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पाि क काशन
वष २६, अङ्क २४

२०७४, चैत १६-३०

पूणाङ्क ६१८

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२००७२८,
४२००७२८, ४२००७२९,
४२००७२९, ४२००७५० Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )
या सः ४२००७४९
४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

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

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

स पादक : ी राम साद ब याल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
उपसिचव ी राम साद पौडेल
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी िवनोदकुमार यादव
ना.स.ु ी पु पराज शमा
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवेुवदे ी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बक
ु बाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
१
इजलास नं. ९
संयु इजलास
८
इजलास नं. १०
इजलास नं. १
८
इजलास नं. ११
इजलास नं. २
२
इजलास नं. १२
इजलास नं. ३
४
इजलास नं. १३
इजलास नं. ४
४
इजलास नं. १४
इजलास नं. ५
४
इजलास नं. १५
इजलास नं. ६
६
इजलास नं. १६
इजलास नं. ७
६
इजलास नं. १८
इजलास नं. ८
३
ज मा
ज मा
४६
कूल ज मा
४६ + २१ = ६७

६
२
३
३
२
१
१
१
२
२१

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानस
ु ार गनपनछः
ु
सअ बल
ु ेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बल
ु ेिटन २०७४, चैत – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.

२.

३.

४.

५.

६.
७.
८.

९.

िवषय
प / िवप
पृ
पण
१-२
ू इजलास
हक
िव णभु
मान धरसमेत िव.
कायमसमेत ल मण साद अयालसमेत
संयु इजलास
२-७
उ ेषण / िटकाबहादरु कुँवरसमेत िव.
परमादेश मि प रषद,् िसंहदरबारसमेत
संजीता खड् का िव. नेपाल
उ ेषण /
सरकार, वा य तथा
परमादेश
जनसं या म ालयसमेत
पूणबहादरु प रयारसमेत िव.
उ ेषण पनु रावेदन
अदालत,
पोखरासमेत
गोपालबहादरु े िव. लोक
उ ेषण /
सेवा आयोग, के ीय
परमादेश
कायालय अनामनगरसमेत
नेपाल सरकार िव. सक
ु लाल
कत य यान
िव.क.समेत
मेघराज सापकोटासमेत िव.
ाचार
नेपाल सरकार
उ ेषण / कृ ण म लसमेत िव. मालपोत
परमादेश कायालय, प देहीसमेत
िवनोद साद गु ा िव.
उ ेषण /
धानम ी
तथा
परमादेश मि प रषदको
कायालय,
्
काठमाड समेत

इजलास नं. १
७ - १४
लागु औषध नेपाल
सरकार
िव.
कृ णबहादरु खड् का
१०. (खैरो
हेरोइन)
रामबहादरु आर.सी. िव. वन
उ ेषण / शाखा जाजरकोट हाल
११.
परमादेश िज ला वन कायालय
जाजरकोट खलङ् गासमेत
भागीराम
चौधरी
िव.
उ ेषण /
धानम ी
तथा
१२.
परमादेश मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
नाग रकता ई री साद पोखरेल िव.
नेपाल सरकार
माणप
१३.
िकत तथा
ठगी
िन ल
ब ाचाय
िव.
१४.
काठमाड िज ला अदालत,
य ीकरण
बबरमहलसमेत
कत य यान नेपाल सरकार िव. भपु ाल
१५. र जबरज ती याङ् तान तामाङसमेत
चोरी
ब दी

१६. सवारी यान नेपाल सरकार िव. धनी च द
१७. बहिववाह

i

नेपाल
सरकार
िव.
कृ णबहादरु खड् कासमेत

इजलास नं. २
१८.

१९.

२०.

२१.
२२.
२३.

२४.

२५.

२६.

१४ - १५

भूिमसधु ार तथा यव था
िनणय दता
२७.
म ालय िव. धनबहादरु
बदर दता
काक
इजलास नं. ५
२२ - २५
िस राज थापा िव. नेपाल
२८. कत य यान
सरकार
मोदक पराजल
ु ी िव. नेपाल
२९. सवारी यान
सरकार
ज गा
िड ली साद िधमाल िव. राजु
िखचोला ठाडामगरसमेत
३०. मेटाई घर
टहरा भ काई
चलन
छुट ज गा जगदीशच
े समेत िव.
३१.
दता
व सलादेवी े
नामसारी
इजलास नं. ६
२५ - २८
वीरे कुमार हलवु ाईसमेत िव.
३२. उ ेषण पनु रावेदन
अदालत,
नेपालग जसमेत
अ ाकृितक नरे ख ी िव. नेपाल सरकार
३३.
मैथुन
नेपाल
सरकार
िव.
३४. कत य यान
ब ीनारायण साहसमेत
दूिषत
का छा अवालेसमेत िव.
शेषपिछको बैकु ठ अवालेसमेत
३५.
बकसप
बदर

जबरज ती सक
ु मान याङ् तान िव.
करणी
नेपाल सरकार
भीमबहादरु थापा िव. सडक
िवभाग यापा रक माग
िनषेधा ा
िव तार आयोजना, बटु वल
प देहीसमेत
इजलास नं. ३
१५ - १९
महे नाथ खनाल िव. सिचव
अदालतको अि तयार
दु पयोग
अवहेलना अनस
आयोग,
ु धान
टंगालसमेत
उ ेषण / मधु गौतम िव. िश ा
परमादेश म ालय, िसंहदरबारसमेत
नेपाल सरकार िव. धनबहादरु
कत य यान
मोते दज
नेपाल सरकार िव. आलम
कत य यान
शेषसमेत
इजलास नं. ४
१९ - २२
धनबहादरु
खाती िव.
उ ेषण पनु रावेदन अदालत पाटन,
लिलतपरु समेत
िदपे कुमार यादव िव.
परमादेश सश
हरी बल धान
कायालय, हलचोकसमेत
मोही दता म जक
ु ु मारी िसंह िव. ल मी
नामसारी सरदार बाँतर
माण प
पाउँ
ii

सनु माया तामाङ िव. िसरता
तामाङसमेत
इजलास नं. ७
२८ - ३३
कत य यान मदन नारायण े िव. नेपाल
/ जबरज ती सरकारसमेत
करणी
स यनारायण महतो िव. हरी
नायब महािनरी क, पूव
उ ेषण
े ीय कायालय रानी
िवराटनगरसमेत
राजे र साद वरै िव.
उ ेषण
बाबल
ु ाल महरासमेत
टेकबहादरु
िघिमरे िव.
उ ेषाण /
धानम ी
तथा
परमादेश /
मि प रषदक
् ो कायालय,
ितषेध
िसंहदरबारसमेत
धीरकुमार े िव. सामा य
उ ेषण /
शासन
म ालय,
परमादेश
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. ८
३३ - ३४
ह र साद
शमा
िव.
उ ेषण /
धानम ी
तथा
परमादेश मि प रषदक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
थनु वु ा भागे नेपाल सरकार िव. राजेश
भगाएको रौिनयार

३६. अंशचलन

३७.

३८.

३९.

४०.

४१.

४२.

४३.

४४.

४५.

४६.

४७.
४८.

४९.

५०.

५१.

iii

जबरज ती नेपाल सरकार िव. मीनबहादरु
करणी
गु ङ
इजलास नं. ९
३४ - ३९
मानव
ताराबहादरु कामी िव. नेपाल
बेचिबखन सरकार
तथा
ओसारपसार
अिनलकुमार मेरोिलया िव.
उ षे ण उ च अदालत, पाटन
लिलतपरु समेत
रकम िदलाई भरतलाल े िव. तेजकरण
पाउँ
जैन
बिबता िधताल अिधकारी िव.
मानाचामल
भगवती अिधकारीसमेत
मानव
नेपाल
सरकार
िव.
बेचिबखन िटका साद ितिमि सना
तथा
ओसारपसार
उ ोग
वैदिे शक नेपाल
सरकार
िव.
रोजगार ठगी महेश साद पोखरेल
इजलास नं. १०
३९ - ४१
वन पैदावार नेपाल सरकार िव. राम
चोरी
िकशोर महतोसमेत
िनकासी

नेपाल सरकार िव. भाइराजा
राई दनवु ार
इजलास नं. ११
४१ - ४४
काश िघिमरे िव. िदप
५३. अंशचलन
िघिमरे
महेश पराजल
ु ी िव. िवरे
५४. िनषेधा ा
मिृ त पाक संर ण सिमित
मोदकुमार यादव िव.
अि तयार
दु पयोग
५५. उ ेषण
अनस
आयोग,
ु धान
टङ् गालसमेत
इजलास नं. १२
४४ - ४६

िदवाल घर रइस नाउँ िव. अ दल
ु वािजद
भ काई साई

५२. कत य यान

उ षे ण /
५६.
परमादेश
मानव
५७.
बेचिबखन

नरेश े िव. लिलतपरु
िज ला
अदालत,
लगनखेलसमेत
भीमबहादरु तामाङ िव. नेपाल
सरकार

िखचोला
मेटाई चलन
चलाई पाउँ
इजलास नं. १४

साद

४६ - ४८

विकल खड् का िव. नेपाल
५९. कत य यान
सरकार

४८ - ४९

अिधव ा योित बािनयाँ िव.
नेपाल सरकारसमेत
इजलास नं. १५
४९ - ५०
नेपाल सरकार िव. गृ म साद
६२. कत य यान
सापकोटासमेत
इजलास नं. १६
५० - ५१
६१. परमादेश

अंशसिहतको शा ता शाही िगरी िव.
ह छे माया शाही
६३. स ब ध
िव छे द
इजलास नं. १८

बहाल भराई स जय जो छे िव. इ
५८. पसलबाट जो छे
उठाई पाउँ
इजलास नं. १३

६०.

५१ - ५२

जमनराम लोहार िव. हरी
नायब महािनरी क सदु रू
६४. उ ेषण
पि म
े ीय कायालय,
िदपायलसमेत
लागु औषध नेपाल सरकार िव. जग नाथ
६५.
खैरो हेरोइन महतो

iv

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, चै - २
मा रै.प.को लािग ितवादीह ले मालपोत कायालय
पूण इजलास
चाबिहलमा िनवेदन िदई कारबाहीको िसलिसलामा
िमित २०५२।४।९ मा राि य दैिनक गोरखाप मा
मा. या. ी दीपककुमार काक , मा. या. ी सूचना कािशत भइसके पिछ िमित २०५२।६।५ मा
िव भर साद े र मा. या. ी ई र साद का.म.न.पा.वडा नं.२३ ब ने धनबहादरु मान धरले
खितवडा, ०७१-DF-०००६, हक कायमसमेत, भू.स.ु लागू हँदा भरेको ७ नं. फाँटवारी भूिमसधु ार
िव णभु
मान धरसमेत िव. ल मण साद कायालयबाट माग गरेकोमा उि लिखत यि को ३
अयालसमेत
पु ते खल
ु ी आएको नदेिखएको र धनबहादरु मान धरको
िववािदत िक.नं.३१, ३५, ३७ र ३९ का नामबाट खोजी हेदा फे ला नपरेको भनी भूिमसधु ार
ज गाह जोरपाटी गा.िव. स.वडा नं.२(ख) मा रहेको कायालय काठमाड को िमित २०५२।६।१२ को
देिख छ । सोलाई वादीले नै माणमा उ लेख गरेको प बाट लेखी आएको देिख छ । यी वादीसँग मालपोत
िफ डबक
ु उतारसमेतका े ताबाट पिु भएको र कायालय चाबिहलबाट भू.स.ु लागू हँदा भरेको ७ नं.
सो कुरालाई वादीले समेत अ यथा भ न सके को फाँटवारी माग ग रँदा पिन सो ७ नं. फाँटवारी पेस
अव था छै न । जोरपाटी गा.िव. स.वडा नं.२(ख) को गनसके को अव था नदेिखने ।
िववािदत ज गा िमित २०२३।२।२८।६ मा नै रै.प.
२०२३ सालमै रैकरमा प रणत भइसके कोले
भइसके को हा.नं. २६५ सािबक काम लगत ८११ िफ डबक
ु मा धनबहादरु को नाम उ लेख भएको
नं. भैमाल गाउँ रोपनी १० भनी जिनएको लगतलाई िववािदत िक ाबाहेक के ही ज गा सोही लगतबाट
नै िववािदत ज गा आ नो भएको भ ने मूल माणको िभडी दता भइसके को भ ने पिन वादी पनु रावेदकको
पमा वादी पनु रावेदकले ततु गरेको देिख छ । उ
पनु रावेदन िजिकर देिख छ । सो लगतबाट अ य ज गा
लगतमा उ लेख भैमाल गाउँ कहाँ पछ भनी मालपोत दता गराइसके को भए िववािदत ज गा वादीका नाउँमा
कायालयबाट जोरपाटी र गोठाटार गा.िव. स.मा लेखी के कुन कारणबाट दता हन नसके को हो ? वादीले सो
पठाएकोमा गोठाटार भैमाल गाउँ गोठाटार गा.िव. स.मा कुराको पु याई ँ गनसके को पाइँदैन । अ य ज गा दता
पन भनी गोठाटार गा.िव. स.ले र भैमाल गाउँ खला गराए नगराएको भ ने ततु मु ाको िववािदत िवषय
यस गा.िव.स. अ तगत नपन भनी जोरपाटी गा.िव. पिन होइन । हा.नं. २६५ को ज गा िववािदत ज गा हो
स. ले जवाफ लेखी पठाएको देिखन आयो । यसबाट होइन भ ने स मको िववादको िवषय रहेको र कुनै पिन
वादीले मूल माणको पमा देखाएको लगतमा माणबाट सो ज गाह हा.नं. २६५बाट िभड् ने ज गा
उ लेख भएको ज गा रहेको थान नै प पमा फरक भएको नदेिखएकोले अ य ज गा दताको आधार देखाई
देिखन आएकाले जोरपाटी गा.िव. स.वडा नं.२(ख) को गरेको पनु रावेदन िजिकरसँग पिन सहमत हन सिकने
ज गामा भैमाल गाउँको सािबक लगत ८११ नं. बाट अव था नदेिखने ।
िम न िभड् न आएको भनी मा न निम ने ।
ितवादीह ले सो ज गा िबता भई िबता
वादीले रै.प. भइसके को आ नो हा.नं.२६५ उ मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(क) अनस
ु ार “ख”
को ज गा हो भनी दाबी िलए पिन धेरै लामो समयस म ेणीको िबता ज गा कमाउने यि ले यो दफा ार भ
चपु लागी बसी आ नो नाउँमा दता गराउनेतफ कुनै भएपिछ नेपाल सरकारले तोके को यादिभ आफूसँग
कारबाही चलाएको पाइएन । िमित २०५१।१२।२१ भएको वा आफूले जाने बझ
ु ेस मको सबदु माण
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र सो ज गाको िक ा न बर खल
ु ाई आ नो नाउँमा परमादेश, िटकाबहादरु कुँवरसमेत िव. मि प रषद,्
दता गनका लािग स बि धत मालपोत कायालयमा िसंहदरबारसमेत
दखा त िदनपु नछ भ ने भएको यव थानस
िनवेदकले किपलव तु घटनास ब धमा
ु ार यथ
ितवादीह ले मालपोत कायालय चाबिहलमा रै.प.को गिठत छानिबन आयोगको ितवेदन काया वयन
लािग िदएको दरखा तअनस
ु ार सोही दफाको उपदफा नभएको भ ने दाबी िलए पिन रट िनवेदन तथा िलिखत
(२) अनस
ु ार रैकर प रणत ग रिदएको अव था देिखने । जवाफसमेतबाट ितवेदनको पट कै काया वयन
तसथ, िववेिचत आधार, माण तथा कानूनी नभएको तथा उ घटनाबाट पीिडतह ले ितपूित
यव थासमेतको मू याङ् कन र िव ेषणबाट वादी तथा राहत पाउँदै नपाएको भ न िम ने अव था छै न ।
पनु रावेदकले दाबी गरेको हा.नं.२६५ सािबक नं.८११ सरकारले उ घटनाबाट पीिडतह लाई िदएको राहत
भैमाल गाउँको लगतसँग िववािदत ज गाह िम न र ितपूित अपया भएको भ ने िनवेदकको कथन
िभड् न नआएको, मोहीबाट बाली बझ
ु ेको भरपाई र रहेकोमा उ ितपूित अपया वा बेमनािसब भयो
मालपोत ितरेको रिसद पेस गन नसके को, िववािदत वा भएन भ ने िवषयको त यमा वेश गरी असाधारण
ज गा सािबक पोता नं. २५ को लगतसँग िम ने े ािधकारबाट हेन निम ने ।
िभड् ने स ब धमा मोठ े ता तथा सजिमनसमेतलाई
व ततु ः किपलव तु घटना स ब धमा
आधार बनाई मालपोत कायालय काठमाड बाट सरकारले गठन गरेको आयोगले िदएको ितवेदन
िमित २०५२।१०।१४ मा भएको िनणय सदर गरी सरकारका लािग मह वपूण द तावेज हने भ ने कुरामा
वादी दाबी नपु ने भनी िमित २०५४।११।२२ मा िववाद छै न । य तो आयोगले िदएको ितवेदनमा
काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर उ लेख भएका िसफा रसह को काया वयन पिन
हने गरी िमित २०५७।१।५ मा पनु रावेदन अदालत सरकारबाटै हनपु न भ ने कुरामा पिन िववाद हन
पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखयो । दोहो याई स ै न । तर य तो जाँचबझ
ु आयोगले िदएको
पाउँ भनी िदएको िनवेदनमा िन सा िदने गरी भएको ितवेदनको हैिसयत वा थान (Status) िवधायीक
आदेशमा उि लिखत आधारसँग सहमत हन कानून वा अदालतको फै सलासरहको नहने हनाले
सिकएन । पनु रावेदक वादीको दाबी पु न नस ने ठहर सरकारको लािग िदएको य तो ितवेदनको
गरेको संयु इजलासका माननीय यायाधीश ी काया वयनको गन दािय व अदालतको हने भएन ।
दीपकराज जोशीको राय मनािसब देिखँदा सोही राय य तै य तो ितवेदनमा उ लेख भएको कुनै कुराले
सदर हने ।
कसैको हक दािय वको सज
ृ ना नहने हनाले यसको
इजलास अिधकृतः ठिग क ेल
आधारमा कुनै हकदैया सज
ृ ना भएको पिन मा न
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २३ गते रोज ५ शभु म् । निम ने ।
मूलतः सरकारले जाँचबझ
ु आयोग ऐन, २०२६ को
संयु इजलास
दफा ३(२) बमोिजम गठन गरेको आयोगबाट ा गरेको
ितवेदन र यसबाट ग रएको िसफा रसको हकमा
१
आव यक िवचार गरी सरकारले नै आव यक यव था
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
गनस ने भई िवशु कायपािलक य े अ तगत पन
गोपाल े , ०६९-WO-०१५४, उ ेषण / िवषय भएकाले य तो िवषय अदालतबाट िन पण
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हन स ै न । िनवेदकले दाबी िलएको िवषय सरकारको म जरु ीबेगर स वा भएको देिखएकोले उ स वा
कायपािलक य े िभ पन भई य तो िवषय याियक काया वयन नगनु भनी यस अदालतबाट िमित
पनु रावलोकनको िवषयिभ नपन भएकाले िनवेदन २०७१।९।२२ मा अ त रम आदेश जारी भइरहेको
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने नदेिखने ।
देिख छ । यस अदालतबाट भएको अ त रम
सरकारले कुनै घटनास ब धमा आयोग गठन आदेशबाट िनवेिदकाको स वा त काल काया वयन
गन, य तो आयोगको ितवेदन सावजिनक नगन एवम् नभई सािबककै कायालयमा कायरत रहेको र हाल
ितवेदनको िसफा रस पिन काया वयन नगन हो भने ब चाको उमेर २ वष नाघीसके को देिखँदा पूवा चल
य तो आयोग गठन गनको
ु सा दिभकता र औिच य े ीय वा य िनदशनालय धनकुटाबाट िमित
नै गु ने ह छ । व ततु ः आयोगले िदएको ितवेदनको २०७१।८।२९ मा भएको स वा िनणय काया वयन
िसफा रस काया वयन गन रा यको दािय व भएको गनलाई अब कुनै कानूनी ब देज रहेको नदेिखने ।
स दभमा रा यले आ नो दािय वबाट पि छन पिन
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
निम ने ।
हाल िनवेिदकाको ब चाको उमेर २ वष नािघसके को
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
देिखएकोले अि तयार ा अिधकारीले आव यकता
क यटु रः िवके श गरु ागाई
र औिच यता हेरी गरेको स वा िनणय बदर ग ररहन
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभु म् । परेन । तुत िनवेदन खारेज हने ।
२
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश क यटु र: रमेश आचाय
शमा पौडेल, ०७१-WO-०४८८, उ ेषण / इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २७ गते रोज १ शभु म् ।
परमादेश, संजीता खड् का िव. नेपाल सरकार, वा य
३
तथा जनसं या म ालयसमेत
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
व ततु ः स वा कमचारीको अिधकारको गोपाल े , ०६८-WO-००६५, उ ेषण, पूणबहादरु
िवषय होइन । कमचारीह को स वा एउटा प रयारसमेत िव. पनु रावेदन अदालत, पोखरासमेत
कायालयबाट अक कायालयमा थाना तरण
अंश मु ामा भएका अि तम फै सलाबमोिजम
हने सामा य ि या हो । आफूअनक
ु ू ल र पायक िनवेदक वादीले िमित २०६२/०६/०४ का ब डा
पन कायालयमा नै सदैब काय गन पाउनपु छ भनी मचु ु काबाट ा गरेको अंश भागको स पि र
कमचारीले दाबी गन निम ने ।
िनवेदक वादीलाई पनु : चलन िदनु भनी का क
िनवेिदका पूवा चल े ीय वा य िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६७/०३/२५ को
िनदशनालयको िमित २०६५।९।२ को िनणयानस
ु ार आदेशिभ िसिमत रही िनवेदक वादीलाई पनु : चलन
इन वा अ पताल सनु सरीमा पद थापन भई चलाई िदनु भनी िमित २०६८/०२/१३ मा आदेश
हालस म कायरत रहेको देिख छ । यसरी सधभरी भएकोमा सो आदेशउपर पनु रावेदन अदालत पोखरामा
एउटै कायलयमा कायरत रहन पाउनपु छ भ नु सेवा अ.वं.१७ नं. बमोिजमको िनवेदन पदा का क िज ला
सतस ब धी ऐनिवपरीत हनजाने ।
अदालतको िमित २०६८/०२/१३ को आदेश बेरीतको
िनवेिदकाबाट िमित २०७०।५।१९ मा देिखन नआएकोले बदर गनु परेन कानूनबमोिजम
जि मएको ब चाको उमेर २ वष नपु दै िनजको गनु भनी िमित २०६८/०३/२३ मा आदेश भई
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आएकाले चलन चलाई पाउँ भ ने दरखा त पनु : िमित िनणय कानूनबमोिजमकै देिखन आएकोले िनवेदकको
२०६८/०२/२९ मा िबगोमा दता भई कारबाहीयु
मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी गन िमलेन ।
अव थामा रहेको अव था िमिसलबाट देिख छ ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
यसरी अदालतबाट अि तम फै सला भइसके पिछ पिन इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
पटकपटक फै सला काया वयनको कायमा यी रट क यटु रः अिमरर न महजन
िनवेदकबाट अवरोध सज
ृ ना भएको भ ने पिु हन इित संवत् २०७३साल काि क २ गते रोज ३ शभु म् ।
आउने ।
५
तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार, स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
कारण र माणसमेतबाट फै सलाबमोिजम छुट्याइएको शमा पौडेल, ०७१-CR-०३९५, कत य यान,
ब डा मचु ु काले ा वादीको ज गामा ितवादीबाट नेपाल सरकार िव. सक
ु लाल िव.क.समेत
चलनमा बाधा िवरोध गरेको काय गैरकानूनी भएको
वारदातको समयमा घरिभ वेश गरेका
देिखएको अव थामा का क िज ला अदालतबाट प ाउ परी आएका ितवादीह हन भ ने कही ँकतैबाट
फै सला काया वयनको िसलिसलामा ग रएको कायले पिु हन नसके को र ितवादीह ले आफूह घरबािहर
रट िनवेदकको कानूनी र संवैधािनक हक अिधकारमा बसेको र िभ गएका ितवादीह बािहर आई भागेकोमा
आघात पगु ेको भ न निम ने हँदा िनवेदकको रट एकै ठाउँमा ज मा भएपिछ िनजिभ वेश गरेका
िनवेदन खारेज हने ।
ितवादीह ले िहमलाल ब नेतलाई घाँटी रेटेर मारेको
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
भ ने थाहा पाएको भनी गरेको बयानलाई अ यथा
क यटु रः अिमरर न महजन
भ न सिकने अव था नदेिखएकाले यी ितवादीह
इित संवत् २०७३ साल काि क २ गते रोज ३ शभु म् । नै घरिभ वेश गरी िहमलाल ब नेतलाई कत य गरी
४
मारेको भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
स. . या. ी सश
पिु हन आएको नदेिखने ।
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६८-WO-०८७८, उ ेषण / परमादेश,
ितवादीह वारदात थलमा उपि थत भए
गोपालबहादरु े िव. लोक सेवा आयोग, के ीय पिन घरबािहर हितयार िलई बसेको र घरिभ वेश
कायालय अनामनगरसमेत
गरी यान मानमा य संल न रहेको नदेिखए पिन
िनवेदकले बढुवाको लािग दखा तसाथ वारदात थलमा उपि थत भई हितयार िलई घेराव दी
वािण यशा मा नातकको माणप पेस गरेको भए गरेको देिखँदा सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको
तापिन सोसँग आव यक अिभ न आई.िस.ए.ओ.बाट फै सला के ही उ टी गरी िनजह लाई यानस ब धी
मा यता ा तरको तािलम ा गरेको माण पेस महलको १७(१) नं. बमोिजमको कसरु मा सोही
नगरेको, ि भवु न िव िव ालयबाट हािसल गरेको नं. बमोिजम सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालत
िवणता माणप तह (रेिडयो ए ड इले ोिनक) को तल
ु सीपरु बाट भएको फै सला अ यथा भयो भ ने वादी
शैि क उपािधको माणप लाई तािलम मा न िम ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
मािणक आधारसमेत नदेिखएको भ ने आधारमा नसिकने ।
बढुवा सूचीबाट हटाउने गरेको बढुवा सिमितको िनणय
अतः उि लिखत त य एवम् आधार
र सो िनणयलाई सदर गन गरेको लोकसेवा आयोगको माणबाट ितवादीह भीमबहादरु रोका, सक
ु लाल
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िव.क. र चडु ामिण घत लाई यानस ब धी महलको िवशेष अदालत काठमाड को फै सला िमलेकै देिखन
१३(१) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द हने ठह याई आउने ।
सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट भएको फै सला
आफूले गरेको कसरु ढाकछोप गन र आ नो
के ही उ टी गरी िनज ितवादीह भीमबहादरु रोका, प मा माणको सज
ृ ना गन अिभ ायले भए ग रएका
सक
ु लाल िव.क. र चडु ामिण घत लाई यानस ब धी काम कारवाहीलाई ितवादीको िनद िषता मािणत
महलको १७(१) नं. बमोिजम जनही १० वष कै द हने आधार मा न िम दैन । भूल वा त यको मको
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित कुनै स भावना नै नदेिखएको यस कारको कायलाई
२०७१/३/१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर गलत वा दोषी मनसाय राखेर ग रएको काय मा नपु न
हने ।
ह छ । तसथ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
को दफा ८(४) बमोिजमको कसरु गरेको ठहर गरी
क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
ितवादीह किव महजन र रिव महजनलाई
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभु म् । कसरु को मा ाअनस
ु ार ५ मिहना र ितवादी सरु े राज
६
जोशीलाई कसरु को मा ाअनस
ु ार ४ मिहना कै द हने
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ई र साद ठहराएको िवशेष अदालत काठमाड को फै सला िमलेकै
खितवडा, ०७२-CR-००२०, ०७२-CR-००२१, देिखन आउने ।
०७२-CR-०३९८, ०७२-CR-०४१८,
ाचार
गठु ी ज गाको स ब धमा गठु ीबाट लेखी
(हािन नो सानी), मेघराज सापकोटा िव. नेपाल आएअनस
ु ार अिभलेख अ ाविधक गन दािय व
सरकार, कृ णह र भ राई िव. नेपाल सरकार, किव
मालपोत कायालयको हने हँदा गठु ीबाट ा िववरणको
महजनसमेत िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. आधारमा यी ितवादीह सीताराम पोखरेल र
िसताराम पोखरेलसमेत
गणेशबहादरु भ राईबाट सोअनस
ु ार अिभलेख
िववािदत ज गा रो का राखेको भिनए पिन अ ाविधक गनस मको काय गरेको देिखयो ।
रैतान न बरी कायम भएपिछ िववािदतम येकै ज गा सोबमोिजम काम कारवाही गदा मालपोत कायालयका
हक ह ता तरणसमेत भएको भ ने देिख छ । यी कमचारीह ले कुनै दोषी मनसाय राखी काय गरेका
ितवादीह ले किव महजनसमेतका यि ह ले िथए भ ने त य माणबाट समिथत हन आएको
गठु ी कायालयमा उजरु ी िनवेदन िदएपिछ भूल पाइएन । तसथ ितवादीह सीताराम पोखरेल र
सधु ारको बहानामा ि या िमलाउने यास गरेको गणेशबहादरु भ राईलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ
देिख छ । आफूले गरेको गलत कायउपर उजरु ी परी िदने ठहराएको िवशेष अदालत काठमाड को फै सला
छानिबन सु भएपिछ भूल भएको भनी ढाकछोप गन िमलेकै देिखन आउने ।
यास गरेको कुरालाई िनद िषताको आधार मा न
अतः ितवादीह म ये ितवादी मेघराज
िम दैन । तसथ ितवादीह मेघराज सापकोटा र सापकोटा र कृ णह र भ राईले ाचार िनवारण ऐन,
कृ णह र भ राईले आरोिपत कसरु गरेको देिखँदा २०५९ को को दफा ८(१) को ख ड (ज) को कसरु
िनजह लाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा गरेको ठहराई िनजह लाई सोही दफा ८(१) बमोिजम
८(१)(ज) बमोिजमको कसरु गरेको ठहर गरी जनही ३ जनही ३ मिहना कै द र . १०,०००।– ज रवाना
मिहना कै द र .१०,०००।– ज रवाना हने ठहराएको हने, ितवादीह किव महजन, रिव महजन र
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सरु े राज जोशीले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ जारी गरी बदर ग ररहनु पन देिखएन । सो आदेश बदर
को दफा ८(४) बमोिजमको कसरु गरेको ठहराई सोही नहने भए पिन सो िक.नं. १०० र १०३ स ब धी
दफा ८(४) बमोिजम ितवादीह किव महजन र िनणय उजरु ी तामेलीमा रहेको र सोबाहेकका ती
रिव महजनलाई जनही ५ मिहना कै द र ितवादी िक ाह सँग जोिडएका ज गाह सक
ु ु बासी सम या
सरु े राज जोशीलाई सोही दफा ८(४) बमोिजम समाधान आयोगबाट िवतरण ग रएको ि थितमा यी
४ मिहना कै द हने, िबगो नो सान भएको नदेिखँदा रट िनवेदकह को नाममा समेत िवतरण भएको वा
दाबीको यूनतम् मू यलाई िबगो कायम गन निम ने र सोबाहेकको कुनै ज गा यी रट िनवेदकह को हक
अ य ितवादीह सीताराम पोखरेल र गणेशबहादरु भोगमा भई रट िनवेदकह को नाममा दता गनपन
ु
भ राईले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहराएको भए े ता माण हेरी िनवेदकह को कुनै ज गा दता
िवशेष अदालत काठमाड को िमित २०७१।११।४ को गनपन
ु भए कानूनबमोिजम त य र माणका आधारमा
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िनणय गनु भनी मालपोत कायालय प देहीका नाममा
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
परमादेश जारी हने ।
क यटु रः रामशरण ितिमि सना
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् ।
क यटु रः रामशरण ितिम सेना
७
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभु म् ।
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
८
ई र साद खितवडा, ०७०-WO-०९२३, उ ेषण स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी
/ परमादेश, कृ ण म लसमेत िव. मालपोत कायालय, अिनलकुमार िस हा, ०७०-WO-०४९३, उ ेषण
प देहीसमेत
/ परमादेश, िवनोद साद गु ा िव. धानम ी तथा
िक.नं. १०० र १०३ बाहेकका ज गा मि प रषदको
् कायालय, काठमाड समेत
सक
िनवेदकलाई स झौता अविधिभ ै िमित
ु ु बासी सम या समाधान आयोगबाट िवतरण
गरी बाँक ती ज गामा मशः खोला र बाटो कायम २०६४।६।९ तदनस
ु ार २६ september २००७
गन गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट मा िनल बन ग रए पिन पूरा स झौता अविधको
उजरु ी तामेलीमा रािखिदएको देिख छ । अब िक.नं. तलब िदइएको र िनल बन ग रए पिछ पिन िमित
१०० र १०३ को ज गामा मशः खोला र बाटो २०६५।२।२२ तदनस
ु ार ४ Jun २००८ मा उ च
परेकोले सो ज गा यि को नाममा दता हन नस ने र सेवा दान गरेको भनी कदरप िदइएको िमिसल
सोदेिख बाहेकका ज गा सक
ु ु बासी सम या समाधान संल न कृिष िवकास म ालयअ तगतको दीघकालीन
आयोगबाट िवतरण ग रएको भ ने देिखएको र िक.नं. कृिष योजना सहयोग काय म (APPSP) को प बाट
१०० र १०३ मा मशः खोला र बाटो परेकोले देिख छ । यसबाट यी िनवेदकलाई िनल बन गन काय
ती ज गा िनजी यि का नाममा दता हन नस ने यि गत दरु ाशयबाट े रत रहेको देिखन आउने ।
हँदा अि तयार दु पयोग अनस
स झौताअनस
ु धान आयोगको
ु ार गनपन
ु काम स तोषजनक
िमित २०६६।८।३ को तामेली िनणयबाट रट नभई िनल बन गनपन
ु अव थामा पिन प ीकरण
िनवेदकह को हकमा कुनै असर परेको नदेिखएकोले सो ने र पि करण िच बु दो नभएमा ि या
रट िनवेदन मागबमोिजम सो िनणय उ ेषणको आदेश पु याई िनल बन गनपनमा
यी रट िनवेदकको हकमा
ु
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यसो गरेको िमिसलबाट देिखँदैन । साथै िनल बनको स म रहेको र हाल सो अविध यितत भइसके पिछ
अविधको समेत पूरै तलब पाएको भनी िनवेदकले पिन िनवेदकले सोही िनल बनकै कारणले अ य
उ लेख गरेको र यसको ख डन िवप ीतफबाट भएको रोजगारी गनलाई किठनाई भो नपु न अव थालाई
नदेिखँदा य तो िनल बन अन तकालस म कायम यायको ि बाट उपयु मा न सिकँ दैन । यसबाट
रिहरहनु र यसबाट िनवेदकको अ य रोजगारी गरेर रट िनवेदकको संिवधान द रोजगारी गन पाउने
खान पाउने अवसर पिन गु ने अव थालाई याियक र स मानपूवक बाँ न र जीवनयापन गन पाउने हकमा
रोहबाट उिचत मा न नसिकने ।
आघात परी वि चत भएको देिखयो । य तो प रि थित
चिलत कानूनको रीत पु याई िनल बन िसजना हनल
ु ाई याियक रोहमा उिचत मा न निसकने
गरेको भए स झौता अविध स प न भएपिछ य तो हँदा िनवेदकलाई िमित २०६४।६।९ तदनस
ु ार २६
िनल बन फुकुवा हनपु नमा रट िनवेदकको हकमा sept २००७ मा ग रएको िनल बन कायम नरहन
यसो भए गरेको देिखँदैन । के कित कारणले िनल बन स ने हँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ ।
भएको हो भ ने खु नपु नमा कही ँकतैबाट खल
ु ेको, साथै रट िनवेदकलाई उ िनल बनको फुकुवा गरी
यसको प सूचना यी रट िनवेदकले पाएको र सो फुकुवाको जानकारी यथािश रट िनवेदकलाई
िवप ीतफबाट आ नो िलिखत जवाफमा उ लेख िदनु भनी िवप ी कृिष िवकास म ालयसमेतका
गरेको िमिसलबाट देिखँदनै । कसैले यी िनवेदकलाई नाममा परमादेश जारी हने ।
ग रएको िनल बन िनि त अविध भु ान भएपिछ इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
फुकुवा हनपु नमा स झौता अविध समा भएपिछ पिन क यटु रः रामशरण ितिमि सना
सो िनल बन फुकुवा नभएकोले िनवेदक हालस म पिन इित संवत् २०७३ साल पस
ु ११ गते रोज २ शभु म् ।
संिवधान द रोजगारी गन पाउने र स मानपूवक
बाँ न पाउने अिधकारबाट वि चत भएको देिखने ।
इजलास नं. १
िनवेदकले आ नो पदीय कत य
इमा दारीपूवक गदागद िनल बनमा परेको कुरा वयं
१
िनवेदकलाई स झौता गरी काम लगाउने APPSP मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ह रकृ ण
Project ले िदएको उ ४ Jan २००८ को उ च काक , ०७१-CR-०५८८ र ०७२-CR-०५७२,
सेवा दान गरेको प बाट देिखएकोले िनवेदकले गरेको लागु औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव.
कामको उ च स मान रोजगारदाता आयोजनाले गरेको कृ णबहादरु खड् का र कृ णबहादरु खड् का िव. नेपाल
प ह छ । साथै कुनै पिन िनल बन िनि त अविधको सरकार
लािग हनपु न, सो अविध भु ान भएपिछ सो िनल बन
बरामद थलबाट लागु औषध बरामद भएको
वतः फुकुवा हनपु नमा ततु स दभमा िनल बन भ ने त यलाई ितवादीले अदालतसमेतमा बयान
फुकुवाको िनणय गरी टुङ्गोमा पु याएको देिखँदैन । गदा वीकार गरेको । यी ितवादीको साथबाट १२
साथै स झौता अविधिभ ै िनवेदकको कामको उ च ाम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद गरी ितवेदन
मू याङ् कन गरी कदर ग रएको कुरा उ ४ Jun िदने ितवेदक सरु शे थापा र कृ णकुमार यादवसमेतका
२००८ को प बाट देिख छ । साथै उ स झौताको यि ह अदालतमा उपि थत भई मौकाको बरामदी
अविध २४ July २००४ देिख ३१ Dec २००७ मचु ु कालाई स े साँचो हो भनी बकप गरेको
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देिख छ । कसरु ठहर भएका ितवादी स जय लामाले मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
कृ णबहादरु को साथबाट १२ ाम लागु औषध खैरो इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
हेरोइन बरामद भएको हो भनी अदालतमा बयान गरेको क यटु रः अिभषेककुमार राय
देिखएको छ । मौकाको बरामदी मचु ु काको यहोरा इित संवत् २०७३ साल चैत २२ गते रोज ३ शभु म् ।
अदालतबाट माण परी णको रोहमा संकिलत
२
माणबाट समिथत भएको हँदा मौकाको उ बरामदी मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
मचु ु कालाई माणमा िलन निम ने भ न िमलेन । िव भर साद े , ०६७-WO-०६४७, उ ेषण
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ / परमादेश, रामबहादुर आर.सी. िव. वन शाखा
बमोिजम आफूबाट बरामद लागु औषध कानूनस मत जाजरकोट हाल िज ला वन कायालय जाजरकोट
पमा ा गरेको हँ भ ने कुराको माण ितवादीले खलङ् गासमेत
पेस गन नसके को हँदा १ ाम मा लागु औषध सेवन
िफ डबक
ु मा नै िनवेदकको नाम ज गाधनीमा
गन राखेको भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसमेत अंिकत भएकोमा िनजसमेतलाइ बझ
ु ी मा ज गा
मनािसब देिखन नआउने ।
दता वा रो कासमेतका िवषयमा िनणय गनपनमा
सो
ु
लागु औषध मु ामा माणको भार पु याउने गरेको नदेिखँदा ितवादको अवसर दान गनपन
ु
दािय व ितवादीमा रहेको भए पिन त यगत आधार भ ने ाकृितक याय िस ा तको उ लङ् घन गरी
माणले पिु नभएको प रमाणअनस
ाकृितक याय िस ा तका
ु ार सजाय गनु भएका िनणयह
उिचत हँदैन । जहाँ जोबाट जित प रमाणको लागु आधारमा बदरभागी हने हँदा िनवेदकलाई सनु वु ाइको
औषध बरामद भएको हो सो प रमाणअनस
ु ारको मौका निदई भएको वन शाखा जाजरकोटको िमित
सजायको दािय व मा ितवादीले बहन गनपन
ु ह छ । २०४६।४।२ तथा ८ नं. नापी गो ाराको िमित
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) २०४६।४।९ को प ानस
ु ार दता रो का गरेको काम
(छ)(१) मा प चीस ामस मको कारोबार गनलाई कारवाही र ज गा फुकुवा गन निम ने भ ने िज ला
पाँच वषदेिख दश वषस म कै द र पाँच हजार पैया वन कायालय जाजरकोटका िज ला वन अिधकृतबाट
देिख प चीस हजार पैयाँस म ज रवाना हने कानूनी िमित २०६७।८।१७ मा भएको िनणय बदरभागी रहेको
यव था रहेको र ितवादीबाट १२ ाम मा लागु देिखन आउने ।
औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको देिखनाले उ
तसथ िवप ी िज ला वन कायालय
बरामद दशीको प रमाणका आधारमा िनजलाई ५ वष (त कालीन वन शाखाको) िमित २०४६।४।२ दता
कै द र .१०,०००।- ज रवाना गन गरी पनु रावेदन रो का प को भरमा तथा ८ नं. नापी गो वाराले
अदालतबाट भएको फै सला िमलेको नै देिखने ।
रो का रा ने गरेको िमित २०४६।४।९को प तथा
तसथ, उि लिखत आधार माणबाट ज गा फुकुवा गन निम ने भ ने िज ला वन कायालय
ितवादी कृ णबहादरु खड् कालाई लागु औषध जाजरकोटको िमित २०६७।८।१७ को िनणयसमेत
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) बमोिजम ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत देिखँदा उ
५ वष कै द र .१०,०००।– ज रवाना हने ठह याई िनणय तथा काम कारवाही उ ेषणको आदेश ारा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।११।२७ बदर गरी िदएको छ । अब उ ज गा दता गन
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स ब धमा रट िनवेदकलाई समेत बझ
ु ी आ नो कुरा संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालयबाट
भ ने मौका दान गरी अथात् िनजलाई सनु वु ाइको िमित २०६२।१०।१३ मा प रप भइ सोिहबमोिजम
मौका दान गरी िनजको िजिकर एवम् माणको समेत थानीय पि जकािधकारीको कायालयबाट ज मदता
याियक मन योग गरेर सम माणको मू याङ् कन भइरहेको भ ने संघीय मािमला तथा थानीय िवकास
गरी िववािदत ज गामा त कालीन गाउँप चायत र म ालयको िलिखत जवाफ देिखएको र सोबमोिजम
िनवेदकका बीच भएको कागजको स ब धमा के क तो ज मदताको ि या नभएको भनी ज मदता नहने
सत पालना गनपन
ु हो ? सोसमेतका आधार माण र स बि धत यि को त यगत आधार ततु हनसमेत
िववािदत िक.नं. ८९९ को ज गा िनवेदक रामबहादरु सके को नदेिखँदा सोतफसमेत रट जारी हने अव था
आर.सी.को वािम व हकमा समेत िवचार गरी ज गा नदेिखने ।
दता गन स ब धमा कानूनबमोिजम िनणय गनु भनी
यौनज य िहंसा पीिडत यि
वा
िवप ी मालपोत कायालय, जाजरकोटसमेतका नाउँमा प रवारलाइ पीिडतको प रभाषामा समेत समेट्ने गरी
परमादेश जारी हने ।
कानूनी यव था भएको तथा ितपूित सिु वधा वा
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
सहिलयतसमेत उपल ध गराउने गरी ऐनबमोिजम
क यटु र: मि दरा रानाभाट
गिठत आयोगले नेपाल सरकारसम िसफा रस
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभु म् । गनस ने गरी बेप ा पा रएका यि को छानिबन, स य
३
िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ई र साद लागू भएको अव थामा िनवेदकले उठाएको सोस ब धी
खितवडा, ०७०-WO-०४५२, उ ेषण / परमादेश, िवषयलाइ उ ऐनले समेटेको र यस िकिसमका मानव
भागीराम चौधरी िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो अिधकारको ग भीर उ लङ् घनबाट पीिडतलाइ राहत,
कायालय, िसंहदरबारसमेत
ितपूित सिु वधा वा सहिलयत र पीडकलाइ सजाय
मल
ु त: बेप ा पा रएका यि को छानिबन, गनसमेतको संय िनमाण गनसमेतको काय नेपाल
स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको ऐन, २०७१ सरकारले गन अपे ा ग रएको र सोअनु पको आव यक
को दफा २ (ङ), (ज), (ञ) र दफा २३ ले िनवेदकले कानूनी यव था गरी काया वयनमा ितव ता रहेको
उठाएको यौनज य िहंसा पीिडत यि वा प रवारलाइ एवम् िनवेदकको मागमा संवेदनशीलसमेत देिखएकोले
पीिडतको प रभाषामा समेटेको र ितपूित सिु वधा वा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न अव था
सहिलयतसमेतको लािग सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
गिठत आयोगले नेपाल सरकारसम गनस ने नै इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
देिखएकोले िनवेदकले उठाएका िवषयलाइ समेटेको क यटु रः अिभषेककुमार राय
देिखँदा छु ै िनदिशका जारी गन आदेश जारी गन इित संवत् २०७३ साल भा १५ गते रोज ४ शभु म् ।
नपन ।
४
बाबक
ु ो पिहचान नभएका बालबािलकाको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान
ज मदता गन ज मदता सूचना फारमको बाबक
ु ो िसंह राउत, ०७०-CR-०२५१, नाग रकता माणप
िववरणको महलमा ठेगाना नभएको यहोरा उ लेख िकत तथा ठगी, ई री साद पोखरेल िव. नेपाल सरकार
गरी आमाले सूचना िदइ ज मदता गनस ने गरी
ने िव म च दको नाममा अकाको नामको
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नाग रकता िकत बनाइ सोही िकत नाग रकताको बमोिजम २ वष कै द र िबगोबमोिजम .२१,५०,०००।कागजको आधारमा ने िव म च दको खाता बक ज रवाना हने एवम् जाहेरवालाह ले आ-आ नो िबगो
अफ काठमाड मा खोली जाहेरवालाह कमल साद
.२१,५०,०००।- भराई पाउने तथा पनु रावेदक/
वाली र सिु धरबाबु ख ीलाइ िविभ न न बरबाट ितवादी ई री साद पोखरेललाई नाग रकता
ने िव म च द र जनादन शमा ज ता अकाको नाम ऐन, २०६३ को दफा २१(३) को कसरु मा सोही
उ लेख गरी फोन गरी झु याइ झठु ो कुरा उ लेख दफाबमोिजम बीस हजार पैयाँ ज रवानासमेत
गरी धोका गफलतमा पारी अकाको नगद ज मा . हने ठहराएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२१,५०,०००।- धनमाल ज मा गन लगाइ िलएको २०६९।९।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
काय यवहार स य साँचो देिखन नआइ ठगीको इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
महलको १ नं. िवपरीतको कसरु गरेको देिखन आउने । क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
ितवादी ई री साद पोखरेलउपर िकटानी इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १२ गते रोज १ शभु म् ।
जाहेरी परेको िनजको साथबाट ने िव म च द,
५
िहमाल शमाको नामको नाग रकता बरामद भएको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान
िनजले अिधकार ा अिधकारीसम कसरु मा सािबती िसंह राउत, ०७३-WH-००५९, ब दी य ीकरण,
रही बयान गरेकोसमेत िमिसल संल न कागजातबाट िन ल ब ाचाय िव. काठमाड िज ला अदालत,
िनजबाट बरामद भएको न कली नाग रकताको बबरमहलसमेत
आधारमा बक अफ काठमाड मा खाता खोली
िनवेदकसमेत ितवादी भएको का क
जाहेरवालाह बाट रकम ज मा गराई ठगी गरेको िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।२९ मा
देिखएकोले िनज ितवादी ई री साद पोखरेललाई फै सला भएको ०६९-CR-०२२२ को ठगी मु ाको
ठगीको १ र ४ नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरी स कलै िमिसलमा रहेको िनवेदक ितवादी िन चल
ठगीको ४ नं. बमोिजम २ वष कै द र िबगोबमोिजम ब ाचायका नाममा िमित २०७०।२।२७ मा तामेल
ज रवाना २१,५०,०००।- हने र जाहेरवालाह को भएको याद हेदा िनवेदकको नामको याद िनजको
िबगो .२१,५०,०००।- जाहेरवालालाई भराई िदने घर ार प ा ला न नसिक काठमाड िज ला काठमाड
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला महानगरपािलका वडा नं. ३० को सूचना पाटीमा
िमलेकै देिखन आउने ।
बेप े तामेली भई आएको देिख छ । यी ितवादीसरह
तसथ पनु रावेदक / ितवादी ई री साद अिभयोगको िव
ख डमा ितवादी बनाइएका
पोखरेललाई ठगी महलको ४ नं. बमोिजम िबगो कायम ितवादीह सिु नल गु ङ, ि ितजकुमार अ वाल
गरी िबगोबमोिजम ज रवाना हने ठहराएकोमा िबगो र िनशान मान धरसमेतको नाममा जारी भएको
जाहेरवालाह लाई भराई िदनेस म उ लेख नगरेको यादसमेत िनजह को घर ार, डेरा प ा नलागेको
र नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) तफको भनी मशः िमित २०७०।२।२९ र २०७०।३।३ मा
अिभयोग दाबी पु न नस ने ठहराएको हदस म सु बेप े तामेल गरी आएको पाइ छ । सबै ितवादीह को
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६८।९।१३ नामको याद बेप े तामेल भएको कुरालाई िज ला
को फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी गरी ितवादी अदालतले वीकार गरी वादी नेपाल सरकारलाई
इ री साद पोखरेललाई ठगीको महलको ४ नं. अक वतन खल
ु ाउन अवसर िदएकोमा अक वतन
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छै न भनी वादीले जवाफ पठाएको िमिसल संल न आयो । िनयम कानूनको पालना नगरी बेरीतपूवक भएको
जवाफबाट देिखन आउँछ । उपयु प ाचारबाट याद तामेलीलाई िनवेदकका हकमा रीतपूवकको मानी
िनवेदक ितवादीको नाममा िमित २०७०।२।२७ मा का क िज ला अदालतबाट भएको फै सला िनवेदकको
बेप े तामेल भएको याद रीतपूवकको नरहेको देिखन हकमा कानूनस मत मा न निम ने ।
आउने ।
तसथ, उपयु िववेिचत आधार, कारण र
एउटै मु ामा समान कृितका ितवादीह का कानूनी यव थाबाट एउटै मु ाका ितवादीह का
नाममा एउटै यहोरा र प ितअनस
ु ार तामेल नाममा जारी भएको एउटै कृितको तामेलीमा असमान
भएकोमा िवप ी का क िज ला अदालतबाट िमित त रकाले मू याङ् कन गरी िनवेदक ितवादीह का
२०७१।३।२९ मा फै सला गदा ितवादीह सिु नल नाममा बेरीतपूवक िमित २०७०।२।२७ मा तामेल
गु ङ, ि ितज कुमार अ वाल र िनसान मान धरका भएको यादलाई रीतपूवकको मानी का क िज ला
हकमा याद बेप े तामेल भई आएको र िनजह को अदालतबाट िमित २०७१।३।२९ मा भएको फै सला
अक वतन छै न भनी िज ला हरी कायालयबाट लेखी िनवेदक ितवादी िन ल ब ाचायका हकमा िमलेको
आएकोले िनजह को हकमा पिछबाट वतन खल
ु ी नदेिखँदा उ तामेली याद र फै सला एवम् सोको
आएका बखत कारबाही र िकनारा गन गरी िज ला आधारमा का क िज ला अदालतमाफत काठमाड
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १९(क)(४) िज ला अदालतले कसेको लगत एवम् सो आधारमा
बमोिजम मु ा तामेलीमा रा ने भनी िनणय ग रएको िनवेदकलाई थनु ामा रा न पठाएको समेतका काम
देिख छ । िनवेदक ितवादीका हकमा भने बेप े पमा कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
तामेल भएको यादलाई सु यादै गज
ु ारी अिभयोग अब िनवेदक ितवादीलाई सरु ासाथ िवप ीम येको
वीकार गरी बसेको भनी इ साफ गरेको पाइ छ । का क िज ला अदालतमा उपि थत गराई वादी
एउटै मु ामा एउटै कृितका ितवादीह का नाममा नेपाल सरकारलाई सूचना िदई कानूनबमोिजम
जारी भएको एउटै कृितको तामेलीमा िभ न िभ न बयानसमेत गराई अ.बं. ११८ नं. बमोिजम आदेश गरी
त रकाबाट हेरी के हीको हकमा तामेलीमा रा ने र कानूनबमोिजम मु ाको कारबाही र फै सला गनु भनी
यी िनवेदकको हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम ठगीको िवप ी का क िज ला अदालतका नाममा परमादेशको
कसरु ठहर गरी का क िज ला अदालतबाट िमित आदेशसमेत जारी गरी िदएको छ । यी िनवेदकउपर ठगी
२०७१।३।२९ को फै सला भेदभावपूण देिखन आउने । मु ामा का क िज ला अदालतमा कानूनबमोिजम
कानून ितकूल तामेल भएको बेरीतको कारबाही हने हँदा मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
यादको आधारमा ितवादीले जानकारी वा सनु वु ाइको आदेश जारी गरी थनु ामु गन िमलेन । सोतफको
मौका पायो भ ने अथ िनका नु औिच यपूण हँदैन । िनवेदन दाबी खारेज हने ।
यसरी कानूनको रीत नपु याई तामेल भएको यादको इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
आधारमा का क िज ला अदालतले िनवेदकलाई क यटु रः अिभषेककुमार राय
कै द र ज रवाना हने गरी िमित २०७०।३।२९ मा इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभु म् ।
भएको फै सला िनवेदकको हकमा ाकृितक यायको
६
सवमा य िस ा त र आफूमािथ लागेको आरोपको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान
ितवाद गन पाउने हक ितकूल रहेको देिखन िसंह राउत, ०६८-CR-००९१, ०७२-RC-०१६८,
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कत य यान र जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार िव.
जाहेरवालाले नगद चोरी भएको देिखने
भपु ाल याङ् तान तामाङसमेत, नेपाल सरकार िव. व तिु न माण पेस गनसके को देिखँदनै । ितवादीले
िनमला याङ् तान तामाङसमेत
चोरी गरेको गहनातफ पिन िनजले यो यस प रमाणको
शव परी ण ितवेदन हेदा मृ यक
ु ो कारणमा सनु भनी व तिु न माण पेस गरी पिु गनसके को
Sharp force cut throat injury associated देिखँदनै । साथै सनु को योग भएको गहना देिखएको
with blunt force head injury भनी उ लेख गरेको र गहना पसलका िवनोद लामाले अदालतमा गरेको
पाइयो । िमिसल सामेल रहेको घटना थल लासजाँच बयानमा सिु नल तामाङ आई गहना राखी .१६०००।मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट ितवादी िनमला िलएर गएको र एक मिहनापिछ .१६,०००।- िलएर
याङ् तान तामाङले गरेको मौका तथा अदालतको आइ उ गहना िफता िलएको भ ने देिख छ । उ
सािबती बयान समिथत भएको पाइएकोले िनज गहनाको मू य सो पसलले िलएको .१६,०००।ितवादी िनमला याङ् तान तामाङले मतृ कलाई भ दा बढी अथात् गहनाको .४२,५००।- मू य पन
कत य गरी मारी सनु का गहना चोरी गरेको देिखन व तिु न आधार माण िमिसलबाट खल
ु ेको नदेिखने ।
आउने ।
ितवादी भपु ाल याङ् तानले यान मान
ितवादी िनमला याङ् तान तामाङले मतृ क तथा चोरीको कसरु मा संल न रहेको नदेिखइ ितवादी
ठूलीमायालाइ आ लो तथा हे मरले हानी ऐया िन बाबै िनमला याङ् तान तामाङ ए लैले मतृ कको घरबाट
म मरे ँ भनी बढु ी भइु मँ ा लडेपिछ यि कै छोड् न हँदैन मतृ कलाइ मारी .१६,०००।- बराबरको गहना चोरी
भनी खक
ु ु रीले घाँटीमा सेरी मारेको देिखँदा मानका गरी चोरीको ४ नं.िवपरीतको कसरु गरेको देिखयो ।
िनयतले नै सचेतताका साथ पटकपटक िहकाएको र अत: ितवादी िनमला याङ् तान तमाङले चोरीको ४
जोिखमी हितयार योग गरी संवेदनशील अंग घाँटी सेरी नं. िवपरीत िबगो .१६०००।- को गहना चोरी गरेको
मारेको देिखन आएकोले ितवादी िनमला याङ् तान ठहराइ सोही ऐनको दफा १४(२) नं. बमोिजम सजाय
तामाङले यानस ब धीको १३(१) नं. िवपरीतको हने ठहराएको सु लिलतपरु िज ला अदालतको
कसरु गरेको देिखने ।
फै सला सदर हने ठहराएको पनु रावेदन अदालत
हरीमा बिु झएका मािनसले अदालतमा पाटनको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
उपि थत भई बकप गदा िनज ितवादीलाई
ितवादी िनमला तामाङले अदालतमा
त ययु आधार माणसिहत कसरु मा िकटानी बयान गदा सनु को गहना ितवादी सिु नल तामाङलाइ
गनसके को देिखँदैन । आरोिपत कसरु मा सािबती हने आमाको गहना भनेको भ ने देिखँदा मतृ क ठूलीमायाको
सहअिभयु ले पोल नगरेको, जाहेरवाला र बिु झएका चोरीको गहना हो भनी ितवादी िनमला तामाङले
मािनसले अदालतमा बकप गदा िनज ितवादीलाई यी ितवादी सिु नल तामाङलाइ खल
ु ाएको भ ने
िकटानीसाथ पोल गन नसके को ि थितमा वारदातमा देिखएन । चोरी सामान हो भ ने थाहा िथएन भनी
िनज ितवादीको संल नताको पिु नभएकोले आरोिपत कसरु मा अदालतसमेतमा इ कारी रही
मौकामा भएको सािबती बयानको आधारमा मा दोषी बयान गरेको देिखएको र िमिसल संल न माणह बाट
ठहर गन यायोिचत हने नदेिखँदा ितवादी भपु ाल चोरीको सामान जानीजानी िलएको राखेको समेत
याङ् तानलाई सफाइ िदने ठहर गरी भएको सु तथा नदेिखँदा िनज ितवादीह सिु नल तामाङ र िवनोद
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखने ।
लामाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको
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सु को फै सला सदर हने ठहराएको पनु रावेदन अ यथा भ न िम ने नदेिखँदा िमलेको नै देिखन आउने ।
अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
सवारी ठोि कँ दा सवारीिभ ब ने मािनस
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट क तो पोिजसनमा िथयो, ए कासी दघु टना हँदा
ितवादी िनमला याङ् तान तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, बसिभ रहेका कुन कुन भौितक चीज समाउन पु य ,
यानस ब धी महलको १३(१) नं. को कसरु मा सोही त काल उसले उ दघु टनाबाट ब ने उपायका लािग
नं. बमोिजम सजाय गनपनमा
१३(३) बमोिजम सजाय के गन िनधो ग य ज ता त काल या ल
ु
ु े गन पगु ेका
गरेको हदस म सु को लिलतपरु िज ला अदालतको ि याकलापबाट घाइतेमा ला ने चोटपटक र हने
िमित २०६५।६।६ को फै सला सो हदस म के ही उ टी अंगभंगको िकिसम िनधारण हने ह छ । दैवी िवपि ,
गरी ितवादी िनमला याङ् तान तामाङलाई मल
ाकृितक कारण र सामा य पमा आ नै टमा
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम गइरहँदा सीधा रेखामा अवरोध खडा भएको र ह सक
ु ा
सव वसिहत ज मकै द हने र अ यमा सु को फै सला कारण सो दे न नसिक ठोि कन गई दघु टना भएको
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अव थामा ितवादीको लापरवाही रहेको भनी भ न
अदालत पाटनको िमित २०६६।१२।१७ को फै सला िम ने नदेिखने ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीको कायमा लापरवाही नदेिखए पिन
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
स या पौडेल उ सवारी दघु टनाबाट असमा य
क यटु रः अिभषेककुमार राय
पमा घाइते हन पिु गन् । साधन ोत स प न
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १३ गते रोज २ शभु म् । अ पतालमा भएको उपचारबाट पिन उनको क मरको
७
भाग पूववत सामा य अव थामा फकने ि थित
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी पु षो म नरहेको, उ दघु टनाबाट छोरी गमु ाउन गई उनमा पु न
भ डारी, ०७०-CR-११२१, सवारी यान, नेपाल गएको अपूरणीय ित, िनजलाई स बि धत सवारीको
सरकार िव. धनी च द
धनीबाट भएको उपचार खचको सहयोग र सिु वधा,
मौकाको सडक दघु टना ितवेदन र के च घटना घटेपिछ ितवादी वा सवारीधनीले गरेको
एवम् रोिक राखेका कको चालक ेमबहादरु िसजाली यवहार एवम् िवमा रकम भु ानी स ब धमा भएको
(थापा) को कागजसमेतका व तिु न आधार माणबाट कारबाहीसमेतका सवारी दघु टनासँग अ तरस बि धत
यी ितवादीले सामा य रफतारमा होिसयारीपूवक बस आधारभूत कुराह को अ ययन गरी यायकताले
चलाउँदा चलाउँदै ह सु र कुइरो लागेको मौसमको ितवादीलाई अंगभंगबापतमा सजाय गनु अनिु चत
प रि थितवश बस िपच सडकमै रोिकराखेको कमा नहने ।
ठोि कन पगु ी बसको यावीनमा बसी या ा गरेक
एउटै वारदातबाट दईु कृितका अपराध हने
बािलका इसु पौडेल घाइते भई उपचार गदागद िनजको य ता मु ामा िवशेष ऐनको पमा चलनमा रहेको
मृ यु हन पगु ेको देिखन आयो । यसरी मतृ कको सवारी तथा यातायात यव था ऐनको योग र पालना
मृ यु सवारी दघु टनावश हन गएको देिखएको हँदा गदा घटनाबाट पीिडतलाई पन गएको घा खतको
ितवादीलाई सवारी तथा यातायात यव था ऐन, अव थासमेतलाई िवचार गरी िनणय ग रएमा कानूनको
२०४९ को दफा १६१(३) को कसरु मा सोहीअनस
ु ार मकसद पूरा भई यायको मागसमेत स त हन
सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतसमेतको फै सलालाई जा छ । एउटै वारदातबाट उ प न भएका सवारी यान
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र सवारी अंगभंगसमेतका दईु कसरु मा यायको रोहमा हो भनी जाहेरवालीले बदर गनसके को ि थित पिन
अंगभंगतफ सजाय हने ठहर भएको आधारलाई नै हण छै न । प नीले अक यि सँग िववाह गरेमा य तो
गरी सवारी दघु टनावश भएको यान अपराधमा सजाय लो ने वा नीको स ब ध मल
ु क
ु ऐन, लो ने वा नीको
गदा याय व तिु न नभई ािविधक हन जा छ । य तो महलको २ नं.अनस
ु ार वतः िव छे द भएको मािनने
ग रएमा प लाई मका पन जाने मा नभई फौजदारी हँदा ीमतीको अि त वमा नै नरहेक जाहेरवालीलाई
यायको ममिवपरीत हन जाने ।
ितवादीको यथावत् जेठी ीमती रहेको भनी मा न
तसथ, उि लिखत कानून र त यको सिकने अव था र आधार नै नदेिखँदा ितवादीह लाई
िववेचनाबाट ितवादी धनी च दलाई सवारी अंगभंग बहिववाहको कसरु बाट सफाइ िदएको पनु रावेदन
तफ सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को अदालत तल
ु सीपरु को फै सला िमलेको नै देिखँदा सदर
दफा १६२(१) बमोिजम र सवारी दघु टना भई यान हने ।
मन गएतफ ऐ. ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम सजाय इजलास अिधकृत : किपलमणी गौतम
हने गरी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित क यटु र : मि दरा रानाभाट
२०६८।२।२५ मा भएको फै सला िमलेको हँदा सदर इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् ।
हने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
इजलास नं. २
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् ।
१
८
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी मीरा
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी पु षो म खड् का, ०७१-CR-१५२८, जबरज ती करणी,
भ डारी, ०७०-CR-०३००, बहिववाह, नेपाल सक
ु मान याङ् तान िव. नेपाल सरकार
सरकार िव. कृ णबहादरु खड् कासमेत
पीिडतको शारी रक परी ण ितवेदनबाट
समाजका भ भलादम् ीका रोहबरमा योिनको क याजाली याितएको र योिन वरपर घाउह
जाहेरवालीले अक यि सँग दो ो िववाह गरेको रहेको भ नेसमेत देिखएको छ । ितवादीले अनस
ु धान
वीकार गरी कागज गरेको काय खि डत हने व तिु न अिधकारी तथा अदालतमा समेत बयान गदा पीिडत
माण िनजबाट पेस हन नसके को हँदा अ यथा भ न बिहनी िट ङ (ख) लाई करणी गन मनलागी घरमा
िम ने अव था छै न । ितवादीबाट पेस भएको धनमाल कोही नभएको मौकामा मािथ चोटामा लगी योिनमा
बझ
ु ाएको कागजमा भएको सिहछापलाई आ नो हो भनी िलङ् ग वेश गराउन खोजेको हो भनी बयान गरेको
जाहेरवालीले वीकार गरेको हँदा ितवादीह बीच देिख छ । पीिडतक आमाले गरेको कागज तथा बकप ,
िववाह हँदा जाहेरवाली र ितवादीम येको कृ णबहादरु जाहेरबालको बकप , पीिडतको शारी रक परी ण
खड् काको पित प नीको स ब ध यथावत् रिह रहेको ितवेदनसमेतबाट ितवादीको सािबती बयान पिु
भ ने देिखन नआउने ।
भइरहेको अव था देिखएकोले ितवादी कालु भ ने
वयं जाहेरवाली प नीले दो ो िववाह गरेको सक
ु मान याङ् तानले नाबालक वष ४ क िट ङ (ख)
भनी धनमालबापतको रकम पूव पितलाई कागज लाई जबरज ती करणी गरेको भ ने कसरु स माण पिु
गरी बझ
ु ाएको देिखएको छ । उ कागज अ यथा हन आएकोले िनज ितवादीलाई कसरु दार कायम गन
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गरी भएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सलालाई
यि िवशेषको ज गा सडकमा पन भयो
अ यथा भ न सिकने अव था नरहने ।
भ ने मा आधारले सावजिनक सडकको िव तार र
अतः उि लिखत जाहेरी दरखा त, पीिडतको िवकासको कायलाई रो नु पिन जायज हने देिखँदनै
शारी रक परी ण ितवेदन, ितवादीको बयान, भने यायोिचत पिन होइन । सावजिनक िहतको
बिु झएका यि को कागज, बकप समेतका यावत् लािग रा यले य तो सडक सीमािभ पन ज गा
त य माणको आधारमा ितवादी कालु भ ने सक
ु मान कानूनी ि या पु याएर अिध हण गनस ने नै
याङ् तानलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ३ ह छ । तर स बि धत यि लाई रा यले उिचत
(१) नं. बमोिजम १२ वष कै द गरी पीिडतलाई . मआ
ु जा / ितपूित िदनु पन यथाथतालाई पिन इ कार
४५,०००।– ितपूितसमेत िदलाउने भराउने गरी गन नसिकने ।
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७१।९।१ मा
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िनषेधा ाको आदेश जारी नहने तथा २०३४/३/२०
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
भ दा पिहले कानूनबमोिजम न सा पास गरी घर
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
बनाएका िनवेदकह को स ब धमा िनजह सँगसमेत
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभु म् । सम वय गरी आव यक यव था िमलाई सडक
२
िव तारको कायअिघ बढाउनु भनी परमादेश जारी
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सला
भ डारी, ०७०-CI-०६६७, िनषेधा ा, भीमबहादरु िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
थापा िव. सडक िवभाग यापा रक माग िव तार इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
आयोजना, बटु वल प देहीसमेत
क यटु र: प ा आचाय
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् ।
४ को कानूनी यव था हेदा “सावजिनक सडकको
िनमाण, िव तार वा सधु ार गन वा सडक सीमाको
इजलास नं. ३
िनिम कुनै ज गा ा गनु परेमा नेपाल सरकारले
ज गा ाि स ब धी चिलत कानूनबमोिजम ज गा
१
ा गन स नेछ” भ ने यव था भएको देिखएकोले मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
दफा ३ अनस
ु ार सडक सीमा िनधारण गनस मको अिनलकुमार िस हा, ०७२-MS-०००१, अदालतको
काय सरकारबाट ग रन स ने र यसरी सीमा कायम अवहेलनामा सजाय ग रपाउँ, महे नाथ खनाल िव.
ग रएकोमा यि गत ज गा सो सीमािभ पन गएमा सिचव अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
सोही ऐनको दफा ४ अनस
ु ार ज गा ा गनस ने टंगालसमेत
देिखएकोले तोिकएको सडक सीमािभ को ज गा
िनवेदकले यस अदालतमा दता भएका
ा गन ज गा ाि ऐन, २०३४ समेतको ि या ०७१-WO-०२११, ०७१-WO-०२२५, ०७१अवल बन गनपछ
ु भ ने नै उ कानूनी यव थाह को WO-०२२६ र ०७१-WO-०२३३ नं. का रट
मनसाय रहेको देिखने ।
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७१।६।२,
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०७१।६।८ र ०७१।६।२३ मा नभएको अ त रम
२
आदेश काया वयन नगरेको भनी दाबी िलए पिन मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
स बि धत रट िनवेदनका िनवेदकह लाई अदालतको अिनलकुमार
िस हा,
०७३-WO-०३९९,
उ अ त रम आदेशअनस
ु ार िव विव ालयको ऐन उ ेषण / परमादेश, मधु गौतम िव. िश ा म ालय,
िनयमको अधीनमा रही िव विव ालयमा हािजर गराई िसंहदरबारसमेत
िनजह ले िनयमानस
िश क सेवा आयोगले िमित २०७१।२।२२
ु ार पाउने तलबभ ा िदइएको
अव था छ । िनजह हालस म पिन िव विव ालयमा मा सफल उ मेदवारह को सूची िसफा रस गरेको र
नै कायरत रहीरहेको छन् । अि तयार दु पयोग यी रट िनवेदक सोही िसफा रसमा वैकि पक सूचीमा
अनस
ु धान आयोगको िमित ०७१।५।११ को च.नं. परेको देिख छ । सोही सूचनामा मु य उ मेदवारको
६१ र ६४ का प ह काया वयन नगरी यथाि थितमा
पमा िसफा रस ग रएको उ मेदवार कृ णहरी शमाको
रािखएको ि थित छ । अदालत ित हामी उ च मृ यु िमित २०७२।४।३० मा भएको भ ने देिखएको हँदा
स मान गछ , अदालतबाट भएका आदेश िनदशनको िसफा रस भएको िमित (२०७१।२।२२) ले १ वषको
पालनालाई हामीले आ नो कत य ठानी रहेका छ अविध नािघसके पिछ िनजको मृ यु भएको देिखयो ।
भनी िवप ीह ले िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको िसफा रस भएको मु य उ मेदवारको िसफा रस भएको
देिखँदा िवप ीह बाट अपहेलनाज य कसरु भयो भनी १ वष नािघसके पिछ िमित २०७२।४।३० मा मृ यु भई
भ न िम ने अव था नदेिखने ।
य तो पद र भएको अव थामा वैकि पक सूचीमा
रट नं. ०७१-WO-०२११, ०७१-WO- रहेका उ मेदवारलाई सो पदमा िनयिु गन िश क
०२२५ र ०७१-WO-०२२६, ०७१-WO-०२३३ सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम २५ को
का रट िनवेदनमा यस अदालतबाट भएका अ त रम उपिनयम ३ को यव थाअनस
ु ार िम ने नदेिखने ।
आदेश काया वयन नभई िनवेदकह लाई मका परेको
कानूनले िनयिु गन निम ने अव थामा
भए उ आदेश काया वयन गराउन वयं िनवेदकह
वैकि पक सूचीमा परेका उ मेदवारलाई कानूनिवपरीत
नै अदालत आउन पनमा सोअनस
ु ार आएको िनयिु ग रएकोले य तो िनयिु को िनणय कायम
नदेिखनक
ु ा साथै यी रट िनवेदकले समेत अपहेलना रिहरहन तथा यसबाट कसैको हक अिधकार
मु ा दता गन स बि धत प ह बाट कानूनबमोिजमको सज
ृ ना हनसमेत स ने अव था देिखँदनै । तसथ रट
अि तयारनामा ा त गरेको नदेिखँदा िवप ीह बाट िनवेदकलाई िनयिु िदने स ब धमा भएको गैरकानूनी
अपहेलनाज य काय भयो भनी मा न मनािसब नहने । िनणय स याउने स ब धमा िवप ीह बाट भए गरेका
अतः मािथ िववेिचत त य र कारणका काम कारबाही एवम् िनणयह ले रट िनवेदकको हक
आधारमा ततु मु ामा िवप ीह बाट अपहेलनाज य हनन भएको भनी भ न िम ने अव था नदेिखने ।
काय भएको भ ने देिखन नआएको हँदा िनवेदकको
अतः िश क सेवा आयोग िनयमावली,
मागबमोिजम िवप ीह लाई अदालतको अपहेलनामा २०५७ को िनयम २५(३) अनस
ु ार मूल उ मेदवार
सजाय गन िमलेन ततु िनवेदन खारेज हने ।
िसफा रस भएको १(एक) वषको हद यादिभ
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
वैकि पक उ मेदवारको सूचीमा परेका िनवेदकलाई
े
क यटु रः कृ णमाया खितवडा
िनयिु गरेको नभई सो हद याद नघाई कानूनिवपरीत
इित संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शभु म् । िनयिु गरेको देिखएकाले ततु मु ामा िनवेदकको
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मागबमोिजम आदेश जारी गन िम ने देिखएन, ततु भनी परी ण गन घटना हनभु दा अिघको अिभयु को
रट िनवेदन खारेज हने ।
मानिसक अव था, पूव आचरण र यवहार,
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
असामा य ि याकलाप आिदलाई म येनजर गनपन
े
ु
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
ह छ । यसैगरी सो काम वा घटना गदाको अव था,
इित संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शभु म् । प रि थित, अिभयु र पीिडत वा मतृ कबीचको
३
घटनाअिघ वा त कालको स ब ध, िनजह बीच
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी कुनै िवषयमा वादिववाद, मनमटु ाव भए नभएको,
काशमान िसंह राउत, ०७३-RC-०००९, कत य घटना वारदातको थान, समय र सो थानमा अ य
यान, नेपाल सरकार िव. धनबहादरु मोते दज
यि ह को उपि थित रहे नरहेको आिद िविभ न
ितवादी आफूले गरेको आपरािधक कायका िवषयमा याियक मनको योग गरी िन कषमा पु नु पन
बारेमा मौकामा बयान गदा सािबत रहेको, िनजउपरको ह छ । रोगबारे िनदान र उपचार गराएको भए सोको
िकटानी जाहेरी, जाहेरवालाको अदालतसम को बयान, त यपूण आधार र माण तथा घटनाप चात् िनजको
घटना थलमा उपि थत रहेक के तकुमारी पौडेलले यवहार र आचरण, त स ब धमा मानिसक रोग
अदालतसम गरेको बकप , ह या गन योग भएको िवशेष ले िनजको मानिसक अव थाबारे पया त जाँच
भिनएको फलामे रड बरामद भइआएको, मतृ कको र अनस
ु धान गरी िदएका त यपूण एवम् वै ािनक
शव परी ण ितवेदनसमेतका आधार माणह बाट कारणसिहतको ितवेदनसमेतलाई िवचार ग रने भए
आ नो ीमती रणमाया मोते दज लाई यी ितवादी पिन य तो ितवेदनबाट िन कष िनका न किठनाई
धनबहादरु मोते दज ले टाउकोमा फलामको रडले उ प न हने भएमा याियक परी णबाट सोको िन य ल
िहकाई सोही चोटका कारण िनज रणमाया मोते गनपन
ु ।
दज को मृ यु भएको भ ने कुरा थािपत हन आएकोले
ितवादी धनबहादरु मोते दज ले आ नो
िनजका हकमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ ीमती रणमाया मोते दज लाई टाउकोमा फलामको
र १३(३) नं.को कसरु ठहर गरेको हदस मको फै सला रडले हार गदा कुनै पूवयोजना वा तयारी नरहेको, मान
स ब धमा थप िववेचना ग ररहन नपन ।
मनसाय पिन देिखन नआएको तथा िनजह बीच उ
िचिक सा िव ान (medical science) ले घटनाभ दा पूव कुनै रसइवी, झैझगडा, वैम य यता
उसको शारी रक र मानिसक परी ण गरेर सो कुराको नदेिखएको, त काल घटना थलमा पिन कुनै
िनधारण गदछ । मािनसका के क ता ल ण, शारी रक, वादिववाद भएको भ ने देिखन नआएको, फलामको
मानिसक अव थालाई मगज िब ेको वा बौलाएको रडले िहकाइसके पिछ पिन ितवादी घटना थलमै
मा ने भ ने कुराको शारी रक, मानिसक जाँच एवम् बिसरहेको समेतका आधार कारणह बाट आफूले
योगशाला परी णबाट िचिक सा िव ानले तय गरेको कामको कृित र प रणाम थाहा नपाउने गरी
गदछ भने िवशेष को सो राय िमिसलसंल न कागज मानिसक स तल
ु न गमु ाएको अव थामा रहेको भ ने
माणबाट पिु ट ह छ वा हँदैन भ ने तािकक िन कष कुरा पिु ट हन आउने ।
यायाधीशह बाट हने ।
Schizophrenia with seizure disorder
कुनै यि कुनै काम गदा आफूले गरेको with hypertension बाट पीिडत रहेको ितवादी
कामको कृित र प रणाम बु नस ने हो वा होइन धनबहादरु मोते दज ले आ नो ीमती रणमाया मोते
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दज लाई टाउकोमा फलामको रडले िहकाई सोही ितवादीह चल
ु बल
ु भ ने ह रलाल यादव र असलम
चोटका कारण िनज रणमाया मोते दज को मृ यु भएको मस
ु लमानले अ य िथएँ भनी िजिकर िलएको र
भ ने कुरा थािपत हन आएकोले िनजका हकमा िनजको सा ीले पिन सोही कुरा बके को देिखए पिन
मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं.को सो िजिकरलाई पिु गन कुनै िलिखत एवम् िव वसनीय
कसरु ठहर गरेको हदस मको पनु रावेदन अदालत माण िनजह ले पेस गनसके को देिखँदैन । ितवादी
इलामको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
चल
ु बल
ु भ ने ह रलाल यादवले अदालतमा बयान
ितवादी धनबहादरु मोते दज ले उ वारदात गदासमेत मतृ क र िनजको बीचमा पूव रसइवी रहेको
घटाउँदा िनजको मानिसक स तल
ु न उ वारदातको वीकार गरेका छन् भने घटनाप चात् यी ितवादीले
कृित र प रणामको बारेमा थाहा नपाउने गरी िब ेको मतृ कक ीमतीलाई उजरु ी िदन गएमा मा रिदने
भ ने कुरा पिु ट हन आएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, द ड ध क समेत िदएको अव था देिखएकोले िकटानी
सजायको १ नं. को अव था देिखन आएकोले िनजले जाहेरी िढलो गरी िदएको कारणले मा ितवादी
कानूनबमोिजम आपरािधक दािय व वहन गनु नपन हँदा चल
ु बल
ु भ ने ह रलाल यादवलाई सफाइ िदन निम ने ।
िनज ितवादीलाई आपरािधक दािय व वहन गराउने
घटनाक
य दश मतृ कक ीमतीले
पनु रावेदन अदालत इलामको िमित २०७१।९।२३ ितवादी असलम मस
ु लमानले वारदात नघटाएको
को फै सलासँग सहमत हन सिकएन । आपरािधक भए िनजलाई िकटान गरी जाहेरी िदनपु न र सोही
दािय व वहन गनु नपन झापा िज ला अदालतको िमित यहोराको बकप गनपन
ु कुनै कारण िमिसल संल न
२०६९।१०।३ को फै सला सदर हने हँदा ितवादी कुनै कागजबाट देिखएको छै न । यी ितवादीले अ य
धनबहादरु मोते दज लाई कै दबाट मु ग रिदनु पन िथएँ भनी िजिकर िलएको र सोलाई समथन गरी िनजका
ठहन ।
सा ीले बकप गरेपिन कुनै िलिखत एवम् िव वसनीय
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
सबदु माणबाट सो कुरा मािणत हन आएको
क यटु र: च दनकुमार म डल
देिखँदनै । यसका अित र िनजलाई सह-अिभयु ले
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभु म् । वारदात थलमा उपि थत भई गोली हानेको भनी
४
आरोिपत कसरु मा पोलसमेत गरेको र िनज आरोिपत
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म कसरु नगरेको भए िनजलाई पोल गनपन
ु कारण िमिसल
भ डारी, ०७०-CR-१३२९ र ०७३-RC-००४४, संल न कागजबाट देिखन आएन । यसरी िनजको अ य
कत य यान, नेपाल सरकार िव. आलम शेष र नेपाल िथए भ ने िजिकर िव वसनीय सबदु माणबाट पिु हन
सरकार िव. ह रलाल यादवसमेत
नसके को, सहअिभयु समेतले िनजलाई पोल गरेको र
घटनाका य दश मतृ कक
ीमती यी ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको भनी य दश
जाहेरवालीले आफूले ितवादीह लाई िकटान गरी जाहेरवालीले िकटान ग रिदएको र सो िकटान गनपन
ु
जाहेरी िदएको देिख छ । अनस
ु धानको ममा प ाउ अ य कुनै कारण िमिसलबाट नदेिखएको अव थामा यी
परेका ितवादी रामनाथ यादवले यी ितवादीह लाई ितवादी िनद ष रहेछन् भनी मा न निम ने ।
पोल गरी बयान गरेका, ितवादी चल
कुनै यि उपर आरोप लगाएपिछ सो
ु बल
ु भ ने
ह रलाल यादवको मतृ क िव वनाथ यादवसँग मलको आरोप शंकारिहत तवरले पिु गनपन
ु दािय व
यापारसमेतको पूव रसइवीसमेत रहेको देिख छ । आरोप लगाउनेको नै हने भएकोले वादी प बाट
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य तो दािय व पूरा भएको देिखएन । अक तफ बािझएको अव थामा मा फै सलाको तपिसल ख ड
प ाउ परीआएका आलम शेषले आफू आलमिगर संशोधन हन स ने ।
मस
िनवेदनमा िजिकर िलइएको फै सलाको
ु लमान नभएको आलम शेष हो भनी नाग रकताको
माणप समेत पेस गरेको र िनजलाई गाउँमा अक तपिसल ख ड उ फै सलाको ठहर ख डसँग
नामले बोलाउने गरेका छै नन् भनी िनजको सा ीको बािझएको नभई यी िनवेदकको कुनै स ब ध र सरोकार
बकप बाट समेत देिखएकोमा वादी प को भनाईको नै नभएको िवप ी िकरण थापाले िदएको मु ामा भएको
भरमा मा आलमिगर मस
ु लमान र आलम शेष भ ने फै सलाको तपिसल ख ड संशोधन ग रपाउन िनवेदन
यि लाई एउटै यि मानी अनमु ानको भरमा सजाय गरेको देिख छ । िनज िकरण थापाले आ नो िबगो
गन फौजदारी यायको सवमा य िस ा तले समेत संर णको लािग आ नो मु ा च दा च दैको अव थामा
िदँदैन । शंकाको भरमा आलम शेषलाई आलमिगर किहँकतैबाट रो का नरहेको िवप ी धनकुमारी
मस
िल बक
ु लमान मानी सजाय गन मनािसब नदेिखने ।
ु ा नाउँमा रहेको नगद मौ दात रकम मु ाकै
अतः िववेिचत आधार, कारण एवम् माणबाट रोहमा रो का गराई रािखएको देिखयो । उ मु ाबाटै
किपलव तु िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई रो का रािखएको सो नगद मौ दातबाट सोही मु ाका
के ही उ टी गरी आलम शेषले आरोिपत कसरु मा सफाइ वादी िनज िकरण थापाले आ नो लेना रकम भराई
पाउने र ितवादीह चल
ु बल
ु भ ने ह रलाल यादव र पाउने ठहरेको फै सलाको अ तरव तु यी िनवेदकको
असलम मस
ु लमानको हकमा िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन िनवेदनबाट संशोधन ग रने िवषय ब नस नेसमेत
यानस ब धी महलको १ नं.िवपरीत १३(१) नं. को देिखएन । यी िनवेदनको ऋणी र उ िकरण थापाको
कसरु मा ऐ. १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द ऋणी यीनै िवप ी धनकुमारी िल बु एकै यि भएको
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित भ ने आधारमा मा उ मु ामा भएको फै सलालाई
२०६९।१२।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । िनवेदकले आ नो अनक
ु ू ल संशोधन गराउन पाउने
इजलास
अिधकृतः
रामु
शमा अिधकार यी िनवेदकलाई कायम नरहेको हँदा िनजको
क यटु रः रमेश आचाय
िनवेदनबाट उ फै सलाको तपिसल ख ड संशोधन
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् । हन नस ने भनी सु लिलतपरु िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।७।१४ मा भएको आदेशलाई सदर गरेको
इजलास नं. ४
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१०।१५
मा भएको आदेशसमेत िमलेकै देिखन आउने ।
१
आफूले भरी पाउने ठहरेको रकमका
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी स ब धमा आ नो लेना रकम पिहलाको िलखत
दीपककुमार काक , ०७१-WO-०९९१, उ ेषण, भएको वा अदालतमा पिहला दता भएको मु ा हो भ ने
धनबहादरु खाती िव. पनु रावेदन अदालत पाटन, आधारमा मा अ य यि ले िदएको मु ामा भएको
लिलतपरु समेत
फै सलाको तपिसल ख ड संशोधन हनपु न वा संशोधन
कुनै पिन मु ामा भएको फै सलाको तपिसल नग रंदा आ नो संवैधािनक वा कानूनी हकािधकारमा
ख ड उ फै सलाको अिभ न अङ् गको पमा नै आघात पु न गएको भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकरसँग
रहने भएकोले फै सलाको ठहर ख ड र तपिसल ख ड सहमत हन नसिकने ।
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तसथ उपयु मािथ िववेचना ग रएका पूनः बहाल भई िमित २०६८।७।६ देिख हािजर भई
आधार एवम् कारणह समेतबाट ततु रट कायरत रहेको भ ने नै देिखने ।
िनवेदन मागबमोिजम लिलतपरु िज ला अदालतबाट
िनवेदकले आफूलाई पूववत् पमा सेवामा
भएको िमित २०७१।३।३१को फै सलाको तपिसल हािजर गराउन र उ अविधको सेवासमेत जोडी सबै
ख ड संशोधन गन निम ने भनी लिलतपरु िज ला सिु वधा उपल ध गराई पाउनका िनिम यसअिघ दायर
अदालतबाट भएको िमित २०७१।७।१४ को आदेश र गरेको उि लिखत रट िनवेदनमा िनजले सबै सिु वधा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१०।१५ उपल ध गराई पाउँ भ ने मागका िवषयमा आदेश भएको
मा भएको आदेशसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर देिखँदनै । यसरी अिघ लो रट िनवेदनमा माग गरेको
गरी िवप ीह को नाउँमा परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने िवषयमा आदेश नभएको अव थामा पनु ः ततु रट
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िनवेदनबाट सोही िवषयमा पनु ः िनवेदन मागबमोिजम
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
आदेश जारी गन िम ने अव था देिखन नआउने ।
क यटु रः मि जता ढुंगाना
िनवेदकलाई सश
हरी िनयमावली,
इित संवत् २०७४ साल जेठ ४ गते रोज ५ शभु म् ।
२०६० को िनयम १२९ को उ ितब धा मक
२
वा यांशमा उ लेख भएको उपयु बमोिजमको कानूनी
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी यव थाको आधारमा उ अविधको सो सिु वधा दान
के दार साद चािलसे, ०६८-WO-०८४८, परमादेश, नगदा िनजको संवैधािनक वा कानूनी हकको हनन् हन
िदपे कुमार यादव िव. सश
हरी बल धान गएको छ भ ने अथ गरी हेन िम नेसमेत नदेिखने ।
कायालय, हलचोकसमेत
अतः मािथ िववेचना ग रएका आधार एवम्
रट िनवेदकलाई िमित २०६५।८।२० मा कारणह समेतबाट उ िमित २०६५।८।२० देिख
सश
हरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनज िनवेदकलाई पनु थािपतको आदेशबमोिजम
िनणयउपर िनवेदकले िमित २०६६।२।२ मा “उ
हािजर भएको िमित २०६८।७।६ स मको तलब, भ ा,
िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी आफूलाई रासन, विृ भएको तलबसमेत िहसाब गरी एकमु िदनु
पूववत् पमा सेवामा हािजर गराउन र यसबीचको भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
सेवा अविधसमेत जोडी सबै सिु वधासमेत उपल ध ग रपाउँ भ ने िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको
गराउनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशसमेत जारी आदेश जारी हनस ने अव था देिखन आएन । ततु
ग रपाउँ” भनी िदएको उ रट नं. २०६५-WO- रट िनवेदन खारेज हने ।
०८३१ को उ ेषणयु परमादेश मु ामा “िनवेदकलाई इजलास अिधकृत (शाखा अिधकृत): सरु थ साद
िमित २०६५।८।२० मा सश हरी बलको सेवाबाट ितम सेना
हटाउने गरी भएको िनणयलगायतका काम कारवाही क यटु रः मि जता ढुंगाना
कानूनस मत नदेिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभु म् ।
ग रिदएको छ, िनवेदकलाई पूववत सािबक पदमा बहाल
३
गरी कामकाजमा लगाउन”ु भनी परमादेशको आदेश मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
जारी हने ठहरी यस अदालतबाट िमित २०६८।३।३० िव भर साद े , ०६९-CI-१०७०, मोही दता
मा आदेश भएबमोिजम िनज िनवेदक आ नो सेवामा नामसारी माण प पाउँ, म जक
ु ु मारी िसंह िव. ल मी
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सरदार बाँतर
िमित २०६६।०३।११ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ र िनयमावली, उ टी भई स तरी िज ला, िप ा पूव गा.िव. स. वडा
२०२१ ले मोहीयानी हक ा त गन आधार भनी नं.४ को िक.नं.२५ को ज.िव. १-१-९ े फल भएको
उ लेख गरेको १ नं. लगत, २ नं. अनस
ु ूची र ४ नं. ज गामा मोही नामसारी गरी मोही माणप पाउँ भ ने
जोताहको अ थायी िन सा माणप लाई नै मह वपूण
यथ वादीको दाबी नपु ने ।
मा नपु न ह छ । मोिहयानी हकको दाबी गन यि ले इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क तीमा पिन उ आधारह पिु ट हने माणह पेस क यटु र: िसजन रे मी
गनपन
ु देिख छ । भूिम सधु ार कायालयमा पेस ग रने इित संवत् २०७३ साल आि वन ७ गते रोज ६ शभु म् ।
र सो कायालयबाट मािणत हने उ माण नै मोही
४
िनधारण हने भरपद आधार हने ।
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
पनु रावेदक म जक
ु ु मारी िसंहको िपता पु षो म भ डारी, ०६८-CI-१०२०, िनणय दता
गजे साद िसंहको नामबाट सो िक.नं.२५ को ज गा बदर दता, भूिमसधु ार तथा यव था म ालय िव.
दता हन आएको कुनै माणबाट पिु ट हनसके को छै न । धनबहादरु काक
गजे साद िसंहको नामको ज गामा मोही रहेको भनी
दाबीको िक.नं. ९७ को ज गा िवप ी
गजे साद िसंहले छोरी म जक
ु ु मारी िसंहको नाममा वादीह को िपता पख
ु ाको हक भोग वािम वको देिखन
ज गा लक
ु ाएको भनी हदब दीस ब धी कारबाही हँदा आएको र सभ नापीमा सो ज गा पत जिनएको सु
िक.नं. २५ को ज गा लक
ु ाई िछपाई राखेको देिखएन िमिसल संल न िफ डबक
ु को ितिलिपबाट देिखन
भनी भूिम सधु ार कायालय स तरीबाट फुकुवा गरी िदने आएको र उ ज गा मालपोत कायालयको िमित
भनी िनणय गरेको देिख छ । भूिम सधु ार कायालय २०४४।८।२९ को िनणयले त कालीन ी ५ को
स तरीले २०४१ सालमा नै िक.नं.२५ को ज गा सरकारको नाममा दता भएको भ ने मालपोत कायालय
गजे साद िसंहबाट आएको होइन भनी िनणय िड लीबजार काठमाड को िमित २०६४।४।३ को
ग रसके को छ । गजे साद िसंहको ज गा जोतेको िनणयबाट देिख छ । मालपोत कायालयको िनणयमा
भनी वादीले माण पेस गरे पिन सािबक अक यि
िफ डबक
ु मा पत जिनएकोबाहेक उ ज गा ी ५ को
िसरजादेवीको लगतबाट पनु रावेदक म जक
ु ु मारी सरकारको नाममा दता हनपु न अ य कुनै कारण खल
ु े को
िसंहको नाममा िक.नं.२५ को ज गा दता हन आएको भ ने देिखँदैन र पनु रावेदक ितवादीह को ितउ र
माणबाट देिखयो । िमिसल संल न माणह बाट िजिकरबाट समेत य तो खु न आएको देिखँदनै ।
िक.नं. २५ को ज गा िबगाहा १-१-९ ज गाको मोही यि िवशेषको ज गा सभ नापीमा पत लेिखएको मा
िवप ी वादीको िपता रहे भएको माणबाट पिु ट हन आधारमा ज गाको भोग वािम ववालाह लाई नबझ
ु ी
नस ने ।
उ िनणय भएको भ ने िवप ी वादीह को भनाई
अतः उपयु
िववेिचत, आधार र रहेकोमा सो कुरालाई ितवादीले अ यथा भनेको
माणह बाट वादी दाबीबमोिजम मोही नामसारी भई नपाइएबाट िवप ी वादीह को भनाईलाई स य सही नै
मोही माणप समेत पाउने ठह याएको सु भूिम सधु ार रहेको मा नपु न देिखन आउने ।
कायालय स तरीको िमित २०६२।०८।३० को फै सला
दाबीको िक.नं. ९७ को ज गा िवप ी
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजको वादीह को हक भोगको ज गा रहेको भ ने पा रत
21

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, चै - २
राजीनामाह , भोग, न सा मचु ु कासमेतले पिु
अदालतसम को बयानमा आफूले कुटेको होइन भनी
भइरहेको देिखँदा सभ नापीमा पत लेिखएको भए कुटिपट गरेको कुरामा इ कार रही बयान गरे तापिन
पिन दाबीको ज गा िवप ी वादीह को नाममा दता गन िनजले आफूले गरेको सोही बयानमा गाउँका थानीय
िम ने नै देिखन आएकोले ितवादी भूिमसधु ार तथा भ भलादम् ीको रोहबरमा भएको सहमितअनस
ु ार
यव था म ालयको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत िनज वीरबहादरु थापालाई थप उपचाराथ धनगढी
हन नसिकने ।
पठाएको हो, उपचाराथ लैजाँदै गदा बाटोमा िनजको
उपरो िववेिचत आधार कारणह बाट मृ यु भएको हो भनी अिधकार ा अिधकारीसम
यि िवशेषको हक भोगको ज गा सभ नापीमा पत बयान गरेको देिख छ । घाइते वीरबहादरु थापाको
जिनएको आधारमा मा सो ज गा भोग गन हक स पूण औषधी उपचार गन छु, मेरो हातबाट ग ती
वािम ववालालाई बु दै नबझ
ु ी मालपोत कायालय भएको कुरा म वयम् वीकार गदछु, मेरो हातबाट
काठमाड ले एकतफ पमा त कालीन ी ५ को अब आइ दा य ता िकिसमको ग ती हने गराउने छै न
सरकारको नाममा दता गन गरेको िमित २०४४।८।२९ भनी हरी चौक छा नामा मतृ कको छोरा िनर जन
को िनणय चिलत कानून र ाकृितक यायको थापासँग िमित २०७०।१२।७ मा िमलाप समेत गरेको
िस ा तिवपरीत भई बदरभागी देिखन आएकोले वादी देिख छ । ितवादीको अदालतसम को उ बयान र
दाबीको िक.नं. ९७ को ज गा त कालीन ी ५ को िमलाप को यहोराले नै ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट
सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा दता गन गरेको गरेको कुराको पिु हन आउने ।
मालपोत कायालय काठमाड को िमित २०४४।८।२९
ितवादी र मतृ कबीच पूव रसइबी रहेको वा
को एकतिफ िनणय र सो िनणयका आधारमा नेपाल मतृ कलाई जोिखमी हितयारले हार गरी जानीजानी
सरकारको नाममा कायम भएको मोठ े तासमेत बदर मनसायपूवक कत य गरी मारेको अव था देिखँदनै ।
गरी वादीह को नाममा संयु दता हने ठहर गरेको मतृ कले िनजको छोरालाई िचट चोन सघाउन नगएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।५।१२ को भनी दवु ै प बीच झगडा हँदा यी ितवादीलाई उसै
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मौकामा रस उठी मतृ कलाई हार गदा मतृ कको
इजलास अिधकृतः कृ ण साद अिधकारी
टाउको, शरीरका िविभ न भाग तथा अ डकोषमा चोट
क यटु र: च दनकुमार म डल
लागी िनजको मृ यु भएको अव था देिखन आएकाले
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभु म् ।
ततु वारदातमा यानस ब धीको महलको १३
(३) नं. आकिषत हने नभई सोही महलको १४ नं. मा
इजलास नं. ५
विणत आवेश े रत ह याअ तगतको देिखन आएकाले
सोहीअनस
ु ार िनज ितवादीलाई १० वष कै द गन गरी
१
भएको बझाङ िज ला अदालतको फै सला सदर हने
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी ठह याएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको फै सला
के दार साद चािलसे, ०७१-CR-०८५३ र ०७१- अ यथा हनस ने नदेिखने ।
CR-१२६९, कत य यान, िस राज थापा िव. नेपाल
तसथ ततु मु ामा ितवादी िस राज
सरकार र नेपाल सरकार िव. िस राज थापा
थापाको मतृ कसँग पूव रसइबी रहेको भ ने कुरा
ितवादीले
अनस
तथा नदेिखएको, वारदातको प हेदा मतृ कलाई हार
ु धान
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गदा चोट लागी सोही कारणबाट मतृ कको मृ यु चलाएको कृित हेदा यसबाट कसैको यान मनस छ
भएको देिखँदा उ काय आवेश े रत मा भएको भ ने ज तो अव था नदेिखएको मतृ कह कै ग तीले
देिखनाले ितवादी िस राज थापालाई मल
दघु टना हन गएको हँदा ितवादीले सवारी तथा
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३)
१० वष कै द सजाय हने ठह याएको बझाङ िज ला बमोिजमको कसरु गरेको देिखन आएकोले सोही नं.
अदालतबाट िमित २०७१।७।२० मा भएको फै सला बमोिजम सजाय गनपनमा
ऐजन ऐनको दफा १६१(२)
ु
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, िदपायलको को कसरु मा सोही दफाबमोिजम सजाय गन गरेको
िमित २०७१।९।२८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
हने ।
अदालतको फै सला कायम रहन स ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
तसथ उि लिखत आधार, कारण एवम्
क यटु रः ेमबहादरु थापा
माणबाट ितवादीले लापरवाहीपूवक क चलाई
इित संवत् २०७३ साल चैत ३ गते रोज ५ शभु म् ।
दघु टना गराएको नदेिखई मतृ कह अमतृ दाहाल र
२
धनबहादरु थापाको ग तीले दघु टना भई दवु ै जनाको
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी मृ यु भएको देिखन आएकोले ितवादीको उ काय
अिनलकुमार िस हा, ०७२-CR-०६३९, सवारी सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
यान, मोदक पराजल
१६१(३) मा विणत कसरु भएको हँदा ऐजन ऐनको
ु ी िव. नेपाल सरकार
ितवादीले आ नै साइडबाट क चलाएर दफा १६१(२) को कसरु मा सोही दफाबमोिजम
गइरहेको अव थामा िवपरीत िदशाबाट मतृ कह
ितवादीलाई ३ वष ६ मिहना कै द सजाय हने
साइकलमा चढी आइरहेको देखी हन पिन बजाएको ठह याएको उदयपरु िज ला अदालतको फै सलालाई
देिखएको, घटना थलमा उपि थत कुनै पिन सदर गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
च मिददले कको ब ी बलेको िथएन भ ने दाबी निलई २०६८।३।१३ को फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही
सिु नजा नेले मा य तो दाबी िलएकोबाट यसलाई उ टी भई ितवादी मोदक पराजल
ु ीलाई यातायात
िव वसनीय माण मा न नसिकने हँदा कको बायाँ यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को कसरु मा
साईडको ब ीसमेत दघु टना हँदा फुटेको देिखएको सोही दफाबमोिजम ६ मिहना कै द हने ।
अव थामा िनज ितवादीले एउटा मा ब ी बाली
इजलास अिधकृत: रामु शमा
लापरवाहीपूवक क चलाएको भनी मा न निम ने ।
क यटु र: बासदु ेव िगरी
ितवादीले आ नो साईडबाट क चलाएको इित संवत् २०७३ साल काितक १ गते रोज २ शभु म् ।
मतृ कह चढेको साइकल देखेपिछ हन पिन बजाएको
३
देिखएको मादक पदाथ सेवन गरेको मािणत हन मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
नसके को अव थामा समेत िनजले लापरवाहीपूवक ी अिनलकुमार िस हा, ०७१-CI-०००२, ज गा
सवारी साधन चलाएको भनी ितवादीउपर लगाइएको िखचोला मेटाई घर टहरा भ काई चलन, िड ली साद
आरोप मािणत हन आएको नदेिखने ।
िधमाल िव. राजु ठाडामगरसमेत
ितवादीले सवारी चलाउँदा अपनाउनु पन
िमिसल संल न रहेको ेस न सा हेदा
सतकता अपनाएको देिख छ । ितवादीले सवारी ितवादी िड ली साद िधतालको नाम दताको िक.नं.
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२८०२ को उ रप वादीह को िक.नं. १९६२ को वादीको िक.नं. ११६२ िभ को देिखई सो ज गामा
तफको रेखा िसधा रहेको देिख छ । तर अदालतबाट भई ितवादीले घर टहरा बनाई िखचोला गरेकोले वादी
आएको न सा मचु ु कामा नं. ४ र ५ मा ज ता पाताको दाबीअनस
ु ार िखचोला मेटाई न.नं. ४ मा मा रहेको घर
क ची घर रहे भएको देिख छ । उ न.नं. ४ र ५ म ये भ काई वादीले चलन चलाई पाउने ठह याई भएको
नं. ५ स मको घर ितवादी िड ली साद िधतालको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७०।१०।१२
नाम दताको िक.नं. २८०२ मा रहेको देिख छ भने को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
न.नं. ४ मा देिखएको सोही घरको अंश वादीह को इजलास अिधकृतः रामु शमा
संयु नाममा दतामा रहेको िक.नं. १९६२ ज गामा क यटु र: च दनकुमार म डल
रहेको िमिसल संल न अदालतबाट भई आएको न सा इित संवत् २०७३ साल काि क ४ गते रोज ५ शभु म् ।
मचु ु काको आकृित कृितबाट देिख छ । अदालतबाट
४
भई आएको उ न सा मचु ु काको कै िफयतमा पिन मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सोही न.नं. ४ लाई मा िववाद देखाइएकाले यसलाई अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-०९१०, छुट ज गा
मा िववािदत ज गा मा नपु न देिखयो । न.नं. ५ िक.नं. दता नामसारी, जगदीशच े समेत िव. व सलादेवी
२८०२ िभ को ज गा रहेको मा नु पन देिखने ।
े
वादीह को िक.नं. ११६२ को दता े तामा
छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी परेको िनवेदनमा
०-१-१० ज गा देिखएकोमा अदालतबाट भई आएको दता स ब धमा आपि गरी िववाद उठाएको तेरो मेरोको
न सा मचु ु काबाट सो िक.नं. जिनएको न सा नं. ३ िववाद परेपिछ दवु ै प लाई स बि धत अदालतमा गई
मा िक.नं. ११६२ को े फल ०-१-७१/२ मा रहेको हक कायम गराई याउनु भनी िनणय सनु ाउनु पन
देिख छ । न सा मचु ु काको कै िफयत यहोरासमेतबाट अव था देिख छ । तर मालपोत कायालयले दवु ै प को
िववाद जिनएको न.नं. ४ को उ रतफ २६ िम., नाता माणको माणप राखी हकदाबी गरेको आधारमा
पूवतफ ३.२० िम. दि णतफ २६ भएको ज गा र सोमा आधाआधा गरी भाग छुट्याई दता ग रिदएको देिखयो ।
ितवादीले बनाएको ज ताको पाताले छाएको इँ ाको िववािदत स पि मा वादी प को एकलौटी दाबी रहेको
गारो र काठले बनेको घर िमिसल संल न ेस न सा र देिखएको छ भने ितवादीह ले आधास मको ज गामा
अदालतबाट भई आएको न सा मचु ु काबाट वादीको आ नो हक रहेको भनी िजिकर िलएको देिख छ ।
नाम दतामा रहेको िक.नं.११६२ िभ को ज गामा यसरी दवु ैप को दाबी रहेको अव थामा कसको दाबी
रहेकोले देिखएकोले न.नं. ४ स मलाई िखचोला ठहर पु ने कसको नपु ने वा के हने भ ने स ब धमा िनणय
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु ह छ । य तो माण बझ
ु ी िनणय गन अिधकार
मा न निम ने ।
कानूनले मालपोत कायालयलाई निदएको अव थामा
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् मालपोत कायालयले गरेको िमित २०६४।२।२७ को
माणबाट मकवानपरु िज ला अदालतबाट न.नं. ५ को िनणय े ािधकारिबिहन रहेको देिखएकोले कायम
ज गा घर ितवादीको िक.नं. २८०२ िभ को घरज गा रहन नस ने ।
देिखँदा सोसमेत िखचोला ठह याई गरेको फै सला के ही
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
उ टी गरी न.नं. ४ मा रहेको उ रतफ २६ िमटर, मालपोत कायालय, काठमाड को िमित २०६४।२।२७
पूवतफ ३.२० िमटर, दि णतफ २६ िमटर ज गा को िनणय अिधकार े ा मक िु ट गरी भएको देिखँदा
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बदर हने ठह याई उ ज गाको स ब धमा हक
२
कायमको लािग स बि धत िज ला अदालतमा िफराद मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
गन जानहु ोला भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सारदा साद िघिमरे, ०७१-CR-१३९८ र ०७१िमित २०७०।५।३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा CR-१६१३, अ ाकृितक मैथनु , नरे ख ी िव. नेपाल
सदर हने ।
सरकार र नेपाल सरकार िव. नरे ख ी
इजलास अिधकृत: रामु शमा
ितवादी आरोिपत कसरु मा इ कार रहे
क यटु र: बासदु वे िगरी
पिन िनज वयंले वारदातको िदन र समयमा पीिडत
इित संवत् २०७३ साल काि क ४ गते रोज ५ शभु म् । िनजको घरमा रहेको एवम् िनजले पीिडतलाई बेलौती
र िब कुट खान िदएको भ ने कुरा अदालतसम को
इजलास नं. ६
बयानमा उ लेख गराएको देिख छ । आरोिपत यि ले
आफूउपर लागेको आरोपलाई इ कार गरी बयान
१
गनलाई
ु अ यथा मा न नसिकने ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
ितवादीले पीिडतसँग गरेको ि याकलापको
सारदा साद िघिमरे, ०७१-WO-०१६१, उ ेषण, बारेमा पीिडतले िव तारपूवक अदालतमा लेखाई
वीरे कुमार हलवु ाईसमेत िव. पनु रावेदन अदालत, िदएको एवम् पीिडतको उ यहोरा जाहेरवालाको
नेपालग जसमेत
बकप बाट समेत समथन भइरहेको अव थामा यी
िमित २०५९।७।१२ मा भएको अंश ितवादीले आरोिपत कसरु गरेका होइनन् भनी मा न
मु ाको फै सला अि तम भई फै सलाबमोिजम िमित िमलेन । पीिडतको प रवारसँग साँध स ब धमा झगडा
२०६२।१।७ मा ब डा मचु ु का गरी चलन पज
ु समेत भएको कारणले आरोप लगाएको भनी ितवादीको
पाइसके को ज गालाई रट िनवेदक ितवादीह ले अदालतसम को बयान एवम् िनजको सा ीको बकप
चलन नछाडेकोले पनु : चलन चलाई पाउनको लािग अ य कुनै िव वसनीय सबदु माणबाट पिु हन
अंश मु ाका िफरादी धिनराम हलवु ाईलाई पनु चलन आएको नदेिखएकोले ितवादी नरे ख ीले आरोिपत
चलाई िदन माग गरेबमोिजम चलन नछाड् ने रट कसरु गरेको त य मािणत हन आउने ।
िनवेदक ितवादीह लाई जनही .१००।- एक
पीिडतको वा य परी ण ितवेदनबाट
सय ज रवाना गन ठहर गरेको िमित २०७०।६।११ िनजको शरीरमा कुनै घाउचोट िनलडाम नभएको,
को बाँके िज ला अदालतको आदेशलाई पनु रावेदन िनजको योिन िझ ली (Hymen) न याितएको र
अदालत नेपालग जले िमित २०७१।५।५ मा सदर िनजको योिन व रपरी कुनै घाउ चोट नभएको भ ने
गन ठहर गरेको आदेश कानूनस मत देिखँदा िनवेदन उ लेख भएको देिख छ । उ ितवेदनले मख
ु मैथनु
मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी हन स दैन । गरेको वा गदु ार मैथनु गरेको ज तो कुनै संकेत वा
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
घाउचोटसमेत देिखएको छै न । य तो अव थामा
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड् का
ितवादीले अ ाकृितक मैथनु गरेको भनी मा न
क यटु र: संजय जैसवाल
िम ने देिखँदैन । तर ितवादीले पीिडतको क
इित संवत् २०७३ साल पस
खोली योिन खेलाएकोलगायतका काय जबरज ती
ु ७ गते रोज ५ शभु म ।
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करणी गन उ े यले गरेको देिखएकोले िनजको लास फे ला परेको देिखएको छ । यी ितवादीह
सो काय जबरज ती करणीको उ ोग स म रहेको समेतलाई िकटान गरी सह-अिभयु
वण कुसैत
देिख छ । आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउनु पदछ यादवले अनस
ु धानको ममा बयान गरेको देिख छ ।
भनी ितवादीको पनु रावेदन िजिकर एवम् अिभयोग यी ितवादी लिलत भ ने छोटुकुमार यादवले ितवादी
माग दाबीबमोिजम अ ाकृितक मैथनु को वारदात ब ीले स तोषको भे िनकाली घाँटीमा कसेको मैले
कायम गरी सोहीअनस
ु ार सजाय हनपु दछ भनी वादी खु ा समातेको भनी बयान गरेको र िनजको सो बयान
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन यहोरा िमिसल संल न अ य माणबाट समिथत
नसिकने ।
भएकोले स तोषकुमार यादवको मृ यु ितवादीह
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण र लिलत भ ने छोटुकुमार मसैता यादव, ब ी नारायण
माणबाट ितवादी नरे ख ीलाई जबरज ती करणीको साहसमेतको कत यबाट भएको पिु हन आउने ।
महलको ९क नं. बमोिजम तीन वष कै द गन गरी भएको
ितवादी ब ीनारायण साहले स तोष कुमार
कुम िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी िनज यादवको भे िनकाली यसबाट घाँटी कसेको कारण
ितवादीले जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं.को िनजको मृ यु भएको देिखएको छ । यी ितवादीलाई
कसरु को उ ोग गरेकोले ऐ. महलको ५ नं. बमोिजम सघाउनका लािग ितवादी लिलत भ ने छोटुकुमार
िनज ितवादी नरे ख ीलाई ५ वष कै द सजाय हने मसैता यादवले मतृ कको खु ा समातेको देिखएको
ठह याएको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को िमित अव थामा ितवादी ब ीनारायण साहको सो काय
२०७१।८।९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत
इजलास अिधकृत: रामु शमा
१३(३) नं. बमोिजमको र ितवादी लिलत भ ने
क यटु र: बासदु वे िगरी
छोटुकुमार मसैता यादवको काय ऐजन १३(४) नं.
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभु म् । बमोिजमको कसरु रहेकोले िनजह लाई सोिहबमोिजम
३
सजाय हने देिख छ । ितवादी ब ीनारायण साह
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी अनस
ु धानको ममा फरार रही अदालतबाट जारी
ई र साद खितवडा, ०७२-RC-०१८१, कत य भएको यादमा उपि थत भई बयान गदा अ य िथए
यान, नेपाल सरकार िव. ब ीनारायण साहसमेत
भनी िजिकर िलएको देिखए पिन सो िजिकर मािणत
ितवादी लिलत भ ने छोटुकुमार यादवले गन कुनै िलिखत माण पेस गनसके को देिखँदैन ।
आरोिपत कसरु मा अदालतमा इ कार रहेपिन यी ितवादीलाई समेत िकटान गरी सहअिभयु ले
अनस
ु धानको ममा आरोिपत कसरु वीकार गरी अनस
ु धानको ममा गरेको बयान घटना िववरण
गरेको बयान, घटना िववरण कागज गन शैलकुमारी कागज गन मािनसह को यहोरा एवम् िनजह को
यादवसमेतको कागज यहोरा एवम् अदालतसम बकप , जाहेरवालाको बकप बाट समिथत भएको
भएको बकप बाट तथा जाहेरवालाको जाहेरी एवम् छ । ततु घटनाको य दश ितवादी लिलत
अदालतको बकप बाट समिथत भएको देिख छ । भ ने छोटु मसैता यादवको अनस
ु धानको ममा
यसरी यी ितवादीसमेत मतृ क स तोषकुमार यादवसँग भएको बयान यहोरासमेतबाट यी ितवादीले स तोष
चौरीतफ वारदात िमितको िदन बेलक
ु ा गएको र कुमार यादवको घाँटीमा िनज मतृ कले लगाएको भे ले
भोिलप ट स तोषकुमार यादवको मतृ अव थामा कसी मारेको मािणत भएको अव थामा िनजलाई
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िनद ष मा न िमलेन । यी ितवादीह िमली एक जना बकसप बदर, का छा अवालेसमेत िव. बैकु ठ
मािनसलाई कुटिपट गरी कोहीले घाँटीमा भे ले क ने अवालेसमेत
कोहीले च न निदई खु ा समा ने गरेको देिख छ ।
वादीह को अंश भागमा पन आउने
यसका साथै मतृ कसँग पिहला देिख नै रसइवी राखी िनजह को अंश हकको स पि बाबआ
ु माले
सोको बदला िलने उ े यका साथ ततु वारदात नाितह लाई बकस गरी िदएको भ ने देिखन
यी ितवादीह समेत िमली घटाएको देिखएकोले आउँदैन । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९(३) नं. ले
िनजह लाई पनु रावेदन अदालतबाट भएको आफूखस
ु ी गन पाउनेमा वा नी, छोरा, अिववािहत
सजायलाई अ यथा मा न निम ने ।
छोरी र िवधवा बहु ारीको म जरु ी नभए पिन आफूखस
ु ी
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् गरेको सदर ह छ भ ने साथै ऐ. १९(४) नं. ले आ नो
माणबाट वण कुसैयत यादव, ब ीनारायण साह हकको अंश जित भने आफूखस
ु ी गन पाउँछ भ नेसमेत
र लिलत भ ने छोटुकुमार यादवलाई सफाइ िदने कानूनी यव थाबाट पिन यी वादीह का आमा बबु ाले
गरी भएको स तरी िज ला अदालतको फै सला के ही आ नो जीवनकालमा आफूह लाई याहार सस
ु ार,
उ टी गरी ितवादी ब ीनारायण यादवलाई मल
हेरिवचार गरी रझाएबापत आ-आ नो अंश हकको
ु क
ु
ऐन यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. स पि नाितह लाई अ लोह शेषपिछको बकसप
को कसरु मा सोही नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरी िदएको िवषयलाई दूिषत भ न िम ने नदेिखने ।
र ितवादी लिलत भ ने छोटुकुमार मसैता यादवलाई
अंिशयारह सगोलमा नै रहेको अव था
सोही १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय सगोलको स पि म ये कुन अंिशयारको कित हक
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको रहेको भ ने यिकन भई नसके को अव थामा कित
िमित २०७१।२।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा स पि हो भनी िकटान गन सिकने अव था नहँदा
साधक सदर हने ठहछ । अका ितवादी दगु ा साद आ नो अंश भागमा पन जाने हकलाई आ नो
गु ताको हकमा स तरी िज ला अदालतबाट मल
शेषपिछ खान पाउने गरी इ छाएको यि लाई
ु क
ु
ऐन यानस ब धीको महलको १ र १३(३) नं. को बकसप लगायतका िलखत गरी िदन पाउने नै ह छ ।
कसरु मा सोही १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत त काल चिलत कानूनबमोिजम आ नो अंश हकको
ज मकै दको सजाय हने ठहरी िमित २०७१।१२।८ मा स पि शेषपिछको बकसप को िलखत गरी िदएको
भएको फै सलाअनस
ु ार उ च अदालत तहबाट सनु वु ाइ अव थामा िलखतलाई अ यथा मािणत नगरेस म
भएको नदेिखएकोले ततु मु ाको साधकको लगत िलखतको कानूनी अि त व यथावत् रहेको मा नु
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार स बि धत अदालतमा पन ह छ । य तो कानूनी मा यता ा शेषपिछको
पठाइिदने ।
बकसप को िलखत बकसप दाताको मृ यपु िछ वतः
इजलास अिधकृतः रामु शमा
ि यािशल हने हँदा बकसप दाताको अंश हकको
क यटु रः कृ णमाया खितवडा
स पि बकस पाउनेमा वत: जाने नै हने ।
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १० गते रोज ६ शभु म् ।
पनु रावेदक वादीह का बाबु आमाले
४
िनजह जीिवत छदै ँ आफूह को याहार सस
ु ार,
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना हेरिवचार गरी रझाएबापत आ नो अंश हकमा पन
धान म ल, ०७१-CI-१६०२, दूिषत शेषपिछको ीस पि नाितह ितवादी िवजय अवाले र नरे
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अवालेलाई गरी िदएको िमित २०६७।११।२६ को कुनै पिन यहोराले खच गन वा हक ह ता तरणसमेत
अ लोह शेषपिछको बकसप को िलखत बदर हनपु न गन नपाउने गरी अदालतले नाबालकह लाई
भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने अव था अंश िदलाई िदएको अव था हँदा नाबालकह को
नदेिखने ।
अंशबापतको स पि सरु ि त राखी िनजह को
तसथ, वादीह का बाबु बाबक
ु ाजी र पनु माया पालन पोषण रेखदेख हेरचाह गन यी पनु रावेिदका
जीिवत हदै ँ िमित २०६७।११।२६ मा आ नो जो ितवादीलाई कुनै बाधा रहेको नदेिखँदा िववादरिहत
भएको चल अचल ीस पि अ टलोह गै सहोदर अंिशयारह ले कानूनबमोिजम अंश पाउने ठह याएको
नाितह नरे अवाले र िवजय अवालेलाई शेषपिछको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलालाई अ यथा
बकसप गरी िदएकोमा आ नो हक जित आफूखशु गनपन
ु नदेिखने ।
गन पाउने स पि िदन पाउने नै हँदा अ लोह
तसथ, वादीह ले आ ना िपतातफको
शेषपिछको बकसप को िलखत बदर हने ठह याएको स पि बाट ४ भागम ये ३ भाग अंश पाउने भई
सु लिलतपरु िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी िनजह साबालक नभएस म संर कले कुनै यहोराले
वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको पनु रावेदन अदालत खच वा हक ह ता तरण गन नपाउने गरी भएको सु
पाटनको िमित २०७१।५।१२ को फै सला िमलेकै काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी
देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।३०
इजलास अिधकृत : य साद आचाय
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु र : उ रमान राई
इजलास अिधकृत : य साद आचाय
इित संवत् २०७३ साल काि क ३ गते रोज ४ शभु म् । क यटु र: उ रमान राई
§ यसै लगाउको ०७१-CI-१६०१, अंश इित संवत् २०७३ साल काितक ३ गते रोज ४ शभु म् ।
चलन, का छा अवाले समेत िव. बैकु ठ
अवालेसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
इजलास नं. ७
ु ार
फै सला भएको छ ।
५
१
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
धान म ल, ०७२-CI-०७८४, अंशचलन, सनु माया के दार साद चािलसे, ०६९-CR-०१३७, कत य
तामाङ िव. िसरता तामाङसमेत
यान / जबरज ती करणी, मदन नारायण े िव.
नाबालकको ठूलो बबु ा संर क बनी दायर नेपाल सरकारसमेत
गरेको िफरादबाट कानूनत: नाबालकह ले पाएको
ितवादी मदननारायण े ले अनस
ु धानको
अंशलाई िनजह को संर क वको िवषयलाई
ममा अि तयार ा अिधकारीसम गरेको सािबती
िलएर अंश ज तो नैसिगक हकािधकार नै बदर गरी बयानलाई वइ छाबाट भएको नभई शारी रक तथा
नाबालकह को नाउँमा रहे भएको स पि लाई पनु : मानिसक दबाबमा पारी चरम यातना िदई सािबती हन
एकासगोलमा रा नु पन भनी ग रएको िजिकरलाई लगाएको देिखनक
ु ा साथै उ सािबतीलाई अ य कुनै
नाबालकह को िहत अनक
ु ू ल नै रहेको छ भनी अथ गन पिन माणह बाट समेत समथन गरी रहेको िमिसल
िम ने देिखएन । वादीह को उमेर नपगु ेस म संर कले संल न माणह बाट नदेिखँदा उ सािबतीलाई
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माणको मू याङ् कनको रोहमा माणको पमा हण अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
गन निम ने ।
इजलास अिधकृत: गीता े ठ
सिु नजा ने माणलाई अ य माणह ले क यटु र: उ रमान राई
शंकारिहत तवरले समिथत नगरेस म यसलाई इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभु म् ।
माणको मू याङ् गनको रोहमा गौण माणको पमा
२
मा िलनपु न ह छ । जाहेरी दरखा तलाई पिन अ य मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
माणह ले समथन तथा पिु नगरे स म माणको अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०७३२, उ ेषण,
पमा हण गन निम ने अव थामा मतृ कको पित स यनारायण महतो िव. हरी नायब महािनरी क, पूव
कृ ण लामाको जाहेरी र बिु झएको बस तबहादरु
े ीय कायालय रानी िवराटनगरसमेत
थापाले अक यि ले ग रिदएको सनाखत कागजलाई
अदालती कारवाही र िवभागीय कारवाही
िव ास गरी य गरी िदएको रायको आधारमा मा अलगअलग हने भने तापिन अदालतको फै सलाको
िनज ितवादी मदन नारायण े लाई आरोिपत कसरु आधारमा िनवेदकलाई सेवाबाट हटाइएकोले पनु रावेदन
गरेको ठह याएको काठमाड िज ला अदालतको तहमा अदालतमा िवचाराधीन मु ामा अि तम िनणय
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको नभएस म िनवेदकलाई िवभागीय कारवाही गन िम ने
फै सलासँग सहमत हन नसिकने ।
होइन । यस अव थामा सु िज ला अदालतबाट
ितवादी आरोिपत कसरु मा इ कार रही अिभयोग मािणत भई सजाय तोिकएको हरी
िनजको िनद िषताको स ब धमा वारदात भएको कमचारीले सो सजायउपर मािथ लो अदालतमा
भिनएको लेसपार गे हाउसको ई ी बक
ु मा कोठा गरेको पनु रावेदनको टुङ्गो नलागु जेल िनजलाई
नं∙ १०६ मा ब नको लािग लेिखएको िववरणको िवभागीय कारवाही हनहु दँ ैन भ ने हरी िनयमावलीमा
ह ता रको परी ण हँदा ितवादीको नमूना उ लेख नभएकै आधारमा सफाइको मौकासमेत निदई
ह ता रसँग निमलेको भ ने राि य िविध िव ान िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको िनणय कानून
योगशालाको िवशेष ले य गरेको राय तथा र यायसङ् गत देिखन आएन । अदालतमा चलेको
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६६।१।२७ को मु ाको अि तम िनणय नै नभई कसरु मािणत हन
२०६० फौ नं १९/२५९ को यातना ितपिु त मु ाको नस ने ।
फै सलाबाट िनज ितवादीलाई िनय णमा िलई चरम
अतः िज ला अदालतको िमित
यातना िदई आरोिपत कसरु मा सािबत गराइएको २०७१।१२।१९ को फै सलालाई आधार बनाई
पिु भइरहेको अव थासमेतबाट िनज ितवादी नोकरीबाट हटाउने िनणय भएकोमा सो नै पनु रावेदन
मदन नारायण े िनद ष नै रहेको देिखँदा, शंकाको अदालतबाट उ टी भई ितवादी यी िनवेदकले सफाइ
आधारमा िदएको िकटानी जाहेरी र अक यि ले पाइसके को अव थामा हरी नायब महािनरी कबाट
ग रिदएको सनाखतलाई मा िव ास गरी भनेको भएको िमित २०७१।०३।१५ को र हरी धान
आधारमा आरोिपत कसरु ठह याई ज म कै द गरेको कायालयका हरी अित र महािनरी कबाट िमित
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६६।१।२७ २०७२।०९।३० मा िनवेदक स यनारायण महतोलाई
को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनणय कानूनस मत छ
िमित २०६९।२।२ को फै सला उ टी हने र ितवादीले भ नस ने अव था देिखँदनै । िज ला अदालतको
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िनणय नै अि तम हँदनै र सो िनणयउपर िच नबु ने फै सलाबमोिजम काया वयन भएको िवषयबाट
प ले मािथ लो अदालतमा पनु रावेदन गनस ने िनवेदकको कुनै संवैधािनक र कानूनी हक हनन् भएको
िनजको कानूनी अिधकार हो । िज ला अदालतको मा न सिकने अव था िव मान नदेिखने ।
िनणयकै आधारमा काया वयन ग रिदने हो भने
तसथ अदालतबाट अि तम भएको फै सला
पनु रावेदक य अिधकारको कुनै अथ रा दैन । िनणय काया वयनका ममा भएका काम कारवाहीबाट
काया वयन भनेकै फै सला अि तम भए पिछ गन हो । िनवेदकको कुनै हक अिधकारमा आघात पगु ेको
अदालतको िनणयको आधारमा िवभागीय कारवाही गरी नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन
सेवाबाट हटाउने िनणय गन तर मािथ लो अदालतको परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
अि तम िनणयलाई नपख िनणय गनु वे छाचारी इजलास अिधकृत: आन दराज प त
ह छ । य तो िनणयलाई मा यता िदन िम दैन । उ
क यटु रः देवीमाया खितवडा
िनणयलाई उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभु म् ।
अब, िनज रट िनवेदक स यनारायण महतोलाई पूववत्
४
आ नो पदमा पनु : बहाली गराउनु भनी िवप ीह का मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-१०३५, उ ेषाण /
इजलास अिधकृत (शाखा अिधकृत): िवमला पौडेल
परमादेश / ितषेध, टेकबहादरु िघिमरे िव. धानम ी
क यटु रः मि जता ढुंगाना
तथा मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
इित संवत् २०७४ साल भदौ २९ गते रोज ५ शभु म् ।
कुनै कमचारीलाई अिभयोग लगाउने नै पया
३
हँदैन । अिभयोग मािणत हनस नपु छ । अिभयोग
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मािणत हनस ने अव थामा िनल बनको ि या
सपना धान म ल, ०७१-WO-००५३, उ ेषण, अपनाउन नसिकने हँदैन तर सो गन िनि चत आधार र
राजे र साद वरै िव. बाबल
कारण हनपु छ । कसैले चाहना रा दैमा मा िनल बन
ु ाल महरासमेत
िववादको कारवाहीको ममा िनवेदकलाई गन कानूनी यव थाले निम ने ।
िझकाई बझ
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ मा
ु ी ितवादको मौका िदइएको देिख छ ।
िनजले ितवाद गदा फै सला काया वयन हनु नपन उिचत र पया कारण भएमा िनजामती कमचारीलाई
भएको तफ खल
ु ाउनु पन होइन भनी िजिकर िलएको देहायबमोिजमको िवभागीय सजाय गन सिकनेछ भ ने
देिख छ । सो ज गामा आ नो िनर तर भोग रहेको यव था भई (क) सामा य सजायअ तगत (१) निसहत
भनी िजिकर िलए तापिन भोगले वािम वलाई िन तेज िदने (२) दईु वषस म बढुवा रो का गन वा बिढमा दईु
पादन । िवप ीह को हक कायम हने ठहरेको ज गा तलब विृ रो का गन (३) दईु वषदेिख पाँच वषस म
िनवेदकको भोग छ भ दैमा िनजको हन स दैन । बढुवा रो का गन वा दईु देिख पाँच तलब विृ स म
अक तफ सो ज गामा िवप ीह को भोग रहेको रो का गन भ ने उ लेख भएको देिख छ । ख ड (ख)
भ ने गाउँ िवकास सिमितको कायालयले ग रिदएको िवशेष सजायअ तगत (१) भिव यमा सरकारी सेवाको
िसफा रसबाट देिखएको छ । नरमकरम िमलाइएन िनिम अयो य ठह रने गरी सेवाबाट बखा त गन भ ने
भ ने िनवेदकको िजिकर त य र माणमा आधा रत यव था भई िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी सेवाको
देिखँदैन । यसरी अदालतबाट भएको अि तम िनिम अयो य नठह रने गरी सजाय गन ताव गरेको
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र सोही िसलिसलामा िनल बन गरेको अव थामा
याय सेवाको राजप ाङ् िकत थम ेणीका
िनल बनको अव था िवभागीय कारवाहीिभ पदन अिधकृत िनज िनवेदकउपर िनजामती सेवा ऐन,
भ न निम ने ।
२०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को ख ड
सजाय गन योजनका लािग नै िनल बनको (क) को अव था िव मान रहेको भनी सोही ऐनको
ि या अवल बन ग रने हँदा िनल बन भ ने िबि कै दफा ६४(१) बमोिजम जाँचबझ
ु गन र िनवेदकलाई
िवभागीय कारवाहीको अव था देिखयो । िनल बनलाई २ मिहनास म िनल बन गन गरी नेपाल सरकार
िवभागीय कारवाहीको दायराभ दा बािहर राखेर हेन मि प रषदब् ाट िमित २०७३।११।२५ मा भएको
िम ने अव था हँदैन । कुनै ऐनको कुनै दफामा उ लेख िनणयका आधारमा िनवेदकलाई २ मिहनाको लािग
भएको यव थामा यसमा मा िसिमत रहेर हेन होइन, िनल बनस मको कारवाहीमा याय सेवा आयोगको
या याको िस ा त पिन सो होइन । सो ऐनको उ े य र परामश िलइएको नदेिखएको, िनल वन नै रा नु पन
यस ऐनले गरेका सम यव थाह को गहन अ ययन कारण र अव था िव मान नदेिखएको तथा कुनै
र िव लेषण गरेर िन कष िनका नु पन भई सोअनस
ु ार यि उपर मु ा नचलाइएको वा कुनै कुराको दाबी
िनल बनको ि यालाई िवभागीय कारवाहीबाट अलग निलएको भ ने मा आधारमा िनवेदकको बदिनयत
्
गरेर हेन िवषय नभएकाले संवैधािनक यव थाबमोिजम रहेको भ ने पिु हन नस ने हँदा िवप ीह बाट भएको
यसरी िनल बन गदा याय सेवा आयोगको िसफा रस िमित २०७३।११।११ को िट पणी िनणय एवम् नेपाल
अिनवाय हने ।
सरकार मि प रषदब् ाट िमित २०७३।११।२५ मा
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को िनवेदकलाई िनल बन गन र तीन सद यीय जाँचबझ
ु
दफा ३४क ले नेपाल सरकार वादी हने मु ामा कुनै सिमित गठन गन िनणयलगायत िवप ीह बाट भए
सरकारी विकलले बदिनयतसाथ
अिभयोजन गरी गरेका यावत् प ाचार, सूचना, कामकारवाही, अिभलेख
्
मु ालाई कमजोर बनाएको िमिसलबाट देिखएमा आिद स पूण काय उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
महा यायािधव ाले य तो सरकारी विकललाई
िनवेदकलाई ग रएको उ िनल बनको
िवभागीय कारवाही गनस ने यव था छ तर बदिनयत
अविध सिकसके को, िनज आ नो पदमा पनु ः कायरत
्
रहेको भ ने पिु भने हनै पछ । कुनै मु ामा आफूलाई रहेको भ ने देिखन आएकोले अब िनवेदकलाई पूववत्
ा अिधकारको योग गरी कसैउपर मु ा चलाइएको
पमा कामकाज लगाउनु भनी िवप ीह को नाउँमा
वा नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी िलएको निलएको परमादेशको आदेश जारी ग ररहनु पन अव थाको
भ ने मा आधारमा बद्िनयतको पिु नहने ।
िव मानता नरहेबाट िवप ीह को नाउँमा परमादेशको
सरकारी विकललाई ा अिधकार आदेशस म जारी नहने ।
वत
तथा िववेकपूण पमा योग गनमा इजलास अिधकृत (शाखा अिधकृत): सरु थ साद
वत छोिडिदनपु छ, अंकुस लगाउनु हँदैन । ितम सेना
ह त ेप वा अंकुस लगाउँदा वा तिवक याय मन क यटु रः मि जता ढुंगाना
स दछ तर वत ताको अथ व छ दता अव यै इित संवत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शभु म् ।
होइन । कानूनको दायरािभ रहेर योग हने वत ता
§ यसै लगाउको ०७३-MS-००२२,
हो । मु ा चलाउनु वा नचलाउनबु ाट मा बद्िनयतको
अवहेलना, टेकबहादरु िघिमरे िव.
मापद ड िनधारण गन निम ने ।
महा यायािधव ाको
कायालय,
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रामशाहपथसमेत भएको मु ामा पिन
िनवेदकको हकमा चार वषमा स भा य
यसैअनस
उ मेदवार हन पाउँछ भने काय स पादन मू याङ् कन
ु ार फै सला भएको छ ।
५
पिन सोही ४ वषको हने कुरा वभािवक ह छ । ४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी वष बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन पाउने
पु षो म भ डारी, ०७१-WO-००७१, उ ेषण ५ वषको काय स पादन मू याङ् कन आव यक
/ परमादेश, धीरकुमार े िव. सामा य शासन पन भ ने अ वभािवक ह छ । ५ वष पगु ेसरह ४ वष
म ालय, िसंहदरबारसमेत
पगु ेका उ मेदवारलाई पिन ५ वषको काय स पादन
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा मू याङ् कन आव यक पन हो भने य तो कमचारी
२१(१) अनस
ु ारको आव यक भएको सेवा अविध पूरा अंकको कारण बढुवा हन स दैन र ऐनले िदएको
भइनसके का उ मेदवारह को िनिम दफा २१(२) मा सिु वधाको कुनै अथ पिन नरहने ।
भएको िवशेष छुट (Special Grace) नै लागू हनपु न
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क
भ ने देिख छ । चारवष सेवा अविध पूरा ग रसके का (८) ले काय स पादन मू याङ् कनको योजनको
सीमा तकृत समदु ायका िनजामती अिधकृत कमचारी िनिम अंक गणना गदा बढुवाको लािग स भा य
ज ता उ मेदवारह लाई सो सिु वधाको आव यकता उ मेदवार हन जित वषको सेवा आव यक पन हो
पन हनाले य ता कमचारीह को लािग सो सिु वधा पिछ लो यित वषको काय स पादन मू याङ् कन
ा गन कुरा औिच यपूण देिख छ । उि लिखत दफा फारामको औषतबाट िहसाब ग रने छ भ ने यव था
२१(२) को बनोटबाट समेत दफा २१(१) अनस
ु ार भएपिछ यसमा थप या या ग ररहनु परेन । कुनै
सेवा अविध पूरा गन नसके का उि लिखत िसमा तकृत ऐनमा यु कुनै दफाको या या गदा यसैमा
समदु ायका कमचारीह को िनिम सो यव था मा सीिमत भएर गन होइन । कानून या याको
ग रएको प रहेको भई उ िसमा तकृत समदु ायह
िस ा तको पिन य तो होइन । यसमा सो स ब धमा
जसलाई सो सिु वधाको आव यकता पछ यसलाई सो ऐनमा भएका सम यव थाको समि गत मू याङ् कन
सिु वधा हनपु न देिख छ । ऐनले गरेको सो यव थाका र िव लेषणबाट ऐनको उ े य िन य ल हनु पछ ।
स दभमा ि िवधा हनपु न कुनै अव था नदेिखने ।
यस अथमा ४ वषमा बढुवाको स भा य उ मेदवार
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा हन पाउने, काय स पादन मू याङ् कन भने ५ वषको
२१(१) अनस
ु ार स भा य उ मेदवार भई नसके का आव यक भई सोको औषतबाट अङ् क िहसाब गणना
कमचारीह को हकमा उ ऐनको दफा २१(२) ग रने भ ने तक मनािसब नदेिखने ।
अनस
िनवेदकको हकमा पाँच वषको सेवा अविधको
ु ारको अविध गणना गनपन
ु अव था देिखँदा
ततु रट िनवेदक धीरकुमार े ठको हकमा अङ् क गणना गरी िव
ख डमा उि लिखत
बढुवाको योजनको िनिम एकवष कम सेवा अविध लेखबहादरु काक लाई बढुवा ग रएको िवप ी बढुवा
गणना गरी उ ऐनको दफा २१(२) ले गरेको िवशेष सिमितको िमित २०७१।१।१० को िनणय र सोही
छूटको यव थाबमोिजम यूनतम् सेवा अविध अथात् िमितको िसफा रसको सूचना तथा सोही िनणयलाई
चार वषको नै काय स पादन मू याङ् कनबाट ा हने सदर गरेको िवप ी लोकसेवा आयोगको िमित
अङ् कको औसत अङ् क गणना गरी बढुवास ब धी २०७१।०४।०८ को िनणय र सो सँग स बि धत
िनणय गनपन
कामकारवाही िु टपूण हँदा उ ेषणको आदेश ारा
ु ।
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बदर गरी िदइएको छ । अब िनवेदक धीरबहादरु े ठको महानगरपािलका वडा नं. ९ को िक ा नं. ४५ र ३६५
हकमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) नं. को ज गा गठु ी सं थानअ तगतको पशपु ित सदावत
अनस
ु ारको सेवा अविध ४ (चार) वषको काय स पादन गठु ी कायम गरी (तैनाथी) ज गाधनी माण पज
ु ा िदनु
मू याङ् कनको औषतको आधारमा मू याङ् कन भनी िवप ी मालपोत कायालयको नाममा परमादेश
गरी ठहरेबमोिजम बढुवा िसफा रस गनु गराउनु भनी आदेश जारी हने ।
िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने । इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क यटु रः देवीमाया खितवडा / ेमबहादरु थापा
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काि क १४ गते रोज ३ शभु म् ।
इित संवत् २०७४ साल पस
२
ु २५ गते रोज ३ शभु म् ।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
इजलास नं. ८
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०२८४, थुनवु ा भागे
भगाएको, नेपाल सरकार िव. राजेश रौिनयार
१
जनु कसरु मा ितवादी थुनामा िथए सो
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी कसरु बाट नै सफाइ पाएको अव थामा सो कसरु मा
बमकुमार े , ०६७-WO-१२०५, उ ेषण / हने सजायको आधारमा सजाय गनु कानून र यायको
परमादेश, ह र साद शमा िव. धानम ी तथा मा यतािवपरीत हन जाने ।
मि प रषदक
त काल थनु ामा रहेका ितवादी राजेश
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
अिघ चलेको िनणय दता बदर मु ामा रौिनयार कै दबाट भागेको कायलाई कसरु गरेको
ल मी साद लािमछानेको ोत देखाई चलेको मु ामा मा नु पन हन आउँछ । य तो अव थामा िनजको
मोही भिनएका नारायण साद लािमछानेको हकको काय कसरु ज य भएकोले िनजलाई कसरु अनस
ु ारको
ोत नै वैधािनक पमा अदालतले वीकार नगरी सजाय पाउनु पन याय एवम् द डको मा य िस ा त
ततु ज गा गठु ी सं थानकै कायम हने भनी यस हो । यसै पृ भूिमसमेतलाई म येनजर गद मल
ु क
ु ऐन,
अदालतको पूण इजलासबाट २०६७।१।२ मा फै सला द ड सजायको १२ नं. मा “यो ऐनको िविभ न महल
भई अि तम भई बसेको देिख छ । य तो ि थितमा गठु ी वा चिलत कानूनमा लेिखएको कुनै काम कुरा कसरु
सं थानका शासकले िमित २०५५।३।३ मा पशपु ित हनेमा सो कसरु का िनिम स बि धत महल वा चिलत
सदावत गठु ीको नाममा तैनाथी कायम गन गरी भएको कानूनमा सजायको कुनै खास यव था ग रएको
िनणयअनस
ु ार मालपोत कायालय काठमाड ले दता रहेनछ भने य तो कसरु को कृित र अव थाका
गन अ वीकार गरेको कायलाई कानूनसङ् गत मा न िवचारले पाँच हजार पैयाँस म ज रवाना हनेछ”
निम ने ।
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । िनज ितवादी
तसथ नेपाल सरकारको नाममा दता थनु ाबाट भागेको त य िनिववाद थािपत भएको
कायम नगरी गठु ी सं थानको नाममा दता हने भनी छ । य तो अव थामा ितवादी राजेश रौिनयारलाई
२०५५।३।३ मा गठु ी सं थानबाट भएको िनणय थनु वु ा भागे भगाएको कसरु मा कारागार ऐन, २०१९
यथावत् रिहरहेकोले सो िनणयअनस
ु ार गठु ी सं थानको को दफा २४(४) बमोिजम मूल मु ामा हने सजायको
नाममा उि लिखत काठमाड िज ला, काठमाड डेढो सजाय गनु कानून र यायको मा यतािवपरीत हन
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जाने ।
उ ेिजत नभएकोले ितवादीले जबरज ती करणी गन
तसथ ितवादी राजेश रौिनयारलाई कारागार नपाएको र जबरज ती करणीको अपराधको उ ोगस म
ऐन, २०१९ को दफा २४(४) बमोिजम ३(तीन) वष गरेको देिखँदा उ ोगमा सजाय नगरी आसय करणीको
कै द सजाय हने गरी सु मोरङ् ग िज ला अदालतबाट कसरु ठह याएको सु लमजङ
ु िज ला अदालत को
िमित २०६०।१०।२८ मा भएको फै सला िमलेको फै सला उ टी गरी ितवादीलाई जबरज ती करणीको
नदेिखँदा के ही उ टी भई िनज ितवादी राजेश उ ोगको कसरु हने ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालत
रौिनयारलाई मल
ु क ऐन, द ड सजायको १२ नं. पोखराको िमित २०७०।५।२५ को फै सला अ यथा
बमोिजम . १,०००।– (एक हजार पैयाँ) ज रवाना नदेिखएकोले सो फै सला सदर हने ।
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
२०५९।१।२८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर क यटु रः देवीमाया खितवडा
हने ।
इित संवत् २०७४ साल काितक १६ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क यटु रः देवीमाया खितवडा
इजलास नं. ९
इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् ।
३
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७०-CR-११९०, जबरज ती िव भर साद े , ०६९-CR-०८०९, मानव
करणी, नेपाल सरकार िव. मीनबहादरु गु ङ
बेचिबखन तथा ओसारपसार, ताराबहादरु कामी िव.
पीिडतले हरीमा कागज गदा र अदालतमा नेपाल सरकार
बकप गदासमेत ितवादीले िनजउपर गरेका
पीिडतले
त काल
अिधकार ा त
यौनज य दु यहारह सिव तार बयान गरेक अिधकारीसम गरेको बयानलाई याङ् जा िज ला
छन् । यसबाट समेत ितवादीको हरीसम को बयान अदालतका िज ला यायाधीशबाट िमित २०६६।३।९
िनजको इ छाबमोिजम भएको वे छाको बयान हो मा त काल मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
भ ने िस हने ।
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ६ बमोिजम मािणत
पीिडत जाहेरवालाको बयान कागज तथा भएको देिख छ । घटनाबाट पीिडत भएक जाहेरवालीले
बकप , ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम को आफूउपर भएको घटनाको बारेमा गरेको बयान िज ला
बयान, घटना थल कृित िववरणसमेतका िमिसल यायाधीशबाट मािणत भएको छ । घटनाबाट पीिडत
संल न कागज माणह को िववेचना गरी हेदा, यि
य सा ीको पमा रह छ । िनजले य
ितवादीले पीिडतको योिनमा िलङ् ग वेश गराएको गरेको भनाई िमिसल संल न माणह बाट समिथत
भ ने देिखँदैन । ितवादीले बािलकाको योिनको व रप र हने आधार देिखएमा माणको पमा िलनपु न
िलङ् गको घषण गराएको भ ने देिख छ । यसबाट ह छ । माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख)
ितवादीले पीिडत बािलकालाई जबरज ती करणी अनस
ु ार घटनाबाट पीिडत भएको यि ले य गरेको
गरेको भ ने थािपत हँदैन । ितवादीले पीिडतउपर कुरा माणको पमा िलनपु न ।
उि लिखत यौन दु यहार गदा आ नो योनाङ् ग
ितवादी ताराबहादरु कामीले पीिडतलाई
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बे ने उ े यले लगेको होइन भ ने कुरालाई त ययु
राि य दैिनक पि का राजधानीमा सूचना कािशत
माण देखाई आफूमािथ लगाइएको अिभयोगको गरेको अव था छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार
ख डन गनसके को देिखँदैन । पीिडतको अिभभावकको राि य तरको पि कामा सावजिनक सूचना जारी
वीकृित िलएको नदेिखएको, पीिडत रहे बसेको ग रसके पिछ पिन िनवेदकले थाहा जानकारी नपाएको
थानबाट घर प रवार वा अ य आफ तह सँग भ न िम ने अव था रहँदैन । सावजिनक सूचना
कुराकानी गरेको वा सो अविधमा आफ तह सँग भेट जारी गनको
ु उ े य स बि धत सबैले सूचना थाहा
भएकोलगायतका कुनै स दभह देखाउनस म पिन पाएको ह छ भ ने अनमु ान गनु हो । याद बदर गदा
सके को पाइँदैन । य तो अव थामा आरोिपत कसरु सनु वु ाइको मौका नपाएको हँदा ाकृितक यायको
गरेको होइन भ ने यी ितवादी ताराबहादरु कामीको िस ा तिवपरीत भ ने िजिकर िमिसल संल न माण
इ कारी बयान प यारलायक नदेिखने ।
कागजबाट पिु भएको नदेिखने ।
अतः िकटानी जाहेरी, पीिडतको मौकाको
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोिजमको
कागज, अदालतबाट मािणत भएको र पीिडतलाई ि याबाट याद तामेल हन नसके को अव थामा
पासपोट बनाउन खचसमेत िदएको र िचनजान नभएको सावजिनक सूचना जारी गरेर ितवादीको नामको
यि को घरमा १६ िदनस म पीिडतलाई लक
ु ाई याद तामेल गन निम ने भ ने हो भने कितपय
राखेको सो थानबाट उ ार ग रएको भ ने देिखन अव थामा ितवादीका नाममा सूचना याद तामेल
आएको माणह को आधारमा मानव बेचिबखन गन नसिकने अव था आई पदछ । िज ला अदालत
तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को िनयमावली, २०५२ अनस
ु ारको ि या अनशु रण
दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम ितवादी ताराबहादरु गरी िमित २०७३।२।३१ को राजधानी पि कामा
कामीलाई कै द वष १० र ज रवाना .५०,०००।– हने सूचना काशन भएको देिखएको सावजिनक पि कामा
ठह याएको सु याङ् जा िज ला अदालतको िमित कािशत भएको सूचना जानकारी नभएको भनी वा
२०६८।३।२३ को फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन थाहा नभएको भनी भ न िमलेन । िनवेदकको नाउँमा
अदालत पोखराको िमित २०६८।१०।१७ को फै सला तामेल भएको याद कानूनअनस
ु ार नै तामेल भएको
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
देिखने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
िमना ी ोड ट् स नेपाल ा.िल.को कायालय
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् । काठमाड िज ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ नै रहेको
२
भ ने क पनी रिज ारको कायालयको च.नं. १४१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी िमित २०७३।५।१४ को प बाट देिख छ । क पनीको
िव भर साद े , ०७३-WO-०८९६, उ ेषण, या ी एक ठाउँ र क पनी रिज ड अिफस अक
अिनलकुमार मेरोिलया िव. उ च अदालत, पाटन ठाउँमा रहने हँदा क पनी रिज ारको कायालयबाट
लिलतपरु समेत
ठे गाना प रवतन भएकोसमेत नदेिखएको अव थामा
करारबमोिजमको रकम िदलाई पाउँ भ ने राि य पि का राजधानी दैिनकमा कािशत सूचना
मु ामा यी िनवेदक ितवादीको याद िज ला अदालत यादलाई बेरीतको भनी काठमाड िज ला अदालतबाट
िनयमावली, २०५२ को िनयम २२ क(१)(ख) बमोिजम िमित २०७३।६।२ मा भएको आदेशलाई बदर गरी
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िदएको उ च अदालत पाटनको िमित २०७३।१०।२७ छ । ितवादीले सोही िववादमा दाबी गरेको ितवादीका
मा भएको आदेश कानूनस मत नै देिखँदा िनवेदक स ब धमा म य थ वा मेलिमलापबाट हने िववादह
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । िनवेदन म य थताबाट हने िववादह मा मा चलनमा
खारेज हने ।
रहेको छ । सामा य िववादमा ितवादी (Counter
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
Claim) लाई अंिगकार गरेको अव था नहँदा ड् यामेज
क यटु रः उ रमान राई
भएको िब कुटको िहसाबको हकमा चिलत दईु
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् । प ीय स झौताबमोिजम छु ै कानूनी ि या चलाई
३
ठहरेबमोिजम िलन पाउने हक सरु ि त नै रहने
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.डा. ह छ । ितवादीले वादीले दाबी िलएको ितन बझ
ु ाउन
आन दमोहन भ राई, ०७२-CI-००४२, रकम बाक रकम .३,४९,५३७।६६ बझ
ु ाउन बाँक
िदलाई पाउँ, भरतलाल े िव. तेजकरण जैन
छै न । यो यस िहसाबबाट बझ
ु ाइसके को छु भ ने िजिकर
वादी ितवादीबीच यापा रक कारोबार पिन िलएको देिखँदैन । यापा रक कारोबारको ममा
भएको भ ने कुरालाई यी पनु रावेदक ितवादीले उि लिखत रकम ितवादीले वादीलाई बझ
ु ाउनपु न
वीकार गरेको पाइ छ । यसरी कारोबार भइरहेको ब यौता रहेको भ ने नै देिखने ।
ममा िमित २०६६।१२।२२ मा ितवादीले वादीलाई
साँवा रकमको याजसमेत वादीले
ितन बझ
ु ाउनु पन रकमम ये .१,९०,०००।– ितवादीबाट भराई िलन पाउनेस ब धी वादी
बझ
ु ाइसके पिछ पनु ः यी वादी ितवादीबीच कारोबार ितवादीबीच िलखत भएको नदेिखएको ि थित र
भएको देिखँदैन । यसरी उ यवहारमा िमित िज सी व तक
ु ो लेनदेन याजसिहत ितनु बझ
ु ाउने
२०६६।१२।२२ पिछ कुनै कारोबार नभएको ि थितमा चलन यवहारमा रहे भएको समेत नदेिखँदा
मु ा गनपन
ु हद याद सोही िमित २०६६।१२।२२देिख पनु रावेदन अदालत पाटनले दाबीको रकमको साँवा .
सु हने भई पिछ लो पटक कारोबार भएको िमितलाई
.३,४९,५३७।६६ मा भरी पाउने ठहराई गरेको
अि तम कारोबार भएको िमित कायम गरी िमित फै सला गरेको र सोउपर वादीको पनु रावेदनसमेत
२०६८।११।२३ मा िफराद आएको देिख छ । लेनदेन नहँदा उ फै सलालाई अ यथा गनपन
ु अव था
यवहारको ४० नं. ले २ वषिभ नािलस निदए ला न देिखएन । तसथ, सु काठमाड िज ला अदालतले
स दैन भ ने उ लेख भइरहेकोमा ततु िववादमा िफराद लेनदेन यवहारको ४० नं. को हद याद
िमित २०६६।१२।२२ मा अि तम कारोबार भएको नघाई परेको ठहर गरी िफराद खारेज गन गरेको िमित
िमितबाट २ वषिभ कारोबार भएको िमित मानी िफराद २०७०।२।२१ को फै सला उ टी गरी वादी दाबीको
दायर भएको देिखँदा िफराद हद यादिविहन छ भ ने साँवा .३,४९,५३७।६६ स म ितवादीबाट भराई
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िलन पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
लेनदेनको िववादमा वादी दाबीबमोिजमको िमित २०७१।९।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
रकम ितवादीबाट भराउन िम ने हो वा होइन हने ।
भ नेस मको कुरा हे रने हो । वादी दाबी पु छ वा पु दैन इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ डारी
भनी हे रने कुरा नै यवहारमा अ यास हँदै आएको इित संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शभु म् ।
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४
भई वादीह ले मािसक पमा .१५,०००।– (प
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. हजार) का दरले माना चामल भराई पाउने ।
डा. आन दमोहन भ राई, ०७२-CI-११०४, इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ डारी
मानाचामल, बिबता िधताल अिधकारी िव. भगवती क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शभु म् ।
अिधकारीसमेत
अदालतबाट
भएको
सजिमनले
५
ितवादीह को मािसक आ दानी ३/४ लाख ह छ मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
भ ने यहोरा लेखाए पिन यि नै ह छ भनी अदालतले पु षो म भ डारी, ०७१-CR-०८१९, मानव
ठहर गनु हँदैन लेखाएको यहोरालाई िव लेषण गरी बेचिबखन तथा ओसारपसार उ ोग, नेपाल सरकार
माग गन पीिडत प लाई उसको जीिवकोपाजनलाई िव. िटका साद ितिमि सना
कित चािहने हो भ ने कुरा यायकताले विववेक योग
कुनै पिन उ े यले मािनस बे ने वा िक ने,
गरी यिकन गनपन
ु ह छ । साथै यसरी यिकन ग रएको कुनै कारको फाइदा िलई वा निलई वे याविृ मा
रकमले माना चामल माग गन प लाई िदलाई िदएको लगाउने काय गरेमा मानव ओसारपसार गरेको अपराध
रकम पया त भ ने पिन देिखनु पन ।
मािन छ । नाग रकता, पासपोट र िवदेश जाने रकम
एकासगोलमा
जेठाजु
रामकृ ण नभएका यी पीिडतह लाई भारतको बाटो हँदै अरब
अिधकारीसमेत रहेको भ ने देिखँदा िनजको िनजी देश पु याइिदने लोभनमा पारी नेपालबाट भारततफ
आय ोतबाहेक सगोलको स पि बाट वादीले माना लैजान ला दा पीिडतलाई उ ार गरेको अव था
चामल भराई िलन नपाउने भ ने हँदनै । वादीका पित देिख छ । यसरी आफूले समेत आिथक लाभ गन
३/४ वषदेिख अ ेिलयामा रहेको र िनज Student उ े यले यी ितवादीले पीिडतह लाई कानूनी ि या
Visa मा गए पिन अ ययन सिकने अव था पगु ेको नपु याई झु याई िव वास िदलाई िवदेश पठाउन
ितवादीह को िज ला तनहँ वरभ याङलगायतका लागेको पिु ट भइरहेको अव थामा यी ितवादीले
ठाउँमा घरलगायत २०/२५ रोपनी ज गा भएको, पीिडतलाई बे ने उ े यले नेपालबािहर िलई िहँडेको
िज ला नवलपरासी गडाकोटमा ४/५ क ा घडेरी ज गा अव थामा प ाउ परेको देिखएबाट आरोिपत कसरु
र ५/६ कोठाको प क घरसमेत रहेको, कोही अंिशयार गरेको कुरा व तिु न ठ आधार, माण तथा िमिसल
छु ी िभ न भई नबसेको अव था देिख छ । माना चामल संल न त य माणबाट पिु ट हन आउने ।
भराउँदा भरीपाउने यि को स मानपूवक बाँ न पाउने
ितवादीले के उ े यले पीिडतलाई िवदेश
हकमा आघात नपु ने गरी र माना चामल भराउनस ने लैजान लागेको भ ने स ब धमा हेदा िवदेशमा रोजगार
ितवादीह को ितन बेहोन स ने मताबीच उिचत र लगाई िदएबापत आफूले के ही रकम पाउने आशमा सो
यायपूण स तल
काय गरेको भ ने देिखएबाट वे याविृ मा नै लगाउने
ु न हने गरी भराई िदनपु न ।
उि लिखत स पूण कुराह लाई िवचार गदा भ ने उ े य मािणत भएको देिखएन । िक ने बे ने
सु तनहँ िज ला अदालतले वादीह लाई मािसक उ े यले लान खोजेको भ ने दाबी नै नभएबाट मानव
.६,०००।– माना चामल भराई िदने गरेको फै सला बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित को दफा १५(१)(ङ) बमोिजम सजाय हनस ने
२०७२।३।६ को फै सला निमलेकोले के ही उ टी नदेिखने ।
37

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, चै - २
अतः मािथ िववेिचत आधार र माणबाट महेश साद पोखरेलको बक एकाउ टमा रािखिदएको र
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, अ िनजलाई नगदै िदएको हो । िभसा देखाएकोले मैले
२०६४ को दफा ३ िवपरीत दफा ४(२) (ख) को रकम िदएको हो र पासपोट यसभ दा अगािड नै िदएको
कसरु कायम गरेकोमा दफा १५(१)(ङ)(१) को आधा हो । मेरो ठिगएको रकम िछटो िदलाईपाउँ भ नेसमेत
सजाय गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित यहोराको जाहेरवाला टेकबहादरु िनरौलाले वैदेिशक
२०६९।१२।१५ को फै सला सजायको हदस म के ही यायािधकरणसम आ नो जाहेरी दरखा तको
उ टी भई दफा १५(१)(च) बमोिजम हने सजायमा यहोरालाई पिु ट हने गरी बकप ग रिदएको
सोही उपदफाको ख ड (ज) बमोिजम २१/२ वष कै द पाइ छ । यी ितवादी महेश साद पोखरेलको निबल
सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको बक िलिमटेड धापासी शाखामा रहेको बचत खाता
िमित २०७१।२।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर न बर ४७१००१७५००१८८ मा टेकबहादरु
हने ।
िनरौलाले .१,८७,०००।– ज मा गरेको बक
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
टेटमे टबाट देिखयो । सोबाहेक अ य रकम यी
क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
जाहेरवाला टेकबहादरु िनरौलाले ितवादीलाई िदएका
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभु म् । हन भनी अनमु ान गन यायोिचत नदेिखने ।
६
जाहेरी दरखा त हेदा मेन साद व तीले यी
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी ितवादी महेश साद पोखरेललाई .१०,६०,०००।–
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-००८८, वैदेिशक र नारायणकाजी मगरले .११,३६,०००।– िदएको
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. महेश साद पोखरेल भनी उ लेख गरेको भए तापिन ितवादीलाई
िचनजान नरहेको यि जाहेरवालाह लाई िदएको कुनै कागज वा ितवादीको बकको खातामा
महेश साद पोखरेलको कुन बकमा के कित न बरको ज मा गरेको कुनै भौचर िमिसलसाथ दािखल गरेको
खाता छ भ ने कुरा थाहा हने र िवना योजन िनजको देिखँदनै । यी जाहेरवालाह ले जाहेरीमा उ लेख
खातामा रकम ज मा गनपन
ु अव थासमेत नरहेबाट गरेको यहोरालाई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा
यी जाहेरवालाह ले वैदेिशक रोजगारमा जाने उपि थत भई समथन गरी बकप गरेको पाइँदैन ।
योजनको लािग नै ितवादीको बक खातामा रकम व तिु न ठ ठोस सबतु माण नभएको अव थामा
ज मा ग रिदएको देिखन आउँछ । वैदेिशक रोजगार जाहेरीमा उि लिखत रकम यी जाहेरवालाह ले
यवसाय स चालन गन इजाजतप ा नगरेको ितवादी महेश साद पोखरेललाई िदएका हन् भनी
ितवादी महेश साद पोखरेलले जाहेरवालाह लाई िन कष गन िम ने देिखँदैन । यी जाहेरवालाह को
वैदेिशक रोजगारका लािग यानडा पठाइिदने भनी जाहेरीमा उ लेख गरेको रकम अ य वत माणले
झु ो आ वासन तथा लोभन देखाएको िमिसलसंल न पिु ट गरेको पिन पाइँदनै । के वल शंका र अनमु ानको
माण कागजबाट पिु ट हने ।
आधारमा यी जाहेरवालाह ले जाहेरीमा उि लिखत
जाहेरवालाह म ये टेकबहादरु िनरौलाको रकम यी ितवादीलाई िदएका हन् भनी अनमु ान गन
िबगोको हकमा हेदा मलाई ितवादी महेश साद उपयु नहने ।
पोखरेलले यानडा पठाइिद छु भनेकाले मैले िमित
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
२०६८।४।४ मा .१,८७,०००।– िनज ितवादी वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणको िमित
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२०७१।१।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
.१६०८३।- (सो हजार ि यासी पैयाँ) म ये
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न बरामद १२ थान काठ मा चोरी िनकासी ठह याई
नस ने ।
सो १२ थान काठको हने िबगो .६,०३१।०८ (छ
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
हजार एकतीस पैयाँ आठ पैसा) को हने दो बर
क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
ज रवाना .१२,०६२।१६ (बा हजार बैस ी
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभु म् ।
पैयाँ सो पैसा) र तीन मिहना कै द सजाय हने तथा
अ य ितवादीह धम राय, मनोज कुमार िसंह
इजलास नं.१०
र िवनोद महतोले सफाइ पाउने र बरामदी या टर
स बि धत धनीले िफता पाउने ठह याई फै सला गरेको
१
र पनु रावेदन अदालतले सु फै सला के ही उ टी
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ई र साद गरी ितवादीम येका रामिकशोर महतो र राम साद
खितवडा, ०६७-CR-१०२५, वन पैदावार चोरी चौधरीलाई वन ऐन,२०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४)
िनकासी, नेपाल सरकार िव. राम िकशोर महतोसमेत बमोिजम ज रवाना मा सजाय हने र काठ ओसारपसार
ितवादीह उपर िलइएको अिभयोग गन योग भएको ज १ त १०४२ नं. या टरसमेत
मागदाबीबमोिजमको सजाय नै याय शासन ऐन, जफत गन ठह याएकोमा पनु रावेदन अदालतबाट भएको
२०४८ को दफा ९(१) (ग) मा उि लिखत यस सो फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
अदालतमा पनु रावेदन गनका लािग आव यक पन ९(१)(ग) को संशोिधत यव थाअनस
ु ार वादी नेपाल
सतभ दा कम रहेको देिखन आयो । अझ सु सरकारको यस अदालतमा पनु रावेदन ला नस ने
अदालतबाट ितवादीह म येका रामिकशोर महतो र अव था नदेिखएकोले मु ाको औिच य (Merit) िभ
राम साद चौधरीलाई जनही .१२०६२।१६ (बा
वेश गनु परेन । तसथ नेपाल सरकारले दायर गरेको
हजार बैस ी पैयाँ सो पैसा) ज रवाना र तीन मिहना
ततु पनु रावेदनप खारेज हने ।
कै द सजाय हने र अ य ितवादीह धम राय, इजलास अिधकृत: िशव साद पराजल
ु ी
मनोजकुमार िसंह र िवनोद महतोले सफाइ पाउने गरी क यटु र: उ रमान राई
भएको फै सलालाई पनु रावेदन अदालतले के ही उ टी इित संवत् २०७४ साल ावण २३ गते रोज २ शभु म् ।
गरी ितवादीम येका रामिकशोर महतो र राम साद
२
चौधरीलाई वन ऐन,२०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ई र साद
बमोिजम ज रवाना मा सजाय हने ठह याएकोमा खितवडा, ०६८-CR-०७५८, कत य यान, नेपाल
उ फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को सरकार िव. भाइराजा राई दनवु ार
दफा ९(१) (ग) अनस
यानस ब धी महलको १३(३) नं.
ु ार यस अदालतमा पनु रावेदन
नला ने ि थितमा ततु पनु रावेदन दता भएको देिखन बमोिजम कत य यानस ब धी कसरु ठहर हनको
आउने ।
लािग आपरािधक मनसाय राखी जानाजान ग रएको
अतः मािथ ग रएको िव ेषणअनस
ु ार सु कायको प रणाम व प मािनस मन गएको त य
अदालतले ितवादीम येका राम िकशोर महतो र मािणत हनपु दछ । दोषी मनसाय त वको अभावमा
राम साद चौधरीलाई जनही अिभयोग दाबीको िबगो यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु
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कायम हन नस ने ।
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
यान मान हदस मको कुरा मा नभएर मनािसब नै देिखन आउने ।
मतृ क ठूली दनवु ारको शरीरमा कुनै कारको ित
ितवादीले
गरेको
कुटिपटको
पु याउने उ े य वा मनसाय यी ितवादी कुमार भ ने कायमा लापरवाही वा हेलचे याई ंको मा ा भने
भाइराजा राई दनवु ारले राखेका िथए भ ने देिखन तल
ु ना मक पमा ग भीर कृितको देिखएको छ ।
आउँदैन । यान मान मनसाय त वको अभाव रहेको यस ितवादी तथा मतृ क दवु ै मादक पदाथ सेवन गरेका
अव थामा िववािदत वारदातलाई यानस ब धीको अव थाका देिख छन । मादक पदाथ सेवन गरेको भए
१३(३) नं. बमोिजम सजाय हने कसरु ठहर गनु पिन आफूले गरेको कायको स ब धमा कुनै चेतना नै
यायोिचत नदेिखने ।
नरा ने अव थामा पगु ेका िथए भ ने देिखँदैन । यस
वभावतः भिवत य ठहर हनको लािग अव थामा भनाभन भई हातपात र लछार पछार हँदा
फौजदारी अपराध हन आव यक पन मनसाय त वको ीमती ठूली दनवु ार लिड भइु मँ ा भएको िपकामा टाउको
अभाव रहेको हनपु दछ र आफूले गरेको कामबाट ठोिकएर चोट लागेको भ ने देिख छ । लछारपछारको
मािनस मनस छ भ ने प रणामको ान सो काय यो अव था हेलचे याईपूण र गैरिज मेवारपूण यवहार
गनलाई रहे भएको हनु हँदैन । मनसाय नहँदा नहँदै भ ने देिख छ । घाइतेलाई तु त अ पताल लैजानु
अ यािसत पमा वा संयोगवश कुनै काय भएको पनमा भोिलप ट मा अ पतालमा याउँदै गदा बाटामै
प रणाम व प मािनस मन गएमा भिवत य मािनने िनजको मु यु भएको ि थित देखापदछ । उि लिखत
िविधशा ीय मा यता रही आएको पाइने ।
घटनाका स दभमा हेदा ितवादीले आ नै कुटिपटबाट
वारदातको प, कृित, र घटना मतफ चोटपटक लागी घाइते भएक ीमतीको उपचारका
िवचार गदा आ नै ीमती ठूली दनवु ारलाई मान लािग आव यक संवेदनशीलता अपनाएको ि थित
वा िनजको शरीरमा कुनै कारको घा चोट पु याउने देखा परेन । वारदातको प, कृित र लापवाहीको
मनसाय राखेर ितवादी कुमार भ ने भाइराजा मा ातफ िवचार गदा िववािदत वारदात यानस ब धी
राई दनवु ारले कुनै काय गरेका िथए भ ने देिखँदैन । महलको ६(४) नं. बमोिजम अिधकतम सजाय हने
ीमतीले नौ मिहनाको ब चालाई बेवा ता गरी र सी ि थितको देिखन आउने ।
खाई अचेत भई सतु ेको िवषयमा स झाउने ममा
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
भनाभन भई हातपात र लछार पछार हँदा ीमती ठूली माणबाट ततु मु ामा ितवादी कुमार भ ने
दनवु ार लडी भइु मँ ा भएको िपकामा ठोि कएर चोट भाइराजा राई दनवु ारलाई भिवत य यानको कसरु दार
लागेको देिख छ । ितवादी वयंले ओछ् यानमा लगेर ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
सतु ाई औषधी िकनेर याई टाउकाको घाउमा लगाएको २०६८।३।२८ को फै सलामा मनािसब देिखएको तर
र भोिलप ट िबहानै ितवादी वयंले छरिछमेकलाई ऐनको दफा उ लेख गरेकोस म निमलेको हँदा सो
बोलाई ए बल
ु े समा हाली अ पतालमा याउँदै गदा हदस म के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
बाटामै िनजको मु यु भएको घटना रहेको छ । कुनै ऐन, यानस ब धी महलको ६ नं. को देहाय (२)
कारको इि छत आपरािधक प रणामको अपे ा राखेर अनस
ु ार गरेको सजायको स ा ऐ.ऐ. ६ नं. को देहाय
काय भएको देिखँदैन । यसैले ततु वारदातलाई (४) बमोिजम २ (दईु ) वष कै द र . ५००।- (पाँच सय
यानस ब धीको ५ नं. बमोिजम भिवत यको वारदात
पै ँया) ज रवाना हने ठहछ । अिभयोग दाबीबमोिजम
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सजाय हनपु दछ भ ने बादी नेपाल सरकारको झु ा हो भनी यी पनु रावेदक ितवादीह ले चनु ौती
पनु रावेदन पु न नस ने ।
िदई कारबाहीस म चलाएको भनी भ न नसके को
इजलास अिधकृत : िशव साद पराजल
अव थामा अंश मु ाको रोहमा नाग रकता िसफा रस
ु ी
क यटु र : उ रमान राई
गन यि लाई निझकाई भएको फै सला िु टपूण छ
इित संवत् २०७४ साल साउन २३ गते रोज २ शभु म् ।
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
तसथ, वादीले ा त गरेको नेपाली नाग रकताको
इजलास नं.११
माणप मा उि लिखत बाबु व.गोपाल साद िघिमरे
भ ने यहोरालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखएको हँदा
१
वादी िदप िघिमरे व.गोपाल साद िघिमरेको छोरा हो
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना भ ने देिखन आउने ।
धान म ल, ०६८-CI-०८०० र ०६८-CIपित तथा िपता व.गोपाल साद िघिमरेको
०८०१, अंशचलन, काश िघिमरे िव. िदप िघिमरे र ीमती िमठु िघिमरे शंकर िगरीसँग दो ो िववाह गरी
योती साद उपा याय िघिमरे िव. िदप िघिमरे
गएपिछ िमित २०१५।११।१८ मा िनमला नाम गरेको
वादी िदप िघिमरेले िनवाचन आयोगबाट छोरी ज म भइसके पिछ २०१७ सालमा यी वादीको
िमित २०५७।२।३१ मा मतदाता प रचयप ा त ज म भएकोले यी वादी गोपाल साद िघिमरेको छोरा
ग रसके को देिख छ । २०६३ सालमा कािशत होइन भ ने त य यी पनु रावेदक ितवादीह ले
मतदाता नामावलीको िववरणमा यीनै ितवादीह को सु अदालतमा देखाउन नसके को अव थामा सु
पा रवा रक िववरणसँगै यी वादी िदप िघिमरेको अदालतमा ितउ रप िफराउँदा िजिकर निलएको
नामसमेत रही बाबक
ु ो नाममा गोपाल साद िघिमरेको कुरा पनु रावेदनमा िजिकर िलएको भरमा सोतफ िवचार
नाम उ लेख भएको पाइ छ । मतदाता प रचयप गनपन
ु नै देिखँदैन । यसमा पिन िनमला िगरी शंकर
ा त गरेको सात वषपिछ यी वािदले अंश पाउँ भनी िगरीको छोरी भ ने िनजकै नाग रकताको माणप बाट
ितवादीह उपर िमित २०६४/९/२० मा मोरङ देिखए तापिन िनमला िमठु िघिमरेबाट ज मेको भ ने
िज ला अदालतमा िफराद दायर गरेको देिखयो । वादी कुरा कही ँकतैबाट देिखँदैन । य तो अव थामा यी
िदप िघिमरेले मतदाता प रचयप ा त ग रसके पिछ वािदलाई शंकर िगरीको छोरा हन भनी अनमु ानको
ितवादीह ले सो मतदाता प रचयप का स ब धमा भरमा भ न िम दैन । तसथ, यी यथ वादी िदप
स बि धत िनकायमा गई उजरु गरी बदर गराउन िघिमरे व.गोपाल साद िघिमरेको ीमती िमठु
सके को नदेिखँदा अ यथा भ न निम ने ।
िघिमरेतफबाट ज मेको छोरा हो भ ने पिु भएको
नेपाली नाग रताको माणप भनेको नेपाल देिखँदा अंश पाएको नदेिखएकोले नाता कायम गरी
सरकारबाट जारी हने िलखत हो । य तो िलखतमा अंश पाउने ठह याई सु मोरङ िज ला अदालतबाट
उि लिखत यहोरा अ यथा मािणत नभएस म भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
माणमा हण गनपन
िवराटनगरबाट भएको फै सला िमलेको देिखँदा अ यथा
ु ।
वादीले ा त गरेको मतदाता प रचय प भ न सिकने अव था नदेिखने ।
तथा मतदाता नामवलीमा भएको िववरण र नेपाली
सु
अदालतमा
ितवादी
काश
नाग रकताको माणप र यसमा उि लिखत यहोरा िघिमरेले तायदाती फाँटवारी साथ पेस गरेको िमित
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२०५९।३।३१ मा र.नं. १३८०४ को हालैको
२
बकसप बाट आएको ज गा मा तायदाती फाँटवारी मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना धान
पेस गरेको देिख छ । उ हालैको बकसप को िलखत म ल, ०७१-CI-१५२४, िनषेधा ा, महेश पराजल
ु ी
हेदा, िलखत यहोरामा “म मधु िघिमरे र काश िव. का क िज ला, पोखरा उपमहानगरपािलका वडा
िघिमरेसमेत दईु जनाको दताको ज गाम ये मेरो भाग नं.३ ि थत िवरे मिृ त पाक संर ण सिमित
हो । काश िघिमरेलाई ब डाप िदएको” भनी उ लेख
िनषेधा ाको आदेश एक िनरोधा मक
भएको देिखँदा सो ज गा मधु िघिमरेबाट अंशबापत (Preventive) कृितको हने हँदा यो हकािधकारमा
आएको र वादीले मधु िघिमरेसमेतबाट अंश पाउने अित मण हनस ने वल आशङ् का रहेको अव थामा
ठहर भएको हँदा एकासगोलमा रहेको अंिशयारमा ज गा मा जारी भई हकािधकार अित मण हनस ने
ब डा हँदैमा सो लाई िनजी मा न निम ने ।
अव थालाई रोिक हकािधकारको अित मण हनबाट
अतः मािथ िववेिचत आधार माण र जोगाउँछ । अित िमत भइसके को हकािधकारलाई
कारणह समेतबाट यथ वादी िदप िघिमरे व. यस आदेशको मा यमबाट चलन गराउन नसिकने ।
गोपाल साद िघिमरेसगँ बाबछ
िनवेदकले िवप ीले अित मण गरेको का क
ु ोराको नाता कायम
भई वादीले अंश नपाएको देिखएकोले तायदाती िज ला, पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं. ३ को
फाँटवारीमा उि लिखत स पूण स पि बाट ६ िक.नं.१२९ को ज गामा िवप ीले पिहला नै िविभ न
ख डको १ ख ड अंश भाग पाउने ठह याई सु संरचनाह िनमाण ग रसके को कुरा पनु रावेदनमा समेत
मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०६७।३।२२ मा वीकारेको र िज ला िवकास सिमितको कायालयको
भएको फै सलामा पनु रावेदक ितवादी अ बर िघिमरेको रकम िनकासा प , काय स प न ितवेदनलगायतका
नाममा दता े ता कायम रहेको िक.नं. २७३ को कागज माणबाट समेत पिु ट हन आएको छ । य तो
ज.िव. ०-१-१ ज गा िनजले बकसप बाट ा त गरेको पिहले नै संरचना िनमाण भइसके को अव थामा काम
िनजी आजनको स पि देिखएकोले सो स पि स प न भइसके को िवषयमा िनरोधा मक कृितको
ब डागन ठहरी भएको सु मोरङ िज ला अदालतबाट उपचार दान गनका लािग जारी ग रने िनषेधा ाको
िमित २०६७।३।२२ मा भएको िमलेको नदेिखँदा िनवेदनबाट उपचार दान गनस ने नदेिखने ।
सो हदस म उ फै सला के ही उ टी भई अ मा
िनवेदकले पनु रावेदनमा यसरी ज गाका
सु फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत स ब धमा चलेको िववाद अि तम नभएको अव थामा
िवरटनगरबाट िमित २०६८।३।२१ मा भएको फै सला पिन िवप ीलाई ज गामा अित मण गन नरो ने
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । नाता कायम गरी अंश हो भने सो ज गाको संरचना नै प रवतन हने हँदा
पाउने ठह याएको सु फै सला के ही उ टी भई सदर िनषेधा ाको आदेश जारी गरी अित मण गन काय
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको रो नपु न ह छ भनी िजिकर िलए पिन मािथ िववेचना
फै सला उ टी ग रपाउँ भ ने पनु रावेक / ितवादीह को ग रएअनस
ु ार अदालतमा िवचाराधीन मु ालाई असर
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पन गरी संरचनाको िनमाण काय भइसके को अव थामा
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
िनषेधा ाको आदेश जारी नहने ।
क यटु र: िसजन रे मी
अत: उपयु िववेिचत आधार कारणबाट
िनवेदन मागबमोिजमको िनषेधा ाको आदेश जारी गन
इित संवत् २०७४ साल साउन २५ गते रोज ४ शभु म् ।
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निम ने हँदा िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन रा नु हो । रा यका िनकाय वा अिधकारीले कानून
अदालत पोखराबाट िमित २०७१।१२।१८ मा भएको उ लंघन गरेको कारण कुनै पिन यि तािडत
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हन परेको अव थामा यस अदालतले असाधारण
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
अिधकार े को योग गरी उपचार दान गन
क यटु र: िसजन रे मी
संिवधानमा यव था गरेको पाइने ।
अि तयार दु पयोग अनस
इित संवत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शभु म् ।
ु धान आयोगले
३
आफूलाई संिवधानतः नभएको अिधकारको योग
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर गरी यी िनवेदकलाई कारबाहीको लािग लेखी पठाएको
मो ान,०७३-WO-१०१२, उ ेषण, मोदकुमार र िवप ी िश ा िवभाग र िज ला िश ा कायालय,
यादव िव. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग, बाराले िनवेदकसँगको करार र गदा िनजलाई
टङ् गालसमेत
कारवाहीको जानकारी गराई ितवाद वा सनु वु ाइको
संिवधानले खारेज ग रसके को अिधकारको मौका िदई कानूनी रीत पु याई वत पमा आफूलाई
योग गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको ा त अिधकारको योग नगरी अि तयार दु पयोग
आदेशलाई आधार मानी िज ला िश ा कायालय, अनस
ु धान आयोगको प का आधारमा मा करार
बाराले गरेको िनणयलाई कानूनस मतको िनणयको स झौता र गरेको देिखँदा िवप ीह को उ काय
सं ा िदन निम ने ।
िनणय गन िनकायले वत िववेक योग गरी िनणय
कानूनी रा य (Rule of Law) मा गरेको नदेिखनक
ु ा साथै संिवधान, िश ा ऐन, िनयम र
कानूनको सबैले पालना गनपछ
ु । शि पथृ क करणको ाकृितक यायको िस ा तको समेत िवपरीत भएकाले
िस ा तअनस
ु ार रा यका हरेक िनकायले संिवधान र िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था
कानूनले िनि चत गरेका काम, कत य र अिधकारको िव मान रहेको देिखने ।
योग संिवधान र कानूनको सीमािभ रहेर गनु
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणका
पदछ । यिद आफूलाई संिवधान र कानूनले िदएको आधारमा नेपालको संिवधानको धारा २३९
अिधकार े नाघी कसैले काम गदछ भने यस बेला मा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
कानूनी रा यको मू य, मा यतामा आघात पु न जा छ, काम, कत य र अिधकारअ तगत “अनिु चत
य तो अव था आउन निदन नै शि स तल
ु न र काय” स ब धमा िनदशन िदने वा लेखी पठाउने
िनय णको िस ा तको िवकास भएको पाइने ।
यव था नरहेको र ोत यि यव थापन (दो ो
अिधकार े नभएको, ाकृितक यायको संशोधन) िनदिशका, २०७१ को दफा ८.क.१.आ.
िस ा तिवपरीत काय भएमा, पालना गनपन
बमोिजम ोत यि सँगको करार स झौता र
ु
कायिविधको योग नगरेको अव थामा शासक य गन आधारह म ये िनवेदकसँग के कुन आधारमा
कायउपर याियक िनय ण गनपन
करार र ग रएको हो भ ने स ब धमा िज ला िश ा
ु ।
अिधकारको दु पयोग गन विृ ले कायालय बाराले उ लेख नगरी अि तयार दु पयोग
वे छाचारी व प धारण गरे कानूनी रा य कै अनस
ु धान आयोगको िमित २०७२।८।२५ को
अवधारणामा आघात पन ह छ । कानूनी रा य भनेको प बमोिजम िश ा िवभागले िमित २०७३।४।१७
नै कानून ारा को रएको िनिद ट घेराको मयादा कायम मा िज ला िश ा कायालय, बारालाई प पठाएको
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र िज ला िश ा कायालय, बाराले उ दवु ै प का २०५३ सालमा तमसक
ु गरी िलएको कजाको रकम
आधारमा िमित २०७३।१२।७ मा यी िनवेदकको २० वषस म पिन बझ
ु ाउनेतफ कुनै िच ता र चासो
करार स झौता र गरी पदािधकार रहेको िव ालयमा िनवेदकको देिखन आएन । य तै िववादको िक.नं.
िफता ग रएको भनी िदएको प नेपालको संिवधानको ५२१ को ज गा पिहला राि य वािण य बकमा िधतो
धारा २३९, िश ा िनयमावली, २०५९ र ोत यि
राखेकोमा लिलतपरु िज ला अदालतबाट िक.नं.
यव थापन (दो ो संशोधन) िनदिशका, २०७१ को १७० को ज गालाई पिहलो ाथिमकतामा राखी िबगो
दफा ८.क.१.आ.िवपरीत रहेको देिखएकाले नेपालको भराउने काय गन आदेश भएप चात् फुकुवा गराएकोमा
संिवधानको धारा १३३(२) अनस
ु ार अि तयार पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िक.नं. ५२१ को
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित २०७२।८।२५ घरज गाबाट िबगो भराउने आदेश भएप चात् पनु ः अक
च.नं. ६ अनु १४७ को िनदशनको प अनस
ु ार िव ीय सं था िसंचािहती बचत तथा ऋण सहकारी
िवप ी िश ा िवभाग, िव ालय कमचारी तथा ोत सं थामा िधतो रा ने काम भएको देिखएबाट फै सला
के यव थापन शाखा, सानोिठमी भ परु को िमित काया वयको कायलाई अवरोध पु याउने िनयत रहेको
२०७३।४।१७ च.नं. २ को प अनस
ु ार िवप ी िज ला देिखने ।
िश ा कायालय, बाराबाट िमित २०७३।१२।७
फै सला काया वयनको काय ार भ
च.नं. २१८१ को प को कारबाहीस ब धी यहोरा भइसके पिछ गा.िव. स.मा ज गा ख रद गरेको र सोको
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने र िनवेदकलाई िलिखत मू याङ् कन २६,००,०००।– उ लेख भए
यथावत् पदमा काय गन िदनु भनी िवप ीह का नाममा पिन यवहारमा सो ज गा २४,००,०००।– स ममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
पिन कसैले सकान आएको पाइएन । के उ े य र
उपरिज ारः िशवलाल पा डेय
प रप चले िक.नं. १७० को ज गाबाट िबगो भरी
क यटु र: िसजन रे मी
पाउने भनी िनवेदक भ न आएका छन्, अदालतको
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभु म् । फै सला काया वयनलाई कसरी कुन बहानाबाट टान
खोिजरहेका छन् भ ने अब छलङ् ग भइसके को छ ।
इजलास नं.१२
याय गरेर मा हँदनै याय गरेको देिखनु पिन पदछ
(Justice should not only be done but should
१
manifestly be seen to be done.) भ ने याियक
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी यिु छ । फै सला भएको २० वषस म पिन काया वयन
ई र साद खितवडा, ०७३-WO-०६३५, उ ेषण गन कायमा िविभ न बहानाबाजी गरी उ याियक
/ परमादेश, नरेश े िव. लिलतपरु िज ला अदालत, यिु को उपहास िनवेदकले गरी रहेको पाइ छ । यो
लगनखेलसमेत
िनवेदन हेदा सानाितना ािविधक कानूनी हतक डा
िव छाप गा.िव.स. अ तगत रहेको ज गा योग गद फै सला काया वयनलाई असहयोग गन
. २६,००,०००।– मू य ितरी ख रद गन तर उ े यिनिहत रहेको भ ने देिखन आएकोले िनवेदक
िवप ी रहे
धानको िबगो भराइिदनु पन ज मा अदालतमा सफा हात िलई वेश गरेको नपाइने ।
२५,००,०००।– पैयाँ बझ
अदालतको फै सलाको जीव तता काया वयन
ु ाइ फै सला काया वयन
गरी िदन िनवेदकले इ छा नै देखाएको पाइएन । प मा नै ह छ । फै सलाले िदएको हक अिधकार प ले
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ा नगरेस म सो फै सला के बल कागजी पमा मा उ े यले लगेको भए िनज पीिडताको अिभभावक,
रहेको ह छ । व ततु ः वा तिवक यवहारमा याय पीिडतासमेतलाई सोही यहोराको जानकारी िदनु
पाउने भनेको फै सलाले िदएको हक अिधकार प ले पन ह छ । घरबाट काठमाड मा काम लगाइिदन भनी
ा गरेको हनपु दछ । फै सला काया वयनबाट नै लगेको भ ने देिख छ । तर पीिडतालाई काठमाड मा
प ह ले वा तिवक याय ा गरेको अनभु ूित पाउने । ल दै नलगी भारतको िसमानामा पु याउने काय गरेको
अदालतबाट अि तम भइसके को लेनदेन पाइ छ । अदालतमा ितवादीले पीिडतालाई २
मु ामा वादीले ितवादीबाट भ रपाउने ठहरेको सावाँ वषपूवदेिख माया ेम बसी िववाह गन उ े यले लगेको
याजबापतको रकम भराई िदन वादीको िनवेदन परी हँ भनी उ लेख गरेका छन् । सो स ब धमा पीिडताले
फै सला काया वयनको चरणमा नै लामो अविधस म ितवादीको घरमा ीमती, ब चा छँदैछन् । िनजसँग
अलमिलरहेको र यस अदालतको असाधारण िववाह गछु भनेको होइन भनी बकप मा उ लेख गरेको
े ािधकारमाफत ह त ेप गन उिचत एवम् मनािसब पाइ छ । ितवादीले पीिडतालाई िववाह गन उ े यले
कारणह िव मान रहेको पाइएन । अदालतको लगेको हँ भनी अदालतमा गरेको बयान स य देिखन
फै सलाअनस
ु ार भएको काया वयन कायबाट नआउने ।
िनवेदकको संिवधान द कुनै हक हनन् भएको मा न
पीिडतालाई काममा लगाउन लान लागेको
निम ने हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हनु भनी अिधकार ा अिधकारीसम ितवादीले बयान
पदछ भनी िनवेदन दाबी एवम् िनवेदकका तफबाट गरेकोमा अदालतमा माया ेम बसी िववाह गन लान
उपि थत िव ान् कानून यवसायीह को बहस लागेको भनी बयान गरेको, फरकफरक त यह
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सज
ृ ना गरी ितवादीले िनद िषता देखाउने यास
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट गरेको देिख छ । पीिडतालाई नवु ाकोट ि थत घरबाट
िक.नं. ५२१ को घरज गाबाट फै सलाअनस
ु ार कायम महे नगर क चनपरु स म पु याई भारत िसमानातफ
भएको िबगो भरी भराउन काय गनु होला भनी िमित ल ने काय गदा जनु तौरत रका अपनाई झु ा कुरा भ न
२०७३।७।१८ मा उ च अदालत पाटनबाट भएको पीिडतालाई िसकाउने ज ता कायह ितवादीले
आदेशमा कुनै कानूनी िु ट िव मान रहेको देिखन गरेकोबाट नाबालक पीिडतालाई बे ने उ े यले नै
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहन लगेको त य पिु हन आउने ।
परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
यसरी उपयु िववेिचत आधार माणह बाट
इजलास अिधकृत: रामु शमा
िनज ितवादी भीमबहादरु तामाङलाई मानव
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभु म् । को दफा ३ बमोिजमको कसरु मा सोही ऐनको दफा
२
१५(१) (ङ) (२) बमोिजम १० वष कै द र एकलाख
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा.
पैया ज रवाना तथा ऐ.को दफा १७ बमोिजम
आन दमोहन भ राई,०६९-CR-०६४७, मानव
.५०,०००।- पीिडतलाई ितपूितसमेत भराइिदनु
बेचिबखन, भीमबहादरु तामाङ िव. नेपाल सरकार
पन ठहर गरेको सु क चनपरु िज ला अदालतको
भारतमा पीिडतालाई काम लगाइिदने िमित २०६८।३।२२ को फै सलालाई सदर हने
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ठह याएको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित हन नसके को अव थामा पिन चिलत दररेटअनस
ु ार
२०६९।३।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । बहाल बझ
ु ाउनु पन ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
पनु रावेदक बहालमा बसेको िनजकै िनषेधा ा
क यटु रः मि जता ढुंगाना
िनवेदन र २०५७ जेठ मसा तस मको बहाल
इित संवत् २०७३ साल चै २२ गते रोज ३ शभु म् । बझ
भ ने
पनु रावेदक
वयंको
ु ाएको
३
वीकारोि लगायतका कागज माणबाट पिु
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी भइरहेको अव थामा कबिु लयतको याद समा
तेजबहादुर के .सी., ०६७-CI-०६९५, बहाल भराई भइसके कोले बहालमा नबसेको भ ने पनु रावेदन
पसलबाट उठाई पाउँ, स जय जो छे िव. इ साद िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । अतः वादीले िफराद
जो छे
दाबीअनस
ु ार ितवादीबाट बहाल रकम भराई िदने
सालको बहाल .१५,०००।- बझ
ु ाउने गरी ठह याई सु भ परु िज ला अदालतबाट िमित
िमित २०५०।०२।३२ मा पनु रावेदक ितवादीसँग २०६४।२।३० मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
बहाल कबिु लयतको कागज भई िनजले २०५७ साल पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६।७।२४ मा
जेठ मसा तस मको वािषक बहाल बझ
ु ाएको भ ने भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यथ वादीले िफरादमा उ लेख गरेकोलाई पिन यी इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
पनु रावेदकले अ यथा भ न सके को देिखँदैन । यसरी क यटु रः िसजन रे मी
एक पटक बहाल कबिु लयत कागज गरी सोअनस
ु ार इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
वािषक बहालसमेत बझ
ु ाउँदै आएको अव थामा पिछ
आएर उ घरको सो िछँडी तला यथ वादीको नै
इजलास नं.१३
देिखई फै सलासमेत भइसके को अव थामा सोको
बहाल मैले ितनु बझ
१
ु ाउनु पन होइन भनी भ न निम ने ।
बहाल कबिु लयत बसेकोमा बहाल मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
कबिु लयतको अविध समा भए पिन िनर तर पमा सो डा.आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-००९८,०७१थानमा पनु रावेदक बसेको देिख छ । यस अव थामा CR-०२०६ र ०७३-RC-००२२, कत य यान,
आचरण यवहारबाट पिन वादी र ितवादीको बीचमा विकल खड् का िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव.
बहालमा ब ने अिघ गरेको कबिु लयतनामालाई बिु बहादरु सनु ार र नेपाल सरकार िव. मीनबहादरु
िनर तरता िदएको मा नु पन देिख छ । य तै गु ङ
कबिु लयतको कागज िववाद भएको अव थामा बहालमा
ितवादी गोिव द भ ने विकल खड् काले
बसेको छ छै न यिद छ भने के क तो सतमा बसेको छ अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार
भ ने िन य ल गन सहजता होस् भनेर बनाइने ह छ । रही बयान गरेको पाइ छ । तर उ बयानमा आफू र
कबिु लयत कागज नै नबनाएको अव थामा पिन यिद मीनबहादरु गु ङ एउटै िज लाको भई एउटै सैिनक
बहालमा बसेको र सोको सत अ य माणबाट पिु हन यारेक गल
ु रयामा काम गन, क रब क रब एउटै
आउँछ भने बहालमा बसेको नै मािन छ र पिु भएको समयमा यारेकबाट छु मा आएको र २०६७।१२।१३
सत तथा बहाल बझ
मा मीनबहादरु र िसतालाई आ घाट बजारमा भेटेको
ु ाउनु पन रकम यित नै हो भनी पिु
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कुरा वीकार गरेको पाइ छ । िनज मीनबहादरु र िसता कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको सु फै सला सदर
सनु ार सँगसँगै रासकुमारीको होटलमा आएको र राित गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सलालाई
सँगै िन के को भनी होटलवाली रासकुमारी, िनजक अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
छोरी आशमायाले बकप समेत गरेको देिख छ ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
यसको अित र सहअिभयु मीनबहादरु गु ङ् गको ितवादी गोिव द भ ने विकल खड् का तथा ितवादी
अदालतको बयान हेदा िनज विकल खड् का िसता मीनबहादरु गु ङले िसता सनु ारको कत य गरी
र िनज मीनबहादरु सँग बटु वलदेिख सँगै आएको, ह या गरेको देिखँदा िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन,
आ घाटको होटलमा सँगै बसेको र िसतालाई मान यानस ब धीको १३(१) बमोिजम सजाय गन र
मीनबहादरु लाई उ साउने, कसरी कहाँ मान भ नेमा बिु बहादरु सनु ारको कसरु मा संल नता नदेिखँदा
योजना बनाउने, वारदात थलमा मतृ कको खु ा प
िनजले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई सु
मीनबहादरु लाई मतृ कको घाँटी काट् न सहयोगसमेत गोरखा िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने
गरेको भनी उ लेख भएको पाइ छ । यसबाट यी ठह याएको त कालीन पनु रावेदन अदालत पोखराको
अिभयु ले वारदातमा संल नता देखाई अनस
ु धानमा िमित २०७१।१।७ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
भएको बयान सही रहेछ भ ने देिखन आयो । यस हने ठहछ । वादी नेपाल सरकार र ितवादी विकल
ि थितमा िनज िनद ष रहेछ भ न सिकने ि थित खड् काको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । मीनबहादरु
नदेिखने ।
गु ङको हकमा साधक सदर हने ।
ितवादी मीनबहादरु गु ङले नै बिदयाक इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
िसता सनु ारलाई मायाको ेममा पारी गोरखास म क यटु रः ेमबहादरु थापा
याएको र घरमा लैजान नस ने भएपिछ र मतृ कले इित संवत् २०७३ साल माघ २७ गते रोज ५ शभु म् ।
आफूलाई नछाड् ने भएपिछ विकल खड् कासमेतको मत
२
स लाह र सहयोगमा ू रतापूवक ह या गरेको देिखँदा मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
िनजलाई कसरु दार ठह याएको सु र पनु रावेदन तेजबहादुर के .सी., ०७२-CI-२०७५, िदवाल घर
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ नु पन नदेिखने । भ काई िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ, रइस नाउँ
ितवादी
बिु बहादरु
सनु ारउपर िव. अ दल
ु वािजद साई
यानस ब धीको १३(४) नं. अिभयोग रहेपिन िनज
ज गाको हक वािम वको िनधारण दता
आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको पाइ छ । िनज विकल
े ता र नाप न साकै आधारमा गनपन
ु ह छ । न.नं.
खड् का र मीनबहादरु कायरत सैिनक यारेक गल
ु रयामा ७, ८, ९ र १० को ज गा वादीकै िक.नं. ७१७ िभ को
जमदार पदमा कायरत रहेको र यी ितवादीह को ज गा देिखए पिन उ ज गालाई िववािदत देखाइएको
िबदा वीकृत गन अनशु ासन उ लङ् घन हँदा कारवाही छ । उ न.नं. का िववािदत घरज गाम ये अ ज गा
गन अिधकृत रहेको भ ने देिख छ । मीनबहादरु को र न.नं. ८,९ मा घर र न.नं. ७, १० खाली ज गा
पोलबाहेक िनजलाई गडाउ गन कुनै माण िमिसलमा देिख छ । न.नं. ११, १२ मा ितवादीको िनिववाद घर
मौजदु रहेको पाइँदनै । िनज गोरखा आएको भ नेस म र ज गा देिख छ भने न.नं. ६ वादीको िनिववाद ज गा
पिन नहँदा िनजले आरोिपत कसरु गरेको भ ने कुरा देिख छ । वादीको िनिववाद न.नं. ६ र ितवादीको
थािपत हनस ने देिखएन । तसथ िनजलाई आरोिपत न.नं. ११ र १२ िक ाको घरज गा बीचको न.नं. ६,
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७, ८, ९ को घरज गामा झगडा परेको हँदा सािबक
संिवधान एवम् कानूनी यव था र ती
गाउँ लकको वादीको िक.नं. ८४ र ितवादीको यव थाअनु प अदालतबाट भएका फै सला िव को
िक.नं. ८५ को न सा ि ट हेदा ज गाह समाना तर आचरण र यवहार लोकत तथा िविधको शासनको
सोझो लाइनमा रहेको देिख छ । यिद िववािदत समेत िव हने ।
घरज गाह को े ितवादीको मा ने हो भने बाङ् गो
यातायात सेवा पिन उपभो ाले ा त गन
भई न सा ि टसँग मेल खाँदनै । उ िववािदत एउटा सेवा हो । तसथ, यो सेवा पिन हरेक ि टबाट
घरज गाको े लाई वादीको मा दा न सा ि टको गणु तरीय हनु आव यक छ । सेवा गणु तरीय
प र आकृितसँग िम नु िभड् नक
ु ो अित र वादीको नभएमा सोको िव उपचार खो ने र ितपूितसमेत
िक.नं. ७१७ को े.फ.समेत िम ने र पु ने देिखन पाउने हक हरेक उपभो ालाई रह छ । यस ि बाट
आउने ।
रट िनवेदनमा उठाएको िववाद सावजिनक हक र
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट सरकारको िवषय रहे भएको देिखने ।
ितवादीह ले वादीको िक.नं. ७१७ को न.नं. ७, ८,
िव व यापार सँगठनको सद य भएको
९, १० को ज गामा क जा िखचोला गरी न.नं. ८ र नाताले बजारमा ग रने अ व थ ित पधाका कुनै
९ को खपडा तथा प क घरसमेत बनाएको देिखँदा पिन व पको िव मा उिभनु अब नेपालको राि य
ितवादीह ले बनाएको उ घर िदवाल भ काई दािय व बनेको छ । यो कुरा सरकारलगायत सबै
ती न.नं. का ज गाह को क जा मेटाई वादीलाई सरोकारवालाले बु नु र मनन गनु ज री देिखने ।
चलनसमेत चलाई िदने ठह याई भएको सु बाँके
अदालतबाट भएको फै सला काया वयन
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन जाँचबझ
ु आयोग गठन गन कुरा कुनै पमा पिन
गन गरी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित वीकारयो य हन स दैन । य तो माग संिवधान र
२०६८।२।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर कानूनअनु प पिन हँदैन । अदालतबाट भएको फै सला
हने ।
पूण पमा काया वयन ग रनु पछ । काया वयन गन
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
दािय वबाट सरकार वा कुनै संघ संगठन वा ित ठान
क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
पि छन नस ने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभु म् ।
रट िनवेदनमा भएका िनणयह को श द र
सार दवु ै कुरा हेरी पूण पमा काया वयन ग रनपु दछ ।
इजलास नं.१४
यसमा कुनै “तर, तापिन, तथािप” भ ने नै नहने ।
िववािदत त य एवम् कानूनको िव लेषण
मा. या.डा.आन दमोहन भ राई र मा. या. ी गरी अदालतले अि तम पमा आ नो अिभ यि
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०४४४, परमादेश, िदइसके को हँदा यस अदालतबाट फै सलाह को
अिधव ा योित बािनयाँ िव. नेपाल सरकारसमेत
काया वयनको िनि त जाँचबझ
ु आयोग गठन गन कुरा
संिवधान ारा याभूत पेसा, यवसाय र कुनै ि टबाट पिन आव यक छै न । सोबाहेकका अ य
रोजगारको हकअ तगत व थ यापार यवसायको कुराह जसबारेमा कानून वा नीित मौन छ वा देिखएका
हक पिन पछ । स मानपूण जीवनको हकिभ यवि थत सम याह को िव मान कानूनले सही त रकाबाट
यातायातको हक पिन पन ।
स बोधन गरेको छै न भने सो िवषयको अ ययन गन
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जाँचबझ
हकमा सोहीबमोिजम हने र यस अदालतको फै सला
ु आयोग गठन हनस ने ।
बढ् दो सडक स जाल र सडकको अव था, आदेशह ले समेटेका े ह बाहेक पिन यातायात
सावजिनक यातायात चलाउन यूनतम् पमा े मा अझै सवारी साधनको ािविधक गणु तर,
कायम रहनपु न सडकको तर र मापद ड, सडकको सावजिनक सवारी साधन चलाउन हनपु न सडकको
दरु ाव थाका कारण बरोबर भइरहने यातायात दघु टना यूनतम् मापद ड, दूषणको अव था, ट परिमट,
र दूषण िनय ण आिद िवषयह पिन अ ययनका यातायातका साधन र यवसायीह को यातायात
िवषयह हन स छन् । य तै गरी या ूह को चाप हेरी स चालन िविध, सवारी तथा यातायातको स चालन
यातायातको साधनको सं या िनधारण, यूनतम् पालो र यव थापनसँग स ब िनकायह को पारदश ता
अथात् खेप िनधारण, यूनतम् पमा पिन नाफामूलक एवं जवाफदेिहता, सरु ा, ितपूित, दघु टनामा
कमाइको सिु नि चतता तथा नेपाल ब द, च का जाम, दािय व िनधारणसमेतका िवषयह मा मािथ उ लेख
हड् ताल र आ दोलनका नाममा यातायात साधनह मा भएबमोिजम सम याह रहेको पाइने ।
पु याइने नो सानीको ितपूित, यातायातकम ह को
तसथ यातायात े मा रहेका बेिथित र
सरु ाको याभूित ज ता कुराह मा पिन अ ययन अ यव थाह को पिहचान गरी कानूनी, नीितगत
गरी सम याह को समाधान पिह याइनपु छ । र यव थापक य प मा गनपन
ु सधु ारका िवषयमा
िविधको शासनको काया वयनको लािग यो े को समेत अ ययन गरी ितवेदन पेस गन जाँचबझ
ु
सधु ार र सु यव था अप रहाय भएकोमा दईु मत हन आयोग ऐन, २०२६अ तगत सरोकारवालाह को
स दैन । सवारी तथा यातायात यव थापन ऐनले यी ितिनिध वसमेत रहने गरी एक उ च तरीय आयोग
सबै कुरालाई कुन हदस म समेट्छ र कुन िवषयमा नयाँ गठन गनतफ कानूनबमोिजम नीितगत िनणय गरी
ऐन ब नु ज री छ सो बारेमा समेत अ ययन आव यक आव यक काय गनु गराउनु भनी १ देिख ७ नं. स मका
छ । यी सबै िवषयमा िव ततृ अ ययन गरी ितवेदन िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
तयार भएपिछ मा कानूनी र सं थागत सधु ारतफ इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
मापद ड िनधारण गरी काय गन र यि गत तथा क यटु र: िसजन रे मी
सामूिहक िहतको संव न गन सिकने ह छ । यसैले इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३० गते रोज ५ शभु म् ।
यस िवषयमा एउटा छानिबन आयोग गठन होस् भ ने
िनवेदकको मागलाई अ वीकार गनपन
इजलास नं.१५
ु देिखएन ।
सावजिनक हक र सरोकारको यो िवषयमा सरकारको
यान जानु आव यक नै देिखने ।
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
अतः उपयु कारणह बाट यातायात े मा ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-००३५, कत य
िव मान िसि डके ट, भाडा, भाडादर, िबमा आिद यान, नेपाल सरकार िव. गृ म साद सापकोटासमेत
िवषयह मा यस अदालतबाट िमित २०६७/१०/१९
शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको मृ यक
ु ो
मा (०६५-WO-०४२१, ०६३-WO-०६७७, ०६५- कारण (Penetrating injury to the neck)
WO-००४७ का रट िनवेदनमा भएको िनणय र सोपूव भ ने उ लेख भएको र एकपटक मा घाँटीमा
िमित २०६१ सालको रट नं. ३४०२ को रट िनवेदनमा कािटएको अव था छ । शरीरमा ितकारको कुनै
िमित २०६३/०७/२१ मा भएका िनणयह को िनसान माण भएको भ ने उ ितवेदनमा उ लेख
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छै न । िमिसल संल न माणह मा र मूलतः घटना जाहेरी नपरेको र पिछ परेको जाहेरीमा मा िकटानी
मचु ु कामा मतृ क फे ला परेको थानको व रपरी वा गरी जाहेरी परेको भए पिन कुनै अकाट् य माण भए
अ य कुनै कोठा वा े मा कुनै कारको दशी माण उ जाहेरी मै पिन उ लेख हनस नेमा सो अव था
देिखँदनै । घरको मािथ लो तलामा घरप ी आफै ँ बसेको देिखँदनै । वारदात य दे ने अ कोही नभएको
र िनजले पिन त लो तलामा कुनै आवाज सनु ेको वा एकै कोठामा सतु ेकै भरमा जाहेरवालाले उ लेख
घटना कृितअनस
ु ारको ि या भएको खल
ु ाएको गरेअनस
ु ारको अव था नदेिखएको र मानपन
ु उ ेय
छै न । यी ितवादीह सँग मतृ कको कुनै कारको कारण र कसले िकन मारेको भ ने माण ऐन, २०३१
झैझगडा वा िववाद भएको भ ने कुनै माण देिखएको को दफा २५ अनस
ु ार मािणत गराउन सके को
छै न । घटनाको िदन मतृ कका िपताको जाहेरीमा कुनै नदेिखने ।
नाम िकटान नभएकोमा पनु ः२०६८।१।२४ मा िथर
िव वािसलो अकाट् य माणको अभावमा
नारायण यौपाने र राजेश कोइरालाको जाहेरी दखा त अनमु ान, आशंका र स भावना ज तो मनोगत
पदा यी ितवादीह ले मारेको यिकन खु न आएको माणलाई एक मा आधार बनाई कत यबाट
भ ने उ लेख गरे पिन यी दईु जाहेरीबीच के क तो मतृ कको मृ यु भएको भनी भ न यायोिचत नहने हँदा
त ययु िव ािसलो र अकाट् य माण फे ला परी ितवादीह तारानाथ यौपाने, एकदेव यौपाने र शंकर
यिकन खु न आएको हो सो िमिसलबाट नदेिखएको भ ने गृ म साद सापकोटालाई सफाइ िदने गरी भएको
अव थामा जाहेरीकै भरमा मा कसरु दार ठहर गनु पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलालाई अ यथा
यायोिचत नहने ।
भ न िमलेन अतः पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
घटना थल कृित मचु ु कामा घाँटीको २०६९।१०।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
घ टी मिु न २ ई च चौडाई ३ ई च ल बाई काटेको ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
एउटा मा चोट रहेको देिख छ । मतृ कको पो माटम नस ने ।
रपोट हेदा, एउटा मा चोट भई Sharp margins इजलास अिधकृत: जयराम े
and tailing भनी घाउको कृितमा उ लेख गरेको क यटु र: देवीमाया खितवडा
छ । यस कृितको घटनामा Dead body tells इित संवत् २०७४ साल पस
ु १७ रोज २ शभु म् ।
the tale अथात् मतृ शरीर आफै ँ ले कथा भ छ
भ नेसमेत अवधारणा रहेको छ । सबै कृितको Cut
इजलास नं.१६
injury ह याको अकाट् य माण होइन । आ मह या
गदाको मानिसक अव था फरक फरक हने हँदा मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
यसमा एक पता खो नु यायोिचत हँदैन । ह यामा पु षो म भ डारी, ०७३-CI-०४२५, अंशसिहतको
Forseightness of consequence तथा Desire स ब ध िव छे द, शा ता शाही िगरी िव. ह छे माया
of consequence हनु पिन आव यक हने ।
शाही
घटनाको व तिु थित, लास तथा घाउको
मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको १८ नं. मा मानो
कृित एवम् घटना थलको अव था हेदा आ मह या नछु ई सँग बसेको अंिशयार छन् भने जनु सक
ुै
होइन भनी िकटानी पमा भ नस ने अव था अंिशयारले सगोलको स पि बाट वा सगोलको खेती,
देिखँदैन । सु जाहेरीमा यी ितवादीह उपर िकटानी उ ोग, यापार यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको
50

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, चै - २
आजन र लेनदेन यवहारको महलको ८ नं. बमोिजम भएपिछ थप िबदा मा दा पिन जि मएक ब चीको मृ यु
लगाएको ऋण सबै अंिशयारलाई भाग ला छ भ नेसमेत भएको ीमतीको मानिसक स तल
ु न िब ी बहलाएको
कानूनी यव था भएको स दभमा ततु मु ामा यी भनी झु ा िववरण उ लेख गरी कायालय मख
ु लाई
वादी ितवादीसँग मानो नछु ई सँग बसेको अव थामा गमु राहमा राखी मौिखक पमा थप िबदा माग गरेकोमा
लागेको ऋण ब डा नला ने भ न िम ने हँदैन । यस कायालयबाट हरी खटाई बु दा सबै झु ा सािबत
ि थितमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट तायदाती भएको भ ने देिखएको ि थित छ । यसभ दा अिघ
फाँटवारीमा उि लिखत ितवादीले यि बाट पिन िमित २०७३।१०।१३ गते े ीय हरी तािलम
िलएको ऋणको हकमा साहले नािलस गरेको बखत के िदपायलबाट तािलम समापन गरी िफता रमाना
कानूनबमोिजम हने भनी गरेको फै सला कानूनस मत हँदासमेत कायालयमा गैरहािजर रहेकोले िनजलाई
नै देिखयो । यि गत ऋणको दािय व वादीले यहोन २ तलबविृ घटुवा गन िनणय भएको भ ने िलिखत
नपन भ ने पनु रावेदन िजिकर एवम् िनजको कानून जवाफबाट देिख छ । उि लिखत िनवेदकले गरेका
यवसाियको बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । उपरो ि याकलापह िकन पटकपटक गरेको भनी
तसथ, पनु रावेदन अदालत पाटनबाट सोिधएको प ीकरणको जवाफमा कुनै कारण उ लेख
सु फै सला के ही उ टी गरी तायदाती फाटवाँरीमा गरेको देिखँदनै । िनवेदकले पटकपटक अनशु ासन
उि लिखत ऋणको हकमा साहको नालेस परेका बखत उ लंघन गरेको भ ने देिखने ।
कानूनबमोिजम ठहरेअनस
हरी संगठन ज तो अनशु ासनमा रही
ु ार हने र अ मा सु िज ला
अदालतको फै सला सदर हने गरी िमित २०७३।३।२ कत य पालन गनपन
ु िनकायमा यसरी पटकपटक
मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अनशासनहीन काम गनलाई माफ तथा छुट िदँदै जाने
इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
हो भने सँगठनले िलएको उ े य पूरा गन किठन पन
क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
जा छ । हरी सँगठनमा पटकपटक अनशु ासनहीन
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
ि याकलाप गन हरी कमचारीलाई मा र सधु ारको
मौका मा िदइरहन उपयु हने देिखँदैन । यसकारण
इजलास नं.१८
अनशु ासनिवपरीत काम गन हरी कमचारीलाई हरी
िनयमावली, २०७१ को िनयम ११३ को देहाय (१)
१
को (क) र (घ) को कसरु मा गरेकोमा कानूनबमोिजम
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी ि या पूरा गरी भिव यमा सरकारी सेवाको लािग
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-०४३६, उ ेषण, अयो य नठह रने गरी सेवाबाट बखा त गन गरेको
जमनराम लोहार िव. हरी नायब महािनरी क सदु ूर िनणयमा कुनै कानूनको िु ट गरी भएको भ ने नदेिखने ।
पि म े ीय कायालय, िदपायलसमेत
तसथ, अिधकार ा त अिधकारीले कानूनको
ीमती सु के री नहँदै भएको भनी झु ा अि तयारीिभ रही कानूनबमोिजमको ि या पूरा
िववरण िदई िमित २०७२।१२।३१ गतेदेिख नै सु के री गरी हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ११३ को
याहार िबदा वीकृत गराई िबदामा बसेको तर ीमती देहाय (१) को (क) र (घ) को कसरु ठहर गरी ऐ.
िमित २०७३।१।२४ मा मा सु के री भएको भ ने िनयमावली, २०७१ को िनयम १०९(ख) (१) बमोिजम
देिख छ । यसैगरी िनजले िलएको सु के री िबदा समा भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, चै - २
गरी िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको सदु ूर अिधकारीसम को बयानमा कसरु मा सािबत रही बयान
पि म े ीय दङ् गा िनय ण हरी गण महे नगर गरेका भए तापिन िनजको सँग साथबाट लागु औषध
क चनपरु को िमित २०७३।२।२५ को िनणयउपर खैरो हेरोइन बरामद नभएको, िनज सु अदालतमा
पनु रावेदन सनु ी सदु रू पि म े ीय हरी कायालय बयान गदा कसरु मा पूणतः इ कार रही बयान गरेका,
िदपायल, डोटीका हरी नायब महािनरी कबाट िमित िनजको इ कारीलाई पिु ट हने गरी सा ीको बकप
२०७३।५।१ मा उ िनणय सदर गन गरी भएको भएको, अशोक ितवारीसँगै प ाउ परे पिन िनजलाई
िनणयमा कानूनी िु ट नदेिखएको हँदा िनवेदकको अशोक ितवारीले मािसक .१०,०००।– िदउँला
मागबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट भनेकाले सँगै िहँडेको भनी िनजले सु अदालतमा
िनवदेन खारेज हने ।
बयान गरेको देिखँदा िनज ितवादी ततु अिभयोग
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
दाबीबमोिजमका कसरु दार नभइ िनज आिथक आजन
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभु म् ।
गन उ े यले अवैध लागु औषध हेरोइनको कारोबारमा
२
मितयारस म रहेको देिखएकोले िनज िव ऐ. दफा
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी १७ बमोिजम सजाय गन गरी भएको सु अदालतको
पु षो म भ डारी, ०६६-CR-०६८४ र ०६७- फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
CR-०८३६, लागु औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार पाटनको फै सलालाई अ यथा मा नु पन नदेिखने ।
िव. जग नाथ महतो, अशोक ितवारी िव. नेपाल सरकार
अतः मािथ िववेिचत आधार माणसमेतबाट
ितवादी अशोक ितवारीको सँगसाथबाट ितवादी अशोक ितवारीको साथबाट १८० ाम लागु
मौकामा १८० ाम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको देिखएबाट िनज
भई िनज मौकामा अिधकार ा त अिधकारीसम को ितवादीले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
बयानमा उ बरामदी र कसरु ित सािबती रहेका र दफा ४ को ख ड (च) मा उि लिखत लागु औषध
सोलाई ितवेदकह .ना.िन. मशः कृ णगोपाल ओसारपसार ख रद िब गन कसरु गरेको देिखँदा
पने र रता बराल तथा .स.िन. होमिब म काक सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम ितवादी
वयं अदालतमा उपि थत भई उ बरामदी र अशोक ितवारीलाई १५ वष कै द र .५,००,०००।ितवादीको मौकाको सािबतीलाई संपिु हने गरी (पाँच लाख पैयाँ) ज रवाना हने र ितवादी जग नाथ
बकप गरी िदएको आधार माणबाट समेत ितवादी महतो आिथक आजन गन उ े यले अवैध लागु औषध
अशोक ितवारी लागु औषध खैरो हेरोइनको ख रद हेरोइनको कारोबारमा मितयारस म रहेको देिखएकोले
िब ओसारपसारमा संल न रहेको पिु ट हन आएकाले िनजलाई ऐ. दफा १७ बमोिजम ७ वष ६ मिहना कै द
िनजलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को र .२,५०,०००।– (दईु लाख पचास हजार पैयाँ)
दफा ४(घ)(च) को कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको दफा ज रवाना हने ठह याई काठमाड िज ला अदालतबाट
१४(१) को देहाय दफा (छ)(३) बमोिजम सजाय गन भएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
गरी भएको सु अदालतको फै सलालाई सदर गन पाटनबाट िमित २०६६।५।९ मा भएको फै सला िमलेकै
गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलालाई देिखँदा सदर हने ।
अ यथा मा नपु न नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा डेय
ितवादी जग नाथ महतोले अिधकार ा इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् ।
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