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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
मु य रिज ार ी राजन साद भ राई
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत

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

स पादक : ी राम साद ब याल
स पादन : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन 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 हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बुकबाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
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

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
२२
इजलास नं. ९
इजलास नं. १
४
इजलास नं. १०
इजलास नं. २
४
इजलास नं. ११
इजलास नं. ३
२
इजलास नं. १२
इजलास नं. ४
९
इजलास नं. १३
इजलास नं. ५
३
इजलास नं. १४
इजलास नं. ६
३
इजलास नं. १५
इजलास नं. ७
२
इजलास नं. १६
इजलास नं. ८
६
इजलास नं. १९
ज मा
५५
एकल इजलास
ज मा
कूल ज मा
५५ + ३४ = ८९

५
२
१
४
११
२
४
२
१
२
३४

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानस
ु ार गनपनछः
ु
सअ बल
ु ेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बल
ु ेिटन २०७५, वैशाख – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.

२.

३.

४.
५.
६.
७.
८.

९.

१०.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१ - ११
दीपकबहादरु साउदसमेत िव.
उ ेषण / मि प रषद् धानम ी तथा
परमादेश मि प रषदक
कायालय,
् ो
िसंहदरबारसमेत
रामकृ ण िगरी िव. पनु रावेदन
उ षे ण
अदालत पाटनसमेत
िवनाइजाजत
लौठ
नेपाल सरकार िव. कृ णबहादरु
स लाको पात लोनसमेत
ओसारपसार
उ ेषण / डा. सबरी साह िव. लोक सेवा
परमादेश आयोग के ीय कायालयसमेत
नेपाल सरकार िव. मोहमद
ाचार
आलमसमेत
नेपाल सरकार िव. योगे साद
ाचार
भगतसमेत
नेपाल सरकार िव. मक
ु े शकुमार
ाचार
यादवसमेत
दा.खा. िनणय रािजव िव म शाह िव. माला
बदर
रा यल मी शाह
ने साद
अचाय
िव.
उ ेषण /
धानम ी तथा मि प रषदको
्
परमादेश
कायालयसमेत
कत य यान ड बरबहादरु बढु ा िव. नेपाल
/ रहजनी चोरी सरकार

नेपाल सरकार िव. वीरबहादरु
घत
नेपाल सरकार िव. भोला
कत य यान
खपाङ् गी मगर
नेपाल सरकार िव. महान द
कत य यान
कपाडीसमेत
कत य यान
नेपाल सरकार िव. कुमार शेपा
(साधक)
उ ेषण / मायादेवी अिधकारी िव.
परमादेश मालपोत कायालय, मोरङसमेत
इजलास नं. १
११ - १२
नेपाल सरकार िव. िव णु
डाँका चोरी
लामासमेत
इजलास नं. २
१२ - १५
नेपाल सरकार िव. रोिहतबहादरु
डाँका
थापा मगरसमेत
दीपे बहादरु जेठरा िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
भोलीदेवीसमेत
िव.
उ ेषण
िव दे री साद दाससमेत
यान मान नेपाल सरकार िव. ह रलाल
उ ोग
यादवसमेत
इजलास नं. ३
१५ - १६
िव णु साद े समेत िव. नेपाल
डाँका
सरकार
जीतन ठाकुर वरही िव. ह र
िनषेधा ा
यादवसमेत

११. कत य यान
१२.
१३.
१४.
१५.

१६.

१७.
१८.
१९.
२०.

२१.
२२.

i

२३.
२४.
२५.
२६.

२७.

२८.

२९.

३०.

३१.

३२.
३३.

इजलास नं. ४
१६ - २२
कमारी नेपाली िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
कत य यान, देउबहादरु मगर िव. नेपाल
रहजनी चोरी सरकार
सिु मला देवी यादव िव. रौतहट
उ षे ण
िज ला अदालत गौरसमेत
उ ेषण / सरु े भ डारी िव. नेपाल
परमादेश सरकारसमेत
डा.पदमराज अिधकारी िव.
उ षे ण /
वा य
म ालय,
परमादेश
काठमाड समेत
राममिण िघिमरे िव. िज ला
उ ेषण /
वा य
कायालय,
परमादेश
नवु ाकोटसमेत
नेपाल सरकार िव. नरु बहादरु
डाँका
मगरसमेत
डा. िकरणकुमार के .सी. िव.
उ ेषण / नेपाल सरकार, धानम ी
परमादेश तथा मि प रषदको
् कायालय,
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. ५
२२ - २५
कत य यान नेपाल सरकार िव. िममबहादरु
तथा जाितय शाहीसमेत
छुवाछुतसमेत
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. रामकुमार
रोजगार कसरु
े
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. लेखनाथ
रोजगार कसरु साई

इजलास नं. ६
२५ - २६
उ ेषण, रेगनकुमार ब नेतसमेत िव.
३४. परमादेश र
िनषेधा ा

काठमाड उप यका िवकास
ािधकरण के शरमहलसमेत
भोला साद िम

३५.

परमादेश

िव. िज ला

िश ा

कायालय,

नेपालग जसमेत
क पना लामा (तामाङ) िव.
३६. कत य यान

नेपाल सरकार

इजलास नं. ७

२६ - २८

रामनारायण
३७.

उ षे ण /
परमादेश

यादव

िव.

म य े ीय हरी कायालय,
हेट डाका नायब हरी हरी
महािनरी कसमेत
अिधव

३८.

उ ेषण

िव.

रोशनकुमार झासमेत
धानम ी
तथा

मि प रषदको
् कायालयसमेत
इजलास नं. ८

२८ - ३२

ताप िसंह रावल िव. नवदा
३९. बाटो िमचेको
नकबजनी
४०.

चोरी
वैदिे शक

४१.

रोजगार

थापा भ डारीसमेत
नेपाल सरकार िव. आलोक
यादवसमेत
नेपाल सरकार िव. बटुकृ ण
काक समेत

िलखत बदर च पादेवी चौधरीसमेत िव. च
४२.

ii

दता नामसारी शेखर चौधरीसमेत

४३.

४४.

४५.
४६.
४७.
४८.
४९.

५०.
५१.

५२.

५३.

घर हटाई ह र साद के वट िव. च गज
ु ल
ु ी
िखचोला के वट
मेटाई चलन
चलाई पाउँ
जबरज ती िव म िसंह ठगु ना िव. नेपाल
करणी
सरकार
इजलास नं. ९
३२ - ३४
िवजयकुमार चौधरी िव. िश क
उ ेषण
सेवा आयोग, सानोिठमीसमेत
देवद प तसमेत िव. ि भवु न
उ ेषण
िव वालय सभा, िकितपरु समेत
इि दरा सवु ेदी पोखरेल िव.
ाचार
नेपाल सरकार
नेपाल सरकार िव. काशच
ाचार
भ
अंशु वै िव. िश ा म ालय,
उ ेषण
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. १०
३४ - ३५
अशोककुमार चौधरी िव. स री
उ ेषण
िज ला अदालतसमेत
ब दी
ानु खनाल िव. उ च अदालत,
य ीकरण पाटनसमेत
इजलास नं. ११
३५ - ३६
नेपाल सरकार िव. मोद
कत य यान
सनु वु ारसमेत
इजलास नं. १२
३६ - ३७
मनकुमारी िल बु िव. कृिष
उ षे ण िवकास बक िलिमटेड, े ीय
कायालय, िवराटनगरसमेत

५४.

५५.

५६.

५७.
५८.

५९.

६०.

६१.

६२.
६३.

६४.

iii

तरबेनीदेवी संघई िव. िज ला
उ ेषण
शासन
कायालय,
लिलतपरु समेत
िवनोदकुमार दवाडी िव. िचतवन
उ षे ण
िज ला अदालत, भरतपरु समेत
शंकर पाठक िव. धानम ी
उ ेषण तथा मि प रषदको
् कायालय,
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. १३
३८ - ४४
नेपाल सरकार िव. के शव साद
ाचार
भ राईसमेत
नेपाल सरकार िव. िम ी
कत य यान
सहनीसमेत
ा.डा. अशोकर न ब ाचाय िव.
उ षे ण िचिक सा िव ान राि य
ित ान, वीर अ पतालसमेत
च मान गु ङ िव. पनु रावेदन
उ ेषण
अदालत, पोखरासमेत
िव मािद य पा डे िव.
उ ेषण पनु रावेदन
अदालत,
बटु वलसमेत
इजलास नं. १४
४४ - ४६
कत य यान नेपाल सरकार िव. रमेश िव.क.
उ ेषण / िव दे र इसरसमेत िव.
परमादेश जल ोत म ालयसमेत
इजलास नं. १५
४६ - ४८
नानीमैया साक िव. नेपाल
कत य यान
सरकार

६५.

६६.

६७.

६८.

उपनाम ए काक िव.
उ ेषण महा यायािधव ाको कायालय
रामशाहपथसमेत
कृ ण साद रमाल िव. िज ला
उ ेषण
शासन
कायालय,
काठमाड समेत
उ ेषण / रामनाथ शाह िव. म अदालत,
परमादेश अनामनगर, काठमाड समेत
इजलास नं. १६
४८ - ५१
नेपाल सरकार िव. कमल
कत य यान
राईसमेत

नाग रक उड् डयन ािधकरण,
बबरमहल िव. कि लट
क या ट क पनी ा.िल.समेत
इजलास नं. १९
५१ - ५२
सागर शमा िव. उ च अदालत,
उ ेषण
पाटनसमेत
एकल इजलास
५२
उ ेषण / िवनोद गोिहयार यादव िव. उ च
परमादेश अदालत, जनकपरु समेत

अदालतको
६९.
अवहेलना

७०.

७१.

iv

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, वैशाख - १
लेनदेन र स ब ध िव छे द मु ामा ठहरेबमोिजम
संयु इजलास
हने नै हँदा िबगोतफ कारवाही हँदा रट िनवेदकको
हक अिधकारमा आघात पन गए आ नो उपचार
१
खो नस ने नै अव था बाँक छँदै मु ाको कारवाहीको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
िसलिसला भएको आदेशउपर असाधारण अिधकार े
गोपाल े , ०७१-WO-०३६८, उ ेषण / परमादेश, हण गरी ह त ेप गनपन
ु अव था रहेको नदेिखने ।
दीपकबहादरु साउदसमेत िव. मि प रषद् धानम ी
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
तथा मि प रषदक
रट िनवेदकले िबगोतफ कारवाही हँदा आ नो उपचार
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
िवप ी यवु ा तथा खेलकुद म ालयबाट खो नस ने अव था बाँक छँदै मु ाको कारवाहीको
तदथ सिमित गठन गन िमित २०७१।७।२८ को िसलिसलामा भएको आदेशउपर दायर गरेको ततु
प समेतको काम कारवाही काया वयन नगनु भनी रट िनवेदनबाट असाधारण अिधकार े हण
यस अदालतबाट िमित २०७१।८।८ मा आदेश भई गरी ह त ेप गनपन
ु अव था नभएकोले िनवेदन
उ काय यथा अव थामा काया वयनमा रहेको मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
देिख छ । रट िनवेदकह नेपाल ि के ट संघको िनवेदन खारेज हने ।
िमित २०६८।९।३ को साधारण सभाबाट सो संघको इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
पदािधकारीमा िनवािचत भएको र उ संघको िवधानमा क यटु रः अिमरर न महजन
यसरी िनवािचत पदािधकारीह को कायकाल चार वष इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभु म् ।
रहने भ ने यव था रहेको स दभमा उ चार वषको
३
कायकाल अब यितत भइसके को देिखएकोले रट स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल
िनवेदकह को माग दाबीको स ब धमा अब आदेश े , ०६७-CR-०२०४ र ०६८-CR-१३२२,
जारी गन िनरथक हने हँदा िनवेदन माग दाबीबमोिजम िवनाइजाजत लौठ स लाको पात ओसारपसार, नेपाल
आदेश जारी ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज सरकार िव. कृ णबहादरु लोनसमेत र कृ णबहादरु
हने ।
लोन िव. नेपाल सरकार
इजलास अिधकृत : िव नाथ भ राई
वन िनयमावली, २०५१ को िनयम ११
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
बमोिजमको कानूनी ि याअनस
ु ार अनमु ित ा
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभु म् । गरी वन पैदावर ओसारपसार गरेको भ ने कुराको
२
ितवादीले पिु गनसके को देिखँदैन । बरामदी
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
मचु ु काका मािनसह रे जर िशवराज थापा, ना.स.ु
गोपाल े , ०७१-WO-०४३४, उ ेषण, रामकृ ण भरत थापाको अदालतसम भएको बकप बाट
िगरी िव. पनु रावेदन अदालत पाटनसमेत
यी ितवादीले िवनाअनमु ित बरामद भएको लौठ
स ब धिव छे द मु ा दायर हनभु दा अिघ स लाको पात संकलन गरी याएको भ ने देिखइरहेको
सगोलमा रहेको भनी पनु रावेदन अदालत पाटनले रट छ । यसरी िमिसल संल न बरामदी मचु ु का, िकटानी
िनवेदकको ज गा अ.बं.१७१क नं. बमोिजम रो का ितवेदन एवम् बरामदी मचु ु काका मािनसह को
रा ने आदेश गरेको देिख छ । उि लिखत अव थामा अदालतसम को बकप समेतका
माणबाट
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ितवादीको मौकाको सािबती बयान समिथत हन अदालतबाट भएको फै सला सो हदस म उ टी गरी
आएको देिखँदा यी ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको ितवादी य गोपाल यौपाने र कृ णबहादरु लोनलाई
भ ने शङ् कारिहत पबाट पिु हन आउने ।
ज मा िबगो . ६५०५०।– को दो बर हने ज मा
कै द र ज रवानाम ये कुनै एक वा दवु ै सजाय . १३०१००।– को दामासाहीले हने पैयाँ मा
गन सिकने गरी यायकतालाई विववेक य अिधकार ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
कानूनले दान ग रसके पिछ दईु म ये कुनै एक सजाय िमित २०६६।१०।१८ मा भएको फै सला िमलेकै
गदमा िविध िनमाताको मनसाय ितकूल फै सला हन देिखँदा सदर हने ।
गएको भ न िम दैन । कसरु को अव था कृित हेरी इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
कै द वा ज रवानाम ये कुनै एक वा दवु ै सजाय हनस ने क यटु र: रमेश आचाय
कसरु मा िनरपे पमा कै द र ज रवाना दवु ै सजाय इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभु म् ।
अिनवाय हनपु छ भ न निम ने ।
४
धेरज
ै ना ितवादीह सि मिलत भई गरेको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
कसरु अपराधमा कायम हन आएको िबगो जितजना भई शमा पौडेल, ०७२-WO-०४२९, उ ेषण /
य तो कसरु अपराध गरेको छ, सबैबाट दामासाहीले परमादेश, डा. सबरी साह िव. लोक सेवा आयोग
असल
ु उपर गनपन
ु ह छ । कुनै मु ामा कायम हन के ीय कायालयसमेत
आएको िबगो जनही असल
कुनै पिन संगठनमा छड् के वेशबाट जनशि
ु उपर गदा हािन नो सानी
भएको वा तिवक िबगो रकमभ दा बिढ असल
ु उपर भना गनको
ु उ े य संगठनका लािग आव यक उ च
हन जा छ, जनु यायसङ् गत हँदैन । यसरी िबगो रकम मता र द तायु जनशि लाई सेवा वेश गराउनु
दामासाहीले असल
ु उपर हने भएपिछ िबगोबमोिजम हने हो । खल
ु ा ितयोिगताबाट पूित हने पदमा आव यक
ज रवाना चाही ँ जनही असल
यो यता ा सबैले ित पधा गन हक ह छ । यसले
ु हने भ न िम दैन । उ
आधार कारणबाट ितवादीह ले गरेको कसरु मा कायम छनौटको दायरा फरािकलो बनाई यो य यि को
हन आएको िबगोबमोिजमको ज रवाना दामासाहीले छनौटलाई सनु िु त गन ह छ । यसमा यो यता पगु ेका
असल
ु गन िम ने नै देिखँदा जनही िबगो असल
ु उपर वा मापद डिभ पन जो कोही यो य नाग रकलाई
हनपु छ भनी वादी नेपाल सरकारको तफबाट िलएको समान पमा ित पधा गन अिधकार रहने हँदा यसबाट
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
कसैको हक अिधकार कुि ठत हने अव था आउँदैन ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट खल
ु ा ितयोिगता ारा पूित ग रने एघारौ ँ तहको पदका
ितवादीह कृ णबहादरु लोन र गोपाल यौपानेले लािग आव यक यो यता र अनभु व िवप ी डा. रामदेव
अवैध पमा लौठ स लाको पात संकलन गरेको यादवको नरहेकोले उ िव ापनमा दरखा त िदन
पिु हन आएको हँदा ितवादीह ले संकलन गरेको पाउने होइन भनी िनवेदकले दाबी गरेको भए तापिन
२६०२ के .जी. लौठ स लाको पातको ज मा िबगो िवप ी डा. रामदेव यादवले गज
ु रात यिु नभिसटी
. ६५०५०।– को दो वर .१३०१००।– को इि डयाबाट काय िचिक सा िवषयमा नातको र गरी
दामासाहीले हने पैयाँ मा ज रवाना गनपनमा
दवु ै ि भवु न िव विव ालयबाट समक ता िनधारणसमेत
ु
ितवादीलाई जनही .१३०१००।- ज रवाना हने भइसके को देिखँदा यूनतम शैि क यो यता पूरा
गरी िमित २०६३।३।१८ मा का ेपला चोक िज ला नभएको भ ने देिखँदैन । यसरी वा य सेवा ऐन,
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२०५३ र ऐ. को िनयमावली, २०५५ ले िनधा रत आफूलाई वा अ कसैलाई फाइदा पु याउने िनयतले
गरेको यो यता पूरा भएकै देिखँदा िनजको दरखा त आ नो पद वा शि को दु पयोग गरी सरकारी स पि
फाराम नै र गरी परी ा िदनबाट वि चत ग रपाउँ िहनािमना गरेको अव थालाई जनाउँछ । ाचारमा
भ ने िनवेदकको दाबी कानूनस मत्, िववेकस मत मनसायत व िनिहत रहेको ह छ । आ नो वा अ
नदेिखने ।
कसैको फाइदाको लािग खराब िनयत राखी पद वा
रट िनवेदक आफू अिधकृत आठ तहमा शि को दु पयोग गरी वा दबाब िदई पद वा शि को
कायरत रहेको भ ने वयम् िनवेदन लेखबाटै देिखएको दु पयोग गन लगाई सरकारी स पि िहनािमना गन
छ । वा य सेवा ऐनमा सेवािभ रहेका िविभ न काय गरेको अव थामा ाचारज य कसरु गरेको
तह नाघी तरविृ हनस ने कानूनी यव था रहेको मािनने । ितवादीह ले जनता ाथिमक िव ालय
पाइँदैन । यसरी आठ तहमा कायरत रहेका यी िनवेदक ग ह रया पसाको दईु कोठे शौचालय र िव ालयको
दश तहको तरविृ का लािग स भा य उ मेदवारस म एउटा कोठा िनमाणका लािग िलएको रकम सोही
रहेको देिखँदैन । जसअनस
ु ार िवप ीको दश तहको कायमा योग गरी िनमाण कायसमेत स प न गरी
तरविृ बदर भएको ख डमा पिन उ थानमा यी उ क ा कोठा एवम् शौचालय िव ालयको योगमा
िनवेदकको तरविृ हनस ने स भावना देिखँदनै । आइसके को भ ने देिखएको अव थामा उ कानूनी
यसरी दश तहमा तरविृ हनपु न िनवेदकको हक यव थाअनस
ु ार ितवादीह ले सरकारी स पि
थािपत भएको नदेिखँदा िवप ीको तरविृ को अिनयिमत तवरबाट मासी वा आ नो िहतमा योग
िनणयबाट िनवेदकको हकमा कुनै ितकूल असर गरी ाचारज य काय गरेका हन् भ न िम ने नदेिखँदा
परेको मा न निम ने ।
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
वा य सेवा ऐन, िनयमले िनधारण गरेबमोिजमको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सेवा अविध र यो यताका सत पूरा गरी कानूनस मत
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी
तवरबाट भएको तरविृ को िनणयबाट िनवेदकको यव था एवम्
माणबाट
ितवादीह ले
कुनै पिन हक अिधकार हनन् भएको नदेिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजमको सरकारी अनदु ान रकम
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
.३,८५,३१७।- िहनािमना गरी ाचार गरेको
िनवेदन खारेज हने ।
भ ने नदेिखँदा ितवादी मोहमद आलम, मोहन साद
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
के सरी, सोनेलाल साह, स जय पा डे, िवनोदकुमार
क यटु र: अिभषेक कुमार राय
ठाकुर, घन याम साद चौधरी र िजते कुमार कणलाई
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभु म् । अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िवशेष अदालत,
५
काठमाड बाट िमित २०७२।७।१७ मा भएको फै सला
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी मीरा िमलेको देिखँदा सदर हने ।
खड् का ०७२-CR-१३९७, सरकारी अनदु ान रकम इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
िहनािमना गरी ाचार गरेको, नेपाल सरकार िव. इित संवत् २०७३ काि क ७ गते रोज १ शभु म् ।
मोहमद आलमसमेत
§ यसै लगाउको ०७२-CR-०८६०, ाचार
“ ाचार” श दले अि तयार ा यि ले
(अनदु ान रकम िहनािमना), नेपाल सरकार
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िव. रािस साद यादवसमेत भएको मु ामा माण िमिसलबाट देिखँदा यथ ितवादीह ले
पिन यसैअनस
छोटो समयमा जन वा यसँग स बि धत िनःशु क
ु ार फै सला भएको छ ।
६
िशिवर स चालन गन उ िशिवर स चालन गन
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या ी मीरा खड् का अि तयारी ा गनभु दा अगािडदेिख नै सजग र
०७२-CR-१३५३,
ाचार (रकम िहनािमना), सतक रही यव था िमलाई िशिवर स चालन गरेको
नेपाल सरकार िव. योगे साद भगतसमेत
कायलाई बदिनयतप
्
ूवक भएको ाचारज य काय
िनःशु क वा य िशिवर स चालन गन भ न निम ने ।
काय सवसाधारणको िहतसँग गाँिसएको िवषय हो । उ
अतः मािथ िववेिचत त य एवम्
काय म िढलो वीकृत भई िढलो गरी रकम िनकासा माणसमेतबाट िविभ न समदु ायलाई पु याउनु पन
र खचको अि तयारी ा भएको भ ने कारणले मा
वा य सेवाको मागलाई प छाएर काय म नै
उ िशिवर स चालन नहने अव था उ प न हन जाँदा स चालन नगदा सवसाधारण जनताले वा य
यसको य असर सवसाधारण जनतामा नै पन सेवाबाट वि चत हनु पन अव था िसजना हन जाने
जाने ।
देिखँदा जनतालाई सेवा पु याउने व छ भावना िलई
िनःशु क वा य िशिवर जनताको
यथ ितवादीह ले गरेको कायलाई ाचार
य वा यसँग स बि धत िवषय भएको र भ न निम ने हँदा ितवादीह योगे साद भगत,
सो िशिवर स चालन हन नस दा सवसाधारण महे साद चौधरी, दलिजत भ डारी र सिु नलकुमार
जनतालाई सरकारको तफबाट पु याउनु पन सेवाबाट रायलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठहर
आम जनता वि चत हनपु न अव था िसजना हने गरी भएको िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित
देिख छ । ितवादीह ले जनतालाई पु याउनु पन सेवा २०७२।५।२५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
नपु याउने उ े यले औषधी ख रद गरेको भ ने वादी सदर हने ।
प ले माण गज
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ु ारी पिु गनसके को नपाइने ।
िनःशु क वा य िशिवर स चालन हने इित संवत् २०७३ काितक ७ गते रोज १ शभु म् ।
भ ने िवषयमा वा य सेवा िवभागसँग िज ला
७
जन वा य कायालयको बार बार प ाचार र स पक स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या ी मीरा
रहेको र वा य सेवा िवभागले िमित २०६९।१।६ मा खड् का, ०७२-CR-०९८७,
ाचार (रकम
झापा िज लामा िनःशु क वा य िशिवर स चालन िहनािमना), नेपाल सरकार िव. मुकेशकुमार यादवसमेत
गन स ब धमा िज ला िवकास सिमितसँग प ाचार
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
गरी २०६९।३।१७ मा सो काय म वीकृत गरी जनु रकमलाई ाचार गरेको भनी दाबी िलएको
अि तयारी िदए प ात् उ िशिवर तीनवटा गाउँ हो सोही रकमलाई िश ा म ालयसमेतले बे जु
िवकास सिमितमा िमित २०६९।३।२२ देिख ऐ. २७ भनी बे जु दािखला गन स बि धत िव ालयलाई
स म स चालन भएको देिख छ । िशिवर स चालनमा प ाचार गरेको र सोबमोिजम उ रकम िज ला िश ा
लाईफलाइन अ पताल, दमक, तोपगाछी हे थपो , कायालयले तोके को बे जु खातामा ज मा ग रसके को
खजरु गाछी हे थपो , बिनयानी हे थपो समेतबाट भ ने देिखँदा य तो रकम नै ितवादीह ले िहनािमना
वा यकम ह खिटई िशिवर स चालन गरेको भ ने दु पयोग गरी ाचार गरेका हन् भनी कसरु कायम
4

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, वैशाख - १
गन निम ने ।
बे जु खातामा ज मा ग रसके को भौचरसिहत िज ला
“ ाचार” श दले अि तयार ा यि ले िश ा कायालयबाट बे जु फ य ट भइसके को भनी
आफूलाई वा अ कसैलाई फाइदा पु याउने िनयतले िमिसल संल न कागजातबाट खु न आएको अव थामा
आ नो पद वा शि को दु पयोग गरी सरकारी स पि
ितवादीह ले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
िहनािमना गरेको अव थालाई जनाउँछ । ाचारमा दफा १७ अनस
नै उ रकम खच गरी
ु ार बदिनयतले
्
मनसायत व िनिहत रहेको ह छ । आ नो वा अ
सरकारी स पि िहनािमना गरेको भनी या या गन
कसैको फाइदाको लािग खराब िनयत राखी पद वा निम ने हँदा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार
शि को दु पयोग गरी वा दबाब िदई पद वा शि को सजाय हनपु छ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
दु पयोग गन लगाई सरकारी स पि िहनािमना गन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
काय गरेको अव थामा ाचारज य कसरु गरेको
अतः मािथ िववेिचत त य एवम्
मािनने ।
माणसमेतको आधारमा ितवादीह उपे कुमार
“बे ज”ु श दले अि तयार ा यि ले यादव र मक
ु े शकुमार यादवलाई अिभयोग दाबीबाट
सरकारी रकम खच गदा रा नु पन लेखा दु त नराखी सफाइ िदने ठहर गरी िवशेष अदालत, काठमाड बाट
वा एउटा शीषकमा ा रकम अक शीषकमा खच गरी िमित २०७२।४।२७ मा भएको फै सला िमलेको
वा त काल उि जएको सङ् कटलाई यव थापन गनु देिखँदा सदर हने ।
परेको अव थामा कुनै रकम खच गरेको तर यसलाई इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
जु गराई फरफारक गन नसके को अव थालाई इित सवंत् २०७३ साल काितक ७ गते रोज १ शभु म् ।
बिु झने । बे जु यि गत फाइदाको लािग गलत िनयत यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
राखी सरकारी स पि मासे वा मा न लगाएको फै सला भएका छन्:
अव था नभई सरकारी रकम खच गदा िनयिमत पमा
§ ०७२-CR-०९४८,
ाचार,
नेपाल
रा नु पन े ता अ ाविधक गन नसके को कारण
सरकार िव. कोमलका त झासमेत
य तो सरकारी रकमको िनयिमतता र औिच यता
§ ०७२-CR-०९९१,
ाचार,
नेपाल
पिु हन नसक अिनयिमत वा बेमनािसब त रकाले
सरकार िव. यादव िवनोदकुमारसमेत
आिथक कारोबार भएको भनी लेखा परी णबाट
§ ०७२-CR-११६६,
ाचार,
नेपाल
औ ं याइएको अव था हो । बे जु रकमलाई स बि धत
सरकार िव. िकशोर शाह सोनारसमेत
िनकायबाट संपरी ण गराई वा बे जु रकम भु ानी
§ ०७२-CR-१३५६,
ाचार,
नेपाल
भएपिछ जसका नाममा बे जु औ ं याइएको हो य तो
सरकार िव. नागे र रायसमेत
यि ले सो दािय वबाट उ मिु पाउने ।
§ ०७२-CR-१३५७,
ाचार,
नेपाल
राि य जनता ा.िव. का नाममा िनकासा
सरकार िव. िनकुकुमारी साहसमेत
भएको अिभयोगप मा उि लिखत रकमलाई िश ा
§ ०७२-CR-१३५८,
ाचार,
नेपाल
म ालयसमेतले बे जु भएको भनी औ ं याई सो
सरकार िव. कृ णदेव यादवसमेत
रकम नेपाल सरकारको बे जु खातामा ज मा
८
गन ितवादीह लाई िदएको िनदशनअनस
ु ार स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
ितवादीह ले िज ला िश ा कायालयले तोिकिदएको िव भर साद े , ०६९-CI-०००६, दा.खा.िनणय
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बदर, रािजव िव म शाह िव. माला रा यल मी शाह िनयिु लाई वैध मा न िम दैन । यो एक थािपत मा यता
िनवेदकको दाबीबमोिजम मालपोत ऐन, हो । यस ीले िववािदत िनयिु तफ ि गत गदा गठु ी
२०३४ को दफा ३२ख बमोिजम बदर हने र मूल सं थान ऐन, २०३३ को दफा १२ क. बमोिजम बढीमा
ोत िक.नं.१४२ िक ाफोड भई कायम भएको २ वषका लािग नेपाल सरकारले गठु ी सं थानको
िक.नं.२०५१ पिन फोड भई हाल िनज रािजविव म शासक पदमा यो यता पगु ेका यि लाई िनयु गन
शाहका नाउँमा कायम रहेको िक.नं.२३३३ िब ददु ेवी सिकने देिख छ । “बढीमा २ वष” भ ने श दावलीले
राणाकै नाउँमा े ता कायम हने र पसा िज ला िनयिु गन िनणय गन िनकाय (नेपाल सरकार)
अदालतको िमलाप भूिमसधु ार कायालयको रो काले लाई के ही तजिबजी अिधकार िदएको भ ने देिखन
काया वयन नभई थिगत रहेको िमित २०४८।८।५ आउँदछ । यसको ता पय नेपाल सरकारले कसैलाई
को िनणय े तामा नजनाउने त कालीन कमचारीलाई िनयु गदा दईु वषमा नबढ् ने गरी कुनै अविध िकटान
िवभागीय कारवाही हने ठह याएको भूिमसधु ार तथा गरी िनयु गन बाधा पन देिखँदनै । सोही ावधान
यव थापन िवभागका महािनदशकबाट िनणय भएको िवप ी म येका बिलराम साद तेलीलाई िनयिु
देिखने ।
गदा सु मा िमित २०६८।६।१ मा “बढीमा २ वष”
भूिमसधु ार
यव थापन
िवभागका भ ने उ लेख ग रएको पाइयो । यस कार भएको
महािनदशकको िमित २०६६।४।१ को िनणयमा िच िनयिु को अविध अझ प होस् भ ने अिभ ायले
बझ
ु े, सो िनणय बदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकको िमित २०६८।११।१५ मा िनणय गरी दईु वष भनी
माग भएकोमा सो िनणय सव च अदालतको िमित िकटान ग रएको पाइयो । कानून ारा िनधा रत सीमा
२०६७।५।३० रट नं. ३६४ को िनवेदनमा भएको र प रिधिभ ै रहेर अविध िकटान ग रएको देिखँदा
आदेशबाटै बदर भइसके को देिखन आएकोले यसतफ उि लिखत िनणयलाई कानून ितकूल भनी मा न
िवचार ग ररहनु परेन भ ने पनु रावेदन अदालत िम ने देिखँदैन । िनज बिलराम साद तेलीको यो यता
पाटनबाट िमित २०६८।७।६ को फै सला िमलेकै स ब धमा कुनै
उठाइएको पाइएन । यसका
देिखँदा सदर हने ।
अित र िनजलाई िमित २०६८।६।१ देिख दईु वषका
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
लािग िनयु ग रएको देिख छ । सो दईु वषको अविध
क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
अिहले भु ान भई िनजको पदाविधसमेत समा त
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १३ गते रोज २ शभु म् । भइसके को पाइयो । तसथ ततु रट िनवेदनको
९
औिच य र योजन रहेको देिखएन । ततु रट
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ई र साद िनवेदन खारेज हने ।
खितवडा, ०६९-WO-०७५४, उ ेषण / परमादेश, इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
ने साद अचाय िव. धानम ी तथा मि प रषदको
क यटु रः अिमरर न महजन
्
कायालयसमेत
इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभु म् ।
कानूनबमोिजम गठन हने कुनै पिन
१०
सावजिनक जवाफदेिहता रहेको पदमा िनयिु गदा स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
कानून ारा िनधा रत सत र ि याअनस
ु ार नै ग रनु जगदीश शमा पौडेल ०७०-CR-०२३०, कत य
पदछ । कानून ारा िनधा रत सत र ि यािवपरीतका यान / रहजनी चोरी, ड बरबहादुर बुढा िव. नेपाल
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सरकार
हातहितयारको योग गरेको नदेिखए तापिन झगडा
पनु रावेदक ितवादीह अका ितवादी हँदा मतृ कले िनजलाई कुटिपट गदा िनजले ह याई
कुलबहादरु सँगसाथ भएका, िमित २०६८।४।१२ मतृ क लडेपिछ यी ितवादी पनु ः मतृ कको िजउमािथ
मा कािलकोट जाने स दभमा सँगै बाटोमा िहँड्ने चढी घाँटी अँठ्याएको देिख छ । यसरी मािनसको
ममा मतृ क ेमबहादरु कठायतसँग डाँकमा पैसा घाटी अँठ्याउँदा उसको यान जानस छ भ ने कुरा
आउँछ आउँदैन भ ने िवषयमा सोधपछ
ु भएको, जो कोहीको सामा य समझको िवषय भएकोले िनजको
मतृ कसँग िववाद भएपिछ ितवादी कुलबहादरु िसंहले उ काय मतृ कको यान िलनको लािग गरेका होइनन्
मतृ कलाई च कुले हार गरेको र ेमबहादरु लाई भ ने िव वसनीय र त यपरक माणबाट नदेिखएबाट
मारीसके पिछ लास दबाउने िछपाउने कायमा िनजलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
पनु रावेदक ितवादीसमेत रहेको भ ने जाहेरी यानस ब धीको महलको १ र १३(३) नं. िवपरीतको
दरखा त, ितवादीको मौकाको र अदालतको बयान, कायको लािग सोही १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
मौकामा कागज गन मािनसह को कथनबाट पिु हन ज मकै द ठहर गरेको सु अदालतको फै सलालाई सदर
आएकोले हलाक ेमबहादरु कठायतको यान मान, गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला कानूनस मत
रहजनी चोरी गन र डाँक लटु ी िलने कायमा िनजह को हँदा प रवतन ग ररहनु नपन ।
संल नता नरहेको भ ने त य व तिु न माणबाट
वारदात हँदाको प रि थितलाई िव लेषण
पिु हन नसके को हँदा पनु रावेदक ितवादीह को गरी हेदा मतृ कले नै पिहला ितवादीउपर कुटिपट
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
गरेको देिख छ । यस अथमा वारदात घटाउनमा मतृ क
अतः उपयु त य तथा माणसमेतबाट वयम्को यवहारको पिन भूिमका रहेको देिख छ ।
पनु रावेदक ितवादी ड बरबहादरु बढु ा र भ बहादरु य िप ितवादीले िति या जनाउन बढी शि को
कँ डेललाई यानस ब धी महलको १ र १३(१) नं. योगस म गरेको जसको कारण होमबहादरु भ डारीको
को कसरु मा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम मृ यु भएको देिख छ । वारदात हँदाको अव थामा
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको सु दैलेख मतृ क र ितवादी दवु ैले मादक पदाथ सेवन गरेको
िज ला अदालतको िमित २०६९।३।५ को फै सला िमिसल संल न कागजबाट देिख छ । यी ितवादी कुनै
सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित पेसेवर अपराधीसमेत नभएको र िनजले अनस
ु धानको
२०६९।९।२४ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
ममा एवम् अदालतमा समेत बयान गदा आ नो
सदर हने ।
कसरु वीकार गरी याय िन पणमा सहयोग गरेको
इजलास अिधकृत: दीिलपराज प त
अव थासमेतलाई िवचार गदा ऐनबमोिजम सजाय गदा
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
चक पन जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २३ गते रोज ५ शभु म् । बमोिजम १० वष कै द सजाय गदा यी ितवादीलाई
११
सजायको महसशु हने भई ऐनको मनसाय पिन पूरा
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी हने देिखएकोले सु अदालतले १० वष कै द सजाय
जगदीश शमा पौडेल ०७०-RC-०१२२, कत य हन य गरेको रायलाई सदर गरेको पनु रावेदन
यान, नेपाल सरकार िव. वीरबहादुर घत
अदालतको राय यायस मत नै देिखन आउने ।
वारदात घटाउनमा ितवादीले कुनै
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
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ितवादी वीरबहादरु घत ले मल
ऐन,
ितवादी भोलाबहादरु खपाङ् गी मगरले
ु क
ु
यानस ब धीको महलको १ र १३(३) नं. को छुरी हार गरी कत य गरी आशाबहादरु को यान
िवपरीतको कसरु गरेको देिखएकोले िनजलाई सोही मारेको पिु ट भएकोले िनजको सो काय मल
ु क
ु ऐन,
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. िवपरीतको
हने ठह याई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० रहेको देिख छ । िनजलाई हने सजायको स ब धमा
वष कै द सजाय हने भनी रो पा िज ला अदालतबाट िवचार गदा यी ितवादीले आशाबहादरु सँग झगडा
य रायलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हँदा पटकपटक छुरी हार गरेको देिख छ । यसबाट
तल
ु सीपरु को िमित २०७०।०१।२३ को फै सला िनजले आशाबहादरु को यान िलने मनसायसिहत
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
सो धा रलो हितयार छुरी हार गरेको पिु ट हन
इजलास अिधकृत: रामु शमा
आउँछ । यसका साथै िनजको अनस
ु धानको ममा
क यटु र: िसजन रे मी
भएको बयानबाट िनजले यसअगािड पिन अपराध गरी
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १३ गते रोज २ शभु म् । जेल सजाय भु ानसमेत गरेको देिखँदा िनज पटके
१२
अपराधीसमेत रहेको देिखएकोले िनजलाई मल
ु क
ु
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
जगदीश शमा पौडेल, ०७२-RC-००७२, कत य सव वयसिहत ज मकै दको सजाय गरेको पनु रावेदन
यान, नेपाल सरकार िव. भोला खपाङ् गी मगर
अदालतको फै सला कानूनस मत नै हँदा प रवतन
ितवादीले अदालतमा उपि थत भई ग ररहनु नपन ।
बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको देिखए
अतः उि लिखत आधार, कारण एवम्
तापिन सो इ कारी बयानलाई पिु ट हने अ य कुनै माणबाट यी ितवादी भोला खपाङ् गी मगरले मल
ु क
ु
व तगु त सबदु माण एवम् सा ी पेस गनसके को ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं.मा
अव था देिखँदनै । अिधकार ा अिधकारीसम उि लिखत अपराध गरेकोले िनजलाई ऐ.१३(१)
अनस
ु धानको ममा कागज गन धनबहादरु तामाङले नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन
वारदात थलमा छुरी हा यो भनी आवाज आएकोले गरी काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला
हेदा मतृ क आशाबहादरु को पेटबाट रगत बिगरहेको सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
देखेको र एकजना मािनस कुददै् गरेको देखेको हँ । २०६९।०३।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
भोला मगरले छुरी हानेको भनी मतृ कले मनअगािड
सदर हने ।
ु
भनेको भनी िकटानी यहोरा लेखाइिदएको पाइ छ । इजलास अिधकृत: रामु शमा
यसरी अनस
ु धानको ममा कागज गन धनबहादरु क यटु र: िसजन रे मी
तामाङको कागज यहोरा, मतृ कको दाजक
ु ो जाहेरी इित संवत् २०७३ साल वैशाख १३ गते रोज २ शभु म् ।
दरखा त, ितवादीको अनस
१३
ु धानको ममा भएको
बयान यहोरासमेतबाट यी ितवादी भोला खपाङ् गी स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
मगरले आशाबहादरु लामा (तामाङ) को कत य गरी ई र साद खितवडा, ०७१- CR -०१३१, कत य
यान मारेको अिभयोग दाबी मािणत हन आएको यान, नेपाल सरकार िव. महान द कपाडीसमेत
देिखने ।
मतृ क अजनिसं
ु ह िव , जाहेरवाला वलबहादरु
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िव तथा ितवादीह जान पिहचानका, आपसमा सेवन गरेको भए पिन आफूले गरेको कायको स ब धमा
साथी भाइको वभािबक स ब ध भएका मािनस हन् कुनै चेतना नै नरा ने अव थामा ितवादीह
भ ने त य िनिववाद पमा थािपत छ । वभािवक पगु ेका िथए भ ने देिखँदैन । नशाको के ही उ माद भए
सामािजक स ब ध भएका कारण खोचलेक बजारमा पिन ग भीर बेहोसीको अव था िथयो भ ने देिखन
ितवादीह ले मादक पदाथ (र सी) सेवन गरेको आउँदैन । यस अव थामा मािनसले हेलचे याईपूण
थानमा अजनिसं
ु ह िव पगु ेको र र सी वाउन आ ह तवरबाट ध का, ठे लठाल गरेको, एक अकाउपर जाई
गरेको, तर ितवादीह ले पैसा छै न आफै ँ िकनेर खाउ लागेको र मािनस जिमनमा पछा रन पगु ेपिछ िनजलाई
भनी यहाँबाट िहडेका भ ने स दभ उ लेख ग रएको उठाउने, आफै ँ सगँ लैजाने, आव यकतानस
ु ार उपचार
देिख छ । यसपिछ घरतफ जाने ममा बाटोमा गणेश गराउने तफ ला नु पनमा जिमनमा लड् न पगु ेको
भाट र रतनिसंह िव बीच सामा य कुटिपट, धके ला मािनसलाई यिह छाडेर आफू घरतफ गएको देिखएको
धके ल भएको अव थामा मतृ क अजनिसं
ु ह िव छ । उि लिखत घटनाका स दभमा ितवादीह ले
संयोगवश बीचमा आइपगु ेको, िनजले झगडा िमलाउन यूनतम मानवीय संवेदनशीलता अपनाएको ि थित
र बचाउ गन खो दा मादक पदाथ (र सी) सेवन गरेको देखापरेन । यसैले भिवत यको वारदात ठहर
कारणबाट मातेका ितवादीह बाट धके िलन पगु ी गरेपिछ तजिबजी सजाय भने अपे ाकृत बढी अथात्
सडकमा लड् न पगु ेको, चोट लागेको र मन गएको देिखन हेलचे याइँको मा ाअनस
ु ार समानपु ाितक िकिसमको
आउँछ । यी सम घटना मतफ िवचार गदा यान मान हने गरी तोिकनु आव यक देिखयो । तर ततु मु ामा
हदस मको कुरा मा नभएर मतृ क अजनिसं
ु ह िव को सु अदालत र पनु रावेदन अदालतबाट तोिकएको
शरीरमा कुनै कारको चोट वा ित पु याउने उ े य तजिबजी सजाय कसरु को मा ाअनक
ु ू ल देिखन
वा मनसाय यी ितवादीह ले राखेका िथए भ नेस म नआउने ।
पिन देिखन आउँदनै । यस अव थामा िववािदत
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
वारदातलाई यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम माणबाट
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत,
सजाय हने कसरु ठहर गनु यायोिचत नदेिखने ।
महे नगरबाट भएको िमित २०७०।४।२१ को फै सला
वभावतः भिवत य ठहर हनको लािग के ही उ टी भई ितवादीह गणेशद कपाडी,
फौ दारी अपराध हन आव यक पन मनसाय त वको महान द कपाडी र रतनिसंह भ डारीलाई मल
ु क
ु ऐन,
अभाव रहेको हनपु दछ र आफूले गरेको कामबाट यानस ब धी महलको ६ नं. को देहाय (४) बमोिजम
मािनस मनस छ भ ने प रणामको ान सो काय जनही .५००।– (पाँच सय पैयाँ) ज रवाना र २
गनलाई रहे भएको हनु हँदैन । मनसाय नहँदानहँदै (दइु ) वष कै द सजाय हने ।
अ यािसत पमा वा संयोगवश कुनै काय भएको इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
प रणाम व प मािनस मन गएमा भिवत य मािनने क यटु र: िवके श गरु ागाई
िविधशा ीय मा यता रही पाइने ।
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभु म् ।
ितवादीह लाई तोिकएको तजिबजी
१४
सजायका स ब धमा िवचार गदा ितवादीह ले गरेको स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या.
लापरवाही वा हेलचे याइँको मा ा भने तल
ु ना मक डा.आन दमोहन भ राई, ०७३-RC-०१७३,
पमा ग भीर कृितको देिखएको छ । मादक पदाथ कत य यान (साधक), नेपाल सरकार िव. कुमार शेपा
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ितवादी कुमार शेपाले अनस
ु धानको दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेकोले िनजलाई मल
ु क
ु
ममा बयान गदा अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
गरेको कुरामा सािबत भई बयान गरेकोमा अदालतमा सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याएको
उपि थत हँदा जाँड र सी खाई मातेर घरमा आएको पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७३।५।२०
अव थामा बबु ाले टाउकोमा कुटेकोले आफूले बोके को मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने
चु पीले बाबल
ु ाई मटु ु मा घोपेर मारेको हो । आमा र ठहछ । साथै सोबमोिजम िनजलाई सजाय गदा चक
दाजल
ु ाई छुट्याउन आउँदा चोट लागेको होला । मैले पन जाने हँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय य गरी
बबु ालाई छुरी घोपेको कारण बबु ाको मृ यु भएको हो १५ वष कै दको सजाय हन मनािसब देिखएकोले िनज
भनी वारदातमा योग भएको चु पी सनाखत गरी बयान चाउरे र िमङमा भ ने कुमार शेपालाई १५ वष कै दको
गरेको देिखयो । यसरी िमिसल संल न माण कागजबाट सजाय हने ।
फुवा शेपालाई आ नै छोरा यी ितवादी कुमार शेपाले इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
धा रलो हितयार चु पी, छुरीले छाती, टाउकोसमेतमा क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
घोपी स त घाइते बनाएकाले सोही चोटका कारण इित संवत् २०७४ साल असार २७ गते रोज ३ शभु म् ।
िनजको मृ यु भएको भ ने पिु हन आएकाले िनज
१५
ितवादी कुमार शेपालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या.
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै दको डा.आन दमोहन भ राई, ०६९-WO-०००१,
सजाय हने ठहर गरी सु िज ला अदालतबाट भएको उ ेषण / परमादेश, मायादेवी अिधकारी िव. मालपोत
फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत इलामबाट कायालय, मोरङसमेत
भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
िक.नं. ६४ को ज गा र सोबाट िक ा फोड
मतृ क बाबल
ु े आफूलाई गाली गरी टाउकोमा भई कायम भएका िक.नं. १८३ र १८४ का ज गाको
लि ले हानेको र जो न पठाएको कारण उठेको रसले सभ नापीको न सा हेदा ८ नं. भनी उ लेख भएको
आवेशमा आई िनजलाई मारेको भनी ितवादीले पाइ छ । यसबाट उ ज गा ८ नं. पत रहेछ भ ने
अनस
ु धानको ममा र अदालतमा बयान गदासमेत बु नु पन हन आयो । मालपोत कायालय मोरङबाट
वीकार गरी अनस
ु धान तथा याियक ि यामा िमित २०५०/११/२८ मा उ िक.नं. ६४ र सोबाट
सहजता दान गरेको तथा बाबल
मको िक ाफोड भई कायम भएका िक.नं. १८३ र १८४
ु ाई मानपनस
ु
पूव रसइवी रहेको भ ने पिु हनसके को नदेिखएको समेतको सजिमन मचु ु कामा उ ज गा पत ज गा
र अपराध गदाको अव थासमेतलाई िवचार गदा यी भएको र सो ज गामा हालस म सडक बाटो कायम
ितवादी चाउरे र िमङमा भ ने कुमार शेपालाई मल
रही सावजिनक ज गा रहेको भनी सजिमन मचु ु का
ु क
ु
ऐन यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम भई आएको देिखयो । यसैगरी सो ज गाको िफ डबक
ु
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने हेदा जोताहाको नाम थर वतनको महल खाली रहेको
हँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनजलाई १५ वष कै द र िवरह महलमा पत जिनएको देिख छ । साथै रट
सजाय गदा यायको मकसद पूरा हने देिखन आउने । िनवेदक मायादेवी अिधकारीको नामको ज गाधनी
अतः उि लिखत त य एवम् आधार माणबाट माण पज
ु ामा समेत िनजले दाबी गरेको िक.नं.१८३
ितवादी चाउरे र िमङमा भ ने कुमार शेपाले अिभयोग को ज गाको िववरणमा पत भ ने उ लेख भएको
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देिखएबाट उ ज गा जोतभोग गरेको भ ने देिखन ज गा सावजिनक कृितको देिखएको भ ने उ लेख
नआउने ।
भएको अव थामा त प ात् सािधकार िनकायले ज गा
कसैले सावजिनक ज गा दता गरेकोमा सावजिनक कायम गन गरी गरेको िनणयमा कानूनी िु ट
मालपोत कायालयले जिहलेसक
ु ै य तो दता बदर भएको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम रट जारी हने
गरी ज गा सावजिनक कायम गनस ने अिधकार अव थाको िव मानता देिखएन रट िनवेदन खारेज
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) ले मालपोत हने ।
कायालयलाई भएको देिखएको र ज गा िखचोला मु ामा इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०३९/५/२५ भई इित संवत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभु म् ।
आएको न सा मचु ु कामा उ ज गाको कृित पत
तथा सावजिनक रहेको भ नेलगायतका िमिसल संल न
इजलास नं. १
त य एवं माणबाट िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. १८३
को ज गा तथा सोको मूल िक ा ज गा िक.नं. ६४ नै मा. या. ी िगरीशच लाल र मा. या. ी दीपकराज
सावजिनक कृितको देिखएको र ज गा दता गराउने जोशी, ०६७-CR-००४३, डाँका चोरी, नेपाल
जय साद अिधकारी तथा िनजका हकदारले मालपोत सरकार िव. िव णु लामासमेत
कायालयको िनणयउपर पनु रावेदन अदालतमा
ितवादीम येका िव णु लामा, िदपक लामा
पनु रावेदन गरेको र पनु रावेदनको फै सलाउपर सव च र राजकुमार मगरले नैकापलगायतका तीन थानमा
अदालतमा पनु रावेदन परेकोमा सव च अदालतबाट हामी तीन जना भई चोरी गरेका ह भनी अिधकार ा
े ािधकारको अभावमा पनु रावेदन सनु ी पनु रावेदन अिधकारी र अदालतसम समेत बयान गदा कसरु मा
अदालतले िनणय गरेको भनी पनु रावेदन अदालत पूण सािबत भई बयान गरेको पाइ छ । यसरी िकटानी
िवराटनगरको फै सला बदर गरी फै सला भई मालपोत जाहेरी दरखा त, ितवादीह को अिधकार ा
कायालय मोरङको उ िक.नं. ६४ र सोबाट अिधकारी र अदालतसम को सािबती बयान, बरामदी
िक ाकाट भई कायम भएका ज गाको दतासमेत बदर मचु ु का र जाहेरवालाको सनाखत बयानसमेतका
गन गरी मालपोत कायालयबाट भएको िनणय कायम िमिसल संल न माणबाट यी ितवादीह ले
रहेकोमा िच बझ
ु ाई बसेकोसमेतका आधार माणबाट जाहेरवालाको घरमा जबरज ती पमा वेश गरी
िनवेदकसमेतका नामको िक.नं. १८३ समेतका िनजको धनमाल चोरी गरेको त य पिु हन आउने ।
ज गाको दता बदर गन गरी मालपोत कायालयबाट
ितवादीह म ये िहरा तामाङ, राके श
िमित २०५१/१/९ मा भएको िनणय बदर हनस ने लामा र िवनोद घलेको उ चोरीको वारदातमा के
अव था नदेिखने ।
क तो संल नता रहेछ भनी हेदा यी ितवादीह ले
अतः िज ला अदालतबाट भएको न सा अिधकार ा अिधकारीसम कसरु मा सािबती रही
मचु ु कामा िववािदत ज गा सावजिनक कृितको बयान गरे तापिन कसरु मा पूण इ कार रही अदालतमा
देिखएको छ । तहतह हँदै भएको फै सलाको ितकूल बयान गरेको देिख छ । अिधकार ा अिधकारी र
प को हकलाई असर पन गरी सामा यतः फै सला अदालतसमेतमा कसरु मा पूण सािबत रही बयान गन
गन हँदैन, तथािप ज गा िखचोला मु ामा नै उ
अ य सहअिभयु ह ले यी ितवादीह को ततु
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चोरीको वारदातमा िनजह को संल नता रहेको िथयो
भनी भ नसके को पाइँदैन भने यी ितवादीह को
इजलास नं. २
साथबाट चोरीको कुनै दशी बरामद भएको िथयो भनी
अिभयोग प मा समेत उ लेख गनसके को देिखँदनै ।
१
यसरी अिधकार ा अिधकारीसम भएको सािबती मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
बयान अ य वत
माणबाट पिु हन सके को गोपाल े , ०७२-CR-१४६४, डाँका, नेपाल
नदेिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने सरकार िव. रोिहतबहादुर थापा मगरसमेत
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
२ जना ितवादीह प ाउ परेपिछ
हन नसिकने ।
िनजह उपर अिभयोग दाबी परेको देिखएको
अत: उि लिखत त य कानूनी यव था एवम् छ । ितवादीह च बहादरु भ ने चबहादरु े र
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादीह म ये िव णु रोिहत थापा मगरले अदालतमा बयान गदा आफूह
लामा, िदपक लामा र राजकुमार मगरले बरामद भएको तथा िमलन, आले र िव णु भ ने साथीको स लाह र
िबगो .१०,५००।- जबरज ती चोरी गरेको हँदा योजनामा चोरी गरेको भनी बयान गरे तापिन िनजह ले
िनज ितवादीह लाई जबरज ती चोरीमा ते ो पटक समेत कानूनबमोिजमको ४ जनाभ दा बढ् ताको समूह
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम अथात् ५ जना यि यो यस हन् भनी नामथर ठेगाना
जनही ९ मिहना कै द र िबगोको डेढी .१५,७५०।- िकटान गरी पोल गरी स ब माणबाट पिु गनसके को
ज रवाना हने र ज रवानाबापतसमेत कै द हने तथा देिखँदनै । घटनाका य दश सु दरी राजथला
अ य ितवादीह िहरा तामाङ, राके श लामा र िवनोद र रित राजथलाले वारदातमा संल न ितवादीह
घलेले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको चबहादरु े र रोिहतबहादरु थापामगर हन् ।अ य
सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको ितवादीह को को िथए यी ितवादीह लाइ नै थाहा
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६६।९।२१ होला भनी ितवादीह को सं या यिकन गनसके को
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
देिखँदनै । िमिसल संल न ठोस वा य माणह बाट
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
चार जनाभ दा बढी यि ह वारदातमा संल न रहेको
क यटु र: सदु शन साद आचाय
त य पिु हन आएको नदेिखने ।
मल
इित संवत् २०७२ साल काि क २९ गते रोज १ शभु म् ।
ु क
ु ऐन, चोरीको ६ नं. मा “चार जनाभ दा
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार बढ् ताको जमात भई जबरज ती चोरी वा रहजनीमा
फै सला भएका छन्:
लेिखएका रीतसँग वा हातहितयार िलई उठाई छाडी वा
§ ०६७-CR-००४१, डाँका चोरी, नेपाल हलह जत गरी चोरी गरेकोमा डाँका गरेको ठहछ” भ ने
सरकार िव. िव णु लामासमेत
प यव था रहेको पाइँदा दईु जना ितवादीह उपर
§ ०६७-CR-००४२, डाँका चोरी, नेपाल अिभयोगप दता भएको भए पिन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
सरकार िव. िव णु लामासमेत
८८ नं. बमोिजम अ य यि ह का िव हालस म
§ ०६७-CR-००४४, डाँका चोरी, नेपाल पिन पूरक अिभयोगप दता हन नसके को अव था
सरकार िव. िव णु लामासमेत
र अ य कुनै वत माणह बाटसमेत ५ जनाको
संल न रहेको पु ् याइँको अभावमा यी प ाउ परेका
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ितवादीह बाहेक अ य यि ह समेत संल न भ परु िज ला अदालतको िमित २०७०।११।१३ को
रहेको अनमु ान गरी डाँका चोरीको कसरु कायम फै सला के ही उ टी गरी ितवादीह चबहादरु े
गरी ितवादीह लाई सजाय गनु यायोिचत हने र रोिहत थापामगरले पिहलो पटक जबरज ती चोरी
नदेिखने ।
गरेको ठहराइ चोरीको १४(२) नं. बमोिजम सोही १२
ितवादीह को मौकाको बयान यहोराबाट नं. ले हने िबगोबमोिजम ज रवाना र कै द मिहना एकमा
४ जनाको नामस म उ लेख गरे पिन आफूह बाहेक डेढो बढाई कै दको हन आउने कै द २ मिहना १५
अ यको संल नताको पु ् याइँ अ य वत
िदनका साथै िबगो .१,१३,५४८।- को डेढो बढाई
माणह ले पिु नगरेको हदस मको िनजह को हन आउने िबगो . २,८३,८७०।- को कानूनबमोिजम
मौकाको बयान यहोरा माणमा ा हने नहने र अ य हने कै द सजायसमेत हने ठह याएको पनु रावेदन
बरामदी मचु ु कासमेतको िमिसल संल न माणह ले अदालत, पाटनको िमित २०७२।१।८ को फै सला
पिु गरेको हदस मको बयान यहोरा माणमा िलन िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ र ज रवानाबापत द ड
िम ने नै देिखँदा बरामदीमा उि लिखत सनु चाँदीका सजायको ३८(१) नं. बमोिजम द ड िनधारणको नगरी
गरगहनासमेत जबरज तीका रीतले चोरी गरी िलएको चोरीको २७ नं. बमोिजम कै द ठेकेकोस म तपिसलमा
भ ने देिखँदा ितवादीह च बहादरु भ ने चबहादरु
िु टपूण देिखँदा ितवादीह चबहादरु े र रोिहत
े र रोिहतबहादरु थापा मगरले मल
ु क
ु ऐन, चोरीको थापा मगरलाई कै दतफ लागेको २ मिहना १५ िदन
४ नं. बमोिजमको जबरज ती चोरी गरेको भ ने अव था र ज रवानाबापत कै द गनपदा
ु चोरीको ३८(१) नं.
देिखन आउने ।
बमोिजम हन आउने ४ वष गरी िनज ितवादीह
प ाउ परेका ितवादीह च बहादरु भ ने चबहादरु े र रोिहत थापा मगरलाई जनही ४ वष
चबहादरु े र रोिहतबहादरु थापा मगरले मौकाको २ मिहना १५ िदन कै दको सजाय हने गरी तपिसल
बयानमा नगद . ९००००।- सनु को गहना र मोबाइल स याइ िदने ।
चोरी गरेको भनी बयान गरे पिन बरामदीमा उि लिखत इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
सनु को गहना र मोबाइलसमेतको धनमालबाहेक नगद क यटु र : अिभषेक कुमार राय
बरामद हन सके को देिखँदनै । जाहेरवालाले नगद र इित संवत् २०७३ साल चैत १८ गते रोज ६ शभु म् ।
िस का गरी १३७०००। चोरी भएको भनी िजिकर िलए
२
पिन सो त य पिु हने गरी वादी प बाट जाहेरीबाहेक मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
व तिु न माण पेस गनसके को देिखँदैन । बरामदीमा गोपाल े , ०७२-CR-०४३१, ०७२-CR-०८४३,
उि लिखत धनमालस म जबरज ती चोरी गरेको पिु
कत य यान, दीपे बहादुर जेठरा िव. नेपाल सरकार,
हन आए तापिन जाहेरीबमोिजमको नगद चोरी गरेको नेपाल सरकार िव. हकबहादुर बोहरासमेत
वा सो नगद िलई खाई मासेको त य वादी प ले सबदु
ितवादी दीपे बहादरु जेठारासँग िनज
माण पेस गरी पिु गन नसके बाट कम िबगो कायम ितवादी च बहादरु घत को फोन स पक वारदातपिछ
गरेको भ ने वादी प को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत मा ै भएको र िनज ितवादीलाई हरीमा जान भनेर
हन नसिकने ।
स लाह िदएको भ ने कुरालाई कुनै िनदशन िदएको
तसथ ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, चोरीको ६ वा षड् य गरेको वा योजना बनाएको भनी मा न
नं. बमोिजम डाँका चोरी गरेको ठह याएको हदस म सु िम ने देिखएन । िनजले मतृ कलाई मान तथा मान
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लगाउनमा ितवादी दीपे बहादरु जेठारालाई कुनै समेत सहयोग पु याएको अव थालाई समेत ि गत
िनदशन िदएको षड् य गरेको तथा योजना बनाएको गदा सजायको हकमा िनजलाई सव वसिहत ज मकै द
भ ने कुनै िव वसनीय माणबाट पिु हन सके को गदा अिल चक नै पन देिखएको र िनजको हकमा कै द
देिखएन । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम वष १५(प ) गदा सजायको मकसद पिन पूरा हने
ु क
ु
फौजदारी कसरु मा अिभयोग दाबी मािणत गन भार देिखँदा ितवादी दीपे बहादरु जेठारालाई मल
वादीको हनेमा वादी प बाट िनज ितवादीउपरको ऐन, यानस ब धीको महलको १८८ नं. बमोिजम कै द
अिभयोग दाबी िनिववाद पमा मािणत गनसके को वष १५(प ) हने ।
नदेिखँदा िनज ितवादी च बहादरु घत लाई समेत इजलास अिधकृतः महेश खनाल
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ ने वादी क यटु र: मि जता ढुंगाना
ु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु नस ने इित संवत् २०७३ साल पस
३
नदेिखने ।
ितवादीह िदपकबहादरु िव र हकबहादरु मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
बोहराले मतृ कलाई मारपीट गरेको भए त काल ई र साद खितवडा, ०७०-WO-०३१०, उ ेषण,
भागी बेप ा हनपु नमा सोसमेत के ही नगरी घाइतेको भोलीदेवीसमेत िव. िव दे री साद दाससमेत
िनवेदकह ले आ नो हक हनन् भएको
उपचारमा समेत सहयोग गरेको त य मािणत भएको
अव थामा यी ितवादीह िनजह ले अिभयोग भनी दाबी िलएका उ िलखतह बदरका लािग
मागदाबीअनस
ु ारको कुनै कसरु गरेको भ नसिकने िनवेदकह ले नै स री िज ला अदालतमा CPअव था देिखन नआएकोले िनजह लाई पिन अिभयोग ०५८५ को िलखत बदर मु ा दायर गरी िवचाराधीन
दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेको भ ने िलिखत जवाफसमेतबाट देिखन आएको
छ । यसरी िज ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको उ
पु ने नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट ितवादी िववािदत िवषयको स ब धमा यस अदालतबाट रट
दीपे बहादरु जेठारालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको े ािधकार हण गरी ह त ेप गन िम ने देिखएन ।
ु ी सु अदालतबाट
१३(१) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द हने र अ य उ मु ामा बु नपु न माणह बझ
ितवादीह ले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने िववादको िन पण हने नै हँदा हाल िनवेदकले उठाएको
ठह याई सु डोटी िज ला अदालतबाट भएको फै सला िवषयमा वैकि पक उपचारको यव था नभएको
सदर हने ठह याएको त कालीन पनु रावेदन अदालत, मा नसमेत िमलेन । वैकि पक उपचारको यव था
िदपायलको िमित २०७२।३।१५ को फै सला िमलेकै नभएको वा य तो उपचार भावकारी नभएको
अव थामा मा रट े ािधकार आकिषत हने हो ।
देिखँदा सदर हने ।
ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले उठाएको िववािदत
एकआपसमा साथीभाई भई ितवादी
दीपे बहादरु जेठारा र मतृ क िदपकबहादरु बमले र सी िवषयमा िज ला अदालतमा परेको िलखत बदर
ु ी इ साफ हने नै हँदा ततु रट
खाएको अव थामा िव ालयको पढाई तथा आिथक मु ाबाट माण बझ
िवषयलाई िलएर भनाभन हँदा त काल उठे को रस िनवेदनको िवषयव तमु ा वेश ग ररहनु परेन । तसथ,
था न नसक उ वारदात घटेको देिखँदा भिवत य हो वैकि पक उपचारको िस ा तको आधारमा ततु
िक भ नेस मको अव था रहेको तथा ितवादीले स पूण रट िनवेदन खारेज हने ।
घटनालाई नलक
ु ाई कसरु वीकार गरी हरीसम इजलास अिधकृतः महेश खनाल
आ मसमपण गरी अनस
ु धान तथा याियक ि यामा इित सवंत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
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४
२०७२।८।२० मा भएको फै सला िमलेको हँदा सदर
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी पु षो म हने ।
भ डारी, ०७२-CR-१८९८, यान मान उ ोग, इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
नेपाल सरकार िव. ह रलाल यादवसमेत
क यटु र: मि दरा रानाभाट
वारदात थल िव ालयको ाङ् गण रहेको, इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् ।
सावजिनक िव ालयमा नयाँ लक िनमाण गन
िशला यास काय ममा िव ालयका पदािधकारी
इजलास नं. ३
र थानीय अिभभावकह समेतको समूहगत
उपि थित रहेको देिख छ । य तो सावजिनक
१
समारोह भएको ठाउँमा उपि थत भएम येका के ही मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश
यि िवशेष जाहेरवालाह लाई मान उ े यले शमा पौडेल, ०६९-CR-१०२३, डाँका, िव णु साद
यथ ितवादीह गएको भ ने आरोप आफै ँ मा े समेत िव. नेपाल सरकार
स देहा मक छ । घातक हितयारको योग भिनए पिन
आफूसँग डाँका भएको माल सामानको
दशी बरामद हन सके को देिखँदैन । समूह समूहबीच यहोरा खल
ु ाई जाहेरवाला रेशम म ल तथा सशु ीला
िव ालयको भवन िनमाणको सामूिहक चासोको अिधकारीले बकप ग रिदएको भए तापिन अ य
िवषयमा मता तर भई रसको आवेशमा कुटिपटज य जाहेरवालाह ल मी अयाल, िव णु ख ी र मनिसरी
काय हँदा पीिडत भोला यादव र वतह यादव घाइते गु ङले मौकाको जाहेरी यहोरा समथन गरी
भएको अव था माणबाट पिु भएपिन उ वारदात बकप समेत गरेको नदेिखएकोले िनजह को घरबाट
पीिडत भोला यादवलाई मान उ े यले भएको भ ने धनमाल डाँका भएको हो भनी यिकनसाथ मा न सिकने
िमिसल संल न कुनै पिन त यबाट समिथत नहने । अव था पिन रहेन । ततु अव थामा अदालतमा
िमिसल संल न सम त यबाट यथ र आई बकप तथा सनाखत गन जाहेरवालाह
पीिडतह समेतका दईु समूहबीच कुटिपट भएको सशु ीला अिधकारीको घरबाट .२,८९,०००।- र
देिखएको ि थितमा त काल ते ो प को उपि थितको रेशम म लको घरबाट .१,४८,६२५।– गरी ज मा
कारण पीिडतह को यान मनबाट जोिगएको रहेछ
.४,३७,६२५।– मू य बराबरको धनमाल यी
भनी यान मान उ ोग कसरु मा न यायोिचत ितवादीह ले डाँका गरेको भ ने स माण पिु हन
नहने ।
आउने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र माणबाट
तसथ जाहेरवालाह सशु ीला अिधकारी
सु सनु सरी िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी र रेशम म लको .४,३७,६२५।– मू य बराबरको
ितवादीह ब चालाल यादव, ह रलाल यादव, धनमाल डाँका गरेको ठहर भएकोले बरामद भई
िशवलाल यादव, सरु ज भ ने सूयनारायण यादव र जाहेरवालाह ले बझ
ु ेको मालसामानको िबगो .
वीरे भ ने सूयनारायण यादवले यान मान उ ोगको ३५,९५०।– क ा गरी बाँक िबगो जाहेरवाला सशु ीला
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र सबै यथ अिधकारी र रेशम म लले ितवादीह क लु भ ने
ितवादीह को हकमा सरकारी मु ास ब धी ऐन, लेखनाथ यादव, दीपे चौधरी, िव णु साद े , मीन
२०४९ को दफा २७ बमोिजम मु ा कुटिपटमा प रणत बहादरु शाही र भोलेबाबा भ ने श भु साद गौतमबाट
हने गरी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित भ रपाउने तथा िनज ितवादीह क लु भ ने लेखनाथ
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यादव, दीपे चौधरी, िव णु साद े , मीनबहादरु
शाही र भोले बाबा भ ने श भु साद गौतमलाई जनही
इजलास नं. ४
६ वष कै द गरी िबगोको डेढी .६,५६,४३७।५०
ज रवानासमेत हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
१
बटु वलको िमित २०६९।२।३२ को फै सला िमलेकै मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
देिखँदा सदर हने ।
दीपककुमार काक , ०७०-CR-१५५१, कत य
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
यान, कमारी नेपाली िव. नेपाल सरकार
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारी तथा
इित संवत् २०७३ साल चैत ३० गते रोज ४ शभु म् । अदालतसम को बयानमा िजउँदो ब चा ज माई
२
आफूले लगाएको पेिटकोटमा बेररे घरमा लैजादै गदा
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म मृ यु भएको भ ने कुरामा सािबत नै रहेको पाइ छ ।
भ डारी, ०७१-CI-१५९२, िनषेधा ा, जीतन ठाकुर मतृ क नवजात िशशक
ु ो वास वास अव भई मृ यु
वरही िव. ह र यादवसमेत
भएको कुरा शव परी णबाट समथन भएको पाइ छ ।
जनु घर ज गा मेरो हो भनी पनु रावेदक नवजात िशशल
ु ाई कपडामा बेरी रा दा मनस छ भ ने
िनवेदकले िजिकर िलएको छ, सोही घर ज गा मेरो सामा य ान ितवादीलाई िथएन भनी मा न िम ने
हो भनी िवप ी ह र यादवले समेत िजिकर िलएको नदेिखने ।
देिखएको र सो घर ज गा आ नो हो भ ने कुराको ठोस
ितवादी कमारी नेपालीले अविध पगु ेको
र िलिखत माण िनवेदक प ले पेस गनसके को समेत नवजात िशशल
ु ाई ज माई लोक ल जाबाट ब न घाँटी
देिखँदैन । यसकारण िववािदत ज गाको वा तिवक िथची मारेको त य थािपत भएको हँदा िनज ितवादी
हकदार को हो भ ने कुरामा नै िववाद रहेको ि थित कमारी नेपालीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
देिखएको छ । िनषेधा ाको िनवेदनबाट हक बेहकमा महलको १ नं. तथा १३(३) नं. िवपरीतको कसरु मा
िनणय हने अव था हँदैन । िनषेधा ाको कारवाहीबाट सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
कुनै काम कुरालाई त काल रोक यथाि थितमा ज मकै दको सजाय गन गरी दाङ देउखरु ी िज ला
रा नेस मको आदेश जारी हने हो । ततु िववादमा अदालतबाट िमित २०७०।३।१८ मा भएको फै सला
एउटा घर ज गामा दवु ै प को तेरो मेरो भ ने ि थित सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु बाट
रहेको देिखएकोले िनषेधा ाको आदेश जारी हनस ने िमित २०७०।११।११ मा भएको फै सला सदर हने ।
अव था नदेिखने ।
अब, ितवादी कमारी नेपालीको हकमा
अत: उि लिखत आधार माणह बाट मतृ कलाई मान पन भ ने पूव रसइवी वा वैमन यताको
पनु रावेदक / िनवेदकको मागबमोिजम िनषेधा ाको कारण ितवादीले मारेको भ ने िमिसल संल न कुनै
आदेश जारी हने अव था नरहेकोले िनषेधा ाको पिन त य माणह बाट खु न आएको देिखँदैन । िनज
आदेश जारी गन निम ने हँदा िनवेदन खारेज गन गरी ितवादीले मतृ कलाई मान योजना, पूव रसइवीको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित २०७१।५।१० अभाव रहेको अवैध गभ धारण गरी नवजात िशशल
ु ाई
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ज माई लोक ल जाबाट ब न नवजात िशशल
ु ाई
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
कत य गरी मान पगु ेको अव था देिखँदा ितवादी
क यटु र: प ा आचाय
कमारी नेपालीलाई ऐनबमोिजम हने हदैस मको
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् । सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन,
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अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम सजाय गन उपि थत मदन साद िधतालसमेतका यि ह ले
मनािसब हने भनी ३ (तीन) वषको कै द सजाय गन भनी मतृ क र यी ितवादीह बीच झगडा भइरहेकोमा
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को राय मनािसबै हँदा ितवादी ेमबहादरु मगरले खक
ु ु रीले मतृ कको पेटमा
ितवादी कमारी नेपालीलाई ३ (तीन) वष कै द हने । रोपेका हन् भनी बकप गरेको देिख छ । मदन साद
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
िधतालसमेतका यि ह ले मतृ कले यी ितवादीलाई
क यटु र: ेमबहादरु थापा
खक
ु ु री ताके को भनी बकप समेत गरेको पाइँदैन । अतः
इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् । मतृ क तल
ु सी िगरीले आफूलाई ढुङ्गाले टाउकोमा हािन
२
लडाई खक
ु ु री ताके को र आफूले खक
ु ु री खोसेकोस म
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी हँ भ ने ितवादीको िजिकर प यारलायक नदेिखने ।
दीपककुमार काक , ०७१-CR-००११, ०७१-CRितवादी ेमबहादरु मगरले खक
ु ु रीले पेटमा
००१२ र ०७१-CR-००२१, कत य यान, रहजनी रोपी घाइते भएका तल
ु सी िगरीको सोही चोटपीडाबाट
चोरी, देउबहादुर मगर िव. नेपाल सरकार, ेमबहादुर मृ यु भएको त य थािपत भएको हँदा िनज ितवादी
मगर िव. नेपाल सरकार र मनबहादुर मगर िव. नेपाल ेमबहादरु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
सरकार
महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा सोही महलको
ितवादीह ले अदालतसम को बयानमा १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
इ कारी बयान गरे तापिन हरीमा भएको बयान गन ठह याएको पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित
आफूह को वे छापूवक भएको बयान होइन भ ने २०७०।११।५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
िजिकर िलई बयान गदमा िनजह को य तो इ कारी हने ।
बयान मा का आधारमा िनद ष मा न िम दैन ।
ितवादी देउबहादरु मगरलाई मतृ क तल
ु सी
ितवादीह को इ कारी बयान वत र त यपूण िगरीको टाउकोमा ढुङ्गा हार गरेको कुरा जाहेरी
माणबाट समिथत हन आव यक छ । आफूह लाई दरखा त, व तिु थितका मािनसह को कागज,
डर, ास देखाई वा ध क िदई बयान गराएको कारणले िनज ितवादी देउबहादरु मगरको अनस
ु धान
हरीमा कसरु वीकार गनु परेको कुराको िजिकर िलनेले अिधकारीसम को बयानसमेतका िमिसल संल न
सो कुराको व तिु न पमा मािणतसमेत गराउन कागज माणबाट पिु भएको देिख छ । ितवादी
स नपु छ । तर ितवादीह ले आफूह लाई बयान देउबहादरु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
गन बा य पा रएको, ध क िदएको वा अ य के क तो महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा सोही महलको
कारणले आरोिपत कसरु वीकार गनु परेको भ ने कुरा १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गन गरेको
भ न नसके को ि थितमा िनजह ले अनस
ु धानको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७०।११।५
ममा य गरेको भनाईलाई वे छाको होइन को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भ न निम ने भई अनस
ितवादी मनबहादरु मगरले मतृ क तल
ु धान अिधकारीसम गरेको
ु सी
वीकारोि लाई िनजह का िव
माणमा िलन िगरीलाई बि सङ हार गरेको कुरा जाहेरी दरखा त,
िम ने ।
व तिु थितका मािनसह को कागज, िनज ितवादी
ितवादी ेमबहादरु मगरलाई मतृ क तल
ु सी मनबहादरु मगरको अनस
ु धान अिधकारीसम को
िगरीले ढुङ्गाले टाउकोमा हािन लडाई खक
ु ु रीज तो बयानसमेतका िमिसल संल न कागज माणबाट पिु
हितयार ताके का हनक भ नलाई िनज ितवादीको भएको देिख छ ।
शरीरमा कुनै घाउचोट देिखँदैन । वारदात थलमा
ितवादी मनबहादरु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन,
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यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा भनी ढुङ्गा र बि सङ हार गरेका होइन भनी बयान
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको गरेको देिखएबाट मान योजना, पूव रसइवीको अभाव
सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको रहेको अव थामा वारदात थलमा भएको सामा य
िमित २०७०।११।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर िववादको कारण त काल उठेको रस था न नसक
हने । ितवादी ेमबहादरु मगरको हकमा वयम् ढुङ्गा र बि सङ हारको कारण तल
ु सी िगरीको
मतृ कले िझके को िनहँमा दवु ै प बीच हात हालाहालको मृ यु भएको देिखँदा ितवादीह देउबहादरु मगर र
ि थित उ प न भई कुटिपटको प रणाम व प यी मनबहादरु मगरलाई हदैस मको सजाय गदा चक पन
ितवादी ेमबहादरु मगर आवेशमा आई मतृ कले जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
िभरी राखेको खक
ु ु री (खक
ु ु रीको दाब मतृ कसँगै भएको) १८८ नं. बमोिजम कै द सजाय घटाई सजाय गन
खोसी हार गरेको कारण मृ यु भएको देिखएको छ । मनािसब हने भनी ५ (पाँच) वषको कै द सजाय गन
मतृ कलाई मान पन भ ने पूव रसइवी वा वैमन यताको भनी पनु रावेदन अदालत, इलामको राय मनािसबै हँदा
कारण ितवादीले हार गरेको भ ने िमिसल ितवादीह देउबहादरु मगर र मनबहादरु मगरलाई ५
संल न कुनै पिन त य माणह बाट खु न आएको (पाँच) वष कै द हने ।
देिखँदैन । िनज ितवादीले मतृ कलाई माछु नै भनी इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
खक
ु ु री हार गरेको होइन भनी बयान गरेको देिखएबाट क यटु र: ेमबहादरु थापा
मान योजना, पूव रसइवीको अभाव रहेको अव थामा इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् ।
वारदात थलमा भएको सामा य िववादको कारण
३
त काल उठेको रस था न नसक त काल खक
ु ु री मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा
रोपेको कारण तल
ु सी िगरीको मृ यु भएको देिखँदा िनज खड् का, ०७२-WO-०७६५, उ ेषण, सिु मला देवी
ितवादीलाई हदैस मको सजाय गदा चक पन जाने यादव िव. रौतहट िज ला अदालत गौरसमेत
देिखएकोले मल
डाँक िललाम ि यामा असहमित जनाएर
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८
नं. बमोिजम ितवादी ेमबहादरु मगरलाई १० (दश) आफै ँ ले िदएको रट िनवेदनको कारवाही अि तम भएर
वष कै द हने ।
बसेपिछ फै सलाबमोिजम िललामी कारवाही भई दा.खा.
ितवादीह देउबहादरु मगर र मनबहादरु नामासारीको लािग मालपोत कायालयलाई पज
ु िदने
मगरको हकमा वयम् मतृ कले िझके को िनहँमा आदेशले समेत अि तम प िलएर बसेको अव थामा
दवु ै प बीच हात हालाहालको ि थित उ प न भई सव च अदालतको िमित २०७०।११।१९ गतेको
कुटिपटको प रणाम व प ितवादी देउबहादरु मगर फै सलालगायत हालस म भएका स पूण कारवाहीलाई
आवेशमा आई ढुङ्गाले मतृ कको टाउकोमा हार गरेको परा त गन गरी िबगो रकम बझ
ु ाई िललाम बदर गराई
देिखएको छ । य तै ितवादी मनबहादरु को हकमा मेरै नाउँमा दता कायम रहने आदेश ग रपाउँ भनी
दवु ै प बीच हात हालाहालको ि थित उ प न भई िदएको िनवेदन सफा हातबाट िनवेदक आएको मा न
ितवादीको कुिहनामा चोट लागेको प रणाम व प नसिकने ।
आवेशमा आई बि सङले मतृ कलाई हार गरेको
लेनदेनको फै सलाबाट सावाँ याजसमेतको
देिखएको छ । मतृ कलाई मान पन भ ने पूव रसइवी वा रकम बझ
ु ाउने कायमा कुनै वा ता गरेको
वैमन यताको कारण यी ितवादीले हार गरेको भ ने पाइँदैन । अदालतको येक आदेशउपर यी रट
िमिसल संल न कुनै पिन त य माणह बाट खु न िनवेदकले उजरु ी गरी हरेक ि यालाई चनु ौती िदएको
आएको देिखँदैन । ितवादीह ले मतृ कलाई माछ ँ नै देिख छ । यी कुनै चनु ौतीले कुनै पिन तहबाट मा यता
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पाएको देिखँदैन । यसबाट रट िनवेदकको उ े य िबगो
४
मु ालाई कसरी िढलो गन सिक छ भ नेमा रहेको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
देिखने ।
िव भर साद े , ०७१-WO-०३५८, उ ेषण /
िबगो रकम बझ
ु ाउन आलटाल गरे पिछ मा परमादेश, सुरे भ डारी िव. नेपाल सरकारसमेत
अि तम िवक पको पमा मा जायजेथा तायदात
घरज गा रिज ेशन द तरु को यव था
गरी िललामको ि या अिघ बढाउने हो । यी स पूण सहकारी ऐन, २०४८ ले यवि थत गन नभई आिथक
ि या पूरा गदासमेत ऋणीले ऋण ितन इ कार गरेको ऐनले गन र य तो आिथक ऐनबाट ग रने राज व
अव थामा बा य भएर िललामी ि या अगािड बढाएको दरस ब धी यव थाह
येक आिथक वषको
अव थामा अदालतलगायतका यी साहको धेरै साधन लािग सालवसाली पमा जारी हने आिथक ऐन वा
ोत यय भइसके को ह छ । यित तह तहका ि या अ यादेशबाट िनि चत ग रने हो । नेपाल सरकारको
पूरा ग रसके पिछ ती सबै ि यालाई िन तेज पान गरी नीितगत िनणय वा आदेशबाट सो शु क लगाएको नभई
िबगो रकम दािखल गन त पर हने प लाई अदालतले अ यादेशले गरेको यव थाबाट सो द तरु लागेको
सहयोग गन हो भने मु ा अि तमताको िस ा तिवपरीत स म हो । तसथ नेपालको अ त रम संिवधान २०६३
हन जाने ।
को धारा १०७(१) बमोिजम आिथक अ यादेशको
िनवेदकले जायजात मोलकायम मचु ु का र यव था सहकारी ऐनको उि लिखत ावधानसँग
डाँक िललाम बदरको लािग िनवेदन गरेकोमा ती सबै बािझएको नदेिखँदा िनवेदकको मौिलक हकको हनन्
िनवेदनमािथ िविभ न तहसिहत यस अदालतबाट भएको भ ने देिखन नआउने ।
िमित २०७०।११।१९ गते आदेश हँदा जायजात,
अतः आिथक अ यादेश २०७०।०७१ को
मोल कायम र िललामी ि यासमेत बदर नहने गरी दफा ११ र अनस
ु चु ी ४ अ तगतको सेवास ब धी
िललामी ि याको कारवाहीको अि तम िन पण देहाय २ र िविवधस ब धी ७ र १६ तथा सहकारी
भएको देिखन आउँछ । िनवेदकको डाँक िललाम ऐन, २०४८ को दफा ३८(१) र ३८(१) (ख) का
बदरको मागले अि तम प िलएर िववादको िन पण यव थाह अवलोकन गदा उ दफा ३८ ले सं था
भई लेनदेन मु ाका वादीले िललाम सकारसमेत गरी वा संघले गरेको अचल स पि को लेनदेन वा ख रद
डाँक िललामउपरको उजरु गन कानूनी यादसमेत िब स ब धी कागजप वा कुनै िकिसमको िलखतमा
समा भई िबगो दरखा त तामेलीमा रा ने आदेशसमेत आय िटकट र द तरु नला ने भनी गरेको यव था
भइसके को अव था छ । िबगोको िनवेदन तामेलीमा दफा ५ अनस
ु ार दता भएको सं थाको योजनको
रािखसके पिछ पनु : कानूनको रीत परु याई
िबगोको
लािग
मा
आकिषत
हने र अ य यापा रक योजनको
्
कारवाही अगािड बढाउने िनवेदन िजिकर िलएको त य हकमा आकिषत हने कृितको नदेिखएकोले
र नेकाप २०६७ अङ् क ६ िन.नं.८३९८ को फै सला अ यादेशबमोिजम लगाएको द तरु िलन िम ने नै
र ततु रटको त यमा फरक पन हँदा ततु रटमा देिखँदा आिथक अ यादेश २०७०।०७१ सहकारी
उ फै सला आकिषत हने देिखएन । यसअिघ जारी ऐन, २०४८ को दफा ३८ सँग बािझएको नदेिखँदा
अ त रम आदेश िनि य हने गरी ततु रट िनवेदन
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
क यटु रः ेमबहादरु थापा
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म् ।
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७१-WO-०३५७, उ ेषण
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/ परमादेश, सुरे भ डारी िव. नेपाल तसथः ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सरकारसमेत भएको मु ामा यसैअनस
े
ु ार इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
फै सला भएको छ ।
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
५
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभु म् ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
६
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-११५८, उ ेषण मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
/ परमादेश, डा.पदमराज अिधकारी िव. वा य अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०५२१, उ ेषण
म ालय, काठमाड समेत
/ परमादेश, राममिण िघिमरे िव. िज ला वा य
िनवेदकलाई रा ती अ चल अ पताल कायालय, नवु ाकोटसमेत
तु सीपरु बाट जाजरकोट िज ला अ पतालमा सो
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा
अ पतालको मख
ु मेिडकल सपु रटे डे ट पदमा २१(३) को कानूनी यव था एउटा वगको े मा
िनिम मख
ु भई कामकाज गन खटाएकोलाई स वा कायरत कमचारीलाई अक वगमा स वा गदा तथा
गरेको भनी अथ गन निम ने हँदा ततु मु ामा एउटा िज लाबाट अक िज लामा स वा गदा लागू
िनवेदकले उ लेख गरेको वा य सेवा िनयमावली, हने कानूनी यव था हो । यसमा रट िनवेदकको स वा
२०५५ को िनयम ३१क.(१) आकिषत हनस ने नवु ाकोट िज लािभ ै िज ला वा य कायालयबाट
नदेिखइ वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२) िज ला अ पतालमा भएको तथा िज ला तथा
(ख) र २१ को ५(ग) आकिषत हने ।
वग कृत भौगोिलक े समेतमा फरक पन गरी स वा
नेपाल वा य सेवा ऐनको दफा २०(१) भएको अव था नदेिखएकाले िनवेदकको स वालाई
(ख) ले सिचवलाई िदएको अिधकार िनज सिचव भ दा नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१(३)
मािथ लो तहको पदािधकारी नेपाल सरकार (रा य िवपरीतको स वा भनी मा न िम ने नदेिखने ।
म ी तर) बाट योग भई भएको िनणयअनस
िनवेदकलाई िज ला वा य कायालय
ु ार
सोही ऐनको दफा २१(५)(ग) बमोिजम िनवेदकलाई नवु ाकोटबाट िज ला अ पतालमा स वा गदाको
कामकाज गन खटाएकोलाई कानूनिवपरीतको मा न स वा प मा उ लेख भएको ‘छै ट तह’ भ नेलाई
निम ने भएकाले ततु मु ामा नेपाल सरकार (मा. वा य सेवा िवभागको िमित २०७३।९।८ को
रा यम ी तर) बाट िमित २०७३।११।१७ मा िनणय स याई सात तह कायम गरी िनज िनवेदकलाई
भएको िनणय र प ाचारसमेतका काम कारवाहीबाट स वा ग रएको िज ला अ पताल नवु ाकोट र अ य
िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हक हनन ह छ स बि धत कायालयह मा समेत िमित २०७३।९।११
भनी तक गन कानूनस मत र िववेकस मत नदेिखने । मा च.नं. २४५६ को प वा य सेवा िवभागले पठाइ
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट सके को भ ने सरकारी विकलबाट पेस भएको सोही
िनवेदकलाई रा ती अ चल अ पताल तु सीपरु बाट च.नं. २४५६ िमित २०७३।९।११ को वा य सेवा
जाजरकोट िज ला अ पतालमा कामकाज गन िवभागको प को फोटोकपीबाट देिख छ । िनवेदकले
खटाउने गरी नेपाल सरकार (मा.रा यम ी तर) बाट आफूलाई घटुवा गरी स वा गरेको भ ने दाबी िलएपिन
िमित २०७३।११।१७ मा भएको िनणय र सोस ब धी सो दाबी पिु हने त ययु माण पेस गनसके को
कामकारवाहीसमेत कानूनिवपरीत भएको नदेिखँदा नदेिखनक
ु ा साथै िवप ीबाट पेस भएको च.नं. २४५६
ततु मु ामा रट िनवेदकको मागबमोिजम उ ेषणको िमित २०७३।९।११ को प ख डन हने िव सनीय
आदेश जारी ग ररहनु पन अव था िव मान देिखएन । आधारसमेत िनवेदकले पेस गनसके को नपाइएबाट
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िनजलाई घटुवा गरी स वा गरेको र यसबाट िनजको ास इ छािवपरीत बयान गराएको कुराको पु टाई
कानूनी हक हनन् भएको भ ने दाबी मनािसब मा न तकस मत पबाट भएको नदेिखने ।
निम ने ।
जाहेरवालाको
जाहेरी
दरखा त,
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट पीिडतह को मौकाको कागज, सु अदालतमा भएको
िनवेदकलाई वा य सेवा िवभागको िमित बकप , घा जाँच के स फाराम र यी ितवादीह ले
०७३।७।२९ को िनणयले िज ला वा य कायालय अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानलगायतका
नवु ाकोटबाट िज ला अ पताल नवु ाकोटमा गरेको िमिसल संल न कागजातबाट पीिडतह लाई कुटिपट
स वा कानूनिवपरीत नदेिखएकोले िनवेदकको गरी घाइते गराई ितवादीह नरु बहादरु मगर र पदम
मागबमोिजम रट जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता तामाङसमेतले सनु डाँका गरी लगेको त यको पु ् याइँ
देिखएन । तसथः ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
हन आउने ।
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
अतः ितवादीह बाट डाँका गरेकोमा जनही
े
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
कै द वष ६(छ) हने साथै सनु ६(छ) तोला चोरी भएकोमा
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज १ शभु म् । िततोला सनु को मू य . ३५,०००।– का दरले .
७
२,१०,०००।– िबगो कायम हने र ितवादीह लाई
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी सपना मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४ नं. को देहाय ४
धान म ल, ०७१-CR-००४३ र ०७१-CR- बमोिजम जनही िबगो डेढी बढाई . ३,१५,०००।–
२०५६, डाँका, नेपाल सरकार िव. नुरबहादुर (तीन लाख प हजार) ज रवाना हने र िबगोको हकमा
मगरसमेत र नुरबहादुर मगरसमेत िव. नेपाल सरकार
ितवादीह बाट दामासाहीले पीिडत इ कुमारी राईले
ितवादीह ले हरीमा भएको बयान भराई िलन पाउनेसमेत ठहरी पनु रावेदन अदालत,
आ नो वे छापूवकको बयान होइन भ ने िजिकर राजिवराजबाट िमित २०६९।३।२० मा भएको फै सला
िलई अदालतमा बयान गदमा िनजको य तो इ कारी िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बयान मा का आधारमा िनजह लाई िनद ष मा न इजलास अिधकृत: कोशले वर वाली
िम दैन । हरीमा जबरज ती बयान गराएको भए क यटु र: ेमबहादरु थापा
याद थपको ममा अदालत, याएको बखत सो इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
कुराको िजिकर िलई शारी रक परी ण गराउनु पनमा
८
य तो िजिकर िलएको वा पिछ पिन कुटिपट गरी मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
बयान गराएको िजिकर िलई घा जाँच गराउन िनवेदन भ डारी, ०७३-WO-११६८, उ ेषण / परमादेश,
िदनसके को देिखँदनै । ितवादीको इ कारी कथन डा. िकरणकुमार के .सी. िव. नेपाल सरकार धानम ी
वत र त यपूण माणबाट समिथत हन आव यक तथा मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
छ । हरीले आफूलाई डर, ास देखाई वा ध क िदई
हरी सेवामा कायरत कमचारीले अ ययन
बयान गराएको कारणले हरीमा कसरु वीकार गनु िबदा ा गन स ब धमा भएको उपयु कानूनी
परेको कुराको िजिकर िलई मािणतसमेत गनस नु यव थाबमोिजम यी िनवेदक सेवा वेश गरेको ३ वष
पछ । तर ितवादीले आफूलाई बयान गन बा य पगु ेको िमित २०७१।५।२८ बाट अ ययन िबदा माग
पा रएको वा अ य के क तो कारणले आरोिपत कसरु गरेका र िनज ािविधकतफको मेिडकल डा टर भएको
वीकार गनु परेको भ ने कुरा भ न नसके को ि थितमा र िनजको सेवास ब धी िवषय MD Anesthesiology
यी ितवादीह लाई अनस
ु धान अिधकारीसम डर िवषयको अ ययन िनवेदकको सेवास ब धी मािथ लो
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तहको अ ययन हँदा उ अ ययनबाट कायरत िनज िव को उ कारवाहीलाई कानूनी ि या
पदको िवशेष जनशि तयार हने र ािविधक पूरा गरेर पूणता िदनमा यथ ह इ छुक नरहेको
कमचारी भएकाले िनयम ८८(७) को ितब धा मक अव था रहेको देिख छ भने अक तफ कुनै यि को
वा यांशबमोिजम िनजले अ ययन िबदा ा गन िव मा कुनै काम कारवाहीअगािड बढाई िनजको
यो यता नरहेको देिखन नआउने ।
हकिवपरीतको िनणय गदा य तो यि लाई ाकृितक
िनवेदकले माग गरेको िबदा अ वीकृत यायको िस ा तबमोिजम िविध र ि याअनस
ु ार
भएको कुनै जानकारी िदएको भ ने िवप ीको िलिखत अिनवायतः सनु वु ाइको मौका िदनपु नमा सोको िवपरीत
जवाफसमेतबाट देिखन आएको छै न । िबदाको हरी िनयमावलीको िनयम ११५(१) को ि यासमेत
िनवेदन िदई िबदा वीकृत होला भ ने िव वास रा नु अवल बन नगरी िनवेदकलाई ग रएको कारवाही
िनवेदकको वै अपे ा (Legitimate expectation) िु टपूण देिखन आउने ।
हो र यसलाई अ वभािवक स झन िम ने नदेिखने ।
िनवेदकलाई िबदा अ वीकृत भएको कुनै
िबदाको ि याअगािड बढाएको अव थामा जानकारी नै निदएको अव थामा कानूनमा यव था
िबदा वीकृित हन नस ने भएबाट हरी िनयमावली भएबमोिजम अथात् हरी ऐन, २०१२ को दफा १०
२०७१ को िनयम ११३(च) बमोिजम िबदा वीकृत र हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ११५(१) को
नगराई लगातार प ालीस िदनस म आ नो कानूनी यव थाको प रपालन कानूनस मत पबाट
कायालयमा अनपु ि थत रहेमा सेवाबाट हटाउने वा नगरी िनवेदकलाई सरकारी नोकरीको िनिम अयो य
बखा त गन स ने कारवाही गदा हरी ऐन, २०१२ नठह रने गरी सेवाबाट बखा त गन गरी भएको िमित
को दफा १० र िनयमावलीको िनयम ११५ को २०७१।११।६ को गहृ सिचव तरीय िनणय र सो
कायिविधको बा या मक पमा अवल बन गनपन
िनणयलाई सदर गन गरी भएको नेपाल सरकार
ु ।
िमित २०७२।४।२१ को गोरखाप मा सूचना मि प रषदको
् िमित २०७३।६।६ को िनणयसमेत
काशन गरी प ीकरण माग भएकोलाई िवप ी नेपाल ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत हनक
ु ा साथै
सरकारतफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा कानूनअनु प र औिच यपूण नभएकोले उ िनणयह
ी रेवतीराज ि पाठीले उि लिखत ऐनको दफा उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । अब िनवेदकलाई
१० र िनयम ११५(१) को लािग पया भएको भ ने सािबक पदमा बहाली गरी बखा त िमितबाट बहाली
िजिकर िलएपिन िमित २०७२।४।२१ को प ीकरण अविधस मको तलब भ ा र अ य सिु वधा दान गरी
सूचनापिछ पिन अथात् गहृ म ालयको िमित पूववत् कामकाजमा लगाउनु भनी िवप ीका नाममा
२०७२।५।८ को प बाट िबदा वीकृितको ि या परमादेशसमेत जारी हने ।
अगािड बढाउने िनणय भएको भ ने देिखएकोले िमित इजलास अिधकृत: ई वरी साद भ डारी
२०७२।४।२१ मा सोिधएको प ीकरणको िनर तरता क यटु र: रमेश आचाय
रहेको मा न निम ने ।
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभु म् ।
एकातफ िनवेदकले आ नो नोकरीअविध
तीन वष पगु ेपिछ अ ययन िबदा माग गरेको अव था
इजलास नं. ५
हँदा तत्प ात् मा िनज िव नोकरीबाट हटाउने
योजनाथ िवभागीय कारवाहीका लािग सूचना
१
काशन गरे पिन सोही अविधमा नै िनजको उ
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी जगदीश
अ ययन िबदा वीकृत गनतफ कारवाहीअगािड बढाएर शमा पौडेल, ०७०-CR-०७५७, कत य यान तथा
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जाितय छुवाछुतसमेत, नेपाल सरकार िव. िममबहादुर िवप ी ितवादीह दीपकबहादरु शाही र िममबहादरु
शाहीसमेत
शाहीले कुटिपट गरी उपचारको ममा मृ यु भएको
मतृ क मनु वीरे सनु ार र यथ ितवादीह
कारणबाट मा दोषी ठहर गन िम ने अव था
िममबहादरु शाही र दीपकबहादरु शाहीबीच चरु ोट नदेिखने ।
स काउनेस ब धी सामा य िववादमा मतृ कले मा साला
तसथ ितवादी जसबहादरु शाहीको कसरु
ठकुरी डुम भनी पर पर गालीगलौज गरी उ ेिजत भई शङ् कारिहत माणह बाट पिु हन नआएकोले
लात मु काले हािन कुटिपट गरेको देिखँदा त काल जसबहादरु शाहीलाई अिभयोग दाबीको कसरु बाट
उठेको रसबाट भएको आवेश े रत ह या भएको हो सफाइ िदनपु नमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
भ ने त य थािपत हन आएको देिखँदा ितवादी १४ नं. ले १०(दश) वष कै द सजाय गन गरी सु
िममबहादरु शाही र दीपकबहादरु शाहीलाई मल
ु क
ु ऐन, कािलकोट िज ला अदालतबाट िमित २०६९।०७।२०
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम जनही १० मा िनजको हकमा भएको फै सला उ टी भई ितवादी
वष कै द ठह याई सु कािलकोट िज ला अदालतबाट जसबहादरु शाहीले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ
िमित २०६९।०७।२० मा भएको फै सला सदर पाउने ठह याई र अका ितवादी बालकुमारी शाहीले
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट िमित दाबीको कसरु गरेको पिु हन नआएकोले िनजलाई
२०७०।०२।१९ मा भएको फै सला िमलेको देिखने ।
यानस ब धी महलको कसरु बाट सफाइ िदने गरी
िवप ी ितवादीह जसबहादरु शाही सु कािलकोट िज ला अदालतबाट भएको फै सला
र बालकुमारी शाहीलाई जाहेरवालाले त काल िनजको हकमा स म सदर गरी पनु रावेदन अदालत,
मौकामा पोल नगरेको देिखँदा िनजह को कसरु जु लाबाट िमित २०७०।०२।१९ मा भएको फै सला
त ययु आधारमा पिु हन सके को पाइँदनै । िवप ी िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह दीपकबहादरु शाही र िममबहादरु शाहीले
ितवादीह उपर जाितय छुवाछुतको
अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतसम बयान मु ा चलाउन अनस
ु धान अिधकृतले राय िदए पिन
गदा यी जसबहादरु शाही र बालकुमारी शाहीलाई पोल िज ला सरकारी विकल कायालय, कािलकोटबाट
गरेको देिखँदैन । मौकामा कागज गन िड लीबहादरु
थम अिभयोग दाबी गरी मु ा दता गदा जाितय
शाही र मतृ कको ीमती रे मा सनु ार पव सनु ारले छुवाछुतमा कुनै दाबी िलइएको देिखँदनै । दता
ितवादी जसबहादरु शाहीसमेतले कुटिपट गरेका हन् भइसके को अिभयोगप मा त काल खु न नआएको
भनी मौकामा लेखाए पिन जाहेरवाला वीरभ सनु ारले ितवादीह को हकमा मा थप पूरक अिभयोगप
अदालतमा बकप गदा जसबहादरु शाही र बालकुमारी दायर गन पाउने कानूनी यव थाको िवपरीत दायर हन
शाहीले हानेको होइन भनी मतृ कका छोराले भनेको आएको पूरक अिभयोगप को कसरु स ब धमा िवचार
िथयो भनी लेखाएको देिखँदा जाहेरवालाको जाहेरी र गन निम ने हँदा सो स ब धमा अिभयोग दाबी पु न
बकप बाट समेत यी ितवादीह जसबहादरु शाही र नस ने ठह याई सु कािलकोट िज ला अदालतबाट
बालकुमारी शाहीको कसरु मािणत हन नआउने ।
िमित २०६९।०७।२० मा भएको फै सला सदर
शङ् का र अनमु ानको भरमा कसैलाई पिन हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट िमित
कत य यानज तो संगीन अपराधमा दोषी ठहर गरी २०७०।०२।१९ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सजाय गनु फौजदारी यायको मा य िस ा तिवपरीत सदर हने ।
ह छ । उनीह को घरमा चरु ोट स काउने िनहँमा िववाद
अत: उि लिखत िववेिचत आधार र
भई जसबहादरु शाहीले घरबािहर धके िलिदएपिछ कारणह बाट ितवादीह दीपकबहादरु शाही,
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िममबहादरु शाही र जसबहादरु शाहीलाई मल
ु क
ु ऐन, िलखतमा उ लेख भएबमोिजम रामकुमार े ले देवानी
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष दािय व र फौजदारी दवु ै दािय व बहन गनपछ
ु भन
कै द सजाय हने िवप ी ितवादी बालकुमारी शाहीले िम दैन । अिभयोग दाबीबमोिजम रकम िलने र िदने
आरोिपत कसरु बाट सफाइ हने र जाितय छुवाछुततफ कायमा ियनको संल नता नदेिखँदा वादीको पनु रावेदन
अिभयोग दाबी पु न नस ने ठह याई कािलकोट िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।०७।२० मा भएको
तसथ वादीले यी ितवादी रामकुमार
फै सला के ही उ टी भई ितवादी जसबहादरु शाहीले े उपर लगाएको अिभयोग ठोस सबदु माणबाट
अिभयोग दाबीको यानस ब धी महलको कसरु बाट मािणत गनस नपु नमा के वल िमित २०६१।८।१ को
सफाइ पाउने ठह याई ितवादी दीपबहादरु शाही िलखतमा सा ी बसेको र पेटबोलीमा नाम उ लेख
िममबहादरु शाही र बालकुमारी शाहीको हकमा सु भएको आधारमा दोषी करार गन िम ने नदेिखँदा
सदर हने र जाितय छुवाछुततफको अिभयोग दाबी पु न िनजउपरको अिभयोग दाबी पु न नस ने भई कसरु बाट
नस ने ठह याई पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट िमित सफाइ पाउने ठह याएको िमित २०६८।८।१९ को
२०७०।०२।१९ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सला िमलेकै
सदर हने ।
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
क यटु र: िसजन रे मी
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४ गते रोज ६ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभु म् ।
२
३
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०६३६, वैदेिशक सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०६१३, वैदेिशक
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. रामकुमार े
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. लेखनाथ साई
िलखत हेदा जाहेरवाला जीवनाथ ल सालबाट
ितवादी लेखनाथ साईले तल
ु ाराम खड् का
ितवादी शंकर सु बाले .६,००,०००।– बिु झिलएको र घन याम ख ीलाई वैदेिशक रोजगारीमा िवदेश
ठीक साँचो हो भ ने यहोराको िलखतमा यी ितवादी पठाउने गरी िनजह सँग . ५,००,०००।– रकम
रामकुमारी े सा ी बसेको देिख छ । सो िलखतको िलएको यहोराको िमित २०६७।५।२४ को तमसक
ु
पेटबोलीमा िनज ितवादी शंकर सु बाले नै िवदेश कागज ग रिदएको पाइ छ । तर आफूलाई मका परेको
नपठाएमा र स पकमा नआए यी ितवादीले िज मेवारी िवषयमा नालेस उजरु िदनपु न यि को सोबमोिजम
वहन गन भ ने यहोरा परे पिन सो िलखत जाहेरवाला उजरु नपरेको अव थामा य ताको िबगो िफता
र शंकर सु बाबीच भएको देिखने ।
िदलाई, भराई िदनपु न चिलत कानूनी यव था रहे
िलखतको कृित हेदा देवानी दािय वको भएको कुरा वादीले खल
ु ाउनसके को नपाइने ।
जमानीको िलखत ज तै भए पिन वैदेिशक रोजगारका
वैदेिशक रोजगारस ब धी कसरु नेपाल
लािग रकम िलने िदने भएको भ ने िलखतको मूल सरकार वादी हने मु ा भए पिन य तो मु ाको पीिडत
आशय रहेकाले उ िलखतको कारोबार फौजदारी प ले मु ाको अनस
ु धान तहिककातका लािग जाहेरी
दािय विभ पन नै भई र सरकार वादी मु ाअ तगत िदनपु न कुरातफ इङ् िगत गरेको पाइ छ । उ ऐनको
पन भएकाले रकम िलने शंकर सु बालाई वैदेिशक दफा ६० मा उजरु ी गन हद यादको यव था ग रएको
रोजगारस ब धी कसरु ठहर भएको अव थामा सो पाइ छ भने दफा ६१ मा वैदेिशक रोजगारस ब धी
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कसरु मा अनस
ु धान र तहिककातको ार भ पिन आयु को कायालयले थलमा गई माइिकङसमेत
उजरु ी सूचनाबाट हने यव था ग रएको पाइने ।
गरी सडक िव तार गन स ब धमा िच समेत लगाएको
वैदेिशक रोजगारस ब धी कसरु फौजदारी र उ सडक िव तार गदा पन घरज गा टहरा
अपराधअ तगत पन भए पिन पीिडत प लाई धनीह लाई काठमाड उप यका िवकास ािधकरण
िबगो भराउने िवषय िनता त देवानी कृितको िज ला आयु का कायालयमा मआ
ु जाका लािग
अपराधअ तगत पन भए पिन पीिडत प लाई िबगो दाबी गन आउनु भनी िमित २०७०।११।२४ गतेको
भराउने िवषय िनता त देवानी कृितको अपकारिभ काि तपरु दैिनकमा सावजिनक सूचनासमेत कािशत
पन आउने देिख छ । आफूलाई मका पन प ले भएको देिखँदा, यी पनु रावेदकह ले मापद डिवपरीत
ितवादीबाट आ नो रकम भराई पाउन उजरु सूचना िनमाण भएबाहेक आ नो हक वािम वको घर ज गा
िदनैपन ह छ । यसरी उजरु ी पन नआएको िवषयमा टहराको कानूनबमोिजम ितपूित वा मआ
ु जा दाबी
एकातफ रकम भराउन सरकार आफै ँ ि याशील गन स ने अव था िव मान रही रहेको देिखँदा
हनपु छ भने अक तफ िबगो भराउने िवषयमा याियक पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकरबमोिजमको
िनकायलाई समेत अलमल पन जाने ।
उ ेषण / परमादेशसमेतको िनषेधा ाको आदेश जारी
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट गनपन
ु नदेिखने ।
ितवादी लेखनाथ साईबाट जाहेरी उजरु ी पन
तसथ िववेिचत आधार माणह बाट
नआएका तल
ु ाराम खड् काको िबगो भराउन निम ने पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकरबमोिजमको
ठहरेको हदस मको वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको उ ेषण / परमादेशसमेतको िनषेधा ाको आदेश जारी
िमित २०६८।११।१ मो फै सला िमलेकै देिखँदा सदर गनपन
ु अव था नहँदा रट खारेज हने ठहछ भनी
हने ।
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१०।२८
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभु म् । क यटु रः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ६
२
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
१
ी मीरा खड् का, ०७३-CI-०४४६, परमादेश,
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी भोला साद िम िव. िज ला िश ा कायालय,
मीरा खड् का, ०७२-CI-०१९९, उ ेषण, परमादेश नेपालग जसमेत
र िनषेधा ा, रेगनकुमार ब नेतसमेत िव. काठमाड
पनु रावेदक भोला साद िम जनता
उप यका िवकास ािधकरण के शरमहलसमेत
मा यािमक िव ालय सोनापरु ४ का सहायक िश क
मापद डिवपरीत बनेका घर ज गा टहराबाहेक पदका िश क देिख छन् । िनजले २०७० साल
अ को हकमा ज गा ाि ऐन, २०३४ बमोिजम माघदेिख धाना यापक भई िव ालय स चालन
मआ
ु जा र ितपूित िदई सडक िव तारस ब धी गरेकोमा िमित २०७२।१।२ िव ालय यव थापन
काय गन स ने नै देिख छ । साथै सडकको के बाट सिमितको िनणयबाट उ अविधको िनजको नाउँमा
३/३ िमटर गरी ६ िमटर बाटो कायम गन स ब धमा
.४४,०००।– रकम िव ालयलाई बझ
ु ाउनपु न
काठमाड उप यका िवकास ािधकरण िज ला देिखएको िनजबाट िव ालयले पाउनपु न उ
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४४,०००।– रकम २०७१ वैशाख पिछको तलबबाट अव था देिखएन । यस अव थामा िनज ितवादीलाई
मशः भु ानी गद जाने िनणय भई उ िनणयलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
यी पनु रावेदकले वीकार गरेको देिखयो । यसथ यी १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
पनु रावेदक वयंले वीकार गरी ितन बझ
ु ाउन सहमत ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
भई ह ता र गरेको रकम िनजबाट िव ालयले २०६९।१२।२० को फै सलालाई अ यथा भ न िम ने
असल
नदेिखँदा सदर हने ।
ु उपर गन पाउने नै देिखने ।
िनवेदकले िव ालयबाट के कित रकम िलन
ितवादी तथा मतृ क एकै प रवारका सद य
ितन बाँक छ भनी सबदु माण बझ
ु ी िनणय गन रट रहे भएको देिख छ । लास जाँच मचु ु का तथा शव
े बाट िम ने देिखएन । पनु रावेदकले िव ालयलाई परी ण ितवेदनबाट मतृ कको शरीरमा कुनै ग भीर
ितन बझ
ु ाउन पन दािय वभ दा बढी रकम िनजबाट घाउचोट रहेको अव था देिखएको छै न । ितवादीले
असल
ु उपर भएमा सो िवषयमा आव यक िहसाब कुनै जोिखमी हितयार योग गरेको भ ने देिखँदनै ।
िकताब िनज कायरत उ जनता मा यिमक िव ालय ितवादी ब ने कोठाबाट सो वारदातमा योग भएको
सोनपरु ४ बाट हने नै हँदा पनु रावेदकको पनु रावेदन भिनएको अमस
ृ ोको कुचोबाहेक अ य हितयार बरामद
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न देिखन नआउने । भएको पाइँदैन । िनजले मतृ कलाई मानस मको
अतः यी पनु रावेदकको पनु रावेदन पूवयोजना बनाएको देिखँदैन । िनजले मान मनसायले
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान नै उ वारदात घटाएको भ ने अव थासमेत रहेको
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी पनु रावेदन छै न । ततु मु ामा वारदातको उठान, वारदात हँदाको
अदालत नेपालग जबाट िमित २०७२।१०।०६ मा त कालीन प रि थितसमेतलाई िवचार गदा भिवत य
भएको आदेश िमलेको देिखँदा यथ िझकाउनु परेन । परेको हो िक भ ने ज तो शंका देिखन आएकोले
पनु रावेदन अदालत नेपालग जको फै सला सदर हने ।
ितवादीलाई यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम
इजलास अिधकृतः मक
सजाय गदा चक पन भई यायोिचत नहने हँदा िनज
ु ु द आचाय
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् । ितवादी क पना लामा तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.ब.
३
१८८ नं. बमोिजम ७ (सात) वष कै द सजाय हने ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी इजलास अिधकृतः महेश खनाल
िव भर साद े , ०७०-CR-०५६०, कत य क यटु रः हक माया राई
यान, क पना लामा (तामाङ) िव. नेपाल सरकार
इित संवत् २०७४ साल जेठ २६ गते रोज ६ शभु म् ।
ितवादी क पना लामा तामाङले मतृ क
सौतेलो छोरा ित पिहलेदिे ख नै ू रतापूण यवहार
इजलास नं. ७
गद आएको त य थािपत भइरहेको र वारदातको
िदन पिन कोठामा िढलो गरी आएको भनी कुटिपट
१
गदा ढली बेहोस भएका मतृ कलाई उठाइ निजकै मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
रहेको कुवामा फाली मारेको भ ने कुरा सोही घरमा धान म ल, ०६९-WO-११५३, उ ेषण / परमादेश,
डेरा गरी ब ने अ य मािनसह ले खल
ु ाएको घटना रामनारायण यादव िव. म य े ीय हरी कायालय,
िववरण, ितवादीको मौकाको बयानलगायत अ य हेट डाका नायब हरी हरी महािनरी कसमेत
प रि थितज य माणह बाट पिु हन आएको हँदा
कुनै पिन सेवामा काम गन रा सेवक
यी ितवादी क पना लामा तामाङ िनद ष रहेको भ ने कमचारीले सेवामा वेश गरेपिछ सो सेवामा
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तोिकएको आचरण पालन गनपदछ
। िबदा िलनु परेमा नसके को भनी पनु रावेदन खारेज गन गरी म य े ीय
ु
तोिकएबमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदई िबदा वीकृत हरी कायालयबाट िमित २०६९।११।१३ मा गरेको
गन अिधकारीबाट िबदा वीकृत गराएर वीकृत िनणय पचा कानूनस मत नै देिखँदा उ िनणयबाट
िबदाप ात् कायरत कायालयमा हािजर भई आ नो िनवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधािनक हकमा हनन्
कत य पूरा गरेको हनपु नमा िनवेदक २०६८।२।२९ भएको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको
गते कोही कसैलाई नसोधी जानकारीसमेत नगराई आदेश ारा उ िनणय पचा बदर ग ररहन परेन ।
आफूखस
ततु िनवेदन खारेज हने ।
ु ी लाइन छाडी िहँडेको देिख छ । बाटाको
यादबाहेक २४ घ टािभ हािजर हन आउने बारेको इजलास अिधकृत: राम साद भ राई
मल
क यटु र: उ रमान राई
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. अनस
ु ारको सूचना पज
ु
इलाका हरी कायालय, िशवनगर रौतहटमाफत इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभु म् ।
िमित २०६८।४।१५ गते िनवेदकको घरमा सूचना
२
टाँस ग रएको र तोिकएको िमितिभ िनवेदक मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
कायरत कायालयमा हािजर हन नआएकोले राि य सपना धान म ल, ०७२-WO-०४३१, उ ेषण,
गोरखाप दैिनक पि कामा िमित २०६८।४।१७ अिधव रोशनकुमार झासमेत िव. धानम ी तथा
गते सूचना कािशत गरेको र सूचना कािशत मि प रषद्को कायालयसमेत
िमितले ७ िदनिभ समेत हािजर हन नआई गैरहािजर
संिवधानको धारा ८३ अनस
ु ार
देिख छ । य तो अव थामा िनवेदकलाई पया सङ् घीय यव थािपका भ नाले ितिनिधसभा र
सनु वु ाइको मौका दान नग रएको भ ने िनवेदन िजिकर राि यसभालाई जनाउने तथा धारा ८४ बमोिजम
त यमा आधा रत नदेिखने ।
ितिनिधसभा तथा धारा ८६ बमोिजम राि यसभा
सरु ाज तो २४ सै घ टा खिटनु पन गठन भएपिछ सङ् घीय संसद् गठन हने देिख छ ।
संवेदनशील अङ् गमा कायरत यी िनवेदक लामो संिवधानको धारा ७६(९) बमोिजमको मि प रषद्
समयस म कायालयमा जानकारी नगराई गैरहािजर गठन हनको लािग धारा ८४ तथा ८६ बमोिजम
रहेको देिख छ । यसरी गैरहािजर हने हरी िनयमावली, ितिनिधसभा तथा राि यसभा गठन भएको हनपु न र
२०४९ को प र छे द ९ को िनयम ८९ को (२)(ग) हाल सो गठन नभएको अव थामा िमित २०७२।९।९
अनस
ु ार सफाइ पेस गन मौकासमेत िदइरहन नपन मा िव तार भएको मि प रषद् संिवधानको धारा
कानूनी यव थासमेत रहेको अव थामा सफाइ पेस ७६(९) बमोिजम गठन भएको नभई संिवधानको
मौकासमेत दान गरी सोबमोिजमको िनणय पचा धारा २९८ बमोिजम गठन भएको देिखँदा नेपालको
खडा गरी िनवेदकलाई कारवाही ि या अगािड संिवधानको धारा ७६(९) बमोिजम सरकार गठन भई
बढाएको पाइ छ । यसरी गैरहािजर यी िनवेदकलाई ऐ. मि प रषद् िव तार भएको भ ने िनवेदन िजिकरसँग
िनयमावलीको िनयम ८८(झ) को कसरु मा को िनयम सहमत हन सिकएन । अक तफ िमित २०७२।९।९ मा
९३ को ३(ख) ले िदएको अिधकार योग गरी ऐ. को िव तार भएको मि प रषद् हाल कायम नरही िवघटन
िनयम ८४(छ) अनस
ु ार भिव यमा सरकारी नोकरीको भई प रि थित प रवतन भइसके को र उ मि प रषद्
लािग अयो य नठह रने गरी िनवेदकलाई नोकरीबाट ि याशील नरहेको अव थामा िनवेदन मागबमोिजम
हटाउने गरी िज ला हरी कायालय, धनषु ाका हरी िनवेदन जारी हने अव था नरहने ।
उपरी कबाट िमित २०६८।४।२४ मा गरेको िनणय
अत: मािथ उि लिखत तथा िववेिचत
कानूनसङ् गत नै देिखएकोले पनु रावेदन िजिकर पु न आधार कारणबाट िनवेदन दाबीमा उ लेख गरेको
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नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा ७६(९) बमोिजम चोरी, नेपाल सरकार िव. आलोक यादवसमेत
मि प रषद् िव तार नभई नेपालको संिवधानको धारा
जाहेरवालाले िनजको सनु चाँदी पसलमा
२९८ बमोिजम भएको देिखएको तथा उ मि प रषद् िमित २०६५।५।१० गते राित चोरी भएको हो भनी
िवघटन भई प रि थित प रवतन भइसके कोसमेत िमित २०६५।७।२२ मा २ मिहना १२ िदनपिछ आएर
देिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
मा िकटानी गरी जाहेरी दरखा त िदएको देिख छ ।
इजलास अिधकृत: रा साद भ राई
जाहेरीको िव ख डमा उि लिखत ितवादीह ले नै
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभु म् । जाहेरवालाको सनु पसल चोरी गरेका हन् भ ने वारदात
दे ने य दश सा ी कोही पिन भएको देिखँदैन ।
इजलास नं. ८
जाहेरवालाले ितवादीह ले मेरो दोकानबाट चोरी
गरी लगेको सनु चाँदीको बाँडफाँड कुरामा वादिववाद
१
गरेको सनु ेकोले मेरो नै दोकानको सनु चाँदी चोरेको हो
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी भ ने थाहा पाई आवाजबाट ितवादीह को पिहचान
के दार साद चािलसे, ०६६-CI-०७०३, बाटो गरेको हो भ ने कथन यथाथपरक तथा वा तिवकताको
िमचेको, ताप िसंह रावल िव. नवदा थापा भ डारीसमेत निजक रहेको भ ने कुरा व तिु न ढंगले किहँकतैबाट
पनु रावेदक वादी तथा
यथ
थािपत हन सके को नदेिखने ।
ितवादीह ले रीतपूवक न सापास गरी घर बनाई
फौजदारी मु ामा शंकाको सिु वधा अिभयु ले
क पाउ डवालसमेत लगाई सोबाटोलाई वीकार गरी पाउने भ ने सवमा य िस ा तसमेत रही आएको
भोग गद आएको देिखयो । यसरी यी पनु रावेदक वादी छ । सो आधारमा सु िसराहा िज ला अदालतले
र ितवादी नमदा थापा एवम् माधवे िब समेतले ितवादीह ले कसरु गरेको भनी पनु रावेदक ितवादी
उ बाटो वीकार गरी भोग गद आएको अव थामा आलोक यादव गरचनु भ ने िजवछ यादवको हकमा
सो बाटोस ममा यी पनु रावेदक वादीको हक चलन सु फै सला उ टी भई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
हन आउने देिखयो । यसरी वादी ितवादीह ले पाउने हँदा पनु रावेदन नगन ितवादीह िगलिगली
वीकार गरी आएको कायम रहेको बाटोबाहेक पिहला भ ने समु न यादव, ीराम यादव, राजेश यादव, रमेश
भएको सतनामाको कागजबमोिजमको बाटो यथ यादवसमेतको हकमा पनु रावेदन उजरु िदनेसरह मु ा
ितवादीह ले िमची क पाउ डवाल लगाएकोले उ
उ टीई िनज ितवादीह लेसमेत ततु मु ाबाट
क पाउ डवाल भ काई बाटो कायम ग रपाउँ भ ने सफाइ पाउने अव थामा ितवादीह लाई सजाय
यी पनु रावेदक वादीको िजिकर कानूनस मत देिखन गन गरेको सु फै सलालाई उ टी गरेको पनु रावेदन
नआएको हनाले आंिशक वादी दाबी पु ने ठह याई अदालत, राजिवराजको फै सला मनािसब नै देिखन
गरेको सु िज ला अदालतको फै सलालाई के ही उ टी आउने ।
गरी वादी दाबी नपु ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
जहाँस म पनु रावेदक नेपाल सरकारको
पाटनको फै सला मनािसब नै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीम येका पेशकुमार यादवले आफू वारदातमा
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली
संल न रहेको कुरा मौकामा र अदालतमा समेत वीकार
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् । गरेको, अ य ितवादीह लाई पोल गरेको, आफूलाई
२
८०००।– िदएको र चाँदीको िस समेत िदएको भ ने
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी त यलाई िनजका बाबु िकसनु यादवले मौकामा िदएको
के दार साद चािलसे, ०७२-CR-१४४२, नकबजनी िनवेदन कागज र िनजले अदालतमा गरेको बयानबाट
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यी ितवादीह ले नै चोरी गरेको त य पिु भइरहेको रोजगार यवसायी हन् भ ने कुरा कही ँकतैबाट पिु
अव थामा सफाइ िदन िम दैन भ ने पनु रावेदन हन सके को देिखँदैन । ितवादी बटुकृ ण काक ले
िजिकर रहेको छ सो स ब धमा िवचार गदा ितवादी अिधकार ा अिधकारीसम र सु िज ला
पेश यादवका बाबु िकसनु यादवले दािखला गरेको अदालतमा आफूले जाहेरवालालाई िवदेश पठाउने
चाँदीज तो देिखने िस जाहेरवालाकै पसलको दशी भनेर कुनै रकम निलएको र कुनै कागजसमेत नगरी
सामान हो भनी कही ँकतैबाट वत माणबाट पिु
िदएको भनी बयान गरेको देिख छ । जाहेरवालाले
हन सके को नदेिखने ।
पेस गरेको िमित २०६१।२।५ गतेको कागजमा
ितवादी पेश यादवले सनु को औ ंठी ितवादी बटुकृ ण काक ले जाहेरवालालाई िवदेश
. ८,०००।– िब गरेको हो भनी अिधकार ा (को रया) पठाउँछु भनेर रकम िलई कुनै कागज गरेको
अिधकारीसम बयान गरे तापिन उ औ ंठीको देिखँदनै । ितवादीह के दारबहादरु काक र
आिधका रक िनकायबाट प चकृते मचु ु का नभएको आ माराम काक लाई जमानीमा मा राखेर बटुकृ णले
अव थामा सो औ ंठीलाई दशीको पमा हण गनस ने रकम िलएको भनी जाहेरवालाले पेस गरेको कागजमा
अव था देिखएन । अिधकार ा अिधकारीसम को ितवादी बटुकृ णको सही पिन भएको देिखँदैन । यसरी
सािबती बयानका आधारमा मा यी ितवादीह िमित २०६१।२।५ मा भएको कागजमा ितवादी
उपरको कसरु कायम गराउन कानूनस मत देिखँदैन । बटुकृ ण काक को सही नै नभएको अव थामा अ
य तो बयान अ य व तिु न एवम् वत माणबाट यि ले गरी िदएको कागज यहोराका आधारमा
पिु भएको हनपु न ।
ितवादी बटुकृ णले रकम िलएको भनी मा न िम ने
अतः उि लिखत आधार माण र देिखएन । ितवादी बटुकृ ण काक ले रकम नै निलएको
कारणसमेतबाट सु िसराहा िज ला अदालतबाट देिखँदा उ कागजबमोिजमको दािय व पिन यहोनु
िमित २०६८।३।२० मा भएको फै सला िमलेको पन देिखन नआउने ।
नदेिखँदा उ टी भई सबै ितवादीह ले अिभयोग माग
ितवादीह उपरको कसरु मािणत गनपन
ु
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, दािय व वादी प को नै ह छ । िनजह उपर जाहेरी
राजिवराजको िमित २०७१।८।९ को फै सला मनािसब परेकै आधारमा मा वैदिे शक रोजगारको कसरु गरेको
देिखँदा सदर हने ।
भ न सिकँ दैन । अनमु ानका आधारमा कसरु कायम हन
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
पिन स दैन । ितवादी बटुकृ णले जाहेरीअनस
ु ारको
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभु म् । रकम जाहेरवालालाई िवदेश पठाइिद छु भनी िलएको
३
देिखँदनै । िनज बटुकृ णले रकम िलई कागज ग रिदएको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी भ ने वादी प को पनु रावेदन िजिकर पिन छै न । कुनै
के दार साद चािलसे, ०७०-CR-०६५७, वैदेिशक कागज नगरी िदएको र जाहेरवालाह को भनाइलाई
रोजगार, नेपाल सरकार िव. बटुकृ ण काक समेत
मा अि तम स य मानी ततु अिभयोगप दायर
वादी नेपाल सरकारले िमित २०६१।२।५ भएको छ । जाहेरी वयम् माण होइन । सो जाहेरी
गते यी ितवादीह के दारबहादरु काक र आ माराम अ य माणबाट समिथत हनपु छ, य तो अव था
काक जमानी बसी पैसा िदएको कागजको आधारमा िव मान नदेिखने ।
नै ितवादीह उपर अिभयोग माग दाबी िलएको
अतः मािथ िववेिचत आधार तथा माणको
देिख छ । यसरी जमानी ब ने यी ितवादी आधारमा ितवादीह बटुकृ ण काक , के दारबहादरु
के दारबहादरु काक र आ माराम काक वैदेिशक काक र आ माराम काक ले आरोिपत कसरु गरेको
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कुरा पिु हन आएको नदेिखँदा िनजह लाई सफाइ १ भाग िलखत मा बदर हने गरी भएको पनु रावेदन
िदने गरी भएको काठमाडौ ँ िज ला अदालतको िमित अदालत, बटु वलको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
२०६५।१२।१४ को फै सला सदर गन पनु रावेदन
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट
अदालत, पाटनको िमित २०६७।११।७ को फै सला यी यथ ितवादीले पनु रावेदक वादीह म ये
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
एकासगोलको प नी च पादेवी चौधरीको म जरु ी
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
निलई आ नो नाममा दता रहेको उ िववािदत ज गा
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् । राजीनामाको िलखतबाट िब यवहार गरेको देिखँदा
४
िनज च पादेवीको हक ला नेस मको ४ भागको १
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी भाग िलखत मा बदर हने ठह याई गरेको पनु रावेदन
के दार साद चािलसे, ०६७-CI-११७६, िलखत अदालतको िमित २०६७।३।२८ को फै सला मनािसब
बदर दता नामसारी, च पादेवी चौधरीसमेत िव. च
देिखँदा सदर हने ।
शेखर चौधरीसमेत
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १९ नं. इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।
मा “िपता पख
५
ु ाका पालाको चल अचल गै स पि को
हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीस म यवहार मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
चलाउन वा नी, छोरा, अिववािहत छोरी वा िवधवा के दार साद चािलसे, ०६८-CI-०२६६, घर हटाई
बहु ारीको म जरु ी नभए पिन आफूखशु गन पाउँछ । िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ, ह र साद के वट िव.
अचलमा आधीभ दा बढी भने यवहार चलाउनै परे च गुजुली के वट
पिन ए काइस वष नाघेका वा नी, छोरा, अिववािहत
सु िज ला अदालतबाट भई आएको
छोरी र िवधवा बहु ारीह को म जरु ी िलई मा खच गन िमित २०६७।१।४ मा भएको सजिमन मचु ु काका
ह छ । म जरु ी निलई गरेको सदर हँदैन” भ ने कानूनी मािनसह ले सािबकदेिख नै उ ज गा वादीले
यव था रहेको देिख छ । उ कानूनी यव थालाई भोगचलन गद आएका हन् ितवादीले घर बनाई
हेदा चलमा सबै र अचलमा आधास म २१ वष नाघेका िखचोला गरेका हन् भनी िकटानी साथ लेखाइिदएको
वा नी, नाबालक छोराछोरीह को म जरु ी निलई देिख छ । िववािदत ज गा सरकारी ८ नं. िभ को
िब गन ब देज लगाएको देिखँदैन । आधाभ दा बढी ज गा हो भनी यी पनु रावेदक ितवादीका सा ीले
िब गरेको भ ने वादीको िजिकर पिन देिखँदैन । ततु समेत सु अदालतमा बकप ग रिदएको देिख छ ।
मु ामा यथ ितवादीका नाबालक छोराछोरीह को सािबक वडहरा दबु ौिलया गाउँ प चायत कायालयको
उमेर २१ वष ननाघेको देिख छ । य तो अव थामा िमित २०३४।९।२७ को घरघडेरी ज गाको पोत
यथ ितवादीले नाबालक छोराछोरीह को म जरु ी ितरेको रिसद िमिसल संल न रहेको देिख छ भने
िलइरहनु पन देिखएन । वादी च पादेवीको हकमा िमित २०६७।९।८ को बडहरा दबु ौिलया गा.िव.स.
िलखत बदर भएकै देिख छ । पनु रावेदक वादीह तथा कायालयले २०२७ सालदेिख २०६५ सालस म
यथ ितवादी गरी ज मा ४ अंिशयाराबाहेक अ य
यथ वादीले िववािदत ज गा खिलहानको पमा
अंिशयार भएको नदेिखँदा नाबालक उिदतनारायण भोगचलन गद आएको भनी सजिमन यहोरा
चौधरी र मान पा चौधरीको हकमा सु िज ला खल
ु ाई सो आधारमा िकटान गरी िसफा रस िदएको
अदालतको फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदक वादी देिख छ । य तो अव थामा िववािदत सािबक ज गामा
च पादेवी चौधरीको हक ला नेस मको ४ भागको
यथ वादीले लामो अविधदेिख भोगचलन गरेको
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देिखन आउने ।
जहाँस म पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर रहेको छ । सो स ब धमा िवचार गदा यथ
वादीले सािबक वडहरा दबु ौिलया गाउँ प चायत
कायालयको घरघडेरी ज गाको पोत ितरेको रिसद,
२०२७ सालदेिख २०६५ सालस म यथ
वादीले नै भोगचलन गद आएको भनी हालको
वडहरा दबु ौिलया गा.िव.स. ले िदएको िसफा रस,
िमित २०६७।१।४ मा सु िज ला अदालतबाट भई
आएको सजिमन मचु ु काका (साँध सँिधयारवालाह
समेतले) अिधकाशं मािनसह ले सािबकदेिख नै
उ ज गा वादीले भोगचलन गरी आएको भनी
लेखाइिदएको यहोरा तथा पनु रावेदक ितवादीकै
सा ीसमेतले उ ज गा ८ नं. सरकारी पत ज गा हो
भनी सु अदालतमा गरेको बकप लगायतका िलखत
माणबाट यथ वादीले लामो समयदेिख भोगचलन
गद आएको देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादीले उ
िववािदत ज गा सािबकदेिख नै आ नो भोगचलनमा
रहेको हो भनी कुनै व तुगत आधार माण पेस
गनसके को अव था देिखएन । यसरी यथ वादीले
लामो समयदेिख भोगचलन गद आएको उ ज गामा
िनज ितथ थानमा बसेको समयमा यी पनु रावेदक
ितवादीले अनिधकृत पमा क जा गरी घर बनाएको
देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार तथा माणबाट
यी पनु रावेदक ितवादीले यथ वादीको भोग
चलन गद आएको ज गा अनिधकृत तवरबाट क जा
गरी घरसमेत िनमाण गरेको देिखएकोले वादी दाबी
पु न नस ने ठह याएको सु नवलपरासी िज ला
अदालतको िमित २०६७।१।२९ को फै सलालाई
उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम घर हटाई वादीले चलन
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
२०६७।१२।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।

६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६६-CR-०५३८, जबरज ती
करणी, िव म िसंह ठगु ना िव. नेपाल सरकार
ितवादी िब म िसंह ठगु नाले अदालतमा
जबरज ती करणीमा इ कारी बयान िदए पिन मौकामा
दवु ैजनाको सहमित र म जरु ीमा करणी गरेको हो
भनी पीिडतलाई करणी गरेको कुरालाई वीकारी
आ नो बयान गरेको देिख छ । पीिडतले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा िनज ितवादीले मेरो मख
ु
थनु ी बो न निदई डर धाक ध क देखाई जबरज ती
सु वाल याती मेरो म जरु ी बेगर करणी गरेका
हन् भनी तथा अदालतमा समेत सोही यहोरालाई
समथन हने गरी बकप यहोरा लेखाएको देिख छ ।
Central Police Forensic Science Laboratory
बाट ा त िमिसल संल न परी ण ितवेदनलाई हेदा
अिभयु िव म िसंह ठगु नाको पेिनस वाव तथा
पीिडतले लगाएको भिनएको सु वालमा Human
Semen भेिटएको भनी उ लेख भएको पाइ छ ।
यस कारको घटनामा पीिडत नै वयम् च मिदत
गवाह मानी आएको र आ नो च र र अि मतामै
ितकूल भाव पन िवषयमा वत पमा पीिडतले
अनस
ु धानको रोहमा एवम् अदालतमैसमेत एकै
िमलानको बयान िदएको देिख छ । हन त सबै अव था
प रि थितमा पीिडत भिनएका यि को भनाईलाई
एक मा आधार िलई आरोिपतलाई सजाय गरी हा ने
सोचलाई यायको रोहमा समथन गन सिकँ दैन । येक
घटना, प रि थित, प ह को बयान, त काल ग रएको
कारवाही, व तिु थितमा देिखएका माण, अिभयोग
लगाउनेको बयानको िव वसनीयता इ यािदलाई
समि गत पमा िव लेषण गनु आव यक हने । ततु
मु ामा ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गदा करणी गरेको त यमा सािबत भए तापिन
सो करणी राजीखशु ीले गरेको भनी बयान िदएकोमा
अदालतसम बयान िदँदा कसरु मा ई कार रही आफू
घरमा नभई वारदातको िदन खलंगा बजारमा डेरामा
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रहेको भनेको देिख छ भने िनज ितवादीका सा ी
गगन िसंहले आफूह सँगै बसी िबयर खाई राित १०
इजलास नं. ९
बजे मा आ नो खलंगाको डेरामा गएको भनी बकप
गरेको देिख छ । यसबाट ितवादीको अदालतसम
१
गरेको फरक बयान िव वसनीय देिखन आएन । मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अक तफ घटनाको त कालपिछ पीिडतले आ नो सारदा साद िघिमरे, ०७०-WO-०५७४, उ ेषण,
प रवारमा घटनाको जानकारी िदएको र भोिलप टै िवजयकुमार चौधरी िव. िश क सेवा आयोग,
जाहेरी परेबाट समेत पिन पीिडत वा पीिडतको सानोिठमीसमेत
प रवारबाट पिछ नयाँ सोच बनाई (After Thought)
म िनवेदकले कानूनबमोिजम समयमै
आ नो र प रवारको इ जत र अि मताको िववाद का.स.मू. भरी पेस गरेकोमा िढलो गरी का.स.मू. फारम
खडा हने गरी ितवादीलाई का पिनक आरोप लगायो पेस गरेको भनी अङ् क घटाई िवप ी स जयकुमार
होला भनी िव वास गनपन
ु मनािसब कारण नदेिखने । यादवको ततृ ीय ेणीको शैि क यो यतालाई ि तीय
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
ेणीको अङ् क िदई मलाई बढुवा हनबाट वि चत हने
भनेका कुराह लाई िमिसल संल न माणह बाट गरी िवप ी िश ा आयोगको िमित २०७०।१०।१०
अ यथा भ नसके को छै न । ितवादीले गरेको को सूचनाअनस
ु ार िवप ी स जयकुमार यादवलाई
बयान यहोरा, पीिडतको भनाई, परी ण ितवेदन बढुवा िसफा रस गरेको कारवाही िनयिु िदएको
यहोरासमेतका आधार र कारणह बाट यी ितवादी भए सो िनयिु लगायत स पूण काम कारवाही
िब म िसंह ठगु नाको यस कसरु मा संल नता छै न बदर गरी म िनवेदकलाई िन.मा.िव. ि तीय ेणीको
भ न िमलेन । तसथ पीिडतले गरेको बयान तथा िश क पदमा बढुवा गनु भनी िवप ीह को नाममा
िनज ितवादीको घटना स ब धमा भएको अ य परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन माग
प रि थितज य माणह बाट समेत पनु रावेदन दाबी रहेकोमा िमित २०७२।६।१५ मा िश क सेवा
अदालत, महे नगरको फै सलालाई अ यथा भ न आयोगबाट गोरखाप राि य दैिनक पि कामा
निम ने ।
कािशत सूचनाअनस
ु ार यी िनवेदक िन.मा.िव. ि तीय
पीिडतको उमेर स ब धमा हेदा िज ला ेणीको िश क पदमा बढुवाका लािग िसफा रस भई
वा य कायालय, दाचलाको
च.नं. ४७२।०६४।६५ िमित २०७२।१२।२१ मा िज ला िश ा कायालय,
ु
िमित २०६४।१२।१२ को उमेर जाँच गरेको प बाट धनषु ाबाट िमित २०७२।७।२० देिख जे ठता कायम
१६-१८ वष भनी लेखी आएको िमिसल संल न हने गरी बढुवा िनयिु भएको बहसका ममा कानून
माणबाट देिखँदा यी ितवादीलाई जबरज ती यवसायीबाट पेस भएको आयोगबाट गोरखाप
करणीको महलको दफा ३ को उपदफा ४ बमोिजम ५ राि य दैिनक पि कामा कािशत सूचना र बढुवा
वष कै द सजाय र ितपूितको माग स ब धमा िवचार िनयिु प को ितिलिपबाट देिखएकाले िनवेदन
गदा कसरु को अव थाको आधारमा . १०,०००।– मागबमोिजम आदेश जारी गनु पन अव था िव मान
पीिडतले ितवादीबाट ितपूितबापत भराई िलन नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
पाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: िसजन रे मी
इजलास अिधकृतः समु न पा डे
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् ।
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२
ितवादीउपर सािबक
ाचार िनवारण
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी ऐन, २०१७ एवम् हाल चिलत ाचार िनवारण
सारदा साद िघिमरे, ०७०-WO-०७५५, उ ेषण, ऐन, २०५९ दवु ै ऐनको कसरु र सजायको दाबी िलई
देवद प तसमेत िव. ि भुवन िव वालय सभा, आरोपप पेस हन आएको देिख छ । हा ो कानूनी
िकितपुरसमेत
यव था हेदा कुनै पिन यि लाई कसरु गदाको
ि भवु न िव विव ालय िश क िनयिु का अव थामा चिलत कानूनमा तोिकएभ दा बढी सजाय
आधार, काय स पादन मू याङ् कन तथा काय मता िदइने छै न भ ने चिलत नेपालको संिवधान तथा
अङ् क िवभाजन एवम् िसफा रसस ब धी ि या थािपत यायको मा य िस ा त रहेको छ । िनज
२०६४ (२०७० पौष १४ गतेस म भएका संशोधनह
ितवादी इि दरा सवु ेदी पोखरेलले उ माण सन्
सिहत) को अनस
ु ूची १ को दफा १.२ मा यापक १९९२ मा ा गरी िव.सं. २०५५।८।१ मा पेस गरेको
पदको आ त रक ितयोिगताको योजनाथ िनधा रत िमिसल संल न िनजको यि गत िववरण फारमबाट
शैि क यो यताको अङ् क िवभाजन दफा १.३ को अ य देिखँदा सो समयमा सािबक ाचार िनवारण ऐन,
यव थाको अधीनमा रहने गरी भनी िविभ न तहको २०१७ चलनमा रहेको र आरोप दाबीमा पिन सािबक
शैि क यो यताबापत अङ् क िनधारण गरेको देिख छ
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ कोसमेत
भने दफा १.३ को (क) र (ख) दवु ैमा नातको र दाबी िलएको देिखएकोले सािबकको कानूनी यव था
तह ततृ ीय ेणीमा उ ीण भएका उ मेदवारले अङ् क आकिषत हने भई यी पनु रावेदक ितवादी इि दरा
नपाउने यव था गरेको हँदा यी िनवेदकले नातको र सवु ेदी पोखरेलले सािबक ाचार िनवारण ऐन,
तह ततृ ीय ेणीभ दा मािथको ेणीमा उ ीण गरेको २०१७ को दफा १२ बमोिजमको कसरु गरेको देिखने ।
भ न नसके को र ततृ ीय ेणीमा उ ीण गरेकाले
तसथ, िववेिचत त य कानून एवम् यसै
अङ् क नपाउने भ ने उि लिखत यव थामै रहेको अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका आधार
देिख छ । पिहलेको िव ापन एक पटकलाई मा भएको कारणबाट पनु रावेदक ितवादी इि दरा सवु ेदी
र सो यव था हाल खारेज भइसके को भ ने िवप ीको पोखरेलले सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
िलिखत जवाफबाट देिखएको हँदा खारेज भइसके को दफा १२ को कसरु गरेको ठह याई िनज ितवादीलाई
यव थाअनस
ु ार नै उ मेदवारी दता गन पाउनु पछ सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) नं. बमोिजम
भ ने िनवेदकह को माग कानूनसङ् गत देिखन ५००।- (पाँच सय) ज रवाना गन गरेको िवशेष
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम उ पेषणको आदेश अदालत, काठमाड को िमित २०७२।१०।२१ को
जारी गनु पन अव था िव मान नदेिखँदा रट िनवेदन फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : िवदरु कुमार उपा याय
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
क यटु र : संजय जैसवाल
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् ।
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
४
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सारदा साद िघिमरे, ०७२-CR-०९४६, ाचार
सारदा साद िघिमरे, ०७३-CR-००२६, ाचार (न कली माण प ), नेपाल सरकार िव. काशच
(न कली माण प ), इि दरा सुवेदी पोखरेल िव. भ
नेपाल सरकार
अदालतका आदेशानस
ु ार िववािदत भिनएका
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माणप ह पनु : माणीकरण भई आउँदा िनज अंशु वै िव. िश ा म ालय, िसंहदरबारसमेत
ितवादीले पेस गरेको Intermediate पास गरेको
उमेर, नाम र जात स चाउने िनयमह ,
माण प बमोिजम ततृ ीय ेणीमा पास गरेको पिु
२०१७अनस
ु ार उमेर, नाम र जात स चाउनु परेमा
भई आएको िनजले पेस गरेको चा रि क माण माणप पाएका िमितले ६ मिहनािभ मख
ु िज ला
प समेतबाट माणप को यहोरा समिथत भएको अिधकारीसम िनवेदन िदनु पनछ भ ने ावधानसमेत
छ । पनु : मािणकरणमा Indian Nationality भ ने रहेकोमा तोिकएको हद यादिभ स बि धत िनकायमा
उ लेख भएको िवषय ततु आरोपप को िववादको गई आव यक ि या पूरा गरेको संल न कागजातबाट
िवषय देिखँदैन । अ कसैको शैि क यो यताको देिखन नआएको अव थामा तपाइँको मागबमोिजम
माणप पेस गरेको भनी यी ितवादीमािथ आरोप ज मिमित स चाउन सिकने कानूनी आधार नरहेको
पिन लगाइएको छै न । ितवादीको बाबक
ु ो नामसमेत यहोरा जानकारी गराई िमित २०७०।४।८ मा परी ा
उ लेख भएको कोड नं. माङ् क एवम् ा ताङ् कसमेत िनय ण कायालय, सानोिठमी भ परु ले जानकारी प
ितवादीले पेस गरेको शैि क यो यताको माणप उ च उपल ध गराएको िनवेदकले िनवेदन साथ पेस गरेका
मा यािमक िश ा प रषदक
् ो िमित २०७२।३।२१ को ितिलिप कागजातबाट देिख छ । यी िनवेदकले िमित
प बाट माणीकरण भएको भ ने देिखएको अव थामा २०६९।२।३० मा जारी भएको माणप मा उि लिखत
मािणकरणको कै िफयतमा Indian Nationality भनी ज मिमित स चाई पाउँ भनी िज ला शासन कायालय,
लेिखएकै आधारमा मा ितवादीले न कली एवम् लिलतपरु मा िमित २०६९।११।१४ मा मा िनवेदन र
झु ा माणप पेस गरेको भनी ितवादीउपर कसरु परी ा िनय ण कायालय, सानोिठमी भ परु मा िमित
थािपत गरी सजाय गन मनािसब नदेिखएको हँदा २०७०।३।१४ मा िदएका िनवेदनह उमेर, नाम र
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत जात स चाउने िनयमह , २०१७ र परी ा स चालन
हनु भएका िव ान् सह यायािधव ाको बहस िजिकर तथा यव थापन िनदिशका, २०६८ को दफा ४५(२)
तथा यस अदालतबाट िमित ०७३।११।२४ मा भएको मा उि लिखत माणप पाएको िमितले ६ मिहनाको
यथ िझकाउने आदेशसँग सहमत हन नसिकने ।
हद यादिभ परेको नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान
उ च मा यिमक िश ा प रषद् सानोिठमी भ परु को नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िमित २०७१।१२।१८ को प बाट यथ , ितवादी उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
काशच भ को शैि क माणप पिु त भनी क यटु र: िसजन रे मी
लेिखआएकोले आरोप माग दाबीबमोिजम ितवादीले इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् ।
अनु ीण भएको झु ा न कली माणप पेस गरेको
नदेिखएकोले ितवादीलाई सफाइ िदने ठह याएको
इजलास नं. १०
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०७२।५।३१ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
१
इजलास अिधकृत: िवदरु कुमार उपा याय
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् । ई र साद खितवडा, ०७१-WO-०६७०, उ ेषण,
५
अशोककुमार चौधरी िव. स री िज ला अदालतसमेत
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िनवेदनमा उि लिखत िक.नं. १७१ र १४८
सारदा साद िघिमरे, ०७०-WO-०१९६, उ ेषण, का ज गा वणकुमार चौधरीले र.नं. १२५२० बाट
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िमित २०६०।३।१३ मा ग रिदएको बकसप को गरी ज मा ५ वष ६ मिहना कै द गनु भनी काठमाड
िलखतबाट यी िनवेदक अशोककुमार चौधरीले ा िज ला अदालतबाट िमित २०७३।११।३ मा प
गरेको देिख छ । उ ज गा िनवेदकले अपतु ालीको पठाए तापिन िनवेदक िमित २०६८।५।१३ देिख
मा यमबाट ा गरेको भ ने देिखँदैन । य तो थनु ामा बसेको भई २०७३।११।१२ स म कै दमा
अव थामा यी िनवेदकले आ नो बाबबु ाट अंश बसेको अविध ५ वष ६ मिहना भइस दा पिन कै द
अपतु ाली ा गरेको स पि बाहेक अ य स पि बाट मु नगरेको िमित २०७३।११।१३ देिख हालस मको
िबगो भराइिदनपु न भ न िम ने नदेिखने ।
थनु ाको अविधलाई कानूनअनु पको मा न नसिकने ।
बकसप को मा यमबाट िनवेदकले
तसथ यी िनवेदकलाई द ड सजायको
ा गरेको स पि उपर दािय व रहने गरी भएको ३८ र ४१ नं. अनस
ु ार कै दको १ वष ६ मिहना र
त कालीन पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको ज रवानाबापतको ४ वष कै द गरी ज मा ५ वष ६
िमित २०७१।९।२४ को आदेश िमलेको नदेिखँदा मिहना कै दमा राखी कै द मु गनु पनमा सो कै द भु ान
उ ेषणको आदेश ारा बदर ह छ । ऋणी यामनारायण भइसके तापिन अझै थुनामा राखेको देिखएको र
चौधरीले िमित २०६१।६।४ मा अंश मु ाका स दभमा िवप ीह बाट यी िनवेदकलाई लागेको उपयु बिकङ
तायदाती फाँटवारी पेस गदा िनजको नाममा स री कसरु मु ाबाहेक अ य मु ामा कै द लागेको भ नसके को
िज ला सकरपरु ा गा.िव.स. वडा नं. १ को िक.नं. ७०, नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकलाई थनु ामु
७३, १९४, ऐ. वडा नं . ६ को िक.नं. १६०, ३४८, ग रिदनु भनी ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
३५६, ३५९, ३६०, १५३, अगािड गा.िव.स. वडा नं. इजलास अिधकृत: भोजराज रे मी
७क िक.नं. ४९४, ५८७, ६३०, ६२७ र ऐ वडा नं. इित संवत् २०७३ साल चैत ६ गते रोज १ शभु म् ।
८ िक.नं. ३३२ को समेत ज मा ज.िव. १-९-१२३/४
उ लेख गरेको भ ने देिखँदा सोही ज.िव. १-९-१२३/४
इजलास नं. ११
म ये िववादका प को हकभोगमा रहेका ज गाम येबाट
जो जसको िबगो भ रभराउ गनपन
ु हो िनजह को िबगो मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी पु षो म
कानूनबमोिजम भराई िदनु भनी िवप ीह को नाममा भ डारी, ०७०-CR-०११७, कत य यान, नेपाल
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
सरकार िव. मोद सुनुवारसमेत
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
ितवादीह ले मतृ कलाई मानु पन
क यटु र: मि जता ढुंगाना
पूव रसइवी भएको कुरा कही ँकतैबाट पिु हन नसके को
इित संवत् २०७३ साल काितक १९ गते रोज ६ शभु म् । र िनजह ले सँगै बसी र सी खाइसके पिछ िववाद भई
२
उसैबखत िनज ितवादीह ले मानबहादरु िल बल
ु ाई
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. बाँस र ढुङ्गाले हा दा िनजको मृ यु भएकोले उसै बखत
ी पु षो म भ डारी, ०७३-WH-००५८, उठेको रस था न नसक साधारण लाठी र ढुंगाले हार
ब दी य ीकरण, ानु खनाल िव. उ च अदालत, गरेकोमा सोही चोटका कारण िनज मानबहादरु िल बक
ु ो
पाटनसमेत
मृ यु भएको देिखँदा सो वारदातको कृित र अव था
िनवेदकलाई िविभ न ४० थान मु ामा हेदा पनु रावेदक / वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
हरेकमा १ वष ६ मिहना कै द र ४० थान मु ामा ज मा िजिकरबमोिजम मनसाय े रत ह या हो भ ने त य
.४२,९७,७२,४४०।२८ ज रवाना भई कै दको मािणत हन सके को देिखन नआई आवेश े रत ह या
हकमा १ वष ६ मिहना र ज रवानाको हकमा ४ वष भएको देिखन आउने ।
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अतः उपरो त य र आधार माणबाट खारेज हने ।
ितवादीह मोद सनु वु ार र िसताराम खड् कालाई इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम क यटु र: उ रमान राई
१०(दश) वष कै द हने ठह याई सु मोरङ िज ला इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् ।
अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन
२
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६९।३।१२ मा मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िव भर साद े , ०७२-WO-०३४७, उ ेषण,
इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
तरबेनीदेवी संघई िव. िज ला शासन कायालय,
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् । लिलतपुरसमेत
िक.नं. १२४० को ज गाको पूवतफ रहेको
इजलास नं. १२
न.नं. १८ को न सामा देिखएको २१’६” (ए काइस
िफट छ इ च) चौडाई भएको उ र सडकदेिख दि ण
१
िक.नं. ९६७ स म पु ने ज गा बाटोकै पमा कायम
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी रहने गरी वादी वस तराज िम र िवप ीह समेतले
िव भर साद े , ०७१-WO-०५१४, उ ेषण, संयु पमा योग गन पाउने सोबाहेक िक.नं.
मनकुमारी िल बु िव. कृिष िवकास बक िलिमटेड, १२४० को बाँक घरज गा वादी वस तराज िम ले
िनखनाई पाउने ठहछ भनी यस अदालतबाट िमित
े ीय कायालय, िवराटनगरसमेत
बकबाट तोिकएको समयाविधिभ बकको २०७२।१२।४ मा फै सला भएको देिखने ।
कजा नबझ
िनवेदकका छोरा सभु ाषच
संघईले
ु ाई भाखा नघाएपिछ कजाको लािग
लेिखिदएको िधतो बक तथा िव ीय सं थास ब धी वस तराज िम लाई िवप ी बनाई शाि त सरु ा कायम
ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोिजम िधतो िललाम ग रपाउँ भनी िज ला शासन कायालय, लिलतपरु मा
िब गरी बकले आ नो लेना रकम असल
ु गनस ने िमित २०७२।१।२४ मा िनवेदन िदएको र वस तराज
नै देिखने ।
िम ले तरवेनीदेवी संघई, सभु ाषच संघईसमेतलाई
यही िवषयव तक
ु ो स ब धमा िज ला िवप ी बनाई िजउ, यान, धनको शाि त सरु ा
अदालतमा मु ा गरी िनवेदकले अदालतको साधारण ग रपाउँ भनी िमित २०७२।१।२५ मा िनवेदन िदई
अिधकार े वीकार गरी तहतह फै सला भई शाि त सरु ाको ि कोणबाट िवप ी िज ला शासन
अि तम भइरहेको छ । सो त यह को बारेमा ततु कायालयको अिधकार े लाई दवु ै प ले समपण गरेको
िनवेदनमा कुनै कुरा उ लेख गरेको पाइँदैन । अतः ि थित देिख छ । अदालतबाट फै सला भइसके पिछ
िनवेदक सफा हातले अदालतमा वेश गरेको देिखन
यथ वस तराजले िनखनाई पाउने ठहरेको घरको
आएन । सबदु माण बझ
ु ी त लो अदालतह बाट चाबी िनजलाई बझ
ु ाउनपु न ह छ । यस अदालतबाट
फै सला भइसके को हँदा सोही त य र िवषयह मा रट पिन घर तथा ज गासमेत िनखनाई पाउने ठहरी फै सला
े बाट ह त ेपसमेत गन िम ने हँदनै । अतः मािथ भइसके को छ । अतः िनखनाई पाउँ भ ने मु ा अि तम
िववेिचत आधार माणबाट बकबाट भएको स झौता भई घर ज गा िनखनाई पाउने ठहरी रहेको ि थितमा
वा सत कबिु लयत पालन नगरेमा सरु ण बापत रहेको िवप ी कायालयले साँचो चाबी िदने गरी भएको प ले
जेथा िललाम िब गरी बकले आ नो साँवा याज िनवेदकको मौिलक हकमा कुनै आघात पु न जाने
असल
ु उपर गनस ने नै देिखँदा ततु रट िनवेदन देिखन आएन । िवप ी कायालयमा िनवेदन िदएको र
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शाि त सरु ाको आधारबाट भएको प ाचारसमेत उ
शंकर पाठक िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
मु ाबाट नै टुङ्गो लािगसके कोले यो रट िनवेदनको कायालय, िसंहदरबारसमेत
औिच यसमेत समा भइसके कोले रट िनवेदन खारेज
िनवेदकले िमित २०५९।४।१६ मा
हने ।
अ थायी अ यापन अनमु ित प पाएको िमिसल
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
संल न अ यापन अनमु ित प को फोटोकपीबाट
क यटु र : उ रमान राई
देिख छ । िश ा ऐन, २०२८ को दफा ११ड(५) मा
इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् । भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार यी िनवेदकले ५ वष र
३
सोभ दा बढी समय यितत हँदा पिन थायी अ यापन
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी अनमु ित प ा गनसके को िमिसल संल न माणबाट
िव भर साद े , ०७२-WO-०००८, उ ेषण, देिखएन । िमित २०७१ ावणदेिख िनवेदक िज ला
िवनोदकुमार दवाडी िव. िचतवन िज ला अदालत, िश ा कायालय, मकवानपरु को रेकडअनस
ु ार िश क
भरतपुरसमेत
पदमा कायम नरहेकोले िनवेदकले िनवेदनमा आफू
िनवेदनमा यी िनवेदकको वतनमा याद ी महे िकरण मा यिमक िव ालयमा कायरत
तामेल गन पठाउँदा घर ार फे ला नपरी बेप े तामेल भनी उ लेख गरे पिन िनवेदक यस िव ालयमा
भएप चात् िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ कायरत रहनु भएको छै न भनी िलिखत जवाफको
को िनयम २२क बमोिजम नाग रक राि य दैिनकमा यहोराबाट देिखएको छ । िश कको पमा रही
सूचना कािशत गरी िनजलाई सूिचत गन कानूनले पेसा गन िनवेदकको रोजगारीको अिधकार िनरपे
िनधारण गरेको ि या र रीत पु याई कानूनबमोिजम नभएको र कानूनबमोिजम अ यापन अनमु ित िलएको
याद तामेल भएको देिख छ । य तो अव थामा सो अव थामा मा पूण हने हो । यी िनवेदकले िनवेदनमा
ि यालाई बेरीत भनी बदर गद पनु ः अवसर िदँदै जाने आ नो मौिलक हक िवप ीह को काम कारवाहीबाट
हो भने मु ाको कारवाही अन तकालस म लि बन जाने हनन् भएको भनी उ लेख गरे तापिन कानूनले
भई याियक अ यौलताको ि थित िसजना हन जाने । तोके को यो यता ा गरेको छु भनी देखाउन नसके को
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट अव थामा िनवेदकको मौिलक अिधकारमा आघात
िनवेदकको िनवेदनमा उि लिखत काठमाड िज ला, परेको हो भनी मा न िम ने अव था नदेिखने ।
का.म.न.पा. वडा नं. ७ चाबिहल वतन नै वा तिवक
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट िश ा
वतन भएको भ ने त यमा िववाद देिखँदनै । सोही ऐन, २०२८ को दफा ११ड को कानूनी यव थाअनस
ु ार
वतनमा िनवेदकको नाउँको याद लेखी नाग रक िनवेदकले थायी अ यापन अनमु ितप
ा
राि य पि कामा याद सूचना कािशत भएको गनसके को पाइएन । कानूनले तोके को यो यता नै निलई
देिखँदा िनवेदकको नाउँमा सो तामेल भएको याद कायिविध नपु याई अ थायी िश कलाई िनर तर
बेरीतको भ न िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज लामो समयस म िश क पदमा कायम राखी रा न सो
हने ।
कानूनी यव थाले िम ने नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
हने ।
इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् । इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
४
क यटु र: उ रमान राई
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् ।
िव भर साद े , ०७१-WO-०३०६, उ ेषण,
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परु ानो कजा ितन नयाँ कजा िसजना गरेको र एउटै
इजलास नं. १३
समूह वा िनय णको फमका नाउँमा अ य शीषकमा
भाखा नाघेको परु ानो कजाको ठूलो रकम बाँक हँदाहँदै
१
पिन पटकपटक नयाँ कजा वाह गरेको भ ने वादी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. प को अिभयोगलाई होइन भ नसके को पिन नपाइने ।
आन दमोहन भ राई, ०६२ सालको स.फौ.
फम / क पनीह ले सरु ण व प राखेको
नं.३६४०, ाचार, नेपाल सरकार िव. के शव साद ज गाको ख रद गदाको िलखत मू य र चलनच तीको
भ राईसमेत
मू य एवम् बकले िधतो पा रत गराई िदँदा कायम गरेको
पिहलो थानीय िततप को रकम भु ानी मू यबीच ठूलो अ तर देिखएको, िकनेको एक सातािभ
गरी डकुमे ट छुटाउन बाँक छँदै र एकै समूहको फमको ज गाको ख रद मू यभ दा अ यिधक मू याङ् कन
अ य शीषकमा भाखा नाघेको साँवा याजको ठूलो गरेको देिखएको िवषयमा पिन यसो गनपनाको
आधार
ु
रकम बाँक हँदाहँदै कुनै िधतो सरु ण निलई ितवादी र कारण ितवादीह ले खल
ु ाउन सके कोसमेत
शेरबहादरु थापाको ठाडो तोक आदेशबाट उ तीनवटै नपाइँदा ितवादीह शेरबहादरु थापा, उ मकुमार
थानीय िततप खोिलिदएको देिख छ । जानीजानी नेपाल, पु षो म साद े ठ, मह तबहादरु महजन
बकको नीित िनदशनिवपरीत हने गरी, भाखा नाघेको र रजनीलोचन साद त डुकारले बकको िहतमा
अ य कजा बाँक छँदाछँदै, कुनै िधतो सरु ण नै दाबीको कजा वाह, वीकृत एवम् समथन गरे
निलई, थानीय िततप खोली िदन,ु िततप गराएको नभई नेपाल बकलाई गैरकानूनी हािन र
खोलेको भोिलप टै अि तयारी बेगर िबल पचजको ऋणी ितवादीह लाई गैरकानूनी लाभ पु याउने
डकुमे ट िनगोिसएट गरी ठूलो रकमको भु ानी िदनु बदिनयतले
जानीजानी नेपाल बकको नीित, िनदशन
्
र सो रकमको साँवा याज असल
ु नहनबु ाट ितवादी एवम् प रप ह को उ लङ् घन हनेगरी दाबीको कजा
शेरबहादरु थापा र उ मकुमार नेपालको बकलाई वाह गन गराउने काय गरेको भ ने त यको पिु ट हन
गैरकानूनी हानी र स बि धत पाट लाई गैरकानूनी लाभ आउने ।
पु याउने बदिनयत
रहेको ट हने ।
ितवादीह बाट भए गरेका थानीय
्
नेपाल बकको िमित २०५४।३।२ को िततप को कारोबार हेदा ो.के शव साद भ राई
प रप अनस
रहेको िस ी इ टर ाइजेजको लािग महे साद
ु ार २०५५ सालमा लगानी गरेको उ
हाइपोिथके शन कजाको लािग मा कजाको १५० गत लाले आ नो नाउँको ज गा िधतो सरु णमा
ितशतले हने . २ करोड ९२ लाख ५ हजार िदएको, यि गत धनजमानी बसेको, हाइपोिथके शन
बराबरको अचल स पि िधतो सरु णमा िलनपु न कजा एवम् थानीय िततप को िबल पचजबाट
देिखन आउँछ । सरु ण व प रािखएको िव वास उ इ टर ाइजेजको च ती खातामा ज मा भएको
इ टर ाइजेजका नाउँमा त कालकै अविधमा रकमम ये क रब ६० ितशत रकम भु ानी
ख रद गरेको ज गाको िलखत मू य एवम् थानीय िलएको देिखँदा िस ी इ टर ाइजेज पिन ितवादी
चलनच तीको मू य तथा कानूनी हैिसयतसमेत के ही महे साद गत लाकै िनय णमा रहे भएको
नहेरी नबझ
ु ी अ वाभािवक पमा बढी मू याङ् कन गरी देिख छ । ितवादीह आपसमा िमली बकको
गराई पेस गरेको मू याङ् कन ितवेदनलाई आधार कमचारीह समेतलाई िमलाई बनावटी थानीय
बनाई िधतो सरु णबाट असल
ु हन नस ने िकिसमले िततप खोली खो न लगाई त कालै डकुमे ट
असरु ि त कजा वाह गरेको, यसरी कजा वाह गदा िनगोिसयसन गरी बकबाट ठूलो रकम आफूह ले
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भु ानी िलने र िबलको रकम ितरी डकुमे ट नछु याई िनधारण गन र सोही अधारमा हाइपोिथके शन कजा
आफूलाई गैरकानूनी लाभ र बकलाई गैरकानूनी वाह हने भएकोले लगानी सरु ाको लािग टक जाँच
हािन पु याउने बदिनयत
राखेको भ ने वादी प को पिन त यमा आधा रत हनपु न ह छ । ितवादीह बाट
्
दाबी स ब धमा मािथ उि लिखत िततप स ब धी पेस भएको ितवेदनमा मू याङ् कन गदा हे रएको िवषय
िव ेषणबाट पिन देिखन आएको पाइने ।
र िलएको आधार, ि थित र अव था कुनै उ लेख
थानीय
िततप को कारोबारबाहेक भएको पाइँदैन । स बि धत फमको िधतो मू याङ् कन
ितवादीह ले िलएका अ य कजाको स ब धमा गन र टक जाँच गन बकका कमचारी एउटै रहेको पिन
हेदा िविभ न बहानामा कजा िलने तर भाखा नाघेको पाइने ।
कजाको साँवा याज ितन बझ
ितवादी इ दीरा गु ङले िमित
ु ाउनेतफ उदािसन
रहने गरेको भ ने देिखन आउँछ । उ कजाको २०५५।१२।१२ को कजा किमटीको िनणयमा
लािग ितवादीह ले िदएको िधतोको ज गाको मू य, िमित २०५५।१२।१९ मा मा सबै सद यले सही
मू याङ् कन र कानूनी हैिसयतका स ब धमा मािथ ग रसके पिछ आफूलाई सिहछाप गराउन याएकोले
उजागर भएका त यलाई हेदा कम मू यको कमसल दबाबमा परी सही गरेको भ ने देिखएकोबाट िनजले
ज गा त कालै ख रद गन, िधतोको स पि बाट कजा कजा किमटीको बैठकमा बसी, दाबीको कजा बकको
असल
ु हन नस ने िकिसमले अ वाभािवक पमा नीित िनदशनिवपरीत हनेगरी गैरकानूनी तरीकाले वाह
अ यिधक बढी मू याङ् कन गराउने, िविभ न शीषकमा गरेको छ भ ने जानीबझ
राखी िनणयमा सही
ु ी बदिनयत
्
पटकपटक ठूलो रकम कजा िलने र नितनसमेतको गरेको रहेछ भ नसिकने अव था िमिसल माणबाट
काय गरी आफूह लाई गैरकानूनी लाभ र बकलाई पिु ट हन नआउने ।
गैरकानूनी हािन पु याउने बदिनयतले
उि लिखत
ितवादी शा ता मान धरको हकमा उजरु ी
्
कजा िलएको भ ने वादी प को अिभयोग समिथत हन ितवेदन हेदा यो य तो काय गरी थानीय िततप को
आउने ।
िबल नेगोिसएट हन गई भु ानी गएको भ न वयम्
ितवादीह आफूले िववािदत िधतो वादीले सके को पाइँदनै । िट पणी नलेखी सहमित जनाई
सरु णको ज गा मू याङ् कन र टक जाँच गरी ितवेदन सही गरेको भ नेस म अिभयोग छ । ितवादीसम
पेस गरेकोमा अ यथा भ न नसक वीकार गरेका पेस भएका डकुमे टह मा िडि पे सी भए नभएको
छन् । बकले लगानी गन कजाको सरु ा र जोिखम बहन जनाई पेस गरेकै देिखँदा ितवादी शेरबहादरु थापा
गन उ े यले सरु णको लािग िधतो पा रत गरी िलइने र उ मकुमार नेपालले डकुमे ट नेगोिसयट गरेको
र ऋणीले कजा नितरेमा सोही िधतोबाट बकले कजा कायमा ितवादी शा ता मान धरले पिन सहमित
असल
ु गरी िलनपु न ह छ । यसकारण कजा वाह गनपु ूव जनाई मितयारको कसरु गरेको त य पिु ट भएको भ न
िधतो स ब धमा िविभ न कोणबाट िविभ न चरणमा निम ने ।
मू याङ् कन गन ग र छ, जसको ि या बकस ब धी
ितवादी ल मण के .सी.को हकमा िवचार
ऐन, िनयम, िनदिशका तथा प रप ह ले िनधारण गदा आ ना नाउँको ज गा िधतो रा न िदएको र
गरेको ह छ । मू याङ् कन गन मू याङ् कनकताले यि गत धन जमानी बिसिदएको भ नेबाहेक दाबीको
बकको सोही नीित िनदशनको अधीनमा रही बकको कजा िदने िलने अ य कायमा पिन स ल न भएको भ ने
िहतमा कजा सरु णलाई ि टगत गरी मू याङ् कन दाबी छै न । िधतोको ज गाको मू याङ् कन ितवादीले
गनपन
ु हन आउने । टक आफै ँ सरु ण नभए पिन गरे गराएको भ ने पिन िमिसल माणबाट देिखँदैन ।
टकले कजावालाको शाख, हैिसयत र कारोबार दाबीको कजा िलने खाने बदिनयतले
आ नै ज गा
्
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िधतो सरु णमा िदएको र यि गत जमानी बसेको आउने ।
भ ने सबदु माणह बाट पिु ट नभएको अव थामा
िबगोको रकम ितनपन
ठहर भएका
ु
िधतो सरु णको लािग ितवादी ल मण के .सी. ितवादीह बाट असल
ु ी हन नसके को अव थामा
ले पिन बकलाई गैरकानूनी हािन नो सानी पु याउने शेरबहादरु थापाबाट असल
ु गन फै सला यायसङ् गत
बदिनयतले
मितयारको कसरु गरेको भ ने त य पिु ट भएन भ ने शेरबहादरु थापाको पनु रावेदन िजिकर
्
भएको भ न निम ने ।
स ब धमा हेदा उजरु ी ितवेदनमा सजायको हकमा
अतः उि लिखत आधार, कारणह बाट ितवादीह उपर एउटै कसरु को सजायमा दाबी नभई
ितवादीम येका शेरबहादरु थापा, उ मकुमार के हीलाई मु य कसरु दारमा र के हीलाई मितयारमा
नेपाल, पु षो म साद े ठ, मह तबहादरु महजन, दाबी रहेको तर िबगोको हकमा नेपाल बक िलिमटेडलाई
रजनीलोचन साद त डुकार, महे साद गत ला, २०५८ फागनु मसा तस म गैरकानूनी हािन भएको
के शव साद भ राई, िवजय साद लोहनी, उ वलकुमार सावाँ याजको रकम .९,६१,२८,५३२।०१
ढकाल, के शवलाल े ठ, लोकबहादरु
े ठ, र भ रभराउ हँदाका िदनस मको हािनसमेत
कृ णबहादरु कारि जत, िव णरु ाम े ठ र नरे मेहर िवप ीह बाट नेपाल बक िलिमटेडलाई भराइपाउँ
े ठले उजरु ी ितवेदन मागदाबीबमोिजमको काय गरी सबै ितवादीह उपर एउटै दाबी िलएको पाइ छ ।
टाचारको कसरु गरेको ठह याई ितवादीम येका बकलाई भएको गैरकानूनी हािन नो सानीको लाभ
इ दीरा गु ङ, शा ता मान धर र ल मण के .सी.ले सबै ितवादीले बराबर पाएको वा ितवादीम ये यसले
भने दाबीको कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको िवशेष यित पाएको भ ने उजरु ी ितवेदनबाट नखु ने ।
अदालत, काठमाड को फै सला मनािसब देिखने ।
दाबीको कजा वाह गरी िबल पचज गरी
ितवादी
बनाइएका
शेरबहादरु
ितवादी महे साद गत ला, िवजय साद लोहनी
थापासमेतलाई िबगोबमोिजम ज रवाना हनपु नमा र के शव साद भ राईलाई गैरकानूनी लाभ पु याएको
.५०००।– मा ज रवाना हने ठहरेको िवशेष भ नेस म उजरु ी ितवेदनबाट देिख छ । सबदु
अदालतको फै सला िमलेको छै न भ ने वादी नेपाल माणह बाट पिन दाबीको िबगो ितवादी महे साद
सरकारको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा त काल गत ला, िवजय साद लोहनी र के शव साद भ राईले
चिलत टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा िलई उपभोग गरेको पिु ट भएको अव थामा
२९(२) मा प र छे द २ अ तगत सजाय हने कसुरको ितवादीह सबैबाट भराउन यायसङ् गत हने
स ब धमा ज रवाना तो दा ज रवानाको मािथ लो हद नदेिखने ।
.५०००।– हनेछ भ ने उ लेख भएको पाइ छ । सोही
दाबीको कजा वाह गन गराउने एवम्
दफाको ितब धा मक वा यांशमा िबगो .५०००।– िबल पचज गन कायमा कसरु दार देिखएका सबै
भ दा बढी भएमा सो िबगोबमोिजम ज रवाना हनेछ ितवादीह को कामको कृित र संल नता एकै
भनी उ लेख भएको देिख छ । ितवादी बनाइएका बक िकिसमको नभई अलगअलग भएको र िबगोको दाबी
कमचारी एवम् मू याङ् कनकताह समेतका हकमा एउटै भएको हँदा अलगअलग िबगो कायम हनस ने
वादी प ले अिभयोगमा यो यित िबगो िहनािमना गरेको अव था पिन देिखँदैन । दाबीको कजा वाह गदा
वा टाचार गरेको भ ने प ट दाबीको अभावमा एवम् थानीय िततप खोली िबल पचज गदा पदीय
उ दफा २९(२) को हदभ दा बढी ज रवाना गन दािय वको आधारमा िनवाह गरेको भूिमकाको आधारमा
निम ने भनी िवशेष अदालतको फै सला िमलेको देिखन कजा वीकृत गन अि तम अि तयारी ा त शेरबहादरु
40

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, वैशाख - १
थापा रहेको एवम् िनजले बक र यसका कमचारीह बाट र िवजय साद लोहनीलाई गैरकानूनी लाभ पु याएको
स पािदत कायको मू याङ् कन, िनरी ण, सपु रवे ण ठह याई हािन नो सानी पु याएको िबगोम ये ितवादी
गनपन
ु एवम् कै िफयत देिखन आएमा कजा वाहमा महे साद गत लाबाट .३,९०,५३,१३७।३३,
अंकुश लगाउन स नेस मको अिधकार योग गन ितवादी महे साद गत ला तथा के शव साद
पाउनेमा यसो नगरी ठाडो तोक आदेशको भरमा कजा भ राईबाट
.४,१७,४८,१८८।६८, ितवादी
वाह गन, कजा वाह गदा िधतोको मू याङ् कन सही महे साद गतला तथा िवजय साद लोहनीबाट .
तवरले भए नभएको तथा िधतो असल वा कमसल के १,५३,२७,२०६।– र िनजह ितनैजनाबाट असल
ु
हो हेद नहेरी बकको कजा लगानीस ब धी ऐन, िनयम, हन नसके को िबगो जितको रकम कजा लगानी गदा
िनदिशका एवम् प रप ह को उ लङ् घन गरी कजा मु य िज मेवार देिखएका यि ितवादी शेरबहादरु
वाह गरेको, िनयिमत पमा रा नपु न कजा किमटीको थापाबाट टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा
बैठक नगराई एकमु ठ पमा कजा किमटीबाट पास २९ बमोिजम नेपाल बक िलिमटेडलाई भराइिदने,
गराउने गरेकोसमेतबाट बकको कजा वाहबाट भएको अ य ितवादीह इि दरा गु ङ, शा ता मान धर
नो सानीको अि तम िज मेवारी पिन िनजले नै िलनपु न र ल मण के .सी.ले दाबीको कसरु बाट सफाइ पाउने,
हन आउने ।
सो ठहनाले त काल चिलत टाचार िनवारण ऐन,
अतः दाबीको कजा एवम् िबल पचजको २०१७ को दफा ८ र २९(२) को ितब धा मक
रकम िलई उपभोग गन ितवादी महे साद गत ला, वा यांशअनस
ु ार ितवादी महे साद गत लालाई
िवजय साद लोहनी र के शव साद भ राईबाट उपभोग
.६,७५,९०,८३४।६७, ितवादी के शव साद
गरेअनस
ु ारको िबगो असल
ु उपर गन र िनजह बाट भ राईलाई .२,०८,७४,०९४।३४ र ितवादी
असल
ु हन नसके को िबगोजित ितवादी शेरबहादरु िवजय साद लोहनीलाई .७६,६३,६०३।- ज रवाना
थापाबाट असल
ु ठहर गरेको िवशेष अदालतको फै सला हने, सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम कसरु को
यायसङ् गत देिखन आउने ।
मा ाअनस
ु ार ितवादी शेरबहादरु थापालाई २ वष
तसथ िमिसल संल न सबदु
माण कै द र ज रवाना .५,०००।-, ितवादी उ मकुमार
एवम् मािथ उि लिखत आधार र कारणह बाट नेपाललाई १ वष कै द र .५०००।- ज रवाना,
उजरु ी ितवेदन माग दाबीबमोिजमको काय गरी ितवादी पु षो म साद े ठलाई ९ मिहना कै द
ितवादीम येका शेरबहादरु थापा, उ मकुमार नेपाल, र ज रवाना .५,०००।-, ितवादी रजनीलोचन
पु षो म साद े ठ, उ वलकुमार ढकाल, िव णरु ाम साद त डुकारलाई ६ मिहना कै द र ज रवाना
.५,०००।-, ितवादी मह तबहादरु महजनलाई ६
े ठ, लोकबहादरु े ठ, कृ णबहादरु कारि जत,
मह तबहादरु महजन, रजनीलोचन साद त डुकार र मिहना कै द र ज रवाना .५,०००।- ितवादीह
नरे मेहर े ठले त काल चिलत टाचार िनवारण उ वलकुमार ढकाल, िव णरु ाम े ठ, लोकबहादरु
ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अ तगतको, ितवादी े ठ, कृ णबहादरु कारि जत र नरे मेहर े ठलाई
के शवलाल े ठले सोही ऐनको दफा ७(१) अ तगतको, जनही . ५,०००।- का दरले ज रवाना हने, अका
ितवादी के शव साद भ राई, िवजय साद लोहनी र ितवादी के शवलाल े ठलाई सोही ऐनको दफा
महे साद गत लाले सोही ऐनको दफा ८ अ तगतको ७(१) र २९ बमोिजम . ५,०००।– ज रवाना हने
कसरु गरी नेपाल बक िलिमटेडलाई ज मा . ठह याएको िवशेष अदालतको िमित २०६२।७।१३ को
९,६१,२८,५३२।०१ गैरकानूनी हािन नो सानी र फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादी महे साद गत ला, के शव साद भ राई वादी एवम् ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न
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नस ने ।
तसथ, ितवादीह िजते महतो कोइरी र
इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
भोला भ ने िम ी सहनीले आरोिपत कसरु गरेको पिु ट
क यटु रः मि जता ढुंगाना
हन आएकोले िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
इित संवत् २०७३ साल काि क २२ गते रोज २ शभु म् । महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
§ यसै लगाउको ०६३ सालको रट नं.३४३१, सजाय गरेको सु िज ला अदालतको फै सला
उ ेषण / परमादेश, मह तबहादुर महजन िव. सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
कृ णराज लािमछानेसमेत
२०६९।१०।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
२
सदर हने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
काशमान िसंह राउत, ०७०-RC-००२०, कत य इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभु म् ।
यान, नेपाल सरकार िव. िम ी सहनीसमेत
§ यसै लगाउको ०७०-RC-००२६, कत य
घटना थल
कृित मचु ु का, लास
यान, नेपाल सरकार िव. िम ी सहनीसमेत
जाँच मचु ु का, ितवादीह को अिधकार ा
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
अिधकारीसम को बयानसमेतका िमिसल संल न
भएको छ ।
माणह को िव ेशण गदा यी ितवादी भोला सहनी
३
भ ने िम ी सहनी र िजते महतो जनताि क तराइ मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
मिु मोचा वाला समूहको संगिठत आपरािधक काशमान िसंह राउत, ०६८-WO-११४३,
समूहका सद य भएको र मतृ कले िनजह को सरु ाक उ ेषण, ा.डा. अशोकर न ब ाचाय िव. िचिक सा
गरेको भनी योजनाव त रकाबाट यी ितवादीह ले िव ान राि य ित ान, वीर अ पतालसमेत
सो समूहको नामबाट िविभ न यि ह लाई ह या
यस अदालतको िमित २०६९।०९।०९ को
गन ममा तुत मु ाका मतृ क सहदेव चौलागाई ंलाई अ त रम आदेशले िनवेदक अिनवाय अवकाश ा
धा रलो हितयार योग गरी िनममतापूवक घाँटी रेटी गनभु दा अगािडस म अथ पेिडक िवभागको मख
ु को
कत य गरी मारेको पिु हन आउने ।
हैिसयतले काय गनभएको
देिख छ । िनवेदक वीर
ु
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) अ पतालको सेवा अविधबाट अिनवाय अवकाश ा
नं. मा धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयार गै ले भएको िमितबाट ३ (तीन) वषको लािग अथ पेिडक
हानी, रोपी, घोची यान मारेमा जितजना भई हितयार िवभागमा िवशेष को पमा नेपाल सरकारबाट
छाडेको छ उितजना यानमारा ठहछन् । सव वसिहत िनयु हनभु एकोमा सो अविधसमेत समा भएको
ज मकै दको सजाय गनपछ
ु भ ने कानूनी यव था देिख छ । िनवेदक अथ पेिडक िवभागको सेवा
भएको पाइ छ । ततु मु ामा यी ितवादीह िजते
अविधबाट नै समा भई सेवामा नरहेको देिखएकोले
महतो कोइरी र भोला भ ने िम ी सहनीसमेतले मतृ क अब ततु िनवेदन िनवेदकको हकमा औिच य
सहदेव चौलागाई ंलाई योजनाव पमा मान िनयत समा भइसके को देिखयो । िनवेदकको हकमा ततु
िलई धा रलो हितयारले घाँटी रेटी कत य गरी मारेको िनवेदनको औिच य समा भइसके कोले ततु
पिु ट भएकोले िनजह लाई यानस ब धी महलको िनवेदन खारेज हने ।
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय इजलास अिधकृत : ेम खड् का
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा देिखन क यटु र: अजनु पो ेल
नआउने ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ ०६ गते रोज २ शभु म् ।
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यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार आदेश कानूनबमोिजम एवम् रीतपूवक नै भएको
फै सला भएका छन:
देिखयो । िनवेदकको पनु रावेदन अदालत, पोखराले
§ ०६९-MS-००१९, अदालतको अवहेलना, िमित २०६८।३।३० मा गरेको आदेश बदर ग रपाउँ
ा.डा. अशोकर न ब ाचाय िव. डा. बुल द भ ने िनवेदन दाबी पु ने देिखएन । तसथ ततु िनवेदन
थापासमेत
खारेज हने ।
§ ०६९-WO-०६३३, उ ेषण, ा.डा. इजलास अिधकृत : ेम खड् का
अशोकर न ब ाचाय िव. डा. बुल द क यटु र: रमेश आचाय
थापासमेत
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज २ शभु म् ।
४
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी फै सला भएका छन:
काशमान िसंह राउत, ०६८-WO-०५२०,
§ ०६८-WO-०५१९, उ ेषण, च मान
उ ेषण, च मान गु ङ िव. पुनरावेदन अदालत,
गु ङ िव. पुनरावेदन अदालत, पोखरासमेत
पोखरासमेत
§ ०६९-WO-१२७१, उ ेषण, च मान
लेनदेन मु ामा ितउ र िफराई फै सला
गु ङ िव. का क िज ला अदालत,
हँदाको िमितस म तारेखमा रहेका ितवादीले सो
पोखरासमेत
लेनदेन मु ाको कारवाही फै सला के भएछ भनी आफै ँ ले
५
चासो िच ता िलई फै सलाउपर पनु रावेदन गन याद मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
जारी ह छ भ ने जानकारी ह छ । यिद वा तवमा काशमान िसंह राउत, ०६७-WO-०२९५,
ितउ रमा लेिखएको वतन प रवतन भएको भए वा उ ेषण, िव मािद य पा डे िव. पुनरावेदन अदालत,
सो थानबाट बसोबास सरेको भए वयम् िनवेदकले बुटवलसमेत
नै कुनै न कुनै मा यमबाट जानकारी गराउनु िछटो
फै सलाको ठहर ख डमा उ लेख भएको
छ रतो याय दान गन कायमा अदालतलाई सहयोग कुराह ले िववािदत स पि मा हक िनधारण गरेको
ह यो । रीतपूवक तामेल भएको पनु रावेदनको हनपु दछ । ठहर ख डमा िनवेदक २०१७ सालमा नै
यादसमेत बेरीतको भनी के वल लेनदेन मु ाको फै सला छु ी िभ न बसेको भनी िनजलाई बाहेक गरी अ ५
काया वयनलाई िढलाई गन उ े य रहनु उिचत नहने । जना अंिशयारलाई मा सगोलको अंिशयार कायम
ािविधक र कानूनी िछ खोजी मु ाको ग रएको छ । अंश मु ाको ठहर ख डमा उि लिखत
फै सला र कारवाहीको बारेमा थाहा जानकारी यहोराबाट िनवेदकको नाउँमा रहेको स पि ब डा
रा नपु न आ नो कत यतफ उदािसनतामा देखाई ला ने अव था नै देिखन नआउने ।
लामो समयपिछ आएर तामेल भएको पनु रावेदन याद
अंश मु ाको ठहर ख डको भावनािवपरीत
गैरकानूनी भनी िनवेदक सफाहात िलई अदालतमा िनवेदकले पेस गरेको तायदातीको स पि समेत
वेश गरेको देिखन नआउने ।
समावेश हने गरी फै सलाको तपिसल ख डमा
तसथ उि लिखत त य एवम् आधार उ लेख हन पगु ेको देिखयो । सो भल
ु वश उ लेख
माणह बाट िनवेदक च मान गु ङ नाउँको िमित भएको तपिसल ख डसमेत िझिकिदने भनी िज ला
२०६५।१२।२ को पनु रावेदनको याद रीतपूवक नै अदालतबाट िमित २०६६।११।२८ मा संशोधन
रहेको देिखँदा सो यादलाई बदर नगन गरी पनु रावेदन आदेशसमेत भई सो संशोिधत आदेशले फै सलाकै
अदालत, पोखराले िमित २०६८।३।३० मा गरेको अंगको हैिसयत हण ग रसके को छ । यस कार उ
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दे.नं. २१८८ को अंश मु ाको फै सलाले िनवेदक राित देवक िव.क.लाई सतु ेको अव थामा घाँटी रेटी
२०१७ सालमा नै छु ी िभ न भई वेगल भइसके कोले कत य गरी मारेपिछ मलाई देखाएको िबँडसिहतको
िनजको स पि ब डा नला ने भनी फै सला भई अि तम हिसया थान-१ मैले घटना थलमा नै छोडी गएको
रहेको भ ने देिखयो । फै सलाबमोिजम नै काया वयन र मबाट बरामद भएको धा रलो हितयार खक
ु ु री मेरो
हनपु दछ । फै सलाले बाहेक गरेको िवषय भल
ु वश साथबाट बरामद भएको हो र मतृ क देवक िव.क. को
लेिखएको तपिसल ख डको आधारले यसमा पिन सो टाउको काटी मैले साथमा िलई िज ला दाङ घोराही
तपिसल ख ड िझिकिदने गरी संशोिधत आदेश भएको न.पा. वडा नं. ४ ि थत भरतनाथ योगीको मकै बारीमा
ि थितमा िवप ी दय पा डेको िनवेदकको स पि मा गाडेको हँ । यसपिछ म यहाँबाट भागी िज ला दाङ
हक समािव हन नस ने ।
सतब रया गा.िव.स. वडा नं. २ क ानगंजमा गई बसेको
अतः िनवेदक िव मािद यको देिखएको हँ, हरीले मलाई प ाउ गरी याएपिछ मतृ क देवक
हाटीवनगाई गा.िव.स. िम ही ज गा ०-५-० को घरज गा िव.क. को टाउको मैले गाडेको थानमा गई देखाएपिछ
ब डा नगरी अ फै सलाबमोिजम ब डा छु याई हरीले उ टाउको उ खनन् गरी याएको हो भनी
िदने गरी सु प देही िज ला अदालतबाट भएको कसरु मा सािबत भई बयान गरेको पाइयो । िनजको
िमित २०६६।११।१८ को आदेश कानूनबमोिजम नै उ सािबती बयान िनजले भनेकै ठाउँबाट मतृ कको
रहेको देिखँदा सो आदेश बदर गन गरेको पनु रावेदन टाउको बरामद भएको बरामदी मचु ु का तथा वादी
अदालत, बटु वलको िमित २०६७।४।१७ को प का सा ीह को बकप यहोरालगायतका वत
आदेश कानूनसङ् गत देिखन नआएकोले उ ेषणको माणबाट समिथत भएको देिख छ । अनस
ु धानका
आदेश ारा बदर हने ।
ममा ितवादी रमेश िव.क. ले गरेको सािबती बयान
िनवेदकको अंश मु ाको फै सलाबाट माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम माणमा िलन
िनवेदकको देिखएको ब डा गन नपन भनी उ लेख निम ने कुनै पिन िच बु दो आधार, कारण ततु
भएको घरज गाबाहेक अ स पि बाट अंश मु ाको हन आएको पाइएन । तसथ ितवादीले अनस
ु धान
फै सला कानूनबमोिजम काया वयन गनु भनी अिधकारीसम गरेको सािबती बयानलाई माणमा
यथ ह को नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी िलन िम ने नै देिखन आउने ।
हने ।
ितवादी रमेश िव.क. का दाजु तथा
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
जाहेरवाला पलाल िव.क.ले आफूले िदएको जाहेरीको
क यटु र: मि जता ढुंगाना
यहोरालाई समथन गन गरी अदालतमा उपि थत भई
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् । ितवादीउपर िकटानी गरी बकप गरेको देिखयो ।
अनस
ु धानको िसलिसलामा उ खनन् गरी बरामद हन
इजलास नं. १४
आएको मतृ क देवक िव.क. को टाउको परी णको
लािग पठाइएकोमा उ टाउको मतृ क देवक िव.क. को
१
नै भएको भ ने त य समिथत हने गरी परी ण ितवेदन
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. ा भई िमिसल सामेल रहेको देिख छ । मतृ क
आन दमोहन भ राई, ०७३-RC-००६६, कत य देवक िव.क. को शव परी ण गदा िनजको टाउको
यान, नेपाल सरकार िव. रमेश िव.क.
नभएको, अ यािधक मा ामा रगत बगेकोले िनजको
पनु रावेदक
ितवादीले अनस
ु धान मटु ु र फो सोले काम नगदा मृ यु भएको र िनजको
अिधकारीसम बयान गदा िमित २०७२।४।७ गते फो सो, कलेजो र आ ा नभएको उ लेख भई शव
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परी ण ितवेदन ा भएको देिख छ । शव परी ण र अनाव यक काय िवप ीह बाट भएको भ ने
गन डा. अभय पोखरेलले सु िज ला अदालतसम देिखँदनै । कानूनबमोिजम थािपत िनकायह बाट
बकप गदासमेत शव परी ण ितवेदनको यहोरालाई सरकारको नीित तथा काय मिभ रहेर
समथन गद मतृ कको घाउ खक
ु ु रीले हानेको ज तो कानूनबमोिजम स चालन गरेको आयोजनाको कायले
िथयो भनी बकप गरेको देिख छ । यसरी मािथ रट िनवेदकह को कुनै मौिलक हकमा असर परेको
िववेिचत माण, आधार र कारणबाट ितवादी रमेश नदेिखने ।
िव.क. ले मतृ क देवक िव.क.लाई कत य गरी मारेको
मूल नहर तथा शाखा नहर िबना िववाद
कुरा शंकारिहत तवरबाट मािणत हन आएको देिखँदा िकसानह तथा जल उपभो ा सं थाको रोहबरमा
िनज रमेश िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी ख ने काम समा भई हाल सोिलङ तथा Blinding
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द P.C.C क रब ७०% भागमा स प न भइसके को
हने ठह याई सु िज ला अदालत, दाङ देउखरु ीबाट अव था छ । रट िनवेदनमा उि लिखत यि ह म ये
भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, दईु जना यि ह को ज गा मूल नहरमा परेको छ ।
तल
उ दईु जनाकै रोहबर र सहमितमा नहरमा Soiling
ु सीपरु को फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
अतः ितवादी रमेश िव.क.लाई मल
तथा Blinding P.C.C. स प न भइसके को छ भनी
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम पूवा चल िसंचाई िवकास िडिभजन नं. २ इन वाको
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको पनु रावेदन िलिखत जवाफ रहेको देिख छ । यसबाट पनु ः
अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०७३।२।१२ को िनमाणबाट नहरमा ज गै नपन यि ह ले आ नो
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
ज गा तिव त हने भ ने िजिकर िलएबाट रट
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
िनवेदकह को कथन िव ासयो य मा न सिकएन ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभु म् । २०५१।०५२ सालमा नहर िनमाण भई िकसानह को
२
हकभोग थािपत भइसके को ठाउँमा पनु िनमाण गरी
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. पानी स चालन गन उ े यले सु ग रएको कामले रट
डा.आन दमोहन भ राई, ०६७-WO-०९५५, िनवेदकह को यो यस हक अिधकारमा असर परेको
उ ेषण / परमादेश, िव दे र इसरसमेत िव. जल ोत भनी प गराउनसके को अव था देिखँदैन । िवप ी
म ालयसमेत
पूवा चल िसंचाई िवकास िडिभजन नं. २ इन वाले
नेपाल सरकारले आ नो नीित तथा आयोजना थलमा िफ ा िलई ना न थालेको भ ने
काय मअनस
गन स बि धत आधारमा मा रट िनवेदकह को हक अिधकारमा
ु ारका कायह
िनकायह लाई िज मेवारी िदएको ह छ । आ नो असर पनस ने भनी रट िनवेदन दाबी िलएको
िज मेवारीअनस
ु ारको काय गदा स बि धत देिखयो । आयोजनाको कायबाट रट िनवेदकह को
िनकायह ले आव यक सम वय गरेर नै काय गरेका हक अिधकारमा य असर परेको नभई के वल असर
ह छन् भनी मा नु पदछ । मोरङ सनु सरी िसंचाई पनस ने अनमु ानकै आधारमा रट िनवेदन दायर गरेको
आयोजना र पूवा चल िसंचाई िवकास िडिभजन अव था देिखने ।
नं. २ बीच हने कायह को स ब धमा कमा ड े
िवप ीह बाट पनु िनमाणको काय गरी
तो ने र वीकृत िदने सम वयकारी िनकाय िसंचाई कोशीको बाढीले ित त बनाएको िसंचाई नहरलाई
िवभाग हो भ ने देिख छ । िवप ीह बाट भएको सधु ार गरी यहाँको अिसंिचत ज गाह लाई िसंचाईयो य
िनमाण कायबाट रट िनवेदकह ले भनेज तो दोहोरो बनाउने उ े यबाट अिधकार ा िनकायह ले
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गरेको काम कारवाहीले यी रट िनवेदकह को हक िमलेन ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
अिधकारमा कुनै असर परेको देिखँदैन । सो िसंचाई इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
योजनाबाट िनवेदकह समेत लाभाि वत नै हने क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभु म् ।
देिखने ।
कुन आयोजनामा कित खच गन, आयोजना
स चालन गनपन
इजलास नं. १५
ु नपन सोस ब धी कायको िज मेवारी
स बि धत सरकारी िनकायको हो । जनताको माग
तथा आव यकतालाई िवचार गरेर िवकास िनमाणसँग
१
स बि धत आयोजना छनौट तथा स चालन गन मा. या. डा.आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
िज मेवारी स बि धत सरकारी िनकायमा रह छ । कोशी अिनलकुमार िस हा, ०६९-CR-०८९२, ०७०नदीमा आएको बाढीले बाँध तोडी ित त बनाएकोले CR-००३६ र ०७०-CR-०३७२, कत य यान,
ज गामा बालवु ा थपु ारी तथा माटो कटान गरी संरचनामा नानीमैया साक िव. नेपाल सरकार, पातली साक िव.
प रवतन भएको छ भनी रट िनवेदकह वयम्ले रट नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िव दा साक
िनवेदनमा ज गा ित पु याएको भनी वीकार गरेको
ितवादीम येक िव दा साक वारदात थलमा
देिख छ । यसरी बाढीले ित पगु ी संरचनामा प रवतन उपि थत भएको देिखए पिन िनजले मतृ कलाई कुटिपट
आएपिछ सधु ारका आव यक योजना याउन सरकारी गरेको भ ने त य थािपत हन सके को छै न । िनज िव दा
िनकायह लाई कानून ारा रोक लगाएको देिखँदैन । साक अनस
ु धान अिधकारीसम को बयान कागज
ियनै रट िनवेदकह समेतको सावजिनक हकिहतको तथा अदालतसम को बयान गदा आरोिपत कसरु मा
लािग िवकास िनमाण गन उ े यले स बि धत पूण पमा इ कार रहेको देिख छ । ितवादीह पातली
िनकायबाट आयोजना छनौट गरेको अव था हँदा साक र नानीमैया साक ले मौकाको बयानमा ितवादी
य तो कायबाट िनवेदकह को मौिलक हकमा असर िव दा साक ले झगडा गनु हँदैन भनी छुट्याएक िथइन्
परेको भ ने अव था पिन नदेिखने ।
भनी उ लेख गरेको देिख छ । य दश म येक
पि म कुशाहा जल उपभो ा सं थाको सीता तोलाङ् गे र सानीकाली साक ले िव दाले कुटिपट
िमित २०६७।७।६ मा बसेको साधारणसभाले ततु गरेको होइन भनी अदालतमा बकप गरेको देिख छ ।
िनवेदनका अिधकांश यि ह र से टर िसचाईसँग िनज िव दा साक ले मतृ कलाई कुटिपट गनपनस
मको
ु
स बि धत िकसानह को उपि थित भेलाले िसंचाई कुनै कारण देिखँदनै । िनजको मतृ कसँग पूव रसइवी
से टर काय अिवल ब सु गन, पनु रावेदन अदालतमा रहे भएको देिखएको छै न । िनजले मतृ कलाई कुटिपट
िदएको िनवेदन िफता गन, अबदेिख कुनै िकिसमको गरेको भ ने त य पिु हन नसके को हँदा िनजलाई
वादिववाद नगन िनणय गरी िनमाण काय र योजनालाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु न भ ने वादी
वीकार गरेको देिखयो । तसथ िवप ीह ले गरेको नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
पनु िनमाण कायबाट आम उपभो ाह को ज गा नसिकने ।
िसंिचत भई सावजिनक पमा लाभ ा हनस ने
ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको इवी
ु
अव था देिखएकोले िवप ीह बाट कानूनबमोिजम तथा मनसाय रहेको नदेिखएको र मतृ कले आ नो
भएग रएको कायबाट दाबीबमोिजम रट िनवेदकह को छोरीह को चा रि क िवषयमा भनेको कुराबाट िववाद
हक अिधकारमा अनिु चत तवरबाट असर पन अव था भई त काल उठेको रस था न नसक िति या व प
नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम रट आदेश जारी गन सामा य हातपात गदा सोही चोट पीरसमेतबाट ऐनका
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यादिभ मतृ कको मृ यु भएको देिखन आएकोले महा यायािधव ाले गन िनणय कानून ारा िनिद ट
ितवादीह ले यानस ब धीको १४ नं. अ तगतको ि याअनु प िववेकपरक तथा तक, माण र
कसरु गरेको मा नपु न देिखयो । सु तथा पनु रावेदन कानूनका आधारमा औिच यता पिु ट हनस ने
अदातलबाट िनजह लाई यानस ब धीको १३(३) ग रएको हनपु दछ । वे छाचारी तथा आ मिन ठ
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने आधारमा य तो िनणय ग रएमा सो िनणयलाई चनु ौती
गरी भएको सो हदस मको फै सला िमलेको देिखन िदन र यसको यस अदालतबाट परी ण हनस ने ।
नआउने ।
िवप ीको िलिखत जवाफह हेदा कानूनले
अतः उि लिखत आधार कारणबाट ितवादी िनिद ट गरेको ि याह अपनाएर नै पनु रावेदन नगन
िव दा साक को हकमा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट गरी िनणय भएको पाइएको छ । य तो पनु रावेदन गन
सफाई िदएको सु अदालतको फै सला सदर गरेको आधार कारण नभएको देखी कानूनको ि या अपनाई
त कालीन पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित आफूले यावसाियक पमा संिवधान र कानून ारा
२०६९।८।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ा त अिधकारको योग गरी भए गरेको िनणय तथा
ठहछ । ितवादी िव दा साक लाई समेत अिभयोग सो स बि धत कायलाई अ यथा भ न िमलेन । उ
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी फै सलाअनस
ु ार यी िनवेदक ए काक ले मु ा सकार
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । गरेमा िनजलाई वादी कायम गरी मल
ु क
ु ऐन, आशय
अ य ितवादीह पातली साक र नानीमैया साक को करणीको महलको १ नं.को कसरु मा मु ा चली
हकमा िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको ठहरेबमोिजम हने नै देिख छ । य तो कानूनबमोिजम नै
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने गरी भएको भएको िनणय तथा कायबाट यी िनवेदकको हकिहतमा
सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको आघात परी िनवेदक अ यायमा परेको भनी रट जारी
उ फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी गन िम ने नदेिखने ।
भई िनज ितवादीह पातली साक र नानीमैया
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
साक लाई यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम िवप ीह ले आफूले संिवधान र कानून ारा द
१०(दश) वष कै द सजाय हने ।
अि तयारी तथा आ नो कायगत वाय ता योग
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
गद कानून ारा िनिद ट ि याको अवल बन गरी रट
क यटु रः हक माया राई
िनवेदनमा चनु ौती िदइएको जबरज ती करणी उ ोग
इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शभु म् । मु ामा सु संखवु ासभा िज ला अदालतबाट भएको
२
फै सलाउपर पनु रावेदन नगन गरी गरेको िनणयमा कुनै
मा. या. डा.आन दमोहन भ राई र मा. या. ी कानूनी िु ट देिखएन । तसथ, ततु रट िनवेदन
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०७७०, उ ेषण, खारेज हने ।
उपनाम ए काक िव. महा यायािधव ाको कायालय इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
रामशाहपथसमेत
क यटु र: िसजन रे मी
महा यायािधव ा मु ा च ने वा नच ने र इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभु म् ।
पनु रावेदन गन वा नगन अि तम िनणय गन वाय
३
र वत भए पिन य तो िनणय वे छाचारी तथा मा. या. डा.आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बदिनयतप
्
ूवक गरेको भने हनु हँदैन । वे छाचारी अिनलकुमार िस हा, ०६९-WO-०५१७, उ ेषण,
िनणयको लोकत मा कुनै थान रहँदैन । कृ ण साद रमाल िव. िज ला शासन कायालय,
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काठमाड समेत
य तो आचरणको कारण िनजलाई ित ठानले सोही
सामा यतः शाि त सरु ाको नमा िज ला दफाबमोिजम सेवाबाट हटाउने गरी गरेको िनणयलाई
शासन कायालयको पिन सरोकारको न हो । आ नो अ यथा भ नु पन देिखन नआउने ।
कुनै हक नै नभएको र अदालतबाट समेत दाबी िजिकर
एक पटक आफूले ित ठानको नामबाट
टुङ्िगसके को िवषयमा िज ला शासन कायालयले आिधका रक िबजक जारी गरी सेवा ाहीबाट
प काटेको देिखयो । यी िनवेदकले काठमाड िज ला रकम उठाई त प चात् िबजक र गरी सेवा ाहीले
अदालतमा िनषेधा ाको िनवेदन िदई सो िनवेदन खारेज िलएको सेवाबापत ित ठानले पाउने ित ठानको
भएको भ ने िमिसल संल न िविभ न कागजातह बाट वािम वको रकम आफै ँ ले राखी मासेको त य
देिखन आएको छ । शु आ मा र सफा हात रटका आफै ँ ले वीकार गरेको अव थामा य ता कमचारी
पूवसत हन् । सफा हात निलई अदालतलाई गमु राहमा िव ासयो य हन नस ने । िव वासको घेराभ दा बािहर
राखी आ नो प मा आदेश जारी गराउन खो ने उ
रहेको र ित ठानको अिहत हने कायमा अ सर हने
प को कुरा सु न कुनै ज री हँदैन । तसथ िनवेदनको कमचारीलाई पूण िव वाससाथ कुनै िज मेवारी, य मा
मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी गन िमलेन । पिन आिथक िज मेवारी िदनपु छ भ ने माग यायोिचत
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
हन स दैन । यस कृितले ित ठानको स पि आफै ँ
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
खाई मासेको त य उजागर भएपिछ के ही रकम िफता
क यटु र: देवीमाया खितवडा
गन र बाँक रकम एकै पटक िदन सि दन भनी आ नो
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभु म् । अस मता दशन गन यि ले पनु ः सोही पदमा
४
बहालीको माग गरी रट िनवेदन पेस गनलाई
ु सफा
मा. या. डा.आन दमोहन भ राई र मा. या. ी हात िलएर अदालतसम उपि थत भएको पिन मा न
अिनलकुमार िस हा, ०६८-WO-०१४३, उ ेषण / िम ने नदेिखने ।
परमादेश, रामनाथ शाह िव. म अदालत, अनामनगर,
तसथ िववेिचत आधार कारणह समेतबाट
काठमाड समेत
िनवेदकलाई िनल बन भएको अविधभ रको खाईपाई
आफू ित ठानको लेखाको िज मेवारी िलई आएको तलब भ ा तथा उपदानसमेत िदई सेवाबाट
बसेको अव थामा ित ठानको नामबाट जारी भएको हटाउने गरी भएको म अदालतको फै सला िमलेकै
िबजकबमोिजमको रकम बझ
ु ी िलएपिछ अनिधकृत देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर गन िमलेन । रट
पमा सो रकम आफै ँ ले ल नु र य तो काय लेखा िनवेदन खारेज हने ।
परी णको मा यमबाट काशमा आएपिछ मा इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
रकम िफता गन वीकार गरेकोलाई खराब आचरण क यटु र: देवीमाया खितवडा
देखाएको मा नु पन ह छ । यी िनवेदकले ित ानको इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभु म् ।
तफबाट जारी भएको िबजकको रकम उठाई
त प चात् िबजक र गरी ित ठानलाई बझ
इजलास नं. १६
ु ाउने
रकम िव वासको भरमा िनवेदकको िज मा रहेकोमा
.८,३१,४५७।५७ खाई मासेको भनी वीकार
१
गरेको देिख छ । यसरी आ नो हक नपु ने स पि मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
रोजगारदाता क पनीलाई थाहा निदई अनिधकृत पु षो म भ डारी, ०६८-CR-००३६, कत य
पमा खाई मासेकोमा बेइमानीको िनयत ट देिख छ, यान, नेपाल सरकार िव. कमल राईसमेत
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भिवत य यानस ब धी कसरु हन मु यतः देिखएन । मािथ िववेचना गरेअनु प यी ितवादीमा
यान मान कुनै इवीलाग वा मनसाय नभएको हनपु न, मानस मको मनसाय मतृ ककै ि याको कारण र
आफूले गरेको कामबाट मािनस मला भ ने ज तो त काल भए पिन िसजना भएको नै देिखन आउँछ ।
नदेिखएको वा प रणामको पूव ान वा ई छा नभएको यिद य तो मनसाय िसजना नभएको भए िनजले
हनपु न, यान मनस छ भ ने पूव ान तथा इ छासमेत टाउकोमा ताक दाउराज तो कडा व तल
ु े हार गन नै
नभएको अव थामा कुनै काम सावधानीपूवक गदा िथएनन् । तसाई भगाउन खोजेको भए अ य उपाय पिन
अ लाई ला न गई अ यािसत पमा मािनस मन अपनाउन सिकने ह यो । वारदात सांयोिगक पमा
गएको देिखएको अव थामा मा भिवत य मा न
वा होस् पु याई कुनै अ काय गदा अक मात् ला न
सिकने ।
गई भएको भए के काम सावधानीपूवक गदा कसरी
मतृ कले र सी खाई गाउँ घरका अक लाई ला न गएको हो भ ने प देिखनपु न
मािनसह लाई कुटिपट गद िहँडेकोमा यी ितवादी ह छ । य तो कुनै अव था नदेिखई मतृ कलाई
देशबहादरु राईले दाउराले टाउको र शरीरको िविभ न टाउकोमा िहकाएको देिखएबाट भिवत य यानको
भागमा हार गरेको पाई छ । दाउराज तो कडा व तल
ु े कसरु मा न सिकने अव था देिखन नआउने ।
टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गदा मृ यु
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
हनस छ भ ने कुरा जोसक
ु ै सामा य सझ
ु बझ
ु भएको यी ितवादी देशबहादरु राईले कुटिपट गरी सोही
मािनसको जानकारीमा रहने नै देिख छ । ितवादी चोटपीरबाट राजु प रयारको मृ यु भएको त य थािपत
पिन य तो जानकारी रा न नस ने तथा सोको भएको हँदा िनज ितवादी देशबहादरु राईलाई मल
ु क
ु
पूवानमु ान गन नस ने अव थामा रहे भएको िथए ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. तथा १३(३)
भनी भ नसिकने देिखँदैन । यी ितवादीमा मतृ कलाई नं. िवपरीतको कसरु मा सोही महलको १३(३) नं.
मानस मको पूव रसइवी रही सोअनस
ु ारको तयारी तथा बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गनु पनमा
योजना बनाएको नदेिखए तापिन य तो प रणामको पूव सो नगरी सोही महलको ६(२) नं. बमोिजम २ वष
जानकारी रहन स ने पया त अव था रहेको ि थितमा कै द सजाय गन गरी का क िज ला अदालतबाट
गरेको कायलाई मनसाय नभएको मा न सिकँ दैन । िमित २०६६।१२।९ मा भएको फै सला के ही फरक
य तो प रणामको पूवजानकारी भएको मािणत हने गरी सोही महलको ६(४) नं. बमोिजम २ वष कै द
अव थाले नै त काल मा भए पिन यी ितवादीमा सजाय हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट
मानस मको मनसाय त वको िसजना भएको वतः िमित २०६८।११।१ मा भएको फै सला सो हदस म
मािणत हन आउने । िबनाकारण गाउँलेह लाई निमलेकोले िनज ितवादी देशबहादरु राईको हकमा
कुटिपट गद िहँडेकोमा यी मतृ कउपर रस तथा उ टी भई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
आ ोश उठेको पिन सहजै अनमु ान गन सिक छ । १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा दाउरा ज तो हने ।
कडा व तल
मतृ क राजु प रयारले रातको समयमा मादक
ु े िहकाएको देिखएकोबाट ितवादीले
कुनै काय सावधानीपूवक गदा अ यािसत पमा पदाथ सेवन गरी गाउँ घरका मािनसह लाई कुटिपट
ला न गएको भनेर पिन मा न सिकने देिखँदैन । यसरी गद िहँडेकोमा मतृ क ितवादीको कोठामा लक
ु िछपी
वारदातको स दभ, प रि थित तथा आपरािधक काय बसेको र िनजले उ टै ितवादीलाई च कु देखाएकोले
गदाको सम ि थित हेदा यी ितवादीबाट भएको आगो बा न याएको िचलाउनेको दाउराले कुटिपट
कायलाई भिवत य यानको कोटीमा रा न िम ने गरेको देिख छ । मतृ कलाई मान पन भ ने पूव रसइवी
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वा वैमन यताको कारण ितवादीले कुटिपट गरेको
२
भ ने िमिसल संल न कुनै पिन त य माणह बाट मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
खु न आएको देिखँदैन । िनज ितवादीले मतृ कलाई टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-१०६१, अदालतको
माछु नै भनी कुटिपट गरेको होइन भनी बयान गरेको अवहेलना, नाग रक उड् डयन ािधकरण, बबरमहल
देिखएबाट मान योजना, पूव रसइवीको अभाव रहेको िव. कि लट क या ट क पनी ा.िल.समेत
अव थामा वारदात थलमा भएको घटनाको कारण
उ च अदालत, पाटनबाट िमित
उठेको रस था न नसक त कालै गरेको कुटिपटको २०७२।१०।१३ मा भएको आदेशले कुनै समयाविध
कारण राजु प रयारको मृ यु भएको देिखँदा ितवादी नतोक कानूनबमोिजम स प न गन,ु गराउनु भनी
देशबहादरु राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको िनदशन गरेकोले उ बोलप स ब धी ि या चिलत
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द कानूनको अधीनमा रही टुङ्गो लगाउनु भ ने ि याबाट
गदा कसरु को मा ाअनस
ु ार सजाय गदा चक पन काया वयन गनपन
ु ह छ । कानून ारा सिृ जत िनकायले
देिखएबाट अपराध हँदाको अव था, प रि थित, कानूनले िदएको दायरा, अिधकार तथा कायिविध पूरा
मतृ कको काय कारणबाट उ प रि थितको िसजना गनपन
ु ह छ । य तो कानूनबमोिजम गनपन
ु कायलाई
भएको देिखएबाट ४ वष कै द सजाय गदा पिन सजाय उ च अदालतबाट अविध तोक ठे का नै दान गनु
पया हने हँदा ४ वष कै द गन गरी मल
ु क ऐन, अदालती भनी आदेश गरेको भनी या या गनु कानूनसङ् गत
ब दोब तको १८८ नं. अनस
ु ार ितवादी देशबहादरु देिखँदनै । ठे काप ास ब धी काय स बि धत प को
राईलाई ४ वष कै द हने ।
आव यकताको आधारमा ग रने र आव यकता एवम्
ितवादीह पूणबहादरु पौडेल, कमल राई र सिु वधाका आधारमा कानूनबमोिजम स झौता गन वा
कुिवर राईको साथबाट कसरु िसत स बि धत कुनै दशी नगन िवषय प ह को अिधकारिभ समेत पन भएकोले
बरामद हन सके को पिन छै न । जाहेरवालालगायतका य तो िवषयमा उ च अदालतले एक मिहनािभ ठे का
घटना िववरणका मािनसह लाई अदालतबाट िदनु भनी आदेश गरेको अथमा िलन निम ने ।
पटकपटक आदेश हँदासमेत वादी प ले अदालतमा
०७२-WO-०३८८ को उ ेषणसमेत
उपि थत गराई बकप गराउन सके कोसमेत मु ामा त कालीन पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
देिखँदैन । माणको भार शंकारिहत तवरले पिु गन भार िमित २०७२।१०।१३ मा जारी भएको परमादेशको
वादी प मा रहने भएकोले यी ितवादीह पूणबहादरु िवषयलाई नै िलएर पनु रावेदक ितवादीह िव
पौडेल, कमल राई र कुिवर राईले कसरु गरेको कुरा परेको ०७३-FJ-००२५ को अदालतको अवहेलना
व तिु न पमा वादी प ले पिु गनसके को नदेिखँदा मु ामा िमित २०७२।१०।१३ को आदेशबमोिजम
सु का क िज ला अदालतले िनज ितवादीह
काम अगािड नबढाएको भनी परेको अदालतको
पूणबहादरु पौडेल, कमल राई र कुिवर राईलाई अवहेलना मु ा सोही आदेशको मूल ममसँग नै
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी ठह याएको फै सला जोिडएको अव थामा िमित २०७३।८।१५ पनु रावेदन
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट अदालत, पाटनबाट भएको बोलप स ब धी
िमित २०६७।११।१ मा भएको फै सला मनािसब ि याअ तगत स प न गन बाँक कायह स प न
भएकोले सदर हने ।
गरी यस अदालतलाई जानकारी गराउनु भनी जारी
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
भएको आदेशलाई अ यथा भ न निम ने ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेशमा एक
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १४ गते रोज ५ शभु म् ।
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मिहनािभ बोलप स ब धी स पूण काय स प न
गन भनी आदेश िदइएको छ, य तो अथ कानूनमा
इजलास नं.१९
उि लिखत िविध र ि या पूरा गनबाट उ मिु
िदएको भ ने अथ गन निम ने र कुनै कारणवश मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
सावजिनक िनकायले ख रद कारवाहीमा पालन गनपन
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-११२२, उ ेषण,
ु
कत य पालन नगरेकोले आफूलाई ित पु ने वा सागर शमा िव. उ च अदालत, पाटनसमेत
पु नस ने भएको अव थामा चिलत कानूनबमोिजम
बक तथा िव ीय सं थाह बाट अंिशयारको
वा तिवक उपचार खो न स ने नै हँदा अदालतको म जरु ी बेगर क पनी वा सगोलको स पि घरको
अवहेलना ज तो ग भीर िवषयको आडमा कानूनको मु य यि ले िधतो राखी िलएको ऋणमा रहने र
कायिविध छाडी एक मिहनािभ स झौता नै स प न भएका िललामी काम कारवाही र िललामीको कायमा
गनु भनी परमादेशसरहको आदेश िदएको अथ गन अ य अंिशयारले हा ोसमेत अंश ला ने स पि हो
निम ने । ठे काप ा वा स झौताको िवषय प ह को भनी दाबी गरेको अव थामा िधतोमा राखेको स पि
आव यकता तथा समयानक
ु ू ल स दभलाई हेरी िनणय क तो कृितको हो ? िधतो रा ने यि प रवारमा
गनपन
ु िवषय भएकोले कुनै िनि चत प सँग स झौता कुन हैिसयतमा रहेका छन ? अंिशयारले अ य
गनपछ भनी अदालतले आदेश िदने िवषय होइन । स पि बाट अंश पाउने अव था छ छै न ? बक एवम्
अदालतको फै सला वा आदेशको अथ गदा अदालतले िव ीय सं थाबाट िदए िलएको ऋण सरु णबापतको
तोके को समयलाई कानूनबमोिजम पूरा गनपन
िधतो िललामी कारवाही एवम् अंिशयारले िदएका अंश
ु
कायिविध पूरा भएको िमितप चात् अदालतलाई र िलखत बदर मु ाह कुन अिघपिछ हन ? बक
जानकारी िदने समयको यादमा हे रनपु न हँदा एक तथा िव ीय सं थाको ऋण असल
ु ीको कामकारवाही
मिहनाको समयाविध तोिकनक
ु ो अथ ठे का नै िदनपु न िन कृय हने गरी यस िव अंिशयार वा जनु सक
ुै
भ ने नभई ि यालाई यथाि थितमा नरा नु भ ने यि िनकाय वा सं थाबाट िदइने जनु सक
ु ै मु ाह
उ े य रािखएको मा नपु न ।
पिन िमलोमतोबाट बक तथा िव ीय सं थाह लाई
तसथ, पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट मा नो सानी पान िनयतबाट िदएको हो होइन ? भनी
िमित २०७२।१०।१३ मा बोलप स ब धी ि या कानूनी आधारमा नै अित गौण पमा हेनपन
ु ।
कानूनबमोिजम स प न गन आदेश जारी भइरहेको
यित डेभलपमे ट बकबाट ज गा स ब धमा
प र े यमा नेपाल नाग रक उड् डयन ािधकरण सेवा भएको िललामी बदरतफ “िललाम बदर” र साथै अंश
शु क िनयमावली, २०६७ एवम् अ य चिलत कानूनी मु ा िदई ती मु ाह कारवाहीयु अव थामा रहेको
ि यासमेत पूरा गरी काय यथाशी स प न गनपन
हँदा सािबकका िक.नं.का ज गाह को स ब धमा पिछ
ु
हँदा यसरी वैधािनक ि याह पूरा गरी अदालतलाई जहाँ जनु अव थामा रहे पिन मातहतका अदालतबाट
जानकारी िदनपु न गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट हने फै सलामा ठहरेबमोिजम हने नै हँदा दईु अलग
िमित २०७३।८।१५ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा क पनीका संयु नाममा रहेको ज गा अक क पनीको
सदर हने ।
स चालकको यि गत जमानीमा ि ब धक पा रत
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
भई बैकमा िध ो रहेको र उ पा रत िलखत पिन
क यटु र: अिभषेककुमार राय
जेठो रहेको र बकबाट क पनीको स पि िधतो राखी
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभु म् । िलएको ऋणमा बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, वैशाख - १
२०६३ बमोिजम िललाम कारवाही गरी ऋण असल
ु ी आदेश जारी हने ।
ग रएको अव थामा ऋणीको ीमती छोराछोरीले पूणत: इजलास अिधकृत: िड लीराम साई
अंशबापत कुनै स पि नै ा गन नस ने अव था इित संवत् २०७४ साल पस
ु २१ गते रोज ६ शभु म् ।
रहेकोमा बाहेक बक एवम् िव ीय सं थाह लाई मा
नो सानी पान िनयतबाट मा िमलोमतोमा िदइने
एकल इजलास
िनजह को अंशस ब धी मु ाका िजिकर गौण हन
पु दछ र बकबाट िधतो राखी िलएको ऋणमा बैक तथा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७४-WOिबितय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) ०१२०, उ ेषण / परमादेश, िवनोद गोिहयार यादव
(२)(४)(५)(६)(७)(८) र (११) नं. बमोिजमको कजा िव. उ च अदालत, जनकपुरसमेत
असल
रट े ािधकार कुनै पिन यि को गमु ेको
ु ीस ब धी कारवाहीले नै ाथिमकता ा गन
देिखन आउने ।
कानूनी हक अिधकारको उपचारको लािग अ य
अत: मािथ िववेिचत आधार र माणह बाट वैकि पक यव था नभएको वा भए पिन अपया र
यथ रामहरी थापा स चालक रहेको अ ले र भावहीन रहेको अव थामा य तो हक अिधकारको
क
सन क पनी ा.िल. र के शव अिधकारी चलनका लािग आकिषत ह छ । रट े ािधकार
स चालक रहेको स सेस क
सन क पनी ा.िल. हण गरी त ला अदालतह बाट त य र माणको
को संयु नाममा दता रहेका िक.नं. ११९,३४९ र मू याङ् कन गरी भए गरेका िनणयउपर पनु रावेदन
१६४ का ज गा स सेस क पनी ा.िल. का स चालक हेरस
े रह रट े बाट वेश गरी माणह बझ
ु ी त ला
के शव अिधका रको यि गत जमानीमा िनवेदक यित अदालतह बाट भएका कामकारवाहीलाई ह त ेप गन
डेभलपमे ट बकबाट अ ले र क
सन क पनी िम दैन । तहतह िनणय भई िवचाराधीन रहेको मु ामा
ा.िल.ले ०६७ सालमा नै ि ब धक पा रत गरी रट िनवेदकको संल नता रहे नरहेको भ ने त यको
िदई िलएको ऋणमा िललामी कारवाही भएको देिखन िववेचना गरी ततु िनवेदनबाट हेरी िनणय हनस ने
आउँछ भने बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, देिखएन । उ मु ामा रट िनवेदक दोषी वा िनद ष के
२०६३ को दफा ५६ अनस
ु ार कजा वाह भएको हन् भनी धनषु ा िज ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको
र उ कजा असल
ु ी स ब धमा सोही ऐनको दफा आगजनी तथा संगिठत अपराधस ब धी मु ामा फै सला
५७(१)(२)(४)(५)(६)(७)(८)(११) नं. बमोिजम हँदाका बखत िनणय हने नै हँदा उ िवचाराधीन रहेको
कजा असल
ु ी गनस ने ट कानूनी यव था भइरहेको मु ामा असर पन गरी आदेश गन कानूननत: िम ने
देिखएबाट उ िक.नं.का ज गाह रो का रा ने गरी हँदैन । अत: िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी
उ च अदालत, पाटनबाट िमित २०७३।११।१९ हनस ने अव था नरहेकोले िवप ीह बाट िलिखत
मा र करदाता सेवा कायालय, कलंक काठमाड को जवाफ मगाइरहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज
च.नं. ४१२९ िमित २०७३।१।१२ मा रो का रा ने हने ।
गरी भएको आदेश एवम् प ाचार निमलेको हँदा इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । उपरो िक.नं. इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभु म् ।
का ज गाह फुकुवा ग रिदई बोलप दाताको नाममा
§ यसै
कृितको ०७४-WO-०१२१,
दा.खा. नामसारी ग रिदनु भनी स बि धत मालपोत
उ ेषण / परमादेश, जसलाल यादव
कायालयमा लेखी पठाइिदनु होला भनी परमादेशको
िव. उ च अदालत जनकपुरसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
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