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मु य रिज ार ी नृप वज िनरौला, सव च अदालत
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी नारायण साद प थी, सव च अदालत
अिधव ा ी
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स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवी
वी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी िवकाश कुमार रजक
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी गीता लइु टँ ेल
ना.स.ु ी यशोदा िनरौला
िस.कं . ी ुव सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखा
ना.स.ु ी अजुन चौधरी

इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
इजलास नं. ८
ज मा

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
बक
ु बाइ डर ी गंगा थापा
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
५
इजलास नं. ९
७
इजलास नं. १०
२५
इजलास नं. ११
८
इजलास नं. १४
२०
एक यायाधीशको इजलास
५
६
७
८३
ज मा
कूल ज मा ८३ + २३ = १०६

१०
४
६
२
१

२३

नेपाल कानून पि का
मा कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख
हालस म)
हेन, पढ्न तथा सरु ि त गन

www.nkp.gov.np
मा जानहु ोला ।
खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गृहपृ मा देिखने श दबाट फैसला खो नहु ोस् भ ने
थानमा आफूले खो न चाहेअनस
। यसबाट
ु ारको कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा टाइप गनहोस्
ु
खोजेअनस
ु ारको फै सला ा गन नसके मा वेबसाइटको दो ो शीषकमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ न
िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस अित र नेकाप येक वष र हा ो बारेमा समेत हेन स नहु नेछ ।

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलिे टन, २०७७, वैशाख – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय
प / िवप
इजलास नं. १

१.

उ ेषण /
परमादेश

२.

परमादेश

३.

४.

५.

पृ
१–५

शंकरलाल अ वाल िव.
धानम ी
तथा
मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
पावती बढु ा मगर िव.
च शेखर पासीसमेत
नेपाल सरकार िव. बु
लामा

मानव
बेचिबखन
तथा ओसार
पसार
वैदेिशक समु नकुमार काक िव.
रोजगार नेपाल सरकार
कसरु
नेपाल सरकार िव. रमन
ठगी
के .सी.

अवैध ख िगरीराज िगरीसमेत िव.
कटानी गरी नेपाल सरकार
हािन
८.
८
नो सानी
गरेको
पूणकुमार काक िव.
उ ेषण /
राि य िचया तथा ९
९.
परमादेश
कफ िवकास बोडसमेत
नागे साद पटेल िव.
उ ेषण / लोक सेवा आयोग
१०.
९
परमादेश के ीय
कायालय,
अनामनगरसमेत
लागु औषध जमाल अ सारी िव.
११.
१०
खैरो हेरोइन नेपाल सरकार
िनिकता तामाङ िव.
ब दी
काठमाड
िज ला
१२.
११
य ीकरण अदालत,
बबरमहलसमेत

१

१

२

३

४

इजलास नं. ३
इजलास नं. २

ज गा घर
६. िखचोला घर
खाली चलन
आयकर
७. (आ.व.०६२/
६३)

११ – १५

५ – ११

यान मान
उ ोग
िखचोला
१४. मेटाई चलन
चलाइ पाऊँ
१३.

शेख ओजैरसमेत िव.
अ दल
ु म नान

५

खमु राज पज
ु ाली िव.
राजकुमार गो छा

६
१५. जालसाजी

i

नेपाल सरकार िव.
११
होमबहादरु थापासमेत
कमलनाथ िव. नारायण
िसंह साउद
१२
का छी े समेत िव.
१३
मोहीनी े

इजलास नं. ४

बिकङ
कसरु

१५ – १९

नेपाल सरकार िव.
१६.
आिशष िगरी िसंहसमेत
नेपाल सरकार िव.
बिकङ
मोदाकुमारी
१७.
कसरु
काक समेत
बिकङ कसरु नेपाल सरकार िव. रे मा
१८.
(चेक अनादर) शाह
कृ णभ
े िव.
उ षे ण / आ त रक
राज व
१९.
ितषेध िवभाग,
लािज पाटसमेत
कृ णभ
े िव.
उ ेषण / आ त रक
राज व
२०.
परमादेश िवभाग,
लािज पाटसमेत

२२.

उ षे ण /
परमादेश

उ ेषण

१५

िव.
२१

र न साद भ समेत
यादव साद ितमि सना

२४. लागु औषध

२३

िव. नेपाल सरकार

१६

सिु म ादेवी
उ ेषण /
२५.
१७

यादवनीसमेत
परमादेश
िकत

िव. २३

दीिलपकुमार कण
नारायण सरदार िव.

२६.

२४

जालसाजी रेखाकुमारी िसंह

१७

जबरज ती िमनबहादरु खड् का िव.
२७.

२८.

१८

करणी

२५

नेपाल सरकार

उ ेषण /

मिहनारायण यादव िव.

परमादेश

महादेव यादवसमेत

२६

िव णक
ु ु मारी वायना िव.

१९ – २७

२९. फै सला बदर म दीराकुमारी

मोहन िसंह धामी िव.
सश हरीबल धान
१९
कायालय,
हलचोकसमेत
उ जनबहादरु
शाहीसमेत
िव.
धानम ी
तथा
२०
मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबारसमेत

धौभडेलसमेत

इजलास नं. ५

२१.

कमलराज भ
२३. अंश दपोट

ाचार
३०.

(न कली

२७

शंकर िसंह िव. नेपाल
सरकार

२७

माणप )
इजलास नं. ६
३१.

३२.

ii

२८ – ३१

उ ेषण

सव वज साँवा िल बु
२८
िव. हेमकण पौडेलसमेत

अब डा

ऐनल
ु िमयासमेत िव.

ज गा ब डा सािकर िमया

२८

३३.

उ ेषण

स रत रजोरे िव.
सावजिनक
ख रद
अनगु मन कायालय, ३०
ताहाचल
काठमाड समेत

इजलास नं. ८
३४.

३५.
३६.
३७.
३८.

३९.

हाडनाता
जबरज ती
करणी
मोटरसाइकल
चोरी
लागु औषध
(गाँजा)
जबरज ती
करणी
सरकारी छाप
द तखत िकत

उ ेषण /
परमादेश

४२.

३१ – ३७

रामकुमार झा िव. नेपाल
सरकार
३१
नेपाल सरकार िव.
सदु न शाहसमेत
नेपाल सरकार िव.
ह रगोिव द यादव
नेपाल सरकार िव.
जोसेफ मर डी
नेपाल सरकार िव.
ओजबहादरु बढु ामगर
राजन मैनाली िव.
नेपाल
नाग रक
उड् डयन
ािधकरण
धान
कायालय,
बबरमहलसमेत

इजलास नं. ८

४१.

४३.

४४.
३२
३३
४५.
३४

वैदेिशक
रोजगार

नेपाल सरकार िव.
भानभु कुँवर
िवनोद साद िगरी िव.
उ ेषण गठु ी लगत तहिवल
कायालय, काठमाड
मोही
उमेश व लभ प तसमेत
नामसारी िव. रामच सहनी
ल मीदेवी भु याल िव.
धानम ी
तथा
ज गा दता मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
योगे रकृ ण
िनषेधा ा /
पराजल
ु ीसमेत िव. िगता
परमादेश
पोखरेलसमेत
इजलास नं. ९

३६

३७

३७ – ४१

िनणय दता रामच
राउत िव.
४०. बदर हक गंगाराम बरै
३७
कायम

िवना इजाजत
४६. काठ ओसार
पसार र िब
िनणय दता
४७.
बदर
िव तु ीय
४८.
कारोबार
४९.

iii

३८

३८

३९

३९

४१

४१ – ४६

नेपाल सरकार िव.
राजकुमार िततुङ
४१

कु ख ीसमेत िव.
४२
िदपक वज जोशीसमेत
अिनलकुमार दवु े िव.
४४
नेपाल सरकार
स तोष महतो िव. धनषु ा
ब दी
िज ला
अदालत, ४५
य ीकरण
धनषु ासमेत

इजलास नं. १०

५०.

५१.

उ ेषण

उ ेषण

४६ – ४७

न दलाल अिहरसमेत
िव. भूिमसधु ार तथा
४६
यव था
म ालय,
िसंहदरबारसमेत
सानमु ान शा य िव.
मालपोत कायालय, ४७
िड लीबजारसमेत

इजलास नं. ११

४७ – ५५

यान मारी नेपाल सरकार िव.
५२. बेप ा पारेको मोित साद
कत य यान उपा यायसमेत
शभु साद अिधकारी
५३. कत य यान
िव. नेपाल सरकार
िव राज िव कमासमेत
५४. कत य यान
िव. नेपाल सरकार
यामकुमारी बढु ाथोक
५५. कत य यान
िव. नेपाल सरकार

ओमशरण थापा िव.
५६. कत य यान

५२

नेपाल सरकार

लागु औषध नेपाल सरकार िव.
५७.

५४

( ाउन सगु र) मानव े
इजलास नं. १४

५५ – ५८

नेपाल सरकार िव.
५८. कत य यान

५५

जगिदश पि डत
िभमबहादरु प रयार िव.

५९. कत य यान

५७

नेपाल सरकार

एक यायाधीशको इजलास

५८ – ६०

४७

श भु थापासमेत िव.
स माननीय
धान यायाधीश तथा

४८

उ ेषण /
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मगर िव. च शेखर पासीसमेत
िनवदेकको पित चढेको जेट एयरवेजको
लाइटमा सो िदन कुनै दघु टना भएको िमिसल
संल न कागजबाट देिखएको छै न । िनजको मृ यक
ु ो
कारण हालस म प ा लागेको देिखँदैन । मृतकको शव
परी ण गन सं थाले िभसेरा परी णको लािग पठाएको
अव थामा िनजको मृ यु Accidental, Suicidal,
Homicide वा Natural हो भ न सिकने अव था
हाल िव मान नरहेको देिखँदा अिहले नै Carrier को
लापरवाहीको कारणले िनजको पितको मृ यु भएको
हो भ ने कुरा यिकनसाथ भ न सिकने अव था छै न ।
रट िनवेदकको पितको मृ यक
ु ो कारण प ा लागेप ात
िनजको मृ यु Carrier को िु टले भएको मािणत
भएमा जेट एयरवेजबाट यी िनवेदकले उिचत ितपूित
ा गन स ने नै देिखँदा अनमु ान र शंकाको भरमा
िन कषमा पु न िववेकयु नहँदा अिहले नै सो स ब धमा
परमादेश जारी गन िम ने नदेिखने । संिवधान ारा
द हक अिधकारको योगमा किहँकतैबाट बाधा
अड् चन उ प न भएको अव थामा अ य कुनै वैकि पक
उपचारको यव था नभएको वा भएपिन भावकारी
उपचार पाउने अव था नभएको बेला यस अदालतको
असाधारण े ािधकारमाफत उपचार ा गन सिकने
हो । रट े ािधकारमाफत खो ने य तो उपचारको
लािग कानूनले कुनै समय सीमा तोके को छै न । तर यसो
भ दैमा उपचार ा गनपन
ु अव था उ प न भएको
त कालै उपचार नखोजी लामो समय यितत भएप ात्
यस अदालतको असाधारण े ािधकारमाफत उपचार
ा ह छ भनी मा न िम दैन । य तो संिवधान वा
कानून द हक अिधकारमा आघात भएको त कालै
वा उिचत समयिभ नै अदालतलाई गहु ानु पदछ भनी
यस अदालतले अपे ा गरेको हने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
िवमान स चालक क पनीको िु टले िनवेदकको पितको
मृ यु भएको अव थामा िनवेदकले अझै ितपूित पाउन

इजलास नं. १
१
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
श शेर ज.ब.रा., ०६९-WO-१३६५, उ ेषण /
परमादेश, शंकरलाल अ वाल िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
िव तु ् महसल
ु िनधारण आयोगले ततु रट
िनवेदनमा िलिखत जवाफ पेस गदा यस अदालतको
िमित २०६८।२।५ को आदेश काया वयन गन नेपाल
िव तु ् ािधकरणलाई िनदशन िदएको भनी उ लेख
गरेको देिख छ । तर सो फै सला काया वयन नभएकै
अव थामा पनु रावलोकन भई उ रट िनवेदन
नै खारेज भएको देिखए पिन उ फै सलामा जारी
भएको िनदशना मक आदेशानस
ु ारको काय भएको
िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिखँदैन । कानूनले
तोके को िज मेवारी पूरा गन तोिकएको िनकायले सो
िज मेवारीअनस
ु ारको काम नगरेको वा गन इ कार
गरेको अव थामा परमादेशको आदेश जारी हने हो ।
यस अदालतले मु ा मािमलाको रोहमा िदएको आदेश
पालन गनु पन सबैको संवैधािनक कत य भएको तर
सोअनस
ु ारको काय िवप ीह को तफबाट भएको
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार काणबाट यस
अदालतको पूण इजलासबाट िमित २०७२।१०।२१
मा जारी भएको आदेशअनस
ु ारको काय गनु गराउनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: रामु शमा
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७०-WO-०७७०, परमादेश, पावती बुढा
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स ने अव था िव मान नै रहेको हँदा र ततु रट
िनवेदन अ यिधक िवल ब गरी दायर भएको देिखएकोले
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन ।
रट िनवदेन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: रामु शमा
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७४ साल चै २९ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०७५०, मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार, नेपाल सरकार िव. बु
लामा
िवरग जि थत नेपाल भारत सीमा े को
िवरग ज-इनवा रोडमा नेपालबाट भारततफ जाने ममा
रहेका शंका पद दईु जना मिहलाह लाई सोधपछ
ु
गदा उनीह ले आफूह लाई बु लामाले वैदेिशक
रोजगारीका िनि त कुवेत पठाइिदने भनेअनु प उसकै
स लाहअनस
ु ार िद लीतफ जान लागेको बताएका र
लग ै अक टाँगामा आउँदै गरेका बु लामा हामीलाई
देखी भागेकाले िनजलाई समाती सोधखोज गदा िदपक
साहसमेतका भारतीय नाग रकसँग पीिडतह लाई
आफूले भारतस म पु याइिदएबापत भारतीय
पैयाँ १५,०००।- पाउने सत भएअनु प आफूले
पीिडतह लाई िलइआएको, िनजले िवदेश पठाउँछन्
या अ य भ ने थाहा नभएको भनी जवाफ िदएकोले
पीिडतह लाई िब िवतरण गन उ े यले लैजान
लागेको बिु झन आएकोले पीडकलाई दािखला गरेको
भ ने साना हातह नेपाल, पसाका अ य बाबरु ाम
े ीको िमित २०७१।३।२६ गतेको िनवेदन र सोही
बेहोराको पीिडतह य इनवा (स) र इनवा (ह) को
जाहेरीबाट ततु मु ाको उठान भएको पाइने ।
ितवादी बु लामाको पिन अनस
ु धान
अिधकारीले बयान िलएकोमा यसरी बयान गदा िनज
ितवादीले जाहेरवालीह लाई िब गन लगेको

कुरामा इ कार रही िनजह ले वैदेिशक रोजगारीमा
जाने भनेकाले यसरी मािनस पठाउने गरेका
सहदेव साह र िदपक साहसँगको स लाहबमोिजम
जाहेरवालीह लाई वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने
योजनाथ भारतस म पु याइिदन भनी साथै आएको,
यसो गरेबापत आफूले ित यि अ य खच कटाएर
भारतीय पैयाँ १५,०००।- पाउने सत रहेको भनी
बयान गरेको देिखन आउने ।
ितवादीले अदालतसम आई बयान गदा
िदपक साह तथा सहदेव साहमाफत नै मेरी ीमती
वैदेिशक रोजगारीका िनि त क रब तीन मिहनाअिघ
कुवेत गएक िथइन् । पूव िचनजानका जाहेरवालीह लाई
यो कुरा थाहा िथयो । मेरी ीमतीसँग मेरो फोन हने
गरेको र िनजले पैसा पिन पठाउने गरेकोमा िनजह ले
ित ी ीमती गएको देशमा हामीलाई पिन पठाइदेउ
भ ने गरेकाले िनजह कै आ हमा मैले बटु वल घर भई
मेरो होटलमा ना ता खान आउने गरेका र वैदेिशक
रोजगारीमा मािनस पठाउने काम गन यि सहदेव
साहलाई यो कुरा रा दा िनजले राहदानी बनाउन
स लाह िदएबमोिजम राहदानी बनाउन लगाई िदपक
साहसमेत हामी पाँचैजना हेट डामा भेट भई भारतको
बाटो भएर कुवेत जाँदा खच कम ला छ भ ने भएपिछ
र सौलमा सामान स तो पाइने हँदा म पिन िनजह सँगै
िवरग ज हँदै र सौलस म पगु ेर सामान िलई आउने
भनी साथै जाँदै गरेकोमा िमित २०७१।३।२६ गते सीमा
े मा पगु ेपिछ साना हातह नेपाल नामक सं थाका
ितिनिधले प ाउ गरेका हन् । बिहनीह लाई मैले
शु मनले सहयोग गरेको हो । िब गन उ े य
होइन । िनजह को पासपोट पिन सहदेवले नै राखेको
िथयो । मैले सहदेवबाट रकम पाउने भ ने कुरा झु ो हो
भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिखने ।
आफूह लाई वैदेिशक रोजगारीका िनि त
कुवेत पठाउने भनी ललाई फकाई भारतमा लगी िब
गन उ े यले याएका रहेछन् भ ने थाहा पाएको भनी
2
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जाहेरी िदने जाहेरवालीह ले अदालतमा आई बकप
गदा यथ ितवादी बु लामाले आफूह लाई
िब गन उ यले भारततफ लगेका होइनन् । िनजक
ीमती पिन वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा कुवेत
गएक ले हामीलाई पिन पठाइिदन अनरु ोध गरेअनस
ु ार
िनजले एजे ट िचनाई म त गरेका हन् । हा ै आ हमा
एजे टसँग कुरा ग रिदएका हन् । भारतको बाटो जाँदा
खच कम ला दछ भनेर िद लीको बाटो जान लागेका
िथय । िनज र सौलबाट सामान िकनी फिकने गरी
गएका हन् । िनजले सहदेव साहसमेतबाट रकम पाउने
होइन । हामीलाई िब गन होइन । जाहेरी तथा
मािणत बयान कागजमा लेिखएको बेहोरा आ नो
होइन । सहीछाप मा आ नो हो । िनज िनद ष भएकाले
सजायसमेत हनु हँदनै भनी अदालतमा आई बकप
गरेको देिखन आउने ।
जे जनु यि ह उपर यथ ितवादीले
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण)
ऐनबमोिजमको कसरु गरेको भनी अिभयोग दायर
ग रएको छ ितनै यि ह ले अदालतसम गरेको
बकप मा आरोप झु ो हो भनी बकप गरेको र एकजना
जाहेरवालीले वयं िनवेदनसमेत िदई आरोिपत
यि ले मेरै आ हमा वैदिे शक रोजगारीका िनि त
मािनस िवदेश पठाउने एजे टसँग कुरा गराई सहयोग
गरेको हो । आपसी स लाहमा नै िद लीको बाटो जाँदा
कम खच ला ने भएर हामी राजीखस
ु ीले उ माग योग
गरी कुवेत जाने यासमा रहेकाले यथ ितवादी
िनद ष रहेको भनी िजिकर िलएको देिखन आउने ।
मु ाका पीिडत भिनएका जाहेरवालाह
वयंले ितवादीले आरोिपत कसरु गरेका होइनन्
भनी बकप गरेको र एकले िनवेदनसमेत िदएको
देिखन आयो भने अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयानबाहेक अ य वत
माणबाट यी यथ
ितवादी कसरु दार हन् भ ने कुराको व तिु न माण

पेस हन सके को पाइएन । िनजले अदालतमा गरेको
इ कारी बयानलाई वादी प ले खि डत गन नसके को
र माणको भारको िस ा तसमेतका आधारमा
ितवादीलाई कसरु दार ठहर गन िम ने नदेिखँदा
यी यथ ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठहराई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७२।३।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७२-CR-२०९२, वैदेिशक
रोजगार कसरु , सुमनकुमार काक िव. नेपाल सरकार
जिडबटु ी यापार गन लाइसे स पाउने
अिभलाषा राखेका यी जाहेरवाला र उ लाइसे स
उपल ध गराइिदने ितब ता जनाउने ितवादी रमन
के .सी. िबच उ घटना हनपु ूवको स ब धका बारेमा
हेदा जाहेरवालाकै भनाइबमोिजम पिन जाहेरवाला र
ितवादीिबच घटना हनभु दा क रब ह ा िदनअिघ
मा एक-आपसमा भेट भएको देिख छ । यसअिघ
उनीह िबच कुनै िकिसमको कुराकानी भएको पिन
देिखँदनै भने यी ितवादी उ हैिसयतका यि हन्
भनी िव वास गन गरी अ य ते ो प बाट प रचय
गराएको अव थासमेत छै न । य तो अव थामा
घटनापूव एकपटक मा भेट भएका, कुनै िचनजान
र नाता स ब धसमेत नभएको अव थामा वैधािनक
तवरबाटै जिडबटु ी यापार गन अनमु ित पाउन स ने
अव था रहँदारहँदै गलत ि याबाट लाइसे स ा
गन उपाय अपनाई यी जाहेरवालाले िवना कुनै िलखत
वा माण यित धेरै रकम िदएको कुरा िव वसनीय
देिखन नआउने ।
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रकम िलनिु दनु गदा आपसमा खडा भएको
कानूनी िलखतलाई मा मा यता िदने हा ो कानूनी
यव थाका बारेमा यी जाहेरवाला वयं जानकार रहनु
पन अव थामा िवना िलखत माण िनजले दाबी गरेकै
आधारमा मा ितवादीउपरको अिभयोग पिु हन स ने
अव था नरहे पिन जनु कृितको कागजको ब डल
यी जाहेरवालाले दशीका पमा पेस गरेका हन् सोही
कृ ितको ब डलसिहत शंका पद अव थामा प ाउ
परेका यी ितवादीले मौकामा बयान गदा रकमको
प रमाणबाहेकका अ य कुरामा जाहेरी दरखा त
िमलानको बयान गद आफूले यी जाहेरवालाबाट
.८२,०००।- पैयाँ िलएको कुरामा वयं सािबत
रहेको अव थामा उ रकम जाहेरवालाबाट ितवादीले
िलएकै देिखन आउने । यसभ दा बढी रकम िदएको
भ ने जाहेरवालाको िजिकर स ब धमा भने िवना माण
तथा मौकाको बयानसमेतबाट नखल
ु ेको िजिकरतफ यो
इजलास सहमत हन नसिकने ।
सु िज ला अदालतले कै दतफ नबोले पिन
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको ४ नं. मा िबगो कायम भएकोमा
िबगो भराई िबगोबमोिजम ज रवाना र कै दसमेतको
सजाय गनु पन ावधान रहेको देिखएकोमा पनु रावेदन
अदालत हेट डाले पनु रावेदनको रोहमा फै सला गदा
िबगोतफ यथावत् सदर गरी कै दको हकमा यथ
ितवादीलाई २५ िदन कै दसमेत गन गरी सु िज ला
अदालतको फै सला उ टी गरी फै सला गरेको देिखन
आयो भने मु ामा ठहर भएको िबगोको रकमसमेतलाई
ि गत गदा पनु रावेदन अदालतले ठहर गरेको कै द
अविधलाई प रवतन ग ररहन पन अव था नदेिखने ।
अत: िववेिचत त य एवं माणसमेतका
आधारमा
ततु मु ामा ठगीको िबगो रकम
.८२,०००।- कायम गरी मल
ु क
ु ऐन, ठगीको
महलको ४ नं. बमोिजम ितवादीलाई ज रवानाको
अित र थप २५ िदन कै दसमेत गन गरी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७३।३।५ मा भएको

फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : सभु ाशच दाहाल
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०४४६, ठगी, नेपाल
सरकार िव. रमन के .सी.
पनु रावेदक ितवादी समु नकुमार काक
िव
परेको उ जाहेरीउपर वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणले फै सला गद ितवादी समु नकुमार
काक ले वैदेिशक रोजगार यवसाय गन पाउने
इजाजतसमेत निलई वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने
भनी जाहेरवालाबाट रकम िलई वैदेिशक रोजगारमा
पठाए पिन िवदेशमा पु याई भनेअनस
ु ारको काम
िदलाउन नसक अलप पारेको र फक आएपिछ
वैदेिशक रोजगारीमा पठाउन भनी िनजले िलएको
रकम िफता माग गदा उ रकम पिन िफता गरेको
नदेिखएकोले वैदेिशक रोजगार ऐनबमोिजम कै द र
अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो तथा हजानाबापतको
रकमसमेत ितवादीबाट भराई पाउने ठहराई फै सला
गरेको देिखन आउने ।
वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट
उपयु बमोिजमको फै सला गदा यी जाहेरवाला
र ितवादीिबच भएको िलखत कागजलाई मु य
आधार िलएको पाइयो । जाहेरवालाले वैदेिशक
रोजगार िवभागसम पेस गरेको उ कागज बेहोरामा
जाहेरवालीका भाइ िशवकुमार िव लाई वैदेिशक
रोजगारीमा दबु ई पठाइिदने सतमा यी पनु रावेदक
ितवादी समु नकुमार काक ले जाहेरवाला ताराकुमारी
कटुवालबाट दईु लाख पचास हजार पैयाँ बिु झिलएको
र सतअनस
ु ारको काम गन नसके सावाँ र याजसमेत
िफता गन बेहोरा उ लेख गरी या चे सहीछापसमेत
गरेको देिखने ।
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ितवादी तथा िनजका सा ीले वैदेिशक
रोजगारीमा जाहेरवालीका भाइलाई पठाइिदने भनी
रकम िलएको होइन भनी िजिकर िलएको देिखए
पिन जाहेरवालीसँग रकम िलँदा िलखत कागज गन
ितवादीले अ य यि लाई उ योजनबापतको
रकम िदएको भए सोको माण पेस गन स नु पनमा
उ माण पेस गन सके को पिन नदेिखने ।
जाहेरवाली र पनु रावेदकिबच रकमको लेनदेन
भएको क रब तीन मिहनापिछ िनज जाहेरवालाका भाइ
िशवकुमार िव वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा दबु ई
गएको र यसको क रब दईु मिहनापिछ फक आएको
कुरा पीिडतले पेस गरेका राहदानीलगायतका िमिसल
संल न कागजातह बाट समेत पिु हन आउने ।
जाहेरवालीबाट रकम िलएको कागजातमा
प सँग वैदिे शक रोजगारीमा मािनस पठाउने योजनाथ
रकम िलएको प भएको, उ िलखत कागजातमा
पनु रावेदक वयंले सहीछाप ग रिदएको, उ
कागजातको वैधािनकताउपर
उठाउन नसके को,
आफूले उ रकम िलएको नभई वैदिे शक रोजागारीमा
मािनस पठाउने यि िचनाइिदएको मा हो भनी दाबी
गरे पिन सो कुरा पिु हने गरी कुनै पिन माण पेस
गन नसके को समेतबाट पनु रावेदक ितवादीले िलएको
िजिकर खि डत हन गई जाहेरवालीको जाहेरी बेहोरा
समिथत हन आउने ।
अत: त य एवं माणसमेतका आधारमा
पनु रावेदक ितवादी समु नकुमार काक ले िवना
इजाजत जाहेरवालीका भाइ िशवकुमार िव लाई
वैदेिशक रोजगारमा पठाई काम िदलाउन नसक अलप
पारेको अव थामा नेपाल फकाउनसमेत घरप रवारले
नै रकम पठाउनु परेको कुरा पिु हन आएकोले िनजको
उ काय वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा
१० र ४३ िवपरीतको कसरु अपराध भएको देिखँदा
ितवादी समु नकुमार काक लाई ऐ. ऐनको दफा
४३ बमोिजम ३(तीन) वष कै द र .३,००,०००।-

(तीन लाख पैयाँ) ज रवाना तथा िबगोको हकमा
िबगो .२,५०,०००।- (दईु लाख पचास हजार
पैयाँ) र सोको ५० ितशतले हन आउने हजाना
.१,२५,०००।- (एक लाख प चीस हजार पैयाँ)
गरी ज मा .३,७५,०००।- (तीन लाख पचह र
हजार पैयाँ) साथै आतेजातेबापतको थप रकम
.४०,०००।- समेत गरी ज मा .४,१५,०००।(चार लाख प हजार पैयाँ) ितवादी समु नकुमार
काक बाट जाहेरवालीले भरी पाउने ठहराई वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०७२।३।२९ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : सभु ाशच दाहाल
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. २
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी ई र साद खितवडा, ०६७-CI-०९०५, ज गा
घर िखचोला घर खाली चलन, शेख ओजैरसमेत िव.
अ दुल म नान
सु अदालतको आदेशानस
ु ार भई आएको
सजिमन मचु ु काको बेहोराबाट समेत मदरसा रहेको
त य देिखन आएको छ । पनु रावेदन अदालत हेट डाले
फै सलामा उ मदरसा आिधका रक िनकायमा दता
नरहेको भनी उ लेख गरेको भए तापिन यसरी दता
भए नभएको स ब धमा माण बझ
ु ी उ िन कषमा
पगु ेको भ ने एकातफ देिखँदैन भने अक तफ उ
मदरसा दता रहे नरहेको भ ने िवषय ततु मु ामा
िववादको िवषयव तु रहेको भ ने पिन देिखन आउँदनै ।
यसैगरी सु अदालतले उ घर ज गामा रहेको मदरसा
कुललाई ितवादी कायम नगरेको आधारमा िफराद
खारेज हने ठह याएको पाइ छ । िखचोला मेटाई चलन
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चलाई पाउँ भ ने मु ामा स बि धत यि ह लाई
ितवादी बनाई मु ा दायर ग रसके पिछ पेटबोलीबाट
देिखएका अ य यि ह लाई बु न वा नबझ
ु ी नहने
सा ी माण बु न सिकने चिलत कानूनले यव था
गरेको पाइने ।
िववािदत िक.नं.९८९ को घरज गा वादीको
नाउँमा दता कायम रहेको भए पिन िनज वयंले
जमालल
ु ओलमु हैदर सही वलवु ा, रौतहटलाई दान
िदएको भ ने ितउ र िजिकर स ब धमा यसरी दान
िदए निदएको िवषयमा माण बझ
ु ी वादी दाबीबमोिजम
क जा िखचोला गरे नगरेको िवषयमा ठहर िनणय
गनपनमा
सो स ब धमा कुनै माण नबझ
ु
ु ी भएको सु
अदालतको िु टपूण फै सलाकै आधारमा पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट उ सु फै सला उ टी भई वादी
दाबीबमोिजम िखचोला हने ठहर गरेको पाइँदा उ दवु ै
फै सलाह कायम रहन स ने नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार एवं कारणह बाट
ततु मु ाको िफराद खारेज गन ठह याएको रौतहट
िज ला अदालतको िमित २०६६।२।२७ को फै सला
एवं सो फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु ने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६७।७।८ को
फै सलासमेत दवु ै फै सला बदर ग रिदएको छ । अब जे
जो बु नु पछ बझ
ु ी ठहर िनणय गनु भनी िमिसल रौतहट
िज ला अदालतमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल पौष १८ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-०५२७, आयकर
(आ.व.०६२/६३), खुमराज पुजाली िव. राजकुमार
गो छा
करदाताले
ापन प माफत िवदेश
भारतबाट सामान आयात गरेको भ नेमा िववाद

देिखएन । सामान आयात गदा भारतमा ि लय रङ
एजे टलाई बझ
ु ाएको द तरु एवं भाडा, िबमा र
अ य खचसमेतको वा तिवक खच रकम हो भने
पिन सो रकम भु ानी िदएको कुनै माण पेस हन
सके को पाइएन । भारतबाट आयात ग रने सामान
भ सार कायालयमा आइपगु ेपिछ कुन सामानमा के
कित ि लय रङ खच भु ानी गरेको भ ने भ सार
ापनप मा उ लेखस म गरेको पाइएन । ि लय रङ
एजे टलाई ितरे बझ
ु ाएको भने पिन सोको व तगु त
माण िमिसल संल न रहेको नदेिखँदा सो रकमलाई
वा तिवक खच भएको रकम भनी िम हा िदन िम ने
नदेिखने । मालबाहक साधन भारत तथा नेपालमा
िडटेन भएको अव थामा लागेको खचको भु ानी
गरेको पिु गन िबल एवं भौचरलगायतका माण पेस
गरी सो खच पिु गन दािय व यथ फमको रहेकोमा
मालबाहक गाडी िडटेन गरेको अव थामा सो रकम
गाडीलाई ितरे बझ
ु ाएको पिु गन कुनै कागजातसमेत
यथ फमले गज
ु ान सके को पाइएन । भारतमा गाडी
िडटेन गदा यसमा यती िडटे सन खच लागेको भनी
भारतबाट लेखी आएकोसमेत नदेिखएको र भ सार
ापनप मा समेत सो उ लेख भएको नदेिखएको
अव थामा िडटे सन खच भनी लेिखएको रकमलाई
करयो य आय होइन भ न निम ने ।
यथ फमले रकम भु ानी गदा तलबी
भरपाइमा नाम समावेशै नभएका यि ह का नाममा
भु ानी िदएको भ ने कुरा यथ फमले वीकार
गरेको पाइ छ । अ थायी एवं यालादारीमा रहेका र
फमको कारोबार यवसायको िसलिसलामा बािहर घु ने
कमचारी हँदा भु ानी फाराममा नाम समावेश नभएको
भ ने यथ फमको िजिकर रहेको पाइयो । अ थायी,
करार वा यालादारी जनु सक
ु ै कृितका कमचारी भए
पिन कमचारीलाई तलब भु ानी िदँदा तलबी फाराम नै
तयार नगरी आिधका रक अिभलेख नै नराखी हचवु ाको
भरमा भु ानी िदएको कायले कानूनी मा यता पाउन
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नस ने । ितथ पा डे र यथ फमका िबच िमित
२०६३।२।५ मा स झौता भएबमोिजम गाडी िब
गरी िदन उ रकम किमसन िदएको भ ने यथ
फमको िजिकर रहेको पाइ छ । िमित २०६३।२।५
मा यथ फम र ितथ पा डेिबच ोटन गाडी थान १
िब गन गराउने स ब धमा स झौता भएप चात् .
८५,०००।- रकम भु ानी गरेको भ ने िमिसल संल न
स झौताप तथा भु ानी भौचरबाट खु न आएको
पाइ छ । सो स झौताबमोिजम गाडी िब भएको भ ने
पिु गन िबल भरपाइलगायतका माण यथ फमले
पेस गरेकोसमेत नदेिखँदा स झौता भएको भ ने मा
आधारमा उ रकमलाई करयो य आयमा समावेश गनु
पन रकम होइन भ न निम ने ।
Rate and taxes तफ .८,७१७।भु ानी गरेको भनी आय िववरण पेस गदा दाबी िलएको
पाइ छ । उ रकम खदु आयमा समावेश हनु पन भ ने
पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा सो रकम कुन िबलबाट
खच भु ानी गरेको हो भनी पनु रावेदक कायालयले
खल
ु ाउन नसके को हँदा उ रकमलाई खदु आयमा
समावेश गन िम ने नदेिखने । राज व यायािधकरणमा
पेस हन आएको यथ फम र हलास िब कुट ए ड
क फे सनरीका िबच भएको स झौतामा याज िदने
िलने सत भएको नदेिखएको भनी खु न आएको
अव थामा यथ फमले याज िलएको भ ने पिु गन
त यु माण पनु रावेदकबाट पेस हनसके को समेत
नदेिखँदा य तो रकमलाई खदु आयमा समावेश गन
निम ने । ि - टेसनरी खच रकम कुन िमितमा खच
भएको रकम हो भनी पनु रावेदकले प दाबी िलन
सके को देिखँदैन । मण खच . ५९,६२२।०८
यथ फमका साझेदार िदवाकर गो छाले फमको
िनणयानस
ु ार मण गरी िनयमानस
ु ार नै खचको िबल
भु ानी िलएको िमिसल संल न माणबाट देिखन
आएको हँदा य तो खचलाई करयो य आयको पमा
िलन िम ने देिखएन । सेिलङ ए ड िडि यस
ु न खच

.१,५६,०३५।- को स ब धमा के कुन िमितमा कुन
िबलबापत सो रकम खच भएको भ ने पनु रावेदकले
प दाबी िलनसके को नदेिखँदा य तो अ प
मागको आधारमा सो रकमलाई करयो य आय मा न
िम ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत त य एवं माणको
आधारमा ठुला करदाता कायालय काठमाड को िमित
२०६४।३।३२ को िनणय र अि तम कर िनधारण
आदेशलाई के ही उ टी गरी Rate and taxes
अ तगतको . ३१,६०२।- म ये .२२,८८५।- खदु
आयमा समावेश हने र . ८,७१७।- खदु आयमा
समावेश हन नसक िम हा हने, Warranty खचबापतको
. २८,१५९।६८ खदु आयमा समावेश हने, िमठाई
खच . १४,९६२।५० खदु आयमा समावेश हने,
टाफ वेलफे यर खच . ६,८००।- र . ९,३२४।खदु आयमा समावेश हने तथा Security Deposit
को . ३४,०००।- खदु आयमा समावेश हन नसक
िम हा हने, ि - टेसनरी खच . १५,५२०।-, मण
खच . ५९,६२२।००, Selling and Distribution
Exp. को . १,५६,०३५।- खदु आयमा समावेश हन
नसक िम हा हने गरी िमित २०६५।५।९ मा भएको
राज व यायािधकरणको फै सला सो हदस म िमलेको
देिखँदा सदर हने र ि लय रङ खच .१५,४४,९६०।िडटे सन खच .४,६९,१३६।-, कमचारीको तलब
खच .२,६५,९२७।- र गाडी िब को किमसन
सिु वधाबापतको .८५,०००।- रकम करयो य आयमा
समावेश गनु पनमा उ रकम िम हा िदने गरी भएको
फै सला सो हदस म निमली के ही उ टी भई ि लय रङ
खच, िडटे सन खच, कमचारीको तलब खच र गाडी
िब को किमसन सिु वधाबापतको रकम करयो य
आयमा समावेश हने ।
उपरिज ार: इि दरा शमा
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभु म् ।
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३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-०६४३, अवैध ख
कटानी गरी हािन नो सानी गरेको, िगरीराज िगरीसमेत
िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादी भवु न साद अिधकारीले
आफू उपभो ा सिमितको पदािधकारी नरहेको कारण
आफू िनद ष रहेको भनी िजिकर िलएको भए तापिन
िनज गौरी सामदु ाियक वनको चाकिलघाटको पि मको
वनमा अवैध ख कटान भएको फे ला पारी बरामद
हँदाको समयमा नै प ाउ परेको देिख छ भने आफू
ठेकेदारको पमा काम गछु र वन उपभो ा सिमितको
सद यसमेत रहेको भनी वीकार गरेको देिख छ । यसरी
मु ाका अ य सबै ितवादीह ले आफूह ले िज ला
वन कायालयको अनमु ित निलई ख कटान गरेको भनी
वीकार गरेको अव था तथा यी ितवादी भवु न साद
अिधकारी काठको ठेकेदार रहेको अव थालाई िवचार
गदा वन उपभो ा सिमितको पदािधकारी नभएको
आधारमा मा ख कटानीमा यी ितवादीको संल नता
नरहेको भनी मा न िम ने देिखँदैन । ठेकेदारको पमा
यी ितवादीको संल नता रहेको नै देिख छ । आफू
वन उपभो ा सिमितको पदािधकारी नभएको कारणले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पछ भ ने ितवादी
भवु न साद अिधकारीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने । वन उपभो ा सिमितले िवगत
३ वषदेिख कुनै पिन काठ दाउरा िनका न नसक
उपभो ाह लाई िवतरण गन नसके को अव थामा एक
वषको काय योजनाबमोिजम काट् न पाउने ि कमभ दा
के ही बढी ९१५.७७ घ.िफ. काठ दाउरा कटान भएको
तर सो गनको लािग आफूह को आपरािधक मनसाय
नरहेकोले अिभयोग दाबीबाट फुसद पाउनपु न भनी
िजिकर िलएको देिख छ । ितवादीह ले उ िजिकर
िलएको भए तापिन राि य वनलाई सामदु ाियक

वनको पमा हण गदा नै आफूले सामदु ाियक
वनको पमा पाएको वन े मा कुनै कारको हािन
नो सानी गन गराउने छै न , काययोजनाबमोिजम
काम गन नसके मा वा काययोजनािवपरीत काम
गरेमा वन ऐनबमोिजम कारबाही गरेमा हा ो म जरु ी
छ भनी कबिु लयतनामासमेत गरेको देिख छ । यसरी
काययोजनाबमोिजम गनछ भनी कबिु लयतनामासमेत
ग रसके को अव थामा वन कायालयबाट सहमित निलई
आ नो िहसाबबाट ख कटानी गरेकोमा आफूह को
आपरािधक मनसाय नरहेको भ ने आधारमा मा
अवैध पमा ख कटानी गन कायबाट उ प न कानूनी
दािय वबाट उ मिु पाउन स ने अव था रहँदनै ।
ितवादीह लाई कानूनबमोिजम सजाय हनु नै पन ।
िज ला वन कायालयको तफबाट दायर
भएको अिभयोगप मा
८,३३,५०४।२० हािन
नो सानी भएको भनी उ लेख भएको देिख छ । सु
िज ला अदालतको फै सलामा आ.व.२०६८।६९ मा
लट नं.२ग बाट वािषक २ग मौ दातको २९८९.८७
घन िफट काठ मा िज ला वन कायालयको सहमित
िलई संकलन गन पाउने ावधान रहेको भ ने उ लेख
भएकोमा सो कायालयको सहमित नभएको अव थामा
सो मा ालाई घटाई िबगो कायम गरेको देिखयो । जनु
काम वन कायालयको सहमितबाट गन सिक छ सो
काय वन कायालयको सहमित निलएको अव थामा
पिन कानूनसङ् गत नै ह छ भनी मा न िम दैन । यस
अव थामा २९८९.८७ घन िफटस म काटेको काठ
वैध र सोभ दा मािथको मा अवैध काठ हो भनी सु
िज ला अदालत आफै ँ ले िबगो घटाउने गरी भएको सु
अदालतको फै सला मनािसब देिखँदैन । बरामद भएको
स पूण काठको िबगो कायम गनु पन ।
अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा
िज ला वन कायालयको सहमित र म जरु ीबाट मा
काठ कटानी गन पनमा सोबमोिजम नगरी अिनयि त
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पमा सामदु ाियक वनबाट अवैध काठ कटानी गरी
ितवादीह ले वन ऐन, २०४९ को दफा५०(१)(घ)
(४) बमोिजमको कसरु गरेको देिखँदा सु दाङ देउखरु ी
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी ितवादीह लाई
उ दफाबमोिजम िबगो .८,३३,५०४।२० को
दो बर .१६,६७,००८।४०२ दामासाहीले ज रवाना
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को िमित
२०७१।१।१७ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-१०७७, उ ेषण
/ परमादेश, पूणकुमार काक िव. राि य िचया तथा
कफ िवकास बोडसमेत
संवैधािनक यव थाबाट िचया खेतीमा िनभर
साना िकसानह ले आ नो मको याला पाउनु
पन तथा प र म गरी उ पािदत ह रयो िचयापि को
समयानस
ु ारको उिचत मू य पा र िमक पाउनु
पन कुरामा िववाद देिखएन । ह रयो पि िचयाको
वे छाचारी ढंगबाट मू य िनधारण भई म गरी
जीिवकोपाजन गनपन
ु िकसानह आ ना आधारभूत
हकबाट िवमख
ु हनपु न तथा िबचका यापारीले बढी
लाभ िलने, सरकारी राज व छली गन अव थाको
अ य हनपु न देिखन आउने ।
उपयु िववेिचत संिवधान, कानून तथा
आधार कारणह बाट िचया िकसानह को मौिलक
हकको संर णको लािग ह रयो पि िचयाको मू य
समय समयका लािग (on the seasonal basis)
वै ािनक र व तिु न िकिसमले ह रयो पि िचयाको
मू य तो नु र सोही मू यको आधारमा करको दायरामा
याउन आव यक िनया मक यव थासमेत गनु भनी
िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेशस म जारी

हने ।
इजलास अिधकृ त: िशवह र पौड् याल
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल आषाढ १० गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७४-WO-०४०७, उ ेषण /
परमादेश, नागे साद पटेल िव. लोक सेवा आयोग
के ीय कायालय, अनामनगरसमेत
िनवेदक म यमा चल े ीय वा य
िनदशनालयको िमित २०७०।११।१६ को
िनणयानस
ु ार िमित २०७०।३।६ देिख लागू हने गरी
र िवप ी सोनालाल साह (कान)ु िमित २०६७।१।२०
को िनणयानस
ु ार िमित २०६६।१०।१७ देिख लागू हने
गरी नेपाल वा य सेवा सहायक पाँच तहमा तरविृ
भएको कुरामा िववाद देिखँदैन । िनजह को बढुवा
समायोजनको लािग भएको िव ापनअनस
ु ार िज ला
वा य कायालय, गौर, रौतहटबाट पाँचौ तहको हे.अ.
पदमा बढुवा समायोजन ग रएको सूचनामा यी िनवेदक
नागे साद पटेल सात न बरमा िसफा रस भएको
देिख छ । िवप ी सोनालाल साह उ िसफा रसमा
समावेश भएको देिखँदनै । सोउपर िवप ीले लोक
सेवा आयोग नारायणी अ चल कायालय हेट डामा
िनवेदन िदएकोमा उ कायालयले वा य सेवा
ऐन तथा िनयमावलीको प रिधिभ रही स बि धत
उ मेदवारह ले ा त गरेको शैि क यो यता, नोकरी
अविध र तरविृ मा ये रहेका उ मेदवारह लाई
कानूनबमोिजम बढुवा सिमित ारा कायस पादन तथा
अनभु वको मू याङ् कन ारा हने बढुवा समायोजन
ग रएकोउपर िच नबझ
ु ी उजरु ी गरेकोमा कुनै स यता
नरहेको हँदा उजरु ी खारेज ह छ भनी िनणय गरेको
देिख छ । सो िनणयउपर िवप ी सोनालाल साहले लोक
सेवा आयोगमा उजरु ी गरेकोमा लोक सेवा आयोगबाट
िनज सोनालाल साहसमेतलाई स भा य उ मेदवार
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कायम गरी नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा
१७ को उपदफा (५) को ख ड (ख) बमोिजम पाँच
तहमा तरविृ भएको आधारमा ये ठतातफ िवचार
गदा िनवेदकसमेतका उ मेदवारभ दा ये ठ रहेको
देिखएकोले उ बढुवा समायोजन िसफा रस सूचीमा
समावेश हने िनवेदक नागे साद पटेलको नाम बढुवा
सूचीबाट हटाई िवप ी सोनालाल साहलाई बढुवा
समायोजन गरेको देिखने । िनवेदक नागे साद पटेल
नेपाल वा य सेवा ऐन (चौथो संशोधन), २०५३
बमोिजम दफा १७ को कानूनी यव थाबमोिजमको
जे ठ उ मेदवार नभई िनज िमित २०७०।३।६ बाट
लागू हने गरी पाँचौ तहमा तरविृ भएकोलाई बढुवा
समायोजन नगरी िमित २०६६।१०।१७ बाट लागू
भई कायरत िवप ीम येका सोनालाल साहलाई बढुवा
समायोजन गरेको िनणयलाई कानूनिवपरीतको भनी
भ न िम ने नदेिखने ।
अतः लोक सेवा आयोग के ीय कायालयबाट
िवप ी सोनालाल साहसमेतलाई स भा य उ मेदवार
कायम गरी नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को
दफा १७ को उपदफा (५) को ख ड (ख) बमोिजम
पाँच तहमा तरविृ भएको आधारमा ये ठतातफ
िवचार गदा िनवेदकसमेतका उ मेदवारभ दा ये ठ
रहेको देिखएकोले उ बढुवा समायोजन िसफा रस
सूचीमा समावेश हने िनवेदक नागे साद पटेलको
नाम बढुवा सूचीबाट हटाई िवप ी सोनालाल साहलाई
बढुवा समायोजन गन गरेको िमित २०७४।५।२९ को
िनणय कानूनस मत देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर
ग ररहनु परेन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः शोभा पाठक
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल साउन २३ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७०-CR-१५२६, लागु औषध

खैरो हेरोइन, जमाल अ सारी िव. नेपाल सरकार
ितवादीह म ये शेष इिलयासले लगाएको
याके टको ख तीिभ लक
ु ाई राखेको अव थामा
लागु औषध हेरोइन ९२ ाम फे ला परेको बरामदी
मचु ु काबाट देिख छ । ितवादी दवु ैजना सँगै रहेको
अव थामा फे ला परेको उ हेरोइन दवु ै ितवादीह को
संयु स लाहमा राजु भ ने यि लाई िदन बालकुमारी
पल
ु मा कुरी राखेको अव थामा हरीले प ाउ गरेको
भ ने कुरा दवु ै ितवादीले वीकार गरेको अव था
छ । पनु रावेदक ितवादीले आ नो साथबाट लागु
औषध बरामद नभएकोले आफू िनद ष रहेको भ ने
िजिकर िलएतफ िवचार गदा, हेरोइन मा ा मक पमा
अ य त कम मा ामा भए पिन यसको असर ग भीर
हने, यसको कारोबार ाममा मा हने हँदा यसलाई
अलग अलग यि ले िलई िहँड्ने गरेको पाइँदनै ,
िनजको सँगै रहेका ितवादीबाट रँगे हात बरामद
भएको अव था हँदा िनजको िजिकर मनािसब देिखन
नआउने ।
ितवादी जमाल अ सारीले अनस
ु धानको
ममा बयान गदा २०६७।९।१३ गते शेष इिलयासले
भारतको र सौलबाट मु ना खाँले िदएको एक पोका
लागु औषध खैरो हेरोइन लक
ु ाई याएको छु । उ
लागु औषध खैरो हेरोइन िलन राजु भ ने के टा आउँछन
उसलाई िदनु भनेकोले सो लागु औषध िदनका लािग
शेष इिलयासको अनरु ोधमा उ लागु औषध िब
गन भनी िनज शेष इिलयाससँग बालकुमारी पल
ु िनर
कु ररहेको अव थामा हरी आई हामी दवु ैजनालाई
प ाउ गरेका हन् भ ने बयान गरेको देिख छ ।
िनजह को उ बयानबाट िनजसमेत संल न
भएको कुरामा ि िवधा नरहने । अदालतमा दवु ैजना
ितवादीह ले बयान गदा कसरु मा इ कारी भई
बयान गरे पिन िनजह लाई हरीले य तो सािबती
गराउनु पन कारण ट पान सके को देिखँदैन ।
दशीको पमा लागु औषध बरामद भएको, दवु ै जना
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ितवादीह प ाउ परेका, र अनस
ु धानको बयानमा
दवु ैजना कसरु मा सािबत भएका तथा िनजह को
अनस
ु धानको सािबती बयानलाई बरामद भएको लागु
औषधले समथन गरेको अव थामा अदालतमा इ कारी
बयान गरेकै आधारमा यी पनु रावेदक ितवादी िनद ष
छन् भ न स ने अव था नरहँदा परु ावेदन अदालतको
फै सला उ टी गरी सफाइ हनपु न भ ने ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ)
(ङ) र (च) बमोिजमको कसरु मा सोही ऐनको दफा १४
(१) (६) (२) बमोिजम ितवादी जमाल अ सारीलाई
१२ वष कै द र एक लाख ज रवाना हने ठह याई सु
काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।११।२०
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : िशवह र पौड् याल
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ३ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी ड बरबहादरु शाही, ०७५-WH-००२३,
ब दी य ीकरण, िनिकता तामाङ िव. काठमाड
िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
िनवेदकलाई पु पा गु ङको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार ितवादी िहमाल तामाङ भएको
ठगी मु ामा जाहेरवाला पु पा गु ङले िकटानी
जाहेरी िदएकोले यी िनवेदकलाई प ाउ गनु पन
हँदा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध (संिहता) ऐन,
२०७४ को दफा ९(२) बमोिजम यी िनवेदकलाई
अनस
ु धानको िसलिसलामा प ाउ गनपन
ु भएकोले
काठमाड िज ला अदालतबाट प ाउ गन अनमु ित
िलई प ाउ गरेको देिख छ । ारि भक पमा नै
यी िनवेदकलाई कानूनी ि या पूरा गरी प ाउ

गरेको कायलाई गैरकानूनी प ाउ भनी मा न िम ने
नदेिखने । िनवेदकलाई िमित २०७५।५।९ को प ाउ
पज
ु अनस
ु ार िमित २०७५।५।१० मा पिहलो पटक ३
िदन, िमित २०७५।५।१२ मा दो ो पटक २ िदन र
िमित २०७५।५।१४ मा ते ो पटक िदन ७ याद थप
गरी थुनामा राखेको देिखने ।
िनवेदकका उपर ठगी गरेको भनी िकटानी
जाहेरी िदएको देिखँदा अिहले नै यी िनवेदक िनद ष
रहेछन् भनी भ न िम ने देिखँदनै । यसैगरी सोही
मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा
२४९ को उपदफा (३) (ग) मा कसरु मािणत भएमा
यी िनवेदकलाई सात वषस म कै द र स री हजार
पैयाँस म ज रवाना हने कसरु समेत देिखएकोले
उ मु ाको अनस
ु धानको िसलिसलामा िनजलाई
प ाउ गरी कानूनबमोिजम याद थप गरेको कायलाई
गैरकानूनी भ न निम ने ।
अतः ठगी मु ाको जाहेरी परी कानूनबमोिजम
प ाउ गन अनमु ित िलई प ाउ गरी याद थप गरी
थनु ामा रा ने गरी भएको कामकारबाही कानूनअनु पकै
देिखँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनु
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल भदौ २१ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-११४४, यान
मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. होमबहादुर थापासमेत
वारदात थलमा उपि थत भई िनजले
पीिडतलाई कुटिपट गन काय गरेका हन् भनी सु जाहेरी
बेहोरा एवं च मिदत यि ह को भनाइसमेतबाट यी
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ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको
भनी खु न आएको नदेिखएको हँदा ततु मु ामा
य र प रि थितज य माणबाट यी ितवादी
होमबहादरु थापालाई कसरु दार कायम गन िम ने
अव था नदेिखँदा िनज ितवादी होमबहादरु थापाको
हकमा िनजलाइ सफाइ िदने गरी सु सख
ु त िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।०२।१३ मा भएको फै सला
सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट भएको
फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादी वेश म छे लको िव मा मौकाको
िकटानी जाहेरीमा नाम उ लेख भएको नदेिखएको र
मौकामा प ाउ परेका सह ितवादीले अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको सािबती बयानमा पिन यी
ितवादीसमेत रहेको भनी िनजउपर पोल गरेको
नदेिखएको एवं जाहेरवाला तथा पीिडत वयंले यी
ितवादी वारदात थलमा उपि थत रहेका र चोट
छाडेको भनी भ न नसके बाट र ितवादीका सा ी
गोपीलाल दमाईले वारदातको समयमा यी ितवादी
नेपालमा नभई भारतमा िथए भनी गरेको बकप समेतले
वारदातको समयमा आफू घटना थलमा नभई अ य
रहेको भ ने िनज ितवादीको िजिकर नै पिु हन
आएको देिखएबाट िनज ितवादी वेश म छे लले
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु मािणत
हन नसके को अव थामा िनज ितवादी वेश
म छे ललाई सु सख
ु त िज ला अदालतबाट अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु दार ठहर गरी िनज ितवादीलाई
७ (सात) वषको कै द सजाय हने गरी सु सख
ु त िज ला
अदालतबाट िमित २०७०।०५।१८ मा भएको फै सला
उ टी भई िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने भनी
पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट िमित २०७१।७।१६
मा भएको फै सला िमलेकै देिखन आएकोले पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ, ततु मु ामा यी ितवादी होमबहादरु

थापालाई कसरु दार कायम गन िम ने अव था नदेिखँदा
िनज ितवादी होमबहादरु थापाको हकमा िनजलाइ
सफाइ िदने गरी सु सख
ु त िज ला अदालतबाट िमित
२०७१।०२।१३ मा भएको फै सला सदर हने भनी एवं
ितवादी वेश म छे लले अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु गरेको पिु मािणत हन नसके को अव थामा
िनज ितवादी वेश म छे ललाई सु सख
ु त िज ला
अदालतबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु दार
ठहर गरी िनज ितवादीलाई ७ (सात) वषको कै द
सजाय हने गरी सु सख
ु त िज ला अदालतबाट िमित
२०७०।०५।१८ मा भएको फै सला उ टी भई िनजले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने भनी पनु रावेदन
अदालत सख
ु तबाट िमित २०७१।०७।१६ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखन आएकोले सदर हने ।
इजलास अिधकृत : सरु थ साद ितम सेना
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६८-CI-०४२३, िखचोला
मेटाई चलन चलाइ पाऊँ, कमलनाथ िव. नारायण िसंह
साउद
पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट भएका
आदेशानस
ु ार िमित२०६७।११।२मा भई आएको
थलगत नापन सा मचु ु काबाट न.नं. १४, न.नं.
१५, न.नं. १६ र न.नं.१९ मा िववािदत ज गा भ ने
जिनई आएको देिखएकोमा न.नं.१६ को िववािदत
ज गा िक.नं.१४३४ िभ को देिखन आए तापिन
सो िववािदत ज गामा वादीको दाबी रहेको देिखन
आएन । िववािदत न.नं. १९को ज गामा ितवादी
आनिसंह मालको भोगको जिमन हो भनी उ न सा
मचु ु कामा उ लेख भई आएको देिखएको छ । उ
न.नं.१९को िववािदत ज गा िक.नं.१४३५ िभ को
देिखन आई सो ज गा वादी नारायण िसंह साउदको
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नाममा दता रहेको देिख छ । वादीको नाउँमा दता
रहेको उ ज गामा वादीको भोग नरही ितवादीको
भोगमा रहेको देिख छ । आ नो नाउँमा दता े ता
नरही वादीको नाउँमा एकाका नामको ज गा अ को
भोग भ ने देिखएपिछ र उ ज गा आ नो भएको भए
सो कुराको माणसिहत ितउ र प दािखल गनु
पनमा ितवादी आनिसंह मालले ितउ र नै निफराई
वादी दाबी वीकार गरी बसेको देिखँदा िनजले वादी
दाबीबमोिजम िखचोला गरेको देिखन आयो । न.नं.१५
अथात् िक ा नं.१४३३ को ज गाधनीको दता
माणपज
ु ाबाट वादी नारायण िसंह साउदको नाममा
रहेको देिखएको तर सो ज गाको भोग िनजको नरहेको
भनी न सा मचु ु कामा उ लेख भएबाट सो ज गा पिन
िखचोला भएकै देिखने ।
वादीको ज गाधनी दता माणपज
ु ामा उ लेख
भएको ज गा िखचोला भयो भिनएको ज गाको े फल
समावेश गदा पिन कम नै देिखएको र वादीको उ
ज गा कमलनाथको भोगचलनमा रहे भएको भनी
न सा मचु ु कामा उ लेख भई आएको देिखँदा वादी
दाबीबमोिजम ितवादी कमलनाथले िक.नं. १४४०
को ज गा िखचोला गरेकै देिखन आएको अव था
हँदा वादी दाबी पु न नस ने भनी सु क चनपरु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी वादी
दाबीबमोिजम िखचोला भएको भ ने ठहर ग रएको
पनु रावेदन अदालत महे नगरको फै सला मनािसब
रहेको देिखन आएको हँदा यी पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर एवं िनजका तफबाट रहनु भएका
िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसमेतसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ मािथ िववेचना ग रएको आधार र
कारणबाट वादी दाबी पु न नस ने ठह याई सु
क चनपरु िज ला अदालतबाट िमित २०६५।१२।१०
मा भएको फै सला उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम
ितवादी कमलनाथले िक.नं.१४४० को ज गाम ये

पूवतफ १७० वगिमटर ज गामा िखचोला गरी घर
बनाएको देिखँदा उ िखचोला गरी बनाएको घर
उठाई वादीले चलनसमेत चलाई पाउने र सोही िक.नं.
को बाँक ७३० वगिमटर ज गामा िनज कमलनाथले
िखचोला गरेको र ितवादी आनिसंहले िक.नं.१४३५
पूरै र िक.नं.१४३३को पूवतफ ६०० वगिमटर ज गामा
गरेको िखचोला मेटाई वादीले चलनसमेत चलाई पाउने
ठहराई िमित २०६८।३।२१ मा पनु रावेदन अदालत
महे नगरबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः- सरु थ साद ितम सेना
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-१४१९,
जालसाजी, का छी े समेत िव. मोहीनी े
पनु रावेिदका ितवादी का छी े ठ र यथ
वादी मोहीनी े ठिबच सासू बहु ारी र बालकृ ण े ठ
का छी े ठको छोरा भई बालकृ ण े ठ मोहीनी
े ठको पित नाताको यि भएको कुरामा कुनै िववाद
रहेको देिखँदनै । यी ितवादी का छी े ठको आ नो
पित मानबहादरु े ठको २०३९ सालमा मृ यु भएपिछ
िनज का छी े ठ र िनजको देवर मानकृ ण े ठिबच
िमित २०५१/१०/०९ मा भएको अंशब डाबाट ा
गरेक हन् । मानबहादरु को जेठी ीमती जिु गनी े ठ
पिन भएको भए पिन िनजको तफबाट जि मएका
छोरा मोहनकृ ण े ठ र का छी े ठिबच अंश मु ा
चली िमित २०५६/०२/०५ मा िमलाप भई मूल
अंिशयारह िबच अंशब डा भइसके को भ ने कुराको
िजिकर पनु रावेिदका ितवादी का छी े ठसमेतले
िलएको ितवाद िजिकरबाट देिख छ भने यी वादी
मोिहनी े ठका पित बालकृ ण े ठ र का छी
े ठका िबच कानूनबमोिजम अंशब डा भइसके को
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भनी ितवादीह ले भ नसके को अव था देिखँदैन ।
कानूनबमोिजम अंशब डा भएको पिु नभएस म अंश
नभएका जनु सक
ृ स पि
ु ै अंिशयारको नाउँमा पैतक
रहेको भए पिन य तो स पि लाई सगोलकै स पि
मा नु पन ह छ । अतः िववादको िक.नं.३९५ को ज गा
का छी े ठ र िनजको देवर मानकृ ण े ठिबच िमित
२०५१/१०/०९ मा भएको अंशब डाबाट ा हन
आएको पैतक
ृ स पि भ ने देिखँदा उ स पि लाई
संगोलको ब डायो य पैतक
ृ स पि नै मा नु पन ।
ितवादीह ले िववादको िक.नं.३९५को
ज गा िब गदा यी वादीको म जरु ी िलएको अव था
देिखँदैन । मूल अंिशयार का छी े ठ र बालकृ ण
े ठको अंश भाग छुट्याई बालकृ ण े ठले िववादको
ज गाबाट पाउने अंश भागबाट यी वादी मोिहनी
े ठले अंश पाउने अंिशयारा भएको कुरामा िववाद
देिखँदैन । यी वादी घर छोडी माइत गई बसेको
अव थामा यी वादीको समेत अंश हक सि निहत रहेको
िक.नं.३९५ को ज गा वादीलाई कुनै थाहा जानकारी
निदई आ नै छोरी ानी े ठलाई ितवादी का छी
े ठले ितवादी बालकृ ण े ठलाई सा ीमा राखी
वादीको अंश हकमा नै ग भीर असर पन गरी हक
ह ता तरण गरेको देिखँदा य तो काम कारबाहीलाई
कानूनअनु पको मा न िम ने नदेिखने ।
यथ वादी मोहीनी े ठले यी ितवादी
का छी े ठ र बालकृ ण े ठसमेतलाई िवप ी बनाई
दायर गरेको अंश चलन मु ामा िनज वादी मोहीनी
े ठले ितवादीह बाट अंश हक छुट्याई िलन पाउने
ठहरी भएको फै सला अि तम भई बसेको देिख छ ।
का छी े ठ र बालकृ ण े ठिबचमा कानूनबमोिजम
अंशब डा नभइसके को ि थितमा िववादको िक.नं.
३९५ को ज गा पनु रावेिदका का छी े ठ र बालकृ ण
े ठिबच दईु भाग लागी उ दईु भागम ये बालकृ णको
१ भागबाट यथ मोहीनी े ठले आ नो अंश भाग
ा गन स ने कानूनतः देिख छ । अतः िववादको

िक.नं.३९५ को ज गामा मोिहनी े ठको समेत
अंश हक सि निहत रही य तो सगोलको पैतक
ृ
स पि म येबाट पितले पाउने अंश भागबाट वादीको
अंश ा गन हक सरु ि त नै रिहरहेको देिखने ।
यथ वादी मोिहनी े ठसमेतको अंश हक
रहेको िक.नं.३९५ को ज गा का छी े ठ र बालकृ ण
े ठ िमली बालकृ ण े ठ सा ीमा बसी का छी
े ठले आ नै छोरी ानी े ठलाई हालैदेिखको
बकसप ग रिदएको देिख छ । यी ितवादीह का
िबच िमित २०६६/३/३१ मा भएको र.नं. ५७२४क
को हालैदेिखको बकसप िलखतमा यी वादीको
म जरु ी सहमित रहेको देिखन नआएको अव थामा यी
वादीलाई िनजको अंश हकबाट नै वि चत गन गरी िदने
का छी े ठ र िलने ानी े ठ भई गरेको िववादको
र.नं. ५७२४क िमित २०६६/३/३१ मा भएको
हालैदेिखको बकसप को िलखतमा वादीका पित
सा ी बसेकै आधारमा सो स पि मा वादीको हकको
समाि त भइसके को भ ने अथ गन हो भने वादीले
आ नो अंशहकको पमा ा त गन स पि बाट वतः
िवमख
ु हन जाने अव था देिखन आउने ।
वादीको िनिववाद अंशहक सि निहत
रहेको िनजको एकासगोलमा रहेक आ नै सासू यी
ितवादी का छी े का नाउँमा पैतक
ृ स पि को
ोतबाट आएको उ िक.नं.३९५ को १-६-२-३
ज गा वादीको म जरु ी वीकृित निलई उ स पि मा
वादीलाई िनजको अंशहकबाट िवमख
ु तु याउने
िनिहत उ े यका साथ यी वादीका पितसमेत सा ीमा
बसी जालसाजीपूवक िमित २०६६/३/३१ मा र.नं.
५७२४क को िलखतबाट हालैदेिखको बकसप
िलखत पा रत गरी िदए िलएको देिखएको हँदा उ
िलखतमा उि लिखत िक.नं.३९५ को ज गामा िनज
वादीको अंशभाग देिखएको हकजित ४ ख डको १
ख ड िलखत जालसाजी घोिषत हने ठहर गरी सु
लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१२।०६
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मा भएको फै सला सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत
े िव. मोहीनी े (जोशी)
पाटनबाट िमित २०७२।०३।०६ मा भएको फै सला
§ ०७२-CR-१४१७, जालसाजी, बालकुमारी
िमलेकै देिखन आउने ।
े िव. मोहीनी े (जोशी)
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र
§ ०७२-CR-१४१८, जालसाजी, ानी
कारणसमेतबाट वादी दाबीबमोिजम िववादको
े समेत िव. मोहीनी े
र.नं.५७२४क िमित २०६६/०३/३१ को हालैदेिखको
§ ०७२-CR-१४२०, जालसाजी, चमेली े
बकसप िलखत जालसाजी घोिषत गरी ४ ख डको
िव. मोहीनी े (जोशी)
१ ख ड िलखत बदर हने गरी सु लिलतपरु िज ला
§ ०७२-CR-१४२१, जालसाजी, ानी े
अदालतबाट िमित २०६९।१२।०६ मा भएको फै सला
िव. मोहीनी े
सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
§ ०७२-CR-१५६८, जालसाजी, बालकुमारी
२०७२।३।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
े िव. मोहीनी े (जोशी)
हने ।
§ ०७३-CR-०७६२, जालसाजी, कुमारी
इजलास अिधकृत : सरु थ साद ितम सेना
लामा िव. मोहीनी े (जोशी)
क यटु र : मि दरा रानाभाट
§ ०७३-CR-०७६३, जालसाजी, कुमारी
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् ।
लामा िव. मोहीनी े (जोशी)
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
§ ०७३-CR-०७६४, जालसाजी, कुमारी
ु ार
फै सला भएका छन्:लामा िव. मोहीनी े (जोशी)
§ ०७२-CI-१३५५, राजीनामा िलखत बदर,
§ ०७३-CR-०७६५, जालसाजी, कुमारी
बालकुमारी े समेत िव. मोहीनी े
लामा िव. मोहीनी े (जोशी)
§ ०७२-CI-१३५६, हालैदेिखको बकसप
§ ०७३-CR-०८९४, िलखत बदर, कुमारी
बदर, बालकुमारी े िव. मोहीनी े
लामा िव. मोहीनी े (जोशी)
§ ०७२-CR-१३७३, जालसाजी, बालकुमारी
§ ०७३-CR-०८९५, िधतो ब धक िलखत
बदर, कुमारी लामा िव. मोहीनी े (जोशी)
े समेत िव. मोहीनी े
§ ०७२-CI-१४०१, राजीनामा िलखत बदर,
§ ०७३-CR-०८९६, िलखत बदर, कुमारी
बालकुमारी े िव. मोहीनी े
लामा िव. मोहीनी े (जोशी)
§ ०७२-CI-१४०२, िलखत बदर, चमेली े
§ ०७३-CR-०८९७, राजीनामा िलखत बदर,
िव. मोहीनी े (जोशी)
कुमारी लामा िव. मोहीनी े
§ ०७२-CI-१४०३, िलखत बदर, ानी े
िव. मोहीनी े
इजलास नं. ४
§ ०७२-CI-१४०४, िलखत बदर, ानी
१
े समेत िव. मोहीनी े (जोशी)
§ ०७२-CI-१४०५, हालैको बकसप बदर, मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
ानी े समेत िव. मोहीनी े (जोशी)
आन दमोहन भ राई, ०७५-RB-०१४२, बिकङ
§ ०७२-CR-१४१६, जालसाजी, बालकुमारी कसरु , नेपाल सरकार िव. आिशष िगरी िसंहसमेत
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ितवादी आिशष िगरी िसंह र राजे िगरी
िसंहले अनस
ु धान अिधकारी र अदालतमा गरेको
बयानमा जाहेरवालालाई अनादर भएका िववादमा
आएका चेक आफूह ले काटी िदएको त यलाई
वीकार गरी खातामा रकम ज मा हने आशाले गदा
चेकह काटी िदएको र यवसाय घाटामा गएको
कारणले समयमै पैसा िदन नसके को हो । जाहेरवालालाई
िदनु पन सबै रकम ित रसके को छ, कुनै रकम बझ
ु ाउन
बाँक छै न, बिकङ णालीलाई हािन नो सानी हने कुनै
कसरु नगरेको हँदा सजाय हनु पन होइन भनी उ लेख
गरेको देिखने ।
ितवादीह ले िमित २०७५।०१।२३ मा
जाहेरवालालाई बझ
ु ाउनु पन रकम .२,२०,०००।बझ
ु ाएको र जाहेरवाला रणबहादरु कुँवरले उ रकम
नगदै बझ
ु ी िलई सोही िमितमा भरपाइसमेत गरी िनजले
अदालतमा बकप गदा “मैले पाउनु पन सबै रकम
.२,२०,०००।- पूरै पाइसके को छु, ितवादीह ले
पाउनु पन सजाय पाइसके , अब मलाई कुनै आपि
छै न” भ ने बेहोरा लेखाई िदएको िमिसल संल न माण
कागजातह बाट देिखने ।
ितवादीह ले आफूले िनयतवश रकम
नभएको भ ने कुरा जानी जानी चेक काटेको नभई
यवसायबाट ा हने रकम खातामा ज मा हने
आशामा उ चेक काटेको भनी बयान गरेबाट
ितवादीह को मनसाय दूिषत नदेिखँदा जाहेरवालाले
ा गनपन
ु आ नो िबगो रकम .२,२०,०००।अिभयोगप दायर हनपु ूव नै पाई भरपाई िगरिदएको
त य िमिसल संल न माण कागजातह बाट समेत
पिु भइरहेको अव थामा यी ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गनु यायोिचत
नदेिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट यी

ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने
गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट
िमित २०७५।०२।२७ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : माधव भ डारी
क यटु र : ेम थापामगर
इित संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७५-RB-०१३९, बिकङ
कसरु , नेपाल सरकार िव. मोदाकुमारी काक समेत
जाहेरवालाले
ितवादीबाट िलएको
एभरे बक िल. यूरोड शाखाको खाता
नं. ००२००५०१२०६३२३ को चेक नं.
१५२२०३८७, १५२२०३१, १५२२०३८३ र
१५२२०३८६ का ४ थान चेक बकसम भु ानीको
लािग पेस नै नगरेको, भु ानीको लािग पेस भएको
२ थान चेकमा उ लेख भएबमोिजमको रकम जाहेरी
पनअिघ
ु नै यसै िवषयमा काठमाड िज ला अदालतमा
मु ा दता भएकोमा जाहेरवाला र ियनै ितवादीह िबच
सो मु ा २०७४।५।२१ मा िमलाप समेत भइसके को
अव थामा ितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु गरेको पिु हन आएको नदेिखएकोले िनज
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर तकसङ् गत नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादीह मोडा भ ने मोदाकुमारी काक र
रामकुमार बोहरालाई बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ को दफा ३(ग) को कसरु मा सोही ऐनको दफा
१५(१) र १५(६) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
अिभयोग मागदाबी पु न नस ने हँदा आरोिपत कसरु मा
सफाइ पाउने गरी उ च अदालत पाटनबाट िमित
२०७४।८।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
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हने ।
इजलास अिधकृ तः माधव भ डारी
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७५-RB-०१४१, बिकङ
कसरु (चेक अनादर), नेपाल सरकार िव. रे मा शाह
जाहेरी पनअिघ
नै के ही रकम ितवादीले
ु
बझ
ु ाइसके को भ ने जाहेरवालीकै बकप बाट र
िमित २०७५।१।२६ को रकम बिु झिलई ग रिदएको
िलखतबाट पटक पटक गरी जाहेरवालीले
ितवादीबाट सबै रकम बिु झसके को भ ने देिखएकोले
िबगोबमोिजमको रकम जाहेरवालीले ा ग रसके कोले
िबगो भराई िदनु परेन साथै िबगो बाँक नरहेको
अव थामा ितवादीलाई िबगोबमोिजम ज रवाना
ग ररहनु यायोिचत नहँदा उ च अदालत िदपायल,
महे नगर इजलासको फै सला मनािसब देिखएकोले
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर तकसङ् गत
देिखन नआउने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काटी
ितवादीले बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
को दफा ३(ग) िवपरीतको कसरु गरेको देिखँदा यी
ितवादी रे मा शाहलाई सोही ऐनको दफा १५(१)
बमोिजम एक मिहना कै द सजाय हने र ितवादीबाट
िबगो . २२,००,०००।- (बाइस लाख) जाहेरवालीले
ा ग रसके क छु भनी अदालतमा गरेको बकप साथै
रकम ा भएको भरपाइसमेत पेस गरेको देिखएकोले
िबगो बाँक नहँदा ितवादीलाई िबगोबमोिजम
ज रवाना र िबगो भराई िदनु नपन ठहर गरी उ च
अदालत िदपायल, महे नगर इजलासबाट िमित
२०७५।०२।१६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा

सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: माधव भ डारी
क यटु र: ेम थापा मगर
इित संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-०८६३, उ ेषण /
ितषेध, कृ णभ े िव. आ त रक राज व िवभाग,
लािज पाटसमेत
करदाता सेवा कायालय, कलंक ले िमित
िमित २०७३।३।१५ मा हलाकमाफत फमको ठेगानामा
सूचना पठाएको देिखए पिन सो सूचनाबमोिजमको
जानकारी िनवेदक क पनीले ा गरेको देिखएन ।
िमित २०७३।३।३१ मा संशोिधत कर िनधारण गरेको
कुरा िमिसल संल न कागजातबाट देिखयो । िनवेदक
करदाताले आफूसँग भएको सबदु माण पेस गन मौका
नपाउँदै आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोिजम
संशोिधत कर िनधारण आदेश ग रएको कुराको
िलिखत सूचना करदाता सेवा कायालय कलंक बाट
२०७४।१२।२२ मा जारी ग रएको देिखयो । िनवेदक
करदाताले संशोिधत कर िनधारणको सूचना िमित
२०७५।१।२३ मा हलाकमाफत मा ा गरेको भ ने
देिखने ।
यस कार करदाता सेवा कायालय कलंक ले
गरेको अि तम कर िनधारण स ब धमा िनवेदक
कृ णभ े आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६)
बमोिजम आ नो भएको सबदु माणसिहत सफाइ पेस
गन अवसरबाट वि चत भएको देिखयो । करदाताले
उिचत सनु वु ाइको अवसर नै ा नगरी करदाता
सेवा कायालय कलंक बाट संशोिधत कर िनधारण
आदेश भएको देिखयो । यसरी िनवेदक करदातालाई
रीतपूवक सनु वु ाइको मौका दान नगरी करदाता सेवा
कायालय कलंक ले संशोिधत कर िनधारण आदेश
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गरेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(३)(ख)
मा “सो िनवेदनउपर िवभागले गरेको िनणयको
िलिखत सूचना िनवेदकलाई िदन” भ ने कानूनी
यव थाबमोिजम िनवेदकलाई सूचना निदई िमित
२०७३।३।३१ मा भएको िववािदत कर िनधारण आदेश
र सो स ब धमा भएका काम कारबाही कानूनअनक
ु ूल
देिखन आएन । कर िनधारणका स दभमा भएका काम
कारबाहीका स दभमा सनु वु ाइको अवसर दान गनपन
ु
ाकृितक यायको िस ा तको पालना भएको नपाइने ।
तसथ पनु ः कर िनधारण गदा िनवेदकलाई
सूचना निदएको आ.व. २०६७/०६८ मा कर छली
भएको पाइएकोले िमित २०७३।३।१५ मा संशोिधत
कर िनधारणको सूचना जारी ग रएको भनी कर िनधारण
गन जारी सूचनाबाट िनवेदकको मौिलक एवम् कानूनी
हकमा आघात पगु ेको हनाले िववािदत कर िनधारण
आदेश उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
अब रट िनवेदक करदातालाई रीतपूवक सनु वु ाइको
मौका दान गरी कानूनको ि या अनशु रण गरी पनु :
कर िनधारण गनु गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा
परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:§ ०७४-WO-०८६४, उ ेषण / ितषेध,
कृ णभ े िव. आ त रक राज व िवभाग,
लािज पाटसमेत
§ ०७४-WO-०८६५, उ ेषण / ितषेध,
कृ णभ े िव. आ त रक राज व िवभाग,
लािज पाटसमेत
§ ०७४-WO-०८६६, उ ेषण / ितषेध,

कृ णभ े िव. आ त रक राज व िवभाग,
लािज पाटसमेत
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-०५२२, उ ेषण
/ परमादेश, कृ णभ
े िव. आ त रक राज व
िवभाग, लािज पाटसमेत
च ािगरी नगरपािलका, गोकण वर
नगरपािलका, कमलामाई नगरपािलका, कटारी
नगरपािलका, लेटाङ भोगटेनी नगरपािलका,
िफिदम नगरपािलका, यठु ान नगरपािलका र ि यगु ा
नगरपािलकाले िव ापन चार सारको लािग िनजी
स पि मा रािखएका होिडङबोडमा लगाएको कर
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा १४३
अनु प भए नभएको तफ िवचार गदा, ऐनको उ दफा
१४३ मा नगरपािलकाले आ नो े िभ तोिकएको
दरमा नबढ् ने गरी नगर प रषदब् ाट पा रत दरमा कर
लगाउन स ने देिख छ । सो ऐनअ तगत बनेको
थानीय वाय शासन िनयमावली, २०५६ को
प र छे द ७ िनयम १४०,१४१, १४२, १४३, १४४,
१४५, १४६, १४७, १४८ र १४९ तथा अनस
ु ू ची
८ देिख २१ स म नगरपािलकाले के कुन सेवा तथा
व तहु मा कर तथा सेवा शु क लगाउन स ने
भ नेस ब धी यव था गरी करको दरसमेत तोिकएको
पाइ छ । तर िनयमावलीको उि लिखत िनयम तथा
अनस
ु ूचीमा िनजी स पि मा रािखएका िव ापन,
चार सारमा कुनै कारको कर तथा सेवा शु क
लगाउन सिकने गरी तोिकएको भने नदेिखने । नेपालको
संिवधानको धारा ११७(१) मा कानूनबमोिजम बाहेक
कर लगाउन नपाउने यव था भएको देिख छ । नगर
प रषदल
् े वीकृत गरी थानीय वाय शासन ऐन र
िनयमावलीले िदएको अिधकार योग गरी लगाएको सेवा
शु क कानूनबमोिजम नै लगाइएको हँदा संिवधानको
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धारा १७ (च), १८ र २५ को ितकूल छै न भनी
िवप ीले िजिकर िलएको भए तापिन थानीय वाय
शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ को उपदफा (२) ले
आ नो काय स चालनका लािग सो ऐन र सोअ तगत
बनेको िनयमको अधीनमा रही अिधकारको योग
गन अिधकार थानीय िनकायह लाई दान गरेको
पाइ छ । ऐनले थानीय िनकायह लाई ऐन र िनयममा
तोिकएभ दा थप सेवा वा व तमु ा कर वा सेवा शु क
लगाउन पाउने अिधकार थानीय िनकायह लाई
ा भएको भ न िम ने देिखएन । यसरी स बि धत
ऐन र िनयमले के कुन व तु वा सेवामा के कित दरमा
सेवा शु क वा कर लगाउन स ने भ ने स ब धमा
प यव था ग रसके पिछ सोभ दा बाहेकका सेवा वा
व तमु ा कुनै पिन नामबाट कर वा द तरु लगाउन स ने
अिधकार नभएको अव था हँदाहँदै स बि धत ऐन र
िनयममा उ लेख नै नभएको िनजी स पि मा िव ापन,
चार सारको लािग रािखएको होिडङबोडसमेतमा
कर, द तरु वा सेवा शु क लगाउन स ने अिधकार
थानीय िनकायलाई ा भएको नदेिखने ।
तसथ कानूनले िदएको अि तयारीभ दा
बािहर गई यि गत िनजी घर ज गामा राखेको
चार साम ीसमेतमा िवराटनगर महानगरपािलकाले
आ.व.०७२/७३ र आ.व.०७३/७४ को िव ापन
कर िलने गरी िवप ी िव ापन एजे सीह सँग गरेको
स झौताह सो हदस म उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ । उ कानूनिवपरीत यि गत घर
ज गामा रािखएको चार सार साम ीको आ.व.
०७२/७३ र ०७३/७४ को कर िलने काय नगनु
नगराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेत
जारी हने ।
इजलास अिधकृतः- जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. ५
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-००५६, उ ेषण /
परमादेश, मोहन िसंह धामी िव. सश हरीबल धान
कायालय, हलचोकसमेत
िवप ीह ले िनज रट िनवेदक सरु ा
सेवा ज तो संवेदनिशल सेवामा कोही कसैलाई कुनै
जानकारी निदई िवना कुनै जानकारी लामो समय
अनपु ि थत रहेको, िनजसँग स पक गन खोजतलासका
लािग सश हरी बल द तकाली गणको िन.नं.४२७
को स चार ारा िनजको थायी ठे गाना रहेको िज ला
हरी कायालय दाचलामाफ
त सूचना टाँसको कारबाही
ु
गरेको बेहोरा उ लेख गरेको िवषयमा रट िनवेदकले
कुनै िच बु दो बेहोरा खल
ु ाउन नसके को र आफूले
कुनै पदािधकारीह तथा िनकायलाई जानकारी िदई
अनपु ि थत रहेको बेहोरा उ लेख गन सके कोसमेत
देिखँदनै । सश
हरी बल धान कायालयबाट
ा िमिसलको अ ययनबाट समेत रट िनवेदकलाई
खोजतलासको लािग ग रएका िववरण कागजात संल न
रहेको देिखने ।
सश हरी िनयमावली, २०६० को िनयम
९३ को ख ड (ख) मा भएको कानूनी यव थालाई
हेदा “भागी प ा नलागेको वा अ कुनै कारणले
स पक थािपत गन अस भव भएको सश हरी
कमचारीलाई िवभागीय सजाय गनु पदा िवभागीय
जाँचबझ
ु गराउनु नपन” प कानूनी यव था
रहेको र रट िनवेदकले अनपु ि थत रहनु पनाको
कुनै सूचना जानकारी कोही कसैलाई िदएकोसमेत
देिखएन । सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २१ ले
समेत य तो अव थामा सफाइको मौका िदइरहनु
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नपन प कानूनी यव था भएको हँदा िनवेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िनवेदक आ नो सि चत िबदा रहेको
अव थामा सो िबदा उपभोग गन निदएको भ ने बेहोरा
उ लेख गरे तापिन िबदा वीकृ ितको कारबाही नै नगरी
िवना जानकारी अनपु ि थत रहेको अव थामा य तो
गैरहािजरी य हन स ने गरी कुनै नेपाल कानूनले
अनमु ित िदएको पाइँदैन । य तै िबदा वीकृ त नगराई
१५ िदनस म आ नो कायालयमा अनपु ि थत
रहेको अव थाको कुनै सश
हरी कमचारीलाई
भिव यका सरकारी सेवाको लािग अयो य नठह रने
गरी सेवाबाट हटाउन सिकने ऐ. िनयमावलीमा भएको
कानूनी यव था, रट िनवेदकले िबदा वीकृितको कुनै
कारबाही नगरेको, िवना कुनै सूचना १५ िदनभ दा बढी
समय सेवामा गैरहािजर रहेको, कुनै पिन िकिसमबाट
िनजसँग स पक हन नसके को िववरण सश हरी
बल धान कायालयबाट ा िमिसलबाट देिखएको,
सश
हरी िनयमावली, २०६० को िनयम
९३(ख) तथा सश हरी ऐन, २०५८ को दफा
२१ को कानूनी यव थाबाट यथ ह ले िनज रट
िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी सेवाको लािग अयो य
नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको कायलाई
कानूनिवपरीतको काय भ ने स ने अव था नदेिखने ।
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी ग रएको
िनणयका िव िनजले िदएको पनु रावेदनउपर िनणय
भई िनजले उ पनु रावेदनको िनणयको जानकारी
२०७०।६।२२ मा ा ग रसके को बेहोरा िनजको
िनवेदनबाट नै खु छ । सोउपर िच नबझ
ु ी रट े बाट
अिधकार ाि को पहल गदासमेत िनज यस अदालतमा
िमित २०७१।४।२३ मा रट िनवेदन दायर गरेको
देिख छ । पनु रावेदनउपरको िनणयको जानकारी ा
गरेको १० मिहनास म यि कै बसी १० मिहनापिछ
रट िनवेदन दायर गनु पनाको कुनै आधार कारणसमेत
खल
ु ाउन नसके को हँदा िवल बको िस ा तसमेतको

आधारमा रट िनवेदकको िनवेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन । अतः मािथ उि लिखत आधार र
कारणबाट तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : तारादेवी महजन
क यटु र : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ४ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०५८४, उ ेषण,
उ जनबहादुर शाहीसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
कुनै पिन िनणय गन अिधकार ा अिधकारीले
कानूनमा भएको यव थाको उिचत योग र पालना
गनपछ
ु । कानूनको उिचत ि या पूरा नगरी गरेका
िनणयले कानूनी मा यता ा गन स दैन । नेपाल
सरकारले आ नो कामकारबाहीलाई सु यवि थत
पमा स चालन गन िवकास सिमित ऐन, २०१३
अ तगत य तै िविभ न िकिसमका गठन आदेश
बनाएको पाइ छ । आफै ँ ले बनाएका गठन आदेशमा
भएका यव था पूण पमा पालना र काया वयन गन
नेपाल सरकारसमेत बा य हने ।
सरकार ि थर र िनर तर स चालन
हने रा यको मह वपूण अंग हो । मल
ु क
ु र यसका
अवयवह को सु यवि थत पमा काय स पादन
गन कानूनको उिचत ि याअनु प रा य यव था
स चालन गन दािय व सरकारमा रहेको ह छ । देशको
बहृ र िहतको लािग काम गन स ने मता भएका
यि ह लाई उपयु िज मेवारी िदनपु छ भ ने कुरा
अपेि त र वीकाय िवषय हो । कानूनबमोिजमको
उिचत ि या सबैले अवल बन र पालन गनपन
ु
कुराबाट कसैले उ मिु पाउन नस ने कुरालाई सबैले
हे का रा नु पन ।
यथ नेपाल सरकारबाट पेस भएको
िलिखत जवाफमा समेत रट िनवेदकह लाई
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सफाइको मौका िदइएको बेहोरा उ लेख गनसमेत
सके को देिखएन । कानूनको उिचत ि यािवना गरेको
िनणयलाई कानूनस मत िनणय मा न सिकएन । कुनै
पिन यि िव को कुनै पिन िनणय गदा सनु वु ाइको
उिचत मौका िदनु पन कानूनको सवमा य िस ा त
हो । यो सवमा य ाकृितक यायको िस ा त र उ
गठन आदेशको कानूनी यव थािवपरीत ४ वषको
पदाविध नै पूरा नहँदै सद य पदबाट हटाउने काय
कायिविधगत तथा ाकृितक यायको िस ा तअनु प
भएको पाइएन । यसरी सफाइको अवसर निदई मनोगत
पमा हटाउनल
ु ाई कानूनस मत मा न नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
रट िनवेदकह लाई यथ नेपाल सरकारबाट
ाकृ ितक यायको िस ा तसमेतको अवल बन नगरी
गठन आदेशमा प यव था भएको सनु वु ाइको मौका
निदई गठन आदेशमा नै तोिकएको ४ वषको अविध
पूरा नहँदा नहँदै कणाली े पयटन व न िवकास
सिमितको सद य पदबाट हटाउने गरी ग रएको िमित
२०७३।८।१६ को नेपाल सरकार मि प रषदको
्
िनणय उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
िनवेदकह लाई गठन आदेशमा तोिकएको पदाविध
पूरा हने अविधस म कणाली े पयटन व न
िवकास सिमितको सद य पदमा कामकाज गन गरी
पनु बहाली गनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको
आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: तारादेवी महजन
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ४ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-०२१४, अंश
दपोट, कमलराज भ िव. र न साद भ समेत
वादी पनु रावेदक र यथ ितवादीह िबच
पु तेवारीमा कुनै िववाद छै न । िनजह एकासगोलका

अंिशयार नाताका मािनस भएकोमा समेत िववाद
देिखँदनै । िनजह का िबचमा पिहले अंश मु ा परी
वादीले ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर भई िमित
२०४४।३।१७ मा सु काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको फै सला पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०५१।१।२१ मा सदर भएको देिख छ । उ अंश
मु ामा यी यथ ितवादीले अंश गनपन
ु स पि को
तायदाती फाँटवारी पेस नगरेको कारणबाट मल
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको २१ नं.बमोिजम पनु रावेदक वादी
वयंले तायदाती फाँटवारी पेस गरेको देिख छ ।
जहाँस म िक.नं. ६९ तथा िक.नं. १४७ का दईु
िक ा ज गा लक
ु ाएकोले अंश दपोट ठह याई पाउँ
भ ने पनु रावेदन िजिकर छ सोतफ हेदा अंश मु ामा
तायदाती फाँटवारी मा ने आदेश भएपिछ वादीले
तायदाती फाँटवारी पेस गदा आ नो नाममा ब डा
गनपन
ु स पि के ही नभई अंिशयारिबच ब डा गनपन
ु
स पि ितवादीह कै िज मा रहेको भ ने बेहोरा
उ लेख गद ितवादीह को नाममा रहेको स पि को
िववरण खल
ु ाई तायदाती फाँटवारी पेस गरेको
पाइ छ । ितवादीह ले अंश मु ामा तायदाती फाँटवारी
नै पेस नगरेको अव थामा उ दईु िक ा ज गाह को
पिन तायदाती फाँटवारी पेस नहनु वाभािवकै हन
आउँछ । यसरी ितवादीले तायदाती फाँटवारी नै पेस
नगरेको अव थामा तायदाती फाँटवारी पेस नै नगन
अंिशयारले अंश दपोट गन स ने अव था नै नहने र
वादी वयंले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीबमोिजम
अंशब डा भएको हनाले ितवादीले दपोट गरे भ न
िम ने अव था नदेिखँदा िनजले ब डा गनपन
ु स पि
लक
ु ाई िछपाई एकलौटी खाने िनयतले दपोट गन
अव था नै हँदैन । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको
२७ नं. मा दबाए छपाएको छै न भनी कागज ग रसके पिछ
दबाए िछपाएको ठह यो भने यो धनमाल दबाउनेले
पाउँदैन । नदबाउने अ अंिशयारले ऐनबमोिजम अंश
गरी खान पाउँछन । दबाएबापतको सजाय हँदैन भ ने
21

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, वैशाख - २
यव था रहेको देिख छ । उ अंशब डाको महलको
२७ नं. मा उि लिखत कानूनी ावधानबमोिजम यी
यथ ितवादीले कुनै स पि दबाए िछपाएको छै न
भनी कागज गरेको िमिसलबाट नदेिखएको हँदा उ
२७ नं. को कानूनी यव थाबमोिजम पिन ितवादीले
अंश दपोट गरेको भनी भ न िम ने देिखन नआउने ।
वादी ितवादीम ये जसजसका नाममा
अंशब डा गनपन
ु स पि रहेको छ ती सबै अंिशयारले
आ नो नाममा रहेको स पि को फाँटवारी पेस गनपन
ु
भ ने मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलको फाँटवारी पेस
गन िवषयसँग स बि धत २०, २१, २२ र २३ नं. मा
यव था रहेको देिख छ । सगोलका सबै अंिशयारसँग
अंश ला ने स पि नहन पिन स दछ तर अंशब डाको
काय सहज पमा हन सकोस भ ने उ े यले सगोलका
सबै अंिशयारह बाट अंशको फाँटवारी िलने यव था
ग रएको देिख छ । यस यव थाबमोिजम आ ना
नाममा ब डा गनपन
ु स पि रहेका अंिशयारह ले
स पि को िववरण उ लेख गरी तथा स पि नहने
अंिशयारह ले पिन आ ना नाममा ब डा गनपन
ु कुनै
स पि नरहेको भ ने बेहोरा उ लेख गरी फाँटवारी पेस
गनपन
ु ह छ । यसरी फाँटवारी पेस गनपन
ु ितवादीले
फाँटवारी पेस नगरेको ख डमा ितवादीलाई प ाउ
गरी फाँटवारी पेस गन लगाउने र यित गदासमेत
फाँटवारी दािखल हन नसके को अव थामा ितवादीको
नामको स पि को फाँटवारी पिन वादीले नै पेस गनु
पन र सोही फाँटवारीमा उ लेख भएको स पि कै
आधारमा ब डा ग रिदनपु न भ ने अंशब डाको महलका
उ नं. मा उि लिखत कानूनी यव थाह बाट
देिख छ । ततु मु ामा पिन ितवादीले आ ना
नामको स पि को फाँटवारी दािखल नगरेका कारण
िनजको नामको स पि को फाँटवारीसमेत वादीले
नै पेस गरेको देिखयो । अंश दपोट ठह रनका लािग
ितवादीले फाँटवारी पेस गरी सो फाँटवारीमा
उि लिखत सगोलको ब डा गनपन
ु कृितको स पि
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ितवादीले िनजको नाममा लक
ु ाई राखेको भ ने कुरा
मािणत गराउन स नपु न ह छ । तर ततु मु ामा
ितवादीले फाँटवारी पेस गरेको नदेिखएको र फाँटवारी
नै पेस नगन ितवादीले अंश दपोट गरेको भनी मा न
िम ने देिखन नआउने ।
ने.का.प. २०४७, अंक ४, िन.नं. ४१२७ को
पनु रावेदक ितवादी मिु नलाल साह कानूसमेत िव
वादी सु दर साह कानूसमेत भएको अंश दपोट मु ामा
अंशको तायदाती निदने यि ले पिन अंश दपोट गरेको
भनी मा नु अंशब डाको २७ नं. को आशयिवपरीत हने
भनी ितपािदत निजर िस ा तसमेतका आधारमा पिन
पनु रावेदक वादीको िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
तसथ उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादीले अंश दपोट गरेको ठहर नगरी वादी दाबी
पु न नस ने ठह याएको काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६७।१।३१ को फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।३।४ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु रः च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल मंिसर २७ गते रोज ४ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फे सला भएका छन्:§ ०७०-CI-०२१५, िलखत बदर दता,
कमलराज भ िव. र न साद भ समेत
§ ०७०-CI-०२१६, िलखत बदर दता,
कमलराज भ िव. बस तबहादुर शा यसमेत
§ ०७०-CI-०२१७, िलखत दता बदर दता,
कमलराज भ िव. नारायणदास े समेत
§ ०७०-CI-०२१८, िलखत दता बदर दता,
कमलराज भ िव. कणबहादुर शा यसमेत
§ ०७०-CI-०२१९, िलखत दता बदर दता,
कमलराज भ िव. पावती पुनसमेत
§ ०७०-CI-०२२०, िलखत बदर दता,
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कमलराज भ िव. नारायणदास े समेत
§ ०७०-CI-०२२१, िलखत बदर दता,
कमलराज भ िव. बस तबहादुर शा यसमेत
§ ०७०-CI-०२२२, िलखत बदर दता,
कमलराज भ िव. र न साद भ समेत
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६९-CR-०३०४, लागु औषध,
यादव साद ितमि सना िव. नेपाल सरकार
ितवादीउपर २०६५ सालको स.फौ.नं.
१३८० को लागु औषध मु ामा काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६६।८।२८ मा लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ) को
दाबी रहेको देिख छ र सोबमोिजम २ वष कै द र
.१,००,०००।- ज रवानासमेतको सजाय हने ठहर
भइसके को देिख छ । यी ितवादीसँग लागु औषध
ाउन सगु र बरामद नभए पिन िमित २०६५।२।२२
मा यी ितवादीको साथबाट िु निफन र डाइजेपाम
लागु औषध बरामद भएको ि थितमा यी ितवादीले
लागु औषध ख रद गरी याई अ य यि ह लाई
िब गन काय गरेको िमिसल संल न मािथ उि लिखत
माणबाट पिु भएको देिखने ।
अत: उपयु आधार माणह समेतको
आधारमा मौकामा भएको सहअिभयु को पोल, यी
ितवादीको बयान, मोबाइललगायतमा फोन स पक
भएको त य, ितवादीसँग साथबाट बरामद भएको
लागु औषधको प रमाणसमेतलाई ि गत गदा सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६६।८।२८
को फै सला के ही उ टी गरी ितवादी यादव साद
ितमि सनालाई वादी दाबीअनस
ु ार लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोिजम एक
वष कै द र .५०,०००।- ज रवानासमेत सजायमा
थप हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित

२०६९।२।९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल पौष २ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०६४-WO-०९०४, उ ेषण /
परमादेश, सुिम ादेवी यादवनीसमेत िव. दीिलपकुमार
कण
लेनदेन मु ाको ज रया व प रट
िनवेदकह ले दाबी गरेको िक.नं. ४० र १९ को ०-४१ र ०-१२-१० ज गा रीतपूवक लेनदेनका वादी वीरा
राय वयंले िमित २०५५।७।२९मा डाँक सकार गरेको
सलाही िज ला अदालतबाट िमित २०६२।७।८ मा
चलनपज
ु समेत िलइसके को भ ने माणमा आएको
िबगो मु ाको िमिसलबाट देिख छ । अदालतको
फै सलाबमोिजमको चलनपज
ु अनस
ु ारको ज गा के कुन
कारणबाट रो का राखी उ ज गा िनवेदकका नाममा
दता नगरी ी ५ को सरकारका नाउँमा दता गरेको
हो भ ने कुराको प कानूनी आधार िवप ीह बाट
ततु िलिखत जवाफ बेहोराबाट खु न सके को
नदेिखने ।
नेपाल सरकारको नाउँमा स पि
आइसके पिछ मा हकवालाले दाबी गनपन
ु भ ने
िज ला शासनले िनणय गदा आधार िलएको
देिख छ । तर मनको स पि बाट पिहला उसको
ऋणकजा चु ा गरी बाँक रहेको मा हकवालाको तथा
अपतु ाली खानेको ह छ भ ने लेनदेन यवहारको २२ नं.
तथा अपतु ालीको १६ नं. को कानूनी यव थाअनक
ु ूल
उ िनणय भएको मा न िम ने नदेिखने । िनवेदकका
पित िपताले िक.नं. १९ र ४० का ज गामा अदालतबाट
कानूनत: हक थािपत गराई अि तम फै सला भई
पज
ु समेत पाइसके को ज गा के कुन कानूनका
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आधारमा रो का राखी नेपाल सरकारको नाउँमा दता
गन भनी मालपोत कायालयमा लेखी पठाउने िनणय
भएको हो सोसमेतको यिु सङ् गत आधार िज ला
शासन कायालयको िनणयमा खल
ु ाइएको नदेिखँदा
िनवेदकह को नाउँमा दता नगरी िदई उ िक ा
ज गाह नै नेपाल सरकारको हने भनी भएको िज ला
शासन कायालय सलाहीको िमित २०६४।९।२६ को
िट पणी तथा िमित २०६४।९।२९ को िनणय र उ
िनणयको आधारमा अदालतको अि तम फै सलालाई
अनदेखा गरी नेपाल सरकारका नाउँमा े ता कायम
गरी पज
ु ासमेत बनाउने गरी भएको मालपोत कायालय
सलाहीको िमित २०६४।११।२ मा भएको िनणय
कानूनअनक
ु ू ल भएको मा न निम ने ।
तसथ उपयु आधार र कारणसमेत िववािदत
िक नं १९ र ४० को ज गा नेपाल सरकारको नाममा
दता गन भनी िज ला शासन कायालय सलाहीबाट
भएको िमित ०६४।९।२६ को िट पणी आदेश र िमित
२०६४।९।२९ को िनणय र सो िनणयको आधारमा
उ ज गा नेपाल सरकारको नाममा दता गन गरेको
मालपोत कायालय सलाहीको िमित २०६४।११।२ को
िनणयसमेत उ ेषणको आदेशले िनवेदकह को हकमा
स म बदर हने ठहछ । अब िक.नं. ४० र िक.नं. १९
को चलन पज
ु बमोिजमको ज गा रट िनवेदकह का
नाउँमा दता ग रिदनु भनी िवप ी मालपोत कायालय
सलाहीका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः जगदीश साद भ
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी, ०७१-CR-१६८०, िकत
जालसाजी, नारायण सरदार िव. रेखाकुमारी िसंह
िमित २०४६।७।२१ मा िकत तमसक
ु खडा
गरेको समयमा िकत जालसाजीको कसरु मा नालेस गन

हद याद िकत कागजको १८ नं.मा दईु वषको रहेको
देिख छ । सो तमसक
ु को आधारमा िदएको लेनदेन
मु ामा ितवादीलाई जारी हने याद गलत त रकाले
तामेली गराएपिछ तमसक
ु को अव था त कालै दईु
वषिभ थाहा हने कारण र आधार नै भएन । उ
लेनदेन मु ाको फै सला काया वयनमा गई ितवादीको
जायजेथा रो का राखी िललामी ि या सु हँदा वा
भएपिछ मा तमसक
ु र सोमा आधा रत लेनदेन मु ाको
फै सलाको अव था थाहा हने ह छ । यस कारणले उ
तमसक
ु वादीले िकत खडा गरेको भ ने त य उ
तमसक
ु को आधारमा िदएको लेनदेन मु ाको फै सला
काया वयन हँदाको अव थामा िकत कागजको १८
नं. मा “...थाहा भएको िमितले ६ मिहनािभ नालेस
निदए ला न स दैन” भ ने स बि धत यव थाको
आधारमा उ िलखत, लेनदेन मु ाको फै सला र
िबगो भ रभराउको कागजातका न कलह िमित
२०५९।१२।९ मा िलएपिछ थाहा पाएको हनाले सोको
६ मिहनािभ िमित २०६०।९।१ मा दायर भएको
िफरादलाई हद यादिभ नै दायर भएको मा नु पन हन
जाने ।
साथै ितवादी नारायण सरदारले आ नो
ितउ र िजिकरमा वादी दाबीको हद यादलाई अ यथा
भ न सके को पिन देिखँदैन । के वल पनु रावेदन िजिकरमा
हद यादको
उ लेख गरेको भए तापिन सोलाई
मािणत गन भरपद त यगत आधार माणको अभाव
देिख छ । तसथ २०५६ सालको सा.दे.नं.२३१६ को
लेनदेन मु ामा साँवा याज भरी पाउने ठहरी भएको
फै सलाबमोिजम िबगो भ रभराउको ममा ज गा रो का
रहेको जानकारी िमित २०५९।१२।९ मा कागजातको
न कल िलई अवगत भएको भ ने िफरादमा उ लेख
भएको देिखएको अव थामा हद यादको लाई पिु
गन िव ासलायक एवं त यपूण आधार माणको
अभाव देिखँदा सु स री िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
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राजिवराजको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादी दख
ु ीलाल देवको हकमा जालसाज गरेको
नठह याई ितवादीह नारायण सरदार, मस
ु ह
सरदार, इ नारायण सरदार तथा सयगु साद
म डलले जालसाज गरेको ठह याई तमसक
ु मा कायम
भएको िबगोको २५% ले हने पैयाँ ितवादीह
नारायण सरदार, मस
ु ह सरदार, इ नारायण
सरदार तथा सयगु साद म डललाई दामासाहीले
ज रवाना हने ठह याई सु स री िज ला अदालतबाट
िमित २०६६।८।१६ मा भएको फै सला सदर हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०६९।०८।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फे सला भएका छन्:§ ०७१-CR-१६८१, िकत जालसाजी,
नारायण सरदार िव. रेखाकुमारी िसंह
§ ०७१-CR-१६७५, फै सला बदर, नारायण
सरदार िव. रेखाकुमारी िसंह
७
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी, ०७२-CR-००३१, जबरज ती
करणी, िमनबहादुर खड् का िव. नेपाल सरकार
माण ऐन, २०३१ को उ यव थाको
स दभमा ततु मु ाको त यगत अव थालाई हेदा
ततु मु ाको घटनाबाट पीिडत डोटी “क” ले घटनाको
त काल पिछ गरेको कागजमा लेखाएको बेहोराबाट यी
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको भ ने
कुरा उ लेख गरी माण ऐनको दफा १८ बमोिजम
मौकाको आ नो बेहोरालाई समथन गद अदालतमा

बकप गरेको अव था छ । य तै पीिडतका बाबु डोटी
“ए” ले मौकाको आ नो जाहेरी बेहोरालाई समथन गद
अदालतमा बकप गरेको देिखएकाले जाहेरवालाको
भनाइ र पीिडतको भनाइलाई माण ऐन, २०३१ को
उ यव थाअनस
ु ार ठोस माण मा नपु न अव था
देिखने ।
यस कार ितवादी िमनबहादरु खड् का
मौकामा अि तयार ा त अिधकारीसम र साथसाथै
अदालतको बयानमा समेत िनज कसरु ित इ कार
रहे पिन िनज बा ा िक ने िनहँमा भए पिन मौकामा
पीिडत रहेको थान एवम् घटना थलमा गएको त य
िनजकै इ कारी बयानमा उ लेख छ । पीिडताको
योिन एवम् वा य परी णको ितवेदन हेदा िनजको
क याजाली याितएको, सु वालमा रगत लागेको र
बायाँ तनमा खोि एको दाग रहेको ि थित छ । यो
असामा य अव था अ य कुनै कारणबाट भएको हो
भ ने कुनै त यगत अव था र ि थित खु न सके को
पाइँदैन । पीिडता नाबािलकाउपर भएको जबरज ती
करणीज तो जघ य एवम् ग भीर कसरु मा ितवादी
मौकामा कसरु ित इ कार रहेकै आधारमा िनज
कसरु दार होइनन्, िनज िनद ष रहेछन् भनी िन कषमा
पिु गहा न हँदनै । नाबािलका पीिडताले आफूउपर
जबरज ती करणीको वारदात भएको भनी य गरेको
भनाइलाई ग भीरतापूवक िलई सोलाई अ य िनिजव,
भौितक एवम् योिन र शारी रक परी ण ितवेदनज ता
वत माणह बाट समिथत भएको अव था छ छै न
? सोलाई समेत सू म त रकाले के लाएर दाँजेर हेनपन
ु
ह छ । ततु वारदारमा पीिडताले आफूलाई ितवादीले
जबरज ती करणी गरेको भ ने िनजको मौकाको भनाइ
एवम् अदालतसम गरेको बकप समेतलाई िनजको
मौकाको योिन एवम् शारी रक परी णको क याजाली
याितएको, सु वालमा रगत लागेको र तनमा
खोि एको भ ने ितवेदनले समथन र पिु गरेको
अव थामा िनज ितवादी मौका र अदालतसम समेत
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कसरु ित इ कार भएको त य कानून एवम् माण
मू याङ् कनको ि टकोणबाट कमजोर रहेको पिु
हन गएको छ । ितवादी िमनबहादरु खड् का मौकामा
अि तयार ा त अिधकारी र साथै अदालतमा समेत
कसरु ित इ कार रहे पिन िनजको इ कारी बयान र सो
बयानलाई समथन हने गरी िनजका सा ीह ले गरेको
बकप अ य कुनै पिन वत माणबाट पिु हन
नसके को हँदा ितवादी िमनबहादरु खड् काले िलएको
कसरु ितको इ कारी िजिकरलाई माणको पमा
हण गन िम ने देिखएन । उि लिखत अव थामा
ितवादीले पीिडतउपर जबरज ती करणीको महलको
३(२) नं. को कसरु गरेको पिु हन आएकोले िनजलाई
सोही महलको ३(२) नं.बमोिजम १० वष कै द
गरेको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
िदपायलको फै सला िमलेकै देिखने ।
तसथ, उपयु आधार र कारणसमेतबाट
पीिडत वयम्ले मौकामा गरेको कागज र सो कागजलाई
समथन हने गरी अदालतमा गरेको पीिडतको बकप ,
पीिडतको वा य परी ण ितवेदन, ितवादी
िमनबहादरु खड् कालाई देखाउँदा देखी िचनी सनाखत
गरेको कागजसमेतका िमिसल संल न माण तथा
ितवादी िमनबहादरु खड् काले वारदात थलमा
आफू बा ा िक न गएको कुरा वीकार गनलगायतका
ु
िमिसल संल न मालाकार पमा आधार माणबाट
ितवादी िमनबहादरु खड् काले नै पीिडत प रवितत
नाम डोटी “क” लाई जबरज ती करणी गरेको हो
भ ने कुरा पिु भइरहेको देिखँदा सु डोटी िज ला
अदालतबाट भएको िमित २०७१।५।१२ को फै सला
सदर ठह याएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित
२०७१।११।१३ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क पटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल चै २७ गते रोज ३ शभु म् ।

८
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-WO-०२५५, उ ेषण /
परमादेश, मिहनारायण यादव िव. महादेव यादवसमेत
अदालतमा दायर हन आएको मु ाको
आव यकता र औिच यका आधारमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८४क र माण ऐनको दफा ३ बमोिजम आव यक
माण बझ
ु ी आदेश गनस ने कानूनी यव था भएको
र सोही आधारमा आव यक परे थप माणसमेत
बु न स ने अव थाको िव मानता कायमै रहेको
देिख छ । िनवेदक अंशहकबाट वि चत हनपु न अव था
देिखएमा आव यक सबदु माणसिहत आ नो बेहोरा
खल
ु ाई मािथ लो अदालतसम िनवेदन िदनस ने
वेश ार खल
ु ा नै रहेको देिख छ । कानूनतः मािथ लो
अदालतह ले समेत आव यकता र औिच यताको
आधारमा तायदाती फाँटवारी मा न र आव यक देखेमा
अंिशयारसमेत कायम गनस ने नै ह छ । िनवेदकले पेस
गरेका कागज माणह को आधारमा एउटै हाँगाका भए
नभएको र अंश ा त गन स ने वा नस ने स ब धमा
िनवेदकको पनु रावेदक य अिधकारसमेत कायमै
रहेको अव थामा स तरी िज ला अदालतबाट िमित
२०७०।१२।२४ मा भएको आदेश र उ आदेशलाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
भएको आदेश अ यथा गनपन
ु अव था नदेिखने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणबाट िनवेदनमा उठान गरेको िवषय अदालतमा
िवचाराधीन रहेको मु ा फै सला भइसके पिछ
कानूनबमोिजमको पनु रावेदन गन े ािधकार
िनवेदकलाई कायमै रहेको अव थामा अदालतमा
िवचाराधीन रहेको िवषयमा असर पन गरी मािथ लो
अदालतबाट आदेश गन िमलेन । िनवेदकको िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः मिनराम वाली
इित संवत् २०७५ साल जे ७ गते रोज २ शभु म् ।
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९
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CI-०६४१, फै सला बदर,
िव णुकुमारी वायना िव. म दीराकुमारी धौभडेलसमेत
भूिमसधु ार कायालयबाट भएको िनणयमा
िच नबझ
ु ाई पनु रावेदनको रोहमा मु ा पेस भएपिछ
त लो अदालत वा िनकायले गरेको िनणय िठक बेिठक
के , हो ? सम तामा अ ययन गरी याियक िन कषमा
पु नु पदछ । सािबक एवम् हाल चिलत याय शासन
ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) मा “िज ला
अदालत वा उ च अदालतले आफूसम परेको मु ामा
मातहतका अदालत, िनकाय वा अिधकारीले िनणय गन
छुटाएको नमा समेत वेश गरी िनणय गन स नेछ”
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । उ कानूनी
यव थाको आधारमा वादीले दाबी गरेबमोिजम मोही
नामसारी गन गरेको िनणय फै सला बदर हने, नहने के
हो ? मोही रो न पाउने ज गाधनीको हकमा भूिमसधु ार
कायालयको मोही नामसारी गन िनणयले आघात पु ने
हो, होइन ? र भूिमस ब धी ऐनको दफा २६(१) को
स दभमा ज गाधनीह ले शंखनारायण वायनाबाट
साल बसाली बाली बझ
ु ी भपाई िदएको अव था
हो, होइन् ? भ ने तमाम नको िन पण आफै ँ
गनस नेमा सोबमोिजम िनणय नगरी पनु ः िनणयको
लािग मु ा भूिमसधु ार कायालयमा िफता पठाउने गरी
भएको फै सलामा कानूनको उिचत प रपालना भएको
अव था नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७१।०७।०३ को फै सला बदर ग रिदएको छ ।
उि लिखत याय शासन ऐनको कानूनी यव थाको
अधीनमा रही भूिमसधु ार कायालय भ परु को िमित
२०६५।०२।०९ को फै सला र सो फै सलालाई
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६५।१०।२७ को फै सला र मु ा दोहो याई
हे रपाउँ भ ने िनवेदनमा िन सा नहने भ ने िमित
२०६५।१२।२५ को यस अदालतको आदेशसमेत

बदर ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको
भूिमसधु ार कायालयको िमित २०६९।१२।०५ को
िनणय िमलेको छ, छै न ? भ ने स ब धमा जो जे माण
बु नपु न हो बझ
ु ी कानूनबमोिजम यहाँ अदालतबाट
फै सला गनु भनी जु रहेका प लाई उ च अदालत
पाटनमा जानु भनी तारेख तोक पठाई िदने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०३०५, ाचार
(न कली माणप ), शंकर िसंह िव. नेपाल सरकार
मा यिमक िश ा प रषद,् े ीय कायालय
वाराणसीले िनज शंकर िसंहको सोही माणप को
स ब धमा उ च मा यिमक िश ा प रषद,् सानोिठमी
भ परु लाई िदनांक २०/०५/२०१३ मा पनु ः प ाचार
गदा अ य बेहोरा सािबककै राखी “ ा ांक ३२०/६००
र परी ाफल उ ीण / ि तीय” तथा “नोटः इसके पूव मे
हमारे कायालय ारा भेजा गया प म िु टवश अनु ीण
हो कर गया था । छा ारा दवु ारा माँगे जाने पर उ ीण
है । उपयु स यपान सही स यािपत है ।” भ नेसमेत
बेहोराको प ाचार गरेको देिख छ । यसरी िववादमा
आएको ितवादीको माणप दान गन परी ा
बोडबाट नै आ नो अिघ लो बेहोरालाई खि डत
गन गरी लेिखआएको कुरालाई अ यथा मािणत
नभएस म माणमा िलनपु न ह छ । यस कार स ब
आिधका रक िनकायको पिछ लो प ाचारानस
ु ार िनज
ितवादी शंकर िसंहले ा गरेको एस.एल.सी. को
माणप स कली रहेको थािपत हन आउँछ । य तै
पनु रावेदकले १९९८ मा पास गरेको एस.एल.सी. को
माणप पेस गरी आइ.ए. मा भना भई पास गरेको
स दभसमेतले सो कुरालाई पिु गरेको पाइने ।
तसथ मािथ िववेिचत त य र माणह बाट
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ितवादी शंकर िसंहले अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा
१२ र चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा १६(१) अनस
ु ारको कसरु गरेको नदेिखँदा सु
िवशेष अदालतले पनु रावेदक ितवादीलाई ाचार
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) बमोिजम
.५००।- (पाँच सय) ज रवाना हने गरी गरेको िमित
२०७१/५/५ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई पनु रावेदक ितवादी शंकर िसंहले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृ तः गगनदेव महतो
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल साउन १५ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ६
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी सपना धान
म ल, ०७४-WO-०३१६, उ ेषण, सव वज साँवा
िल बु िव. हेमकण पौडेलसमेत
ततु िनवेदन २०७४ साल मंिसर २१ गते
हने भिनएको देशसभाको िनवाचनको लािग उ मेदवार
मनोनयनको िवषयमा के ि त रहेको देिख छ । रट
िनवेदकले िवप ी ी हेमकण पौडेल मानव अपहरण
तथा शरीर ब धक मु ामा कसरु दार ठहर भएकोमा
िनजको मनोनयन र गरी पाउनको िनिम
ततु रट
िनवेदन दायर गरेको देिखयो । तर २०७४ साल मंिसर
२१ गते हने भिनएको सनु सरी िज ला, ितिनिध
सभा सद य िनवाचन े नं. २ अ तगत देशसभा
सद य िनवाचन े नं. १(क) को िनवाचन स प न
भइसके को, सो िनवाचनको प रणामसमेत घोषणा
भइसके को र िनवाचन प रणामअनस
ु ार रट िनवेदक
सव वज साँवा िल बु िनवािचतसमेत भइस नभु एको
िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिख छ । अतः रट

िनवेदक सव वज साँवा िल बल
ु े मनोनयन बदर गरी
उ मेदवारी खारेज ग रपाउँ भनी माग भएको देश
सभा िनवाचन े को िनवाचन काय स प न भई
प रणामसमेत घोषणा भई यी रट िनवेदक िनवािचत
भइसके बाट ततु रट िनवेदनको औिच य समा
भइसके को देिखयो । यसथ रट िनवेदनको िवषयिभ
वेश गरी िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हने
हो होइन भ ने िवषयमा िवचार ग ररहनु नपन ।
अत: िनवेदन मागदाबीको औिच य समा
भइसके को देिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : सभु ा िज.सी.
क यटु र : हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादरु
शाही, ०६८-CI-१०७२, अब डा ज गा ब डा, ऐनुल
िमयासमेत िव. सािकर िमया
िमित २०४५।३।२२ को ब डाप को िलखत
हेदा यी पनु रावेदकका िपता महमिदन िमयाबाट
िनजका यी पनु रावेदकसमेतका ५ जना छोराह
शािहद, ऐनल
ु , सािकर, ऐयवु र वा रसले आ-आ नो
अंश भाग िह सा िलई छु ी िभ न भएको र महमिदन
िमयाले आ नो शेषपिछ सबै छोराह र प नीले
समेत बराबरी खानेकुरा उ लेख गरी मोरङ झिु कया
४(ख) िक.नं. ८४ समेतका ज मा ज.िव.४-५-६ ज गा
िजउनी राखेको भ ने देिख छ । साथै उ ब डाप को
िलखतमा ितवादी सोिखनाको अंश भाग स ब धमा
कुनै पिन कुरा उ लेख भएको देिखँदैन । पनु रावेदकका
िपता महमिदन िमयाले आफूलाई जीउनी राखेकोबाहेक
िनजका नाममा वादीले अब डा भनी दाबी िलएका िक.नं
१९३, २०२, २०६, २८४, ४१३, ७२४ र ७२५
का ज मा े फल ज.िव. ३-१७-६१/२ ज गाह का
स ब धमा ब डाप को िलखतमा ब डा वा अब डा
के ही उ लेख भएको देिखँदैन । क रब उ िववािदत
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ज गा जित नै यी पनु रावेदकसमेतका येक अंिशयारले
अंश हकबापत बझ
ु ेको देिख छ तर ितवादी सोिखना
िमया अंिशयार भए पिन िनजको अंश भाग छुट्याएको
भ ने उ ब डाप को िलखतसमेतबाट देिखँदनै ।
साथै यी पनु रावेदकह समेतले न त ितवादी सोिखना
िमयाले अंश भाग बझ
ु ी िलएको भ न सके का छन् न त
यी ितवादी सोिखनाले अंश छोडप गरेको भ ने नै
देिखने ।
साथै िमित २०४५।३।२२ मा यी
पनु रावेदकसमेत अंश िलई िभ न भएपिछ िनजका
बाबु महमिदन िमया र आमा ितवादी सोिखना
एकासगोलमा रहे बसेको कुरामा समेत िववाद
देिखँदैन । महमिदन िमयाको िमित २०५८।२।२६
मा मृ यु भएप ात् िनजका हकवाला वादीह समेत
५ छोराह भए पिन िनजको हक खाने एक मा
निजकको हकवाला म प नी सोिखना िमया भएकोले
िक.नं.१९३, २०२, २०६, २८४, ४१३, ७२४
र ७२५ का ज गाह मेरो नाममा नामसारी ग रपाउँ
भनी गा.िव.स.को िसफा रस प तथा सजिमन
मचु ु कासमेत साथै राखी ितवादी सोिखना िमयाले
मालपोत कायालय, मोरङमा िमित २०६४।२।९ मा
िनवेदन िदएको देिखयो । उ िनवेदनअनस
ु ार िमित
२०६४।२।१४ मा उ िक.नं १९३, २०२, २०६,
२८४, ४१३, ७२४ र ७२५ का ज गाह मतृ क
महमिदन िमयाको एक मा हकदार िनजक प नी /
ितवादी सोिखना िमयाको नाममा एकलौटी नामसारी
ग रिदने गरी मालपोत कायालय, मोरङबाट िमित
२०६४।२।१४ मा िनणय भएको देिखने ।
उ नामसारी िनणयउपर यी वादीह को
िफराद नालेस परेको अव थासमेत देिखँदनै । दाबीको
ज गा अब डा भए यी वादीह ले उ नामसारी िनणय
बदर गराई आ नो हक कायम गराउनु पनमा सो गरे
गराएको अव था नहँदा उ नामसारी िनणय अि तम
भई ितवादी आमा सोिखनाको एकलौटी हक थािपत

भएको देिखयो । सािबक मल
ु क
ु ऐन, अपतु ालीको
महलको २ नं. ले कुनै यि को मृ यु भई अपतु ाली
परेमा िनजको अपतु ालीको पिहलो हकदार िनजसँग
एकासगोलमा रहेका पित वा प नी नै हने यव था
गरेको देिखयो । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार यी
वादीका िपता महमिदनको अपतु ालीको पिहलो हकदार
िनजसँग एकासगोलमा बसेक िनजक प नी ितवादी
सोिखना नै हने देिखँदा २०४५ सालमा अंश िलई
छु ी िभ न भई बसेका यी वादीह ले अपतु ालीको २
नं.बमोिजम दाबी गन पाउने अव था नदेिखने ।
िमित २०४५।३।२२ ब डा हँदा ितवादी
सोिखना अंिशयार भए पिन िनजको अंश भाग स ब धमा
उ ब डाप को िलखतमा कुनै पिन कुरा उ लेख
नभएको र िनजले आ नो अंशभाग ा नगरेको
अव थामा िमित २०४५।३।२२ को ब डाप को
िलखतमा उ लेख नभए पिन यी पनु रावेदकका िपता
महमिदन िमयाले आफूलाई जीउनी राखेकोबाहेक
िनजका नाममा रहेको िववािदत ज गा क रब
पनु रावेदकसमेतका एक अंिशयारले अंश हकबापत
बझ
ु ेको ज गा जित बाँक नै राखेको देिखएकोले िलखत
माणबाट अब डा मािणत भएकोमा बाहेक उ
स पि अंशब डा हँदा अंश नछुट्याएक ितवादी
सोिखनाको अंश भागको स पि हो भनी मा नपु न
देिखँदा वादी दाबीको िववािदत ज गा अब डा हो भ ने
वादीह को पनु रावेदन िजिकर तथा िनजका कानून
यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत त य, आधार र
कारणसमेतबाट सु मोरङ िज ला अदालतको िमित
२०६६।०८।२४ को फै सला उ टी गरी पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट वादी दाबी नपु ने ठह याई
िमित २०६८।३।१ भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा ढुङ्गाना
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ९ गते रोज २ शभु म् ।
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यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:§ ०६८-CI-१०७३, दा.खा. दता बदर दता
कायम, सािहद िमयासमेत िव. सािकर िमया
§ ०६८-CI-१०७४, शेषपिछको बकसप
बदर, ऐनुल िमयासमेत िव. सािकर िमया
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादरु
शाही, ०७४-WO-०२८४, उ ेषण, स रत रजोरे
िव. सावजिनक ख रद अनुगमन कायालय, ताहाचल
काठमाड समेत
वीकृतको लािग छनौट भएको बोलप दाता
िनवेदक ी वग ारी से यु रिटज सिभसेज ा.
िल.ले िनधा रत अविधिभ िनयमानस
ु ार धरौटी रकम
ज मा गरी स झौता गन नआएकोले बोलप दाताको
जमानत रकम जफत गरी सोपिछ अक सारभूत पमा
भाव ाही ी िटचस से यु रिटज ा.िल.को बोलप
वीकृत ग रएको हँदा ख रद स झौता गन नआउने
यी िनवेदक क पनीलाई क पनीको िविनयमावलीको
िविनयम १०४ तथा सावजिनक ख रद ऐनबमोिजम
कालोसूचीमा रा न लेखी पठाउने भनी नेपाल टेिलकम
स चालक सिमितले िनणय गरी सोअनस
ु ारको च.नं.
२६९, िमित २०७४।२।३१ को प सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालय, ताहाचललाई लेखी पठाएको
िमिसल संल न उ प को ितिलिपबाट देिख छ ।
सोही प को आधारमा सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालयका सिचव िवनोद के .सी.बाट सावजिनक
ख रद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१)(ख) बमोिजमको
कसरु मा सोही ऐनको दफा ६३(१) बमोिजम यी
िनवेदक क पनीलाई सूचना कािशत भएको िमितदेिख
लागू हने गरी ३ वषको लािग कालोसूचीमा रा ने गरी
िमित २०७४।६।१५ मा िनणय भएको िमिसल संल न
उ िनणयको ितिलिपबाट देिखने ।
िनवेदक क पनीले सनु वु ाइको मौकासमेत

निदई उ क पनीलाई कालोसचू ीमा राखेकोले उ
िनणय उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भनी िनवेदन
दाबी िलएको भए तापिन सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालयले यी िनवेदक क पनीलाई कालोसूचीमा
रा ने िनणय गनभु दा अगािड कालोसूचीमा रा नु
नपन कारण भए ३० िदनिभ यस कायालयमा िलिखत
प ीकरण पेस गनु भनी च.नं.६०९ िमित २०७४।३।८
को प पठाई यी िनवेदक क पनीले समेत च.नं.५ नं.
िमित २०७४।४।८ को तीनपाने प ीकरण पेस गरेको
उ िमिसल संल न प ह को ितिलिपबाट देिखँदा
सनु वु ाइको मौकासमेत निदई कालोसूचीमा रा यो
भ ने िनवेदन दाबी स यतामा आधा रत देिखँदनै ।
वीकृितका लािग छनौट भएका बोलप दाता िनवेदक
वग ारी से यु रिटज ा.िल.ले िनधा रत अविधिभ
िनयमानस
ु ार धरौटी रकम ज मा गरी स झौता गन
नआएकाले सावजिनक िनकायको कायमा बाधा
पारेको, नेपाल टेिलकमज तो सावजिनक िनकायको
सरु ाज तो ग भीर िवषयलाई भािवत पारेको र
यी िनवेदक क पनीभ दा बढी कबोल गन क पनीको
बोलप वीकृ त गनपन
ु प रि थित िसजना गरी नेपाल
टेिलकमलाई आिथक पमा समेत हािन नो सानी
पु याउने काय गरेकोले सावजिनक ख रद िनयमावली,
२०६४ बमोिजम नेपाल टेिलकम स चालन सिमितले
िनवेदन क पनीलाई कालोसूचीमा रा न प ाचार गन
िनणय गरी नेपाल टेिलकमको प ाचारको आधारमा
सावजिनक ख रद अनगु मन कायालय, ताहाचलले
िनवेदक क पनीलाई प ीकरण पेस गन सफाइको
मौकासमेत िदई िनवेदक क पनीले िच बु दो जवाफ
िदन नसके को कारण िनवेदक क पनीलाई सावजिनक
ख रद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोिजम ३
वषको लािग कालोसूचीमा रा ने गरी गरेको िनणय
कानूनस मत नै भएको देिखने ।
नेपाल टेिलकमबाट सरु ा सेवा दान गन
बोलप आ ान भएअनस
ु ार यी िनवेदक क पनीले
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पेस गरेको बोलप वीकृत भई नेपाल टेिलकमले
१५ िदनिभ ख रद स झौता गन आउनु भनी प
पठाई अनरु ोध गदासमेत यी िनवेदन क पनीले उ
अविधमा ख रद स झौता गन नगई ख रद स झौता
गन नसिकने भनी प माफत िलिखत जानकारी िदएको
देिख छ । मजदरु यिु नयनको यि ह ले िजउ यान
िलने ध क िदएकोले ख रद स झौता गन नगएको
भनी यी िनवेदकले दाबी गरे तापिन सोउपर किहँकतै
उजरु बाजरु गरेको नदेिखई िनवेदक क पनीले उ
कुरालाई पिु गन सके को पाइँदैन । साथै बोलप
कागजातको मू याङ् कन गरी स झौता गन आउनको
लािग सूचना कािशत गरी प ाचार गदासमेत स झौता
गन नआएको कारण नेपाल टेिलकमज तो सावजिनक
िनकायको कायमा वाधा पारेको, नेपाल टेिलकमज तो
सावजिनक िनकायको सरु ाज तो ग भीर िवषयलाई
भािवत पारी आिथक पमा समेत हािन नो सानी
पु याउने काय गरेकोले नेपाल टेिलकमले िनवेदक
क पनीले राखेको धरौटीबापतको रकम जफत गरी
बोलप वाला यी िनवेदक क पनीलाई कालोसूचीमा
रा न िसफा रस गन भनी नेपाल टेिलकम स चालक
सिमितबाट िनणय गराई सोअनस
ु ारको प ाचार गरी
सावजिनक ख रद अनगु मन कायालय, ताहाचलले यी
िनवेदक क पनीलाई सफाइ पेस गन मौकासमेत िदई
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१)(ख)
को कसरु मा सोही ऐनको दफा ६३(१) अनस
ु ार ३ वषको
लािग कालोसूचीमा रा ने गरी िमित २०७४।६।२५
मा गरेको िनणयसमेत कानूनस मत भएको देिखँदा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हन स ने
अव था िव मान नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज
हने ठहछ । यस अदालतबाट िमित २०७४।८।२४ मा
भएको अ त रम आदेश वत: खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : अ णकुमार कोइराला
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु १३ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६८-CR-०९७१, हाडनाता जबरज ती
करणी, रामकुमार झा िव. नेपाल सरकार
वारदात भएको भिनएको थानमा गहँ र माटो
मडा रई वारदात भएको संकेत देिखएको र पीिडतको
आ नो पितसँग यौन स पक नभएको अव थामा
िनजको योिनमा Spermatozoa देिखएकोबाट
यी ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको होइन भ न
सिकँ दैन । ितवादीले जाहेरवालाई ऐ. १९ गते मा
परी णको लािग पठाएको भनी िजिकर िलए पिन
जाहेरवालालाई वारदात भएको भोिलप ट अथात् ऐ.
१६ गते नै शारी रक जाँचको लािग पठाएको भ ने इलाका
हरी कायालय रंगेलीको च.नं. १२१० को प बाट
देिखएको छ । कोशी अ चल अ पतालको परी णको
रपोट पठाएको प मा इलाका हरी कायालयको उ
च.नं.१२१० को प ानस
ु ार नै भिनएको छ । के वल
िमित उ लेख गदा मा २०६५/११/१९ भएको
पाइ छ । उ िमित सामा य टाइपको िु ट मा हन
गएको देिखन आउँछ । अ पतालले १९ गतेको
प ानस
ु ार भनेको मा आधारमा परी ण गन पिन
१९ गते नै पठाएको र सोही आधारमा देिखएको
Spermatozoa आ नो हन नस ने भ ने ितवादीको
िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
ितवादीले आफू उ िदन िवराटनगरबाटै
भारत ससरु ालीतफ गएको भनी Alibi को िजिकर
िलएपिन सो त य मािणत हने गरी गाडीको
िटकटलगायतको कुनै माण पेस गन सके को पाइँदैन ।
के वल िनज र िनजका सा ीह को भनाइको आधारमा
मा िनज सो िदन अ य रहेको भ ने पिु हन स ने
हँदैन । यी ितवादीले जाहेरवालीलाई जबरज ती
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करणी नगरेको भए काक नाता पन िनज जाहेरवालीले
आ नै सामािजक ित ामा समेत आँच आउने गरी
आ नै भितजो नाताको मािनसले जबरज ती करणी
गरेको भनी आरोप लगाउनु पन अव था रहेभएको
पिन पाइँदैन । ितवादीले आफू र जाहेरवालाको
प रवारको िबचमा झगडा रसइवी रहेको भने पिन सो
झगडा रसइवी रहेको देिखने कुनै मु ा मािमला रहेको,
कुनै घटना घटेको ज तो कुनै कारण रहेभएको देिखन
आएको छै न । य तो अव थामा रसइवीका कारण मा
यी पनु रावेदकले जबरज ती करणी गरेको भनी भनेको
होला भनी िव ास गन नसिकने ।
वारदात थलमा मडा रएको, मािनस लिडबडी
गरेको डामह देिखएको र गहँका बटु ाह भाँिचएको
भ ने घटना थल मचु ु काबाट देिखन आएकोबाट
करणी सहमितमा नै भएको भ न सिकँ दैन । साथै
सहमितमा नै करणी भएको भए जाहेरवालाले दो ो
िदन गएर वारदातका स ब धमा हरी कायालयमा गई
िनवेदन िदनपु न कुनै कारण रहेभएको समेत देिखएको
छै न । यसैले यी पनु रावेदक / ितवादीले जाहेरवाली
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको नै देिखन
आउँछ । साथै िनज जाहेरवाला यी पनु रावेदकको काक
नाताको भएकोमा पिन िववाद रहेको पाइएको छै न ।
तसथ ितवादीले आ नै हाडनातािभ को काक लाई
जबरज ती करणी गरेको थािपत हन आएकोले
िनजलाई जबरज ती करणीको महलअनस
ु ार हने
सजायमा हाडनाता करणीको महलअनस
ु ार हने
सजायसमेत थप गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला िमलेको नै देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र माणह बाट
यी पनु रावेदक ितवादी अघोरी भ ने राजकुमार
झालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई सु
मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०६७/०४/२५
मा भएको फै सला उ टी गरी पनु रावेदक / ितवादी
अघोरी भ ने राजकुमार झालाई जबरज ती करणी

महलको ३(५) नं.बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द र
हाडनातामा करणी गरेतफ हाडनाता करणी गनको
महलको ३ (१) नं.बमोिजम थप ६ (छ) मिहना कै द
सजाय गन र पीिडत िशलादेवी झाले यी पनु रावेदकबाट
ितपूितबापत .२०,०००।- (बीस हजार) भराई
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
िमित २०६८/०३/१९ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभु म्
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७२-CR-००१९, मोटरसाइकल चोरी,
नेपाल सरकार िव. सुदन शाहसमेत
ितवादीलाई ३ वषभ दा कम सजाय
अथात् १ वष मा कै द सजाय भएको र २५०००।भ दा कम अथात् .५,०००।- मा ज रवाना
भएको मु ामा पनु रावेदन अदालतबाट सु फै सला
उ टी भएकोउपर याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा ९ मा भएको संशोिधत कानूनी यव था र यस
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा
यस अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने देिखन
आएन । ततु पनु रावेदन प याय शासन ऐन,
२०४८ मा २०६७ फा गणु १५ गते संशोधन
भई उि लिखत कानूनी यव था ग रएप ात् िमित
२०६८/१०/०२ मा मा दता भएको देिखएको
छ । ततु कानूनी यव था लागू भइसके पिछ
सोअनस
ु ारको अव था िव मान भएमा मा पनु रावेदन
ला न स नेमा य तो अव थाको िव मानता ततु
मु ामा रहेभएको पाइँदैन । यसैले उ कानूनी
यव थासमेतका आधारमा ततु पनु रावेदन प यस
अदालतमा दायर हन स ने नै देिखन आएन । यस
अदालतमा पनु रावेदन दायर नै हन नस ने अव थाको
मु ामा दायर भएको पनु रावेदन प का आधारमा
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याय िन पण हन नस ने हँदा ततु पनु रावेदन प
खारेजभागी हने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
सु िसरहा िज ला अदालतबाट यथ / ितवादी
ह रगोिव द यादवलाई १ वष कै द र ५,०००।ज रवाना हने ठह याई िमित २०६६/१२/१६ फै सला
भएको र सो फै सलाउपर पनु रावेदन परी पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट सो सु फै सला उ टी
भई िनज ितवादीले सफाइ पाउने ठह याई िमित
२०६८/०२/१८ मा फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को २०६७ सालमा
भएको संशोधन र यस अदालतबाट ितपािदत
िस ा तसमेतका आधारमा यस अदालतमा पनु रावेदन
ला न नस ने देिखएकोले त यमा वेश ग ररहनु
परेन । ततु पनु रावेदन प खारेज हने ।
इजलास अिधकृत:- यदरु ाज शमा
क यटु र : िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६८-CR-०७९४, लागु औषध (गाँजा),
नेपाल सरकार िव. ह रगोिव द यादव
ितवादीह उ म लामा िथङ, अ ण
तामाङ, वाङ् गथुप लामा, सविजत थकाली, राजु
लामा, गणेशमान लामा, मानबहादरु िथङ, िदनेश
तामाङ र स तोष लामाको समेत अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा आरोिपत कसरु मा
सािबत रहे पिन अदालतमा इ कार रही बयान गरेको
पाइ छ । अनस
ु धान अिधकारीसम सािबत रहे पिन
बरामदी मचु ु कालगायतका अ य वत र व तिु न
माणबाट कसरु पिु हन सके को अव था देिखँदैन ।
दशीसाथ प ाउ परेका ितवादीह सदु म कँ डेल र
साङ् गे भ ने स तबहादरु राई र अ य ितवादीह
वारदातपिछ एकै ठाउँबाट प ाउ परेको अव थासमेत

देिखँदनै । के ही मौकामा कागज गन यि ह ले यी
ितवादीह समेतको संल नता रहेको खल
ु ाए तापिन
ती मौकामा कागज गन यि ह ले अदालतमा बकप
गरेको अव थासमेत देिखएन । य तो अव थामा
य ता बयानलाई माण ऐन, २०३१ को दफा १८
अनस
ु ार माणको पमा हन गनसमेत िमलेन । साथै
वारदातको िदन २/३ जना मा के टाह ले गाडी रो न
हात िदएकोमा िनजह लाई गाडीमा नचढाएकोले
मलाई गाली गलौज गरी थकाएकोले यस स ब धमा
ती के टाह लाई प ाउ गरी याएको भ ने सवारी
चालक िवकल तामाङको बकप बाट खु न आएको
दिख छ । तसथ ितवादीह ले अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको सािबती बयानको मा आधार
िलई अ य वत , व तिु न र िव सनीय माणको
अभावमा यी ितवादीह समेतको सं या र संल नतामा
डाँकाको वारदात घटेको रहेछ भनी मा न िम ने
अव था नदेिखँदा यी ितवादीह लाई सफाइ िदएको
िमलेन भनी दायर भएको नेपाल सरकारको पनु रावेदन
र िव ान् उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
ितवादीह सदु म कँ डेल र साङ् गे भ ने
स तबहादरु राईले आरोिपत कसरु मा आ नो संल नता
नरहेको भनी इ कारी बयान गरे तापिन अनस
ु धान
अिधकारीस म यी ितवादीह ले चालक िबकल
तामाङलाई जबरज ती सडकको पेटीमा तानी
सबैजनाले घेरा हाली िनजको साथमा रहेको सनु
जबरज ती चोरी गरी चालक तथा माइ ोबसलाई
पठाई िफि लङ् गि थत रहेको सनु चाँदी पसलमा गई
सनु टु ा पारी िहँिडरहेको अव थामा आफूह लाई
बरामदी मचु ु कामा उि लिखत सामानसिहत फे ला
पारी हरीह ले प ाउ गरी याएको भ ने बेहोरा
खल
ु ाई िदएको पाइ छ । उि लिखत जाहेरी दरखा त,
बरामदी तथा घटना थल मचु ु का, हरी ितवेदन
र ितवादीह ले अनस
ु धान अिधकारीसम
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गरेको बयान र अ य प रि थितज य माणसमेतको
रोहबाट माइ ोबसका चालकको साथबाट यी दईु जना
ितवादीह ले सनु चोरी गरेको त य ट थािपत
रहे भएको देिखने ।
वारदातमा ितवादी बनाइएका अ य
अिभयु ह को संल नता नदेिखई सफाइ पाउने ठहर
भएको अव थामा यी दईु जना ितवादीह को मा
संल नता देिखएको हँदा चोरीको ६ नं. आकिषत हन
स ने देिखएन । तसथ यी दईु जना ितवादीह सदु म
कँ डेल र साङ् गे भ ने स तबहादरु राईको स दभमा सु
अिभयोग प रवतन भई रहजनी चोरीतफ कसरु कायम
गरी सोहीअनस
ु ार पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
सजाय ठहर भएको मनािसब नै देिखने ।
अत: मािथ िववेिचत त य र कानूनी
यव थाको िव ेषणसमेतबाट ितवादीह उ म
लामा िथङ, अ ण तामाङ, वाङ् गथपु लामा, सविजत
थकाली, राजु लामा, गणेशमान लामा, मानबहादरु
िथङ, िदनेश तामाङ र स तोष लामालाई सफाइ िदने
तथा जाहेरवाला तारा साद े लाई झठु ा बकप
गरेबापत .१,०००।– (एक हजार) ज रवाना गन र
ितवादीह सदु म कँ डेल र साङ् गे भ ने स तबहादरु
राईलाई मल
ु क
ु ऐन चोरीको १ नं. र ४ नं. िवपरीतको
कसरु मा सोही महलको १४(२) नं.बमोिजम कसरु
ऐ. को १२ नं. ले साधारण चोरीमा हने सजाय
डेढी अथात् जनही १ मिहना १५ िदन कै द र िबगो
.१७,५६,९२५।- (स लाख छप न हजार नौ सय
प चीस) को डेढी .२६,३५३८७।५० (छ बीस
लाख पतीस हजार तीन सय सतासी पैयाँ पचास
पैसा) ज रवाना हने ठह याई सु िचतवन िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।९।७ मा फै सला भएकोमा
उ म लामा िथङ् गसमेतका ितवादीह लाई सफाइ
िदने तथा जाहेरवाला तारा साद े लाई झठु ा
बकप गरेबापत .१,०००।– (एक हजार) ज रवाना
हने फै सला सो हदस म िमलेको देिखँदा सदर हने र

ितवादीह सदु म कँ डेल र साङ् गे भ ने स तबहादरु
राईको हकलाई मल
ु क
ु ऐन चोरीको महलको ५ नं. को
कसरु मा सोही महलको १४ नं. को देहाय २ बमोिजम
सजाय गनु पनमा सो चोरीको महलको ४ नं. को कसरु
कायम गरी १४ नं. को देहाय २ बमोिजम सजाय हने
ठह याएको उ फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा
के ही उ टी भई िनज ितवादीह सदु म कँ डेल र
साङ् गे राई भ ने स तबहादरु राईलाई मल
ु क
ु ऐन,
चोरीको महलको ५ नं.को कसरु मा १४ नं. को देहाय
३ बमोिजम साधारण चोरीमा हने सजायको दो बर
अथात् जनही २(दईु ) मिहना कै द र िबगोको दो बर
.३५,१३,८५०।– पतीस लाख ते हजार आठ सय)
ज रवाना भई ज रवानाबापत समेत कै द हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७२।९।२२
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- िव णु साद आचाय
क यटु र :- मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल काितक १ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७०-CR-०१२०, जबरज ती करणी,
नेपाल सरकार िव. जोसेफ मर डी
वारदात िमित २०६३।१।१३ गते रहेको र
िनजको वा य परी ण िमित २०६३।२।१२ मा
मा भएको देिख छ । वा य परी ण बोड गठन गरी
भएको भ ने देिखएको छ । कोशी अ चल अ पताल
िवराटनगरबाट पीिडताको वा य परी ण गन गिठत
बोडबाट िमित २०६३।२।१२ मा परी ण ितवेदन
ा भएको र सो ितवेदनमा Hymen torn at the
time of Examination भनी लेिखएको देिख छ ।
वारदात भएको लामो समय यितत भएप ात् भएको
शारी रक परी णबाट पीिडत र ितवादीिबच यौन
स पक भएको माण फे ला पान स भावना यून हन
जाने देिख छ । यसबाट य माणको अभावमा
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प रि थितज य माणको िव ेषण गरी िनणयमा पु नु
पन ।
कानूनको हद यादिभ नै जाहेरी पन
आएको र यी ितवादीह उपर झु ा जाहेरी िदनपु न
कुनै कारणसमेत िमिसलबाट देिखएको छै न । जाहेरी
िढला गरी परेको कारण स ब धमा िववेचना गदा
वारदातको काश गरेमा मा रिदनेस मको धाकध क
ितवादीह ले िदएको भ ने िमिसल संल न
माण कागजातह बाट देिखँदा अिश ा, अभाव,
अ ानतासमेत रहेको समाजमा िढला गरी जाहेरी पदमा
सोही कारणले मा वारदात नै नभएको िन कषमा पु दा
यायको ढोका ब द गरेसरह हन जा छ । यसमा पिन
ततु जाहेरी जबरज ती करणीको महलको ११ नं.
ले यव था गरेको हद यादिभ नै परेको देिख छ ।
यसरी हद यादिभ जाहेरी परेको अव थामा जाहेरी
िढलो गरी परेको भ ने त य ितवादीलाई सफाइ िदने
आधार ब न स ने नदेिखने ।
जबरज ती करणीको अपराधमा योिनिभ
पु षको वीयलगायतका अ य सबदु माण फे ला पनको
लािग वारदात घटेलग ै पीिडतको शारी रक परी ण
भएको हनपु न । वारदात भएको िमित २०७५।१।३
गते र वा य परी ण िमित २०७५।२।१२ भएको
िमिसलबाट देिखँदा यित लामो अविधस म वारदात
हँदा योग भएको कपडा प रवतन भइसके को र
पीिडतले नहु ाई सके को सहजै अनमु ान गन सिकने
हँदा योिनिभ पु षको वीय नदेिखनु वाभािवक हन
जा छ । ितवादीह ले डर धाक देखाई वारदात
घटाएको हो भनी जाहेरी तथा बकप को ममा समेत
उ लेख भएबाट य तो अव थामा हने जबरज ती
करणीमा पीडक र पीिडतिबच संघष नै हनस ने
अव था नरही पीिडतको शरीरमा संघषको िच ह
नदेिखन स ने ह छ । तर पीिडत वयंले जबरज ती
करणी भएको हो भनी लेखाएको एवं सोही बेहोरा

वारदातकै िदन पीिडताक आमालाई समेत बताएको,
पीिडतको क याजाली याितएको, आमाछोरी सतु ेको
ठाउँबाट िनय णमा िलई धाकध क िदई डर ासमा
पारी करणी गरेको अव थामा िनजको शरीरमा
संघषको िच नभएको र जबरज ती करणी भएको
कुनै माण फे ला नपरेकोले जबरज ती करणी
भएको होइन भनी मा न िमलेन । यसमा पिन
सहअिभयु ह पृ वी राजवंशी र महादेव म डललाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय भएकोमा िच बझ
ु ाई
बसेको अव थाबाट पिन जबरज ती करणीको वारदात
नै नभएको भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । उ वारदातको य दश यी पीिडत
वयं र जाहेरवालासमेत भएकोले य तो अव थामा
िनजह को भनाइलाई माणमा िलनपु न ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट
यी ितवादी जोसेफ मर डीसमेतले पीिडता वष १३
क प रवितत नाम Y लाई िमित २०६३/०१/१३
गते सामूिहक बला कार गरेको त य पिु भइरहेको
अव थामा यी ितवादी जोसेफ मर डीले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी सु मोरङ िज ला
अदालतबाट िमित २०६६/०३/२८ मा भएको फै सला
सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
िमित २०६८/०३/१५ मा भएको फै सला सो हदस म
िु टपूण देिखँदा उ टी भई ितवादी जोसेफ मर डीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ वष कै दको
सजाय हने ठहछ । उ वारदातमा यी ितवादीको
साथमा अका ितवादी जवु ेर अ सारीसमेत संल न भई
सामूिहक करणी गरेको िमिसल संल न कागजातह बाट
पिु भइरहेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको ३क नं. बमोिजम थप ५ वष कै द गरी ज मा
१३ वष कै द हने ठहछ । साथै त कालीन अव थामा
कायम रहेको मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको १०
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नं. बमोिजम ितवादीको आधा अंश सव व गरी यी
पीिडताको नाउँमा दाखेल खारेजसमेत हने ।
इजलास अिधकृत : यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७५ साल जे ३० गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०६९-CR-१०८९, सरकारी छाप द तखत
िकत, नेपाल सरकार िव. ओजबहादुर बुढामगर
ितवादीबाट न कली चालक अनमु ित प
फे ला परेको भई न कली माणप िलएर िहँड्नु एउटा
अपराध भए तापिन उ माणप िनजले बनाएको
र सोमा िनजको ह ता र भएको कुरा किहँकतैबाट
मािणत हन आएको देिखँदनै । यी ितवादीले नै यो
यस कारबाट यो य तो रीतपूवक उ माणप
न कली खडा गरेको भ ने ट र िकटानी दाबीसमेत
भएको पाइँदनै । िनजले नै उ जाली माण प
(लाइसे स) बनाएको कुरालाई व तिु न त यगत
आधार माणह बाट शंकारिहत तवरले पिु मािणत
हन आएको देिखँदैन । ितवादीको बयानअनस
ु ार
आफूलाई सवारी चालक अनमु ित प आव यक
भएकोमा सो बनाउनका लािग स बि धत िनकायमा
गएको अव थामा यही ँ काम गन यि ले झटु ो
आ ासन िदई आफूले बनाई याइिदने भनेबाट िनजको
िव ासमा परी रकमसमेत िदएपिछ मोहन बढु ाथोक ले
बनाई याई िदएकोमा सही साँचो पले बनाइिदएको
होला भनी सँग साथमा िलई राखेको प देिख छ ।
आफूले अड् डामा उपि थत भई ि या पु याई बनाउनु
पनमा अ को िव ासमा परी जाली माणप िलई
िहँडेको देिख छ तर यी ितवादी वयंले उ सवारी
अनमु ित प बनाएको नभई रकमसमेत िदई बनाउन
लगाएकोस म देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको
११ नं. मा यान िलनाको मतलबले बाहेक अ
कुरामा िकत गन गन लगाउनेलाई िकत गन ठहरेका
मािनसलाई हनेबमोिजम र अ मितयारलाई यसैको

आधी सजाय गनुपछ भ ने यव था रहेको पाइ छ
जसअनस
ु ार सवारी चालक अनमु ित प िकत गरी
गराउन लगाएको नभई ितवादीले मितयारका पमा
काय गरेको देिखने ।
कुनै पिन फौजदारी कसरु मा कसरु कायम
गदा कसरु दारले के क तो काय गरेका हन्, िनजले
गरेको आपरािधक काय के कुन कानूनको िवपरीत
भएको हो ? िनजको के क तो संल नता िथयो ?
आफूले काय गरी आपरािधक हन गएको हो वा िनजको
भूिमका मु यको पमा नरही य अ य पले
संल नता रहेको हो वा मितयारको पमा काय भएको
हो सबै कुरालाई िवचार गरी कसरु कायम गन र कसरु
कायम भएको अव थामा कसरु अनस
ु ारको सजाय
िनधारण ग रनु कानूनसङ् गत हन आउँछ । जनु कसरु
गरेको हो सोहीअनस
ु ार कसरु कायम गरी सजाय ग रनु
यायोिचत हन जाने । ितवादीको कायमा मु य भूिमका
रहेको नभई मितयारको पमा आ नो काम गराउने
ि कोणबाट अिभ े रत भई अक मािनसमाफत
अनमु ित प िलएकोस म देिखएबाट िनजले नै य
िकत गरेको भ ने देिखन नआउने ।
ितवादीको सँगसाथबाट बरामद भएको
उ चालक अनमु ित प न कली बनाउने कायमा
यी ितवादी नै यो यस कार संल न िथए भ ने देिखने
माणको िमिसलमा अभाव रहेको अव थामा अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसरु िनजले नै गरेको भनी भ न
िम दैन । िनज अिभयोग दाबीअनस
ु ार मु य कसरु दार
नदेिखए पिन िनजको अनमु ित प न कली अथात् िकत
गरी तयार पारेको देिखएको छ । यसबाट उ अनमु ित
प न कली बनाई िकत कागजको महलअनस
ु ारको
कसरु ज य काय गनमा िनज मितयारस म रहेको पिु
भएबाट यी यथ ितवादीले िकत कागजको ११
नं. अनस
ु ार मितयारको कसरु गरेकोस म ठहर गरी
िनजलाई सोही महलको ९ र १२ नं.बमोिजम हने
सजायको आधा .२५।- ज रवाना र थप कै द मिहना
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६ हने ठह याएको सु अदालतको फै सला सदर हने
ठह याई पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेको
नै देिखन आयो । अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
सु काठमाड िज ला अदालतबाट यी यथ
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको महलको
११ नं. को कसरु मा ऐ. महलको ९ र १२ नं. ले हने
सजायको आधा अथात् ज रवाना . २५ । र थप कै द
मिहना ६ (छ) हने ठह याई िमित २०६६।११।१०।२
मा गरेको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०६९/०१/२८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०६७-WO-०९०५, उ ेषण / परमादेश,
राजन मैनाली िव. नेपाल नाग रक उड् डयन ािधकरण
धान कायालय, बबरमहलसमेत
नेपाल नाग रक उड् डयन ािधकरण र
िनवेदक क पनीिबचमा भएको स झौताको २४ तथा
२५ नं. मा स झौता काया वयनका िवषयमा उ प न
िववादमा िनि त अविधमा Adjudicator सम जाने
र िनजले िलिखत िनणय गरेको २८ िदनिभ दवु ै
पाट ह ले चाहेमा म य थकतासम जान स ने भनी
उ प न िववाद समाधानको लािग म य थकतासम
जान स ने यव था ग रएकोमा िनवेदकले िववाद
समाधानको लािग म य थकतासम िनवेदन
िदएको वा यसतफ कुनै पहल गरेको अव था पिन
देिखँदैन । दईु प िबच स प न करारमा िववाद
समाधानको स ब धमा गरेको यव थाको अनशु रण
नगरी यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत

रट े मा वेश गरेको देिखँदा करारअनस
ु ार
Adjudicator र त प ात् म य थकतासम िववाद
पेस गरी माणको मू याङ् गकनका आधारमा िन कषमा
पु नपु न िवषयमा रट े ािधकारबाट ह त ेप गन
िम ने नदेिखने ।
िनवेदकलाई ठे का स झौताको अविध
पटकपटक थप ग रएको अव थामा पिन तोिकएको
काय स प न गन सके को देिखँदैन । ततु स झौता
अविधमा के कित काय स प न भई के कित कायको
भु ानी िलन बाँक रहेको हो भनी त यको िव ेषण
नगरी बो न स ने अव था देिखएन । रट े ािधकारको
मा यमबाट मु ाको त यमा वेश गरी िनणयमा पु न
स ने अव था पिन रहेन । दईु प िबचमा भएको
स झौताबमोिजम करारीय दािय वको स ब धमा
उ प न हने िववादमा म य थकतासम जान स ने
गरी स झौतामा नै प उ लेख भइरहेकोमा वैकि पक
उपचार ा गन कानूनी यव था रहँदारहँदै यस
अदालतको रट े ािधकारमा वेश गरेको देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणयु परमादेशको आदेश
जारी हन स ने अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : यदनु ाथ शमा
इित संवत् २०७४ साल पौष ३० गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७१-CI-११७३, िनणय दता
बदर हक कायम, रामच राउत िव. गंगाराम बरै
मु ामा भएको २०६७ सालको न सामा
जिनएको न.नं. ३ को ज गा िक.नं. ८३ को ज गा
रहेको र २०४८ सालको न सा मचु ु काको न.नं. ३
को घर ज गा एउटै थानमा रही िमले िभडेको समेत
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देिखयो । सो न.नं. ३ को ज गा २०४८ सालको
न सामा ितवादी मह थ राउत वरै र मनिच वरैको
देखाई नाप न सा भएको देिख छ । सो न.नं. ३ को
ज गा िक.नं. ८३ र ५८ को न.नं. २ को ज गामा दे.नं.
१३२८ को मु ाबाट यी वादीको हक पु ने ठहरी फै सला
भएको देिखँदैन र न.नं. १ िक.नं. ८२ को ज गामा घर
भएको र सो घरका स ब धमा वादीको दाबी रहेको
समेत नदेिखने ।
अत : दे.नं. १३२८ को मु ाको वादीिवपरीत
वरैनको (अथात् ततु मु ाको ितवादी गंगाराम
वरैक आमा) हक कायम हन नसके को ज गा नै
ितवादी गंगाराम वरैले ततु मु ामा दता गराएको
देिखन आएको देिखँदा य तो दता कानूनत : िम दो
देिखन नआउने ।
अत : उि लिखत आधार र कारणबाट िक.नं.
८२ को हकमा वादी दाबी नपु ने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत जनकपरु को िमित २०७१।०५।१६ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : के दारनाथ पौडेल
क यटु र : च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल मंिसर २४ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०६०५, वैदेिशक
रोजगार, नेपाल सरकार िव. भानुभ कुँवर
जाहेरवाला कृ णच रोकायाले जाहेरीमा
उ लेख गरेको रकम लेनदेनको िमित २०६८।०५।२४
को िलखत पेस गरेको देिख छ । सो िलखत हेदा,
साहको नाम अ चल लुि बनी िज ला अघाखाँची
गा.िव.स. िकमडाँडा वडा नं.४ शेरबहादुर कुँवरको
नाित, िदि लजंग कुँवरको छोरा वष ३५ को
भानुभ कुँवर आगे ऋणी अ चल कणाली िज ला
डो पा गा.िव.स. पहाडा वडा नं.१ ब ने इ डोङ
रोकायाको नाित रनिवर रोकायाको छोरा हाल

िसतापाइला ब ने वष २५ को भानभु
कुँवरले
वैदेिशक रोजगारको लािग इराक पठाउने भनी
.१,२७,५००।- (एक लाख स ाइस हजार पाँच
सय पैयाँ) िलएको साँचो हो भ ने बेहोरा उ लेख
भएको पाइ छ । यस िलखतको बेहोराबाट जाहेरवाला
कृ णच रोकाया र ितवादी भानभु
कुँवरिबच
रकम लेनदेन भएको देिखन नआउने ।
जाहेरवाला कृ णच रोकायाबाट पेस भएको
रकम लेनदेनको िलखतबाट ितवादी भानभु कुँवर र
िनज जाहेरवाला कृ णच रोकायािबच रकम लेनदेन
भएको नदेिखएको ि थितमा जाहेरवाला कृ णच
रोकायाको हकको रकम दाबी पु न नस ने ठहर गरी
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट भएको फै सला
मनािसब नै देिखने ।
अतः जाहेरवाला कृ णच रोकायाको
हकको रकम दाबी पु न नस ने ठहर गरी वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०६९।१२।२६ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा यु िल बू
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०७६१, उ ेषण,
िवनोद साद िगरी िव. गुठी लगत तहिवल कायालय,
काठमाड
िनवेदकक आमा िवजे वरीले िदएको
िनवेदनमा गठु ी सं थान स चालक सिमितबाट िनणय
भई सो िनणयउपर िवजे वरीले अदालतमा िनणय बदर
मु ा गरी तहतह फै सला भई यस अदालतबाट िमित
२०६४।०३।११ को गठु ी सं थानको िनणय कायम
हने गरी अि तम फै सला भएको देिखयो । यसबाट
िनवेदकको आमा व. िवजे वरी िगरीले िदएको
िनवेदनमा कुनै कारबाही नगरी िवप ीले कत य पूरा
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नगरेको भ ने िनवेदन िजिकर स य त यमा आधा रत
रहेको नदेिखने । िनवेदनमा िनवेदकले दाबी िलएको
िववािदत िनणयको िवषयमा यस अदालतबाट िमित
२०६४।३।११ मा भएको फै सलाबाट नै िववादको
िन पण भइसके को अव था हँदा सोही िववािदत
िवषयमा पनु ः रट िनवेदन िलई आउनु फै सलाको
अि तमताको िस ा तिवपरीत देिखन आयो । साथै
कानूनबमोिजम अदालतको साधारण अिधकार
े अ तगत मु ा परी िन पण भइसके को िवषयमा
परेको ततु िनवेदन चिलत कानूनी यव था तथा
रटस ब धी मू य मा यताअनक
ु ू ल रहेको देिखन
आएन । िनवेदकको वग य आमा िवजे वरीले
िवप ी गठु ी सं थानमा िदएको िनवेदन कारबाही भई
टुंिगसके को देिखँदा सो िनवेदन पनु ः कारबाही हन
नस ने भई िनवेदन मागबमोिजम परमादेश जारी हन
स ने अव था देिखन आएन । तसथ ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः- महेश खनाल
क यटु रः- मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. पु षो म
भ डारी, ०६७-CI-०४०७, मोही नामसारी, उमेश
व लभ प तसमेत िव. रामच सहनी
वादी रामच सहनीले पेस गरेको नाग रकता
माणप , दोहोरी गा.िव.स.को िसफा रस प , तिपया
मलािहनसँगको लेनदेन मु ाको फै सला, दोहोरी
गा.िव.स. को नाता मािणत माणप समेतबाट मोही
देवझ रया मलािहनको छोरा नाताका यि रामच
सहनी देिखन आएको र भूिम सधु ार कायालयमा
कुतबाली ज मा गरेको रिसदसमेतले ज गाको मोहीको
दािय व रामच सहनीले पूरा गरेको देिखन आएको
हँदा िववािदत ज गाको सािबक मोही देवझ रया
मलािहनको मृ यपु िछ िनजको हकवाला रामच

सहनीको नाममा मोही नामसारी हन स ने नै देिखन
आयो । िमिसल संल न कागज माणह बाट वादी
रामच सहनी देवझ रयाको छोरा नाताको रहेको
भ ने पिु भइरहेको हँदा फरक वतनमा बसेको भ ने
आधारबाट मा रामच सहनीलाई देवझ रयाको
छोरा होइनन् भनी मा न िम ने अव था नदेिखने ।
तसथ, वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको
सु भूिमसधु ार कायालयको फै सला उ टी गरी
वादी दाबीबमोिजम पनु रावेदक वादीका नाउँमा
िववािदत िक.नं. १०१ को ज.िव. १-७-५ र िक.नं.
१०४ को ज.िव. ०-१५-० ज गाको मोही नामसारी
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६६।१०।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः- महेश खनाल
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल जे ठ ८ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६७-CI-०४०६, म वा
मोही लगत क ा, उमेश व लभ प तसमेत
िव. रामच सहनी भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएकको छ ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. पु षो म
भ डारी, ०७३-WO-००९५, ज गा दता, ल मीदेवी
भु याल िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
िसंहदरबारसमेत
यस अदालतबाट भएको आदेशको स दभमा
भूिम सधु ार तथा यव था म ालयको च.नं. १८९५
िमित २०७४।११।०८ को प बाट ज गा दता तथा
अ य काम कारबाहीको ममा ऐलानी, पत एवं वन
े को ज गा यि लाई िदनेस ब धी ि या अगािड
बढाउने काय नगनु / नगराउनु हन भनी िनदशनस म
िदइएको हो, अ य कुनै िमिसल खडा भएको होइन
भ नेसमेत बेहोराको जवाफ िदएको देिख छ ।
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भूिमसधु ार तथा यव था म ालयको उ जवाफ
बेहोराबाट िनवेिदकाको िनवेदन माग दाबीबमोिजमको
ज गा दताको ि या रो नु भ ने कानूनबमोिजमको
कुनै आदेश तथा िनणय भएको देिखन नआउने ।
िक.नं. ६९३ को ज गा दता ि या अगािड
बढाएको अव थामा छुट ज गा दता ि या अगािड
बढाउने ममा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
मि प रषदक
् ो कायालय र भूिमसधु ार िवभागसमेतको
िनदशनबमोिजम छुट ज गा दता ि या अगािड बढ् न
नसके को देिख छ । य तै मालपोत कायालयको
िलिखत जवाफबाट िनवेदकले छुट ज गा दता ग रपाउँ
भनी माग गरेको िनवेदनसिहतको स कलै िमिसल
िज ला शासन कायालय, का क मा पठाएकोमा
प बाट िफता माग भएकोमा ा हन नआएकोले
दता ि या अगािड बढ् न नसके को हो भ ने देिखन
आउँछ । उि लिखत त यबाट मालपोत कायालयले
दता ि या अगािड बढाउन इ कार गरेको भ ने देिखन
नआउने ।
नेपालको संिवधानले येक नाग रकलाई
कानूनको अधीनमा रही स पि आजन गन भोग
गन, बेचिबखन गन, यावसाियक लाभ ा गन र
स पि को अ य कारोबार गन पाउने गरी मौिलक
हकको यव था गरेको पाइ छ । सावजिनक िहतको
लािगबाहेक यि को वैयि क स पि मा ह त ेप
गन र अित मण गन नपाउने र यसरी स पि ा
गदासमेत ितपूित िदएर मा ा गन स ने देिख छ ।
यि को हक अिधकार र भोगमा रहेको स पि िवना
कारण तथा कानूनी आधार िवना रा यले हरण गन
स ने नदेिखने ।
ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोिजम
नापी भएको ज गा दता गन छुट भएको अव थामा
आ नो भोग, ितरोसमेतको हक दाबी देखाई दता गन
आएमा सोको यथोिचत मू याङ् कन गरी दता हने वा
नहनेस ब धी िनणय गन ऐनबमोिजमको अिधकार

मालपोत कायालयलाई रहे भएको देिख छ । कानूनले
मालपोत कायालयलाई भएको अिधकारमा अ य
िनकायले ह त ेप गन वा ज गा दता गनु वा नगनु
भनी िनदशन िदने अिधकार अ य िनकायको भएको
नदेिखने । अिधकार े नभएको िनकायले ज गा दता
गन स ब धमा िनदशन िदने र सोही िनदशनको पालना
गरी िनदशनबमोिजम ज गा दता गन वा नगन िनणयमा
पु न मालपोत कायालय बा य हनपु न अव था देिखन
नआउने । िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगसमेतको िलिखत जवाफसमेतबाट िनवेदकले
दाबी िलएको िक.नं. ६९३ ज गा नेपाल सरकारको
नाउँमा दता गनु भ ने कुनै िनणय भए गरेको देिखन
नआएबाट अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िनणयसमेत बदर गनपन
ु अव था देिखन नआएकोले
उ ेषणको आदेश जारी ग ररहन नपन ।
छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी सािबक दताको
माण, ितरो ितरेको हकसमेतका ोतह को माण
पेस गरी कारबाही चलाएको र मालपोत कायालयले
सजिमनलगायतका
माणह
हेन कारबाही
चलाइरहेको छ भ ने दतास ब धी फाइलबाट देिखन
आएको छ । नापी हँदा पत जिनएको कारणबाट
िमित २०४५।६।११ मा नेपाल सरकारको नाउँमा
दता गन िनणय भए तापिन ितपािदत याियक
िस ा तबमोिजम िमिसल संल न माण मू याङ् कन
गरी िनवेदकको मागअनस
ु ार छुट दता हने नहने िनणय
गन स ने नै हने ।
अत: उपयु आधार र कारणसमेतबाट
िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. ६९३ को ज गा नापीको
बखत पत जिनई नेपाल सरकारको नाउँमा दता
हँदैमा सबदु माणको मू याङ् कन गरी छुट ज गा दता
स ब धमा आव यक िनणय गनस ने नै हँदा िनवेदकले
पेस गरेको माणको मू याङ् कन गरी िनवेदकको
नाउँमा छुट ज गा दता हने वा नहने स ब धमा अब
कानूनबमोिजम िनवेदकबाट पेस हन आएका सबदु
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माणको कानूनबमोिजम जे जो मू याङ् कन गनु पन
हो गरी िनणय गनु भनी मालपोत कायालय, का क को
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
क यटु र : च शेर राना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ५ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CI-११८९, िनषेधा ा /
परमादेश, योगे रकृ ण पराजुलीसमेत िव. िगता
पोखरेलसमेत
िवप ीह ले िदएको िनवेदनमा कारबाही
ार भ गरी माण बु नेलगायतको कायसमेत
पनु रावेदक ािधकरणले गरेको भ ने देिखयो । कुनै
पिन िनकायमा परेको उजरु ी िनवेदनको स ब धमा
कानूनस मत ढंगबाट समयमै िनकासा हनु पदछ । लामो
समयस म कारबाही टुङ्गो नलगाउँदा अिनि तताको
ि थित रह छ । फल व प रट िनवेदकह ले ार भ
गरेको कानूनी उपचारको माग अव भइरह छ । रट
िनवेदकह को चाहना पिन पनु रावेदक ािधकरणमा
दता गरेको िनवेदनको उिचत िनकास हनपु न भ ने नै
हो । स पि मा ह त पे हनपु न होइन भनी िनवेदन
परेकोमा आिधका रक िनकायले समयमा नै िनकास
निदएमा िवप ीह को अ कानूनी उपचार अवल बन
गन बाटोसमेत अव हन पु ने ।
िवप ी काठमाड उप यका िवकास
ािधकरण, िज ला आयु को कायालयबाट आ नो
कायालयमा पन आएको िनवेदनह को समयमा नै
िनकास िदइएको देिखन आएन । िनवेदकबाट परेको
मािथ उि लिखत िनवेदनह मा कानूनबमोिजम जो
जे बु नु पन भए बझ
ु ी आव यक कारबाही गरी सो
िनवेदनह को अिवल ब टुङ्गो लगाउने दािय व
एवं कत य काठमाड उप यका िवकास ािधकरण
एवं िज ला आयु को कायालय काठमाड मा रहेको

देिखने ।
तसथ, िनवेदकसमेतले िमित २०७०।१।२ र
िमित २०७१।५।१० मा िदएको िनवेदनमा आव यक
िनकास िदई िनवेदनमा उि लिखत सडकको के िव दु
िनधारण गरी मापद डअनस
ु ार सडक िब तारस ब धी
काय गनु गराउनु भनी िवप ी काठमाड उप यका
िवकास ािधकरण एवं काठमाड उप यका िवकास
ािधकरण िज ला आयु को कायालय काठमाड को
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ठहर भई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।५।२ मा
भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा यू िल बू
क यटु र : च शेर राना
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ९
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-१३२९, िवना
इजाजत काठ ओसार पसार र िब , नेपाल सरकार
िव. राजकुमार िततुङ
बरामदी मचु ु काका मािनस श शेरबहादरु
े ले चाप जातका िविभ न ९ थान र साल जातका
िविभ न साइजका ७२ थान गरी ज मा ८१ थान
काठ ितवादीको मकै बारीमा २ ठाउँमा परु ी राखेको
अव थामा बरामद भएको हो, बरामदी मचु ु का
मेरो रोहवरमा भएको हो भनी बकप गरी बरामदी
मचु ु कालाई सनाखतसमेत ग रिदएको पाइयो ।
ितवेदक मनमोहन िम ले साल तथा चाँपका ८१
थान काठ बरामद भएकोमा िमित २०६९।३।३१ मा
मसमेतले बरामदी मचु ु कासिहत ितवेदन पेस गरेको
हो भनी आफूले पेस गरेको ितवेदनलाई समथन
हने गरी सु िज ला अदालतमा बकप गरेकोसमेत
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पाइयो । ितवेदक हेमराज ओलीले उपभो ा
समूहलाई िवतरण गन कािटएको काठ रेखदेख गन
ितवादी राजकुमारलाई वन सिमितले राखेको
िथयो । सोही ममा ितवादीले काठ लक
ु ाउने गरेको
हो । िनजले आ नो मकै बारीमा लक
ु ाएर राखेका
काठह ओसार पसार योजनका लािग राखेको हो
भनी सु अदालतमा बकप ग रिदएको अव थासमेत
देिखने ।
वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा “यो
ऐनबमोिजम सजाय हने कसुर गरेको ठह रएमा
कसुरमा बरामद भएका सबै बोझबाहक, औजार,
चौपाया र अ य साधनह जफत हने छन”् भ ने
कानूनी यव था रहेको देिख छ । ितवादीको
मकै बारीमा र िनजको घर व रप र वन पाखामा भेिटएका
काठ सामदु ाियक वन उपभो ा सिमितले कटान गरेको
काठ भएको कुरामा कुनै िववाद देिखँदैन । ितवादीले
बरामद भएका काठह आफूले लक
ु ाई िछपाई राखेको
कुरामा सािबती रही बयान गरेकोसमेत देिख छ ।
ितवादीको सािबती बयानअनस
ु ारको काठ बरामद
भएको भ ने बरामदी मचु ु काबाट समेत देिखएको छ ।
यस अव थामा वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोिजम
बरामदी काठसमेत जफत गनपनमा
यस स ब धमा
ु
के ही नबोली ितवादीलाई सजाय मा गन गरी भएको
सु िचतवन िज ला अदालतको फै सला र उ
फै सलालाई पनु रावेदनको रोहमा सदर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला सो हदस म
कानून र यायको रोहमा िमलेको देिखन नआउने ।
अतः ितवादी राजकुमार िततङ
ु को बारीबाट
बरामद भएको ७४.२२ यू.िफट काठ अवैध पमा
कटान गरी िनजले लक
ु ाई राखेको मािणत भएको
अव थामा बरामदी काठ जफत गन स ब धमा के ही
नबोली सु िचतवन िज ला अदालतबाट िमित
२०७०।३।२५ मा भएको फै सलालाई सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७१।३।३ मा

भएको फै सला सो हदस म निमलेको हँदा के ही उ टी
भई बरामद भएको ७४.२२ यू.िफट काठ वन ऐन,
२०४९ को दफा ६६ बमोिजम जफत हने ।
इजलास अिधकृत: राजे वा ले
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल काितक २९ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-CI-०६९२, िनणय दता
बदर, कु ख ीसमेत िव. िदपक वज जोशीसमेत
िबता उ मल
ु न ऐन, २०१६ मा ते ो संशोधन
भई २०४९ सालमा दफा १२(क) थप हनभु दा अगावै
ज गाधनीको तफबाट दफा १२ बमोिजम िववािदत
िक.नं. १०७, १४५ समेतका ज गा रैकर प रणत
गरी दता ग रपाउँ भनी ितवादी दीपक वज जोशीले
िनवेदन िदए, निदएको के हो सो स ब धमा िवचार
गनु पन देिख छ । िववािदत िक.नं. १०७, १४५, ६६
समेतका अ य िविभ न १४ िक ा ज गाको नामसारी
ग रपाउँ भनी दीपक वज जोशीले मालपोत कायालय,
काठमाड मा द.नं. ४१४२ िमित २०४७।९।११
मा िदएको िनवेदनको बेहोरा हेदा सािबक काठमाड
म मौजामा मेरो बाजे कृ ण वजको नाममा दता
भएको हाल नापी न सा हँदा मेरो बाबु ेम वज
जोशीको नाममा नापी भएकोमा बाबु ेम वज र आमा
राधानानीसमेत परलोक भइस नु भएको हँदा म
िनवेदकबाहेक अ कोही हकदार नभई म मा हकदार
भएकोले मेरो नाममा दता नामसारी गरी ज.ध. .पज
ु ा
पाउँ भनी उ लेख गरेको पाइयो । दीपक वज जोशीले
द.नं. ३४७५ िमित २०५२।७।२८ मा मालपोत
कायालयमा िदएको अक िनवेदनमा िववािदत िक.नं.
६६ को ज गा मा िनजी गठु ी भएको र अ ज गाह
रैकर नै भएको र दता नामसारीको कारबाही मा
ग रपाउँ भ ने बेहोरा उ लेख गरेको पाइ छ । ितवादी
दीपक वज जोशीले जनु िनवेदनको आधारमा ज गा
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दताको कारबाही चलाइएको हो सो द.नं. ४१४२ िमित
२०४७।९।११ को िनवेदनमा िववािदत ज गा िबताबाट
रैकर प रणत ग रपाउँ भनी मागदाबी िलएको देिखँदैन
। यस अव थामा िबता उ मल
ु न ऐन, २०१६ को दफा
१२(क) को कानूनी यव थाबमोिजम िववािदत िक.नं.
१४५ र िक.नं. १०७ को िबता ज गा रैकर प रणत गरी
दता माग गन गएको नभई सो ज गा दता नामसारीस म
गन उ े यले िमित २०४७।९।११ मा मालपोत
कायालयमा िनवेदन िदएको त य सो िनवेदनको
बेहोराबाट ट देिखन आएकोले ज गाधनीले २०४७
सालमा नामसारीका लािग िदएको िनवेदनलाई रै.प.को
लािग दाबी गरेको भनी मा न िम ने अव था नदेिखने ।
ितवादी दीपक वज जोशीले मालपोत
कायालय, काठमाड मा िदएको द.नं. ४१४२
िमित २०४७।९।११ को िनवेदनमा उि लिखत
ज गाह म ये का.िज. फुटुङ गा.िव.स. वडा नं.१(क)
को िक.नं. १०३ को े फल ५-१२-० समेतका ज गा
दीपक वज जोशी र पदमकुमारी जोशीका नाममा रै.प.
दता गन गरी मालपोत कायालय, काठमाड बाट िमित
२०५६।७।१७ मा भएको िनणय बदरतफ उ िक.नं.
१०३ को ज गाको मोही िम ी ख ीले िदएको मु ामा
िक.नं. १०३ को ज गा मोहीका नाममा दता हने गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०५८।४।२६
मा फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर पदमकुमारी
जोशीसमेत पनु रावेदक तथा िम ी ख ीको म.ु स.गन
ह रकृ ण ख ीसमेत िवप ी भएको संवत् २०६२
सालको दे.प.ु नं. ८५८१ को िनणय बदर मु ामा
दीपक वज जोशीले मालपोत कायालय, काठमाड मा
िमित २०४७।९।११ मा िदएको द.नं. ४१४२ को
िनवेदनमा िनजको रैकर प रणततफको दाबी नभई सु
नामसारी मा को लािग िनवेदन परेको देिखँदा उ
िक.नं. १०३ को ज गासमेत िबतावालाको नाममा दता
हने ठहर गरेको मालपोत कायालय, काठमाड को उ
िमित २०५६।७।१७ को िनणय सो हदस म उ टी

गरी सो ज गा मोहीका नाममा दता गन गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सला सदर हने ठहरी यस
अदालतबाट िमित २०६४।११।६ मा फै सला भएको
िमिसल सामेल रहेको उ फै सलाको ितिलिपबाट
देिखयो । यस अव थामा िबता उ मल
ु न ऐन,
(संशोधनसिहत) २०१६ को दफा १२(क) मा भएको
यव थाबमोिजम िबता ज गा रै.प.दता ग रपाउँ भनी
िबतावालाको तफबाट कुनै कारबाही गरी कसैको नाममा
रैकरमा प रणत गरी दता भएको नदेिखएको र मोहीको
हैिसयतले रै.प.दता ग रपाउँ भनी पनु रावेदकका बाबु
तथा ससरु ा रामबहादरु ख ीले िमित २०५३।३।२८
मा िनवेदन िदई कारबाही चलेको देिखएको साथै
िववािदत ज गाह म ये िक.नं. ६६ को ज गा िनजी गठु ी
जिनएको र सो स ब धमा िमित २०५३।३।२८ मा राम
बहादरु ख ीले रै.प. दताका लािग िनवेदन गदा िक.नं.
६६ को ज गा स ब धमा दाबी नगरेको हँदा सो िक.नं.
६६ बाहेक अ य िववािदत िक.नं. १०७ र िक.नं. १४५
को ज गा िबता उ मल
ु न ऐनको दफा ७(क) बमोिजम
ज गा कमाउने यि रामबहादरु ख ीका हकदार यी
पनु रावेदकह का नाउँमा रै.प.दता हने नै देिखने ।
अतः उि लिखत आधार, कारण र
माणबाट िक.नं. ६६ को ज गा िनजी गठु ी जिनएको
र िमित २०५३।३।२८ को िनवेदनमा सो ज गाको
स ब धमा रामबहादरु ख ीको दाबीसमेत नदेिखँदा
उ िक ाबाहेक िक.नं. १०७ र १४५ का िववािदत
ज गा िबता ज गा देिखएको, सो ज गा ज गाधनी
(िबतावाला) ले रै.प. नगराएको र यस अदालतबाट
िमित २०६४।११।६ मा भएको फै सलामा उ लेख
ग रएको िनणयाधारका आधारमा ज गाधनीले २०४७
सालमा नामसारीका लािग िदएको िनवेदनलाई रै.प.को
लािग दाबी गरेको भनी मा न िम ने नभएको हँदा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।५।२० मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई मालपोत
कायालय, काठमाड को िमित २०५६।७।१७ को
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िनणयले ितवादी दीपक वज जोशीसमेतका नाममा
भएको रै.प. दता नामसारीसमेत बदर भई वादी
दाबीबमोिजम उ िक.नं. १०७ र १४५ को ज गा
वादीह को नाममा रैकर प रणत दता तथा हक
कायमसमेत हने ।
इजलास अिधकृत:- धनबहादरु काक
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल मंिसर १२ गते रोज ५ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन:§ ०७४-CI-०६९४, िलखत बदर, कु
ख ीसमेत िव. िदपक वज जोशीसमेत
§ ०७४-CI-०९४४, जालसाजी,
कु
ख ीसमेत िव. िदपक वज जोशीसमेत
§ ०७४-CI-०९४३, जालसाजी,
कु
ख ीसमेत िव. िदपक वज जोशीसमेत
§ ०७४-CI-०६९३, िलखत बदर, कु
ख ीसमेत िव. िदपक वज जोशीसमेत
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७३-CR-१४९७, िव तु ीय
कारोबार, अिनलकुमार दुवे िव. नेपाल सरकार
जाहेरवालाको Facebook messenger
मा पनु रावेदक ितवादीले िनज र िनजबाहेक अ य
यि समेतले सामूिहक पमा योग गन गरेको
Facebook messenger मा अ ील त वीर दशन
वा काशन गरेको भ ने जाहेरवालीको जाहेरी बेहोरा
एवं बकप भनाइ रहेको देिखँदैन । ितवादीले िनजको
Facebook messenger बाट जाहेरवालीको
Facebook messenger मा पठाएको भिनएको
अ ील त वीर िनज जाहेरवालीले अ य यि लाई
देखाएबाट अ ले थाहा पाएको अव था भए य तो
अव थालाई उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार कसरु
भएको मा न िम ने देिखँदैन । पनु रावेदक ितवादीले

जाहेरवालीको Facebook messenger मा Post
गरेको भिनएको अ ील त वीर जाहेरवालीको मान
मयादामा आँच पु याउने उ े यले सावजिनक पमा यो
यसरी काशन गरेको भनी जाहेरवालीले िजिकर िलएको
पाइएन । जहाँस म जाहेरवाली पीिडतको अिफसमा
र आफ तह लाई अपश द लेखी MASSAGE
पठाउने गरेको भ ने जाहेरवालीको बकप भनाइ
भएकोमा िनजको सो कुरा त यतः पिु हन आएको
देिखँदनै । अिभयोजन प (वादी) ले पिन य तो पिु
हने त ययु माण पेस गरेको पाइएन । यस ि थितमा
ितवादी जाहेरवालाको Facebook messenger
मा अ ील त वीर Post गरेको कायलाई वारदात
हँदाको अव था चलनमा रहेको उपयु कानूनी
यव थाअनस
ु ार कसरु भएको मा न निम ने ।
वादी नेपाल सरकार भई च ने फौजदारी
मु ाको अिभयोजन गन कुनै पिन आिधका रक
िनकायले कुनै वारदात स ब धमा जाहेरी पन
आएपिछ सो स ब धमा वारदात वा तिवक हो
होइन ? चिलत कानूनले कसरु ज य काय भएको हो
होइन ? घिटत काय गन भनी पोल ग रएको यि
(घटक) ले चिलत कानून विजत काय गरेको हो,
होइन ? आिद सबै कुराको उिचत तवरले छानिबन,
अनस
ु धान गरी यिकन गरेर मा कसैउपर अिभयोग
लगाउनु अिभयोजन प को कानूनी कत य हन
जा छ । आ नो सानो ग तीबाट कसैले पिन सजाय
भो न नपरोस्, शारी रक एवं मानिसक पीडा भो न
नपरोस् भ नेतफ अिभयोजन कता सधै ँ सतक रहनु
उसको कानूनी दािय व ह छ । कानूनी रा यमा
रा यबाट ग रने गलत कायबाट हने अनाव यक हैरानी
(HARASSMENT) बाट मु रहन पाउने यि को
याियक अिधकार ित अिभयोजनकता सधै ँ सचेत
रहनु पन ।
मािथ ग रएको त य एवं कानूनी यव थाको
या या, िव ेषण र यस अदालतबाट ितपािदत
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िस ा तसमेतबाट ितवादी अिनलकुमार दवु ेको
आ नो Facebook messenger बाट जाहेरवालीको
Facebook messenger मा अ ील त वीर पठाउने
काय उपयु त काल चिलत कानून िव तु ीय
(इले ोिनक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१)
अनस
ु ार कसरु भएको देिखन नआएको अव थामा
अिभयोग दाबीबमोिजम िनजलाई कसरु दार कायम गरी
सजाय गन गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सला सदर हने ठह याएको उ च अदालत पाटनको
िमित २०७३।७।१ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
हने ठहछ र ितवादी अिनलकुमार दवु ेले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: अि बका साद दहाल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल ावण १७ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७६-WH-००६३, ब दी य ीकरण,
स तोष महतो िव. धनुषा िज ला अदालत, धनुषासमेत
िनवेदक स तोष महतो भारतीय नाग रक
भएको देिखएको र िनजउपर वादी नेपाल सरकारले
अिभयोग प मा दाबी गरेको कसरु र सजायको
मा ासमेतलाई ि गत गरी िनवेदक ितवादी
स तोष महतोको हकमा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (२)(ख)
बमोिजम मु ा पपु का लािग थनु ामा रा ने गरी िमित
२०७५।१०।२७ मा धनषु ा िज ला अदालतबाट
भएको आदेश सदर गरी उ च अदालत जनकपरु बाट
िमित २०७६।२।२३ मा आदेश भएको पाइने ।
िनवेदक स तोष महतो िवदेशी यि भएको
त यमा िववाद देिखँदैन । िनवेदकले िजिकर िलएको
िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को दफा
१७ को उपदफा (१०) मा भएको कानूनी यव था
हेदा “अनुस धानको िसलिसलामा अनुस धान

अिधकारीले प ाउ गरेको यि लाई र मु ाको
िसलिसलामा स बि धत अदालतले आरोिपत
यि सँग कसुरको िबगो रकम एक लाख पैयाँस म
भएका कसरु ह को हकमा हािजर जमानीमा र
कसुरको िबगो रकम एक लाख पैयाँभ दा बढी
भएका कसरु ह को हकमा कसुरको िबगोबमोिजम
धरौटी िलई वा कसुरको मा ाबमोिजम कायम
ग रएको िबगोबमोिजमको धरौट िलई तारेखमा राखी
कारबाही चलाउन स नेछ” भ ने यव था रहेको
देिख छ । यस दफामा भएको यव थालगायतका उ
ऐनको कुनै ावधानले िवदेशी यि को स ब धमा
थनु छे क गनस ब धी यव था गरेको देिखँदनै । मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ३(२)
मा “छु ै ऐनमा यव था नभएको कायिविधको
िवषयमा यस संिहताको यव था लागू हनेछ” भनी
उ लेख भएको देिख छ । उि लिखत ावधानलाई
ि गत गदा िवदेशी िविनमयस ब धी कसरु मा पिन
िवदेशी मािनसको हकमा कायिविध संिहताको ावधान
आकिषत हने देिखयो । तसथ मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ६७(२)(ख) का
आधारमा गरेको आदेशलाई िु टपूण मा न िमलेन ।
िनवेदकलाई तहतहका अदालतबाट मु ामा पपु का
लािग थनु ामा रा ने गरी आदेश भएको देिख छ ।
अिधकार े को अभाव, हद याद, हकदैयास ब धी
न वा ग भीर अ यायको प रणाम य तः देिखएको
ज ता अव थामा बाहेक मु ाको त यगत कुराह
वा माणको मू याङ् कन गरी तहतह अदालतबाट
िनयिमत याियक ि याका स दभमा भएको
आदेशको अ तरव तमु ा वेश गरी रट े ािधकारबाट
याियक ह त ेप गनु मनािसब नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
रट िनवेदक स तोष महतोलाई मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा
(२)(ख) बमोिजम मु ा पपु का लािग थनु ामा रा ने गरी
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िमित २०७५।१०।२७ मा धनषु ा िज ला अदालतबाट
भएको आदेश सदर गन गरी उ च अदालत जनकपरु बाट
िमित २०७६।२।२३ मा भएको आदेशबमोिजम थुनामा
रहेकोलाई गैरकानूनी थुना भनी मा न िमलेन । िनवेदक
स तोष महतोलाई कानूनबमोिजम नै मु ा पपु का
लािग थुनामा राखेको देिखँदा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त:- धनबहादरु काक
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन:§ ०७६-WH-००६४, ब दी य ीकरण,
नरेश महतोसमेत िव. धनुषा िज ला अदालत,
धनुषसमेत
§ ०७६-WH-००६५, ब दी य ीकरण,
िवजय यादव िव. धनुषा िज ला अदालत,
धनुषसमेत
इजलास नं. १०
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६८-WO-०२५३, उ ेषण,
न दलाल अिहरसमेत िव. भूिमसुधार तथा यव था
म ालय, िसंहदरबारसमेत
िमित २०४९।११।१० मा िनणय भएको
३ वषपिछ पनु ः छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी िमित
२०५२।२।२९ मा यी िनवेदकह को िनवेदन परेकोमा
कुनै कारबाही भएको देिखँदैन र सोका उपर पिन कुनै
उजरु परेको पाइएन । त प ात् यी िनवेदकह को
तफबाट िमित २०६०।११।४ र िमित २०६८।४।९
मा पनु ः िनवेदन परेको पिन िमिसलबाट देिखयो । उ
िनवेदनउपर कारबाही हँदा िववािदत िक.नं.१२७ को

ज गा नेपाल सरकारको नाममा दता हने गरी िमित
२०४९।११।१९ मा िनणय भएकाले सरकारी ज गा
यि िवशेषका नाममा दता गन िमलेन भ नेसमेत
मालपोत कायालय नवलपरासीबाट िमित २०६८।४।९
मा िनणय भएको पाइने ।
यसरी िनवेदकह को िनवेदन दाबीको
स ब धमा िनजले पेस गरेको माणबाट िभड् न
नआएको भ दै माणबेगर िनणय गन कानूनी िु ट
हने हँदा माण िभड् न स ने सबदु माणसिहत
दाबी गरेमा कारबाही हने गरी िनवेदकह को िनवेदन
िमित २०४०।३।२८ मा नै तामेलीमा रा ने गरी
मालपोत कायालय नवलपरासीबाट िनणय भई िववाद
अि तम भएको देिखँदा उ िनणयको जानकारी
िनवेदकह लाई भएन िथएन भ न स ने अव था रहेन ।
आ नो सािबक लगतमा नभई िजिमदार तापनारायण
ख ीको िजिमदारीमा परेको िनज तापनारायण
ख ीको हदब दीभ दा बढी भएको कारण ा भई
िफ डबक
ु मा पोखरी तलाउसमेत जिनएको ज गा
त कालीन ी ५ को सरकारको नाममा े ता पज
ु ा
कायम हने गरी िमित २०४९।११।१९ मा सािधकार
िनकाय मालपोत कायालय, नवलपरासीबाट िनणय
भई स बि धत िनकायमा प ाचारसमेत भएको देिखँदा
िमित २०६८।४।९ मा भएको उ िनणय िु टपूण भ न
निम ने ।
व ततु : उ ेषणको रट यि िवशेषको हक
थािपत भएको िवषयव तमु ा मातहत अदालत वा
अिधकारीले गरेको िनणय वा अि तम आदेश िु टपूण
भई य तो िनणय वा आदेशबाट कुनै यि को हक
अिधकारमा ितकूल असर परेको छ, तर सो िनणय
वा अि तम आदेशउपर पनु रावेदन ला ने यव था
छै न वा अ य उपचारको यव था पिन ग रएको छै न
तथा य तो उपचारको यव था भए पिन अपया र
भावहीन छ भने य तो िनणय वा अि तम आदेश
बदर गन योजनका लािग आकिषत हने रट हो ।
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यसमा िनवेदकह ले िक.नं.१२७ को ज गामा हक
थािपत भएको व तिु न माण पेस गन सके को
अव था नदेिखएको र िववािदत िक.नं.१२७ को
ज गाको स ब धमा िनवेदकह को हकमा िमित
२०४०।३।२८ मा नै िनणय अि तम भएको देिखँदा
उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी गनु उिचत र
आव यक नदेिखने ।
तसथ मािथ उि लिखत त य आधार
र कारणबाट िनवेदन मागबमोिजम उ षेणयु
परमादेशको आदेशसमेत जारी गन निमली ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : भीम साद भस
ु ाल
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल मंिसर १८ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी सु मालता माथेमा, ०६६-WO-०६२५,
उ ेषण, सानुमान शा य िव. मालपोत कायालय,
िड लीबजारसमेत
मालपोत कायालय िड लीबजारको िमित
२०६६।७।२० को िनणयमा साझा चोकको बारेमा
अि तम िनणय अदालतबाटै हने भनी िनवेदकह लाई
अदालत जान भनेको नै छ । मालपोत कायालयको
िमित २०६६।७।२० को िनणयको पेटबोलीमा
ज गाको कृितबारे के ही कुरा लेिखएको देिख छ तर
उ पेटबोलीमा के कुरा लेिखयो भ ने कुराले वत
िनणय गन अदालतलाई भािवत गदन र गन पिन
हँदनै । िनवेदक तथा िवप ीह ले आ-आ ना दाबी
िजिकरसिहत सबतु माण पेस गरेमा अदालतले
वत पूवक िनणय गछ । यी िवप ी महेशराज
प तसमेतले साझा सावजिनक चोक कायम ग रपाउँ
भनी िमित २०६६।८।२५ मा काठमाड िज ला
अदालतमा मु ा दता गरी हाल उ मु ा िवचाराधीन
अव थामा रहेको देिखँदा सो िवषयमा काठमाड िज ला

अदालतबाट वत पूवक माणको मू याङ् कन गरी,
हेरी िनणय िन कषमा पु ने नै देिखँदा ततु िवषयमा
यस अदालतबाट रट े को मा यमबाट के ही
बोिलरहनपु न पिन नदेिखने ।
तसथ उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु परेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद पौडेल
क यटु र : म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल काितक १८ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन:§ ०६६-WO-०६७२, उ ेषण, सानुमान
शा य िव. मालपोत कारेयालय,
िड लीबजारसमेत
§ ०६७-WO-११५३,
उ ेषण,
सानुमान शा य िव. मालपोत कायालय,
िड लीबजारसमेत
इजलास नं. ११
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-१९८९, यान
मारी बेप ा पारेको कत य यान, नेपाल सरकार िव.
मोित साद उपा यायसमेत
मतृ कलाई ितवादी मोित सादको घरबाट
िज मा िलई जाने वीर साद िव.क. एवं ितवादीह
तीलक िव.क., लालबहादरु िव.क.र जीतबहादरु
रोकायासँग कुनै पूव रसइवी नभएको, हालस म रा ो
स ब ध रहेको र िनजह को मतृ कलाई मान कायमा
संल नता छै न भनी जाहेरवाला मृतकक ीमती पा
िवटालल
ु े अदालतको बकप मा बक लेखाई िदएको र
मािथ उ लेख भएअनस
ु ार मौकामा घटनाबारे ितवेदन
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िदने .ना.िन.पूणबहादरु काक ले ितवादीह
कसैउपर शंका ला दैन भनी अदालतको बकप मा बक
लेखाइिदएको ि थित, वारदात िमित २०६९।५।२५
गतेबाट १६ िदनपिछ िमित २०६९।६।११ गते
मृतकको लास कं काल पमा फे ला परेको र लासको
टाउको शरीरमा जोिडएको नभई ितवादी जीतबहादरु
रोकायाको खरबारीमा फे ला परेको भिनएकोमा लासको
टाउको घाँटीबाट कािटएको अव था नभई छु एको
अव थामा रहेको (Skull separated out from the
body. It is separated from the joint surface
of atlas and axis) भ ने शव परी ण ितवेदनबाट
देिखएकोबाट शरीरको टाउको काटी छुट्याई अ य
लगेको भनी मा न िम ने देिखँदैन । लासको ि थित
हेदा लासको टाउको कुनै जंगली जनावरबाट बोके र
सो ठाउँमा पाएको हनस ने देिखएकोले मतृ कको
लासमा टाउको नभेिटएको र लासको टाउको ितवादी
जीतबहादरु को खरबारीमा भेिटएको भ ने आधारमा
मा अ य सबदु माणको अभावमा ितवादीह लाई
कसरु दार मा न नसिकने ।
अ य ितवादीह जीतबहादरु रोकाया,
लालबहादरु िव.क.र तीलकबहादरु िव.क.वारदातमा
संल न रहेको भ ने ितवादीह को मौकाको तथा
अदालतको बयानबाट देिखएको छै न । िनजह
वारदातमा संल न रहेको भ ने पिु हने कुनै माण वादी
प ले पेस गरेको देिखँदनै । जाहेरवालाको अदालतमा
भएको बकप बाट वारदातमा अ य ितवादीह को
संल नता रहेको थाहा छै न भनी उ लेख गनका
ु साथै
मौकामा कागज गन र अदालतमा बकप गन मौकामा
बिु झएका ितवादी मोित सादको घरमा नाचगान
भएको ठाउँमा मौजदु रहेको गोरखबहादरु समेतले यी
ितवादीह उपर शंकास म य गरेको नदेिखएको र
घटनाबारे मौकामा ितवेदन िदने .ना.िन. पूणबहादरु
काक ले कुनै ितवादीह उपर शंका ला दैन भनी
अदालतको बकप मा लेखाई िदएकोसमेत देिखँदा

िनज ितवादीह को उ घटना वारदातमा संल नता
पिु हने नदेिखने ।
तसथ, पनु रावेदक मोित साद र राजे
यौपानेले मतृ कलाई मरणास न हने गरी कुटिपट
गरेको भ ने मृतकक ीमती जाहेरवाला पा िवटालु
र मौकामा बिु झएका लालबहादरु िव.क.को भनाइ
अ यथा पिु भएको, मतृ कलाई ितवादी मोित साद
उपा यायको घरबाट ितवादी वीर साद िव.क.को
िज मा लगाई पठाएको भ ने पिु भएको, यी ितवादीह
अनस
ु धानका ममा र अदालतमा समेत कसरु
अपराध गरेकोमा पूण इ कार रही बयान गरेकोमा सो
कुरा िनजका सा ीह तथा अ य कागज माणह बाट
पिु हन आएको, यी ितवादीह मतृ कको लास फे ला
परेको वारदात थल भिनएको ठाउँमा पगु ेको भ ने कुरा
व तिु न पमा कही ँकतैबाट पिु नभएको अव थामा
शंकाको सिु वधा यी ितवादीह ले पाउने देिख छ ।
िनजह कुनै कारले वारदातमा संल न रहेको भनी
त ययु प रि थितज य िव वसनीय माणको
उपल धता नदेिखँदा िनज ितवादीह को कत यबाट
मृतक बिु िवटालक
ु ो मृ यु भएको हो भनी भ न स ने
अव था नभएकोले ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने र िनजह उपरको वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग दाबी पु न नस ने भनी भएको पनु रावेदन
अदालत जु लाको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल साउन १९ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-१९३०, कत य
यान, शुभ साद अिधकारी िव. नेपाल सरकार
मृतक राममाया अिधकारीको लास पो माटम
रपोटबाट Cause of death is poisoning भ ने
देिख छ । घटना थल लास मचु ु कामा शरीरका
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िविभ न अंगह आँखा, नाक र मख
ु बाट रगतज तो
रातो पदाथ बगेको, छाती सामा य सिु नएको ज तो
देिखने, शरीरको िविभ न भागमा किमलाले हातखु ा
तथा अ य भागमा खाए ज तो देिखएको भ ने बेहोरा
उ लेख गरेको देिख छ । शव परी ण गन डा टरले
पनु रावेदन अदालतमा बकप गदासमेत कलेजो,
मटु ु , फो सो, पाठेघरह सामा य देिखएको, रगत
ब ने मु य पमा टाउकोको चोटपटकको कारण वा
रगतको नसा फुटेमा देिखन स ने भ ने बेहोरा उ लेख
देिख छ । शव परी ण ितवेदनमा मतृ क लासमा कुनै
पिन चोटपटक लागेको भ ने उ लेख भएकोसमेत
देिखँदैन । जाहेरी दरखा तमा िसलौटाले हानी यी
मतृ कलाई चोट पु याएको भिनए तापिन उ िसलौटा
पिन बरामद भएको छै न । अ य मारेको र डोकोमा
राखी लास बरामद भएको थानमा लगी फालेको भ ने
कोणबाट अनस
ु धान टुङ् याए पिन अ य कहाँ मारेको
भ ने बारे कतै अनस
ु धानले आ नो ि ट पु याएको
देिखँदैन । मारेको वारदात थल अ य ै हो भने सो
थानमा माण संकलन गनु अनस
ु धानकताको कत य
िथयो । तर उ थानबारे अनस
ु धानमा कुनै बेहोरा
उ लेख छै न । यसरी मतृ कको शरीरमा मृ यु हन स ने
कृितको कुनै कारको घाउचोट लागेको नदेिखएको
अव थामा यसतफको अिभयोग दाबीमा उि लिखत
तक मालाकार माणबाट पिु भएको नपाइने ।
मतृ क लासको साथबाट िवषको ब ा बरामद
भएको छ । मृ यक
ु ो कारण Poisoning उ लेख
भएको छ । शरीरमा कुनै कारको घाउचोट देिखएको
छै न र घटनाको य दश समेत कोही पिन छै न ।
फौजदारी मु ामा दाबी पिु गन दािय व वादीकै ह छ
र शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउँदछ । मतृ कलाई
ितवादीले कत य गरी मारेको पिु गन िज मा वादी
नेपाल सरकारकै हो । कुनै ठोस वा िव वासयो य
प रि थितज य माणको अभावमा सामा य घरेलु
वादिववादकै कारणले मा
ितवादीले आ नै

ीमतीको ह या गरे होलान् भ ने शंकारिहत तवरले
अनमु ान गन सिकने अव था ततु घटनामा प ट
नदेिखने ।
ितवादी सभु साद अिधकारीले कत य
गरी मारेको भ ने व तिु न माणबाट समिथत
नभएको, पो माटम रपोटमा िवष सेवन भ ने
देिखएको, ितवादीले मतृ कलाई कत य गरी मारेको
य दश कोही पिन नरहेको तथा मौकामा बिु झएका
मािनसह को भनाइसमेत अनमु ानको आधारमा
रहेको र वादीले देखाएको प रि थितज य माणह
मालाकार पमा त यसँग समिथतसमेत नभएको
अव थामा ितवादीको कुटिपटको कारणले मतृ कको
मृ यु भएको भ ने अिभयोग दाबी पिु हन स दैन ।
सु गोरखा िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित
२०७२।०९।२३ मा भएको फै सलासँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः सु िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट भएको
फै सलामा शंकारिहत तवरको कुनै ठोस आधार र
त ययु माणको अभावमै ितवादीलाई सव वसिहत
ज मकै द हने ठहर भएको फै सला िु टपूण देिखँदा उ टी
भई िनज ितवादी शभु साद अिधकारीले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः सोनी े ठ
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल काि क ७ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-CR-०२०९, ०७५-CR-१५०८,
कत य यान, िव राज िव कमासमेत िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. सुिनल शाही
ितवादीह उपरको िकटानी जाहेरी, घटना
िववरण कागज गन मािनस एवम् व तिु थित मचु ु काका
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मािनसह को भनाइ, तत् तत् बेहोरा समिथत हने गरी
अदालतसम गरेको बकप , ितवादीह को मौकाको
बयान, ितवादी पदमबहादरु तामाङको अदालतको
बयान तथा मतृ कको शव परी ण ितवेदनसमेतका
िमिसल संल न माणह बाट मृतक िवनोद राईलाई
यी ितवादीह िव राज िव.क.समेत भई कुटिपट
गरी रोडमा बजारी सोही कारणबाट मतृ कको मृ यु
भएको पिु हन आएको देिखयो । यस अव थामा
पनु रावेदक ितवादीह िव राज िव.क., अ ण काक
र पदमबहादरु तामाङउपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु कायम गरी
िनजह लाई ऐ. ऐ. नं. बमोिजम सजाय हने ठह याएको
उ च अदालत िवराटनगरको िमित २०७५।२।१ को
फै सलालाई अ यथा मा न नसिकने ।
ितवादीह िव राज िव.क., अ ण काक
र पदमबहादरु तामाङलाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु मा
ऐ.१३(३) नं. अनस
ु ार सव सिहत ज मकै दको सजाय
हने ठहर भएकोमा िव मान मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ दफा ४० को उपदफा (२), फौजदारी कसरु
(सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को
दफा ५ र के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९
को उपदफा (२) को ख ड (ख) मा रहेको यव थाले
सव को सजाय नहने यव था गरेको हँदा ततु
मु ामा यी पनु रावेदक ितवादीह लाई सव को
सजाय नहने हँदा िनजह लाई ज मकै द सजाय हने ।
ितवादी पदमबहादरु तामाङको मतृ क
िवनोद राईलाई मान पूवमनसाय तथा योजना के ही
रहे भएको देिखँदैन । त काल मतृ कसँग वादिववाद
हँदा कुटिपट भएको र ितवादी पदमबहादरु ले अ ण
काक समेतलाई बोलाई कुटिपट गदा सो कुटिपटको
कारण मृ यु भएको देिख छ । ह याको कसरु मािणत
भए पिन वारदातको कृित, पूवआपरािधक च र ,

घटनाको ग भीरता, तयारी र योजनाको व प
कसरु दारको उमेर, शारी रक अव था र पा रवा रक
पृ भूिमलगायतका कुराह िवचार गरी कसरु र
सजायिबचको ताद यता थािपत गनु नै यायपूण
ह छ । ियनै आधारह लाई िवचार गरी यी ितवादी
पदमबहादरु तामाङलाई कानूनबमोिजमको सजाय
गदा चक पन देिखई िनजको हकमा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १८८ नं.बमोिजम १५(प )
वष कै द गन गरी भएको रायसमेत मनािसब नै देिखने ।
ितवादी िव राज िव.क. र अ ण काक लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. को
कसरु मा सोही नं.बमोिजम सव वसिहत ज म कै द गदा
उ सजाय चक पन हँदा ८ वष मा कै द गन राय
य गरेतफ हेदा ितवादी िव राज िव कमाको मृतक
िवनोद राईलाई मानु पन रसइवी देिखँदनै । ितवादी
पदमबहादरु तामाङ र मतृ क िवनोद राईिबच िववाद
हँदा ितवादी पदमबहादरु तामाङले यी ितवादी
िव राज िव.क.समेतलाई बोलाई मतृ क िवनोद राईलाई
कुटिपट गरेको र सोही कारण मृ यु भएको देिख छ । यी
ितवादीको खेतीपाती, अ य आय ोत के ही नभएको
नौजनाको प रवार रहेको आफूसमेत सनु पसलमा
काम गरी सोही आजनबाट खाने लाउने गरेको भ ने
िनजको बयान बेहोराबाट देिख छ । यसैगरी अका
ितवादी अ ण काक अ ययनरत िव ाथ समेत
रहेको र पदमबहादरु तामाङले बोलाएर आई कुटिपटमा
संल न रहेको र िनजको उमेरसमेतलाई िवचार गदा,
ह याको कसरु मािणत भए पिन वारदातको कृित,
पूवआपरािधक च र , घटनाको ग भीरता, तयारी
र योजनाको व प, कसरु दारको उमेर, शारी रक
अव था र पा रवा रक पृ भूिमलगायतका कुराह
िवचार गरी कसरु र सजायिबचको ताद यता थािपत
गनु नै यायपूण हने हँदा यी ितवादीह िव राज
िव.क. र अ ण काक लाई कानूनबमोिजमको सजाय
गदा चक पन देखाई ८(आठ) वष मा कै द गदा पिन
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द डको उ े य पूरा हने हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८
नं.बमोिजम ८(आठ) वष कै द हने रायसमेत मनािसब
नै देिखन आउने ।
ितवादी सिु नल शाहीको उ वारदातमा
उपि थत भई मृतक िवनोद राईलाई कुटिपट गरेको
भ ने त य िमिसल संल न माणबाट पिु हन सके को
देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
फौजदारी मु ामा ितवादीउपरको कसरु शंकारिहत
तवरबाट मािणत गन भार वादीमा रह छ । ततु
मु ामा ितवादी सिु नल शाहीसमेत भई मतृ कलाई
कुटिपट गरी मारेको भ ने ठोस तथा व तिु न माण
वादी नेपाल सरकारले गज
ु ान सके को पाइँदैन ।
जाहेरवालाको जाहेरी दरखा त तथा जाहेरवालाको
बकप लाई मा माणमा हण गरी अिभयोग दाबी
थािपत गन कानून र यायसङ् गत हँदनै । यस
ि थितमा िनज ितवादी सिु नल शाहीलाई सफाइ िदने
ठह याएको उ च अदालत िवराटनगरको फै सलासमेत
िमलेकै देिखन आयो ।
तसथ िववेिचत आधार एवम् कारणह बाट
उ च अदालत िवराटनगरबाट ितवादीह म येका
पदमबहादरु तामाङउपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं.बमोिजमको कसरु कायम गरी
ऐ. नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरी मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम १५ वष कै द हने गरी
राय य गरेको, ितवादी अ ण काक र िव राज
िव.क. उपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं.बमोिजम कसरु कायम गरी ऐ. नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८
नं.बमोिजम ८ वष कै द हने गरी राय य गरेको र
ितवादी सिु नल शाहीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठह याई िमित २०७५।२।१ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- िदपे नाथ योगी
इित संवत् २०७६ साल भा १५ गते रोज १ शभु म् ।

४
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-CR-१६४५, कत य यान, यामकुमारी
बुढाथोक िव. नेपाल सरकार
यानस ब धी महलको ५ नं. को कानूनी
यव था हेदा “ यान िलने इिबलाग वा मनसाय नभई
कसैले आफूले गरेको कत यले मािनस मला भ ने
ज तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा यसै ारा
के ही भई कुनै मािनस मन गएको भिवत य ठहछ”
भ ने उ लेख भएको देिख छ । य तै सोही महलको ६
नं.को देहाय ४ मा “अ कसैले कसैलाई कुटिपट गदा
भिवत य परेकोमा पाँच सय पैयाँस म ज रवाना वा
दुई वषस म कै द वा दुवै सजाय ह छ” भ ने उ लेख
भएको पाइ छ । ितवादीले मौकामा अिधकार ा
अिधकारी र यस अदालतसम बयान गदा र सी खाएर
आएका िड लीबहादरु थापाले उजाराम बढु ाथोक सँग
िकन पोइल आइस् भनी एकपटक गालामा हानेपिछ
ितवादीले िकन हातपात गरेको भनी रसको आवेगमा
आइ िनज मतृ कलाई गाला र आँखामा पन गरी हातले
मु का हानेको र भोिलप ट िनजको मृ यु भएको खबर
सनु ेको हो भनी मु ाको अनस
ु धानको ममा र सु
अदालतमा एकै िमलानको सािबती भई बयान गरेको
देिखने । घटनाको य दश भिनएका टेकबहादरु
टमाटा र मदन गु ासमेतले मतृ क र ितवादीिबच
झगडा र कुटाकुट ग ररहेको देखी गएर हामीले
छुट्याएका ह । पिहले मृतकले यी ितवादीलाई
हानेको कारण ितवादीले पिन हातको मु काले हार
गरेको कारणबाट यी मतृ कको मृ यु हन गएको घटना
िववरण कागजसमेतबाट देिखन आउँछ । जाहेरवालाले
पिन बकप गदा मतृ क िड लीबहादरु रगता य भएर
घरमा आएपिछ कसले कुटिपट ग यो भनी सो दा
ितवादी यामकुमारी बढु ाथोक ले कुटिपट गरेको भनी
बताउनु भएको र भोिलप ट रगत उ टी (वा ता) गरी
बबु ाको मृ यु भएको भनी सु अदालतमा बकप
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गरेको देिख छ । िमिसल संल न लासजाँच कृित
मचु ु कामा मृतक िड लीबहादरु को दवु ै आँखामा िनलो
डाम भएको उ लेख गरेको देिख छ भने घटना थल
कृित मचु ु कामा फुटेका चरु ाका टु ा रहेको भ ने
पिन देिखएको र शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो
कारण “The most probable cause of death is
due to cardiopulmonary arrest by subdural
haemorrage” उ लेख भएको देिख छ । यसमा
कुटिपट पिहले आफूले गरेको र ितकारमा ितवादीले
पिन कुटिपट गरेपिछ मतृ क के ही नबोली उठेर आ नो
घरमा गएकोमा भोिलप ट मृ यु भएको देिखने । िनज
ितवादीको मतृ कसँग पूव रसइवी एवं झै-झगडा भएको
िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदैन । उ घटनाका
ङ
ृ ् खलाब त यह ले यी ितवादीमा मृतकलाई
मानस मको मनसाय िलई मन स छ भ ने विृ बाट
वा मानकै लािग कुटेको भ ने देिखएको छै न । पूव
मनसाय वा तयारी हनलाई कुनै िकिसमको हितयार,
लाठा, ढुंगास मको योग भएको हनपु न ह छ । तर
यस वारदातमा य तो कुनै िकिसमको हितयार, लाठा,
ढुंगास मको योग भएको देिखँदैन । लासजाँच मचु ु का
ितवेदनमा पिन दवु ै आँखामा िनलडामबाहेक अ य
घाउ भएको देिखँदनै । कुनै पिन सा ी वा य दश ले
मौकामा कागज गदा र अदालतमा आई बकप
गदासमेत यी ितवादीले मरणास न अव थामा पु ने
गरी िहकाएको देिखँदैन । स त घाइते बनाई कुटेको
भोिल िबहान खनु वाक मृ यु भएको भ ने जाहेरी
बेहोरालाई शव परी ण ितवेदनले समथन गरेको
अव था छै न । तसथ मतृ कलाई गाला र आँखामा
पन गरी िहकाएकै कारण मृतकको मृ यु भएको
जहेरवालाको भनाइसँग सहमत हन स ने अव था
देिखएन । ितवादीसँग मतृ कलाई मानपन
ु पूव रसइवी
वा मनसाय भएको नदेिखएको र मृतक मन स छ भ ने
पूवक पना एवं यसको प रणामको अपे ा पिन गरेको
नदेिखएको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी

महलको १४ नं. को अव था नदेिखई सोही महलको ५
र ६(४) नं.को अव था देिखन आएकोले सु स यान
िज ला अदालतबाट िमित २०७२।१२।१८ मा यी
ितवादीलाई यानस ब धी महलको १४ नं.बमोिजम
१०(दश) वष कै द सजाय हने गरी भएको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत सख
ु तको िमित
२०७३।११।१८ को फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणह बाट
सु
स यान िज ला अदालतबाट िमित
२०७२।१२।१८ मा यी ितवादी यामकुमारी
बढु ाथोक लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१४ नं.बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय हने
गरी भएको पनु रावेदन अदालत सख
ु तको िमित
२०७३।११।१८ गतेको फै सला के ही उ टी भई सोही
ऐनको यानस ब धी महलको ६(४) नं.बमोिजम िनज
ितवादीलाई २(दईु ) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त:- सोनी े ठ
क यटु र अपरेटर:- िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल काि क ४ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७२-CR-१४०५, ०७२CR-१४५३, ०७२-CR-१४५४, कत य यान,
ओमशरण थापा िव. नेपाल सरकार, पूणबहादुर भ ने
िकशोर भ डारी िव. नेपाल सरकार, रमेश के .सी.समेत
िव. नेपाल सरकार
फौजदारी कसरु मा वादी दाबी पिु गनपन
ु
दािय व वादी नेपाल सरकारकै हने भए तापिन
ितवादीले िलएको िजिकर पिु गन दािय व िजिकर
िलने ितवादीकै ह छ । कसरु बाट ब नको लािग
वा फौ दारी दािय वबाट उ मिु पाउनका लािग
िलएको िजिकर त य र माणले पिु गन दािय व यी
ितवादीह कै हो । के वल कोरा इ कारी मा मु ामा
सफाइ पाउने आधार ब न स दैन । यी ितवादीह को
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घटना थलमा उपि थित, य दश राजकुमार
तामाङको बकप , िनज ितवादीह को कपडामा
लागेको रगत र रगत लागेको कपडा डेरा कोठामा
छाडी फरार हनस
ु मेतले िनज ितवादीह को इ कारी
बयानलाई खि डत ग ररहेको अव था छ । यसरी यी
ितवादीह समेत भई मतृ कलाई कुटिपट गरी िशिथल
भएको अव थामा िकशोर भ डारीले मतृ कलाई
धा रलो हितयार छुरी हार गरेपिछ मृतकलाई घाइते
अव थामा घटना थलमै छाडी ितवादी िकशोर
भ डारीको कोठामा रगत लागेको लगु ा फुकाली भागेको
त ययु माणह बाट पिु भइरहेको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीह म ये एक ओम काश
थापाले यसै अदालतमा गरेको पनु रावेदनको करण
नं. ५, पेज नं. ६ को ते ो हरफमा आ नो हकमा
यानस ब धीको ५ नं. आकिषत हनपु नसमेत उ लेख
गद “भिवत य ह यामा ितवादीले मािनसउपर ताके र
हार गरेको नभई सावधानीपूवक कुनै काय गदा
दभु ा यवश वा भिवत यवश मािनसलाई ला न गई
सो कारणबाट मािनसको मृ यु भएको ह छ । य तो
अव थामा मा यानस ब धीको महलको ५ नं.
आकिषत हने र ितवादीले सोअ तगतको सिु वधा
ा त गन ह छ भनी य तै कृितको मु ामा स मािनत
सव च अदालतबाट ने.का.प. २०७१, अंक ९, पृ ठ
१५२०, िन.नं. ९२५० मा उ लेख भएको छ” भनी
आफूले समेत सो सिु वधा पाउनु पन दाबी गरेको हो
िक भ ने देिख छ भने पिछ गएर वारदातमा संल नता
नभएको भनी पूण सफाइको मागदाबी िलएको छ ।
पनु रावेदन िजिकर िलएर आउँदा प ट पमा ठोस
माणसिहत अदालतमा आउनु पदछ । पनु रावेदक नै
ट नभएको ढुलमल
ु े िजिकरका िवषयमा अि झएर
अदालतले याय िनसाफ गनु हँदैन र गदन पिन ।
आफूले िलएको िजिकर पिु गन िज मेवारी िजिकर
िलने प को नै हने हँदा आफूले िलएको िजिकरलाई

अदालतमा स- माण पिु गन िज मेवारी पिन
पनु रावेदककै भएकोतफ पनु रावेदक आफै ँ सचेत रहनु
पन ।
ितवादी ओमशरण थापाले अिधकार ा
अिधकारसम बयान गदा मृतक नारायण थापाले मलाई
याङ् गल झङ
ु ् गल पारेको भनी आफू झगडाको कारणी
भएको वीकार गरे पिन अदालतमा इ कारी बयान िदए
तापिन आफू अ य ितवादीह सँगै बसी िवयर खाएको
र ितवादी िकशोर भ डारीको मतृ कसँग बािहर गएपिछ
झगडा भई छुरी हानेको र होह ला भई मािनसह
आउँदा िकशोर भ डारी भागी गइसके को तथा त प ात्
िदिलप, रमेश, रामच र मसमेत आ-आ ना कोठामा
गई बसेको भनी इ कारी बयान गरेका छन् । मािनसलाई
छुरी हार गरी र ा य भएको अव थामा आफूह ले
उठाउन खोजेको कारण आ नो लगु ामा रगत लागेको
भनी वीकार गरेका अ ितवादीह सँगै आफूसमेत
के ही पिन नभएको झ चारैजना कोठामा गई बसेको
भ न यो बयान प यारला दो नदेिखने ।
घटनाका एक मा च मिदद गवाह राजकुमार
तामाङले अदालतमा आई बकप गदा मृतकसँग
ओमशरणको भनाभन भइरहेको, ओम शरणले नै अ य
ितवादीह लाई बोलाएपिछ पाँचै जनाले मतृ कलाई
हान् हान् भनी कुटिपट गरी िकशोरले छुरी हार गरेपिछ
चारजना भागेको र रामच ले पिछस म कुिटरहेको र
िनज य दश ले मा मा दासमेत नछाडी िनजले
समेत लात मु का खाएको भनी िकटानी पमा
बकप गरेबाट यी ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर
स यपरक देिखएको छै न । मतृ कलाई उ ार गरी
ल ने िछ रङ तामाङले समेत का छा तामाङले मृतक
नारायणलाई कुटेर मान लागेकोले िछटो आउनस
ु ् भनी
बोलाएको कारण घटना थल पु दा मतृ क नारायणलाई
य दश राजकुमार तामाङसमेतले समातेर राखेको
र िसनो हाइ ोको गाडीमा राखी अ पताल लगेको भनी
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बकप गरेबाट यी ितवादीह ले उ ार गदा लगु ामा
रगत लागेको भनी गरेको बयान गलत सािबत भएको
छ । यसबाट यी ितवादीह
येकको भूिमका ट
हन आएबाट िनजह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन । तसथ, ितवादीह ओमशरण थापा,
रमेश के .सी., अजनु भ ने िदिलप ख ी र रामच
काक को हकमा समेत मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(४) नं. बमोिजम हने गरी भएको सु
अदालतको फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला िमलेकै देिखने ।
अतः उपयु मािथ उि लिखत आधार
र कारणह बाट ितवादी पूणबहादरु भ ने िकशोर
भ डारीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं.बमोिजम सजाय गन तथा अ य ितवादीह
ओमशरण थापा, रमेश के .सी., अजनु भ ने िदिलप
ख ी र रामच काक लाई ऐ. को १३(४) नं.बमोिजम
सजाय हने गरी सु िज ला अदालतले गरेको िनणय
सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
त कालीन मल
ऐन, यानस ब धी
ु क
ु
महलको १३(३) नं. मा रहेको मु य यानमारालाई
सव सिहत ज मकै दको सजाय हने यव थाको
स दभमा ततु मु ामा पूणबहादरु भ ने िकशोर
भ डारीलाई ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव सिहत ज मकै द हने गरी सु दोलखा िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेको देिखन
आए पिन मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ दफा ४०
को उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र के ही
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन
र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा
(२) को ख ड (ख) मा रहेको यव था तथा उ

ऐनह २०७५।५।१ गतेदेिख र संशोिधत यव था
िमित २०७६।१।२ देिख लागू भइसके को स दभमा
ततु मु ामा यी पनु रावेदक ितवादी पूणबहादरु
भ ने िकशोर भ डारीलाई सव को सजाय नहने भई
िनजलाई ज मकै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत:- अ चन भ राई
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल असार ३ गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-०१६०, लागु औषध
( ाउन सगु र), नेपाल सरकार िव. मानव े
घटना िववरण कागज गन यि ले
अदालतसम उपि थत भई यी ितवादी मानव
े को संल नताबारे बकप गरेको अव था
देिखँदनै । िमिसल संल न अ य कुनै पिन वत
माणह ले समथन नगरेको िनज ितवादी अकबर
अिल दज को पोल बयान बेहोरालाई व तिु न ठ
माणको पमा हण गन िम ने देिखँदनै । मौकामा
अिल अकबरले बरामद लागु औषध पैिडयाबाट
ख रद गरी िलई आई मानव े ठको घरमा जान
ला दा प ाउ परेको हो भने तापिन अदालतमा बयान
गदा मानव े ठको घरमा िनजसँगै बसी लागु औषध
सेवन गन ला दा बरामद भएको भनेकोबाट िनजको
बयान बेहोरा पर पर बािझएको दिखँदा िव वसनीय
देिखँदनै । यी ितवादी मानव े लागु औषध सेवन
गदा गद प ाउ परेको भ ने कुनै माणबाट पिु नहने ।
ितवादी अकवर अली दज को चेक जाँच
गदा िनजबाट १० पिु डया ७ ाम लागु औषध बरामद
भएकोमा ितवादी अकवर अली दज ले अनस
ु धानको
ममा बयान गदा आफू डेढ वषदेिख लागु औषध
सेवन गन लागेको अका ितवादी मानव े को घर
आफूले पे ट गन लागेकोमा यी ितवादीले पैसा िदई
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पैिडया भारतका सानु खानबाट ख रद गरी याइिदने
गद आएकोमा हाल बरामदी लागु औषध िनज सानु
खानबाट ख रद गरी पाइ टको दािहने ख तीमा राखी
मानव े को घरतफ जाँदै गदा प ाउ परेको हो भनी
अनस
ु धान ममा मानव े लाई कसरु मा पोल
गरेको भ ने एक मा आधार देिख छ । अ य कुनै ा
माणबाट यी ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको भ ने
व तिु न पमा मािणत भएको नदेिखने ।
भा यनारायण बैठा िव राके श चौधरीको
जाहेरीले नेपाल सरकार (ने.का.प.२०७५, िन.नं.
९९८०, अंक ३) भएको अपहरण तथा शरीर ब धक
मु ामा र गगनिसंह भाटको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
हार ढुङ्गाना (ने.का.प.२०७५, िन.नं.
९९७८, अंक ३) भएको कत य यान र रहजनी
चोरी मु ामा ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा
सहअिभयु ले पोल गरेको आधारमा मा अिभयु
ठहर गन निम ने र ितवादीउपरको आरोप कुनै पिन
अ य वत
माणबाट पिु नहँदास म कसैलाई
अिभयु ठहर गन िम दैन । िमिसल संल न कुनै
माणह बाट यी ितवादी मानव े ठ आरोिपत
कसरु मा संल न रहेको भ ने त ययु एवं शंकारिहत
देिखन नआएकोले ितवादी मानव े लाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको उ च अदालत
तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको फै सला मनािसब नै
देिखन आउने ।
अतः िमिसल संल न माणह बाट ितवादी
मानव े ठउपरको अिभयोगदाबी पु न नस ने देिखन
आएको हँदा िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठह याई भएको उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज
इजलासको िमित २०७३।१०।२४ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः सीता अिधकारी
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. १४
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७५-CR-०२३९ र ०७५-RC-००५९,
कत य यान, नेपाल सरकार िव. जगिदश पि डत र
नेपाल सरकार िव. पनारायण राउत कुम
गाउँघरमा लक
ु ाएर नलु ने डाँका र जबरज ती
करणीसमेत भएको अपराध वारदातका बारेमा
अ यलाई थाहा नहन,ु हरीमा जाहेरी सूचनासमेत
नपनबाट
ु यसको वा तिवक त य पिु हन सके को
छै न । यस मु ाको अनस
ु धान हँदा पिन यसतफ
बु ने अनस
ु धान तहिककात गनतफ कुनै पहल गरेको
देिखँदनै । मूलतः मतृ कक ीमती र भाइको मौकाको
भनाइ र जाहेरवालाको बकप को रोहबाट समेत यी
ितवादीका िव मा कुनै माण ततु हन नसके को
यस अव थामा अदालतको बयानमा आफूले अपराध
गरेकोमा इ कार भएका यी ितवादी जगदीश पि डत
कु हारको मौकाको सािबती बयानलाई समथन गन
अ य वत
माणको अभावमा के वल अनमु ान
र शंकाका भरमा कसैलाई कसरु दार ठह याउनु
यायसङ् गत नहने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
“फौजदारी मु ामा अिभयु को कसुर मािणत गन
भार वादीको हनेछ” भ ने कानूनी यव था रहनक
ु ा
साथै सोही ऐनको दफा १८ अनस
ु ार पिन मौकाको
कागज भनाइ अदालतमा समथन हन नसक उ टै
ितवादीको समथनमा बकप भएकोले ततु मु ामा
यी ितवादीउपर के वल जाहेरी पोलकै आधारमा
मु ास म चलाए पिन आ नो दाबी पिु गन सके को
नपाइँदा यानज तो ग भीर अपराधमा शंकाको भरमा
कसरु दार ठहर गन यायोिचत नहने ।
वादी दाबी वादीले नै पिु गनपनमा
सो हन
ु
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नसके को, अदालतमा उपि थत हने सबै वादीका
सा ीह समेतले यी ितवादी जगदीश पि डतकै
इ कारी बयानलाई समथन हने गरी भएको बकप का
साथै अ य प रि थितज य अव था र माणसमेतका
आधारमा ितवादी जगदीश पि डतले मोद महतोलाई
कत य गरी मारेको त य थािपत हन नसके कोमा यी
ितवादी जगदीश पि डतले अिभयोग माग दाबीबाट
सफाइ पाउने गरी उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जको फै साल मनािसब नै देिखँदा
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन र बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
ितवादी पनारायण राउत कुम को हकमा
साधकको रोहमा िवचार गदा, यी ितवादीले मोद
महतोलाई माद गरेको य दे ने सा ीह को
अभाव भए पिन िमित २०५७।०२।०९ गतेका िदन
अपरा ह अं. ४.३० बजेको समयमा मतृ क मोद
महतो र यी ितवादी पन भ ने पनारायण महतो
सँगसाथै झा ा बजार गएको र सो िदनदेिख दाजु
मोद घर फिकएर नआएको भ ने कुरा जाहेरवाला
िवनोद महतोले मौकै मा अथात् मतृ कको लास
भेिटएकै िदन िमित २०५७।२।१३ गते िदएको
जाहेरी दरखा तमा खल
ु ाएको देिख छ र अदालतमा
१६ वषपिछ बकप गदा पिन, “सोमबार हाटबजार
िथयो । मतृ क दाई पनिसत बजार गएको हो ।
यसपिछ उनी फिकएर आएन । ५ िदनपिछ नदी
िकनारामा लास फे ला परेको हो” भ ने िकटानी बेहोरा
उ लेख गरेको पाइयो । जाहेरवालाले यी ितवादी
पन भ ने पनारायण राउत कुम र आ ना दाजु
मतृ क मोद महतो सो िमितमा सँगसाथै झा ा बजार
गएको त य िसलिसलेवार पमा ततु गरेको
देिखने ।
आफू र मतृ क सँगसाथमा बजार गएकोमा
मतृ क मोद महतोका बारेमा यथाथ पमा जानकारी
रा ने ियनै ितवादी पनारायण नै हन् भ ने
कुरा िमिसलबाट देिखएको अव था छ । मौकामा
अिधकार ा त अिधकारीसम को बयानमा मतृ क र

आफू सँगसाथ झा ा बजार गएको कुरालाई वीकार
गन यी ितवादीले यसपिछ के कसरी मतृ क कता गएका
हन् भ ने कुरा नबताई अदालतसम को बयानमा आफू
सो समयमा गाउँघरमा नभई भारत के रला गएको भ ने
कुरा बताएको देिखयो । जाहेरवालाले आफूले आ नो
दाजल
ु ाई मारेको भनी कोही कसैउपर पिन दोषारोपण
नगरी आफूले देखेजानेस मको कुरा यी ितवादी र
मतृ क दाजु मोदसँगै झा ा बजार गएका हन भ ने
उ लेख गरी जाहेरवालाको उ भनाइ मौकामा
मतृ कक ीमती दरु पित देवीले पिन ियनै ितवादी
पन भ ने पनारायण राउत कुम “मेरो घरमा आई
मेरो ीमानलाई
झा ा मिसहानी बजारमा जानु
्
भनी िविभ न बहाना बनाई झु याई” लगेको हन् भनी
बताएको कुराले पिु भइरहेको देिखने ।
प रि थितज य आधार माणह को रोहमा
ितवादी आफूसमेतले मोद महतोलाई कत य गरी
मारेको हो भनी मौकामा अिधकार ा त अिधकारीसम
गरेको सािबती बयान िनजका हकमा समिथत भएको
अव थामा ितवादी पन भ ने पनारायण राउत
कुम ले मोद महतोलाई कुटिपट गरी कत य गरी
मारेको ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गरेको
सु फै सला सदर गरी ज मकै दको सजाय हने ठहर
भएका ितवादी पन भ ने पनारायण राउत
कुम लाई िमित २०५७।०२।०९ गतेको वारदातउपर
िमित २०७२।५।४ मा अिभयोगप दायर हन
आएको अव था, ितवादीह को वारदात गदाको
र हालको उमेरको अ तराल, जाहेरवाला पीिडतले
अदालतसम बकप गदा ितवादीह उपर देखाएको
उदारता एवं समयको अ तरालका साथसाथै ितवादी
एवं पीिडतिबचको आपसी सदभाव
् तथा सामािजक
साम ज यतासमेतलाई िवचार गदा ितवादीह लाई
ज मकै दको सजाय िदँदा चक हने देिखँदा मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम जनही १२ (बा ) वषका
दरले कै द सजाय हने गरी साधक जाहेर भई आएकोमा
ितवादी र मतृ किबच मानपनस
मको देिखने खालको
ु
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रसइवीको अभाव देिख छ । यस अव थामा यी
ितवादी पन भ ने पनारायण राउत कुम लाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम १० (दश) वष
कै दको सजाय गदा ऐनको मकसद पु ने हँदा ितवादी
पन भ ने पनारायण राउत कुम लाई १० (दश)
वषको कै द सजाय हन उ च अदालत जनकपरु ,
वीरग ज इजलासको रायसमेत मनािसब नै देिखँदा
साधक सदर हने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारण र
माणह समेतबाट ितवादीम येका पन भ ने
पनारायण राउत कुम लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं.बमोिजम ज म कै दको सजाय
गन गरी गरेको सु फै सला सदर गरेको साथै अका
ितवादी जगदीश पि डत कु हारलाई अिभयोग
दाबीअनस
ु ार कसरु दार ठह याई सजाय गरेको
हदस मको सु पसा िज ला अदालतको फै सला के ही
उ टी गरी यी ितवादी जगदीश पि डतलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने ठह याई उ च अदालत जनकपरु ,
अ थायी इजलास वीरग जबाट िमित २०७४।१०।२३
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर भई ितवादी
पन भ ने पनारायण राउत कुम लाई १० (दश) वष
कै द हने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल मंिसर १० गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७३-CR-१६४६ र ०७५-CR१६४७, कत य यान, िभमबहादुर प रयार िव. नेपाल
सरकार र खगे प रयार िव. नेपाल सरकार
ितवादी भीमबहादरु प रयारसमेत उपर
िकटान जाहेरी परेको, िनजले अनस
ु धानको ममा
र र अदालतमा बयान गदा अिभयोग दाबीको कसरु
गरेमा इ कार रही बयान गरेको भए तापिन िनज
घटना थलमा रहेको त यमा वीकारोि रहेको
छ । सह अिभयु ह खगे दमाईले भीमबहादरु ले

हलोको फराईले हार गरेको भनी पोल गरेको र प पे
दमाई, सेती दमाई, काश दमाई, मन कुमारी दमाई,
के शरी दमाई, ितला दमाईसमेतले ितवादीह खगे
प रयार र िभमबहादरु प रयारले मतृ क जयवहादरु
प रयारलाई कोदालो र हलोको फराईले हानी मारेको
भनी अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम पोल गरी
गरेको बयान बेहोरालाई घटना थलबाट रगतज तो
लागेको कोदालो एवं हलोको फराईसमेत बरामद
भएको बरामदी मचु ु काका साथै घटना थल लास
कृित मचु ु का एवं शव परी ण गन िवशेष डा टरको
बकप ले समेत मौकाको बयानसमेत समिथत भएबाट
िनज भीमबहादरु प रयारको उ काय मल
ु क
ु ऐन
यानस ब धी महलको १३(३) नं. को कसरु गरेकै
देिखन आउने ।
अका ितवादी खगे दमाईले मौकामा
बयान गदा ितहारको िटका लगाउने ममा उ टो िटका
िकन लगाएको भनी िभमबहादरु प रयारले िववाद गदा
िनज िभमबहादरु लाई कोदालोले हा ने ममा मतृ क
जयबहादरु प रयार छुट्याउन िबचमा आउँदा िनजको
टाउकोमा ला न गई आफूले हार गरेको कोदालोले
जयबहादरु को टाउकोमा लागी मृ यु भएको त यमा
सािबत रहेको र वारदात समयमा घटना थलमा
मौजदु ितवादीह प पे दमाई, सेती दमाई, काश
दमाई, मनकुमारी दमाई, के शरी दमाई, ितला
दमाईसमेतले ितवादी खगे प रयार र ितवादी
िभमबहादरु दमाईले मतृ क जयबहादरु लाई कोदालो
र हलोको फराईले हानी मारेको भनी अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गरेकोमा ितवादी खगे
दमाईले कोदालोले र ितवादी िभमबहादरु प रयारले
हलोको फराईले जयबहादरु प रयारलाई हानी मारेको
र घटना थलबाट २०० िम. पर िभरमा लगी फालेका
हन भनी अदालतमा समेत िनजह लाई पोल गरी
बयानबाट यी दवु ै ितवादीह िभमबहादरु प रयार र
खगे दमाईले मतृ क जयबहादरु प रयारलाई हार
गरेको हलोको फराई र कोदालोको चोटको कारण
िनजको मृ यु भएको देिखने ।
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भिवत य ठहर हनका लािग मािनस मला भ ने
नदेिखएको प रि थित थािपत हनपु छ । तर ततु
मु ाको वारदातमा यी ितवादीह ले कोदालोज तो
जोिखमी हितयार र हलोको फराइज तो सांघाितक
व तल
ु े हार गरेको देिख छ भने मतृ कको शरीरमा
अ य घाउचोटह रहेकोसमेतबाट पटकपटक हार
गरेको अव थामा मािनस मन स छ भ ने सामा य
समझको हे कासमेत नराखी ग रएको हारबाट भएको
म ृ यल
ु ाई के वल मानु पनस मको पूव रसइवी योजना
र मनसाय नरहेको देिखँदैमा भिवत यको कसरु कायम
गनु यायसङ् गत, कानूनसङ् गत र िववेकसङ् गत मा न
नसिकने हँदा यी ितवादीह भीमबहादरु प रयार र
खगे दमाईले मतृ क जयबहादरु प रयारलाई कोदालो
र हलोको फराइसमेतले हार गरी कत य गरी मारेको
त य पिु हन आएकाले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं.बमोिजम ज मकै दको सजाय ठहर
गरेको सु स यान िज ला अदालतको फै सला सदर
गरेको उ च अदालत सख
ु तको फै सला मनािसब नै
देिखँदा पनु रावेदक ितवादी िभमबहादरु प रयारले
सफाइ पाउनु पछ र अका पनु रावेदक ितवादी
खगे दमाईको भिवत यमा परी मतृ कको मृ यु हन
गएकोले भिवत य ठहर हनु पदछ भ ने पनु रावेदन र
िव ान् अिधव ा यको बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट यी
ितवादीह भीमबहादरु प रयार र खगे प रयारलाई
मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १३(३) नं.बमोिजम
ज मकै दको सजाय ठहर गरेको सु स यान िज ला
अदालतको फै सला सदर गरी िनजह का हकमा
मल
ु क
ु ऐन अ.बं.१८८ नं.बमोिजम ७ (सात) वष कै द
गन रायको हकमा िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही
उ टी हने र ितवादीह प पे दमाई, िच बहादरु
दमाई, के सरी दमाई, तीला दमाई, मनकुमारी दमाई
र पनु रावेदन नपरेका ीमती सेती दमाई र काश
दमाईसमेतलाई १७(३) नं.बमोिजम ६ मिहना कै द
गन गरेको सु िज ला अदालतको फै सला उ टी

गरी िनजह ले यान मारेको कुरा चाल पाई जाहेर
नगरेको देिखँदा ऐ.२५ नं.बमोिजम जनही .२०।ज रवाना हने ठह याई उ च अदालत सख
ु तबाट िमित
२०७३।१२।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
ततु वारदात ितहारको िटका लगाउने
पालो म उ टो भयो भनी त कालको आवेशबाट
उ प न भएको िववाद छुट्याउन िबचमा आएको
अव थामा यी ितवादीह भीमबहादरु प रयार र
खगे दमाईले हार गरेको कोदालो र हलोको फराइको
चोटका कारण जयबहादरु प रयारको मृ यु भएको
अव था देिख छ भने ितवादीह ले मतृ कलाई मानु
पनस मको कुनै पूव रसइवी, वैमन यता र यान िलने
योजना रहे भएको िमिसलबाट देिखएन । सो स दभमा
िनजह को उ काय मल
ु क
ु ऐन‚ यानस ब धी
महलको १३(३) नं.बमोिजमको कसरु देिखए तापिन
िनजह ले अपराध गदाको प रि थित र अपराध हन
गएको अव थासमेतलाई मनन गरी हेदा यी पनु रावेदक
ितवादीह िभमबहादरु प रयार र खगे दमाईलाई
ठहर भएको सजायभ दा कम सजाय गदा पिन यायको
मकसद पूरा हने देिखँदा िनजह लाई अ.बं. को १८८
नं. बमोिजम जनही १० (दश) वष कै द मा हने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी
इित संवत् २०७६ साल मंिसर १० गते रोज ३ शभु म् ।
एक यायाधीशको इजलास
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी, ०७५-WO-११०७,
उ ेषण / परमादेश, श भु थापासमेत िव. स माननीय
धान यायाधीश तथा याय प रषद्को अ य ,
सव च अदालत रामशाहपथसमेत
ततु रट िनवेदनमा सव थम नेपालको
संिवधानले सव च अदालतको यायाधीशमा
िनयु हनको लािग के क तो यो यता िनधारण
गरेको रहेछ भनी हेनु पन देिखन आयो । सो
स ब धमा हेदा सव च अदालतको यायाधीश
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िनयिु को लािग आव यक यो यताको स ब धमा
नेपालको संिवधानको धारा १२९(५) मा “कानूनमा
नातक उपािध ा गरी उ च अदालतको मु य
यायाधीश वा यायाधीशको पदमा क तीमा पाँच
वष काम गरेको वा कानूनमा नातक उपािध ा
गरी व र अिधव ा वा अिधव ाको हैिसयतमा
क तीमा प वष िनर तर वकालत गरेको वा
क तीमा प वषस म याय वा कानूनको े मा
िनर तर काम गरी िविश कानूनिवद्को पमा
याित ा गरेको वा याय सेवाको राजप ांिकत
थम ेणी वा सोभ दा मािथ लो पदमा क तीमा
बा वष काम गरेको नेपाली नाग रक सव च
अदालतको यायाधीशको पदमा िनयुि का लािग
यो य मािननेछ” भनी संवैधािनक यव था गरेको
देिख छ । उि लिखत संवैधािनक यव थाअनस
ु ार
कुनै पिन नेपाली नाग रक सव च अदालतको
यायाधीशको पदमा िनयिु का लािग उपयु ानस
ु ारको
३ वटा यो यताह म ये कुनै एक यो यता पगु ेको हनपु न
देिखन आउँछ । तीम ये कानून यवसायीको े बाट
िनयु हने यि कानूनमा नातक उपािध ा त गरी
व र ठ अिधव ा वा अिधव ाको हैिसयतमा क तीमा
प वष िनर तर वकालत गरेको वा क तीमा प
वषस म याय वा कानूनको े मा िनर तर काम गरी
िविश कानूनिवदक
् ो पमा याित ा गरेको यि
हनु पन भ ने प टत: देिखन आउने ।
िवप ी डा. ी मनोजकुमार शमालाई कुन
यो यताको आधारमा सव च अदालतको यायाधीश
पदमा िनयु ग रएको रहेछ भ नेतफ हेदा िनवेदकह ले
िवप ी डा. ी मनोजकुमार शमालाई के वल कानून
यवसायीको पृ भूिमबाट वकालत गरेको आधारमा
मा िसफा रस ग रएको भ ने बेहोरा रट िनवेदकह ले
िनि चततापूवक (assertively) आ नो रट िनवेदनमा
उ लेख गरेकाले िनजको हकमा अ य यो यताको
स ब धमा के ही िववेचना ग ररहनु पन आव यकता
देिखएन । पनु रावेदन अदालतको अित र यायाधीश
पद खारेज भई िनज अवकासमा परेप चात् िवप ी

डा. शमाले अिधव ाको पमा वकालत गरेको १५
वष पूरा नभएकोले पिन िनजको यो यता पु दैन भ ने
िनवेदन िजिकर रहे पिन िवप ी डा. ी मनोजकुमार
शमाको १५ वष वकालत अविध नपगु ेको भ ने िनवेदन
दाबी रहेको देिखँदनै । िवप ी डा. ी मनोजकुमार
शमाले अिधव ाको हैिसयतले िनर तर पमा प
वषभ दा बढी अविधस म वकालत गरेको त य पिु
भएको र सोलाई िनवेदक वयम्ले पिन वीकार गरेको
अव था छ । सो अविधमा िनज डा. शमा २०७० साल
जेठ २७ मा त कालीन समयमा पनु रावेदन अदालतको
अित र यायाधीश पदमा िनयिु भई उ पद
नै संिवधानत: खारेजमा परेपिछ िनज उ पदबाट
िमित २०७२।८।२६ गते अवकाश भएको अव था
रहेको हँदा यसपिछ पिन िनजले संिवधानको उपयु
ावधानबमोिजम अिधव ाको पमा वकालत गरेको
अविध प वष पु नु पदछ भ ने िनवेदकको िजिकर
संिवधानको म सदअनक
ु ू ल भएको देिखँदैन । नेपालको
संिवधानको धारा १२९ को उपधारा (५) मा “कानूनमा
नातक उपािध ा त गरी व र अिधव ा वा
अिधव ाको हैिसयतमा क तीमा प वष वकालत
गरेको” भनी सव च अदालतको यायाधीशको
लािग तोिकएको यो यता पटकपटक हािसल गनु पन
गरी संिवधान तथा कानूनले थप यव था गरेको
देिखँदनै । यायाधीश िनयुि को स दभमा
एउटै े र सेवामा रही काय गरेको अविधलाई
कानून र संिवधानअनुकूल हने गरी आधारभूत
यो यताको पमा िलन नै उपयु हने देिख छ ।
दुई फरक हैिसयत र भूिमकामा भए पिन कानून एवं
यायसँग स बि धत कानून यवसायी र पुनरावेदन
अदालतको यायाधीश पदज तो एउटै कृितको
े र सेवामा रही काय ग रसके को हदँ ा अिघ कानून
यवसायीको हैिसयतले हािसल गरेको यो यता र
अनुभवलाई यसपिछ िनयु भएको पुनरावेदन
अदालतको यायाधीश पदको कायानभु वले अझ
प र कृत र सु ढ बनाउने हदँ ा वकालतको े बाट
ा त गरेको यो यता, अनुभव, ान तथा द ता
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याय े मा यायाधीशको भूिमकामा रही काय
गनासाथ स पूण पमा समा त भई शू यमा पु ने
र पुन: संिवधानले तोके बमोिजमको थप अनभु व र
यो यता सु बाट नै हािसल गनु पछ भ ने िजिकर
संिवधानत: युि यु र तकसङ् गतसमेत रहेको
नदेिखँदा िनवेदन िजिकरसँग आधारभूत पमै सहमत
हन स ने अव था देिखन नआउने ।
यायाधीश िनयिु को काय िनयिु हने
यि आफै ँ मा बढी यो य एवं स म हनक
ु ो साथ-साथै
िसफा रसकता एवं िनयिु कताको स तु टीको िवषय
पिन हने गदछ । यो यताको ि टकोणबाट हेदा, िवप ी
डा. ी मनोजकुमार शमाको संिवधानले िनधारण
गरेको यो यता पगु ेकोमा कुनै ि िवधा छै न । स मताको
ि टकोणबाट हेदा, िनजले प वषभ दा बढी
अविधको अिधव ाको हैिसयतमा वकालत गरेको र
साथै यसपिछ क रब अढाई वष सािबकको पनु रावेदन
अदालतको यायाधीश पदमा काम गरी अनभु व हािसल
गरेको देिख छ । सव च अदालतलगायत मातहतको
कुनै पिन तहको अदालतको यायाधीश पदमा रहेर
काम गन िन चय पिन िनयु हने यि स म हनु
पछ । यो यता र स मता दईु पथृ क कुरा हन् । यो यता
पगु क
े ा सबै र कानूनको कुनै खास खास े मा द खल
भएको यि सु वातदेिख नै यायाधीश पदको
हैिसयतले सबै कृित र े को याियक काम गनको
लािग स म ह छन् भ न सिकँ दैन । फे री सबै कृित र
े को याियक कायमा पूण स म भएर मा यायाधीश
पदमा िनयिु गन स भव पिन हँदैन र हने पिन होइन
भए पिन बहतै नग य हने गदछ । यो असा यै गिहरो
र बृहत् कानूनी एवं संवैधािनक यव था र दशनका
िस ा तह समािव ट भएको िवषय हो । िस ा तत:
कानून र संवैधािनक पमा यो यता पगु ेको यि लाई
यायाधीश पदमा िनयु गरेपिछ सबै कृितको काय र
े का कायानभु वले िव तारै ऊ स म यायाधीश ब दै
जाने हो । यसै पृ ठभूिममा यो यताको ि टकोणबाट
हेदा, िवप ी डा. ी मनोजकुमार शमाको संिवधानले
िनधारण गरेको यो यता पगु ेकोमा कुनै ि िवधा छै न ।
स मताको स ब धमा हेदा, िनजले प वषभ दा
बढी अविधको अिधव ाको हैिसयतमा वकालत

गरेको र साथै क रब अढाई वष सािबकको पनु रावेदन
अदालतको यायाधीश पदमा काम गरी अनभु व
हािसल गरेको देिखँदा िनजको स मतामा कमी रहेको
देिखन नआउने ।
िवप ी डा. ी मनोजकुमार शमालाई
सव च अदालतको यायाधीश िनयिु को लािग
याय प रषदब् ाट िमित २०७५।१२।१९ मा ग रएको
िसफा रस, संसदीय सनु वु ाइ सिमितबाट ग रएको
सनु वु ाइ एवं स माननीय रा पित यूबाट ग रएको
िनयिु , रा पित यूसम गराइएको सपथलगायतका
यससँग स बि धत स पूण काम कारबाही उि लिखत
अिधकार ा त िनकायबाट नेपालको संिवधान तथा
कानूनबमोिजम नै गरे भएको अव थामा सो िवषयमा
पनु : वेश गनु रट े ािधकारको सै ाि तक
मा यताको ि कोणबाट समेत उपयु हने
देिखँदनै । यसै स दभमा िनवेदक अिधव ा सवु ोधमान
नािपतसमेत िव. स माननीय धान यायाधीश,
सव च अदालतसमेत भएको संवत् २०६१ सालको
रट नं.२९०३ उ ेषणसमेतको रट िनवेदनमा
(ने.का.प.२०६१, अङ् क ४, िनणय नं.७३७४
मा) ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा रट
िनवेदकह को िनवेदन दाबी संिवधान र कानूनसङ् गत
रहेको मा न सिकने अव था रहेको नदेिखने ।
तसथ िववेिचत आधार र कारणबाट िवप ी
डा. ी मनोजकुमार शमा िनर तर १५ वषभ दा बढी
कानूनको े मा वकालत गरेको यि हँदा िनजको
सव च अदालतको यायाधीश पदमा िनयिु को लािग
उ धारा १२९(५) बमोिजमको यो यता पगु ेको छै न
वा िनज सो पदका लािग अयो य छन् भ न निम ने
हँदा िवप ी डा. ी मनोजकुमार शमाको सव च
अदालतको यायाधीश पदमा िनयु हनको लािग
नेपालको संिवधानको धारा १२९(५) ले तोके को
यो यता नपगु ेको हँदा िनजको िनयिु उ ेषणको
आदेशले बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर पु न
स दैन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ वैशाख २४ गते रोज ३ शभु म् ।
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