जेठ

–२

पाि क काशन
वष २६, अङ्क ४

२०७४, जेठ १६–३१

पूणाङ्क ५९८

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 ी ई र साद खितवडा, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ि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 ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत

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

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

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

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

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
१२
इजलास नं. १०
इजलास नं. १
३
इजलास नं. ११
इजलास नं. २
३
इजलास नं. १२
इजलास नं. ३
७
इजलास नं. १३
इजलास नं. ४
५
इजलास नं. १४
इजलास नं. ५
६
इजलास नं. १५
इजलास नं. ६
७
इजलास नं. १६
इजलास नं. ७
७
इजलास नं. १७
इजलास नं. ८
६
इजलास नं. १८
इजलास नं. ९
४
एकल इजलास
ज मा
६०
ज मा
कूल ज मा

६० + ३२ = ९२

७
४
२
५
२
३
३
१
२
३
३२

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१-८
१.
अंश
भु या िमयाँ िव. महु मद अहमद
शेष
२.
अब डा िजवछ राय िव. रामे र राय
ज गा ब डा
गरी
िखचोला
मेटाई पाऊँ
३. उ ेषण / शाि त धान िव. अि तयार
परमादेश दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टंगाल, काठमाड समेत
४.
कत य लेबर
का छा
भ ने
यान ितलकबहादरु कालामगर िव.
नेपाल सरकार
५.
अपहरण नेपाल सरकार िव. टेकराज
तथा कत य जोशी
यान
६.
कत य लाल साद ितिलजा िव. नेपाल
यान सरकार
७. लागु औषध िसंहे र यादव िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार
८.
कत य बाबक
ु ाजी महजन िव. नेपाल
यान सरकार
९.
कत य सिमर िव िव. नेपाल सरकार
यान
इजलास नं. १
८ - १०
१०. डाँका / चोरी सोमबहादरु तामाङ िव. नेपाल
सरकार

११. उ ेषण /
परमादेश
१२.

१३.
१४.
१५.

१६.
१७.
१८.
१९.

२०.

२१.

i

मलक
ु च द राजवंशी िव.
वा य तथा जनसं या
म ालय, रामशाहपथसमेत
उ ेषण / गनु जे र साद यादव िव.
परमादेश नेपाल सरकार, वा य तथा
जनसं या म ालयसमेत
इजलास नं. २
१० - १३
कत य लालबहादरु िव.क.समेत िव.
यान नेपाल सरकार
लागु औषध राके शराय यादव िव. नेपाल
(अिफम) सरकार
यान मान संजोक जोशी िव. नेपाल
उ ोग सरकार
इजलास नं. ३
१३ - १८
कत य नेपाल सरकार िव. देबकु सदा
यान
कत य रामकुमार यादव िव. नेपाल
यान सरकार
कत य नेपाल सरकार िव. सरु े साह
यान
अवैध
रामएकवाल
साद िव.
मोहीयानी स यनारायणदाश त मा
लगतक ा
अवैध
रामएकवाल
साद िव.
मोहीयानी िशवराम महतो कोइरी
लगत क ा
अदालतको राजेश साद रौिनयार िव.
अपहेलना भगवतीकुमार का लेसमेत

२२.

२३.
२४.
२५.
२६.

२७.

२८.
२९.

३०.

३१.

३२.

ब दी
अ णकुमार साह िव. स री
य ीकरण िज ला अदालतसमेत
इजलास नं. ४
१८ - २१
कत य िडमा शेपा िव. नेपाल सरकार
यान
उ ेषण / हेमराज कु हार िव. मीना
परमादेश खिटक
िनषेधा ा झरक देवी थ नी िव. दरोगी
ऋिषदेव
िनषेधा ा / गंिगता देवी जयसवाल िव.
परमादेश नापी शाखा कायालय,
बारासमेत
उ ेषण / माधव िघिमरे िव. ितथकुमार
परमादेश सवु ेदीसमेत
इजलास नं. ५
२१ - २५
उ ेषण उपे अयाल िव. नेपाल
सरकारसमेत
उ ेषण वेद साद भ डारी िव. लोक
सेवा
आयोग
के .का.
अनामनगर काठमाड समेत
अदालतको वेद साद भ डारीसमेत िव.
अवहेलना राजे साद साह, सद य
लोक सेवा आयोग के .का.
अनामनगर काठमाड समेत
उ ेषण रणधीर तु बा िव. सावजिनक
ख रद अनगु मन कायालय,
ताहाचल काठमाड समेत
इजलास नं. ६
२५ - ३१
वैदिे शक िव म चौधरी िव. नेपाल
रोजगार ठगी सरकार

३३.

कत य
यान र
जबरज ती
चोरी
३४. वैदिे शक
रोजगार ठगी
३५. उ ेषण

३६.

३७.

३८.

३९.

४०.

४१.

ii

कै लासकुमार िसंह िव. नेपाल
सरकार

नेपाल सरकार िव. रमेश
यौपानेसमेत
सरु शे च
पौडेल
िव.
पनु रावेदन
अदालत,
पाटनसमेत
उ ेषण ह र साद यौपानेसमेत िव.
नेपाल िव तु ् ािधकरण,
स चालक
सिमित,
काठमाड समेत
उ ेषण
यामसु दर साद यादव िव.
नेपाल दूरस चार क पनी
िलिमटेड,
के .का.द.ू भ.
काठमाड समेत
उ ेषण अिधव ा जग नाथ िम समेत
िव. थानीय िवकास म ालय,
ीमहल
पु चोक,
लिलतपरु समेत
इजलास नं. ७
३१ - ३६
िट पणी झोलाई म डलको म.ु स. गन
आदेश बदर िस धमु डल ख वे िव. खंग
ख वे
िनकास ितथ कुम िव. सीयाराम लोध
बाटो खुलाई
पाऊँ
बाटो कायम मे लता गु ा िव. रामशंकर
खड् कासमेत

४२.
४३.
४४.

४५.
४६.
४७.
४८.

४९.
५०.
५१.
५२.

५३.

कत य
यान
कत य
यान
परमादेश

हाङ् ग ोङ् ग िल बू िव. नेपाल
सरकार
लोकबहादरु भूल िव. नेपाल
सरकार
उमेशकुमार म डल िव.
परमे र महतो
इजलास नं. ८
३६ - ३८
कत य साजन तामाङ िव. नेपाल
यान सरकार
िनषेधा ा रामबहादरु गौतम िव. मनु
रौिनयार
उ ेषण / रमरितया
धानक
िव.
ु
परमादेश ह रनारायण महतो धानक
ु
अवैध
धनमाया लामा िव. नेपाल
बाघको सरकार
आखेटोपहार
ओसारपसार
इजलास नं. ९
३८ - ४२
कत य नेपाल सरकार िव. सनोज
यान सहनीसमेत
कत य कवेला चौधरी िव. नेपाल
यान सरकार
कत य रिव राज राईसमेत िव. नेपाल
यान सरकार
कत य मकसदु म सरु िव. नेपाल
यान सरकार
इजलास नं. १०
४२ - ४७
ज गा
रामनरेश शमा िव. रामशंकर
िखचोला यादव
चलन

५४. हातहितयार नेपाल सरकार िव. रामकुमार
खरखजाना यादवसमेत
५५. उ ेषण धम कुमार िखडहरी िव.
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ,
धनषु ासमेत
५६. उ ेषण सनु रमाया
राजपउु गमी
तेलीनतनी िव. जय कास
के शरीसमेत
५७. परमादेश राजलाल यादव िव. अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टंगाल
५८. िनि य सनु रमाया राजपतु नी िव.
मोही लगत जयमंगल दास बैरागी
क ा
५९.
मोही
ल मी चौधरी िव. कृ णदेव
नामसारी चौधरी
इजलास नं. ११
४७ - ४९
६०. िनणय दता पु षो म नारायण े समेत
बदर हक िव. सािबक पशपु ित ा.िव. को
कायम हाल ी पशपु ित मा यिमक
िव ालय, कोिटहवासमेत
६१. कत य नेपाल सरकार िव. जयधन
यान भ ने दमन राई
६२. कत य नेपाल सरकार िव. इ बहादरु
यान पनु
इजलास नं. १२
४९ - ५०
६३. उ ेषण नवीन अयाल िव. पनु म
मडु भरीसमेत
६४.
चोरी
नेपाल सरकार िव. िदपककुमार
झा
iii

६५.
६६.
६७.
६८.

६९.

७०.

७१.
७२.
७३.

७४.

इजलास नं. १३
५० - ५३
उ ेषण / रामशंकर खड् का िव. नेपाल
परमादेश सरकार
परमादेश / िदपे कुमार यादव िव.
ितषेध घन याम आचायसमेत
अंश चलन िव नाथ भतु लसमेत िव. िचना
भतु लसमेत
जालसाजी िचना भतु ल िव. दामोदर साद
भतु ल
इजलास नं. १४
५३ - ५५
ब दी
च वत लोहनी िव. वैदिे शक
य ीकरण रोजगार
यायािधकरण,
बबरमहलसमेत
उ ेषण भागवत भ डारी िव. हरी
धान कायालय, न साल,
काठमाड समेत
इजलास नं. १५
५५ - ५८
कत य नेपाल
सरकार
िव.
यान िदपकबहादरु िसंह
कत य नेपाल सरकार िव. सरु े
यान म ाती मगर
कत य नेपाल सरकार िव. रामबहादरु
यान राई
इजलास नं. १६
५८ - ६१
परमादेश दगु ा थापा िव. ीमती शाि त
थापासमेत

७५.

७६.

७७.

७८.
७९.

८०.

८१.

८२.

iv

उ ेषण

सीता भ राई (पोखरेल) समेत
िव. लोक सेवा आयोग, के .का.,
अनामनगर, काठमाड समेत
उ ेषण / राजिकशोर साह िव. ीमती
परमादेश अ जदु वे ी साहसमेत
इजलास नं. १७
६१ - ६२
उ ेषण कृ ण साद ढकाल िव. िव.पी.
कोइराला मेमो रयल या सर
अ पतालसमेत
इजलास नं. १८
६२ - ६५
कत य नेपाल
सरकार
िव.
यान गोगनबहादरु म ल
कत य शु राज राईसमेत िव. नेपाल
यान सरकार
एकल इजलास
६५ - ६८
उ ेषण / अशोककुमार देवकोटा िव.
परमादेश िवमला िधताल (पोखरेल)
समेत
उ ेषण / पूणच पौडेल िव. स मानीय
परमादेश
धानम ी ी के .पी.शमा
ओली,
धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
उ ेषण राके शकुमार रावल िव.
महानगरीय हरी प रसर,
कालीमाटी काठमाड समेत
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िववादका स ब धमा माणको यथे मु याङ् कन एवम्
संयु इजलास
परी ण हन नसके को अव थामा सु किपलव तु
िज ला अदालतको िमित २०६२।१०।११ को फै सला
१
बदर गरी अब उपयु माणह का अित र वादी
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोपाल ितवादीका जे जो माण बु नपु न हो बझ
ु ी फै सला
पराजुली, ०६८-CI-०२४७, अंश, भु या िमयाँ िव. गनु भनी प िवप लाई ता रख तोक सु िमिसल
महु मद अहमद शेष
किपलव तु िज ला अदालतमा पठाइिदने ठहर्याएको
ितवादीले आ नो ितउ र िजिकरमा यी पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सलालाई अ यथा
वादी भारतीय नाग रक िच ती सैयद गल
ु ाम अ दल
ु नदेिखने ।
ु गनपन
कािदर हन् भनी िनजको पासपोटको ितिलिपसमेत
यस अदालतबाट िवप ी िझकाउने आदेश
पेस गरेको देिख छ भने उ िवषयलाई यिकन गन उ
गदा पनु रावेदन अदालत, बटु वलले आफै ँ ले माण
यि एउटै हन् होइनन् भ ने स ब धमा फोटो परी ण बझ
ु ी िनणय पिन नगरेको र लगत कायमै राखी
गन तथा सो स ब धमा अ य माण बझ
ु ेकोसमेत माणस म बु न पठाएको पिन नदेिखएको आधार
देिखँदैन । झठु ा िववरण पेस गरी वादीले नाग रकताको िलई िवप ी िझकाउने आदेश भएको स ब धमा
िलएको िवषयमा नाग रकता बदर ग रपाउँ भनी िवचार गदा बु नपु न माण नबझ
ु ी ग रएको फै सला
ितवादीले िदएको मु ामा िमित २०६१।८।१ गते िु टपूण देिखएको कुरामा उ आदेश सहमत नै रहेको
इलाका हरी कायालय, च ौटाबाट भएको सजिमन देिख छ । य िप िवप ी िझकाउने आदेश गदा यस
मचु ु कामा भल
ु े िमयाँ भ ने यि र महमद अहमद अदालतको संयु इजलासले आफै ँ ले बझ
ु ी िनणय
शेष भ ने यि नस ला िमयाँको एक मा छोरा गनस नेमा सु िज ला अदालतमा पठाएको भ नेस म
हन् भनी भइरहेको िकटानी सजिमनसमेतलाई आधार आधार िलएको देिख छ । बु नपु न सबै माण नबझ
ु ी
मानी िज ला शासन कायालय, किपलव तबु ाट फै सला भएको भ ने िवषयमा सहमत नै रहेको देिखँदा
िमित २०६२।१।९ मा िववािदत नाग रकताको बु नपु न माण आफै ँ ले नबझ
ु ेको भ ने आधारमा
माणप र गरी िनजलाई नेपाली नाग रकताबाट पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला उ टी हनस ने
हटाउनु पन भनी गहृ म ालयमा च.नं. १५४५ भ ने संयु इजलासको िवप ी िझकाउने आदेशसँग
को िव ततृ िववरणसिहतको राय ितवेदन ततु सहमत हन नसिकने ।
गरेकोमा सो नाग रकतास ब धी िववादको िन पण
तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण
गन आिधका रक िनकाय गहृ म ालयबाट नाग रकता र माणह समेतबाट वादी ितवादीका जे जो माण
स ब धमा िनणय हन बाँक नै रहेको अव थामा बु नपु न हो बझ
ु ी फै सला गनु भनी प िवप लाई ता रख
नै िमित २०६२।१०।११ गते किपलव तु िज ला तोक सु िमिसल किपलव तु िज ला अदालतमा
अदालतबाट बु नपु न र बु न िम ने माणह समेत पठाइिदने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
सबै नबझ
ु ी ितवादीले दाबी िजिकर यथे माणह को िमित २०६७।११।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सङ् कलन र मु याङ् कनसमेत नगरी फै सला भएको सदर हने ठहछ । पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
देिख छ । यी वादी ितवादीका बीचमा नातातफको फै सला उ टी ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन
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िजिकर पु न नस ने ।
अदालत, राजिवराजको िमित २०६५।५।१७ को
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
फै सला िमलेको नदेिखएकोले के ही उ टी हने ।
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
इित संवत् २०७२ साल माघ १७ गते रोज १ शभु म् । क यटु र: िवके श गरु ागाई
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०२४७, अंश, इित संवत् २०७२ साल माघ १७ गते रोज १ शभु म् ।
भु ला िमयाँ िव. महु मद अहमद शेष भएको
३
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ । स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
२
िम , ०७०-WO-०७३८, उ ेषण / परमादेश,
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोपाल शाि त धान िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
पराजल
ु ी, ०६७-CI-११५८, अब डा ज गा ब डा गरी आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
िखचोला मेटाई पाऊँ, िजवछ राय िव. रामे र राय
िमिसल अ ययन गरी हेदा त कालीन
कुनै पिन अंिशयारह का बीचमा िभमसेनगोला गा.िव.स.वडा नं.२/ङ िक.नं.१८०
कानूनबमोिजम अंश छु ई अंशको भरपाई वा े फल ०-१२-३-० ज गामा रट िनवेदकले
अंशब डा भएको अव था वा अंशब डाको ३० नं. िमित २०३९।२।२ मा न दबहादरु ख ी े ीबाट
बमोिजम छु ई िभ न भएको जनु सक
ु ै अव थामा हालैको बकसप बाट ा गरेको िमिसल संल न
पिन कुनै ज गा अब डामा छ भने य तो अब डाको बकसप िलखतको फोटोकपीबाट देिख छ । सािबक
ज गा हो भनी वादी प ले नै यसको माण गज
ु ानु पन िक.नं.१८० ज. े.०-१२-३-० ज गा पनु ः नापी हँदा
ह छ । कुनै ज गा अब डा ज गा हो भनेर मा पु दैन िक.नं.११२ े फल ०-१०-१-३ नापी भएकोमा
य तो ज गा अब डाको देिखनपु छ । ज गा िखचोला िनवेदकले पनु ः रेखाङ् कन गरी हाल सािबक ग रपाउँ
मु ामा एकाको हकको ज गा अक प ले अित मण भनी िदएको िनवेदनमा कारवाही भई िक.नं.११२को
साँध िम ने वा कुनै यहोराले ट टा खडा गरे िखचोला ज गामा जाने आउने गरी िनवेदकले बनाएको िसँढीले
हनस छ । यस मु ामा अब डा र िखचोलामा एकै साथ चचको ०-०-१-३ ज गा िनवेदकको िनजी भर्याङ
िफराद गरेको देिख छ तथािप िमित २०५०/१२/११ भनी ज गाधनी माण पज
ु ामा कै िफयत खल
ु ाउने गरी
को अंशको भरपाईले ा गरेको ज गा िववािदत ज गा मालपोत कायालयबाट िमित २०५३।११।२७ मा हाल
हो भ ने देिखँदनै । सो िमितमा अब डा ज गा भनी सािबक िनणय भएकोमा उ िनणय अनिु चत देिखएको
छुट्याई राखेको पिन देिखँदनै । जहाँ अब डा ज गा छ भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
भ ने यिकन हन स दैन यहाँ अब डाको ज गा हो भनी स याउनका लािग भूिमसधु ार म ालयलाई िनदशन
अनमु ान गन पिन निम ने ।
िदएको देिखन आउने ।
तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण
सावजिनक बाटोको ज गा यि िवशेषले
र माणह बाट पनु रावेदन अदालत, राजिवराजले दता गरी उपभोग गन नहने भ ने स ब धमा िववाद
िववािदत ज गा अब डा राखेको भ ने प आधार हन स दैन । तर कुनै पिन ज गा सावजिनक हो होइन
देखाउन नसके को र अंशब डाको िलखतमा उि लिखत भ ने कुराको िन पण स ब त य र माणको
वादीको भोगको भ ने पिन थािपत हन नआएकोले अंश समिु चत मु याङ् कन ारा सािधकार िनकायबाट
भरपाईको िलखतभ दा बािहर गई गरेको पनु रावेदन ठहर ग रनु पछ । िनवेदकले सावजिनक बाटो िमची
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िसँढी बनाएकोले भ काइ पाउँ भनी टोलवासीह को स याउनका लािग लेखी पठाउने भनी िवप ी
त कालीन नगर िवकास योजना कायालय र काठमाड अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित
नगरपािलकासमेतमा उजरु ी परेकोले छानिबन हँदा २०७०।१२।०९ मा भएको िनणय अिधकार े िवहीन
िववािदत िसँढी सावजिनक ज गामा नपन भनी िमित एवम् ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत समेत
२०५४।०९।०२ मा त कालीन नगर िवकास योजना देिखँदा उ िनणय तथा सो िनणयको आधारमा
कायालयले िनणय गरेको देिख छ । सावजिनक बाटो िवप ी मालपोत कायालय, काठमाड बाट जारी भएको
िमची िसँढी बनाएको देिखए य तो संरचना भ काई सूचनासमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
हटाउन स ने अिधकारसमेत रहेको िनकायबाट इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
भएको िनणयलाई आिधका रक मा नपु न ह छ । क यटु र: अिमरर न महजन
कानूनिवपरीत सावजिनक बाटो िमची िनजी भर्याङ इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
बनाएमा कारवाही गन वत िनकायले छानिबन गरी यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
सावजिनक बाटो निमिचएको ठहर भइसके कोमा पनु : आदेश भएका छन्:
सोही िवषयमा कसैको उजरु ी परेकै भरमा त ययु
§ ०७१-WO-००८२,
उ ेषण,
माणिबना िववािदत िसँढी सावजिनक बाटोमा परेको
वीरे नारायण े िव. अि तयार दु पयोग
भनी अि तयार दु पयोग अनस
अनस
ु धान आयोगले गरेको
ु धान आयोग, टंगाल काठमाड समेत
िनणयमा अिधकार े ा मक िु ट रहेको देिखन आउने ।
§ ०७१-WO-००८३, उ ेषण, उम ला
िनवेदकको हकभोगको ज गाको हालसािबक
धान िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
गन िनणय अनिु चत देिखएको भनी दु प रणाम स चाउने
आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
िनणय गनपु ूव आफूलाई सनु वु ाईको मौका निदएको
४
हँदा ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत भएको िनणय स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
बदर ग रपाउँ भनी िनवेदकले दाबी िलएको देिख छ । गोपाल पराजुली, ०६८-CR-०१६२, कत य यान,
िवप ी आयोगले िनवेदकलाई सनु वु ाईको मौका दान लेबर का छा भ ने ितलकबहादरु कालामगर िव. नेपाल
गरी िनणय गरेको हो भ न सके को छै न । कसैको हक सरकार
िहतिवपरीत हने िनणय गदा यसबाट ितकूल असर
ततु मु ामा ितवादी लेवर का छा भ ने
पन यि लाई आ नो भनाई रा न पाउने मौका ितलकबहादरु काला मगरले मतृ कलाई दाउराले हानी
िदनपु न ह छ । सनु वु ाइको मौका निदई कुनै ितकूल िनज भइु मँ ा ढलेपिछ पनु ः िसलौटो हार गरेका र
िनणय ग र छ भने य तो िनणय ाकृितक यायको च कु ज तो धा रलो र जोिखमी हितयारसमेत हार
िस ा तिवपरीत भई कायम रहन नस ने ।
गरी मारेपिछ पिन मतृ कको कानसमेत काटी िदएको
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट अव था देिखँदा य तो अव थाको वारदातमा उ १४
िनवेदकको हक वािम वको ज गामा जान आउनको नं. को यव था आकिषत हने देिखँदैन । तसथ मल
ु क
ु
लािग बनाएको िसँढीले चचको े फल ०-०-१-३ ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम कम
सावजिनक बाटो देिखएको हँदा मालपोत कायालय को सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
िमित २०५३।११।२७ हाल सािबक गन िनणय अनिु चत िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । च कुज तो जोिखमी
देिखएकोले यस कायबाट उ प न दु प रणामलाई र धा रलो हितयारको हारबाट मतृ कको मृ यु हन
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गएको भ ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको भ ने िनजको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान,
महलको १३(३) नं. नै आकिषत हने देिखँदा पनु रावेदन सह ितवादीह को मौकाको तथा अदालतसम को
अदालत, बटु वलको फै सलालाई अ यथा गरी रहन बयानमा हरी प रचालन भइसके को भनी टेकराज
नपन ।
जोशीले जानकारी िदएपिछ मतृ कको ह या गरेको
अतः ितवादी लेवर का छा भ ने भनी खल
ु ाएको र िनज ितवादी टेकराज जोशीको
ितलकबहादरु काला मगरलाई यानस ब धीको अदालतसम को बयानमा मतृ कको ह या गरी सके पिछ
महलको १३(३) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको अ य सह ितवादीह ले मतृ क िवशाल जैनको ह या
सजाय गन ठहर गरी ितवादीले मनसाय े रत ह या भएको भनी फोनमाफत जानकारी गराएका िथए भनी
गरेको नदेिखएको र ितवदीले घटनाको स ब धमा लेखाएको त यबाट समिथत भएको पाइँदा उ
स यत य बताई अनस
ृ ् खलाह को अ ययन गदा ितवादी
ु धान एवम् याियक घटनाको ङ
ि यालाई सहयोग परु याएको
समेतका आधारमा टेकराज जोशी िनद ष रहेछन् भ ने नदेिखने ।
्
मल
फौजदारी मु ामा शङ् काको सिु वधा
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादीलाई
१५(प ) वष कै द सजाय गन राय य गरी भएको अिभयु ले पाउँछ भ ने फौजदारी यायको सवमा य
पा पा िज ला अदालतको फै सलालाई रायसिहत िस ा त रहेको छ । तर घटनाको कृित र ङ
ृ ् खलाब
सदर ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित व पबाट ितवादीको कसरु मा संल नता रहेको
२०६७।१०।१० मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा देिखएको अव थामा ितवादीलाई िनद ष रहेछन् भनी
रायसिहत सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन अनमु ान गन िम ने हँदैन । कुनै पिन ितवादीले िनजको
िजिकर पु न नस ने ।
कसरु मा रहेको संल नताको आधारमा सजाय पाउनपु छ
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
भ ने फौजदारी कानूनको उ े य रहेको हँदा ितवादी
क यटु रः अिमरर न महजन
टेकराज जोशीको ततु मु ामा संल नता रहेको
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
आधारमा िनजलाई सजाय हनपु न नै देिखयो । ितवादी
५
टेकराज जोशी र अ य सह ितवादीह समेतको
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी िमलेमतो र योजनाबाट ततु वारदात हन गएको
गोपाल पराजल
ु ी, ०६८-CR-०९४०, १०५६, भ ने देिखएको, मतृ कलाई अपहरण गन तथा ह या
०७०-RC-०११७, अपहरण तथा कत य यान, गन कायमा ितवादी टेकराज जोशीको घटना थलमा
नेपाल सरकार िव. टेकराज जोशी, टेकराज जोशी िव. उपि थत रहे भएको नदेिखए पिन िनजले उ काय
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. धनबहादरु राना
गन अ य सह ितवादीह लाई बचन िदई बािहर बसी
वारदातमा मेरो कुनै संल नता नरहेको भ ने सूचना िदनेसमेतको काय गरेको पिु हन आएकाले
ितवादी टेकराज जोशीको पनु रावेदन िजिकर रहेको ितवादी टेकराज जोशीलाई िनजको संल नताको
भए पिन ितवादीह िमली एकआपसमा सरस लाह आधारमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
गरी काय िवभाजन गरेअनस
ु ार बािहरी प रि थितको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठहर भएको
अ ययन गरी अ य ितवादीह लाई जानकारी गराउने देिखँदा कसरु बाट सफाइ पाउनु पछ भ ने ितवादी
काय ितवादी टेकराज जोशीको िज मामा परेको र टेकराज जोशीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
ितवादी टेकराज जोशीले सो िज मेवारी बहन गरेको नसिकने ।
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कानूनन ठूलो सजायमा सानो सजाय गािभन
मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था
जाने र लगत कायम गदा ठूलो सजायको लगत एवम् माण तथा आधारसमेतबाट ितवादीह
कायम हने भई सानो सजायको अि त व रहने हँदैन । धनबहादरु राना र गणेशबहादरु धामीलाई मल
ु क
ु
ततु मु ामा पिहले अपहरण गन तथा शरीर ब धक ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
िलनेको महलअनस
ु ार ितवादीह लाई सजाय गरी सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादी टेकराज
त प ात् यानस ब धीको महलअनस
ु ार सजाय जोशीलाई ऐ. महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको
गदा ितवादीह ले पाउने सजायमा फरक पनस ने सजाय हने ठहर गरी िनजह लाई सोभ दा सानो
अव था देिखएमा पिहले अपहरण गन तथा शरीर खतको अपहरणस ब धमा सजाय नहने ठहछ भनी
ब धक िलनेको महलअनस
ु ार सजाय गरी त प ात् भएको सु को फै सला अपहरण गन तथा शरीरब धक
यानस ब धीको महलअनस
ु ार सजाय गनपन
ु ह छ । िलने र यानस ब धी कसरु र सजायको दाबी िलएपिछ
तर ततु मु ामा दवु ै कसरु कायम गरी दवु ै कसरु को दवु ै यव थाको िववेचना गरी कसरु कायम गरी फै सला
सजाय गदा पिन ठूलो कसरु को सजायमा लगत कायम गनपनमा
सो नगरेको हदस म सु को फै सला निमलेको
ु
हन गई सानो कसरु को सजायको लगत यसैमा गािभन भए पिन प रणाममा सजाय कायम गदा व ततु ः
जाने हँदा सानो कसरु को सजाय उ लेख नभएकोस म अ तर नदेिखई सो फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
अव थालाई अपहरणको कसरु मा कसरु दार ठहर ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट िमित
नगरेको वा अपहरणको कसरु को गणना नभएको भ ने २०६८।८।६ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
अथ गन िम ने नदेिखने ।
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार
ितवादीह धनबहादरु लामा र गणेशबहादरु तथा ितवादी टेकराज जोशीको पनु रावेदन िजिकर
धामीको हकमा साधकको रोहबाट िवचार गदा िनज पु न स दैन । साथै ितवादीह धनबहादरु राना र
ितवादीह अिधकार ा अिधकारीसम तथा गणेशबहादरु धामीको हकमा साधक सदर हने ।
अदालतमा बयान गदा कसरु मा सािबत रही बयान इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
गरेको पाइ छ । ितवादीह ले उ वारदातको क यटु रः अिमरर न महजन
स ब धमा िसलिसलाब ढङ् गबाट उ लेख गरी इित संवत् २०७३ साल असार १५ गते रोज ४ शभु म् ।
मतृ कलाई अपहरण गरी पनु रपानीको जङ् गलमा
६
परु याएको
र सह ितवादी टेकराज जोशीले हरी स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
्
प रचालन भइसके को जानकारी िदएपिछ मतृ कलाई दीपकराज जोशी, ०६९-CR-१०४३, कत य यान,
मान स लाह गरी गोली हानी ह या गरेको भनी खल
ु ाई लाल साद ितिलजा िव. नेपाल सरकार
िदएकोसमेतका माणह बाट िनज ितवादीह
िमिसल संल न घटना तथा लास जाँच
उ वारदात घटनाका मु य कसरु दार रहेको पिु
मचु ु का हेदा मतृ क िकरणको बायाँ आँखीभौ ँ मािथ
हन आएको देिखँदा ितवादी धनबहादरु लामा र घाउचोट भएको, टाउकोमा चोट, घडुँ ामा नीलडाम र
गणेशबहादरु धामीको हकमा साधक सदर हने नै नलीहाडमा चोट, बायाँ पु ामा पूरै नीलो र सिु नएको,
देिखयो । तसथ पनु रावेदन अदालत, महे नगरको बायाँ तनमा नीलडाम, बायाँ र दायाँ कुममा नीलडाम
फै सलालाई अ यथा गरी रहन पन देिखन नआउने ।
र बायाँ घडुँ ामा नीलडाम भएको भ ने देिख छ ।
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िनजको शव परी ण ितवेदन (Autopsy Report)
७
बाट शरीरको िविभ न भागमा घाउचोट नीलडाम स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
देिखई Cause of death: Hypovolemic shock दीपकराज जोशी, ०७०-CR-१०५८, लागु औषध
due to massive haematoma भ ने उ लेख खैरो हेरोइन, िसंहे र यादव िव. नेपाल सरकार
भएको देिख छ । तसथ, मतृ क िकरण ितिलजाको मृ यु
िमित २०६७।७।३० गते राित अं. २०:००
वाभािवक पमा नभई कत यबाट भएको त य पिु
बजेको समयमा िज ला धनषु ा गा.िव.स. य भूिम वडा
हन आउने ।
नं.७ ि थत धारापानी चौक सडकमा ितवादी िसंहे र
पनु रावेदक ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी यादवलाई हरी कमचारीह ले चेकजाँच गदा िनजको
दरखा त, ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम साथबाट लागु औषध खैरो हेरोइन ४५ ाम बरामद
तथा अदालतमा गरेको सािबती बयान, सह ितवादी भएको हो भ ने व तिु थित मचु ु काबाट देिख छ ।
िनरमती ितिलजाको बयान र य दश छोरी िबमला ितवादीको सटको गोजीबाट बरामद लागु औषध
ितिलजाको बकप , मतृ कको शव परी ण ितवेदन, फे ला परेको हो भ ने ितवेदक .ना.िन. रेवतकुमार
घटना थल कृित मचु ु का तथा लास कृित मचु ु का, पो ेलले अदालतमा उपि थत भई बकप गरेका
बरामदी मचु ु कासमेतका िमिसल संल न कागजातबाट छन् । यसरी िमिसल संल न हरी ितवेदन, बरामदी
ितवादी लाल साद ितिलजाले आ नै ीमती िकरण मचु ु का, ितवादीको अनस
ु धान अिधकारीसम
ितिलजालाई दाउरा तथा फलामको बाउसोले हार भएको बयान र ितवेदकको अदालतमा भएको
गरी ह या गरेको पिु भएको हँदा ितवादी लाल साद बकप समेतका कागज माणह मालाकार कडीको
ितिलजालाई मल
पमा रहेको देिखँदा आ नो शरीरबाट कुनै िचजव तु
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय बरामद नभएको भ ने ितवादीको अदालतसम को
हने ठहर्याएको सु या दी िज ला अदालतको इ कारी बयान र सो स ब धमा िनजले िलएको
फै सलालाई साधक सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन पनु रावेदन िजिकर खि डत भएको देिखने ।
अदालत, बागलङ
वीरग जबाट .५०,०००।- मा ख रद
ु को फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, कानून एवम् गरी मधवु नी परु याउनको
लािग याउँदा शङ् का पद
्
आधार माणबाट ितवादी लाल साद ितिलजालाई अव थामा हरी ग ती टोलीको चेकजाँच ममा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. पनु रावेदक ितवादीको लागु औषध कारोबारको कसरु
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठहर्याएको उजागर भएको घटना मबाट देिखएको छ । लागु
सु या दी िज ला अदालतको फै सलालाई साधक औषधको कारोबार गन यि होइन भनी मािणत
सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट गन भार लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
िमित २०६८।१२।७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा १२ ले ितवादीमा नै रहेकोमा पनु रावेदक ितवादीले
सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न आफू िनद ष रहेको कुरा मािणत गन सके को
नस ने ।
देिखएन । तसथ, अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पछ
इजलास अिधकृतः िशवह र पौड् याल
भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
क यटु र: अिभषेककुमार राय
सहमत हन सिकएन । ितवादी िसंहे र यादवलाई
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभु म् । ४५ ाम लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद स चय
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ओसारपसारको कसरु मा सजाय गन गरी पनु रावेदन पेस गरी मािणत गन सके को नपाइएको अव थामा
अदालत, जनकपरु बाट भएको फै सला अ यथा नभई पनु रावेदक ितवादीको सो काय भिवत यवश
िमलेकै देिखन आउने ।
भएको हो भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट यी सिकएन । तसथ पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
ितवादीले ४५ ाम लागु औषध खैरो हेरोइन ख रद, अ यथा भ न निम ने ।
स चय, ओसारपसार गन काय गरेकोमा लागु औषध
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् आधार
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(२) माणबाट ितवादी बाबक
ु ाजी महजनलाई मल
ु क
ु
बमोिजम अपराधको मा ा तथा बरामद लागु औषधको ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
प रमाण िवचार गरी दश वष कै द र .१,००,०००।- सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी भएको लिलतपरु
(एक लाख पैयाँ) ज रवाना हने तथा बरामद लागु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन
औषध ऐ. ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत हने ठहर्याई अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।४।१७ मा भएको
सु धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१।३ फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको
मा भएको फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत, पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
जनकपरु बाट िमित २०७०।२।८ मा भएको फै सला इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
िजिकर पु न नस ने ।
९
इजलास अिधकृतः िशवह र पौड् याल
स.का.म.ु . या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या.
क यटु र: अिभषेककुमार राय
ी देवे गोपाल े , ०६८-CR-१०८५, कत य
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभु म् । यान, सिमर िव िव. नेपाल सरकार
८
ितवादीले घाँटी समाउँदा मतृ क छटपटाएको
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी र िसिथल भएपिछ आपरािधक दािय वबाट उ मिु
जगदीश शमा पौडेल, ०६७-CR-१२५७, कत य पाउनको लािग झु डी मरेको भनी बनाउन झु ड् याएको
यान, बाबक
देिख छ । यसरी िनजले यान मान मनसायसिहत
ु ाजी महजन िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादी र मतृ क बाबछ
ु ोरा रही जया िव को घाँटी िथचेको र सोबाट मािनसको मृ यु
अंशस ब धमा पटक पटक वादिववाद भएको भ ने कुरा हनस छ भ ने कुरा साधारण मािनसलाई समेत थाहा
पनु रावेदकको अदालतसम को बयान तथा जाहेरी हने भएकोले ततु वारदातलाई भिवत य ठहर गन
दरखा तबाट खु न आएको, जाहेरवालाको िकटानी िम दैन । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १
जाहेरी र िनजको बकप , बिु झएका मािनसह को नं. िवपरीत ऐजनको १३(३) नं. बमोिजमको अपराध
मौकाको कागज तथा बकप समेतबाट पनु रावेदक कायम हने देिखने ।
ितवादीको अिधकार ा अिधकारीमा सािबती
ितवादीले जया िव लाई मारी हा नु
बयानलाई समथन गरेको देिखएको र पनु रावेदक पनस मको पूव रसइवी कुनै रहेको देिखँदैन । ह या
ितवादीले अदालतमा इ कारी बयान गरेको भए गन कुनै पूवयोजना बनाएको पिन देिखँदनै । ितवादीले
पिन सो बयानलाई माण ऐन, २०३१ को दफा २७ जया िव लाई मानपन
ु कारण के हो भ ने कुरा ितवादी
बमोिजमको यव थाअनस
सिमर िव को भनाई बाहेक अ कुनै त य िमिसलबाट
ु ार आधारयु माणह
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देिखँदैन । तथािप लो ने वा नीबीच के ही हन गई िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । तर ितवादीलाई
कसै गरी लो नेले वा नीलाई मारेको अव था छ । ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले
ितवादीले अनस
ु धानको ममा एवम् अदालतमा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं.
समेत उपि थत भई बयान गदा आरोिपत कसरु मा बमोिजम ितवादी सिमर िव लाई १४ वष कै द सजाय
सािबत भई बयान गरी अनस
ु धान र याय िन पणको हने ।
कायमा कुनै अवरोध परु याएको
देिखएको पिन छै न । इजलास अिधकृत: रामु शमा
्
यसका साथै पिहलो चोटी आपरािधक काय गरेका यी क यटु र: िसजन रे मी
ितवादी कुनै पेशेवर अपराधी भएकोसमेत देिखँदैन । इित संवत् २०७३ साल जेठ १७ गते रोज २ शभु म् ।
िमिसल संल न कागजबाट िनजको एकजना नाबालक
छोरी रहेको देिख छ र आमाको मृ यपु ात् छोरीको
इजलास नं. १
हेरचाह गनपन
ु कुरा पिन िनजको सजायबाट भािवत
हने अव था छ । िनज लामो सयमस म कै दमा ब दा
१
छोरीको पालन पोषणको असिु वधा र यसको पीडा मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
र दःु ख छोरीले पिन भो नपु न िनि त छ । बाबक
ु ो पूव दीपकराज जोशी, ०७०-CR-००६५ र ०७०तयारीिबना झ काझ कबाट भएको कसरु र सजायबाट CR-०५७६, डाँका / चोरी, सोमबहादरु तामाङ
घमु ाउरो तवरबाट नाबािलका छोरीले समेत सजायको िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. मापन
भागीदार तीत हने गरी बाबल
ु ाई बढी सजाय गनु तामाङसमेत
यायोिचत नहने । ितवादीले कसरु गरेकोले सजायको
ितवादीह ले च मिदद् गवाह नभई सनु ेको
भागीदार हने नै ह छ । तर के कित सजाय गन भ नेतफ भरमा मा ै चोरी गरेको भ न निम ने भ ने कुरा
वारदात हँदाको प रि थित र ितवादीको पा रवा रक कानूनसङ् गत देिखँदैन िकनभने चोरी गन भनेको अ
अव थासमेतलाई म यनजर गरी हेदा यी ितवादीलाई मािनसको सामु नेमा देखाई या कसैले दे ने गरी चोरी
ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पनजाने देिख छ । तसथ गन स ने अव था रहँदैन । मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलमा
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं. चोरी कुन कुन िकिसमले ह छ र कुन कारको चोरी
बमोिजम ितवादी सिमर िव लाई १४ वष कै द सजाय गरेमा कित सजाय हने भ ने कानूनी यव थासमेत
गदा ितवादीलाई सजायको महसस
ु हने भई ऐनको भएको छ । राितको समयमा ७० वषको उमेर पार भएका
मनसाय पिन पूरा हने देिखने ।
बढु ा बढु ीको घरमा गई शरीरमा घाउ खतसमेत बनाइ
अतः उि लिखत त य, िववेचना एवम् शरीरको संवेदनशील अङ् ग कानमा लगाएको सनु को
माणह को आधारमा गोरखा िज ला अदालतबाट गहना जबरज ती िनकाली लैजानल
ु ाई च मिदद्
ितवादी सिमर िव लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको गवाह नभएकोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
हने गरी भएको फै सलालाई के ही उ टी गरी नसिकने ।
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
दईु जना ितवादीह सोताम भ ने मापन
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको पनु रावेदन तामाङ र सोमे भ ने सोमबहादरु तामाङलाई ितवादी
अदालत, पोखराको िमित २०६८/०६/३० को फै सला बनाई अिभयोग प दायर भएकोमा अ य चार जना
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यि ह को को िथए भिन पु ् याई ं हने गरी वादी जनसं या म ालय, रामशाहपथसमेत
प बाट माण पेस गन नसके को अव थामा ततु
नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५
वारदातमा जाहेरीमा खल
ु ाइएबमोिजम ६ जनाको को िनयम ३१ख को (घ) मा भएको कानूनी यव था
संल नता रहेको िथयो भनी अनमु ान गन तकसङ् गत हेदा “कमचारीलाई स वा गदा सामा यतया पिहले
हने नदेिखएकाले ततु चोरीको घटना िववरण हेदा जनु पद वा कायालयबाट स वा भई आएको हो पनु :
चोरीको महलको ४ नं. ले प रभािषत गरेको जबरज ती सोही कायालयको सोही पदमा स वा ग रिदने छै न”
चोरीअ तगत नै पन देिखएकोले वादी नेपाल सरकारको भ ने पाइ छ । उ कानूनी यव थाको मनसाय के
पनु रावेदन िजिकरसँग पिन सहमत हन नसिकने ।
देिख छ भने कमचारीलाई स वा गदा सामा यतया
डाँका चोरी अपराधमा अपराधीह को जनु पद वा कायालयबाट स वा भई आएको हो पनु :
सं याले मह वपूण थान िलने भई सो सं याकै सोही कायालयको सोही पदमा स वा नग रने भ ने
आधारमा सजाय गन यव था ऐनमा रहेको हो । यसथ उ कानूनी ावधानको मनसाय िवशेष
देिख छ । ततु मु ामा ६ जना ितवादीह को अव थामा य तो पद वा कायालयमा पनु : स वा
संल नता रहेको पिु हन नसके को अव थामा शङ् का गन रोक लगाएको नदेिखएको र नेपाल वा य सेवा
र त यिवहीन माणको भरमा ितवादीह लाई िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ को (ग) बमोिजम
अिभयोग माग दाबीबमोिजम डाँका चोरीमा कै द सजाय अिधकृत तहको कमचारीलाई एउटै कायालयको एउटै
गनु यायोिचत नहने हँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनले पदमा पाँच वषभ दा बढी नरा ने भ ने यव था रहेको
गरेको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
देिखँदा िनवदेकलाई िवप ीबाट ग रएको स वालाई
पनु रावेदक ितवादीह लाई नवु ाकोट वभािवक नै मा नपु न ।
िज ला अदालतले चोरीको १, ४ नं. को कसरु मा
अिधकृत सात तहको यि लाई अिधकृत
चोरीको १४(२) नं. बमोिजम सजाय गनपनमा
६ नं. छै ठ तहमा घटुवा गरी स वा गरेको भ ने िनवेदन
ु
को कसरु ठहर्याई भएको नवु ाकोट िज ला अदालतको िजिकरतफ िवचार गदा नेपाल सरकार, वा य
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी गरी तथा जनसं या म ालयको िलिखत जवाफ हेदा तह
चोरीको १, ४ नं. को कसरु मा १४ (२) नं. बमोिजम फरक परेको भ ने िवषयमा सो स ब धमा स बि धत
ज रवाना जनही . १,९९,९१२।५० र १ मिहना िनकायमा िनवेदन गरेमा तह स याउन सिकने भनी
१५ िदन कै द गरी ज रवानाबापत समेत कै द हने ठहरी उ लेख गरेको र वा य सेवा िवभागको िलिखत
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१०।२ जवाफ हेदा ािविधक कारणवस पदनाम र पद अ यथा
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हन गएको भनी पदनाम र तह फरक परेको कुरालाई
इजलास अिधकृतः अजनु साद कोइराला
वीकार गरी िलिखत जवाफ पेस गरेको देिखएबाट रट
क यटु र: िव म धान
िनवेदकलाई कुनै कारवाही गन उ े यले पद घटुवा
इित संवत् २०७२ साल काि क १० गते रोज ३ शभु म् । नभई ािविधक कारणले स वा प मा अिधकृत सात
२
तह लेिखनु पनमा अिधकृत छै ठ तह लेिखन गएकाले
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश सो पदनाम स याउन रट िनवेदकले स बि धत
शमा पौडेल, ०७१-WO-०४५५, उ ेषण / िनकायमा िनवेदन िदएमा सि चन स ने नै देिखयो ।
परमादेश, मलक
आफूलाई पायक पन थानमा मा ै ब ने र
ु च द राजवंशी िव. वा य तथा
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िज मेवारीको िहसाबले स वा ग रएको थानमा गई पदीय िज मेवारीअनस
ु ार पाँच वषको सेवा अविधपिछ
सेवा नगन हो भने सो े मा ब ने असहाय, अश , अक ठाउँमा स वा गनपन कानूनी यव थासमेत रहे
ग रब यि ह र सु के री मिहलाह
वा य भएको र आफूलाई पायक पन थान र उमेर हदसमेत
अिधकारबाटै वि चत हन पु ने हँदा कानूनको रीत खल
ु ाई स वा माग गरेको नदेिखएको अव थामा रट
र ि या परु याई
वा य सेवा िवभागले िमित िनवेदकलाई स वा गन गरी िवप ी वा य सेवा
्
२०७१।७।२८ को िनणयानस
ु ार िमित २०७१।८।२५ िवभागबाट भएको िनणय मनािसबै हँदा रट िनवेदन
को प बाट रट िनवेदकलाई गरेको स वालाई अ यथा खारेज हने र यस अदालतबाट िमित २०७१।९।४ मा
भएको भ न िम ने अव था नदेिखने हँदा रट खारेज जारी ग रएको अ त रम आदेश वत: िनि य हने ।
हने र िमित २०७१।९।६ मा यस अदालतबाट जारी इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
भएको अ त रम आदेश वत: िन कृय हने ।
क यटु र: स तोष अवाल
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ९ गते रोज ४ शभु म् ।
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ९ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. २
३
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
१
शमा पौडेल, ०७२-RC-०४५३, उ ेषण / परमादेश, मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
गनु जे र साद यादव िव. नेपाल सरकार, वा य ओम काश िम , ०६८-CR-०९२४, ०७१-RCतथा जनसं या म ालयसमेत
००९०, कत य यान, लालबहादरु िव.क.समेत िव.
नेपाल वा य सेवास ब धी िनयमावली, नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िपमबहादरु िव.क.
२०५५ को िनयम ३१(ख) मा स वाका आधारह
यानस ब धीको महलको ६ (४) नं.
उ लेख छ । जसअनस
ु ार अश अपाङ् गता भएका अनु पको सजाय के बल यानस ब धीको महलको
कमचारीलाई िनजले मागेको थानमा स वा गन ५ नं. अनु प भिवत य ठह रएको अव थामा मा
ाथिमकता िदइनेछ भ ने यव था छ । िनवेदक हन स छ । यानस ब धीको महलको ५ नं. अनु प
अश र अपाङ् गता भएको कमचारी देिख न । भिवत य ठह रनका लािग यान मान इवीलाग वा
मेिडकल बोडको िमित २०६३।५।७ को िनणयानस
ु ार मनसाय हनु हँदैन । ग रएको कायबाट मािनस मला
िनज िनवेदकलाई लागेको रोग िनको नहने रोग भ ने ज तो देिखनु पिन हँदैन । यान मान इवीलाग वा
पिन देिखँदैन । उ रोगको उपचार हनस ने अव था मनसाय र ग रएको कायबाट यान मनस छ भनी
हँदा बोडले िसफा रस गरेको १० वषस म पिन सोही पूव ि (Foresee) रहेको अव थामा यान मरेमा
मेिडकल बोडको िसफा रसको आधारमा स वा हन यो यानस ब धीको महलको ५ नं. को कसरु नभई
नस ने भ नु तकसङ् गत नदेिखने ।
यानस ब धीको महलको १३ नं. अनु पको कसरु
रट िनवेदक एउटै कायालयमा एउटै पदमा हनजा छ । यानस ब धीको महलको ५ नं. अनु पको
िवगत ९।१० वषदेिख कामकाज गरी रहेको र शारी रक कसरु ठह रएमा मा यानस ब धीको महलको ६
पमा अश तथा अपाङ् ग पिन नदेिखएको, ता लेजङ
ु नं. अनु प सजाय हने हो । तर, यानस ब धीको
िज लाको सदरमक
ु ाम सगु म थान नै भएको र आ नो महलको १३ नं. को कसरु ठह रएको अव थामा भने
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यानस ब धीको महलको ६ (४) नं. अनु पको िव.क. को मृ यु भएको देिखँदा यी ितवादी
सजाय नभई यानस ब धीको महलको १३ नं. लालबहादरु िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
अनु प नै सजाय गनपन
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय
ु ।
यानस ब धीको महलको १३ (३) हने ।
नं. अनस
अतः मािथ उि लिखत आधार र
ु ार ितवादीलाई सजाय हन ितवादी
मानिसक पमै यान मान िनयत वा मनसायले अ सर कारणसमेतबाट
ितवादीह लाई भिवत यको
भएको हनपु न त यलाई इंिगग गरेको देिखँदा मनसाय कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ६(४)
त वले मख
ु भूिमका खेलेको ह छ । मनसाय त वलाई नं. अनस
ु ार जनही ६(छ) मिहना कै द र .५००।काया वयन गन पूवतयारी र योजनाको तजमा
ु भएको ज रवाना गन ठहर्याएको सु बागलङ
ु िज ला
हनपु छ । तर, सबै मनसाय े रत ह यामा योजना र अदालतको िमित २०६७।१।२८ को फै सला उ टी
तयारी हनैपछ भ ने अव था पिन रहँदनै । ितवादीले गरी ितवादीह लालबहादरु िव.क., घमबहादरु िव.क.
आफूले गरेको कायले मािनसको मृ यु ह छ भ ने र िपमबहादरु िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
पूव ान भई यो प रणामको ाि का लािग य नशील महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने
रहेको देिखएमा यँहा यान मान मनसाय रहेको छ ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को िमित
भनी मा नपु न ह छ । ततु वारदातमा तीन जना २०६८।१।१४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह ले लगातार लात मु काले हार गरेकोबाट
ितवादीह र मतृ कसमेत र सी खाई
यान जान स ने गरी चोट मतृ कलाई ला नस छ मातेको अव थामा यी ितवादी लालबहादरु समेतले
भनी पूव ान (Foresee) हनपु न कुरा नै हो । य तो मतृ कको शरीरको िविभ न भागमा ला ा मु काले
अव थामा दरु ाषय (Malice) त व रहेको नै ह छ । हार गरेको देिख छ । घटनामा धा रलो खक
ु ु री, छुरा,
तथािप, कुटिपट भएको िमितले यानस ब धीको ब चरो तथा अ य कुनै जोिखमी हातहितयारको योग
महलको १० नं. अनु प तीन िदनको िदन पीिडतको भएको देिखँदनै । गाउँघरमा भएको कुटिपटका घटनामा
मृ यु भएकोले ितवादीह कै कत यबाट यान मरेको िमलाप गराउँदा यी ितवादीह र मतृ कका बीच
भनी मा नु पन ि थित रहने ।
मनमटु ावस म भएको पाइ छ । तर, यितकै आधारमा
ततु मु ामा मतृ क मन साद िव.क ६० यी मतृ कलाई मानपनस
मको अव था िसजना भएको
ु
वषको वृ यि लाई २०।२५ वषका यवु ा अव थाका भ न िम दैन । मादक पदाथ सेवन गरी मातेको
ितवादीह ले मादक पदाथ सेवन गरी पटक पटक अव थामा कुटिपट भएको ३ (तीन) िदनपिछ उपचारका
िनमम त रकाले ला ा मु काले शरीरको िविभ न लािग लैजाने ममा बाटैमा मन सादको मृ यु भएको
भागमा हार गरेको देिख छ । यसरी ला ा मु काले देिख छ । तसथ य तो अव थामा ितवादीह लाई
हार गदा मन साद िव.क.को मृ यु हने त य यी ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखँदा यहाँ अ.बं.
ितवादीसमेतले पिहले नै देखी सो मृ यक
ु ो प रणाम १८८ नं. को योग हन उिचत देिखन आउने ।
ाि का लािग उ े रत भई कुटिपट गरेको देिखन
साधारण अव थामा त काल उठेको
आयो । यसरी ितवादीह लालबहादरु िव.क., रस था न नसक एकपटक हार गदा मतृ कको
िपमबहादरु िव.क. र घमबहादरु िव.क.समेतले हार यान मन गएमा यानस ब धीको महलको १४
गरेको ला ा मु काको चोटबाट मतृ क मन साद नं. अनस
ु ार १० (दश) वष कै द हनस ने पिन
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ह छ । तर, कुटिपटको घटनालाई गाउँघरमा िमलाएकोमा लागु औषध कारोबार गन अ य कुनै सांगिठत िगरोहसँग
रसइवी िलई पटकपटक ला ी मु काले हार भएको स पक वा स ब ध रहे भएको त य िमिसल संल न
कारणबाट यान मरेकोमा यानस ब धीको महलको माणबाट देिखँदैन । कुनै अप रिचत यि ले एउटा
१३ (३) नं. बमोिजमको कसरु ठह रएको अव था सामान बे दारी गाउँबाट भारतको रेलवे टेशनस म
छ । तसथ ितवादीह लाई हने सजाय कायम परु याई
् िदएबापत .५००।- िद छु भनी भनेकोले
गदा उ सजायह लाई आधार बनाउन सिक न । सोही पैयाँको लोभ लोभनमा परी आपरािधक
यानस ब धीको महलको १४ नं. अनु प हनस ने कायमा स रक भएको देिख छ । ितवादीले गरेको
सजाय १० (दश) वषभ दा मािथ तथा ऐ.को १३(३) कसरु मा कमसेकम सजाय १५ वष र बढीसे बढी
नं. अनस
ु ार हनस ने कै द २० (बीस) वषभ दा कम सजाय ज मकै दस म हने देिखयो । एक सय ामदेिख
सजाय गनु उिचत हने देिखन आउने ।
मािथ जितसक
ु ै प रमाणको लागु औषध याए पिन ियनै
ततु मु ामा मतृ क र ितवादीह ले सँगै सजाय हने ह छ । १५ वषभ दा मािथ कित सजाय गन
र सी खाएको र एकै ठाउँमा एउटै खाटमा सतु ेको भ ने कुरा लागु औषधको प रमाण र आपरािधक संगठन
देिख छ । तीन जना ितवादीह म ये कुन ितवादीले आिदलाई िवचार गनपन
ु ह छ । जितसक
ु ै लागु औषध
मतृ कको शरीरको कुन ठाउँमा हार गरेको चोटको बो नेभ दा १ िकलो बो नेलाई तल
ु ना मक पमा कम
कारणले थला परेको हो अथवा शरीरको कुन ठाउँमा सजाय गनपन
ु ह छ । ततु मु ामा ितवादीको यो
लागेको चोटपीरका कारणले मतृ कको मृ यु भएको य तो आपरािधक िगरोहसँग संल नता रहेको छ भनी
हो भ ने उ लेख हन सके को छै न । मतृ क ६० वषको प नदेिखएको हँदा पिन िनजलाई ज मकै दभ दा
िबरामी अव थामा रहेको देिखँदा मिदरा सेवन गरेको कम नै सजाय हनु उपयु देिख छ । पनु रावेदकलाई
अव थामा साधारण कुरामा वादिववाद भई मतृ कलाई ज मकै द भ दा कम नै वष १८ कै द र ज रवाना दश
कुटिपट गरेको र सोही चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको लाख गरेको देिख छ । लागु औषधको प रमाण ज मा
भ ने देिखँदा ितवादीह लालबहादरु िव.क., एक िकलो र आपरािधक संगठन प देिखने माणको
िपमबहादरु िव.क. र घमबहादरु िव.क.लाई जनही अभाव रहेकोले िनजलाई कै द वष १८ भ दा पिन
१३ (ते ) वष कै द सजाय गनु यायोिचत हने देिखन कम वष १६ र ज रवाना . ६ लाख गदा यायोिचत
आयो । तसथ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ह छ । तसथ ितवादीलाई १८ वष कै द र . दश
तीनैजना ितवादी लालबहादरु िव.क., िपमबहादरु लाख ज रवाना सजाय गदा कसरु को तल
ु नामा सजाय
िव.क.र घमबहादरु िव.क. लाई जनही १३(ते ) वष के ही चक पन देिखएकोले िनजलाई १६ वष कै द र .
कै द सजाय हने ।
६ लाख पैयाँ ज रवाना गनपन
ु देिखने ।
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभु म् । ितवादी राके श राय यादवलाई लागु औषध (िनय ण)
२
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) अनस
ु ार १६ वष
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी कै द र . ६ लाख ज रवाना गनपनमा
१८ वष कै द
ु
ओम काश िम , ०६८-CR-०८१७, लागु औषध र . दशलाख ज रवाना हने ठहर्याएको सु बारा
(अिफम), राके शराय यादव िव. नेपाल सरकार
िज ला अदालतको िमित २०६७।१०।१२ को फै सला
ितवादी २३ वषको देिखएको र िनजको सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
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िमित २०६८।६।३ को फै सला सो हदस म िमलेको नेपाल सरकार िव. देबकु सदा
नदेिखँदा सजायका हकमा के ही उ टी हने ।
जाहेरी दरखा त, ितवादीले बाँसको लाठीले
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
हार गरी मारेको भनी गरेको सािबती बयान र मौकाको
क युटर: मि दरा रानाभाट
घटना िववरण कागजबाट समिथत भएको अित र
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभु म् । शव परी ण ितवेदनबाट पिन सोही त यगत अव था
३
पिु भएबाट तारा सदाको कत यबाट मृ यु भएको
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देिखन आयो । उ मृ यक
ु ो स ब धमा ितवादी देबकु
ओम काश िम , ०७१-CR-०१४९, यान मान सदाले मौका र अदालतमा समेत आ नै कत यले
उ ोग, संजोक जोशी िव. नेपाल सरकार
मतृ कको मृ यु भएको भनी कसरु अपराध वीकार गरी
जाहेरवालालाई मान योजना बनाई बयान गरेको देिख छ । सो बयान माण ऐन, २०३१
तयारीसाथ रड र दाउराको िचरपट बोक २२.३० को को दफा ९ बमोिजम िनजको िव
माणमा िलन
रातको समयमा यी पनु रावेदकसमेतका ितवादीह ले िम ने नै देिखयो । यसैगरी जाहेरवाला, घटना िववरण
जाहेरवालाको बायाँ आँखा फुटाई मरणास न बनाई कागज लेखाउने जोखन सदा, घङ सदा, व तुि थित
कुटिपट गरेका र त काल घटना थलमा बु शाही मचु ु काका मािनस स तोिषया सदाले अदालतमा
(खड् गी) र मधु े उपि थत नभएको भए पीिडतउपर सा ीसरह उपि थत भई मौकाको बयान यहोरा
अझै हार भई जाहेरवालाको मृ यु हनस ने स भावना समथन गरी बकप गरेको देिख छ । उ बकप पिन
रहेको देिखँदा य तो वारदातलाई अङ् गभङ् ग माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम व तिु न
कुटिपटको वारदात भ न िम ने नदेिखने ।
र िव सनीय माणको पमा िलन िम ने नै देिखने ।
तसथ ितवादी संजोग जोशी भ ने संजोक
ततु मु ामा ितवादी देबकु सदाले बाँसको
जोशीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, लाठीले हार गरी आ नी ीमतीको कत य ारा मृ यु
यानस ब धीको महलको १५ नं. अनस
ु ार ७ (सात) गराएको देिख छ । कानूनमा नै लाठा र सानाितना
वष कै द सजाय हने ठहर्याई सु मकवानपरु िज ला हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी घोची वा अ य
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन त रकाले मारेमा चोट छाड् ने वा कत य गन यि लाई
अदालत, हेट डाको िमित २०६९।१०।२ को फै सला सव वसिहत ज मकै द गन यव था भएको प र े य
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
र पनु रावेदकले कसरु वीकार गरी पनु रावेदन
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
नगरेको स दभमा पनु रावेदन अदालत, राजिवराजले
क यटु र: अिमरर न महजन
ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन
इित संवत् २०७३ साल जेठ १३ गते रोज ५ शभु म् । ठहर गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजले १० वष
इजलास नं. ३
मा सजाय गन गरी राय य गरेको छ, सो स ब धमा
िवचार गदा सम घटनाको िववेचनाबाट चाडपवको
१
समयमा ितवादी र मतृ क दवु ै जनाले मादक पदाथ
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी र सी सेवन गरेको अव थामा रसको आवेगमा
ओम काश िम , ०७१-RC-००८२, कत य यान, बाँसको लाठीले क मरमा हार गदा टाउकोमा लािग
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वारदात भएको, ीमतीको मृ यपु ात् ितवादीमा चार चोटह प रि थितज य माणबाट पिु भइरहेको
जना छोरा छोरी आि त रहेका, कसरु मा सािबत भई छ । शव परी ण ितवेदनबाट देिखएका घाउ चोटह
अनस
र ितवादीले आ नी अ यथा नहँदास म ितवादीको इ कारी बयानलाई
्
ु धानमा सहयोग परु याएको
ीमती मानपनस
मको कुनै रसइवी नदेिखएको माणयो य मा न सिकँ दैन । कुनै यि को सािबती वा
ु
समेतका आधार र कारणबाट ितवादी देबकु सदालाई इ कारी बयानलाई अ य माणबाट पिु नहँदास म
१० वष कै द सजाय िनधारण गदा पिन यायोिचत हने य तो सािबती वा इ कारी दवु ै बयानलाई माणयो य
र कानूनको मनसाय पूरा हने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, मा न सिकँ दैन । मतृ क अिनता र ितवादी घटना भएको
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादीलाई १० वष कै द समय र थानमा गएको का छी ीमतीको माइतमा
सजाय हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट जान नमानेको िवषयमा िववाद भएको सो अव थामा
य राय पिन सदर हने ।
कुटाकुट भएको कुरालाई ितवादीले अदालतको
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
बयानमा समेत वीकार गरेको अव थामा यी ितवादीले
क यटु रः रमेश आचाय
आरोिपत कसरु गरेका होइनन् भ न िम ने कुनै आधार
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ८ गते रोज ४ शभु म् । माणसमेत रहेको नपाइएबाट ितवादीको पनु रावेदन
२
िजिकरसँग सहमत हन नसिकँ दा मािथ िववेिचत आधार
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी कारणह बाट पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित
ओम काश िम , ०६९-CR-०८६६, कत य यान, २०६९।८।१० मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
रामकुमार यादव िव. नेपाल सरकार
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
पनु रावेदक ितवादीको मौकाको बयानलाई िजिकर पु न नस ने ।
शव परी ण ितवेदनले पिु ग ररहेको छ । अिनता इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
यादवलाई साथमा िलई िमित २०६७।१।१८ का क यटु र: िव णदु ेवी े
िदन िबतामोड आएको भ ने कुरा मौका र अदालतको इित संवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभु म् ।
बयानमा समेत उ लेख भएको छ । शव परी ण
३
ितवेदनसिहतका िमिसल संल न कागजातबाट मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
मतृ कको मृ यु कत यबाट भएको कुरा पिु भइरहेको ओम काश िम , ०७२-RC-०११४, कत य यान,
तथा ितवादीले अनस
ु धानको ममा गरेका नेपाल सरकार िव. सरु े साह
बयानसमेतका कागजातबाट अिनतालाई आफूले
घटना थल लास जाँच मचु ु कामा २”/२”
मारेको कुरा उ लेख गरी घटनाको मब िसलिसला को सिु नएको डाम देिखएकोमा ितवादीको मौका र
उ लेख गरे मतु ािबकका चोटह लास कृित मचु ु का अदालतको बयानबाट समेत मतृ कको शरीरमा चोट
तथा शव परी ण ितवेदनबाट देिखएको र लास हेन पटक लागेको देिखएकोमा मेिडकल अिधकृतले शव
जाँदा हरी आएकाले डरले मु य िशिवरमा गएँ भनी परी ण ितवेदनमा मतृ कको शरीरमा Injury अथात्
अदालतको बयानमा उ लेख भएकोसमेत अव थामा चोटपटक नदेिखएको भनी बकप गरेको कुरालाई
अदालतको बयानमा आफूले नमारेको भनी गरेको त यह को रोहमा माणमा िलन निम ने भनी
इ कारीलाई माणको पमा िलन नसिकने ।
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले मेिडकल अिधकृत
शव परी ण ितवेदनबाट देिखएका घाउ डा. गौराङ् ग िम लाई . ५०।– ज रवाना गरेको
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अव थालाई दयंगम गदा िनजको बकप माणमा वष कै द सजाय गन मनािसब नै हने हँदा पनु रावेदन
िलन िम ने नदेिखने ।
अदालत, जनकपरु ले १० वष कै द सजाय गन य
ितवादीले मौकामा ीमती लिलतादेवीलाई गरेको राय पिन मनािसब देिखँदा सो पिन सदर हने ।
दहेजको िवषयमा आफूले मु काले कुटिपट गरेको इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
कारण घाइते भई उपचारको पखाइमा रहेक ीमतीलाई क यटु रः रमेश आचाय
वारदातको ३/४ िदनस म पिन उपचार नगराई इित संवत् २०७२ साल चैत ५ गते रोज ६ शभु म् ।
बेहोस हालतमा िसरहाि थत माइतीघरमा परु याएको
४
्
देिख छ । मौकामा गरेको बयानले आफू कसरु दार हने मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
मनोभावनाले अदालतमा मतृ क पिहलेदेिख नै िट.बी., शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०७१९, अवैध मोहीयानी
दमसमेतबाट पीिडत िथइन् र यसैका कारणसमेत लगतक ा, रामएकवाल साद िव. स यनारायणदाश
मृ यु भएको भ ने देखाउन खोजेको भए तापिन आफूले त मा
अदालतको बयानमा दम, िट.बी. र मानिसक रोगक
माण ऐन,२०३१ को दफा २६ अनस
ु ार
िबरामी हन् भनेकोमा ितवादीले मतृ क ीमतीलाई कुनै कुराको कसैले िजिकर वा दाबी गछ भने सोको
उि लिखत रोगह को उपचार गराएको माण माण स बि धत प ले पिु गनपन
ु ह छ । ततु
िमिसलमा देिखँदनै । यसबाट ितवादीले आरोिपत मु ामा िववािदत घर ज गाधनीको हो भनी ज गाधनीले
कसरु बाट सफाइ पाउन मा इ कारी बयान गरेको पिु
ठोस आधार माण पेस गरी पु ् याई ं गन सके को
हने ।
अव था छै न । ठोस आधार माणिबना िववािदत घर
मािथ ग रएको िववेचनाबाट पनु रावेदन ज गाधनीको हो भ न नसिकने ।
अदालत, जनकपरु बाट िमित २०६७।११।३० मा
िववािदत ज गामा मोहीको नामबाट १ नं.
भएको सु िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी लगत भरी २ नं. अनस
ु ूची कािशत भएको छ भ ने
गरी ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय कुरा वादीले िफराद ( करण ३) मा वीकार गरेको
हने ठहर्याई गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । पाइ छ । िमिसलमा १ नं. लगत पिन संल न रहेको
ितवादी सरु े साहलाई मल
ु क
ु ऐन, पाइ छ भने २ नं. अनस
ु ूची कािशत भइसके को छ
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष मा कै द सजाय भनी वीकार ग रसके को पाइ छ । साथै िववािदत
गन गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले राय य
ज गा सरजगु महतोबाट वु साद र त प ात्
गरेको स ब धमा िवचार गदा ितवादीले दाइजोको तहतह हँदै हालका ज गाधनीलाई वािम व ा हन
िवषयमा झगडा हँदा आ नी ीमतीलाई हातको आएको पाइ छ । यसरी सािबकको ज गाधनीले वंशी
मु काले टाउकोमा हार गरेको देिख छ । मार दासलाई मोही वीकार गरेको अव थामा यसपिछका
भ नेसमेतको कुनै योजना बनाई पूव रसइवी राखी ज गाधनीले मोही जोताहा माि दन भ न िम ने अव था
जोिखमी हितयारको योग गरेको देिखँदैन । हातको देिखँदनै । पिहलेका ज गाधनीिसत ज गाका स ब धमा
मु काले टाउकोसमेतमा हार गरेको ३/४ िदनपिछ जेज ता सतह जोिडएका ह छन्, पिछ ला
मृ यु भएको अव था र कृितसमेतलाई ि गत गदा ज गाधनीह ले सो सतलाई मा नपु न हँदा मोही लगत
सव वसिहतको ज मकै द गदा चक पन देिखँदा मल
क ा गन गरेको सु भूिमसधु ार कायालयको िनणय
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादीलाई १० उ टी हने ठहर्याई मोही यथावत् कायम हने गरी
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पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको फै सलालाई
िववािदत िक.नं. ६९/२६ को ज गाको मोही
अ यथा भ न निम ने ।
महलमा उि लिखत मोही िशवराम महतो कोइरीका
िववािदत िक.नं. ६९/२४ को ज गाको मोही नाउँको मोही लगत क ा हने ठहर्याई सु भूिमसधु ार
महलमा रहेको वंशीदास त माको मोही लगत क ा कायालय, रौतहटबाट िमित २०६६।५।२९ मा भएको
हने ठहर्याई सु भूिमसधु ार कायालय, रौतहटबाट फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी गरी मोही लगत यथावत्
िमित २०६६।५।२९ मा भएको फै सला उ टी गरी कायम रा नु भनी पनु रावेदन अदालत, हेट डाले गरेको
मोही लगत यथावत् कायम हने ठहर्याई पनु रावेदन फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अदालत, हेट डाबाट भएको फै सला सदर हने ठहछ । इजलास अिधकृतः जयराम े
वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
क यटु र: रमेश आचाय
इजलास अिधकृतः जयराम े
इित संवत् २०७२ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभु म् ।
क यटु र: रमेश आचाय
६
इित संवत् २०७२ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभु म् । मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
५
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-MS-००१०, अदालतको
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
अपहेलना, राजेश साद रौिनयार िव. भगवतीकुमार
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०७२०, अवैध मोहीयानी का लेसमेत
लगत क ा, रामएकवाल साद िव. िशवराम महतो
व ततु ः परमादेशको आदेश कानून ारा
कोइरी
तोिकएको कत य पालना गन सावजिनक सं था वा
सािबक सभ नापीका बखत पनु रावेदक पदािधकारीले इ कार गरेको अव थामा जारी हने
वादीका िपता बाबल
ु ालले नै मोही वीकारेको र संवैधािनक यव था हो । यसले त लो िनकाय वा
ब डाप तथा तत्प ात पनु रावेदक वादीलाई अिधकारीबाट हनस ने ग ती कमजोरीलाई रो छ
ा ज गाधनी माणपज
ु ामा समेत मोही जिनएको भ ने हा ो िव ास रिहआएको छ भने यसरी कुनै
ज गामा १६ वषपिछ आई यी पनु रावेदक वादी काय गन वा गराउनको लािग जारी भएको आदेशसमेत
रामएकवाल सादले मोहीमा िववाद उठाएको स बि धत िनकायले पालना नगरेमा अदालतको
देिख छ । पनु रावेदक वादीका बाबक
ु ो पालामा मोही अपहेलना गरेको मा न सिकने ।
वीकार गरी सिकएकोमा पिछ ब डाप हँदासमेत
सव च अदालत, ऐन, २०४८ को दफा
मोही देिखएको यि लाई मोही होइन भ न िम ने ७ को उपदफा (१) मा हेदा “सव च अदालतले
देिखएन । यस ि थितमा िफ डबक
ु मा घडेरी आ नो र आ नो मातहतका अदालत वा याियक
लेिखएकोस म आधारमा िववािदत ज गामा िनकायह को अपहेलनामा कारवाही चलाएको मु ामा
ज गाधनीको घरबास रहेको मानी मोही लगत क ा कसरु दार ठहर्याएको यि लाई एक वषस म कै द
गरेको भूिमसधु ार कायालयको फै सला बदर गरी वा दशहजार पैयाँस
ँ म ज रवाना वा दवु ै सजाय
िक.नं.६९/२६ को ज गाको मोही लगत यथावत् कायम गन स नेछ” भ ने उ लेख भएको छ । अदालतको
रा नु भनी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित अपहेलनाको िवषयलाई कुनै याि क सु मा आव
२०६९।२।२९ मा भएको फै सलालाई अ यथा भ न गरी मु याङ् कन गन सिकँ दैन । कुनै काय अदालतको
िम ने अव था नदेिखने ।
अपहेलनाज य हो, होइन भनी िनधारण गन य तो
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कायबाट अदालतको िन प याय स पादनको ार भमा जनु आदेश िवप ी एवम् िवप ी िनकायबाट
ि यामा अवरोध भएको छ, छै न र य तो कायले पालना नगरी अदालतको अपहेलना भयो भिनएको हो,
अदालत ितको जनआ थामा ितकूल असर सो नै पिछ लो समयमा काया वयन भएको देिखँदा
परु याएको
छ, छै न भ ने मल
िनवेदन मागबमोिजम अदालतको अपहेलना ठहर गरी
्
ु भूत प लाई याल गनपन
ु
ह छ । अपहेलनाको िवषयमा उठेको िववादमा याियक िवप ीह लाई सजाय गन िमलेन । ततु िनवेदन /
िन कषमा पु दा य तो िववािदत कायको कृित, सो मु ा खारेज हने ।
काय गन िनकायको काय अव था, समय, प रि थित इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
र सम प लाई ग भीरतापूवक िलनपु न ह छ । अतः क यटु र: िव णदु ेवी े
िववािदत ि याबाट अदालतको याय स पादनको इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
ि या र अदालत ितको जनिव ासमा नकारा मक
७
असर र म भएको देिखन आएमा य तो कायलाई मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
अदालतको अपहेलना मा न सिकने ।
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-००७९,
िलिखत जवाफसाथ अि तयार दु पयोग ब दी य ीकरण, अ णकुमार साह िव. स री िज ला
अनस
ु धान आयोगबाट पेस भएको िमित २०६८।१।२५ अदालतसमेत
को िनणय सं या २४२ को बैठकको िनणय उतार
स री िज ला अदालतबाट िनवेदकको घर
िनवेदकले िमित २०६२।१०।३० मा िदएको िनवेदन ठे गानामा याद तामेल गन गएका िवप ी तामेलदार
र यस अदालतबाट जारी गरी भएको परमादेशलाई संिजवकुमार िसंहको िलिखत जवाफ हेदा िनजले
स बोधन गन िनणय गरी िव ालयको लेखा परी णबाट िनवेदक / ितवादीलाई भेटी कानूनअनु प िनज
औ ं याएको पे क बे ज,ु िव ालयको ज गाको सा ीह को रोहवरमा याद तामेल गरेको भ ने
कुतबालीलगायतका बे जहु
तीन मिहनािभ देिख छ । िवप ी संिजवकुमार िसंहले सो यहोराले
असल
ु उपर / फछ् य ट गन िव ालय य थापन पेस गरेको िलिखत जवाफलाई िनवेदकका तफबाट
सिमितलाई र समयमा लेखापरी ण नगराएको, लेखा उपि थत िव ान् कानून यवसायीह ले अ यथा भ न
परी णबाट देिखएको बे जु फछ् य ट गन गराउने काय सके को देिखँदनै । के वल िनवेदक २०५६ सालदेिख
नगरेको स ब धमा िव ालय यव थापन सिमितका राजनीितक पाट को सि य कायकताको हैिसयतले
सद यसिचव एवम् धाना यापक वीरे िम लाई काम गरेका र २०५९ सालदेिख भूिमगत हँदा घाइते
िवभागीय कारवाही गन र गराउन िज ला िश ा भएकाले उपचारको लािग भारतमा गएका िथए भ ने
कायालय, सलाहीमा लेखी पठाउने भ ने यहोरा उ लेख गरेको देिख छ । तर उपचारको लािग भारतमा
उ लेख भएबाट यस अदालतको िमित २०६६।३।१७ रहे बसेको भ ने कुराको माण पेस गन सके को
को आदेश काया वयन भएको देिखयो । िनवेदक र देिखँदनै । यसरी जबरज ती चोरी मु ामा िमित
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् कानून यवसायीले २०६०।५।५ मा तामेलदार िवप ी संिजवकुमार
तोिकएको समयिभ काया वयन नगरेको भनी िनवेदन िसंह ारा िनवेदकको नाममा तामेल भएको याद
र बहसमा औ ं याएको भए पिन ततु रट िनवेदन रीतपूवकको देिखँदा िनवेदकको थनु ालाई संिवधान
फै सला हनु अगावै काया यवन भएको देिख छ । यसरी द यायस ब धी हकको िवपरीत गैरकानूनी थुना
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भ न िम ने नदेिखएबाट ततु रट िनवेदन खारेज िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हने ।
वारदात हँदा िनज ितवादीह ले पूव रसइवी
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
िलई तथा पूवतयारी गरी मतृ कको यान मारेको अव था
क यटु रः रमेश आचाय
नदेिखएको, साङ् घाितक कृितको हात हितयार योग
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
भएको नदेिखएको, मौकामा प ाउ परेका ितवादीले
अनस
ु धानको ममा अनस
ु धान अिधकारीलाई
इजलास नं. ४
सहयोग गरेको देिखएको तथा ितवादीह ले
अदालतसम को बयानमा समेत घटनाको व तुि थित
१
खल
ु ाई बयान गरेको देिखएको, घटनाको ि थित, घटना
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी चोले
घट् दाको सम प रि थितसमेतलाई िवचार गदा िनज
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CR-०३४७, ०७२-CR- ितवादीह लाई ऐनबमोिजम हने हदैस मको सजाय
०३४५, ०७२-CR-०३४६ र ०७२-RC-०००८, गदा चक पन देिखएको र मल
ु क
ु ऐन, अ.ब. १८८
कत य यान, िडमा शेपा िव. नेपाल सरकार, डे डी नं. बमोिजम १५ वष कै द गदा यायको उ े यसमेत
शेपा िव. नेपाल सरकार, जाङबु शेपा िव. नेपाल प रपूित हने देिखएकोले ितवादीह फुितक शेपा,
सरकार र नेपाल सरकार िव. फुितक शेपा
डे डी शेपा, जाङबु शेपा, खडु े काइला भ ने िङमा
आफू कसरु मा सािबत रही अ य शेपालाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द
सहअिभयु लाई पोल गन ितवादीको बयानलाई वष (प ) ह छ । ितवादीम येक फुितक शेपालाई
िमिसल संल न अ य माणले समिथत गरेको अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द वष १५ हने पनु रावेदन
अव थामा माणको पमा िलन सिकने नै ह छ । अदालत, राजिवराजको राय मनािसब नै देिखने ।
ततु अव थामा ितवादी फुितक शेपाको घरमा इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
रातको समयमा बास ब ने ममा जाँड र सी खाएको क यटु र: कृ णमाया खितवडा
अव थामा मतृ कलाई कुटिपट गन भ ने कुरा उठी इित संवत् २०७३ साल पस
ु १९ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादीह फुितक शेपा, डे डी शेपा, जाङबु शेपा
२
र खडु े काइला भ ने िङमा शेपा िमली मतृ क िनमल मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश
िव कमालाई कुटिपट गरी यान मारी खो सामा लगी शमा पौडेल, ०७१-WI-१०५१, उ ेषण / परमादेश,
फालेर ढुङ्गाले िथची कत य यानको कसरु अपराध हेमराज कु हार िव. मीना खिटक
गरेको भ ने पिु हन आउने ।
बाँके बसदु ेपरु गा.िव.स. वडा नं. १क
तसथ उि लिखत त य माणह का िक.नं.४७६ को ०–४–१८ को ज गाधनी यी िनवेदक
आधारमा ितवादीह फुितक शेपा, डे डी शेपा, मीना खिटक रहेको कुरा िमिसल संल न ज गाधनी
जाङबु शेपा र खडु े काइला भ ने िङमा शेपालाई माण पज
ु ाको ितिलिपबाट देिखएको र िमिसल संल न
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. रहेको यसै मु ाका यथ हेमराज कु हारले िनवेिदका
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गरी मीना खिटकलाई ितवादी बनाई बाँके िज ला
भएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित अदालतमा दायर गरेको २०७० सालको जालसाजी
२०६६।३।२४ र िमित २०६८।६।२ को फै सला मु ामा उपयु ज गा िफरादीका बाबु गया सादले िमित
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२०६६।९।१२ मा र.नं.२०७१ख बाट िब गरेको कुरा नै कानूनबमोिजम िनणय हनेमा िज ला शासन
उ लेख गरेबाट ततु िनवेदकले आ नो िनवेदनमा कायालय र िज ला वन कायालयले सो िवषयको
आ नो हो भनी उ लेख गरेको ज गा िनवेदकले ख रद िनवेदन िलएर आदेश गन िम ने ।
गरी िलई िनवेदकको नै हक भोगको देिखन आउने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणसमेतबाट
िमिसल संल न र.नं.७१७९ िमित २०५९।२।१ गतेको मख
ु िज ला अिधकारीलाई थानीय शासन ऐन,
राजीनामाको कागजको ितिलिपबाट उ ज गा २०२८ तथा अ य कुनै कानूनसमेतले अदालतमा
गया साद कु हारले क चनबहादरु े लाई राजीनामा िवचाराधीन मु ाको िवषयलाई िलएर आदेश गन
गरी िब गरेको र क चनबहादरु े ले सो ज गा अिधकार भएको नदेिखँदा िज ला शासन कायालय,
बलराम िसनलाई राजीनामा गरी िब गरेकोमा यी बाँकेबाट िमित २०७०।९।२१ मा अदालतबाट
िनवेदकले िनज बलराम िसनबाट राजीनामा गरी ख रद अि तम फै सला नहँदास म उ ज गामा लगाइएका
गरेको देिखयो । पेस हन आएका कुनै पिन राजीनामाको
ख िव वाह काट् नलाई कटान आदेश निदने
कागजमा ज गा मा िब गरेको र सो ज गामा भएका भनी िज ला वन कायालय, बाँकेलाई िदएको आदेश
ख िव वा िब नगरेको भ ने कुरा उ लेख भएको र सो आदेशको आधारमा िज ला वन कायालय,
नदेिखँदा आ नो नाउँको ज गामा भएको िवषयलाई बाँकेबाट िमित २०७०।९।२२ मा भएको िनणय
िलएर यिद कसैबाट कुनै काम ह छ र सो कायले आदेशसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदक
आ नो हकािधकारमा असर परु याएको
अव था मीना खिटकले िज ला वन कायालय बाँकेमा िदएको
्
ह छ भने यसमा यी िनवेदकलाई मु ा गन हक अ.बं. िनवेदनउपर ख कटान गन अनमु ित िदने निदनेतफ
८२ नं.ले िदएकै देिखँदा ततु िनवेदन िदने हक यी िज ला वन कायालय, बाँकेले कानूनबमोिजम िनणय
िनवेदकलाई भएकै देिखन आउने ।
गनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहछ भनी
थानीय शासन ऐन, २०२८ ले मख
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जले िमित २०७१।५।४
ु
िज ला अिधकारीलाई शाि त सरु ा र सावजिनक मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ज गा तथा बाटो संर ण गन दािय व िदएको भए तापिन इजलास अिधकृत: ेम खड् का
यि िवशेषको स पि मा असर पन गरी कुनै यि को क यटु र: रमेश आचाय
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् ।
िनवेदनमा एकतफ पमा िनणय गन अिधकार मख
ु
िज ला अिधकारीलाई भएको देिखँदैन । वन ऐन,
३
२०४९ बमोिजम िज ला वन कायालयले आफूलाई मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश
कानूनले िनिद गरेको अिधकारको सीमािभ सीिमत शमा पौडेल, ०७१-CI-०७५९, िनषेधा ा, झरक
रही कानूनले अि तयार गरेको काय मा गनु िनजको देवी थ नी िव. दरोगी ऋिषदेव
कत यिभ पदछ । मख
िवप ीह ले घर बनाई बसेको स ब धमा
ु िज ला अिधकारको तोक
आदेशका आधारमा कुनै यि को हक अिधकारमा िनजह उपर सनु सरी िज ला अदालतमा ज गा
असर पान गरी एकतफ पमा िनणय गन र सो िखचोला घर उठाई चलन चलाई पाउँ भ ने मु ा
तोक आदेशलाई िसरान हाली सोहीबमोिजमको दायर भई िवचाराधीन अव थामा रहेको देिखन
काय गन िज ला वन अिधकृतलाई छुट िदएको आएको हँदा सावजिनक सडकमा घर िनमाण गरे
देिखँदैन । अदालतमा िवचाराधीन मु ामा अदालतबाट गराएमा चिलत कानूनबमोिजम जनु सक
ु ै बखत
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िनजह लाई कारवाही हनस ने हँदा र ज गा िखचोला िनवेदन िदएको हो सो काय पिहले नै भइसके को
घर उठाई चलन चलाई पाउँ भ ने मु ामा सनु सरी देिख छ । भइसके को कायमा िनषेधा ा जारी हनस ने
िज ला अदालतबाट फै सला हँदाका बखत माणका अव था नहँदा र नापी कायालय, बाराले गरेको
आधारमा याय िन पण हने नै छ । य तो अव थामा ग तीलाई कानूनको ि या पूरा गरी कानूनबमोिजम
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरले िनवेदकको िनवेदन फायल न सा स याइसके को देिखँदा पनु रावेदन
खारेज हने ठहर्याई गरेको फै सला िमलेको नै अदालत, हेट डाले िनवेदकको िनवेदन खारेज हने
देिखने ।
ठहर्याई गरेको फै सला िमलेको नै देिखन आउने ।
अतः उि लिखत ियनै िनवेदकले ियनै
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट
िवप ीह उपर यही िनवेदन दाबीको ज गाको िनवेदन मागअनस
ु ारको काय स प न भइसके को
िवषयलाई िलएर ०४-०६८-००९६ को िनषेधा ाको देिखँदा र िनवेदकलाई कानूनबमोिजम उपचारको बाटो
िनवेदन िदऐको र सो िनवेदन खारेज हने ठहरी अवल बन गन पाउने हक अिधकार सरु ि त नै रहेको
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट फै सला भएको, देिखँदा ततु िनवेदन मागअनस
ु ार िनषेधा ा तथा
सावजिनक ज गामा घर िनमाण गरेमा जिहलेसक
ु ै परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान
कानूनबमोिजम यी िवप ीह लाई कारवाही हने र यही नदेिखँदा ततु िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी
ज गाको िवषयलाई िलएर ियनै िवप ीह समेत उपर पनु रावेदन अदालत, हेट डाले िमित २०७०।१०।२२
ज गा िखचोला घर उठाई चलन मु ा सनु सरी िज ला मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
अदालतमा िदएको देिखँदा सो मु ामा माणको इजलास अिधकृत: ेम खड् का
मु याङ् कन गरी सनु सरी िज ला अदालतले िनणय क यटु र: कृ णमाया खितवडा
गन नै हँदा ततु िनवेदन माँगबमोिजम िनषेधा ाको इित संवत् २०७३ वैशाख १२ गते १ रोज शभु म् ।
आदेश जारी गन िम ने अव था देिखन आएन । ततु
५
िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश
िवराटनगरले िमित २०७१।०२।१२ मा गरेको फै सला शमा पौडेल, ०७०-CI-०६२८, उ ेषण / परमादेश,
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
माधव िघिमरे िव. ितथकुमार सवु ेदीसमेत
इजलास अिधकृत: मे खड् का
रेड स भवन अ य त िजण अव थामा
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
रहेको र दता कायम ज गाभ दा अ य पन गएकाले
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् । िसमाङ् कनिभ पन ज गामा िनमाण गन भनी
४
रेड स उप शाखाले िमित २०६९।१२।१७ मा
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश िनणय गरी रेड स भवन सान तथा पनु : िनमाण गन
शमा पौडेल, ०७०-CI-११३६, िनषेधा ा / परमादेश, कुरामा थािनय यि ह समेतको सहमित िदएको
गंिगता देवी जयसवाल िव. नापी शाखा कायालय, देिख छ । यसैगरी िवप ी गाउँ िवकास सिमित
बारासमेत
भादगाउँ िसनवु ारीले सावजिनक स पि को िहनािमना
न सा सधु ार गन काय स प न भइसके को गन िहनािमनालाई ो साहन गन, बाटो िनकास ब द
अव थामा िनवेदकको ततु िनवेदन पन आएको गनज ता काम हनै नस ने भनी र अ य िवप ीह ले
देिख छ । जनु काय गन रोिकपाउँ भनी िनवेदकले समेत सावजिनक बाटो ब द गन वा बाटो मेट्ने कुनै
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काय नगरेको भनी िलिखत जवाफ लगाएको देिखन उ ेषण, उपे अयाल िव. नेपाल सरकारसमेत
आयो । िववादको स पि िनजी तवरबाट कसैले
बढुवा भनेको सेवामा कायरत कमचारीह ले
फाइदा हने कारले िवप ीबाट िनणय भए गरेको पाउने विृ िवकासअ तगत कानूनी अिधकारिभ
पिन देिखँदनै । िववादको रेड स सोसाइटीको भवन पछ । कसैले कानूनिवपरीत कुनै काम गरेर कुनै खास
सामािजक सं थाको पमा रहेको भवन देिख छ । यि वा यि ह लाई कुनै खास ित परु याउँ
् छ भने
सोही कायालयले भवनको पनु ःिनमाण र बाटोको भाग यो कुरा य तो यि वा यि ह को यि गत हक
भ काउनेमा सहमित जनाएको देिख छ । उ काय वा सरोकारको कुरा मा ह छ । कुनै कमचारीको बढुवा
गन स दभमा िनवेदकलाई थाहा जानकारी भएको हन पाउने कानूनी अिधकारमा असर परेमा य तो
एवम् िनवेदकसमेत सो भवन िनमाण सिमितमा रहे असर पन स बि धत कमचारीले मा सो हकको
बसेको अव था देिखने । सावजिनक िहतको लािग नै चलनको लािग अदालतमा वेश गनपन
ु ह छ । कुनै
बाटो िब तार गन, सोलाई यवि थत गन, रेड सको यि ले कुनै यि तथा यि ह लाई परु याएको
्
भवनको बाटोमा परेजित भाग भ काउने र पनु ःिनमाण असरबाट सावजिनक हक िहतमा असर पगु ेको भनी
गन उ े यबाट उि लिखत िनणयह भएको र सो िववादलाई सावजिनक सरोकारको िववाद हो
िववादको रेड स भवन कुनै पिन यि लाई िनजी भनी अथ गन गरी संिवधानले यव था गरेको पिन
योजनको लािग िदएकोसमेत नदेिखँदा िनवेदकको होइन । आ नो कुनै अथपूण स ब ध नभएको वा
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था देिखन आफूले सरोकार रा नपु न पया र मनािसब कारण
आएन । य तो अव थामा पनु रावेदन अदालत, नभएको कुनै कुरामा िववाद खडा गन र यसलाई
िवराटनगरले ततु िनवेदन खारेज हने ठहर्याई याियक िन पणको लािग अदालतसम याउन
गरेको फै सला िमलेको नै देिखने ।
नेपालको अ त रम संिवधान २०६३ को धारा १०७
अतः उि लिखत त य एवम् आधार (२) ले कसैलाई अिधकार दान गरेको नदेिखने ।
कारणह बाट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम
सावजिनक सरोकारको िववादसमेत समावेश
उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी गनपन
भएको र उ िववादमा बढुवा हने कमचारीको समूह
ु
अव था देिखन नआई ततु रट िनवेदन खारेज आ नो अ ययनको िवषयसँग स बि धत हँदा
हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरले िमित आफूह को हकदैया रहेको भनी रट िनवेदन िलई
२०७०।०१।३० मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा आएको पाइयो । बढुवाको अिधकार िनता त सेवामा
सदर हने ।
कायरत रहेको कमचारीले मा पाउने िवषय हो ।
इजलास अिधकृतः ेम खड् का
सामा यतया जनु यि को संवैधािनक वा कानूनी
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् । हकमा आघात परेको ह छ यही यि ले मा यसको
उपचारको लािग अदालतको असाधारण अिधकार
इजलास नं. ५
े िभ वेश गन अिधकार पाउँछ । सेवामा नै वेश
नगरेको यि को बढुवा हनस ने अव था पिन नआउने
१
र य तो बढुवाबाट िनजह को अिधकारमा कुनै
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. िकिसमको ताि वक असर पनस ने अव था नआउने ।
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-०१६५,
स बि धत पदमा बढुवा हने समूहका यि
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वा यि ह ले यस िवषयमा कुनै चासो निलएका उ ेषण, वेद साद भ डारी िव. लोक सेवा आयोग
तर यसउपर य तो कमचारी वा समूह वयम् आफै ँ के .का. अनामनगर काठमाड समेत
कानूनी उपचारको माग अवल बन गन स म भएको
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम
अव थामा सरोकार नभएका िव ाथ ले सो िवषय ८७ख को उपिनयम (१) को ख ड (क) मा िनजामती
िलई बढुवामा असर पन कमचारीको ितिनिध व सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को उपदफा (१)
गनस ने अव था हँदैन । उपचारको माग अवल बन वा उपदफा (२) बमोिजम सेवा अविध पगु ेका िनजामती
गन वा ता नगरेका सबै िवषयह लाई सावजिनक हक कमचारीह बाट दरखा त आ ान गन सिकने यव था
वा सरोकार िनिहत रहेका िवषय भनी हकदैया रहेको गरेको देिख छ । ऐजनको िनयम ८७ख को ख ड (ग) मा
प रभािषत गरी रट े ािधकारको योग गनु उपयु
“ख ड (ख) बमोिजम बढुवा िसफा रस ग रएको सूचना
नहने । ततु िववाद कमचारीसँग स बि धत भएको र सावजिनक गनपनछ
। उ िसफा रसमा िच नबु ने
ु
कमचारीह आ नो हकअिधकारको र ा गन स म िनजामती कमचारीले ए काइस िदनिभ लोक सेवा
नै रहेका ह छन् । के वल स बि धत िवषयमा अ ययन आयोगसम उजरु ी िदन स नेछ” भ ने यव था गरेको
गन िव ाथ भएकै आधारमा मा कमचारीको सेवा देिख छ । जसबाट बढुवा फारम भरेका उ मेदवारका
समूहको बढुवाको िवषयमा आ नो िनिहत अिधकार हकमा मा ख ड (ख) बमोिजम बढुवाको िसफा रस
(Contingent Right) रहेको अथ गन िम दैन । वन ग रने र सो िसफा रसबमोिजमको सूचना काशन
िव ानसँग स बि धत िवषय अ ययन गरेकोले आफू भएपिछ मा सोमा िच नबु ने उ मेदवारले आ नो
पिन पिछ सो सेवािभ वेश गन स ने र वेश गरेपिछ बढुवा यसकारणबाट हनपु न भनी बढुवाको सूचनाउपर
आफूलाई समेत उ बढुवाबाट असर पनस ने मानी उजरु ी गनस ने कानूनी यव था रहेको देिखने ।
पिछ ा हनस ने अिधकारको पमा हण गन
बढुवाको दरखा त नै पेस नगनको बढुवा
िम दैन । ा ै नभएको स भािवत अिधकारको हनन् हनस ने भए दरखा त फारम भन सूचना िनकािलरहनु
भएको भनी सरोकार देखाई दूरको अिधकार (Remote पन अव था नै हँदनै िथयो । बढुवाको लािग दरखा त
Right) को दाबीलाई मा यता िदई हकदैया रहेको भनी फारम पेस भएकाको हकमा मा बढुवाको िनणय
रट े ािधकारमा थान िदन निम ने ।
ग रने र य तोमा िच नबु ने उ मेदवारले मा ऐजन
तसथ ततु रट िनवेदन िलई आउने िनयमावलीको िनयम ८७ख को उपिनयम १ को ख ड
िनवेदकह
य सरोकारवाला प वन (ग) बमोिजम उजरु गन पाउने यव था हो । यी रट
सेवाअ तगतका कमचारी नभएको के वल वन िव ान िनवेदकह ले बढुवाको लािग दरखा त नै निदएको
अ ययन गन िव ाथ मा भएको अव था देिखँदा अव थामा िनजह लाई य तो बढुवाउपर उजरु ी गन
रट िनवेदन िलई आउन िनवेदकह लाई हकदैया नै हकदैया रहेको अव था देिखएन । तसथ रट िनवेदन
नरहेकोले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िलई आउने िनवेदकह को हकदैया नै नरहेकोले
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् । इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
२
क यटु र: मि जता ढुंगाना
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-०६७३
§ यसै लगाउको ०६९-WO-०३०६,
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स तकुमार े समेत िव. लोक सेवा आयोग गरेकोमा सजाय ग रपाउँ भ ने िनवेदकको मागदाबी
के ीय कायालय, अनामनगरसमेत भएको पु न नस ने ।
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ । इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
३
क यटु र: मि जता ढुंगाना
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-MS-००३२,
४
अदालतको अवहेलना, वेद साद भ डारीसमेत िव. मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
राजे साद साह सद य लोक सेवा आयोग के .का. दीपककुमार काक , ०७२-WO-०४६३, उ ेषण,
अनामनगर काठमाड समेत
रणधीर तु बा िव. सावजिनक ख रद अनगु मन
िवप ीह ले आ नो िलिखत जवाफमा कायालय, ताहाचल काठमाड समेत
अ त रम आदेशको िवपरीत हने गरी शैि क यो यता
िनवेदकले रट िनवेदनमा ठे कासँग
नपगु ेका उ मेदवारलाई बढुवा सिमितबाट िनजामती स बि धत िवषयमा आफूलाई जानकारी नभएको
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१(१) बमोिजम भने तापिन िवप ीह को िलिखत जवाफमा िनमाण
बढुवा ग रएको छै न । बढुवाको लािग दरखा त पेस कायको गित बारेको स ब धमा प ाचार, फोन तथा
गन नेपाल वन सेवा, जनरल फरे ी समूहका २२ एस.एम.एस.समेत ग रएको भनी खल
ु ाएको र िडिभजन
जना रे जरह को वन िव ानमा नातक उ ीण कायालयबाट िमित २०७२।२।१० मा अ नपूण पो मा
गरेको नहँदा िनजह को बढुवा ग रएको छै न । कािशत सूचनामा क
सनको तफबाट काय
अदालतको अवहेलना गन कुनै मनसाय नरहेको ार भ नै नगरेको र कामको गितको स दभलाई
तथा बढुवाको लािग दरखा त िदने र िनजामती िलएर िडिभजन कायालयबाट पटकपटक प ाचार तथा
सेवा ऐनबमोिजम स बि धत िवषयमा मािथ लो टेिलफोन स पक गदासमेत स पकमा नआउने, फोन नै
शैि क यो यता हािसल नगरेका कमचारीह को नउठाउने ज ता गैर यवसाियक ि याकलापह ित
हकमा अदालतमा दायर भएको रट िनवेदनको यानाकषण रहेको छ । कायालयमा आई स पक
अि तम िकनारा भएपिछ मा छलफल गन गरी बढुवा गनहन
ु तथा िनमाणको काय अिवल ब सु गनहन
ु
सिमितबाट िमित २०६९।२।३२ मा िनणय भएको भ ने यहोराको सूचनासमेत जारी भएको देिख छ ।
छ । स मािनत अदालतको आदेश एवम् फै सलालाई रट िनवेदक फमलाई पटकपटक सूचना पठाएको भ ने
अव ा गन कुनै पिन काय नगरेको हँदा अदालतको त य िडिभजन कायालयबाट िमित २०७२।२।१८
अवहेलनामा सजाय हनपु न होइन भनी खल
ु ाएको मा ग रएको िनणयमा समेत उ लेख गरेको देिख छ ।
हँदा िवप ीह को अदालतको अवहेलना गन िनयत उ प ाचार ग रएको ठेगाना र एस.एम.एस. ग रएको
र आसय नरहेको र अवहेलना गन य न गरेको मोबाइल नं. आ नो होइन भनी िनवेदकले चनु ौित
अव थासमेत देिखँदैन । य तो नगन ितव तासमेत गन सके को अव था पिन रट िनवेदनमा देिखँदैन ।
जनाएको देिखयो । तसथ िवप ीह ले जानाजान यसरी प ाचार तथा िविभ न मा यमबाट पटकपटक
अदालतको अ त रम आदेशको अव ा गरेको अव था िदइएको सूचनालाई गमु पारी ठे का स झौताअनस
ु ार
नदेिखएको हँदा िनवेदकको मागबमोिजम अवहेलनामा काय नगरी सो स ब धमा आफूलाई कुनै जानकारी
कारवाही गनपन
ु देिखँदैन । अदालतको अवहेलना नै िदइएन सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
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६८(१) ितकूल िनणय भयो भ ने रट िनवेदन िजिकर यवसायीले ख रद स झौताबमोिजम काय स पादन
यथाथमा आधा रत नदेिखने ।
नगरेमा सावजिनक िनकायले ख रद स झौता अ य
रट िनवेदक फमले स झौता गरी कामको गन स नेछ भ ने यव था भएबमोिजम अिधकार ा
िज मा िलइसके पिछ समयमै स झौताबमोिजमको िनकायले स झौता अ य गनस ने अिधकार रहेको
काय गनतफ ला नु पन िनजको दािय व रहेको देिख छ । काम सु नग रएको भनी प ीकरण पेस
ह छ । रट िनवेदकले दाबी गरेबमोिजम काय थल गन प ाचार ग रएको र पि कामा सूचनासमेत कािशत
उपल ध नभएको भए काम गन कुनै बाधा यवधान भए ग रएको िमित २०७२।७।१३ स म पिन िनवेदक
सो स ब धमा स झौताकता िडिभजन कायालयसँग फमबाट स झौताबमोिजमको काय ार भ गरेको
नै स पक गरी आव यक यव था िमलाउनेतफ अव था पिन देिखँदैन । यसरी १५ मिहनामा ग रस नु
यासरत हनपु नमा सो नगरी िनजलाई कायादेश पन काय क रब ११ मिहना िबितस दा पिन थालनी
िदइसके पिछ काय थलमा काय गदा अवरोध आएको नै नग रएको अव थामा ऐजनको दफा ६३(१)(ग) मा
भ ने कतै जानकारी गराएको वा िनजले कायालयसँग “... स झौताअनु पको दािय व सारभूत पमा पालना
काय थल उपल ध गराई पाउँ भनी िनवेदन नै नगरेको...” भ ने यव थाबमोिजम ऐजन उपदफा
िदएको अव था पिन देिखँदैन । यी रट िनवेदकलाई (१) ले फमलाई कायको गा भीयताको आधारमा
िविभ न िमितमा काय गितबारे प ाचार गदासमेत सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयले एक वषदेिख
स बि धत कायालयमा स पक गन गएको र उपचार तीन वषस म कालो सूचीमा रा नस ने यव था गरेको
पाउने यास गरेको अव था पिन देिखँदनै । स बि धत देिख छ । सो हँदा यी फमले स झौताबमोिजम िनमाण
िनकायमा उपचारको लािग यास गनपनमा
यसको काय नै सु नगरेको अव थामा स झौताबमोिजमको
ु
स ामा आ नो दािय व पूरा नगरी रट े ािधकारको दािय व सारभूत पमा पूरा गरेको अव था देिखँदैन ।
मा यमबाट उपचारको लािग अदालतमा वेश गनु यस अव थामा ािधकार िनकाय सावजिनक ख रद
औिच यपूण नदेिखने ।
अनगु मन कायालयले रट िनवेदक फमलाई कालो
िमित २०७१।८।२५ मा ठे का स झौता भई सूचीमा रा न पाउने नै देिखयो । यसरी कानूनले
काम सु गन कायादेशसमेत िदइसके को अव थामा प पमा गरेको यव थाअनस
ु ार भएको िनणयलाई
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) आ नो स झौता अविध बाँक नै रहेको भ ने रट
मा भएको “सावजिनक िनकायसँग ख रद स झौता िनवेदन िजिकरको कुनै औिच यता नदेिखने ।
गनले स झौताबमोिजम काम सु नगरेमा, काम सु
कानून लागू रहेको अविधमा उ कानूनी
गरी बीचैमा छोडेमा वा स झौताबमोिजम कामको यव थाको पालना गनु सबैको कत य नै ह छ ।
गित नगरेमा सावजिनक िनकायले य तो स झौता नेपाल कानून या यास ब धी ऐन, २०१० को दफा
जनु सक
ु ै बखत अ य गन स नेछ” भ ने यव था ४ (ग) ले “यसरी खारेज भएको कुनै ऐनबमोिजम
भएको र ऐनको दफा ५९(१) मा ख रद स झौतामा पाएको, हािसल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सिु वधा,
सो स झौता अ य गन सिकने यव था भई उपदफा कत य वा दािय वमा असर पन छै न” भ ने यव था
(२) मा उपदफा (१) बमोिजमका यव थाह गरेको छ । जसबाट त कालीन अव थामा कायम
मु य पमा देहायबमोिजम हनस नेछ भनी ख ड (क) भएको अ यादेशबमोिजमको कत य वा दािय वको
मा आपूितकता, परामशदाता, सेवा दायक वा िनमाण पालना गनु सबै प लाई बा या मक रहेको
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देिख छ । अ यादेश लागू भएको अविधमा सो
क स सन फमको तफबाट ो ाइटर
अ यादेशमा भएको ावधानलाई बेवा ता गन
रणधीर सु बा िव. िसंचाई िवभाग, पूवा चल
िम दैन । िनवेदकले अ यादेश संसदबाट
पा रत
े ीय िसंचाई िनदशनालय, पूवा चल िसंचाई
्
नभएको भ ने आधारमा मा अ यादेश लागू
िवकास िडिभजन नं. ३ धनकुटासमेत भएको
रहेको अव थाको कानूनी यव थाबमोिजम भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
कामकारवाही गैरकानूनी मा न िम दैन । य तो
अव थामा अ यादेश लागू रहेको समयमा सोमा
इजलास नं. ६
भएको कानूनी यव थाअनु प िनवेदक फमलाई
कालोसूचीमा रा नेस ब धी कारवाही अगािड
१
बढाइएको िवप ीको कायलाई अ यथा मा न मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
निम ने ।
शमा पौडेल, ०६९-CR-०२१२, वैदिे शक रोजगार
तसथ स झौताबमोिजमको आ नो दािय व ठगी, िव म चौधरी िव. नेपाल सरकार
पूरा नगन सु ची क
सन कै लाली धनगढीलाई
ितवादीले िमित २०६६।४।२७ को
कालोसूचीमा रा ने गरी सावजिनक ख रद अनगु मन िलखतलाई आ नो इ छािवपरीत गराएको िजिकर
कायालयबाट िमित २०७२।८।१४ मा गरेको िनणय िलएतापिन िनजले सो िलखतउपर नािलस बाितल
कानूनबमोिजम नै हँदा तुत रट िनवेदन खारेज गन नस नक
ु ो साथै करकापबाट भएको भनी कुनै
हने ठहछ । सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा अदालतमा दाबी िलएको पिन देिखँदैन । जाहेरवाला
६३ को उपदफा (१) बमोिजम कायको गाि भयताको ीराम िगरीको जाहेरी, िमित २०६६।४।२७ को
आधारमा १ वष देिख ३ वषस म कालोसूचीमा िलखत, जाहेरवालाको कागज एवम् बकप ितवादीको
रा नस ने अिधकार भएकोमा स झौताबमोिजमको बयानसँग एक आपसमा समिथत हँदा यी ितवादीले
ठे कास ब धी काय ठूलो रकमको नभएको र उ
जाहेरवालाका मािनससमेतलाई वैदेिशक रोजगार
िनमाण काय अक फम देव ए ड शायर/वाइ.िप.आर. अमे रकामा पठाउँछु भनी िलएको . ४०,००,०००।–
जे.भी. सँग स झौता गरी काय स प न गराउनेतफ को कागज रतपूवककै मा नपु न देिखन आउने ।
अगािड बढेको अव थासमेत देिख छ । जसबाट
पनु रावेदक ितवादीलाई हने सजायको
िनवेदक फमलाई ३ वष कालोसूचीमा रा ने िनणय हकमा िवचार गदा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को
चक पन जाने देिखँदा ३ वषको स ामा अ त रम दफा १० ले कसैले पिन इजाजत प निलई वैदेिशक
आदेश जारी भएको अविधबाहेक गरी १ वषको रोजगार यवसाय स चालन गन पाउने छै न भ ने
लािग कालो सूचीमा रा नु भनी महा यायािधव ाको कानूनी यव था देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादीसँग
कायालयमाफत िवप ी सावजिनक ख रद अनगु मन वैदेिशक रोजगार गन इजाजतप रहे भएको देिखँदैन ।
कायालयलाई सूचना िदने ।
इजाजतप नभएको यि ले वैदेिशक रोजगारको लािग
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
अमे रका पठाइिद छु भनी . ४०,००,०००।– को
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् । कागज गरी रकम िलएको भ ने िमिसल संल न माण
§ यसै लगाउको ०७१-WO-१०००, उ ेषण, कागजातबाट देिखएको यी ितवादीले इजाजतप
कै लाली िज ला धनगढी ि थत सु ची निलई वैदिे शक रोजगार यवसाय स चालन गरेको पिु
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हन आउने ।
सदर हने ठहछ । िबगोको हकमा िबगो .४० लाख र
सोही ऐनको दफा ४३ मा कसैले दफा १० सोको हजानाबापत ५०% ले हने .२० लाखसमेत
िवपरीत इजाजत प निलई वैदेिशक रोजगार यवसाय गरी ज मा .६० लाख पैयाँ जाहेरवालाले
स चालन गरेमा, कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा ितवादीबाट भ रपाउने ठहर्याई वैदेिशक रोजगार
लगाइिद छु भनी झु ो आ ासन िदई वा लोभन यायािधकरणबाट िमित २०६८।१०।२४ मा भएको
देखाई वैदेिशक रोजगारमा लगाई िदने उ े यले कुनै फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
रकम िलएमा वा िवदेश पठाएमा यसरी िलएको रकम इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
र सोको ५०% ले हने हजानाबापत असल
ु गरी य तो क यटु र: ेमबहादरु थापा
यि लाई िवदेश जान र आउन लागेको खचसमेत इित संवत् २०७३ साल असार ३१ गते रोज ६ शभु म् ।
भराई िनजलाई तीन लाख पैयाँदेिख पाँच लाख
२
पैयाँस म ज रवाना र तीन वषदेिख सात वषस म मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
कै द हनेछ । िवदेश पठाई नसके को भए सो सजायको शमा पौडेल, ०७१-CR-०५६५, ०७१-CR-०८२०
आधा सजाय हनेछ भ ने कानूनी यव था देिखँदा र ०७२-RC-००९३ कत य यान र जबरज ती
इजाजतप निलई वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने भनी चोरी, कै लासकुमार िसंह िव. नेपाल सरकार, नेपाल
यी ितवादीले जाहेरवालासँग .४०,००,०००।– सरकार िव. धनबहादरु तामाङसमेत र नेपाल सरकार
िलएको कुरा िमित २०६६।४।२७ को िलखत, िव. धनबहादरु तामाङ
जाहेरवालाको जाहेरी एवम् बकप र ितवादीको
अि बका े को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
बयानसमेतका माणबाट समिथत हन आएकोले यी ितवादी धनबहादरु तामाङसमेत भएको कत य यान
ितवादीले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा मु ामा प ाउमा परेका धनबहादरु तामाङले उ
४३ बमोिजम कसरु गरेको देिखन आउने ।
मु ा र ततु मु ामा अिधकार ा अिधकारीसम
उपयु
िववेिचत आधार माणबाट आरोिपत कसरु मा सािबत भई बयान गरेका सो बयान
वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गन इजाजत यहोरालाई समथन हनेगरी ितवादीम येक सीता
निलएका ितवादी िव म चौधरीले जाहेरवालाका गु ङले उ मु ामा र ततु मु ामा धनबहादरु र
मािनसह लाई वैदेिशक रोजगारको लािग अमे रका कै लासकुमार िसंहले मतृ क शंकर अिधकारीलाई गोली
पठाई काममा लगाई िद छु भनी िमित २०६६।४।२७ हानी मारेको त यलाई पु ् याई ं गरी अिधकार ा
मा कागज गरी जाहेरवालाबाट . ४०,००,०००।– अिधकारीसम गरेको बयानको पु ् याई िमिसल
संल न
ं
(चालीस लाख) िलई िवदेश नपठाई वैदेिशक रोजगार मािथ उि लिखत शवपरी ण ितवेदन, घटना थल
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ नं. बमोिजमको कसरु लाँसजाँच कृित मचु ु का, के ि य हरी िविधिव ान
गरेको देिखँदा िनज िव म चौधरीलाई सोही ऐनको योगशालाको परी ण ितवेदनसमेतका माणबाट
दफा ४३ बमोिजम २।६।० (दईु वष ६ मिहना) कै द देिखएकोले ितवादीह धनबहादरु तामाङ एवम्
ठहर्याएको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सला साँढे भ ने कै लासकुमार िसंहले मतृ कलाई टाउको र
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छातीमा गोली हानी कत य गरी मारेको त य समथ त अ यथा भ न निम ने ।
हन आउने ।
चोरीतफ ितवादीह लाई के कित सजाय
ितवादी धनबहादरु तामाङ र साँढे भ ने हने हो यसतफ िवचार गदा ितवादीम येका
कै लासकुमार िसंहले हार गरेको गोलीबाट मतृ क धनबहादरु तामाङको बयानअनस
ु ार सो घटनाको
शंकर अिधकारीको मृ यु भएकोले िनजह लाई मल
सू पात पैसाकै लािग भएको भ ने देिखएकोले ितवादी
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) को कसरु मा कै लास र धनबहादरु ले मतृ कको नगद . १०,०००।–
सोहीबमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर ग र र ४,५००।– पन मोबाइल सेटसमेत ज मा मोल िबगो
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सलामा
. १४,५००।– जबरज ती चोरी गरेको िमिसल
ितवादी साँढे भ ने कै लासकुमार िसंहको पनु रावेदन संल न माण कागजातबाट देिख छ । साथै उ
रोहमा र अका ितवादी धनबहादरु तामाङको यस सीता गु ङबाट बरामद भएको मोडेल १६०० को
अदालतमा पनु रावेदन नपरी िनजका हकमा साधकको नोिकया मोबाइल सेटको मू य .४,५००।– पदछ
रोहमा हेदा उि लिखत फै सला िमलेकै देिखँदा सदर भनी मू य मचु ु का खल
ु ी आएको पाइ छ । नपगु िबगो
हने ।
.८४,९३५।– िनज मतृ कको साथमा रहे भएको कुरा
ितवादीम येक सिबना भ ने सीता वादी प ले कुनै माण कागजातबाट पिु गराउन
गु ङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको सके को देिखएन । यसरी यी ितवादीह ले िबगो
१७(३) नं. बमोिजम सजाय गरेको पनु रावेदन .१४,५००।– बराबरको धनमाल जबरज ती चोरी
अदालतको फै सला िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको गरेको पिु हँदा िनज ितवादीह कै लासकुमार िसंह
पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा यी ितवादीले र धनबहादरु तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १४(२)
मतृ क शंकर अिधकारीलाई साँढे भ ने कै लासकुमार ले जनही एक मिहना १५ िदन कै द र िबगोको डेढी
िसंहको कोठामा परु याई
.२१,७५०।–ज रवाना हने र ितवादी सिबना
् िदएकोस म हो तर मतृ कलाई
मानको लािग िनज आफै ँ स रक भएको देिखँदैन । िनज गु ङलाई िबगोबमोिजम ज रवाना एवम् एक मिहना
ितवादीह धनबहादरु तामाङ र कै लासकुमार िसंहले कै द गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
पैसा भएका मािनस स पकमा आए कोठामा याउनु फै सला िमलेकै देिखने ।
भनेबमोिजम कोठामा परु याई
अतः ितवादी धनबहादरु तामाङ,
् आ नो बाटो लाग भनी
कोठाबाट िनकाली िदएपिछ आ नो कोठामा गएको पनु रावेदक ितवादी साँढे भ ने कै लासकुमार िसंहलाई
र सोको भोिलप ट मतृ क शंकर अिधकारीको मृ यु मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. को
भएको जानकारी पाएको भनी िनजले अिधकार ा कसरु मा सोही नं. ले सव वसिहत ज मकै द र ितवादी
अिधकारीसम बयान गरेको देिखँदा िनजलाई मल
सिबना भ ने सीता गु ङलाई यानस ब धीको
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम महलको १७(३) नं. अनस
ु ार ३ वष कै द हने र
सजाय गन मनािसब नदेिखई ऐ. १७(३) नं. बमोिजम ितवादी कै लासकुमार िसंह र धनबहादरु तामाङले
सजाय गरेको पनु रावेदन, अदालतको फै सलालाई मतृ कको नगद .१०,०००।– र .४,५००।– पन
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मोबाइल सेटसमेत ज मा मोल िबगो .१४,५००।– प अदालतमा उपि थत रही आ नो िजिकर समिथत
जबरज ती चोरी गरेबापत िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, गराउनु पन ह छ । अ दाज र क पनाको भरमा दाबीको
चोरीको महलको १४(२) नं. ले जनही एक मिहना प
पु ् याई हन स दैन । िबगो कायम गरी िदने ज तो
िदन कै द र िबगोको डेढी .२१,७५०।– ज रवाना िलखतबाट पिु हनपु न कुरा िबना िलखत माण के वल
भई सो ज रवानाबापत समेत कै द हने तथा ितवादी जाहेरी, अिभयोगदाबी र बकप मा उ लेख भएकै
सिबना गु ङले चोरीको मोबाइल िलई योग गरेकोले भरमा ितवादीह बाट भराउन ठहर गन भ ने कुरा
िबगोबमोिजम . ४५००।- ज रवाना र एक मिहना कानून र यायको रोहमा िम ने काय होइन । तसथ
कै द हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित पनु रावेदकको यस िजिकर ित सहमत हन नसिकने ।
२०७१।४।२७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
उपयु िववेिचत आधार कारणबाट अिधकांश
हने ।
जाहेरवालाह ले ितवादीह लाई रकम बझ
ु ाएको हो
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
तर िनजह ले भरपाई िदएका छै नन् भनी बकप गरेको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
देिखएबाट स पूण जाहेरवालाह ले ितवादीह लाई
इित संवत् २०७३ साल असार ३१ गते रोज ६ शभु म् । रकम बझ
ु ाएको िलखत माण पेस गन नसक के वल ३
३
जनाले मा स कल रिसदह तथा भौचरह पेस गरेको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पाइँदा ितवादीह रमेश यौपाने र जानक यौपानेले
दीपककुमार काक , ०७१-CR-१२७३, वैदेिशक वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. रमेश यौपानेसमेत कसरु गरेको देिखएको र जाहेरवालाह लाई िवदेश
अिभयोग मागदाबीको पूरै िबगो कायम भएका पठाई सके कोसमेत देिखँदा िनज ितवादीह लाई
जाहेरवाला िहमाल घत े ीको हकमा कुनै िजिकर सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम ३ वष ६ मिहना कै द
िलएको छै न, जाहेरवालाह कमल पनु र धनबहादरु र जनही .३,५०,०००।- ज रवाना हने; िबगोको
थापाले मशः आ नो जाहेरी यहोरा र अिभयोग हकमा जाहेरवालाह म ये कमल पनु बाट बिु झिलएको
प मा .११,९५,०००।- र .२८,७५,०००।- को
.८,९५,०००।-, धनबहादरु थापाबाट बिु झिलएको
दाबी िलएकोमा यायािधकरणबाट .८,९५,०००।- .१७,७५,०००।- र िहमाल घित मगरबाट
र .१७,७५,०००।- र सोको ५० ितशत हजाना बिु झिलएको .१३,४०,०००।- तथा सोको पचास
रकमको मा िबगो कायम भएको तथा जाहेरवालाह
ितशतले हने हजाना रकमसमेत यी जाहेरवालाह ले
वयम् यायािधकरण उपि थत भई बकप गरेको भ ने ितवादीह बाट दामासाहीको िहसाबले भरी पाउने
िजिकरमा १० जना जाहेरवालाह ले यायािधकरणमा र अ य जाहेरवालाह को हकमा वादी दाबी पु न
आई बकप गरेको र तीम ये जाहेरवाला य धनबहादरु नस ने भनी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
थापा र िहमाल घत े ीबाहेकका जाहेरवालाह ले २०७०।११।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
“ ितवादीह ले रकम बझ
ु ेको तर बझ
ु ेको भरपाई उ फै सला सदर हने ।
िन सा नरहेको” भनी बकप गरेको पाइ छ । दाबी इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
मािणत गन कागजात माणह सिहत स बि धत इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् ।
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४
आउने भएपिछ पिहले वीकार ग रसके को कुरा होइन,
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण िथएन भ नु अदालत वेश गनु सफा हात िलई आएको
काक , ०७२-WO-००६५, उ ेषण, सरु शे च
भ न निम ने ।
पौडेल िव. पनु रावेदन अदालत, पाटनसमेत
ततु रट िनवेदन याई कारवाहीमा िवल ब
असाधारण अिधकार े बाट िदइने रट अवरोध परु याउन
खोजेको भ ने िवप ीको भनाई
्
िनवेदन वीकारयो य हनका लािग रट िनवेदक सफा मननयो य नै रहेको देिख छ; अतः मािथ िववेिचत
हात िलएर आउनु पन ह छ । िनवेदकको “वा तिवक आधार कारणसमेतबाट रट िनवेदकले काठमाड
वतन सािबक काठमाड िज ला धापासी वडा नं. ३ िज ला अदालतको िमित २०७१।१२।२९ को
हालको नयाँ कायम भएको टोखा नगरपािलका वडा आदेशलाई सदर गन िमित २०७२।२।७ को पनु रावेदन
नं. ७ हो, मेरो नाग रकतामा उि लिखत वतन िज ला अदालत, पाटनको आदेश तथा सोका आधारमा भए
तनहँ भानु गा.िव.स. वडा नं. २ हो, म िनवेदकको गरेका स पूण कायह उ ेषणको आदेशले बदर गरी
टोखा नगरपािलका वडा नं. ७ मा मेरो ीमती योती कानूनको ि या पूरा गरी ितवादीका नाममा याद
बा तोला (पौडेल) का नाममा दता े ता कायम जारी गरी तामेलसमेत गनु गराउनु भनी िवप ीह का
न सा पास भएको प क घर छ, सोही वतनमा म नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भनी
िनवेदकसिहत सप रवार २०६६ सालदेिख थायी िदएको ततु रट िनवेदनमा मागबमोिजमको आदेश
पमा बसी आएका छ ” भ ने भनाईतफ िवचार गदा जारी हने अव था नदेिखँदा खारेज हने ।
२०६६ सालमा यी रट िनवेदक वादी िवप ी रिवन इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
े समेत ितवादी भएको गैरकानूनी दाबी बदर क यटु र: ेमबहादरु थापा
ग रपाउँ भ ने मु ा काठमाड िज ला अदालतमा र इित संवत् २०७३ साल साउन २१ गते रोज ६ शभु म् ।
िमित २६७।५।२९ मा यी रट िनवेदक िवप ी रिवन
५
े समेत िवप ी भएको संिवधानसँग बािझएको कानून मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन यस अदालतमा दायर िव भर साद े , ०७२-WO-००२८, उ ेषण,
भएकोलगायतका २०६५ सालमा सरु शे च पौडेल ह र साद यौपानेसमेत िव. नेपाल िव तु ् ािधकरण,
िनवेदक रिवन े समेत िवप ी भएको उ ेषणसमेतको स चालक सिमित, काठमाड समेत
मु ा यस अदालतमा दायर भएको, २०६५ सालमा
िमित २०४१।५।१ देिख नेपाल िव तु ्
सरु शे च पौडेल िनवेदक रिवन े समेत िवप ी ािधकरण कप रेसन, नेपाल िव तु ् ािधकरणमा
भएको िनषेधा ा मु ा पनु रावेदन अदालत, पाटनमा प रणत भई कप रेसनका कमचारी ािधकरणकै
दायर भएको मु ाह मा समेत सोही वतनमा रट कमचारीको पमा िमलान भई ािधकरणकै
िनवेदक आफै ँ ले आ नो वतन काठमाड िज ला कमचारीको पमा ािधकरणले वीकार गरी य ता
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. २९ सामाखस
ु ी कमचारीको सेवालाई िनर तरता िदइरहेको अव थामा
भि थापा माग उ लेख गरेको पाइ छ । यसरी पिहले अ थायी पमा ािधकरणमा आई थायी भएका
आफै ँ ले नै वीकार गरेको कुरा पनु ः ितकूल नितजा कमचारीको मा अ थायी अविध गणना गनपन
ु
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थायी पमै िमलान भई आएका कमचारीह को
६
अ थायी सेवा अविध गणना गनु नपन भनी हाल मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
िव मान रहेको िविनयमावलीको िविनयम १३६(२) िव भर साद े , ०७२-WO-०४१७, उ ेषण,
ले दान गरेको सिु वधाबाट यी रट िनवेदकह लाई यामसु दर साद यादव िव. नेपाल दूरस चार क पनी
वि चत गरी एकै सेवा र कायालयअ तगतका िलिमटेड, के .का.दू.भ. काठमाड समेत
कमचारीबीच िवभेद हनेगरी अथ गनु यायोिचत,
ािधकरणको कमचारी सेवा िविनयमावलीको
तकसङ् गत र िववेकस मत नहनक
ु ो साथै समानताको यव थाअनस
ु ार िसटरोल, शैि क यो यताको
िस ा तसमेतको ितकूल पिन हन जा छ । कुनै माणप , नाग रकताको माणप मा फरक फरक
पिन िनयमलाई यायसङ् गत बनाउनको लािग यस उमेर उ लेख भएमा जनु कागजातबाट गणना गदा
िनयमले एउटै र उ तै अव थाका कमचारीह बीच अ ठाउ न वषको उमेर पिहले हन आउँछ यहीलाई
िवभेद गर्यो िक गरेन भनी हेदा थायीबाट आउने र कायम गरी ५८ वष उमेर पूरा भएको िहसाब गरी
अ थायीबाट आउने भ ने िवभ िनित िनमाण गरी अवकास गन भ ने प देिखँदा नेपाली नाग रकताको
थायीलाई सिु वधा निदने अ थायीलाई िदने भ ने माण प बमोिजम २०१४।९।१६ कायम भई िवप ी
अथ गन िम दैन । मूलत: दवु ैको आधार र अव था क पनीले २०७२।९।१६ देिख नायब ब धक
एउटै हो होइन भनी हेदा दवु ैको नितजाले एउटै िन कष िनदशकबाट उमेर हदको आधारमा अिनवाय अवकास
िनका ने हँदा यसको योगमा असमानता िसजना गनु हनेगरी िदएको च.नं. ५१ िमित २०७२।५।२० को प
हँदनै भ ने बु न ज री हने ।
मनािसब नै देिखने ।
ततु
मु ामा पिन Equality,
अतः मािथ उि लिखत िववेिचत आधार र
सम यायसमेतको आधारमा िनवेदकको माग स बोधन कारणह को आधारमा िनवेदक यामसु दर साद
हने देिखँदा िमित २०७२।३।२० मा िवप ीह बाट यादवले शैि क यो यताको माणप को आधारमा
भएको
िनणयलगायतका
कामकारवाहीसमेत नोकरी कायम रहनु पन भनी िजिकर िलएकोमा
उ ेषणको आदेशले बदर भई नेपाल िव तु ् ािधकरण, उि लिखत िविनयमावलीको िविनमय १०७ अनस
ु ार
कमचारी सेवा िविनयमावली, २०६२ (संशोधनसिहत) नाग रकतामा जिनएको उमेरलाई आधार मानी
को िनयम १३६ समेतका आधारमा िनवेदकह ले अिनवाय अवकास िदएको िमलेकै देिखँदा मागबमोिजम
गरेको अ थायी सेवा अविधमा जोिडिदनु भनी िवप ी रट जारी ग ररहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज
नेपाल िव तु ् ािधकरण, स चालक सिमितसमेतका हने ।
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
क यटु र: ेमबहादरु थापा
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म्।
इित संवत् २०७३ साल भदौ१२ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०६७-WO-०५९४, उ ेषण, अिधव ा
30

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - २
जग नाथ िम समेत िव. थानीय िवकास म ालय, तेरोमेरो परी हकबेहकको उठी दवु ै प बझ
ु ी िनणय
ीमहल पु चोक, लिलतपरु समेत
िन पण भएको िवषय नभई आ नो ज गा गाउँ लकमा
नेपाल सरकार थािनय िवकास म ालय र परेकाले लगत कायम ग रपाउँ भ ने प को िनवेदनको
क तरु ी ेड िलंक हाइ ो एयर टे टोिन स (PCD) आधारमा सबदु माणको िव ेषण गरी याय िन पण
J.V. का बीच इ वी सन् २०१०।११।२९ मा स प न भएको पाइयो । तसथ मालपोत ऐनको दफा ७ बमोिजम
समझदारी (MOU) र भई सोउपर यसै अदालतमा ज गादता स ब धमा भएको िनणयउपर पनु रावेदन
मु ा परी िवचाराधीन रहेको र रट िनवेदकको मु य अदालतमा पनु रावेदन गनपन
ु मालपोत ऐनको दफा
मागदाबी पिन उ समझदारीप (MOU) बदर ग रपाउँ ३१ को बिखलाप सु िज ला अदालतमा िफरादप
भ ने नै रहेको देिखँदा ततु रट िनवेदनको औिच य पन आएको र आ नो े ािधकारिभ नै नपन िवषयमा
समा भई योजनहीन भएकाले अब यसमा थप के ही सु अदालतले िफराद िलई गरेको फै सला मल
ु क
ु
उ लेख ग ररहन परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
ऐन, अदालती ब दोब तको ३५ नं. को बिखलापसमेत
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
देिखँदा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हनस ने
क यटु र: ेमबहादरु थापा
अव था नभएकाले यथ िझकाइरहनु परेन । सु
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् । िज ला अदालतको फै सला बदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजको िमित २०६८।२।३१ को
इजलास नं. ७
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
१
इजलास अिधकृत: इ बहादरु क ायत
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१०१९, िट पणी आदेश इित संवत् २०७३ साल काि क २३ गते रोज ३ शभु म् ।
बदर, झोलाई म डलको म.ु स. गन िस धमु डल ख वे
§ यसै लगाउको ०६८-CI-१०१८, ज गा
िव. खंग ख वे
िखचोला मेटाई घर उठाई चलन, झोलाई
आ नो हक वािम वको ज गा हाल नापी
म डलको म.ु स. गन िस धु म डल ख वे
हँदा गाउँ लकमा परेकाले माणसिहत मालपोत ितन
िव. तु सी म डल ख वे भएको मु ामा पिन
र लगत कायम गराई मा न गएका िनवेदनको िनवेदन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
मागबमोिजम उ ज गाको लगत िनजको नाउँमा
२
कायम गन गरी भएको मालपोतको िनणयउपर मका मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
पन प ले मालपोत ऐन, २०३४ को उि लिखत शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०७८२, िनकास बाटो
दफा ३१ अनस
ु ार स बि धत पनु रावेदन अदालतमा खल
ु ाई पाऊँ, ितथ कुम िव. सीयाराम लोध
पनु रावेदन गन जानपु न प कानूनी यव था रहे
ततु मु ामा सु बाँके िज ला अदालतको
भएको देिख छ । ततु मु ामा ज गाको स ब धमा िमित २०६५।६।९ को आदेशानस
ु ार भइआएको िमिसल
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संल न न सा मचु ु का र अमीनको ितवेदनबाट म.नं. नस ने ।
२८ को ितवादीको घरको िववािदत छ जा वादी इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
दाबीको न.नं. २९ को बाटोमािथ रहेको देिखयो । न.नं. क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि क २३ गते रोज ३ शभु म् ।
२९ न सा ि टको िक.नं. २२ जिनएको बाटो र उ
बाटोको दि ण १.८५ मीटर र पूव दि ण कुनाबाट
३
िसधा दि ण १.७५ मीटरको दोहोरो बाटो रहेको र मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
उ बाटो नापी गदा न सा ि टमा उ लेख भएकै शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०७९४, बाटो कायम,
नाप रहेको देिख छ भ ने यहोरासमेत उ लेख भएको ेमलता गु ा िव. रामशंकर खड् कासमेत
देिखयो । यस कार बाटोको चौडाइमा समेत िववाद
सािबक िक.नं. ११६२ कै ज गाबाट िविभ न
रहेको भए पिन सो बाटोको े फल यथावत् रहेको तरहले हाल ज गाको वािम व पाएका वादी ल मी
र सो स ब धमा पनु रावेदन िजिकर पिन नदेिखँदा सो गु ङले घर िनमाण गदा पिन उ र उमाशंकर र
िवषयमा के ही बो न परेन । तर उ न सा मचु ु काको बाटो भनी न सा वीकृत गराई घर िनमाण गरेको र
रोहबर महलमा रहेका भोला साद मज
ु वु ासमेतका रामशंकरले पिन घर िनमाण गदा उ र उमाशंकर र
यि ह ले वादी दाबीको ज गामा पिहलेदेिख लिडया बाटो उ लेख गरी िस ाथ नगरपािलकाबाट न सा
िहँड्ने बाटो िथयो हाल पिन बाटो छ तर मािनस पास गराई घर िनमाण गरेको देिख छ । यस कार सो
आवतजावत गन िमले पिन लिडयाको िनकास अ ठेरो ग ली बाटोको लगत क ा भई बाटो नजिनएको भए
परेको छ भनी आ नो यहोरा खल
ु ाई लेखाई िदएको पिन सािबकको ज गाधनी उमाशंकरले बीच भागमा
पाइयो । यसरी भइआएको न सा मचु ु का, अमीनको ग ली छोडी दायाँ बायाँ दईु वटा सटर िनमाण गरेको र
ितवेदन एवम् मचु ु काका सा ीह को भनाइसमेतको आपसी समझदारीमा वादी ितवादीह ले उ बाटो
आधार माणबाट उ बाटोको िनकास पूण पमा योग गद आएकोमा हाल राजीनामाबाट सो ग ली
ब द भएको नदेिखए पिन ज.िव. ०,०००१.४६ बाटोसमेत ख रद गरेकै आधारमा बाटो ज तो िनकास
रो न िम ने देिखँदैन । उ ज गाको वामी र वािम व
े फलको ितवादीको घरको छ जा बािहरप
बाटोमािथ िनमाण गरेको देिखएकोले लिडयालगायतका प रवतन भए पिन सो ज गामा रहेको वािम व र भोग
साधन आवतजावत गन बाटोको िनकास अव
सि नहीत दािय वबाट उ मिु िम छ भ न िम दैन ।
भएको देिखँदा पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन हक ह ता तरण ि याले वामी र वािम व प रवतन
िजिकरसँग सहमत हनस ने अव था नहँदा यथ हनस छ तर िचरभोग भने प रवतन हन नस ने ।
िझकाई रहनु परेन । तसथ न.नं. २८ को ितवादीको
तसथ अ य बाटो िनकासको वैकि पक
घरको छ जा सावजिनक बाटो मािथ परेकाले सो अव था नभएको र आपसी समझदारीमा एकजनाको
छ जा भ काई बाटोसमेत खल
ु ाई चलन चलाई िदने वािम विभ को ग ली बाटो सबैले उपयोग गद आएको
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित एवम् सािबकको मूल ज गा अथात् िक.नं. ११६२ को
२०६७।११।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ब डाप का अंशीयारह बीच ६ फुटको बाटो हने
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न कुरा प गरी कानूनबमोिजम िलखत पा रत गरेको
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अव थामा कतातफ बाटो रा ने उ लेख नभएको र आ नी सौतेनी आमा िभमकुमारी िल बस
ु गँ यसअिघ
राजीनामाको िलिखतबाट बाटो ग लीसमेत ख रद पिन पटकपटक झै-झगडा गन गरेको, वारदातको िदन
गरेको भ ने आधारमा नै बाटो िनकास ब द गराउन पिन खाजा खान निदएको िनहँमा झगडा गरी कुटिपट
निम ने हँदा पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखँदा गन खो दा बाबु र फुपूले छुट्याएपिछ यी ितवादी
ततु मु ामा यथ िझकाई रहनु परेन । वादी दाबी िछमेक को घरमा गई बसेको र राित ११ बजे पनु ः घरमा
नपु ने ठहर्याएको सु को फै सला उ टी ठहर्याएको आई मतृ क सौतेनी आमासँग झगडा गरी कुटिपट गन
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०६८।२।३१ ला दा िनजक फुपूले छुट्याएपिछ मतृ क भीमकुमारी
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िल बू आ नो अक घरमा गई आ नो यान बचाउन
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
लक
ु े र बसेको अव थामा ितवादी हातमा लाठी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
िलई मतृ कलाई खो दै जाँदा मतृ क लक
ु े को थानमा
इित संवत् २०७३ साल काि क २३ गते रोज ३ शभु म् । भेटाएपिछ लाठी तथा लात र बि सङले शरीरको
४
िविभ न भागमा िहकाउँदा मतृ क बेहोस भई भइु मँ ा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी लडेपिछ िनज ितवादी भागी गएको पिु भएकोले िनज
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-०४१३, कत य ितवादीलाई पनु रावेदन अदालत, धनकुटाले मल
ु क
ु
यान, हाङ् ग ोङ् ग िल बू िव. नेपाल सरकार
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
ितवादीले वारदातको िदन मतृ क सौतेनी सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको फै सला
आमासँग खाजा खाने िनहँमा कुटिपट गन खो दा बाबु मनािसब नै देिखने ।
तथा फुपूले छुट्याएकोले िछमेक को घरमा गई बसेर
ितवादी ठूले भ ने िववेक हाङ ोङ
राित ११ बजे घर आई पनु : मतृ क सौतेनी आमासँग िल बल
ु ाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं.
झगडा गरी कुटिपट गन खो दा फुपूले छुट्याएकोमा िवपरीत १३(३) नं.को कसरु अपराधमा सोही महलको
मतृ क अक घरमा गई लक
ु े र बसेको अव थामा १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
खो दै गएर काठको लाठीले पटकपटक शरीरको हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित
संवेदनशील भागमा ला ी तथा बि सङ् गले भडुँ ीमा २०७०/०२/२९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
िहकाई बेहोस भएपिछ आफू भागी गएको र सोही ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको अव था देिखँदा य तो इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
कायलाई मनसाय े रत ह या भएको मा नपु न हँदा क यटु र: िसजन रे मी
य तो कायलाई त काल आ मस यम गमु ाई आवेशमा इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभु म् ।
आएको भ ने र तसाउने िनयतले मा कुटिपट गरेको
५
भ ने िनज ितवादीको पनु रावेदन िजिकर र िव ान् मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना
कानून यवसायीको बहससँग सहमत हन नसिकने ।
धान म ल, ०७०-CR-१२७८, कत य यान,
उपयु त य, िस ा त, यव था तथा लोकबहादरु भूल िव. नेपाल सरकार
िववेिचत आधार माणबाट ततु मु ामा यी ितवादीले
ितवादीको बयान यहोरा, पो माटम
33

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - २
रपोट, अनस
ु धानका ममा बिु झएका यि ह को मचु ु का तथा शव परी ण ितवेदनमा उ लेख भएका
अनस
ु धानमा र अदालतमा लेखाई िदएको यहोरा, घा चोटको िववरणबाट समेत पिु भइरहेको छ । य तो
लास जाँच कृित तथा घटना थल मचु ु का आिद अव था देिखएबाट लोकबहादरु भूल र मतृ क देवी
िमिसल संल न कागज माणह बाट ितवादी भूलबीच पूव रसइवी तथा मान मनसाय रहेको िथएन
लोकबहादरु भूलले कुटिपट गरेकै कारणबाट िनजक भनी मा न सिकने देिखएन ।
प नी देवी भूलको मृ यु भएको कुरा िनिववाद पमा
यसै गरी ितवादी आफै ँ ले कसरु वीकार
थािपत भइरहेको देिख छ । यसतफ वयम् ितवादीले गरेको र िनजले वीकार गरेअनस
ु ारले नै कसरु भएको
समेत आ नो बयानमा र यस अदालतमा पनु रावेदन त य िमिसल संल न व तगु त माणसमेतबाट पिु
गदासमेत कुनै िजिकर िलन सके को नदेिखने ।
भइरहेको अव थामा वारदातको य दश माणको
अब ितवादीले आफूमा मान मनसाय अभाव रहेको भनी िजिकर िलन र सोही िजिकरको
नभएको कुरा, य दश माणको अभाव रहेको कुरा आधारमा कसरु बाट उ मिु िदन िम ने देिखन
र कसरु हँदाको घटना म र प रि थितको समिु चत आएन । तसथ यी ितवादीले अिभयोग माग
िव ेषण नगरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन दाबीअनस
ु ार यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
गरेको फै सला िु टपूण छ भनी िलएको पनु रावेदन बमोिजमको कसरु गरेको ठहर्याई सोही नं. अनस
ु ार
िजिकरतफ िवचार गदा ितवादी लोकबहादरु भूल सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरेको सु फै सला
र िनजक प नी मतृ क देवी भूलकाबीच पिहलेदेिख सदर ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
नै मनोमािल य रहेको, झगडा कलह हने गरेको कुरा िमलेकै देिखँदा अ यथा भ न सिकँ दैन । ितवादीको
जाहेरी यहोरा साथै वयम् ितवादीले गरेको बयान पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यहोरासमेतबाट देिखएको छ । झगडा, कलहकै
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हने
कारणबाट देवी भूल माइत गएक र वारदातको ठहर्याएको सु फै सला सदर गन गरी भएको
िमितभ दा ३ िदन अगािड मा ै ितवादीले झगडा पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखए पिन
नगन आ ासन िदएर आ नो घरमा िनज देवी भूललाई यी ितवादीले मतृ कलाई मान कुनै पूवयोजना बनाई
फकाई याएको अव था छ । ितवादी लोकबहादरु रहे बसेको देिखँदैन । मतृ कको परपु षसँग अनैितक
भूलको बयानबाट िनजक ीमती मतृ क देवी भूलले स ब ध रहेको शङ् का रहेको अव थामा वारदात भएको
अ य यि ह सँग अनैितक स ब ध रा ने गरेको रातमा पिन सँगै सतु ेको यी मतृ क अबेरस म नआएको,
भ ने शङ् का भएको र सो वारदातको रात पिन िनज खो दासमेत फे ला नपरेको अव थामा आफै ँसगँ सतु ेक
देवी भूल क रब ३ घ टाजित बािहर गएक ितवादीले आ नो ीमती राित यसरी गएकोमा यी ितवादीलाई
िनजलाई कहाँ गएक भनी सो दा ट् वाइलेट गएको भनी आ नो ीमती ित झन् शङ् का बढी रस उठ् नु
बताएकोमा सो कुरामा िववाद भई ितवादीले दाउराले वाभािवक नै देिख छ । य तो अव थामा ीमती
टाउकोमा तथा शरीरका िविभ न भागमा हानेको र आएपिछ भनाभन हँदा उ टै ीमतीले गाली गरेपिछ यी
दाउरा भाँिचएपिछ िगलासले समेत हानेको देिख छ । ितवादीले हानेको हानी मृ यु भएको पाइ छ । य तै
यसरी पटकपटक हार गरेको त य लासजाँच कृित िनज ितवादीको आिथक अव थासमेत कमजोर
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रहेको र िनज अनस
ु धानमा र अदालतमा सािबत उि लिखत यव थाबमोिजम व र तम् यो यता पगु ेका
रही याियक ि यालाई समेत सहयोग परु याएको
थायी िश कह म येबाट धाना यापक छनौट
्
देिख छ । य तो अव थामा यी ितवादीलाई र िव ालय यव थापन सिमित गठन गरी िव ालय
ऐनअनस
ु ारको सव वसिहत ज मकै दको सजाय स चालन गनपन
ु स बि धत िव ालयको िव ालय
गदा यायको रोहमा चक पन भई कानून र द डको यव थापन सिमित र िज ला िश ा कायालयको
औिच यतासमेत पिु हने नदेिखँदा घटनाको अव था कानूनी कत य रह छ । यसरी धाना यापकको पद
तथा प रि थितसमेत िवचार गरी यी ितवादी र िवगत ६ वषदेिख िव ालय यव थापन सिमितको
लोकबहादरु भूललाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. पदह खाली राखी अ थायी िश क उमेशकुमार
बमोिजम १४ वष मा सजाय गनु उपयु हनेछ ।
म डलले िनिम
धाना यापक भई िव ालय
अतः मािथ उ लेख ग रएका आधार, कारण स चालन गरेको काय िश ा ऐन र िनयमावलीमा
र माणह बाट ितवादी लोकबहादरु भूललाई मल
उि लिखत यव थािवपरीत देिख छ । यसरी कानूनी
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम यव थािवपरीतको काय गनु भनेको कानूनको
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको सु डोटी उ लघन गरेको मािन छ । कानूनभ दा मािथ कोही
िज ला अदालतको िमित २०६९।९।५ को फै सला पिन हन स दैन । कानूनको प रपालन गनु हरेक यि
सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट र िनकायको कानूनी कत य हने हँदा उ िव ालयमा
िमित २०७०।५।३१ मा भएको फै सला मनािसब हँदा िव ालय यव थापन सिमितको पदाविध समा प ात्
सदर हने ठहछ । सो सदर हने ठहरे पिन वारदातको िवगत ६ वषदेिख हालस म िव ालय यव थापन
अव था, कृित, मतृ कको ि याकलाप तथा त कालीन सिमितको गठनसमेत नगरी र थायी िश कह
प रि थित, ितवादीको आिथक अव थालगायतका हँदाहँदै अ थायी िश क उमेशकुमार म डलले िनिम
कुराह समेत िवचार गदा ितवादीलाई ऐनअनस
ु ार धाना यपक भई िव ालय स चालक गरेको काय
सव वसिहत ज मकै द गदा चक पन िच ले देखेकोले कानूनस मत िम ने नदेिखने ।
िनज ितवादी लोकबहादरु भल
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम
ु लाई १४ (चौध) वष
मा कै द सजाय हनु उपयु देिखँदा िनजलाई १४ ९३ (१२) बमोिजम थायी िश क मा र
(चौध) वषमा कै द सजाय हने ।
धाना यापकको पमा काम गन पाउने भएकोले
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
िव ालयका व र तम् िश कह लाई िनिम
क यटु र: सदु शन साद आचाय
धाना यापकको पमा काम गराउनु भनी र िश ा
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् । ऐन, २०२८ को दफा १२(५) बमोिजम िव ालय
६
यव थापन सिमितको पदाविध ३ वषको हने र सो
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना अविध नाघी सके कोले कानूनबमोिजम िव ालयको
धान म ल, ०७०-CR-१२७२, परमादेश, उमेश यव थापन सिमितको छनौट वा मनोनयन गनु भनी
कुमार म डल िव. परमे र महतो
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित २०७०।३।४
िव ालयमा िश ा ऐन र िनयमावलीमा मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । उ
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िव ालय मा यिमक िव ालयबाट उ च मा यिमक साजन तामाङले ए लैले मतृ क दीपेन भ ने
िव ालयमा भएको र पनु रावेदक िजिकरको हकमा हकबहादरु तामाङको शरीरको टाउकोलगायत
िनज वयम्ले िलिखत जवाफ पेस गरेबाट सो िजिकर शरीरको िविभ न भागमा पटकपटक हार गरी िनमम
मनािसब नदेिखने हदाँ पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । त रकाले हानी रोपी कत य गरी मारेको पिु
इजलास अिधकृतः मनकुमारी िज.एम.िव.क.
भएकोले िनज ितवादी साजन तामाङलाई पनु रावेदन
क यटु र: सदु शन साद आचाय
अदालत, इलामले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ मा शभु म् । १ नं. िवपरीत १३ (१) नं. को कसरु मा ऐ. १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको
इजलास नं. ८
फै सला मनािसब नै देिखने ।
तसथः उपयु त य यव था र िववेिचत
१
आधार माणबाट ितवादी साजन तामाङलाई िज ला
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी अदालत, पाँचथरले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-०७४६, कत य महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
यान, साजन तामाङ िव. नेपाल सरकार
सजाय गरेको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
मतृ क दीपेन भ ने हकबहादरु तामाङको लास अदालत, इलामको िमित २०६९।१२।२७ को फै सला
जाँच तथा बरामदी मचु ु काबाट मतृ कको लासको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बायाँ कानभ दा मािथ पछािडबाट आँखा छे उस म इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
पटकपटक कािटएको चोट रहेको, बायाँ हातको क यटु रः च ा ितम सेना
ह के लामा िछिनएर अलग भएको, लासको शरीर इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म् ।
ढाडमा अ दाजी १८ इ च खक
२
ु ु री गािडएको रगतप छे
अव थामा रहेको, उ खक
ु ु री हरीले िनकाली लगेको मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
र शव परी ण ितवेदनबाट मृ यक
ु ो कारणमा Cause सारदा साद िघिमरे, ०७०-CI-१०७४, िनषेधा ा,
of death is due to hemorrhage shock due रामबहादरु गौतम िव. मनु रौिनयार
to performation of heart and head injury
सिु नल कोलनीले पनु रावेदक सहकारी सं था
उ लेख भएबाट ितवादीको अिधकार ा अिधकारी िल. बाट .२,९५,८९३।- कजा िलँदा यथ िनवेदक
र अदालतमा भएको बयानसमेत समिथत रहेको सा ी मा बसेको वा जमानी नै बसेको भए पिन सो ऋण
देिखँदा मतृ क दीपेन भ ने हकबहादरु तामाङको मृ यु नितरेको अव थामा कानूनअनस
ु ार लेनदेनअ तगतको
ितवादी साजन तामाङले धा रलो हितयार खक
ु ु रीले देवानी ि याबाट अगािड बढेमा कारवाही हने नै
पटकपटक शरीरको िविभ न भागमा हार गरी िवभ स देिख छ । यस िवषयलाई िलएर यथ िनवेदक मनु
त रकाबाट कत य गरी मारेको पिु हन आउने ।
रौिनयारलाई र िनजको प रवारलाई घर पकड गन
मतृ क दीपेन भ ने हकबहादरु तामाङले गराउने, ध क िदने िदलाउने तथा गालीबेइ जती गन
बोके को धा रलो हितयार खक
ु ु री खोसी यी ितवादी गराउनेज ता कायह गनु गराउनु निम ने ।
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िनषेधा ाको आदेशले हनेस ने आशंिकत भएको िनणय कायम रहन स नेसमेत देिखन
गैरकानूनी कायलाई मा रो ने हँदा य तो आदेशले आएन । मोही ह रनारायण महतो धानक
ु लाई सनु वु ाईको
पनु रावेदकको कुनै हकिहतमा असर पान हँदैन र मौकासमेत निदई भएको भूिमसधु ार कायालयको
पनु रावेदकको आफूले वाह गरेको ऋण रकमको िनणय बदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
सावाँ याज कानूनअनस
ु ार असल
ु उपर गरी िलन स ने कानूनस मत हँदा अ यथा ग ररहनु नपन ।
कायमा समेत कुनै असर पान हँदैन । तसथ िनवेदन
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
मागअनस
ु ारको िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहर्याई मोही ह रनारायण महतो धानक
ु लाई ितवादको
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश िमलेकै मौका निदई िक.नं. ३८० को ज गाको मोही लगत
देिखँदा अ यथा भ न नसिकने ।
क ा गन गरी भएको भूिम सधु ार कायालय, बाराको
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िमित २०६९।५।२५ को िट पणी आदेश सदर गन
पनु रावेदक िवप ी गौतम
ी बहउ े यीय गरेको िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
सहकारी सं था िल. समेतको नाममा िनवेदकलाई रहेकोले उ िनणय उ े णको आदेश ारा बदर गरी
गैरकानूनी पमा प ाउ नगनु नगराउनु भनी िनवेदकलाई समेत ितवाद गन मौका िदई दवु ै प को
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहर्याई पनु रावेदन माण बझ
ु ी िनणय गनु होला भनी भूिमसधु ार कायालय,
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।१०।८ मा भएको बाराको नाउँमा परमादेश जारी हने ठहर्याएको
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०/२/२९
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: िसजन रे मी
इजलास अिधकृत: रामु शमा
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ शभु म् । क यटु र : िसजन रे मी
३
इित संवत् २०७३ साल काि क ४ गते रोज ५ शभु म् ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-०६५३, उ ेषण फै सला भएका छन्:
/ परमादेश, रमरितया धानक
§ ०७०-CR-०६५२, उ ेषण / परमादेश,
ु िव. ह रनारायण महतो
धानक
िबगनी देवी धानक
ु
ु िव. ह रनारायण महतो
ह रनारायण महतो धानक
धानक
ु को नाममा रहेको
ु
दाबीको ज गाको मोही लगत क ा गदा िनजलाई
§ ०७०-CR-०६४३, िनषेधा ा, रामएकबाल
आ नो कुरा रा न एवम् आ नो सबदु माण पेस
महतो धानक
ु समेत िव. ह रनारायण महतो
गन मौकासमेत निदएको अव थामा सो िनणय
धानक
ु
गदा सनु वु ाइको मौकास ब धी ाकृितक यायको
४
िस ा तको पालना भएको देिखन आएन । ाकृितक मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
यायको िस ा तिवपरीत भएको िनणयले कानूनी अिनलकुमार िस हा, ०६९-CR-०६२५, अवैध
मा यतासमेत ा गन नस ने हँदा यसको िवपरीत बाघको आखेटोपहार ओसारपसार, धनमाया लामा िव.
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नेपाल सरकार
२०६९/७/१९ को फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही
सहअिभयु ह ले
समेत
बरामदी उ टी भई पनु रावेदक ितवादी ठुलीमाया तामाङ भ ने
मचु ु कालाई वीकार गरेको तथा सजिमन मचु ु काका धनमाया लामालाई राि य िनकु ज तथा व यज तु
मािनसह ले लेखाइ िदएको यहोराबाट बरामदी संर ण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसरु मा
मचु ु का समिथत भएको अव थामा बरामदी ऐजनको २६(१) बमोिजम ६ वष ६ मिहना कै द सजाय
मचु ु काका मािनसह मु ा हेन अिधकारीसम र .५०,०००/- ज रवाना हने ।
बकप नगरेकै कारण यसलाई माणमा िलन निम ने इजलास अिधकृत: रामु शमा
होइन । बरामदी मचु ु का, ितवादीह को बयान यहोरा क यटु र: िसजन रे मी
र अनस
ु धानको ममा भएको सजिमन यहोराले एक इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभु म् ।
अकालाई समथन गरेकोले सोलाई माणमा िलन
िम ने नै देिखने ।
इजलास नं. ९
ितवादी ठुलीमाया तामाङ भ ने धनमाया
लामाले आफै ँ ले बाघ मारेको नदेिखई ितवादीह
१
शेरबहादरु तामाङ र ह रबहादरु तामाङले भारतबाट मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी मीरा
ख रद गरी याएको बाघको छाला िब िवतरण खड् का, ०७०-CR-०६२३, कत य यान, नेपाल
गन ममा िनजको संल नता रहेको देिख छ । सरकार िव. सनोज सहनीसमेत
फौजदारी कसरु मा दोषी देिखएका अिभयु लाई
ितवादी न दी राजवंशीले अिधकार ा
सजाय गदा वारदातमा भएको िनजको सहभािगताको अिधकारीसम बयान गदा मतृ क रोिहतकुमार
अनपु ातमा सजाय गनपन
ु द डशा ीय मा यता रहेको सु बासँग वारदात घटेको िदनमा झै-झगडा भएको
देिख छ । ततु वारदातमा ितवादी ठुलीमाया र अ य ितवादी साथीले झै-झगडा गनु हँदैन भनी
तामाङ भ ने धनमाया लामाको सहभािगतासमेतलाई िमलाई लगेका पिछ रोिहतकुमार सु बा सतु ेपिछ
म यनजर गरी हेदा िनजलाई राि य िनकु ज तथा पानी ता ने कलको हेि डल फुकाली सोही हेि डलले
व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) टाउकोमा हार गरी ह या गरेको र अ य ितवादीह
बमोिजम ६ वष ६ मिहना कै द हने उपयु देिखने ।
संल न नरहेको र आफू ए लैले मारेको कुरामा सािबत
तसथ, उि लिखत आधार, कारण एवम् भएको देिख छ । अ य ितवादीह सनोज सहनी
माणबाट ितवादी ठुलीमाया तामाङ भ ने धनमाया र काश थापाले समेत आफूह वारदातमा संल न
लामालाई राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, नभएको मतृ क र न दी राजवंशीबीच झै-झगडा भएको
२०२९ को दफा १९(१) को कसरु मा ऐजनको २६(१) र न दी राजवंशीले नै मारेको हो भनी गरेको बयानबाट
बमोिजम १२ वष कै द सजाय र .७५,०००/- समेत सो कुरा समथन भएको पाइ छ । मौकामा
जरीवान हने ठहर्याएको शु लाफाँट व यज तु आर िदएको िकटानी जाहेरीलाई समथन गरी जाहेरवालाले
कायालय, क चनपरु बाट भएको फै सलालाई सदर हने अदालतमा बकप गरेको पाइ छ । वारदातमा योग
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित भएको कलको हेि डल घटना थलबाट बरामद
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भएको कुरा खानतलासी एवम् बरामदी मचु ु काबाट ज मकै द हने ठहर्याई अ य ितवादी सनोज सहनी
देिख छ । घटना थल तथा लास जाँच कृित मचु ु का, र काश थापालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
शव परी ण ितवेदन र घटना िववरण कागज गन पनु रावेदन अदालत, इलामबाट भएको फै सलालाई
कु िधमाल, म जु मगरसमेतको बकप बाट मतृ क अ यथा भ न निम ने ।
रोिहतकुमार सु बाको मृ यु कत यबाट भएको हो भ ने
अतः मािथ िववेिचत त य, माण, कानून
कुरामा िववाद नदेिखने ।
एवम् िमिसल संल न कागजातह बाट ितवादी न दी
अ य ितवादीह छु ई गएपिछ ितवादी राजवंशीलाई झापा िज ला अदालतबाट अिभयोग माग
न दी राजवंशी र मतृ कसँगै गएको र झै-झगडाको कारण दाबीअनस
ु ारको कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
उठेको रसबाट ितवादी न दी राजवंशीले रोिहतकुमार महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
सु बा सतु ेपिछ पानी ता ने कलको हेि डल फुकाली हने र अ य ितवादी सनोज सहनी र काश थापालाई
सोही हेि डलले टाउकोमा हार गरी ह या गरेको भ ने अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी सु झापा िज ला
कुरा वयम् ितवादी न दी राजवंशीले वीकार गरेको अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर हने ठहर गरी
देिख छ । अ य ितवादीह ले आ नो संल नता पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६९।११।२०
नरहेको भनी बयान गरेका र व तिु थित मचु ु का र मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा ितवादी न दी
घटना िववरण कागज गन यि ह बाट समेत यी राजवंशीको हकमा पेस भएको साधक सदर हने
ितवादीह को संल नता रहेको िथयो भनी बयान ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
कागज भए गरेको देिखँदैन । वयम् मु य ितवादी िजिकर पु ने ।
न दी राजवंशीले पिन यी ितवादीह उपर पोल गरेको इजलास अिधकृत : य साद आचाय
देिखँदैन भने वादीबाट यी ितवादी सनोज सहनी क यटु र: उ रमान राई
र काश थापाउपर समेत अिभयोग दायर गरेपिन इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् ।
आरोप मािणत हने कुनै ठोस माण पेस हन सके को
२
नदेिखने ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी मीरा
तसथ, जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी तथा सो खड् का, ०७०-CR-०६८९, कत य यान, कवेला
जाहेरीलाई समथन हने गरी अदालतमा गरेको बकप , चौधरी िव. नेपाल सरकार
ितवादी न दी राजवंशीले मौकामा गरेको सािबित
मतृ कको पो माटम रपोटमा टाउकोमा चोट
बयान घटना थल तथा लासजाँच कृित मचु ु का, शव पगु ेको कारणबाट परदेिशनी चौधरीको मृ यु भएको
परी ण ितवेदन, बरामदी मचु ु कासमेतबाट ितवादी भ ने उ लेख भएको देिखँदा ितवादीको कसरु थप
न दी राजवंशीले रोिहतकुमार सु बालाई पानी ता ने पिु हन आएको छ । उपयु उि लिखत आधार र
कलको हेि डल फुकाली सोही हेि डलले टाउकोमा कारणबाट मतृ क परदेिशनी चौधरीको मृ यु यी ितवादी
हार गरी ह या गरेको हँदा यानस ब धी ग भीर कवेला चौधरीको कत यबाट भएको देिखएकाले यस
कसरु गरेको देिखन आएबाट िनजलाई सव वसिहत स ब धमा थप िववेचना ग ररहनु पन देिखन नआउने ।
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ततु मु ाको स दभमा लो ने वा नीबीच
३
र सी सेवन गरी घरायसी झगडाबाट आपसमा मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी मीरा
िववाद चकदै जाँदा ितवादीले लातमु का र बाँसको खड् का, ०७०-CR-१५८०, ०७०-CR-१५८१
लाठोले हार गरी मारेको भनी घटना मलाई र ०७०-CR-०१६९, कत य यान, रिव राज
ज ताको त तै देखाई बयान गरेको देिखएको राईसमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. अिमर
र मृ यु भएको थाहा पाई हरी चौक मा गई सो राई र नेपाल सरकार िव. सिवन राई
कुराको जानकारी ितवादी आफै ँ ले गराएको
ितवादीह सिु दप राई र िजवन खड् का
देिख छ । ीमान् ीमतीबीचको सामा य कुराको वारदात अपराधमा संल न नभएको भनी आरोिपत
झगडाको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको, अ य कसरु मा इ कार रहेको र ठहर भएका ितवादीह ले
प लाई याई मारेको नदेिखएको, मानपनस
मको समेत यी ितवादीह को संल नता रहेको भनी
ु
पूव रसइवीको िव मानता नदेिखएको र ितवादीको नदेखाएको हँदा अपराधमा संल न रहेको भनी अनमु ान
पा रवा रक पृ भूिमलाई समेत ि गत गदा मल
गन िम ने देिखएन । अिभयोजन प ले आफूले दायर
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय य गरी िनज गरेको अिभयोग िजिकरलाई पिु गन गरी अ य माण
ितवादीलाई १२ (बा ) वष कै द सजाय हने ठहर
ततु गन सके को नदेिखने ।
गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
जहाँस म ितवादीह अिमर राई, सिवन
ु सीपरु को रायलाई
अ यथा गनपन
राई र रिव राज राईको हकमा अपराधको अव था
ु ि थित देिखन नआउने ।
उि लिखत आधार, कारण र माणबाट र किललो उमेरको कारण अ.बं. १८८ नं. को योग
ितवादी कवेला चौधरीलाई अिभयोग माग गरी िनजह को हकमा १० (दश) वष मा कै द सजाय
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको गदा उपयु हने राय लगाई आएकोमा िनजह को
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय उमेर अपराध गदाको अव थामा १६ (सो )वषको
हने ठहर्याएको सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको उमेर पूरा भइसके को िमिसलबाट देिखएको र सामा य
फै सलालाई सदर गरी मल
ु क
ु ऐन, अदालती िवषयको वादिववादमा पिन च कु छुराज तो जोिखम
ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम १२ वष मा कै द हितयार िलई मतृ क िव म घलेको शरीरमा पटक
सजाय गन उपयु हने भनी राय य गरी पनु रावेदन पटक हार गरी ढुङ्गाले टाउकोमा हार गरी िथची
अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित २०७०।१।९ मा भएको ू र िकिसमबाट मारेको देिखएको छ । िनजह ले
रायसिहतको फै सला मनािसब नै देिखँदा सदर हने अिधकार ा अिधकारी एवम् अदालतसम को
ठहछ । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ५ सािबती बयानलाई हेदा आ मर ाको लािग ितकार
नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने ितवादी कवेला गदा घटना भएको भनी िलएको तकलाई पिु हनस ने
चौधरीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
देिखँदनै । एकजनाउपर चार जनाले सामिु हक पमा
इजलास अिधकृत: य साद आचाय
आ मण गरी मारेको हँदा आ मर ाको लािग ग रएको
क यटु र: उ रमान राई
हो भ ने कुरा कुनै पिन माणले समथन गरेको
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् । नदेिखएको हँदा िनजलाई अ.बं.१८८ नं. को योग
40

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - २
गरी १० (दश) वष मा सजाय गन आधार र माण िसफा रस छ र नेपालीमा ४१ र अिनवाय गिणतमा ३२
िमिसलबाट नदेिखँदा अ.बं.१८८ नं. को राय लगाई अङ् क याएर उ ीण भएको हँ, आंिशकतफको स कल
दश वष सजाय गन उपयु हने भ ने गरेको पनु रावेदन ल धाङ् कप घरमा फे ला नपरी हराइरहेको अव थामा
अदालत, िवराटनगरको रायसँग सहमत हने अव था डुि लके ट माकिसट िनका दा सोमा नेपालीमा १४
नदेिखने ।
अङ् क रहेको कुरा थाहा जानकारी भई सो गलत
िववेिचत त य, माण, कानूनसमेतबाट अङ् क उि लिखत लेजर स याउन पाउन िनवेदन
ितवादीह अिमर राई, सिवन राई र रिव राज गरेको छु माणप झठु ा होइन भनी िजिकर गरेपिन
राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ितवादीले परी ा िनय ण कायालयबाट िलएको
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने र भिनएको स कल ल धाङ् क प समेत पेस गन सके को
ितवादीह सिु दप राई र िजवन खड् कालाई आरोिपत पाइँदैन । ितवादीले ल धाङ् क प स याउन िनवेदन
कसरु बाट सफाइ िदनेगरी भएको पनु रावेदन अदालत, गरेको छु भने पिन िज ला िश ा कायालयबाट
िवराटनगरको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने लेिखआएको आधारमा ल धाङ् कप संशोधन नग रने
ठहछ । ितवादीह अिमर राई, सिवन राई र भनी परी ा िनय ण कायालय, सानोिठमीबाट
रिव राज राईलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.ब. १८८ नं. लेिखआएको च.नं. ६४३ िमित २०६७।९।३०
बमोिजम दश (१०) वष सजाय गन भनी पनु रावेदन र च.नं.६८१ िमित २०६७।१०।१८ को प
अदालत, िवराटनगरबाट य भएको राय मनािसब िमिसल संल न रहेको देिख छ । यसरी ितवादी
नदेिखँदा कायम रहन नस ने ठहछ । तसथ िजिकरअनस
ु ार ल धाङ् कप संशोधन भएको पिु
िनज ितवादीह लाई ज मकै दको सजाय नै हने नभएको र ितवादीले िजिकर िलएअनस
ु ार नेपाली
ठहछ । पनु रावेदक वादी एवम् ितवादीह को िवषयमा ४१ अङ् क ा गरेको भ ने त य परी ा
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िनय ण कायालयमा रहेको अिभलेख (लेजर) बाट
इजलास अिधकृत: य साद आचाय
पिु हन नआएकोले सो ल धाङ् क प मा ा गरेको
क यटु र: उ रमान राई
भिनएको नेपाली िवषयको ल धाकलाई मा यता िदन
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् । िम ने अव था रहेन । तसथ ितवादीले २०५८
४
सालमा कायालय सहायक (मिु खया) पदमा करारमा
मा. या.जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी मीरा िनयिु िलँदा पेस गरेको एस.एल.सी.को ल धाङ् क प
खड् का, ०६९-CR-०२१६, कत य यान, मकसदु परी ा िनय ण कायालय, सानोिठमीबाट जारी भएको
म सरु िव. नेपाल सरकार
िथयो भ न सिकने नदेिखने ।
म रेगल
अत: ितवादीले पेस गरेको एस.एल.
ु र तथा आंिशक परी ा सि मिलत
भई उ ीण गरेको कुरा ी भोला मा यिमक िव ालय, सी. माणप न कली भएकोले सो माणप
ग जभवानीपरु बाराले िमित २०६६।८।२९ मा २०५८ सालमा पेस गरी पसा िज ला, जगनाथपरु
िसफा रस गदा एस.एल.सी. आंिशक समूहमा िसरा गा.िव.स. मा कायाल यसहायक (मिु खया)
िस. नं. ०३६२९४९ “ओ” सि मिलत भई भएको भ ने पदमा करारमा रही पिछ सोही न कली माणप कै
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आधारमा सहायक (रा.प.अ. ि ि य ेणी, ख रदार) गन सके को नदेिखने ।
पदमा थायी िनयिु पाएको देिखँदा ितवादी महमद
अतः वादीको िक.नं. १८४३ को ज गा न.नं.
मकसदु मंसरु ले त काल चिलत ाचार िनवारण १ को दि णप ०-०-६ धरु ज गास म ितवादीले
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु गरेको देिखँदा घेराबेरा गरी िखचोला गरेको देिखएकोले महो री
सु िवशेष अदालत, काठमाड बाट ितवादी महमद िज ला अदालतबाट वादी दाबी पु न नस ने ठहर
मकसदु मंसरु लाई त काल चिलत ाचार िनवारण गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु मा सोही ऐनको दफा जनकपरु बाट िमित २०६३।११।३० मा भएको फै सला
१२ र दफा २९(२) बमोिजम ५००।– (पाँच सय) सो हदस म उ टी भई ०-०-६ धरु ज गा ितवादीले
ज रवाना हने ठहर्याई िमित २०६९।१।६ मा भएको िखचोला गरेको ठहन ।
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक इजलास अिधकृत: स देश े
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
क यटु र: याम साद रे मी
इजलास अिधकृत : य साद आचाय
इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभु म् ।
क यटु र: उ रमान राई
२
इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शभु म् ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०७०-CR-०८८७, ११८०,
इजलास नं. १०
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. रामकुमार
यादवसमेत, रोिहत पासमान िव. नेपाल सरकार
१
बरामदी खानतलासी मचु ु काका मािनस
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी त कालीन हरी िनरी क कृ ण साई र ितवेदक
के दार साद चािलसे, ०६६-CI-०३७०, ज गा हरी हब दार रामकुमार भ डारीले ितवादीह
िखचोला चलन, रामनरेश शमा िव. रामशंकर यादव
रोिहत पासमान र रामकुमार यादवको साथबाट पे तोल
के वल ज गा िब गन उ े यले भोग तथा गोलीसमेत बरामद भएको हो भनी मौकाको हरी
माणको लािग त कालीन गाउँ प चायतले ग रिदएको ितवेदन र बरामदी मचु ु काको यहोरालाई समथन
िमित २०४५।३।१५ को िसफा रस तथा घर कर गन गरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजमा बकप
क ा गरी सो ज गा रिज ेसन पास गनको लािग गाउँ ग रिदएको अव था छ । ितवादीह रोिहत पासमान र
िवकास सिमितले िमित २०६१।१।१७ मा लेखेको रामकुमार यादवले िज ला शासन कायालय िसरहामा
प लाई माणको पमा पेस गरेको देिख छ । तर कसरु मा इ कार गरी बयान गरे तापिन कसरु मा संल नता
अ य योजनको लािग गाउँ िवकास सिमितले लेखेको नरहेको कुरालाई अ य ठोस, व तिु न तथा िव सनीय
प को आधारमा मा उ ज गा ितवादीको हो भ ने माणबाट पिु गन नसके को देिखँदा यी ितवादीह
कुरा मािणत गनको लािग पया हने देिखँदैन । सो आरोिपत कसरु मा संल नता रहेको देिख छ । य तो
त यलाई अ य माणह बाट पिु गन स नपु नमा अव थामा ितवादीह रोिहत पासमान र रामकुमार
ितवादीले आ नो ज गा भएको ठोस माण ततु यादव कसरु मा िनद ष रहेको मा न िमलेन । आ नो
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साथबाट हितयार नै बरामद नभएको, िज ला शासन को दफा ३(२) ५(१) अनस
ु ारको कसरु गरेको ठहर्याई
कायालयमा भएको आ नो बयान वे छाको नभएको, सजायको हकमा पनु रावेदक ितवादी दशन भ ने
च मिदद यि कोही नभएको भ ने ितवादी रोिहत रोिहत पासमानलाई ऐनको दफा २०(२) अनस
ु ार ४
पासमानको पनु रावेदन िजिकर छ सोस ब धमा हेदा वष कै द र यथ रामकुमार यादवलाई ऐनको दफा
िनजले िज ला शासन कायालयमा कसरु मा सािबती २०(३) अनस
ु ार १ वष १ मिहना १५ िदन कै द गन
भएको मा नभई िनजबाट हितयारसमेत बरामद भएको गरी भएको फै सला निमलेको देिखँदा सो हदस म
र ितवेदकले पनु रावेदन अदालतमा बकप समेत उ टी भई ितवादी रोिहत पासमान र रामकुमार
ग ररहेको अव थामा िनजको पनु रावेदन िजिकर ा
यादवलाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को
नदेिखने ।
दफा २०(२) बमोिजम जनही ३ (तीन) वष कै द हने
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ ठहर्याई गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको
हेदा ितवादीह उपर हातहितयार खरखजाना ऐन, िमित २०६९/०९/१८ को फै सला मनु ािसब नै देिखँदा
२०१९ को दफा ३(२) र दफा ५ को कसरु कायम सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी र वादी नेपाल
गरी अिभयोगप दायर भएको देिख छ । ऐनको दफा सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
३(२) मा लाइसे स निलई वा लाइसे समा तोिकएको इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
सत ब देजमा नरही कुनै यि ले हातहितयार वा क यटु र: सिबना अिधकारी
खरखजाना बनाउन, ममत गन, आफूसाथ रा न वा इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् ।
अ य थानमा रा न वा रा न लगाउन, एक पबाट
३
अक पमा प रणत गन वा बे न वा िब को लािग मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िदन, रा नसमेत हँदनै भ ने यव था भएको र दफा के दार साद चािलसे, ०७१-WO-०२८१, उ ेषण,
५ मा कुनै यि ले लाइसे स निलई वा लाइसे समा धम कुमार िखडहरी िव. पनु रावेदन अदालत,
तोिकएको सत ब देजमा नरही हातहितयार िलएर जनकपरु , धनषु ासमेत
िहँड्न हँदैन भ ने यव था भई उ िनषेिधत काय
िववािदत घरज गा सु मा महे सहनीको
गरेबापत दफा २०(२) बमोिजम ितवादीह लाई ३ नाममा रहेको भ ने कुरालाई िनवेदकले आ नो
वष कै द हने गरी पनु रावेदन अदालतबाट फै सला भएको िनवेदनमा समेत वीकार गरेको देिख छ । यसरी
देिखएकोले सो फै सला प रवतन गनपन
िनवेदक महे सहनीको नाममा उ घरज गा रहेकोमा
ु नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार एवम् २०६६।३।६ को िब नामाको कागजमा आफूले
माणह बाट ितवादीह रोिहत पासमान र ख रद गरेको भ ने िनवेदकको दाबी रहेको छ । कुनै
रामकुमार यादवले आरोिपत कसरु गरेको भ ने पिु
पिन ज गाको हकह ता तरण गदा कानूनी ि याको
भएको हँदा सु िज ला शासन कायालय िसरहाबाट पूण पालना गरेको हनपु छ । ज गा रिज ेसन
िमित २०६७/६/४ मा यी पनु रावेदक ितवादी रोिहत स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको महलको १ नं.
पासमान र यथ रामकुमार यादवले अिभयोग माग मा यव था ग रएको छ । उ यव थाअनस
ु ार िब
दाबीबमोिजम हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ गरी वा अ कुनै िकिसमले आ नो हक छोिडिदएको
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िलखत गराउँदा अिनवाय पमा रिज ेसन गराउनु नभएको अव थामा ज गा रो का रा नु भनी पनु रावेदन
पन देिख छ । यसरी यस यव थाअनस
ु ार कुनै घर अदालत, जनकपरु ले गरेको आदेशबाट िनवेदकको कुनै
ज गा दाबी गनले सो ज गाको िविधवत हकवालाबाट कारको संवैधािनक र कानूनी हकमा आघात पगु ेको
हक टुटाई िलएको िलखत अिनवाय पमा ा गरेकै नदेिखनाले िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपछ । ततु मु ामा िनवेदकले महे सहनीबाट गनपन
ु अव था रहेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
रिज ेसन पा रत गरी िलएको भनी मािणत गन इजलास अिधकृत: स देश े
सके को अव था छै न । कानूनले नै यसरी रिज ेसन क यटु र: सिबना अिधकारी
गनपन
ु कुरालाई अिनवाय गरेकोमा घरसारमा तयार इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् ।
ग रएको िब नामाको िलखतको आधारमा अचल
४
स पि मा आ नो हक थािपत भएको भनी दाबी मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
गन िम दैन । िनवेदकले उ घरज गा आ नो हकमा खड् का, ०६९-WO-१३६७, उ ेषण, सनु रमाया
ह ता तरण भएको भ ने त यलाई पिु गनको लागी राजपउु गमी तेलीनतनी िव. जय कास के शरीसमेत
गा.िव.स.को सजिमन मचु ु का र िबजल
ततु रट िनवेदनसाथ संल न िमिसलको
ु ीको महशल
ु
ितरेको यहोरालाई उ लेख गरेको देिख छ तर अ ययन गदा २०६७/८/१ गतेको िदन िललाम
कानूनले नै अिनवाय पमा रिज ेसन गनपन
ु भनी ता रख तोक उ िललाममा उपि थत हनेगरी
यव था गरेकोमा सो रिज ेसन नगरी गा.िव.स.को ितिनिध खटाई पठाई िदनहु न अनरु ोध छ भनी बारा
सजिमन मचु ु का र िवजिु लको महशल
ु ितरेको िज ला अदालतले उ ज गा रहेको हरैया गा.िव.स.
यहोराले मा ज गामा िनिववाद हक पु न नस ने भई को कायालय र कोष तथा लेखा िनय ण कायालय,
महे सहनीबाट ज गा हक टुटाई िलएको भ ने पिु हन कलैयामा िमित २०६७।७।९ मा प ाचार गरी जानकारी
सके को पाइएन । घरसारको िब नामाको कागजबाट गराएको देिख छ । यसरी िललाम ि यामा ितिनिध
ज गामा हकािधकार िसजना हने कानूनी यव था नै पठाइिदन अनरु ोध गदासमेत उ कायालयह बाट
नभएकोले रट िनवेदकले िलएको सो िजिकरको कुनै ितिनिध नपठाएको अव थामा ितिनिध अनपु ि थत
कानूनी आधार नै नदेिखने ।
भएको कारणले मा स पूण िललाम िकया नै
यसरी िववािदत ज गामा िनवेदकको हक गैरकानूनी भयो भनी अथ गन िम दैन । अदालतले
थािपत नै नभएको अव थामा िवप ीह बीच कानूनी ि या पूरा गन सफा मनसाय राखी ितिनिध
चलेको लेनदेन मु ामा िनवेदकलाई िझकाउनु पन कुनै पठाउन अनरु ोध गरी सरकारी कायालयमा प पठाउँदा
आव यकता नै परेन । सो हनाले आफूलाई निझकाई पिन उ कायालयह बाट ितिनिध उपि थत हँदैनन्
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले गरेको आदेश भने अन तकालस मको लािग िललामी ि या नै
ाकृितक यायको िव मा रहेको भ ने िनवेदकको अव गनपछ
ु भ ने उ िनयमको मनसाय होइन ।
िजिकरसँग सहमत हनस ने अव था रहेन । यसरी यस अव थामा सरकारी कायालयको ितिनिध िललाम
ज गामा िनज िनवेदकको वािम वसमेत थािपत ि यामा उपि थत नभएको कारणले स पूण िललाम
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िकयानै बदरभागी छ भ ने िनवेदकको िजिकरसँग यो चोकदेिख वलान नदीस म सडक ममत योजनाका
इजलास सहमत हन नस ने ।
अ य छिवलाल यादव ले .४,६२,८३३ पे क
कानूनबमोिजम लेनदेन मु ाको फै सला िलई
ाचार गरेको, सीतापरु सडक ममत िनमाण
भएपिछ आफूले लेनदेन मु ा परेको जानकारी नभएको उपभो ा सिमितका अ य देवनारायण साह र सिचव
भनी याद बदरतफ कारवाही चलाई सोमा असफल स धु न यादवले .२४,२५०००।– पे क िलई
भएपिछ िललामी ि या कानून ितकूल भएको भनी
.१६,१६,६६७।– को काम नगरी ाचार गरेको तथा
लेनदेन मु ाको फै सला काया वयनलाई अव पान जनता मा.िव. सोन वषा नवराजपरु िसरहालाई फिनचर
उ े यले मा ततु रट िनवेदन दायर भएको देिखन ख रद गन गरी गिठत उपभो ा सिमितको अ य
आयो । अतः मािथ िववेिचत आधारमा िमित बारा संजयकुमार यादवले .५,००,०००।–
ाचार
िज ला अदालतबाट िमित २०६६।७।२० मा भएको गरेको भनी उजरु ी िदएको रहेछन् । यसरी आयोगमा
आदेश प रवतन ग ररहन परेन भनी २०६६।११।२० िदएको उजरु ीको स ब धमा आयोगले कारवाही अगािड
मा पनु रावेदन अदालतले गरेको आदेश कानूनबमोिजम बढाई छिवलाल यादवको हकमा पे क रकम र याज
नै भएको देिखँदा रट िनवेदकको मागबमोिजमको नगदै दािखल गरेको कारण उजरु ी तामेलीमा राखेको,
आदेश जारी ग ररहनपु रेन । ततु रट िनवेदन खारेज देवनारायण यादव र स धु न यादवको िव परेको
हने ।
उजरु ीको हकमा अनस
ु धान अिधकृतले अनस
ु धान
इजलास अिधकृत: स देश े
गरी अनस
ु धान ितवेदन आयोगको बैठकमा पेस हँदा
क यटु र: याम साद रे मी
उपभो ा सिमितले योजनाको लागत इि टमेटबमोिजम
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभु म् । काय स प न गरेको देिखएकोले उजरु ी तामेलीमा
५
रा ने िनणय भएको तथा संजयकुमार यादवको िव
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी िदएको उजरु ीको हकमा अनस
ु धान अिधकृतबाट
अिनलकुमार िस हा, ०६९-WO-०५६०, परमादेश, बयान गराउने, माण कागज िझकाउने, थलगत
राजलाल यादव िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान िन र ण गन, स बि धत जनता मा.िव.लाई ा
आयोग, टंगाल
फिनचरह को िववरण माग गनसमेतका काय स प न
सावजिनक पदमा बहाल रहेको यि ले भएको र अ य िव ालयसमेतलाई फिनचर िवतरण
अि तयार दु पयोग गरेको स ब धमा परेको गरेको भ ने स ब धमा बझ
ु ी भरपाई ग रिदने िविभ न
उजरु ीउपर कारवाही अगािड बढाउनु िवप ी अि तयार िव ालयका िश कह लाई बु नको लागी प ाचार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको संवैधािनक तथा भइरहेको हँदा अनस
ु धान ितवेदन पेस गन बाँक
कानूनी दािय व भएको कुरालाई िवप ी आयोगले रहेको भनी िलिखत जवाफमा उ लेख भएको देिखने ।
वीकार गरी िनवेदकले िदएको उजरु ीको स ब धमा
यसरी िनवेदकले रट िनवेदनमा गनभएको
ु
कारवाही अगािड बढाइसके को देिख छ । िनवेदकले मागको स ब धमा िवप ी अि तयार दु पयोग
िवप ी आयोगमा िसरहा िज लाको भगवानपरु अनस
ु धान आयोगले कानूनबमोिजम कारवाही अगािड
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बढाइसके कोले ततु रटको औिच य रहेको नदेिखँदा नदेिखने ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
जहाँस म थानीय मचु ु का र गा.िव.स. को
इजलास अिधकृत: स देश े
िसफा रसको आधारमा मोहीको लगत क ा हनपु छ
क यटु र: याम साद रे मी
भ ने पनु रावेदन िजिकर छ, यसतफ िवचार गदा
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् । मोहीको लगत क ा गन िनणय गदा सजिमन एवम्
६
गा.िव.स. िसफा रसलाई मा आधार िलई लगत क ा
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी गन कानूनी यव था रहे भएको नपाइँदा वादीको
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०१२९, िनि य दाबी माणबाट समिथत भई थािपत हन सके को
मोही लगत क ा, सनु रमाया राजपतु नी िव. जयमंगल देिखएन । दाबीको ज गाबाट मोही िन कासन ग रपाउँ
दास बैरागी
भ ने पनु रावेदन एवम् िव ान् अिधव ाको बहस बदुँ ा
िमिसल संल न पनु रावेदक / वादी सनु रमाया िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
राजपतु नीको ज गाधनी दता माणपज
भूिमस ब धी ऐन, २०५३ मा भएको
ु ाको फोटोकपी
हेदा िज ला पसा गा.िव.स. हरपतग ज वडा नं. ७ संशोधनप ात् कुतवाली नबझ
ु ाएको कारणले मोही
िक.नं. ९५ को ज.िव.०-२-५ ज गाको दतावाला मोही िन कासन हने यव था नै नभएको र सोस ब धमा
ियनै यथ जयमंगलदास भएको देिखई सो कुराको मोही लागेको ज गाम ये आधा ज गामा िविधवत् पमा
थप पिु मोहीको माणप बाट पिन देिख छ । उ
कायम भएको मोहीलाई िनजले कमाई आएको
ज गाको दतावाला मोही ियनै यथ / ितवादी ज गामा रहेको मोहीयानी हक समा गरी िनजलाई
जयमंगल दास बैरागी भएको कुरामा िववाद नदेिखने । य तो ज गाको मािलक बनाउने िवधाियक सारभूत
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) उ े यलाई नै परा त (Dilute) गन गरी भूिमस ब धी
(ग) मा भएको कानूनी यव था हेदा, कुनै मोहीले ज गा (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ लागू भएपिछको
छोडी भागेमा वा बेप ा भएमा वा तोिकएबमोिजम अव थामा मोहीले बाली नबझ
ु ाएको भ ने आधारमा
कुत नबझ
ु ाई मोिहयानी हक समा भएमा सो कुराको मोही िन काशन ह छ भ नु मनािसब नहने भनी
ज गावालाले िलिखत सूचना तोिकएको अिधकारी छे उ लोकनाथ उपा याय िव
देवीमाया भ राईसमेत
२५ िदनिभ िदनपु छ र तोिकएको अिधकारीले सो कुरा भएको मोही बाली मु ामा िस ा तसमेत ितपादन
जाँचबझ
ु गरी दफा २५ को उपदफा (५) को ख ड (ख) भएको छ । (नेकाप २०६२, असोज, िन.नं. ७५४९
बमोिजम दता िकताबमा स याउनु पदछ भ ने प अङक ६, प.ु ई) अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
कानूनी यव था रहेको पाइ छ । पनु रावेदक / वादीले सु भूिमसधु ार कायालय, पसाको िमित २०६९।९।५
सोबमोिजमको कानूनी ि या अवल बन गरेको को मोहीको लगत क ा हने िनणय निमलेको देिखँदा
देिखएन । मौकामा कानून ारा िनधा रत दािय व उ टी हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेटौडाको
पालना नगन ज गाधनीलाई हाल आएर कानून ारा कुनै िमित २०७०।१०।८ को फै सला मनािसब हँदा सदर
सहयोग हने अव था िमिसल संल न माण कागजबाट हने ठहछ । पनु रावेदक / वादीको पनु रावेदन िजिकर
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पु न नस ने ।
बझ
ु ी िलँदैमा मोही प याएको भ ने मा न पिन कानूनतः
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
िम ने नदेिखँदा िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
क यटु र: याम साद रे मी
हन नसिकने ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४ गते रोज ६ शभु म् ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट सु
७
भूिमसधु ार कायालय, स रीले वादीको नाउँमा मोही
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी नामसारी हने ठहर्याएको िमित २०६८।१०।२९ को
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-००६३, मोही िनणय उ टी गरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट
नामसारी, ल मी चौधरी िव. कृ णदेव चौधरी
िमित २०७०।९।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) सदर हने ।
हेदा...मोहीले कमाई आएको ज गामा मोहीस ब धी इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
िनजको हक िनजपिछ िनजको एकासगोलका पित, क यटु र: याम साद रे मी
प नी, छोरा, छोरी, आमा, बाब,ु धमपु , धमपु ी, इित संवत् २०७३ साल भदौ २४ गते रोज ६ शभु म् ।
छोराबहु ारी, नाती, नाितनी, नाितनी बहु ारी, दाज,ु
भाइ वा िददी बिहनीह म ये ज गावालाले प याएको
इजलास नं. ११
यि लाई ा हनेछ भनी प उ लेख गरेको
पाइ छ । िमिसल संल न ज गाधनी कृ णदेव चौधरीले
१
दाबीको ज गाको मोही नामसारी ह रनारायण मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
चौधरीलाई ग रिदएमा म जरु ी छ भनी ितउ र लगाई िव भर साद े , ०६५-CI-०८४३, िनणय दता
मोहीमा प याइसके को अव था देिखयो । मोही कसलाई बदर हक कायम, पु षो म नारायण े समेत िव.
प याउने कसलाई नप याउने भ ने कुरा ज गाधनीको िज ला प देही मधविलया गािवस वडा नं. ४ ि थत
िनता त यि गत अिधकारको कुरा हो । मोहीको सािबक पशपु ित ा.िव. को हाल ी पशपु ित मा यिमक
शेषपिछ िनजको हकखाने हकवालाह एकभ दा बढी िव ालय, कोिटहवासमेत
भएको अव थामा मा ज गाधनीले मोही कानूनतः
िफ डबक
ु मा पिन पत जिनएको िववािदत
रो न पाउने ह छ । ततु मु ामा दतावाला मोही ज गा पनु रावेदकको नाउँमा २०३४ सालमा दता
रामचरण चौधरीका मशः ल मी चौधरी, ह रनारायण भए पिन सो ज गा दता गन पेस भएको अंश मु ाको
चौधरी र महे चौधरी गरी तीन छोराह भएको फै सलामा ११६ नं. को आठस ाअनस
ु ारकै ज गा यो
अव थामा मोही कसलाई रो ने भ ने कुरा ज गाधनीको िववािदत ज गा नै हो भ ने पिु हन सके को देिखँदैन ।
यि गत कुरा भई आफूले चाहेको मोही रो न पाउने ब डा मचु ु कामा मूल ोत दताअनस
ु ार कै ज गा िम नु
नै देिखयो । वादी ल मी चौधरीले ज गाधनीलाई मैले िभड् नु पन हो । पनु रावेदकले पेस गरेको ११६ नं. को
कुत बझ
ु ाएको छु । मोही मैले नै पाउनपु छ भ ने मु य अठस ासँग िववािदत ज गाको चारिक ला प पमा
पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा, कुत बझ
ु ी िलने निमलेको ि थितमा ब डा मचु ु काबाट दता हँदमै ा
र मोही प याउने अलग अलग िवषय हन । कुतबाली य तो दताले कानूनी मा यता पाउन नस ने ।
47

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - २
दईु प बीच भएको अंशब डा मचु ु कामा
२
उि लिखत सािबक अठस ा ११६ को ोत देखाई मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पत रहेको िक ा नं. २३४ को ज गा सोहीअ तगत िव भर साद े , ०७३-RC-००३३, कत य
रहेको भनी ब डा मचु ु का गरी दता गरेको यान, नेपाल सरकार िव. जयधन भ ने दमन राई
पाइयो । पत भनी नापी भएको ज गाको ोत
अनस
ु धानको ममा बिु झएका उि लिखत
प पमा िभड् ने निभड् ने ब डा मचु ु का हँदा हे रने जाहेरवाला, व तिु थित मचु ु काका मािनसह ,
िवषय होइन । प ह ले देखाएअनस
ु ार ब डा मचु ु का वादी ितवादीका सा ीह , घटनाका च मिदद्
ग र छ । सो त य सावजिनक पमा सबैले थाहा यि ह ब बहादरु राईसमेतका यि ह ले
पाउँदैनन् । ब डा मचु ु काको आधारबाट पत
ितवादी जयधन भ ने दमन राईले मतृ कलाई कुटिपट
ज गा दता ह छ र य तो ज गामा लामो समयदेिख गरेको भनी अदालतमा समेत बकप ग रिदएको र
सावजिनक भवन तथा सावजिनक योग भइरहेको िनजकै कुटिपटबाट लागेको चोटका कारण थला परी
ि थित देिख छ भने िन य नै सो ब डा मचु ु काबाट वारदात भएको ८ िदनपिछ मतृ क भीमबहादरु राईको
भएको दता िनिववाद रहेको भनी मा न सिकने अव था मृ यु भएको भ ने पिु हन आएको हँदा अिभयोग
रहँदैन । पत ज गाह अंश मु ाको मा यमबाट दाबीअनस
ु ार ितवादी जयधन भ ने दमन राईलाई
दता गराउने ि थित पिन रहन स दछ । सावजिनक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
कृितको देिखएको पत रहेको ज गा कुनै मा यमबाट बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठहर्याई सु भोजपरु
दता गराएको भए पिन सािबक ोत निभडेको ि थितमा िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको
य तो दता दूिषत ह छ । दूिषत पमा भएको दता पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको फै सलालाई अ यथा
सदैव दूिषत ह छ । य तो दिू षत दतालाई बदर भ न निम ने ।
गराइरहन पदन, वत: शू य हने ।
अतः ितवादी जयधन भ ने दमन राईलाई
अतः िववेिचत आधार माणबाट दोहोरो अिभयोग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
िनणय दता बदर ग रपाउँ भ ने वादी दाबी नपु ने महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
ठहर्याए सु प देही िज ला अदालतको फै सला हने ठहर्याई सु भोजपरु िज ला अदालतबाट िमित
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०७२।६।१३ मा भएको फै सलालाई सदर गरेको
२०६३।१।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७३।१।१५
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली
को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
क यटु र: सिबना अिधकारी
इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २० गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६५-CR-०६९०,
३
अदालतको अवहेलना, मनोहर नारायण े मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िव. िद लीराम लामीछानेसमेत
िव भर साद े , ०७३-RC-००६२, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. इ बहादरु पनु
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खड् कबहादरु खड् काको टाउकाको तालक
ु ा १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
िविभ न भागह मा चोटैचोट देिखएको, बाँयातफ ठहर्याई सु
कुम िज ला अदालतबाट िमित
िपठ् यक
ुँ ो भागमा अं.८ इ च लामो ३ इ चको दरु ीमा २०७०।११।१ मा भएको फै सलालाई सदर गरेको
फै िलएको िनलडाम, बाँया खु ाको नलेठामा ३ इ चको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०७१।५।८
दरु ीमा िघ ीएको डाम, बाँया कानमा आधा इ च को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
गोलाई भएको चोट, बाँयातफ क मरको भागमा अं. इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली
३ इ चको खोि एको चोट, च डीको भाग सिु नएको क यटु र: सिबना अिधकारी
िनलडाम भएको भ ने लासजाँच कृित मचु ु का र इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २० गते रोज २ शभु म् ।
मतृ क खड् कबहादरु खड् काको टाउकोमा ग भीर चोट
लागी मृ यु भएको भ ने िज ला वा य कायालय
इजलास नं. १२
कुमको शवपरी ण ितवेदनबाट देिख छ । यसरी
मािथ िववेिचत आधार कारण तथा माणह बाट
१
ितवादी इ बहादरु पनु ले मतृ क खड् कबहादरु मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
खड् कालाई फलामको स रयाले टाउकोलगायत िव भर साद े , ०७१-WO-०४०७, उ ेषण,
शरीरका िविभ न भागमा हार गरी ग भीर घाइते नवीन अयाल िव. पनु म मडु भरीसमेत
बनाएकोमा उपचारको लािग लैजाँदै गदा बाटोमा नै
पनु म मडु भरीले िदएको अंश मु ामा
मृ यु भएको अव था देिखएकोले िमित २०६९।९।७ पनु रावेदन अदालतबाट िज ला अदालतको फै सला
गते ितवादी इ बहादरु पनु ले फलामको स रयाले सदर गन गरी भएको फै सलाउपर मु ा दोहोर्याई पाउँ
मतृ कको टाउकोलगायत शरीरका िविभ न भागमा भनी िनवेदन परी यस अदालतबाट मु ा दोहोर्याउने
हार गरी कुटिपट गरेको त य पिु हन आएको िन सा दान भएप ात् यसै अदालतमा पनु रावेदनको
देिखयो । यसरी यी ितवादी इ बहादरु पनु समेतको रोहमा िवचाराधीन रहेको उ अंश चलन मु ाबाट नै
कुटिपटको कारणबाट मतृ क खड् कबहादरु खड् काको कानूनबमोिजम को कसको, के कित अंश भाग ला ने
मृ यु भएको देिखँदा िनज ितवादी इ बहादरु पनु लाई हो भ ने िवषयमा िन य ल भई अि तम िनकासा हने
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीत अव था बाँक नै रहेको देिखने ।
१३(३) नं. को कसरु मा ऐ.को १३(३) नं. बमोिजम
पनु रावेदनको रोहमा यस अदालतमा मु ा
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई सु िज ला िवचाराधीन रहेको अव थामा िज ला अदालतबाट
अदालत, कुमबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको सोही मु ामा भएको पनु रावेदन अदालतको
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला िमलेकै फै सलाबमोिजम हाल फै सला काया वयन हनस ने
देिखन आएकोले अ यथा भ न निम ने ।
अव थासमेत नदेिखँदा फै सला काया वयन रो ने
अतः ितवादी इ बहादरु पनु लाई अिभयोग योजनको लािग परेको ततु रट िनवेदनको
दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको औिच य यस अदालतबाट िन सा दान भएप ात
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समा भएकोले रट िनवेदनको अ य त यतफ वेश
अत: मािथ िववेिचत आधार एवम् उ
ग ररहन परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
दशी माणबाट ितवादीले मोटरसाइकल चोरी गरी
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
भारततफ लान लागेको पिु हन आएकोमा िनज
क यटु र: रानु पौडेल
ितवादीलाई सफाइ िदने गरी सु िज ला अदालत,
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् । सलाहीको फै सलालाई सदर गन गरेको त कालीन
२
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।२।३०
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई अिभयोग
िव भर साद े , ०७०-CR-१४४०, चोरी, दाबीबमोिजम चोरीको १२ नं. बमोिजम ितवादी
नेपाल सरकार िव. िदपककुमार झा
दीपककुमार झालाई कै द १ मिहना र िबगोबमोिजम
ितवादीबाट बरामद भएको मोटरसाइकल .१,४९,९००।– ज रवाना हने ।
संजय रायले सिभिसङ गन याएको भ ने देिख छ । इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
अ य यि ले सिभिसङ गन याएको मोटरसाइकल क यटु र: याम साद रे मी
सो मका मेनेजरले के ही समय चढ् न िदएको भ ने इित संवत् २०७३ साल माघ २४ गते रोज २ शभु म् ।
ितवादीको बयान प यारलायक देिखँदैन । अ को
मोटरसाइकलधनीको म जरु ी निलई २ िदनस म
इजलास नं. १३
आफै ँ सगँ राखेको र मोटरसाइकल भारततफ लान
लागेको अव थामा प ाउ परेको घटनाबाट ितवादीले
१
चोरी गन िनयत रहेको पिु हने ।
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी आन दमोहन
िबगो .१,४९,९००।– पन मोटरसाइकल भ राई, ०७१-WO-०३५१, उ ेषण / परमादेश,
चोरी गरेकोमा चोरीको १२ नं. बमोिजम सजायको रामशंकर खड् का िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा
माग दाबी िलएको ततु मु ामा उ ोग वािण य संघ मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
मलंगवा सलाहीको च.नं. ७७७ िमित २०६५।१२।३०
नेपाल सरकारको िमित २०७१।७।२४ को
को प ानस
ु ार िववािदत मोटरसाइकलको मू य िनणयले रट िनवेदक रामशंकर खड् कालाई राि य
.१,४९,९००।– नै देिखयो । यसरी यी ितवादी बीमा सं थानको स चालक पदबाट हटाई सोही पदमा
दीपककुमार झाले उपयु मोटरसाइकल चोरी शािल ाम पराजल
ु ीलाई िनयिु ग रसके को तथा
गरेको हँदा िनजको दाबीबमोिजम कसरु गरेको दशी शािल ाम पराजल
ु ी राि य बीमा सं थानमा हािजर भई
माणबाट पिु भएको छ । घटना थल कृित मचु ु का सो स चालक पदमा बहालीसमेत ग रसके को अव था
मोटरसाइकल बरामद भएको बरामदी मचु ु का, हँदा एउटै पदमा एउटै समयमा दईु यि बहाल
ितवेदकको अदालतमा भएको बकप समेतबाट रहन स ने अव था रहँदैन । शािल ाम पराजल
ु ीलाई
आरोिपत कसरु मािणत रहे भएको देिखँदा ितवादीले िमित २०७१।७।२४ मा स चालकमा िनयु गरेको
अिभयोग दाबीअनस
ु ार कसरु गरेको होइन भ न सिकने स ब धमा रट िनवेदनमा कुनै िजिकर नै नउठाएको
अव था नदेिखने ।
अव थामा यी रट िनवेदक िनजको मागबमोिजम उ
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स चालक पदमा यथावत् पमा कामकाज गन पाउने २०६८।८।२५ मा यथ िदपे कुमार यादवलाई
गरी पनु बहाली हने ि थित नै नरहने ।
महा ब धक पदमा िनयिु ग रएकोमा िनजलाईसमेत
यी रट िनवेदकले आफू िमित दयान द गोइतले िवप ी बनाई रट दायर गरेका र उ
२०६९।११।२८ मा तीन वषको लािग स चालकमा रटमा अ त रम आदेश जारी भई दयान द गोइतको
िनयिु भएबाट मेरो पद बहाली रहने िमित िनयिु को िमितबाट ३ वष २०७१।४।२४ स म
२०७२।१२।१ स म हनजा छ भ ने िजिकर िलएकोमा िनजको पदाविध कायम हन गएको र सोही अविधमा
सो तीन वषको अविध समा भइसके को देिख छ । िनवेदक िदपे कुमार यादवको पदाविध सिकएको
यसबाट रट िनवेदकको तीन वषको कायाविध नै समा देिखने ।
भइसके को देिखएबाट पिन ततु रट िनवदेनको
िनवेदक िदपे कुमार यादव दयान द
औिच य नै समा भइसके को देिखँदा ततु रट गोइतको िनवेदनमा िवप ी बनाइएका र उ िनवेदनमा
िनवेदन खारेज हने ।
अ त रम आदेश जारी भएपिछ सोको कारण आफूलाई
इजलास अिधकृतः मक
मका पन अव था हँदाहँदै पिन अ त रम आदशेको
ु ु द आचाय
क यटु रः च ा ितम सेना
खारेजीमा िनवेदन िलई गएको देिखँदैन । िनजको
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभु म् । िनयिु २०६८।८।२५ मा भएको र सोही िमितबाट
§ यसै लगाउको ०७१-WO-०८८५, उ ेषण लागू हने गरी बढीमा २ वषको लािग िनयिु भएकोमा,
/ परमादेश, राम शंकर खड् का िव. शािल ाम िनयिु प मा उि लिखत िमितबाट िनजको पदाविध
पराजल
ु ी भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार िमित २०७०।८।२४ मा समा हने देिख छ । सो
फै सला भएको छ ।
समयअ तरालमा िनजको नयाँ िनयिु भएको पिन
२
देिखँदनै । आफूलाई २ वषको लािग िनयिु िदइएको
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी आन दमोहन र उ अविधभर कामकाज गन नपाएकोले जिहलेसक
ुै
भ राई, ०७१-WO-०३९०, परमादेश / ितषेध, भए पिन २ वष बराबरको अविध कामकाज गन
िदपे कुमार यादव िव. घन याम आचायसमेत
पाउनपु दछ भ ने िजिकर यायोिचत नदेिखने ।
िमित २०६८।४।२५ मा महा ब धक पदमा
अक तफ िनजले हाल कायरत महा ब धक
दयान द गोइत िनयिु भएकोमा िनजलाई िमित घन याम आचायलाई िवप ी बनाए तापिन उसको
२०६८।८।२५ मा सो पदबाट हटाइएको देिख छ । िनयिु गैरकानूनी र आधारहीन छ भनी ख डन गन
सोउपर दयान द गोइतको यस अदालतमा दता हन सके को देिखँदैन । तसथ मािथ उि लिखत आधार
आएको ०६८-WO-०५०७ को उ ेषणको रट परी कारणबाट के वल आफूलाई िदएको िनयिु मा
यस अदालतबाट िमित २०६८।९।५ मा जारी भएको उि लिखत अविध बराबर महा ब धक भई कामकाज
त कालीन अ त रम आदेशलाई िमित २०६८।९।१३ गन नपाएकोले, दयान द गोइतको अवकाश पिछ
मा यस अदालतको संयु इजलासबाट िनर तरता आफूले महा ब धक भई बाँक अविध कामकाज गन
िदएको देिख छ । उ आदेशानस
ु ार दयान द गोइतले पाउनपु दछ भ ने िनवेदन िजिकर कानूनसङ् गत र
महा ब धकको पमा काम गरेको देिख छ । िमित औिच यपूण नहँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
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जारी ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने । पेवाको स पि मल
ु क
ु ऐन, ी अंशधनको १ नं. र
इजलास अिधकृतः मक
५ नं. बमोिजम आफूखस
ु ु द आचाय
ु गन पाउने र ब डा नला ने
क यटु रः मि जता ढुंगाना
स पि देिखन आयो । मिहलाको सो अिधकारलाई
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभु म् ।
अंशब डाको महलको १८ नं. को “कसैबाट िनजी
३
तवरले दान वा बकस पाएको स पि िनजी हँदा
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी काशमान आफूखस
ु गन पाउँछ, ब डा गन कर ला दैन” भ ने
िसंह राउत, ०६७-CI-१०८७, ०६७-CI-१५७९, कानूनी यव थाले पिन वीकार गरेको देिख छ ।
अंश चलन, िव नाथ भतु लसमेत िव. िचना भतु लसमेत, जानक
ु ाले िमित २०६२।९।१९ मा र.नं. ६५(ख) बाट
िचना भतु ल िव. ई री भतु लसमेत
शेषपिछको बकसप अ लोह गरी आ नो भागमा
वादी ितवादीबीचमा नाता स ब धमा कुनै पन स पूण चलअचल स पि नाितह पवन र
िववाद नदेिखँदा वादी ितवादीह अंिशयार रहेकोमा िव नाथलाई िदएको देिखयो । मालपोत कायालय,
कुनै िववाद देिखएन । वादीले िज ला शासन कायालय, लिलतपरु बाट पा रत उ िलखतलाई अ यथा भ न
भ परु मा िनवेदन िदई अंशबापत रकम ०४७।९।३० िमलेन। िमित २०६७।५।१९ मा जानक उपा यायको
मा बझ
ु ी िलएको भ ने ितवादीको िजिकर भए पिन मृ यु भइसके कोमा िववाद छै न । जानक ले आ नो
खाइजीिवकाको लािग वादीले .१,१५,०००।- नगद जीवन कालमा ग रिदएको शेषपिछको बकसप बदर
बिु झिलएको र अचल स पि ा गरेको देिखँदैन । नभएको अव थामा उ िलखतले मा यता पाउने नै
वादी ितवादीबीचमा अंशब डा भइसके को भ ने देिखयो । तसथ, उ ज गाह समेत ब डा हनपु छ
कुनै माण पेस हन नसके को अव था हँदा वादीले भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन
ितवादीबाट अंश पाउने नै देिखन आउने ।
नआउने ।
ितवादी जानक
अब, जानक
ु ाको नाउको िक.नं.८९७,
ु ाको नाउको िक.नं.११६ र २२९
९००, ९०३, २५४ र ७९७ समेतका ज गाबाट पिन का तायदातीमा उि लिखत ज गाह को स ब धमा
अंश पाउनु पदछ भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकर र हेदा िक.नं.११६ पशपु ित अमालकोट गठु ीको मोही भई
िक.नं.११६ र २२९ बाट अंशब डा हने ठहर गरेको मोिहयानीबाट ा भएको र िक.नं.२२९ को घरज गा
िमलेको छै न भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर जानक
ु ाले माइतीबाट दाइजो व प ा गरेको भने
रहेको छ । सो स ब धमा िवचार गदा उपयु ज गाह
पिन सोलाई पिु गन माण पेस गन सके को नदेिखँदा
जानक
ृ स पि
ु ाको नाउँमा ा हँदाको ोत िवचारणीय िक.नं.११६ र िक.नं.२२९ का ज गाह पैतक
हने देिखयो । जानक
ु ाको आमा खेमकुमारीले िमित मा नु पन देिखन आयो । िक.नं.११६ र २२९ का
२०३०।९।२२ मा िक.नं.२५४, ७९७ का ज गा ज गाह बाट वादीले अंश पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन
हालैको बकसप ग रिदएको, िक.नं.८९७, ९००, अदालतको फै सला अ यथा देिखन आएन । तसथ, उ
९०३ िमित ०५०।९।५ मा आमाले हालैको बकसप िक ाह ब डा ला नु पन होइन भ ने ितवादीतफको
ग रिदएको िमिसलबाट देिखन आयो । यसरी जानक
ु ा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
देवीले आ नी आमाबाट बकसप बाट ा दाइजो
तसथ, पनु रावेदक वादीका पित दामोदरले
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पेस गरेको तायदातीमा उि लिखत स पि लाई ६ मिहनािभ भ ने हद याद समाती अदालत, वेश
भाग लगाई सोको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर गरेको देिख छ । पिह यै भए गरेको काममा त काल
गरेको हदस म काठमाड िज ला अदालतबाट िमित चिलत ऐनको हद याद नघाई पिछ संशोिधत कानूनी
२०६३।११।९ मा भएको फै सला िमलेको र जानक
ु ाले यव थाको आधारमा अदालत, वेश गनु कानूनस मत
पेस गरेको तायदातीमा उि लिखत िक.नं.११६ र हने देिखएन । अतः यस अदालतबाट िन सा दान
िक.नं. २२९ को घर ज गाह बाट जानक
ु ाको भागमा हँदा भएको आदेश तथा वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
पन आधा भाग अंश छुट्याई पनु रावेदक वादीका पित सहमत हन नसिकने ।
ितवादी दामोदरको भागमा पन बाँक आधी भाग अंश
तसथ, हद यादको आधारमा िफराद खारेज
घरज गालाई ६ भाग लगाई सो ६ भागको १ भाग अंश गन गरी गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको
वादीले पाउने गरी ठहर गनपनमा
सोबमोिजम नगरेको फै सलालाई सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
ु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६३।११।९ पाटनको िमित २०६६।१२।२९ को फै सला िमलेकै
को फै सला सो हदस म निमलेको हँदा के ही उ टी देिखँदा सदर हने ।
हने ठहर भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित इजलास अिधकृतः िशवह र पौड् याल
२०६६।१२।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने क यटु र: अिभषेककुमार राय
ठहछ । वादी ितवादी दवु ै प को पनु रावेदन िजिकर इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः िशवह र पौड् याल
इजलास नं. १४
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
१
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी काशमान धान म ल, ०७३-WH-००३९, ब दी य ीकरण,
िसंह राउत, ०६८-CR-१०९२, जालसाजी, िचना च वत लोहनी िव. वैदिे शक रोजगार यायािधकरण,
भतु ल िव. दामोदर साद भतु ल
बबरमहलसमेत
ततु मु ामा सािबक ऐन लागू हने िक पिछ
सु यादै गज
ु ारी बसेको आधारमा ितवादी
संशोिधत ऐन लागू हने भ ने कुरा नै के ीय को च वत लोहनीलाई पनु रावेनको याद िदइएको
पमा रहेको देिख छ । हद यादस ब धी कानून रहेनछ । अिभयोगप मा ितवादी इसान रोजगार
भूत भावी नभई भिव यल ी हने भ ने कानूनको मा य इ टरनेसनल
ा.िल.को मेनेिजङ डाइरे टर
िस ा त हो । यी वादीले २०४५।४।३० मा चिलत धािदङ, बेिनघाट-३, थायी घर भई हाल काठमाड
िकत कागजको १८ नं. ले यव था गरेको हद याद महानगरपािलका कलंक ब ने च वत लोहनी भनी
िलखत भएको २ वषिभ ततु मु ामा िफराद दायर उ लेख भएको र सोही वतनमा च वत लोहनीका
नगरी २०५८ सालमा संशोिधत िकत कागजको नाउँमा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
१८ नं. को यव थाअनु प थाहा पाएको िमितले ६ २०६७।४।१० मा समा ान जारी भई िनजको
53

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - २
घरदैलोमा टाँस तामेल ग रएको भ ने िमित आघात पगु ेको देिखन आउने ।
२०६७।१०।२ को याद तामेली यहोरा देिख छ ।
अत: यी िनवेदकलाई प ाउ गरी काठमाड
जाहेरी अिभयोगप लगायत जारी ग रएको यादमा िज ला अदालतबाट च.नं. ३५९८ िमित २०७३।९।५
समेत िनज च वत लोहनीको बाबक
ु ो नाउँ खल
ु ेको को प बाट कै द याद ठेक कै दमा रा न पठाएका
देिखँदैन । िनवेदकले ततु िनवेदनसाथ पेस गरेको कामकारवाही कायम रहन नस ने हँदा उ ेषणको
च वत लोहनीको नाग रकताको माणप को आदेशबाट बदर भई ब दी य ीकरणको आदेश जारी
फोटोकपी हेदा िनवेदकको वतन धािदङ बेनीघाट-८ हने ।
उ लेख भएको र िनजको बाबक
ु ो नाउँ देवराज लोहनी इजलास अिधकृत: आन दराज प त
भएको पाइयो । सो त यलाई अ यथा हो भनी िलिखत क यटु र: ेमबहादरु थापा
जवाफकताबाट उ लेख गन सके को पिन नपाइने ।
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
यी िनवेदकको वतन धािदङ, बेनीघाट-८,
२
रहेको देिखएको र िनजको िपताको नाउँ देवराज लोहनी मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
रहे भएको देिखएको यस अव थामा धािदङ, बेनीघाट- धान म ल, ०६७-WO-००१८, उ ेषण, भागवत
३ ब ने इसान इ टरनेसनल ा.िल.का मेनेिजङ भ डारी िव. हरी धान कायालय, न साल,
डाइरे टर च वत लोहनी भनी अिभयोग लगाई काठमाड समेत
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट ३ वष कै द र ३
याद सूचनामा यो सूचना िनजको
लाख ज रवाना गन गरी भएको फै सलामा उि लिखत घरदैलोमा वा सावजिनक थानमा टाँस ग रिद छौ
धािदङ, बेनीघाट-३, ब ने इसान इ टरनेसनल ा. भनी िज ला हरी कायालय, पा पाबाट आएका
िल.का मेनेिजङ डाइरे टर च वत लोहनी यी िनवेदक हरी कमचारीह ले भ दा हामीह को िच बु यो
नै हन् भ न सिकने अव था नरहने ।
भ ने यहोरा उ लेख गरी सा ीह ले सहीछाप
मु ा चलाउने अिधकारीले ितवादीको गरेको देिख छ । यसरी उ याद सूचना घरदैलोमा
नाम, थर, वतन यिकन गरेर मा मु ा चलाउनु पन वा सावजिनक थान कहाँ टाँस भएको हो सो कुरा
ह छ । सोको अभावमा बाबक
ु ो नाम पिन नखल
ु ाई याद तामेली ितबाट प ट पमा खु न आएको
अल गै वतनको यि लाई चलाएको मु ामा ठहरेको देिखँदनै । स बि धत यि फे ला नपरेको अव थामा
कै द र ज रवानाबापत सो वतन निम ने यि लाई िनजको एकाघरको उमेर पगु ेको यि लाई िदनपु न र
प ाउ गरी असल
ु उपर गरी असल
ु उपर गन कानूनले सो पिन हन नसके वा िनजह ले बु न नमाने िनजको
िम ने देिखएन । तसथ यी िनवेदकलाई धािदङ, घरदैलोमा सबैले दे ने गरी टाँस गनपन
ु प ट कानूनी
बेनीघाट-३, ब ने इसान इ टरनेसनल ा.िल.का यव था हँदाहँदै सो नगरी घरदैलोमा वा सावजिनक
मेनेिजङ डाइरे टर च वत लोहनीलाई वैदेिशक थानमा टाँस गरीिदने भ ने यहोरा आफै ँ मा अ प ट
रोजगार यायािधकरणको िमित २०७१।११।१२ को रहेको पाइने ।
फै सलाले लागेको कै द ज रवानाबापतमा भनी प ाउ
ततु रट िनवेदनको त यगत अव था हेदा
ग रएको कायबाट यी िनवेदकको वैयि क वत तामा िनवेदक भागवत भ डारीलाई सेवाबाट हटाउनु अगािड
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िनज िव कुनै आरोप िकटान गरी सजायको ताव भएको हँदा िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी हरी
गरी प ीकरण सोधेको देिखँदनै । साथै िनज बेप ा महािनरी कबाट भएको िमित २०६३।७।२१ को
भएको वा स पक गन नसिकएको भ ने कुरा यिकन िनणय तथा सो िनणयलाई सदर गन गरी माननीय
हनस ने अव था पिन कारवाही फाइलबाट देिखन गहृ म ीबाट भएको िमित २०६७।।२।१० को िनणय
आउँदैन । सफाइको मौका दान गननपन
ु भएमा सोको उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । सो हनाले
व तगु त आधार र कारण उ लेख गनपनमा
सोसमेत िनवेदकलाई िनजले कानूनबमोिजम पाउने तलब, भ ा
ु
गन सके को अव था नदेिखने ।
र अ य सिु वधा िदई पनु बहाली गनु भनी िवप ीह को
कुनै िनणयबाट कसैको हक अिधकारमा नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
आघात पदछ भने िनणय गनभु दा अगािड सनु वु ाइको इजलास अिधकृत: स देश े
मौका िदइनपु छ । सनु वु ाइको मौका निदइकन गरेको क यटु र: याम साद रे मी
िनणयले याियक ि यामा वैधािनकता ा गन इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १२ गते रोज १ शभु म् ।
स दैन । अझ सेवाबाट बखा त गनज तो कठोर र
अि तम सजाय गदा ाकृितक यायको िस ा तको
इजलास नं. १५
उ लङ् घन गरी वा कानूनले िनिद गरेको कायिविधको
अ रश: पालना नगरी िनणय ग र छ भने य तो
१
िनणयलाई कानूनको ि मा शू य नै मा नु पन ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
हरी सेवा रा यको संवेदनशील सेवा हो । आन दमोहन भ राई, ०७१-RC-००५१, कत य
समाजमा शाि त सु यव था कायम गरी कानूनी रा यको यान, नेपाल सरकार िव. िदपकबहादरु िसंह
थापना गनको लािग मह वपूण िज मेवारी बोके को
य दश जाहेरवाला जनकबहादरु साउँदले
हरी संगठनका कमचारीह अनशु ासन र मयादामा मतृ कलाई गोली हानी मान यि दीपकबहादरु िसंह नै
रहनपु छ र आ नो िज मेवारी पूरा नगन कमचारीलाई हो भनी अदालतमा आई िकटानी बकप ग रिदएको
कानूनबमोिजम सजाय हनपु न भ ने कुरामा कुनै िववाद पाइयो । य तै गरी हरीमा कागज गन पावती देवी
छै न । तर जितसक
ु ै ग भीर कृितको आरोिपत नै िकन साउदले मतृ क बमबहादरु साउद खु ा सामान िब
नहोस् उ आरोप ठहर गनपु ूव िनजलाई सफाइको गन भनी मेलामा गई सो सामान िब गरी सके पिछ
मौका िदइनपु छ । सफाइको मौका निदइकन कसैलाई राित क रब ३ बजेितर रामबहादरु को पसलमा िचया
सेवाबाट बखा त गन गरेको िनणयले वैधािनकता खाइरहेको अव थामा ितवादी मख
ु मा प ी बाँधी
पाउन नस ने ।
आई मतृ कलाई गोली हानेको र मतृ क ब नको
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी लािग शौचालयमा पसी िभ बाट चक
ु ु ल लगाई ब दा
गनपन
ु हो वा होइन भ ने दो ो को स ब धमा वालबाट पे तोल िछराई मतृ कलाई गोली हानी घाइते
िवचार गदा मािथ िववेिचत आधारमा िनवेदकलाई बनाई भागी फरार रहेका र पसलवाला रामबहादरु
सनु वु ाइको मौका निदई हरी सेवाबाट हटाउने गरी मेरो घरमा आई खबर गरेकाले मसमेत घटना थलमा
भएको िनणय ाकृितक यायको िस ा तको िवपरीत गई घाइते अव थामा रहेका ीमान्लाई भेटी सो दा
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देव ठकुरी मख
२
ु मा प ी बाँधी आई मलाई गोली हार
गरी घाइते बनाएको छ ितमीह लाई पिन मान स छ मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
हरीलाई खबर गरी मलाई अ पताल लैजाउ भनेका आन दमोहन भ राई, ०७०-CR-००७२, कत य
र हरीलाई खबर गरी अ पताल लैजादा बाटोमा मृ यु यान, नेपाल सरकार िव. सरु े म ाती मगर
भएको हो मेरा पितलाई मान ितवादी देव ठकुरी भ ने
ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको
िदपकबहादरु िसंह नै हो भनी अदालतमा समेत आई कसरु गरेको हँ भनी अिधकार ा अिधकारी तथा
पिु हनेगरी बकप ग रिदएको देिख छ । य दश अदालतसम सािबत भई बयान गरेको र िनजको
यि ले गरेको य तो बकप सव म माण नै हँदा सािबती बयानलाई लास कृित मचु ु का, शव
माण ऐन, २०३१ को दफा १० (१) (क) अनस
ु ार परी ण ितवेदन तथा दाउ लास निजक रहेको
माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
बरामदी एवम् घटना थल मचु ु का एवम् य दश
ितवादीबाट बरामद भएको पे तोलबाट रता मगरसमेतको बकप लगायतका माणह ले
फायर गरी मतृ कलाई गोली लागेको र सोही कारण समिथत ग ररहेकोले ितवादी सरु े म ाती मगरको
मतृ कको मृ यु हन गएको व तगु त दशी माणबाट कत यबाट मतृ क कुमार मगरको मृ यु भएको पिु हन
मािणत हन गएको पाइयो । व तगु त (Material आएकोले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
Evidence) माणह बाट मतृ कलाई ितवादीले १ नं. को कसरु मा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
नै पे तोलबाट गोली हानी मारेको िस हन आयो । सव वसिहत ज मकै द हने गरी जाहेर गरेको पनु रावेदन
साथै िनज ितवादीले मौकामा गरेको सािबती बयान अदालत, धनकुटाको फै सला िमलेकै देिखने ।
उ माणह बाट समिथत भएको पाइ छ । व ततु ः
मतृ क बाबल
मको रसइवी
ु ाई मानपनस
ु
ितवादीले चलाएको गोली छाती र पेटको बीच भागमा ितवादीसँग रहेको देिखँदनै । मतृ कले बजारबाट
लागी मतृ क बमबहादरु साउदको मृ यु हन गएको कुरा मासु िकनी याई बनाउने ममा मतृ क र ितवादी
िमिसल संल न सबतु माणह बाट समिथत हन बाबछ
ु ोराबीच िववाद भई ितवादी आवेशमा आई
आउने ।
मतृ क बाबउु पर बाबल
ु े मासु कािटरहेको दाउ खोसी
अतः ितवादी देव ठकुरी भ ने िदपकबहादरु
हार गरेको कारणले मतृ कको मृ यु हन गएको
िसंहलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ पाइ छ । ितवादीको उमेर हेदा ितवादी के वल
न. र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु मा सोही महलको ३० वष उमेर पगु ेको पाइ छ । तसथ वारदातको
१३(१) बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको कृित र ितवादीको उमेरसमेतलाई म यनजर राखी
सु कै लाली िज ला अदालतको िमित २०६७।८।२७ ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा
को फै सला सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, चक पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
िदपायलबाट िमित २०७०।११।०५ मा भएको फै सला महलको १८८ न बरबमोिजम ितवादीलाई १० वष
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
मा कै दको सजाय हन राय य गरेको पनु रावेदन
इजलास अिधकृतः कोशले र वाली
अदालत, धनकुटाको रायसमेत मनािसब नै देिखन
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभु म् । आउने ।
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अतः सरु े म ाित मगरलाई अिभयोग अि ल श द बो ने, हेलाहोचो गन, कुटिपट गन
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको गरेको कारण उठे को रस था न नसक ितवादीले
१ र १३ नं. को कसरु मा सोही महलको १३(१) नं. सोही रसले मतृ कलाई आफूले बोके को खक
ु ु री हार
बमोिजमको कसरु ठहर्याई मल
ु क
ु ऐन, अदालती गरेको त य पिु भएको छ । १० वषअिघ भएको
ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द घटना रहेको र त काल जाहेरी नपरेको मौकामा लास
गन य गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित जाँचलगायतका माणह सङ् कलन हन नसके को
२०७०।०६।०६ को रायसिहतको फै सला िमलेकै त य रहे पिन ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र
देिखँदा रायसिहतको साधक सदर हने ।
अदालतसम मतृ कलाई आफूले कत य गरी मारेको
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
त यमा सािबत रही याियक ि यालाई सहयोग
क यटु र : मि जता ढुंगाना
परु याएको
देिख छ । कसरु को कृितबाट कानूनले
्
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभु म् । सव वसिहत ज मकै दको सजाय पिन तोके को
३
छ । तर कसरु को कृित, वारदात हँदाको अव था,
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी प रि थित आिद कुराको आधारमा कसरु दारलाई
आन दमोहन भ राई, ०७१-RC-०१०३, कत य सजाय िनधारण गरी कसरु र सजायबीचमा ताद यता
यान, नेपाल सरकार िव. रामबहादरु राई
हनु र ग रनपु दछ । यी ितवादीले मतृ कलाई मारेप ात
ितवादी आफै ँ ले मौका तथा अदालतमा समेत िवदेश भारतमा गई आफूले गरेको अपराधलाई
मतृ कलाई आफूले शरीरको य त भागमा अ धाधु दा प ाताप गरी आफै ँ सजाय भो न हरी कायालयमा गई
खक
ु ु री हार गरी लडाई आफू यहाँबाट भागी भारतको सहयोग पूराएकोसमेत देिखयो । तसथ उ त यह
िसि कममा गई बसेको र एकिदन सजाय भो नै पदछ समेतलाई म यनजर राखी ितवादीलाई सव वसिहत
भ ने ठानी आफै ँ िज ला हरी कायालयमा स पक ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन,
रा न गएको भनी वारदातको बारेमा िसलिसलावार अदालती ब दोब तको महलको १८८ न बरबमोिजम
पमा वणन गद लेखाएको बयान, जाहेरी दरखा त, ितवादीलाई १५ वष मा कै दको सजाय हन राय
घटना थल सजिमन मचु ु का, घटना थल लास य गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको रायसमेत
जाँच मचु ु का, बरामद लासको कं काल, जाहेरवालाले मनािसब नै देिखन आउने ।
अदालतमा आई गरेको बकप समेतबाट समिथत
अतः ितवादी खैरा टेकबहादरु भ ने
भएकाले मतृ कको मृ यु ियनै ितवादीको कत यबाट रामबहादरु राईलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
भएको कुरा िनस देह पमा पिु हन आएकोले मल
ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. को
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. को कसरु मा सोही कसरु मा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरु
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द ठहर्याई मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं.
हने गरी जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको बमोिजम १५ (प ) वष कै द गन य गरेको पनु रावेदन
फै सला िमलेकै देिखने ।
अदालत, धनकुटाको िमित २०७१।०३।२६ को
ितवादीलाई मतृ कले पिहलादेिख नै रायसिहतको फै सला िमलेकै देिखँदा रायसिहतको
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साधक सदर हने ।
िव हने सबै कारका भेदभाव िव को महासि ध,
इजलास अिधकृतः कोशले र वाली
१९७९ ले समेत भेदभावरिहत तवरबाट मिहलाको
क यटु रः मि जता ढुंगाना
पिहचानस ब धी अिधकारको संर ण ग रनु पन कत य
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभु म् । रा यमा रहने कुराह उ लेख भएको पाइ छ । व ततु ः
नाग रकता येक यि को लािग मह वपूण ह छ ।
इजलास नं. १६
नाग रकताको माणप ले नै यि को राि यताको
औपचा रक पिहचान गराउँदछ । कितपय राजनीितक
१
एवम् आिथक अिधकार उपभोग गन नाग रकताको
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सपना माणप अ याव यक ह छ । नाग रकता ा गनु
धान म ल, ०६९-WO-०१००, परमादेश, दगु ा नाग रकको हक हो भने आ ना नाग रकलाई सरल,
थापा िव. ीमती शाि त थापासमेत
सहज तवरबाट नाग रकताको माणप दान गनु
िनवेिदका दगु ा थापा नेपाली नाग रक रा यको कत य हो । य तो मह वपूण िवषयमा सामा य
बाबु आमाबाट नेपालमा नै जि मएक मािनस हन ि यागत जिटलता देखाएर नाग रकताको माणप
भ नेस ब धमा िवप ीह ले अ यथा िजिकर िलन दान गन िढलाई गनु उिचत नहने ।
सके कोसमेत देिखएन । िवप ीम येको िज ला
शाि त थापा ितवादी भएको ०७०-CPशासन कायालयले िनवेिदका दगु ा थापा नेपाली ०१६३ को िलखत बदर मु ा िलखत बदर भएको
नाग रक हन् भ ने त यलाई सारतः वीकार गरेको र िमिसल संल न फै सलाको ितिलिपबाट देिखयो ।
के वल ि यागत कारणबाट नाग रकताको माणप प रणामतः अदालतको फै सलाबाट समेत नाता स ब ध
दान गन नसके को भनी िलिखत जवाफमा िजिकर थािपत भएको देिख छ । शाि त थापा िनवेिदका दगु ा
िलएको पाइयो । स पूण िमिसल कागज अ ययन गरी थापाको सौतेनीआमा हनक
ु ा अित र मु ामा िवप ी
हेदा िनवेिदका दगु ा थापा नेपाली नाग रक भएको त य (झगिडया) बनाइएक यि भ नेसमेत देिखएको
समिथत हन आएको देिखने ।
छ । यस अव थामा िनज शाि त थापाबाट सनाखत
रट िनवेदकाले बाबु िशवहरी भ ने रामहरी भएपिछ मा नाग रकताको माणप दान गन भ नु
थापा नेपालको नाग रकता माणप ा नाग रक अनिु चत र अ यावहा रकसमेत हनजा छ । बाबक
ु ो
भएको कुराको िजिकर िलएको हँदा िनजलाई २०६६ सालमा नै मृ यु भएको, ज मिदने आमासमेत
नाग रकताको माणप दान गन इ कार गन िम ने पिहले नै दो ो िववाह गरी अ य गएको र स पकमा
अव था नदेिखने ।
नरहेको अव था देिखँदा नाग रकताको माणप िलने
मानव अिधकारको िव यापी घोषणाप , योजनका लािग िनजह कसैले सनाखत गन अव था
१९४८ तथा नाग रक एवम् राजनीितक नै देिखँदैन । यस अव थामा बाबु आमा वा सौतेनी
अिधकारस ब धी अ तराि य ित ाप , १९६६ आमाले सनाखत नगरेको भ नेस मका आधारमा
समेतले राि यताको पिहचान ग रपाउने कुरालाई मा नाग रकताको माणप जारी गन इ कार गनु
मानव अिधकारको पमा वीकार गरेका छन् । मिहला यायोिचत हँदैन । तसथ रट िनवेिदका दगु ा थापालाई
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नेपाली नाग रकताको माणप दान गनस ब धमा ित पधामा भाग िलन निदई िव ापन एवम् परी ा नै
स बि धत अिधकारीले िववेकसङ् गत पमा िछटो र गनु उिचत देिखन नआउने ।
छ रतो तवरबाट िनणय गनु वा छनीय देिखन आउने ।
िनवेदकह ले पेसा, यवसायस ब धी वैध
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट अपे ाका िवषयह को उठान गरी याियक उपचारको
िनवेिदका दगु ा थापालाई नेपाली नाग रकताको माग अपनाएको देिख छ । कानून ारा िनषेध गरेको
माणप दान गनपन
ु अव था देिखन आएबाट यस कुराको दाबी ग रएको अव था भएमा यसलाई वैध
स ब धमा कानूनबमोिजम जे जो ि या पूरा गनपछ
अपे ा मा न सिकने िथएन । तर ततु िववादका
ु
सो पूरा गरी यो आदेशको जनाउ ा भएका िमितले स दभमा हेदा यस कारको अव था देिखँदैन ।
१ (एक) मिहनािभ िनजलाई नेपाली नाग रकताको कानून ारा तोिकएका यो यता र अनभु वस ब धी
माणप दान गनु भनी िवप ीम येका िज ला सतह को िव मानता रहेको कारणबाट ित पधा मक
शासन कायालय, लिलतपरु र उ कायालयका तवरबाट बढुवा ि यामा सामेल भएको अव थामा
मख
ु िज ला आिधका रका नाउँमा परमादेशको कुनै उिचत र िववेकसङ् गत कारण नै नखल
ु ाई ि या
आदेश जारी हने ।
नै र गनु मनािसब हँदैन । परी ा र गन िनणय गदा
इजलास अिधकृत: शकु तला काक
िवप ीह म येको लोक सेवा आयोगले कुनै कानूनी
क यटु र: च दनकुमार म डल
आधार वा िच बु दो कारण खल
ु ाएको पिन पाइएन ।
इित संवत् २०७३ साल पस
प रणामतः िवप ीह बाट भए ग रएका काम कारवाही
ु ५ गते रोज ३ शभु म् ।
२
एवम् िनणयबाट िनवेदकह को पेसा, यवसाय गन
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी हकमा अनिु चत ब देज लगाइएको अव था देिखन
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०४४३, उ ेषण, आउने ।
सीता भ राई (पोखरेल) समेत िव. लोक सेवा आयोग,
अतः कानूनबमोिजम ि या पूरा गरी
के .का., अनामनगर, काठमाड समेत
िलिखत परी ामा सफल भई अ तवातामा समेत
रट िनवेदकह को शैि क यो यता तथा सामेल भइसके को अव थामा लोक सेवा आयोगको
यूनतम सेवा अविधको स ब धमा िवप ीह ले उ परी ासँग स बि धत स पूण कारवाही र गन
अ यथा उठाएको अव था पिन देिखँदैन । नेपाल स दभमा भएको वा य तथा जनसं या म ालयको
वा य सेवा िनयमाली, २०५५ को िनयम ८१ िमित २०७२।८।१७ को िनणय, सो िनणयका
समेतका ावधानह ले एक तहमिु नका वा य आधारमा लोक सेवा आयोगलाई राय िदइएको िमित
सेवाका िनधा रत यो यता पगु ेका कमचारी उ मेदवार २०७२।८।१८ को प , तथा लोक सेवा आयोगको
हन पाउने यव था गरेको देिख छ । रट िनवेदकह
िमित २०७२।८।२४ को िनणय र िमित २०७२।८।२५
कायरत पद र िव ािपत पदतफ ि गत गदा जनरल को आयोगको अ तवाता तथा िसफा रस शाखाको
निसङ् ग र क यिु नटी निसङ िवषयका देिखएकाले सूचनालगायतका काम कारवाहीह उ ेषणको
एकअकासँग स बि धत वा िम दोजु दो िवषयसमेत आदेशले बदर हने ठहछ । रट िनवेदकह को
देिखन आउँदछ । यस अव थामा िनवेदकह लाई िमित २०७२।७।१८ मा िलइएको अ तवाताको
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नितजा िनयमबमोिजम यथाशी कािशत गनु भनी
रट िनवेदकले िवप ी अ जदु वे ीले अंश
परमादेशको आदेशसमेत जारी ।
हक ा गन फै सला काया वयन हनअ
ु िघ अक सँग
इजलास अिधकृतः गीता े
िववाह गरी २०६७।११।१२ मा ब चासमेत ज मेको
क यटु र: उ रमान राई
भनी जनकपरु अ चल अ पतालबाट जारी भएका
इित संवत् २०७३ साल पस
ु १३ गते रोज ४ शभु म् । कागजातह संल न गरेको देिख छ । उ कागजातह
३
सोस ब धमा अिभलेख रा ने नेपाल सरकारको कुनै
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी आिधका रक िनकायबाट जारी भएका कागजात भ ने
अिनलकुमार िस हा, ०६८-WO-०९८९, उ ेषण देिखँदनै । यथ अ जदु ेवीले पेस गरेको िलिखत
/ परमादेश, राजिकशोर साह िव. ीमती अ जदु ेवी जवाफबाट िनजले अक िववाह गरेक हो होइन भ ने
साहसमेत
कुरामा मौन रहेको पाइ छ । २०६३ सालमा सु
उ ेषण र परमादेशको रट िनवेदन अदालतबाट यथ अंजदु ेवीले अंश पाउने ठहरी
यि को संवैधािनक एवम् कानूनी हक चलन गराउने फै सला भई २०६७।९।२५ मा पनु रावेदन अदालत,
मह वपूण रटह हन् । सव च अदालतले असाधारण जनकपरु बाट उ फै सला सदर हने ठहरी फै सला भई
अिधकार े अ तगत योग गन यी रटको मा यमबाट त प ात् मा काया वयनमा गएको भ ने देिख छ ।
शासिनक एवम् िवधाियक काय वा िनणयको यसरी मु ा परेको लामो समयप ात् मा काया वयन
वैधािनकता वा कानूनी हैिसयत (Legality) परी ण ि यामा रहेको अव थामा फै सला काय वयनलाई
गन गदछ । यी दवु ै रटह को मु य उ े य कानूनी अव गन प रणाम आउने गरी अथ लगाउनु उिचत
अिधकार वा कत य भएका िनकाय वा पदािधकारीबाट नहने ।
गलत िनणय भएमा यसलाई स याउने र संिवधान
रट िनवेदक र यथ अ जदु ेवीबीच २०६३
एवम् कानूनअनक
ु ू लको कत य पालना गन लगाउने सालमा धनषु ा िज ला अदालतबाट स ब ध िव छे द
नै हो । उ ेषणको आदेश अिधकार े को अभाव, हने फै सला हँदा नै यथ अ जदु ेवीले अंश पाउने
अिधकार े को अित मण, अिधकार े को दु पयोग भ ने फै सला भइसके को र सोही फै सला पनु रावेदन
भई िनणय भएको, ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत अदालत, जनकपरु बाट िमित २०६७।९।२५ मा सदर
िनणय भएको, य कानूनी िु टको अव था िनणयमा भएको देिख छ । फै सलाबमोिजम पाउनु कायिविधको
देिखएको, िनणय जालसाजी वा कपट वा बदिनयतबाट िवषय हो । यथ अ जदु वे ीले अंश पाउने ठहर्याई
भएको अव था िव मान भएमा जारी हने हो । मु ाको भएको फै सला सारवान् िवषय हो । य तो सारवान् हक
माणको मु याङ् कन एवम् कानूनको या या गरी रट थािपत भइसके प ात् कानूनी ि याबाट य तो हक
े बाट िववादको िन पण हने होइन । ततु मु ामा समा नभएस म कायमै रह छ । स म अदालतले
मातहत अदालतबाट फै सला हँदा य तो कुनै अव था स पूण ि या पूरा गरी गरेको ठहर फै सला यथावत्
िव मान छ भनी रट िनवेदकले उ लेख गन सके को कायम रहेस म सो फै सलाको काया वयन ग रननु ै पन ।
अव था िव मान नदेिखने ।
व ततु ः ततु िववाद के वल अंशब डा
60

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - २
छुट्याउने ि यागत सँग मा स बि धत रहेको
नभएर मिहलाको हक अिधकारसँग स बि धत िवषय
इजलास नं. १७
पिन देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, लो ने वा नीको महलको
४क, ४ख, र ४ग समेतका कानूनी यव थालाई सम मा मा. या. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
ि गत गदा पिहलो पितबाट अंश छुट्याई िलएपिछ सपना धान म ल, ०७१-WO-१०३०, उ ेषण,
अक िववाह गरे पिन पिहलेको पितबाट ा गरेको काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा
स पि भोग गन पाउने ि थित देखा पदछ । शेषपिछ नं. ३५ ि थत लाइफलाइन ेड इ टरनेसनल ािलका
मा सो स पि अपतु ालीको मा यमबाट हकवालामा अि तयार ा ब ध िनदशक कृ ण साद ढकाल िव.
सन ह छ । मिहला अिधकारलाई यवि थत गनगरी िचतवन िज ला, भरतपरु उपमहानगरपािलका वडा
कानूनमा ग रएको प रवतनको भावना र मम ितकूल नं. ७ ि थत िव.पी. कोइराला मेमो रयल या सर
हनेगरी अंशब डा हने ठहरी भएको फै सला काया वयन अ पतालसमेत
तहको अि तम चरणमा आएर रो नु िववेक नहने
एउटा वाय शािसत सं थाको पमा
सङ् गत नहने ।
सं थािपत अ पताललाई आफूअ तगतको एउटा
फै सलाको प रणाम व प स पि मा हक िवभाग ज तो यवहार गन म ालयले िम दैन । य तो
थािपत भइसके को अव थामा के वल के ही सामा य कुरा लोकत मा उिचत पिन हँदैन । यवहा रक र
कायिविधगत ि या पूरा हन बाँक रहेको कारणबाट कायगत वाय ता वाय सं थाह को पज
ुँ ी हो
प को थािपत सारवान हक सीिमत वा संकुिचत हन भने आ नो सं थापनको उ े य अनु प पारदश
नस ने ।
एवम् उ रदायी ढंगले काय गनु वाय सं थाह को
अतः उपयु िववेिचत आधार, कारणह बाट दािय व हो । यसो गन सिकएमा मा सं थाह मा
तहतह फै सला भई अि तम भएको फै सला काया वयन असल शासन कायम भई लोकत मजबतु हने ।
काय र सो ममा भएका आदेशह मा कुनै िकिसमको
“मालसामान” भ ने श दिभ मेिसन वा
अिधकार े ा मक वा कानूनी िु ट िव मान रहेको यसको कुनै अंश (पाटपज
ु ा) वा िविध पन स ने नै
नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण एवम् हँदा बोलप वीकृत गन वा नगन िवषयमा सावजिनक
परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान िनकाय अथात् वी.पी. कोइराला या सर अ पताल
देिखएन । अदालतबाट भएको फै सलाअनस
ु ार िनणय गन स म नै देिख छ । बोलप पेस हँदैमा सो
अंशब डा छुट्याएको कारणबाट िनवेदकको कुनै बोलप आफूले नै पाउनपु छ भ ने हक बोलप मा
कारको मौिलक हक अिधकारमा आघात परेको संल न यि लाई हँदनै । बोलप वीकृत भई करार
स झन िम ने पिन हँदैन । तसथ ततु रट िनवेदन स झौता भएपिछ मा सो करारको कारण हकह
खारेज हने ।
िसजना ह छन् । तर बोलप आ ान गरेपिछ सो
इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
कायलाई तकसङ् गत िन कषमा परु याउन
्
ु पन दािय व
क यटु रः मि जता ढुंगाना
भने स बि धत सं थामा रह छ । वैध अपे ाको
इित संवत् २०७३ साल काि क ८ गते रोज २ शभु म् । िस ा तले पिन यही कुरा भ छ र यसो नग रएमा
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स बि धत सं थाको िव सनीयता समा हन जाने ।
वी.पी. कोइराला या सर अ पतालले
इजलास नं. १८
सावजिनक ख रद ऐन, कानूनबमोिजम लोबल टे डर
आ ान गरी Pet CT Scan मेिसन ख रद ि या सु
१
गरी बोलप मु याङ् कनको चरणमा वेश गरेकोमा मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
सो ि या समा नहँदै वा य तथा जनसं या काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-०४९०, कत य
म ालयको िमित २०७२।३।१८ को िनणयबाट सो यान, नेपाल सरकार िव. गोगनबहादरु म ल
काय रोिकएको देिखयो । सावजिनक ख रद ऐनको
ितवादीह गोगनबहादरु र बालकृ ण
दफा २६ को यव था हेदा बोलप वीकृत गन वा ितवादी िव णबु हादरु म लले मतृ कलाई कुटिपटज य
नगन िवषयमा िनणय गनस ने सावजिनक िनकायलाई वारदात गदा वारदात थल वरपर रहेको त य भने
अिधकार भएकै देिखँदा सो कायमा असर पन गरी थािपत भएको छ । वारदात थल निजकै रहेका
वा य तथा जनसं या म ालयबाट यसरी Pet िनज ितवादी यले ितवादी िव णबु हादरु म लले
CT Scan मेिसन ख रदस ब धमा भएको टे डर मतृ कलाई कुटिपट गदा घटना घट् न निदने यास
ि या रो न िम ने नदेिखने ।
व प रो ने छे नेसमेतका काय गनतफ िनजह
तसथ वा य तथा जनसं या म ालयको नलागी अिल पर रहेको देिख छ । िनजह को यस
िमित २०७२।३।१८ को िनणय उ ेषणको आदेश ारा कारको संल नता मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
बदर ग रिदएको छ । वी.पी. कोइराला मेमो रयल महलको १७ नं. को देहाय ३ मा यवि थत “अ
या सर अ पतालमा आउने िबरामीको चाप हेरी िकिसमसँग मत स लाहमा पसेकोमा मान ठाउँमा
टे डरमाफत ख रद गन लािगएको मेिसनको गणु तर, गई अ कुरा के ही नगरी हे ररहनेलाई र लेिखएदेिख
उपयु ता, िव सनीयता र सेवाको भावका रताको बाहेक अ िकिसमका मतलबीलाई ६ मिहनादेिख
िवषयमा आव यक भए ािविधक परामशसमेत गरी तीन वषस म कै द गनपछ”
ु भ ने कानूनी यव थासँग
गराई कानूनबमोिजम यथाशी उपयु तथा उिचत िम दोजु दो रहेको देिखन आयो । यसै कानूनी
िनणय गनु भनी िवप ी अ पतालको नाउँमा र यव थालाई आकृ गरी ितवादीह गोगनबहादरु
अ पताललाई उपयु िनणय गन र िन कषमा पु ने म ल र बालकृ ण म ललाई जनही १ वष कै द हने
कायमा सम वय र सहयोग गनु भनी िवप ी वा य गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेको नै
तथा जनसं या म ालयको नाउँमा परमादेशको देिखने ।
आदेशसमेत जारी हने ।
ितवादीह िव णबु हादरु म लसँग एकै गाउँ
इजलास अिधकृत: मक
ठाउँका संगी साथी रहे पिन घटना हँदाका अव थामा
ु ु द आचाय
क यटु र: ेमबहादरु थापा
घटना थलमा िनजह को उपि थत देिखएको
इित संवत् २०७३ साल माघ २४ गते रोज २ शभु म् । छै न । अिधकार ा अिधकारी र अदालतसमेतमा
बयान गदा मु य ितवादी िव णबु हादरु म लले
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आफूले मतृ क बिलराजलाई कुटिपटज य काय गदा महलको १४ नं. आकृ हन स छ िक भ ने अव था
यी ितवादीह सँग मत स लाह भएको भनी पोल यहाँ रहेको छ । तर, . िव णक
ु ो सामा य कुटिपटको
गरेको देिखँदनै । घटना िववरण कागज गरी अदालतमा यासपिछ मतृ क भा न खो दा िनजले पनु ः िपछा गरी
बकप गन िडलबहादरु म लसमेतका य दश ले हातमा रहेको फलामे रडले बलपूवक मतृ कमािथ हार
यी ितवादीह वारदात थलमा रहेको भ न सके को गरेको अव थाले गदा त कालको रीसले के ही गदा
पाइँदैन । वारदातको कृित पिन पूवयोजना अनस
ु ारको मरेको भनी यहाँ उ नं. को योग हनस ने ि थित
नभई मतृ कसमेतसँग . िव णबु हादरु को अक मात भेट भएन । यस कार िमिसल संल न संकिलत उि लिखत
भएपिछको देिख छ । त कालै मतृ कसँग भेट भएपिछ त यको रोहमा ितवादी िव णबु हादरु म लको कसरु
िव णबु हादरु ले मतृ कलाई कुटिपट गन खो दा िनज मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. र १३
भा ने ममा आ नो हातमा रहेको फलामको छडको नं. को देहाय ३ अनु पको रहेको मािणत भई ऐ.
पिहलो हार नै मतृ कको टाउको ज तो संवेदनशील नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द सजाय गरेको
अङ् गमा ला न गई सोही चोटको कारण मतृ कको मृ यु पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब नै रहेको
भएको ि थित छ । य तो वारदातको कृित रहेकोमा देिखँदा सदर हने ।
कुनै त ययु माण िबना यी ितवादीह ले मत
मतृ क बिलराज र ितवादी िव णबु हादरु
स लाह गरे अनस
ु ार . िव णबु हादरु ले मतृ कलाई हार म ल एकै गाउँ ठाउँका सँगी साथी रहेको देिख छ ।
गरेको रहेछ भनी मा न कानूनतः निम ने हँदा अिभयोग मतृ क र ितवादीको उमेर १६ देिख १९ वषिभ को
दाबीबाट .जये म ल र हंशबहादरु म लले सफाइ अप रप क रहेको छ । मतृ कले नाच हेन ठाउँमा
पाउने गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला ितवादी िव णस
ु मेतलाई नाचगान गनबाट रोक
अ यथा रहेको नदेिखने ।
लगाउन खोजेको देिख छ । सोही सामा य मनमटु ाव
ितवादी िव णबु हादरु म लले आफूले व प अक मात भेट भएको समयमा तसाउने
हार गरेको फलामको रड मतृ क बिलराज म लको उ े यले मतृ कलाई समाउन खो दा मतृ क भागेको
टाउकोमा ला न पगु ी त काल मतृ क ढ न गई सोही कारण हातमा रिहरहेको रड हार गदा मतृ कको
चोटका कारण मतृ कको मृ यु भएको त यलाई टाउकोमा लागेको चोटका कारणबाट मतृ क ढ न पगु ी
अिधकार ा अिधकारी र अदालतसमेतको बयानमा िनजको मृ यु भएको छ । यसबाट यस घटनामा यी
वीकार गरेको देिख छ । िनज ितवादीको सो बयान ितवादीको मतृ कलाई मान स मको मनसाय र योजना
यहोरा घटना थल तथा लासजाँच मचु ु का, लास रहेको देिखन आउँदनै । अप रप क यि ले झटारो
जाँच ितवेदन, अ य ितवादीह को अिधकार ा
व प फालेको रड संयोगले मतृ कको संवेदनशील
अिधकारी एवम् अदालतसम भएको बयान अङ् ग टाउकोमा ला न गएको प रि थितवश मतृ कको
एवम् य दश िडल बहादरु म ल, सूयबहादरु मृ यु भएको, ितवादीले स य घटना देखाई कसरु
म लसमेतको बकप समेतका वत माणबाट पिु
वीकार गरी अिधकार ा अिधकारी र अदालत,
भएको पाइ छ । यायको रोहमा एक पटकको हारमै समेतमा बयान गरी याियक ि यालाई सहज बनाई
मतृ कको मृ यु भएको ि थितमा यानस ब धीको अदालतलाई सहयोग गरेको, उ वारदातको समयमा
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ितवादीको उमेर िश ा हाँिसल गरी असल नाग रक बायाँ गालाको कानप को भागमा धि एको, घ टी
हनेतफ उ मख
ु रहेको अव थासमेतबाट ऐनबमोिजम भ दा मिु न सानो चोट देिखएको भ ने घटना थल
. िव णबु हादरु म ललाई सव वसिहत ज मकै द गदा तथा लास जाँच मचु ु काबाट देिख छ । र सी सेवन
चक पन िच ले देिखएको हँदा अ.बं. १८८ नं. अनु प गरेको अव थामा मतृ क र पनु रावेदकबीच झगडा भई
िनजलाई कै द वष ८ (आठ) हन पनु रावेदन अदालतले कुटिपट भएको त यलाई पनु रावेदक ितवादीह ले
य गरेको रायसमेत सदर हने ।
अनस
ु धान अिधकारी तथा सु अदालतमा समेत
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट सािबत भई बयान गरेको पाइ छ । मेची अ चल
ितवादी िव णबु हादरु म ललाई मल
ऐन, अ पताल भ परु को प बाट मृ यक
ु क
ु
ु ो कारणस ब धमा
यानस ब धीको महलको १ नं. र १३ नं. को देहाय ३ The cause of death due to intracranial
को कसरु मा सोहीअनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द गरी hemorrhage भ ने उ लेख भएको िवशेष डा टर
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. अनु प कै द वष ८ हन राय खु बु लाठले अदालतमा उपि थत भई बकप गदा
लगाई एवम् यथ ितवादीह गोगनबहादरु म ल र िभसेरा परी णबाट िवषादी सेवन भ ने नपाइएकोले
बालकृ ण म ललाई ऐ. महलको १७ नं. को देहाय ३ मतृ कको मृ यु टाउकोमा रगत जमेको कारणबाट भएको
बमोिजम जनही १ वष कै द हने र यथ ितवादीह
हो भनी बकप गरेको पाइने ।
जय म ल र हंशबहादरु म लले अिभयोग दाबीबाट
वारदात थलमा रहेका य दश को पमा
सफाइ पाउने गरी पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट िमित रहेका जाहेरवाला िदलबहादरु राईलगायत अ य
२०६८।३।२० मा भएको फै सला सदर हने ।
बिु झएका यि ह बाट समेत िकटानी पमा ियनै
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
ितवादीह शु राज राई, िदपेस राई र रिवन राईले
क यटु र: मि दरा रानाभाट
कुटिपट गरेको र सोही चोटको कारण मतृ कको मृ यु
इित संवत् २०७३ साल पस
ु १७ गते रोज १ शभु म् । भएको भनी घटना म खल
ु ाई ग रिदएको बकप ,
२
मतृ क दगु ाबहादरु राईको मृ यु टाउकोमा ला न गएको
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी सपना घाउको कारणबाट भएको भ ने त य िनिववािदत
धान म ल, ०६९-CR-०७९२, कत य यान, रहेको, िनज ितवादीह समेत िमित २०६७/११/१२
शु राज राईसमेत िव. नेपाल सरकार
मा िववाहघरमा भएको र मतृ कसँग झगडा भई कुटिपट
िमित २०६७/११/१२ गते गाउँमा रामकुमार गरेकोमा सािबत रहेको अव थामा सु अदालतबाट
राईको घरमा िववाहको कायमा सघाउनको लािग मतृ क िनज ितवादीह लाई यानस ब धीको महलको
दगु ाबहादरु राई गएको अव थामा रिवन राई, शु राज १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गन ठहर
राई र िदपेस राईले ला ी, हात र मु काले कुटिपट गरी गरेको िनणयलाई सदर गन ठहर गरेको पनु रावेदन
मरणास न अव थामा परु याई
् छाडी फरार भएकोले अदालत, इलामको िमित २०६९/०९/०८ को फै सला
उपचारको िसलिसलामा मतृ कको मृ यु भएको भ ने िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िकटानी जाहेरी दरखा त परेको देिख छ । मतृ कको
घटना हँदाको अव थामा ितवादीह
आँखा सिु नएको, िनधारमा २ वटा टुटु को सिु नएको, शु राज राई र िदपेस राईको उमेर १८ वष तथा
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ितवादी रिव राईको उमेर २३ वष रहेको, िनजह को पगु ेका कुनै यि लाई िदई र िनजह पिन भेट भएन
मतृ क दगु ाबहादरु राईसँग कुनै पूव रसइबी रहेको वा भए पिन बझ
ु ी िलएन भने यसको घर डेराको
भ ने नदेिखएको, र सीको भाव रहेका मतृ कले ढोकामा सबैले दे ने गरी टाँसी अड् डामा दािखल गन,
खक
ु ु रीज तो हितयार बोक िहँडेको र पूवयोजना बनाई समा ान, इतलायनामा, याद, पज
ु , सूचनाको पीठमा
ितवादीह ले मतृ कको ह या गरेको समेत नदेिखएको कसलाई िदए टाँिसएको हो सो र सो िदए टाँिसएको
अव थासमेतलाई िवचार गदा िनज ितवादीह लाई िदनको िमितसमेत लेखी एक ित अड् डामा दािखल
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम गनपछ
ु ।” भनी उ लेख भएबमोिजम नै याद टाँस
ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखँदा मल
भएको पाइ छ । य तो याद तामेलीबाट के ही यि लाई
ु क
ु
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ितवादीह लाई जनही अ याय पन स ला तर िनजलाई यादको जानकारी
१०(दश) वष कै द सजाय हने ।
हन नसके को भ ने आधारमा य तो याद तामेलीलाई
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
बदर गदा सावजिनक सु यव था र कानूनको
क यटु र: िसजन रे मी
शासनलाई अ याय पछ । सावजिनक सु यव था र
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् । कानूनको शासनको जग भनेको कानूनले बसालेको
प ित र कोरेको मयादाको उ लङ् घन नगर, आ नो
एकल इजलास
काम कारोबार तथा यवहार गदा वा यसको स भािवत
आँकलन गदा यो प ितले कोरेको सीमा रेखािभ रही
१
चािहने सतकता र होिसयारी बनाई राख, लापरवाही
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७३-WO- नगर भ ने स देश हो । िववािदत तमसक
ु भएको र
००१६, उ ेषण / परमादेश, अशोककुमार देवकोटा आफूले िवप ी िवमला िधताललाई सोको साँवा याज
िव. िवमला िधताल (पोखरेल) समेत
ितन नसके को भ ने कुरालाई िनवेदकले इमानदारीका
यि को याद तामेली मल
छ । यथ िवमला िधतालको
ु क
ु ऐन, अ.बं. साथ वीकार गनभएको
ु
११० नं. मा “समा ान, इतलायनामा, याद, पज
ु , रकम िक ताब दीमा ितछु भनेर आफूले यथ को
सूचना तामेल गन खिटएका सरकारी कमचारी ीमानलाई फोनमा भ दा यथ समेतले फोन रिसभ
स बि धत ठाउँमा गई यि िचने जहाँ फे ला परे पिन नगरी स पकिवहीन भएको भ ने िनवेदकको कथन
िनजलाई बझ
ु ाउन ह छ । स बि धत यि फे ला नपरे छ । यस अव थामा आफूउपर लेनदेन मु ा पला र
वा निचने िनजको ठेगानामा गै बझ
ु ी घर डेरा प ा अदालतबाट याद आउला भ नेतफ सचेत रहन र
लगाई मािनस िचनी स बि धत गाउँ िवकास सिमित याद तामेल भए नभएको जानकारी िलने िनवेदकको
वा नगरपािलकाको सद य वा सिचव र अ थानीय दािय वबाट िनवेदक पि छन िम दैन । िनवेदकले
भलादमी दईु जना रोहबरमा राखी याद तामेल गरेको त यगत वीकारोि बाट िनवेदक िव को
गनपछ
यथ िवमला िधतालको लेनदेन मु ाको दाबी पु ने
ु । स बि धत यि भेट भए िनजैलाई िनज
भेट नभए यसका उमेर पगु ेको एकाघरका उमेर ठहर्याएको सु िज ला अदालतको फै सलालाई
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त य (merit) को आधारमा समेत िु टपूण भ न िम ने खराब यव थाको पिन ग ध छै न । सव च अदालतमा
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
कायको अ यिधक बोझ तर माननीय यायाधीशह को
इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
अभाव यसबेला एक िनिववाद स य िथयो । यो
क यटु र: मि जता ढुंगाना
यथावत् रहँदा याय कानूनको पृ पोषण ह छ भ ने
इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभु म् । कुरा मा नै सिकँ दैन । यसथ नैितकता, कत य िन ा,
२
संवैधािनक दािय व र सामािजक सु यव था यावत्
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७२- िहसाबले सो िसफा रस एउटा आव यकता िथयो
WO-१०३७, उ ेषण / परमादेश, पूणच पौडेल जसको ितफल रा ो छ र रा ो नै हने ।
िव. स मानीय धानम ी ी के .पी.शमा ओली,
नेपालको संिवधानको धारा १२९ उपधारा
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
(५) मा कानूनमा नातक उपािध ा गरी उ च
यायप रषदको
् बैठकको िनणय वा अ काम अदालतको मु य यायाधीश वा यायाधीशको पदमा
कारवाहीको स ब धमा नेपालको संिवधान वा अ य क तीमा ५ वष काम गरेको वा कानूनमा नातक
नेपाल कानूनमा गणपूरक सं याको यव था भएको उपािध ा गरी व र अिधव ा वा अिधव ाको
पाइँदैन । कुनै िनकायले पूणता पाएको अव थामा हने हैिसयतमा क तीमा १५ वष िनर तर वकालत गरेको
ग रने काम कारवाहीलाई उ म मािन छ । तर यसको वा १५ वषस म याय वा कानूनको े मा िनर तर
िसफ नैितक बल मा ह छ । यसस ब धी वैधािनकता काम गरी िविश कानूनिवदको पमा याित ा
वा अवैधािनकताको लािग हेनु पन कुरा कानून नै गरेको वा याय सेवाको राजप ांिकत थम ेणी
हो । िनवेदकले आ नो यो िजिकरको समथनमा वा सोभ दा मािथ लो पदमा क तीमा १२ वष काम
कानून उ लेख गन नस नु र सं या मक िहसाबले गरेको नेपाली नाग रक सव च अदालतको यायाधीश
५ सद यीय प रषद्का बहमत ३ सद यको मतै यमा पदमा िनयिु का लािग यो य मािननेछ” भ ने यव था
ततु िसफा रस भएबाट यसलाई संिवधान वा कानून भएको र धारा ३००(२) मा “यो संिवधान ार भ
िवपरीत मा न निम ने ।
हँदाका बखत कायम रहेको सव च अदालत,
नैितक वा अ य िहसाबले हेन हो भने पिन पनु रावेदन अदालत र िज ला अदालतमा बहाल रहेका
संिवधान वा कुनै पिन कानूनको बल नै यसको सव च अदालतका धान यायाधीश वा यायाधीश,
काया वयन ह छ । संिवधानले दान गरेको तमाम पनु रावेदन अदालतका मु य यायाधीश, यायाधीश र
मौिलक हक र पीिडतले पाउने देवानी फौजदारी यावत् िज ला अदालतका िज ला यायाधीश यसै संिवधान
याियक उपचार अदालतको सही प रचालनमा मा बमोिजम िनयिु भएको मािननेछ र सोही धाराको
स भव ह छ । याय िदने िनकाय सम भएमा धेरै उपधारा (५) मा उ च अदालत, थापना भएपिछ
कुरा यसैपिन िम दै जा छ । सायद भगवान मा पूण यायप रषदको
् िसफा रसमा धान यायाधीशले यो
होलान । बाँक सबै पूणताितर या ामा छन् । कुनै संिवधान ार भ हँदाका बखत बहाल रहेका पनु रावेदन
यव था नहनभु दा खराब यव था धेरै रा ो ह छ भ ने अदालतका मु य यायाधीश र यायाधीशह लाई
कुरा अनभु विस कुरा हो । तर यो िसफा रसमा य तो उ च अदालतको मु य यायाधीश र यायाधीशमा
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पद थापना गन छ” भनी प पारेको छँदाछँदै िनवेदक िजिकरको स बोधनको लािग िसफा रस बदर गनपन
ु
ज तो िव ान्ले यो तक अिघ सानलाई
ु यो इजलास ि थित नहँदा िनवेदकको यो िजिकरसँग पिन सहमत
दःु खद मा दछ । यसै गरी िनवेदकले उ लेख गरेको हन सिकएन । मािथ उि लिखत कारणह
ततु रट
धारा १५३(७) को अिभलेखस ब धी कमी कमजोरी िनवेदन खारेज गनका लािग पया छन् । यसमािथ
आफै ँ मा िसफा रस बदर गनका लािग पया नदेिखने । य तो शी ाितशी िन पण हने ततु रट िनवेदनमा
ितिनिध सभाको सभामख
ु ले पनु िवचार आ नो बदुँ ा राखी इजलासलाई सहयोग गनपनमा
ु
गनको लािग यायाधीश िनयिु को िसफा रस याय पेसी सनु वाई थगनको माग गनभएको
िनवेदकको
ु
प रषदमा
् पठाएकोमा सो िवषय यायप रषदमा
् पेस आचारण यायको सहयोगी देिखँदनै । कारण देखाउ
नगरी यायप रषदका
् सिचवले सोझै सनु वाईको लािग आदेश भइनसके को अव थाको िनवेदनको सनु वाई
संसदसम
पठाएको अवैध भयो भ ने िनवेदकको थगन भ ने कुरा अपवादको पिन अपवाद हो । य तो
्
कथन छ । तर यो कुरामा अडान िलएर संसद,् अपवादको पिु हनसके को छै न । िवप ीह बाट
सभामख
ु आिदले सनु वाई नगन वा गरे पिन िसफा रस िलिखत जवाफ मा नु पन अव था नदेिखँदा रट
अनमु ोदन नगनसमेतको काय गन िनजह सम नै िनवेदन खारेज हने ।
हनहु यो । िसफा रस भएका माननीय इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
यायाधीशह लाई ितिनिध सभाको सनु वाई क यटु रः च ा ितम सेना
सिमितले सनु वाई गरी हर िकिसमले यो य पाई इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म् ।
अनमु ोदन ग रसके कोले िनवेदकको कथन अब एक
३
िनरथक बदुँ ा ब न गएको छ । य तो िनरथक बदुँ ामा मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७३-WOवेश गन िनरथक नै हने ।
०१६३, उ ेषण, राके शकुमार रावल िव. महानगरीय
जहाँस म धारा ४२(१) अ तगत वग र हरी प रसर, कालीमाटी काठमाड समेत
यि लाई समावेशी िस ा तका आधारमा रा यको
यथ ह बाट िलिखत जवाफ माग गनपन
ु
िनकायमा सहभािगताको हकलाई ततु िसफा रसले नपनस ब धमा िवचार गदा िनवेदकसँग थनु छे क
नजर अ दाज गरेको भ ने िनवेदन िजिकर छ यो पिन योजनको लािग .५ लाख धरौट माग गन भ ने
ततु िसफा रस बदरको लािग पया छै न । य ता सु िज ला अदालतको आदेश हालस म यथावत्
के कित यि यो िसफा रसमा पनलायक िथए र देिख छ । सो आदेश बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदकको
परेनन् यसस ब धी कुनै पिन त यांक िनवेदकबाट िनवेदन िजिकर छै न । ारि भक पमा िनवेदकलाई
पेस भएको पाइँदैन । मािथ नै भिनयो यो िसफा रस उ मिु िदन नसिकने र िनवेदक कसरु दार ठहन स ने
समयकै माग िथयो । यसबाट धारा ४२(१) को हक भ ने कुरा लागेरै पपु को ममा कसरु दार थनु ामा
ाि को सिु नि तता बढ् ने नै छ । चिलत ऐनअनस
ु ार रहने वा िनजसँग धरौट मा ने आदेश हने गछ । अ
भएको िसफा रसले सबै कुरामा यान िदन नस नु अव थामा िनवेदकलाई िवशु पमा ता रखमा रा ने
र िसफा रस संिवधान तथा कानूनिवपरीत हनु दईु आदेश ह यो । यो इजलासले उ थनु छे क आदेशको
फरक कुरा हन् । धारा ४२(१) स ब धी िनवेदकको हे का रा नै पन ।
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पनु रावेदन अदालतबाट िमिसल माणको िस ा तिभ सामा यतया पदन । अपवादको पमा
सू मतम मू याङ् कन भएको पाइ छ । यी िनवेदक ब दी य ीकरणको रटबाट यदाकदा ह त ेप
नवराजधानी सहकारीका स चालक भएको भनी हनेबाहेक साधारण अिधकार े को िवक पको पमा
सहअिभयु सगनु पा डेले गरेको बयान र स चालक असाधारण अिधकार े आकिषत हँदैन । रट भनेको
सिमितको बैठकमा सही गरेको भनी िनवेदकले नै गरेको िनणयकताले सही गलत के गय भ नेभ दा पिन
बयानलाई म यनजर गरी भएको पनु रावेदन अदालत, िनवेदक ित बदिनयत
वा पूवा ह राखेर सनु वु ाइको
्
पाटनको आदेशलाई अिह यै िु टपूण भ नु उिचत मौका निदई, अिधकार े नभएको वा अिधकार े को
हँदनै । यसलाई िनवेदकले अ ठोस माण िदएर दु पयोग गरेर र कानूनले तोके को ि याको
अ यथा िस नगरेस म उ आधार, जाहेरीमा अवल बन नगरी काम कारवाही भए नभएको र भएमा
िनवेदकको नाम िकटानी भएको माण र िनवेदक सो शु गन उपचार हो । यसैले यो मूलतः ि या मक
िव
भएको थुनछे क आदेशसमेतका माणबाट procedural कानूनसँग स बि धत रह छ । यो
िनवेदकको ज गा रो का राखेको अदालतह को उपचार पिन साधारण अिधकार े को उपचार नभएमा
आदेशबाट िनवेदकको संिवधान द हकको हनन वा यो अि तम भएमा मा आकिषत हने उपचार
भएको मा न सिकँ दैन । संिवधानले कानूनस मत हो । ततु मु ामा ती यावत् आधारभूत कुराको पालन
स पि हकको मा संर ण गन कुरालाई िनवेदकले भएको अव था छ । यी सबै कारणबाट ततु रट
मरण गनु पन ।
िनवेदन हणयो य देिखन नआएकोले यथ ह सँग
मािथ उि लिखत कुराह लाई
ततु िलिखत जवाफ माग गनु परेन । रट िनवेदन खारेज
रट आदेशको आधार नबनाए पिन ह यो िकनभने हने ।
अिभयोगप नै दायर भई फै सलाको ममा रहेको इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
साधारण अिधकार े अ तगतको मु ामा भएको क यटु र: मि जता ढुंगाना
अ तरकालीन आदेशको परी ण असाधारण इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभु म् ।
अिधकार े अ तगतको रटबाट हनु अिधकार े को
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