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डाँका
कत य नेपाल सरकार िव. अ भज
ु ा
यान शु लसमेत
इजलास नं. १७
५८ - ६०
जबरज ती िदनेश वादीसमेत िव. नेपाल
करणी सरकार
िजतबहादरु महजन िव.
उ ेषण /
पनु रावेदन
अदालत,
परमादेश
पाटनसमेत
एकल इजलास
६०
उ ेषण / िडना महजनसमेत िव. गोपाल
परमादेश महजनसमेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, फागनु - २
सानोिठमी भ पुरसमेत
संयु इजलास
उ च मा यिमक िश ा प रषदबाट
उच
्
मा यिमक तहको अ यापन गन स ब धन दान
१
ग रएको रट िनवेदक ाचाय रहेको अमर आदश
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या.डा. ी आवासीय उ च मा.िव. नयाँ बाने रसमेतका देशभरका
आन दमोहन भ राई, ०७१-WO-०६५९, उ ेषण, ७२ वटा िव ालयह ले िवगत २।३ वषदेिख िनयिमत
अ ण खड् कासमेत िव. िज ला िश ा कायालय,
पमा अ ययन अ यापन नगरे नगराएका कारण
स रीसमेत
प रषदक
् ो १८२ औ ं बैठकको िनणयबमोिजम य ता
िव ालयले िमित २०७१।२।४ मा िव ालय िनयिमत पठनपाठन नगराउने िव ालयह को
यव थापन सिमितका संयोजक देवन चौधरीको स ब धन खारेजीको ि या अगािड बढाउने भनी िमित
संयोजक वमा बसेको अिभभावकको भेला बैठकबाट २०७२।३।७ को गोरखाप दैिनकमा सूचना कािशत
िव ालय यव थापन सिमित गठनस ब धी आव यक भएको र सो सूचनामा िव ालय खारेज नहनपु न कुनै
छलफल गरी सोही िव ालयका अिभभावक ी कारण भए माणसिहत १५ िदनिभ प ीकरण पेस
मो. हिववु ला अ सारीलाई सिमितको अ य मा गन सूिचत ग रएकोमा िनजले प ीकरण पेस गरेको
सवस मत चयन ग रएको र अ य ले तीन जना भए तापिन सूचनामा माग भएबमोिजम िवगत २।३
सद य मनोनयन गरी उपि थत भेलाका ८० जना वषमा क ा ११ र १२ मा यी िव ाथ ह रिज ेसन
अिभभावकह ले ह ता र गरी सवस मत पमा सबै गरी पठनपाठन गराएको भनी नामस म उ लेख गन
ि या र कायिविध पूरा गरी िव ालय यव थापन सके को अव था नदेिखने ।
सिमितका पदािधकारीको मनोनयन ग रएको
िनवेदकले िवगत लामो समयदेिख क ा ११
माइ यटु सिहतका कागजातह िलिखत जवाफसिहत र १२ का कुनै पिन क ाह स चालन नगरी प रषदल
् े
पेस भएको ितिलिपबाट देिखने ।
उपल ध गराएको स ब धनलाई ग भीर पमा
िव ालय यव थापन सिमित गठन गदा निलएकोले उ स ब धन खारेज गन वा नगन भ ने
अिभभावकह को भेलाबाट सवस मत पमा स ब धमा यी िनवेदकले बझ
ु ाएको प ीकरणसमेतको
गठन भएको देिखँदा रट िनवेदकह ले िनवेदनमा अ ययन गरी सो सिमितले पेस गन ितवेदनको
उठाएकोज तो कायिविध नै पूरा नभई गठन भएको आधारमा िनवेदक ाचाय रहेको िव ालयको स ब धन
भ ने िनवेदन िजिकर औिच यपूण नहँदा ततु रट कायम रहने वा नरहने भ ने िवषयमा िनणय हन बाँक
िनवेदन खारेज हने ।
नै रहेको अव थामा सो िव ालयको स ब धन खारेज
इजलास अिधकृत: ठिग क ेल
ह छ भ ने पूवानमु ान गरी यो रट िनवेदन दायर हन
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
आएको अव था देिखने ।
अतः िमित २०७२।३।७ मा िवप ी उ च
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा यािमक िश ा प रषदब् ाट प ीकरण पेस गन
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या.डा. ी सूचना कािशत भएप ात् प ीकरण पेस ग रसके को
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०००६, उ ेषण, तर यसमा िनणय हन बाँक नै देिखएको, यस िवषयमा
बस तबहादुर े िव. उ च मा यिमक िश ा प रषद्, व तिु न िनणय गनपन
ु दािय व िवप ीह को रहे
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भएकै देिखएको तथा कथंकदािचत कानूनिवपरीतको देिख छ । यो कुरा सूचनामा नै उ लेख भएको र
िनणय भएमा सोबमोिजम कानूनी उपचार खो न स ने िनवेदकले सो कुरालाई वीकार गरी भना भएका छन्
नै हँदा प ीकरण नै सो न नपाउने भ नु मनािसब भने िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका िदइरहनपु छ भ न
नहँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
िम ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: ठिग क ेल
िनवेदक वयम्ले पटकपटकको परी ामा
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
आफू असफल भएको वीकार गरेको ि थित र िनज
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज ४ शभु म् । अ ययनरत िक कलेजले िलने आ त रक मू याङ् कन
३
परी ा ि -बोडमा यी िनवेदकले कुनैपिन िवषयका
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या.डा. ी परी ा पास गन नसके को, कलेजले िनजको कमजोर
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०८१०, उ ेषण, शैि क अव थामा सधु ार याउन अनेकन् यास
दीपककुमार म डल िव. ि भुवन िव िव ालय, गदा पिन नसके पिछ बा य भएर िनजको भना र गनु
क ितपुरसमेत
परेको भ ने उ लेख भएको पाइयो । यसरी पटकपटक
िश ा ज तो अित नै संवेदनशील िवषयमा अनु ीण हने िव ाथ लाई पिन अ ययनको अवसर
पटकपटक अनु ीण भएका िव ाथ ह लाई अक िदइरहनपु छ भ ने यायको रोहमा िम ने देिखँदनै ।
वषमा अ ययन गन िदनु कुनै पिन ि कोणबाट उिचत य तो कुराले शैि क वातावरण दूिषत हने त छँदैछ ।
र तािकक मा न सिकँ दैन । यी िनवेदकको हकमा मा ै िव ाथ को पिन अ ययनका अ य िवक प नखोजी
नभई ि भवु न िव िव ालय ाि क प रषदले
् िमित अमू य समय बबाद गन हँदा िव ाथ वयम्को िहतमा
२०५०।५।१ गते (अग १७, १९९३) बाट अ ययन समेत यो कुरा नहने ।
गन एम.िव.िव.एस.का चौथो समूहबाट थम फे जमा
पाठ् य ममा उि लिखत दो ो वषबाट ते ो
अ ययन हने सबै िवषयह पास नगरी दो ो फे जमा वषमा वेश गन दो ो वषका स पूण िवषयह अिनवाय
अ ययन गन निदने, थम फे जका सबै िवषयह
उ ीण गनपन
ु ावधान ि .िव. ऐन, २०४९ को दफा
दो ो वषमा हने पिहलो िनयिमत परी ाप ात् अक १२(ख) र (घ) कै प रिधिभ रहेको देिखनक
ु ा साथै
३ पटकस म पास गनपन,
ु कसैले अक ३ पटकस म सो यव था िश ास ब धी हकको िवपरीत नहने भनी
थम फे जका िवषयको परी ामा अनु ीण भए य तै िवषय समावेश भएको ०६८-wo-००५० को
य ता िव ाथ ह को एम.िव.िव.एस. को भना र उ ेषण परमादेशसमेतमा िनणय भइसके को समेतबाट
गरी काय मबाट हटाउने भ ने िनणयबमोिजम नै यी
ततु िववादमासमेत िनवेदकलाई असमान यवहार
िनवेदकको भना र ग रएको देिखने ।
ग रयो भ न िम ने नदेिखने ।
िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलए ज तो
अतः उपयु कारणह बाट पटकपटक
संिवधानको समानताको हक र ाकृितक यायको असफल भएका यी िनवेदकलाई िनवेदन मागबमोिजम
िस ा तबमोिजम सनु वु ाइको मौका नै निदई आदेश जारी हनपु न अव थाको िव मानता नदेिखँदा
संवैधािनक हकािधकार हनन् गरेको भ नेतफ ि गत रट िनवेदन खारेज हने ।
गदा भनाको सूचनामा नै थम फे जको परी ा उ ीण इजलास अिधकृतः ठिग क ेल
नगरी दो ो फे जमा वेश पाइँदैन भ ने मौका परी ा क यटु रः अिमरर न महजन
तीनपटक मा िदन पाइ छ भ ने कुरा उ लेख भएको इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज ४ शभु म् ।
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४
भएको भने पिन यसलाई जबरज ती करणी भएका
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी त य र माणबाट समिथत हँदैन भने यहाँ जाहेरी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०४०५ र ०७२- र पीिडतको बकप ले मा मा यता पाउन नस ने ।
CR-०६६६, जबरज ती करणी, द डपाणी ढकाल जाहेरीको िव सनीयता भनेको जाहेरीबमोिजमको
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. द डपाणी बकप हनपु दछ । जाहेरीिवपरीतको बकप माण
ढकाल
ा हन नस ने ।
पीिडतको वा य परी ण ितवेदन
ितवादीसमेत अित ि िवहीन देिखएको र
उि लिखत बेहोरामा No H/O any physical अित ि िवहीनले के ही ि िवहीनलाई जबरज ती
relationship in the past. Both Breast normal करणी भएको भनी थािपत हन आएको नदेिखँदा
/ No any injury in the front or back, Pv-No ितवादीलाई कसरु दार ठहर गन आधार कारण र
bleeding, No tear and Laceration, Hymen माणबाट पिु हन आएको पाइएन । सु िज ला
intact , P/R- no P/R bleeding / No any injury अदालतबाट ितवादीलाई जबरज ती करणीमा
around anus, High vaginal swab sent for कसरु ठहर गरेको तथा पनु रावेदन अदालत, पोखराको
sperm-No Spermatozoa seen उ लेख भई फै सलासमेत िमलेको नदेिखँदा ितवादीलाई अिभयोग
पीिडतको शरीरमा यौनज य कायबाट पन स ने दाबीबमोिजम कसरु ठहर हनपु दछ भ ने वादी
ितको कुनै िकिसमको संकेत नपाइएको भ ने परी ण नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
ितवेदनबाट जबरज ती करणीको अथवा जबरज ती नसिकने ।
करणीको उ ोग थािपत हने कृितका कुनै ल ण वा
तसथ मािथ िववेिचत पीिडतको वा य
िच देिखएको अव था छै न । वादी नेपाल सरकारले परी ण ितवेदन, वयम् पीिडतको इजलाससम को
जबरज ती करणीको कसरु ठहर ग रनपु छ भ ने भनाइसमेतका माण र आधारबाट ितवादीउपरको
पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा उपयु पीिडतको वा य कसरु मािणत हन नसके बाट ितवादीलाई जबरज ती
परी ण ितवेदनबाट समिथत नभएको र वयम् करणीको कसरु कायम गरी सजाय हने ठहर गरेको सु
पीिडतले अकाको उ साहटमा आई उजरु गरेको िज ला अदालत र जबरज ती करणीको उ ोगको
भनी उ लेख गरेको अव थाबाट र ितवादीले गरेको कसरु ठहर गरी सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत,
अदालतसम को बयानबाट समेत अिभयोग दाबी पोखराको िमित २०७२।२।२१ को फै सला उ टी भई
खि डत भइरहेको अव थामा पीिडतले ितवादीलाई ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
सफाइ िदलाउने मनसायबाट इजलाससम उपयु
जाहेरवाली वयम् ि िवहीन रहेक िनजले
बेहोरा उ लेख गरेक हन् भ न िमलेन । जबरज ती जाहेरी िदँदाका समयमा आफूले िदएको झु ा जाहेरीको
करणीको वारदात भएको भ ने पीिडतको शारी रक प रणामबाट ितवादीलाई के क तो असर पन हो भ ने
जाँच ितवेदन र वयम् पीिडतको भनाइसमेतका िवचार नै नगरी कसैको बहकाउमा जाहेरी िदएक र
माणबाट पिु हन आएको नदेिखने ।
आज इजलाससम उपि थत भई ग तीसमेत वीकार
सरकार वादी मु ामा जाहेरी दरखा त मु ाको गरी ितवादीले कसरु गरेको होइन झु ा जाहेरी
सु वात गन सूचक हो । य तो सूचनालाई भरपद िदएकाले सजाय भो न तयार छु भनी मा याचना
तवरबाट पिु हनपु छ । जाहेरवालीले जबरज ती करणी गरी िनवेदनसमेत िदएक ले जाहेरवालीको मानवीय
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कमजोरी र ि िवहीनताको संवेदनशीलतालाई समेत नबझ
ु ाएको भ ने िज ला िवकास सिमितको िलिखत
िवचार गरी जाहेरवालीलाई सजाय गन नपन ।
जवाफको बेहोरासमेत तकसङ् गत (Reasonable)
इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
नदेिखने ।
िनवेदकले रोय टी उठाउन पाउने अिधकार
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १८ गते रोज २ शभु म् ।
५
भएकोमा िववाद नदेिखएको, सो अिधकारको अित मण
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी बमकुमार भएको भनी रट िनवेदक अदालत, वेश गरेकोमा
े , ०७२-CI-१२८५, ०७२-CI-११७७, परमादेश िनवेदकले उठाउन पाउने रोय टी उठाउने स ब धमा
तथा िनषेधा ा, ीतेज रावल िव. म ल िनमाण सेवा सहजता, सहयोग र अ य सरकारी िनकायको सहयोग
र िज ला िवकास सिमितको कायालय, कै लाली र सम वय गरी कर रोय टी उठाउने वातावरण िमलाइ
दानबहादुर शाही
िदनु पनमा िवप ी िज ला िवकास सिमित कै लालीले
िनवेदक िज.िव.स.को कर उठाउने य तो कुनै सहयोग गरी स झौताको अक प लाइ
करारबमोिजमको ठेकेदार देिखएकोमा ला ने कर सहयोग गरेको नपाइने ।
रोय टी ितनु बझ
रानीजमरा कुल रया िसँचाइ आयोजनाले
ु ाउनु नपनसमेतको कुनै कुराको
िजिकर कुनै प ले िलएमा य तो िजिकर िलने ला ने कर शु क रोय टी ज ता सङ् कलन आय
प ले नै मािणत गनपन
ु ह छ । िसँचाइ िवभागले ितनु बझ
ु ाउनु पन देिखएकोमा रानीजमरा कुल रया
रानीजमरा कुल रया िसँचाइ आयोजनालाई िमित िसँचाइ आयोजनाले ला ने रोय टी िज.िव.स.को
२०७१।१२।२९ मा िनयमानस
ु ार रोय टी उपल ध करारबमोिजमको आिधका रक ठेकेदारलाइ ितरे
गराउनेतफ आव यक कारबाहीको लािग भनी प बझ
ु ाएको भ ने नदेिखएकोले िवप ी िज ला िवकास
लेखेको देिखँदा रोय टी ितनु नपन, रोय टी नला ने वा सिमित कै लाली र िवप ी रानीजमरा कुले रया
छुट पाउने भ ने नदेिखने ।
िसँचाइ आयोजनाले आ नो दािय व पूरा गरेको भ ने
िवप ी िज ला िवकास सिमितले रानीजमरा नदेिखएकोले िनज िवप ीह का नाउँमा िनवेदन
कुल रया िसँचाइ आयोजनालाई आव यक िजिकरबमोिजम आदेश जारी हने अव था नै देिखने ।
सहयोग ग रिदने भनी िमित २०७१।१२।१३
तसथ, िज ला िवकास सिमित र रट
र िमित २०७१।१२।१८ मा समेत प लेखेको िनवेदकबीच भएको कबिु लयतनामाअनस
ु ार िनवेदकले
देिख छ । यसरी स झौता भएकोलाई वीकार नै गन उठाउन पाउने िब कर रकम उठाउने स ब धमा
तर स झौताअनस
ु ारको रोय टी उठाउन आव यक आव यक यव था िमलाउनु भनी िवप ी िज ला
सहयोग नगरी आ नो दािय व र िज मेवारीबाट िवप ी िवकास सिमित र रानीजमरा कुल रया िसँचाइ
िज ला िवकास सिमित कै लाली पि छन खोजेको आयोजना िटकापरु का नाउँमा परमादेशको आदेश
देिखयो । आय सङ् कलन गन करारबमोिजमको जारी हने र िनवेदकले असल
ु उपर गरी िलन पाउने रकम
ठे केदारलाइ सरकारी िनकाय िज ला िवकास असल
ु नहँदास म िज ला िवकास सिमित कै लालीका
सिमितको कायालयले अ य सरु ा िनकायसमेतको नाउँमा बक यारे टी जफत गन, गराउने काय नगनु
सम वया मक वा कानूनी सहयोग नगरेको अव थामा नगराउनु भनी िवप ी िज ला िवकास सिमितका
दो ो ते ो िक ता िनवेदक ठेकेदारले बदिनयतसाथ नाउँमा िनषेधा ाको आदेशसमेत जारी हने ठह याएको
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पनु रावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०७२।५।२९ प समेतबाट िनजको ज मिमित २०१८।६।१० कायम
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हने देिखएकोले सोको िवपरीत हने गरी िनवेदकको
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
ज मिमित २०१५।१।१ कायम गरी रेकड रा नेसमेतको
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
िवप ीको काय एवम् िनणयह समेत उ षे णको
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभु म् । आदेश ारा िनणय बदर गरी िदएको छ । िनवेदक
६
ल मीलाल महजनको ज मिमित २०१८।६।१०
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी कायम हने गरी िकताबखानासमेतमा रेकड िमलाउन,ु
ड बरबहादुर शाही, ०६९-WO-१३५७, उ ेषण / िनजले बहाल अविधमा पाउने कानूनबमोिजमको तलब
परमादेश, ल मीलाल महजन िव. नेपाल टेिलकमसमेत भ ा सिु वधासमेत िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह को
िनवेदक ल मीलाल महजनले िमित नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
२०३४।११।२५ मा िलएको नेपाली नाग रकताको इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
माणप मा १६ वष उ लेख भएको देिख छ । सो क यटु र: रामशरण ितिमि सना
िमितले हेदा िनवेदकको ज मिमित २०१८ हन इित संवत् २०७४ साल असोज ३० गते रोज २ शभु म् ।
आउँछ । नेपाल दरु स चार क पनी िलिमटेड कायकारी
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०६७९, उ ेषण
िनयमावली, २०६१ को िनयम १०७ को कानूनी
/ परमादेश, ल मीलाल महजन िव. नेपाल
यव थाले िनजले नोकरीमा वेश गदा पेस गरेको
टेिलकमसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
सवारीचालक अनमु ित प (लाइसे स) मा वष २५
फै सला भएको छ ।
उ लेख गरेको र िनजले २०४३।४।२१ मा लाइसे स
७
िलएको देिखँदा सो िमितले ज मिमित २०१८ स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
हनेमासमेत िववाद नदेिखने ।
टंकबहादुर मो ान, ०६९-WO-०८१९, उ ेषण
सामा यत: कमचारी स चयकोषको रेकड / परमादेश, िद या रोिजन ए ड टप टाइन ा.िल.
अ य माणप को आधारमा कायम हने कृितको िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
अिभलेख हो र अ य ज मिमित कायम हने आधार िसंहदरबारसमेत
नभएमा मा य तो रेकडको मह व हने हने ।
क चा पदाथमा िनभर रहने क पनीको
अड् डाको रेकडमा रहने माण प ह बाट सङ् कलन े मा बा कुनै कारण वा करारका प
िनवेदकको उमेर २०१८ कायम हने देिखएपिछ वा सरकारी िनकायको अित मण, असहयोग, सतमा
२०१८ सालको कुन मिहनामा जि मएको हो भ नेमा अनिु चत फे रबदल हँदा य ता िनजीकरणबाट ा
स म िभ निभ न ज मिमित उ लेख भएकोमा सो हकमा असर पु ने, क पनीको काय नै भािवत हने
िनयमावलीको यव थाले जनु अिघको ह छ सोहीलाई हँदा लगानी डु ने अव था मा होइन यसले द तामा
कायम गरी रेकड कायम गन वा अवकाश हनेमा अवकाश अिभविृ गन, उ पादक व बढाउने, िनजी े को
िदनु पनमा सो नगरी िनवेदकको उमेर २०१५।१।१ सहभािगतामा यापक विृ गरी सम मा देशको आिथक
कायम गरेको काय उ िनयमावलीको िविनयम िवकास गरी राि य िहत गनसमेतका िनजीकरणको
१०७ को कानूनी यव थाको ितकूल हने देिखन उ े य एवम् नीितमा नै असर पु ने ।
आयो । तसथ िनवेदकले िलएको सवारीचालक अनमु ित
िनजीकरणको उ े य एवम् नीितबाट नै
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िनजीकरणको िवषय राि य सरोकार (Public ह ता तरण गरेको वन े र िवजनेस लानबमोिजमको
Interest) को िवषय हो । िनजीकरण वा करारनामाका १२००० मेि क टन क चा पदाथ सङ् कलन गन
सतबमोिजम सो िनजीकरणपूवको क पनीले क चा पाउनु पन भ ने िनवेदन बेहोरा िमित २०६३।११।१४
पदाथ सङ् कलन गरेको वन े बाट क चा पदाथ को करारनामाको सतअनु प िनिववाद दाबी
(स लोको खोटो) सङ् कलन गनसमेतको हक देिखँदैन । साथै नेपाल रोिजन ए ड टप टाइन िल.ले
िनवेदकलाइ नेपाल सरकारले नै ित ा गरी िदएको खोटो सङ् कलन गरेको े बाट नै सोही मा ामा
अव थामा सङ् कलन गनस ने अव थाको िसजना नै सङ् कलन गन भ ने िनवेदन दाबीबाट हेदा पिन
नेपाल सरकारले गराउनु नै पन ।
िनजीकरण पूव नेपाल रोिजन ए ड टप टाइन िल.ले
सरकारले िनजीकरण गरी यवसाय र स पि ज मा ५२०८ मेि कटन वािषक पमा सङ् कलन
बे नेसिहतका जनु सतबमोिजम िनवेदक क पनीले गरेको भ ने देिखएकोले सङ् कलन प रमाण ५२०८
हक तथा उपभोगसमेतको सिु वधाह समेत ा मे.टन िनिववाद हक देिखएकोले सोभ दा बढी
गरेको हो वा आपसी सहमितमा करारको सत संशोधन प रमाणमा सङ् कलन गन पाउनु पन भ नेसमेतका
गरी नयाँ करारीय स ब ध र दािय वमा वेश गरेको स ब धमा करारका प सँग िववािदत िवषय भए
हो, यस िकिसमको सत वा ित ा करारका प ले करारको सतबमोिजम िववादको समाधान गनपन
ु हँदा
इमा दा रताका साथ पालन गरी करारीय दािय व पूरा सो स ब धमा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश
गनपन
जारी हने देिखने अव था नरहने ।
ु ।
िनजीकरण ि याबाट ा गरेको राि य
एकातफ िनवेदक र वन िवभागबीच भएको
वन े को वन पैदावार (खोटो) जनु क पनीको िमित २०६३।१।२९ र िमित २०६३।११।१४ को
स चालनको लािग अ याव यक हने हो यस करारनामासमेत बमोिजमको वन े लट र ख
िकिसमको सङ् कलनमा भाव पन गरी सामदु ाियक सं या र प रमाणमा िनवेदन क पनी िद या रोिजन
वनसँग करारनामा गरी िलएको भ ने आधारमा कुनै ए ड टप टाइनलाई उपल ध गराइएको व तिु न
क पनी, संगिठत सं था, समूह वा यि ले अित मण आधार िवप ी वन कायालयह समेतबाट पेस दािखल
गन,ु आ नो हक रहेको दाबी गरी िनजीकरणबाट नभएको र अक तफ लगाउको ०७२-WO-१०२३
हक हनेलाइ बाहेक गरी सािबकदेिख क चा पदाथ को िनवेदक िहमाल रोिजन ए ड टप टाइनसमेत
सङ् कलन गन गरेको े मा िनजीकरण ि यामा नै िव वन तथा भू-संर ण म ालय भएको उ ेषण
असर पु याउनेसमेतका जनु सक
ु ै कायसमेत िनजीकरण मु ामा िनवेदक िहमाल रोिजन ए ड टप टाइनसमेतले
ऐन, २०५० र वन ऐन, २०५० को दफा १७ समेतको सामदु ाियक वनसँग स झौता गरेको र यी िनवेदक
कानूनी यव था एवम् भावनािवपरीत देिखन आउने । िद या रोिजन ए ड टप टाइन िल. ले िनजीकरण
िमित २०६३।१।२९ मा नेपाल सरकार ि याबाट पाएको क चा पदाथ सङ् कलनको वन
र िनवेदकबीच भएको मूल स झौताको दफा ७.१ V े मा नै उि लिखत क पनीले सङ् कलन गद आएको
र िमित २०६३।११।१४ को करारनामामा ५२०८ भ ने देिखन आएको छ । उि लिखत आधारबाट
मेि क टन क चा पदाथ (स लाको खोटो) सङ् कलन िनवेदक क पनीको िनिववाद हकमा असर परेको नै
गन इजाजत ा गरेको र सोमा िनवेदक म जरु गरेको देिखन आउने ।
देिखएकोमा िमित २०६३।१।२९ को स झौताले
सतमा तोिकएको मा ा प रमाण र वन े
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उपल ध गराई िनजीकरण ि याको काया वयनमा िदएको भिनएको भ नेसमेत िनवेदन दाबीमा उ लेख
सहजीकरण गनपनमा
िनजीकरण ि या स प न भएको पाइयो । िनवेदकम येको िद या रोिजन ए ड
ु
भएको लामो अविधस म पिन करारबमोिजमको क चा टप टाइन ा.िल.को हकमा िनजीकरण ऐन, २०५०
पदाथ सङ् कलन े उपल ध नगराउने, स झौताको को दफा ११ बमोिजम िनजीकरण स झौता गरी नेपाल
प रमाणलाइ िववािदत गन, सीिमत े उपल ध सरकारसँगको स झौताबमोिजम ा गरेको हकमा
गराउने, िनवेदकलाई मका पन गन गरी सङ् कलन े अ यथा गन आधार देिखएन । साधारणतया यि
हेरफे र गन कायले िनजीकरणको काया वयनमा बाधा यि बीचको करारीय िवषयमा रट े आकिषत
पन मा होइन िनवेदकको िनिववाद हकािधकारमा हँदैन । नेपाल सरकार र यी िनवेदकका बीचमा भएको
असर पु याएको र अ य भावकारी उपचार िनवेदकले िनजीकरणको स झौताको सत पूरा िनजीकरण ऐनले
ा गन स ने अव थासमेत नदेिखने ।
िदएको सिु वधािवपरीत भए गरेका कायह दिू षत
नेपाल रोिजनले त कालीन सामदु ाियक देिखने भई य ता कायह लाइ कायम रा न निम ने
उपभोग गरेको वन े र सङ् कलन प रमाण ा गरेको देिखँदा िनजीकरण ऐन, २०५० का यव थािवपरीत
िनवेदक क पनीले सो मा ा र प रमाण सहजताका भएका कायह उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
साथ ा गन अव थाको िवप ीह कायबाट िसजना
सीमा िनधारणको स ब धमा अ य
गनपनमा
सामदु ाियक वन उपभो ा सिमित वा अ य प ह सँग भएका स झौता तथा िनवेदकले उ पादन
ु
कुनै वनको िवकास संर ण र उपभोग गनस मका गन पाएको प रमाणलाइ नेपाल सरकारले पूव सतका
सीिमत अिधकार पाएका य ता सं थाबाट अिधकार िवपरीत नहने गरी िनि त ठाउँ तोक िनवेदकले खोटो
पाएको भ ने आधारले नेपाल सरकारको वािम वमा उ पादन, सङ् कलन, िनकासी, िब िवतरणमा असर
रहेको नेपाल रोिजन ए ड टप टाइन िल. ले सङ् कलन नपन गरी यी िनवेदक र अ य प का बीच पनु ः उिचत
गन े मा अिविछ न पमा िनजीकरण ि या ारा स झौतासमेत नेपाल सरकारले गन स ने नै देिखँदा
पाएको दीघकालीन भाव पान ोतमा ह त ेप पूवसतको अिधनमा रही सङ् कलन उ पादन िब
अित मण, िखचोलाको अिधकार हन स दैन । िवतरण गन िदनु भनी परमादेशको आदेश जारी हने ।
साथै राि य वन े को वन पैदावारमा िनजीकरण इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
ि याबाट ा अिविछ न हकले ाथिमकता पाउने क यटु रः अिमरर न महजन
देिखँदा नेपाल सरकारबाहेकका अ य सामदु ाियक वन इित संवत्२०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभु म् ।
ज ता सं थाबाट कानूनको प ावधान नभइ कुनै यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
िकिसमले वा करारबाट हक ा गरेको भ ने आधारमा आदेश भएका छन्:
मा ाथिमकता पाउन नस ने ।
§ ०७२-WO-१०२३, उ ेषण / परमादेश,
िनवेदकलाइ िमित २०६३।११।१४ को
िहमाल रोिजन ए ड टप टाइन जडीबुटी
करारनामाको सतबमोिजमको ५२०८ मेि क टन
शोधन ा.िल.समेत िव. धानम ी तथा
वन े मा क चा पदाथ (स लोको खोटो) सङ् कलन
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
गन निदइ वन तथा भूसंर ण म ालयले िमित
§ ०७२-MS-००३०, अदालतको अवहेलना,
२०६५।११।१९ मा िनवेदकलाइ ज मा २९१२
िहमाल रोिजन ए ड टप टाइन जडीबुटी
मेि क टन मा सङ् कलन गन अनमु ित इजाजत
शोधन ा.िल.समेत िव. गौरीशंकर ितमला
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अव था देिख छ । य तो अव थामा पनु रावेदक
इजलास नं. १
सोही िमितबाट ३५ िदनिभ पनु रावेदन अदालतमा
पनु रावेदन गन जानु पन ह छ । तर पनु रावेदकले
१
सु मा रट े मा वेश गरी यसको प रणाम िवचार
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी गरी पनु रावेदन गनपन
ु याद ार भ हने अव थाको
के दार साद चािलसे, ०६९-CI-०७८०, रो का गलत र आफूअनक
ु ू लको अथ गरी पनु रावेदन गदमा
बदरसमेत, अचना अ वाल िव. नेपाल इ भे मे ट बक उ पनु रावेदन कायम रहन स ने अव था नहने ।
िलिमटेडसमेत
िनवेदकले मालपोत कायालयबाट भएको
मालपोत कायालय, झापाले गरेको रो काबाट असर पगु ेको कुरामा सो रो काको जानकारी
रो काको िनणय बदरको माग गरी ियनै िनवेदक पाएको िमित २०६२।९।१७ बाट नै यादको गणना भई
अचना अ वालसमेत भई यसै अदालतमा दायर सो िमितले ३५ िदनिभ पनु रावेदन गनपनमा
सो गरेको
ु
गरेको संवत् २०६२ सालको रट नं. ३०२० को पिन नदेिखएको अव थामा Prima facie पमा नै
उ ेषणसमेतको रट िनवेदनमा मालपोत कायालयले पनु रावेदकको पनु रावेदन याद नघाई परेको देिखन
रो का रा ने गरेको िनणयउपर िनवेदकले वैकि पक आई त यमा वेश ग ररहन औिच यपूण नदेिखँदा
कानूनी उपचारको माग अवल बन गरेको नदेिखएको
ततु मु ा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८० नं. बमोिजम
भ नेसमेतको आधारमा रट िनवेदन खारेज हने ठहर खारेज हने अव थाको देिखन आउने ।
आदेश भएको देिख छ भने उ आदेशप ात् मा
अतः िववेिचत आधार एवम् कारणसमेतबाट
पनु रावेदन िलएर आएको कुरा पनु रावेदककै पनु रावेदन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८० नं. बमोिजम पनु रावेदन
लेखबाट देिखन आउने ।
खारेज गन गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित
पनु रावेदकले आफूसमेत भई दायर गरेको २०६९।३।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर कायम
उ ेषण मु ामा िमित २०६७।१।२ गते कानून हने ।
यवसायीमाफत आदेशको न कल सारी िलएकोलाई इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
याद कायम गरी सो िमितले ३५ िदनिभ अदालत, क यटु र: मि दरा रानाभाट
वेश गरेको देिख छ । पनु रावेदकले ज गा रो का इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभु म् ।
राखेको प को न कल सारी पाएको िमितले ३५
२
िदनिभ पनु रावेदन गनपनमा
सो नगरी आफूसमेत भई मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ह रकृ ण
ु
दायर गरेको उ ेषणसमेतको रट िनवेदनमा भएको काक , ०७१-CI-०६००, मोही नामसारी, रजाई भ ने
आदेशको न कल सारेको िमितबाट याद गणना गरी राजेश साह िव. अमृतर न शा य
ततु पनु रावेदन िलएर आएको देिखँदा यी पनु रावेदक
सािबक िक.नं. ४६ हाल कायम िक.नं.
यादैिभ पनु रावेदन गन आएको भनी मा न िम ने ४६३, ४६४, ६७१ र ६७२ का ज गाह को सािबक
नदेिखने ।
मोही िनवेदकका बाबु व.ल मी साह कानू भएकोमा
पनु रावेदकले िमित २०६२।९।१७ मा नै व.ल मी साह कानूको शेषपिछ िनजको नाउँको
मालपोत कायालयबाट ज गा रो का राखेको प को मोहीको लगत क ा िमित २०२६।११।२६ को
ितिलिप ा गरी रो काको जानकारी ा ग रसके को िनणयबाट भएको भनी ितवादीले िजिकर िलएको,
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उ कुरा िमिसल संल न ज गाधनी दता माण माणह समेतबाट सु भूिमसधु ार कायालय,
पज
ु ाको ितिलिप, भूिमसधु ार कायालयको मोही रौतहटबाट पनु रावेदक वादीका नाउँमा मोही नामसारी
लगत क ास ब धी प को ितिलिपह बाट समिथत गन ठहर गरी गरेको िनणय उ टी गरी दाबीको ज गाको
भइरहेको देिखएकोमा उ प ह लाई पनु रावेदकले मोहीयानी हक वादीका नाउँमा नामसारी हन नस ने
अ यथा भ न सके को नदेिखने ।
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला
भूिमसधु ार कायालयबाट भएको मोही िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
लगत क ाको िनणयलाई पनु रावेदकले बदर गराउन इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
सके को नदेिखएको, मालपोत कायालय, रौतहटको क यटु र: मि दरा रानाभाट
प मा समेत सािबक िक.नं. ४६ मा मोही नभएको इित संवत् २०७३ साल माघ २१ गते रोज ६ शभु म् ।
भनी उ लेख गरेको, ितवादी अमतृ र न शा यको
३
ज गाधनी दता माण पज
ु ामा समेत मोही महलमा मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
मोहीको नाम उ लेख भएको नदेिखएको, पनु रावेदकले अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-१२४७, िनषेधा ा,
दाबीको सािबक िक.नं. ४६ को ज गाको िनर तर मोही कृ णबहादरु ितमि सना ख ी िव. शारदादेवी यवु ा
कायम रहेको पिु हने सालसालैको कुत ितरेको रिसद लबसमेत
भरपाइह समेत माणको पमा पेस गन सके को
िनवेदक कृ णबहादरु ितमि सना ख ीले
नदेिखएकोलगायतका अव थाह लाई म यनजर गदा िक.नं. २५४ को ज गामा भएको िनमाण कायबाट
दाबीको ज गामा पनु रावेदकका व.बाबु ल मी साह आ नो िक.नं. १९९५ को ज गाको दि णतफको ५
कानू मोही कायम रिहरहेको भ ने अव था नदेिखँदा िफट क रब ०-२-०-० ज गा िमचेको हो भनी उ लेख
पनु रावेदन िजिकरबमोिजम पनु रावेदकको बाबक
ु ो गरेको देिख छ । ज गा िमचेको निमचेको भ ने िवषय
नाउँबाट पनु रावेदकको नाउँमा मोही नामसारी गन माण सङ् कलन गरी ा माणको िव ेण गरेर
िम ने नदेिखने ।
याय िन पण गन िवषय हो । िनषेधा ाको िनवेदनबाट
पनु रावेदकले पनु रावेदन गदा पनु रावेदन गन िनवेदकको कानूनी हकमा आघात पगु ेको नपगु ेको कुरा
हद याद गज
ु ारेको भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरका मा हे रने हँदा िवप ीले ज गा िमचे निमचेकोज तो
स ब धमा िवचार गदा पनु रावेदन अदालतमा वादीले िवषय िनषेधा ाको िनवेदनबाट हेन िम ने नदेिखने ।
िलिखत ितवाद गदाका बखतमा नै हद याद नघाई
लगाउको अदालतको अवहेलना मु ामा
पनु रावेदन गरेको भनी
उठाएकोमा पनु रावेदन िनवेदकले िवप ी शारदादेवी यवु ा लबले अदालतको
अदालतबाट फै सला गदाको बखतमा सो स ब धमा आदेशको पालना नगरी हतारहतार एक तला भवन
प सँग बोली
ितवादीको पनु रावेदनलाई खडा गरी अक तलासमेत उठाउने काम जारी रहेको
कानूनस मत मानी पनु रावेदन हण ग रसके को भनी िवप ीउपर दायर गरेको िनवेदनमा िवप ी लबले
अव था देिख छ । यसरी हद याद नघाई पनु रावेदन स ल पाटी र मि दरको िनमाण ममतको लािग थानीय
गरेको भ ने िवषयमा पनु रावेदन तहबाट िनणयमा वडा नं. ६ का वडावासीह ले िमित २०६९।१२।७
बोिलसके को अव था हँदा सो स ब धमा थप िववेचना गतेदेिख ऐ. १७ गतेस म एकादश ानमय िशवपरु ाण
ग ररहनु पन देिखन नआउने ।
महाय स चालन गरी सो महाय बाट उठेको सहयोग
अतः िववेिचत आधार, कारण र रकमबाट जीण अव थाको शारदादेवी थान मि दर
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पाटी, स ल िनमाण ममत काय २०७० साल वैशाख सचु ा पले स चालन गन गराउन अनरु ोध गदा कही ँ
मिहनामा नै ग रसके का हन् भनी उ लेख गरेको कतै सनु वु ाइ नभई बा य भई अ य जाने भावकारी
देिखने ।
मा यम नभएकोले स मािनत अदालतको शरणमा
जनु िनमाण काय रोक पाउन िनवेदन दायर आउनु परेको भनी उ लेख गरेबाट िनवेदकह सहज
भएको हो, उ िनमाण काय नै स प न भइसके को
पमा िश ा पाउने अिधकारको ाि र संर णको
अव थामा िनषेधा ाको आदेश जारी गनु योजनहीन लािग अदालत, वेश गरेको अव था देिखने ।
र िनरथक हनेसमेत देिखने ।
संवैधािनक यव थाअनस
ु ार नाग रकको
िनषेधा ाको िनवेदनबाट िवप ीले ज गा िश ाको अिधकार कही ँकतैबाट हनन भयो, य तो हक
िमचे निमचेको िवषय हेन िम ने अव था नभएको उपभोग गनबाट वि चत हने अव थाको िसजना हन
र िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको थानमा पु यो भने संवैधािनक उपचारको हकअ तगत उपचार
शारदादेवी मि दरको पाटी स ल िनमाण कायसमेत ा गन स ने अव था रहेको र यी िनवेदकह पिन
स प न भइसके को भ ने देिखँदा िनवेदकको िनवेदन सोही बाटोबाट अदालत, वेश गरेको देिखने ।
मागदाबीबमोिजम आदेश जारी गन िम ने अव था
िनवेदकह
िवप ी
पूवा चल
नदेिखने ।
िव िव ालयअ तगत स ब धन ा काठमाड कुल
अतः िववेिचत आधार र कारणह बाट सु अफ ल का िव ाथ ह भएको देिख छ । पूवा चल
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िनवेदन खारेज हने िव िव ालयअ तगतका आङ् िगक र स ब धन ा
ठह याई िमित २०७०।८।१९ मा भएको आदेश िमलेकै
या पसह मा अ ययरत िव ाथ ह ले कानूनले
देिखँदा सदर हने ।
यव था गरेअनु प िनबाध पमा आ नो शैि क
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
गितिविधमा सहभागी हन पाउनपु दछ । िवप ी
क यटु र: िव णदु ेवी े
िव िव ालयले आफूअ तगत स ब धन ा गरेका
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभु म् । र आङ् िगक या पसह मा िव ाथ ह ले िनर तर
§ यसै लगाउको ०७०-CR-१६३८, अ ययन, अनस
ु धान गन गराउन र िव िव ालयको
अदालतको अवहेलना, कृ णबहादुर याले डरअनस
ु ार नै िनिद समयमा परी ा काय ममा
ितमि सना ख ी िव. शारदादेवी युवा सहभागी हन र िनिद समयमै परी ाफल कािशत
लबसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार गन ितब रहँदै गणु तरीय, िदगो र भावकारी िश ा
फै सला भएको छ ।
दान गन ि याशील रहनु पन ।
४
पूवा चल
िव िव ालय मातहतका
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान स ब धन ा र आङ् िगक या पसमा अ ययनरत
िसंह राउत, ०७०-WO-०२२२, उ ेषण, िव ाथ ह को शैि क भिव यलाई नै अ यौल र
कृ ण साद िस देलसमेत िव. कुलपित, पवू ा चल अिनि त बनाउने गरी कुनै पिन गितिविध स चालन
िव िव ालयसमेत
गन कसैलाई छुट हन स दैन । िनवेदकह ले िवप ी
िनवेदकह ले िनवेदनमा ब द हडताल गन िव िव ालयसमेतको ियनै प ह मािथ
उठाई
िवप ी िनकाय तथा पूवा चल िव िव ालय समेतमा गै याियक िन पणका लािग ततु रट िनवेदनमाफत
पटकपटक य तो काय नगराउन तथा िव िव ालयलाई अदालत वेश गरेको अव था रहेको देिखने ।
10

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, फागनु - २
िवप ी िव िव ालयका कुलपित तथा
अदालतको फै सला काया वयनको
धानम ी सशु ील कोइरालाले पेस गनु भएको िसलिसलामा परेको थुनालाई Lawfull Detention
िलिखत जवाफमा िव िव ालयको स-ु स चालनमा मािन छ । Lawfull Detention बाट यि को
आउने कुनै पिन कारको अवरोध हटाई वीकृत वैयि क वत ता अपहरण भयो भनी मा न
वािषक शैि क याले डरबमोिजम काम कारबाही िम दैन । यसैले फै सला काया वयनका िसलिसलामा
स पादन गनको लािग कुलपितको हैिसयतले भूिमका परेको कै दलाई कानूनबमोिजम कै कै द मा नु पन ।
िनवाह गन ितब छु भ ने बेहोरा उ लेख गरेको
पनु रावेदकले आफूलाई लागेको ज रवाना
देिख छ । िवप ीह बाट ततु िलिखत जवाफबाट वीकार गरी कै दको हकमा मा आफू सो यि
हाल िव िव ालयका शैि क गितिविधह स चालन राजेश सनु वु ार मिु खया नभएको भनी परेको िनवेदनमा
भइरहेको, कुनै अवरोध नरहेको, परी ा समयमा गन र ज रवाना बझ
ु ाएको देिखएकोले िनजलाई कै द लागेको
परी ाफल समयमा कािशत ग रने र िव िव ालयको होइन भ ने कुरासमेत प या रलो मा न निम ने ।
स-ु स चालनमा आउने कुनै पिन कारको अवरोध
पनु रावेदकलाई पाँचथर िज ला अदालतबाट
हटाई वीकृत वािषक शैि क याले डरबमोिजम काम िमित २०६३।१२।१५ मा कुटिपट लटु िपट मु ामा २
कारबाही स पादन गनको लािग ितब ता य गरेको वष कै द र .२,२००।- ज रवाना हने ठहरी अि तम
देिखने ।
फै सला भएको र िनजले िमित २०७१।७।४ मा सो
िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको ज तो फै सला वीकार गरी आफूलाई लागेको ज रवाना
कुनै पिन अव थाको िव मानता नरहेको, पवू ा चल बझ
ु ाई कै द लगतसमेत ठेक कै दमा बसेको क रब
िव िव ालय ऐन, २०५० ले तोके को काम कारबाही ३४ िदनपिछ आफू राजेश थोलोज सनु वु ार मिु खया
िवप ी िव िव ालयले ग ररहेको भ ने िवप ीह को नभएकोले िनजलाई रािखएको थनु ा गैरकानूनी हो भ ने
िलिखत जवाफबाट देिखएको र िनवेदकह तोिकएको आधारिहन िजिकर िलएकै भरमा िनजलाई रािखएको
परी ामा समावेश भई परी ासमेत िदइसके को भ ने थनु ा गैरकानूनी थुना हो भनी मा न िम ने नदेिखने ।
देिखँदा िनवेदन माग दाबीबमोिजम आदेश जारी गन
ब दी य ीकरण
मु ामा
औिच यपूण नहँदा िनवेदन खारेज हने ।
ब दी य ीकरणको आदेश र यसको काया वयन
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
साथ साथै हने गदछ । यसरी एकपटक िनवेदकलाई
क यटु र: मि दरा रानाभाट
रािखएको थुना गैरकानूनी नभई कानूनबमोिजम नै
इित संवत् २०७३ साल काि क ९ गते रोज ३ शभु म् । रहेको भनी पनु रावेदन अदालतबाट फै सला भएको
अव थामा उ थनु ा गैरकानूनी हो भनी पनु रावेदनको
इजलास नं. २
रोहबाट पनु : थनु ाबाट छाड् नु भनी आदेश गन निम ने ।
कानूनबमोिजमको अि तयार ा िनकाय
१
अदालतबाट एकपटक फै सला भई पनु रावेदन नपरी
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. अि तम भएर रहेको वा पनु रावेदन परी मािथ लो
ी ओम काश िम , ०७१-CR-०९३५, अदालतबाट अि तम फै सला भएको अव थामा फै सला
ब दी य ीकरण, धनबहादरु मिु खया िव. िज ला अि तमताको िस ा तअनस
ु ार उ फै सला अि तम
कारागार कायालय, पाँचथर िफिदमसमेत
मािन छ । सो फै सला काया वयन गदा लागेको कै दबाट
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यि को वत ता हनन् भयो भनी मा न निम ने ।
खारेज हने ठहरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित
फै सलाको एउटा प (ज रवाना) लाई २०७१।८।१६ को अि तम आदेश िमलेकै देिखएको
वीकार गरी अक प (कै द) को हकमा मा आफू तथा एक पटक ब दी य ीकरणको आदेश जारी नभई
सो नाम गरेको यि हैन भनी कै दमा बसेको कुरालाई खारेज भएको िवषयउपर पनु : ब दी य ीकरण आदेश
गैरकानूनी थनु ा वा कानूनिवपरीतको मानी अक रट जारी ग रपाउँ भनी सामा य मु ासरह पनु रावेदन िदनु
िलएर अदालत, आएको कुरा िनवेदकले सफा हात रट िनवेदनको मा य िस ा तिवपरीत भएको देिखएको
िलएर अदालत, आएको नभई दूिषत मनोभावना र ब दी य ीकरण आदेश पटकपटक िन पण ग रने
रहेको भ ने देिख छ । यसमा पिन यी पनु रावेदक िवषय नभएकोले पनु रावेदन सनु वु ाइ हन नै नस ने हँदा
िमित २०७१।७।४ देिख नै थुनामा रही िनजलाई
ततु पनु रावेदन खारेज हने ।
लागेको कै द (दईु वष) भु ान भइसके को भ ने इजलास अिधकृत : शकु तला काक
पाइएको र ज रवानासमेत भु ान भइसके को देिखँदा क यटु र: कृ णमाया खितवडा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनु पन इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभु म् ।
योजन र औिच य नै समा त भई रट िनवेदन खारेज
२
हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, इलामको अि तम मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी मीरा
आदेश मनािसबै देिखएको र उ एक पटक िन पण खडका, ०७१-CR-१३९५, जबरज ती करणी,
भइसके को ब दी य ीकरण िनवेदनउपर पनु : नेपाल सरकार िव. ीमती पावती शाह महजनसमेत
पनु रावेदनको रोहबाट समेत हेरी पटकपटक िनणय गनु
ितवादी आरोिपत कसरु मा पूणतः इ कार
रट िनवेदनको मा य िस ा तसमेत िवपरीत हन जाने । रहेको र अका ितवादी राजकुमार महजनले बयान
तसथ उि लिखत त य, यव था एवम् गदा पिन यी ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको
निजर िस ा तसमेतको आधारमा रट िनवेदन र कसरु गरेको छै न भनी बयान गरेको अव थामा
पाँचथर िज ला अदालतले िलिखत जवाफसाथ पेस ितवादीउपरको अिभयोग पिु हने देिखएन । अिभयोग
गरेको उ िज ला अदालतको िमित २०७१।७।४ दाबी पिु गन दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा २५
मा कारागार कायालय, पाँचथरलाई कै द याद बमोिजम वादी प कै रह छ । िमिसल संल न माणबाट
ठे क पठाएको प बाट यी पनु रावेदकले कुटिपट यी ितवादी पावती शाह महजनउपरको वादी दाबी
लटु िपट मु ामा आफूलाई िमित २०६३।१२।१५ को व तिु न माण ारा पिु गन वादी प ले सके को
फै सलाले लागेको ज रवाना .२,२००।- सोही िमित नदेिखँदा के वल जाहेरीमा उ लेख गरेकै आधारमा
२०७१।७।४ मा बझ
ु ाइसके को उ लेख गरी कै दको मा कसरु दार ठहर गन यायोिचत हने देिखएन ।
लगत मा ठे केको देिख छ । यसबाट यी पनु रावेदकले य तो अव थामा यी ितवादी पावती शाह महजनलाई
िमित २०६५।१२।१५ को फै सलाबाट कै द ज रवाना आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको सु
लागेको राजेश थोलोज सनु वु ार मिु खया भ ने यि
फै सलालाई सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत,
आफू भएको कुरा वीकारी ज रवानासमेत बझ
ु ाई पाटनले गरेको फै सला मनािसब भई िमलेको नै देिखन
सके को देिखएबाट अदालतको फै सलाबमोिजम कै द आउने ।
ठे क िनवेदकलाई रािखएको थुना कानूनबमोिजम नै रहे
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
भएको देिखएकोले ब दी य ीकरणको रट िनवेदन ितवादी पावती शाह महजनले अिभयोग दाबीबाट
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सफाइ पाउने ठह याई सु काठमाड िज ला कुरालाई आ नो माण ारा पिु गनपदछ,
सो काय यी
ु
अदालतको िमित २०७०।९।१७ को फै सलालाई सदर ितवादीले गरेको नदेिखने ।
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
तसथ उपयु आधार कारणह बाट
२०७१।८।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी चाइिनज भ ने रमेश लामालाई लागु औषध
इजलास अिधकृत: ेम खड् का, ठाकुर साद पौडेल (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)
(शा.अ.)
र (च) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(२)
क यटु र: मि दरा रानाभाट
बमोिजम १० वष कै द र .१,००,०००।- (एक
इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभु म् ।
लाख) ज रवाना हने ठहर गरी सु काठमाड िज ला
३
अदालतले िमित २०७०।९।१६ मा गरेको फै सलालाई
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी मीरा सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
खडका, ०७१-CR-१४०२, लागु औषध खैरो २०७१।७।४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िहरोइन, रमेश लामा िव. नेपाल सरकार
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
ितवेदक .िन. कृ ण खड् काको बकप को क यटु र: स तोष अवाल
बेहोराबाट समेत ितवादीबाट लागु औषध बरामद इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभु म् ।
भएको भनी बरामदी मचु ु कालाई समथन गरेको
अव था छ । य तो अव थामा ितवादीको रोहबरमा
इजलास नं. ३
भएको बरामदी मचु ु कालाई अ यथा भ न िम ने
देिखन आएन । ितवादीको रोहबरमा भएको बरामदी
१
मचु ु कालाई अ यथा भ न निमलेबाट ितवादीले मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ई र साद
२६ ाम लागु औषध िलएर िहँिडरहेको अव थामा खितवडा, ०७२-CR-१७३३, जबरज ती करणी,
िनजको साथबाट बरामद भएको कुरामा िववाद देिखन नेपाल सरकार िव. पबहादुर सुनार
नआउने ।
पीिडत र ितवादीको वा य परी ण गरी
लागु औषध िनज ितवादीले कानूनबमोिजम भरतपरु अ पताल, िचतवनबाट च.नं.१८० िमित
ा गरेको वा राखेको भ ने माणको भार िनजकै रहने २०७१।५।१६ को प साथ ा त ितवेदनमा उ लेख
छ अ यथा अपराध मािनने भ ने कानूनी यव थाले यी भएको बेहोरा हेदा िनज पीिडतको योिनमा कुनै घाउ वा
ितवादी रमेश लामाबाट लागु औषध बरामद भएकोले चोटपटक नदेिखएको, योिनको क या जाली नदेिखएको,
कसरु दार हन भ ने देिखने ।
योिनमा Fresh Blood नदेिखएको, शरीरमा कुनै
लागु औषध मबाट बरामद भएको होइन भनी घाउ तथा चोटपटक नदेिखएको भनी उ लेख भएको
यी ितवादीले आ नो बयानमा लेखाएको भए तापिन देिख छ भने ितवादीको वा य परी ण ितवेदन
िनज ितवादीको उ भनाइबाहेक अ य वत
हेदा जबरज ती करणी गरेको ल ण देिखँदैन; िनजको
माणबाट सो कुरा पिु गन सके को छै न । लागु औषध िलङ् ग सामा य रहेको देिख छ; शरीरमा टोके को
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ र माण ऐन, घाउ देिखँदैन । तर दे े पाखरु ामा िनल डाम देिख छ,
२०३१ को दफा २७ बमोिजम ितवादीले आफूउपर नाकमा, दे े कानमा र शरीरको पछािडको भागमा
लागेको अिभयोगबाट छुटकारा पाउनको लािग सो कोत रएको घाउ देिख छ भ ने बेहोरा उ लेख भएको
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देिखएबाट ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरेको भ ने त य शङ् कारिहत पबाट पिु हन नआई इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
िनज ितवादी गलत िनयत राखी पीिडत सिु तरहेको क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
कोठामा राित अ दाजी १२.०० बजेितर वेश गरेको इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभु म् ।
र पीिडतलाई अठ् याई जबरज ती करणी गन खो दा
२
पीिडतको असहमित भई ितवादीले करणी गन यास मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
ग ररहेको अव थामा िनजको बिहनीले थाहा पाएको िसंह राउत, ०७२-CR-०३३३, ठगी, िव णु साद
हँदा िनज ितवादी सो ठाउँबाट भागी गएको भ ने पा डे िव. नेपाल सरकार
त य थािपत भएबाट िनजले पीिडतलाई जबरज ती
जाहेरीमा पनु रावेदक ितवादी िव णु साद
करणीको उ ोगस म गरेको देिखने ।
पा डेलाई पोल गरेको पाइँदनै । ठगी गन कायमा
पीिडत र ितवादीको वा य परी ण चालकसमेतको संल नता छै न । गाडी खो ने ममा
ितवेदन, ितवादी, जाहेरवाला र पीिडतको पा डे थरका साहजीले गाडी धनीसँग स पक
अदालतको बकप लगायतका
माणह बाट गराइिदएका हन् । चलानी िबना लैजान गा ो भएपिछ
जबरज ती करणीको अपराध नै गरेको कुरा पिु
चलानी पिन बनाई िदएका हन् । सोबाहेक गहँ ठगी
मािणत हन नसके को तर यी ितवादीले अपाङ् ग गरी लैजान िनजको कुनै कारको संल नता छै न
लाटी मिहलाउपर जबरज ती करणीको उ ोगस म भनी कसरु ठहर भएका मु य ितवादी शोभा गु ाले
गरेको देिखन आई सोहीबमोिजम जबरज ती करणीको अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा उ लेख
उ ोग गरेतफ ितवादीलाई जबरज ती करणीको ग रिदएको पाइ छ । गहँ जाहेरवाला जग नाथ
महलको ३(५) र ५ नं. ले २ वष ६ मिहना र अपाङ् ग अ हरीसँग उधारोमा िकनेको हँ । ठगी गरेको होइन,
व कलाटी मिहलालाई जबरज ती करणीको उ ोग अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान स य
गरेतफ सोही महलको ३(क) र ५ नं. बमोिजम २ वष ६ साँचो हो भनी िनजले अदालतमा बयान गरेको
मिहना गरी ज मा ५ वष कै द हने र ऐ. महलको ३(५) देिख छ । सह ितवादी शोभा गु ाको अदालतसमेतमा
र ३(क) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने हदस म वादी भएको उपयु बयानबाट िनजले ठगी गरेको गहँ बाँडी
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी पु न नस ने ठह याई खाने र ठगी गन कायसमेतमा पनु रावेदक ितवादी
सु नवलपरासी िज ला अदालतबाट भएको फै सला िव णु साद पा डेको संल नता रहेको भ ने नदेिखने ।
मनािसब ठह याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट
अनस
ु धानको ममा र माण बु ने
िमित २०७२।५।१५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
ममा अदालतबाट बिु झएका कुनै पिन माणबाट
सु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी सह ितवादी शोभा गु ाले जाहेरवालाको गहँ ठगी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन गरी गोदामबाट याउँदा र बे ने काय गदा पनु रावेदक
नसिकने ।
ितवादी िव णु साद पा डेलाई सो कुराको जानकारी
अतः उपयु त य, कानून र माणको रहेको र य तो ठगी भएको व तु ओसारपसार गनका
आधारमा सु नवलपरासी िज ला अदालतबाट लािग तयार भएको िलखतमा जानी जानी िनज सा ी
िमित २०७१।६।२८ मा भएको फै सला सदर गन गरी बसेको भ ने व तिु न तवरबाट मािणत हन सके को
पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०७२।५।१५ देिखँदैन । ठगी मु ामा मितयारको कसरु मािणत हनका
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लािग ठगी गन यि सँग िमली लाभ िलने मनसाय िवहावारी महलले द डनीय फौजदारी कानूनको पमा
रहेको भ ने त यबाट मािणत हनपु छ । तर ितवादी प रभािषत गरी सो स ब धमा अिभयोग दाबी गन वा
शोभा गु ाको अदालतसमेतमा भएको बयानबाट मु ा गन समयाविधको सीमा पिन सोही महलको ११
पनु रावेदक ितवादी िव णु साद पा डेको िनद िषता नं. ले िनधा रत गरेको छ । बहिववाह मु ा दायर गन
पिु भइरहेको ि थितमा िनजउपर लगाएको मल
खु ला वा असीिमत वा जिहले पिन दायर गन सिकने
ु क
ु
ऐन, ठगीको ५ नं. को आरोप शङ् कारिहत पबाट भ ने ऐनले यव था नगरेकोले सीिमत हद यादिभ ै
पिु भएको नदेिखँदा ठगी गन मितयारको पमा बहिववाहको मु ा दायर गनपन
ु ऐनको यव था प
कसरु गरेको ठह याई ऐ. को ४ नं. अनस
ु ार िनजलाई छ । यसलाई एक वा अक तफ वा कारणको आधारमा
२ मिहना सजाय गन गरी सु किपलव तु िज ला असीिमत वा खु ला हद यादको पमा प रणत वा
अदालतबाट भएको फै सला मनािसब ठह याएको प रभािषत गन निम ने ।
पनु रावेदन अदालत, बटु बलसमेतको फै सला िमलेको
समाजले मा यता दान ग रसके को, ीमान्
नदेिखने ।
ीमती भएर लामो समय एकासगोलमा रहेको र सोही
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र माणबाट अव थामा का छी ीमतीसँगको दा प य जीवनबाट
पनु रावेदक ितवादी िव णु साद पा डेलाई मल
दईु जना छोराह को ज मसमेत भएको अव थामा पिन
ु क
ु
ऐन, ठगीको महलको ५ नं. को कसरु मा ऐ. महलको ४ जेठी ीमतीले ितवादी पवनकुमार देवसमेत उपर
नं. अनस
ु ार दईु मिहना कै द सजाय हने गरी किपलव तु िदएको अंश मु ामा पवनकुमार देवले ितउ र पेस गदा
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।१।२२ मा भएको मा अक िववाह भएको कुरा थाहा पाई जाहेरी िदएको
फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, र सो जाहेरीअनस
ु ार बहिववाह मु ाको अनस
ु धान भई
बटु वलबाट िमित २०७१।११।१९ मा भएको फै सला सो िमितबाट तीन मिहनािभ दायर गरेको िफरादलाई
िमलेको नदेिखँदा सो हदस म उ टी भई पनु रावेदक हद यादिभ को िफराद मा दा िवहावारीको महलको
ितवादीले सफाइ पाउने ।
११ नं.को कानूनी यव थाको उपे ा हन जा छ ।
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
यसो गदा उ हद यादस ब धी कानूनी यव था,
क यटु र: रमला पराजल
उ े य र िव ाियकाको मनसाय परािजत हन जाने ।
ु ी
इित संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभु म् ।
अतः उि लिखत आधार, कारण र
३
ितपािदत िस ा तसमेतबाट ितवादी पवनकुमार
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान देवलाई िवहावारीको महलको ९ नं. को कसरु मा १
िसंह राउत, ०७२-CR-०८७५, बहिववाह, नेपाल वष कै द र .५,०००।- ज रवाना गन गरी सनु सरी
सरकार िव. रता देवी देवसमेत
िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी
लो ने, सौता र सौताका स तानह सँग हद याद नाघी परेको ततु अिभयोग दाबी खारेज
बसी िनजह को वैवािहक स ब धलाई वीकार गन हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित
जाहेरवालीले त काल कही ँकतै उजरु वाजरु नगरी २०७१।६।२६ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
लामो अ तरालप ात् आफूलाई मन लागेको बखत सदर हने ।
उजरु गन पाउने भ न निम ने ।
इजलास अिधकृत : रामु शमा
बहिववाहको ि यालाई मल
ऐन, इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २० गते रोज ४ शभु म् ।
ु क
ु
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४
हने ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
तेजबहादरु के .सी., ०६९-CI-०७९०, उ ेषण / क यटु र: रमेश आचाय
परमादेश, ल य साद रजालसमेत िव. मालपोत इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
कायालय, बाँकेसमेत
आ नो नामको ज गाको े फल घटी गराई
इजलास नं. ४
िवप ीह ले गरेको हाल सािबक िनणय जालसाज
घोषणा ग रपाउँ भनी ियनै पनु रावेदकले ियनै िवप ी मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
िटका खड् कासमेत उपर बाँके िज ला अदालतमा पु षो म भ डारी, ०६८-CI-११२२, लेनदेन,
०६८ सालको ०७४-०६७-०१७३३ को जालसाजी उमेश साद चौधरी भ ने उमेशकुमार चौधरी (कुम )
मु ा दायर गरेकोमा वादी दाबी पु न नस ने ठहरी िव. पुजारी कुम
िमित २०६९।३।२४ मा फै सला भएको ा त माण
ितवादीले वादीको आमालाई वादीको
िमिसलबाट देिखन आएको छ । यसरी एकै िवषयमा तमसक
ु को रकमबापतमा आ नो नाउँको ज गा
िज ला अदालतमा साधारण े ािधकारअ तगत मु ा राजीनामा पास ग रिदएको र सो बखतमा तमसक
ु फ ा
दायर गरी िमिसल स ब माणको मू याङ् कन भई ग रिदएका िथए भनी बयान गरेको देिखएकोमा प ा
वादी दाबी पु न नस ने ठहरी फै सला भएको देिखँदा भइसके को तमसक
ु बाट वादीले के कसरी दाबी िलन
सोही िवषयमा रट े ािधकारअ तगत दायर ततु आएका हन् भ ने स ब धमा कुनै व तिु न ठोस माण
मु ाबाट उ िनणयलाई अ यथा हने गरी बो न िम ने देखाउन सके को भ ने िमिसल संल न कागजातह बाट
देिखएन । यसका साथै िवप ीह ले आ नो ज गा देिखन आउँदैन एकाितर भने अकाितर ितवादीले
घस
ु ाई हाल सािबक गरेको भ ने पनु रावेदकको िजिकर वादीको तमसक
ु मा उि लिखत रकमबापतमा वादीको
रहेपिन हाल सािबक हँदा िवप ीको नाउँमा कायम आमालाई राजीनामा पा रत ग रिदएको िलखतमा
भएका ज गासमेत सािबकको े फलभ दा घिटरहेको वादीको तमसक
ु मा उि लिखत रकमबापतमा ज गा पास
देिख छ । उ आधारबाट िवप ीह ले आपसमा ग रिदएको िलखतमा वादीको तमसक
ु मा उि लिखत
िमलेमतो गरी पनु रावेदकह को नाममा रहेका ज गाको रकमबापतमा ज गा पास ग रिदएको भ ने बेहोरा
े फल संशोधन गन घटाउने काय गरेको भ ने उ लेख गनपन
ु िथयो जनु बेहोरा उ राजीनामाको
नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट भएको िलखतमा उि लिखत भएको भ ने देिखन आएन ।
इ साफलाई अ यथा भ न निम ने ।
तसथ ितवादीले वादीको तमसक
ु मा उि लिखत
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट मालपोत रकमबापतमा वादीको आमा पावती कुम नीलाई ज गा
कायालय, बाँकेबाट हा ो नामको ज गाको े फल राजीनामा पास ग रिदएको भनी िलएको िजिकरसँग
घटी कायम हने गरी िवप ीह का नामको ज गा सहमत हन नसिकने ।
हाल सािबक गन गरी िमित २०६४।१०।२ मा भएको
ितवादीले
तमसक
उि लिखत
ु मा
िनणय बदर गरी पाउँ भ ने िनवेदन दाबी खारेज हने रकमबापतमा ज गा पास ग रिदएको भए सोही बेलामा नै
ठह याई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित तमसक
ु प ा गनपन दािय व वयम् ितवादीको नै हन
२०६९।३।६ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर आउने ह छ । तमसक
ु फ ा भइसके को भ ने नदेिखँदा
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र तमसक
ु बमोिजमको रकमबापतमा ितवादीले िवप ीह ले जोर जबरज ती थुनछे क गरी कागज
वादीको आमालाई आ नो नाउँको ज गा राजीनामा गराउने स भावना य गरी िमित २०६९।५।२०
पास ग रिदएको भ नेसमेत कुराको व तिु न ठोस मा ततु िनषेधा ाको िनवेदन दायर गरेको भ ने
सबतु माण देिखन नआएको अव थामा राजीनामाको देिख छ । त कालको प रि थितमा उ िवचाराधीन
िलखतमा उि लिखत थैली रकमलाई घटाएर वादीले लेनदेन मु ालाई भाव पान उ े यले आफूलाई
रकम भ रपाउने ठहर गरेको सु किपलव तु िज ला थु ने, दबाब िदने, जबरज ती कागज गन आशङ् का
अदालतको फै सला तथा राजीनामा िलखतको थैली रहेको भ ने िजिकर िलई ततु मु ा दायर हन
कटाई बाँक हने .१२,५४,८००।– ितवादीबाट आएको भएपिन उ लेनदेन मु ा नै फै सला भई
भराई पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको अि तम भइसके पिछ प रि थितमा प रवतन आई
फै सलासमेत िमलेको देिखन नआउने ।
उ आशङ् काको अव था हाल िव मान रहेको भ ने
तसथ उपयु िववेिचत आधार माणह बाट देिखन आएन । िनवेदकलाई थु ने, जबरज ती कागज
राजीनामाको िलखतको थैलीलाई आधार मानी भएको गराउने, मु ा िफताको लािग दबाब िदनेलगायत कुनैपिन
सु किपलव तु िज ला अदालत र पनु रावेदन जबरज तीपूण ि याकलाप आफूह बाट नभएको र
अदालत, बटु वलको फै सला उ टी भई वादीले अब पिन नहने भ ने बेहोराको यथ कायालयह को
ितवादीबाट मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको ४, िलिखत जवाफ बेहोरा देिखएको स दभमा िनवेदन
६ र ७ नं. बमोिजम तमसक
ु मा उि लिखत साँवा दाबीअनस
ु ारको प रि थित रहेको भ ने पिन
.११,००,०००।– र सोको याजसमेत भराइ देिखएन । िनषेधा ाको िनवेदन त कालको
पाउने ।
प रि थितमा प को िहतलाई यानमा राखी जारी
इजलास अिधकृत: कृ ण साद अिधकारी
ग रने उपचार भएको र उ प रि थित नै प रवतन
क यटु र: च दनकुमार म डल
भइसके को भ ने वयम् पनु रावेदन लेखबाट देिखन
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभु म् । आएको स दभमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
गनु नपन गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
इजलास नं. ५
मनािसब देिखने ।
तसथ उपयु िववेिचत आधार र कारणबाट
१
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ा िमि त परमादेश
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी जारी गन निमली रट खारेज हने ठ याएको पनु रावेदन
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CI-०४१९, िनषेधा ा अदालत, जनकपरु को िमित २०७०।१।३१ को
/ परमादेश, िजवछी देवी तेलीसमेत िव. अिमरीलाल इ साफ िमलेको देिखँदा सदर हने ।
साहसमेत
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
िनवेदक प ले दायर गरेको लेनदेन मु ामा क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
धनषु ा िज ला अदालतबाट िफराद दाबी पु ने ठहरी इित संवत् २०७४ साल पस
ु २० गते रोज ५ शभु म् ।
िमित २०६९।१२।२६ मा फै सला भई अि तम भई
२
बसेको भ ने वयम् िनवेदककै पनु रावेदन िजिकरबाट मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
देिखन आउँछ । उ लेनदेन मु ालाई भाव पान गरी टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-१९१४, ाचार,
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नेपाल सरकार िव. वामदेव वालीसमेत
हने ।
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेर इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
ितवादीले अनिु चत लाभ िलएको भ ने पिन वादी क यटु र: च दनकुमार म डल
प बाट खु न आएको अव था छै न । टाचारज तो इित संवत् २०७४ साल पस
ु २० गते रोज ५ शभु म् ।
ग भीर कृितको मु ामा ितवादीउपर लगाइएको
३
अिभयोग त य र माणबाट पिु हनु आव यक मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
ह छ । यसो नभई अनमु ानको आधारमा कसरु कायम टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-१२३१, ाचार
गनु फौजदारी यायको सवमा य िस ा तिवपरीत (रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. नारायण साद
हन जा छ । ितवादीले भु ानी िलएको भिनएको रमालसमेत
िबगो .१२,४५,२४०।- सामानको स बि धत
ितवादी नारायण साद रमालले िव ालयमा
ािविधक ारा जाँच परी ण गरी भु ानी िलएको यव थापन सिमितले २०७० साल चै बाट िहसाब
भ ने देिखन आएको िज ला िवकास सिमित मगु क
ु ो िकताब छानिबन गरेको समयमा िव ालयका
िमित २०६९।३।३ को प समेतबाट सामानह
कमचारीह लाई ैमािसक तलब िवतरण गन रा.वा.
हालको अव थामा िनमाण थलस म पगु ेको भ ने बक गल
ु रया र नेपाल बक िलिमटेड, राजापरु बाट दईु
देिखन आउनक
ु ा साथै सो प साथ ा त हन आएको कलम गरी ज मा .२१,००,०००।- िझके को त काल
सामान बझ
ु ी िलएको िमित २०६९।२।३० को भरपाई भु ानी नगनु र उ रकम बक दािखला पिन नगनु
कागज हेदा ितवादीका ितिनिध तीथ आचायले भनी छानिबन सिमितले रोके को हँदा सोही रकम नगद
मां ी िव तु ीकरण उपभो ा सिमितका अ य रा के देिखएको आफूले अिनयिमतता नगरेको भनी बेहोरा
लामालाई सामान िज मा िदएको देिखन आएको र लेखाएको पाइ छ । िव ालय यव थापन सिमितबाट
सोही भरपाई कागजमा पिछ जडानको ममा सामान गिठत छानिबन सिमितले िहनािमना गरेको भनी
नपगु हन गएमा उपल ध गराउने भ नेसमेत उ लेख देखाएको तीस लाख रकम २०७१।३।२० स ममा
भएकोसमेतबाट ितवादी वामदेव वालीले अका बझ
ु ाउने भनी ितवादी नारायण सादले कागज गरेको
ितवादी च साद खितवडासँग िमलेमतो गरी एवम् .१४,७५,०००।- िविभ न समयमा दािखला
टाचारज य कसरु गरेको भ ने कुरा पिु हन आएको गरेको भ ने िमित २०७१।४।४ को ितवेदनबाट
नहँदा िनजका हकमा माणको िववेचना गरी सफाइ देिखन आउने ।
िदने ठह याई िवशेष अदालत, काठमाड बाट भएको
ितवादी पवतिसंह गु ङ िव ालयको
फै सला यायसङ् गत देिखने ।
धाना यापकको हैिसयतले सो िव ालयको आिथक
तसथ उपयु िववेिचत आधार, कारण र शासिनक एवम् शैि क गितिविधमा समेत उिचत
माणह बाट ितवादीम येका वामदेव वालीको रेखदेख, िनय ण रा नपु न कत य िनजको भएपिन
हकमा आरोिपत कसरु गरेको भ न िम ने ठोस आधार िनज िज मा िव ालयको कुनै रकम रहेको भ ने
नभएकोले िनजले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने कुरा िमिसलबाट खु न आएको अव था छै न । अका
ठहछ भ ने िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित ितवादी नारायण साद रमालले िमित २०७१।२।५
२०७२।८।२९ मा भएको फै सला िमलेको हँदा सदर देिख २०७१।४।२५ स म िविभ न िमितमा गरी
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८,८१,४००।- िव ालयको खातामा दािखला
िज ला िश ा कायालय, नवलपरासीको
ज मा गरेको देिखएको यसैगरी छानिबन सिमितको िमित २०७३।३।१५ को प बाट ४ कोठे िव ान भवन
ितवेदनअनस
ु ार .१४,७५,०००।- िविभ न िमितमा िनमाण स प न भएको, ४ कोठे लक भवनमा १ कोठा
िव ालयको खातामा दािखला गरेको भने देिखएको थप गरी ५ कोठे भवन िनमाण भएको भ ने बेहोरा
एवम् ज गाको ठे काबापत िव ालयलाई ा त उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी शौचालय िनमाण
हनपु न .३,६०,१२५।- ठेकेदार िज मा रहेको तथा भएको र उ शौचालयमा .दईु लाख िनकासा
.९०,५८०।- िनज नारायण सादले आ नो सि चत भएकोमा .२ लाख ६५ हजार खच भएको भ ने र
िबरामी िबदाबाट क ा गरी पाउन िनवेदन िदएको तारबार िव ालयको आ त रक ोतबाट भएको,
भ ने अमर शिहद दशरथ च द उ च मा.िव.को िमित परु ानो तार एवम् काठका मढु ाह िखयाले खाएको
२०७२।६।२० को प बाट देिखन आएकोसमेतबाट तथा भाँिचएको अव थामा रहेको तारबार िनमाणको
िनज ितवादी नारायण सादको िज मामा पिन अब काम स प न भएको भ ने बेहोरा उ लेख भएको
कुनै रकम रहेको भ ने अव था नदेिखएको र िहनािमना देिख छ । जहाँस म टेटमे टभ दा बढी िनमाण भएको
गरेको भिनएको रकम िहनािमना गरेको नभई िव ालय भ ने पनु रावेदन िजिकर छ सो हेदा िव ालयको क ा
स चालनको लािग आव यक रकम िज मास म रहेको, कोठाको अभावले गदा लक भवनमा थप १ कोठा
दैिनक पमा बकमाफत कारोबार गन त कालीन िनमाण गरी बनाउने भ ने िव ालयको िनणयबमोिजम
को समय प र थितले सम या रहेको भ ने भएको भ ने उ िज ला िश ा कायालयको प
देिखएको स दभमा याियक मनको योग गरी भएको बेहोराबाट देिखन आउने ।
िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला िमलेको देिखन
के कुन शीषकमा के कुन ितवादीले के कित
आउने ।
रकम टाचार िहनािमना गरी आफूले लाभ िलने
तसथ उि लिखत आधार, माणह बाट काय गरेको हो भ ने कुरा भ न एवम् सोको माण
ितवादीह पवतिसंह गु ङ र नारायण साद वादी प बाट ततु हन नआएको स दभमा आरोिपत
रमालले आरोिपत कसरु गरेको भ ने पिु हन कसरु गरेको पिु ट नभएकोले ितवादीह लाई सफाइ
नआएकोले ितवादीह उपरको आरोप दाबी पु न िदने ठह याएको िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला
नसके कोले सफाइ पाउने ठह याएको िवशेष अदालत, िमलेकै देिखने ।
काठमाड को िमित २०७३।५।२९ को फै सला िमलेको
तसथ आरोप मागदाबीअनु पको कसरु गरेको
देिखँदा सदर हने ।
देिखन नआउँदा ितवादीह िदपकुमार चौधरी,
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
रमेशच रौिनयार, देवबहादरु थापा, शंकरबहादरु
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
िसंखडा र शक
ु देव ढुंगानाले आरोप मागदाबीबाट सफाइ
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २० गते रोज ५ शभु म् । पाउने ठह याएको िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित
४
२०७३।८।६ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी हने ।
टंकबहादुर मो ान, ०७३-CR-१३२७, ाचार इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. िदपकुमार क यटु र: च दनकुमार म डल
चौधरीसमेत
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २० गते रोज ५ शभु म् ।
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५
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७३-CR-१३२८, ाचार
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. नगनारायण
िसंहसमेत
ितवादीह ले अदालतसम
बयान
गदा आफूह उपर लगाएको कसरु मा इ कार रही
बयान गरेको देिख छ । िमिसलसंल न िज ला िश ा
कायालय, रौतहटको िमित २०७३।४।१२ को प
हेदा उ िव ालयको लािग िविभ न आिथक वषमा
िज ला िश ा कायालय, रौतहटबाट िनकासा भएको
रकम स ब धमा ािविधकले गरेको मू याङ् कन तथा
काय स प न ितवेदनसमेतबाट आ.ब.०६५।०६६
देिख आ.व.०६९।०७० स मको आिथक वषह मा
फ य ट भइसके को तथा बे जु नरहेको भनी उ लेख
भएको पाइ छ । दाबीको रकम िहनािमना गदा यी
ितवादीह ले आफूलाई फाइदा हने गरी कुनै काय
गरेको भ ने पिन िमिसलबाट खु न आएको पाइँदनै ।
उ िव ालयलाई िनकासा भएको कितपय रकमभ दा
बढीको काम स प न भएको भ ने पिन देिखएको
छ । यी िववेिचत त यह बाट िव ालयलाई िविभ न
आिथक वषह मा ा त हन आएको िनकासा
रकम स बि धत शीषकमा खच भएको भ ने देिखन
आएकोले ितवादीह ले िहनािमना गरी टाचार
गरेको भ ने अिभयोग दाबी पु न नस ने ठह याएको
िवशेष अदालतको फै सला िमलेको देिखने ।
तसथ उपयु िववेिचत आधार, माणह बाट
यी ितवादीह नगनारायण िसंह र कौशल िकशोर
सादले रकम िहनािमना गरी आरोिपत कसरु गरेको
नठराई ितवादीह लाई सफाइ िदने ठह याएको िमित
२०७४।३।४ को िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २० गते रोज ५ शभु म् ।

इजलास नं. ६
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७१-CI-०३०३, िलखत दता बदर
दता, हरे महतो िव. कलावती देवी
महे महतोको २ ीमतीह रहेकोमा
जेठी ितवादीम येक रामजोती कोइरी र का छी
वादी कलावती देवी रहेको भ ने त यमा कुनै िववाद
रहेको देिखँदनै । वादी र ितवादी रामजोती तथा
िनजह को लो ने महे महतोसमेत गरी ज मा ३
जना अंिशयारह का बीचमा अंशब डा भएकोसमेत
नदेिखएको अव थामा िनजह एका सगोलको
अंिशयार रहे भएको मा नु पन देिखन आउने ।
दाबीको स पि ितवादी रामजोतीले माइती
मावलीप का नातेदार इ िम ह बाट ा गरेको
कुराको माण गज
ु ान नसके को र िनजका दाता िवरे
झा ितवादी रामजोती कोइरीको माइती मावली प का
नातेदार इ िम रहेको भ ने कुराको माणसमेत
िनजले िदन सके को देिखँदैन । दाइजोको स पि हो
भनी िजिकर िलने यि ले नै कसबाट किहले के कित
स पि वा रकम दाइजो पाएको हो र सोही स पि
तथा रकमबाट उि लिखत ज गा ख रद भएको हो भनी
त यु माणसमेत िदन स नु पदछ । यसरी दाबीको
स पि ितवादी रामजोतीले दाइजोबाट ा त गरेको
व तिु न माण पेस गन नसके को अव थामा के वल
िलखतको कै िफयतमा दाइजो भ ने श द उ लेख
भएकै आधारमा मा उ स पि िनजको आफूखस
ु
गन पाउने स पि हो भनी मा न िम ने अव थाको
नदेिखने ।
वादी र ितवादी रामजोतीसमेतका तीनै जना
एकासगोलका अंिशयार रहे भएको भ ने त यमा िववाद
नरहेको अव थामा दाबीको ज गामा ितवादीको िनजी
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आजनको स पि रहेको कुरा मािणत हन नसके कोले Medical report भएकोले िनज ितवादीको उमेर
सो स पि मा वादीसमेतको अंशहक िनिहत रहेको नै परी ण ग रएको उ िव वसनीय िनिववाद ितवेदन
देिखयो । मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहार महलको १० िमिसल संल न रहेको अव थामा सो ितवेदनलाई
नं. मा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार अंश नभएका अनदेखा गरी अ य िववादा पद माणलाई आधार
अंिशयारले सगोलको अचल स पि बेचिबखन गदा मानी िनजको उमेर अ यथा हो भनी यिकन गन िम ने
वा कुनै िकिसमले हक छाडी िदँदा ऐनले आफूखस
ु ी देिखँदैन । ितवादीको उमेर परी ण हँदाका अव थामा
गन पाउने अ को म जरु ी िलनु नपनमा बाहेक अ मा िनजको उमेर १५ देिख १६ वष भनी उ ितवेदनमा
एकाघरसँगका अंिशयार सबै सा ी बसेका वा िनजह ले उ लेख ग रएका आधारमा पिन िनज ितवादीले उ
म जरु ीको िलखत ग रिदएको भए मा प का ठहछ- कसरु गदाको वारदात िमितका समयमा िनजको उमेर
-” भ ने उ लेख भएको पाइ छ । यी वादीसमेतको १६ वष पगु ेकै हो भनी भ न िम ने अव था नदेिखने ।
अंशहक ला ने एकासगोलको स पि िब यवहार
ितवादीको उमेर १७ वषको देिखएको
गदा यी वादीको म जरु ी वीकृित िलएको नदेिखने ।
भनी वादी प ले अिभयोजन गरेको भए तापिन
तसथ िववेिचत आधार र कारणबाट वादी उि लिखत उमेरका स ब धमा उठेको िववादको
दाबी नपु ने ठह याई सु सलाही िज ला अदालतबाट िन पणको िनिम भरपद र िव वािसलो वै ािनक
िमित २०६८।८।१३ मा भएको फै सला उ टी भई आधारको पमा रहेको ितवादीको उमेरस ब धी
वादी दाबीबमोिजम िक.नं. ४२६ को ज.िव.१-२- परी ण ग रएको Medical report बाट िनजको उमेर
१६ को ज गा ितवादी रामजोती कोइरीले ितवादी १६ वषभ दा कम रहेको पिु हन आएकोले सोही
हरे महतोलाई मालपोत कायालय, सलाहीको र.नं. आधारमा ततु मु ामा िनज ितवादीको उमेर १६
१७१२को िलखतबाट िमित २०६६।६।६ मा गरी वषभ दा कम देिखएको भ ने ठहर गरी सोही उमेर
िदएको राजीनामा िलखतको ३ भागको १ भाग िलखत हदका आधारमा िनज ितवादीलाई सजाय कायम
तथा ितवादी हरे महतो नाउँको भएको दतासमेत ग रएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित
बदर भई नरमकरम िमलाई वादीको नाउँमा दतासमेत २०६८।१०।३ को फै सला िमलेकै देिखन आएकोले
हने भनी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवम्
२०७०।९।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर िव ान् उप यायािधव ाको बहस िजिकर तथा यस
हने ।
अदालतबाट िमित २०७३।५।२९ मा भएको आदेशमा
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
िलइएका आधारह समेतसँग सहमत हन नसिकने ।
क यटु र: मि जता ढुंगाना
तसथ, उि लखत िववेिचत आधार र
इित संवत् २०७४ साल चैत २ गते रोज ६ शभु म् ।
माणह बाट िनज ितवादी िजतेन राईको उमेर १६
२
वष नपगु ेको भनी सु भोजपरु िज ला अदालतबाट
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी भएको फै सलालाई सो हदस म सदर गन गरी पनु रावेदन
बमकुमार े , ०६८-CR-१३६४, जबरज ती अदालत, धनकुटाबाट िमित २०६८।१०।३ मा भएको
करणी, नेपाल सरकार िव. िजतेन राई
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बालकको उमेर जे, जित हो सोस ब धी यिकन इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
गन सबैभ दा बिलयो एवम् वै ािनक आधार भनेकै इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
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३
ितवादीले न रवल र िम ी खान िदई जबरज ती
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार करणी ग यो भनी पीिडतले भनेका आधारमा पीिडतको
े , ०७०-CR-०१५४, जबरज ती करणी, माइला योनाङ् गबाट रगत ब नेस मको अव था एवम् योनाङ् ग
भ ने कृ णकुमार काक िव. नेपाल सरकार
सिु नएर घषणको िनल डामसमेत देिखनेस मको सो
पीिडतलाई ितवादीले घरको बइु गँ लमा िनज अव था रहेको भए पीिडतको योनाङ् गमा रहेको सो
ितवादीको आमा घरमा रिहरहेकै बखत यस उमेरक चोट एवं घाखतह समेत सहज पमा देिखन आउनु
नाबािलका पीिडतलाई आ नो घरमा लगी न रवल पनमा उ वा य जाँच ितवेदनमा िनज पीिडतको
र िम ी िदई ललाई फकाई सो अनस
ु ार पीिडतको योनाङ् गमा बािहरी चोट रहेको नदेिखएको र िनजको
योनाङ् गबाट रगत आउने गरी एवम् योनाङ् गको बािहरी हाइमन याि एको अव थासमेत के ही नदेिखएकोले
भागमा िनलडामसमेत देिखने गरी करणी गदाको िनज पीिडतका बाबल
ु े िदएको जाहेरी एवम् पीिडतको
अव थामा वष ४ क िनज नाबािलकाले सो हदस मको आमाको मौकामा भएको कागज तथा अदालतसम
उ पीडा सहन गन स ने अव था पिन देिखँदैन । िनजले गरेको बकप मा उ लेख ग रएको उ बेहोरा नै
पीिडतले उ घटना वारदातका समयमा कुनै तरहले खि डत हन आएको देिखएबाट अिभयोग दाबीबमोिजम
पीडा सहन नसक िनज पीिडतको मख
ु बाट रोदन र िनज पीिडतलाई ितवादीले जबरज ती करणीको
ोधनसिहतको िच याहटको आवाज िन कनु पनमा कसरु गरेको हो भ ने त य नै स देहा पद रहेको
िनज पीिडतलाई ितवादीले कुनै जोरजल
ु मु का साथ देिखने ।
सो समयमा मख
ु थु नेसमेतका कुनै काय गरेको िथयो
भनी पीिडतको भनाइ रहेको पिन नदेिखने ।
शङ् काको सिु वधा अिभयु को प मा नै रहने हँदा
घटना भयो भिनएप चात् पिन पीिडत शङ् कारिहत वत , ठोस माणको अभावमा कसैलाई
सामा य अव थामा रहे भएको देिखन आएबाट पिन कसरु दार ठह याउन निम ने हँदा ितवादीउपर
पीिडतको आमाको बकप बेहोरा त यमा आधा रत जबरज ती करणीको उ ोग गरेको कसरु मा सजाय गन
भएको नदेिखँदा माणको पमा ा य गन िम ने गरेको सु िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट िमित
देिखँदनै । यसका साथै घटना भयो भिनएको घरमा २०६४।१।१० मा भएको फै सलालाई सदर गन गरी
अ मािनस पिन रहेको भ ने िमिसल कागजातबाट पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६५।२।२ मा
देिखएकोमा पीिडतले त काल घटना बारेमा के ही भएको फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
नभनी बसेको अव था भएकोले ततु िमिसलका
तसथ, िनज ितवादीले पीिडतलाई ललाई
स दभमा सो िवषयसमेत िवचारणीय देिखने ।
फकाई गरी न रवल र िम ी िदई जबरज ती करणीको
जाहेरवालाले जाहेरी िदँदाको अव थामा कसरु गरेको भ ने त य नै थािपत हन सके को
सोही जाहेरी दरखा तमा नै पीिडतको घा जाँचसमेत नदेिखएको अव थामा िनज ितवादीलाई अिभयोग
गराइपाऊँ भनी उ लेख गरेकोमा िनज पीिडतको दाबीबमोिजमको कसरु बाट सफाइ दान ग रनु
त काल अनस
ु धानको ममा वा य जाँच ग रएको पनमा िनज ितवादीलाई उ जबरज ती करणीको
देिख छ । पीिडतको वा य जाँच परी ण ितवेदनमा उ ोगको कसरु मा सजाय गन गरी सु िस धपु ा चोक
“NO external injuries noted no tear noted in िज ला अदालतबाट िमित २०६४।१।१० मा भएको
the hymen” भ ने उ लेख भएको देिख छ । आफूलाई फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
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पाटनबाट िमित २०६५।२।२ मा भएको फै सला उ टी ितवादीको चोट हारलाई िनषेध गरेको भ नेस म
हने भई िनज ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ नदेिखई सह ितवादीको चोट िपडाबाट मृ यु भएक
पाउने ।
मतृ कको लासलाई आफै ँ मरेको भ ने भान पान िनयतले
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
सलले बाँधी झु ड् याई रािखएको लासको उ सल
क यटु रः मि जता ढुंगाना
काटी िदई मतृ कलाई मानमा संयोग पा रिदने कायस म
इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
गरेको देिखएबाट िनजको हकमा सोही १७(२) नं. को
४
अव था आकिषत हने देिखने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
यथ ितवादी र ना कोइरालाले मतृ कलाई
बमकुमार े , ०७०-CR-०६१२, कत य यान, मान कायमा संल न रहेका सह ितवादी िड ली साद
नेपाल सरकार िव. र ना कोइराला
कोइरालाले कुटिपट गरी चोट छोिडरहेको अव थामा
यथ
ितवादी र ना कोइरालाले िनज मतृ कलाई कुटिपट गरेको नदेिखए तापिन मतृ क
गरेको बयानबाट मतृ क आफै ँ सलमा झिु डएर मृ यु लासलाई घरको मािथ लो तलामा लगी झु ड् याउन
भएको हो । भोिलप ट सल मैले कािटिदएको भनी सहयोग गरेको भ ने देिखँदा यी ितवादी र ना
लेखाइिदएको देिखए तापिन मतृ कको घाँटीमा सल कोइरालाले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
दवेको डामह लास जाँच कृित मचु ु काबाट १७(२) नं. बमोिजमको कसरु गरेकोले िनजलाई
देिखँदनै । जीिवत यि आफै ँ ले आ मह या गन सोही महलको १७(२) नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द
यास व प सल िलएर वा जनु सक
ु ै बेहोराले हने भनी सु कािलकोट िज ला अदालतबाट िमित
पासो लगाई झिु डएर मदा मतृ कको घाँटीमा िनल २०६९।१।३१ मा भएको फै सलालाई सदर गन गरी
डामह बसेको ह छ । तर, ततु िववादमा जतन पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट िमित २०७०।२।७
कोइरालाको बकप मा मतृ क मरेपिछ आफै ँ मरेक मा भएको फै सला िमलैकै देिखन आएकोले िनज
हो भ ने पान आमाको सहयोग िलई लासलाई मािथ ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु न
तलामा लगी सलले झु डाएका हन् भनी उ लेख भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवम्
भएकोबाट मतृ क न दशोभाको मृ यु सह ितवादी यस अदालतबाट िमित २०७३।१।१९ मा भएको
िड ली साद कोइरालाको चोट हारबाट भएको आदेशमा िलइएका आधार र कारणह समेतसँग
देिखन आएको र मतृ कको मृ यु भइसके पिछ यी यथ सहमत हन नसिकने ।
ितवादीसमेतको सहयोगमा मतृ कलाई सलले घाँटीमा
तसथ ग रएको िव लेषण र िववेचनाको
बाँधी झु ड् याइएको भ ने देिखने ।
आधारमा यी ितवादी र ना कोइरालाले मल
ु क
ु
ितवादी र ना कोइरालाले मतृ कलाई ऐन, यानस ब धी महलको १७(२) नं. बमोिजमको
आफै ँ ले कुटिपट गरेको भ ने नदेिखए तापिन कसरु गरेकोले िनजलाई सोही महलको १७(२) नं.
सह ितवादीले मतृ कलाई मरणास न हने गरी कुटिपट बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द हने भनी सु कािलकोट
हार ग ररहँदाका अव थामा आ नै घरिभ आ नै िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१।३१ मा भएको
संर णमा रहेक मतृ क बहु ारीले मृ यवु रण गन फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
अव थास म पु दा पिन आफू मक
ु दशक भई अका जु लाबाट िमित २०७०।२।७ मा भएको फै सला
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िमलैकै देिखँदा सदर हने ।
फै सला िमलेकै देिखन आएकोले ितवादीलाई
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ ने
क यटु रः मि जता ढुंगाना
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवम्
इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
िव ान् सह यायािधव ाको बहस िजिकर तथा यस
५
अदालतबाट िमित २०७०।९।४ मा भएको आदेशमा
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी िलइएको आधारह समेतसँग सहमत हन नसिकने ।
बमकुमार े , ०७०-CR-११३३, लागु औषध,
तसथ िववेिचत आधार, कारण र माणबाट
नेपाल सरकार िव. सोनी िम
सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६७।८।५
राजिवराजबाट काठमाड स म आवत जावत मा भएको फै सला सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत,
गन बसमा राजिवराजदेिख उ बसमा पठाइएको पाटनबाट िमित २०६९।८।२६ मा भएको फै सला
सो सामानका साथमा यी ितवादी उ बसमा या ा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरी आएको नदेिखएको र उ बसमा पठाइिदएको इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
सो सामान लगेर रािखिदनु भनी ितवादीलाई अ य क यटु रः मि जता ढुंगाना
यि ले अ ाई पठाइिदएको सो सामान िलन भनी इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
गएको अव थामा प ाउ परेको देिखएबाट िनज
६
ितवादी सोनी िम वयम्ले सो बरामद लागु औषध मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार
िलई बोक आएको नदेिखएकोले िनज ितवादीले लागु े , ०७१-CR-०२४६, जबरज ती करणी, नेपाल
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को (संशोधनसिहतको) सरकार िव. रामलाल यादव भ ने गौतमकुमार यादव
दफा ४(घ) र (च) बमोिजमको कसरु गरेको भनी मा न
िमित २०६६।०६।१८ गतेका िदन िबहान
िम ने अव था नदेिखएको हँदा िनज ितवादीलाई ४.०० बजेको समयमा पीिडत भिनएक जाहेरवालीले
सोही ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम सजाय गनु घटना वारदातका समयमा दीशा ब नको िनिमत चौरीमा
यायोिचत हने देिखन नआउने ।
गएको अव थामा ितवादीले आफूलाई पछाडीबाट
यथ ितवादी सोनी िम लाई अ ले समाती जबरज ती करणी गरेको भनी जाहेरी िदएको
पठाइिदएको सामान सरु ि त राखी सहयोग गन देिखएकोमा िनज जाहेरवालीले त काल कुनै ितकार
यि स म देिखएकोले िनजले उ कसरु मा वा हारगहु ार गरेको भनी जाहेरी बेहोरामा खल
ु ाई
मितयारको भूिमका िनवाह गरेको देिखएको हँदा बरामद लेखाइिदएको देिखँदनै भने िनज पीिडत जाहेरवालीले
लागु औषधको प रमाणसमेतका आधारमा लागु औषध अदालतसम उपि थत भई बकप गदा, आफूलाई
िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१) झ ले ३वष ितवादीले पछािडबाट समाती पे तोल क चटमा
कै द र .१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) राखी आफूलाई भइु मँ ा लडाई जबरज ती करणी गरेको
ज रवाना हनेमा ऐ.को दफा १७ ले सोको आधा १ वष भनी जाहेरी बेहोरामा उ लेख नै नभएको असङ् गत
६ मिहना कै द र ७५,०००।- ज रवाना हने भनी सु त यसमेत देखाई बकप गरेको देिखने ।
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६७।८।५
मौकामा िदएको जाहेरीमा पे तोलसिहत
मा भएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन आएका ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।८।२६ मा भएको गरेको भनी लेखाएको देिखएको छै न । एउटै यि ले
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मौकामा आफै ँ ले िदएको जाहेरी बेहोरामा उ लेख िवपरीतको कसरु मा ऐ.३(४) नं.बमोिजम सजाय गरी
नै नभएको त यह थप गरी बकप ग रिदएको ऐ.महलको १० र १०(ग) नं. बमोिजम पीिडतलाई
देिख छ । यसरी मौकामा िदएको जाहेरी बेहोरालाई ितपूितसमेत िदलाई भराइ पाउँ भ ने अिभयोग
समिथत हने गरी बकप गन नसके को उ जाहेरीलाई दाबीबाट सफाइ िदने गरी सु सलाही िज ला
मौकामा िदएको िकटानी जाहेरीको पमा अथ गरी हेन अदालतबाट िमित २०६७।८।८ मा भएको फै सलालाई
िम ने अव था नदेिखने ।
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
घटना वारदातमा च मिदद् भिनएका २०६९।१।२७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
मोहरलाल राउत, सिजवन राउतसमेतका यि ह ले हने ।
जबरज ती करणी गरी भा दै गरेको देखेका ह भने इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
पिन मौकामा ितवादीको प जाबाट पीिडतको उ ार क यटु रः मि जता ढुंगाना
ग रएको भ नेसमेत देिखन नआएकोले के बल भा दै इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
गरेको देखेको हो भ ने भनाइका आधारमा दाबी
७
िलएबमोिजमको वारदात भयो होला भनी भ न सिकने मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अव थासमेत देिखँदनै । घटना थलको व तगु त आधार बमकुमार े , ०७१-CR-०४३५, चोरी, नेपाल
समय र ितवादीले देखाएको ि याकलापसमेतको सरकार िव. इि दरा ढकाल
अ ययन र िव लेषणबाट जबरज ती करणीको
अनस
ु धानको ममा कागज गन व तिु थित
वारदात भएको भनी ठोस एवम् व तिु न पमा पिु
मचु ु काका मािनस सीता आचायसमेतले यी ितवादी
हन सके को अव था नदेिखने ।
इि दरा ढकाल र मिनता राईका बीच उ मिन
जबरज ती करणी ज तो ग भीर कृितको ा सफरको काउ टरमा िववाद झगडा भइरहेको भनी
फौजदारी अिभयोगमा जाहेरवालीको उ िववाद पद बकप ग रिदएको देिख छ । उ काउ टरमा सेवा
भनाइ र मौकामा च मिदद् भिनएका यि ह को वाह गन बसेक िनज मिनता राईसँग यी ितवादीको
अिव वसनीय कथनबाट ितवादीलाई कसरु दार वादिववाद भइरहेको अव थामा दे ने वादी प का
कायम गन यायोिचत नहने हँदा ितवादीले अिभयोग उ सा ीले िनज ितवादीले सो समयमा मा क
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु हन नसके कोले िनज लगाई हातमा च कु बोके क िथइन् भनी उ लेख गन
ितवादीलाई सफाइ िदने गरी सु सलाही िज ला सके को देिखँदनै भने यी ितवादी इि दरा ढकालले
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन रकम िलएको भनी िकटान गरी बकप मा उ लेख गन
अदालत, जनकपरु बाट िमित २०६९।०१।२७ मा सके कोसमेत नदेिखने ।
भएको फै सला िमलेकै देिखन आएकोले पनु रावेदक
िनज जाहेरवालालाई बकप का लािग सु
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवम् अदालतबाट पटकपटक याद जारी भएको देिखएको र
यस अदालतबाट िमित २०७१।०४।२८ मा भएको अ.बं.११५ नं. बमोिजम िनज जाहेरवालालाई उपि थत
आदेशमा िलइएका आधार र कारणसमेतसँग सहमत हन याद पठाउँदा पिन िनज हािजर हन आएको
हन नसिकने ।
नदेिखएकोले िनज ितवादी इि दरा ढकालले कसरु मा
तसथ यी यथ ितवादीउपर मल
इ कार रही अदालतसम गरेको सो बयान िजिकरलाई
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ र ३(४) नं. कुनै चनु ौती िदन सके को भनी मा न िम ने देिखएन ।
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यसथ िनज ितवादीउपरको अिभयोग दाबी खि बर देखाई िनजसमेत उपर बाँके िज ला अदालतमा संवत्
तवरले पिु गनको लािग त यगत माण वादीतफबाट २०६२ सालको दे.नं.१२०३ को अंश मु ा दायर गरेको
पेस हन नसके को हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादी देिख छ । यथ वादीले उ अंश मु ामा ितवाद
इि दरा ढकालले उ दाबीबमोिजमको कसरु गरेको गदा, यी पनु रावेदक ितवादीलाई छोरा नाताको
पिु हन नआएकोले िनजलाई अिभयोग दाबीबाट होइन भनी नातामा िववाद देखाएका कारण उ अंश
सफाइ िदनु पनमा िनजलाई कसरु दार ठहर गरी सजाय मु ामा िमित २०६३।०४।२० मा माण पेस गन,
गन गरेको सु सनु सरी िज ला अदालतको िमित िमित २०६३।०६।३० मा नातातफ अ.बं.८०नं.को
२०६७।११।०२ को फै सला िमलेको देिखन नआएबाट बयान गराउने र DNA परी ण गराउने भ नेसमेतका
उ सु फै सला उ टी गरी िनज ितवादीले अिभयोग आदेश भएप चात् यी पनु रावेदक ितवादीले "सािबक
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, िज ला बिदया गा.िव.स. मनाउ वडा नं.५ हाल बाँके
िवराटनगरबाट िमित २०७०।०८।१२ मा भएको िज ला बागे वरी गा.िव.स. वडा नं. ५ ब ने गोिपमान
फै सला िमलेकै देिखन आएकोले पनु रावेदक वादी नेपाल े ठको छोरा ठाकुर साद े ठ मेरो सहोदर बाबु
सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवम् यस अदालतबाट नाता पन भएकोले नाता मािणत ग रपाउँ" भनी िमित
िमित २०७४।०७।१६ मा भएको आदेशमा िलइएको २०६३।१०।२८ मा गा.िव.स.को कायालय, मानपरु
आधार तथा कारणसमेतसँग सहमत हन नसिकने ।
टपरा बिदयामा िनवेदन िदई सोही िनवेदनका आधारमा
तसथ, ितवादी इि दरा ढकालले अिभयोग उ कायालयबाट िमित २०६३।१०।२९ मा सरजिमन
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु हन नआएकोले बु ने काय गरी सोही िमित २०६३।१०।२९ मा मानपरु
िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनपु नमा गाउँ िवकास सिमितको कायालयबाट यी यथ वादी
कसरु दार ठहर गरी सजाय गरेको सु सनु सरी ठाकुर साद े ठ र पनु रावेदक ितवादी िभमद
िज ला अदालतको िमित २०६७।११।२ को फै सला े ठ बाबु छोरा नाताका यि हन् भनी नाता मािणत
िमलेको देिखन नआएबाट उ सु फै सला उ टी माणप ा त गरेको देिखने ।
गरी िनज ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पनु रावेदक ितवादीले उ नाता मािणत
पाउने भनी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित माणप ा त गनअिघ
भएको उ सरजिमनका
ु
२०७०।८।१२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन कायसमेतलाई जालसाजी घोिषत ग रपाउँ भनी ियनै
आएको हँदा सदर हने ।
यथ वादीले ियनै पनु रावेदक ितवादीउपर दायर
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
गरेको यसै लगाउमा रहेको ०७२-CR-०४७२ को
क यटु रः मि जता ढुंगाना
जालसाजी मु ामा सु बिदया िज ला अदालतबाट
इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
िमित २०६७।०१।२० मा भएको फै सला उ टी गरी
८
दाबी ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी िमित २०६९।८।२६ मा भएको फै सला सदर हने
बमकुमार े , ०७२-CR-०४७१, जालसाजी, ठहरी आज यसै इजलासबाट फै सला भएको हँदा
भीमद े िव. लोकमान े
सोही मु ामा िलइएको बदुँ ा माणसमेतको आधारमा
पनु रावेदक ितवादी भीमद ले यी यथ
ततु मु ामा समेत वादी दाबी नपु ने ठह याई सु
वादी ठाकुर साद े ठलाई आ नो बाबु नाता रहेको भ ने बिदया िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी
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दाबी ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको आएकोले वयम् पीिडत भिनएक को भनाइ नै फरक
फै सला िमलेकै देिखन आएकोले यी पनु रावेदक परेबाट यिकन पको नदेिखने ।
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर एवम् यस अदालतबाट
मौकामा पीिडतको शारी रक एवम् वा य
िमित २०७२।०६।०६ मा भएको आदेशमा िलइएका परी ण गरी दमौली अ पतालले िदएको वा य
आधारसमेतसँग सहमत हन नसिकने ।
जाँच परी ण ितवेदनमा “पीिडतको क याजाली
तसथ यसै लगाउमा रहेको ०७२-CR- न याितएको, योिनको िभ प कुनै घषण दाग, िच ,
०४७२ को जालसाजी मु ामा िववेिचत आधार घाउचोट नभेिटएको र vaginal swab परी णमा
माणह समेतबाट ततु मु ामा सु बिदया करणीको कुनै पिन िच आधार नभेिटएको” भ ने
िज ला अदालतबाट वादी दाबी पु न नस ने भनी बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । पीिडतले यसभ दा
िमित २०६७।१।२० मा भएको फै सला उ टी हने अिघ पिन आफूलाई बाबल
ु े पटकपटक जबरज ती
ठह याई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित करणी गरेको भनी मौकामा कागज गदा लेखाइिदएको
२०६९।८।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर देिखएकोमा िनज पीिडतको उ भनाइ अ पतालको
हने ।
उ वा य जाँच ितवेदनमा उि लिखत बेहोराले
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
खि डत भई िनजको भनाइमा ामािणक स यता रहेको
क यटु रः मि जता ढुंगाना
पिु हन आएको नदेिखने ।
इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
ितवादीका दवु ै ीमतीह एकाघरका
§ यसै लगाउको ०७२-CR-०४७२, जालसाजी, सहोदर िददी बिहनी भई मौकामा अनस
ु धान
भीमद
े िव. लोकमान े समेत भएको तहिककातको िसलिसलामा कागज गदा ितवादीले
मु ामा पिन यसैअनस
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको हन स छ भनी
ु ार फै सला भएको छ ।
९
अिभ य गरी कागज ग रिदएको देिखए तापिन िनज
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ल मी गु ङ तथा मौकामा घटना िववरण कागज
बमकुमार े , ०७२-CR-०८४७, जबरज ती गन िव णदु ेवी थापा, गीता गौतमसमेतलाई वादी
करणी, नेपाल सरकार िव. शेरबहादुर गु ङ
प ले अदालतसम उपि थत गराई बकप गराउन
पीिडतले हरीमा कागज गदा, उ घटना सके कोसमेत देिखँदनै । मौकामा कागज गरे पिन
वारदातको समय िबहान ५ बजे भनी उ लेख गरेको अदालतमा उपि थत भई बकप नगन िनजह को
र अदालतमा बकप गदा िदनको ४ बजे घटना घटेको मौकामा ग रएको अिभ यि लाई माण ऐन, २०३१
हो भनी लेखाइिदएको देिखन आएकोले जबरज ती को दफा १८ बमोिजम माणको पमा हण गन
करणी मु ामा च मिदद गवाहको अभाव हने स दभमा िम ने अव था पिन नदेिखने ।
पीिडतको भनाइलाई नै आधार मानी माणमा िलनु पन
अतः
ितवादी शेरबहादरु गु ङले
भए तापिन ततु मु ामा पीिडतले मौकामा कागज गदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने भनी सु तनहँ
य गरेको वारदातको समयका स ब धमा अदालतमा िज ला अदालतबाट िमित २०६८।८।१४ मा भएको
आई गरेको बकप मा ि िवधाजनक अिभ यि िदएको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
देिखएकोले वारदातको समय नै फरक परेको देिखन पोखराबाट िमित २०६९।१२।५ मा भएको फै सला
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िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हात हितयारसिहत उपि थत भई हार गरेको
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
अव थासमेत नदेिखनक
ु ा साथै अ य ते ो प को
क यटु रः मि जता ढुंगाना
अ यािसत उपि थितका कारण पीिडतको यान
इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभु म् ।
मनबाट जोिगएको भ ने कुरा ततु मु ाको िमिसल
१०
संल न त यह बाट देिखन आएको पाइएन । पीिडत
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी घाइतेको शरीरमा लागेको घा जाँच के स फारमबाट
ड बरबहादुर शाही, ०७१-CR-०८९१, अपहरण िनजको शरीरमा ग भीर िकिसमको कुनै घाउ चोट
तथा यान मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. पशुराम लागेको भ नेसमेत नदेिखएको हँदा ितवादीह ले
ब नेतसमेत
अिभयोग दाबीबमोिजमको यान मान उ ोगको कसरु
ितवादी रोिहत कोइराला आफू उ
गरेको भनी मा न िम ने अव थासमेत नदेिखने ।
आरोिपत कसरु मा अदालतमा इ कार रही बयान गरेको
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु नै थािपत
र अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा िखलनाथ हन नसके को अव थामा ितवादीह लाई अिभयोग
ढकाल, रोिहत कोइराला र मनोज िसंह राईसमेत दाबीबमोिजमको कसरु बाट सफाइ िदनु पन अव था
३ जनाले र सी खान भनी एउटै मोटरसाइकलमा देिखएको हँदा ितवादी मनोज िसंह राईलाई यानमान
चढी सेकुवा कनरतफ गएकोमा उ होटलह ब द उ ोगको कसरु गरेको भनी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
भइसके को कारणले ितवादी रोिहत कोइराला घरतफ महलको १५ नं.को कसरु मा ५ वष कै द सजाय गन
गइसके पिछ िनज पीिडतलाई मोटरसाइकलमा चढाई तथा ितवादीम येका रोिहत कोइरालाको हकमा
घरतफ छोड् न जाँदा बाटोमा म पीिडतले प कार हँ, िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १५
जे पिन ले छु भनी कराएकोले मोटरसाइकल रोक नं.को कसरु मा ऐ.को १७(३) नं.बमोिजम ६ मिहना
िनज ितवादी मनोज राईले सोही बखत आवेशमा कै द सजाय गन भनी सु मोरङ िज ला अदालतबाट
आई पीिडत िखलनाथ ढकाललाई, बि सङ र बाँसको िमित २०७०।१।१९मा भएको फै सला उ टी गरी िनज
भाटाले िहकाइ कुटिपट गरेको भ ने देिखन आएको ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने तथा
र सो कुटिपट गन गराउने कुरामा अ य ितवादीह
ितवादीम येका कृ ण ब नेत भ ने पशराम
ु ब नेतलाई
अ कसैको संल नता छै न, आफू ए लैले कुटिपट सफाइ िदने गरी सु मोरङ िज ला अदालतबाट
गरेको हो, अपहरण गन योजना नबनाएको, प कार हँ िमित २०७०।१।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
ले छु भनेकोले आवेशमा आई कुटिपट गरेको हँ भनी सदर हने भनी एवम् ितवादी मनोज राई भ ने मनोज
िनज ितवादी मनोज राईले गरेको बयानमा उ लेख िसंह राईको हकमा ततु मु ाको वारदातको प र
गरेको देिखन आएबाट उ घटना वारदातमा ितवादी कृितबाट ततु मु ामा यान मान उ ोगको कसरु
पशराम
ु ब नेतको कुनै िकिसमले उपि थित रहेको थािपत हन नसक ततु वारदातलाई कुटिपटमा
भनी पिु हन आएको नदेिखने ।
प रणत गरी सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
पीिडत िखलनाथ ढकाललाई मान दफा २७ बमोिजम सरोकारवाला प ले मु ा सरकार
मनसायले ितवादीह ले घटना थलमा बोलाएको गन आएमा ततु मु ाबाटै कुटिपटमा कारबाही
वा िनजलाई मानस मको काय गरी घाइते बनाएको हने भनी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित
वा उ घटना वारदातमा ितवादीह कुनै जोिखमी २०७०।१२।०९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
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आएकोले ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजमको िववाद रहेको देिखँदैन । जाहेरवालीलाई उ
कसरु कायम गरी सजाय हनपु न भ ने वादी नेपाल ट् या टरबाट ओलनको लािग पटकपटक अनरु ोध
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन गदासमेत िनज जाहेरवाली सो ट् या टरबाट
नसिकने ।
नओिलिदएको कारणबाट ितवादीले िनजलाई
तसथ अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु सो ट् या टरबाट हातै समाती झा रिदएकोस मको
थािपत हन नसके कोले ितवादी मनोज िसंह राईलाई सो कायलाई याियक रोहमा जबरज ती करणीको
यानमान उ ोगको कसरु गरेको भनी मल
ु क
ु ऐन, उ ोगको कसरु गरेको भ न िम ने पिन देिखन
यानस ब धी महलको १५ नं.को कसरु मा ५ वष कै द आउँदैन । जाहेरवालीको जाहेरी बेहोरा र िनजले
सजाय गन तथा ितवादीम येका रोिहत कोइरालाको अदालतसम गरेको बकप बेहोरामा उ लेख भएको
हकमा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको वारदात थानसमेत फरक परेको देिखने ।
१५ नं.को कसरु मा ऐ.को १७(३) नं.बमोिजम ६ मिहना
वयम् जाहेरवालीकै जाहेरी र बकप को
कै द सजाय गन भनी सु मोरङ िज ला अदालतबाट भनाइ बेहोरासमेत एकै िमलानको भएको नदेिखएको र
िमित २०७०।१।१९ मा भएको फै सला सो हदस म वा य परी ण ितवेदनलगायतका अ य वत र
उ टी गरी िनज ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट शङ् कारिहत तवरबाट अिभयोग दाबी पिु हन सके को
सफाइ पाउने एवम् ितवादी मनोज राई भ ने मनोज नदेिखएको हँदा ठोस सबदु माणको अभावमा यी
िसंह राईको हकमा ततु मु ाको वारदातको प र ितवादीबाट जाहेरवालीलाई जबरज ती करणीको
कृितबाट ततु मु ामा यानमान उ ोगको कसरु उ ोगको कसरु गरेको भ न सिकने अव था नदेिखएको
थािपत हन नसक ततु वारदातलाई कुटिपटमा हँदा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको दोषी
प रणत गरी सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को करार गन िम ने ि थित नदेिखने ।
दफा २७ बमोिजम सरोकारवाला प ले मु ा सकार
िमिसल संल न जाहेरवालीको जाहेरी
गन आएमा ततु मु ाबाटै कुटिपटमा कारबाही दरखा त र िनजले अदालतसम गरेको बकप
हने भनी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित बेहोरा, ितवादीको अदालतमा भएको इ कारी बयान र
२०७०।१२।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर सो बयानलाई समिथत हने गरी िनजका सा ी स तोष
हने ।
वैगारले बकप ग रिदएकोसमेतका आधार माणबाट
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
जाहेरवालीलाई उ वारदात िमितका समयमा िनज
क यटु रः मि जता ढुंगाना
चढेको उ ट् या टरबाट ओलनको लािग ितवादीले
संवत् २०७४ साल काि क २७ गते रोज २ शभु म् । पटकपटक अनरु ोध गदासमेत िनज जाहेरवाली सो
११
ट् या टरबाट नओिलिदएको कारणबाट ितवादीले
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी िनजलाई सो ट् या टरबाट हातै समाती िनजको
ड बरबहादरु शाही, ०७२-CR-०४६२, जबरज ती इ छािवपरीत झा रिदएको देिखएको हँदा "पीिडतले
करणी उ ोग, नेपाल सरकार िव. मोहन बैगार
आ नो इ जतमा ध का ला ने गरी अदालतमा पिन
जाहेरवालीलाई
यी
ितवादीले बकप गनपनस
मको ितवादीसँगको रसइवी
ु
िनजको इ छािवपरीत सो ट् या टरबाट िनजको पिन देिखन नआएको" भ नेसमेतका आधारमा यस
हात समाती जबरज ती झारेको कायमा कुनै अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन िन सा दान गन
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गरी भएको उ आदेशसँग सहमत हन सिकएन । यी हकमा असर पन गएको देिखन नआउने ।
ितवादीले जाहेरवालीलाई जबरज ती करणीको ठोस
तसथ िवप ी लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले
सबदु माणको अभावमा यी ितवादीलाई अिभयोग िवप ी च कुमारी थापाको नाउँमा दता रहेको िक.नं.
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको सु फै सला मनािसबै ४१७ को सािबकमा रहेको े फलमा घर िनमाण
भएको देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ गन अनमु ित िदने गरी न सा पास गन गरेको िमित
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग २०६६।११।२८ र २०६७।३।३२ को िनणयमा कुनै
सहमत हन नसिकने ।
कानूनी िु ट नदेिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम िवप ी
तसथ, ितवादी मोहन बैगारलाई सबदु उपमहानगरपािलकाले गरेको िनणय बदर ग रपाउँ भ ने
माणको अभावमा अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु
िदने गरी भएको सु सख
ु त िज ला अदालतको िमित देिखएन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
२०७१।५।८ को फै सला सदर हने भनी पनु रावेदन इजलास अिधकृतः स रता रजाल
अदालत, सख
ु तबाट िमित २०७१।८।२९ मा भएको क यटु र: ेमबहादरु थापा
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
२
क यटु रः मि जता ढुंगाना
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
इित संवत् २०७४ साल काि क २७ गते रोज २ शभु म् । ह रकृ ण काक , ०६९-WO-०८४३, उ ेषण /
परमादेश, शोभाच िम समेत िव. ा.डा.बुल द
इजलास नं. ७
थापासमेत
जनताले ा गन आधारभूत वा य सेवा
१
िनशु क गणु तरीय एवम् स तो सवसल
ु भ र भावकारी
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी हनपु नमा िववाद देिखँदैन । जनताले ा गन वा य
ह रकृ ण काक , ०६७-WO-०७९०, उ ेषण, उपचारको सेवा महङ् गो भएमा सवसाधारण जनताको
न दकुमार ब नेत िव. लिलतपुर उपमहानगरपािलकाको वा य उपचारस ब धी हक पहँचबािहर हन
कायालय, पु चोकसमेत
जा छ । जनताले सल
ु भ त रकाले उपचार ा
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को गन नस ने ह छ । समय सापे पमा वा य
दफा १५३ को कानूनी यव थाबमोिजम िवप ी सेवालाई गणु तरीय बनाउन भनी िवप ी िचिक सा
उपमहानगरपािलकाले िववादमा आएको ज गाबाहेक िव ान राि य ित ान वीर अ पतालको िमित
गरी बाँक िववाद नभएको ज गामा घर िनमाण गन २०६९।१०।११ र १२ गतेको ७३ औ ं कायकारी
वीकृित िदन स ने देिखएको र ततु िववादमा प रषदको
् िनणयबाट शु क प रमाजन गन िनणय गरी
िवप ी च कुमारी थापाको दताको िक.नं. ४१७ उपचारस ब धी शु कमा विृ गरेको देिखएको र सोही
मा बढी कायम भएको ज.रो. ०-१-२-० बाहेक गरी िवषयलाई िलएर आम नाग रकको उपचारस ब धी
बाँक सािबकको े फल ०-१४-२-२ ज गामा घर संवैधािनक हकमा असर पन भनी ततु रट िनवेदन
िनमाण गन वीकृत दान गन भनी िवप ी लिलतपरु दता भएको देिखएकोमा िवप ी वीर अ पतालको
उपमहानगरपािलकाबाट भएको िनणयबाट िनवेदकको कायकारी प रषद्कै २०६९ फा गणु १३ को बैठक
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नं.७४ को िनणयबाट सेवा शु क प रमाजन गन भनी
वयम्
ितवादीले
अिधकार ा
ग रएको िमित २०६९।१०।११ र १२ को िनणय अिधकारीसम बयान गदा उ वारदात पिछ िनज
थिगत गरी वै ािनक पले सेवा शु क प रमाजन पीिडत आफूलाई दे ने िबि कै डर, भयले ने कराउने
गन कायदल गठन गरेको अव था देिखयो । यसरी गरेको कुरालाई समेत वीकारेको देिख छ । एउटा वष
िनवेदकले रट िनवेदनमा उ लेख गरेअनस
ु ार सेवा ५ को अवोध बािलका यी ितवादीलाई दे नासाथ
शु क विृ गन िनणय थिगत भएकोले िनवेदन
ने कराउने गनको
ु अ य कारण के ही रहे भएको
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
अव था ितवादीले खल
ु
ु ाउन सके को देिखँदैन । जाहेरवाला
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
र ितवादीबीच कुनै रसइवी रहे भएको देिखँदैन ।
इजलास अिधकृत: जयराम े
पीिडतको आमा जाहेरवालाले आ नी छोरीलाई यी
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको आरोप लगाई
इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ मा शभु म् । जाहेरी िदनक
ु ो मनािसब अ य कुनै कारण रहे भएको
३
कुरा पिन ितवादीले खल
ु ाउन सके को नदेिखने ।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
तसथ िववेिचत आधार माणह बाट
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-११८४, ितवादी आरोिपत कसरु मा इ कार रहे तापिन िमिसल
जबरज ती करणी, सुरशे प रयार िव. नेपाल सरकार संल न उि लिखत आधार माणह ले िनजले
ितवादी सरु शे प रयारले अिधकार ा अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको मािणत
अिधकारी र अदालतमा समेत आरोिपत कसरु मा भइरहेकोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
इ कार रही बयान गरेको देिखए तापिन अिधकार ा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । अतः
अिधकारीसम को बयानमा वारदात भयो भिनएको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु अदालतबाट िमित
िदन र समयमा वारदात भयो भिनएको थान आ नै २०७२।५।२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
घरमा रहेको त यलाई वीकारेको देिखयो । पीिडत हने ।
बािलकाले ियनै ितवादीलाई िकटान गरी मौकामा इजलास अिधकृतः आन दराज प त
कागज गनका
ु साथै यी ितवादीलाई सनाखतसमेत क यटु र: ेमबहादरु थापा
गरेको अव था छ । िनज पीिडत बािलका र िनजको इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभु म् ।
आमासमेतले मौकामा िदएको जाहेरी र घटना िववरण
४
कागजमा उ लेख भएको कुरालाई पिु गरी अदालतमा मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
बकप गरेको देिख छ । पीिडत नाबािलकाको वा य काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-१८७४, डाँका
परी ण हँदा पीिडतको योिन व रप र संघषको िच तथा यान मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. मोदकुमार
भएको, पीिडतको क याजाली याितएको, पीिडतको यादवसमेत
ाइभेट भाग (योिन) व रप र घाउ भएको भ न
वारदातमा पे तोलबाट गोली हार गरेको
िमिसल संल न िज ला वा य कायालय, मस
ु ीकोट भ ने देिखँदनै । पीिडतको िनजको घाउ जाँच के स
कुमको वा य परी ण ितवेदनबाट देिखनक
ु ा फाराममा Eye brow, Left ear, Face, Head र
साथै वा य परी ण गन डा.अनुप काक ले उ
पाखरु ामा चोटपटकह लागेको भ ने देिख छ । उ
ितवेदनलाई समथन गरी बकप गरी िदएको देिखने । घाउ चोटह को कृितबाट पीिडतलाई यान मान
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उ े यबाट हार गरेको भ ने र यान मनस मको अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
अव था रहेको भ ने देिखँदैन । यसरी ितवादीह ले
ितवादी यामनारायण यादवले अनस
ु धान
जाहेरवालालाई कुटिपट गरी हितयार छाडी घाइते अिधकारीसम बयान गदा सह ितवादी मोदकुमार
बनाएको देिखए तापिन उ वारदात यान मान यादवले आफूलाई लटु ेको रकमबाट .५०,०००।–
उ ोग नभई चोरी गन उ े यले कुटिपट गरेको देिखँदा िदएका िथए भनी कसरु मा सािबत भई बयान गरेकोमा
ततु वारदात यान मान उ ोगअ तगतको नदेिखई अदालतमा बयान गदा यी ितवादीले सह ितवादी
कुटिपटअ तगतको देिखँदा ततु मु ालाई कुटिपटमा मोदकुमार यादवले आफूलाई .५०,०००।– िह सा
प रणत हने ठह याई भएको सु फै सला सदर हने िदएको हो भनी बयान गरेको देिख छ । जाहेरवालाले
ठह याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै आफूलाई घातक हितयार योग गरी आफूसँग भएको
देिखन आउने ।
.६,५०,०००।– लटु ी लगेको घटनाका स ब धमा
वारदातको जाहेरी दरखा त र अिभयोग २७ िदनस म कही ँकतै उजरु नगरी २७ िदनपिछ
प मा ३ जना ितवादीको नाम उ लेख गरी अ य सोचिवचार गरी िदएको जाहेरी दरखा तका आधारमा
३ जना ितवादीको अि त व देखाउन सके को जाहेरी दरखा तमा उ लेख भएकै रकम चोरी भएको हो
देिखँदनै । ६ जना ितवादीम ये मोदकुमार यादवलाई भनी मा न िम ने अव था हँदैन । ितवादी मोदकुमार
सोही महलको २० नं. को कसरु गरेको भनी अिभयोग यादवले िदएको सरु ाक को आधारमा ततु वारदात
लगाएको देिख छ । चोरीको २० नं. मा “चोन जाँदा घटेको देिखएकोले र िनज ितवादीह मोदकुमार
सँग नगएको भएपिन चोरी याएको माल बाँडी िलने यादव र यामनारायण यादवले चोरी गरी याएको
मितयारलाई जित पटक बाँडी िलएको छ सो िबगो
पैयाँ बाँडी िलई खाई चोरीको २० नं. को कसरु गरेको
भराई िबगोबमोिजम ज रवाना गरी चोरीको पटकको थािपत हन आउने ।
कै दबमोिजम कै दसमेत गनपछ”
तसथ ितवादी मोदकुमार यादवलाई
ु भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । अका ितवादी यामकुमार यादव उ
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको २० नं. ले २ मिहना कै द र
वारदात थलमा उपि थत भएको भनी पिु गन सके को
.१५,०००।– ज रवाना हने तथा अका ितवादी
देिखँदनै । य तो अव थामा ३ जना ितवादीह को यामनारायण यादवलाई सोही महलको २० नं.
अि त व नै नभएकोले उ वारदातलाई डाँका बमोिजम २ मिहना कै द र .५०,०००।– ज रवाना
वारदात भनी मा न िम ने देिखँदैन । उ वारदात गरी िनजबाट िबगो .५०,०००।– जाहेरवालालाई
डाँका वारदात भएको पिु नभएकोले सोही महलको भराइिदने ठह याई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट
५ नं. को रहजनी चोरी भएको देिखन आयो । उ ५ िमित २०७१।१२।४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
नं.मा “बाटो घाटो वा जङ् गलमा ढुक जबरज ती चोरी सदर हने ।
गरेको रहजनी ठहछ” भ ने कानूनी यव था रहेकोले इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
ितवादीह ले जाहेरवालालाई कुटिपट हातपात गरी क यटु र : ेमबहादरु थापा
िनजको साथबाट नगद चोरी गरी लगेको पिु हन इित संवत् २०७५ साल साउन २३ गते रोज ४ शभु म् ।
आयो । य तो वारदातलाई डाँका वारदात भ न निमली
५
रहजनी चोरीको वारदात कायम गरेको सु िज ला मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अदालतको फै सला सदर हने ठहरी भएको पनु रावेदन काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-२०१४, यान
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मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. झोपे भ ने िदपककुमार ठह याई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
म डल
२०७०।८।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
जाहेरवालाले जाहेरी दरखा तमा यी हने ।
ितवादी दीपकको हातमा भएको पे तोल पड् िकन इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
नसके पिछ सोही पे तोल िदनेशले िलई पड् काउँदा क यटु र: ेमबहादरु थापा
गोली चली आ नी छोरीलाई लागेको भनी इित संवत् २०७५ साल साउन २३ गते रोज ४ शभु म् ।
लेखाइिदएको देिख छ । िनजले अदालतमा बकप
६
गदा यी ितवादीले चलाएको गोली लागी घाइते भएको मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
भनी लेखाउन सके को देिखँदनै । जाहेरवालालगायत काशमान िसंह राउत, ०७३-CR-०४२२, ठगी,
वादीका सा ीह रामिकशोर म डल, रामटहल नेपाल सरकार िव. नानु गु ङ
म डल, तपे वर म डलसमेतका यि ले अदालतमा
ितवादी नानु गु ङले िमित २०६९।१२।१९
बकप गदा यीनै ितवादीले चलाएको गोली मा १ वषस मको भाखा राखी लिगएको र जाहेरवालालाई
लागी पीिडत घाइते भएको भनी लेखाउन सके को सो रकम चािहएमा १५-३० िदन ला ने र सो रकम
देिखँदनै । यसैगरी पीिडत ि यंका कुमारीले अदालतमा हराएमा ितवादी नानु गु ङ र काि तपरु हि पटल
बकप गदा हरीसम आफूले कागज गरेको र आफू िज मा हने भनी कागज गरी सहीछाप गरी िदएको
िबरामी अव थामा भएकोले हरीले लेखी याएको देिख छ । यसरी ठगी गरेको भिनएको रकम प रकम
कागजमा सहीछाप गरेक हँ । यी ितवादीले मलाई बझ
ु ाउने भाखा िदई कागज गरेकोले ठगी गन भिनएका
गोली चलाएका होइनन्, छै नन् भनी बकप गरेको नानु गु ङ असामी र जाहेरवाला िनमला काक साह
देिख छ । यसरी पीिडत वयम् र च मिदद गवाह भएकोले सो पि एको रकम स े साँचो ठहरे लेनदेन
जाहेरवाला सख
यवहारबमोिजम नै हने देिखन आयो । य तो ि थितमा
ु चैन दाहाको बकप समेतबाट उ
वारदातमा यी ितवादी उपि थतस म भएको तर जाहेरवालालाई यी ितवादीह ले ललाईफकाई
गोली चलाएको भ ने देिखन आएन । फौजदारी गफलतमा पारी सहमित गराएको भ ने देिखँदनै । यसरी
कसरु मा कसरु मािणत गन भार वादी प मा रहने हँदा वारदात नै ठगीको नदेिखएको अव थामा ठगीको
यी ितवादी वारदात थलमा उपि थत भएकै कारण वारदात ठहर गन िम ने देिखँदनै । य तो कारोबारको
यान मान उ ोग ज तो ग भीर कसरु मा कसरु दार रकम ठगीको प रभाषािभ पन नदेिखई लेनदेनको
ठहर गन िम ने नदेिखने । वारदात थलमा उपि थत िवषय देिखँदा चिलत कानूनबमोिजम कारबाही
भई दईु प बीच भएको झगडा छुट्याउन गएको काय िकनारा हने नै देिखन आउने ।
आफै ँ मा कसरु ज य काय हने देिखँदैन । वारदात थलमा
तसथ सु ले ितवादी नानु गु ङलाई
उपि थत भएको त य वीकार गनलाई
ु कसरु गरेको अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको फै सला
भनी मा न िम ने नदेिखने ।
के ही उ टी भई .५,००,०००।– रकम ितवादी
तसथ ितवादी झोपे भ ने दीपककुमार नानु गु ङले मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ नं. र २
म डललाई अिभयोग दाबीबमोिजम ६ वष कै द हने नं. बमोिजमको कसरु गरेकोले सोही महलको ४ नं.
ठहरी सु धनषु ा िज ला अदातलबाट भएको फै सला बमोिजम १ वष कै द र .५,००,०००।– ज रवाना
उ टी गरी िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िबगो .५,००,०००।– ितवादीबाट वादीले
33

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, फागनु - २
भराई िलन पाउने तथा िमित २०६८।१२।१९ मा यायोिचत देिखने ।
भएको िलखतअनस
तसथ, उि लिखत िक ा नं. ६८५ र ३२५
ु ारको .३,५०,०००।– को
हकमा अिभयोग दाबी पु न नस ने ठहरी पनु रावेदन का २ िक ा ज गा िवप ी उिचतलाल राय यादवका
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७२।११।१९ मा नाममा ज गा दता हने गरी सक
ु ु बासी सम या
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
समाधान िज ला सिमित रौतहटबाट भएको िनणय र
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
सोका आधारमा भएको दािखल दतासमेतको कारबाही
क यटु र: ेमबहादरु थापा
अिनयिमत त रकाले भएको देिखएकोले ती िनणय तथा
इित संवत् २०७५ साल साउन २३ गते रोज ४ शभु म् । दािखल खारेज दतासमेतको कारबाही उ ेषणको
७
आदेशले बदर ग रिदएको छ । उ ज गाह नेपाल
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सरकारको नाममा पनु दता गरी सावजिनक कायम गनु
काशमान िसंह राउत, ०७४-WO-०४९६, भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी
उ ेषण, रामपत साद पटेलसमेत िव. िज ला हने ।
सुकु बासी सम या समाधान, िज ला सिमित रौतहट इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
गौरसमेत
इित संवत् २०७५ साल भदौ १८ गते रोज १ शभु म् ।
सक
८
ु ु बासीलाई िवतरण ग रने ज गा
गैरसक
ु ु बासी यी िवप ी उिचतलाल राय यादवले मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सावजिनक हैिसयतमा रहेको ज गा ा त गरेको बमकुमार े , ०७२-CI-१५१९, सावजिनक िनकास
िवषयमा ततु रट िनवेदन के ही िढला गरी दता भएकै बाटो िखचोला मेटाई िनकास खल
ु ाई सावजिनक बाटो
आधारमा सावजिनक ज गाको अिनयिमत िवतरणलाई कायम गरी चलन चलाई पाउँ, गोपाल साद यादव िव.
वैधता दान गन िवल बको िस ा त आकिषत ह छ उ म साद यादवसमेत
भ नु यायसङ् गत नहने ।
िमिसल संल न न सा मचु ु कामा िववािदत
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग,२०५८ बाटोको िवषयमा आआ नो बेहोरा लेखाउने
गठन आदेशको दफा ३ को (झ) मा “िवगतमा गिठत यि ह ले िववािदत न.नं. २ को ज गा सावजिनक
आयोग / सिमितह बाट सक
पमा बाटोमा योग भएको भनी एक पताका साथ
ु ु बासीको हैिसयतले
ज गा ा गदा कुनै यि वा प रवारले झु ा बेहोरा लेखाएको देिखँदैन । मचु ु काका के ही यि ले बाटो
पेस गरी ज गा ा गरेको बेहोरा कसैको उजरु परी हो र के ही यि ले बाटो होइन भ ने आआ नो बेहोरा
वा अ य ोतबाट जानकारी ा हन आई छानिबन लेखाएको देिख छ । न सा मचु ु काबाट न.नं. ४, ५
गदा / गराउँदा झु ा िववरण पेस गरी ज गा ा गरेको र ९ को ज गा बाटोको पमा योग भएको त यमा
मािणत हन आएमा य तो ज गा िवतरण वा िवतरण िववाद देिखँदनै । वादी दताको िक.नं. १२०७ (न.नं.
गन गरी गरेको िनणय बदर गन” भ ने यव था ७) को घर ज गाको उ रतफ न.नं. ९ को बाटोको
गरेकोमा सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िवघटन िनकास रिहरहेको देिख छ । वादीले आ नो घरको
भइसके को देिखँदा अिनयिमत त रकाले िवतरण भएका पूवतफ याल राखेको र सो स ब धमा ितवादी
सावजिनक ज गाह को संर ण यस अदालतले प बाट िववाद नगरेकै कारणबाट वादीको ज गाको
योग गन असाधारण अिधकार े को योगबाट गनु पूवतफ सावजिनक बाटो रहेको भनी िन कष िनका न
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निम ने ।
िखचोला घर उठाई चलन, िसतावी राय यादवसमेत
ितवादी पारोदेवीको दाता परमे वर साह िव. ई रदयाल साद यादवसमेत
हलवु ाईले पारोदेवीलाई ०-०-१० ज गा पा रत
नेपाल सरकारको वा सावजिनक िहत वा
गरी िदँदा सो ज गामा जान हलाकको दि णबाट सरोकार िनिहत रहेको िवषयमा मु ा गन अड् डाको
िपचरोडदेिख सो ज गास म ६िफट (चौडा) बाटो िदने अनमु ित िलई सवसाधारण जोसक
ु ै ले पिन वादी भई
भनी उ लेख भएको बेहोराले सो बाटोको हकको मु ा चलाउन स ने यव था मल
ु क
ु ऐन, अदालती
िसजना ज गा ख रद गरी िलने पारोदेवीको भएकोमा ब दोब तको १० नं. मा यव था भएको र ततु
पारोदेवीले राजीनामा पा रत गन िलएको ज गाम येको मु ाका वादीले उ कानूनी यव थाअनस
ु ार रौतहट
उ रतफ न.नं. ४ को ज गा बाटोको पमा योग गन िज ला अदालतबाट िफराद दता गन अनमु ित िलई
आ नो नाम दताको ज गा छाडी बाटो कायम गरेको
ततु मु ा दायर गरेको देिखन आएकोले ततु मु ा
भ ने देिखएकोले उि लिखत राजीनामा िलखतमा दायर गन हकदैयाको िवषयमा िववाद गन अव था
उ लेख भएको बाटो िनज ितवादी पारोदेवीलाई रहेन । सावजिनक ज गा अित मणका िवषयमा उजरु
आव यक नरहेको र न सामासमेत बाटो छुट्याएको गन हद याद तोिकएको नहँदा ततु िफरादप
नदेिखएकोले पारोदेवीले िलएको िलखतमा िनजलाई हद याद नघाई दता भएको भ न िम ने अव था पिन
िनकासको लािग बाटो िदने भनी ज गा दाताले उ लेख नदेिखने ।
गरेको बेहोराबाट वादीसमेतको बाटोको हक थािपत
सु िमिसल संल न न सा मचु ु काबाट
भएको भनी ितवादीको नाउँमा दता रहेको ज गामा नं. ८ को सडकदेिख उ रतफ िक.नं. ४६८ को
बाटो कायम हनपु छ भ ने वादीको दाबी कानूनस मत
यथ वादीको भोगचलनमा रहेको घर ज गा र उ
देिखन नआउने ।
न.नं. ८ को सडकको दि णतफ न.नं. १७ र १८
तसथ, वादी दाबीबमोिजम न.नं. २ को मा पनु रावेदक ितवादीको बसोबासको िक.नं. २ को
े फल ०-०-०.८२ को ज गा सावजिनक बाटो घरज गा रहेको देिख छ । उ न.नं. १७, १८ (िक.
कायम हने ठह याई सु िसराहा िज ला अदालतबाट नं. २) को उ रतफ िक.नं. १ को इनार जिनएको
िमित २०७०।०२।०२ मा भएको फै सला उ टी ज गा रहेको र सो ज गामा न.नं. ९ देिख १६ स मका
गरी ितवादीको िक.नं.१११० को पि चमतफ िविभ न भौितक संरचनाह िनमाण गरी ितवादीले
सावजिनक िनकास बाटो िखचोला मेटाई िनकास भोगचलन गरेको भ ने देिखन आएको छ । यसरी न सा
खल
ु ाई सावजिनक बाटो कायम गरी चलन चलाई पाउँ मचु ु काबाट िफ डबक
ु मा इनार जिनएको सावजिनक
भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरेको पनु रावेदन ज गामा ितवादीले िविभ न भौितक संरचनाह
अदालत, राजिवराजको फै सला िमलेको देिखँदा सदर िनमाण गरी भोगचलन गरी आएको हँदा न.नं. ९ देिख
हने ।
१६ स मको ज गामा वादी दाबीबमोिजम ितवादीको
इजलास अिधकृतः स रता रजाल
िखचोला मेटाई सावजिनक हने ठहर गरेको पनु रावेदन
इित संवत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभु म् । अदालत, हेट डाको फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
९
तसथ, सु रौतहट िज ला अदालतबाट
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी भएको फै सला के ही उ टी गरी न सामा जिनएको न.नं.
बमकुमार े , ०७२-CI-१५४२, सावजिनक ज गा १७ र १८ को घर ज गाबाहेकका न.नं. ९, १०, ११,
35

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, फागनु - २
१२, १३, १४, १५ र १६ को भौितक संरचनाह
स पि को अंशहक छािडिदएको देिख छ । यसरी
भएको ज गामा वादी दाबीबमोिजम िखचोला मेटाई पनु रावेदक राजु मान धरले आफूले पाउनु पन अंश
सावजिनक कायम हने गरी चलनसमेत चलाई पाउने भाग निलएको कारणबाट िनजबाट अंश ा गन
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला िनजका ीमती तथा छोरीले कानूनबमोिजम पाउने
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अंश हकबाट वि चत हनपु न अव था देिखएको
इजलास अिधकृतः स रता रजाल
छ । यि को अंशको हकलाई हा ो याय णालीले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
नैसिगक हकको पमा मा यता िदँदै आएको छ ।
इित संवत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभु म् । यसरी यि को नैसिगक हकमा असर पन गरी भएको
१०
यवहारलाई यायसङ् गत मा न िम ने नदेिखने ।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
तसथ, दाबीको िमित२०६३।११।४ को अंश
बमकुमार े , ०७२-CI-२००० र ०७२-CI- छोडप को स पूण िलखत बदर हने ठह याएको सु
२००१, दूिषत अंश छोडप िलखत बदर, राजु मान धर काठमाड िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
िव. सुिनता मान धर र बलरामकृ ण मान धरसमेत िव. गरी वादीह को हक िह सा जितस मको िलखत बदर
सुिनता मान धर
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
कुनै पिन यि ले आफूले कानूनबमोिजम २०७२।११।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
पाउने अंश हक निलन वा कम िलन स ने नै ह छ । हने ।
यसरी पाउने अंश निम ने वा कम िलने कुराको िनि चत इजलास अिधकृत: सरीता रजाल
योजन ह छ । आ नो यि गत आय ोत रा ो भएको क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
कारणले अथवा आफूलाई जीवनयापन गन ोत साधन इित संवत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभु म् ।
पया भइरहेको कारणले अथवा गहृ था म छाडेको
अव थामा अ य अंिशयारलाई आफूले पाउने अंशका
इजलास नं. ८
हक छाड् न कानूनले रोक लगाएको हँदैन । तर आफूले
पाउने अंशहक निलँदा वा कम िलँदा आफू ित आि त
१
ीमती छोराछोरीले ा गन अंश हकमा असर पन मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा
अव था छ भने ती आि त अंिशयारको समेत म जरु ी खडका, ०७१-CI-००८२, मोही नामसारी, मु दर
आव यक पन ह छ । सगोलका प नी छोरा छोरी हने कुमारी िव. रिजया देवी नुिनयाइन
पित िपताले पाउने कानूनबमोिजमको अंश निलएबाट
ततु मु ाको त यगत अव थातफ हेदा
वा कम अंश िलएबाट य ता प नी छोरा छोरीले पाउने मोही झाझु महतो र िनजक प नी बिु धयादेवीको
अंश हकबाट वि चत हने गरी भएको अंशब डाको मृ यु २०३३ सालभ दा अिघ नै भएको अव था
यवहारलाई कानूनबमोिजमको यवहार भएको भनी छ । ज गावालाले भूिमस ब धी ऐन, २०२१ दफा
मा यता िदन निम ने ।
२६(१) अनस
ु ार मोहीमा प याउनपु न अव था भनेको
पनु रावेदक राजु मान धरले कानूनबमोिजम मोहीको दईु वा सोभ दा बढी हकवाला छोराह
पाउनु पन आ नो अंश भागम ये धेरै यून अंश भाग भएको अव था िव मान हनु अिनवाय ह छ । यस
(०-१-२-११/२) घर ज गाको मोही हक िलई अ य अव थामा कुन हकदारलाई मोही प याउने भ ने कुरा
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ज गाधनीको वे छाको कुरा हन स छ । तर मोहीको िस ा तअनस
ु ार वादी दाबी नपु ने ठह याएको सु
एक मा हकवाला छोरा रहेको अव थामा ज गाधनीले भूिमसधु ार कायालय, रौतहटको िमित २०६९।९।११
िनजलाई वतः मोही प याएको मािन छ । ततु को िनणय उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम िववािदत ज गा
मु ामा दतावाला मोहीको मृ यपु ात् िनजह को एक यी यथ को नाममा मोही नामसारी हने ठह याएको
मा छोरा वादीको पित ल मी महतोको नाउँमा मोही पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०।१०।१२
हक वतः नामसारी हने नै देिखने ।
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को चौथो इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
संशोधनपिछको ऐनको दफा २६(१) मा भएको क यटु र: उ रमान राई
कानूनी यव था हेदा “...मोहीले कमाई आएको इित संवत् २०७३ साल चैत २५ गते रोज ६ शभु म् ।
ज गामा मोहीस ब धी िनजको हक िनजपिछ िनजको यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
एकासगोलका पित, प नी, छोरा, छोरी, आमा, बाब,ु फै सला भएका छन्:
धमपु , धमपु ी, छोरा बहु ारी, नाित, नाितनी, नाितनी
§ ०७१-CI-०१३७, मोही नामसारी,
बहु ारी, दाज,ु भाइ वा िददी बिहनीह म ये ज गावालाले
िदिलपकुमार साद िव. रिजयादेवी
प याएको यि लाई ा हनेछ” भनी प उ लेख
नुिनयाइन
गरेको पाइ छ । वादी दाबीको ज गाको मोही झाझु
§ ०७१-CI-०१३६, मोही ज गा कमाउन हटी
महतो निु नया र िनजक ीमती बिु धयादेवीको
छाडी गएको मोही लगत क ा, िदलीपकुमार
मृ यपु िछ भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को त काल बहाल
साद िव. रिजयादेवी नुिनयाइन
रहेको दफा २६(१) बमोिजम िनज मोहीको एकमा
§ ०७१-CI-०१३५, मोही बेदखली,
हकवाला छोरा ल मी महतो निु नयाको हक हन आएको
िदलीपकुमार साद िव. रिजयादेवी
अव थामा िनजको २०६६ सालमा मृ यु हनपु ूव नै
नुिनयाइन
संशोिधत उ दफा २६(१) अनस
§ ०७१-CI-०१३९, मोही बेदखली, मु दर
ु ार दतावाला मोहीको
छोरा बहु ारी यी वादीको नाउँमा मोही नामसारी हने नै
कुमारी िव. रिजयादेवी नुिनयाइन
देिखयो । भूिमस ब धी ऐनको चौथो संशोधन, २०५३
§ ०७१-CI-०१३८, मोही ज गा कमाउन
ले मोहीको शेषपिछ मोिहयानी हकको नामसारी हने
हटी छाडी गएको मोही लगत क ा, मु दर
हकदारको हकलाई सािबकभ दा यापक बनाई “छोरा
कुमारी िव. रिजयादेवी नुिनयाइन
बहु ारी” समेतका नातास म िव ततृ बनाएको अव था
२
छ । उ संशोिधत यव थाको लाभ यी यथ वादीले मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पाउने अव थासमेत िमिसलबाट देिखएको छ । यस िव भर साद े , ०७३-WO-१०४१, उ ेषण,
अव थामा संशोधनपूवको सािबक कानूनी यव थाको ीकृ ण प रयार िव. घन याम ठकुरीसमेत
आडमा मोहीको बहु ारी नाता पन यी यथ वादीको
कानूनले अ य िनयिमत साधारण उपचारको
नाममा मोही नामसारी हन नस ने भ ने पनु रावेदकले यव था गरेको तथा सामा य िनयिमत उपचार
िलएको िजिकर मनािसब नहँदा पनु रावेदन अदालतको अवल बन गनपन
ु कुरा र अव थामा असाधारण
फै सला मनािसब देिखन आउने ।
े बाट उपचार खो नु तथा अवल बन गनु मनािसब
अतः िववेिचत आधार, माण र ितपािदत र उपयु नहने ।
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म कायालय, बागमती अ चलबाट िमित सालमा मोही लगत क ा गदा िमित २०३३।४।१२
२०७३।११।३० मा लाहरे से यु रटी ा.िल.का ३५१ मा िक.नं. २७३ ज गाको जोतपोत ल मीनारायण
जना कामदार कमचारीह लाई तपिसलबमोिजमको वै लाई र िक.नं. २७४ मा तईु लाल डंगोल मोही
रकम .१,५५,४८,३०७।- भु ानी गनपन
ु गरी म र ज गाधनी ल मीनारायण वै कायम गराएको
ऐन, २०४८(सं.स.) को दफा २५(३) अनस
ु ार िनणय देिख छ । सो ज गालाई गठु ी सं थानबाट िमित
भई सो िनणयको जानकारी म कायालय, बागमती २०३६।८।२३ मा रैकरतफको लगत क ा गन िनणय
अ चलले िनवेदक लाहरे से यु रटी ा.िल. लाई च.नं. भएकोमा िक.नं. २७४ को मोही लगत पिन वादी
१८५६ िमित २०७३।११।३० को प बाट िमित िटकाराम पाठक र ितवादी याम महजन भएको
२०७३।१२।१ मा जानकारी गराएको अव था हँदा सो मु ामा भूिम सधु ार कायालय, काठमाड बाट िमित
िनणयमा िच नबझ
ु े िनवेदक म अदालतमा पनु रावेदन २०३८।१२।६ मा भएको िमलाप बमोिजम मोिहयानी
गन जानपु नमा पनु रावेदन गन अव था बाँक छँदै हक छािडिदई सके को देिखयो । सोबापत ज गाधनी
ततु रट िनवदेन पन आएको र यसपिछ मा रट िटकाराम पाठकले चावेल वडा नं. ३ िक.नं.९४ को
िनवेदक लाहरे से यु रटी ा.िल. का अि तयार ा ज गा, सोमा बनेको घर रणाकुमारी शमासँग याम
स चालक अ य ी कृ ण प रयारले म अदालतमा महजनको ीमती र नमाया डंगोलको नाममा ख रद
िमित २०७४।१।१९ मा पनु रावेदन गनु भएको भ ने ग रिदएको भ नेसमेत देिखँदा तईु लाल र याम
म अदालतको च.नं. ३१५ िमित २०७४।२।२८ महजनले उ ज गाको मोिहयानी हक छोडी मोही
को प बाट देिखन आएको हँदा ततु िवषय अब महल खाली भएको अव थामा बाजे / ससरु ाले वादी
पनु रावेदनको रोहमा म अदालतमा िवचाराधीन दाबीको मोहीयानी हक प र याग गरी सोबाट फाइदा
अव थामा रहेको भ ने देिखँदा म कायालय, बागमती िलइसके को अव थामा ०२१ सालको िफ डबक
ु मा
अ चलको फै सला सोही पनु रावेदनबाट िवचार हने बाजे / ससरु ाको नाममा मोही कायम रहेको भनी
नै हँदा अब रट िनवेदनको औिच य देिखन आएन । िनजका हकवाला स तानले दाबी गन पाइने अव था
तसथ, रट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश पिन नहने ।
जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
तईु लाल डंगोललाई गठु ी सं थानले
इजलास अिधकृत: िवदरु कुमार उपा याय
जोताहा िकसानको पमा म जरु ी गरी िदएकोसमेत
क यटु र: संजय जैसवाल
देिखँदैन । यस कार तईु लाल डंगोलले गठु ी
इित संवत् २०७४ साल साउन ४ गते रोज ४ शभु म् । सं थानलाई ज गाधनी देखाई १ नं. लगत भरेको र
३
२ नं. अनस
ु ूची कािशत भएको भ न सके को पिन
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी पाइँदैन । वादीले दाबीको ज गाको नापी हँदा सािबक
ई र साद खितवडा, ०७१-CI-००३७, मोही ज गाधनी र न वै समेत र मोही बाजे तईु लाल डंगोल
नामसारी, बिलराम साद साह तेलीसमेत िव. उ लेख भएको भनी िजिकर िलए पिन उ ज गाको
यामकृ ण महजन
रैकरतफ भएको दता बदर गरी गठु ी ज गा कायम हने
िववादको सािबक िक.नं. १०० को ज गा मोही गरी गठु ी सं थानबाट िमित २०३६।८।२३ मा भएको
तईु लाल र ज गाधनी ल मीनारायण वै समेत जनाई िनणय अि तम भएर बसेको देिख छ । सो त यलाई
रैकर दता गराएकोमा िनजह ले नै िमलेर २०३३ वादीले अ यथा भ न सके को छै न । यसका अित र
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मािथ उि लिखत त यगत आधारबाट वादीका बाजे / भएको संशोधन आदेशबाट फै सलाको ठहर ख डमा
िपता नै िववािदत ज गाको मोही कायम हन नसके को नै फरक पन देिखएको हँदा उ संशोधन आदेश
अव था हँदा मोही नै कायम नभएको यि ले अ लाई कानूनअनु पको नदेिखँदा सो संशोधन आदेशलाई
ज गाधनी देखाई भए गरेको कायसमेत कानूनसङ् गत कायम रा न निम ने हँदा सो आदेश बदर हने ।
मा न निम ने ।
अतः ितपािदत िस ा त एवम् िववेिचत
गठु ी सं थानको िमित २०३६।८।२३ को आधार माणबाट तईु लालकै नाउँमा मोही कायम
गोरखनाथ च पूजा गठु ीको नाममा गठु ी ज गा कायम भइनसके को अव थामा िनजका हकवालाको नाउँमा
गन िनणयलाई चनु ौती िदएको नदेिखएको र उ
मोही हक नामसारी हन स ने अव था देिखएन । तसथः
िमित २०३६।८।२३ को िनणयलाई काया वयन सािबक िक.नं. १०० को ज गा हाल नगर ७ िक.नं.
गन ज गाधनी माणपज
ु ासमेत बनाउने गरी िमित ८८ र ८९ को गठु ी ज गाको मोही हक भूिमस ब धी
२०५६।२।३ मा गरेको िनणयलाई बदर गन टीकाराम ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनस
ु ार तईु लालका
पाठकसमेतले दायर गरेको मु ामा िववािदत िक.नं. नाित यामकृ ण महजनको नाउँमा नामसारी हने
८८ र ८९ को उ ज गाको कानूनी ि थितस ब धी ठहर गरेको भूिम सधु ार कायालय, काठमाड को
िमित २०६६।२।७ को सव च अदालत, पूण िमित २०६६।११।९ को िनणय सदर हने ठहर गरेको
इजलासको फै सलाबाट िन पण भइसके को अव था पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।१।१६ को
हँदा वादीको नाममा िववादको ज गाको मोही नामसारी फै सला िमलेको नदेिखँदा सो फै सला उ टी भई मोही
हनपु न भ ने यथ वादीतफका िव ान कानून नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी यामकृ ण महजनको
यवसायीको बहससँग सहमत हन नसिकने ।
दाबी पु न नस ने ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनको संयु
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
इजलासबाट ०७०-FN-००६१ को िनवेदनमा िमित क यटु र: च ा ितम सेना
२०७०।१।१६ को फै सलामा गठु ी अिधन थ रहेको इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २२ गते रोज ६ शभु म् ।
हँदा...भ ने रहनपु नमा सो नभई गठु ी अिधन थ वा गठु ी
तैनाथी रहेको नहँदा भ ने रहन गएको हँदा सो वा यांश
इजलास नं. ९
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोिजम
संशोधन ग रिदएको छ भनी िमित २०७०।४।१८ मा
१
संशोधन आदेश भएको देिख छ । याय शासन ऐन, मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ई र साद
२०४८ को दफा १९(२) मा “यो ऐन, वा चिलत खितवडा, ०७०-WO-०८४५, उ ेषण, िवरे कुमार
कानूनमा अ यथा भएकोमा बाहेक एकपटक कुनै िसंह िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
अदालत, िनकाय वा अिधकारीले िनणय ग रसके को िसंहदरबारसमेत
मु ा पनु ः सोही अदालत, िनकाय वा अिधकारीले हेन
िवप ी िनजामती िकताबखाना िनजामती
वा इ साफमा फरक पन गरी यसमा कुनै संशोधन गनु सेवामा कायरत िनजामती कमचारीह को वैयि क
हँदैन । तर लेखाइमा वा टाइपमा हन गएको भूल छु ै अिभलेख अ याविधक गन र जनु कमचारी ५८ वष सेवा
पचा गरी स याउन सिकनेछ” भ ने उ लेख भएको हदले सेवा िनवृ हने हो, सोको अगावै जानकारी िदने
पाइ छ । तुत मु ामा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िनकाय हो । यसरी उमेरहदले सेवा िनवृ हने िनजामती
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कमचारीको समयमा नै सेवा िनवृ हने कुराको अ ीम काय यस अदालतबाट ितपािदत निजरह समेतका
जानकारी िदने दािय व बोके को सरकारी िनकाय आधारमा कानूनस मत् र यायपूण देिखन नआउने ।
िनजामती िकताबखानाले यी िनवेदक िबरे कुमार
अतः िववेिचत आधार, कारणह बाट यी
िसंहले पाउने अिनवाय अवकाश स ब धमा आ नो रट िनवेदक िवरे कुमार िसंहले िमित २०६६।१०।५
दािय व समयमै पूरा गरेको नदेिखने ।
देिख िमित २०६७।३।३० स म काम गरेको अविधको
िवप ी िनजामती िकताबखाना आफूले खाई पाइसके को तलब, भ ा र अ य सिु वधा िनवेदकले
पूरा गनपन
ु दािय व पूरा नगरेको अव थामा िमित अवकाशप ात् िनयमानस
ु ार पाउने सेवा सिु वधाको
२०६७।०३।३० गतेस म कायालयमा जु हािजर भई रकमबाट असल
ु गन िनजामती िकताबखानाको िमित
सेवा गरी आएका यी िनवेदकले िमित २०६६।१०।५ २०७०।६।१० को प एवम् सो प को आधारमा
देिख िमित २०६७।३।३० स म नेपाल सरकारकै भएका अ य स पूण कामकारबाही समेत उ ेषणको
िनणयबमोिजम िविभ न पदमा रही सेवा गरेको हँदा सो आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । िनवेदकले सं कृित,
सेवा गरेको अविधको तलब वा पा र िमक पाउनु पन नै पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालयमा िमित
ह छ । यसरी िनजामती िकताबखानाबाट अवकाशप २०६७।३।३० स म जु हािजर भई काम गरेको
निदई सािबकबमोिजम नै िनयिमत पमा हािजर अविधको िनजले खाईपाई आएको तलब, भ ा एवम्
भई काम गरेको अविधको तलब, भ ा यी िनवेदक अ य कुनै पिन सिु वधाको रकम क ा नगरी िनवेदकले
िवरे कुमार िसंहले नपाउने भ न िम ने देिखएन । अवकाशप ात् िनयमानस
ु ार पाउने स पूण सेवा सिु वधा
य तो अव थामा बढी अविध काय गरी यी िनवेदकले रकम भु ानी िदई यी िनवेदकको नाममा िनवृ भरण
िमित २०६६।१०।०५ देिख िमित २०६७।०३।३० अिधकार प समेत जारी गनु भनी िवप ी िनजामती
स म बझ
ु ेको तलब, भ ा, स चयकोष र िबमा क ीको िकताबखानासमेतको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत
ज मा रकम िनजले अवकाशप ात् कानूनबमोिजम जारी हने ।
ा गन सेवा सिु वधाको रकमबाट क ा गरी इजलास अिधकृत: िशव साद पराजल
ु ी
असल
ु उपर भएप ात् मा यी िनवेदकको नाममा क यटु र: उ रमान राई
िनवृ भरण अिधकार प जारी गन सिकने भ ने इित संवत् २०७५ साल साउन १५ गते रोज ३ शभु म् ।
िनजामती िकताबखानाको िमित २०७०।०६।१०
२
को प ाकृितक यायको िस ा त र मस ब धी मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी
िविधशा ीय मा यतािवपरीत रहेको देिखन आउने ।
आन दमोहन भ राई, ०७१-CI-१३०१ र ०७१िनवेदक िवरे कुमार िसंहले सािधकार CI-१३०३, सावजिनक पोखरी ज गा िखचोला चलन,
िनकायबाट अवकाशप निदई सािबकबमोिजम सुरे साद साहसमेत िव. मानवीर सहनी र पुर दर
नै िनयिमत पमा हािजर भई नेपाल सरकारकै साह तेली िव. मानिवर सहनी
िनणयबमोिजम िविभ न पदमा रही अनवरत पमा
दाबीको िक.नं.१२९ र १३० को पोखरी
काम गरी िमित २०६६।१०।०५ देिख िमित तथा पोखरीको िडल हा ो भोगािधकारमा रही दता गन
२०६७।०३।३० स मको तलब, भ ा, स चय कोष छुटस म भएकोले छुट दताको लािग िनवेदन िदई दता
र िबमा क ीको रकमको सिु वधा िलएको हँदा सो रकम ि यामा रहेको भ ने सु ितउ र िजिकर एवम्
िफता गनपदछ
ु भ ने िवप ी िनजामती िकताबखानाको यस अदालतमा पनु रावेदन गदा ितवादीह ले िजिकर
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िलएको भए तापिन पोखरी तथा पोखरीको िडल िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
ितवादीह को भोगािधकारमा रहेको भनी मा न िम ने अदालत, राजिवराजको िमित २०७०।८।११ को
कुनै ठोस माण पेस गन सके को देिखँदैन । पनु रावेदक फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह ले छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी िदएको इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
िनवेदनउपर मालपोत कायालय, स रीबाट कारबाही क यटु र: उ रमान राई
हँदा आधारभूत माण पेस नगरेको भ ने माण इित संवत् २०७५ साल जेठ १७ गते रोज ५ शभु म् ।
पेस गरेका बखत कारबाही हने नै हँदा हाल िमिसल
३
तामेलीमा राखी िदने भनी िमित २०६८।३।१७ मा मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी अिनलकुमार
िनणय भएको देिखने ।
िस हा, ०६९-CR-०६०२, जालसाजी, भरत िव
दाबीको ज गाह नापीमा दता गन छुट िव. मैया िव समेत
भएकोले छुट दतामा मालपोत कायालयमा कारबाही
ितवादी भरत िव समेतका नाउँमा दता
चिलरहेको भ ने पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा हेदा रहेको दाबीको िक.नं.२४७७ को ज गाम येबाट
याियक िनकायमा िववाद प रसके पिछ आफूसम िक ाकाट गरी कायम िक.नं.२९६६ को ०-१२पेस भएका सबदु माण हेरी कानूनबमोिजम िनणय ३-० ज गा िब गदा वादीह लाई सा ी राखेको
गन दािय व याियक िनकायको ह छ । िमिसलमा वा िनजह को म जरु ी िलएको अव था िमिसल
मौजदु ा माणबाट सरकारको नाउँमा दता भइसके को माणबाट देिखँदनै । िफरादीह मैया िव समेतले यी
ज गाको छुट दता स ब धमा अ य कही ँकतै िनवेदन ितवादी भरत िव समेतउपर िमित २०६५।१।१५
परेको छ वा छै न भनी य तो िनवेदनलाई कुरी ब नु मा अंश मु ाको िफराद दायर गरेपिछ ितवादी भरत
पन अव थासमेत नदेिखँदा उ पनु रावेदन िजिकर िव समेतले दाबीको ज गा िमित २०६५।१।२६ मा
वीकाय नदेिखने ।
िब गरेको अव था िमिसलबाट देिखने ।
अतः वादी दाबीको उ पोखरी तथा
पनु रावेदक
ितवादी भरत िव ले
पोखरीको िडल सभ नापीमा ऐलानी पत भनी जिनएको का ेपला चोक िज ला ीख डपरु गा.िव.स. वडा नं.
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख)३ मा उि लिखत ५ िक.नं.२४४७ को ज.िव.१-०-०-० ज गा िव.िव.
सावजिनक ज गाको प रभाषािभ ऐलानी तथा पत पी.प रवार नामक सं थाको िमित २०६२।१।१७
ज गासमेत समावेश भएको देिखएको, दाबीको िक.नं. को ११ औ वािषक सभाको िनणयबमोिजम सं थाको
१२९ तथा १३० नं. को पोखरी तथा पोखरीको िडल अ य का हैिसयतले म भरत िव र िनवतमान
पनु रावेदक ितवादीह को िनजी न बरी नदेिखएको, कोषा य गोपालकुमार नकम को नाउँमा ख रद गरेको
नेपाल सरकारको नाउँमा दता भई े तासमेत कायम ज गा हो, वादीह को अंश हक ला ने पैतक
ृ स पि
भएको देिखएको तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा होइन भ ने िजिकर िलएको स ब धमा िवचार गदा सो
२४ ले य तो सरकारी तथा सावजिनक ज गा यि
ज गा उ सं थाको नाममा दता भएको देिखँदनै ।
िवशेषको नाउँमा दता वा आवादसमेत गन ितब ध उ ज गा यी पनु रावेदक ितवादी भरत िव समेतको
लगाएको आधार तथा कारणसमेतबाट दाबीको नाउँमा दता रहेको देिखने ।
िक.नं.१२९ र िक.नं.१३० को पोखरी तथा पोखरीको
िववािदत िमित २०६५।१।२६ को राजीनामा
िडलसमेत सावजिनक हने ठह याएको सु स री िलखतमा समेत हा ो नाउँमा दता रहेको भ ने बेहोरा
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उ लेख भएको पाइ छ । कुनै पिन अचल स पि को
४
हक वािम वको माण नै स पि को दता े ता मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादुर
हो । यस अव थामा पनु रावेदक ितवादी भरत िव का के .सी., ०६७-CI-०६६४, अंश चलन, अिलअहमद
नाममा दता कायम रहेको स पि अ यथा मािणत कविडया िव. अमानतु ला कविडया
नभएस म यी पनु रावेदक ितवादी भरत िव कै हक
अंिशयारह का बीचमा पिहला नै ब डा
वािम वको हो भिन मा नु पन हन आउने ।
भइसके को देिखएको र ब डा छु याई िलन बाँक रहेको
ितवादी भरत िव ले वादीह को समेत अंश आमा फू ली कविडयाको हकमा फै सलाबमोिजम
हक ला ने दाबीको ज गा िब गदा वादीह को म जरु ी स पि अि त वमा आएका बखत सो स पि स ममा
िलएको वा िनजह लाई सा ी राखेको अव था देिखन वादी पनु रावेदकले पाउने ब डा हन स ने नै देिखँदा
आउँदैन । साथै यी वादीह ले आ नो पित िपता हाल सो ि थित नहँदा वादी दाबी पु न नस ने ठह याई
ितवादी भरत िव बाट अंशसमेत पाउने ठहरी फै सला सु बाँके िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
भई अि तम भई बसेको अव था माण िमिसलबाट हने गरी पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट िमित
देिखँदा दाबीको ज गा वादीह को समेत अंशहक ला ने २०६७।२।३० मा फै सला भएकोसमेत देिखने ।
सगोलको स पि रहेको देिखने ।
सु बाँके िज ला अदालतबाट वादी
पनु रावेदक ितवादी भरत िव ले वादीह को दाबी नपु ने गरी िमित २०६६।१।२३ मा भएको
समेत अंश हक ला ने स पि मा वादीह को हक फै सलालाई पनु रावेदन अदालत, नेपालग जले िमित
मेट्ने उ े यले वादीह को म जरु ीबेगर िमित २०६७।२।३० मा सदर गरेको अव था छ । त काल
२०६५।१।२६ मा र जु कुमारी नकम लाई राजीनामा िव मान याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
पा रत गरेको देिखन आयो । यस अव थामा पनु रावेदन (ग) अनस
ु ार सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
अदालत, पाटनले जालसाजीतफ ितवादी भरत पनु रावेदन अदालतबाट के ही वा पूरै उ टी गरेको
िव लाई िबगोको सयकडा २५ ितशतले हने रकम अव थामा मा यस अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने
.५५,८००।– ज रवाना गरेको िमलेकै देिखन देिख छ । सु अदालतबाट भएको फै सला पनु रावेदन
आउने ।
अदालतबाट सदर भएको मु ामा यस अदालतमा
तसथ सु
का पे ला चोक िज ला पनु रावेदन ला न स ने नदेिखने ।
अदालतले जालसाजी ठह याई ितवादी भरत
ितवादीम येका अिलअहमद कविडयाले
िव लाई सजाय नहने ठह याएको फै सला के ही पनु रावेदन अदालत, नेपालग जले सु िज ला
उ टी गरी ितवादीम येका भरत िव लाई िबगोको अदालतले वादी दाबी नपु ने ठह याई गरेको फै सला
२५ ितशतले हने रकम ज रवाना हने ठह याएको सदर गरेउपर यस अदालतमा पनु रावेदन गरेको देिखँदा
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।४।३२ यी पनु रावेदकलाई त काल िव मान याय शासन
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को मािथ िववेिचत
इजलास अिधकृत: सदु ीपकुमार भ राई
ावधानले पनु रावेदन गन पाउने अिधकार िदएको
क यटु र: उ रमान राई
नदेिखने ।
इित संवत् २०७५ साल काि क ९ गते रोज ६ शभु म् ।
अत: त काल िव मान रहेको कानूनी
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यव थाअनस
ु ार ततु मु ामा यस अदालतमा राखी दरखा त गन आउनु भनी िमित २०६२।९।१३
पनु रावेदन नै ला न स ने अव था नहँदा पनु रावेदकको मा मालपोत कायालय, ता लेजङ
ु बाट सूचना कािशत
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो वा होइन भनी मु ाको भई िमित २०६२।९।१५ मा दगु ा साद िघिमरे गा.िव.स.
औिच यिभ वेश गरी रहन परेन । पनु रावेदनप अ य दोखल
ु गायतका ५ जना यि ह को रोहबरमा
खारेज हने ।
उ सूचना टाँस भएको रहेछ । यसरी हकदाबीको
इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
लािग कािशत भएको सूचनामा कसैको उजरु बाजरु
क यटु र: मि दरा रानाभाट
परेको िमिसल संल न कागजातह बाट देिखन आएन ।
इित संवत् २०७५ साल जेठ १८ गते रोज ६ शभु म् । सोप ात उ िववािदत िक.नं.४६९ को ज गा इ दल
५
गु म यारेक ता लेजङ
ु को नाममा दता गन गरी िमित
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादरु २०६२।१०।३० मा मालपोत कायालय, ता लेजङ
ु बाट
शाही, ०६६-WO-००७८, उ ेषण, िवमला िनणय भएको पाइने ।
तु बाहा फे समेत िव. मालपोत कायालय,
नेपाल सरकारको िनणयले िववािदत
ता लेजुङसमेत
िक.नं.४६९ को ज गा ता लेजङ
ु यारेकको नाममा
औतारी मादेनले िववािदत िक.नं.४६९ को चाँदमारी तथा अ य अ यास कायको लािग योग
ज गा दताको लािग मालपोत कायालय, ता लेजङ
ु मा गनपन
ु भएको भनी िमित २०५५।७।१६ मा नै
िदएको िनवेदनउपर २०५८।९।२३ मा नै दता गन राजप माफत सावजिनक सूचना कािशत भएको
निम ने गरी िनणय भइसके प ात सो िनणयउपर तथा उ ज गा ई दल गु म यारेक ता लेजङ
ु को
यी िनवेदकका बबु ा काकालगायतका कसैको उजरु नाममा दता गन गरी िमित २०६२।१०।३० मा
परेको भ ने देिखन आउँदैन । रट िनवेदकले आ नो मालपोत कायालय, ता लेजङ
ु बाट िनणय भएकोमा
हकको ोतको पमा रहेको भनी पेस गरेको िमित उ सूचना तथा िनणयले आफूलाई असर पन भए
२०४६।२।२६ को िमलाप मा रहेक ितवादी समयमै कानूनी उपचार खो नपु नमा िनवेदक मौन बसी
औतारी मादेनले आ नो नाममा िक.नं.४६९ को िमित २०६६।४।२३ मा मा कानूनी उपचारको लािग
ज गा दताको लािग मालपोत कायालय, ता लेजङ
ु मा रट े ािधकारको बाटो अवल बन गरी अदालत वेश
िदएको िनवेदनउपर ज गा दता नगन गरी मालपोत गरेको अव था िमिसलबाट देिखन आउने ।
कायालय, ता लेजङ
अत: िमित २०६२।१०।३० को मालपोत
ु बाट आदेश भई उ आदेश
अि तम भइरहेको प र े यमा यी िनवेदकह को उ
कायालय, ता लेजङ
ु को िनणय बदरका लािग िमित
िक.नं.४६९ को ज गामा हक रहेको छ भ ने अव था २०६६।४।२३ मा रट िनवेदन परेको र िववािदत
मा न िम ने नदेिखने ।
िक.नं.४६९ मा रट िनवेदकको हक थािपत
िववािदत िक.नं.४६९ को ज गा छुट भइसके कोसमेत नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज
ज गा दता ग रपाउँ भनी ी ई दल गु म यारेक हने ।
ता लेजङ
ु ले मालपोत कायालय, ता लेजङ
ु मा िनवेदन इजलास अिधकृतः सिु दपकुमार भ राई
गरेकोले कसैको हकदावा छ भने सूचना कािशत क यटु र: उ रमान राई
भएको िमितले ३५ िदनिभ हकभोगको माणह
इित संवत् २०७४ साल फागनु २३ गते रोज ४ शभु म् ।
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अव थासमेत नदेिखएको हँदा य तो बीमा ि िमयम
इजलास नं. १०
बझ
ु ाएको वा तिवक खचको रकम खचमा क ी गन
नपाउने भ नु कानून र यायसङ् गत नहने ।
१
मालसामान ढुवानी गदाका अव थामा हन
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी स ने नो सानीको जोिखमलाई कम गन मालसामान
िव भर साद े , ०६७-CR-०२९५, आयकर िब हँदाका समयमा मालसामानको ाि जट बीमा
(०५९।०६०), ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन गराउनु पन ह छ, य तो ाि जट बीमाको ि िमयम
लिलतपुर िव. अ नपूण भेिजटेबल ोड ट् स ा.िल.
खच पिन मालसामान ढुवानी गदा हन स ने ितबापत
आय कर यि वा िनकायको कूल ग रने बीमाबापतको ि िमयम वा तिवक खचका पमा
आ दानीबाट िनजले सो कारोबार गदा भएको कानूनले भु ानी ग रने हँदा य तो ाि जट बीमा ि िमयम खच
खच गन अनमु ित िदएको सीमािभ रही गरेको यथाथ पिन आय गणनामा खचमा क ी गन पाउने नै देिख छ ।
र वा तिवक खच रकम घटाएपिछ ा त हने खदु अतः सोहदस म राज व यायािधकरण काठमाड बाट
आ दानीबाट रा यलाई ग रने अिनवाय योगदान हो । भएको फै सला िमलेकै देिखँदा उि लिखत खच रकम
आय करको उ े य आ दानी गन यि वा िनकाय वा क ी नगरी आय कर गणनामा समावेश ग रनु पदछ भ ने
यवसायीलाई धरासायी गराउने नभई िनजले गरेको पनु रावेदन िजिकर सोहदस म पु न स ने नदेिखने ।
वा तिवक आ दानीबाट िनि त िह सा करको पमा
े ता र िब े ता एकै देशका नभई एक देशको
रा यले िलने हो । यि वा िनकाय वा यवसायीले िब े ता र एक देशको े ता भई दईु देशका िब े ता
एक आिथक वषमा कारोबारमा गरेको वा तिवक खच र े ताबीच कारोबार भएको अव थामा े ता र
रकम घटाउन निदने र यसमा पिन कर लगाउने हो िब े ताम ये कसको दािय व कित रहने भ ने स दभमा
भने यि वा िनकाय वा यवसायीको कारोबार सहज FOB-(Free on Board) स ब धी अ तराि य
पमा स चालन हन नस ने र िवचलनसमेत आउन अ यास र चलनसमेतलाई हेनु पन ।
स ने ।
ढुवानीको समयमा कसले के क तो दािय व
यथ क पनीले बीमा क पनीलाई अ ीम िनवाह गन भ ने स ब धमा हेदा िब े ताको दािय व
पमा बझ
ु ाएको बीमा ि िमयमको िबलबाट देिखएको े ताले उ लेख गरेको ठाउँको जहाजमा सामान रा नु
अव थामा भएको वा तिवक खचलाई खच रकममा ह छ भने े ताको दािय व ढुवानीको समयमा िब े ताले
गणना नगदा यवसाय स चालनमा नै असर पन जाने सामान अपलोड गन स ने गरी ठाउँको छनौट गनु
देिख छ । यसरी यथ क पनीले बीमा क पनीलाई ह छ, जनु करारमा आधा रत ह छ । यसको कुनै कठोर
अि म पमा बझ
ु ाएको बीमा ि िमयमको िबलबाट कानून, िनयम नभएर प ह को आपसी सहमित
देिखएको अव थामा भएको वा तिवक खचलाई खच र करारमा उ लेख भएका श दको आधारमा ह छ ।
रकममा गणना नगदा यवसाय स चालनमा नै असर ढुवानीको समयमा िब े ताले े तालाई सामान ढुवानी
पन जाने ।
गन नसके मा े तालाई करार भङ् ग गन वा सामान िढलो
रीतपूवक ग रएको बीमा ि िमयम भु ानी गरी िलने गरी सहमित गन पाउने अिधकार रह छ ।
वा तिवक खच नै हने तथा य तो खच अक आ.व. ढुवानीको ममा अपलोड गदा सामान नािसए िबि एमा
मा खचमा गणना माग गरी दोहोरो पन गरी क ी गरेको यसको जोिखम िब े ताले बेहोनु पछ भने यसपिछको
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दािय व े ताले बेहोनु पन ह छ । प ह को इ छा २०५८ अ तगत खच गन पाउनेअ तगतको रकम
ितनीह बीच भएको करारमा उि लिखत श दावली र नदेिखएकाले सो खच रकमलाई आय कर गणनामा क ी
प रि थितमा भर पन ।
गन पाउने गरी राज व यायािधकरण काठमाड बाट
यथ अ नपूण भेिजटेबल ोड ट ा.िल. िमित २०६५।१।२९ मा भएको फै सला सोहदस म
ले आ.व. २०५९।६० मा भारतीय क पनीसँग कारोबार िमलेको नदेिखएकाले सोहदस म के ही उ टी भई उ
गदा FOB वीरग ज भनी उ लेख भएको, वीरग जको रकम .३४,७१,०४०।– यथ अ नपूण भेिजटेबल
कारखाना मू यमा िब े ताले ख रद कतालाई ा.िल. को खदु आयमा समावेश गरी कर िनधारण गरी
मालसामान िब गरेको र .३४,७१,०४०।- िलनपु न ठहछ । सोहीअनस
ु ार गरी आय कर गणना गनु
भारतको र सौल भ सारमा सामान ि लय रङ गदाको भनी ठूला करदाता कायालय, कमलादी काठमाड मा
खच रहेको राज व यायािधकरणको िमिसल संल न लेखी पठाउने ।
INDIAN CUSTOM EXP. बाट देिख छ । सो उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
खचलाई FOB वीरग जले नसमेट्ने हँदा ती खच गन इित संवत् २०७४ साल काि क ८ गते रोज ४ शभु म् ।
दािय व िब े ता यथ अ नपूण भेिजटेबल ोड ट यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
ा.िल.को नभई े ताको हने देिख छ । यस अव थामा फै सला भएका छन्:
भारतको र सौल भ सारमा सामान ि लय रङ गदाको
§ ०६७-CR-०२९७,
आयकर
खच .३४,७१,०४०।- यथ अ नपूण भेिजटेबल
(०६०।०६१), ठूला करदाता कायालय,
ोड ट ा.िल.ले FOB वीरग ज उ लेख भएकोमा
ह रहरभवन लिलतपुर िव. अ नपूण
िनजले आ नो दािय वभ दा बािहर गई खच गरेको
भेिजटेबल ोड टस ा.िल.
देिखएकाले य तो खचलाई आय कर ऐन, २०५८
§ ०६७-CR-०२९६,
आयकर
को दफा १३ अ तगतको खचमा गणना गरी क ा गन
(०५८।०५९), ठूला करदाता कायालय,
िम ने नदेिखने ।
ह रहरभवन लिलतपुर िव. अ नपूण
तसथ िववेिचत आधार, माण र कारणका
भेिजटेबल ोड टस ा.िल.
आधारमा यथ अ नपूण भेिजटेबल ोड ट ा.
२
िल. ले आ.व. २०५९।६० मा बीमा ि िमयम खच मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
.३,५६,६१४।- र ाि जट बीमा ि िमयम खच िव भर साद े , ०६८-WO-१००८, उ ेषण,
.७,६२,५००।- आय कर ऐन, २०५८ अ तगत खच सर वतीदेवी चाइन िव. पुनरावेदन अदालत,
गन पाउनेअ तगतकै खच रकम देिखएकाले सो खच हेट डासमेत
रकमलाई आय कर गणनामा क ी गन पाउने गरी राज व
िनवेदक िव वनाथ महतोको ीमती
यायािधकरण काठमाड बाट िमित २०६५।१।२९ मा सर वतीदेवी चाइनसमेतको नाममा पसा िज ला
भएको फै सला सोहदस म िमलेको देिखँदा सदर हने अदालतबाट जारी भएको इतलायनामा यादमा ३०
र अ नपूण भेिजटेबल ा.िल.ले भारतीय यापारी िदन याद उ लेख गरी जारी भएकोमा सो यादको ३०
फमसँग कारोबार गदा FOB वीरग ज भनी उ लेख िदन काटी ७ िदन उ लेख गरेको िमित २०६८।०६।०२
भएको अव थामा भारतीय भ सारमा गरेको भ सार मा तामेल भएको तामेली यादबाट देिख छ । ूव साद
लीय रङ खच .३४,७१,०४०।- आय कर ऐन, चौहानसमेत वादी र यी रट िनवेदक सर वतीदेवी
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चाइनसमेत ितवादी भएको मल
§ ०६८-WO-०९४६, उ ेषण, सर वती
ु क
ु ऐन, घर बनाउने
महलको ९ नं. बमोिजम घर खाली गराइ पाउँ भ ने
चाइनसमेत िव. ुव साद चौहानसमेत
मु ामा संि त कायिविध अपनाई ७(सात) िदने याद
३
जारी गरी पठाउनु पनमा सामा य कायिविध अपनाई मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
३० (तीस) िदने याद जारी गरेको र सो जारी गरेको िव भर साद े , ०७१-CI-०६५२, लेनदेन,
यादमा ३० िदन उि लिखत थानमा काटी ७ िदन राजे साद यादवसमेत िव. तु सीराम यादव
लेिखएको सहीछापसमेत भएको नदेिखएको हँदा उ
रामान द यादवले ितवादी राजे साद
याद पिहले नै ७ िदने कािटएको रहेछ भनी मा न यादव, कमलावती यादवसमेतका उपर अंश पाउँ भनी
िम ने अव था नदेिखने ।
२०६३ सालमा अंश नामसारी मु ा दायर गरेको देिखन
अदालतले एउटा कानूनअनस
आयो । सो मु ाको ितउ र प मा यी पनु रावेदक
ु ार जारी गनपन
ु
याद अक कानूनी यव थाअनस
ु ार जारी गरेकोमा / ितवादीह राजे साद यादव र कमलावती
सो कायलाई बदर ग रसके को पिन देिखएको, अड् डाले यादवले आआ नो छु ाछु ै घर बनाइ पैतक
ृ स पि
आ नो ग ती महसस
ु गरी सोलाई सधु ार गरेको ३ भाग गरी १।१ भाग भोग चलन गन गरी २०४०
कायलाई बदर गरी प लाई ितवाद गन पाउने हकबाट सालदेिख छु ाछु ै बसी आएका छ भनी ितउ र
नै वि चत गन काय ाकृितक यायको िस ा तको िदएको देिखयो । यसरी राजे साद यादवले उ
ितकूल ह छ । सनु वु ाइको हकलाई अदालतले अ य तै अंश मु ामा २०४० सालदेिख नै छु ई िभ न भएको
ग भीर ढङ् गबाट हण गरी यथास य सनु वु ाइको कुरा वीकार ग रसके को अव थामा ततु मु ाको
हकबाट वि चत नगन त रकाबाट नै यवहार गनपन
ु । स दभमा िनजलाइ सगोलमै रहेको र घर यवहार
अतः उि लिखत आधार, कारण र चलाउन िलएको ऋण भनी ऋणको दािय व ितवादी
माणसमेतबाट िनवेदक सर वतीदेवी चाइनको नामको रामान द यादवलाइ बोकाउन िम ने देिखन नआउने ।
तामेली यादसमेत बेरीतको भई िनजलाई सनु वु ाइको
पनु रावेदक राजे साद यादवले ऋण िलँदा
मौका िदने गरी पसा िज ला अदालतबाट भएको िनज रामान द यादवको म जरु ी िलएको र सो रकम िनज
आदेश सो हदस म बदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, रामान द यादवलाई समेत काम ला ने गरी वा सगोलको
हेट डाबाट िमित २०६८।१२।०९ मा भएको आदेश काममा खच गरेको भ ने पिन कही ँकतैबाट खु न
ाकृितक यायको िस ा तको ितकूल भई िु टपूण आएको पाइँदैन । रामान द यादवले सु अदालतमा
देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम गरेको बयानमा आफूलाई ऋण
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
कजा िलएको कुरा थाहा जानकारी नभएको, आफूले
क यटु र: िसजन रे मी
ऋण नखाएको भनी िमित २०६९।०७।२७ मा बयान
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २६ गते रोज ४ शभु म् । ग रिदएको िमिसलबाट देिखन आउँछ । यस कुराको
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार ख डन हने गरी िनज पनु रावेदकले कही ँकतै भ न र
फै सला भएका छन्:
मािणत गन सके को पिन देिखँदैन । िनज ततु मु ाका
§ ०६८-WO-०९४७, उ ेषण / परमादेश,
यथ ।वादी तु सीराम यादवले रामान द यादवलाई
काि तदेवी चौहानसमेत िव. झ रयादेवी ितवादी कायम गरी िफराद दायर गरेकोसमेत
चाइनासमेत
देिखँदैन । साथै यस अदालतमा ितवादीह ले
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पनु रावेदन गदा पिन यी रामान द यादवलाई यथ कामदारको प रभाषाभ दा बािहरको यि ले गरेको
बनाएको पाइँदैन । यसरी पनु रावेदन अदालतबाट उजरु ीको आधारमा यस ऐनअनस
ु ार िववाद िन पण
रामान द यादवले ऋणको दािय व बेहोनु नपन भनी गरेको अिधकार े बािहरको भई बदर हने नै देिखन
ठहर गरेकोमा िनजलाई यथ बनाई पनु रावेदन प आउने ।
नै दायर नगरेको अव थामा पनु रावेदन अदालतको
िनवेदक र िवप ीम येका तेजबहादरु
फै सला उ टी गरी यथ नै नबनाएको यि लाई ब नेतका बीचमा भवन िनमाण ममत तथा स भारको
ऋणको दािय व बोकाउनु यायोिचत नदेिखनक
ु ा साथै काय गनका लािग िमित २०६५।४।५ मा स प न
याियक िस ा तले पिन िम ने नदेिखने ।
स झौता पिन करार ऐन, २०५६ को दफा २(क)
अतः िववेिचत आधार, कारण तथा को प रभाषाअनस
ु ार भवन ममत स भारको काय
माणह बाट सु
प देही िज ला अदालतबाट गनका लािग अथात कुनै काम गनका लािग भनी
३ जना अंिशयारबाट
ततु ऋण रकमको कानूनबमोिजम काया वयन गन सिकने गरी नै भएको
सावाँ याजसमेत भराई पाउने ठह याई िमित देिखएकोले यसको िनयमन करार कानूनबमोिजम नै
२०६९।१०।१५ मा भएको फै सला के ही उ टी गरी हने ।
पनु रावेदक / ितवादी राजे साद यादवले तु सीराम
कानूनबाट िसिजत सबै िनकायले कानूनले
यादवबाट िलएको ऋणको दािय व रामान द यादवले दान गरेको अिधकार े को सीमािभ रहेर मा काम
बेहोनु नपन ठह याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट गनपन
ु ह छ । यिद कानूनले तोके को अिधकार े को
िमित २०७०।०९।०१ मा भएको फै सला िमलेको सीमाभ दा बािहर गई िनणय गरेमा सो िनणयउपर यस
देिखँदा सदर हने ।
अदालतले आ नो असाधारण अिधकार े अ तगत
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
याियक िनय ण गनपन
ु नै ह छ । य तो अव थामा
क यटु र: िसजन रे मी
आव यक रट आदेशह जारी गरी य तो िनणय बदर
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ११ गते रोज २ शभु म् । ग र छ । यसैगरी हक उपचार मा नेले पिन आफूलाई
४
जनु कानूनले हक िदएको ह छ, सोही कानूनअनस
ु ार
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना उपचार खो न जानपु दछ । य तो कानूनअनस
ु ारको
धान म ल, ०६८-WO-०४३५, उ ेषण, इ दु उपाय नअपनाएमा उपचार ा त हन नस ने ।
कोइराला िव. म अदालत, अनामनगरसमेत
करारीय स झौताको िवषयमा उठे का
कामदारले आ नो पा र िमक नपाएको िववादको िन पण गन अिधकार म कायालय र म
िवषयमा म कायालयमा उजरु ी िदएकोमा म ऐन, अदालतलाई नभएकोले म कायालयले गरेको िनणय
२०४८ को दफा २५(३) अनस
ु ार म अदालतले र सोउपर पनु रावेदन सनु ी म अदालतले गरेको
िनणय िदन स ने र सो िनणयमा िच नबझ
ु ेमा फै सला िनवेदन मागअनस
ु ार उ ेषणको आदेशले बदर
कामदारले दफा २६ अनस
ु ार म अदालतमा भई अब म अदालतले गरेको फै सलाअनस
ु ार पनु ः
पनु रावेदन गन स ने कानूनी यव था उ
म िनणय नगनु नगराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गनु
ऐन, २०४८ मा भए पिन सो उजरु ी तथा पनु रावेदन उपयु हने देिखन आउने ।
सु न स बि धत यि यस ऐनले गरेको कामदार वा
अतः िववेिचत आधार र कारणह बाट
कमचारीको प रभाषािभ को भने हनपु न ह छ । यसैले िनवेदन मागअनस
ु ार म कायालयबाट िमित
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२०६७।१२।२१ मा भएको िनणय र सोउपर पनु रावेदन
आफूले लागु औषध हो भनी थाहा नपाई
परी म अदालतबाट िमित २०६८।५।९ मा भएको राखेको वा सो लागु औषध िब िवतरण ओसारपसार
फै सलामा अिधकार े को िु ट देिखएकोले उ ेषणको ज तो यस ऐनले अपराध घोिषत गरेको काय गन
आदेश ारा बदर हने र म अदालतको फै सलाअनस
ु ार नराखी कानूनअनस
ु ार रा न पाउने अव थामा नै
म कायालयबाट उ िववादमा पनु ः सनु वु ाइ नगनु राखेको भए सो कुराको माण िनजले नै पु याउनपु नमा
नगराउनु भनी परमादेशसमेत जारी हने ।
सो स ब धमा उ बरामद भएको लागु औषध (चरेस)
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
आ नो होइन भ ने अ य वत माणले समेत पिु
क यटु र: िसजन रे मी
हन सके को अव था नदेिखँदा ितवादीले अदालतमा
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १३ गते रोज ५ शभु म् । बयान गदा आफूले मौकामा सो कुरा उ लेख गरेको
५
भनी भ न सके को नदेिखएको अव थामा िनजको
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना अदालतको भनाइलाई मा आधार मानी िनजले
धान म ल, ०७२-CR-०४५३, लागु औषध चरेस, बसमा राखी याएको सामान अ य मािनसको हो भनी
मदन ऐडी भ ने थोले ऐडी िव. नेपाल सरकार
ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट उ मिु िदन िम ने
.स.िन. कणबहादरु घत को हरी ितवेदन, नदेिखने ।
ना.३ ख ७६९४ नं.को गाडीको िड गीबाट पोका थानसहअिभयु ह बसका क ड टर (बसका
९ चरेस बरामद गरेको हो भ ने बरामदी मचु ु का, स चालक) गणेशद जोशी, सोही बसका चालक
Central Police Forensic Science Laboratory दीपक च द र क ड टर धमान द जोशीले अनस
ु धान
को िमित २०६८।८।१२ को परी ण ितवेदनमा उ
अिधकारी र अदालतसम गरेको बयानमा समेत
बरामद व तु चरेस नै भएको भ ने परी ण ितवेदन, मदन भ ने थोले ऐडीले िमित २०६८।०८।०२ गते
मौकामा यी ितवादी मदन भ ने थोले ऐडीले आरोिपत राित अ दाजी ११।१२ बजेको समयमा बसपाकमा
कसरु मा सािबत भई मौकामा अनस
ु धान अिधकारी आई मेरो सानो सामान छ रािखिदनपु यो भनी आफै ँ
तथा सु अदालतमा बरामदी सामान मेरो हो भनी बयान िड गीमा राखी ताला लगाएर गएका हन् । बीचमा
गरेको र सो बयानलाई पिु हने गरी ितवादीम येका याँडी हरी चौक ले चेकजाँच गदा मा लागु औषध
सह ितवादी गणेशद जोशीसमेतले मौकामा िमित चरेस रहेछ भ ने थाहा पाएको हो, उ सामान मदन
२०६८।८।३ गते राित १० बजेको समयमा उ चरेस भ ने थोले ऐडीको हो भनी बयान गरेको देिखएबाट
मदन भ ने थोले ऐडीले बसको िड गीमा राखी चाबी सहअिभयु ह दीपक च द, धमान द जोशी र गणेश
लगाई सो चाबी आफै ँ ले राखेका िथए भनी बयान गरेको द जोशीको उ बयानलाई यी ितवादी मदन
देिखँदा यी ितवादी मदन भ ने थोले ऐडीले िविभ न ऐडीले अ यथा हो भ न सके को अव था देिखँदैन ।
थानबाट अवैध पमा सङ् कलन गरी ९ वटा पोकामा वारदातसँग साथक स ब ध रहेका सहअिभयु ह ले
याक गरी िब िवतरण गन योजनका लािग गाडीमा उ बरामद भएको सामान ितवादीको हो भनी पोल
राखी लागु औषध (चरेस) ओसारपसार गरेको देिखन गरी बयान गरेको र सो सामान आफूले याएको भनी
आएको हँदा यी ितवादी मदन भ ने थोले ऐडीले यी ितवादी अदालतमा समेत सािबत भएको देिखँदा
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) उ बयानलाई माणमा हण गनपन
ु देिखयो । तसथ
िवपरीतको कसरु गरेको देिखन आउने ।
यी ितवादी उ लागु औषध (चरेस) ओसारपसार गन
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कायमा संल नता रहेको पिु हन आउने ।
पनु रावेदक / ितवादी मदन भ ने थोले
इजलास नं. ११
ऐडीले लागु औषध (चरेस) िब िवतरणका लािग
बझाङ चैनपरु देिख महे नगरतफ लैजाँदै गदा या ु
१
बाहक बस याँडी हरी चौक मा चेकजाँचको ममा ९ मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
पोका बसको िड गीमा फे ला परेको देिखँदा पनु रावेदक काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-००३०, अपतु ाली
/ ितवादीको सो काय लागु औषध (िनय ण) ऐन, हक कायम, मधक
ु र मनोहर िसंह िव. राजे र साद
२०३३ को दफा ४(क) िवपरीतको कसरु गरेको िसंह
देिखँदा ितवादीम येका मदन भ ने थोले ऐडीलाई
िकत मु ा िवचाराधीन रहेकै अव थामा
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) ितवादी राजे िसंह भिु महारले वादी दाबीका
(घ)(५) बमोिजम कै द वष ८(आठ) र .८०,०००।– ज गाह िमित २०६२।३।२७ मा ितवादी मधक
ु र
(असी हजार) ज रवाना हने ठहरी बझाङ िज ला मनोहरका नाममा र.न .ं१३४६६ बाट राजीनामा पास
अदालतबाट िमित २०७१।१।२८ मा भएको फै सला ग रिदएको देिख छ । िकशोरीदेवी िसंहको आ नो अंश
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट भागको ज गा अ य कुनै िकशोरी देवी खडा गरी िकत
िमित २०७१।१२।२५ मा भएको फै सला िमलेको गरी राजे िसंह भूिमहारले िलएउपर चलेको िकत
देिखँदा अ यथा गनपन
मु ा सव च अदालतमा िवचाराधीन रहेकै अव थामा
ु अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार माणह बाट ितवादी राजे िसंह भूिमहारले सोही ज गाह नै
यी पनु रावेदक / ितवादी मदन भ ने थोले ऐडीले मधक
ु र मनोहरलाई राजीनामा पास ग रिदएको देिखने ।
लागु औषध (चरेस) िब िवतरणका लािग बझाङ
ितवादी वयम्ले दायर गरेको िकत मु ाको
चैनपरु देिख महे नगरतफ लैजाँदै गदा या ु बाहक पनु रावेदन सव च अदालतमा कारबाहीयु रही रहेकै
बस चेकजाँचको ममा ९ पोका बसको िड गीमा फे ला अव थामा दाबीका ज गाह मधक
ु र मनोहरलाई
परेको देिखँदा पनु रावेदक / ितवादीको सो काय ह ता तरण गरेकोसमेत देिख छ । मु ा चिलरहेकै
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) अव थामा ज गा ह ता तरणको काय गरेको देिखँदा
िवपरीतको कसरु देिखँदा ितवादीम येका मदन भ ने य तो काय कानूनबमोिजमको नभई दूिषत तवरले
थोले ऐडीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ गरेको देिखयो । साथै सो िकत मु ामा यस अदालबाट
को दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम कै द वष ८(आठ) िकत गरेको ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत,
र .८०,०००।– (असी हजार) ज रवाना हने ठहरी जनकपरु को फै सला सदर हने गरी यस अदालतबाट
बझाङ िज ला अदालतबाट िमित २०७१।१।२८ मा िमित २०६२।३।३० मा फै सला भएको देिख छ ।
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, व ततु ः राजे िसंह भूिमहारले िववािदत ज गामा ा
िदपायलबाट िमित २०७१।१२।२५ मा भएको फै सला गरेको हक नै िकत ठहरी अदालतबाट अि तम फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
भइरहेको पाइ छ । िकत गरी ा गरेको यि बाट
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
भएको हक ह ता तरण काय पिन वतः िकत भई
क यटु र: िसजन रे मी
दूिषत हने ।
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २५ गते रोज २ शभु म् ।
नवलिकशोरी देवीको मृ यु भइसके को र
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पु तावरीअनस
२
ु ारका जीिवत हकदारह मनोजकुमार
िसंह, रामशंकर साद िसंह र कामे र शमासमेत ४ मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
जना जीिवत रहेको अव थामा कामे र शमाबाहेक ३ काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-०४००,
जनाको नाममा दाबीको ज गामा अपतु ाली हक कायम जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. लालबहादुर
गरेको सु िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी शाही
गरी नवलिकशोरीको नामका ज गाह मा जीिवत
जबरज ती करणी मु ामा पीिडतको
हकदारह लाई अपतु ाली हक कायम ग रिदएको बेहोरालाई नै मह वपूण माणको पमा िलनपु न ह छ ।
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला यायोिचत र पीिडतको अदालतमा भएको बकप तथा ितवादीको
कानूनअनक
बयानबाट यी दईु जनाको बीचमा उ वारदातभ दा
ु ू लकै देिखन आउने ।
तसथ, उि लिखत आधार, कारण र अिघ पिन सहमितमै करणी लेनदेन भएको भ ने बेहोरा
माणबाट वादी दाबीबमोिजम िमित २०६२।३।२७ देिख छ । ब चाह सँगै सतु ेक जाहेरवालीले यौन
को र.नं. १३४६६ राजीनामा िलखत बदर हने स पक गदाको अव थामा त काल अवरोध गरेको
ठह याई नवल िकशोरी देवीको जीिवत हकवालाह मा पिन देिखँदैन । जाहेरवालीकै घर कोठामा ितवादी
अपतु ाली हक कायम हने र दाबीको ज गाको ४ भागको सतु ेको भ ने देिख छ । ितवादी र पीिडताको बीचमा
१ भाग वादीको नाममा दता कायम हने ठह याएको िववाह भई ितवादीलाई पित मानी नाग रकता िलएको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।९।२५ भ नेस म देिखने ।
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पीिडतले आ नै कोठामा रोटी खान र
इजलास अिधकृत: के दारनाथ पौडेल
ितवादीलाई सु न िदएको, दवु ैजनाको सहमितमा यौन
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
स पक भएको, पीिडतले त काल ितकार गरेकोसमेत
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् । नदेिखँएको ज ता त यह बाट
ततु मु ामा
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार ितवादीले जबरज ती करणी गरेको भ ने वारदात
फै सला भएका छन्:
पिु भएको नदेिखने ।
§ ०७०-CI-००३१, अपतु ाली हक कायम,
अतः उि लिखत आधार, कारण र माणबाट
मधक
ु र मनोहर िसंहसमेत िव. राजे र साद ितवादीलाई जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं.
िसंह
बमोिजम ५ वष कै द र पीिडतलाई १ लाख ितपूित
§ ०७०-CI-००४३, अपतु ाली हक कायम, भराइिदने गरी भएको जाजरकोट िज ला अदालतको
िलखत दता बदर दता, मरु ली मनोहर फै सला उ टी गरी ितवादी लालबहादरु शाहीलाई
िसंहसमेत िव. राजे र साद िसंह
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन
§ ०७०-CR-०९०४, जालसाजी, मरु ली अदालत, सख
ु तको िमित २०७१।३।२ को फै सला
मनोहर िसंहसमेत िव. राजे र साद िसंह
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
§ ०७०-CR-०९०५, जालसाजी, मधक
ु र इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
मनोहर िसंहसमेत िव. राजे र साद िसंह
क यटु र: िव णदु वे ी े ठ
§ ०७०-CR-०९०६, जालसाजी, मधक
ु र इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २५ गते रोज २ शभु म् ।
मनोहर िसंहसमेत िव. राजे रसाद िसंह
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३
िक.नं. १३०९ ज गाको े फल ४-३-३-० रहेको
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी देिख छ । िमिसल संल न न सा मचु ु काको न.नं. १९,
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१२२७, धनमाल, २१ र २२ समेतमा ज मा ४-२-२-० रहेको देिखँदा
गणेशबहादुर थापा िव. ल मी साद ख ीसमेत
िनजको नाउँमा दता भएको ज गाभ दा हाल कम ज गा
वादी दाबीमा उ लेख भएका चाँदीका ड ल,ु रहन गएको देिखयो । बाटो िनमाण गरेको िववािदत
काँसका थाल, गा ी, खड् कुलालगायतका मालव तु न.नं. २० मा ०-१-१-० रहेको र सो ज गासमेत
ितवादीले लगेको भ ने ट माण वादीले पेस जोड् दा वादीको दताबमोिजमको े फल पु ने देिखँदा
गन सके को छै नन् । भाँडा वतनको .९७,०००।- वादीको िक.नं.१३०९ को ज गामा पन गरी िजरो
र चाँदीको ड लक
ु ो पैयाँ १ लाखसमेत ज मा वाइ ट िचरिबरे चौतारास मको बाटो खिनएको कुरा
.२,५५,०००।- धनमाल िफता पाउने ठह याई पिु हन आएको देिखने ।
िज ला अदालतबाट फै सला भएको छ । बकमा रहेको
उ िजरो वाइ टबाट िचरिबरे चौतारो
नगद धनमालसमेततफ दाबी नपु ने ठहर भएकोमा सडकको तरो नित नेपाल सरकारको बजेट तथा
सोउपर वादीले पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन उपभो ा सिमितको संयु लगानीमा िनमाण भएको
गरेको देिखन नआएकोले सोतफ िवचार गन निम ने । देिख छ । उ सडक सावजिनक कितको भई सो
भाँडा वतन र चाँदीको ड बु ज ता िज सी सडकबाट सवसाधारणलगायत वादीसमेत लाभाि वत
सामानह सव थम त वादीको घरमा मौजदु हने नै देिखने ।
रहेको भ ने त य व तगु त पमा पिु ट गन सके को
तर उ बाटो िनमाण गदा वादीको ज गामा
देिखँदनै । आ नो दाबी मािणत गन भार वादीमा पन गरी िनमाण भएको र वादीले आ नो ज गाबाट
रहेको ह छ । वादीसँग दाबीको धनमाल रहेको पिु हन बाटो िनमाण गन म जरु ी िदएको नदेिखएको हँदा
नसके को र ती िज सी सामानह ितवादीले लगेको उ ज गाको उपयु ितपूित वा मआ
ु जा वादीले
भ ने त य माणह बाट पिु हन नआएको हँदा पाउनपु न नै देिखँदा उिचत मआ
ु जा वा ितपूित
धनमालतफ वादी दाबी नपु ने ठहर गरेको पनु रावेदन िलई वादीले छाडी िदँदा वादीसमेतलाई याय नै पन
अदालत, राजिवराजको िमित २०७०।४।२१ को देिख छ । नेपाल सरकारको बजेट िविनयोिजत भई
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
उपभो ा सिमितसमेतको लगानीमा बाटो िनमाण
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
भइसकको देिखँदा अब उ बाटो ब द गनसमेत
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
यावहा रक ि कोणले उपयु नदेिखने ।
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
४
न.नं.२० को ०-१-१-० ज गाको ितपूित मआ
ु जा
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. पनु रावेदक वादी नारायणमान े ठलाई उपल ध
ी काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१४६३, गराइिदन धनकुटा नगरपािलकाको कायालयको नाममा
ज गा िखचोला चलन, नारायणमान े िव. िटका िनदशना मक आदेश जारी गन र िनमाण भइसके को
भ डारीसमेत
सडक ब द गरी चलन चलाई िदन निम ने ठह याएको
वादी नारायणमान े ठको नाममा रहेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७०।८।९
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को फै सला यायोिचत नै देिखँदा सदर हने ।
कानूनी औिच य पिु हन नस ने कृितका थुना,
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
िगर तारी तथा गैरकानूनी पमा शि को योग
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
गनबाट िनषेध गरेको छ । वैयि क वत ताको
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् । अिधकारबाट वि चत गदा कानूनले तोके को उिचत
ि याको अिनवाय पमा अनशु रण गनपन
ु हछ ।
इजलास नं. १२
कानूनको उिचत ि याको अनशु रण नगरी वैयि क
वत तामािथ लगाइएको अङ् कुशले याियक वैधता
१
ा गन स दैन । कुनै यि लाई गैरकानूनी पमा वा
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. कानूनको उिचत ि या पूरा नगरी वृ धारणा राखेर
ी अिनलकुमार िस हा, ०७५-WH-००४१, ब दी बनाइएको अव थामा ब दी य ीकरणको
ब दी य ीकरण,
मोहनबहादुर
काक समेत आदेश जारी गरी थनु ामु गनु अदालतको समेत
िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय, कत य ब ने ।
िसंहदरबारसमेत
मु ाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश
कसरु गन यि त काल काउ नभएमा वा तथा फै सलाह को सबैले पालना गनु पदछ ।
य तो यि भा ने उ कने वा िनजले माण, दसी वा अदालतको आदेश छ ने, पालना नगन वा कुनै
सबदु न गन मनािसब कारण भएमा ज री काउ कारको बहानाबाजी अगािड सान कुरा मा य र
पज
ु जारी हन स छ । मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध शोभनीय हँदैन । यस कारका कामकारबाही संिवधान,
(संिहता) ऐन, २०७४ को दफा ९(३) बमोिजम काउ कानून एवम् याियक मू य मा यतासमेत ितकूल
पज
ु जारी गन अदालतबाट अनमु ित पाइसके पिछ पनु ः ह छन् । रा यले कुनै नाग रक ित वृ धारणा
ऐ. ऐनको दफा ९(६) बमोिजम ज री काउ पज
राखेर यवहार गनु हँदैन । लोकताि क मू य
ु
जारी गनको
ु औिच य र योजन देिखँदैन । कानूनले मा यता, याियक अवधारणा, कानूनको शासन तथा
तोके को िनि त कायिविध र ि या सबैले पालना संिवधान एवम् कानून ारा याभूत हक अिधकारको
गनपदछ
। कानूनले तोके को िनि त कायिविध र संर ण गनसमेत कुनै ि ले हेदा पिन वृ धारणा
ु
ि या अवल बन नगरी भएका कायह ले याियक राखेर ग रएको यवहारलाई उिचत ठा न सिकँ दैन ।
िवचलन िन याउँछ । यो कुरा लोकताि क समाजको कानूनी ि यामा यि उपर ग रने यवहार याियक,
िनि त सहु ाउँदो काय होइन । अदालतबाट ाउ पज
व छ र तकसङ् गत (Just, Fair, Reasonable)
ु
जारी गन अनमु ित िलई सके पिछ पनु ः ज री प ाउ हनपु दछ । कानूनको उिचत ि या अनशु रण नगरी
पज
ु जारी गनबाट
ु जसरी पिन कागजी रीत पु याउने यि लाई ब दी बनाउने काय अनिु चत ह छन् ।
पूवा हबाट काय गरेको तीत हन आएको छ । रा यको अदालतबाट पटक-पटक भएका आदेशअनस
ु ार
तफबाट नाग रक ित वृ धारणा राखेर जसरी पिन ब दीलाई थनु ामु नगरी िनर तर थनु ामा रा नु
थनु ामा रा ने काय गनु शोभनीय नहने ।
अनिु चत, अतािकक र जवाफदेिहताहीन काय
कानूनबमोिजम बाहेक वा कानूनको उिचत हो । य तो काय नेपालको संिवधान तथा चिलत
ि या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि क वत तामा फौजदारी कायिविध (संिहता) ऐन, २०७४ मा
अङ् कुश लगाउन वा अपहरण गन पाइँदैन । संिवधानले यवि थत ावधानको भावना र मम ितकूल
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देिख छ । यस कारको विृ बाट संिवधान ारा तवरबाट थुनामा राखेको भनी यस अदालतबाट िमित
याभूत हक अिधकारको काया वयनमा ग भीर २०७५।५।१८ मा, िमित २०७५।५।२५ मा तथा
अवरोध पैदा गन र अदालत ितको जनआ था र िमित २०७५।६।५ मा ब दी य ीकरणको आदेश
िव ासमा आँच आउने स भावनाह समेत रह छ । जारी भएकोमा एकपिछ अक पटक प ाउ गरेको
यस प मा वयम् अदालतलगायत नेपाल सरकारका र िमित २०७५।४।१० देिख अिहलेस म िनर तर
स ब िनकायह ग भीर हन वा छनीय देिखने ।
थनु ामा राखेको देिखयो । पिछ लो पटकको थनु ामा
थनु ामा राखेको मािनस अदालतबाट छुट्यो रा ने स दभमा समेत प ाउ गरी िहरासतमा रा नु
भने त काल प ाउ गन गरी ब ने र अदालतको पन उिचत र पया आधार र कारण याद थपको
आदेशबमोिजम थनु ाबाट मु भएका यि लाई स दभमा खल
ु ाइएको पाइएन । िनवेदकह लाई िमित
अदालत, प रसरको ढोकाबाटै प ाउ गरी लैजाने २०७५।६।५ मा अदालतबाट छुट्ना साथ त काल
विृ िच ताजनक देिख छ । यस कारको विृ ले प ाउ ग रएकोमा िमित २०७५।६।१२ मा याद थप
वे छाचा रतालाई बढावा िदने र संिवधान ारा गदाका अव थास म पिन बयान गराएको र िनजह को
याभूत मौिलक हकह को चलनमा ग भीर आघात िजिकरको सनु वु ाई गरेको देिखएन । सम मा हेदा
पु याउने अव था रह छ । यसैले नेपाल सरकारका व छ सनु वु ाइको मा यता ित उदािसन रहेको
स ब पदािधकारीह ले यस कारको विृ बाट पाइयो । पटकपटक यस अदालतबाट
िसजना हने कानूनी दािय वसमेत बहन गनपन
ु अव था ब दी य ीकरणको आदेश जारी भई ब दीलाई
रह छ । यस प मा सरकारका स ब पदािधकारीह
थनु ामु गनासाथ त कालै अदालतको प रसर
सचे रहन वा छनीय देिखने ।
निजकबाटै प ाउ गरी िनर तर थुनामा राखेको देिखँदा
कुनै फौजदारी कानून ितकूल काय यसलाई अदालतको आदेशको पालना गनमा वाि छत
(फौजदारी कसरु ज य काय) भएको अव थामा संवेदनशीलता नअपनाएको र िनवेदकह उपर वृ
आव यक अनस
ु धान, छानिबन गरी दोषीलाई धारणा राखी ब दी बनाउने काय गरेको मा नपु न
कानूनको दायरामा याउनु स ब िनकायह को देिखयो । यस कारको थनु ालाई कानूनस मत मा न
कानूनी कत य ह छ भ ने कुरामा िववाद छै न । अपराध िम ने नदेिखँदा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)
िनय ण गरी समाजमा शाि त, यव था र अमनचैन सपिठत सव च अदालत, िनयमावली, २०७४ को
कायम गनु सरकारको एउटा मह वपूण दािय व पिन िनयम ३७(१) बमोिजम िनवेदकह मोहनबहादरु
हो । यसका लािग याियक ि या अपनाउनु र काक र कृ ण साद धमलालाई थनु ामु गनु भनी
अिभयु लाई िनय णमा राखी अनस
ु धान, छानिबन ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
ि या अगािड बढाउनु आव यक पिन ह छ । तर यसरी इजलास अिधकृत: िशव साद आचाय
याियक ि या स चालन गदा भने कानूनबमोिजमको इित संवत् २०७५ साल असोज १६ गते रोज ३ शभु म् ।
उिचत ि याको समिु चत अनशु रण गनु अिनवाय
२
ह छ । कुनै कसरु ज य काय भएको छ भ दैमा कानूनी मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ि या पूरा नगरी वृ धारणा राखी कसैलाई ब दी काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-०८८८, सवारी
बनाउन निम ने ।
यान, नेपाल सरकार िव. शा ता चौधरी
अतः रट िनवेदकह लाई गैरकानूनी
अनमु ितप
ा त नगरेको यि लाई
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सवारी चलाउने आव यक ान, सीप, यो यता वा
३
मता भएको यि मा न िम दैन । आव यक सीप मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
र कुशलतापूवक सवारी साधन चलाईएन भने यो पु षो म भ डारी, ०७२-MS-००२२, अदालतको
मािनसको िजउ यानका लािग जोिखमी साधन वा अवहेलना, वसनारायण महजनसमेत िव. प ा
ग भीर खतरायु साधन ब न पु दछ । यसबाट सवारी माथेमासमेत
साधनमा रहेका यि तथा पैदल या ीह को यान
कसैले याय स पादनको कायमा अवरोध
जाने अव था रह छ । यसैले अनमु ितप ा त नगरी गरेमा वा आदेश वा फै सलाको अव ा गरेमा अदालतको
सावजिनक आवागमन हने सडकमा सवारी चलाउने अवहेलना गरेको मािन छ । तर रट िनवेदनमा उ लेख
काय वयम्लाई लापवाहीपूण काय मा नु पन ।
भएज तो िवप ीह ले अदालतको आदेशको अव ा
सवारीचालक अनमु ितप ा त नगरेको गन, नमा नेज ता अवहेलनाज य काय गरेको
यि ले चलाएको सवारी साधनले ठ कर िदई वा कुनै मा न सिकनेस मको अव था िमिसलबाट देिखन
बेहोराले दघु टना भई मािनस मन गएमा यान िलने आएन । याियक ि यामा आएका िवषय स ब धमा
मनसाय भएको अव थामा हनेबाहेक सामा यतया अदालतबाट भएको िनणयअनस
ु ार िवप ीह ले ज गा
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा स ब धमा हक दाबी जनाएको कायलाई िनयिमत र
१६१(२) बमोिजम नै कसरु कायम गरी सजाय ठहर वाभािवक कानूनी ि या मा नु पदछ । अवहेलना
गनपन
भएको मा न सिकने कुनै पिन आधार कारण वा माण
ु ।
अतः िववेिचत कानूनी यव था र ितपािदत िनवेदकह ले ततु गन सके को देिखँदैन । यस
िस ा तसमेतको आधारमा हेदा ितवादी शा ता कारको कानूनी ि या अपनाइएको कुराबाट यस
चौधरीले मोटरसाइकल चलाउने सवारीचालक अदालतको अवहेलना भएको ठा नु उिचत नहने ।
अनमु ितप नभई सावजिनक सडकमा मोटरसाइकल
अतः अवहेलना भएको ठहर गन पूवाव थाको
चलाउँदा सडकमा िहँिडरहेका मािनसलाई ठ कर अभाव देिखँदा िवप ीह लाई अवहेलनामा सजाय
लागी ब चाको मृ यु भएको हँदा िनज ितवादीको ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी पु न स ने अव थाको
उ काय लापरवाहीपूवक ग रएको देिखएकोले िव मानता देिखन आएन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा इजलास अिधकृतः महेश खनाल
१६१(२) बमोिजम कसरु ठहर गनपनमा
ऐ. दफा क यटु रः मि जता ढुंगाना
ु
१६१(३) बमोिजम सजाय गरेको सु फै सलालाई इित संवत् २०७४ साल जेठ २२ गते रोज २ शभु म् ।
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
िमित २०७२।३।२२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो
इजलास नं. १३
हदस म के ही उ टी भई ितवादी शा ता चौधरीलाई
ऐ. दफा १६१(२) बमोिजम २(दईु ) वष कै द सजाय
१
र सोही दफाको उपदफा (४) बमोिजम . २,०००।- मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
ज रवानासमेत हने ।
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०४५९, परमादेश,
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
रताकुमारी द िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
इित संवत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभु म् ।
कुनै पिन यि को नाग रकता बदर भएपिछ
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य तो यि पिहचानिवहीन हन पु छ । गहृ म ालयको नाग रकताको िवषयमा यथोिचत समयमै िनणय नगरी
िमित २०६२।१।२० को िनणयबाट य तो अव था िवप ी िनकायह बाट संिवधान तथा कानूनबमोिजम
ब न पगु ेको देिखयो । पनु रावेदन अदालतबाट पनु ः बा या मक पमा पालना गनपन
ु कत यको पालना
िनणयको लािग आदेश भएको अव थामा पिन यित भए गरेको नदेिखएको हँदा िनवेदकको मागबमोिजमको
लामो अविधस म िनवेिदकालाई य तो ि थितमा रा नु आदेश जारी हनपु न अव थाको िव मानता देिखन
कुनै ि बाट पिन य देिखँदनै । नाग रकताज तो आउने ।
पिहचानको िवषयमा िनणय गन िनकाय ग भीर नभएको
अतः िववेिचत आधार कारणबाट पनु रावेदन
भ ने टै देिख छ । िवप ी गहृ म ालयले आफै ँ ले अदालत, पाटनबाट िमित २०६४।३।२१ मा भएको
यित लामो समयस म कुनै िनणय नगरी आ नो फै सलाअनु प िनवेिदकाको नाग रकता स ब धमा
दािय वसमेत पूरा गन सके को देिखएन । पनु रावेदन माण बझ
ु ी िनजलाई समेत रोहबरमा राखी िनणय
अदालत, पाटनको िनणयानस
लामो समयस म पिन िनणय नगरी आ नो
ु ार आव यक माण गनपनमा
ु
बु ने काम भइरहेको भ दै “दशजना अपराधी छुटुन् तर संिवधान तथा कानूनबमोिजम पूरा गनपन
ु दािय व
एकजना िनअपराधी जेल नप न”ु भ ने यायको मा य पूरा गरेको देिखन नआएकोले यो आदेश ा भएको
िस ा तअनु प कुनै पिन िनद ष यि ले अनाहकमा िमितले ४५ िदनिभ जे बु नपु न हो बझ
ु ी िनवेिदकाको
कानूनी दःु ख भो नु नपरोस् भ ने हेतल
ु े माण बु ने नाग रकतास ब धी िवषयको टुंगो लगाउनु भनी
कायमा समय लागेको हो भनी उ म ालय ारा पेस िवप ीह को नाममा परमादेश जारी हने ।
भएको िलिखत जवाफ नै अ य तै लापरवाहीयु एवम् इजलास अिधकृतः महेश खनाल
िज मेवारी प छाउने विृ को देिखने ।
क यटु रः मि जता ढुंगाना
िनवेिदकाको नाग रकताज तो संवेदनशील इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभु म् ।
िवषयमा यथाशी िनणय गनपनमा
दशक स म
२
ु
पिन िनणय नगरी िज मेवारीबाट पि छन खोिजएको मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
देिख छ । नेपाल सरकारको िज मेवार िनकायह को टंकबहादुर मो ान, ०६८-CI-१२५७, टहरा भ काई
यस िकिसमको ि याकलाप सशु ासन ( यव थापन बाटो िनकास खल
ु ाई पाउँ, िमलादेवी ठाकुर िव.
तथा स चालन) ऐनमा उि लिखत कानूनी यव थाको उमानाथ रजाल
ितकूल देिखन आयो । यसरी चिलत कानूनले
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
िनधारण गरेको कत यसमेत पालना नगरी िज मेवार को देहाय (ग) ले “पचास हजार पैयाँ वा सोभ दा बढी
िनकायबाट नै िविधको शासनको य उपे ा गरेको िबगो भएको वा िबगो नखल
ु ेको मु ामा सु अदालत,
देिखन आउने ।
िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणयउपर पनु रावेदन
िवप ी िनकायह ले पनु रावेदन अदालतले अदालतले पनु रावेदनको रोहमा िनणय गदा के ही वा
गरेको फै सलालाई पालना गनको
ु िवक प छै न । गहृ पूरै उ टी भएको मु ा” मा मा पनु रावेदन अदालतको
म ालयज तो िज मेवार िनकायले त अदालतको फै सलाउपर सव च अदालतमा पनु रावेदन ला ने
िनणयको पालना र काया वयनको लािग अझ बढी कानूनी यव था गरेको देिख छ । उ कानूनी
तदा खता देखाउनपु न हो । तर अदालतबाट भएको यव थाअनस
ु ार पचास हजार पैयाँभ दा कम
िनणयको समेत उपे ा गरेको पाइयो । यसरी िनवेिदकाको िबगो भएको मु ामा पनु रावेदन अदालतबाट सु
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अदालतको फै सला उ टी वा के ही उ टी गरेको भए
ितवादीह लागु औषध िब गदाको
तापिन पनु रावेदन अदालतले गरेको सो फै सलाउपर अव थामा प ाउ पिन नपरेको, सेवनकता भई
सव च अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने नदेिखने । उपचाररत रहेको भ ने जीवन सहारा उपचार तथा
अतः ततु मु ामा वादीले िफरादसाथ कोट पनु थापना के र रचम ड फे लेिसप नेपालको
फ दािखला गदा िववािदत घर टहराको िबगो ज मा चोभारि थत पनु ः थापना के को प बाट देिखएको,
.१५,०००।- देखाई सोको कोट फ .७८०।- ती सं थाह बाट मािणत ग रएका प ह को
दािखला गरी िफराद दायर भएको र याय शासन ऐन, आिधका रकताबारे अिभयोजन प बाट
न
२०४८ को दफा ९(१)(ग) को कानूनी यव थाअनस
ु ार नउठाइएको र लागु औषध सेवन गन िस कासमेत
पचास हजार वा सोभ दा बढी िबगो भएको मु ामा मा बरामद भएको देिखएबाट यी ितवादीह सँग बरामद
सु अदालत वा िनकायले गरेको फै सला पनु रावेदन भएको उ लागु औषध िब िवतरणको लािग नभई
अदालतबाट उ टी वा के ही उ टी भएको अव थामा सेवनको लािग ितवादी राजु सापकोटाबाट ख रद गरी
सव च अदालतमा पनु रावेदन दता हन स नेमा सो याएको भ ने त य पिु भएको देिखन आउने ।
कानूनी यव थाको ितकूल पचास हजारभ दा घटी
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
िबगो भएको मु ामा समेत सव च अदालतमा दता ितवादीम येका मधस
ु दु न र अिमत सागरबाट बरामद
भएको ततु मु ाको पनु रावेदन कायम रहन स ने लागु औषधको प रणामसमेत ि टगत गदा िनज
नदेिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारेज ितवादीह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
हने ।
को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम लागु औषध सेवनको
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
कसरु मा जनही १ वष कै द र १० हजार ज रवाना हने
क यटु र: प ा आचाय
ठहर्याई भएको काठमाड िज ला अदालतको फै सला
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ५ शभु म् । सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार िमित २०६८।७।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
फै सला भएका छन्:
हने ।
§ ०६८-CR-११२७,
जालसाजी, इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
इित संवत् २०७४ साल काि क २९ गते रोज ४ शभु म् ।
िमलादेवी ठाकुर िव. उमानाथ रजाल
§ ०६८-CI-१२५६,
िलखत बदर,
२
िमलादेवी ठाकुर िव. उमानाथ रजाल
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CI-०१७०, े ता अ ाविधक
इजलास नं. १४
(िट पणी र आदेश) बदर ज गा िखचोला चलन, मो.
हसेन हलवाई िव. पहलाद अिहर
१
िमिसल संल न िववािदत ज गाको टायल
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी चेकअनस
ु ार ितवादीको सािबक िक.नं.३४९ बाट
काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-१०२७, लागु हाल कायम िक.नं.४०३ र ४०५ को े फल अ ययन
औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. अिमत सागर गनपन
ु हन आउँछ । टायल चेक गदा िक.नं.४०३
लामासमेत
को उ रतफ पूवपि म १९ िमटर र िक.नं.४०५
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को उ रतफ २.८० िमटर रहेको देिख छ । सािबक
तसथ ितवादीको ज गा उ रतफ र
िक.नं.३४९६ को उ रतफको साइज नै नयाँ कायम पूवतफबाट हेदा सािबक टायल चेक तथा अदालतबाट
िक.नं.४०३ र ४०५ को साइज हने कुरामा िववाद भएन । भएको न साबाटसमेत पूवतफ २०.४ िमटर र
अदालतबाट भई आएको न सा मचु ु का अ ययन गदा उ रतफको ल बाईसमेत बढेको नदेिखएबाट
सािबक िक.नं.३४९६ र ४२८ का ज गाको सािबक ितवादीले वादीको ज गा िखचोला गरेको भ न सिकने
न सा मतु ािबकको नाप न साबाट हेदा िक.नं.३४९६ पया आधार देिखँदैन । यस ि थितमा आंिशक िखचोला
को उ रतफ पूवपि म २० िमटर र दि णतफ ठहर गरेको बाँके िज ला अदालतको फै सलालाई बदर
पूवपि म २० िमटर भई सािबकअनस
ु ार उ रतफ गरी वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको पनु रावेदन
४१.४० िमटर हनपु नमा हाल ३०.४० िमटर देिखई अदालत, नेपालग जको िमित २०७१।९।२१ को
उ रतफ २ िमटर नपगु देिख छ । यसै गरी दि णतफ फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पूवपि चम ४० िमटर हनपु नमा हाल ३८ िमटर देिखई इजलास अिधकृतः सिु दपकुमार भ राई
दि णतफ २ िमटर नपगु देिखई ितवादीको ज गा क यटु र: उ रमान राई
अपगु भइरहेको देिखएबाट ितवादीले वादीको ज गा इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभु म् ।
िखचोला गरेको भ न कानूनसङ् गत नदेिखने ।
ितवादी पहलाद अिहरले यी वादी मो.हसेन
इजलास नं. १६
हलवाईक प नी सद न िनसाको नाममा दता
रहेको िक.नं.४२९ को ०-१-३ ज गाम ये ०-११
१ ज गा ख रद गरेको स ब धमा िववाद देिखँदैन । मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
सोबमोिजम िक.नं.४२९ बाट िक ाकाट भई ०-१- पु षो म भ डारी, ०६८-CR-००४५, यान मान
१ ज गा िक.नं.३४९६ कायम भई बाँक ज गा िनज उ ोग र डाँका, नेपाल सरकार िव. सीता िव.क.समेत
सद न िनसाकै नाममा िक.नं.३४९७ कायम रहेको
ितवादीम येका च बहादरु िव.क. ले
देिख छ । िनज ितवादी सद न िनसाले आफूले हितयार चलाएको र वारदातमा योग भएको ब दक
ु
उपयु बमोिजम िदएको ज गा स ब धमा कुनै िववाद च बहादरु िव.क. ले घरमा याई रा न िदएको
उठाएको पिन देिखँदनै । फे री ितनै वादीको प नी सद न भ ने देिखएको अव थामा यी ितवादीह ले मान
िनसाबाट िक.नं.२२१८ को ०-०-१० म ये ०-०-९ योजना बनाएको, मानस मको िनयत राखेको र
ज गा ख रद गदा िक ाकाट भई िक.नं.३४९८ कायम जाहेरवालालाई ब दक
ु वा हितयारले हानेको भ ने
भएको र बाँक ०-०-१ ज गाको िक.नं.४३९९ कायम नदेिखँदा ितवादीह िबल साद िघिमरे, राम वेश
भई दाता सद न िनसा कै नाममा रहेपिन सो ज गाको साह र उमेश ठाकुर यान मान उ ोगको कसरु मा
हक छोडेको िलखत िमित २०६३।२।१५ मा पा रत संल न िथए भनी अनमु ान गरी हचवु ाको आधारमा
भएको पिन देिख छ । यसरी ियनै वादीकै प नीको सजाय गन िम ने देिखँदैन । येक ितवादीले गरेको
हकभोगमा रहेको ज गा ख रद गरेको अव थामा हाल कसरु को मा ाअनस
ु ार नै सजाय िदनु फौजदारी
आएर ख रदकताउपर िखचोलामा िववाद उठाएको भए यायको िस ा त भएकाले सबै ितवादीलाई समान
पिन व तिु न माणबाट सो मािणत गन नसके बाट सजाय हनपु छ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
वादीको दाबी पिु हने आधार नदेिखने ।
िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
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ितवादी िसता िव.क. वारदातमा उपि थत कह रनसमेतले मतृ क र ितवादी अ भज
ु ा िहतैसी
पिन नरहेको, ियनकै संल नतामा वारदातको योजना साथी िथए । मतृ कलाई को कसले मारे थाहा भएन
बनाइएको भ ने पिु पिन नभएको र वारदातमा संल न भनी बकप गरेको र मतृ कका बाबु िब म ितवारीले
रही डाँका गरी याएको रकम यी ितवादीले वाँडी अदालतमा बकप गदा वारदात थलमा पु दा अ भज
ु ा
खाएको भ नेसमेत िमिसल संल न माणबाट नदेिखँदा शु ल िच लाई रहेका िथए, कसले गोली हानेको हो,
ितवादी िसता िव.क. लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मैले िचिनन भनेका िथए भनी लेखाएको देिखने ।
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
मौकाको पोल पिु गन अ य माण िमिसल
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
संल न नरहेको अव थामा सह ितवादीको पोलकै
अतः िववेिचत आधार माणबाट सु आधारमा मा
ितवादी वणकुमार मौयलाई
लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित २०६६।०५।१५ कसरु दार ठहर गनु यायको ि ले समेत उिचत
मा भएको फै सला के ही उ टी गरी ितवादीह
ठहदन । व तिु न ठ माणको अभावमा प रि थितज य
च बहादरु िव.क., राम वेश साह, उमेशकुमार माणको आधारमा मा ितवादीलाई कसरु दार
ठाकुर र िबल साद िघिमरेले अिभयोग दाबीबमोिजम ठह याउन निम ने र यानज तो ग भीर अपराधमा
डाँका गरेको ठहर गरी जनही ६(छ) वष कै द र िबगो शङ् काको सिु वधा ितवादीले पाउने नै हँदा ितवादी
.४,६५०।– कायम गरी सोको डेढी ज रवाना वणकुमार मौयको पृ भूिम आपरािधक कृितको
हने एवम् यान मान उ ोगको कसरु तफ ितवादी रहेको भ ने आधारमा मा ततु वारदातमा िनजको
च बहादरु िव.क. लाई यान मान उ ोगमा ५ वष संल नता रहेको भनी ठहर गनु मनािसब नदेिखने ।
कै द हने ठह याई अ य ितवादीह राम वेश साह,
अतः िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
उमेशकुमार ठाकुर, िबल साद िघिमरेले यान मान अ भज
ु ा शु ल र गडु ् डु (िशवा) भ ने वणकुमार मौय
उ ोगको कसरु बाट सफाइ पाउने र ितवादी िसता (मरु ाउ) लाई कसरु दार ठहर गरेको सु फै सलालाई
िव.क. ले डाँका तथा यान मान उ ोगतफको उ टी गरी ितवादीह अ भज
ु ा शु ल र गडु ् डु (िशवा)
दवु ै कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन भ ने वणकुमार मौय (मरु ाउ) लाई अिभयोग दाबीबाट
अदालत, पाटनको िमित २०६७।५।२९ को फै सला सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमित २०७०।२।१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
हने ।
क यटु र : अजनु पो ेल
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभु म् । इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
इजलास नं. १७
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-१५०४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. अ भज
१
ु ा शु लसमेत
यान ज तो जघ य अपराधमा शङ् काकै मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
भरमा कसरु दार कायम गन यायोिचतसमेत पु षो म भ डारी, ०७१-CR-१६६७, जबरज ती
हँदैन । मौकामा कागज गन वादी प का सा ी सोनमती करणी, िदनेश वादीसमेत िव. नेपाल सरकार
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पीिडतको योिनमा Abrasion तथा िनलडाम
२
देिखएको, योिनको िझ ली Hymen नभएको, यौन मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
स पकको ल ण देिखएको, िनजको योिनमा Verginal पु षो म भ डारी, ०७२-WO-०६२५, उ ेषण /
Disdiarge देिखएको भ ने सेती अ चल अ पतालको परमादेश, िजतबहादुर महजन िव. पुनरावेदन अदालत,
मेिडकल रपोटबाट मौकाको िकटानी जाहेरी पाटनसमेत
ितवादीह को मौकाको कसरु ितको सािबती बयान
लिलतपरु िज ला अदालतले ितवादी
र पीिडतले अदालतमा जाहेरी र परी ण ितवेदनलाई िजतबहादरु महजनका नाममा जारी भएको याद
समथन हने गरी गरेको बकप र मौकाको कागज सूचना मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. र िज ला अदालत,
बेहोरासमेत पिु ट हन आएको देिखने ।
िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क को ि या
पनु रावेदक ितवादी िदनेश, राजकुमार पूरा गरेको त य िमिसल संल न तामेली यादह र
र कृ ण भ ने िकसन वादीले आ नो सा ी माण गोरखाप मा कािशत सूचनाबाट देिख छ । याद
दािखल गरी आफू िनद ष भएको कुरा पिु समेत तामेलीका स ब धमा चिलत नेपाल कानूनले तोके को
गराउन सके का छै नन् । अनस
ु धानमा कागज गन ि याह पूरा भएको अव थामा पिन ितवादीले
कोिकलादेवी जैशी, ल मी साद जैशी, कृपाराम जैशी, अदालतमा उपि थत भई ितवाद गरेको नदेिखँदा
लालीदेवी ितिम सेनासमेतले यी ितवादीह ले हा ो ितवाद गन पूण मौका दान गदा पिन आ नो हक
घरमा चोरी गरेपिछ पितराम चौधरीको घरमा गई डाँका संर णको लािग आफू वयम् नै सजग नरही आ नो
लटु पाट गरी अ यमा रिसला चौधरीलाई सामूिहक हकतफ उदािसन रहेको देिखएबाट व छ सनु वु ाइको
बला कार गरेका हन भनी बेहोरा लेखाइिदएबाट समेत मौका ा नभएको भ ने िनवेदन िजिकरसँग सहमत
यी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु हन सिकएन । यसरी अदालतले पटकपटक याद
गरेको भ ने थप पिु हने ।
जारी गरी बोलाउँदा नआउने र ितउ रसमेत
िमिसल संल न
माणह बाट यी निफराएको अव थामा यी िनवेदकलाई ाकृितक
पनु रावेदक ितवादीह कसरु दार रहेको भ ने त य यायको िस ा तबमोिजम सनु वु ाइको मौका दान
पीिडताको योिन परी ण ितवेदन ज तो वत
ग रएन तथा सनु वु ाइको मौकाबाट वि चत गरी एकतफ
माणबाट िनिववाद ढंगबाट पिु हन आएको हँदा यी
पमा फै सला ग रयो भनी अदालतबाट भएका उ
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर र िनजका फै सलाह बदर ग रपाउँ भ ने तफको िनवेदन िजिकर
कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन यायसङ् गत नदेिखने ।
सिकएन । अतः िववेिचत आधार एवम् कारणबाट सु
िनवेदक ितवादी िजतबहादरु महजनले दाता
कै लाली िज ला अदालतको िमित २०६३।७।२६ रेणक
ु ा धानबाट लिलतपरु िज ला इमाडोल गा. िव.
को फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, स. वडा नं. ७क को िक. न. १७६ को े फल १-९िदपायलको िमित २०७१।१२।१५ को फै सला िमलेकै ०-० ज गा िमित २०६०।९।७ मा राजीनामा पास गरी
देिखँदा सदर हने ।
िलँदा उ ज गामा बिु मान महजन मोही रहेको त य
इजलास अिधकृत: िवदरु कुमार उपा याय
िमिसलबाट देिख छ । िनवेदकले उ ज गा राजीनामा
क यटु र: च ा ितम सेना
पास गरी िलएपिछ िमित २०६०।९।८ मा मोहीलाई
इित संवत् २०७४ साल असार ९ गते रोज ६ शभु म् ।
ितपूित िदई भूिमसधु ार कायालयमा मोही छोडप
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, फागनु - २
लगतक ा ग रएको भूिम सधु ार कायालय, लिलतपरु को
िनवेिदकाका पित / िपता ह रगोिव द महजन
िमित २०६०।९।८ को िनणयबाट देिखएको छ । सो र कुमाचा भ ने कुमार महजनले गोपाल महजनउपर
ज गाका स ब धमा पनु रावेदन अदालतबाट िक. लिलतपरु िज ला अदालतमा अंश मु ा िदई फै सला
न.१७६ को ज गाको राजीनामाको िलखतको ५ अि तम भई सोको फै सला काया वयनमा समेत रट
भागको १ भाग िलखत बदर गरी वादीका नाममा दता िनवेिदकाका पित।िपता ह रगोिव द महजन सहभागी
ग रिदने ठह याएको िमित २०६८।११।९ को फै सला भई आ नो अंश भाग छुट्याई फै सलाअनस
ु ार
काया वयन गदा यी िनवेदक िजतबहादरु महजनलाई अलग िभ न भई बसेको अव था देिखएको छ । सो
समेत सहभागी नगराई उ फै सला काया वयन हन फै सलासमेतका कामकारबाही बदर वाितल नभई
गएमा िनवेदकलाई मका पन हँदा फै सला काया वयनका कायम रहेस म िवप ी कुमाचा भ ने कुमार महजन र
ममा िनवेदकलाई समेत सहभागी गराउनु पन गोपाल महजन रट िनवेिदकाका पित / िपता ह रगोिव द
अव था देिखने ।
महजनका एकासगोलका अंिशयार हन् भनी मा न
अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट िम ने देिखएन । तायदाती फाँटवारी िलनेगरी आदेश
िनवेदकसमेत उपर लिलतपरु िज ला अदालतमा भएको कारणबाट िनवेिदकालाई कुनै ग भीर अ याय
परेको िलखत बदर मु ामा िनवेदक ितवादीलाई भएको ि थित देखाउन सके को पिन देिखँदैन । यस
सनु वु ाइको मौका दान ग रएको देिखँदा फै सला बदर ि थितमा िनयिमत अदालतबाट भएको मु ास ब धी
हने गरी उ ेषणको रट जारी गनपन
ु अव था िव मान काम कारबाही र आदेश रट े बाट बदर गन उिचत
नदेिखँदा उ ेषणतफको दाबी पु न नसक खारेज हने हँदैन । िनयिमत ि याबाट अदालतमा िवचाराधीन
ठहछ । उ मु ामा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट मु ाह मा पनु रावेदन सनु े ज तो गरी रट े बाट
भएको फै सला काया वयन गदा िनवेदकलाई समेत याय िन पण गनु यिु सङ् गत नदेिखने ।
सहभागी गराई फै सला काया वयन गन,ु गराउनु भनी
अतः िववेिचत आधार एवम् कारणह बाट
िवप ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
तायदाती फाँटवारी माग गन स ब धमा भएको
इजलास अिधकृतः गीता े ठ
लिलतपरु िज ला अदालतको िमित २०७३।८।१९
क यटु र: अजनु पो ेल
को आदेशलाई सदर गन गरेको उ च अदालत,
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १४ गते रोज ६ शभु म् । पाटनको िमित २०७३।११।२६ को आदेश कानूनी
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०६२४, िु टपूण रहेको देिखएन । सोबाट िनवेिदकाको कुनै
उ ेषण / परमादेश, िजतबहादुर महजन मौिलक हक अिधकारमा आघात परेको भनी मा न
िव. पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको िम नेस मको अव था िव मान रहेको नदेिखएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ । हँदा गरे िबराएको (Prima facie case) नदेिखएकाले
िवप ीह का नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गनु
एकल इजलास
परेन । सव च अदालत, िनयमावली, २०७४ को
िनयम ४६(१) बमोिजमको पूवाव था िव मान रहेको
मा. या. ी ई वर साद खितवडा, ०७३-WO- नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
१२२६, उ ेषण / परमादेश, िडना महजनसमेत िव. इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
गोपाल महजनसमेत
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् ।
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