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सदर गरेको पनु रावेदन अदालत महे नगरको िमित
संयु इजलास
२०६९।३।२१ को फै सला िमलेके देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
१
क यटु रः अिमरर न महजन
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी वै नाथ इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १८ गते रोज ६ शभु म् ।
उपा याय, ०६९-CR-०७३१, जबरज ती करणी,
२
सरु शे लहु ार िव. नेपाल सरकार
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी वै नाथ
पीिडत एफकुमारी (नाम प रवतन) ले उपा याय, ०७०-CR-००१७ र ०७२-RC-००१४,
अदालतमा आई बकप गदा ितवादी मेरो सहोदर कत य यान, नेपाल सरकार िव. रमेश नाउ र नेपाल
काका हन्, आमा पहाड गएक ले घरमा ितवादी र सरकार िव. राजेश कहार
म मा ै िथय । हामी दवु ैले बेलक
ितवादीले अदालतको बयानमा कसरु मा
ु को खाना खाई म
आ नो कोठामा गई सिु तसके पिछ ितवादी म भएको इ कार रहेपिन मतृ कक प नी तसलीमनु िनसाले यी
कोठामा आई मेरो हात दपु ाले पछािड बाँधी मेरो ितवादीसमेतका अ य सह ितवादीह ले मतृ कलाई
सु वाल खोली जबरज ती करणी गरेको हो । सोही अपहरण गरी लगेका िथए भनी मौकामा उ लेख
अव थामा मामा आई ढोका ढकढक गदा छोडेका हन् गरेको कुरा अदालतमा बकप गदासमेत उ लेख
भनी सु जाहेरीलाई समथन हने गरी बक लेखाइ गरेको देिख छ । िनजको उ भनाई मौकामा कागज
िदएको अव थामा ितवादीको अदालतसम को गन यि ह को भनाईबाट पिन समथन भइरहेको
इ कारी बयानको आधारमा मा िनज ितवादी अव था हँदा मतृ क अ दल
ु लमानको मृ यु
ु विकल मस
िनद ष हन् भनी मा न िम ने अव था देिखँदनै । यस ितवादी जोगे भ ने राजेश कहारको कत यबाट
अव थामा ितवादी सरु शे लहु ारले आ नो भितजी भएको पिु हन आएको हँदा िनजको अदालतसम को
नाता पन नाबािलका एफकुमारी (नाम प रवतन) लाई इ कारी बयान त यपरक र िव सनीय देिखन आएन ।
जबरज ती करणी गरेको देिखएकोले ितवादीलाई अतः िनजलाई सव सिहत ज मकै दको सजाय गरेको
कसरु दार ठहराएको सु र पनु रावेदन अदालतको पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब देिखएकाले
फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
िनजका हकमा साधक सदर हने ।
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
ितवादी जोगे भ ने राजेश कहारको
ितवादीलाई कसरु दार ठहराई अिभयोग दाबीबमोिजम पोलको आधारमा िनज फु चे भ ने रमेश नाउलाई
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको महलको ितवादी बनाइएको देिख छ । यी ितवादी फु चे
३(२) नं. अनस
ु ार ८ वष र हाडनाताको पीिडतलाई भ ने रमेश नाउको कसरु मा संल नता िथयो भनी
करणी गरेबापत हाडनाता करणीको महलको २ नं. िनजउपर जाहेरी दरखा तमा नाम िकटान भएको
अनस
ु ार थप ३ वषसमेत गरी ज मा ११ (एघार) वष पाइँदैन । िनज ितवादीले अनस
ु धान अिधकारी र
कै द हने र जबरज ती करणीको महलको १० नं. अदालतसम बयान गदासमेत आफूले कसरु नगरेको
अनस
ु ार ितवादीबाट पीिडतलाई .२०,०००।- भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरेको पाइ छ ।
ितपूित भराइिदने ठहरी सु क चनपरु िज ला मतृ कलाई अपहरण गरी लगेको य पमा देखेक
अदलतबाट भएको िमित २०६८।१०।४ को फै सला मतृ कक प नी तसलीमनु िनसाले पिन जाहेरी
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दरखा तमा उि लिखत चार जना ितवादी र अ य सावजिनक लेखा सिमितबाट िमित २०६७।४।६ मा
एकजना यि समेत िथए भनेको भए तापिन ती भएको िनणय बदरको माग दाबी िलई ततु रट िनवेदन
अ य एकजना निचनेका यि ियनै फु चे भ ने रमेश दायर गरेकोमा िमित २०७२।६।३ मा नेपालको नयाँ
नाउ नै हन भनी वत माणबाट पिु हनसके को संिवधान जारी भई त कालीन यव थािपका संसद्
देिखँदैन । यसका अित र िनजलाई मल
ु क
ु ऐन एवम् सो संसदको
् सावजिनक लेखा सिमितसमेत
अदालती ब दोब तको महलको १७३ नं. बमोिजमको िवघटन भइसके को अव था छ । िनवेदकले उठाएको
ि या अपनाई वारदात थलमा देिखएको यि
िवषयसँग स बि धत यव थािपका संसद् हाल कायम
ियनै भएको भनी सनाखत गरी पिहचान ग रएको पिन नरहेको अव थामा ततु रट िनवेदन असा दिभक
देिखएन । सह ितवादी जोगे भ ने राजेश कहारले भइसके कोले िनवेदनको औिच यतफ बोिलरहन पन
अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा फु चे भ ने देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
रमेश नाउँको सहयोगमा मतृ कलाई अपहरण गरेको हो इजलास अिधकृत: िव वनाथ भ राई
भनी लेखाएका देिखए पिन सोही आधारमा िनजको क यटु रः अिमरर न महजन
कसरु मा संल नता रहेको भनी ठहर गन िम ने हँदैन । इित संवत् २०७२ साल पस
ु ६ गते रोज २ शभु म् ।
मतृ क अ दल
४
ु लमानलाई मान कायमा यी
ु विकल मस
ितवादी फु चे भ ने रमेश नाउको संल नता रहेको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
भ ने व तगु त माणको अभाव रहेको पृ भूिममा िम , ०६७-WO-१२४८, उ ेषण / परमादेश, ह र
िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको अयाल िव. मालपोत कायालय, िड लीबजारसमेत
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
िनवेदकले आ नो िक.नं. को ज गा बढी
तसथः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट कायम भएको भनी उ लेख गरेपिन सोबमोिजमको
ितवादी जोगे भ ने राजेश कहारलाई मल
ु क
ु ऐन ज गा े तामा कायम भएको भ ने देखाउन सके को
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम छै न । आ नो
े ताभ दा घिटबढी पमा ज गा
सव सिहत ज मकै दको सजाय हने र ितवादी भएको भए े फल संशोधनका लािग कानूनी ि या
फु चे भ ने रमेश नाउले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पूरा गरी मालपोत कायालयबाट बढी ज गा कायम
पाउने ठहराएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित गराउनु पन िज मेवारी यी िनवेदकमै रहनेमा आ नो
२०६९।६।१० को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने । दाबीअनस
ु ारको े फल कायम गराउन सके को
इजलास अिधकृत: िव वनाथ भ राई
पाइँदैन । आयोजना े अ तगतका ज गाको बढी
क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
े फल कायम गन आिधका रक िनकाय ज गा िवकास
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १८ गते रोज ६ शभु म् । आयोजना पिन होइन । ज गा एक करण आयोजनाले
३
आफूले अिध हण गरेको बखत कायम रहेको ज गाको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
े तामा उ लेख भएको े फललाई मा यता िदई
िम , ०६७- WO-००४२, उ ेषण / परमादेश, ा. सोहीबमोिजम कामकारवाही गनपन
ु ह छ । यसरी
डा. उपे कुमार कोइराला िव. नेपाल सरकार िश ा आयोजनाले अिध हण गरेका बखत कायम भएको
म ालयसमेत
े तामा उि लिखत े फलभ दा घटी बढी ज गा
िनवेदकले
यव थािपका
संसदको
कायम गनु भनी आयोजनाको नाममा आदेश गन
्
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कानूनतः िम ने नदेिखने ।
पाउने यादसमेत जोडी थमाई पनु रावेदन दता गराउन
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट खोजेको काय नै कानूनस मत देिखन नआउने ।
िनवेदनमा उि लिखत िक ा ज गाको बढी े फल
तसथ उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
कायम गन कानूनबमोिजमको अिधकार ज गा िवकास रट िनवेदकले पनु रावेदन अदालत इलाममा दता
आयोजनासँग नरहेको एवम् ज गा अिध हण गदा गन याएको पनु रावेदन हद याद नाघेकोले दता गन
िव मान रहेको े तामा आधा रत भई आयोजनाले निम ने भनी दरपीठ गरेको िनिम रिज ारको आदेश
आ नो काय स प न गनपन
ु हँदा िनवेदकका नाममा र सोही आदेशलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
कायम रहेका उि लिखत िक ाह मा बढी े फल इलामको आदेशसमेत कानूनस मत रहेको देिखएकोले
कायम हने गरी ज गाधनी माण पज
ु ा िदनु भनी बढी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहन नपरी
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
े फल कायम गन े ािधकारै नभएको आयोजनाको
नाममा आदेश जारी गन िमलेन । ततु िनवेदन खारेज इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
हने ।
क यटु रः अिमरर न महजन
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभु म् ।
क यटु र: मि दरा रानाभाट
६
इित संवत् २०७२ साल माघ ४ गते रोज २ शभु म् ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
५
शमा पौडेल, ०६८-CR-०८१९, कत य यान,
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
मोतीलाल िव.क. िव. नेपाल सरकार
गोपाल े , ०७०-WO-०७१५, उ ेषण / परमादेश,
ितवादीले मौकामा गरेको सािबती बयान
राम साद बेघा िव. पदम काश बेघासमेत
र सोही बयानलाई समथन गद अदालतमा गरेको
व ततु ः रट े बाट कुनै तामेली यादमा बयानलाई बरामदी मचु ु का, लासजाँच मचु ु का, शव
उि लिखत सा ीह लेिखएका वतनका हन् वा होइनन् परी ण ितवेदनलगायतका माणले समथन गरेको
भनी त यमा वेश गरी अनस
ु धान गन कुरा आउँदैन । देिखएकाले यी ितवादी मोतीलाल िव.क.ले मतृ क
यसका लािग छु ै उपचारको माग अवल वन गनपनमा
ेमबहादरु दमाईलाई कत य गरी मारेको भनी कसरु दार
ु
यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत ठहराई सजाय गन ठहराएको सु फै सला सदर गरेको
रटको मा यमबाट खोिजएको उपचारबाट िन पण हने पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब देिखन
यो िवषय नै नहने ।
आउने ।
मूलतः रट िनवेदकको नाममा जारी
तसथ उपयु आधार र माणसमेतबाट
भएको पनु रावेदनको याद तामेल भएको िमितबाट ितवादी मोतीलाल िव.क.समेतले मतृ क ेमबहादरु
कानूनबमोिजमको यादिभ वा याद था नु पन भए दमाईलाई कुटिपट गरी मारेको कसरु मा अिभयोग
थमाई पाउन माग गरी थािमएको यादिभ पनु रावेदन मागदाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १३(३)
दता गनपनमा
सोबमोिजम नगरी फै सलाको न कल नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठहराएको सु
ु
सारेको िमितबाट थाहा पाएको िमित कायम गरी वा यो मु ताङ िज ला अदालतको िमित २०६७।३।८ को
यास असफल भएपिछ तामेली भएको िमितबाटै था न फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को
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िमित २०६७।१०।२४ को फै सला िमलेको देिखँदा
८
सदर हने ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
इजलास अिधकृत: िव वनाथ भ राई
शमा पौडेल, ०७१-WO-०८११, उ ेषण /
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभु म् । परमादेश, ललन साद शाह िव. वा य तथा
७
जनसं या म ालय, रामशाहपथसमेत
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
व ततु ः िबदा कमचारीको अिधकार होइन
शमा पौडेल, ०७१-RC-०१३२, कत य यान, सिु वधा मा हो । सिु वधा र कानूनी हकबीच अ तर
नेपाल सरकार िव. रामबहादरु ख ी
रहेको ह छ । स बि धत सं थाले आ ना कमचारीको
ितवादी रामबहादरु ख ीले आ नो विृ िवकासका लािग सके स म अ ययन सिु वधा िदइनु
ीमतीलाई घाँटी यापी मारेको भनी अिधकार ा त रा ो हो तर यसलाई मौिलक अथवा कानूनी हकको
अिधकारीसम सािबत रही बयान गरेको, मतृ कको
पमा दाबी गन नसिकने हँदा दवु ैलाई समान ठानी
लास गाडेको भनी ितवादी आफै ँ ले देखाएको कानूनी उपचारको अपे ा गन निम ने ।
थलबाट मानव कं काल एवम् मतृ कले लगाउने
िनवेदकले तलबसिहतको अ ययन िबदा माग
गरेको कपडा बरामद भई सनाखतसमेत भइआएको, गरेको भएपिन यो कानूनले दान गरेको हक नभएको
बरामद भई आएका मानव कं काल २०-२१ वषको हँदा नेपाल सरकारले मागबमोिजम वीकृत गनपन
ु
मिहलाको हो भनी उ हड् डी परी ण गन िवशेष को बा यता रहेको देिखँदैन । वा य सेवा िनयमावली,
ितवेदनमा उ लेख भएको हँदा उ अि थप जर २०५५ को िनयम ६४ मा यसको प यव था
मतृ ककै भएको कुरा िम न िभड् न आएको, जाहेरवाला, रहेकै छ । कमचारीले माग गरेको िबदा िदने, निदने,
मौकाको कागज गन यि ह को मौकाको कागज एवम् कित िदने, अ ययन गन िवषय स बि धत सेवालाई
अदालतसम भएको बकप , सह ितवादी इ बहादरु उपयोगी र आव यक हो होइन ? यसबाट संगठनले
ख ी, ेमकुमारी ख ीको मौकाको बयानसमेतका लाभ िलनस छ स दैन भ ने ज ता यावत कुरा िवचार
आधार माणबाट
ितवादीको मौकाको बयान गरेर िबदाको स ब धमा म ालयले जो चािहने उपयु
समिथत हन आएको देिखँदा यी ितवादीले अिभयोग िनणय गन स ने नै ह छ । यसरी सेवा समूह स चालन
मागदाबीबमोिजमको कसरु गरेको भ ने शङ् कारिहत गन स बि धत म ालयले आ नो आव यकता र
ढङ् गबाट पिु हन आएको देिखने ।
औिच यता हेरी िनणय गनपन
ु िवषयमा अदालतले रट
अतः ितवादी रामबहादरु ख ीलाई अिभयोग े बाट ह त ेप गरी अमक
ु िबदा वीकृत हनपु छ भनी
माग दाबीबमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय िनदिशत गनु मनािसब नहने ।
हने ठह याई भएको सु कै लाली िज ला अदालतको
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकले
िमित २०६९।१२।१९ को फै सला सदर गन गरी माग गरेको अ ययन िबदा नै वीकृत नगरी
पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित २०७१।२।१३ िनयमावलीको िनयम ५३(५) बमोिजमको िबदा वीकृत
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
गन गरी भएको वा य तथा जनसं या म ालयको
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
िमित २०६९।७।२७ को िनणय एवम् िनजले िमित
क यटु रः कृ णमाया खितवडा
२०६९।५।१८ देिख िमित २०७१।५।१७ स म
इित संवत् २०७२ साल फा गनु ११ गते रोज ४ शभु म् । भु ानी िलएको तलब भ ा असल
ु उपर गनगरी भएको
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िनणय वा य सेवा िनयमावली, २०५५ िवपरीत २०६४ को दफा ४३ अनस
ु ार १।६।० (एक वष छ
रहेको भ न िमलेन । तसथ यसबाट िनवेदकको मौिलक मिहना) कै द र . १,५०,०००।– (एक लाख पचास
तथा काननी हक हनन् भएको भ ने नदेिखएको हँदा हजार पैयाँ) ज रवाना हने ठहछ । िबगोको हकमा
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
. १०,५०,०००।– (दश लाख पचास हजार) र
िनवेदन खारेज हने ।
सोको ५०% हजाना जाहेरवालालाई भराइपाउँ भ ने
इजलास अिधकृत (उपसिचव): सरु शे राज खनाल
अिभयोग दाबी भएकोमा िमिसल संल न कामना
क यटु रः रमेश आचाय
िवकास बकको भौचरबाट जाहेरवालाले ितवादीको
इित संवत् २०७२ फागनु १२ गते रोज ४ शभु म् ।
खातामा . २,००,०००।– मा ज मा गरेको देिखँदा
९
. १०,५०,०००।– (दश लाख पचास हजार) र
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी सोको ५०% हजाना भराइपाउँ भ ने वादी दाबी पु न
िव भर साद े , ०६९-CR-०२११, ०६९- नस ने ।
CR-०२३७, वैदेिशक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार
अतः मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण
िव. सदु शन लािमछाने र सदु शन लािमछाने िव. नेपाल र माणबाट ितवादीलाई वैदिे शक रोजगार ऐन,
सरकार
२०६४ को दफा ४३ अनस
ु ार १।६।० (एक वष छ
जाहेरवालाह लाई आफूले निचनेको दाबी मिहना) कै द र . १,५०,०००।– (एक लाख पचास
गरेपिन आ नो खातामा रकम ज मा भएको वीकारै हजार पैयाँ) ज रवाना हने र ितवादीको खातामा
गरेको देिख छ । जाहेरवालासँग आ नो िचनजान नै
. २,००,०००।– मा ज मा गरेको देिखँदा उ .
नभएको यि ले ितवादीको खातामा न बर थाहा २,००,०००।– (दईु लाख पैयाँ) र सोको ५०% ले
पाउने अव था रहँदैन । िचनजान र कारोबार नै नभई हने . १,००,०००।– (एक लाख पैयाँ) समेत गरी
ितवादीको खातामािबना योजन दईु / दईु लाख ज मा . ३,००,०००।– (तीन लाख पैयाँ) स म
पैयाँ ज मा गन अव था पिन आउँदनै । ितवादी हजानाबापत जाहेरवालाले ितवादीबाट भ रपाउने
सदु शन लािमछानेले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ र . १०,५०,०००।– (दश लाख पचास हजार) र
को दफा १० बमोिजम वैदिे शक रोजगारको यवसाय सोको ५०% हजाना भराइपाउँ भ ने वादी दाबी पु न
स चालन गन इजाजत नै निलई जाहेरवाला राम साद नस ने ठह याएको वैदिे शक रोजगार यायािधकरण
शमाका आफ त मािनसह अमतृ सापकोटा र िनमा काठमाड को िमित २०६८/८/१८ को फै सला िमलेकै
भषु ाललाई यानडामा रोजगार िदलाइिद छु भनी देिखँदा सदर हने ।
झु ा आ ासन तथा लोभन देखाई रकम िलएको र इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
िनजह लाई िवदेशमा नपठाई वैदिे शक रोजगार ऐन, क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १२ गते रोज १ शभु म् ।
२०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीत कसरु गरेको पिु
हन आउने ।
१०
कामना िवकास बकको सन् २०१०।१०।२१ स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
को नगद ज मा भौचरबाट .२,००,०००।– (दईु िव भर साद े , ०६८-CI-११५४, िलखत बदर,
लाख पैयाँ) मा ितवादी सदु शन लािमछानेलाई माला रा यल मी शाह िव. रािजव िव म शाह
िदएको पिु हन आएकोले वैदेिशक रोजगार ऐन,
एकातफ आफूले २०४८ सालमा िमलाप बाट
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पाएको भनेको िक.नं.१४२ को ज गाम ये के ही ज गा शेषपिछको बकसप को िलखत गरी िदएको र सो
सडक िव तारमा परेको के ही ज गा ियनै वादीले हा.व. ज गालाई िनज ितवादी रािजविव म शाहले िट.आर.
गरी िलएको र सोही ज गाम येबाट बाँक रहेको ज गा रयल टेटलाई ह ता तरण गरी िदएको काय दूिषत
ितवादी रािजव शाहलाई ह ता तरण गरेको देिखएको दता भएकोले वतः बदर हनपु छ भ ने िजिकरसँग
अव थामा हदब दीबाट िमित २०५६।२।२७ सहमत हन नसिकने ।
मा भूिमसधु ार कायालयबाट फुकुवा हने िबि कै
तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण
िमलाप बमोिजम पूरै ज गा दा.खा. माग गन जानपु नमा र माणसमेतबाट ितवादी रािजव िव म शाहले
वादीले २०४८ सालको िमलाप बाट पाएको जिमनको िव ददु ेवी राणाबाट िमित २०६१/७/२६ मा पाएको
ज.प. को २(क) नं. ले जिहलेसक
ु ै पिन दाखेल खारेज शेषपिछको बकसप िलखत र सो िलखतका आधारमा
गराउन पाउने मेरो हक सरु ि त रहेको छ भनी चपु भएको िनजका नामको िववािदत ज गाको दता बदरमा
लागेर बसी रािजव िव म शाहले िमित २०६१।७।२६ वादीको दाबी नपरेको िलखत र दतासमेत कायमै रहेको
मा शेषपिछको बकसप को िलखतबाट हक ा अव थामा वादी दाबी िमित २०६३।३।३२ को िलखत
गरी सोही ज गा िट.आर. रयल टेट ए ड िलिजङ् ग बदर गन गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको
क पनी ा.िल. का नाउँमा िमित २०६३।३।३२ गते िमित २०६५।११।१३ को फै सला उ टी हने ठह याई
र.नं. १५१०१(क) बाट िलखत पा रत गरेको थाहा पनु रावेदन अदालत पाटनले गरेको िमित २०६८/७/६
हन आएको भनी िमित २०६४।७।११ मा मा २०४८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सालको िमलाप बमोिजमको ज गा दा.खा. ग रपाउँ इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
भनी पूरक िनवेदन िलई गएको देिखँदा जितसक
ु ै पिछ क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
आएपिन ज.प.को २ नं. बमोिजम दा.खा. ग रिदनपु छ इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १३ गते रोज २ शभु म् ।
भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
राजीव िव म शाहले िमित २०६१।७।२६ फै सला भएका छन्
मा शेषपिछको बकसप को िलखतबाट हक ा
§ ०६८-CI-११५३, घर भ काइपाउँ, माला
गरी सोही ज गा िट.आर. रयल टेट ए ड िलिजङ् ग
रा यल मी शाह िव. रािजव िव म शाहसमेत
क पनी ा.िल. का नाउँमा िमित २०६३।३।३२ गते
§ ०६८-CI-११५५, ि ब धक िलखत बदर,
र.नं. १५१०१(क) बाट िलखत पा रत गरेको थाहा
माला रा यल मी शाह िव. रािजव िव म
हन आएको भनी िमित २०६४।७।११ मा मा २०४८
शाह
सालको िमलाप बमोिजमको ज गा दा.खा. ग रपाउँ
११
भनी पूरक िनवेदन िलई गएको देिखँदा हदब दीबाट स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
जोिगनका लािग िमलवु ा मु ा गरी िमलाप गरेको िव भर साद े , ०६८-CI-११५६, परमादेश,
अव था रहेकोले बीचमा गएर हालैदेिखको बकसप ह रबहादरु िसंहसमेत िव. रािजविव म शाहसमेत
गरी िदने िलने गरेको देिखँदा उ ज गा २०६१।७।२६
खासगरी अपराध अनस
ु धानको काय
स म िव ददु वे ी राणाकै हकभोगमा रहेको मा नपु न कायपािलक य िनकायअ तगत हरीको हो भ ने कुरा
देिखयो । िनज िव ददु ेवीले आ नै हकभोग र दता सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ ले प पमा
े तामा कायम रहेको ज गा रािजविव म शाहलाई यव था गरेको देिख छ । अक तफ अपराध
6

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, वैशाख - २
अनस
ु धान गन अिधकार पाएको हरी िनकायलाई ू टीमा िवषादी िमसाइएको पाइएको र सोही कारण िनज
यसरी अपराध अनस
ु धान गन,ु अिभयु लाई प ाउ मानमती देवी भ डारीको मृ यु भएको देिखन आएकाले
गनु भनी अदालतले आदेश िदँदा य ता िनकायलाई ितवादी ेमिसंह भ डारीलाई यानस ब धी महलको
कानूनले िदएको अिधकार े मािथ ह त पे हन १३(२) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
जा छ । यसैगरी पनु रावेदकले िववाद उठाएको टायल हने ठहर गरी सु कै लाली िज ला अदालतबाट
चेकको िवषयमा मानवीय िु ट हन गएकोले स चाइ भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
सिकएको छ भनी नापी शाखा िड लीबजारले आ नो िदपायलबाट भएको फै सला िमलेको देिखन आउने ।
िलिखत जवाफमा बेहोरा उ लेख गरेको देिखन
अतः िववेिचत त य, आधार र माणबाट
आएको छ भने नापीका कमचारीह लाई िनवेदक / ितवादी ेमिसंह भ डारीले आ नी ीमती मानमित
पनु रावेदकले िवप ी बनाएकोसमेत नदेिखने ।
देवी भ डारीलाई िवष सेवन गराई कत य गरी मारेको
अतः मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण र पिु भएकाले िनजलाई यानस ब धी महलको १ नं.
माणसमेतबाट अपराध अनस
ु धानको िवषयमा हरी को कसरु मा १३(२) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
िनकायलाई जाहेरी पन िवि कै अपराध अनस
ु धान हने ठह याई सु कै लाली िज ला अदालतबाट भएको
गनु भनी ह त ेप गन निम ने र िवप ी बनाउनपु न फै सला सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
नापी कायालयका कमचारीलाई िवप ीसमेत बनाएको िदपायलबाट िमित २०७२/५/२८ मा भएको फै सला
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज गन ठह याएको पनु रावेदन िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
अदालत पाटनको िमित २०६८/७/६ को फै सला इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु रः रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २३ गते रोज ५ मा शभु म् ।
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
१३
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १३ गते रोज २ शभु म् । स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
१२
काशमान िसंह राउत, ०७२-CI-०२८५, अंश
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी सपना दता, ल मीिनया देवीसमेत िव. वीकुमारी यादव
धान म ल, ०७२-RC-०२००, कत य यान,
थानीय भ भलादम् ीह को रोहबरमा वादी
नेपाल सरकार िव. ेम िसंह भ डारी
बहु ारीलाई िववाहमा माइती प ले कम दाइजो िदएको
ितवादीले अदालतमा गरेको बयानमा “मैले िनहँमा कुटिपट गरेको र थप दाइजो िदन वादीको
भोक लागेपिछ बजारमा गई समोसा र ू टी िकनेर माइती िपता मातालाई बा य तु याइको त य उ
कोठामा याई म र ीमतीले सँगै ना ता गरेका हौ ँ । स झौताबाट उदघोिषत
भइरहेको अव था छ । यसरी
्
यसपिछ आफूबािहर गएको र फक आउँदा ीमती पनु रावेदकह ले वादीलाई दाइजोका नाममा शारी रक
िबरामी भई उ टी ग ररहेको फे ला पारेको भनी बयान र मानिसक पमा ताडना िदएको भनी िलिखत पमा
गरेबाट उ ना ता आफै ँ ले बजारबाट ख रद गरी वीकार गरी सिहछाप गरेको कुरा माण ऐन, २०३१
याएको देिखएको र िनजकै कोठाबाट बरामद भएको को दफा ३४ बमोिजम ितवादीह को िव
माणमा
आधासमोसा र ू टीमा Phosphine Gas पाइएको िलन िम ने नै हँदा यथ वादी आफै ँ घरबाट सनु का
भ ने परी ण ितवेदनबाट देिखएकाले सोही समोसा र गरगहना िलई माइतीमा गएको भ ने ितवादीह को
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ितउ र र पनु रावेदन िजिकर व तपु रक र त यगत आदेश पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट समेत सदर
रहेको देिखन नआउने ।
हने गरी िमित २०७०।३।२७ मा आदेश भई अि तम
ितवादीह को ितउ र भनाई त यगत रहेको अव था हँदा खाना खच भराएको िमलेन भ ने
र व तगु त आधार माणमा आधा रत नरहेको र पनु रावेदन िजिकरसमेत यायोिचत रहेको नपाइने ।
दाइजो कम भएको िनहँमा ितवादीह ले वादीलाई
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
शारी रक, मानिसक एवम् मानवीय दु यवहार गरेको सु फै सला के ही उ टी गरी ऋणको स ब धमा साहको
भ ने त य थानीय भ भलादम् ीको रोहबरमा भएको उजरु परेका बखत हने र ितवादी सिु नल कुमार
स झौताबाट पिु भएको स दभमा स पूण प रवार र यादवको िववाह खच पर सारी बाँक रहेको स पि लाई
लो नेसमेतबाट अपमानज य यवहार भई असमा य चार भाग लगाई चार भागको एक भाग ितवादीम येको
प रि थितमा माइत जाँदा गहनासमेतका सबै धनमाल राम परमे र यादवको भागमा पन स पि लाई दईु
साथै लैजान अस भव हने हँदा वादीले नै लगेको भ ने भाग लगाई सोबाट एक भाग वादीले अंश पाउने र
ितउ र र पनु रावेदन िजिकर िव ास द रहेको िफराद दाबीमा उि लिखत दाइजो व प िदइएको
पाइएन । वादीले िफरादमा देखाएको उपयु सनु का नगद, सर सामान र गर गहनासमेत ितवादीह बाट
गहना, नगद, मोटरसाइकल तथा अ य मालसामान वादीले िफता िलन पाउने गरी पनु रावेदन अदालत
ब डा गरेको नदेिखएको र मल
ु क
ु ऐन, ी अंशधनको जनकपरु बाट िमित २०७१।११।२७ मा भएको फै सला
महलअनस
ु ार कुनै पिन वा नी मािनसलाई माइती िमलेको हँदा सदर हने ।
र लो नेप का नातेदारह ले िदएको दाइजो र पेवा इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
िनजले आफूखस
ु गन पाउने हँदा वादीले िववाह व प क यटु रः रामशरण ितिमि सना
ा गरेको सनु का गहनासमेतका दाबीको धनमालह इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ मा शभु म् ।
वादीको िफता नपाउने भ न निम ने ।
१४
सामा यतः मिहला वादी ितवादी भएको स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी सपना
अंश र स ब ध िव छे द मु ासँग मािसक खच भराउने धान म ल, ०६७-WO-०३९९, उ ेषण /
िवषय जोिडएर आउने गछ । मािसक खच भराउने परमादेश, तारानाथ िघिमरे िव. नेपाल औ ोिगक
िवषय स पि को अिधकार भएको तर त काल उपभोग िवकास िनगम (िव ीय सं था) को धान कायालय,
गनबाट वि चत भएको पीिडतह को बाँ ने िवषय दरबारमागसमेत
ज तो मानवीय संवेदनासँग स बि धत रहेको हँदा अंश
िनवेदक अ य पदमा िनवािचत भएको
मु ाको रोहमा परेको पूरक िनवेदन मागअनु प भराउन िमितले २ वषको पदाविध रहने यव था नेपाल
निम ने भ न यायोिचत हँदैन । यसमा पिन वादीको औ ोिगक िवकास िनगम िलिमटेड वत कमचारी
िनवेदन मागअनु प िज ला अदालतले ितवादीह को संघको िवधान २०५८ को प र छे द १०(१) को
आिथक हैिसयत स ब धमा आव यक जाँचबझ
ु र यव था रहेबाट यी िनवेदकले माग गरेबमोिजम
व तगु त पमा िव ेषण गरी ितवादीह ले वादीलाई िनजको िवधानबमोिजम अ य पदमा रहने अविध
जीिवकोपाजन बापत अंश भागका ज गा िनजको नाममा २०६७।१२।५ स म मा रहेको अव थामा अब
नआएस म ित मिहना मािसक . ६०००।– का दरले िनवेदकको मागबमोिजमको पदाविध नै समा
िदनपु न भनी िमित २०६९।१२।११ मा आदेश भई सो भइसके को अव थामा ततु रट िनवेदनको औिच य
8

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, वैशाख - २
नै समा भइसके को देिखँदा िनवदेन मागबमोिजम
िनवेदकउपर िवशेष सजाय ताव गदा
त यिभ वेश गरी आदेश ग ररहनु परेन । ततु रट िविनयमावलीको दफा १७.९.१ बमोिजम सजाय िदन
िनवेदन खारेज हने ।
पाउने अिधकारीले सजायको आदेश िदनभु दा अिघ
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
लागेको आरोप र मािणत भएमा हने सजायसमेत
इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभु म् । उ लेख गरी यि मािथ लगाएको आरोप र कारणमा
१५
आधा रत पि करणको मागसिहत सफाइको
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी मौका िदनपु नमा एकै पटक सावजिनक पि कामा
सपना धान म ल, ०६८-WO-०७२०, उ ेषण पि करण माग गन गरी कािशत ग रएको सूचनाले यी
/ परमादेश, तारानाथ िघिमरे िव. एन.आई.िड.िस. िनवेदकउपर सजाय गदा अपनाउनपु न कायिविधको
डेभलपमे ट बैक िल.समेत
पूण पले पालना गरेको नदेिखँदा कायिविधगत िु ट
िनवेदकले स वाप ात् सोही स वा रही ग रएको सजायको िनणय काया वयन गन िम ने
स ब धमा भएका कारवाहीउपर मु ा चली स वा नदेिखँदा अनशु ासनको बार बार उ लङ् घन गरी
यथाि थितमा रा नु भ ने अ त रम आदेश गरेकोले आचरण िवपरीत काय गरेबाट सेवाबाट हटाइएको
मु ा िकनारा भएपिछ स वा भएको ठाउमा जान भ ने यथ एन.आइ.िड.िस. बकको िजिकर र सो
तयार छु भनी िनवेदनसिहत आ नो कायालयमा तफबाट उपि थत िव ान्ह को बहससँग सहमत हन
म अदालतको आदेश िलई हािजर हन जाँदा हािजर नसिकने ।
नगराइएकोमा र िनवेदकका बाबु िबरामी भई के ही
यसरी िनवेदकलाई सेवाबाट बखा त गदा
िदन गैरहािजर रहनक
ु ो कारण बबु ाको िबरामी भएको कमचारी सेवा सत िविनयमावली, २०६३ बमोिजम
भनी िटचीङ अ पतालको कागजात र गा.िव.स.को अनशु ासनको बार बार उ लङ् घन गरी िविनयमावलीको
िसफा रससमेत पेस गरेकोमा िनणयकताले अदालतको दफा १७.५.१ (ग) को आचरण थािपत गन नसके को,
आदेशका साथै िबरामी परी उपचारमा संल न रहनु सजाय ताव गदा सजायस ब धी कायिविधको दफा
परेको मनािसब मानवीय समवेदनातफ िवचार गरेको १७.९.१ अनु पको कायिविधको पालना नगरेको,
नदेिखनक
ु ा साथै ेड यिु नयन ऐन, २०४९ को दफा विदन् यतका साथ कमचारी संघको अ य बाट हटाउने,
२३ (क) को संर णको कारणलेसमेत स वा ग रएको िनवेदकलाई ग रएको स वालाई यथाि थितमा
कायालयमा हािजर हनु नपनसमेत बेहोरा उ लेख रा ने भ ने अदालतको आदेशिवपरीत स वा गरी
गरी िनवेदन िदएको तर पिछ हािजर हन जाँदा हािजर हाल स वा थिगत ग रपाउँ भ ने िनवेदन िदँदािदँदै
नगराइ हलह जत गन आएको भनी कायालयमा वेश सेवाबाट बखा त गदा पालना गनपन
ु कायिविधको
निदएको अव थामा एउटै घटनाबाट िविभ न आरोप पालनासमेत नगरी िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने
लगाई पटकपटक अनशु ासनको उ लङ् घन गरेको गरी महा ब धकबाट िमित २०६८।५।२२ मा भएको
भनी िविनयमावलीको दफा १७.५.१.(ग) को गन नहने िनणयलाई सदर गरी पनु रावेदन सिमितबाट िमित
आचरण गरेको भनी आधार िलइ सेवाबाट वखा त २०६८।९।२० मा भएको िनणयसमेत उ ेषणको
गन गरी भएको िमित २०६८।५।२२ को िनणय आदेशबाट बदर गरी िदएको छ । अब िनवेदकलाई
कानूनस मत देिखन नआउने ।
पूववत् सेवामा बहाल गरी सेवाबाट बखा त गरेको
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िमितबाट बहाली िमितस मको तलबको आधा तलब को लािगसमेत सोही शैि क यो यता आकिषत हने
िदलाई भराई िदनु भनी परमादेशसमेत जारी हने ।
देिखँदा नेपाल कृिष अनस
ु धान प रषदको
् पदपूित
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
सिमितले िमित २०७०।१२।२ प रषदक
् ो िव ापन
इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभु म् । नं.२७।०७०।०७१ मा कािशत िव ापनअनस
ु ार
१६
िनवेदकह लाई शैि क यो यताबापतको अंक दान
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी नगन गरी ग रएको िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-WO-००९२, उ ेषण / िदएको छ । उि लिखत बढुवामा िनवेदकह सिवता
परमादेश, सिवता मोहीनी े समेत िव. पदपूित सिमित, मोहीनी े , िवमला शमा र सिु दप गौतमलाई शैि क
नेपाल कृिष अनस
यो यताबापतको अंक दान गरी िमित २०७०।१२।२
ु धान प रषद,् िसंहदरबारसमेत
िनवेदकह प रषदक
् ो कमचारी िविनयम, देिख नै लागू हने गरी प रषदको
् भिटकल बढुवाबाट
२०४९ मा भएको यव थाबमोिजम िनयिु पाई समूह िट ८ तह व र ािविधक अिधकृत पदमा बढुवा
काय गरी आएको देिख छ । २०५५ सालमा भएको पद थापन गरी बढुवा पदमा काममा लगाउनु भनी
थम संशोधनको िट ६ मा सेवा वेशको यूनतम परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
शैि क यो यता BSc in agriculture अथवा pure इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
science मा MSc गरेको हनपु दछ भ ने यव था क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
राखेको देिख छ । उपयु संशोिधत ावधान संशोिधत इित संवत् २०७४ साल असार ४ गते रोज १ शभु म् ।
यव था लागू हनपु ूव नै िनयिु पाइसके का यी रट
१७
िनवेदकको हकमा सेवा सतको यव थाबमोिजम स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या.
आकिषत हनस ने देिखएन । संशोिधत यव था, ी मीरा खड् का, ०६९-CR-०२३६, लागु औषध
२०५५ सालमा मा लागू भएको र उ संशोधन लागू ( िु नफन), िवसन गु ङ िव. नेपाल सरकार
भएपिछ सेवा वेश गनको हकमा मा उ Bsc in
पनु रावेदकले
ख रद
िब समेतको
Agriculture र Pure science मा Msc हनपु न भ ने कारोबारमा इ कारी रही तथा सेवनमा सािबती रही
यव था आकिषत हने प देिख छ । तर यी रट अदालतमा बयान गरेको भए तापिन अदालतमा
िनवेदकह सबै उ संशोधन लागू हनभु दा पूव नै भएको उ इ कारीलाई पिु गन कुनै आधार माण
सेवा वेश गरेको देिखएकोले िनजह को हकमा पिछ पनु रावेदकले पेस गनसके को अव था देिखएन । साथै
संशोधन भएको यव था आकिषत हने नभई िनजह बरामद भएको लागु औषधको प रणाम (७१ थान
सेवा वेश गदाको अव थामा भएको शैि क यो यता िु पनिफन र १५५ थान डाइजापाम) हेदा के वल
नै लागू हने ।
सेवन मा गछु भ ने पनु रावेदकको भनाईमा िव ास
अतः मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण गनु मनािसब हन आएन । के ही समय अिघदेिख लागु
र माणसमेतबाट नेपाल कृिष अनस
ु धान प रषद् औषध सेवन गन थालेको हँ, िब िवतरण गिदन भनी
कमचारी सेवा सत िविनयमावली २०४९ को िविनयम अदालतमा यी पनु रावेदकले भने तापिन बरामदी लागु
१९क, ख मा हने िट ८ पदमा बढुवाको लािग चािहने औषधको मा ाले पनु रावेदकको उ भनाई आफमा
शैि क यो यता रट िनवेदकह िट ७ पदमा बढुवा खि डत हन पगु ेको छ । मबाट बरामद भएको होइन
समायोजन हँदा पेस गरेको शैि क यो यता नै िट ८ सँगै आएका िवशाल भ ने साथीको झोलामा उ लागु
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औषध भेिटएको हो भनी पनु रावेदकले दाबी िजिकर उ टी भई यी पनु रावेदक / ितवादी िवसन गु ङलाई
िलए पिन ती साथीको प नाम थर वतन खल
ु ाउन लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
तथा तीउपर समेत अिभयोग दायर हन नसके बाट यी (झ) बमोिजम २ वष कै द र . १,००,०००।– (एक
पनु रावेदकको साथमा उ लागु औषध बरामद भएको लाख) ज रवाना हने ।
होइन भ ने िनजको िजिकरसमेत िव ासयो य हन इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
सके न । य तो प र े यमा यी पनु रावेदकले अिभयोग क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
दाबीबमोिजम नै लागु औषध ओसारपसार तथा िब
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
िवतरणसमेत गरी लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
१८
को दफा ४ को (घ)(च) र (छ) अ तगतको कसरु गरेको स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. डा.
देिखने ।
आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-००९५, उ ेषण,
कानूनले िनणयकतालाई तजिबजी अिधकार िववेक काक समेत िव. नेपाल सरकार, धानम ी
िदएपिन िनणयकताले उ अिधकार तकसङ् गत, तथा मि प रषदक
् ो कायालय, काठमाड समेत
िववेकसँग र यायसँगत ढङ् गले योग गनपन
िनवेदकह ले दाबी गरेको िक.नं. १५७
ु ।
लागु औषध मु ा आफै ँ मा ग भीर कृितको को ज गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को
अपराध भएपिन तजिबजी अिधकार योग गरी ख ड (ख३) ले प रभािषत गरेबमोिजम सावजिनक
सजाय िनधारण गदा अपराधी भिव यमा थप अपराध कृितको देिखएको र सावजिनक ज गा कोही कसैले
गनबाट िन सािहत होस् र समाजमा पनु थािपत भई दता वा आवाद गन नहने र कसैले दता वा आवाद
सामािजक जीवनयापन गन उसलाई असहज नहोस् गरेको भएमा य तो दता वतः बदर हने र य तो
भ ने कुराह को बीचमा स तल
ु न कायम हने गरी यि िवशेषका नाममा दता भएको ज गाको मालपोत
सजाय िनधारण गनु सै ाि तक ि कोणमा यायोिचत कायालयले दता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा
मािनने ।
कायम गन भ ने यव था मालपोत ऐन, २०३४ को
पनु रावेदक तल
ु ना मक पमा कम उमेरको दफा २४ ले गरेको देिखएबाट य तो सावजिनक
देिखनु (क रब ३३ वष) का साथै िनजले आफू साथी कृितको गौचरन पत जिनएको ज गा दता गन गराउने
सङ् गतको कारण आपरािधक कायमा संल न भई वा आवाद गन गराउनसमेत ऐनको दफा २५ र २६ ले
ग ती हन पगु ेको र अब सि चएर समाजमा ब न र िनषेध गरेको हँदा य तो ज गा दता तथा आवाद गन
अगािड बढ् न चाह छु भनी पनु रावेदन प मा उ लेख गराउने हक सज
ृ ना हन नस ने र मालपोत कायालयले
गरेको कुरासमेतलाई मनन गदा ततु मु ामा २०५१/३/२४ मा ज गा नेपाल सरकारका नाउँमा
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट यी पनु रावेदक / कायम गन गरी भएको िनणयका स ब धमा कुनै दाबी
ितवादीलाई उि लिखत कसरु मा ३(तीन) वष कै द र नगरी बसेको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी
.१,२५,०००।– ज रवाना हने ठहर गरी तोिकएको हनस ने अव था नदेिखने ।
तजिबजी सजाय मनािसब देिखन नआउने ।
अतः उि लिखत त य एवम् आधार
अतः मािथ िववेिचत त य, आधार र कारणबाट िनवेदकह ले दाबी गरेको ज गा सावजिनक
कारणसमेतबाट ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत कृितको गौचर पत भ ने देिखएको र सावजिनक पत
पोखराबाट िमित २०६८।९।१७ मा भएको फै सला के ही ज गा कोही कसैले दता गन गराउन नहने र दता गरेको
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भएमा मालपोत कायालयले दता बदर गरी नेपाल पनस मको पूव रसइवी रहेको भ ने पिु हनसके को
सरकारको नाममा कायम गन स ने भनी मालपोत ऐन, नदेिखएको र अपराध गदाको अव थासमेतलाई
२०३४ को दफा २४ मा ट कानूनी यव था रहेको िवचार गदा यी ितवादी सिु नल सदालाई मल
ु क
ु
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण / परमादेश ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
जारी हने अव थाको िव मानता देिखएन रट िनवेदन सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने
खारेज हने ।
हँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनजलाई १५ वष कै द
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
सजाय गदा यायको मकसद पूरा हने देिखन आउने ।
अतः उि लिखत त य एवं आधार माणबाट
इित संवत् २०७४ साल असार २६ गते रोज २ शभु म् ।
१९
ितवादी सिु नल सदाले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या.डा. गरेकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
आन दमोहन भ राई, ०७३-RC-००१०, कत य १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
यान (साधक), नेपाल सरकार िव. सिु नल सदा
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
अिभयोग दाबीमा सािबत भई ितवादी सिु नल २०६८/११/१७ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
सदाले बयान गरेको र िमिसल संल न घटना थल सदर हने ठहछ । साथै सोबमोिजम िनजलाई सजाय
मचु ु का, जाहेरी दरखा त तथा घटना िववरण कागज गदा चक पन जाने हँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय
र बरामद भएको ब चरोसमेतबाट िनजको सो बयान य गरी १५ वष कै दको सजाय हन मनािसब देिखँदा
मािणत भएको र ब चरो ज तो धा रलो जोिखमी िनज सिु नल सदालाई १५ वष कै दको सजाय हने ।
हितयारले प नीको घाँटीमा हार गरी कत य गरी इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
मारेको देिखएकाले िनज सिु नल सदालाई मल
क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम इित संवत् २०७४ साल असार २७ गते रोज ३ शभु म् ।
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी भएको
२०
सु स री िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरी स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको फै सला पु षो म भ डारी, ०६७-CI-१३६६, िनणय बदर,
मनािसब देिखन आउने ।
िचनी खड् का िव. मदनकृ ण खड् का
ितवादीको बयान तथा िमिसल संल न
िक.नं. ३९७ समेतका ज गाको मोही म
त यबाट मतृ क राजोदेवी सदाको च र मािथ शङ् का होइन । दाजु य बहादरु खड् का हन । भूलबाट मेरो नाम
गरी ीमतीलाई ितवादीले पटकपटक स झाउने लेिखन गएकोले स याई य बहादरु को नाम कायम
यास गरेको देिखएको र ितवादीले आ नी ग रपाउँ भनी आफै ँ भूिम शासन कायालयमा उपि थत
ीमतीलाई मानपन
ु अ य कारण िमिसल संल न भई िनवेदन िदई सनाखतसमेत गरेको कागजलाई हक
माणबाट पिु हनसके को देिखँदैन । मतृ कको ह ता तरण गरेको कागज मा न िम दैन । दाजक
ु ो मोही
च र का कारण आवेशमा आई िनजलाई मारेको भनी कायम हनपु नमा मेरो नाम जिनन गएकोले स याई
ितवादीले अनस
ु धानको ममा र अदालतमा बयान पाउँ भनी दाजभु ाइका बीचमा भएको सहमितअनस
ु ार
गदासमेत वीकार गरी अनस
ु धान तथा याियक िदएको िनवेदनलाई हक ह ता तरणको कागज भनी
ि यामा सहजता दान गरेको तथा ीमतीलाई मानु या या गनु यायोिचत नहने ।
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पनु रावेदक / ितवादी िचनी खड् काका पित मोतीसरा रानाभाट िव. िज ला शासन कायालय
नरबहादरु खड् काले आ नो नाममा जिनएको मोही का क समेत
भूलवश जिनएकोले स याई पाउँ भनी भूिम शासन
िनवेदकको पितको नाममा िक.नं.१६४
कायालयमा गई िदएको िनवेदन र सो िनवेदनउपर को ज गा सािबकदेिख दता ितरो रहेको देिखएकोमा
गरेको सनाखतसमेतलाई कानूनले ब देज गरेको सभ नापीमा िक.नं.१०४, िक.नं.१०८ समेत कायम
कागज गरेको भनी अथ लगाउनु यायसङ् गत नहने । भएको भ ने देिखएको र िफ डबक
ु मा िनवेदकको पित
नरबहादरु खड् काले आ ना नाउँमा िक.नं. दलबहादरु को नाउँ अंिकत भएकोमा िवप ी सक
ु ु बासी
३९७ को ज गामा जिनएको मोहीयानी हक िनजले सम या समधान आयोगले उ ज गा कसैको नाउमा
आफै ँ भूिम शासन कायालयमा गई िनवेदन िदई दता गन गन िनणय गनपु ूव सािबक दतावाला यी रट
भूिम शासन कायालयको िमित २०२५/१२/१७ को िनवेदकलाई ितवादको मौका िदई िझकाई बझ
ु ी
िनणयबाट िनजको मोही हक समा भइसके को देिखँदा आव यक िनणय गनपनमा
िनवेदकलाई सनु वु ाइको
ु
उ िक.नं. ३९७ को ज गाको मोही पनु रावेदकका पत मौका निदई गरेको िनणय ाकृितक याय िस ा तको
नरबहादरु रहेको नदेिखएकाले पनु रावेदन अदालतबाट िवपरीत रहेको देिखन आउने ।
भएको फै सलालाई अ यथा भ न सिकने नदेिखने ।
उ ेषणको रट याियक, अध याियक
अतः उि लिखत त य एवम् आधार िनकाय वा कानूनले अि तयार िदएको शासिनक
कारणबाट भूलवश उ िक.नं. ३९७ को ज गामा िनकायबाट े ािधकारको उ लङ् घन गरी िनणय
आ नो नाम मोहीको पमा जिनएकोले सो स याई गरेमा, ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत िनणय
य बहादरु खड् काको नाम कायम ग रपाउँ भनी गरेमा, कायिविध कानूनको पालना नगरी वा कानूनी
यी पनु रावेदकका पित नरबहादरु खड् काले िनवेदन िु ट गरी िनणय गरेमा य ता िनकाय वा अिधकारीबाट
िदएका आधारमा त कालीन भूिम शासन कायालय भएको गैरकानूनी िु टपूण िनणयलाई बदर गन जारी
भ परु बाट िमित २०२५/१२/१७ मा सो ज गामा हने ।
य बहादरु खड् काको मोही हक कायम भएको देिखँदा
िनवेदनमा िनवेदकको पित दलबहादरु को
िचनी खड् काको मोही हक दाबी पु न नस ने गरी नाममा सािबक दता रहेको देिखएको र सभ नापीमा
भूिमसधु ार कायालय भ परु बाट भएको िनणय सदर िनजको नाम अंिकत भई िफ डबक
ु कायम भएको
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित ज गामा िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका निदई िनणय
२०६६/५/२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ग रएको देिखएकाले उ िनणय िु टपूण रहेको देिखन
हने ।
आएको र ितवादको अवसर दान गनपन
ु ाकृितक
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
याय िस ा तको उ लङ् घन गरी भएका िनणयह
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभु म् । बदरभागी हने हँदा यी िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका
निदई भएको िमित २०५८।३।२५ को सक
ु ु बासी
इजलास नं. १
सम या समधान आयोग िज ला सिमित का क को
िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ई र साद
िववािदत िक.नं.१०४ र िक.नं.१०८ को
खितवडा, ०७०-WO-००६५५, उ ेषण / परमादेश, ज गामा िनवेदकको हक पु ने सािबकका हकको
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ोतको माणह संल न गरी ज गा दता गन उ लेख गनसके का छै नन् । जाहेरवालाले जाहेरी
स ब धमा मालपोत कायालय का क मा िनवेदन दरखा तमा उ लेख नगरेको कुरा ितवादीह को
िदएमा रट िनवेदक मोितसरा रानाभाटलाई समेत बझ
ु ी बयानमा उ लेख ग रएको छ । ितवादीह को
िनजलाई सनु वु ाइको मौका दान गरी िनजको िजिकर अनस
ु धान अिधकारीसम को सािबती बयानलाई
एवम् माणको समेत याियक मन योग गरेर सम
वयं जाहेरवालाले आरोपस म लगाउन सके का
माणको मू याङ् कन गरी िववािदत िक.नं. १०४ र छै नन् । आरोिपत ितवादीह को बयान एकआपसमा
िक.नं. १०८ को ज गा दता गन िम ने निम नेतफ पोल उजरु गरे ज तो देिखए तापिन सो पोल उजरु लाई
कानूनबमोिजम उिचत िनणय गनु भनी िवप ी मालपोत जाहेरवाला, मौकामा कागज गनह ले समेत पिु ट हने
कायालय, का क का नाममा परमादेशको आदेशसमेत गरी अदालतमा उ लेख गनसके को नदेिखने ।
जारी हने ।
जाहेरवालाको कथन हेदा जबरज तीको
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
रीतसँग सवारी साधन लगेको पाइएन । सवारीधनीको
क यटु र: मि दरा रानाभाट
अनमु ितले सवारी चलाएको सवारी चालक तथा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभु म् । सहचालकले सवारी चलाएको सवारीधनीलाई छाडी
गाडी लगेको र सो अव थामा जाहेरीमा उ लेख
इजलास नं. २
ग रएका रामच िखउज,ु रोशन दवु ाल र िवके श
थइु याको उपि थत िथयो भनेर पिु गनसके को
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी चोले
पाइँदैन । आरोिपत यि म येका रामच िखउज,ु
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०२६८, डाँका चोरी, रोशन दवु ाल र िवके श थुइयाको उपि थित
नेपाल सरकार िव. काश िगरीसमेत
बा बीसेमा िमित २०६५।५।११ मा भएको देखाइएको
जाहेरी बेहोराबाट . २,५००।– मा गाडी पाइ छ । यसबाट पिन डाँकाको वारदात भिनएको
रजभमा िदन साह राजी भएको देिखन आउँछ । गाडी ठाउँमा आरोिपतम येका उि लिखत यि ह को
रजभमा िलन िदन सहमित भएको अव थामा आफूले उपि थित पिु नहने ।
गाडी िज मा िदएका सवारी चालक काश िगरी,
सामा यतया सवारी चालक र सहचालककै
सहचालक आकाश भ ने छे वाङ लामाबाहेक अ को िनय णमा सवारी रहने गदछ । सवारी रजभमा
उपि थित देिखँदैन । डाँकाको वारदात थािपत हनक
ु ो लैजाने ममा सवारीधनीसँग कुराकानी भएको
लािग क तीमा चार जनाभ दा बढ् ताको जमात भई पाइ छ । सवारीधनीको सहमित नभई सवारी लगेको
चोरीको ६ नं. को कसरु गरेको हनपु छ । ततु मु ामा भए वा िनजको असहमित भएको भए िनजले हरीमा
डाँकाको वारदात थािपत हनपु न आव यक त वको नै त काल खबर गन स ने अव था िथयो, सो गरेको पिन
अभाव रहेको देिखने ।
पाइँदैन । यसबाट िनजह को बीच सवारी साधन
घटना थल िववरण हेदा, िमित लैजाने ममा कुनै ग भीर असहमित िथयो भनी खु न
२०६५।५।९ गते १८:४५ बजे वारदात थल आउँदैन । जबरज तीसँग डर, धाक, ध क , हात
लिलतपरु महाल मी थान देखाइएको छ । सो हितयार योग नगरी लगेको सवारी साधन डाँका
समयमा आरोिपतह म ये रामच िखउज,ु रोशन चोरी गरी लगेको भनी िव वास हनस ने पया आधार
दवु ाल, र िवके श थइु या िथए भनेर जाहेरवालाले देिखएन । सवारी चालकका सद य र सवारीधनीका
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बीच सामा य मनमटु ावका कुरालाई आधार िलएर होइन, मु ना भ ने संजयकुमार म डलले मारेकोमा
डाँका चोरी ज तो ग भीर अपराधमा सजाय गनु सािबत भएबाट थाहा पाएको हँ, लास फा न दबाउन
मनािसब देिखन नआउने ।
िछपाउन म त गरेको छै न भनी कसरु मा इ कार रही
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणको अदालतसम को बयानमा लेखाएको देिख छ भने
आधारमा सु िज ला अदालतले अिभयोग मौकाको बयानमा पिन वारदातमा संल न नभएको
दाबीबमोिजम डाँकाको वारदात ठहर गरेको फै सला भनी लेखाएको देिख छ । जाहेरवालाले बकप
उ टी गरी ितवादीह लाई सफाइ िदने ठहर गरेको गदासमेत यी ितवादी िशव नारायण म डलसमेतले
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।६।१९ को मारेकोमा र फालेकोमा िव वास ला छ भनी लेखाएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
देिख छ । यसथ ितवादीको इ कारी बयान र
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
जाहेरवालाको आशङ् कायु बकप बाट यी ितवादी
क यटु र: रमेश आचाय
कसरु दार हन् भ नसिकने अव था नदेिखँदा ितवादी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शभु म् । िशवनारायण म डललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
इजलास नं. ३
अ यथा भ न सिकने अव था नरहने ।
ितवादी मु ना भ ने स जयकुमार म डलले
१
मौकामा तथा अदालतसम को बयानमा समेत आफूले
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
ि यंकाकुमारी म डललाई घाँटी िथची मारेकोमा
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१३७५ र ०७३-RC- सािबतै रहेको हँदा िनजलाई यानस ब धी महलको
००७२, कत य यान र जबरज ती करणी, नेपाल १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर
सरकार िव. िशवनारायण म डलसमेत र नेपाल सरकार गरेको सु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
िव. संजयकुमार म डल
गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सलासमेत
ितवादी मु ना भ ने संजय कुमार म डलले साधकको रोहबाट हेदा िमलेकै देिखन आउने ।
अदालतसम को बयानमा आफूले मतृ कलाई
अतः उपयु िववेिचत आधार माणह बाट
जबरज ती करणी गन खोजेको र िनजले नमा दा ितवादी िशवनारायण म डललाई आरोिपत कसरु बाट
कत य गरी मारेको चािहँ होइन, घाँटी िथची मारी सफाइ िदने र ितवादी मु ना भ ने स जयकुमार
याँकेको ठीक हो भनी जबरज ती करणीको उ ोगको म डललाई जबरज ती करणीको उ ोगबाट सफा
कसरु मा इ कार रही कत य गरी मारेकोमा सािबतै िदएको तर यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
रहेको देिख छ । मतृ कलाई जबरज ती करणीको सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको पनु रावेदन
उ ोग गरेको भ ने कुनै व तिु न ठ ठोस माण िमिसल अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।१०।२ को
संल न नदेिखँदा जबरज ती करणीको उ ोगको दाबी फै सला यायको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पु न नस ने ठह याई सु ले गरेको फै सलालाई सदर इजलास अिधकृतः कृ ण साद अिधकारी
गन ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई क यटु र: बासदु ेव िगरी
अ यथा भ न िम ने देिखन नआउने ।
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभु म् ।
ितवादीले मतृ कलाई मैले कत य गरी मारेको
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२
िदएको छ । अब उ ा त िनवेदकको पदनाममा असर
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश नपन गरी स वास ब धी िनणय गनु गराउनु भनी
शमा पौडेल, ०७३-WO-०७४३, उ ेषण / िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी
परमादेश, सशु ीलकुमार झा िव. वा य म ालय, हने ।
रामशाहपथसमेत
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम क यटु रः च दनकुमार म डल
७ ले सेवाका िविभ न तहह मा रहने पदह अनस
ु ूची इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् ।
३ मा उ लेख भएबमोिजम हनेछन् भ ने यव था गरेको
३
पाइ छ । उ िनयमावलीको अनस
ु ूची ३ मा सेवामा रहने मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी मीरा
पदनामह शीषकअ तगत हे थ इ पे सन समूहमा खड् का, ०७१-WO-०१९२, परमादेश, के शरबहादरु
िस.नं.१७ मा य कु सपु रभाइजर िनरी क उ लेख म ल िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
गरी यसको तहमा ६ उ लेख भएको र िस.नं.२७ िसंहदरबारसमेत
मा हे थ अिस टे ट पद उ लेख गरी तह ५ उ लेख
िवप ी म यपहाडी पि चम लोकमाग
ग रएको छ । ततु िवषयमा हे थ अिस टे ट पदमा आयोजनाको तफबाट पन आएको िलिखत जवाफको
रहेका िनवेदक पाँच तहबाट बढुवा भई छै ठ तहको करण ५ मा “िवप ीको घरगोठ बाटोको भागमा
अिधकृत भएकोमा िनजको स वा प मा पदनाम य कतै कुनैतफबाट पदन” भ ने उ लेख भएको
कु अिधकृत उ लेख भएको देिखँदा िनवेदकको साथै “िवप ीको ज गाबाट मा बाटो जाने होइन”
पदनाम फरक पारी स वा ग रएको देिखन आउने ।
भ नेसमेत बेहोरा उ लेख रहेबाट िनवेदकह को
वा य सेवामा रहेका छु ाछु ै तहिभ ज गा पिन बाटोमा पछ िक भ ने कुरा भान हन आउने
एउटै नामका पदह रहेको अव थामा यसलाई देिख छ । िनवेदकह ले ततु गरेको म म गा.िव.स.
छुट्याउने एक मा आधार भनेको पदनाम नै हो । को च.नं.५६ िमित २०७१।६।१० को प मा
कमचारीको पदीय हैिसयत, सो पदसँग जोिडएर आउने िनवेदकह को िक.नं. ७७५ र ७७६ ज गा म यपहाडी
तलब भ ा, स चय कोष, उपदान, िनवृ भरण ज ता राजमागमा सडकमा परी रहेको बेहोरा उ लेख रहेको
सिु वधालगायतका िवषयह लाई पदनामले नै िनदिशत देिखएबाट िनवेदकह को ज गा उ राजमागमा परेको
गदछ । पदनाम फरक परेमा कमचारीको रेकड रा ने कुरा प ट भएको पाइने ।
कायमा सहजता पु न नस ने अव था रही कमचारीको
हा ो वतमान संिवधानले पिन कसैको
पिहचान नै गु ने देिखने ।
ज गा िनजको इ छा िव
योग गन सिकने भ ने
तसथ, मािथ िववेिचत आधारह बाट हे थ प रक पना गरेको पिन देिखँदैन । ततु िववादमा
अिस टे ट छै ठ तहका यी िनवेदकलाई वा य सेवा िनवेदकह ले उ ज गा सडक िनमाणको लािग
िवभागको िमित २०७३।७।२९ को िनणयले य कु
म जरु ी निदएको कुरा िनवेदन दाबीबाट देिखएकोले
अिधकृत छै ठ पदमा ग रएको स वा र सो िनणयका कानूनबमोिजम ितपूित वा मआ
ु जा निदई उ
आधारमा िवभागबाट िमित २०७३।७।२९ मा िदइएको ज गाबाट सडक लान सिकने कानूनी यव था
स वा प समेत उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी नभएकोले सडकमा पन जित े फलको मआ
ु जा िदई
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मा िनवेदन दाबीको िक.नं.७७५ र ७७६ को ज गामा िनवेदकको माग औिच यपूण नदेिखने ।
सडक िनमाण गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
परमादेशको आदेश जारी हने ।
ततु मु ामा रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश
इजलास अिधकृत: कृ ण साद अिधकारी
जारी ग ररहनु पन अव था िव मान नभएकोले रट
क यटु र: बासदु वे िगरी
िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट िनवेदन खारेज हने
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ७ गते रोज ५ शभु म् । ठहरेकाले िमित २०७३।५।१ मा जारी अ त रम
४
आदेश िन कृय हने ठहछ । साथै रट खारेज हने ठहरे
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पिन कमचारी समायोजन गन पूल दरब दी सज
ृ ना गरी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०११७, उ ेषण पूल दरब दीमा कमचारीलाई पद थापना गन यव था
/ परमादेश, कौले र मिु खया िव. वा य म ालय, ि यामा रहेको भ ने बेहोरा वा य म ालयबाट
काठमाड समेत
ा िलिखत जवाफमा उ लेख भएको देिखँदा पूल
िनवेदक नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ दरब दीको सज
ृ ना गरी कमचारीलाई पद थापना
को दफा ९ ख बमोिजम िमित २०७१।११।१३ को गन काय यथाशी स प न गनु गराउनु भनी िवप ी
वा य म ालयको िनणयबाट कोलचेन िनरी क वा य म ालयको नाममा िनदशाना मक आदेश
(खोप सपु रभाइजर) पदमा िवशेष पद थापना भएको जारी हने ।
तर त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
२०६६१।१।२९ को फै सलाअनस
ु ार खोप सपु रभाइजर क यटु र: कृ णमाया खितवडा
पदमा पद िमलान भइ पद थापना भइ नसके को इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभु म् ।
देिखयो । साथै नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३
५
को दफा १७(३) बमोिजम पद थापन भइनसके को मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
कमचारीका हकमा म ालयले पूल दरब दी सज
ृ ना अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०४८९, उ ेषण
गरी सो पूल दरब दीमा य ता कमचारीलाई / परमादेश, ल मण बसौला िव. वा य म ालय,
पद थापना गनछ, भ ने यव थाबमोिजम य ता काठमाड समेत
कमचारीलाई समायोजन गन पल
िमित २०७२।३।१ मा िज ला वा य
ृ ना र
ू दरब दी सज
समायोजनको यव था ि यामा रहेको भ ने िवप ी कायालय लमजङ
ु मा यकु सपु रभाइजर िनरी क
वा य म ालयको िलिखत जवाफसमेतबाट देिखँदा ( .कु.िन.) पदमा िवशेष पद थापन भएका िनवेदकलाई
िनवेदकले रट िनवेदनमा उठाएका कानूनस मत २ वष अविध नपु दै वा य सेवा िवभागले िज ला
कुराह को स बोधन गन स ब धमा स बि धत जन वा य कायालय मनाङमा स वा गरेकोमा यस
म ालयबाट आव यक ि या पु याई कानूनबमोिजम अदालतबाट ततु मु ामा िमित २०७३।९।२६
िनणय हँदा हनस ने नै देिखएकाले वा य सेवा मा जारी भएको अ त रम आदेशका आधारबाट रट
िवभागको िमित ०७३।४।२३ को िनणय त काल िनवेदकको स वा काया वयन नभई िनज िज ला
काया वयन नगरी २०७३।४।११ को िनणय र िमित जन वा य कायालय लमजङ
ु मै कायरत रिहरहेकोमा
२०७३।४।१२ को प ानस
ु ार दरब दी तथा पद िमलान िनज सोही कायालयमा िवशेष पद थापन भएको
ग रएको पदमा पूववत् पमा काम गन पाउँ भ ने िमित (२०७३।३।१) बाट अविध गणना गदा िमित
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२०७४।३।१ मा २ वष अविध पूरा भइसके को य तो काम कारवाही वैध र मा य हन स दैन र
देिखयो । दगु म िज लामा कायरत कमचारीलाई कानूनी शासनमा कानूनको प रपालना नगन छुट
सामा यतया २ वष पगु ेपिछ स वा गन सिकने भ ने कोही कसैलाई हँदनै । कानूनको काया वयन गन
यव था नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा गराउने वा य सेवा िवभागज तो िज मेवार
२१(३) मा भएकोमा िनवेदक िज ला जन वा य िनकायले कानूनी शासन र सशु ासनका सव वीकाय
कायालय लमजङ
ु मा िवशेष पद थापन भएको िमितले िस ा तलाई नजरअ दाज गरी काम गरेमा कानूनको
हाल २ वष पिु गसके को देिखँदा अब उ स वा बदर प रपालनाको तर कमजोर मा हने होइन सरकारका
ग ररहनपु न योजन र आव यकता नदेिखने ।
एजे सीह
ित नै नाग रकको िव वास घट् न
वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को जा छ । कानूनको काया वयन गन तथा आम
िनयम ३१ग(ग) को कानूनी यव थाले मिहला नाग रकलाई कानूनी शासनको अनभु तु गराउन
कमचारीको स वा गदा स भव भएस म िनजको थिपत िज मेवार सरकारी िनकायबाट नै यसरी
पित सरकारी सेवामा कायरत भए पित सेवारत रहेकै सरकार ित नाग रकको िव वास घट् ने काम हनु
िज लामा मिहला कमचारीको स वा गन ाथिमकता अ य तै अशोभनीय हने ।
िदनपु छ भ ने मनसाय राखी मिहला कमचारीलाई
िनणय गन िज मेवार सावजिनक
स वामा सिु वधा िदन खोजेको देिख छ । अतः पदािधकारीले आधार र कारण खोली औिच य प
मिहला कमचारीको हकमा आकिषत हने वा य पारी िनणय गनपनमा
सो नगन तथा ऐनमा नै प
ु
सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ग(ग) को उ लेख भएका आधारह समेत ित बेखबर रही
यव थालाई िनवेदक (पु ष) कमचारीको हकमा लागू आ मगत र मनोगत शैलीमा िनणय गन कायबाट
नगरेको अव थालाई गैरकानूनी भयो तथा यसबाट शासक य वे छाचा रता र अराजकताको ज म
िनवेदकको संवैधािनक र कानूनी हक हनन् भयो भनी भई कानूनको शासन र नाग रक सशु ासनको प
तक गनसमेत औिच यपूण हने नदेिखने ।
कमजोर हन जा छ । यस स दभमा कानूनको शासन
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट र नाग रक सशु ासनलाई सु ढीकरण गन ित उ च
वा य सेवा िवभागले िमित २०७३।७।२९ सचेतता देखाउनु िज मेवार पदािधकारीको कत य नै
मा िनवेदकलाई िज ला जन वा य कायालय हन जाने भएकोले कानूनको शासन तथा सशु ासनको
लमजङ
ु बाट िज ला जन वा य कायालय मनाङमा िस ा तिवपरीत हने कुनैपिन कायले य पाउने
गरेको स वा हाल बदर ग ररहनपु न योजन र गरी कुनै काम नगनु नगराउनु तथा अविध नपु दै
आव यकता नदेिखँदा ततु मु ामा िनवेदकको स वा गदा ऐनको दफा २२ मा उि लिखत आधार
मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी ग ररहनु पन र कारण नजनाई औिच यपूण नदेिखने गरी स वा
अव थाको िव मानता देिखएन । तसथः ततु रट गरेमा यसरी स वा गन स बि धत अिधकारीउपर
िनवेदन खारेज हने ।
िवभागीय कारवाही चलाउनु भनी िवप ीह का नाममा
िनवेदन खारेज हने ठहरे पिन नेपालको िनदशना मक आदेशसमेत जारी हने ।
संिवधानले अंिगकार गरेको कानूनी शासनको इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
अवमू यन गरी किहँकतैबाट कामकारवाही भएमा इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभु म् ।
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६
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म इजलास अिधकृत : समु नकुमार यौपाने
भ डारी, ०७०-CI-१०४७, िनषेधा ा, पनु मदेवी क यटु र: मि दरा रानाभाट
महतोसमेत िव. माधव पोखरेल
इित संवत् २०७४ साल असार २० गते रोज ३ शभु म् ।
आफूले ख रद गन ज गाको साँध सँिधयारको
§ यसै लगाउको ०७०-CR-१३३९,
िव मान भौितक अवि थितलाई वीकार गरी ज गा
अदालतको
अवहेलना,
पुनमदेवी
ख रद ग रसके पिछ सो स ब धमा कुनै न उठेमा
महतोसमेत िव. माधव पोखरेल भएको
कानूनबमोिजम सािधकार िनकायमा कारवाही चलाई
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
ठहरेबमोिजम गनपनमा
नगरपािलकामा िनवेदन
७
ु
िदई कारवाही यु रहेको अव थामा नै आफूखस
ु ी, मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
िववाद खडा गरी अकाको भौितक संरचना भ काउने भ डारी, ०७१-CI-०५३८, मोही लगत क ा,
तोडफोड गन ज ता काय गनु मनािसब हँदैन । य तो कोबीलाल िव ास िव. ह रमाया राईसमेत
अव थामा िक.नं. २४१ को ०-०-१२-१ को ज गाको
२०४४ सालको िनवेदनबमोिजम मोहीको
प रिधिभ बनाएको घर र दि णतफको पखाललाई नाउँमा याद जारी भएको मा ने हो भने सोही
घर ज गाधनीबाहेकका अ य यि बाट तोडफोड वा कारवाहीको ममा भएको सजिमनबाट याद जारी
ह त ेप हने कुरालाई कानूनतः बिजत गनपन
ु नै हने । हनपु ूव मोहीको मृ यु भएको त य सजिमन बेहोराबाट
घर ज गा जसको नाममा छ सो घर ज गाको देिखइरहेको अव था छ । २०५० सालमा परेको
वािम ववालाले भोग चलन गन पाउने कुरालाई िनवेदनको अधारमा याद जारी भएको मा ने हो भने
पनु रावेदन अदालतको फै सलाले अ यथा भनेको पिन उ िनवेदन दता हँदाकै अव थामा सो िमितपूव नै
अव था देिखएको छै न । पनु रावेदकको िक.नं.२२१ मोहीको मृ यु भइसके को देिखएको छ । मरेको यि ले
को ज गा उपभोग गनका लािग उ फै सलाले अवरोध ितउ र िफराउने नै आउँदैन, ितउ र निफराई
गरेको अव था पिन देिखँदैन । ततु अव थामा बसेको कारण पनु रावेदनको यादसमेत जारी हने
यथ / िनवेदकको हक वािम वको िक.नं.२४१ अव था नहने ।
को ज गाको प रिधिभ िनजले बनाएको घर र
२०४८ सालमा मृ यु भएका मोहीको मोही
दि णतफको पखाल (बाउ डरी वाल) लाई तोडफोड लगत क ास ब धी कारबाही अिघ बढी २०५०
नगनु कुनै पिन कारको ह त ेप नगन,ु नगराउनु सालमा िनजको नाउँको याद तामेल भएको देिखएको
भनी पनु रावेदन अदालतबाट िनषेधा ाको आदेश हँदा पिहले नै मृ यु भइसके को मतृ क यि को नाउँमा
जारी भएको देिखएकोले सोलाई अ यथा भ नसिकने याद तामेल गरी गराई भएको भूिमसधु ार कायालयको
अव था पिन नदेिखने ।
िनणय कानूनअनु पको ि या पूरा गरी यायोिचत
तसथ उि लिखत बेहोराबाट िनषेधा ाको
पमा भए गरेको नदेिखने ।
आदेश जारी गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
मोही बेप ा भई लगत क ा गरी पाउन
जनकपरु को िमित २०७०।४।२२ को आदेश िनवेदन गरेको र लगत क ा हने गरी सु बाट िनणय
कानूनअनु पकै भएको देिखएकोले सदर हने ठहछ । भएको देिखएको छ । मृ यु भइसके का मोहीको नाउँमा
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याद तामेल हँदा मृ यु भइसके को मोहीका हकदारलाई पन यि लाई सनु वु ाइको अवसर दान गनु ाकृितक
सनु वु ाइको मौका ा हनस ने नभई िनजले थाहै यायको िस ा त हो । यो एक थािपत याियक
नपाउने र सनु वु ाइको मौकाबाट समेत वि चत हनपु न मा यता हो यो थािपत मा यतािवपरीतको िनणय
अव था देिखएकोले मोही लगत क ा गन गरी भएको ाकृितक यायको िस ा तको ितकूल हने हँदा
भूिमसधु ार कायालय सनु सरीको िमित २०५१।१।२१ य तो िनणयले मा यता नपाउने र बदर हने” भनी यस
को िनणय र सो िनणयलाई सदर कायम गन गरी भएको अदालतबाट ने.का.प.२०७३ भाग ५८ िन.नं. ९७३७
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।२।३ मा ितपािदत िस ा तसमेतको ितकूल देिखने ।
को िनणयसमेत िमलेको नदेिखँदा सदर कायम रहन
अतः यस अदालतबाट ितपािदत िस ा त
नसक उ टी हने ठहछ । अब उ ा त जे जो बु नु पन एवम् ाकृितक यायको िस ा तसमेतको िु ट गरी
बझ
ु ी कानूनबमोिजमको ि या पु याई िनणय गनु भनी मालपोत कायालयले गरेको िमित ०६७।१०।२ को
हािजर रहेका प ह लाई तारेख तोक , मु ाको दायरी िनणयलाई कानूनी मा यता िदन िम ने नभएकाले
लगत क ा गरी ततु मु ा सु भूिमसधु ार कायालय मालपोत कायालय बाराले िमित ०६७।१०।२ मा
सनु सरीमा पठाइिदने ।
ततु रट िनवेदनमा उि लिखत ज गाह को गठु ी
इजलास अिधकृत : समु नकुमार यौपाने
रैतान न बरी दता बदर गरी उ ज गाह सावजिनक
क यटु र: प ा आचाय
कायम गन गरी गरेको िनणय उ ेषणको आदेशले बदर
इित संवत् २०७४ साल असार २३ गते रोज २ शभु म् । हने ठहछ । अब उ ा त जे जो बु नु पन हो बाँक स पूण
८
बझ
ु ी कानूनबमोिजम पनु ः िनणय गनु भनी िवप ी
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म मालपोत कायालय बाराको नाउँमा परमादेशसमेत
भ डारी, ०७१-WO-०२५६, उ ेषण / परमादेश, जारी हने ।
प चलाल महजन िव. मालपोत कायालय, बारासमेत इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
िनवेदकले रट िनवेदनमा उ लेख गरेका क यटु र: कृ णमाया खितवडा
िक.नं. १३८, १६४, १२५ र ८१ का ज गाह इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभु म् ।
िनवेदकको नाममा गठु ी रैतानी न बरी ज गामा दता
भएको त य मालपोत कायालय बाराबाट ा त दता
इजलास नं. ४
े ताको ितिलिप र गठु ी सं थान शाखा कायालयको
लगतबाट देिख छ । गठु ीको वािम व जिनएको तथा
१
िहसाबिु न अ सारीको नाउँमा गठु ी रैतान न बरीमा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
दता भएको उ ज गाह को स ब धमा मालपोत मीरा खड् का, ०७०-CI-०६२७, िनषेधा ा, दल
ु ार
कायालय बाराले िमित ०६७।१०।२ मा उ गठु ी महतो कोइरी िव. िब टु महतो कोइरी
रैतान न बरी दता बदर गरी सावजिनक कायम गन
दल
ु ार महतोले स रता देवीउपर अंश मु ा
गरी िनणय गरेको देिख छ । यसरी मालपोत कायालय दायर गरेका र स रता देवीले दल
ु ार महतोउपर
बाराले उ ज गाह को स ब धमा िनणय गदा गाली बेइ जती र जालसाजी मु ासमेत दायर गरेको
स बि धत यि लाई बझ
ु ेको देिखएन । “कसैको हक देिखएबाट िनजह बीच पारवा रक तथा नातास ब धी
िहतमा असर पन गरी िनणय गनपु ूव स बि धत असर िववाद देिख छ । अंश तथा नातासमेतका िववादह
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हेन अिधकार शाि त सरु ाको िज मा िलएको हरी
२
कायालयलाई हन स दैन । िज ला हरी कायालय मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
धनषु ाको प ानस
ु ार इलाका हरी कायालय मीरा खड् का, ०७०-CI-०६५९ र ०७०-CI-०७६७,
फुलगामाबाट िनवेदक िव टु महतो कोइरीलाई परमादेश, जयिकशोर लाल िव. सशु ीला ढुङ्गाना र
उपि थत हन आउनु भनी भएको प ाचार तथा िज ला डा.बलराम िम िव. सशु ीला ढुङ्गाना
हरी कायालयमा छलफल भएको कायबाट अदालतमा
िनवेदक तथा यथ ह ले समेत वीकार
मु ा िवचाराधीन रही िववादको िन य ल हने अव था गरेको िनवेिदकाले काम गरेको अव थालाई
िव मान छँदाछदै, कानूनअनस
ु ार मु ा हेन अिधकार यालादारीमा काम गन िनयिु प याितएको
निदएको िनकायले सो िवषयमा िन य लमा पु न भ नेस म कारणबाट िनजले काम गरेको अविधलाई
खो नु यायस मत हन स दैन । आ नो कानून द अ यथा भ न िम ने पिन देिखँदैन । िनवेिदकाले
े ािधकार भ दा बािहर गई िनणय गन अिधकार कुनै यालादारी तथा अ थायी पदमा काम गरेको भ ने
पिन िनकायलाई हन स दैन । य तो भएमा सो काय थािपत भइसके पिछ िनजले पाएको िनयिु वा
वतः अमा य हने ।
करारनामाको सत ब देज तथा चिलत कानूनबमोिजम
िववादको िवषयव तल
ु े अदालतमा वेश रा नु पन अिभलेखसमेत दु त पमा रा नु पन
पाइसके को ि थितमा उ िवषयमा स बि धत िज ला कत य रोजगारदाता सं थाको ह छ नै आ नो
अदालतबाट आव यक सा ी माण बझ
ु ी, यस सं थामा कसैलाई काम गराउने, काम लगाउने अिन
स ब धमा उिचत िनणय हनस ने अव था िव मान सिु वधा िदनपु दा यसको अिभलेख फे ला नपरेको भ नु
छँदाछँदै गैर याियक त रकाबाट िज ला हरी गैरिज मेवारीपूण काय हन जाने ।
कायालयमा िनवेदन िदई िवप ी िनवेदकलाई िज ला
आ नो सं थामा काम लगाइसके पिछ
हरी कायालयबाट छलफलमा हािजर हन आउनु िनयमानस
ु ार रा नु पन अिभलेख रा ने तथा
भनी गरेको प ाचार कानूनिवपरीत देिखन आएकोले सं थाको िनयमावलीको अधीनमा रही कायरत
आफूलाई िनिद अिधकार े भ दा बािहर गई कमचारी अ थायी, यालादारी, करार, थायी के
अदालतमा मु ा िवचाराधीन रहेको अव थामा शाि त हो, तदनु प सेवा सिु वधा दान गनु स बि धत
सरु ाको कुरा उठाई िवप ी िनवेदकको कानूनबमोिजम सं था र यसको मख
ु को िज मेवारी ह छ उ
वैयि क वत ता अपहरण गन उ े यले िज ला काय सं थागत िज मेवारी र उ रदािय विभ पन
हरी कायालयलाई िनजलाई प ाउ गन थुनामा रा ने जा छ । सं थामा कायरत कमचारीले सं थाको िहत
धरपकड गनस मको अिधकार नभएको ि थितमा िचताई काम गनु िनजको कत य ह छ । सं थामा
िनवेदन मागबमोिजम िनजको वैयि क वत ता काम गरेको िहसाबले मैले िनयमानस
ु ार पाउने पन
अपहरण नगन,ु कानूनबमोिजम बाहेक प ाउ नगन,ु सि चत िबदा तथा उपदानको रकम पाउँ भनी िनवेदन
नगराउनु कागज नगराउनु भनी भएको आदेश िमलेको िदन आएको अव थामा उ िनवेदन िलई यसउपर
देिखँदा सदर हने ।
आव यक ि याअगािड बढाई सिु वधा पाउने, नपाउने
इजलास अिधकृत : मक
के हो, यस स ब धमा उिचत िनणय गनपन
ु ु द आचाय
ु हछ।
क यटु रः ेमबहादरु थापा
सं थामा भएको अिभलेख र िनवेदकको िनवेदन बेहोरा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् । िभडाई उिचत िनणय गनपनमा
िनवेदकको िनवेदनस म
ु
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पिन िलन इ कार गन काय बदिनयतप
्
ूण देिखन ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोिजम िनजलाई नेपाल
आउने ।
रा बकले कुनै सजाय िदएको पिन देिखँदैन । दफा
तसथ िनवेदकले आफूले पाउने पन सि चत ७४ अनु प सजाय पाएको अव थामा मा मका पन
िबदा तथा उपदानको रकम पाउँ भनी आधार कारण प ले उ ऐनको दफा ७५ बमोिजम पनु रावेदन गनपन
ु
खोली आव यक कागज माण राखी िनवेदन िदन ह छ । यी पनु रावेदकले बक तथा िव ीय सं थास ब धी
आएमा सो िलई अ पताल निसङ या पसको ऐन, २०६३ को दफा ७५ बमोिजम पनु रावेदन गनको
अिभलेख हेरी िभडाई िनवेदकले माग गरेबमोिजमको लािग िनजलाई दफा ७४ बमोिजम सजाय वा आदेश
सिु वधा िदन िम ने, निम ने के हो ? सो िवषयमा नेपाल रा बकले िदएको हनपु दछ । ततु मु ामा
कानूनबमोिजम िनणय गरी य तो रकम िदनपु न भए उ अव था िव मान देिखँदैन । पनु रावेदन गन पाउने
सो िदनु िदलाउनु भनी यथ ह का नाममा परमादेश प को हकलाई कानूनले नै िनधारण गरेको ह छ ।
आदेश जारी हने ठहछ, भनी पनु रावेदन अदालत कानूनले तोके को िविध र ि याभ दा बािहर गई
जनकपरु बाट िमित २०७०।२।२१ मा भएको आदेश पनु रावेदन गन हक प लाई ा हन नस ने ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तसथ यी पनु रावेदक उदयलाल राजलाई बक
इजलास अिधकृत : मक
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ७५
ु द आचाय
क यटु रः ेमबहादरु थापा
ले पनु रावेदन गन पाउने अिधकार नै नभएको ि थितमा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् । मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८० नं. बमोिजम
३
यी पनु रावेदकको पनु रावेदन खारेज हने ठह याई
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।९ मा
ी मीरा खड् का, ०७२-CI-०४४०, िनदशन बदर भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ग रपाउँ, उदय लाल राज िव. नेपाल रा बक के .का. इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
बालवु ाटारसमेत
क यटु रः कृ णमाया खितवडा
नेपाल रा
बकले िवप ी क ी इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
डेभलपमे ट बकलाई पनु रावेदक उदयलाल राजले
§ यसै लगाउको ०७२-CI-०४३९, उ ेषण
क ी डेभलेपमे ट बकको ब ध स चालक
/ परमादेश, उदयलाल राज िव. नेपाल रा
एवम् कायकारी मख
बक के . का. बालुवाटारसमेत भएको मु ामा
ु भई काम गरेको अव थामा
िनयमावलीमा उ लेख नभएको बोनस, इ सेिटभ,
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
सि चत िबदाबापतको रकम, दशंै खच, खाजा
४
खचसमेत बापतको .५,८३,६१८।-४१ (अ े पी मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
पाँच लाख ि यासी हजार छ सय अठार र पैसा मीरा खड् का, ०७२-CI-१४३१, उ ेषण / परमादेश,
एकचालीस) मा यी पनु रावेदकबाट असल
नारायण चौधरीसमेत िव. गाउँ िवकास सिमित
ु उपर गन
क ी डेभलपमे ट बकलाई िनदशन िदएको देिख छ । कायालय, भतु ही स रीसमेत
पनु रावेदन गदाको बखतमा यी पनु रावेदक उ बकको
रट े ािधकार हण गरी उपचार खो ने
स चालक कायकारी मख
ु एवम् मख
ु शासक पदमा प समयमै उपचारको लािग अदालतमा आउनपु दछ
रहेको पिन देिखँदैन । बक तथा िव ीय सं थास ब धी िनवेदकह लगभग २ वषप चात् रट े ािधकार
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हण गरी आएको देिख छ । मनािसब मािफकको खान लाउन िदई पालन पोषण गनसमेतको कत य
समयभ दा िवल ब गरी आउने प लाई रट े बाट भएका ितवादी भु आचायले सँगै ब ने वा नी
उपचार दान गन िम दैन । आ नो हक अिधकार हनन छोरासमेतउपर जालसाजीपूण यवहार गनपन
ु य तो
हन गएमा स बि धत प समयमै सोको उपचारको कुनै कारण पिन िमिसलबाट नदेिखने ।
लािग स म अदालतसम जानपु दछ र साधारण
यवहार चलाउनलाई घर ज गा िब गनदेिख
अिधकार े अ तगत सो उपचार स भव नभए मा बाहेकको उ उपाय नभएको अव थामा ज गा िब
रट े ािधकारमा आउनपु न ।
गरेको कायलाई मा जालसाजी ग यो भ न िम दैन ।
सजिमन र सजिमनका आधारमा भएको जालसाजी हनलाई य तो काय गन यि को बदिनयत
्
िसफा रस गैरकानूनी भए सो कुरा बदर गराउन साधारण एवम् सो िकिसमको आचरण देिखनु पन ।
अिधकार े अ तगत कारवाही चलाई उपचार खो नु
िक ा नं. १२१२ को ०-७-२-१ ज गा िब
पनमा सोतफ कुनै पहल गरेकोसमेत नपाइने ।
गरी िलएको र िक ा नं. १२१५ को ०-१०-०-२ र
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट िक ा नं. १३३३ को ०-४-१-३ को मू यवान् घडेरी
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट रट िनवेदन खारेज ज गाह बाँक रहेको देिख छ । तसथ आधाभ दा
हने ठह याई िमित ०७१।५।१५ मा भएको आदेश धेरै ज गा बढी भएको ि थितमा िववािदत िक.नं.
िमलेको देिखँदा यथ ह िझकाउनु परेन पनु रावेदन १२१२ को ज गा ितवादी भु आचाय राजीनामाको
अदालत रािजवराजको फै सला सदर हने ठहछ । िलखत पा रत गरी आ नो हक छािडिदँदा मल
ु क
ु ऐन
पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
अंशब डाको महलको १९ नं. को कानूनी यव थाको
इजलास अिधकृतः मक
प रिधबाट हेदा वादीको म जरु ी आव यक पन र िनज
ु ु द आचाय
क यटु रः देवीमाया खितवडा
सा ी ब नपु न भ नु कानूनस मत नदेिखने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
िववादको िक.नं.१२१२ को ज गा ितवादीले
५
धौलािगरी अ चल यातायात बस यवसायी सिमितलाई
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी िब गरेको ज गाभ दा अ यिधक बढी पैतक
ृ ज गा
ह रकृ ण काक , ०७१-CR-०६२०, जालसाज, बाँक नै रहेको अव थामा लेनदेन यवहारको १० नं.
सा त आचायसमेत िव. भु आचायसमेत
तथा अंशब डाको १९ नं. को कानूनी यव थाबमोिजम
ितवादी भु आचाय र वादीह एकासगोलमा अ य अंिशयारलाई ब डा गनु नपन आफूखस
ु ी गन
नै बिसरहेको भ ने कुरामा िववाद देिखएको छै न । भु पाउने र िब िवतरण गदा कसैको म जरु ीसमेत िलन
आचाय घर यवहार गन मु य यि भएको भ ने नपन भएकोले घरको मु य यि को हैिसयतले बाबु
कुरामा पिन िववाद देिखँदैन । य तो मु य यि लाई तथा पित भु आचायले आ नो हकभोगको अचल
आफूमा आि त वा नी, छोरा, छोरीको लालन स पि राजीनामा पा रत गरी हक ह ता तरण गरेको
पालन र स पि को संर ण गन अिभभाराको कत य कायलाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
रहेको नै ह छ । ितवादी भु आचाय घर प रवार र
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
स पि संर ण गन दािय व र कत यबाट यूत भएको जालसाजीतफको वादी दाबी खारेज हने ठह याएको
भ ने अव था नदेिखनक
ु ो साथै सो कुरा वादीह ले बागलङ
ु िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी वादी
भ नसके का समेत छै नन् । आ ना वा नी छोरालाई दाबी पु न नस ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
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बागलङ
ु को िमित २०७१।३।२३ को फै सलामा कुनै आरोिपत कसरु गरेको ठह याई चोरीको १४(२) नं.
कानूनी िु ट िव मान नरही उ फै सला िमलेकै बमोिजम डेढ मिहना कै द र िबगो .३४,०००।– के
देिखँदा सदर हने ।
डेढी ज रवाना भई सो ज रवानाबापतसमेत कै द हने
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
ठह याएको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
क यटु रः ेमबहादरु थापा
२०६३।११।१ को फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
इित संवत् २०७३ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभु म् ।
अदालत पाटनको िमित २०६६।८।१८ को फै सला
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ठहछ । पनु रावेदक
फै सला भएको छ:
ितवादीले सफाइ पाउने ।
§ ०७१-CR-०६२१, जालसाज, शा त इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
आचायसमेत िव. भु आचायसमेत
क यटु रः ेमबहादरु थापा
§ ०७१-CR-०६२२, जालसाज, शा त इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभु म् ।
आचायसमेत िव. भु आचायसमेत
७
६
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी ी तेजबहादुर के .सी., ०६९-CI-०६९५, लेनदेन,
तेजबहादुर के .सी., ०६९-CR-०१६२, जबरज ती रामच साहसमेत िव. अनठु ा साह तेली
चोरी, स तोष कुँवर िव. नेपाल सरकार
ितवादीह ले िलखत सनाखत गदा,
ितवादीह उपर मल
ु क
ु ऐन चोरीको १ बाबक
ु ो सिहछापलाई वीकार गरी वादीले झु याई
र ४ नं. िवपरीतको कसरु हँदा सोही ऐनको १४(२) सादा िलफा कागजमा सही गराई पिछबाट तमसक
ु
नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी खडा गरेको भनी बेहोरा लेखाई िदए पिन के काम
मािणत हन ितवादीह उपर परेको जाहेरीलाई बापतमा यसरी ितवादीह का बाबल
ु े िलफा िदनु
िमिसल संल न त य र माणह बाट पिु गनपन
परेको हो भ ने कुरा ितवादीह ले खल
ु
ु ाउनसके को
ह छ । जाहेरी िदनु मा पया हँदैन, िमिसल संल न त य देिखँदनै । दाबीको िलखत िवशेष बाट जाँच गन
र माणह बाट जाहेरीलाई पिु गनपन
ु ह छ । जाहेरी पठाउँदा िलफामा लेखेको हो होइन यिकन भ न
िदनु र सोअनु प ितवादीह लाई कसरु मा गढाउ गन नसिकने भनी राय ा भएको देिख छ । रामवृ साह
िकिसमका माणह वादी प बाट पेस दािखला हन तेलीले वादी अनठु ा साहसँग . १,५०,०००।– कजा
नसके को र ितवादीह अदालतसम को वत
िलई िमित २०६४।१।१५ मा मेरो रोहबरमा लेनदेन
बयानमा कसरु मा इ कार गरी बयान गरेको देिखँदा, भई धनी ऋणीको अनरु ोधमा लेखक सा ी पवन
जाहेरी र हरीमा भएको बयानलाई मा आधार िलई िकशोर साहले तमसक
ु लेिखिदएको हो, ऋणी रामवृ
अ य वत माणबाट कसरु पिु नभएको अव थामा साहले सिहछाप गरेपिछ हामीले पिन सिहछाप गरी
यी ितवादी स तोष कँु वर कसरु दार हन र िनजले िलखत वादीलाई बझ
ु ाएको हो, लेखत स े हो, िकत
अिभयोग मागदाबी अनु पको जबरज ती चोरीको जालसाजी होइन, िलफामा लेिखएको होइन भ नेसमेत
कसरु गरेका हन् भनी सजाय गन िम ने नदेिखने ।
बेहोराको िलखतका सा ी कृ णच साह, झग
तसथ, यी ितवादी स तोष कुँवरलाई सहनीको सु अदालतसम को बयान कागजबाट
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देिख छ । उ आधार माणबाट दाबीको िलखत िकत भराई िदलाई पाउँ, तल
ु बहादरु ब वाल िव. रामल मण
जालसाजी भ ने पनु रावेदक ितवादीह को दाबी दवु े
िजिकर पु नस ने नदेिखने ।
पनु रावेदक वादीले आ नो नाउँको ज गामा
वादी प बाट तमसक
ु बमोिजमको िबगो ितवादीले जोतभोग गरेको तथा बाली लटु िपट गरेको
भराइपाउँ भनी मु ा दायर भएप चात् खडा भएको भ ने िवषयमा पया माण पेस दािखला गनसके को
ऋणी रामवृ साह तेलीको मृ यु दता माण प लाई पाइँदैन । वादी दाबीको िक.नं. १०८२ को ज गामा
मा आधार मानी वादी दाबी पु न नस ने भ ने िम ने सव च अदालतबाट िमित २०६७।२।२९ मा फै सला
अव था देिखएन । उ मृ यदु ता माणप वादीको भई यी वादीको हकभोग भएको पाइ छ । उ ज गा
िफराद प रसके पिछ ितवादीह ले बनाई पेस दािखला वादीको नै हक भोगमा रहेको अव थामा ितवादीले
गरेको अव थाको हँदा र ितवादीह ले नै तमसक
ु मा जोतभोग गरी खाएको भनी ितवादीबाट यी पनु रावेदक
भएको सिहछाप आ ना बाबु ऋणी रामवृ को भनी वादीलाई बाली िबगो भराइिदनु यायोिचत देिखन
वीकार ग रसके को अव थामा रामवृ साह तेलीले नआउने ।
िमित २०६४।१।१५ मा गरेको कपाली तमसक
तसथ मािथ िववेिचत आधार माण
ु स े
साँचो बेहोराको देिखएकोले उ तमसक
ु बमोिजम कारणह बाट िक.नं. १०८२ को ज गा यी पनु रावेदन
सावाँ याज वादीले ितवादीबाट भराई िलन पाउने । वादी तल
ु बहादरु ब वालको नाउँमा रहेको िनजले नै
अतः वादी दाबी पु न नस ने ठह याई जोतभोग ग ररहेको कुरा िनिववाद पमा पिु भएको
रौतहट िज ला अदालतबाट िमित २०६७।२।१७ ि थितमा ितवादी रामल मण दवु ेबाट पनु रावेदक
मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादीलाई २०५६ सालको वष बालीदेिख २०६७
वादी दाबीबमोिजम वादीले ितवादीबाट िमित सालस मको िहउँदे बालीस मको ज मा उ जनी
२०६४।१।१५ को िलखतको साँवा . १,५०,०००।– भएको बाली िबगोको आधा ६,०९,४५५।– रकम
र सोको कानूनबमोिजमको याज भ रपाउने िदलाई भराई िदन िम ने देिखएन । अतः िक.नं.
ठहछ । िलिखत िकत भ ने ितवादीको माग दाबी पु न १०८२ को ज गा यी पनु रावेदक वादी तल
ु बहादरु
नसके कोले ितवादीलाई िकत कागजको १० नं. ले ब वालको नाउँमा रहेको िनजले नै जोतभोग
हने ज रवानाको द ड सजायको महलको १८ नं. ले गरेको र ितवादी रामल मण दवु ेले जोतभोग गरेको
आधा ज रवाना हने ठहछ भनी िमित २०६९।४।३१ कुराको िव वसनीय आधार माण वादी प बाट पेस
मा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सला नभएको ि थितमा २०५६ सालको वष बालीदेिख
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
२०६७ सालको िहउँदे बालीस मको ज मा उ जनी
इजलास अिधकृत: मक
भएको बाली िबगो . १२,१८,९१०।– को आधा
ु ु द आचाय
क यटु र: ेमबहादरु थापा
बाली िबगो .६,०९,४५५।- यी पनु रावेदक वादीको
इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभु म् । मौिखक कथनमा मा भरपरी िनजको पनु रावेदन
८
िजिकरबमोिजम ितवादी रामल मण दवु ेबाट भराउन
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी िम ने नदेिखँदा प देही िज ला अदालतबाट िमित
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CI-०५०१, बाली िबगो २०६९।११।१८ मा भएको फै सला बदर गरी वादी
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दाबी पु न नस ने ठह याई पनु रावेदन अदालत ३/४ थ पड हानेको र यसपिछ घाँटी िथ दा मतृ क,
बटु वलबाट िमित २०७०।११।२८ मा भएको फै सला ितवादीको जीउमा ढ न पगु ेपिछ ितवादीले अ य
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मािनसह लाई खवर गरेको र अ य मािनस आई हेदा
इजलास अिधकृत : मक
प फाको मृ यु भइसके को भ ने ितवादीको सािबती
ु ु द आचाय
क यटु रः देवीमाया खितवाडा
बयान रहेको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी
इित संवत् २०७३ साल फा गनु २३ गते रोज २ शभु म् । महलको १३(३) नं.को कानूनी यव था हेदा लाठा
ढुङा र साधारण सानाितना हातहितयारले कुटी हानी
इजलास नं.५
रोपी घोची वा अ यान मान गैर कुरा गरी यान
मारेमा एकै जनाले मा सो काम गरेको भए य तालाई
१
सव वसिहत ज मकै द गनपदछ
भ ने उ लेख भएको
ु
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी र ितवादीको मतृ क प फालाई घाँटी िथची मान काय
दीपककुमार काक , ०७२-RC-००७४, कत य उ १३(३) नं. को अ यान मान गैर कुरा गरी यान
यान, नेपाल सरकार िव. होमनाथ उपा याय
मारेमा एकै जनाले मा सो काम गरेको भए य तालाई
धािदङ िज ला अदालतको िमिसल संल न सव वसिहत ज मकै द गनु पदछ भ ने पिछ लो
मतृ क प फा उपा याय (शमा) को शव परी ण ितवेदन वा यांशले गरेको कानूनी यव थाले समेटेको देिखँदा
(Autopsy Report) मा मृ यक
ु ो कारण (Cause Of सु धािदङ िज ला अदालतबाट िनज ितवादीलाई
Death) Asphyxia with head injury उ लेख यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
भएको देिख छ । Negative भनी उ लेख भएको ज मकै दको सजाय गन गरेको सु धािदङ िज ला
मतृ कको िभसेरा रपोटबाट देिख छ । ितवादीउपरको अदालतको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन
िकटानी जाहेरी, ितवादीको सािवती बयान, अदालत पाटनको िमित २०७१/१०/१३ को फै सला
ितवादी होमनाथ उपा याय र िनजको ीमती मतृ क िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
प फा उपा यायबीच वादिववाद तथा झैझगडा हँदा
ितवादी र मतृ क ीमान् ीमती ज तो
ितवादीले मतृ कलाई घाँटी िथची मारेको भ ने बिु झन निजकको नाताका यि रहेको, िनजह का बीचमा
आएको हो । ितवादीले आ नो ीमती प फा देवी घरायसी काम यवहारका बारेमा सामा य िववादबाहेक
उपा यायलाई मारेको हो भ नेसमेतको एकै िकिसमको यान मानस मको कुनै पूव रसइवी रहेको भ ने िमिसल
बेहोरा उ लेख गरी रामकुमार के .सी., िनमला शमा, संल न माणबाट नदेिखएको, ितवादी ीमानकै ह
रामकृ ण शमा र भूमी साद उपा यायले गरी िदएको शाि तका लािग झाँ कोमा हेराउन जाने समयका
घटना िववरण कागज र उ कागजमा लेखाएको बेहोरा स ब धमा िववाद भई मतृ कले कराइ उ ेिजत बनाएको
ठीक हो भनी िनजह ले अदालतसम उपि थत कारणबाट रस उठी घाँटी िथ दा अनायासै मतृ कको
भई बकप ग रिदएसमेतका िमिसल संल न आधार मृ यु भएको भ ने देिख छ । मृ यु भएप ात आफूबाट
माणह बाट मतृ कको मृ यु ितवादीको कत यबाट भएको अपराधका बारे गाउँका यि ह लाई खबर
नै भएको कुरा िनिववाद पिु हन आउने ।
गन गएको, आफूले गरेको स पूण कुरा नढाँटी अपराध
ितवादी र मतृ कबीच झाँ कोमा हेराउन वीकार गरी अनस
ु धान कायमा समेत सहयोग गरेको
जाने िवषयमा िववाद भएको, ितवादीले मतृ कलाई पाइयो । िनजले अदालतमा गरेको बयान हेदा िनज
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घरको मु य यि रहेको, िनजमा आि त १ छोरा र यि सँगको शारी रक स पकमा अवैध गभ रहन गएको
१ छोरी रहेको, वषभरी खान नपु ने अव था रहेको र र आिथक अभावका कारण उ गभ पतन गराउन
आफूबाट भएको अपराधका लािग प ातापसमेत गरेको नसके को भ ने िनजको मौकाको बयानबाट देिखएको
देिखइरहेको अव थामा िनजलाई यानस ब धीको छ । संिवधान एवम् कानून ारा याभूत ग रएको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय जनन्स ब धी अिधकार अिश ा र ग रबीले गदा
चक पन जाने हँदा ितवादीलाई कै द वष १०(दश) योग गन नपाएको भ नेमा यी ितवादीको िववशताले
मा हन उपयु हने भनी पनु रावेदन अदालत
ट गरेको देिख छ । इ छािवपरीत रहन गएको गभ
पाटनबाट य भएको रायसमेत िमलेकै देिखँदा िनज बो न पन बा यता उ गभका कारणबाट आफू
ितवादी होमनाथ उपा यायलाई मल
ु क
ु ऐन अ.बं. समाजबाट अपहेिलत हने अव थाका कारण एका त
१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वषको कै द सजाय हने ।
थानमा गई ब चा ज माउनपु न बा यतालाई नकान
इजलास अिधकृत : जगदीश साद भ
सिकँ दैन । मिहलाको शारी रक एवम् जैिवक संरचनाले
क यटु र : स जय जैसवाल
गदा बहन गनपन
ु पीडाको एउटा िह साको पमा यस
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभु म् । घटनालाई हेनपन
ु अव था रहेको देिखने ।
२
तसथ हा ो सामािजक संरचनाका कारण
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सामािजक लोक ल जाबाट ब न ज मेको ब चा मान
दीपककुमार काक , ०७३-RC-००९३, कत य काय भएको देिखँदा य तो अव थामा ितवादीलाई
यान, नेपाल सरकार िव. अिमता रानामगर
ऐनबमोिजम भएको सव वसिहत ज मकै दको सजाय
ितवादी अिमता रानामगरले मौकामा गदा चक हन जा छ । थोरै सजाय गदा पिन द डको
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती उ े यसमेत पूित हने र ितवादीले गरेको अपराधमा
बयानमािथ उि लिखत अ य स ब माणह बाट ायि त पिन हने हँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८ नं.
समिथत भएको हँदा ितवादी अिमता रानामगरले बमोिजम यी ितवादीलाई ४ वष कै द गन राय य
अवैध गभधारण गरी सामािजक लोक लाजबाट ब न गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला
मास पगु ेको जातक ब चा ज माई कत य गरी मारी मनािसब नै देिखने ।
कोही कसैलाई थाहा जानकारी निदई वारदात थलबाट
अत: मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
माइतीघर आई भोिलप ट आ नो घरतफ गएको ितवादी अिमत रानामगरलाई मल
ु क
ु ऐन यान
भ ने देिखँदा ितवादीको उ काय आरोिपत स ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
कसरु अनस
ु ारको अपराध देिखँदा यी ितवादी अिमता ज मकै द हने ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८ नं.
रानामगरलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको बमोिजम ४ (चार) वष कै द गन रायसमेत य गरी
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर साधक जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला िमित २०७२।३।१८ को रायसिहतको फै सला िमलेको
मनािसब देिखन आउने ।
देिखँदा साधक सदर हने ।
ितवादी दईु नाबािलका छोरीको आमा इजलास अिधकृत : िवदरु कुमार उपा याय
एकल अिशि त मिहला रहेक िमिसलबाट देिख छ । क यटु र : स जय जैसवाल
िववाहमा माइती आएको अव थामा िभनाजु नाताका इित संवत् २०७४ साल जेठ २२ गते रोज २ शभु म् ।
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३
बकसप को िलखत भएकै आधारमा वआजनको
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी मानी ब डा नला ने भ न निम ने भनी िस ा त
सारदा साद िघिमरे, ०७२-CI-१६४७, ०७२- ितपादनसमेत भएबाट अंिशयारह बीच ब डा गन
CI-१९२० र ०७२-CI-१९२१, अंशचलन, सरला गरी भएको फै सला िमलेकै नदेिखँदा बदर ग रपाउँ भ ने
रौिनयार िव. आलोक रौिनयारसमेत, उमाशंकर पनु रावेदक ितवादी उमाशंकर रौिनयार र ितवादी
रौिनयार िव. आलोक रौिनयार र रिव रौिनयार िव. रवी रौिनयारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
आलोक रौिनयार
नसिकने ।
कुनै िलखत माण पेस गरी वा भोग
पनु रावेिदकाले ितवाद गदा एकासगोलमा
यवहारबाट आआ नो हक िलई अंिशयारह छु
रहँदाको अव थामा ा त भएका स पि सबै
िभ न भएको भ ने मािणत नभएस म अंिशयारह अंिशयारलाई समान पमा ब डा हने भनी आ नो
एकासगोलमा नै रहेको मा नु पन ।
ितउ र प मा उ लेख गरेको देिखएबाट सगोलमा
वादी ितवादी अंिशयारह एकासगोलमा रहँदा ा त स पूण स पि मा अंशब डा ला ने तर ऋण
रहँदाकै बेला आलोक रौिनयारले िलएको ऋण ितन नपन भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
सगोलमा रहँदा नै चु ा गरी अंिशयारम येकै यि रवी िजिकर मनािसब नदेिखने ।
रौिनयारले आमा सरला रानी रौिनयारसँग िलखत गरी
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट वादी
िलँदा सोमा आलोक रौिनयार सा ी बसेको कारणबाट ितवादी छु िभ न भएको भ ने कुनै कागज माणबाट
मा उ स पि मा आ नो अंशहक प र याग गरेको नदेिखएको अव थामा सगोलको सबै ऋण धनसमेत
भनी भ न िम दैन । अंिशयारले आ नो अंशभाग ब डा ला ने ठह याई वादी दाबीबमोिजम ४ भागको
कानूनबमोिजम िलखत गरी प र याग नगरेस म यथ १ भाग अंश पाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालत
रवी रौिनयारले िलएको बकसप को िलखतमा सा ी पाटनको िमित २०७२।५।२१ को फै सला िमलेको
बसेको कारणले अंश ज तो नैसिगक हक याग गरेको देिखँदा सदर हने ।
भ न पिन निम ने ।
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
वादी पनु रावेदक रवी रौिनयार र उमाशंकरले क यटु रः च ा ितम सेना
िक.नं. १९०७, १८४७ र ७९० का ज गाम ये इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभु म् ।
िक.नं. ७९० को ज गा ितवादी आमा सरला रानी
४
रौिनयारले रवी रौिनयारलाई र िक.नं. १९०७ र मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी मीरा
१८४७ को ज गा आलोक रौिनयारले बाबु उमाशंकर खड् का, ०७२-RC-०००३, कत य यान, नेपाल
रौिनयारलाई िलखत गरी िदएकोबाट उ अंशब डाको सरकार िव. राजे िसंह धामी
१८ नं. बमोिजम आफूह को ान िसपबाट ा त
ितवादी र मतृ कबीच र सी सेवन गरी
गरेको रकमबाट ऋण ितरी िलएको िनजी आजनको एकआपसमा िववाद भएको, ितवादीले मतृ कलाई
स पि हँदा ब डा ला नस ने होइन भ ने िजिकर मतृ कले नै टेिकराखेको दाउराको िचरपट मतृ कको
िलए पिन लो ने, बाबआ
ु माले जनु सक
ु ै बेहोराबाट ा त हातबाट खोसी र सीको नसामा हाने । मेरै हातबाट
गरेको स पि एकासगोलको हने र य तो स पि मा भाइबहादरु िसंह धामीको मृ यु हन गएको हो भनी
छोराछोरीको समेत अंशहक ला ने हँदा अंिशयारबीच कसरु अपराधमा पूण सािबत रही अदालतमा समेत
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बयान गरेको देिख छ । मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी ऐन यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
महलको १३(३) नं.को कानूनी यव था हेदा लाठा सव वसिहत ज मकै द गदा चक पन जाने भनी मल
ु क
ु
ढुङ्गा र साधारण सानाितना हातहितयारले कुटी ऐन अ.बं १८८ नं. बमोिजम कै द वष १० हने गरी सु
हािन रोपी घोची वा अ यान मान गैर कुरा गरी िज ला अदालतले य गरेको राय मनािसब ठहराएको
यान मारेमा एकै जनाले मा सो काम गरेको भए पनु रावेदन अदालत महे नगरको राय िमलेकै देिखँदा
य तालाई सव वसिहत ज मकै द गनपदछ
भ ने िनज ितवादी राजे िसंह धामीलाइ मल
ु
ु क
ु ऐन अ.बं.
उ लेख भएको र ितवादीले मतृ कबहादरु िसंह १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वषको कै द सजाय हने ।
धामीलाई िनजले नै टेकेको दाउराको िचरपटले इजलास अिधकृत: जगदीश साद भ
शरीरका िविभ न भागमा हानेको चोटपीरले मतृ कको क यटु र: स जय जैसवाल
मृ यु भएको देिखँदा ितवादीको काय उ १३(३) इित संवत् २०७३ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभु म् ।
नं. मा विणत यव थाको प रिधिभ कै देिखँदा िनज
५
ितवादीलाई यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरेको सु बैतडी ह रकृ ण काक , ०७१-WO-०३१४, उ ेषण /
िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन परमादेश, जनु ा बोहरा िव. महानगरीय हरी प रसर,
अदालत महे नगरको िमित २०७१/१२/१५को हनमु ानढोकासमेत
फै सला मनािसबै देिखँदा साधक सदर हने ।
िनवेदक हरीज तो िज मेवार े मा
मतृ क र ितवादी दइु बिहनीका छोराह भई जनताको सेवामा कायरत रा सेवकले अनिु चत पमा
दाजभु ाइको निजक नाताका रहेको भ ने देिखएको, रकम ा त गरी आ नो सेवास ब धी चिलत ऐन,
ियनीह बीच कुनै पूव रसइवी रहेको नदेिखएको, दवु ै िनयमिवपरीत अनशु ासनिहन काम गरेको मािणत
जनाले वारदातको िदन सँगसगै काम गरी र सी सेवन भएको आधारमा िनजलाई भिव यमा सरकारी
गरेका, रघिु वरको घरमा गइ घटना घट् नअ
ु िघस म सँगै सेवाको लािग अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने
बसी मासु र र सी खाएका, र सी नपगु ी थ न भनी गरी महानगरीय हरी काठमाड का हरी उपरी क
घरबािहर िन क गहँबारीतफ लागेका, यही ँ दवु ैबीचमा उ मराज सवु ेदीले िमित २०७०।२।२७ मा गरेको
भनाभन भई मतृ कले टेकेकै दाउराको िचरपटले िनणयलाई महानगरीय हरी आयु को कायालयका
िहकाउँदा मृ यु भएको देिखएबाट ितवादीले मतृ कलाई हरी नायव महािनरी क िव वराज िसंह शाहीले
मारी हा नपु न स मको रसइवी रहेको र पूवयोजना सु को िनणय सदर हने ठहर गरी िमित २०७१।३।२९
बनाएको भ ने पिन िमिसल माणबाट देिखँदनै । मा गरेको िनणय िु टपूण नदेिखई मनािसब नै देिखँदा
मतृ कलाई गहँबारीमा छाडी रघिु वरिसंहको घरमा र िनवेदकको संवैधािनक र कानूनी हक हनन् भएको
आई ितवादी राजे िसंह धामी रातभर िनध कसँग नदेिखँदा िनवेदकको िनवेदन माग दाबी पु न स दैन ।
सतु ेको अव था छ । घटनाप ात् आफू भा ने उ कने
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
य न के ही नगरी भएको यथाथ घटना बेहोरा उ लेख इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड् का
गरी अनस
ु धान र मु ा सनु वु ाइको ममा समेत क यटु रः च ा ितम सेना
सहयोग पु याएसमेतका आधारमा िनजलाई मल
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभु म् ।
ु क
ु
29

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, वैशाख - २
६
ितवादीह ले बरामद भएको सेतो हेरोइनसँग
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी आफूह को कुनै संल नता छै न भनी आरोिपत
अिनलकुमार िस हा, ०६८-CR-१४२५, ०६९- कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिखए पिन
CR-०३००, ०३०१, ०३५६, ०३६४ र ०५८०, अिधकार ा अिधकारीसम मौकामा बयान गदा
लागु औषध (सेतो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. उ बरामद लागु औषध ितवादी मीनबहादरु गु ङले
सवु णराज भ डारीसमेत, हाद िघिमरे िव. नेपाल अफगािन तानबाट याएको र ितवादी मीनबहादरु
सरकार, राजु लामा िव. नेपाल सरकार, मीनबहादरु गु ङ, िशवबहादरु बढु ाथोक , सवु णराज भ डारी,
गु ङ िव. नेपाल सरकार, िवण िघिमरे िव. नेपाल िवण िघिमरेसमेतको बीचमा उ लागु औषध िब
सरकार सवु णराज भ डारीसमेत िव. नेपाल सरकार
गरी पैसा बाडी खाने स लाह भएको र िब गन िवण
िमित २०६४।४।१६ मा भएको बरामदी िघिमरेलाई िदएकोमा िनजले आ नो भाई हादलाई
मचु ु का हेदा उ मचु ु कामा थानीय भलादमीह िब गन िदएकोमा ितवादी राजु लामाले खोजेको
र लागु औषध िनय ण, कानूनी काया वयन इकाई ाहकलाई िब गन साकुरा गे हाउसमा पख बसेको
नयाँ बाने रका .ना.िन. होम िव म काक र .स.िन. अव थामा हरीले राजु लामा र हाद िघिमरेसगँ
गोपाल साद बा तोला दजा पगु ेका २ जना हरी लागु औषध बरामद गरी िनजह कै पोलको आधारमा
कमचारीह को रोहबरमा बरामदी मचु ु का खडा अ य ितवादी प ाउ परेको कुरामा सािबत भई बयान
भएको देिख छ । यसरी कानूनले नै .स.िन. दजा गरेको देिख छ । ितवेदकह ले गरेको अदालतको
स मका २ जना हरी कमचारीको रोहबरमा मचु ु का बकप समेतबाट सोही बेहोरा समथन भएको पाइ छ ।
खडा गन सिकने यव था रहेको हँदा उ मचु ु का ितवादी मीनबहादरु गु ङको पासपोटसमेतबाट िनज
कानूनबमोिजम नै खडा भएको मा नु पन ।
अफगािन तानबाट नेपाल आएको भ ने देिखइ िनजको
बरामदी मचु ु काका अ य यि ह ले अनस
ु धान अिधकृतसम भएको बयान बेहोरा पिु
अदालतमा आई बकप गदा उ लागु औषध आ नो भएको ितवादी राजु लामाले अदालतसम गरेको
रोहबरमा बरामद भएको त यलाई इ कार गरे तापिन बयान एवम् बरामदी मचु ु काबाट ितवादीह ले
ितवादीम येका राजु लामाले सु अदालतमा बयान हरीमा गरेको सािबती बयान पिु भएको छ । ितवादी
गदा आफूबाट ६ या सल
हाद र राजु लामाले साकुरा गे हाउसमा कोठा िलई
ु (६० ाम) लागु औषध
सेतो हेरोइन बरामद भएको त यलाई वीकार गरेको बसेको कुरा उ गे हाउसका मािलक लेखबहादरु
पाइ छ । यसैगरी रोहबर सा ी .स.िन. िकशोरकुमार गु ङको कागजबाटसमेत पिु भई ितवादीह को
खरेलसमेतले अदालतमा बकप गदा बरामदी बयान बेहोरा अ य वत माणबाट समिथत भएको
मचु ु कामा उ लेख भएबमोिजम ितवादीह बाट हँदा ितवादीह को सािबती बयानलाई अ यथा भ न
सेतो हेरोइन ५०० ाम बरामद भएको साँचो हो भनी िम ने नदेिखने ।
बेहोरा लेखाई िदएबाट बरामदी मचु ु कामा उ लेख
ितवादीह म ये
हाद िघिमरे, राजु
ग रएबमोिजम ५०० ाम सेतो हेरोइन ितवादीह बाट लामा र मीनबहादरु गु ङले मौकामा अिधकार ा
बरामद भएको त य थािपत हने ।
अिधकारीसम गरेको सािबती बयानलाई बरामदी
ितवादी राजु लामाबाहेक अ य मचु ु का एवम् राजु लामाले अदालतसम गरेको
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बयानसमेतले पिु गरेको हँदा यी ितवादी हाद सजायको आधा िनज ितवादीह लाई जनही ८ वष
िघिमरे, मीनबहादरु गु ङ र राजु लामाले िनषेिधत कै द र . ३,००,०००।- (तीन लाख) ज रवानासमेत
५०० ाम लागु औषध सेतो हेरोइनको ख रद स चय हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
एवम् ओसारपसार गरी अिभयोग दाबीबमोिजमको २०६८।७।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कसरु गरेको ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको इजलास अिधकृत : िवदरु कुमार उपा याय
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
क यटु र : स जय जैसवाल
ितवादीह
िवण िघिमरे, सवु णराज इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभु म् ।
भ डारी, िशवबहादरु बढु ाथोक ले बरामद भएको लागु
औषध ख रद गरी याएको र िनजह को साथबाट
इजलास नं. ६
बरामद पिन नभएको ितवादी राजु लामा र हाद
िघिमरेसगँ ै प ाउ पिन नपरेका अव था रहेको छ ।
१
के वल ितवादी मीनबहादरु गु ङ, हाद िघिमरे मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तथा राजु लामाको बीचमा बसी मीनबहादरु गु ङले के दार साद चािलसे, ०७०-CR-१४०७, कत य
याएको लागु औषध राजु लामा माफत िब गरी यान, िटके साक िव. नेपाल सरकार
रकम बाँडी खाने िनयतले योजनामा संल न भई म त
मतृ कको मृ यक
ु ो कारण छाती र टाउकोमा
गरी मितयारको पमास म काम गरेको हँदा अ य धार नभएको हितयारले चोट लागेर भएको भ ने शव
ितवादी सरहको सजायको माग दाबी िलएको हदस म परी ण ितवेदन देिखए तापिन सो चोट ितवादीकै
अिभयोग दाबी पु न स दैन । ितवादी िवण िघिमरे, कुटाइबाट परेका हन भनी किहँकतैबाट मािणत
सवु णराज भ डारी र िशवबहादरु बढु ाथोक ले िनषेिधत भएको देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
लागु औषध ख रद िब ओसारपसारसमेतको कायमा ितवादीउपर लगाएको अिभयोगलाई शङ् कारिहत र
ितवादी राजु लामा, हाद िघिमरे र मीनबहादरु भरपद माणबाट मािणत गन दािय व वादी प को
गु ङलाई सहयोग गरी मितयारकै पमा रहेको देिखँदा हो । तर वादी प ले सो दािय व पूरा नगरी ितवादीको
िनजह को हकमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट घरको िभ ामा भेिटएको रातो पदाथ मतृ ककै रगत
भएको फै सलामा अ यथा भ न निम ने ।
भएको र मतृ कको शरीरमा परेको चोट ितवादीकै
अत: मािथ उि लिखत माण तथा िववेिचत कुटाइबाट परेको अनमु ान र शङ् का गरी ितवादीउपर
आधार र कारणह बाट ितवादीह म येका हाद अिभयोग लगाएको देिख छ । अनमु ान, शङ् का र
िघिमरे, राजु लामा र मीनबहादरु गु ङलाई लागु िव वास यि का िनजी कुरा भएकोले यसले माणको
औषध िनय ण ऐन, २०३१ को दफा १४(१) को थान हण गन नस ने ।
(छ)(३) बमोिजम िनजह लाई जनही १६ वष कै द
अतः यी पनु रावेदक ितवादीले कुटिपट गरी
र .६,००,०००।– (छ लाख) ज रवाना हने र मतृ क िव णु साद पल
ु ामीलाई कत य गरी मारेको भ ने
ितवादी िवण िघिमरे, ितवादी सवु णराज भ डारी अिभयोग दाबी िमिसल संल न माणबाट थािपत हन
र ितवादी िशवबहादरु बढु ाथोक ऐ. ऐनको दफा १७ नआएकोले िनज ितवादी िटकाबहादरु ह रजन भ ने
बमोिजम मितयार हनाले मूल अिभयु लाई भएको िटके साक लाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको १३ नं.
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को देहाए दफा ३ बमोिजम सजाय गन गरी पनु रावेदन लािग प च िमलाउने कायसमेत ितवादी िम लाल
अदालतबाट भएको फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
े ठले गरेको देिखन आउँछ । तसथ िनज ितवादीका
तसथ पनु रावेदक ितवादी िटकाबहादरु हकमा सोही यानस ब धीको १३(४) नं.आकिषत
ह रजन भ ने िटके साक लाई मल
ऐन गरी सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
ु क
ु
यानस ब धीको महलको १३ नं को देहाय दफा ३ िमलेको देिखने ।
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठह याएको
ितवादी मानकुमारी िव.क.ले मतृ क
पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को िमित २०७०।९।२३ पित गोकुल िव.क.लाई ल पान औषधी सेवन
को फै सला उ टी भई ितवादीले अिभयोग दाबीबाट गराई लठ् याएको र ितवादी य श भु रानामगर र
सफाइ पाउने ।
कुलबहादरु खल
ु ालमगरको सहयोगमा िनजलाई सलले
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
घाँटी कसी खु ा अँठ्याई कत य गरी मारेको देिखन
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् । आएकोले िनज ितवादी मानकुमारी िव.क. ततु
२
वारदातको मु य यानमारा देिखन आयो । तसथ िनज
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ितवादीलाई सोही महलको १३(३) नं. आकिषत
के दार साद चािलसे, ०७२-CR-०२१०, ०७२- गरी सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याएको
CR-०५५२ र ०७३-RC-०१०७, कत य यान, पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब देिखने ।
श भु रानामगर िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव.
ितवादीह कुलबहादरु खल
ु ाल र श भु
श भु रानामगरसमेत र नेपाल सरकार िव. िम लाल रानामगरको मतृ कलाई यान िलनपु न कुनै मनसाय र
उ े य रहेको देिखँदैन । सह ितवादी िम लाल े ठले
े समेत
ितवादीह कुलबहादरु खल
ु ाल र श भु लाए अ ाएबमोिजम पैसाको लोभमा परी वारदात
रानामागरले मतृ कलाई मारेको होइन, . ६,०००।– भइरहेको ठाउँमा गई ितवादीम येक मानकुमारी
िलई मतृ लासलाई फालेको हो भ ने अदालतको इ कारी िव.क.ले आ नो लो ने गोकुल िव.क.लाई यान
बयान भए तापिन िमिसल संल न मतृ कका छोरा रामहरी मानको लािग िनजलाई लठ् याई राखेको थानमा
िव.क.को बकप बाट र सह ितवादीह को पोलयु
गई मानकुमारीलाई यान मानमा संयोग पारी यान
घटना मसिहतको बयान बेहोराबाट खि डत भएको मानमा म त गरेको र लास फा न सहयोग पु याएको
पाइयो । यसथ ितवादीम येका ड बर भ ने िम लाल देिखन आउँछ । तसथ िनज ितवादीह का हकमा
े ठको योजना स लाह र अ ोटमा ितवादीम येको समेत यानस ब धीको १३(४) नं. आकिषत गरी
मानकुमारी िव.क.को य सहभािगतामा ितवादी सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
कुलबहादरु खल
ु ाल र श भरु ानामगरको सहयोगमा अ यथा भ न निम ने ।
गोकुल िव.क.लाई कत य गरी मारी लास दबाउन
ितवादी श भु रानामगरले पनु रावेदन
इनारमा लगी फालेको पिु हन आउने ।
अदालतमा पनु रावेदन गदा र बु गाउँ िवकास सिमितको
ततु वारदातमा मतृ क गोकुल िव.क.को कायालयले जारी गरेको िमित २०५८।११।१४
यान मानमा योजना बनाई वचन िदई लास दबाउनको को ज मदताको माणप को ितिलिप पेस गरेको
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देिख छ । यी ितवादीले अनस
ु धानको ममा र सजायकोबीचमा स तल
ु न कायम गदा िनजलाई
अदालतमा बयान गदासमेत बाबक
ु ो नाम िजतबहादरु ऐनबमोिजमको सजाय गदा चक पन देिखन आउने ।
रानामगर भनी लेखाएकोमा िनजले पेस गरेको
तसथ ितवादी मानकुमारी िव.क.लाई मल
ु क
ु
ज मदताको माणप मा बाबक
ु ो नाम जगतबहादरु मगर ऐन यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
उ लेख भएको पाइयो । यस कार िनज ितवादीको ज मकै द र ितवादीह ड बर भ ने िम लाल े ठ,
िपताको नाम फरक परेको उि लिखत ज मदतालाई कुलबहादरु खल
ु ाल र श भु रानामगरलाई सोही
माणमा हण गन िमलेन । िनजले अनस
ु धानको महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै द सजाय हने
ममा गरेको बयानमा खल
ु ाएको उमेरसँग िचिक सक य ठह याई पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
जाँचबाट खु न आएको उमेर िमले िभडेको देिखन २०७१।९।९ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा साधक
आएकोले नाबालक हँ भ ने यी ितवादीको पनु रावेदन सदर हने ठहछ । ितवादीम येका श भु रानामगर
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
व ततु ः अपराधीलाई सजाय गनको
स दैन । सजायको हकमा वारदात हँदाको अव था
ु
उ े य अपराधीबाट समाजको सरु ा गन,ु भिव यमा प र थित, वारदात थलमा पीिडतले खेलेको भूिमका,
यस कारका अपराध गन उ मख
यि लाई यी ितवादीह को आिथक अव था र िववशता ज ता
ु
हतो सािहत गराउन,ु आफूले गरेको अपराधको कुरालाई म यनजर राखी िवचार गरी हेदा हदैस मको
ायि चत गराई िनजलाई सधु ार गरी भोिल सजाय गदा चक पन भई यायोिचतसमेत नहने हँदा
कानूनपरायण नाग रक बनाई समाजमा पनु थािपत ितवादी य कुलबहादरु खल
ु ाल र श भु रानामगरलाई
गनु र पीिडत प लाई सा वना िदलाउनु हने ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कै द वष ८ (आठ)
वारदात घटाउनमा यी ितवादीह हने ।
कुलबहादरु खल
ु ाल र श भु रानामगरले कुनै योजना इजलास अिधकृतः आन दराज प त
बनाएको वा षड् य गरेको भ ने देिखन आउँदैन । क यटु रः देवीमाया खितवडा / ेमबहादरु थापा
वारदातमा यी ितवादी यले कुनै धा रलो हितयार इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् ।
योग गरी िवभ स ढङ् गले मतृ कलाई मारेको भ ने
३
पिन देिखँदैन । उमेर अव था हेदा पिन १७-१८ वषका मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
भखर िकशोर अव थामा वेश गरेका यि ह रहेको के दार साद चािलसे, ०७०-CI-१०२३, अंश दता,
भ ने देिखन आउँछ । यी ितवादीह ले अनस
ु धानको ीराम चौधरी िव. भटु ीदेवी थ नीसमेत
ममा वारदातको स पूण घटना मलाई िसलिसलेवार
वादी र ितवादीह बीच नाता र पु तेवारीमा
पमा उ लेख गरी आरोिपत कसरु मा सािबत रही कुनै िववाद देिखएन । पनु रावेदक ितवादी ीराम
याियक ि यामा सहयोग पु याएको त यलाई पिन चौधरीले वादीका लो ने िपता व ह चौधरी र
नजरअ दाज गन िम दैन । यसकारण उि लिखत हा ो लो ने तथा बबु ा टुराइन द चौधरीको बीचमा
अव था प रि थितलाई म येनजर गरी हेदा पनु रावेदक २०३१ र २०३३ सालमा ख रद िब यवहार भई
ितवादीले गरेको कसरु को मा ा र िनजलाई िदइने अंशब डासमेत भइसके को भनी िजिकर िलए तापिन
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िनजह बीचमा रीतपूवक अंशब डा भएको िलखत
अतः िनवेदन दाबीका ३ वटा या बु ाहक
माण पेस हनसके को देिखँदैन । व ह चौधरीको नाममा बस स चालनमा िमित २०७२।११।६ को िनणयले
कुनै स पि नभई व. सोमन चौधरीको नाममा पैतक
ृ रोक लगाएको नदेिखएको र अ य बस भए वा नयाँ
स पि रहे भएको तायदाती फाँटवारीबाट देिखने ।
बस ख रद भई ि या पु याएर स चालनमा याउन
व ततु ः अंश नैसिगक हकसँग स बि धत रोिकएको अव थामा िनवेदकले उपचार खो न पाउने
छ । यसैले अंिशयारले अंश पाएको देिखने व तगु त हक सरु ि त नै हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी
माणिबना अंश हकबाट वि चत गन िम दैन । अतः गनपन
ु अव था रहेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
वादीले अंश िलई पाइसके को पिु हने माण िमिसलमा इजलास अिधकृत: आन दराज प त
मौजदु नदेिखएकोले वादीले तायदाती फाँटवारीमा क यटु र: देवीमाया खितवडा
उि लिखत ी स पि लाई २ भाग गरी सोको इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज २ शभु म् ।
१ भागलाई ६ भाग लगाई ६ भागको २ भाग अंश
५
वादीह ले ितवादीह बाट पाउने ठह याई पनु रावेदन मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा.
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।२।२७ मा आन दमोहन भ राई, ०७३-WO-०२९०, उ ेषण
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
/ परमादेश, नवलिकशोर यादवसमेत िव. धानम ी
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
तथा मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
इित संवत् २०७४ साल असार ९ गते रोज ६ शभु म् ।
रट िनवेदनमा िनवेदकतफका िव ान् कानून
४
यवसायीले ततु िनवेदन दायर भई यस अदालतबाट
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. अ त रम आदेश भएप चात् िनवेदक क पनीलाई
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०६०६, उ ेषण, वैदेिशक रोजगार िवभागले इजाजतप िदइसके को
ने बहादरु सा समेत िव. यातायात यव था कायालय, भनी बहसको ममा इजाजतप को छायाँकपी पेस हन
पोखरा का क समेत
आएको देिखयो । अतः जनु कुराको माग गरी रट दायर
आ नो े िभ सावजिनक यातायात भएको हो, सो मागबमोिजमको काय स प न भइसके को
स चालनको यव थापन र िनयमनको लािग देिखँदा रट जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता
पहल कदमी गनु मख
ु िज ला अिधकारीलगायत देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
स ब पदािधकारीको िज मेवारी र काय े िभ को इजलास अिधकृत: आन दराज प त
िवषय देिखन आउँछ । यसकारण यातायात क यटु र: देवीमाया खितवडा
यव थापन सिमितका अ य को संयोजक वमा इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज २ शभु म् ।
स ब पदािधकारी तथा वयम िनवेदकसमेतको
६
उपि थितमा बैठक बसी सावजिनक यातायात सेवा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा.
सु यवि थत पमा स चालन गन भए गरेका काम आन दमोहन भ राई, ०७३-WO-०४२५, उ ेषण
कारवाहीलाई कानून ितकूलको कामकारवाही भनी / परमादेश, िनर साद ढकालसमेत िव. धानम ी
अथ गन िम ने नदेिखने ।
तथा मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
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िनवेदकह ले वैदेिशक रोजगारको यवसाय
§ ०७३-WO-०५२९, उ ेषण / परमादेश,
स चालनका लािग िविभ न क पनीको नाम ताव
अिन साद
खनालसमेत
िव.
गरी क पनी रिज ारको कायालयमा िविधवत्
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
दताको लािग आवेदन गरेकोमा यस अदालतबाट
िसंहदरबारसमेत
अ त रम आदेश भएपिछ वैदिे शक रोजगार िवभागबाट
§ ०७३-WO-०६४३, उ ेषण / परमादेश,
इजाजतप िदई सिकएको भ ने बहसको ममा
िनमल िज.सी. समेत िव. धानम ी तथा
िव ान् कानून यवसायीले पेस गरेका इजाजतप को
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
छायाँकपीबाट देिखयो । अतः जनु कुराको माग गरी रट
§ ०७३-WO-६६७, उ ेषण / परमादेश,
िनवेदन दायर भएको हो, सो माग गरेबमोिजमको काय
सोनु काक समेत िव. धानम ी तथा
स प न भइसके को देिखने ।
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदकह ले क पनी दता गन दखा त
§ ०७३-WO-०६८९, उ ेषण / परमादेश,
गरेपिछ क पनी रिज ारको कायालयले वैदेिशक
कृ णकुमारी तामाङसमेत िव. नेपाल सरकार
रोजगार िवभागको राय माग गदा मि प रषदक
तथा धानम ी तथा मि प रषदक
् ो िमित
् ो
२०६८।६।१३ को िनणयको हवाला िदई इजाजतप
कायालय, िसंहदरबारसमेत
िदन निम ने भनी िमित २०७३।८।२ मा प ाचार
§ ०७३-WO-०७२४, उ ेषण / परमादेश,
गरेको पाइयो । यस अदालतबाट िमित २०६८।६।१३
कृ ण साद भस
ु ालसमेत िव. धानम ी
को िनणय ०६९-WO-०१४३ को रट िनवेदनमाफत
तथा
मि प रषदक
कायालय,
् ो
बदर भइसके को छ तापिन वैदेिशक रोजगार िवभागको
िसंहदरबारसमेत
िमित २०७३।८।२ को प र सो प को आधारमा
§ ०७३-WO-०७६९, उ ेषण / परमादेश,
क पनी रिज ारको कायालयले िनवेदकह लाई
अिमत राईसमेत िव. धानम ी तथा
िदएको सोही िमितको प यथावत् हँदा र सो कायम
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
रहन नस ने भएबाट उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
७
ठहछ । िनवेदन मागबमोिजमको काय स प न भइसके को मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
देिखँदा परमादेश जारी ग ररहनु पन अव था नरहने । तेजबहादुर के .सी., ०७०-CI-०४३२, िनषेधा ा,
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
सि जवकुमार झा िव. भात म डलसमेत
क यटु रः देवीमाया खितवडा
िमित २०५९।२।१६ मा लागू भएको िश ा
इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज २ शभु म् । िनयमावली, २०५९ को िनयम १४४ ग ले यो िनयम
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार ार भ हनअ
ु िघ कुनै िव ालयमा कानूनबमोिजम कुनै
फै सला भएका छन:
कमचारी िनयिु भई यो िनयम ार भ हँदाको बखतमा
§ ०७२-WO-०४१४,
परमादेश, कायरत रहेको भए य तो िव ालयले िनयम १४४ख
नवलिकशोर यादव िव. वैदेिशक रोजगार बमोिजमको कायिविधको अधीनमा रही य तो
िवभाग, काठमाड समेत
कमचारीलाई समायोजन गनपनछ
ु भ ने यव था गरेको
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पाइ छ । जनु यव थाअनस
ु ार यथ भात म डल अवधारणाअनक
ु ू ल हने देिखँदैन । पनु रावेदन अदालत
िव ालयमा कमचारीको पमा कायरत रहेकोमा पाटनबाट िफरादप मा सामा य छुट भएको िक ा नं.
िव ालय यव थापन सिमितको िमित २०६९।७।२५ ५८१ को ज गाको समेत स पूण े फल ०-१४-०को िनणयानस
ु ार हटाएको भिनए तापिन िश ा ० देिखन आएकोमा यहाँ अदालतबाट िक.नं.५८१
िवभागको िनदशनबमोिजम िनज भात म डललाई को े फल िनवेदनबमोिजम कायम हनपु न हो वा
नहटाउन र समायोजन गरी काममा लगाउन िज ला
े ताबमोिजम कायम गरी िफराद दाबीसमेतका
िश ा कायालयले िव ालयलाई प ाचार गरेको त यमा जो जे बु नु पन हो बझ
ु ी पनु ः आदेश गनहोला
ु
देिखयो । िज ला िश ा कायालयले िदएको िनदशन भनी िमित २०७३।१।३१ मा गरेको आदेश कानूनको
के कसरी कुन कानूनको िु ट भएको हो, िनवेदकले
य िु ट देिखन नआएकोले बदर ग ररहन नपन ।
प गनसके को छै न भने िज ला िश ा कायालयले
तसथ िक.नं. ५८१ को ज गामा िनणय बदर,
िश ा िवभागको िनदशनअनस
ु ार प ाचार गरेकोमा संयु दताफारी, हक कायम दता मु ाका वादी तथा
िश ा िवभागलाई िवप ी बनाएको पिन देिखँदैन । यस
ततु िनवेदनका िवप ीह को मागबमोिजम िक.नं.
अव थामा िनज भात म डलको पद यथावत् रहेको ५८१ को ज गा िफरादप मा छुट हन गएकोले समावेश
पाइने ।
ग रिदनु भनी भ परु िज ला अदालतबाट िमित
व ततु ः कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीले २०७३।२।२० मा भएको आदेश सदर गरी िक.नं.
आ नो कानूनी कत य प रपालन गन नपरोस् भनी ५८१ को ज गासमेतमा जो जे बु नु पन हो बझ
ु ी पनु ः
िनषेधा ाको आदेश माग गन िम ने पिन होइन । तसथ आदेश गनु भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
िनवेदन खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत २०७३।१।३१ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सो
जनकपरु को िमित २०६९।११।१५ को आदेश िमलेको आदेश बदर ग रपाउँ भनी परेको रट िनवेदन माग
देिखँदा सदर हने ।
दाबीअनस
ु ार रट जारी हन स दैन । ततु रट
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
िनवेदन खारेज हने ।
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल असार ६ गते रोज ३ शभु म् । क यटु रः ेमबहादरु थापा
८
इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभु म् ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
§ यसै लगाउको ०७२-WO-१०१८,
तेजबहादुर के .सी., ०७२-WO-१०१७, उ ेषण
उ ेषण / परमादेश, आशामाया गोखाली
/ परमादेश, आशामाया गोखाली े िव. पनु रावेदन
े समेत िव. पुनरावेदन अदालत पाटन,
अदालत पाटन लिलतपरु समेत
लिलतपुरसमेत भएको मु ामा पिन
तहतह अदालतबाट भएका फै सला तथा
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
आदेशको औिच यमा वेश गरी पनु रावेदन सनु ेको
९
ज तो गरी रट े ािधकारअ तगत माण बु ने, मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
माणको मू याङ् कन गन गनु उिचत र रटस ब धी तेजबहादरु के .सी., ०६८-CR-०५७०, यान मान
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उ ोग, नेपाल सरकार िव. उ रकुमार तामाङ
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत धनकुटाको िमित
ितवादीह उपर िकटानी जाहेरी परे तापिन २०६८।३।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
उ जाहेरी जाहेरवालाको बकप बाट नै खि डत इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
भइरहेको अव थामा जाहेरी बेहोरा के वल शङ् काका क यटु रः अिभषेककुमार राय
भरमा मा िदएको ट ह छ । यसमा पिन जाहेरी इित संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शभु म् ।
आफै ँ मा माण हन स दैन । यो घटना भएको, घटनाको
१०
स भावना रहेको ज ता अव थामा ारि भक पमा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
सूिचत गन (First Information Report) का पमा पु षो म भ डारी, ०७३-RC-०१३३, कत य
मा िदइने हो जसलाई स य नै ह छ भनी भ न यान (साधक), नेपाल सरकार िव. निवन िव.क.
सिकँ दैन । यी ितवादीको समेतको संल नता रहेको
ितवादीले आ नो कायबाट मृ यु हने कुरा
भनी िदएको जाहेरी अ य कुनै माणबाट पिु नभएको िनि त छ भ ने थाहा हँदाहँदै पिन डोरीले घाँटीमा
र वयम् जाहेरवालाको बकप बाट समेत समिथत बाँधी निजकै को खमा छट् पटाउन नछोडेस म
नभएको अव थामा यसको मािणक मू य रहेको मा न झु डाउने काय गरेका र आफै ँ लडी मरेको भ ने
नसिकने ।
देखाउन भीरबाट तल गु टाएको भ ने देिखँदा यस
ितवादी उ रकुमार तामाङले आ नो छोरा ि थितमा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
कमलेश तामाङलाई आरोिपत कसरु गनु भनी आदेश हने नै देिखयो । ितवादीले आ नो दाजु अजनु
िदएको भनी पिु हने िनिववाद आधारह वादी प बाट िव.क.लाई जनु कारबाट ह या गरेका छन्, जसलाई
पेस हन सके को देिखँदैन । के वल अिभयोग लगाएको ितवादीले पूण पमा वीकार गरेका पिन छन् सो
आधारमा मा कसरु कायम गन िम दैन र सो गनाले ह याको कृितबाट ितवादीलाई कम सजाय हने
यायको मकसदसमेत पूरा हँदैन । माणको पया पन अव था नै देिखँदैन । अपराध गदाको अव थामा
याियक परी ण गरी याियक परी णबाट स य तथा िवचार गदा यायकतालाई कम सजाय िदनु पन िच मा
सव म माणका पमा थािपत माणले कसरु दार लागेको अव थामा घटी सजाय िदन सिकने यव था
रहेको भनी समथन गरेमा मा कसरु दार कायम गन भए पिन ततु मु ाको अपराध गदाको अव था र
सिक छ । अ यथा कुनै यि लाई आरोप लगाएकै
कृितबाट कम सजाय िदनु पन भ न निम ने र य तो
आधारमा दोषी मािणत गदा ठूलो अ याय हन जाने । अव थामा अ.बं.१८८ नं. को योग हने स ने पिन
तसथ, यी ितवादी उ रकुमार तामाङले देिखएन । अतः यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
यान मानस ब धीको १५ नं. बमोिजम कसरु गरेको बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन गरी गरेको सु को
भ ने पिु हने कुनै आधार देिखँदनै । िववादमा सामा य फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालतको
िति या िदएको हनस छ । यसैको आधारमा यान फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
मान वचन िदएको भनी य तो ग भीर कसरु गरेको
अतः ितवादी निवन िव.क.ले अिभयोग
भ न िम दैन । ितवादी उ रकुमार तामाङका हकमा दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठह याई िनजलाई
सफाइ िदने ठहर गरी सु िज ला अदालतको फै सला मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
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बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी इ कार गन गरी दोहोरो मापद ड अपनाउन निम ने ।
याङ् जा िज ला अदालतबाट िमित २०७२।०८।२८
यथ िनवेदकह ले आफूले पिहला
मा भएको फै सला सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन सडकको भाग २६ िफट ३ इ च छोड् ने भनी सोही
अदालत, पोखराको िमित २०७०।१०।२२।४ को सतका आधारमा मा न सापास गराएको अव थामा
फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
पिछ आएर मेरो हकभोगको ज गा मैले िबनामआ
ु जा
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
छोड् न पन होइन भनी भ न िम ने देिखन आएन ।
क यटु रः ेमबहादरु थापा
घर िनमाण गदा नै उ सतअनस
ु ारको ज गा छोडी
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभु म् । बनाउनु पन ह छ । सोअनस
ु ार िनजले ज गा नछोडी
घर बनाएको अव थामा पिन पिहला न सापास गदाको
इजलास नं.७
अव थामा उ सतका आधारमा न सा पास भएकोले
अब छोड् नै पछ भनी नगरपािलकाले बा य पानसमेत
१
स ने नै देिखन आयो । य तो आफले वीकार गरेको
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सत पलना नगरी घर िनमाण भइसके को अव थामा
सारदा साद िघिमरे, ०६७-CI-०३३८, िनषेधा ा, छोड् ने सत रािखएको हदस मको ज गामा बनेको
वीरे कुमार यादव िव. िमिथलेशकुमार साहसमेत
घर संरचना हटाउन यथ ले इ कार गरेमा यी
जनु सतका आधारमा न सा पास गराएको पनु रावेदक नगरपािलकाले उ घर संरचना आफै ँ ले
हो सो सत घर िनमाणका ममा अिनवाय पालना पिन हटाउनस ने नै देिखन आयो । यसैले उि लिखत
गनपन
ु नै ह छ तथा सोही सतह का अधीनमा रही िक ा नं. ह मा बनेको घर भ काउने हटाउने काय
िनमाण काय गनपछ
ु । अ यथा न सा पास गराउनक
ु ो नगनु नगराउनु भनी िवप ीह को नाममा िनषेधा ाको
कुनै औिच यता रहँदैन र जसले जे जसरी िनमाण काय आदेश जारी हने ठहराई गरेको सु पनु रावेदन
गदा पिन हने ह छ । य तो अव थाले सावजिनक अदालतको आदेश िमलेको देिखन नआउने ।
िनमाणलगायत सावजिनक स पि तथा हकिहतका
अतः उपयु िववेिचत आधार कारणबाट
िवषयह समेत नरा री भािवत हन पु दछन । कानूनबमोिजम बाहेक िनवेदकको िक.नं. ५७ र ५६
यसैगरी म यो य तो सतह को अधीनमा रही य तो मा बनेको घर भ काउने हटाउने काय नगनु नगराउन
काय गनछु भनी वीकारी सिहछापसमेत गरी िदएको िवप ीह को नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी हने
अव थामा उ वीकारेका सतह आ नो हकिहत ठह याई पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
िवपरीत नै भएपिन पालना गन यि बा य ह छ । पिछ २०६६।८।९ मा भएको आदेश उ टी भई यथ
आएर सोबाट आ नो हकिहतमा असर परेको भनी िनवेदकह को उ िक.नं. ५७ र ५६ को ज गाको
दाबी गन िम दैन । पिहला कुनै काम गन गराउन कुनै पूवतफ रहेको प र मा सडकतफको पिहले र अिहलेको
सत वीकार गन र पिछ आएर य ता सतह आ नो गरी ज मा २६ िफट ३ इ च ज गास ममा बनेको घरको
वाथअनक
ु ू ल नभएको देखी यसलाई वीकान भाग भ काई हटाई सडक िव तार गन स ने नै देिखँदा
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यथ िनवेदकको िनवेदन मागदाबी खारेज हने ।
र यथ वादीबाहेक अ यलाई मोही प याउँछु भनी
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
िलएको िजिकर कानूनसङ् गत देिखन नआउने ।
क यटु र: िसजन रे मी
तसथः भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा
इित संवत् २०७३ साल चैत २८ गते रोज २ शभु म् । २६(१) बमोिजम मोहीको छोरा ह रकृ ण लवजक
ु ा
२
नाममा मोही नामसारी हन नस ने ठह याई भएको भूिम
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सधु ार कायालय भ परु बाट भएको फै सला उ टी गरी
सारदा साद िघिमरे, ०६८-CI-०९८०, मोही
यथ वादी ह रकृ ण लवजक
ु ा नाममा मोही नामसारी
नामसारी, तु सीमाया गोसाई िव. ह रकृ ण लवजु
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
यथ वादी र िनजका भाई हेलबहादरु २०६८।५।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
लवजबु ाहेक अ य उि लिखत मका हकवाला हने ।
नरहेबाट यी दईु जनाबाहेक अ य यि का नाममा इजलास अिधकृत ः जगतबहादरु पौडेल
नामसारी हनस ने ि थित रहेको देिखँदैन । िनजका क यटु रः ेमबहादरु थापा
भाइ हेलबहादरु लवजल
ु े ततु ज गाको मोही हक इित संवत् २०७४ साल ावण १६ गते रोज २ शभु म् ।
िलिखत पमा दाजु यी वादी ह रकृ ण लवजक
३
ु ा नाममा
नामसारी हन म जरु ीको िलखत गरी िदई सो िलखत मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
सनाखत गरेको देिख छ । ज गा जोतभोग नगन वादीका ी सारदा साद िघिमरे, ०७३-WH-००८१,
भाइले यी वादीको नाउँमा मोही हक नामसारी ग रिदन ब दी य ीकरण, इनरिजत महतो िव. रौतहट िज ला
म जरु गरेको ि थितमा यी वादीलाई मोही प याउँिदन अदालत, गौरसमेत
िनजका भाइलाई प याउँछु भनी ितवादीले िलएको
वारदातको सु वात नेपालबाट भई अ त
िजिकर तकसङ् गत देिखन आउँदैन । सािबक ज गाधनी भारतमा भएको पाइ छ । नेपालमा नै मतृ कलाई
मधस
ु दु न धानसमेतका संयु दताको ज गाधनीले िनवेदकसमेतले अपहरणको काय गरी िनजको लास
यथ लाई मोही वीकार ग ररहेको र यथ लाई भारतमा लगी फािलएको भ ने रहेको छ । भारतको
िनज सािबक ज गाधनीले ग रिदएको कुत बझ
ु ेको अदालतमा कत य यान मु ा चली कारवाही चिलरहेको
भरपाईसमेतका माण यी पनु रावेदकलाई अदालती र नेपालमा भने मतृ कको अपहरणको वारदात गरी
ब दोब तको ७८ नं. बमोिजम सनु ाई रहनु पन अव था मारेको भ ने स ब धमा िनवेदकसमेतकाउपर अपहरण
नहने ।
तथा कत य यान मु ा चली कारवाहीयु अव थामा
ज गाधनीका दाताको परदाता मधस
ु दु न रहेको देिख छ । एकै कसरु मा एक पटकभ दा बढी
धानसमेतका संयु दतावालाले यथ लाई मोही मु ा चलाइने वा सजाय िदन नपाउने भ ने संिवधानको
याइसके को र यी ज गाधनीले ख रद गरी िलएको मकसद रहको देिख छ । तर यहाँ एउटै वारदात देिखए
राजीनामा र ज गाधनी दता माण पज
ु ासमेतमा पिन फरक कसरु का स ब धमा यी िनवेदकसमेत
यथ का बाबु मोही जिनइसके को अव थामा अब उपर भारत र नेपालको रौतहट िज ला अदालतमा
आएर पनु रावेदकले वादीका बाबु मोही होइनन् भ ने फरक फरक मु ा चली कारवाहीयु अव थामा
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देिखएबाट एकै कसरु मा दोहोरो कारवाही चलेको भ ने दाबी नपु ने ठह याई गरेको सु वैदेिशक रोजगार
िनवेदकले िजिकर िलएझ िनजउपर कारवाही चलेको यायािधकरण काठमाड को िमित २०७३।१।१३ को
देिखएन । यसरी नेपालको संिवधानको धारा २० एवम् फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दोहोरो खतराको िस ा त बिखलाप भएको नदेिखँदा इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
िनवेदकले दाबी गरे ज तो िवप ी कायालयह बाट क यटु रः देवीमाया खितवडा
भएका काम कारवाही गैरकानूनी भएको मा न निम ने । इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
५
िनवदकले माग गरेझै ँ िवप ीह का नाममा उ ेषण मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ितषेधलगायतका आदेश जारी गनपन
ु अव थामा अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-१३३२, वैदेिशक
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
रोजगार, नेपाल सरकार िव. िशवम् िभरामथु ु
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
जाहेरवाला िहतकाजी गु ङले आ नो
क यटु रः ेमबहादरु थापा
जाहेरीमा यी ितवादीलाई वैदिे शक रोजगारमा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २७ गते रोज ३ शभु म् । जानका लािग .१,२०,०००।– िदएको भनी उ लेख
४
गरेको देिखएपिन सोको िलखत माण पेस गरेको
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी पाईदैँ न । जाहेरवालाले आ नो जाहेरीलाई पिु हने
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-१०२१, वैदेिशक गरी अनस
ु धान अिधकृतसम गरेको कागजको
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. राम साद अिधकारी बेहोरा पिु गन वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा
जाहेरवाला तथा दाबीको िलखत कागजको उपि थत भई बकप गरेकोसमेत देिखँदैन । के वल
सा ीलाई मल
ु क
ु ऐन अ.वं. ११५ नं. बमोिजम बु न जाहेरी दरखा तमा ितवादीलाई वैदिे शक रोजगारमा
सु यायािधकरणबाट आदेश हँदा वादी प ले जानका लािग .१,२०,०००।– िदएको भनी उ लेख
उपि थत गराउन सके को पाइएन । यसरी वादी नेपाल गरेको आधार मा ितवादीउपर अिभयोग दाबी पिु
सरकारले आ ना सा ी ारा अिभयोग दाबीलाई हने आधार ब न स दैन । माण ऐन, २०३१ को
समिथत गराउन नसके को साथै वयं जाहेरवालाले दफा २५ बमोिजम दाबी गन प यी पनु रावेदक वादी
ितवादीबाट आफूले माग गरेको दाबीको रकमको नेपाल सरकारले आ नो दाबी शङ् कारिहत तवरबाट
सावाँ याजसमेत बिु झसके को भनी िनवेदनसमेत पूरा गनसके को देिखएन । यस अव थामा के वल जाहेरी
िदएको देिखँदा अब ितवादी अदालतमा यादमा दरखा तकै आधारमा मा फौजदारी अपराधमा
उपि थत नभएको, ितवादीउपर िकटानी जाहेरी ितवादीउपर कसरु कायम गनु यायोिचत हने
परेको भ नेस मका आधारमा िनजलाई कसरु दार ठहर नदेिखँदा ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
गनु यायोिचत देिखन नआउने ।
ठह याई गरेको सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट फै सलालाई अ यथा गनपन
ु देिखन नआउने ।
ितवादी राम साद अिधकारीउपरको अिभयोग
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
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सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको िमित ला ने भनी भएको फै सला अि तम भइरहेको स दभमा
२०७३।२।१० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालतले “अंिशयारले सो
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
ऋण ितन बझ
ु ाउन नपन” भनी उ लेख भएको हदस म
क यटु रः देवीमाया खितवडा
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला िमलेको
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् । देिखन नआउने ।
६
तसथ िफराद अ.बं.१८० नं. बमोिजम
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी खारेज हने ठह याएको हदस म पनु रावेदन अदालत
सपना धान म ल, ०६७-CR-१०५९, जालसाजी, जनकपरु को २०६६।५।९ को फै सला िमलेको देिखएको
उ मकुमार आले िव. िच ता राना आले
र ठहर ख डमा अंिशयारले सो ऋण ितन बझ
ु ाउन नपन
ियनै यथ वादी र ियनै पनु रावेदक भ ने उ लेख भएको हदस म निमलेको देिखएकोले सो
ितवादीबीच चलेको २०६१ सालको दे.नं. ११११ हदस म उ फै सला उ टी हने ।
को अंश मु ामा तायदातीमा देखाइएको ऋण पिन इजलास अिधकृत: आन दराज प त
ब डा ला ने भनी धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित क यटु रः देवीमाया खितवडा
२०६३।११।२८ मा फै सला भएको देिखयो । उ
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् ।
फै सलाउपर पनु रावेदन नपरी अि तम भई बसेको
७
अव था रहेछ । सो ऋण रकमस ब धी िलखत मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
जालसाजी हो भनी ियनै वादीले दायर गरेको ततु
धान म ल, ०६८-CR-११२८, अपहरण तथा शरीर
जालसाजी मु ामा पनु रावेदन अदालतबाट िफराद अ.बं. ब धक उ ोग, नेपाल सरकार िव. शंकर सहनीसमेत
१८० बमोिजम खारेज हने ठह याई फै सला ग रएको
ितवादी शंकर सहनीलाई मल
ु क
ु ऐन,
देिखए तापिन सो फै सलाको पेटबोलीमा “आ नो अपहरण तथा शरीर ब धक महलको ५ नं. बमोिजमको
अंिशयारले िलएको ऋण नखाने अंिशयारले सो ऋण कसरु ठहर गरी ३ नं. बमोिजम कै द मा सजाय गन
ितन बझ
ु ाउन नपनमा सो आफूसँग अस बि धत ऋण गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला य कानूनी
जालसाजी हो भनी दाबी िलन वादीलाई हकदैया नै िु ट देिखन आयो । अतः ितवादी शंकर सहनीलाई
नभएको भनी” बोिलएको देिखयो । यसबाट अि तम भई ज रवानाको सजाय नगरेको हदस म पनु रावेदन
बसेको उि लिखत अंश मु ाको फै सला र पनु रावेदन अदालतको फै सलामा कानूनी िु ट देिखएकोले सो
अदालतबाट भएको
ततु मु ाको फै सलाको हदस म उ फै सला उ टी हने ।
उि लिखत कुरा िवरोधाभाषपूण रहेको पाइने ।
ितवादीह रामपतृ सहनी मलाह, िशवा
व ततु ः अदालतबाट एकपटक फै सला भई भ ने अजय िसंह भूिमहार र लालबाबु भ ने लालका
अि तम भएको फै सला काया वयनयो य ह छ । ततु सहनी मौकामा प ाउमा नपरी बयान हनसके को
जालसाजी मु ामा वादीले ऋण रकम जालसाजी हो देिखएन । अदालतमा बयान गदा िनजह आरोिपत
भनी जालसाजी मु ा दायर गरेको भए तापिन ततु कसरु मा पूणत: इ कार रही बयान गरेको देिखयो ।
मु ा दायर हनपु ूव चलेको अंश मु ामा ऋण पिन ब डा जाहेरवाला
साद वा लेले यी ितवादीह लाई
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िकटान गरी जाहेरी िदन र बकप गनसके को पिन कटुता सज
ृ ना भएपिछ पितले प नी अ वीकार गरी
देिखएन । यी ितवादीह को हकमा सह ितवादी शंकर जीिवका खचसमेत निदएको ि थितमा नाता कायम र
सहनीले गरेको पोल बयानबाहेक ततु वारदातमा यी जीिवका खचको लािग अदालतसम वादी आउनपु न
ितवादीह को संल नता देखाउने कुनै पिन माण अव था सज
ृ ना हन जाने हँदा िमिसल संल न अ य
िमिसलमा मौजदु रहेको पाइएन । यस अव थामा िनज प रि थितज य माणह को िववेचना गरी िववाह भए
ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी वा नभएको िन कषमा पु नु यायोिचत हने ।
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला कानूनस मत
सामािजक प रपाटीअनस
ु ार िववाह नभएको
देिखन आउने ।
र िववाह दता नभएको भ ने ज ता आधारले मा
तसथ पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िववाह नभएको भनी अथ गन हो भने िववाहबाट
िमित २०६८।३।१२ को फै सला के ही उ टी भई सज
ृ ना हने अिधकारमा आ नो इ छाअनस
ु ार उपभोग
ितवादी शंकर सहनीलाई मल
ु क
ु ऐन अपहरण गन गरी दािय वबाट भागी मिहलाको आिथक, सामािजक
तथा शरीरब धक िलनेको महलको ५ नं. बमोिजमको असरु ाको ग भीर अव था उ प न हन पु ने ।
कसरु मा सोही महलको ३ नं. बमोिजम ४ वष कै द र
अ पतालमा वत पमा खडा भएका
ज रवाना .१२,५००।- (बा हजार पाँच सय) हने कागजातलगायतका िमिसल संल न अ य वत
ठहछ । अ य ितवादीह रामपतृ सहनी मलाह, िशवा कागजले ितवादी सोिनक थापामगरसँग वादी पिव ा
भ ने अजय िसंह भूिमहार र लालबाबु भ ने लालका थापामगरकोबीचमा पित प नीको स ब ध रहेको पिु ट
सहनीसमेतलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय भइरहेको अव थामा ितवादी सोिनक थापाको प नी
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
यी वादी पिव ा थापामगर होइन भ न िम ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
मानाचामलको हकमा िवचार गदा वादीले
क यटु रः देवीमाया खितवडा
कागज गदा गोरखा िज लामा रहेको अचल स पि लाई
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् । आय ोतको आधार एवम् वादी ितवादीको कागजको
आधारमा आिथक अव था र हैिसयत मू याङ् कन गरी
इजलास नं. ८
वादीलाई मानाचामल बापत िफराद परेको िमितबाट
मािसक .५,०००। पाँच हजार पैयाँ मानाचामल
१
भराइिदने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. फै सलासमेत मनािसब नै देिखने ।
ी ह रकृ ण काक , ०७२-CI-१९१७, इ जत
तसथ वादी पिव ा थापामगर र ितवादी
आमदअनस
ु ार जीिवका खच मानाचामल भराइ पाउँ, सोिनक थापामगरबीचको पितप नीको नाता कायम
सूयमाया थापामगरसमेत िव. पिव ा थापामगर
हने ठह याई ितवादी सोिनक थापा मगरबाट वादी
ेम िववाह गरी चिलत कानूनअनस
ु ार िववाह पिब ा थापा मगरको िफराद परेको िमितबाट मािसक
दता नगरेको ि थितमा पितप नीबीचको स ब धमा
.५,०००।- (पाँच हजार) पैयाँ मानाचामलबापत
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भराई पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको असाधारण िबदा िलएकोमा सो अविध गणना गन
िमित २०७२।११।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर निम नेमा अविध गणना गरी अंक दान गरेको भ ने
हने ।
दाबी िलएको, िमित २०७१।६।१ को वा य तथा
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
जनसं या म ालयको ी िनजामती िकताबखानालाई
क यटु रः च ा ितम सेना
लेिखएको प मा एक वषको बेतलबी अ ययन िबदा
इित संवत् २०७४ साल काि क २३ गते रोज ५ शभु म् । वीकृत ग रएको र असाधारण िबदाको कुरा उ लेख
२
नभएको, साथै नेपाल वा य सेवा िनयमावली,
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी २०५५ को िनयम ५३(५) ले बेतलबी अ ययन
काशमान िसंह राउत, ०७३-WO-०२८९, उ ेषण िबदाको अविध गणना गन निम ने भनी िनषेध नगरेको
/ परमादेश, नरे िसंह महता िव. बढुवा सिमितको हँदा बढुवा सिमितको िनणयउपर परेको उजरु ीमा लोक
सिचवालय, िज ला वा य कायालय, बैतडीसमेत सेवा आयोगले गरेको िमित २०७३।५।१६ को िनणय
िवप ी ह रशबहादरु च दले िनयमावलीको कुनै कानूनी िु टपूण नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
िनयम ५३(५) बमोिजम अ ययन िबदा स बि धत आदेश जारी गन िमलेन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
िनकायबाट वीकृित िलई अ ययन िबदामा गएको इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
कुरा िमित २०७१।६।१ को वा य तथा जनसं या क यटु रः च ा ितम सेना
म ालयको ी िनजामती िकताबखाना, लिलतपरु लाई इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
लेखेको प मा िमित २०७१।५।१४ देिख िमित
३
२०७२।५।१३ स म १ वषको अ ययन योजनाथ मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बेतलबी अ ययन िबदा वीकृत भएको भ ने बेहोरा तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-०४०४, मानव
छ भने असाधारण िबदाको कुरा उ प मा उ लेख बेचिबखन तथा ओसारपसार, िव दे वरकुमार कुशवाहा
भएको नदेिखने ।
िव. नेपाल सरकार
असाधारण िबदा जनु सक
ितवादीह ले पीिडत िबकुमारीलाई
ु ै बेहोराबाट
िलएकोमा सेवा अविध गणना नहने ावधान देिख छ । ेमस ब ध गरी िववाह गछु भ ने झु ा आ वासन िदई
ततु िववादमा समेत िनवेदकले िवप ी ह रशबहादरु हेट डा घर हो भनी झु याई दवु ै ितवादीह भारतीय
च दले सेवा अविध गणना नहने गरी असाधारण िबदा नाग रक ितवादीह ले पीिडत िब कुमारीलाई बसमा
िलएको भ ने दाबी िलन नसके को, िवप ी ह रशबहादरु चढाई िवरग जमा ओराली टे पोमा चढाई र सौल
च दले बेतलबी अ ययन िबदामा िलएको र य तै हँदै भारततफ बेचिबखन गन उ े यले लाँदै गरेको
बेतलबी अ ययन िबदा सेवा अविधमा नजोिडने भ ने अव थामा प ाउ परेको भ ने देिखँदा िनजह ले
कुनै ावधान चिलत वा यस ब धी ऐन, िनयममा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
देखाउन नसके को पाइने ।
२०६४ बमोिजम कसरु गरेको भ ने पिु ट हन आउने ।
अतः मािथ उि लिखत आधार र िववेचनाबाट
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
िनवेदकले
यथ म येका ह रशबहादरु च दले (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) मा िक ने
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वा बे ने उ े यले मािनसलाई िवदेशमा लैजाने भ ने
४
कानूनी यव था छ । ततु मु ामा ितवादीह ले मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पीिडत िब कुमारीलाई िक ने वा बे ने उ े यले िवदेशमा तेजबहादुर के .सी., ०७२-RC-००१०, कत य
पु याएको अव था छै न । मानव बेचिबखन गन उ े यले यान, नेपाल सरकार िव. बलबहादरु िगरी
िवदेश लैजाँदै गदा नेपाल सरहद िभ ै िवरग जमा
ितवादी बलबहादरु िगरी कणबहादरु
प ाउ भई िवदेशमा नल दै नपु याउँदै प ाउ भएको सनु ारका झड् केलो भाइ नाताका भई िनज दाजक
ु ो
अव था थािपत हँदा ितवादीह ले उि लिखत घरमा आउँदा घरमा दाजु नभई िनजका प रवार मा
ऐनको दफा ४(२) को कसरु को उ ोगस म गरेको भ ने रहेको अव थामा भाउजू र अ य प रवारसँग कराई
देिखन आउने ।
हो-ह ला ग ररहेका िथए । सोहीबखतमा िछमेक
तसथ, ितवादीह िव दे वरकुमार कुसवाह बस तबहादरु ओड यहाँ गई ए ली आईमाई भएको
र जोिग यादवलाई सु र पनु रावेदन अदालत अकाको घरमा आएर िकन हो-ह ला गरेको भनी
हेट डाको फै सलाले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार बस तबहादरु ले भ नासाथ ितवादी बलबहादरु सँग
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) को कसरु मा वादिववाद भई दोहोरो कुटिपट हँदा बस तबहादरु
ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम जनही १० वष ओडले बोक याएको िचपट खोसी सोही िचपटले
कै द र . ५०,०००।– (पचास हजार) ज रवाना तथा हार गदा बस तबहादरु ओड स त घाइते भई
सोही ऐनको दफा १७(१) बमोिजम ज रवानाको ५०% उपचारको ममा मतृ कको मृ यु भएको त य पिु ट हन
रकम पीिडतलाई ितपूित भराइिदने गरेको फै सला आएको छ । यस कार बस तबहादरु को मृ यु ितवादी
के ही उ टी भई ितवादीह ले पीिडतलाई िववाह गन बलबहादरु िगरीले हार गरेको िचपटको दाउराको
गराउने लोभनमा िवदेश भारत लैजाँदै गदा नेपाल चोटको हारबाट नै हन गई िनज ितवादीले मल
ु क
ु ऐन
भारत िसमामा नेपालिभ नै पि एको हँदा िनजह ले यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, गरेको पिु ट हन आएकोले ितवादीलाई यानस ब धी
२०६४ को दफा ४(२)(३) को कसरु को उ ोगस म महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
गरेको ठहरेकोले िनजह लाई ऐ.ऐनको दफा १५(१) हने ठहरी पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट िमित
को (ङ) को (१) बमोिजम सजायमा ऐ. ऐनको दफा (ज) २०७२।३।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
बमोिजम आधा जनही ७ वष ६ मिहना (सात वष छ साधक सदर हने ।
मिहना) कै द र .५० हजार ज रवानासमेत हने एवम्
ितवादी र बस तबहादरु बीच पूव िचनजान
ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोिजम ज रवानाको आधा नै नभएको देिख छ । मानपन
ु पिन के ही कारण
रकम पीिडतलाई ितवादीह बाट भराइिदनेसमेत देिखँदनै । पूव रसइवी पिन छै न । जोिखमी हितयार
ठहन ।
पिन योग भएको देिखँदैन । िचनजानको िसलिसलामा
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ डारी
िववाद उठी दोहोरो कुटिपट हँदा साधारण लाठीले
क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
हा दा कुठाउँमा ला न गई घाइते भई सोही ज रयाबाट
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभु म् ।
नै उपचारको ममा मृ यु भएको हँदा ितवादीलाई
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यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम मानपनस
मको पूव झैझगडा रसइवी नभएको,
ु
सव वसिहत ज मकै द गदा चक सजाय हने भएकोले पो टमाटम रपोट र पो ट माटम गन डा टरको
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनजलाई १५ वषस म कै द बकप बाट मतृ कको मृ यु कत यबाटै भएको भ ने
हने ।
नदेिखएको, मतृ कको मृ यु ितवादीकै कत यबाट
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ डारी
भएको हो भ ने च मिदद् गवाह नभएको र मतृ क आ नी
क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
ीमतीलाई मानपनस
मको कारणसमेत नदेिखएको
ु
इित संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शभु म् ।
अव थामा ितवादीलाई कसरु दार ठहराउन यायोिचत
५
देिखएन । यस ि थितमा ितवादी शक
ु बहादरु
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी िव वकमालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०८६३, कत य १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
यान, शक
हने ठहराएको सु नवलपरासी िज ला अदालतको
ु बहादरु िव कमा िव. नेपाल सरकार
ितवादीले मतृ कलाई झु ड् याएको भए फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
झु ड् याउनपु ूवका संघषका िच हनपु नमा यसमा सो िमित २०७१।१।३० को फै सला निमलेकोले उ टी
देिखएको छै न । ितवादीले नै मारेको कुरा किहँकतैबाट भई ितवादी शक
ु बहादरु िव वकमाले अिभयोग
िववादरिहत तवरबाट शङ् कारिहत तवरले पिु
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
मािणत हन आएको देिखँदैन । पिहले नै मारी ए लै इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
ितवादीले लास उठाई झु याउन स ने अव थासमेत क यटु रः िव णदु ेवी े ठ
देिखँदैन भने मरेको ठाउँबाट लास झु याइएको इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज ३ शभु म् ।
ठाँउस म िघसारेर लगेको माणसमेत देिखँदैन । ब
६
यी ितवादीले आ नी ीमती झिु डएको अव था देखी मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
झिु डन योग भएको पटुका फुकाई घरधनी मनकुमारी पु षो म भ डारी, ०७१-CR-१०५६,०७१िव.क.लाई त कालै बोलाई मतृ कलाई काखमा िलएको CR-०८६८ र ०७१-CR-०९२३, मानव बेचिबखन
भ ने देिख छ । यसबाट पालीको बलोमा र मतृ कको तथा ओसारपसार, अशोककुमार साह िव. नेपाल
घाँटीमा पटुका नबाँिधएकोले ितवादीले नै घाँटी िथची सरकार, नेपाल सरकार िव. र रना राजवंशीसमेत रना
वा झु ड् याएर मारेको भ न िम ने नदेिखने ।
राजवंशी िव. नेपाल सरकार
जाहेरवाला छिवलाल सनु ारको जाहेरी र
सिु नता चौधरी वइ छाले वैदेिशक
िनजले अदालतसम गरेको बकप बाहेक अ य सा ी रोजगारको लािग गएको भए र िनजकै चाहनाअनस
ु ार
माणबाट मतृ कको मृ यु ितवादीकै कत यबाट भएको ितवादीह ले पठाएको भए आफू बेिचएको भनी
हो भ ने देिखएको छै न । अनमु ान एवम् शङ् काको बकप गनपन
ु अ य कुनै कारण के ही देिखँदैन ।
भरमा मा कसरु दार ठहर गरी ितवादीलाई सजाय वैदेिशक रोजगारको िसलिसलामा आ नो वइ छा
गनु फौजदारी यायको सवमा य िस ा तिवपरीत हने । नै रहेको भए जाँदाको अव था प रवारका सद य
तसथ, मतृ क र ितवादीबीच मतृ कलाई अिवभावकसमेतलाई जानकारी हनपु न सोसमेत भए
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गरेको देिखँदैन । वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदनलाई ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
िविभ न पले गफलतमा पारी पैसा कमाउन सिक छ (क) को कसरु मा ऐ. दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम
िक भनी लोभनसमेत देखाई नेपाल सरहदबाट िवदेश जनही कै द वष १० (दश) र . १,००,०००।–
भारतस म पु याई साउदी अरब पठाउने उ े यले ज रवाना हने ठहराई ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोिजम
तारत य िमलाई िवदेश भारतस म पु याएको देिखने ।
ितवादीह बाट पीिडतलाई .१,५०,०००।– (एक
ितवादीह रना राजवंशी, अशोककुमार लाख पचास हजार) ितपूित भराइिदने ठहराएको
साह र सीता साहसमेत भई जाहेरवालाक ीमती पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला िमलेको देिखँदा
पीिडत सिु नता चौधेरीलाई वैदेिशक रोजगारीमा सदर हने ।
पठाइिदने बहानामा नेपालबाट भारतको पटनास म इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
पु याएको कुरा पिु ट हन आयो । भारत पटना पु याएर इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज ३ शभु म् ।
यी ितवादीह ले कोही कसैसगँ रकम िलनु खानु गरेको
७
अव था भने पिु ट हन आएन । य तो अव थामा यी मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ितवादीह लाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार पु षो म भ डारी, ०७१-CR-१५३४, जबरज ती
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) को कसरु मा करणी, िहरा वा िव. नेपाल सरकार
ऐ. दफा १५(१)(क) बमोिजम सजाय हनु पदछ भ ने
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती उठाई
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत लगी जबरज ती करणी गन यास गदागद ते ो प
हन नसिकने ।
य दश समेतको उपि थितको कारणबाट काय
पीिडत सिु नता चौधरी आफ वैदेिशक स प न गन नसक भागी गएको हो जबरज ती करणी
रोजगारीको लािग िवदेश गएक हन् । घरमा ीमान्सँग गन भने पाएनन् भनी लेखाइिदएबाट करणीको उ े यले
झगडा परेकोले झु ा बकप गरेक हन् भनी ितवादी िलइ गएको र पीिडतको कपडा खो नेस मको काय
रना राजवंशीले भने पिन सो कुराको पिु ट हने गरेपिन ते ो प को अवरोधका कारण करणी गनस म
त यगत र व तिु न आधार के ही देिखँदैन । पीिडतको नपाएको तर करणी गन मनसायबाट पीिडतलाई समाई
ीमान् वयंले आ नी ीमतीलाई ितवादीह ले िलई कपडा फुकाउने स मको काय गरी करणीको
वैदेिशक रोजगारीको बहानामा भारतको पटनास म उ ोगस म गरेको तर काय स प न भई नसके को
पु याएको भनी जाहेरी िदनक
ु ा साथै जाहेरी बेहोरालाई अव था देिख छ भने पीिडतको वा य परी ण
समथन गरी बकप समेत गरी िदएबाट िनजको उ
र ितवादीको वा य परी णबाट समेत करणी
भनाई प यारलायक देिखन आएन । य तो अव थामा भइसके को अव था देिखँदैन । ितवादीले करणी गन
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पदछ भ ने उ े य राखी उ काय गरेको भए तापिन आ नो
ितवादीह अशोककुमार शाह र रना राजवंशीको यौन उ ेजनालाई शा त गनको लािग करणी गन
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तथा यौन स तु ी पूित गन स मको काय भइसके को
तसथ, सु िज ला अदालतको फै सला के ही अव था देिखँदैन । अ य कुनै त रकाबाट आ नो यौन
उ टी गरी ितवादीह लाई मानव बेचिबखन तथा स तु ी मेटाएको अव थासमेत किहँकतैबाट माण
46

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, वैशाख - २
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार पिु मािणत हन अदालतको फै सला सदर हने ।
आएको नदेिखँदा जबरज ती करणी नै भएको भ ने इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
देिखन आएन । य तो अव थामा यी ितवादी िहरा क यटु रः िव णदु ेवी े ठ
बाले पीिडतलाई जबरज ती करणीको उ ोगस म इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज ३ शभु म् ।
कसरु गरेको पिु ट हन आउने ।
कुनै पिन फौजदारी कसरु मा के क तो कसरु
इजलास नं. ९
गरेको हो ? कसरु को अव थासमेतलाई िवचार गरी
कसरु कायम गनु यायोिचत हन जाने र करणीको मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी काशमान
अपराधको स व धमा सव थम करणीको आसयले िसंह राउत, ०७३-CI-१३८८, लेनदेन, मोहरवती
काय गनु करणी नै गन उ े यबाट भािवत भई राजपतु नी िव. छोटेलाल साह
पीिडतलाई पकडी कपडासमेत फुकाली आफूसमेत पूण
यथ वादी छोटेलाल साह वयंले
तयारी भई आ मण गनु र के ही अवरोधको कारणबाट म जरु नामा िलई दाजु ल मी साह तेलीका नाउँमा
करणी गन काय गन नपाउँदै भा नु पन र पूण पले यौन िववािदत िलखतमा उि लिखत िक.नं. ४०,४९ र ५०
स तु ी ा गन नस नु वा पु ष ानेि य पूरा पले ज गा पा रत हने गरी सव च अदालतमा िमलाप
उ ेिजत भई मिहलाको यौनाङ् गमा टच गराई घषण गरेको र सो िमलाप बमोिजम राजीनामासमेत पा रत
गनु वा कुनै पिन कारले वीय खलन गन,ु पूण यौन भएको अव था देिख छ । यसरी आफै ँले म जरु नामा
स तु ी ा गनु ज ता काय हन् । यी अव थालाई िलएको िलखतबाट दाजक
ु ा नाममा ज गा पा रत भएको
छु ाछु ै पले कानूनले वग कृत गरेको कानूनी राजीनामा िलखतबाट ज गा अकको नाउँमा गएको
यव थाअनस
ु ार य तो अव था स प न भएको कुरा थाहा िथएन भ नस ने अव था पिन नदेिखने ।
िमिसल संल न माणह बाट िववादरिहत तवरले पिु
एउटै ज गा अिघ नै पा रत गरी अकाको
मािणत हन आएको अव था नदेिखने ।
नाउँमा गएको भ ने जानकारी हँदाहँदै जानाजान
तसथ, ितवादीले जबरज ती करणी गरेको वादीले दोहोरो िलखत गराई िलएकाले वादीको मल
ु क
ु
ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ऐन, लेनदेन यवहारको महलको २५ न बरअनस
ु ार
३(१) बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय हने र पीिडतले थैली भूस हने भएकाले वादी दाबीको थैली बमोिजम
ितवादीबाट ितपूित व प . ५०,०००।– भराई साँवा याज भराई िदन िम ने नदेिखने ।
पाउने ठहराई भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
उपयु िववेिचत आधार माणह बाट
फै सला निमलेकोले के ही उ टी भई ितवादी िहरा
यथ यी वादीलाई पिहले नै अकाको नाउँमा
बालाई जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु मा गइसके को जानकारी भएकोमा पिछ वादीले
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(१) को जानीजानी दोहोरो पा रत गराई िलएको देिखँदा िमित
सजायको हने आधा सजाय ऐ. ५ नं. बमोिजम ५(पाँच) २०५५।११।२३ को घरसारको राजीनामालाई मल
ु क
ु
वष कै द सजाय हने ठहराएको सु मकवानपरु िज ला ऐन, रिज ेशनको महलको ६ न बरलाई िसरानी हाली
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वादीले साँवा याजको दाबी गरेपिन मल
नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा
ु क
ु ऐन लेनदेन
यवहारको २५ न बरबमोिजम साँवा याज भ रपाउने २१(ख) हेदा वािण य बक वा िव ीय सं थासँगको
अव था रहेन । अतः दाबीबमोिजमको साँवा याज कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परेको यि गभनर,
भराउने ठह याएको सु िज ला अदालतको िमित डेपटु ी गभनर तथा स चालक पदमा िनयु हन यो य
२०६६।१२।१७ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन हने छै न भनी स चालकको अयो यता तोके को छ ।
अदालत राजिवराजको िमित २०६८।७।२९ को सो कानूनी यव थाको हटाइसके आधारमा समेत
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादी दाबी नपु ने । कालोसूचीमा परेको कुनै यि को अिभलेख रहनु
इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
पन वा छनीय ह छ । सो अिभलेखकै आधारमा
क यटु र: उ रमान राई
स चालक पदको यो यता र सं थापक सेयरधनी
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज२ शभु म् । हन पाउने नपाउने िनधारण गदा आव यक पन
देिख छ । कालोसूचीको अिभलेख हटाउनु पन
इजलास नं. १०
कानूनी आधार िनवेदकले उ लेख गनसके को छै नन् ।
िनवेदकको यापार यवसाय गनमा य तो अिभलेखले
१
कुनै बाधा अवरोधको देिखन आएन । कालोसूचीको
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी रेकड कजा कारोबारस ब धी िवगतको इितहास मा
िव भर साद े , ०७२-WO-०४५३, उ ेषण, भएको सो रेकड सावजिनक सूचना वाहमा हने नभई
भा वार देउवा िव.अथ म ालय, िसंहदरबारसमेत स बि धत सरोकार बक तथा िव ीय सं थालेस म
नेपाल रा बकले कानूनबमोिजम गरेको हेन पाउने गरी रेकड राखेको काय गैरकानूनी नदेिखँदा
प रप बाट िनवेदकले नयाँ कजा ा त गनमा कुनै बाधा
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
अवरोध रहेको पाइँदैन । िनवेदकको फमह एकपटक इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
कालोसूचीमा परेको भए पिन िनवेदकले ऋणकजा क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
भु ान गरी आिधका रक िनकायबाट कालोसूचीबाट इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज २ शभु म्
हटाइसके को भ ने त यमा िववाद देिखएन ।
२
कालोसूचीबाट हटाइसके को फम क पनीलाई कुनै मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
पिन बकले नयाँ कजा वाह गन उ नेपाल रा
िव भर साद े , ०६९-CI-११९८, अंशचलन,
बकको प रप बाट िम ने नै देिख छ । कुनै बकले जानक
ु ा थापा िव. िगता थापा
िनवेदक फमलाई परु ानो हिटसके को कालोसूचीलाई
िबमलबहादरु थापाको जेठी ीमती ितवादी
आधारमानी नयाँ कजा वाह गन आनाकानी गरेमा िगता थापा घरमा रहेको र का छी ीमती वादी
अनाव यक िढलाई गरेमा िनयमन िनकाय नेपाल जानक
ु ासँग २०५० सालमा िववाह हनपु ूव िमित
रा बकबाट पिन सोस ब धी उपचार ा त गनस ने २०४९।४।११ मा उपयु ज गा िनमला थापा र िगता
अव था रहेकै देिखने ।
थापाको संयु नाममा हालैदेिखको बकसप बाट ा त
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भएको िमिसल संल न माणबाट देिखयो । अंशब डाको ितवादीसँग ४/५ वषदेिख ेमस ब ध रहेको, िमित
१९ नं. को देहाय ३ हेदा आफूखस
ु ी गन पाउनेमा २०६७।४।३० मा काठमाड मा गई िववाह गरी
वा नी, छोरा, अिववािहत छोरी र िवधवा बहु ारीको डेढ मिहना काठमाड मा बसी पोखरा फकको, सो
म जरु ी नभए पिन... आफूखस
ममा आफू गभवतीसमेत भएकोमा िवप ीलाई घर
ु ी गरेको सदर ह छ भनी
उ लेख गरेको पाइ छ । यसरी का छी ीमती वादी लैजानहु ोस् भ दा िविभ न बहाना गरी घरमा लैजान
जानक
ु ालाई िववाह गनपु ूव कसैको म जरु ी िलन नपन इ कारी गरेको हँदा मानव अिधकारको लािग कायरत
आफूखस
ु गन पाउने अव थामा अंशब डाको १९(३) अनौपचा रक े सेवा के (इ सेक) पोखरा र मिहला
बमोिजम िदएको सो िक.नं.१९४ को ज गा िनज मानव अिधकार र क स जाल, का क मा िनवेदन िदई
ितवादी िगता थापाको िनजी हने भई समानतहको यी सं थाह को पहलमा पि चम पतृ ना, लेखनाथ,
अंिशयार सौता वादी जानक
ु ाले अंश पाउने देिखन का क मा एक अक ले पालना गनपन
ु िविभ न सत,
आएन िक.नं.१९४ को ज गासमेत ब डा ग रपाउँ उ लेख गरी इ सेक, पोखरा र मानव अिधकार
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन र क स जाल, का क को ितिनिधको रोहबरमा
नस ने ।
कागज भएको देिख छ । य तै यथ वादीले सु
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट अदालतसम उपि थत भई अ.बं. ८० नं. बमोिजम
ितवादी िगता थापाले िमित २०४९।४।११ मा िफराद दाबी कायम हने गरी नातातफ बयान गरेको
हालैदिे खको बकसप बाट पाएको िक.नं.१९४ को देिख छ भने पनु रावेदक ितवादीले आ नो ितउ र
े.फ.०-८-३-० मा समेत अंश ला ने गरी भएको सु िजिकरमा िनजह बीच िववाह भई पित प नीको
फै सला निमली सो हदस म उ टी भई ब डा नला ने नाता स ब धको कुरालाई अ वीकार गरे पिन पि चम
र अ बाँक कुरामा सु िज ला अदालतको िमित पतृ ना, लेखनाथ का क मा भएको कागजलाई भने
२०६७।७।३० को फै सला सदर हने ठह याएको अ यथा भ नसके को नदेिखँदा वादी सोनु घत भज
ु ेल
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।९।२१ र ितवादी अमतृ बहादरु थापाबीच लो ने वा नीको
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नाता स ब ध भएको कुरामा िववाद नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
सगोलको प रवार जनु सक
ु ै अंिशयारको
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
नाममा रहेको स पि सबै अंिशयारको अंशभाग ला ने
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभु म् नै ह छ । सगोलको अंशब डा ला ने स पि भनी दाबी
३
भएकोमा सगोलको स पि होइन अंशब डा नला ने
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी िनजी आजनको स पि हो भ ने प ले नै यसको
िव भर साद े , ०७२-CI-०२५०, अंशसिहत सबदु गज
ु ानु पनमा ततु मु ामा िक.नं.१५२९ को
स ब ध िव छे द, अमतृ बहादरु थापासमेत िव. सोनु ज गा मेरो िनजी आजन हो भनी यी ितवादी पनु ा
घत भज
थापाले िन चया मक माण पेस गरी आ नो िजिकर
ु ेल
वादीले आ नो िफरादको बेहोरामा मािणत गनसके को िमिसल संल न माणबाट
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नदेिखने ।
आ नो ान वा सीप वा यासबाट िनजी आजन
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट वादी गरेको, कसैबाट िनजी दान बकस पाएको वा कसैको
ितवादीबीचको लो ने वा नीको स ब ध िव छे द हने अपतु ाली पाएको वा दाइजो वा पेवा पाएको स पि
ठह याएको सु का क िज ला अदालतको िमित रहेको देिखनपु न ।
२०७०।११।१४ को फै सला सो हदस म िमलेकै
पनु रावेदकले भ परु िज ला, िद य वरी
देिखँदा सदर हने एवम् अ.बं. १३९ नं. बमोिजम गा.िव.स.वडा नं.२(क) को सािबक िक.नं.२९२६
बिु झएक ितवादी पनु म थापालाई समेत अंिशयार हालको िक.नं. १८१ को ०-३-२-२ ज गा अ को अंश
बनाई अंश भाग छुट्याउनु पनमा अंिशयार नै नबनाई नला ने आ नो िनजी आजनको भनी िजिकर िलए पिन
२ जना मूल अंिशयार ठह याई सोबाट ितवादी उपयु ानस
ु ारको कुनै अव थाबाट ा त भएको भनी
अमतृ थापाको अंश भागबाट २ ख ड गरी २ ख डको भ नसके को देिखँदैन । िनजले NCC बकको ३९०
१ ख ड वादीले अंश पाउने ठह याएको फै सला िक ा सेयर ज मा .१,२८,७००।- मा िब गरेको
सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने भई देिखन आउँछ । यसबाहेक िनजले आ नो आय ोत
ितवादी पनु म थापालाई समेत अंिशयार बनाई मूल ३ यो यो रहेको यो ोतबाट यित आ दानी भई उ ज गा
अंिशयारा कायम गरी ३ भागको १ भागबाट २ भाग गरी राजीनामा गरी िलएको भ ने स ब धमा कुनै माण पेस
१ भाग वादीले अंश छुट्याई िलन पाउने ठह याएको गनसके को देिखँदनै । उ ज गा .१०,५१,५००।- मा
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित २०७१।११।१९ ख रद गरेको भनी पनु रावेदकले वीकारेको अव थामा
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ज मा सेयर िब बाट ा त रकम .१,२८,७००।इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
देिखएको र िनजले िमड या ड बोिडङ कुलमा
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
मािसक १५,३००।- का दरले िमित २०६३।०४।३१
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभु म् देिख २०६४।०१।३१ स म ज मा ९ मिहना काम
४
गरेको देखी ज मा .१,३७,७००।- ा त गरी ज मा
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
. २,६६,४००।- मा आजन गरेको देिखएको
िव भर साद े , ०७०-CI-०४५४, अंश छुट्याई अव थामा उ .१०,५१,५००।- मा ख रद ज गा
चलनसमेत, िसजना देवकोटा पौडेल िव. पवनकुमार सो िनजी आजनबाट मा ख रद गरेको रहेछ भनी मा न
नेपाली
िम दैन । यसैगरी सो ज गा ख रद गरेको िदन बंगलादेश
एकाघरसँगका अंिशयारका नाममा रहेको बकमा रहेको यथ को खाताबाट .१०,११,२५०।स पि यिद कुनै कारणले अ अंिशयारको ब डा िझके को देिखएको छ । यसबाट पिन उ ज गा
ला न नस ने भए सोको आधार कारण स बि धत पनु रावेदक सज
ृ ना देवकोटा र यथ पवनकुमार
यि ले नै खल
ु ाउनपु न ह छ । अ यथा सबै अंिशयारको नेपाली दवु ैको आजनबाट ख रद गरेको यथ / वादी
कानूनबमोिजम ब डा ला ने नै हन आउने ।
पवनकुमार नेपाली, यी पनु रावेदक / यथ िसजना
अ अंिशयारको ब डा नला ने स पि हन देवकोटा र िनजह क छोरी सौ याको गरी ३ जनाको
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अंश भाग ला ने स पि रहेको नै देिखन आयो । यसैले
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट सु
उ स पि बाट यथ वादीले ३ भागको १ भाग भ परु िज ला अदालतबाट िमित २०६८/०३/२१
अंश पाउने गरी भएको सु र पनु रावेदन अदालतको मा यथ / वादी पवनकुमार नेपालीले पनु रावेदक/
फै सला िमलेको नै देिखन आउने ।
ितवादी सज
ृ ना देवकोटाबाट िनज सज
ृ ना देवकोटाको
ऋणको स ब धमा
यथ वादीले नाममा रहेको उि लिखत िक.नं.१८१ को ज गाको ३
.२८,२६,२८८।४२ ऋण भएको भनी तायदातीमा भागको १ भाग अंश पाउने, वादीले देखाएको स पूण
दाबी गरेको देिखए पिन सोही तायदातीबाट ऋणको २ भागको १ भाग पनु रावेदक ितवादी सज
ृ ना
१०,११,२५०।- मा िनजले उि लिखत ज गा देवकोटाको समेत ब डा ला ने ठह याई र यथ वादी
राजीनामा िलँदा खच गरेको वीकारेको छ । अ य पवनकुमार नेपालीको समेत ३ भागको १ भाग अंश
रकम कहाँ र के योजनमा खच भएको भनी स माण ला ने देिखएको िनजको आमाको नामको उि लिखत
देखाउन सके को पाइँदैन । सगोलको काम कारोबारसँग िक.नं. १००७ को ०-४-०-० घर ज गाका स ब धमा
स बि धत िवषयमा खच नभएको ऋण रकमको के ही नबोली भएको फै सला सदर हने ठह याई
अ य अंिशयार तथा यी पनु रावेदकले दािय वबहन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८/०८/०८
गनपन
ु हँदैन । मािथ उ लेख भएअनस
ु ार सगोलको मा भएको फै सला यथ / वादी पवनकुमार नेपालीले
िक.नं.१८१ को ज गा ख रद गदा .१०,११,२५०।- पनु रावेदक / ितवादी सज
ृ ना देवकोटाबाट उि लिखत
ऋण रकमबाट खच भएको देिखएकोले सु र पनु रावेदन िक.नं.१८१ को ज गाको ३ भागको १ भाग अंश पाउने
अदालतबाट पूरै ऋण रकम . २८,२६,२८८।- को ठहरेको हदस म सदर हने ठहछ । तर वादीले देखाएको
आधा ऋण पनु रावेदक वादी सज
स पूण ऋणको २ भागको १ भाग पनु रावेदक ितवादी
ृ ना देवकोटाले ितनपन
ु
गरी भएको फै सला सो हदस म निमलेको देिखन सज
ृ ना देवकोटाको समेत ब डा ला ने गरी र यथ
आयो । ज गा ख रद गदा खच भएको .१०,११,२५०।- वादी पवनकुमार नेपालीको समेत ३ भागको १ भाग अंश
ऋण रकमको छोरी नाबालक नै भएकोले आधा रकम ला ने देिखएको िनजको आमाको नामको उि लिखत
यी पनु रावेदक सज
ृ ना देवकोटाले ितनपन
ु देिखन िक.नं.१००७ को ०-४-०-० ज गाका स ब धमा
आउने ।
के ही नबोली भएको हदस म उ िज ला अदालतको
यथ / वादी पवनकुमार नेपालीका िनजका फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला सो
बबु ा र भाइ गरी ३ अंिशयार भएको भ ने देिखएको र हदस म निमलेको देिखएकोले आंिशक उ टी भई ऋण
िनज पवनकुमार नेपालीका अंिशयार ३ जना रहेकोले रकमम येको .१०,११,२५०।- मा सगोलमा ज गा
सो घर ज गाको ३ भागको १ भाग यथ वादीको ख रदमा खच भएको देिखएकोले सो ऋण रकमको
अंश भागमा पन जाने र सो १ भाग घर ज गालाई ३ २ भागको १ भाग ऋण र उ िक.नं.१००७ को ३
भाग लगाई १ भाग घर ज गा यी पनु रावेदक / ितवादी भागको वादी पवनकुमार नेपालीको भागमा पन १ भाग
सज
ृ ना देवकोटाले अंश भाग पाउने र १ भाग घर ज गा घर ज गाको ३ भागको १ भाग यी पनु रावेदक सज
ृ ना
िनजह को छोरी सौ याले पाउने ।
देवकोटाले र १ भाग छोरी सौ या पौडेलले अंश भाग
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पाउने भई आ नो १ भाग अंश पनु रावेदक सज
यथ उपर सहअिभयु ले पोल गरेको र यी
ृ ना
देवकोटाले पाउने ।
यथ लागु औषध कारोबारोमा संल न रहेको भनी
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
अदालतमा अ मु ा पिन चिलरहेकोले िनज िनद िष
क यटु र: िसजन रे मी
हन नस ने भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
इित संवत् २०७४ साल माग १३ गते रोज ४ शभु म् । िजिकरलाई यायोिचत मा न सिकँ दैन । यी यथ
§ यसै लगाउको ०७१-CI-१२२२, माना ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको फै सला िमलेको
चामल, िसजना देवकोटा पौडेल िव. नै देिखन आउने ।
पवनकुमार नेपाली भएको मु ामा पिन
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
यसैअनस
यथ
ितवादी वीरबल भ ने कृ णबहादरु
ु ार फै सला भएको छ ।
५
ितिमि सनालाई सफाइ िदने गरी सु काठमाड
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना िज ला अदालतबाट िमित २०६८/०८/०४ मा
धान म ल, ०७१-CR-०८८४, लागु औषध खैरो भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
हेरोइन, नेपाल सरकार िव. कृ णबहादरु ितिमि सना पाटनबाट िमित २०७०/१२/२३ मा भएको फै सला
ितवादीले अदालतमा कसरु मा इ कार िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
रही आफू लागु औषध कारोबारमा संल न नरहेको इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
भनी लेखाई िदएको पाइ छ । अनस
ु धानका मको क यटु रः िसजन रे मी
बयानमा यी यथ / ितवादीलाई पोल गन इित संवत् २०७४ साल साउन १८ गते रोज ४ शभु म् ।
सहअिभयु ले अदालतमा आई बयान गदा पोल गरेको
पाइँदैन । िमिसल संल न अ य कुनै पिन माणबाट यी
इजलास नं. ११
यथ / ितवादीको संल नता थािपत हनसके को
देिखँदैन । यसरी िमिसल संल न कागज माणह बाट
१
सह ितवादीह को अनस
ु धानको पोल मािणत मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा.
हन नसके कोले यी यथ ितवादी वीरबल भ ने आन दमोहन भ राई, ०६९-CI-०१०६, ०६९कृ णबहादरु ितिमि सनाले कसरु गरेको भनी भ न CI-०२४५, मानाचामल, राम साद राजभ डारी िव.
िम ने देिखन नआउने ।
स रता राजभ डारीसमेत र स रता राजभ डारीसमेत
कुनै पिन यि मािथ स माण यो य तो िव. राम साद राजभ डारी
कसरु मा सजाय ग रपाउँ भनी अिभयोजन कताले प ट
स ब ध िव छे द ग रपाउँ भनी २०६४
दाबी िलनु पनमा वादी नेपाल सरकारले यी ितवादी सालमा नै ीमतीउपर ितवादी राम साद
बीरबल भ ने कृ णबहादरु ितिमि सनाउपर अिभयोग राजभ डारीले कारवाही चलाइरहेको लगाउको
प मा य तो प ट दाबी िलन सके कोसमेत पाइँदनै । स ब ध िव छे द मु ाबाट देिखन आएको छ । यस कार
अ प ट दाबीका आधारमा फौ दारी अपराधमा सजाय स ब ध िव छे दको कारवाही चलाउने ितवादीले
गनु यायोिचत नहने ।
वा नी छोरालाई उिचत पालन तालन औषिधउपचार
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खच गरेको भनी मा न सिकएन । छोराको पालन जबरज ती करणी, तोयनाथ अिधकारी िव. नेपाल
पोषण, िश ा िद ा, वा य उपचारको लािग मल
सरकार
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको १० नं. बमोिजमको दािय वको
ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको
प रपालना यी ितवादीबाट भए गरेको देिखँदनै । कुरा जाहेरी र बकप मा समेत प सँग खल
ु ाइिदएको
यी ितवादी नेपाल रा बकको कमचारी रहेको, पाइ छ । जाहेरी िदएको के ही समयको अ तरालपिछ
घर भाडामा लगाई आ दानी ा गन गरेकोसमेतको बकप भएको छ । जाहेरी र बकप दवु ैमा मख
ु थुनी
अव थामा अंशब डाको १० नं. बमोिजम यी पनु रावेदक बो न कराउन निदई करणी गरेको कुरा जाहेरवालीले
वादीह लाई मानाचामल भराउनपु न नै देिखन आउने । प सँग उ लेख गरेक छन् । यस अव था जाहेरी र
िफराद परेको अिघ लो िदनदेिख िनज वादीह स रता बकप लेखव गन ममा भएको सामा य अ तरलाई
राजभ डारी र शस
ु न राजभ डारी दवु ैलाई मानाचामल नै आधारमानी ितवादीलाई कसरु बाट उ मिु
भराउनपु नमा आमालाई मा भराएको सु भ परु िदन िववेक र औिच यको ि कोणबाट यायस मत
िज ला अदालतको िमित २०६७।१०।२५ को फै सला हँदैन । यौनज य अपराधमा पीिडत वयं य दश
र पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।११।१८ मा नभई अपराधबाट तािडत हने यि ह छ ।
को फै सला सो हदस म िमलेको देिखएन । अतः गु पमा हने यस कारको अपराधमा सामा यतया
वादीह सशु न राजभ डारी र स रता राजभ डारी अ य य दश को अभाव रह छ । माण ऐन, २०३१
दवु ैले ततु िफराद परेको िमितको अिघ लो िदन को दफा १०अनस
ु ार पीिडतको भनाईलाई नै ततु
२०६७/९/१९ गतेदिे ख उ १० नं.मा उि लिखत मु ाको य र भरपद माणको पमा िलनु पन ।
अंश नछु एस म मािसक .५६००।- का दरले
जबरज ती करणीको वारदात थािपत
मानाचामल ितवादी राम साद राजभ डारीबाट हन पीिडतको क याजाली याितनु नै पन आव यक
भराई पाउने ठहछ । उ अनस
ु ार नगरेको पनु रावेदन हँदैन । वारदातको ६ िदनपिछ भएको वा य परी ण
अदालत पाटनको िमित २०६८/११/१८ को फै सला ितवेदनमा पीिडतले बकप मा खल
ु ाएबमोिजमका
के ही उ टी हने ।
ल णह नदेिखनु वाभािवक हने र वारदातलाई
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
थािपत गन अ य माणह िमिसलमा मौजदु रहेको
क यटु र: िसजन रे मी
अव थामा िढलो गरी वा य परी ण गराएको भ ने
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभु म् । आधारले ितवादीको िनद िषतालाई पिु गन नस ने ।
§ यसै लगाउको ०६९-CI-०१०५, स ब ध
तसथ पनु रावेदक ितवादी तोयनाथ
िव छे द अंश, राम साद राजभ डारी िव. अिधकारीले पीिडत बािलकालाई जबरज ती करणी
स रता राजभ डारीसमेत भएको मु ामा गरेको मािणत भएकोले मल
ु क
ु ऐन जबरज ती
यसैअनस
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम िनजलाई ८
ु ार हने ।
२
वष कै दको सजाय हने र ितपूितबापत पीिडतले
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
. ३५,०००/- ितवादीबाट भराई पाउने ठह याई
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-१९६६, पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७२।९।१४
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मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
उ नं.नं.१२ र १३ को ज गा आ नो रहेको भनी
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
ितवादीले भ न नसके को र ज गाको े फल आिद
क यटु र: देवीमाया खितवडा / ेमबहादरु थापा
िवचार गदा पिन उ ज गा ितवादीको रहे भएको
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २९ गते रोज ६ शभु म् । देिखन आउँदैन । न सा ेसबाट समाना तर पमा
दि ण सीमाना सीधा रेखामा रहेको देिखएको वादीको
इजलास नं. १२
हकको िक.नं.७८० को ज गाको दि णी सीमानाको
सीधा समाना तर पमा रहेको पि चमतफको न.नं.८
१
र १० को ज गा ितवादीको र पूवतफको न.नं.१२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी र १३ को ज गा वादीको हनस ने ज गाको न साको
पु षो म भ डारी, ०६८-CI-०९०१, ज गा आकारबाट देिखन नआउने ।
िखचोला मेटाई घर उठाई चलन, राम ताप राय यादव
न सा नं.१२ र १३ को ज गा वादीको भोग
िव. कमलेशकुमार यादव
चलनमा रही ितवादीले दाबीसमेत गन नसक वादीको
महो री िज ला, खैरवनी गा.िव.स. वडा नं. ज गा रहेको देिखएको अव थामा यसैको पि चमतफ
३ को सािबक िक.नं.५१५ को ज मा ज.िव. ०-२-१७ समाना तर पमा रहेको न.नं.८ र १० को ज गासमेत
म येबाट िक ाकाट गरी ०-०-१७ ज गाको िक.नं. वतः वादीको नै रहे भएको न सा ेसको आकृितबाट
७८० कायम भई िमित २०६२।१२।१४ मा यथ पिु ट हन जा छ । सो न.नं.८ र १० को ज गालाई
वादी कमलेशकुमार यादवले शाि त देवीसँग हालैको वादीको नभई ितवादीको नै हो भ दा न साको
बकसप पा रत गरी िलएको देिखएको छ । सोउपर आकारमा ताि वक िभ नता आउनक
ु ा साथै वादीको
ितवादीले मेरो साँध सीमानाको ज गा भएकोले वािम वको े फल पिन पु न आउँदैन । तसथ न.नं.८
िनखनाई पाउँ भनी मालपोत कायालयमा िनवेदन र १० मा हन आउने े फल ०-०-१-६१/२ स मको
िदएकोमा मालपोत कायालयबाट ज गा हालैको वादीको ज गामा यी पनु रावेदक ितवादीले घरसमेत
बकसप बाट पा रत भएको देिखएकोले िनखनाई बनाई िखचोला गरेको देिखँदा न.नं.८ र १० को ज मा
नपाउने भ ने िनणय भई सो िनणय अि तम भइरहेको ०-०-१-६१/२ को ज गास म िखचोला गरेको ठह याई
पाइयो । यसबाट उ िक.नं. ७८० को ०-०-१७ सु अदालतले गरेको फै सला सदर हने ठह याई
ज गामा यी यथ वादी कमलेशकुमार यादवको पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा
िनिववाद हकभोग रहेको पिु ट हन आउने ।
भ न नसिकने ।
सु अदालतबाट भएको न सा मचु ु कालाई
ितवादीले आफूले यी वादीको नाममा ज गा
उ ज गाह को न सा ेससँग िभडाई हेदा न सा पा रत हनभु दा अगािड नै आफूले घर बनाएको भने
मचु ु कामा यी पनु रावेदक ितवादीले घरसमेत बनाई पिन िनजले यो िमितमा घर बनाएको भनी यिकन पले
भोग गरेको भ ने देिखएको न.नं.८ र १० को ज गाको िजिकर िलई त यगत पबाट व तिु न ठ माण पेस
समाना तर रेखामा पूवतफ रहेको न.नं.१२ र १३ को ग रसके को अव था देिखँदनै । साथै िनजले भनेज तो
ज गा भने वादीकै भोग चलनमा रहेको पाइएको छ । पिहले नै घर बनाएको भ ने कतैबाट देिखनसमेत
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आउँदैन । यसरी यी पनु रावेदक ितवादी राम ताप राय पज
ु ामा ०-२-६-० मा भएपिन तर िनजको ज गा
यादवले आ नो ज गा िमची िमित २०६४/०३/१६बाट बढी भई वा तिवक े फल ०-२-१२-० नै रहेभएको
घर बनाउन सु गरी िमित २०६४ असोज मसा तमा देिखने ।
स प न गरेको भनी िमित २०६४/०८/०४ मा वादीले
िमिसल संल न न सा हेदा न.नं. १ र २
िफराद गरेको मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको लाई िववािदत देखाइएकोले सो िववािदत न.नं. १
११ नं. र ज गा िम नेको महलको १८ नं. अनस
ु ारको को ज.िव. ०-०-३-१४ र न.नं. २ को ज.िव. ०-०हद यादिभ को नै देिखन आउने ।
१-२१/४ लाई वादीको न.नं. ३ मा िमलाउँदा यथ
अतः उपयु िववेिचत आधार माणबाट वादीको टायल चेकबाट कायम हन आउने े फल
सु महो री िज ला अदालतबाट यथ वादीको ०-२-१२-० पु न जाने ह छ । यसबाट िक.नं. ५९८
िक.नं.७८० को ०-०-१७ ज गाम ये दि णतफ ०-०- को ज गाको न सा आकृितसमेत िम न आउने ह छ ।
१-६१/२ को ज गामा ितवादीले घरसमेत बनाई ितवादीको न.नं. ६ को ज गाको े फल हेदा िनजको
िखचोला गरेको ठह याई िमित २०६६/०८/०९ मा टायल चेकबाट कायम हन आउने ज गाभ दा बढी नै
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत रहेभएकोले सोबाहेक उ िववािदत ज गा पनु रावेदक
जनकपरु बाट २०६७/०४/३० मा भएको फै सला ितवादीको ज गाम येकै ज गा हो भनी भ नसिकने
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अव था नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
क यटु र: िसजन रे मी
२०६६।१२।३० गतेको न साको न.नं. १ र २ को
िववािदत ज गा कित नं. िक ािभ को हो न सा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् ।
२
ेससँग िभडाई हेन लगाई अमीनबाट ितवेदन
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी िलनु भ ने आदेशानस
ु ार उ िववािदत ज गाह
पु षो म भ डारी, ०६९-CI-०९९०, ज गा िक.नं.५९८ िभ म येकै देिख छ भनी महो री
िखचोला चलन, सोनेलाल म डल भ ने सोनमा म डल िज ला अदालतका सव क योग नारायण साहले
िव. ल मण म डल
पनु रावेदन अदालत जनकपरु मा ितवेदनसमेत िदएको
ज गाको े फललाई यिकन गन ममा देिखएको छ । यसबाट उ िववािदत न.नं. १ र २ को
ज गाधनी माण पज
ु ामा जे जित उ लेख भए पिन स पूण ज गा यथ वादीको िक.नं. ५९८ िभ को नै
िफ डमा वा तिवक ज गाको े फल के कित छ रहेभएको देिखन आयो । यसैले सु फै सला उ टी
भ ने टायल चेक गदा मा यिकन हने ह छ । यसैले गरी उ िववािदत ज गा वादीको नै ठह याई पनु रावेदन
टायल चेकबाट जे जित ज गाको े फल आउँछ सो अदालतबाट भएको फै सला िमलेको नै देिखन आउने ।
नै वा तिवक े फल मा नु पन हँदा यसमा टायल
न सा ेसबाट बढी देिखएको अव थामा
चेकबाट यथ वादीको िक.नं. ५९८ को ज गाको दाबी नै नगरेको भएपिन कसैको सो िफ डमा भएको
े फल ०-२-१२-० देिखएकोबाट ज गाधनी माण ज गाको हकबाट िनजलाई वि चत गन िम दैन ।
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े तामा बढी ज गा रहे भएकै आधारमा टायल चेक अतः िनवेदकको अदालतको अवहेलनामा सजाय
तथा न सा ेसबाट कम ज गा देिखएकोमा अ को ग रपाउँ भ ने िनवेदन मागदाबी पु न नस ने ।
न सा ेसमा े ताभ दा बढी देिखएको ज गालाई इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
याई कम भएकाको े ताअनस
ु ारको ज गा कायम क यटु र: िसजन रे मी
गरी िदन सिकँ दैन । यसैले पनु रावेदक ितवादीको इित संवत् २०७३ साल माग ३० गते रोज ५ शभु म् ।
उ िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
२
अतः उपयु िववेिचत आधार माणबाट मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
वादी दाबी पु न नस ने ठह याई सु महो री अिनलकुमार िस हा, ०६९-CI-०६८४, िनषेधा ा,
िज ला अदालतबाट िमित २०६७।२।९ मा भएको महे शमा बडही िव. डाइिनया खानेपानी उपभो ा
फै सला उ टी गरी िववािदत न.नं. १ र २ को ज गामा तथा सरसफाइ सिमित डाइिनया, मोरङसमेत
ितवादीले िखचोला गरेको ठह याई पनु रावेदन
िनवेदकले घरधरु ी कर ितरेको रिसद पेस
अदालत जनकपरु बाट िमित २०६८।१०।८ मा भएको गरेको देिखए तापिन उ घर कुन िक.नं.को ज गामा
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बनेको हो सो ज गाको िक.नं. उ लेख भएको पिन
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
देिखएन । पनु रावेदकले उ िक.नं.का ज गा आ नो
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् । नाममा दता रहेको तथा आ नो हक वािम विभ को
हो भ ने कुनै पिन दता े ता तथा आधारभूत
इजलास नं. १३
माण पेस गनसके को समेत नदेिखएको अव थामा
उि लिखत ऐलानी ज गाह डाइिनया गा.िव.स.को
१
कायालयको सक
ु ु बासी सम या समाधान सिमित
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. मोरङ र मालपोत कयालय िवराटनगरलाई सािबक
ी अिनलकुमार िस हा, ०७१-MS-००२३, देखी डाइिनया गा.िव.स.को िनय णमा रहेको ज गा
अदालतको अवहेलना, योती बािनयाँ िव. धानम ी गा.िव.स.को नाममा दता गन प ाचार गरेको देिखनक
ु ा
तथा मि प रषदक
साथै उ ज गाह को िफ डबक
ु उतारमा जोताहा
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
कुनै िववादमा अदालतले िदएको फै सला तथा ज गाधनीको कोलम खाली रहेकोसमेतबाट उ
काया वयन गनु सबैको कत य हो । कुनै बहानामा ज गाह िनवेदकको नाममा दता े तामा नरहेको र
अदालतको फै सला काया वयन नगन िम दैन । यो छुट िनज पनु रावेदक िनवेदकले ऐलानी ज गामा अनिधकृत
कसैलाई पिन छै न । तर िलिखत जवाफको बेहोराबाट भोग चलन गरेकोस म देिखयो तर उ ज गामा
िवप ीह अदालतको फै सला काया वयन गन ममा कानूनतः वािम व थािपत भएको देिखएन । यसरी
रहेको र सो िवषयमा ितब छ भनेबाट वे छाले िनज पनु रावेदकको पूण हकािधकारको ज गा नभई
अदालतको फै सला काया वयन नगरेको वा जानीजानी ऐलानी ज गानै रहेको र य तो ऐलानी ज गामा सरकारी
वा मनसायपूवक अदालतको अवहेलना गरेको भनी िनकायबाट सावजिनक िहतको लािग योग गन स ने
िन चया मक पमा भ नसिकने अव था देिखँदनै । नै देिखँदा पनु रावेदक िनवेदकले आ नो हक भोगको
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ज गामा िवप ीह ले अित मण ग यो र िनजको गरेबमोिजमको िनषेधा ाको आदेश जारी गन निम ने
नाग रक हकमािथ आघात पु यायो भ ने दाबीसँग ठह याई भएको िमित २०६९।०६।२२ को पनु रावेदन
सहमत हन नसिकने ।
अदलत, िवराटनगरको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा हने ।
१७(२) बमोिजम िनषेधा ा जारी हनका लािग जनु इजलास अिधकृत : गीता े ठ
स पि स ब धी हकमा आघात पन भिनएको हो सो क यटु र: उ रमान राई
स पि मा िनवेदकको पूण हक अथवा िववादरिहत हक इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभु म् ।
हनपु न ।
§ यसै लगाउको ०७१-CI-०५०९, िनषेधा ा,
दाबीको स पि मािथ पनु रावेदक िनवेदकले
महे शमा बडही िव. डाइिनया खानेपानी
आ नो हक िनिहत रहेको िववादरिहत प त यपूण
उपभो ा तथा सरसफाइ सिमित डाइिनया,
एवम् सारभूत माण देखाउन सके को अव थामा
मोरङसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
िनषेधा ाको आदेश जारी हनस छ । ऐन ारा
फै सला भएको छ ।
याभूत हकमा आघात पन आशङ् का य गनले
३
सव थम आ नो हकलाई आधारभूत र सारभूत पमा मा. या. डा.आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
थािपत गन स नपु छ । तर ततु मु ामा िक.नं. अिनलकुमार िस हा, ०६९-MS-००२९, अदालतको
७४, ७५, ८१ र ८२ का ज गाह िनवेदकको नाममा अवहेलना, डा.निवनकुमार शमा िव. मनोजकुमार िसंह
दता
िनवेदकले पनु रावेदन अदालत पाटनमा समेत
े ता नरही कानूनतः वािम व थािपत
नभएको, दता ि यामा रहेको भनी भोगचलनको यसै िवषयमा िनवेदन िदएकोमा िमित २०६९।११।२०
आधारमा मा िनज पनु रावेदकको उ ज गामा पूण मा अदालतको अपहेलना नठहन भनी फै सला भएको
हक अिधकार थािपत भएको मा न सिकएन । यसरी र यसउपर समेत यसै अदालतमा पनु रावेदन दता
आ नो कानूनतः पूण हक अिधकार थािपत नभएको गरेकोसमेत ०६९-CR-१०९१ मु ाबाट देिखन
स पि मािथ िवप ीह ले ह त ेप ग यो भनी आएको आउँछ । उपयु कायबाट िनवेदकले करार ऐन,
पनु रावेदक िनवेदकले यस अदालतमा ता रखसमेत २०५६ बमोिजमका उपचार खो नभु दा िवप ीलाई
छोडी बसेको अव थामा असल िनयतले सफा हात बार बार अदालतमा धाउनु पन अव था िसजना
िलई कानूनको सहयोग मा न आएको मा न नसिकने । गराई अदालतको डर ास उ प न गन उ े य राखेको
अतः उि लिखत आधार र माणह अनभु ूित हने ।
समेतबाट दाबीको िक.नं. ७४, ७५, ८१ र ८२ को
अदालत भनेको जनताको याय ितको
ज गाह मा ज गावाला तथा जोताहाको नाम, थर, आ थाको ितक हो । यो सं था कसैलाई डराउने
वतनमा कुनै यि को नाम उ लेख नभएको ऐलानी तसाउने वा दबाब सज
ृ ना गन योजनमा योग हन
जा गामा सावजिनक िहतको लािग खानेपानी उपभो ा स दैन । य तो कोिशसलाई सफा हात िलई अदालत
तथा सरसफाइ सिमित गठन भई सावजिनक थानमा वेश गरेको मा न सिकँ दैन । अदालतको अवहेलनाको
सावजिनक िवकास िनमाण कायलाई िनवेदकले माग कारवाहीको मख
ु उ े यले अदालतको स मानको
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र ा गनु भ ने रहेकोले य तो आदेशको अव ा गरेमा अदालतको आदेशलाई जानीजानी अव ा गन ज ता
अव थाबमोिजम अदालतमा अवहेलनामा कारवाही काय प पमा देिखएको अव थामा अदालतको
गनस छ । तर ततु िववाद करार कानूनको अवहेलना गरेको ठहन हो । ततु मु ामा य तो
प रिधमा पन र करारका प ह ले आआ ना िहत अव था नदेिखँदा यथ ले अदालतको अवहेलाना
फाइदा वा वाथका लािग ह ता र गन कुनै प ले गरेको भ न िम ने अव था देिखएन । तसथः िनवेदन
करार उ लङ् घन गरेमा मनािसब मािफकको आिथक दाबीअनस
ु ार अदालतको अवहेलना गरेको भ न
ितपिू त वा हािन नो सानीसमेत भराउन पाउने निम ने ।
भएकोले करार कानूनमै उपचारको यव था रहेकोलाई इजलास अिधकृत / उपसिचवः जयराम े ठ
वेवा ता गनु कानूनस मत नहने ।
क यटु रः ेमबहादरु थापा
करार ऐन,२०५६ को दफा ८७ (१) (२) इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज शभु म् ।
अ तगतको उपयु आदेश जारी भई यसको प रपालना
नभएमा दफा ८७ (३) को मम मनसायबमोिजम य तो
पण
ू इजलासमा पेस हने
आदेशको पालना नगरेको कारणबाट हन गएको थप
हािन नो सानीसमेत मका पन प ले भराई िलने मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा.
पाउने यव था कानूनले नै िनिद गरेको अव थामा आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०२२२, उ ेषण,
िनवेदकले सो माग अपनाएको भ नसके को देिखँदैन । रामनारायण सादसमेत िव. यव थािपका संसद्
यसको अथ अदालतको आदेश पालना नभएमा अ य सिचवालयसमेत
उपचार मा खो नु पन भ ने पिन होइन । िवषयव तक
ु ो
गा भीयता हेरी वा अदालतको आदेशको जानीजानी मा. या. ी दीपककुमार काक यूको राय
पालना नभए नग रए अदालतको ग रमामा आँच पु ने
नेपालको संिवधानको धारा १३७ ले
वा प लाई अपूरणीय नो सानी हने वा अ य िवशेष संवैधािनक इजलासको गठनस ब धी यव था गरी
अव था देखेमा अदालतले अवहेलना ज तो ग भीर उपधारा (१) ले संिवधानसँग बािझएको कानूनका
कारवाहीको लािग कदम चा न स ने ।
स ब धमा िनवेदन िदनस ने यव था गरेको
िनवेदन दाबीअनस
ु ारको िवप ीले अदालतको देिख छ । संिवधानले संवैधािनक इजलासको छु ै
मान मयादामा आँच पु ने िकिसमको य तो कुनै काम प रक पना गरी अिधकार े तोिकिदएको अव थामा
िवप ीले गरेको देिखँदैन । िवप ीको िलिखत जवाफ सो िविश पमा तोिकएको अिधकारको योग
हेदा िनवेदकको िनवेदनअनस
ु ार अदालतको अवहेलना अ य इजलासले गन िम दैन र सोही इजलासले नै
गरेको छै न भनी उ लेख गरेको देिख छ । कुनै योग गनपछ
ु भ ने िवषयमा िववाद गनपन
ु ि थित नै
प लाई अदालतको अवहेलना गरेको मनमा ला दैमा देिखँदनै । यसरी संवैधािनक इजलासलाई
अदालतको अवहेलना गरेको भ न मा न िम दैन । संिवधानअनस
ु ार द अिधकार अ य इजलासले
अदालतको मान मयादा एवम जनमानसमा अदालतको योग गदा संवैधािनक इजलासको अिधकारमा
आ था िगराउने, अदालत ित ेष भावना जगाउने, अित मण हन जा छ जनु संवैधािनक यव था
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तथा संिवधानको भावना र ममसमेत ितकूल हन या याको न समावेश भएको देिखनपु छ” र
जा छ । यसको ता पय सव च अदालतका अ य यो एउटा िज मेवारीपूण यव था हो । चाहे रट
इजलास संवैधािनक तथा कानूनी नको िन पण िनवेदन इजलाससम याय िन पणको लािग
गन, मौिलक अिधकारको संर ण गन कायमा पेस भएको अव था होस् वा प को अनरु ोधमा
कुनै अिधकार े नै रा दैनन् भ ने होइन तर धान यायाधीशसम पेस भएको अव था नै िकन
िविशि कृत पमा संिवधानले नै सं थापन गरी नहोस् “ग भीर संवैधािनक या याको न समावेश” छ
धान यायाधीशसिहत पाँच जना यायाधीशह को भनी रटको सनु वु ाइ गन इजलास वा धान यायाधीश
इजलास गठन गरी यसको अिधकार े समेत सहमत भएपिछ मा ै मु ा संवैधािनक इजलासमा
िनधारण ग रएको अव थामा य ता कृितका मु ा पठाउने ि या सु ह छ । के कुन आधारमा स व
हेन अिधकार े यस संयु इजलासलाई नभई इजलास वा धान यायाधीशलाई य तो अव था छ
संिवधानको धारा १३७ बमोिजम गठन भएको भ ने लागेको हो आदेशमा प ट पमा उ लेख ग रनु
संवैधािनक इजलासलाई नै रहे भएको मा नु पन ।
पछ । कुनै इजलासमा िवचाराधीन मु ामा य तो न
तसथ नेपाल वा य सेवा ऐन २०५३ समावेश छ भ ने “देिखएमा” य तो मु ा संवैधािनक
मा भएको चौथो संसोधनको दफा ९ (१) त कालीन इजलासमा तो नको लािग धान यायाधीशसम पेस
नेपालको अ त रम संिवधानसँग बािझएको भनी दायर गन भनी उ इजलासले धारा १३७(३) बमोिजम
भएको तुत रट िनवेदन नेपालको संिवधानको आदेश गछ । य तो ि थित िव मान रहेको नदेिखएमा
धारा १३७ को उपधारा (२) बमोिजम संवैधािनक सो मु ाको अि तम सनु वु ाइ सोही इजलासले गछ ।
इजलासबाट सु कारवाई र िकनारा हने कृितको िनवेदनमा लेिखयो वा इजलासमा िजिकर िलइयो भ ने
देिखएकोले सो संवैधािनक यव था र सव च अदालत मा कारणले कुनै मु ा वतः संवैधािनक इजलासमा
(संवैधािनक इजलास स चालन) िनयमावली २०७२ जाँदैन । मु ा संवैधािनक इजलासमा जान यसले
को िनयम ३(१) को ख ड (क) बमोिजम कारवाही याियक िव लेषणसिहतको िन कष खो छ । यो नै
र िकनाराका लािग संवैधािनक इजलासमा पठाइिदनु संिवधान ारा िनसतृ यव था हने ।
पनमा माननीय यायाधीश डा. आन दमोहन भ राईको
हा ो मल
ु क
ु मा संिवधान ारा नै सावजिनक
रट िनवेदनको औिच यतािभ वेश गरी सो िनवेदन हक वा सरोकारको िववाद हेन े ािधकार सव च
खारेज हने भनी फरक राय य भई सो रायसँग अदालतका अ य इजलासह लाई दान ग रएको
सहमत हन नसिकएकोले सव च अदालत िनयमावली छ । यस अ तरगत “संवैधािनक वा कानूनी नको
२०४९ को िनयम ३ (क) बमोिजम िनणयाथ ततु िन पण” गन अिधकार एवम् “मौिलक हकको चलन”
िनवेदन िनयमानस
गराउन ब दी य ीकरणा, परमादेश, उ ेषण,
ु ार पूण इजलासमा पेस गन ।
ितषेध, अिधकारपृ छालगायत अ य उपयु आ ा
मा. या. डा.आन दमोहन भ राई यूको राय
आदेश जारी गन ती इजलासह स म छन् । यसैले
कुनै मु ा संवैधािनक इजलासबाट हेन गरी संवैधािनक वा कानूनी नको िन पण अ य इजलासले
तोिकनको लािग उ मु ामा “ग भीर संवैधािनक पिन गन स ने संवैधािनक यव थालाई म यनजर गद
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र सम मा सव च अदालत नै संवैधािनक अदालत उ मेदवार हन िनि त अविध अित दगु म वा दगु म
हो भ ने कुरालाई आ मसात गन ज री छ । यस े मा सेवा गरेको हनपु न र पिछ लो कायस पादन
ि थितमा प ट पमा संवैधािनक इजलासमा पठाउनु क तीमा उ म रहेको हनपु न यव था रािखएबाट
पन मु ाह मा आधार र कारण खोली संवैधािनक वा य सेवा बढी जनमख
ु ी र गणु तरयु हन म त
इजलासमा पठाउने र उ इजलासले हेन यव था पु ने देिख छ । यसरी िनजामती सेवालाई यवि थत
गनु संवैधािनक ममअनु प हने देिख छ । संवैधािनक गन सरकार वा यव थािपकाले पाउने नै ह छ । य तो
इजलास सव च अदालतिभ को एउटा इजलास हो कुरा समानताको हक िव नहने ।
र यसलाई दान ग रएको े ािधकार िभ यसलाई
तसथ, ततु िनवेदनमा िनवेदकह ले जनु
सीिमत रािखएन भने अनाव यक अ यौलको िसजना वा य सेवा ऐनको संशोधनलाई संिवधानिवपरीत
हनस छ भ नेतफ सतक रहनु आव यक हने ।
भनेको छ य तो नदेिखएको र समानताको हक िव
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को पिन संशोधन नदेिखएको हँदा ततु िनवेदनमा ग भीर
िमित २०७०।१२।१२ मा ग रएको संशोधन ारा संवैधािनक या याको न छ भ ने िजिकरसँग म
संशोिधत दफा ९(१) .सं. सं या २ को संशोिधत सहमत हन सिकन प रणाम व प ततु रट िनवेदन
यव थाले आफूलाई यो असमान यवहार ग यो खारेज हने ठहछ । सहयोगी माननीय यायाधीशको
भ ने कुनै िजिकर िनवेदनमा रहे भएको अव था पिन रायसँग सहमत हन नसके कोले सव च अदालत
पाइँदैन । िनवेदकह को िजिकर हेदा समानताको िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(क) बमोिजम ततु
हकबारे उहाँह को बझ
ु ाई नै खोटपूण रहेको िनवेदन िनणयाथ पूण इजलाससम पेस गन ।
देिखयो । उ चौथो संशोधनबाट समान अव थाका इजलास अिधकृतः य साद आचाय
यि ह लाई असमान यवहार ग रएको भ ने कतैबाट क यटु रः उ रमान राई
देिखँदैन । यस संशोिधत यव थाअनस
ु ार पाँच वा इित संवत् २०७३ साल पस
ु १३ गते रोज ४ शभु म् ।
आठ वषमा छै ठ तहमा तरविृ को िनि त स भा य
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