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

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलिे टन, २०७८, असार – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असार - २
निम ने ।
संयु इजलास

वादी ते री कुमारीले राजीनामाबाट हक
ा गरेको उ िक.नं. १५५/२८४ को ज गामा यी
पनु रावेदक ितवादी र ितवादी बतह ठाकुर लोहारले
गरेको िमलाप ले ितकूल असर पु याएको देिखन
आएकोले उ दे.नं. १६१४ मा घरज गा िखचोला
चलन मु ामा रौतहट िज ला अदालतमा भएको िमित
२०६६।१०।४ को िमलाप कानूनस मत देिखन
नआउने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट
सु िज ला अदालतको फै सला उ टी गद वादी
दाबीबमोिजम िमलाप बदर हने ठहर गद गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७१।१०।०५
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल पौष २५ गते रोज ३ शभु म् ।
२
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CI-११४८, ज गा
िखचोला मेटाई घर भ काई चलन, के तार अिहर यादव
हा न मस
ु लमान
िज ला किपलव तु गा.िव.स. से.पा.िस.
वडा नं. ३क िक.नं. ८०२ को ज.िव. ०-३-१९ वादी
हा न मस
ु लमान नाम दता रहेको िमिसल संल न
दता े ताबाट देिख छ । सु िज ला अदालतबाट
भई आएको न सा मचु ु का हेदा न.नं. २ मा िक.नं.
८०२ को ०-३-१८१/२ ज गा रहेको उ लेख
भएको देिख छ । िमिसल संल न न सा ेस हेदा
िक.नं. ८०२ को पूवतफ सावजिनक सडक रहेको
देिख छ । यसरी िक.नं. ८०२ को पूवतफ सावजिनक
सडक देिखरहेको तर िमिसल संल न न सा मचु ु कामा
भने योग भई आएको ग ली, घर र फुसको छानाको
पु ती देिख छ । यसरी िक.नं. ८०२ को पूवतफ रहेका
पु ती र घर सावजिनक सडकमा िनमाण भएको ट

१
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७२-CI-०४६६, िमलाप
बदर, लिखचन बैठा धोबी िव. ते री कुमारी
पनु रावेदक ितवादीले िक.नं.१५५ / २८४
को ज गा ख रद ग रिलएको भनी िजिकर िलए तापिन
िनजले सो ज गा आ नो नाममा नामसारी गराउन
सके को देिखँदैन । सोही ज गा सख
ु डी राउत वरैका
एक मा हकवाला महे राउतले र.न. ३५९५ िमित
२०६६।०६।२७ को िलखतबाट राजे राउतलाई र
िनज राजे राउतबाट यी वादी ते री कुमारीले र.नं.
८२१५ िमित २०६६।१०।०५ को िलखतबाट ख रद
गरेको भ ने िमिसल संल न राजीनामाको िलखतबाट
देिख छ । यसरी दो ो तहस म हक ह ता तरण
भएकोमा िलखत बदर माग दाबी गरी यी पनु रावेदक
ितवादी लिखचन बैठाले रौतहट िज ला अदालतमा
मु ा दायर गरेको देिख छ । उ मु ामा सु रौतहट
िज ला अदालतले वादी दाबी पु न नस ने गरी िमित
२०६९।१०।२५ मा गरेको फै सलामा िच बझ
ु ाई यी
पनु रावेदक ितवादी बसेको देिखन आएकाले ती दवु ै
िलखतलाई अ यथा भ न स ने अव था नरहने ।
वादी यी पनु रावेदक लिखचन बैठा र
ितवादी बतह ठाकुर लोहार भएको ज गा घर िखचोला
चलन मु ामा भएको िमलाप बाट वादी वा ितवादी
कसैको ज गामा हक थािपत भएको नभई के वल
ज गाको भोगािधकार यी पनु रावेदक ितवादी लिखचन
बैठाको रहने भ ने उ लेख भएबाट ज गाको वािम व
नै यी पनु रावेदक ितवादीमा आएको मा न िम ने
देिखँदैन । यसरी एकाको नाम दता रहेको ज गालाई
अकाको भोगािधकार कायम हने ठह याई ग रएको
िमलाप लाई कानूनस मत भएको िमलाप भनी मा न
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देिखन आउने ।
सावजिनक ऐलानी ज गा आवाद गन लायक
भए पिन वीकृत िनकायको वीकृित बेगर आवाद
गन िम ने देिखँदैन । सावजिनक सडकमा घर पु ती
िनमाण गरी योग गनलाई
कानूनस मत मा न
ु
िमलेन । सावजिनक थलमा िनजी योगका घर िनमाण
गन िम ने हँदैन, य ता घरह जे ज तो अव था
भएका भए पिन सािधकार िनकायले हटाई सावजिनक
पमा उपयोग गन वातावरण िनमाण गनपन
ु ।
सावजिनक सडकमा घर र पु ती िनमाण गरी
वष देिख बसोबास गरेको भ दैमा यी पनु रावेदकलाई
उ ज गा उपभोग गन िदइरहनपु छ भ ने हँदैन ।
तसथ, सु को फै सला के ही उ टी गद यी पनु रावेदक
ितवादीले उपभोग ग ररहेको न.नं.९, १०, ११ र १२
को घर र पु तीसमेत हटाउने गरी भएको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको िमित २०७०।८।३० को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ई वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल पौष २५ गते रोज ३ शभु म् ।
३
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CI-०६२४, बकसप
बदर दा.खा. दता बदर, मो तिकमा खातनु िव. शेष
मोबारक
वादीका बाबल
ु े आ ना िववािहता छोरीलाई
शेषपिछको बकसप ग रिदएको स पि िनजले
आफूखस
ु गन पाउने वा अंिशयारिबच ब डा
नला ने हने भनी खल
ु ाउन सके को अव था देिखन
नआएकाले उ स पि मा वादीको अंश हक रहेको नै
देिख छ । यसैगरी उ िववािदत शेषपिछको
बकसप को िलखतमा वादी शेष मोबारकको
म जरु ीसमेत नरहेको र िनज सा ी पिन बसेको
नदेिखँदा उ स पि मा यी वादीको हक सरु ि त
रहेको नै देिखने ।

दान बकस ग रिदने यि ले आफूखस
ु गन
पाउनेबाहेक िदन नहने दान बकस िदएकोमा आ नो
अंश हक ला ने स पि मा आ नो म जरु ी पिन नभएको
र आफू सा ी पिन नबसेको अव थामा सो पा रत
िलखतमा िच नबु दा मल
ु क
ु ऐन, दान बकसको ५
नं. को हद याद आकिषत हने हँदा य तो िलखत
बदर गराई मा न भोग चलन गरेको िमितले २ वषिभ
अदालत वेश गन िम ने नै देिखँदा ततु िफराद प
हद यादिभ नपरेको भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग यो
इजलास सहमत हन नस ने ।
यसरी िववािदत िक.नं. ५३४, १३४३ र
२०२ को ३ िक ा ज गाको शेषपिछको बकप मा
वादीको म जरु ीसमेत नरहेको, िनज सा ी पिन नबसेको
र िनजको अंश हकिभ को स पि रहे भएको देिखन
आएकाले सु िज ला अदालतको फै सला उ टी गद
वादी दाबीबमोिजम हने गरी गरेको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०७१।३।३० को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ई वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल पौष २५ गते रोज ३ शभु म् ।
४
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CI-१४७२, ज गा
िखचोला चलन, हिनफ िमया चिु नहार िव. सिवला
खातनु
िववािदत पसा िज ला, उदयपरु धिु प
गा.िव.स. वडा नं. ९ िक.नं. ३६८ को ज.िव. ०-१-५ र
िक.नं. ३६९ को ज.िव. ०-२-१० सावजिनक सरकारी
ऐलानी ज गाको पमा देिख छ । सु अदालतबाट
भई आएको न सा मचु ु का तथा सजिमन मचु ु काबाट
समेत उ ज गाह सावजिनक सरकारी ऐलानी
पत को ज गा रहेको भनी उ लेख भएको देिख छ ।
यसैगरी यी पनु रावेदक ितवादीह ले उ ज गाह
सावजिनक सरकारी ज गा होइन भनी आ नो
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पनु रावेदनप मा उ लेख नगरी िफ डबक
ु को कै िफयत
महलमा ज गा पत जिनई आवाद गनलायक उ लेख
भई सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग, २०२८
ले कारबाही अगािड बढाएको भनी उ लेख गरेबाट
समेत उ िववािदत ज गा सावजिनक सरकारी ऐलानी
आवादलायक पत ज गा रहे भएकोमा िववाद नरहने ।
िववािदत ज गा आवादलायक पत
देिखएको य तो ज गामा यी पनु रावेदकको िविधवत
वािम विभ को देिखन आएन । य तो ज गामा कसैले
क जा जमाएको भएमा दता ि यामा जाँदा िनजले
य तो हक दाबी गनपन
ु ह छ । जनु ज गाको दता
नै भएको छै न य तो अव थामा मु ाका प ह लाई
अदालतले म त गन स दैन । ज गा दता भएपिछ मा
दाबी हनेमा दता नभएको ज गामा दाबी गन हक कसैमा
नहने ।
सावजिनक ऐलानी ज गा आवाद गनलायक
भए पिन वीकृ त िनकायको वीकृ ितबेगर आवाद
गन िम ने देिखँदैन । यी पनु रावेदक ितवादीले
आ नो पनु रावेदनप मा दतातफ सक
ु ु बासी सम या
समाधानमा २०३८ सालमै कारबाही गरेको भनी
उ लेख गरे पिन उ ज गा आ ना नाममा आइसके को
माण गज
ु ान सके को देिखँदनै । यसरी उ िववािदत
ज गा सावजिनक ऐलानी देिखन आएकाले मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा २४ र २५ बमोिजम पिन कसैले
आवाद गन िम ने देिखन नआउने ।
उि लिखत आधार र कारणबाट िफराद
दाबीबमोिजम िक.नं. ३६८ र ३६९ को सावजिनक
ऐलानी ज गामा ितवादीले िनमाण गरेको घर भ काई
वादीसमेतले सावजिनक पमा चलनसमेत पाउने
ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०७१।१०।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : ई वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल पौष २५ गते रोज ३ शभु म् ।

५
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७२-CI-१६९९, मोटर िबमा
दाबी, इ कुमार े िव. राि य िबमा सं थान हाल
प रवितत राि य िबमा क पनी िलिमटेड
यातायात यव था कायालय, सवारी
चालक अनमु ितप , बा मतीको च.नं.१७७ िमित
२०७०।६।१५ को राि य िबमा सं थानलाई
लेिखएको प बाट चालकले वग "B" मा पन कार, िजप,
डेलीभरी यानस म चलाउने गरी अनमु ित ा गरेको
तर "G" मा पन क, बस, लहरी चलाउने अनमु ितप
निलएको भनी प ाचार गरी रहेको स दभसमेतलाई
िवचार गदा िबमा सिमितबाट अिधकार ा िनकायबाट
जारी भएको आिधका रक चालक अनमु ितप लाई
व तिु न आधारिबना अ यथा भ न निम ने भनी
उ लेख गरी यी पनु रावेदकलाई िबमा दाबीबापतको
रकम भु ानी िदनका लािग िलएको आधार खि बर
पमा मािणत हन आएको देिखन नआउने ।
उि लिखत त य, सवारी तथा यातायात
यव था ऐन र माण ऐनमा उि लिखत कानूनी
यव था, यावसाियक सवारी साधन िबमा लेख,
िबमाका मा य िस ा त र यातायात यव था
कायालयको प समेतका आधारमा िबमा स चालक
सिमितबाट िबमा दाबी र गन गरी गरेको िनणय
िमलेकै देिखँदा उ िनणय बदर गरी यथ लाई िबमा
दाबीबापतको रकम भु ानी िदने गरी िबमा सिमितबाट
भएको िनणय िमलेको नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
यातायात यव था कायालय, एका तकुना लिलतपरु को
िमित २०७०।६।१५ को प बाट दघु टनाका बखत
बा.२ ख ६३३८ को बस चलाउने चालक रामबहादरु
तामाङको सवारी चालक अनमु तीप वग "B" (कार/
िजप/डेलीभरी यान) मा को भएकोमा वग "G" मा पन
बस चलाई दघु टना गराएको अव थामा राि य िबमा
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सं थानबाट जारी भएको यावसाियक सवारी साधन
िबमा लेखको प र छे द ५.१ को (ग) बमोिजम िबमकको
दािय व नरहने भ ने प यव था हँदाहँदै मतृ कलाई
िदइएको िबमाबापतको रकम यथ लाई भराइिदने
गरी भएको िबमा सिमितको िमित २०७१।९।१४ को
िनणय िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ठह याई गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।१०।०७
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ई वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल पौष २५ गते रोज ३ शभु म् ।
६
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CI-०९४७, ०७२CI-११९३, दिू षत नापी दता बदर हक कायम,
अयो या साद अिहर िव. बाबािदन अिहर वाउर अिहर
िव. बाबािदन अिहर
वादी ितवादीह का मूल पख
ु ा एकै भएका
र सािबकको िक.नं. १५० वादीका बाबक
ु ो नाउँ दता
रहेको देिख छ भने सािबक िक.नं. १५१ पनु रावेदक
अयो या सादका बाबु व. झगडु अिहर नाममा र
सािबक िक.नं. १५१ पनु रावेदक वाउर अिहरका नाममा
दता रहेको देिख छ । वादीका बाबु भस
ै े अिहरले
ु ल
आ नो सािबक िक.नं. १५० को ज गा हाल सािबक
गराई दता ग रपाउँ भनी मालपोत कायालयमा िनवेदन
गरेपिछ मालपोत कायालयबाट नापी कायालयमा
प ाचार भई नापी कायालयले हाल सािबक िभडाएको
देिख छ । सािबक िक.नं. १५० को वादी बाबु नाउँ
दताको िक.नं. को हालको िक.नं. ३७५, ३७६,
३७७ र ३७८, ३८० र १७७ म ये रातो लाइनले
देखाएअनस
ु ार दि णतफ िभडेको ज गाह साथै
उि लिखत िक ा न बरह दता भइसके को भनी च.नं.
२६० िमित २०६६।०५।०४ को प का साथै न सा
ि ट पिन पठाएको देिख छ । नापी कायालय बाँकेले
पठाएको िमिसल संल न न सा ि ट हेदा पिन वादीको

सािबक िक.नं. १५० को ज गाले हाल कायम िक.नं.
३७५, ३७६, ३७७ र ३७८, ३८० र १७७ लाई छुँदै
गएको ट देिख छ । यसरी दता भइसके को कारणबाट
दता बदर गन अिधकार मालपोत कायालयलाई नभएकै
कारण उि लिखत िक ा ज गाह मा हक कायम गराई
याएका बखत कानूनबमोिजम गन गरी अ य िक ा
ज गाह दता गन िनणय गरेको भ ने त य िमिसल
संल न मालपोत कायालयको िनणय िमिसलबाट
देिख छ । मालपोत कायालयको उ िनणय र नापी
कायालयबाट िभडाएको हाल सािबक अ यथा हो भनी
यी पनु रावेदक ितवादीह ले िजिकर िलएकोसमेत
देिखँदनै । यसरी ज गाको िवषयमा मालपोत कायालय
र हाल सािबक िभडाउने स ब धमा नापी कायालय
जानकार िनकायका पमा रहने, हाल सािबक
िभडाउँदा वादीको सािबक िक.नं. १५० को ज गाह
नयाँ नापी गदा िक.नं. ३७५, ३७६, ३७७ र ३७८,
३८० र १७७ मा रातो मसीले देखाएको दि णतफको
भागसमेत िभ परेको प देिखन आएकोले वादीले
िफराद माग दाबीबमोिजम दूिषत नापी दता बदर भई
वादीको हक कायम हनपु न नै देिखन आउने ।
अतः वादीको सािबक िक.नं. १५० को ज गा
हाल सािबक िभडाउँदा वादीको िक.नं. ३७५, ३७६,
३७७ र ३७८, ३८० र १७७ म ये के ही ज गािभ
परेको देिखन आएकोले सु को फै सला उ टी गद
दूिषत नापी दता बदर गरी वादीको हक कायम हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
२०७२।०३।०६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः ई वरमणी ओझा
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभु म् ।
यसमा यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसै
कृितको फै सला भएको छः§ ०७२-CI-०९४६, दूिषत ब डाप दा.खा.
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दता बदर दता कायम, अयो या साद अिहर
िव. बाबािदन अिहर
§ ०७३-CI-०१०४, दूिषत ब डाप दा.खा.
दता बदर दता कायम, अयो या साद अिहर
िव. बाबािदन अिहर
§ ०७३-CI-०५२६, दूिषत ब डाप दा.खा.
दता बदर दता कायम, सधु री अिहर िव.
बाबािदन अिहर
§ ०७२-CI-०९४८, दूिषत िलखत बदर हक
कायम, अयो या साद अिहर िव. बाबािदन
अिहर
§ ०७२-CI-०९४९, दूिषत िलखत बदर हक
कायम, अयो या साद अिहर िव. बाबािदन
अिहर
७
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६८-CR-००९५, हातहितयार
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. िवनोदकुमार यादव
ितवादी िववेक भ ने िवनोदकुमार यादवलाई
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०
को देहाय (२) बमोिजम सजाय हने ठहर भए पिन
उ ऐनको उ दफा के ही नेपाल ऐन संशोधन गन
ऐन, २०७२ बमोिजम िमित २०७२।११।१३ मा
संशोधन भएको देिख छ । अब यी ितवादीलाई परु ानो
कानूनबमोिजम हने सजाय गन वा संशोिधत कानूनी
यव थाबमोिजम सजाय गन भ ने स ब धमा िवचार
गनपन
ु देिखन आउने ।
राि य र अ तराि य कानून तथा
ितपािदत कानूनी िस ा तसमेतका आधारमा कसरु
गरेको समयपिछ कानून ारा कम सजायको यव था
ग रएकोमा कसरु दारलाई सोको फाइदा ा हने
देिखन आएकाले हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९
को दफा २० लाई के ही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन,

२०७२ ले संशोधन ग रिदएकोले सोको फाइदा यी
कसरु दारले पाउने नै देिखन आउने ।
अतः बरामद भएको हितयार र मौकाको
सािबती तथा ितवेदकह को बकप समेतका
आधारमा ितवादी िववेक भ ने िवनोदकुमार
यादवलाई माग दाबीबमोिजम हातहितयार खरखजाना
ऐन, २०१९ को दफा २० को देहाय (२) बमोिजम
सजाय हने भनी सु िज ला शासन कायालयले
३ वष कै द सजाय हने गरी गरेको फै सला उ टी गरी
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट सफाइ िदने ठहर
फै सला िमलेको देिखन नआएकोले पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को िमित २०६७।१०।१२ को फै सला उ टी
भई ितवादी िववेक भ ने िवनोदकुमार यादवलाई
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०
को देहाय (२) बमोिजम सजाय हने ठहर भएबाट
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०
को देहाय (२) िमित २०७२।११।१३ मा संशोधन
भएको र सो संशोधनको सिु वधा मािथ उ लेख
भएबमोिजम यी ितवादी िववेक भ ने िवनोदकुमार
यादवले पाउने नै देिखन आएकाले ऐ. ऐनको संशोिधत
कानूनी यव थाबमोिजम यी ितवादी िववेक भ ने
िवनोदकुमार यादवलाई कै द वष १(एक) मा सजाय
हने ।
इजलास अिधकृत: ई वरमिण ओझा
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल आि न २५ गते रोज ४ शभु म् ।
८
स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-WO-०११६, उ ेषण,
दशरथ साह िव. िज ला शासन कायालय, धनषु ासमेत
िस ा तः कुनै यि को ज गा सावजिनक
गराउने योजनमा अिध हण गन वा उिचत ितपूित
िदई िलन स ने ट कानूनी यव था ज गा ाि ऐन,
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२०३४ ले ट पारेको देिख छ । यि को स पि
सावजिनक िहतका लािग रा यले ा गदासमेत
चिलत कानूनबमोिजम िनधा रत र उिचत काय
िविधको पालन गनपन
ु ।
रा य वा रा यका सािधकार िनकायले
िनवेदकको नाम दता रहेको ज गा सावजिनक पोखरीको
िडलमा पन आएका अव थामा ज गा ाि ऐन, २०३४
को कानूनी ि या अवल बन गरी अिध हण गनपन
ु
देिख छ । ज गा ाि ऐन, २०३४ बमोिजम यि को
स पि रा यका लािग ा गदासमेत ऐनबमोिजमको
मआ
ु जा वा ितपूित निदई अिध हण गन स ने
अव था नरहने ।
नाग रकले आ नो ज गाधनी माण
पज
ु ािभ को ज गा उपभोग गन पाउनेमा पिन िववाद
देिखँदनै । िनवेदकको ज गा ०-०-७-२ भ दा बढी वा
घटी के हो ? भ ने यस मु ामा िव ेषण गन निमले पिन
यि ले ज गा पास गरी िलएको ज गािभ सावजिनक
पोखरीको ज गा परेको भए िवप ीलाई भ काउने
अिधकार ह छ नै यसरी िनवेदकले धारण गरेको
ज गामा पोखरीको िडल िव तार गन लािगएको भए
उिचत ितपूित िदई मा य तो ज गालाई सावजिनक
कायम गराउनपु न ।
िववािदत घर ज गा गठु ीको कायम भएका
बखत गठु ीले नै कानूनबमोिजम गरी िलन स ने र हाल
यी िनवेदकले न सा पास गरी बनाएको घर न सा
पासिभ को हो होइन भ ने स ब धमा पिन गठु ीबाट
उिचत िनकास नहँदै उपभोग गरी रहेको घर ज गा
सरु ि त गन िविध र कानूनस मत नै देिखँदा भि कई
सके को बाहेकको घर ज गामा कानूनबमोिजम िनकास
नहँदै वा ितपूित निदई अित मण नगराउनु भनी
िवप ीह को नाममा ितषेधको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : ई वरमिण ओझा
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल पौष २४ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं.३
१
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी िव व भर साद े , ०६८-CR-०९६८,
जबरज ती करणी उ ोग, रामकै लास साह सोनार िव.
नेपाल सरकार
करणीको उ ोग भनेको करणी गन यास
गरेको तर करणी गन भने नपाएको अव था हो ।
करणीको उ ोगको अिभयोग थािपत हनको लािग
यौनाङ् गको घषण नै भएको हनपु छ भ ने छै न ।
मिहलाको यौनाङ् गह चलाउन,ु समु सु याउनु वा
खेलाउन खो दाकै अव थामा नै के ही कारणले करणी
गन नपाएको अव था िसजना ह छ भने यसलाई पिन
करणीको उ ोग नै मा नपु न ह छ । ततु मु ाको
पीिडत लाटी िकिसमक नाबालक भएको अव थामा
िनजको तन समा ने, योिनमा हात ल नेलगायतका
कायह गन कायले ितवादीको पीिडतलाई करणी गन
नै मनसाय रहेको तर पीिडत िच याएको कारण करणी
काय गन नसक भागेको देिख छ । यस अव थामा
यौनाङ् गको घषण नभएकोले जबरज ती करणीको
उ ोग थिपत हन नस ने भ ने देिखँदैन । पीिडत
नाबालक रहेको र पीिडतको सहमितमा समेत करणी
गन कानूनिवपरीत हने अव थामा पीिडत ए लै रहेको
मौका पारी पीिडतको तन समा ने र योिनमा हात ल ने
कायले ितवादीको पीिडतलाई करणी गन मनसाय
रहेको ट ह छ । जसबाट ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणीको उ ोग गरेको नै देिखने ।
अ पतालबाट मगाइएको रेकड फाइल
हेदा िनज ितवादीको नाम िस.नं.९९२२ ले ने
ममा ले ने थान सिकएपिछ सो लाइनको मिु न
नामह ले ने कलमभ दा अक कलम र अक
मसीबाट थपेकोस म देिख छ । यसरी रेकड फाइलमा
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ितवादीको नाम उ लेख भएको भए तापिन उ
नाम र .सं. वाभािवक पमा लेिखएको नभई पिछ
थपेको ज तो देिख छ । कुनै ितवादीले वारदातको
िदन उ थानमा नरहेको भनी Plea of Alibi िल छ
भने सो िजिकरलाई शंकारिहत तवरबाट पिु गन
स नपु छ । अ पतालबाट मगाइएको रेकड फाइल
िव सनीय भएको नदेिखँदा सोको आधारमा मा
वारदातको िदन ितवादी अ य ै रहेको भ ने पनु रावेदन
िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा
ितवादीले लाटी िकिसमक नाबालक पीिडत
ए लै भएको मौका पारी तन समा ने, योिनमा हात
ल नेलगायतका काय गरी करणी गन यास गरेकोमा
पीिडत िच याएको कारणले करणी गन नपाएको
अव थामा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
गरी भएको सु सलाही िज ला अदालतको फै सला
उ टी गरी ितवादी राम कै लास साह सोनारलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती करणीको महलको
३(३) र ५ नं. बमोिजम ३(तीन) वष कै द गन गरी गरेको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०६८।५।२८
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : स देश े
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ फा गणु १३ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव व भर साद े , ०७२-CI-१८३०, नापी िनणय
बदर, मान साद ख ी िव. नरबहादुर महतसमेत
वादी नरबहादरु महतले ितवादी नरे ख ी,
हकबहादरु ख ी, धौले महत र रनिसंह महतसमेत जना
४ उपर िफराद िदएको बकसप बदर मु ामा बझाङ
िज ला अदालतबाट िमित २०३६।८।५ मा फै सला
हँदा धौलेले नरे ख ीलाई िदएको बकसप ३ भागको
१ भाग बदर हने ठहरेकोमा त कालीन सेती अ चल

अदालतबाट िमित २०३७।३।२८ मा “ ितवादी धौले
महतले ितवादी हकबहादरु ख ीलाई ग रिदएको वादी
दाबीको बकसप मा उि लिखत स पि मा आधा
आफूखस
ु गन पाउने म जरु ी िलन नपन हँदा बाँक
आधामा वादीसमेत ४ जना अंिशयार हँदा ४ भागको
१ भाग वादीको भागजित बकस िदएको सदर नहनेमा
पूरै बकस िदएको स पि मा ३ भागको १ भाग बदर हने
ठह याएको सु इ साफ ग ती” भ ने फै सला भएको
पाइ छ । उ फै सलाउपर वादी ितवादी दवु ै प को
सदु ूर पि चमा चल े ीय अदालतमा पनु रावेदन
परेकोमा सेती अ चल अदालतको फै सला सदर हने
ठह याई उ अदालतबाट िमित २०३९।५।२१ मा
फै सला भएको देिख छ । यसरी बकसप बदर मु ामा
तहतह फै सला भई अि तम भएको पाइ छ । अदालतबाट
भएको फै सला कानूनबमोिजम अि तम भएपिछ य तो
फै सलाले जे ज तो हक दािय व थािपत गरेको
छ मु ाका प ह ले पिन सोहीबमोिजमको हक र
दािय व ा त गन हो । उि लिखत फै सलामा प
पमा बकसप मा उि लिखत स पि को पूरै िह सा
बदर भएकै देिखँदैन । आधा िह सास म बदर भएको
अव था हो । यस अव थामा फै सलाले प पमा
बोलेको जित मा स पि यी वादीले ा त गन स ने
हने ।
उि लिखत त यबाट िववािदत िक.नं.२८
र २९ का ज गामा बकसप बदर मु ाबाट ज मा
ज गाम ये आधा छुट्याई बाँक आधामा ४ भागको
१ भाग ज गाउपर वादीह को हक वािम व थािपत
भएको अव थामा सोही बकसप मु ालाई आधार
मानी भएको ततु नापी िनणय बदर मु ामा अिघ लो
फै सलाको गलत अथ लगाई वादी दाबीबमोिजम उ
िक.नं.२८ र २९ का ज गा ३ ख डको १ ख ड वादीका
नाममा र २ ख ड ितवादीका नाममा दता हने गरी
भएको हदस म पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित
२०६९।३।२० मा भएको फै सला िमलेको नदेिखने ।
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तसथ, िववेिचत आधार माणबाट त कालीन
सेती अ चल अदालत र सदु ूर पि चमा चल े ीय
अदालतको फै सलाले ज मा ज गाको आधा छुट्याई
बाँक आधामा ४ भागको १ भागस म वादीको हक
रहेको देिखँदा ३ भागको १ भाग बदर गन गरेको हदस म
पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित २०६९।३।२०
को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस म उ
फै सला के ही उ टी भई िक.नं.२८ र २९ को आधा
े फलबाहेक गरी बाँक रहने आधाम ये ४ भागको
१ भाग वादीह को नाउँमा दता िक ाकाटसमेत हने ।
इजलास अिधकृ त: िशवह र पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल चैत २ गते रोज ६ शभु म् ।

बढुवास ब धी योजन पूरा भइसके कोले िश क सेवा
आयोग, े ीय बढुवा सिमित सिचवालय, े ीय िश ा
िनदशनालय, पूवा चल धनकुटाले िवप ी हेमकुमार
खड् कालाई झापा िज ला मा यिमक तह थम ेणीको
िश क पदमा कायस पादन मू याङ् कनको आधारमा
बढुवा हने गरी िमित २०७३।१०।०४ मा गरेको िनणय
र बढुवा, िनयिु लगायतका काम कारबाही स ब धमा
थप िववेचना ग ररहन नपन ।
तसथ, रट िनवेदकले माग गरेको मा यिमक
तह थम ेणी िश क पदमा िनजको बढुवा भई
िनयिु समेत भइसके को अव थामा िवप ी िश क
सेवा आयोग, े ीय बढुवा सिमित सिचवालय, े ीय
िश ा िनदशनालय, पूवा चल धनकुटाबाट भएको
बढुवाको िनणय र िनयिु उ ेषणको आदेश ारा
बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन िजिकरअनस
ु ार आदेश
जारी गनपन
ु औिच यता र योजन समा त भइसके को
देिख छ । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असोज १४ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६७-CI-१६०१, िनणय
बदरसमेत, भोला साद िसटौला िव. िदपे कुमार
पा डे
वादी दाबीको ज गा यी पनु रावेदक ितवादी
पशपु ितनाथ अमालकोट कचहरीले ज गाधनी
पशपु ितनाथ अमालकोट गठु ी कायम रहेको ज गा हो
भ ने िजिकर िलएको देिखए तापिन सो िववािदत ज गा
पशपु ितनाथ अमालकोट गठु ीको भ ने कुनै त ययु
माण िदन सके को अव था देिखँदैन । नापीको बखतमा
िफ डबक
ु मा िववािदत ज गा वादीका बाजे भवनाथ
कुमाईका नाउँमा देखाई नापी भएको भ ने कुरा उ
ज गाको िफ डबक
ु बाट देिखने ।

इजलास नं.४
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-WO-०९२८,
उ ेषण, भैरव साद पौडेल िव. िश क सेवा आयोग,
सानोिठमी, भ पुरसमेत
िनवेदन दायर ग रसके प चात् िज ला िश ा
कायालय, झापा, भ परु ले “िनवेदकलाई े ीय िश ा
िनदशनालय, िव ालय शासन शाखा पूवा चल
धनकुटाको िमित २०७४।०४।१२ को िनणय तथा
च.नं.११८ िमित २०७४।०५।१९ को प बाट बढुवा
िनयुि का लािग िसफा रस भई आएको हँदा यस
कायालयको िमित २०७४।०५।२५ को िनणयानुसार
िमित २०७४।०५।१७ देिख ये ठता कायम हने
गरी मा यिमक तह थम ेणी िश क पदमा बढुवा
िनयुि ग रएको” भ ने बेहोरा उ लेख ग रएको च.न.
५३९, िमित २०७४।०५।२९ को प िमिसल संल न
रहेको देिख छ । यसरी िनजले माग गरेको पदमा
बढुवा भई हाल कायरत रहेको भ ने देिखँदा िनजको
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े ीय िकताब खडा हँदा भल
ु बाट भवनाथ
भ ने लेिखएको भनी िजिकर गन यी पनु रावेदक
ितवादीले िलएको उ िजिकरअनस
ु ार भल
ु बाट
लेिखन गएको भए सािबकमा िफ डबक
ु मा उ लेख
भएको सो बेहोरालाई यथासमयमा िविधस मत
पले सधु ार हनको िनिम चनु ौती िदई िन पण
ग रएकोसमेत देिखँदैन । िफ डबक
ु मा यथ वादीका
बाजेको नाउँ भवु नाथ कुमाई ं भनी उ लेख ग रएको
देिखएको आधारबाट उ दाबीको ज गा सोही
हा.नं.२३१ को ४।।।८२ बाट िभडेका हन् भ ने वादी
दाबी रहेको र सो ज गाको साथै रहेको िक.नं.३९, ४१
समेतका ज गा यी यथ वादीको हा.नं.२३१ को
लगतबमोिजम हक कायम हन आएको देिखएको हँदा
ततु मु ाको िववािदत ज गामा वादीको हक कायम
हने गरी सु अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन
गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सलालाई
अ यथा ग ररहनपु न अव था देिखन नआउने ।
तसथ, िववािदत ज गामा वादीको हक कायम
हने ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर हने भनी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०६४।८।१६ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखन आएको हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ १९ गते रोज ६ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६७-CI-१६०२, िनणय
बदर, भोला साद िसटौला िव. िदपे कुमार
पा डे भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CI-००९१, िलखत दता
बदर दता कायम, सिबन पौडेलसमेत िव. झुलनकुमारी
खवास
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इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CI-०९५५, भाडा िदलाई
घर खाली ग रपाऊँ, मनु ादेवी भेटुवाल िव. नरेश परु ी
वादीले ख रद गरेको उ िक.नं.१०१
को ज गामा पाँच तले प क घर रहेको र सो घरमा
िव तु ् लाइनसमेत जडान भई ितवादीले भोग चलन
ग ररहेको भनी सु िज ला अदालतबाट सोही
िववािदत घरको स ब धमा डोरमाफत भई आएको
िमित २०६८।२।३० तथा िमित २०६८।१०।२ को
मचु ु काको रोहवरमा ब ने थानीय भ भलादम् ीसमेत
सबैले २०५४ सालदेिख ितवादीले घर िनमाण गरी
२०५५ सालदेिख हालस म बसोबास भोग चलन गद
आएका हन् भनी मचु ु कामा बेहोरा लेखाई िदएको
देिखएकोले सो मचु ु काबाट िनज ितवादी उ
घरमा भाडामा ब दै आएको भ ने देिखँदनै । सो घरमा
िव तु ् ािधकरणको ाहक नं.१०१-१७-३० को
ाहकबाट १२ कोठा भएको तीनतले प क घरमा
िमित २०५६।९।२ मा िव तु ् लाइन जडान भएको
भ ने देिखएकोमा उ िव तु ् लाइन अ य रहेको
घरको लािग िनवेदन िदई सो घरमा जडान ग रएको भए
यसैबमोिजम पिु हने माण वादीबाट पेस दािखला
हनपु नमा सोसमेत नदेिखएकोले २०५६ सालमा नै
उ घरमा ितवादीको नामबाट िव तु ् जडान भएको
त यलाई वादीले अ यथा हो भनी पिु मािणत गन
सके को नदेिखने ।

वादीका दाताह ले नै २०६३ सालदेिख
ितवादीलाई भाडा िलने िदने गरी घर भाडामा
िदएको भ ने वादीको िफराद कथनलाई पिु हने गरी
सोबमोिजम घरभाडामा िलए िदएको य तो कुनै
पिन िलखत कागज रहेको छ भनी वादीबाट पेस हन
सके कोसमेत नदेिखएकोले वादीले आ नो िफराद
कथनमा उ लेख गरेकै भरमा मा वादीको दाबी
खि बर हन सके को नदेिखएकोले वादी दाबीअनस
ु ार
ितवादीले उ घर भाडामा ब ने गरी िलए िदएको हो
भनी मा न िम ने अव था देिखन नआउने ।
वादीले ख रद गरी िलएको उ िक.नं. १०१
को ज गाको स ब धमा ितवादीसँग वादीको कुनै
िववाद नउठेको र सो ज गामा रहेको घरको स ब धमा
वादीले घर ज गा ख रद गदा उ ज गामा क ची
एकतले घर रहेको भ ने उ लेख भएको देिखएको र
वादीकै दाताको पालादेिख उ घर ितवादीह लाई
भाडामा िदई िनज ितवादी सो घरमा भाडामा ब दै
आएको भ ने कुरा िलखत माणको अभावमा खि बर
हन नआएको र २०५४ सालदेिख नै ितवादीले
घर बनाउन सु गरी उसै बेलादेिख घर िनमाण गरी
बसोबास भोग चलन गद आएको सो घरमा २०५६
सालदेिख नै ितवादी नाउँको ाहक नं.१०१-१७-३०
को िव तु ् जडानसमेत भइरहेकोसमेतबाट पिहलेदेिख
नै ितवादी आफै ँ ले घर िनमाण गरी भोग बसोबास गद
आएको भ ने देिखने ।
वादीले उ िक.नं.१०१ को घरज गा
२०६६।५।२५ मा ख रद गरेको देिखएको र वादीले
ख रद गनपु ूव नै सो ज गामा ितवादीले घर िनमाण गरी
२०५६ सालदेिख नै भोग बसोसास गद आएको त य
थािपत हन आएको हँदा उ घरलाई यी वादीका
सािबकका दाताले भाडामा ब न िदएको कुनै माणबाट
पिु गराउन सके को उ िक.नं.१०१ को ज गा ख रद
गन वादीले घर िनमाण पूरा भएको नौ वषपिछ आएर
सो घरमा रहेका ितवादीलाई हटाई पाउँ भ नेसमेतको
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िफराद दाबी मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको ११
नं.बमोिजमको हद यादिभ को समेत नदेिखएको
हँदा ितवादीबाट सो घरको भाडा िदलाई घर खाली
गराई पाउँ भ ने वादीको दाबी पु न नस ने भनी
सु अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।०१।१६
मा भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट सु
काठमाड िज ला अदालतबाट भाडा िदलाई घर खाली
गराई पाउँ भ ने वादीको िफराद दाबी नपु ने भनी िमित
२०६८।११।१४ मा भएको फै सला सदर हने भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।०१।१६
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७०-CI-०५३७,
फै सलािवपरीत िट पणी आदेश बदर दता बदर दता,
रामकृत महतो कोइरी िव. राजे साद यादव
िक.नं.१०३
ज गाको
पूवतफबाट
िक.नं.११४ को ज गाको दि णतफबाट र िक.नं.२७८
को ज गाको उ रतफबाट िक ाकाट गरी आधा
ज गा मोहीले छु ् याई िलन पाउने र बाँक आधा
ज गा ज गाधनीको हने गरी भूिमसधु ार कायालय,
बाराबाट िमित २०६१।५।१६ मा फै सला भएको र
सो फै सलाअनस
ु ार िक.नं.१०३ को ज गाको पूवतफ
िक.नं.६७४ र पि मतफ िक.नं.६७५, िक.नं.११४
को ज गाको दि णतफ िक.नं.६७६ र उ रतफ
िक.नं.६७७, तथा िक.नं.२७८ को ज गाको उ रतफ
िक.नं.६७८ र दि णतफ िक.नं.६७९ कायम हने गरी
िक ाकाट भएकोसमेत देिख छ । नापी शाखाबाट
िक ाकाट भइसके पिछ भूिमसधु ार कायालय, बाराको

िमित २०६१।५।१६ को फै सलाअनस
ु ार िक.नं.
६७४, ६७६ र ६७८ का ज गाह मोहीको नाउँमा र
िक.नं.६७५, ६७७ र ६७९ का ज गाह ज गाधनीका
नाउँमा कायम हने गरी दा.खा. गनपनमा
सो नगरी
ु
िक.नं.६७५, ६७७ र ६७९ का ज गाह मोही /
पनु रावेदक / ितवादी रामकृत महतो कोइरीको नाउँमा
कायम हने गरी मालपोत कायालय, बाराबाट िमित
२०६४।३।१९ मा िनणय भएको देिखएकोले उ िनणय,
भूिमसधु ार कायालय, बाराको िमित २०६१।५।१६ को
फै सलाअनस
ु ार िमलेको देिखन आएन । अतः मालपोत
कायालयको उ िनणयलाई मनािसब मा न र कायम
राखी रा न िम ने अव था देिखएन । साथै य
असर पन स बि धत सरोकारवाला यि लाई बु दै
नबझ
ु ी उ िनणय गरेको देिखँदा मालपोत कायालय
बाराको िमित २०६४।३।१९ को िनणय ाकृितक
यायको िस ा तका आधारमा समेत िमलेको देिखन
नआउने ।
तसथः सािबक िक.नं.१०३, ११४ र २७८
बाट िक ाकाट भई कायम भएका िक.नं.६७५, ६७७
र ६७९ का ज गाह पनु रावेदक / ितवादी रामकृ त
महतो कोइरीको नाममा एकलौटी दा.खा. गन गरी
मालपोत कायालय बाराबाट िमित २०६४।३।१९ मा
भएको िनणय र सो िनणय कायम रहने गरी भएको
िज ला अदालत बाराको िमित २०६९।२।४ को
फै सलासमेत उ टी हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०७०।२।१२ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १८ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन् :
§ ०७०-CI-०५३५, हालैको बकसप िलखत
दता बदर दता, रामकृत महतो कोइरी िव.
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राजे साद यादव
§ ०७०-CI-०५३६, हालैको बकसप िलखत
दता बदर दता, रामकृत महतो कोइरी िव.
राजे साद यादव
§ ०७०-CI-०५३८, हालैको बकसप िलखत
दता बदर दता, रामकृत महतो कोइरीसमेत
िव. राजे साद यादव
§ ०७०-CI-०५३९, िलखत दता बदर दता,
पिु नत साद समेत िव. राजे साद यादव
§ ०७०-CI-०५४०, िलखत दता बदर दता,
रामकृ त महतो कोइरी िव. राजे साद यादव
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७१-CR-१६२४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. स झना घत मगर
ितवादी स झना घत मगरले घटना
वारदातका स ब धमा सिव तार गरी लेखाइिदएको
उ बयान बेहोराबाट मतृ कलाई मानमा िनज
ितवादीले कुनै संयोग पा रिदएको वा मतृ कलाई
िनजले कुनै चोट हार गरेको भ नेसमेत नदेिखएको र
आ नो घरमा आएका पूण थापाले आ नो ीमान्बाट
.८०००।- ल नु भएको रहेछ । यही पैयाँको
िवषयमा झगडा भनाभन हँदा मेरो ीमान् तल
ु बहादरु
घत ले निजकै रहेको काठको कडीले िनज पूण थापाको
टाउकोमा हा दा िनजको मृ यु भएको हो । पूण थापालाई
मारेपिछ ट् वाइलेटमा हा न नसक मलाई बोलाई,
“यसलाई समा ने भए समात् न मारी दुवैलाई
यही खा डोमा हा छु” भनी भनेपिछ “मैले हात
समाई मेरो ीमान् तुलबहादुर घत ले खु ा समाई
दुवैजनाले ट् वाइलेटको खा डोमा हािलिदएका हौ ँ”
भनी िनजले गरेको बयान बेहोराअनस
ु ार नै सो घटना
वारदातको स माण त यह उजागर भएको देिखएको
हँदा िनज ितवादीको उ बयान बेहोरालाई अ यथा

हो भनी मा नपु न अव था देिखन नआएको हँदा िनज
ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको
भनी पिु मािणत हन आएको नदेिखएको एवं िनज
ितवादीले मतृ कलाई मानमा कुनै संयोग पा रिदएको
त यसमेत पिु हन आएको नदेिखने ।
मतृ क पूणबहादरु थापालाई कत य गरी मारेको
घटना वारदातमा यी ितवादी स झना घत मगरले
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको
नदेिखएको र सो वारदातमा मतृ कलाई मानमा यी
ितवादीले कुनै संयोग पारी िदएकोसमेत नदेिखएको
हँदा िनजलाई सोही महलको १७(२) नं. बमोिजम
सजाय हन स ने अव था देिखँदैन । तर मतृ कको हात
समाती मृतकलाई खा डोमा हा ने कायमा िनजको
समेत संल नता रहेकोस म पिु हन आएको अव था
िव मान रहेको देिखँदा िनज ितवादीको हकमा सोही
महलको १७(३) नं. आकिषत हने अव था िव मान
रहेको देिखने ।
ितवादी स झना घत मगरलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७(२) नं. बमोिजम सजाय
गन गरी भएको सु रो पा िज ला अदालतबाट िमित
२०७१।३।४ मा भएको फै सला के ही उ टी गरी िनज
ितवादीलाई सोही महलको ऐ.१७(३) नं. बमोिजम
दईु वष कै द सजाय हने भनी पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु बाट िमित २०७१।९।८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी स झना घत मगरले अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु गरेको पिु मािणत हन नआएको र िनजलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(२) नं.
बमोिजम सजाय गन गरी भएको सु रो पा िज ला
अदालतको िमित २०७१।३।४ को फै सला के ही उ टी
भई ऐ. महलको ऐ.१७(३) बमोिजम दईु वष कै द सजाय
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हने भनी िमित २०७१।९।८ मा पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु बाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल काितक २७ गते रोज २ शभु म् ।

असहमित भए सो कुरा य गनपनमा
सो कुरा
ु
नगरेकोबाट िलखत पा रत हँदाको बखत यी पनु रावेदक
वादीको म जरु ी नरहेको भ ने र वादीलाई झु याई
िलखत पा रत गरे गराएको भ ने अव था वाभािवक
नदेिखने ।
अचल स पि को हक छाडी िदन िलखत
रिज ेसन पा रत गरी िदने िनकाय मालपोत
कायालयमा पनु रावेदक वादी आफै ँ उपि थत भई
िकनाराका सा ीह समेतको रोहवरमा सहीछाप गरी
पा रत ग रिदएको िमित २०६३।९।१३ को हालैदेिखको
बकसप िलखत बदर हने ठह याएको सु दाङ
देउखरु ी िज ला अदालतको िमित २०६६।३।११ को
फै सला उ टी गरी दाबीको िलखत बदर नहने ठह याई
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको फै सला
अ यथा नदेिखने ।
तसथ, पनु रावेदन अदालत तुलसीपरु बाट
िमित २०६८।१०।४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जयराम े
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असोज १९ रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७०-CR-०८४६, ०७०-CR०८४७, लागु औषध अिफमको झारपात, मनोर जन
माली िव. नेपाल सरकार, जोगे साह सोनार िव.
नेपाल सरकार
ततु िववादमा ितवादीह को साइकलबाट
ठुलो प रमाणमा लागु औषध बरामद भएको हो भनी
ितवेदकले खल
ु ाएको देिख छ । कानूनले लागु
औषधको कसरु लाई Possessory Crime को
पमा प रभािषत गरी माणको भार ितवादीमा
िनिहत रािखिदएको र ितवादीह ले डो याएर
लिगरहेको साइकलमा बोरामा बाँधेर लिगरहेको

इजलास नं.५
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-CI-१२७६, हालैको
बकसप , नारायणी दाहाल िव. माधव साद दाहाल
वादी आफै ँ ले अिधकार ा िनकाय मालपोत
कायालय दाङमा गई ितवादी माधव साद दाहाललाई
िमित २०६३।९।१३ गतेका िदन र.नं. ख २४९३
को हालैदेिखको बकसप िलखत रिज ेसन पा रत
ग रिदएको अव था पाइ छ । मालपोत कायालयमा
िलखत पा रत गरी िदँदा िलखत गरी िदने यि को
उपि थितमा पास हने िलखतको बारेमा सोधनी गरी
पा रत ग रने ह छ । हक छािडिदने यि लाई सो
िलखतका स ब धमा सो िलखतबाट हने प रणामसमेत
हक ह ता तरण गरी िदने यि लाई जानकारी
गराइ छ । २०६३।९।१३ मा पा रत ग रिदएको
िलखतका िवषयमा २०६५।६।१६ मा मा िफराद
दायर गरेको देिख छ । यिद आ नु इ छािवपरीत िलखत
भएको भए यित लामो समयस म उजरु नगनपन
ु कारण
वादीले खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । ियनै वादीले ततु
दाबीको िलखतको ज गाबाहेक अ य ज गाको पिन
िमित २०६३।१०।११ मा भोलाकुमारी यौपानेलाई
िलखत पा रत ग रिदएको देिखने ।
वादी दाबीबमोिजम एक िक ा ज गा मा
शेषपिछको बकसप गरी िदन खोजेकोमा ितवादीले
पूरै ज गा हालैको बकसप गरी िलन खोजेको भए
कायालयबाट सोधपछ
ु हँदाको बखत नै आ नो
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अव थामा ितवादीम येका मनोर जन मालीबाट ७५
िकलो ाम र अका ितवादी जोगे साह सोनारबाट
७५ िकलो ाम लागु औषध अिफमको धल
ु ो बरामद
भएको अव थामा िनजह को अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतको इ कारी बयानलाई मा आधार मानी
अिभयोग दाबीको कसरु िनजह ले गरेका रहेनछन्
भनी मा न िमलेन । ितवादीह ले बरामदी मचु ु कामा
आफूह ले सही नगरेको भ नेतफ हेदा उ बरामदी
मचु ु कामा ितवादीह ले सही गन नमानेको भनी
कै िफयत जनाई बरामदी मचु ु का तयार गरेको र सो
मचु ु का बदरतफ िनजह ले कुनै कारबाही चलाएको
देिखँदैन । ितवेदकसँग रसइवी भएको भनी पिु ट गन
सके को पिन देिखँदैन । ितवादीह बाट लागु औषध
बरामद नभएको भए अकारण यी ितवादीह लाई लागु
औषध ज तो ग भीर कसरु मा प ाउ गनपन
ु नदेिखने ।
ितवादीह ले सँगै डो याएर ल दै गरेको
साइकलबाट लागु औषध अिफमको धल
ु ो बरामद
भएको र बरामदी मचु ु कामा ितवादीह ले सही
गन नमानी सोलाई मौकामा नै वीकारेको र िविध
िव ान योगशालाको परी णबाट बरामदी धल
ु ो लागु
औषध नै हो भनी परी ण ितवेदन ा भएको साथै
ितवेदक वयं अदालतमा आई बरामदी मचु ु का र
जाहेरीलाई स पिु हने गरी बकप गरेर अिभयोग
दाबीलाई पिु ग रिदइसके को अव थामा अिफम ज तो
लागु औषधको कसरु एवं अिभयोगमा ितवादीह
मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतमा
िबना आधार एवं माण कसरु ित इ कारी हँदैमा
य तो इ कारीले खासै मह व रा दैन, ती उपयु
बरामदीलगायतका अ य कागज माणले कसरु लाई
पिु भएको मा नपु न ।
तसथ, िववेिचत आधार, माण र कानूनको
िव ेषणबाट ितवादीह मनोर जन माली र जोगे
साह सोनारलाई आरोिपत कसरु मा लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड (ख) र (च)

बमोिजमको अपराधमा सोही ऐनको दफा १४(१) (छ)
(३) बमोिजम १५ (प ) वष कै द र .५,००,०००।(पाँच लाख पैयाँ) ज रवाना हने ठहर गरेको पसा
िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०६९।९।१७ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल फा गणु २७ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CI-०९५८, ०७२-CI१०२६, ०७२-CI-१३०२, अंश चलन, स तकुमारी
काक समेत िव. िदपे काक , िदपे काक िव.
नारायणबहादरु काक , जमनु ा काक समेत िव. िदपे
काक
ितवादी भगवान काक र जमनु ा काक को
नाममा रहेको िक.नं.४५७, १७५, १८३, ४१०,
११७०, ११७१ र ११७२ का ज गाह मा सबै
अंिशयारह को अंश भाग ला ने भनी पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सला उि लिखत िक ा
ज गाह को हकमा एकासगोलका अंिशयारह का िबच
बकसप पाएकै आधारमा िनजी आजनको ज गा भनी
अथ गन निम ने हँदा उि लिखत िक ा ज गाह मा
ब डा ला ने भनी पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला उ िक.नं.का ज गाह का हकमा िमलेकै
देिखने ।
िक.नं.१०३ को स तकुमारी काक नाउँ
दताको ज गाको हकमा हेदा वादी िदपे काक को
ितवादी स तकुमारी काक सौतेनी नालको
हजरु आमा नाताको भएकोमा िववाद देिखँदैन । उ
ज गा स तकुमारीले आ नो माइतीबाट हालैको
बकसप बाट ा गरेको देिख छ । उ ज गामा
पैतक
ृ लगानी वा म िसप परेको नभई स तकुमारीको
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माइतीबाट ा गरेकोले ब डा ला छ भनी भ न िम ने
देिखँदैन । बाबु आमाका नामको स पि छोरा छोरीले
पैतक
ृ स पि को पमा ा गन स ने नै ह छ । यी
वादी िदपे काक सौतेनी नालका नाित नाताका
यि भएकोले उ िक.नं.को ज गामा िनजको पैतक
ृ
हक ला छ भनी भ न िम ने देिखँदैन । स तकुमारीका
छोराह िबच मा ब डा ला ने गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला उ िक.नं. १०३ ज गाको हकमा
िमलेकै देिखने ।
िक.नं. ८२ को धनकुमारी काक को नाउँ
दताको ज गाको स ब धमा हेदा, वादी िदपे
काक क आमा धनकुमारी काक को नाममा िमित
२०३७।१०।०५ मा राजीनामाबाट ा भएको
देिख छ । उ राजीनामाको कै िफयत महलमा िनज
धनकुमारी काक ले ी अंश धन वा दाइजो पेवा वा
िनजी आजनको भनी खल
ु ाउन सके को देिखँदैन ।
माण ऐन, २०३१ दफा ६क मा “सगोलका जुनसक
ुै
अंिशयारको नाउँमा रहेको स पि सगोलका सबै
अंिशयारको हक ला ने” भ ने कानूनी यव था
देिख छ । उ कानूनी यव थाबमोिजम धनकुमारी
काक को नाउँ दताको िक.नं. ८२ को ज गामा सबै
अंिशयारह को ब डा ला ने ठहर गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला उ िक.नं. ८२ को हकमा िमलेकै
देिखन आउने ।
िक.नं. ३९५ को जमनु ा नाउँ दताको ज गाको
स ब धमा हेदा, िक.नं. ३९४ को ज गा नारायणबहादरु
काक ले हालैको बकसप गरी भगवान काक लाई
िदएकोमा भगवान काक ले िमित २०६६।०७।२५ मा
िशवह र काक सँग स ाप ा गरी िक.नं. ३९५ को ज गा
िलएको देिख छ । िमित २०६८।०४।२४ मा बासदु वे
सवु ाल र महे े लाई . ६ लाखमा िब गरी िमित
२०६८।१०।२६ मा पनु ४ लाखमा जमनु ा काक का
नाउँमा ख रद गरेको देिखएकोले िववािदत िक.नं.
३९५ को ज गाको मूल ोत नारायणबहादरु काक ले

भगवान काक लाई िदएको उ िक.नं. ३९४ कै स ा
भएको देिखँदा सबै अंिशयारह को िबच ब डा ला ने
ठहरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
िमलेकै देिखन आउने ।
िक.नं. ४४३ को भगवान काक को नाउँ
दताको ज गाको स ब धमा हेदा, उ िक.नं.को ज गामा
ितवादीह भगवान काक , यामबहादरु काक र
समु न काक का नाउँमा संयु पमा राजीनामा गरी
िलएकोमा अक देवीबहादरु को नाउँ परेको कारण
सो ज गा क ची ठहरी २०५९ सालमा सोधभना
व प भगवान काक लाई ा भएको देिखँदा
सबै अंिशयारह को ब डा ला ने ठहरी पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सला उ िक.नं. ४४३ को
हकमा िमलेकै देिखन आउने ।
िक.नं. ३१८ र ४३० का नारायणबहादरु
काक नाउँ दताको ज गाको स ब धमा हेदा, िविभ न
यि सँग ऋण िलई कृ िष िवकास बकबाट िधतो फुकुवा
गरी िलएकोले ब डा ला ने होइन भ ने ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा, ऋणको हकमा
साहको नािलस परेका बखत ठहरेबमोिजम हने नै
हँदा सगोलको कुनै अंिशयारको नाउँको ज गा सबै
अंिशयारह लाई ब डा ला ने नै हँदा उ िक.नं.
३१८ र ४३० को ज गाको हकमा ब डा ला ने ठहरी
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै देिखन
आउने ।
अब िक.नं. ४२० र ४२१ को ज गाको
स ब धमा हेदा, िक.नं. ४२० मा वादी िदपे काक को
बसोबास रहेको र िक.नं. ४२१ मा ितवादी भगवान
काक को बसोबास रहेको देिख छ । सोबाहेक िक.नं.
४१०मा अक घरसमेत रहेको भ ने वादी िदपे
काक को पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखएको छ ।
ितवादीले उ िक.नं. ४२१ मा बनेको घर २०६७
सालमा ितवादी भगवान काक को िनजी आय ोत
नोकरी र कुखरु ा पालन गरी िनमाण स प न गरेको
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भ ने देिखएकोले िनज भगवान काक को िनजी कायम
§ ०७३-CI-१७१५, दूिषत िधतो ब धक
हने देिखन आयो । िक.नं. ४२०को ज गामा बनेको
िलखत बदर, रामशरण यौपाने िव.
घरमा वादी िदपे काक बसोबास गरी आएको देिखँदा
नारायणबहादरु काक समेत
िनजको िनजी कायम हने देिखयो । उ िक.नं. ४२०
§ ०७२-CI-१७०३, दूिषत िधतो ब धक
र ४२१ का ज गा ब डा गदा घर भएका ज गा िनकास
िलखत बदर, जमनु ा काक समेत िव. िदपे
सि ध सपनसमेतलाई िवचार गरी आ-आ नो भागमा
काक
पन गरी ब डा हने ।
§ ०७३-CI-१७१३, दिू षत िधतो ब धक
तसथ, िक.नं.४२० र ४२१ को घरमा सबै
िलखत बदर, रामशरण यौपाने िव. िदपे
अंिशयारह को ब डा ला ने गरी भएको पनु रावेदन
काक
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०५।१८ मा भएको
§ ०७२-CI-१३०४, दूिषत िधतो ब धक
फै सला सो हदस म निमली के ही उ टी हने । सो िक.नं
िलखत बदर, जमनु ा काक िव. िदपे काक
४२० र ४२१ मा बनेका घरसमेतको ज गाबाहेक
§ ०७२-CI-१११९, दूिषत िधतो ब धक
अ य िक ा ज गाह को हदस म पनु रावेदन अदालत
िलखत बदर, रामशरण यौपाने िव.
पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नारायणबहादरु काक समेत
इजलास अिधकृत:- स रता रजाल
§ ०७२-CI-१३०६, दूिषत िधतो ब धक
क यटु र : ेमबहादरु थापा
िलखत बदर, जमनु ा काक समेत िव.
इित संवत् २०७५ साल साउन २७ गते रोज १ शभु म् ।
नारायणबहादरु काक समेत
यसमा यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसै
§ ०७२-CI-१३०३, दूिषत िधतो ब धक
कृितको फै सला भएको छःिलखत बदर, जमनु ा काक िव. नारायणबहादरु
§ ०७२-CI-११२०, दिू षत िधतो ब धक
काक समेत
िलखत बदर, रामशरण यौपाने िव.
§ ०७२-CI-१८६३,
दूिषत
िधतो
नारायणबहादरु काक समेत
ब धक िलखत बदर, ीकृ ण े ठ िव.
§ ०७२-CI-१३०५, दूिषत िधतो ब धक
नारायणबहादरु काक समेत
िलखत बदर, जमनु ा काक िव. नारायणबहादरु
§ ०७३-CI-१७०४, दूिषत िधतो ब धक
काक समेत
िलखत बदर, जमनु ा काक समेत िव. िदपे
§ ०७३-CI-१७०२, दूिषत िधतो ब धक
काक
िलखत बदर, भगवान काक िव. िदपे
§ ०७३-CI-१७१४, दिू षत िधतो ब धक
काक
िलखत बदर, रामशरण यौपाने िव. िदपे
§ ०७३-CI-१७१२, दूिषत िधतो ब धक
काक
िलखत बदर, रामशरण यौपाने िव. िदपे
४
काक
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
§ ०७३-CI-१७०५, दूिषत िधतो ब धक ी बमकुमार े , ०७२-CI-०२२०, उ ेषण /
िलखत बदर, भगवान काक िव. परमादेश, नेपाल बंगलादेश बक िलिमटेडसमेत िव.
नारायणबहादरु काक समेत
रिव कुमार िघिमरे
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िनवेदक रिव कुमार िघिमरे चाटड
एकाउ टे ट भई ह रिसि इँ ा तथा टायल कारखाना
िलिमटेडमा आिथक शासन िवभाग मख
ु भई काम
गरेको र एन.बी. पु ा.िलिमटेडको महा ब धक भई
कामकाज गरी आएकोमा २०६३ सालमा राजीनामा
गरी एन.बी. पु तथा उ पु सँग आब ह रिसि
इँटा तथा टायल कारखाना िलिमटेड, एन.बी. वा ा
हि पटल तथा मेिडकल से टर िलिमटेडलगायतका
स पूण क पनीह बाट अलग भई बसेको देिख छ ।
यसरी िनवेदकले क पनीको ितिनिध स चालकको
हैिसयत नै समा भइसके को देिखने ।
एन.बी. वा ा हि पटल ए ड मेिडकल से टर
िलिमटेडले िमित २०५७।२।३१ मा नेपाल बंगलादेश
बक िलिमटेडमा ी ह रिसि इँटा तथा टायल
कारखाना िलिमटेडको नाममा दता कायम रहेको
ह रिसि गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ५(क) िक ा
नं. २४९ समेतका ज गाह को े फल ७६-७-३-०
ज गा िधतोमा राखी नेपाल बंगलादेश बक िलिमटेडबाट
कजा िलएकोमा चु ा नगरेकोले उ बकले िमित
२०६६।९।२२ र िमित २०६७।११।१५ मा कािशत
गरेको कजा चु ा गन आउने नआएमा िधतोमा रहेको
चल अचल स पि ह गो य िसलब दी बोलप माफत
िललाम िब ग रने भनी कािशत गरेको सूचनामा
ह रिसि इँटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडको
तफबाट ितिनिध स चालक भनी यी िनवेदकको नाम
कािशत गरेको देिखने ।
एन.बी. वा ा हि पटल तथा मेिडकल रसच
से टर िलिमटेडले िलएको कजाका स ब धमा यी
िनवेदक २०६३ सालपिछ उ सं थाको स चालक
तथा कायकारी िनदशकसमेत रहे भएको नदेिखएको
अव थामा िनजलाई कालोसूचीमा रा न िम ने
देिखँदैन । उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम
उ सं थाले भाकािभ कजा चु ा गन दािय व यी
िनवेदकको हो भनी भ न िम ने नदेिखने ।

एन.बी. वा ा हि पटल तथा मेिडकल
रसच से टर िलिमटेडले िलएको कजाका स ब धमा
िनवेदक २०६३ सालपिछ उ सं थाको स चालक
तथा कायकारी िनदशकसमेत रहे भएको नदेिखएको
अव थामा िनजलाई कालोसूचीमा रा न िम ने
देिखँदनै । उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम
उ सं थाले भाकािभ कजा चु ा गन दािय व यी
िनवेदकको हो भनी भ न िम ने नदेिखने ।
िनवेदक २०६३ सालदेिख उ सं थाको कुनै
पिन पदमा रहेको भनी िवप ीह ले खल
ु ाउन सके को
पिन देिखएन । यसैगरी नेपाल रा बकले नेपाल
बंगलादेश बक िलिमटेडलाई िमित २०७०।११।५ मा
प ाचार गरी िनवेदकलाई कालोसूचीबाट हटाउनु नपन
कारण भए खल
ु ाई पठाउनु अ यथा कालोसूचीबाट
हटाउनु भनी िनदशन िदएको देिख छ । उ प बमोिजम
पनु रावेदक िवप ी नेपाल बंगलादेश बक िलिमटेडले कुनै
कारबाही चलाएको देिखन आएन । यसरी िनयमनकारी
िनकायले िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा नक
ु ो औिच य
खोजेकोमा सोको पु ् याइँ गन अिभभारा भएको नेपाल
बंगलादेश बकले कुनै कारबाही नगरी ब नल
ु ाई उिचत
र यायसङ् गत मा ने नदेिखने ।
यसरी उिचत कारण र कानूनी आधारबेगर यी
िनवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको काय िु टपूण देिखन
आयो । यी िनवेदक उ सं थाको ितिनिध स चालक
भएको र सो पदबाट िमित २०६३ सालमा राजीनामा
गरी सके को अव थामा नेपालको संिवधानको धारा ३३
को उपधारा १ मा “ यक नाग रकलाई रोजगारीको
हक हने छ” भ ने संिवधानले याभूत गरेको हकलाई
ब देज लगाउने गरी नेपाल बंगलादेश बक िलिमटेडको
प का आधारमा कजा सूचना के िलिमटेडबाट
िनजलाई कालोसूचीमा रा ने गरेको काय कानूनी
शासनको अवधारणा ितकूल देिखन आउने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणह बाट
यथ ह ले अिधकार े नाघेर कानूनको िु टसमेत
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गरी यी िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा ने गरी कजा
सूचना के
िलिमटेडबाट िमित २०६८।११।९
मा कालोसूची नं. ४५४६ मा कालोसूचीमा रा ने
गरी भएको िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी
िनवेदकलाई कालोसूचीबाट हटाउन िवप ीह को
नाउँमा परमादेश जारी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७१।९।१ मा भएको आदेश िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.६
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-WO-१०६७,
उ ेषण / परमादेश, रामनारायण यादव िव. उ च
अदालत जनकपुर, राजिवराज इजलाससमेत
ि तमलाल यादव भ ने िपता बर यादव र
सभु ादेवी यादवको नामको िमित २०७३।०४।१३
को पनु रावेदन याद रीतपूवक तामेल भए नभएको
के रहेछ भनी िवचार गदा िनजह का नाममा तामेल
भएको तामेली यादको छायाँकपी हेदा " यादवालाको
टाँस भएकोमा" भ ने महलमा याद तामेल गरी २ जना
सा ी राखी रोहबरमा िज ला स री र परु ा म हिनया
गा.िव.स.का ा.स. महेश नारायण यादवलाई रोहवरमा
राखेको देिख छ । "घरदैलोमा टाँस भएकोमा" भ ने
महल खाली रहेको देिख छ । ितिनिधको पमा
गा.िव.स. सिचवको सहीछाप नभएको र कायालयको
छापसमेत लागेको नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐनको अ.बं.११० नं. मा भएको
याद तामेलीस ब धी यव थाअनस
ु ार स री िज ला
अदालतबाट जारी भएको यादमा घर दैलोमा टाँसेको

भ ने उ लेख भए तापिन तामेली यादको छायाँकपीबाट
"घरदैलोमा टाँस भएकोमा" भ ने महल खाली
रहेको तथा कमचारी वा पदािधकारी महलसमेतमा
सहीछाप भएको नदेिखँदा उ तामेली याद कानूनमा
यव था भए मतु ािबक रीतपूवक तामेल भएको मा न
िमलेन । ितवादी य ि तमलाल भ ने िपता बर यादव
र सभु ादेवी यादवसमेतका नाउँमा स री िज ला
अदालतबाट जारी भई िमित २०७३।०४।१३ मा
तामेल भएको पनु रावेदन याद रीत नपु याई तामेल
गरेकोले बदर हने र ितवादी िनवेदकह को नाउँमा
कानूनबमोिजम ३५ िदने पनु रावेदन याद जारी गरी
याद तामेलस ब धी कानूनको रीत पु याई याद
तामेल गनु भनी उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज
इजलासबाट िमित २०७३।११।१९ मा भएको
आदेशमा कुनै कानूनको िु ट भएको नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
यी िनवेदक वादी र िवप ीह म ये ि तमलाल भ ने
िपता बर यादव र सभु ादेवी यादवसमेत ितवादी
भएको अंश मु ामा ितवादीह का नाममा जारी भई
स री िज ला अदालतबाट तामेल भएको ३५ िदने
पनु रावेदन याद मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. को रीत
नपु याई तामेल भएको कारण बदर गनगरी भएको उ च
अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासबाट भएको
िमित २०७३।११।१९ गतेको आदेश कानूनस मत नै
देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ८ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७०-CI-०४६६, अपुताली हक
कायम दता, चतुभुज झा िव. िव दे वर झा
वग य राजकुमार झाका ३ भाइ छोराह मा
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जेठा ितवादी पनु रावेदक चतभु ज
ु झा, माइला यथ
वादी िव दे र झा र का छा २०५१ सालदेिख बेप ा
भएका भिनएका परमे र झा भएकोमा कुनै िववाद
रहेको देिखँदैन । एउटै बाबआ
ु माका उि लिखत ३ भाइ
छोराह भएको कुरामा दवु ै प को मख
ु िमिलरहेको
देिखँदा अंिशयारह को स ब धमा कुनै िववाद
देिखँदैन । का छो भाइ परमे र २०५१ भा
मिहनादेिख घर छोडी बेप ा भएको कुरामा पिन दवु ै
प को िबच मख
ु िमिलरहेको अव था छ भने िनज
बेप ा भएको यि हालस म कसैको स पकमा
आएको नदेिखँदा िनजको हकमा माण ऐनको दफा
३२ वाभािवक पमा आकिषत हन आउँछ । बेप ा
भएको यि को जीिवत अि त व देखाउन चाहने
प ले नै कानूनबमोिजम माण पु याउनपु न ह छ ।
२०५१ सालदेिख हराएको यि लाई सो िमितदेिख
कुनै अमक
ु भाइले सँगसाथमा राखी पालेको भ ने ै
छै न र सो कुरा िमिसल संल न कागजातबाट पिु भएको
पिन देिखँदैन । २०५१ साल भा मिहनादेिख बेप ा
भएको भाइको आधा अंश पाउँ भनी हराएको िमितबाट
१५ वषपिछ अथात् २०६६।४।२७ मा यथ वादीले
अपतु ाली मु ा दता गरेपिछ भाइ परमे र जीिवतै भएको
कारणले िफरादीलाई परमे रको अंश भाग िदनपु न
होइन भ ने कुरा माण ऐन, २०३१ को दफा ३२
अनस
ु ार ितवादीले नै मािणत गनपन
ु ह छ । सो भए
गरेको भ ने अव था िव मान नदेिखने ।
२०५१ साल भा मिहनादेिख यि (भाइ)
बेप ा भएकोमा दवु ै प ह को मख
ु िमलेको अव थामा
माण ऐन, २०३१ को दफा ३२ समेतका आधारमा
नमरेको यि को अपतु ाली ा नहने र मरेको
मािणतसमेत नभएको अव थामा िनजको स पि मा
वादीले अपतु ाली हक दाबी गन पाउने होइन भ ने
पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआई सहमत हन
नसिकने ।

वादीले धनषु ा िज ला अदालतमा दता
गराएको अंश मु ामा िमित २०५३।२।२३ मा
फै सला हँदा दाजभु ाइिबचको स पूण स पि लाई ३
भाग लगाई बेप ा परमे रको १ भाग अंश सरु ि त
राखी ३ ख डको १ ख ड वादीले अंश पाउने
भिनएको फै सला अि तम भई बसेको देिख छ । सो
फै सलाबमोिजम २०५४।१२।८ मा अंशब डाको
मचु ु का हँदा वादीले ३ ख डको १ ख ड अंश बझ
ु ी
िलएँ भनी उ मचु ु कामा यी वादी तथा ितवादी दवु ै
प ले सहीछापसमेत गरेको देिख छ भने यी िनवेदक
चतभु ज
ु झाले परमे र झा र चतभु ज
ु झाको बाँक
ज गाह संयु नाममा रहने भनी २ ख ड अंश बझ
ु े को
देिख छ । बेप ा भाइको १ अंशसमेत पनु रावेदक ितवादी
वयम्ले बिु झिलएको अव थामा र य तो अंश पाउने
भिनएका यि १२ वषभ दा बढी बेप ा नै रिहरहेबाट
िनजले कानूनी मृ यवु रण गरेको मा नपु न अव थामा
दाबीको ज गा एकासगोलको पैतक
ृ स पि भएकोमा
िववाद नदेिखएको अव थामा य तो स पि कुनै एक
भाइले मा पाउने भनी कानूनतः भ न िम ने अव था
आउँदैन । बाबु बाजेको पालादेिख आजन गरेको पैतक
ृ
स पि मा एकै बाबआ
ु माका छोराह मा समान पमा
स पि को िवतरण नहनु यायोिचत हँदनै । बेप ा
भाइको अंश भाग बु ने पनु रावेदकले कानूनत: य तो
बेप ा भाइको आधा स पि
यथ वादीलाई
कानूनत: िदनै पन देिखन आउँछ । बेप ा रहेको
भाइ जीिवत िफता आए मा िनजलाई िनजको अंश
भाग बझ
ु ाउने गरी वादी ितवादी दवु ैको ज गाधनी
माणपज
ु ामा कै िफयत जनाई िनजह ले बराबर बाँडी
िलनपु न देिखन आयो । अतः वादी दाबीबमोिजम
दाबीको स पि को २ भागको १ भाग यथ वादीले
पाउने गरी भएको सु धनषु ा िज ला अदालतको िमित
२०६६।१२।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ भनी ी पनु रावेदन अदालत जनकपरु ले िमित
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२०६८।०५।२५ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जगिदश साद भ
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल जे २२ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.७
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी काशकुमार
ढु ंगाना, ०६९-CR-०६२७, जबरज ती करणी,
नेपाल सरकार िव. भ बहादरु दमाइ
पीिडतलाई ितवादीले हात मख
ु सलले बाँधी
लछारपछार गरी शरीरको लगु ा खोली जबरज ती
करणी गरेको भ ने जाहेरीको आधारमा मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको १ नं.अनस
ु ार कसरु
गरेको भनी अिभयोग दाबी िलएको स दभमा िवचार
गदा, घटनाको प रवेश पिन मह वपूण देिख छ ।
जाहेरीमा उ लेख भएअनस
ु ार वारदात थल गेउ रया
खोलाको खो सी रहेको पाइ छ, उ खु ला थानमा
करणीको यास गदा भा ने उ कन स नेस मको
पीिडताको अव था िथयो िथएन, वारदातको अव थामा
ितवादीको प जाबाट उ कन यास गरेको भनी
पीिडताले बेहोरा लेखाए तापिन िनजको शरीरमा कुनै
सङ् घषका िच ह रहेको भ ने पीिडताको शारी रक
परी णबाट नदेिखँदा सोतफसमेत िव त हन स ने
अव था नरहने ।
मौकामा जाहेरी िदने जाहेरवाली तथा
व तिु थितका मािनसह समेत घटनाका य दश
नभई सनु े सनु ाएको आधारमा बेहोरा लेखाउने यि
देिख छन् । फौजदारी मु ामा कसरु मा कसरु मािणत
गन भार वादी प को हनेमा वारदात ठोस, य वा
अ य प रि थितज य माणबाट भए पिन समिथत

हनपु नमा यी ितवादी भ बहादरु दमाईले पीिडतालाई
जबरज ती करणी गरेको भ ने आ नो अिभयोग दाबी
वादीले व तिु न माण ारा मािणत गन सके को
देिखँदनै । शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने (Benefit
of doubt goes to the Accused) फौजदारी
यायको मा य िस ा तसमेतका आधारमा जबरज ती
करणी ज तो ग भीर अपराधमा ठोस सबदु माणको
अभावमा ितवादीलाई कसरु दार ठहर गन यायोिचत
देिखएन भनी आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी
भएको पनु रावेदन अदालत इलामको फै सलामा अ यथा
भयो भनी भ न स ने अव था नदिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत मु ाको त य, आधार
र कारणह बाट समेत ितवादीलाई कसरु दार ठहर
गरी िमित २०६८।०१।२८ मा सु झापा िज ला
अदालतले गरेको फै सलालाई उ टी गरी ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत
इलामबाट भएको िमित २०६९।३।३१ को फै सला
कानूनस मत िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : उषा े ठ
क यटु र : उ रमान राई
इित संवत् २०७६ साल ावण २१ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७१-CI-०५७९, उ ेषण
/ परमादेश, च शेखर िसंह िव. िज ला शासन
कायालय, बारा, कलैया
पनु रावेदक च शेखर िसंहले आफू
२०६८।०६९ सालको दा.नं.२४।८ को हातहितयार
खरखजाना मु ामा ितवादी भिनएका शेखर िसंह भ ने
यि होइन भ ने िजिकर िलएको देिख छ । माणको
पमा आएको हरी हव दार जयराम साहको
ितवेदनले वादी नेपाल सरकार ितवादी च शेखर
िसंह भएको म.ु द.नं.९६ को के ही सावजिनक अपराध
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मु ामा यी पनु रावेदकले िमित २०७१।०२।१२ मा
अनस
ु धान अिधकारीसम को बयानमा िनजको नाम
शेखर िसंह भ ने च शेखर िसंह, बोलाउने नाम शेखर
िसंह र लेखपढ र नाग रकताको नाम च शेखर िसंह,
वतन बारा िज ला कलैया नगरपािलका वडा नं.११
खपरताता भई हाल बसोबास रहेको िज ला पसा
चोन गा.िव.स.वाड नं.८ हो भनी बेहोरा लेखाएको
देिख छ । िज ला शासन कायालयसम समेत
यी पनु रावेदकले सोही बेहोरालाई पिु गरी दवु ै वतन
उ लेख गरी बयान गरेको पाइ छ । िनजले अनस
ु धान
अिधकारीसम लेखाएको बयान बेहोरा अिन छापूण
िथयो भनी कही ँकतै उजरु बाजरु गरी अ यथा पिु
गराउन सके कोसमेत नदेिखने ।
िज ला शासन कायालय, बारामा चलेको
संवत् २०६८/०६९ सालको २४/८ को हातहितयार
खरखजाना मु ामा शेखर िसंह भ ने शेखर ठाकुरका
नाममा जारी भएको यादमा वतन पसा िज ला चोन
गा.िव.स. वाड नं.८ उ लेख भएको देिखँदा पनु रावेदक
च शेखर िसंह र उ हातहितयार खरखजाना
मु ामा िमित २०६७।१०।२३ मा घरदैलामा याद
तामेल भएका यादवाला यि शेखर िसंह भ ने शेखर
ठाकुर एकै यि हन् भ ने कुरा पिु हन हने ।
पनु रावेदकले आ नो पनु रावेदन िजिकरमा
हातहितयार खरखजाना मु ामा जारी भएको याद
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. को रीत नपगु ेको र मलाई
ितवाद गन मौका निदएको भ ने िजिकर स दभमा हेदा,
संवत् २०६८/०६९ सालको २४/८ को हातहितयार
खरखजाना मु ामा शेखर िसंह भ ने शेखर ठाकुरका
नामको याद मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. को कानूनी
ि या पूरा गरी रीतपूवक यादवालाको घर दैलामा
टाँस भएको बेहोरा उ मु ाको िमिसल संल न तामेली
यादमा उि लिखत बेहोराबाट देिखने ।
आ नो नामको याद चिलत कानूनबमोिजम

आ नो घर दैलोमा रीतपूवक तामेल भएकोमा
यादिभ मु ा हेन िनकायमा उपि थत भई आफूउपर
लागेको अिभयोग स ब धमा ितवाद गनपनमा
सु
ु
यादै गज
ु ारी बसेको देिख छ । अक तफ मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.२०८ नं. मा भएको कानूनी यव थालाई हेदा,...
समा ान इतलायनामा तामेल गदा यसै महलको
११० न बरबमोिजम रीत नपु याई तामेल गरेकोले
थाहा पाउन नसक ितवादी िदन नपाई याद गु ेको
भ ने उजुरीसाथ फैसला भएको छ मिहनािभ मा
थाहा पाएको पितस िदनिभ झगिडयाले ितवादी
लेखी िदन यायो भने पिहले िमिसल सामेल रहेको
तामेली समा ान हेरी रीतपूवक तामेल भएको देिखन
आएन भने सोही बेहोराको पचा लेखी ितवादी दता
गरी ऐनबमोिजम बु नुपन माण बुझी मु ा फैसला
गनपछ
ु ... भ ने यव था रहेको पाइ छ ।
पनु रावेदकले तामेल भएको यादमा
हािजर हन नआई यादै गज
ु ारेको तथा मल
ु क
ु ऐन
अ.बं.२०८ नं.बमोिजम उ फै सलाउपर पनु रावेदन
ला ने समयसमेत यतीत भइसके पिछ रट े माफत
वेश गरेको देिखन आउँछ । यसरी कानूनबमोिजम
िनयिमत उपचारको माग हँदाहँदै सोलाई प र याग
गरी रट े वेश गन आउने िनवेदकलाई सनु वु ाइको
मौकाबाट वि चत गरेको भनी अथ गन मनािसब देिखन
आएन । पनु रावेदक िनवेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
पनु रावेदक िनवेदक शेखर िसंह भ ने च
शेखर िसंहको नामको िज ला शासन कायालय,
बाराबाट जारी भएको िमित २०६७।१०।२३ को तामेली
याद रीतपूवककै देिखएको अव थामा उ याद बदर
गरी उ कायालयको िमित २०६८।१०।१२ को
फै सला उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकका
नाममा पनु : याद जारी गनु भनी परमादेशको आदेश
जारी पाउँ भ ने िनवेदन दाबी नपु ने भनी रट खारेज
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हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७१।०५।०४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : उषा े ठ
इित संवत् २०७६ साल फा गणु १६ गते रोज ६ शभु म् ।

मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १७ नं. तथा
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध (संिहता) ऐन, २०७४
को दफा ७३ बमोिजम पनु रावेदन सु ने अदालतमा
यी िनवेदकह को तफबाट कुनै िनवेदन वा उजरु ी
परेकोसमेत िमिसलबाट नदेिखने ।
यस संिवधान ारा द मौिलक हकको
चलनको लािग वा अक उपचारको यव था नभएको
वा अक उपचारको यव था भए पिन य तो उपचार
अपया वा भावहीन देिखएको (धारा १३३ (२),
नेपालको संिवधान, कानून िकताब यव था सिमित)
अव थामा संिवधानबमोिजम हनन भएको हक चलन
गराई मा न आउन पाउने संवैधािनक यव था रहेको
देिख छ । संिवधान र कानून ारा द मौिलक र
कानूनी हकको उपभोग गन पाउने हक िन य नै
येक नाग रकमा वतः िनिहत रह छ । यसमा
िवमितको गु जाइस छै न । तर यस सँगसँगै संिवधान
र चिलत कानूनको प रपालना गनपन
ु दािय वबाट
कोही पिन पि छन िम ने पिन होइन । िनवेदकह उपर
चिलत कानूनबमोिजम सािधकार िनकायबाट मु ाको
अनस
ु धान र अिभयोजन भई स म अदालतमा मु ा
दायर भई कारबाहीयु अव थामा रहेको देिखएबाट
िवनाकारण िवनापज
ु गैरकानूनी थनु ामा राखेको भ ने
िनवेदकह को भनाइ उि लिखत राज ोह मु ाको
िमिसलमा भएको कारबाही ि याबाट समिथत हन
आएको नदेिखने ।
ततु रट िनवेदन र उि लिखत माणका
लािग िझकाइएको राज ोह मु ाको िमिसलको सम
अ ययनबाट िनवेदकह लाई कानूनिवपरीत थनु ामा
रािखएको, वृ भावना बनाई बदिनयत वा कपटपूण
तवरले थुनामा रािखएको, प ाउ गनपन
ु कारणको
सूचना वा जानकारी नै निदई थुनामा राखेको, ाकृितक
यायको िस ा तको ग भीर उ लङ् घनलगायत
कानून ारा िनिद कानूनको उिचत ि या (due
process) को प उ लङ् घन गरी थनु ामा रािखएको,

इजलास नं.८
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७५-WH-०११०, ब दी य ीकरण,
सज
ु न िघिसङसमेत िव. गहृ म ालय, िसंहदरबारसमेत
िमित २०७५।१२।०३ मा यस अदालतमा
दता भएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकह ले उ
प ाउ पज
ु र राज ोह मु ाको अनस
ु धान, अिभयोजन
र कामकारबाहीको वैधताको स ब धमा कुनै
उठाएको देिखएन । ज री प ाउ पज
ु िनवेदकह
आफै ँ ले द तखत गरी बझ
ु ेको र सािधकार अदालतबाट
सो समथन भई िहरासतमा रा ने अनमु ित दान
भएकोसमेत देिखएको अव था रहेको र िनवेदकह लाई
झु ा आरोप लगाई अनस
ु धानको लािग भनी यथ
िस धपु ा चोक िज ला अदालतसम उपि थत
गराइएको भ नेस म जानकारी पाएको छु भनी
िनवेदनमा बेहोरा खल
ु ाएको देिखएबाट िवनाकारण र
िवनापज
ु िनवेदकह लाई प ाउ गरेको भ ने िनवेदन
दाबी सही रहेछ भनी मा न िम ने नदेिखने ।
िमित २०७५।१२।१० मा यी िनवेदकह उपर
रा य िव
कसरु (राज ोह) मु ाको अिभयोग
सािधकार याियक िनकाय िस धपु ा चोक िज ला
अदालतमा दायर भएको र िमित २०७५।१२।१३
गते यी िनवेदकह १७ जनाउपर त य, माण तथा
कानूनको मू याङ् कन गरी स म अदालतबाट थुनछे क
आदेश भएकोसमेत देिखएको छ । उ आदेश र
मु ाको कामकारबाहीमा िच नबझ
ु े सोउपर सािबक
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अि तयारवालाबाहेक अ बाट भएको कामकारबाही
वा आदेशले अनिधकृ त तवरबाट थुनामा राखेको,
व छ सनु वु ाइ नगरी वा अिभयोग नलगाई थुनामा
राखेको वा अिधकार े ा मक िु ट वा य तै कारबाट
कानून ितकूल थनु ामा रािखएको समेत के ही
नदेिखने ।
संिवधान ारा द मौिलक हकको चलनको
लािग वा अक उपचारको यव था नभएको वा अक
उपचारको यव था भए पिन य तो उपचार अपया वा
भावहीन देिखएको कुराको प आधार र कारणसमेत
रट िनवेदनमा खल
ु ाउन सके को अव थासमेत
देिखएन । यसका साथै यी िनवेदकह उपरको रा य
िव को कसरु (राज ोह) मु ामा िस धपु ा चोक
िज ला अदालतमा िमित २०७५।१२।१३ गते थुनछे क
आदेश हँदा िनवेदकह म ये रिमता अिधकारी ( रमा),
सिवता े (मिनषा) र िहरा ख ी (सिु मता) समेत गरी
३ जना साधारण तारेखमा रहने गरी र सज
ु न िघिसङ,
िशव िव.क., नवराज के .सी., सि जव तामाङ, अिनल
िव.क., देउरान लोहार, सागर राई, च बहादरु मो ान
(समु न), गणेश थापा (िमलन), अजय े (र न),
आिशक महतो (साजन), ई बहादरु ठकुरी, रेशम
पौडेल (सौगात) र क पना बा (अि मता) समेत
जना १४ िनवेदकह बाट धरौटी माग भई मु ाको
पपु गन गरी थनु छे क आदेश भएको देिखएबाट सो
स ब धमा चिलत कानूनबमोिजम हने नै हँदा यहाँ
थप िववेचना ग ररहनपु न नदेिखने । साथै िवचाराधीन
मु ामा स म अदालतले याियक ि याअनस
ु ार
मु ाको सनु वु ाइ हँदाको अव थामा आरोिपत कसरु को
स ब धमा माणको मू याङ् कन गरी याय िन पण
गन भएकोले कानूनबमोिजम पपु को लािग थुनामा
राखेको कुरामा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन
मनािसब नहने भनी िवजयराज तल
ु ाधर िव. काठमाड
िज ला अदालतसमेत भएको ०७४-WF-००२५ को
ब दी य ीकरण रट िनवेदनमा (ने.का.प. २०७५,

अङ् क १०, िन.नं. १०१०८) िस ा तसमेत ितपादन
भएको देिखएकोले वैकि पक उपचारको बाटोको
िव मानतामा ततु िनवेदनमा रट े ािधकारबाट
के ही ग ररहनपु न देिखन नआउने ।
अतः मािथ िववेचना ग रएबमोिजमको आधार
र कारणबाट यी गैरकानूनी थनु ामा रािखएका भिनएका
रट िनवेदकह उपर उि लिखत रा यिव को कसरु
(राज ोह) मु ामा सािधकार अदालतबाट थनु छे क
आदेश भएअनु प सोही ि याबाट थप कारबाही हने
नै देिखँदा ततु ब दी य ीकरण रट िनवेदनको
औिच य समा भइसके को हँदा रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल चैत १९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७५-WH-०१२०, ब दी य ीकरण,
पिव ा काक के .सी. िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
काठमाड िज ला अदालतमा प ाउ
गन अनमु ित माग गदा, थनु ा रा न याद थपको
लािग अनमु ित माग गदा र अनमु ित िदँदा िव फोटक
पदाथस ब धी मु ामा अनस
ु धान गन योजनको
लािग भनी मु ा खल
ु ाएको कागजबाट देिखएको र
प ाउ पज
ु र थनु वु ा पज
ु मा प सँग िव फोटक
पदाथको कसरु को िसलिसलामा भनी आरोपको िवषय
प खल
ु ाई िनज िनवेदक राजु काक लाई बझ
ु ाएको
र कसरु सँग स बि धत माणह सङ् कलन गनपन
ु
िववरणसमेत उ लेख गरी याद थप माग गरेको
िमिसलबाट देिखएकोले रट िनवेदक राजु काक को
प ाउ तथा थनु ामा रा ने काय िनवेदन दाबीबमोिजम
वृ भावनाबाट े रत भई गरेको र थनु ा गैरकानूनी
रहेको भ ने नदेिखने ।
यस कार
चिलत
कानूनबमोिजम
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अिधकार ा अनस
ु धान गन िनकाय वा
अिधकार ा अिधकारीबाट अिभयोजन गन सािधकार
िनकायसमेतको सम वयमा कानूनबमोिजम अनस
ु धान
तथा अिभयोजन भई मु ा हेन स बि धत े ािधकार
भएको स म अदालत वा अिधकारीसम पेस भई
भएको मु ाको काम कारबाही बे रतको देिखए चिलत
कानूनबमोिजम परी ण हने कानूनी यव थाको
िव मानता भएको ततु रट िनवेदनमा असाधारण
े ािधकारको योग गन औिच यपूण देिखएन ।
“ब दी य ीकरणको रट िनवेदनका स दभमा
थुनाको कानूनी वैधता (Legality) स म परी ण ग रने
हो । मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहेका मु ाको
त य र माणको मू याङ् कन गरी इ साफ गरेको
प रणाम आउने गरी ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गनु हामीले अि तयार गरी आएको मा यता, णाली
वा अवधारणा ितकूल हन जाने ।" भ ने िनवेदक
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
१३ छाउनी यिु जयम माग घर भई कारागार कायालय
जग नाथदेवलमा थनु ामा रहेको भरतराज तल
ु ाधरको
छोरा िवजयराज तल
ु ाधर िव काठमाड िज ला
अदालत‚ बबरमहल, काठमाड समेत िवप ी भएको
ब दी य ीकरणको रट िनवेदन (२०७५ सालको
ने.का.प. अङ् क १०, भाग ६०, िन.नं.१०१०८) मा
िस ा त ितपादन भएकोसमेत देिखएकोले िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने
अव था देिखन नआउने ।
अतः अनस
ु धानको कायको गितसिहत
याद थप माग गरेको र सोही आधारमा िज ला
अदालतले याद थप िदएको देिखँदा कानूनबमोिजम
याद थप गरी भएको अनस
ु धानको ि यालाई
अव गन गरी रट े ािधकारबाट ह त ेप गन
उपयु नहने देिखँदा रट खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
इित संवत् २०७५ साल चैत १९ गते रोज ३ शभु म् ।

३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार
े ठ, ०७६-CR-१०८८, वैदेिशक रोजगार कसुर,
नेपाल सरकार िव. देवजङ् ग पि डत
आरोिपत कसरु व तिु न िव ासयो य
माण ारा मािणत भएको देिखनपु छ । माण ऐन,
२०३१ को दफा २५ मा फौजदारी कसरु मा दाबी
मािणत गन माणको भार वादीमा िनिहत हने
यव था भएको पाइ छ सो यव थाअनस
ु ार अिभयोग
मागदाबी व तिु न र िव ासयो य माण ततु गरी
मािणत गराउने कत य अिभयोजन प बाट िनवाह
भएको पाइँदनै । आरोिपत कसरु व तिु न माण पेस
गरी मािणत गरेको हनपु न र देिखनपु न ह छ । शंकाकै
भरमा कसैलाई पिन कसरु दार ठहराउन निम ने ।
ततु मु ामा िकटानी जाहेरी परेको र
जाहेरवाला र पीिडतह ले पिन बकप गनको
ु साथै
पीिडत िजतेन राई िगनीस म पगु ी फकको माणसमेत
पेस भएको छ । तर वादी प ले यी ितवादीले
िवनाइजाजत वैदेिशक रोजगारमा पठाउँछु भनी यी
जाहेरवाला र पीिडतह सँग रकम िलएको त य पिु
हने कुनै माण पेस गनसके को देिखँदैन । माण
व प पेस गरेको चेकसमेत शंकारिहत देिखँदनै ।
य तो प रि थितमा शंकाको सिु वधा ितवादीले पाउने
देिख छ । अ लेनदेनको िवषय भए जाहेरवालाले
कानूनबमोिजम उपचार खो न स ने कुरामा कुनै िववाद
देिखँदनै । तसथ, उि लिखत आधारह समेतबाट
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको आरोिपत कसरु
ितवादीबाट भए गरेको कुरा त यसङ् गत िव ासयो य
व तिु न माण पेस गरी मािणत भएको अव था
नहँदा िनज ितवादी देवजङ् ग पि डतले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको फै सला मनु ािसब नै देिखने ।
यसकारण वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
र पनु रावेदन िजिकरलाई समथन गद ततु गरेको
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िव ान् उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
मािथ िववेिचत त य आधार र कारणबाट
ितवादी देवजंग पि डतले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०७६।०२।०६ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत : काशद भ
क यटु र : रिव दवु ाल
इित संवत् २०७७ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार
े ठ, ०७५-CR-२५५२, वैदेिशक रोजगार कसुर,
नेपाल सरकार िव. मनोजकुमार आचाय
जाहेरवालाले बकप मा कुनै कुरा उ लेख
गन नसके को र सोको व तिु न माणसमेत ततु
गरेको पाइँदैन । आरोिपत कसरु व तिु न शंकारिहत
माण ारा पिु भएको देिखनु पदछ । आ मपरक
ढङ् गले आ मगत माणको आधारमा कसरु दार
ठहराउँदा यायोिचत नहने ।
जाहेरवालाले
पटकपटक
िविभ न
यि ह सँग वैदेिशक रोजगारको लािग िविभ न
देश जानको लािग वैदेिशक रोजगारस ब धी कागज
ङ
ृ ् खलाब पमा गरी सोही आधारमा उजरु समेत
गरी रकम असल
ु भएको भ दै दाबी िफता िलएकोसमेत
देिखन आएको र यसरी पटकपटक िविभ न
यि ह सँग वैदिे शक रोजगारस ब धी कागज गन
र सोही आधारमा जाहेरी िदने अिन रकम उठे पिछ
जाहेरी िफता िलने एवं पिहलो िलखतबमोिजम वैदेिशक
रोजगारीमा पठाउने याद बाँक रहेको अव थामा
अक वैदेिशक रोजगारस ब धी िलखत खडा गनले
ु यी
जाहेरवाला वा तिवक पमा वैदेिशक रोजगार ठगीमा
परी पीिडत यि भएको भ ने कुरा नै शंका पद देिखई

िव ासयो य नदेिखने ।
मनोजकुमार आचायसँग भएको वैदेिशक
रोजगारस ब धी कागजको भाका बाँक रहँदै र अका
ितवादी योित म ल िनरौलासँग अमे रका जानको
लािग कागज गरेबाट यी जाहेरवालाको ि याकलाप
अ वाभािवक देिखएकोले िनजको सो शंका पद
काम यवहारका आधारमा वैदेिशक रोजगारस ब धी
कसरु ज तो ग भीर फौजदारी कसरु मा ितवादीलाई
दोषी ठह याई सजाय गनु मनािसब र यायोिचत हने
नदेिखने ।
जाहेरी दरखा तमा उ लेख कुनै कुरा
यि का िव
माणको पमा हण गनपु ूव यसको
याियक परी ण ग रएको हनपु दछ । जाहेरी अिभयोग
मािणत गन एक मह वपूण माण भए पिन सोमा
उ लेख भएको बेहोरा अ य सङ् किलत माणबाट
समिथत भएको हनपु दछ । अ यथा जाहेरी बेहोराको
ए लो भनाइले मा कसैलाई कसरु दार ठहराउँदा
फौजदारी याय िस ा तको मममा आघात पु ने
देिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
फौजदारी कसरु मा दाबी मािणत गन माणको
भार वादीमा िनिहत हने यव था भएको पाइ छ सो
यव थाअनस
ु ार अिभयोग मागदाबी व तिु न र
िव ासयो य माण ततु गरी मािणत गराउने
कत य अिभयोजन प बाट िनवाह भएको नपाइने ।
जाहेरवालाले ङ
ृ ् खलाब पमा िविभ न
यि ह सँग वैदेिशक रोजगारस ब धी कागज
गन, जाहेरी िदने र रकमको सौदाबाजी गरी जाहेरी
दरखा तसमेत िफता िलने गरेको िमिसल संल न
कागज माणह बाट देिखन आएको अव थाबाट
वैदेिशक रोजगारको कसरु ितवादीले गरेका हन् भ ने
कुरा पिु हन सके को नदेिखने । ितवादीउपरको दाबी
शंकारिहत तवरबाट पिु हनपु न फौजदारी यायको
मा य िस ा तअनु प ितवादीले जाहेरवालालाई
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वैदेिशक रोजगारमा जापान पठाइिदने भनी िव ासमा
पारी रकम िलएको र भनेबमोिजम िवदेश नपठाएको
भ ने अिभयोग दाबी पिु हने गरी ठोस माण वादी
प बाट पेस गन सके को नदेिखँदा ितवादी मनोजकुमार
आचायउपरको अिभयोग दाबी माणको अभावमा ठहर
गरी सजाय गन िमलेन भनी ितवादीलाई अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणको फै सला मनु ािसब नै देिखने । अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर र पनु रावेदन िजिकरलाई
समथन गद ततु गरेको िव ान् उप यायािधव ाको
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादी मनोजकुमार आचायले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०७५।०७।२७ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: काशद भ
इित संवत् २०७७ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार
े ठ, ०७४-CR-१७४०, वैदिे शक रोजगार कसुर,
नेपाल सरकार िव. िवजय तामाङ
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १०
ले इजाजत प निलई वैदेिशक रोजगार यवसाय
गन ब देज लगाएको छ । सोही ऐनको दफा ४३ ले
“कसैले दफा १० िवपरीत इजाजतप निलई वैदेिशक
रोजगार यवसाय स चालन गरेमा वा कसैलाई
वैदेिशक रोजगारमा लगाई िद छु भनी झु ो आ ासन
िदई वा लोभन देखाई वैदिे शक रोजगारीमा लगाइिदने
उ े यले कुनै रकम िलएमा वा िवदेश पठाएमा यसरी
िलएको रकम र सोको पचास ितशतले हने रकम
हजानाबापत असल
ु गरी य तो यि लाई िवदेश
जान र आउन लागेको खचसमेत भराई िनजलाई तीन

लाख पैयाँदिे ख पाँच लाख पैयाँस म ज रवाना र
तीन वषदेिख सात वषस म कै द हने । िवदेश पठाई
नसके को भए सो सजायको आधा सजाय हने छ”
भ ने कानूनी यव थालाई उि लिखत त य बेहोरा
र राज व यायािधकरणको फै सलासँग समािहत गरी
हेदा ितवादी िवजय तामाङले जाहेरवालाह लाई
वैदेिशक रोजगारीका लािग रिसया पठाइिदने भनी
िलखत ग रिदएको र रकम िलई नपठाएको पिु भएको
हँदा ितवादी िवजय तामाङले वैदिे शक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा १० र ४३ को कसरु गरेको देिखँदा
ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोिजम १।६।० (एक वष छ
मिहना) कै द र १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार
मा ) ज रवाना हने र अिभयोग मागदाबीबमोिजमको
जाहेरवालाह को िबगो र हजानासमेत ितवादी
िवजय तामाङबाट भराई पाउने ठहर गरी भएको
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सला मनु ािसब नै
देिखयो । ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर र सोही बेहोरालाई समिथत हने गरी िव ान्
उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन ।
अतः मािथ िववेिचत त य, आधार र कारणबाट
ितवादीले वैदिे शक रोजगारमा पठाउनका लािग रकम
िलएको भनी िवदेश रिसयाको म को पु याएको हदस म
नठहरी ितवादी िवजय तामाङलाई आंिशक सजाय
हने गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०७४।०३।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत : काशद भ
इित संवत् २०७७ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार
े ठ, ०७६-CR-०८७९, वैदेिशक रोजगार कसुर,
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नेपाल सरकार िव. रिव पौडेल
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
फौजदारी कसरु मा दाबी मािणत गन माणको
भार वादीमा िनिहत हने यव था भएको पाइ छ सो
यव थाअनस
ु ार अिभयोग मागदाबी व तिु न र
िव ासयो य माण ततु गरी मािणत गराउने कत य
अिभयोजन प बाट िनवाह भएको पाइँदनै । आरोिपत
कसरु व तिु न माण पेस गरी मािणत भएको हनपु न
र देिखनपु न ह छ । शंकाकै भरमा कसैलाई पिन
कसरु दार ठहराउन निम ने ।
यसका अित र अ य के कुन योजनका
लािग उ रकम ितवादीको नाममा पठाइएको हो
सोसमेत प खल
ु ाउन नसके को अव थामा वैदेिशक
रोजगार योजनकै लािग यी ितवादी रिव पौडेलले
जाहेरवालाबाट उ रकम माग गरेका र िनजको
झु यानमा परी मागबमोिजमको रकम िनजले िदई अिन
पठाएको भ ने व तिु न माणको अभावमा अनमु ानको
आधारमा यी ितवादीले रकम िलए होलान् भनी भ न
िम नेसमेत नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत आधारह समेतबाट
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको आरोिपत कसरु
ितवादीबाट भए गरेको कुरा त यसङ् गत िव ासयो य
व तिु न माण पेस गरी मािणत भएको अव था
नहँदा िनज ितवादी रिव पौडेलले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको फै सला मनु ािसब नै देिखने ।
यसकारण वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
र पनु रावेदन िजिकरलाई समथन गद ततु गरेको
िव ान् उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादी रिव पौडेलले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट

िमित २०७५।११।१३ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: काशद भ
क यटु र : रिव दवु ाल
इित संवत् २०७७ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभु म् ।
७
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७४-CR-०२८२, वैदेिशक रोजगार कसुर,
महे धान िव. नेपाल सरकार
ितवादी महे
धानउपर आ ना
मािनसह लाई वैदेिशक रोजगारीको लािग दि ण
को रया पठाइिद छु भनी जनही नौ लाख पैयाँ
बिु झिलएकोमा क बोिडयास म पु याई अलप पारेको
भनी िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । जाहेरीसाथ
पेस भएका रिसदह गाय ी ए स ेस क स टे सी
ाइभेट िलिमटेड नाम गरेको क पनीको देिखएको र
सो क पनी ितवादी महे
धानका नाउँमा दता
रहेको िमिसल संल न क पनी रिज ारको कायालय,
ि परु े र, काठमाड को च.नं. ३३९ िमित २०७२।३।६
को प समेतबाट देिख छ । जाहेरवाला कमला िस देल
तथा पीिडत उ म तामाङले यायािधकरणमा
उपि थत भई जाहेरी बेहोरालाई समथन हने गरी बकप
ग रिदएको देिख छ । पीिडत कृ ण साद िस देल र
उ म तामाङलाई िवदेश क बोिडयास म पु याएको
भनी पेस भएका िभषा लेन िटकट तथा होटलका
िबल भरपाईह बाट समेत थप पिु भइरहेको देिखँदा
ितवादी महे
धानले िवनाइजाजत कृ ण साद
िस देल र उ म तामाङलाई वैदेिशक रोजगारमा
दि ण को रया पठाइिद छु भनी झु ा आ ासन देखाई
लोभनमा पारी रकमसमेत िलने कायलाई वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ नं. िवपरीतको
कसरु गरेको शंकारिहत पमा पिु भएको देिखने ।
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उि लिखत आधार माणह बाट ितवादी
महे धानले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा
१० एवं ४३ नं. िवपरीत देिखँदा िनजलाई सोही ऐनको
दफा ४३ बमोिजम तीन वष कै द र तीन लाख पैयाँ
ज रवाना गरी िबगोका हकमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम
जाहेरवालाको िबगो र सोको ५०% हजाना रकमका
साथै वदेश फिकदा लागेको दईु लाख पैयाँसमेत
ितवादी महे
धानबाट जाहेरवालाह ले भरी
पाउने गरी भएको वैदेिशक रोजगार यायािधकरण
काठमाड को िमित २०७३।११।३० को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
इित संवत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसमा समान कृ ितको ०७४-CR-०६६९,
०६७०, ०७५-CR-०६७२, ०४४४,
वैदेिशक रोजगार कसरु , महे धान िव.
नेपाल सरकार भएको मु ाको फै सला यसै
कृितको रहेको ।
८
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार
शमा,
०७५-WH-०१५२,
ब दी य ीकरण, िवदुर दाहाल िव. काठमाड िज ला
अदालतसमेत
रट िनवेदकलाई उ “रहजनी चोरी” को
कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४ नं.को
देहाय ३ बमोिजम ०-२-०(दईु मिहना) कै द र
.१,९६,९१६।- ज रवाना भई ज रवानाबापत
समेत उ चोरीको महलको १४ नं.को देहाय (३) र
ऐजन महलको २७ नं. समेत बमोिजम १२ वष कै द
हने ठहरी भएको सु काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०७३।०३।०६ गतेको फै सला सदर हने ठहरी
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।०५।२६ गते
भएको अि तम फै सलाको काया वयन मािथ करण नं.
६ मा िववेचना ग रएबमोिजम मल
ु क
ु अपराध संिहता,

२०७४ बमोिजम काया वयन गनपन
ु देिखएकोले िमित
२०७१।१२।१८ देिख लागु हने गरी २०८३।१२।१७
गतेस म १२-०-० (बा वष) कै दमा रा न िनवेदक
िवदरु दाहाललाई कै द याद ठेिकएको च.नं.५३६४
िमित २०७६।०१।१५ को कै दी पज
ु बाट देिखने ।
काठमाड िज ला अदालतबाट फै सला
काया वयनको ममा ठे िकएको उ कै दी पज
ु िमले
निमलेको तफ िवचार गदा मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ मा “चोरी” को कसरु मा हनस ने सबैभ दा
बढी सजायतफ हेदा उ ऐनको दफा २४२ को
उपदफा (१) र दफा २४६क बमोिजम ८ वषस म कै द
र असी हजार पैयाँस म ज रवाना हनस ने कानूनी
यव था रहेको देिखएकोले िनज िनवेदकलाई उ
फै सलाबमोिजम कै द याद ठे नपु दा कै दको हकमा
फै सलाले ठहरेको ०-२-० (दईु मिहना) कै दबापत िनज
प ाउ परेको िमित २०७१।१२।१८ गतेदेिख िमित
२०७२।०१।१७ गतेस म कै द याद ठेक ज रवानाको
हकमा हालको कानूनमा ज रवानाबापत कै दमा रा ने
कानूनी यव था नभएको तर िनवेदक सोबापतसमेत
कै दमा बिससके कोले िनजको उ ज रवानाबापत
कै दमा बसेको अविधको स ब धमा २०७२।०१।१८
गतेदिे ख २०७५।०४।३१ िविहबारस म बसेको कै द
अविधको हकमा सािबक मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
५३ नं. बमोिजम िदन १ को .२५।- ( पैयाँ
पि चस) का दरले र संवत् २०७५ साल भा १
गतेदेिख २०७६।०१।३० गतेस म बसेको कै द
अविधको हकमा सव च अदालतको च.नं.१८४१
िमित २०७५।१०।१० गतेको प रप बमोिजम
“ज रवानाबापत कै द गनपदा
ु एक िदनको .३००।- का
दरले कै द गनपन
ु छ” भ ने यव था रहेको देिखएकोले
सो अविधको िदन १ को .३००।- का दरले िहसाब
गरी कै द याद ठे नपु न देिखने ।
उ लेख ग रएबमोिजम ज रवानाबापत
कै द याद ठे दा िमित २०७२।०१।१८ गतेदेिख
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२०७५।०४।३१ गतेस म ३।३।१३ (तीन वष तीन
मिहना ते िदन) को िदन १ को .२५।- का दरले
हनआउने रकम .२९,९५०।-र २०७५।०५।०१
गतेदिे ख २०७६।०१।३० गतेस म ०।८।२९ (आठ
मिहना २९ िदन) को िदन १ को .३००।- का दरले हन
आउने रकम .८०,७००।- (असी हजार सात सय)
समेत गरी ज मा .१,१०,६५०।- (एक लाख दश
हजार छ सय पचास) रकम बराबरको कै द अविध िनज
िनवेदक िवदरु दाहालले कै द बसी भु ान ग रसके को
देिखएकोले प रवितत कानून मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ बमोिजम चोरीको कसरु मा हन स ने सबैभ दा
बढी ज रवाना .८०,०००।- भ दा बढी रकमबापतको
कै द भु ान ग रसके को देिखने ।
यसरी िनज िनवेदक िवदरु दाहाललाई
फै सलाबमोिजम भएको कै द ०।२।० (दईु मिहना) र
िव मान कानूनबमोिजम चोरीको कसरु मा सबैभ दा
बढी हनस ने ज रवानाबापतको हने रकमभ दा
बढीको कै द अविध भु ान ग रसके को देिखएकोले उ
रहजनी चोरी मु ामा भएको फै सलाबमोिजमको सजाय
काया वयनको ममा थनु ामा रा नपु न नदेिखएको
हँदा संवत् २०७५ साल भा १ गते शु बारदेिख
नयाँ मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ लागु भएको
प र े यमा ततु रट िनवेदन िमित २०७६।०१।०६
मा दता भएको देिखएकोले सोही आधारबाट िनज
िनवेदकको सो अविधपिछको थनु ा कानूनी रहेको मा न
िमलेन । यही आधारमा उ काठमाड िज ला
अदालतको च.नं.५३६४ िमित २०७६।०१।१५
गतेको कै दी पज
ु संशोधन गरी कै द याद ठेक उ
रहजनी चोरीको मु ाका ितवादी यी रट िनवेदक िवदरु
दाहाललाई अ य मु ा वा कारणबाट थनु ामा रा नु
नपन भए सो मु ाबाट कै दमु गन लेखी पठाउनपु न
देिखने ।
अतः वतमान अपराध संिहताले चोरीको
कसरु मा भएको ज रवानाबापत कै द गनपन
ु कानूनी

यव था गरेको नदेिखएको र यी रट िनवेदकलाई
उ रहजनी चोरीको मु ामा भएको कै द िनजले
भु ान गरी सके को देिखएको र िनजलाई भएको
ज रवानाबापतको कै दको हकमा समेत अपराध
संिहतास ब धी कानूनबमोिजम हन स ने सबैभ दा
बढी ज रवानाबापत हन आउने कै दको अविध
िनवेदकले कै द वसी भु ान ग रसके को देिखँदा िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार
शमा,
०७५-WH-०१७८,
ब दी य ीकरण, अिमतकुमार यादवसमेत िव.
महानगरीय हरी प रसर, टेकुसमेत
रट िनवेदकका दाजु सिु नलकुमार यादवलाई
ततु रट िनवेदनको रोहमा हेदा ठगी मु ाको कसरु मा
काठमाड िज ला अदालतबाट याद थप गराएको
देिखएको छ । आजै सनु वु ाइका लािग पेस भएको लगाउको
०७५–WH–०१५४ को ब दी य ीकरणको रट
िनवेदनमा िमित २०७६।१।२ गते बेलक
ु ा अं.१८:००
बजे सिु नलकुमार यादव भ ने स जय यादवलाई
प ाउ गरेको त य िलिखत जवाफको करण ३ मा
उ लेख गरी महानगरीय हरी प रसर काठमाड को
तफबाट िलिखत जवाफ पेस भएको देिखएको
छ । रट िनवेदकका दाजु सिु नलकुमार यादव उ
०७५–WH–०१५४ को ब दी य ीकरणको रट
िनवेदनबाट थनु ामु भएको भ ने कही ँकतै उ लेख
भएको देिखँदैन । यस अव थामा आफै ँसगँ िहरासतमा
रहेको यि लाई सोही महानगरीय हरी प रसरबाट
पेस भएको ततु रट िनवेदनको िलिखत जवाफको
करण २ मा िनवेदक संजय यादव भ ने सिु नलकुमार
यादवलाई खोज तलास गरी फे ला परेमा दािखला
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गनहन
ु भनी यस कायालयको मौिखक आदेशअनस
ु ार
िमित २०७६।०१।१७ मा काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं.१२ टेकु ि थत
िनज रट िनवेदक संजय यादव भ ने सिु नलकुमार
यादवलाई फे ला पारी िनजलाई हरी िहरासतमा रा न
थुनवु ा पज
ु िदई वा य परी ण गरी स मािनत
काठमाड िज ला अदालतबाट ज री प ाउ पज
ु
वीकृ ित िलई िनज संजय यादव भ ने सिु नलकुमार
यादवलाई याद थपको लािग स बि धत स कल
िमिसल कागजातह सिहत िज ला सरकारी विकल
कायालय, बबरमहलमाफत स मािनत काठमाड
िज ला अदालतमा उपि थत गराइएको भ ने आधारमा
रािखएको थुना र भएको अनस
ु धान स तोषजनक
भएको र कानूनी रहेको भनी अथ गन कदािप िम ने
नदेिखने ।
ततु रट िनवेदनमै अनस
ु धानको ममा
ा भएको र ा हन आएको स कल कागजातमा
रहेको फोटो तथा बाबु बाजेको नाम, थरसमेत प ाउ
ितवादीको बाबु बाजेको नाम थरसँग िमलेको
नदेिखएको र फोटोसमेत फरक परेको हँदा हालस मको
अनस
ु धानबाट यी प ाउ ितवादी नै संजय यादव
हो भ ने कागज माण कही ँकतैबाट खु न नसके को
भ नेसमेत बेहोराको िवशेष सरकारी विकल कायालय,
काठमाड को िलिखत जवाफ रहेको देिखएकोमा
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
१४ को उपदफा (६) मा अनस
ु धान अिधकारीले कुनै
यि लाई उपदफा (३) बमोिजम िहरासतमा रा ने
अनमु ित माग गरेकोमा मु ा हेन अिधकारीले स बि धत
कागजातह हेरी अनस
ु धान स तोषजनक पमा
भएको वा नभएको िवचार गरी, आव यक देखेमा
स बि धत कानून यवसायीको बहससमेत सनु ी
अनस
ु धानको लािग िहरासतमा राखी रा न आव यक
देिखएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पि चस
िदनस म िहरासतमा रा ने आदेश िदन स ने छ

भ ने कानूनी यव था रहेको स दभमा ततु रट
िनवेदनसँग स बि धत ठगी मु ामा भएको अनस
ु धान
कानूनबमोिजम स तोषजनक रहेको भ ने नदेिखने ।
यसका साथै मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा १५ मा "िहरासतमा रहेको
यि लाई अनस
ु धान अिधकारीले छाड् न स नेः
(१) यस ऐनबमोिजम अनस
ु धानको िसलिसलामा
िहरासतमा रहेको कुनै यि लाई िहरासतमा रािखरहनु
आव यक वा उपयु नदेिखएमा अनस
ु धान
अिधकारीले सरकारी विकलको सहमित िलई वा
त काल य तो सहमित िलन सिकने अव था नभएमा
कारणसिहतको पचा खडा गरी य तो यि बाट धरौट
वा जमानत िलई वा िनजलाई कुनै माथवर यि को
िज मामा हािजर जमानीमा छाड् न वा ता रखमा रा न
स ने छ ।" ....भ ने कानूनी यव था भएको र रट
िनवेदकउपरको उि लिखत ठगी मु ामा पिन अिभयोजन
गन िनकाय सरकारी विकलबाट धरौट वा जमानत िलई
वा हािजरी जमानीमा छाडी वा कुनै माथवर यि को
िज मामा छाडी वा तारेखमा राखी मु ाको अनस
ु धान
गन गरी मु ा अनस
ु धान गन िनकायलाई सहमित
दान गन र मु ा अनस
ु धान गन िनकायले सोअनस
ु ार
कुनै माथवर यि को िज मामा हािजरी जमानीमा
छाडी मु ाको अनस
ु धान गन स ने नै देिखँदा प ाउ
परेका ततु रट िनवेदकका दाजु सिु नलकुमार यादव
नै उ ठगीको कसरु को मु ाका ितवादी संजय यादव
हो भ ने कागज माण कही ँकतैबाट खु न नसके को
अव थामा एक यि ले गरेको कसरु मा सोही यि नै
हो भ ने यिकन नभई थनु ामा नै राखेर अनस
ु धान गनु
कानूनको मम र भावनाअनक
ु ू ल मा न नसिकने ।
अतः उ ठगी मु ाको जाहेरी दरखा तमा
उ लेख भएको संजय यादव भ ने यि नै प ाउ
परेका सिु नलकुमार यादव हो भ ने िनि त नगरी
यी रट िनवेदकका दाजु सिु नलकुमार यादवलाई
अनस
ु धानको ममा राखेको थनु ा गैरकानूनी
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देिखएको हँदा कुनै माथवर यि को िज मामा हािजरी
जमानीमा छाडी उ ठगी मु ाको अनस
ु धान गन गरी
ततु रट िनवेदनको रोहमा िनजलाई थनु ाबाट मु
ग रिदनु भनी िवप ी महानगरीय हरी प रसर टेकु,
काठमाड का नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पल
ु ामी मगर
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७५-WH-०१५४,
ब दी य ीकरण, अिमतकुमार यादव िव.
उ च अदालत पाटनसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।

शाह उ िव ालयमा िमित २०७२ काितक १६
देिख मङ् िसर ८ स म हािजर भएको देिख छ । िनवेदन
बेहोरामा दाबी ग रएज तो स वा भइसके प चात् पिन
सािबक िव ालयबाट रमाना निदँदा उ जनि य
िन.मा.िव. मा नै हािजर रही कायरत रहेको भ ने बेहोरा
िमिसल संल न कागजातबाट देिखन नआउने ।
ततु िववादमा उठान भएको िव ालयमा
कायरत िश कले तलबभ ा पाउने वा नपाउने
अव थाका स ब धमा भएको कानूनी यव थाको
उ लेख हन सा दिभक ह छ । सो स ब धमा भएको
कानूनी यव था हेदा िश ा ऐन, २०२८ को दफा
१६ट मा िनयमानुसार िबदा वीकृत गराई बसेको
अव थामा बाहेक िव ालयमा अनुपि थित रहेको
िश कले अनुपि थत अविधको तलब, भ ा पाउने
छै न र य तो अविध िनजको सेवामा गणना हने
छै न भनी उ लेख ग रएको पाइ छ । उ कानूनी
यव थाका स दभमा रट िनवेदनको त यगत
अव था हेदा िनवेदकले दाबी गरेबमोिजम िनयमानस
ु ार
िबदा वीकृत गरी बसेको भ ने देिखएन । िनज िनर तर
हािजरी रहेको भ ने पिन देिखन आएको छै न । य तो
गैरहािजर रहेको अविधको तलब भ ा िदन मनािसब
नदेिखने ।
व ततु ः थायी पदमा कायरत िश कले
िनधा रत पा र िमक पाउनु िनजको अिधकार हो
भने आफू कायरत िव ालयमा उपि थत भई कत य
पालना गनु अथवा औपचा रक पमा िबदा वीकृ त
गराई िबदामा ब नु िनजको कत य हो । िश कले
आ नो कत यको पालना नगरी लामो अविध (१ वष)
स म कायरत िव ालयमा अनपु ि थत हँदा दगु म े का
बालबािलकाको िश ाको अिधकार हनन भएकोतफ
पिन िवचार पु याउनपु न ह छ । अिधकार र कत यको
पर पर स तल
ु न िम न गएमा मा दवु ै प को िहत र ा
हने ।
रट िनवेदकले िवप ीह का नाउँमा

इजलास नं.९
१
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या.
ी ई वर साद खितवडा, ०७४-WO-००३८,
परमादेश, िदपकुमार शाह िव. िश ा म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िमिसल संल न जनि य आधारभूत िव ालय
(सािबक िन.मा.िव.) को मािणत हािजर उतार हेदा
िनवेदक िदपकुमार शाह िमित २०७२ सालको
असार ११ स म िव ालयमा हािजर रहेको तथा सो
िमितप चात् िनज रट िनवेदक िव ालयमा हािजर
नभएको भ ने देिख छ । िमित २०७५ मङ् िसर २०
मा िव ालय यव थापन सिमितको िनणयबाट िश क
िदपकुमार शाह िव ालयबाट स वा भइसके पिछ
पनु ः फकर नआएको भ ने त य िमिसल संल न रहेको
िव ालय यव थापन सिमितको िनणय उतारसमेतबाट
ट पमा देिखएको छ । य तै रामदेव आधारभूत
िव ालय (सािबक िन.मा.िव.) को िमिसल संल न
स कल हािजरी रिज र हेदा िश क िदपकुमार
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परमादेशको आदेश जारी गरी २०७२ सालको
ावणदेिख िमित २०७३।३।१४ स मको तलब भ ा
िदलाई भराई पाउँ भनी ग रएको िनवेदनका स दभमा
हेदा, ततु िववादमा िनवेदक िदपकुमार शाह िमित
२०७२।७।१६ देिख ऐ. ३० गतेस म िवप ी रामदेव
िन.मा.िव. मा जु हािजर भई कायरत रहेको त य
िमिसल संल न िव ालयको हािजर रिज र तथा सो
िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितका तफबाट
िफराइएको िलिखत जवाफबाट देिखन आएको छ ।
िनवेदकले दाबी गरेको समयाविधम ये उपयु समयमा
िव ालयमा हािजर रहेको भ ने स ब धमा िववादरिहत
त रकाले पिु भएको देिख छ । िव ालयमा थायी
पदमा कायरत िश कले आफू कायरत अविधको तलब
सिु वधा पाउनपु न िवषयमा समेत दईु मत हन नस ने ।
अतः िनवेदकले िनवेदन मागदाबी गरेको
अविधम ये िवप ी रामदेव िन.मा.िव. मा हािजर रहेको
अविधको तथा िनजले कुनै िबदा वीकृ त गराई बसेको
भए सो िबदामा बसेको अविधको समेत िनवेदकले
पाउनपु न िनयमबमोिजम तलब भ ालगायतका सिु वधा
भु ानी िदनु िदलाउनु भनी रामदेव िन न मा यिमक
िव ालय रमागाउँ, ह लाको नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: सरोज िनिध वा ले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल भा ५ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७४-CR-०२३४, मानव
बेचिबखन तथा ओसार पसार, च भान भ ने राधे याम
ह रजन िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक
ितवादीले
पीिडतलाई
यौनशोषण गरेको कुरामा मौका तथा अदालतमा
सािबत नै छन् । साथै िनजको पनु रावेदन िजिकरमा
समेत आफूले पीिडतलाई पटक-पटक यौन स पक

गरेको भनी वीकार गरेको छ । पीिडतको मौकाको
कागज तथा अदालतको बकप बाट समेत सो कुरा
ट छ । पीिडतका संर क बाबु आमालाई कुनै
जानकारी नै निदई भारततफ लगेको देिख छ । पीिडत
प रवितत नाम ‘कृ णनगर’ वष १६ क देिख छ भने
िनजलाई अिभभावकको सहमित म जरु ीसमेत निलई
किपलव तु हँदै कृ णनगरको नाकास म पु याएको
अव था स माण पिु भएको छ । य तो अव थामा
पीिडतलाई बेचिबखन गन भारततफ लगेको होइन
भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर तकसङ् गत र
यायसङ् गत नदेिखने ।
िज ला
प देही
बटु वल
उपमहानगरपािलका-४ ि थत मैना बगरमा रहेको
होटल अटो यालेसमा रहेक पीिडतालाई नयाँ लगु ा
ख रद गन बहाना बनाई बटु वलको कृ णनगर नाकास म
ितवादीले पु याएको ट छ । िनजले पीिडतालाई
आफू ए लै आएको भ नु भनी िसकाएको त य उजागर
छ । िववाह गन उ े य भए छु ाछु ै जानक
ु ो ता पय
के हो, यी पनु रावेदक ितवादीले अपराधबाट सरु ि त
अवतरणका लािग सरु ि त तौरत रका तथा योजना
बनाई चातयु पूण त रकाबाट पीिडतालाई िसकाई
भारततफ लैजाने प च गरेको प छ । पीिडतालाई
काम ग ररहेको होटलबाट छुटाई लगेको, पटकपटक
यौन शोषण गरेको तथा पीिडतालाई लोभनमा पारी
आ नो िनय णमा िलई नेपालको एक ठाउँबाट अक
ठाउँमा लगेको देिख छ । उि लिखत कानूनले िनषेध
गरेको आपरािधक काय यी पनु रावेदक ितवादीले
गरेको देिखयो । ितवादीले पीिडतालाई नेपालबाट
भारततफ लैजाँदै गरेको अव थामा नै कृ णनगर
नाकामा प ाउ परेका छन् । ितवादीको उ काय
अिभयोग दाबीअनस
ु ारकै कसरु देिखने ।
आफूले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ
भनी पनु रावेदक ितवादीले पनु रावेदन िजिकर िलएतफ
िवचार गदा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
32

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असार - २
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले माणको भार
ितवादीउपर रहने गरी िवशेष यव था गरेको पाइ छ ।
सो ऐनको उ िवशेष यव थाअनस
ु ार मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐनअ तगतको कसरु
गरेको अिभयोग लागेको ितवादीले त ययु एवं
व तिु न माणबाट आ नो िनद िषता मािणत
गराउन स नु पदछ । साथै माण ऐन, २०३१ को दफा
२७ मा “ चिलत नेपाल काननू बमोिजम सजायमा
कमी वा छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउने कुनै
कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको
माण पु याउने भार िनजको हने छ” भ ने कानूनी
यव था रहेको छ । आफूले पीिडतलाई बेचिबखन
गन भारततफ लगेको होइन । िववाह गन सहमित
भई िववाह गन लगेको भ ने कुराको माण पेस गरी
पु ट् याई गन
ं भार उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार
यी पनु रावेदक ितवादीको नै हो । आफूले पीिडतालाई
बेचिबखन गन भारततफ लगेको होइन भ ने कुराको
माण पेस गरी यी पनु रावेदक ितवादीले आफूलाई
िनद िषता मािणत गनसके को नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादीले पीिडतालाई आमा
बाबल
ु े काम गन राखेको होटलबाट अिभभावकको
समेत सहमित र वीकृित निलई भगाई लगेको काय
गरेको पिु भएको छ । पीिडतालाई बहाना बनाई ललाई
फकाई िवदेश भारतमा लाने काय यी ितवादीले गरेको
वयम् पीिडतको बकप बाट देिखएको छ । होटलमा
ब चाको हेरचाह गनस म बसेक र यवहारबाट नै
प रप व नभएक पीिडतालाई लोभन र भावमा
पान सिजलो ह छ । अतः अिभभावको समेत सहमित
म जरु ीिवना नै नेपाल भारत िसमाना नाकास म
पीिडतालाई पु याई सके को ि थितमा ितवादीले
दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको पिु भएको छ । य तो
अव थामा आफूलाई कै द सजाय गरेको उ च अदालत
तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको फै सला निमलेकाले
बदर ग रपाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर

मनािसब देिखन नआउने ।
अतः िववेिचत आधार कारण तथा कानूनी
यव था र याियक िस ा तसमेतबाट यी पनु रावेदक
ितवादी च भान भ ने राधे याम ह रजनलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा ओसार
पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा
४(२) (ख) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १५(१)
(छ) बमोिजम ७ (सात) वष कै द हने तथा ितवादीबाट
पीिडतले .५०,०००।- (पचास हजार) ितपूित
भराई पाउने र ितवादीको काय नैितक पतन देिखने
कायसमेत भएको ठहर गरी िनजको हकमा भएको
किपलव तु िज ला अदालतको फै सला सदर ठहर
गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको
िमित २०७३।११।२४ को फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः- भरतकुमार दहाल
क यटु र: देिवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १५ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७३-CI-०४०४, िनषेधा ा,
रिव िसंह िव. िवनोद सदामस
ु हर
िनषेधा ाको आदेश कानून द कसैको
हक िहतमा ितकूल असर पन आशंकाको ि थित
देिखएमा कसैलाई कुनै काय गनबाट िनषेध गन वा
कुनै कुरा यथाि थितमा रा नको लािग जारी ग र छ ।
यसबाट कुनै यि को हक िसजना गन वा हक समाि
गन काय हँदैन । िनवेदकको िनिववाद हक रहेको
अव थामा िनषेधा ाको आदेश जारी गन सिक छ ।
कानूनबमोिजम िनिववाद हक थािपत भई नसके को
अव थामा िनषेधा ा जारी गन निम ने ।
ततु िववादमा िवप ी िनवेदकले आफू
बसोबास गरेको पोखरीको िडलको ज गा सावजिनक
रहेको भनी र पनु रावेदक िवप ीले उ पोखरी र
33

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असार - २
िडलको ज गा आ नो िनजी रहेको भ ने िजिकर
िलएको देिख छ । िववािदत ज गा िनजी वा सावजिनक
के हो भ ने कुरा सबतु माणको मू याङ् कन गरी िनणय
िलने हँदा िनषेधा ा कृितको िनवेदनबाट हेन िम ने
हँदनै । उ पोखरी र ज गा सावजिनक हो वा होइन ?
िवप ीको नाममा छुट दता हन स ने, नस ने के हो ?
भ ने स ब धमा िनवेदकले िदएको छुट ज गा दताको
िनवेदनबाट िनणय हन स ने नै देिखने ।
िववािदत ज गा नेपाल सरकारको नाममा
दता रहेको देिख छ । नेपाल सरकारको नाममा
दता रहेको स पि मा पनु रावेदकले अिहले नै हक
थािपत भए ज तो गरी सावजािनक भोगचलनमा
रहेको पोखरीको माछा मान, पोखरीको िडलमा
रहेका खह काट् न, उपभोग गन काय गन पाउने
देिखएन । नेपाल सरकारको नाममा दता रही सावजिनक
पमा भोगचलनमा रहेको पोखरी र पोखरीको िडलको
ज गा यि िवशेषले भोगचलन गन कुरा सावजिनक
नीित, मू य र मा यताको िवपरीत हने ।
अतः पनु रावेदकले िदएको छुट ज गा दताको
िनवेदन टुङ्गो नलागेस म िववािदत िज ला स तरी
गा.िव.स. िछ नम ता वडा नं. ३ क िक.नं. ३६८ को
०-७-११ पोखरी र िक.नं. ३६९ को १-११-९ महाड
ज गामा पोखरीको माछा मान, पोखरीको िडलमा
रहेका ख िव वा काट् ने, मा नेलगायतका काय
गरी िनजी तवरबाट भोग क जा नगन,ु नगराउनु र छुट
दता स ब धमा चलाइएको कारबाही कानूनबमोिजम
टुङ्गो नलागेस म उि लिखत पोखरी र पोखरीको
िडलको ज गालाई सावजिनक स पि को पमा
कायम रहन िदनु भ ने िनषेधा ाको आदेश जारी हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७१।११।१७ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।

४
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७३-CI-१४८५, िनषेधा ा,
अरिब द यादवसमेत िव. स रता िगरी
िवप ी
स रता
िगरीबाट
िमित
२०६९।१२।१७ मा करारनामा गरी ज गा भोग गरेको
भने पिन ियनै पनु रावेदक िनवेदक भई ियनै िवप ीउपर
करारको प रपालना गराई पाउँ भनी िदएको मु ामा
करार भिनएको िलखत करार ऐन, २०५६ बमोिजम
करारको अव थाको नदेिखएको भनी िनवेदन दाबी पु न
नसक फै सला भएको भ ने ततु मु ाको फै सलाबाट
देिख छ । िवप ीले दाबी िलएको करारको
िलखतअनस
ु ार करारको प रपालना ग रपाउँ भनी
दाबी नै नपु ने ठहरी सके को अव थामा अब सो
करारनामाबाट िवप ीको भोगािधकार रहन स ने
अव था पिन देिखएन । व ततु ः िववािदत ज गामा
पनु रावेदकह को कुनै कारको हक थािपत भएको
देिखएन । िववादको ज गा रिज ेसन पा रत गरी िवप ी
िनवेदकले िलएको र िनवेदकको हक वािम वमा रहेको
देिखँदा उ स पि िनवेदकले भोग िब , यवहार
गन स ने देिखने ।
िनषेधा ा कुनै काय गनबाट िनषेध गन वा
कुनै काय गन िदन, कसैबाट हन लागेको ग तीलाई
रो न वा यि को अिधकारको र ा गन योजनको
लािग जारी ग र छ । िनवेदकको िनिववाद हक रहेको
देिखएको अव थामा उ हकमा कसैबाट आघात
पान स ने आशंकाको अव था देिखएमा िनषेधा ाको
आदेश जारी गन सिक छ । िवप ी िनवेदकसँग गरेको
करारबमोिजम नै ज गा आफूह ले भोग गरेको भ ने
पनु रावेदकह को भनाइ रहेको देिखँदा िनवेदकको
ज गामा रहेको हकािधकारमा पनु रावेदक िवप ीह ले
असर पान स ने आशंकाको पिु भएको देिखएको हँदा
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हने ठहर भएको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको आदेश
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अ यथा नदेिखने ।
अतः िनवेिदकको ज गामा िनवेिदकाले
बनाएका भौितक संरचना जबरज ती तोडफोड नगन,ु
नगराउनु र ज गामा वेश नगन,ु नगराउन,ु बसधु ा
अगािनक फम स चालनमा कुनै िकिसमको बाधा
अवरोध नगन,ु नगराउनु भनी आदेश जारी हने ठहर
गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत राजिवराजको
िमित २०७३।३।१९ को आदेश सदर हने ।
इजलास अिधकृत : मदन पराजल
ु ी
क यटु र : देिवमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
काशकुमार ढु ंगाना, ०७३-CI-१६४८, िनषेधा ा /
परमादेश, लालमणी दास िव. फुलचन दास
िनवेदनमा उि लिखत स री, गा.िव.स.
मलेकपरु वडा नं. ७ िक.नं. १६७, २१८, २१९,
२३३, २३७, ३०१ ऐ. वडा नं. ८ िक.नं. ३६९ र ऐ.
वडा नं.९ को िक.नं.१५६ को ज गाह जानक दासको
नामबाट नामसारी भई ी ठाकुरवारी रामजानक
यूका नाममा रहेका भ ने देिखएको र िवप ी िनवेदक
फुलचन दास बैरागी िववािदत ठाकुरवारी राम जानक
मि दरको पज
ु ारी रहेको भ ने देिख छ । िनजकै गु
बबु ा वः जानक दासले आ ना नाम दताको स पि
दान गरी सो मठ मि दरको िनमाण भएको भ ने त य
रहेको देिखयो । जनु उ े यको लािग दाताले उ
ज गा दान गनु भएको हो, सोही उ े य ाि को लािग
उ स पि को प रचालन हनपु न र उ स पि को
संर ण, स ब न गनपन
ु कुरामा िववाद हन नस ने ।
िवप ी फुलचन दास उ मठको पज
ु ारी
मह थ रहेको भ ने देिखएको छ । िनवेदक उ
मि दरको पज
ु ारी रहेको त यलाई िवप ीह ले
समेत अ यथा भ न सके को छै न । पनु रावेदकले मठ

िखचोला चलन मु ा िदँदा वादीको दाबी पु न नस ने
ठहरी अदालतबाट फै सला भएको देिखएको छ । ियनै
पनु रावेदक लालमणी दासलाई जानक दासको चेलो
कायम गन निम ने भनी अदालतबाट समेत फै सला
भइरहेको देिख छ । िमित २०४५ सालदेिख नै िवप ी
फुलचन दास बैरागी सो मठको पज
ु ारी मह थ भई काय
ग ररहेको भ ने अदालतको फै सलाबाट देिखयो । ियनै
पनु रावेदकले िवप ी िनवेदकउपर मह थ पज
ु ारीकै
िवषयमा पटकपटक मु ा गरी पनु रावेदकको दाबी
नपु ने गरी फै सलासमेत भएको देिखने ।
मि दर स ब धमा “ ी ठाकुरवारी
रामजानक गुठी संर ण आ म नामक सं था”
िमित २०७१।१२।२४ मा िज ला शासन कायालय,
स रीमा दता भएको भ ने पनु रावेदकको िजिकर
स ब धमा हेदा सामािजक धािमक वा परोपकारी
कायको लािग सं थाह दता गन सिकने नै ह छ ।
सं थाले आ नो िवधानबमोिजम काय स चालन गन
हो । सं थाले ा गरेको माणप हेदा सावजिनक
देव थल देिखँदा सावजिनक स पि नै रहने गरी र यो
सं था दता हनअ
ु िघको कुनै पिन चल, अचल स पि
िधतो ब धक िदन वा कुनै कारले हक छाडी िदन
नपाउनेसमेत गरी मा यो सं था दता ग रएको छ भ ने
देिख छ । पर परादेिख चली आएका मू य मा यताह
र सो स ब धमा भएका अदालतको फै सलासमेतको
ितकूल हने गरी पिछ दता हन आएको सं थाले काय
गन िम छ भ न निम ने ।
अतः िवप ी फुलचन दास बैरागी िनर तर
पमा मठको मह थ पज
ु ारीको पमा अदालतका
फै सलाह बाट समेत काय ग ररहेको थािपत भइरहेको
हँदा सो कायबाट िनजलाई अवरोध नगन,ु मि दरको
पूजाआजा गन िदनु भनी िवप ी पनु रावेदकको नाममा
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याएको त कालीन
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०७३।३।१९
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को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः मदन पराजल
ु ी
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७४-CI-००७५, िनषेधा ा,
संिगता पौडेल िव. सनी थापा
िवप ीले ओमकुमारी काक बाट िनवेदकले
आ नो िक.नं.१५० को ज गा र ढकबहादरु बाट मैले
िक.नं.१५१, र िक.नं.७७ को ज गा ख रद गनअगावै
ु
हा ा दाताह िबचमा िमित २०६२।६।१६ मा
बाटोस ब धी स झौता भई िनवेदकको िक.नं. १५०
को ज गाको दि णतफबाट ९ िफटको बाटोमा जे जित
ज गा पछ सोको आधा े फल बराबरको हन आउने
रकम ितआना .३,६५०००।– पैयाँको दरले
िवप ीको दातालाई िदन म जरु गरेकोले िक.नं.१५०
को ज गा िक ाकाट गरी िक.नं. १५४ को ज गा नेपाल
सरकार बाटो कायम भएको, दाताले िक.नं. १५१
को ज गामा घर बनाउन नगरपािलकाबाट न सा
पास हँदा क ची बाटो मािणत भइसके को र सो
बाटोबाहेक मेरो िक.नं. १५१ मा बनेको घरको बाटो
िनकास कतै नभएको, ढल खानेपानीको पाइपसमेत
सोही बाटोमा रािखएको, ाविलङसमेत ग रएको
सावजिनक बाटो रहेको भ ने िजिकर िलएको देिख छ ।
िलिखत जवाफबाटै िनवेदकको ज गामा रहेको िनजको
हकािधकारमा िवप ीले असर पान स ने आशंकाको
पिु भएको देिखने ।
यसै ज गाको स ब धमा यसअिघ पिन
िवप ी सनी थापाका दाता ओमकुमारी काक र
ियनै पनु रावेदकका दाता ढकबहादरु काक का िबच
मु ा मािमलाह चलेको भ नेसमेत देिखएको छ ।
दाताह का िबच िमित २०६२।६।१६ मा भएको बाटो
स ब धमा भएको साझा स झौताबमोिजम िक.नं.१५०

को ज गा िक ाकाट भई कायम भएको िक.नं.१५४
नेपाल सरकार बाटो र िक.नं.१५५ िवप ीको
दाता ओमकुमारी काक कायम भएको भ ने लट
रिज ारको ितिलिपबाट देिखएकोमा मख
ु िम न
नसके को कारण उ काट भएका िक ा त कालै बदर
गरी पनु : िक.नं.१५० नै कायम भएको देिख छ । ियनै
पनु रावेदक संिगता पौडेलले ियनै िवप ी सनी थापाउपर
मालपोत कायालय, िड लीबजारमा िदएको उ
िक ाह बदर गरी िक.नं.१५० नै कायम ग रएकोमा
िक.नं. १५०बाट कायम भएका िक ा यथावत कायम
राखी बाटो कायम ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनमा
कसैको हकिहतमा असर परेको नदेिखँदा के ही ग ररहनु
परेन भनी मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट िमित
२०७०।८।२५ मा िनणय भएको देिख छ । मालपोत
कायालय र नापी कायालयबाट िक.नं.१५० क ाकाट
गरी िक.नं. १५४ सरकारी बाटो र िक.नं. १५५
ओमकुमारी काक को कायम भएकोमा सो िक ाकाट
बदर गरी सािबकको िक.नं.१५० नै कायम गरेतफ
ियनै पनु रावेदकका दाता ढकबहादरु काक ले मालपोत
कायालय, िड लीबजारसमेत उपर िदएको िक.नं.१५४
र १५५ बदर गरी िक.नं. १५० कायम गरेको िनणय र
सोस ब धीका प समेत उ षे णको आदेशले बदर गरी
उ िनणय काया वयन नगनु भ ने परमादेशको आदेश
जारी ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनसमेत ततु मु ासँगै
खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७२।२।२७ मा आदेश भएको देिखने ।
कसैको ऐन द अिधकारमा कसैले आघात
पान आशंका रहेमा िनषेधा ाको आदेश जारी ह छ । यो
िववादको कृ ितअनस
ु ार िनषेधा मक वा िनदशा मक
दवु ै हन स छ । यो कुनै काय गनबाट िनषेध गन वा
कुनै काय गन िदन अदालतबाट जारी हने ह छ ।
िनषेधा ाको आदेशबाट कुनै यि को हक िसजना
गन वा हक समाि गन काय हँदैन । कसैबाट हन
लागेको ग तीलाई रो ने वा यि को अिधकारको र ा
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गन उपचारको पमा यसलाई िलइ छ । िनवेदकको
िनिववाद हक रहेको देिखएको अव थामा उ हकमा
कसैबाट आघात पान स ने आशंकाको अव था
देिखएमा िनषेधा ाको आदेश जारी गन सिकने ।
जहाँस म सािबकदेिख चली आएको वा िदई
आएको बाटो िनकास ब द गरेको भ ने पनु रावेदकको
िजिकर रहेको छ, अिघदेिख चली आएको वा िदई
आएको ठाउँको िनकास कसैले थु न हँदैन, अिघदेिख
नचलेको र िदई नआएको ठाउँमा जबरज ती गरी िलन
वा चलन गन पिन हँदैन । सािबकदेिखको बाटो िनकास
ब द गरे कानूनबमोिजम उजरु परेका बखत सबतु
माण बझ
ु ी िनणय ह छ । सबतु माण बझ
ु ी िनणय
गन कुरा िनषेधा ा मु ाबाट बो न सिकने अव था
रहेन । पनु रावेदकले बाटोको स ब धमा कानूनी
उपचारको माग अवल बन गन स ने नै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधारह बाट िक.नं.
१५० को ज गा यी िनवेदकको िनिववाद हक भोगको
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम िक.नं. १५० को ज गामा
वाल-पखाल लगाउन बाधा िवरोध नगन,ु नगराउनु साथै
वाल-क पाउ ड लगाएपिछ लगाएको वाल-क पाउ ड
भ काउनेलगायतका कुनै पिन काय नगन,ु नगराउनु
भनी िवप ीको नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने
ठह याएको ता कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७२।२।२७ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः- मदन साद पराजल
ु ी
क यटु र: देिवमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या.
ी काशकुमार ढुंगाना, ०७६-WH-००१५,
ब दी य ीकरण, युवराज भ ने गुणराज बल िव.
िस धुली िज ला अदालत, तहिसल शाखासमेत
िनवेदन बेहोरा तथा िलिखत जवाफसमेतलाई

म यनजर गदा िनवेदकलाई िस धल
ु ी िज ला
अदालतबाट रहजनी चोरी मु ामा कै द ०।२।०
(दईु मिहना) र . १,६१,०००/- ज रवाना हने
तथा ज रवानाबापत समेत कै द नै हने ठहरी िमित
२०७२।०८।१३ मा फै सला भएको देिखयो । उ
फै सलाअनस
ु ार िनज िनवेदक िमित २०७२।०५।०४
देिख प ाउ परी हालस म थुनामा नै रहेको
देिख छ । िनवेदकलाई लागेको २ मिहना कै द िमित
२०७६।०७।०३ गते समा भइसके को कुरामा समेत
िववाद नदेिखने ।
िनवेदन मागबमोिजम प रवितत कानूनी
यव थाअनस
ु ार िमित २०७२।०७।०४ गतेबाट
बसेको कै दको दैिनक . ३००/- का दरले क ा हने
हो वा होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा सो स ब धमा
भएको कानूनी यव थाको िसंहावलोकन गदा के ही
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन
र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा
“कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतबाट भइसके को
सजाय सोही कानूनबमोिजम नै काया वयन हने
छ । तर य तो सजाय मल
ु ुक अपराध संिहतामा
सोही कसरु मा लेिखएको सजायभ दा बढी हने रहेछ
भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएकोबमोिजम
काया वयन हने छ” भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । य तै मल
ु क
ु संिहतास ब धी के ही नेपाल
ऐनलाई संशोधन गन बनेको ऐन, २०७५ को दफा
७ ले के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ का दफा ३९ मा
उपदफा (२) को ख ड (ख) पिछ ख ड (ख१) थप गरी
"िवचाराधीन वा फैसला भइसके को मु ामा ज रवाना
वा िबगोबापत कै द गदा वा कै द बसेको अविधलाई
ज रवानामा प रणत गनुपदा मल
ु ुक देवानी
कायिविध संिहता र मल
ु ुक फौजदारी कायिविध
संिहताको यव थाबमोिजम हने छ” भ ने यव था
गरेको देिख छ । यस स ब धमा यस अदालतबाट
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मातहतका सबै अदालतका नाउँमा जारी ग रएको
िमित २०७५/१०/१० च.नं.१८४१ को प रप मा
समेत ज रवानाबापत कै दमा बसेका यि ह को
हकमा पिन िदनको . ३००।- का दरले िहसाब गरी
संशोिधत कै दी पज
ु िदनु भ ने उ लेख गरी थप प
पा रएको पाइ छ । उपयु ानस
ु ारको कानूनी यव था
हेदा िनवेदक ितवादी भएको चोरी मु ाको फै सला
हँदाका अव थामा ज रवानाबापतको कै द िनधारण गदा
ितिदन २५ पयाँका दरले तोिकएको भए तापिन
प रवितत कानूनी यव थामा रट िनवेदकको हकमा
ज रवानाबापत कै द गनपदा
ु िदनको .३००।- का
दरले कै द क ा हन मनािसब देिखन आउने ।
य तै िवषयव तु समावेश भएको नेपाल
सरकार िव रामबहादरु काक भएको जबरज ती
करणी (ने.का.प.२०७१, अङ् क ७, िन.नं.९२०९)
मु ामा यस अदालतबाट कुनै कसरु का स ब धमा पिछ
जारी भएको ऐनले चाहे यो Codified नयाँ कानून
होस् वा Consolidated कानून होस् वा संशोिधत
दफा होस्, सजाय घटाएको वा अिभयु लाई सिु वधा
िदएको छ भने कानूनमा प पमा अ यथा यव था
गरेकोमा बाहेक अ य अव थामा िस ा ततः य तो
पिछ लो कानून वा दफाको योग गन िम ने नै ह छ ।
यसरी िनिमत वा प रमािजत कानून ex-post facto
law िभ नपन ...भनी िस ा त ितपादन भएको
पाइने ।
अत: उि लिखत आधार तथा
कारणसमेतबाट िनवेदकलाई लागेको ज रवाना
.१,६१,०००।- बापत िदनको . ३००।- का
दरले कै द क ी गदा, िमित २०७२/०७/०४ बाट
गणना भई िमित २०७३/१२/२५ मा िनजलाई ठहर
भएको ज रवानाबापतको कै दको सजाय भु ान
भइसके को देिखएकाले िस धल
ु ी िज ला अदालतबाट
सो सिु वधा िदन निम ने भनी िमित २०७६/०१/२३
मा भएको आदेश र िमित २०७६/०२/०६ को

जानकारी प समेत उि लिखत कानूनी यव था एवम्
याियक िस ा तसमेतबाट कानूनिवपरीतको देिखँदा
िनवेदकलाई तु त थुनाबाट मु ग रिदनु भनी
िवप ीको नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृत : सरोजिनिध वा ले
क यटु र : देिवमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३ गते रोज ३ शभु म् ।
८
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७५-CR-१७९९, सरकारी
छाप द तखत िकत, नेपाल सरकार िव. िदपे साद
यादवसमेत
ितवादी अिनलकुमार धानको नामबाट
ितवादी अि मतादेवी अ वालको नाममा नामसारी
भएको उ सवारी साधनको न बर दता तथा
िबलबक
ु समेत िकत तयार गन कायमा नारायणी
यातायात कायालयमा कायालय सहयोगीको पमा
कायरत रहेका अका यथ ितवादी िदपे साद
यादवको संल नता रहेको भ ने स दभमा िवचार
गदा, िनज ितवादी दाबीबमोिजमको िकत कागजात
तयार गन कायमा संल न रहेकोमा मौकामा तथा
अदालतमा समेत इ कार रहेको देिख छ । ितवादी
िबटु र अरमानसमेत भ ने मह मद खस
ु द अली शेषले
ततु मु ामा अनस
ु धान अिधकारीसम िमित
२०७२।१।१३ मा र मकवानपरु िज ला अदालतमा
दायर भएको उ मु ा नं. ०७१-CR-११९ को ठगी
तथा सङ् गिठत अपराध मु ामा अनस
ु धानको ममा
बयान गदा, ना. २ च. ७९३० नं. को कार अिनलकुमार
धानको नामबाट अि मतादेवी अ वालको नाममा
नामसारी गन काय यी ितवादी िदपे साद यादवसँग
िमली गरेको हो भनी पोल गरेको देिखएको तर िनज
ितवादी िबटु र अरमानसमेत भ ने मह मद खस
ु द
अली शेषले मकवानपरु िज ला अदालतमा बयान
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गदा उ कार को कसले कहाँबाट याए मलाई थाहा
छै न । मैले िब गरी ठगी गरेको होइन । यातायात
यव था कायलयबाट सवारी पास पिन गराएको
होइन भनी बयान गरेको देिख छ । यी ितवादी
िदपे साद यादव यातायात यव था कायालयमा
कायालय सहयोगी पदमा कायरत रहेको देिखएको हँदा
सो पदको कमचारीको सहयोगबाट सरकारी कागज
बनेको भ ने िनज ितवादी िबटु र अरमानसमेत भ ने
मह मद खस
ु द अली शेषको भनाइसमेत िव सनीय
देिखन आउँदैन । अनस
ु धानको ममा गरेको पोल
बयान अ य वत
माणह बाट पिु भएको
अव थामा मा माण हण गन सिकने हो । िनज
ितवादी महमद खस
ु द अली शेषले ततु कसरु मा
ितवादी िदपे साद यादवको समेत संल नता रहेको
भनी अिधकार ा अिधकारीसम स म पोल गरेको
देिख छ । अदालतमा आई दाबीको कसरु मा आफै ँ
इ कार रही अ य ितवादीलाई पोल गरी बयान गन
सके को देिखँदैन । अनस
ु धानको ममा भएको सो
पोल बयान अ य िमिसल संल न माणबाट समेत पिु
हने आधार नदेिखने ।
िकत ज तो फौजदारी कसरु मा सजाय गदा
कसरु को कृितले नै व तिु न माणले कसरु ठहर
हनपु न ह छ । अनमु ान तथा शंकाको भरमा मा कसरु
ठहर हने आधार ब दैन । ततु वारदातमा यी यथ
ितवादी िदपे साद यादव यातायात कायालयको
कायालय सहयोगी ज तो िन न तरको कमचारी
भएकोमा कायालयको िज मेवार यि को संल नता
िवना उ काय हन नस नेमा यसतफ अनस
ु धान
पया त भएको भ नेसमेत देिखँन आउँदैन । यी ितवादी
िदपे साद यादवको द तखत नमूनासमेत िववािदत
कागजातमा भएको ह ता रसँग परी ण हँदा यिकन
भएको ि थितसमेत देिखन नआउने ।
अतः यी यथ ितवादीह िदपे साद
यादव र अि मतादेवी अ वालको आरोिपत कसरु मा

संल नता रहेको भ ने पिु भएको नदेिखँदा िनज
ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
ठह याएको हदस म सु पसा िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत जनकपरु ,
अ थायी इजलास वीरग जको फै सला अ यथा भएको
भनी मा न िमलेन । िनज ितवादीह िदपे साद
यादव र अि मतादेवी अ वाललाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन आएन ।
तसथ, ितवादीह िदपे साद यादव र
अि मतादेवी अ वाललाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ
िदने ठह याएको हदस म सु पसा िज ला अदालतको
िमित २०७३।३।१५ को फै सलालाई सदर गरेको उ च
अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जको
िमित २०७५।०९।१७ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : नारद साद भ राई
क यटु र : रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७७ साल जेठ १९ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.१०
१
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७५-CR-१४५२, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. स तोष शमा बडही
जाहेरी दरखा तको बेहोरा हेदा िज ला मोरङ
थलाहा गा.िव.स. वडा नं. ८ ि थत रहेको उखबु ारी
निजकै दाउरा खोजी रहेको अव थामा ितवादीले
जबरज ती िनय णमा िलई डर ासमा पारी
पटकपटक जबरज ती करणी गद गरेको अव थामा
मािनसह ह ला गद िहँडेको सनु ी िनजले छोडी भागी
गएका हन् म उखबु ारीबाट बािहर िन कँ दा आमालाई
भेटेपिछ सबै कुरा बताएको हँ भ नेसमेतको बेहोरा
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उ लेख भएको पाइ छ । पीिडताको उमेर वष १८
को भई िनज अिववािहत िकशोरी रहेको भ ने देिखन
आएको र वारदात थल कुनै सनु सान एका त ठाउँ
नभई सडक निजकै रहेको भ ने पिन पीिडता वयम्ले
मािनसह ह ला गद िहँडेको सनु ी ितवादी भागी
गए भनी लेखाएको बेहोराबाट नै देिखँदा हार गहु ार
ितकारको स भावना मौजदु रहँदारहँदै य तो कुनै
यास पीिडताबाट भएको भ ने देिखएन । बाटादेिख
निजकै १८ वष पगु ेको पीिडतालाई ए लै ितवादीले
जाहेरवाली पीिडताले भनेबमोिजमको आरोिपत कसरु
गरे होलान् भनी भ न उपयु र मनािसब देिखँदैन ।
जबरज ती करणीको वारदातको स ब धमा घटनामा
भएको बल योगको अव था, सनु सान म त मा दा
पु न नस ने कृ ितको थान र ितकार गरेको
अव था, पीिडताको उमेर र आरोपीह को सं या
एवं पीिडताको वा य जाँच ितवेदनबाट देिखएको
बेहोरा ज ता कुराह को मा यमले नै कसरु थािपत
हने नहने र कसरु दार हो, होइन ? भ ने कुराको
िन य ल गदा यायसङ् गत हने ।
ततु िमिसलमा मािनसह ह ला गद
िहँडेको सिु नने ठाउँमा वारदात भयो भिनएको,
पीिडताको उमेर १८ वष भई पीडक ए लो देिखएको,
पटकपटक करणी भयो भने पिन पीिडताबाट हारगहु ार
ितकार भएको भ ने नदेिखएको, पीिडताको वा य
जाँचको ितवेदनमा क याजाली याितएको भनी
उ लेख नभएको भ नेसमेत देिख छ । पीिडताको
शारी रक परी ण ितवेदनबाट old headling
scratch mark at upper part of chest, old
scratch mark near left nipple भ नेस म उ लेख
भई क याजालीको बारेमा के ही उ लेख भएको पाइँदनै ।
पीिडताले पटकपटक जबरज ती करणी गरी मािनसको
ह ला सनु ेपिछ छोडी गए भनेकोमा क याजालीको
अव था के क तो िथयो यस कुराले िन य पिन मह व
रा यो । तर सोको अभाव रहेको देिखयो । उपि थत

भई बकप गन डा. अशोककुमार महतोले पीिडताको
जबरज ती करणी भए नभएको यिकन गन सिकएन,
यिकनसाथ भ न नसिकने भएकोले राय िदइएन भ ने
आ नो बेहोरा लेखाएको पाइ छ भने डा. अ जु देवले
रपोटह बाट रेपको पोिजिटभ फाइि डङ नभएकोले
र रेप भएको प ा ला न नसिकएकोले राय निदइएको
भनी बकप गदा आ नो बेहोरा लेखाएको पाइ छ ।
यसरी पीिडताको क याजाली (Hymen) याितएको
भनी वा य जाँच ितवेदनमा उि लिखत भएको
नपाइन,ु शरीरमा देिखएको भिनएको सामा य खत
परु ानो देिखन,ु हार गहु ार र ितकारको अव था
नदेिखन,ु आरोिपत कसरु मा ितवादी इ कार रहेको
अव था देिखनबु ाट के बल पीिडताले भनेको लेखाएको
ए लो भनाइ मा आरोिपत कसरु पिु हने आधार ब न
स ने नदेिखने ।
फौजदारी मु ामा आरोिपत कसरु शंकारिहत
वत व तिु न िव ासयो य माण ारा पिु
मािणत भएको देिखनु पदछ । िन प र य
वत माणको अभावमा कसैलाई पिन कसरु दार
ठहराउँदा फौजदारी याय िस ा तले य तो
कुरालाई सहजतापूवक वीकार गदन । फौजदारी
यायको सवमा य िस ा तको आधारमा कसैलाई
पिन फौजदारी कसरु को कसरु दार ठहर गदा य ,
वत , व तिु न र िव ासयो य माणको आव यक
ह छ । तर ततु िमिसलको स दभमा ितवादीले
आरोिपत कसरु गरेको पिु हने यस िकिसमको
माणको िमिसलमा अभाव देिखँदा पीिडताको ए लो
भनाइ यो पिन अ य वत
माणबाट स पिु
नभएको अव थामा यि कै आधारले ितवादीलाई
आरोिपत कसरु मा कसरु दार ठहराउन निम ने ।
अतः अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम
गरी ितवादीलाई ५(पाँच) वष कै दसमेत गन गरी
मोरङ िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी
गरी ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने
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ठहर गरी भएको उ च अदालत िवराटनगरको िमित
२०७५/१/१२/४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िसजना गौतम
इित संवत् २०७७ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७५-CR-२१९३, झु ा िववरण पेस
गरी ाचार गरेको, नेपाल सरकार िव. िदपे कुमार
पैकरासमेत
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६
(१) मा “कुनै यि ले रा सेवकको ओहदा पाउने
वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैिसयत, लाभ
वा सिु वधा पाउने उ े यले शैि क यो यता, नाम,
तीनपु ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नाग रकता वा
यो यता वा अ य कुनै कुराको झु ा िववरण िदएमा
वा सोस ब धी झु ा माणप पेस गरेमा िनजलाई
कसरु को मा ाअनस
ु ार छ मिहनादेिख एक वषस म
कै द र दस हजार पैयाँदेिख िबस हजार पैयाँस म
ज रवाना हने छ” भ ने यव था रहेको छ । उ
दफाको सम बनोटको अ ययन गदा रा सेवकको पद
पाइसके को यि ले सो ओहदामा बसेर िनयमानस
ु ार
आजन गरेको िबरामी िबदा वीकृ त गराउने उ े यका
साथ बेहोरा ढाँटेर अथात् िबरामी परेर आराम गनपन
ु
अव थामा नभएको यि ले िबरामी परेको भ ने
बेहोराको माणप बनाएर पेस गरी आफूले उपयोग
गन पाउने र सेवा अविधमा योग नगरेका ख डमा
येक वष पा ने िबरामी िबदा सि चत भएर सेवािनवृ
भएपिछ सोबापत सोही अव थाको तलब के लका
आधारमा पाउन स ने रकम िलएकोलाई उ दफा
१६ को उपदफा (१) ले समेट्न खोजेको मा न िम ने
देिखएन । ितवादी िदपे कुमार पैकराले पटकपटक
एउटै बेहोराको िबरामी परेर आराम गन आव यक
छ भ ने कुरा लेिखएको माणप पेस गरेर िबदा

माग गरेपिछ िबदा वीकृत गन अिधकारीले िनज
िदपे कुमार पैकराको वा यका बारेमा चासो राखेर
िनजलाई आफूसम उपि थत गराएर वा आफै ँ वा अ
कोही िज मेवार अिधकृत िनज िबरामी कमचारीकहाँ
पठाएर वा य ि थित बु नपु नमा सो गरेको
देिखएन । एउटा कमचारीले िबदा वीकृत ग रपाउँ
भनेर सोको साथमा माण व प राखेको माणप को
बेहोरा ६/६ पटक समान िकिसमको रहेको अव थामा
पिन सोतफ के ही िवचार नगरी िबदा वीकृत गरेको
देिखएको छ । िबदा वीकृत गन अिधकारीले सो
स ब धमा यान पु याएको देिखएन । आ नो सि चत
िबदा वीकृत ग रपाउँ भनी िनवेदनसाथ पेस गरेको
माणप लाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१६ (१) ले प रक पना गरेको झु ा िववरणको कोटीमा
रा न िम ने नदेिखने ।
अब िवशेष अदालत काठमाड बाट
ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठहर
गरी भएको फै सला िमलेको छ वा छै न भनी िवचार
गदा ितवादी िदपे कुमार पैकराले आफू िबरामी भई
उपचार गराएको भ दै िसफा रस गराएर पटकपटक
िबरामी िबदा वीकृत गराई िबदाको अविधभर दि ण
को रयामा कायरत रहेको र सो अविधको तलब भ ा
बिु झिलएको भ ने र अका ितवादी ल मी साद
मैनालीले वा य परी ण गरी िदपे कुमार पैकरालाई
अ आरामको ज रत छ भनी िसफा रस ग रिदएको
कुरा नै ततु िमिसलमा िववादको िवषय देिखने ।
एउटा िनजामती कमचारीले बनावटी कुरा
बनाई खडा गरी यसबाट के ही लाभ र सिु वधा िलएको
भ ने स दभमा िबरामी िबदा कमचारीले िनयमानस
ु ार
पाउने सिु वधािभ ै पन िवषय हो । यसको उपयोग गन
स ब धमा छु ै ऐन र िनयमावलीले यव था गरेको
पाइ छ । ितवादी िदपे कुमार पैकराले माग गरेको
सिु वधा दान गन िज मेवार अिधकारीले सिु वधा दान
गरेप ात् ितवादी िदपे कुमार पैकराले उपभोग गरेको
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देिख छ । यसरी सिु वधा दान गन अि तयारवाला
अिधकारीले सिु वधा िदँदा कुनै
उठाएको भ ने
िमिसलबाट देिखँदैन । यसैले चार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा १६(१) ले ितवादीबाट भएको
ि याकलापलाई समेट्न स ने अव थाको नदेिखने ।
जहाँस म ितवादी िदपे कुमार पैकरा
िव ऐनको दफा १७ बमोिजम लगाइएको आरोप
छ, सो स ब धमा दफा १७ को िशषक नै “सावजिनक
स पि को हािन नो सानी गन लाई सजाय” भ ने
देिखएको र िबरामी िबदा िलँदा वा सि चत भई
िनवृ हँदा रा सेवक कमचारीले िनजामती सेवा
ऐन र िनयमानस
ु ार सोको सिु वधा पाउने िवषय
भएकोले यसलाई सावजिनक स पि को हािन
नो सानीअ तगतको िवषय भ न िम ने ि थित र
अव थासमेत देिखँदनै । यसरी मािथ पिन िववेचना
भइसके कोले पनु राविृ को आव यकता नहँदा नहँदै
पिन सारांशमा िबरामी िबदाको उपयोग र उपयोग
गन िवषयमा छु ै ऐन र िनयमले यव था गरेको र यो
रा सेवक कमचारीले पाउने सिु वधाअ तगतको िवषय
भएको र उपभोग गरेको सिु वधा िनयमसङ् गत भए
नभएको सोही ऐन िनयमअ तगत हे रने िवषय भएकोले
ितवादी िदपे कुमार पैकराउपर िलइएको आरोप
दाबीको स ब धमा अिभयोग दाबी लगाउँदा उ लेख
भएको ऐनको दफाह नै स बि धत भई आकिषत हने
अव थाको नदेिखने ।
अका ितवादी ल मी साद मैनालीको
हकमा हेदा ितवादी िदपे कुमार पैकराको हकमा
अिभयोग मागदाबीबमोिजम आरोिपत कसरु थािपत
हन नस ने भएपिछ मितयारको अव था िसिजत हन
नस ने भएबाट ितवादी ल मी साद मैनालीलाई
आरोप दाबीबमोिजम मितयार कायम गन िम नेसमेत
नदेिखने ।
तसथ, मािथ उि लिखत भई िववेचना
भएको आधार र कारणसमेतबाट दाबीबमोिजमको

आरोिपत कसरु ितवादीह िदपे कुमार पैकरा र डा.
ल मी साद मैनालीबाट भए गरेको भ ने नदेिखँदा िनज
ितवादीह ले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई
िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७५।८।१७ मा
भएको फै सला िमलेको नै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िबना गौतम
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ४ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-CR-०२९०, वैदेिशक
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. आन दकुमार चौधरी
ितवादीले जाहेरवालाबाट वैदेिशक
रोजगारमा पठाउने योजनको लािग रकम िलएको
र पीिडतह नरेशकुमार साफ , राम खेलौन
कापरी, सरु शे कुमार साहलाई Classic Overseas
Manpower Pvt. Ltd ले कानूनबमोिजम वीकृ त
िलई वैदेिशक रोजगारको लािग पठाएको र स पूण
ि या पु याई क पनीमा स झौता गराई पीिडतह
रोजगारीमा गएको देिख छ । मलेिसयाको क पनीमा काम
गरेपिछ भनेबमोिजमको काम र पा र िमक नपाएको
भनी पीिडतह नेपालमा िफता आएको देिख छ ।
उि लिखत कुराह को स दभमा ततु मु ा वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणको े ािधकारिभ नपन र
े ािधकार नभएको िवषयमा अिधकारको योग गरी
कसरु कायम गरी सजाय गन निम ने हँदा अिभयोगप
मागदाबी खारेज हने ठहछ भनी िमित २०७३।०४।१८
मा वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट फै सला भएको
पाइने ।
पीिडत भिनएका यि ह सरु शे कुमार साह,
नरेशकुमार साफ र राम खेलौन कापरीलाई िमित
२०७०।१०।२३ गते म वीकृ ित िलई मलेिसया
ि थत MEGATRAX PLASTIC INDUSTRIES
SDN.BHD क पनीको लाि क कारखानामा
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Factory Worker मा काम गनका लािग स झौता
गरी नेपाल सरकारले तोके बमोिजमको ित यि .
८०,०००/- का दरले बिु झिलई रोजगारमा पठाएको
हो । यी मािनसह लाई िवदेश रोजगारमा पठाएपिछ
आफूलाई अ ठ् यारो भएको तथा फक आउनपु न भनेर
किह यै जानकारी नगराएको हँदा िनज मािनसह
िवदेश रोजगारमा रहेको वा फक नेपाल आएको थाहा
जानकारी नभएको र ितवादी Classic Overseas
Manpower Pvt. Ltd सं थाको कमचारी नभएकोले
आ नो सं थाभ दा बािहर बसेर गरेको कागजका
िवषयमा िज मेवारी निलने बेहोराको लािसक
ओभरिसज मेनपावर ा.िल.का स चालक बहादरु
खड् काले वैदिे शक रोजगार यायािधकरणमा बकप
गरेको पाइयो । यसबाट पीिडतह लाई अनमु ित ा
सं थाले वैदिे शक रोजगारीका लािग िवदेश मलेिसयामा
पठाएकोमा स झौताबमोिजमको काम र पा र िमक
निदएको कारण अ यायमा परेको भ नेस मको िववाद
रहेको देिखन आयो । वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को
दफा ५५ मा “कुनै इजाजतप वालाले कुनै कामदारसँग
एउटा क पनीमा काम गन भनी करार गरी सोभ दा
कम पा र िमक र सिु वधा पाउने गरी वा कामको
कृित नै फरक पारी अक क पनीमा काम लगाएमा
वा जनु कामको लािग वैदेिशक रोजगारमा पठाएको हो
सो काममा नलगाई अक काममा लगाएमा वा जित
पा र िमक र सिु वधा िदने भनी लगेको हो सोभ दा
कम पा र िमक र सिु वधामा काम लगाएमा िवभागले
इजाजतप वालालाई एक लाख पैयाँ ज रवाना गन
छ र जित पा र िमक र सिु वधा कम िदएको हो सो
रकम िवभागले इजाजतप वालाबाट कामदारलाई
भराइिदनपु न छ” भ ने उ लेख भएको देिखयो । ततु
िववादमा उ दफा ५५ को ावधान आकिषत हनेमा
दफा ४३ बमोिजम अिभयोगदाबी गरेको देिखन आयो ।
उ ऐनको दफा ५५ अनस
ु ारको काम कुरालाई िलएर
वैदेिशक रोजगार िवभागबाट हे रनपु नमा वैदेिशक

रोजगार यायािधकरणमा मु ा दायर गरेको देिखने ।
अतः े ािधकार नै नभएको भनी अिभयोग
दाबी खारेज हने ठहराएको वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०७३।०४।१८ मा भएको
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- ओजा लािमछाने
इित संवत् २०७६ साल फा गणु ७ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७२-CR-०४५७, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. राजु तामाङ
िमिसल संल न त यह लाई िव ेषण गरी
हेदा िमित २०६७।१२।२० गते राित पीिडत सीतामाया
तामाङको छा ोमा ितवादी राजु तामाङको उपि थित
रहेको त यमा िववाद भएको देिखएन । ितवादी राजु
तामाङ पीिडत सीतामाया तामाङ सतु ेको छा ोमा
गई प यौराले सीतामायाको मख
ु थुनी जबरज ती
करणी गन खो दा सीतामायाले सोको ितकार गदा
वरपर राखेको भाँडाकुँडा भइु मँ ा झरी आवाज आएको
र सो आवाज सनु ी पीिडत सीतामायाको भाइ िकरण
तामाङ त कालै कोठामा पगु ेको देिख छ । पीिडतले
राजु तामाङले जबरज ती करणी गरेको भने पिन
िनजको शारी रक परी ण रपोट तथा परी ण
गन िचिक सकसमेतले अदालतमा उपि थत भई
पीिडतको गु ाङ् ग व रप र कुनै घाउचोट नदेिखएको,
क या जाली न याितएको भनी बकप गरेको
पाइयो । पीिडत र ितवादीको लछारपछारले कोठामा
रहेको भाँडाकुँडा भइु मँ ा झरी आवाज सनु ी पीिडतको
भाइ िकरण तामाङ त काल वारदात थलमा आइपगु ेको
कारण ितवादीले जबरज ती करणी गन कायस म
पूरा हन नपाएको देिख छ । पीिडतको Hymen intact
रहेको भ ने िचिक सकको रायबाट पिन जबरज ती
करणी गन काय भएको मा न सिकने देिखएन । काय
नै पूण ग रसके को नभए पिन १८ वषक पीिडतलाई
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ितवादीले जबरज ती करणी गनका लािग सो
काय पूरा हनपु ूवका स पूण कायह पूरा ग रसके को
पाइयो । यस अव थामा ितवादीलाई जबरज ती
करणीको उ ोगस म गरेको ठह याई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. अनस
ु ार
१
तजिबजी कै द वष ५ को आधा २ /२ वष कै द हने
ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
मनािसब नै देिखने ।
अत: िववेिचत आधार माणह बाट
ितवादी राजु तामाङले पीिडत सीतामाया तामाङलाई
जबरज ती करणीको उ ोगस म गरेको ठह याई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. अनस
ु ार
१
तजिबजी कै द वष ५ को आधा २ /२ वष कै द सजाय
गन गरेको सु का ेपला चोक िज ला अदालतको
फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७१।३।२४ को फै सला मनािसब देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ड लरु ाम चौधरी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ २४ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं.११
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
डा. ी मनोजकुमार शमा, ०७५-CR-१८६१,
सरकारी अनदु ान रकम दु पयोग गरी ाचार गरेको,
नेपाल सरकार िव. शुभनारायण यादवसमेत
ततु
मु ामा,
ितवादीह म ये
शभु नारायण यादव जनता राि य ाथिमक िव ालय,
भतु हीको िव ालय यव थापन सिमितको अ य को
पमा र कमलेशकुमार यादव सोही िव ालयको
धाना यापक पदमा रही कायरत रहेको पाइयो । साथै
िव ालयको खाता स चालन यी ितवादी यको संयु

द तखतबाट स चालन हनेमा पिन िववाद नदेिखने ।
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
२को (घ)(१) मा “रा सेवक” भ नाले चिलत
कानूनबमोिजम सावजिनक पद धारण गरेको मािनने
यि स झनपु छ र सो श दले रा पित, नेपाल सरकार
वा सावजिनक सं थासम िलएको शपथबाट वा नेपाल
सरकार वा सावजिनक सं थासँग गरेको स झौता वा
कबिु लयत वा सतबमोिजम वा सावजिनक कत य पालन
गनको लािग नेपाल सरकार वा सावजिनक सं थाबाट
तलब, भ ा, पा र िमक, सिु वधा, हैिसयत वा अ य
कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी िनयु , मनोिनत वा
िनवािचत यि लाई जनाउँदछ भनी उ लेख गरेको
पाइ छ । यसरी हेदा यी ितवादीह रा सेवककै
हैिसयतमा रहेको यि रहे भएकोमा िववाद नदेिखने ।
ितवादीह उपर अिभयोगप मा िज ला
िश ा कायालय, स रीबाट िनकासा भई आएको
.३,६१,४५८।- िव ालयको खातामा ज मा
भएको भनी दाबी िलएको देिख छ । तर िमिसल
संल न िश ा िवकास तथा सम वय इकाई, स रीको
िमित २०७५।०७।११ च.नं. ९३५ को प ानस
ु ार
उ िव ालयका नाममा आ.व.०६७/०६८ देिख
०६९/०७० स म त कालीन िज ला िश ा कायालय,
स रीबाट ज मा .३,४१,४५८।८९ मा िनकासा
भएको देिख छ । अिभयोगप मा पाठ् यपु तकमा
.२०,२४५।- र िनमाण साम ीमा .४३,६५१।समेत गरी ज मा .६३,८९६।- मा खच भएको
त य वीकार गरी अ य खचह को स ब धमा
ितवादीह ले छापसमेत नलागेको आफूखस
ु ी फज
एवम् झु ा िबल, िबजक र भरपाई पेस गरी खचको
औिच य पिु गन नसके को र कानूनस मत पमा
हरिहसाबसमेत देखाउन नसके को भनी दाबी िलएको
देिख छ । संयु पमा खाता स चालन गन िज मेवारी
ा गरेका यी ितवादी यले सो खातामा ज मा भएको
रकम िहसाब िकताब, िबल, भरपाईसमेत दु त
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रा नपु न कानूनी कत य भएकोमा य तो कानूनी
कत यबाट यी ितवादीह ले पूरा गरेको देिखँदनै ।
िनजह ले िवशेष अदालतबाट िमित २०७४।१।२८
गते जारी गरेको याद गज
ु ारी बसेको देिखयो । साथै
अदालतबाट जारी भएको यादमा समेत उपि थत भई
ितवाद गरेको अव था पिन देिखँदैन । ितवादी यले
अनस
ु धानको ममा बािहरी वातावरणबाट शौचालय
िनमाण, िव ालयको छाना र ट् यबु ेलसमेतमा खच
गरेको भनी बयान गरेको देिखए तापिन अनस
ु धानको
ममा ोत यि रािस साद यादवले शौचालय
िनमाण काय अधरु ो रहेको छ भनी र सब-इि जिनयर
योगेशकुमार शाहले शौचालय िनमाण काय सचु ा
नगरेको भनी कागज गरेको देिखने ।
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७
मा कुनै रा सेवकले आ नो ओहोदाको वा सोस ब धी
कत य पालन गदा नेपाल सरकार वा सावजिनक
सं थाको स पि को लापरबाही वा बदिनयत गरी
िहनािमना, हािन-नो सानी वा दु पयोग गरे गराएमा
वा मासेमा वा िनजी योगमा लगाएमा िनजलाई
कसरु को मा ानस
ु ार दफा ३ बमोिजम सजाय हने र
यसरी िहनािमना, हािन-नो सानी वा दु पयोग गरेको
वा मासेको वा मा न िदएको स पि पिन िनजबाट
असल
ु उपर ग रने छ भ ने कानूनी यव था गरेको
पाइने ।
यी ितवादी यले आफूह ले िव ालयको
यो य तो यित काय यो समयमा स प न गरेको र
यसमा यित खच भएको हो भनी िबल, भरपाई एवम्
िहसाब िकताब पेस गरी सो कागजात सबै िठक
दु त रहेको छ भनी अदालतमा आई ितवादसमेत
गन सके को पाइँदैन । तर िबगो .२,९७,५६२।दाबी िलएको देिखए पिन त कालीन िज ला िश ा
कायालयबाट .३,४१,४५८।८९ मा िनकासा
भएको र पाठ् यपु तक र िनमाण साम ी गरी ज मा

.६३,८९६।- मा खच भएको भनी त य वीकार
गरेको र अ य खचको स ब धमा िबल भरपाई पेस गरी
औिच यता पिु गन सके को नदेिखँदा ितवादीह ले
एक आपसमा िमली िबगो .२,७७,५६२।८९
िहनािमना एवम् हािन-नो सानी गरी खाई मासेको
अव था देिखएबाट ितवादीउपर लगाएको आरोप
मनािसब नै देिखयो । िमित २०७३।४।२४ मा
िबगोम ये .१,०१,०००।- ितवादीबाट दािखला
भएको देिखँदा िबगो .१,७६,५६२।८९ वादी
नेपाल सरकारले िनज ितवादी यबाट दामासाहीले
भरी पाउने ठह याएको िनणयलाई अ यथा मा नपु न
नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार, कारण र
माणबाट िश ा िवकास तथा सम वय, इकाई, स रीको
िमित २०७५।०७।११ च.नं. ९३५ को प ानस
ु ार
िनकासा भएको ज मा रकम .३,४१,४५८।८९ म ये
.६३,८९६।- खच गरेको रकम घटाई हन आउने
पैयाँ .२,७७,५६२।८९ िनज ितवादीह ले
िहनािमना हािन-नो सानी गरी खाई मासी ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजमको कसरु
गरेको पिु भएकोले िनज ितवादी यलाई सोही
ऐनको दफा १७,३(१) र ३(१)(घ) बमोिजम जनही
९(नौ) मिहना कै द र िबगोअनु प .२,७७,५६२।८९
ज रवानासमेत हने ठहेकोमा िमित २०७३।०४।२४ मा
सो िबगोम ये .१,०१,०००।- ितवादीबाट दािखला
भएको देिखँदा बाँक िबगो .१,७६,५६२।८९ वादी
नेपाल सरकारले िनज ितवादी यबाट दामासाहीले
भरी पाउने ठह याई िवशेष अदालत काठमाड बाट
िमित २०७५/९/०६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- शारदादेवी पौडेल
क यटु र :- म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ३ गते रोज ३ शभु म् ।
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२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
डा. ी मनोजकुमार शमा, ०७३-CI-०४२६,
उ ेषण / परमादेश, ई देव यादव िव. रामवृ मुिखया
िनवेदक मागबमोिजम स य त य यथाथ
कुरा बझ
ु ी िसफा रस िदनपु न कानूनी कत य िवप ी
कायालयको रहेकोमा िववाद देिखँदैन । िवप ी
कायालयले स य त य बझ
ु ी िसफा रस उपल ध
गराउनु भ ने आदेश बदर गराउनु भ ने माग दाबी
गरेको देिख छ । कुनै पिन िसफा रस िदनभु दा अगािड
स बि धत कायालयले स य त य बझ
ु ी समयमा
उ काय हने नहने जानकारी स बि धत प लाई
िदनपु छ । य तो स य त य बु ने कत य स बि धत
कायालयलाई रहेको ह छ । िवप ीको िलिखत
जवाफबाट पिन मागबमोिजमको िसफा रस गन
स य त य बु न आदेश भएको भ ने उ लेख गरेको
पाइ छ । य तो काय कानूनबमोिजम नै देिखयो ।
तर िनवेदनमा िसफा रस माग गरेपिछ कुनै कुरा बु दै
नबझ
ु ी आँखा िच लेर िसफा रस ले नपु छ भ न
िम दैन । साथै कामको कृ ितअनस
ु ार स य त य बझ
ु ी
उ काय हने नहने भनी समयमा नै सही िनकासा
िदने कत य पनु रावेदक िवप ीको नै देिखयो । यसबाट
पनु रावेदकले पि छन िम ने हँदैन । जनतालाई समयमा
िछटो छ रतो सेवा दान गन दािय य सावजिनक
िनकायको हने र उिचत र पया कारण भएकोमा बाहेक
समयमा काम गनबाट सावजिनक िनकाय पि छन पिन
िम ने देिखँदैन । तसथः य तो अव थामा पनु रावेदक
िवप ी कायालयमा िनवेदकले िसफा रसका लािग
िनवेदन पेस ग रसके पिछ जो जे बझ
ु ी मागबमोिजमको
िसफा रस िनवेदकलाई उपल ध गराउनपु न ।
उि लिखत आधार कारणबाट िनवेदकको
मागबमोिजमको उ ेषणको आदेश जारी गरी रहनपु न
अव था देिखएन । िनवेदकको मागबमोिजमको
िसफा रस कानूनबमोिजम गरी िनवेदकलाई

यथाशी उपल ध गराउनु र कुनै कारणबाट य तो
िसफा रस िदन निम ने भए सोही कुराको जानकारी
यथाशी िनवेदकलाई गराउनु भनी िवप ी िसराहा
नगरपािलकाको कायालयको नाउँमा परमादेश जारी
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७२।११।२३ गते भएको आदेश िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त:- शारदादेवी पौडेल
क यटु र : शाि त तामाङ
इित संवत् २०७६ साल पौष २७ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.१२
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-CR-११३५, ०७५-CR११७८, कत य यान, िहराबहादरु े िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. िहराबहादरु े
ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको
ु
पूव रसइवी रहे भएको देिखँदैन । मृतकले र सी खाई
हो-ह ला गरेको र स झाउन जाँदा मतृ कले कठालो
समातेकोले धके लाधके ल हँदा लडी घाइते भएप चात्
उपचारको ममा िनजको मृ यु हन गएको भ ने
ितवादी पनु रावेदकको बयान रहेको छ । मतृ क र
ितवादीिबच परु ानो रसइवी तथा झै-झगडा भएको
वा मानपन
ु कृ ितको कुनै कारण भएको भ ने िमिसल
संल न माणबाट देिखँदनै । वादी दाबीमा िचपट हार
गरी यान िलएको भनी िजिकर िलए तापिन उ िचपट
बरामद भएको देिखँदैन । जाहेरवाला वयम्ले तथा
मतृ कक प नीसमेतले अदालतमा गरेको बकप मा
िचपटले िहकाएको भ ने आरोपलाई समथन गरेको
अव था छै न । िनजको बकप मा समेत मृतकले र सी
खाई हो-ह ला गदा ितवादी आई कठालो समाई
घचेट्दा लड् न पगु ी िसमे टको पेटीमा ठोि कएको भनी
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उ लेख गरेको अव थामा यी ितवादी पनु रावेदकले
यि मनस मको कृ ितबाट हार गरेको कारण मृ यु
भएको भनी भ न सिकने अव था देिखँदैन । यी मतृ क
र सीको सेवनबाट होसहवासमा आफूलाई स तिु लत
रा ने अव थामा नरहेको मृतकक प नीको बकप बाट
देिख छ । यस अव थामा यी ितवादी पनु रावेदकले
घटना थलमा देखाएको यवहारबाट मािनस मन स ने
अनमु ान गन सिक यो वा सिकँ दैन िथयो भ नेतफ
िवचार गनपन
ु ।
अङ् िकत ढकाल िव
कृ ण साद
पराजल
ु ीको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको कत य
यान मु ामा "अिनि छत वा अ जानमा भएको
कायमा कतालाई कम िज मेवार तु याउनको लािग
मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको ५, ६ नं. मा य तो
कायलाई भिवत यको सं ा िदएको देिख छ ।
ितवादीको योजना, मनसाय र प रक पनाभ दा
बािहरको अक पनीय अक मात घटना घट् न
गएको अिनि छत कायबाट भएको कसुरलाई
ग भीर कसुर मानी ठुलो द ड ग रनु यायस मत
नहने" (ने.का.प.२०७६, अङ् क ४, िन.नं.१०२४८)
भनी र पणू बहादरु ख ीको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव िदपक ख ी भएको आवेश े रत ह या कत य
यान मु ामा "फौजदारी अपराध हनको लािग
आपरािधक काय (Actus reus) र आपरािधक
मनसाय (Mens rea) हनै पदछ । आपरािधक
कायमा आपरािधक मनसाय (Mens rea) को कुन
कृितको िव मानता रहेको छ भ ने कुरा सजाय
िनधारणमा मह वपूण ह छ । मानिसक त वको
व पको आधारमा नै अपराधको गा भीय मापन
गरी दािय व वहन गराउने ग र छ । अिनि छत तथा
अ जानमा भएको कामको लािग ग भीर कसरु मानी
दि डत ग रनु याय र कानूनका मा य िस ा तको
िवपरीत हने । मानिसक शि को योग गरेर गरेको
कामको लािग कता िज मेवार ह छ तर अ जानमा

वा अिनि छत पमा ग रएको कामको लािग
कतालाई कम िज मेवार तु याउने कानूनी यव था
मल
ु ुक ऐनको यानस ब धी महलको ५ र ६ नं.
मा रहेको छ । कताको िनय णभ दा बािहरको
प रि थितमा आकि मक पमा घटना घट् न गएको
अव थामा भिवत य हने" (ने.का.प.२०७५, अङ् क
१०, िन.नं.१०१२१) भनी िस ा त ितपादन भएको
देिखने ।
मुलुक ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं.को यव थालाई हेदा “लाठा ढुङ्गा र साधारण
सानाितना हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची
वा अ यान मन गै कुरा गरी यान मरेको एकै
जनाले मा सो काम गरी यान मारेमा सोही एक
जना र धेरै जनाको हल भै मारेमा यसैले मारेको
वा यसको चोटले मरेको भ ने माणबाट देिखन
ठहन आएमा सोही मािनस मु य यानमारा
ठहछ । य तालाई सव वसिहत ज मकै द
गनपछ
ु । सोबाहेक अ लाई र यसैले मारेको वा
यसैका चोटले मरेको भ ने कुरा सो हातहितयार
छाड् ने कसैउपर कुनै माणबाट देिखने ठहन
नआएमा सबैलाई ज मकै द गनपछ”
भ ने कानूनी
ु
यव था रहेको पाइ छ । यसैगरी मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १४ नं.मा “ यान मानको मनसाय
रहेनछ, यान िलनुपनस मको इवी पिन रहेनछ,
लुक चोरीकन हानेको रहेनछ, उसै मौकामा उठे को
कुनै कुरामा रस था न नसक जोिखमी हितयारले
हानेको वा िवष वाएकोमा बाहेक साधारण लाठा,
ढुङ्गा, लात, मु का इ यािद हा दा सोही चोट
पीरले ऐनका यादिभ यान मरेमा दश वष कै द
गनपछ”
ु भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । ततु
वारदातमा मादक पदाथ सेवनबाट आ नो स तल
ु न
कायम रा न असमथ यी मृतक सामा य भनाभनबाट
झगडा सु भई धके दा लड् न गई ढलानको पेटीमा
टाउको ठोि कएको कारण उपचारको ममा मतृ कको
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मृ यु भएको घटनालाई कत यबाट मृ यु भएको
अव थामा मािनस मन कृ ितको आवेशबाट वारदात
हन गएको िव वास गन िमलेन । एकपटक घचेट्नबु ाहेक
यी ितवादीले मतृ कलाई बार बार हार गरेको
देिखँदैन । यसरी सामा य भनाभनको अव थामा
ध का िदँदा मादक पदाथ खाई होस ठेगानामा नरहेको
यि आ नो स तल
ु न कायम रा न नसक लड् न गई
िसमे टमा ठोि कन गई उपचारको ममा मृतकको मृ यु
हन गएकोमा उ वारदात मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको ६(४) नं. अ तगतको पन आउने
देिख छ । उ कानूनी यव थालाई हेदा"कसैले
कसैलाई कुटिपट गदा भिवत य परेकोमा पाँच
सय पैयाँस म ज रवाना वा दुई वषस म कै द वा
दवु ै सजाय ह छ" भ ने यव था रहेको पाइ छ ।
ततु वारदातमा ितवादीको मतृ कलाई मान िनयत
नभएको, सामा य कुटिपट हँदा भिवत य परी मरेको
देिखँदा पनु रावेदक ितवादीलाई दईु वष मा सजाय
हने देिख छ । तसथ, ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द
सजाय हने ठह याएको उ च अदालत जनकपरु को
फै सला उ टी गरी ितवादीलाई ऐ. १३(३) नं. बमोिजम
सजाय हनपु छ भनी िलएको पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर तथा अिभयोग दाबीबाट
पूण पमा सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उ च अदालत जनकपरु को िमित
२०७४।३।२१ को फै सला के ही उ टी भई िनज
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
६(४) नं. बमोिजम २(दईु ) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
इित संवत् २०७६ साल पौष २८ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या.
डा. ी मनोजकुमार शमा, ०७६-WH-०२२३,

ब दी य ीकरण, िवजय शमा भ ने िवजयराज शमा
िव. कारागार कायालय िड लीबजारसमेत
ितवादी िवजयराज शमालाई मल
ु क
ु
ऐन, खोटा चलनको महलको ८ नं. बमोिजम २ वष
र सङ् गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा
९(क) ले थप १ वष कै द गन गरेको काठमाड िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर गरेको र ज रवानाको
हकमा काठमाड िज ला अदालतको फै सलाले ठहर
गरेको . ११ लाख २० हजार ज रवानाको हकमा
के ही उ टी भई .१६ लाख ८० हजार ज रवाना हने
ठहरी उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।१४
मा फै सला भएको देिखयो । िनज िनवेदक उ खोटा
चलन तथा सङ् गिठत अपराध मु ामा अनस
ु धानको
ममा िमित २०७३।१।२९ देिख थनु ामा रहेको
देिखयो । िमित २०७४।४।३१ को कै द याद ठे ने
काठमाड िज ला अदालतको प बाट ितवादीलाई
लागेको ज रवाना दािखल नगरे सोबापत मल
ु क
ु ऐन,
द ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका
आधारमा ४ वष कै द हने र ज रवानाबापत कै द गनपदा
ु
२०७६।१।२९ देिख २०८०।१।२८ स मको लािग
कै द ठेिकएको देिखन आयो । सो हँदा िनज िनवेदकलाई
अदालतको फै सलाबमोिजम ठहर भएको ३ वष कै द
िमित २०७६।१।२८ मा भु ान भइसके को देिखयो ।
उ मु ामा िनजलाई लागेको ज रवाना नबझ
ु ाएको हँदा
हाल ज रवानाबापत कै दमा बसेको अव था देिखने ।
के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(१)
ले मल
ु क
ु ऐनलाई खारेज गरेको देिख छ । ऐ. दफा
३९(२) अनस
ु ार उपदफा (१) बमोिजम खारेज भएका
कानूनबमोिजम यो ऐन ार भ हँदाका बखत ार भ
भएको वा भइसके को देहायका काम कारबाहीको
स ब धमा देहायबमोिजम हने छ भनी ऐ.को देहाय
(ख) मा “कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतमा
दायर भएको कुनै फौजदारी कसरु का मु ामा सजाय
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गनपदा
ु सोही कानूनबमोिजम नै गनपन
ु छ । तर कुनै
फौजदारी कसरु को सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा
लेिखएभ दा बढी रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा
लेिखएको हदस म मा सजाय हने छ ।” भ ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ । मल
ु क
ु ऐनलाई खारेज
गरेको अव थामा मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा २५७ अनस
ु ार खोटा मु ा चलन गन नहनेमा
य तो कसरु गन वा गराउने यि लाई सात वषस म
कै दका अित र . ७० हजारस म तथा सङ् गिठत
अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोिजम
चिलत कानूनबमोिजम हने सजायको अित र थप
५० ितशत जा रवाना हने देिख छ । फौजदारी कसरु
(सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४
को दफा ५ मा “कुनै कसरु का स ब धमा कसरु
गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका बखत
कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने घटी सजाय
हने गरी िनधारण गनपन
ु छ” भ ने यव था गरेको
देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन खारेज गरी मल
ु क
ु अपराध
संिहता, २०७४ लागु गदा िवधाियकाले खोटा चलन
कसरु मा पिहले बढी सजायको यव था भएकोलाई
संशोधन गरी पिछ कम सजाय गरेको अव था
देिखयो । यसरी िवधाियकाले नै बढी सजायलाई
कम सजाय हने गरी ऐन कानूनमा यव था गरेपिछ
अदालतले पिन यायको रोहमा सोलाई िवचार गरी
िनणय गनु यायसङ् गत हने देिख छ । “पिहले बढी
सजाय भएको कानूनलाई पिछ कम सजाय हने घोषणा
संशोिधत ऐन ारा गरेको अव थामा िवधाियकाको
मनसाय बढी सजाय गन नभई कम सजाय गनतफ
रहेको संशोधनबाट प देिखने” भनी ने.का.प.
२०७४, अङ् क १२, िनणय नं. ९९०५ तथा ०७६WH-०१८४ आदेश िमित २०७६।९।१४ मा या या
भएको देिख छ । जसबाट यी िनवेदकलाई अिघ लो
मल
ु क
ु ऐनबमोिजम अदालतबाट खोटा चलन तथा

सङ् गिठत अपराधको सजायमा . १६,८०,०००।ज रवाना तोिकएकोमा पिछ लो ऐन अपराध संिहता,
२०७४ ले खोटा चलन मु ामा ७०,०००।- स म
ज रवाना र सङ् गिठत अपराधमा अित र ५०
ितशत थप सजाय हन स ने गरी मल
ु क
ु ऐनले
भ दा मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ ले कम
सजाय िनधारण गरेको अव था हँदा यी िनवेदकलाई
लागेको कै दको हकमा काठमाड िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत पाटनको
फै सलाले तोके बमोिजम र ज रवानाको हकमा मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ र सङ् गिठत अपराध िनवारण
ऐन, २०७० ले तोके बमोिजम ज रवाना हन स ने
अव था देिखने ।
अब यी िनवेदक गैरकानूनी पमा थनु ामा
रहेका छन् छै नन् भ ने स दभमा हेदा मल
ु क
ु ऐन
खारेज भई आएको मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा १६१(२) बमोिजम एक
िदनको . ३००।- का दरले ज रवानाबापत कै द क ा
हने अव थाअनस
ु ार िहसाब गदा .७०,०००।- र
अित र थप ५० ितशतले हने ३५,०००।- समेत
ज मा १,०५,०००।- को ज रवानाबापत ३५० िदन
कै दमा ब नपु न देिखन आउँछ । िमिसल संल न
कागजातह बाट यी रट िनवेदक िमित २०७६।१।२९
देिख ज रवानाबापत कै दमा बसेको भ ने देिखन
आयो । उि लिखत यव थाबमोिजम रट िनवेदकले
ज रवानाबापत पिन कै द भु ान ग रसके को अव था
देिखने ।
तसथ, फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ तथा के ही
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र
खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) बमोिजम
प रवितत कानून मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ मा
तोिकएभ दा बढी सजाय गन िम ने देिखएन । यी रट
िनवेदकलाई अदालतको फै सलाअनस
ु ार उि लिखत
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खोटा चलन तथा सङ् गिठत अपराध र ठगी मु ामा
लागेको कै द तथा ज रवाना असल
ु भइसके को देिखँदा
िनजलाई कै दमा रािखरहनु गैरकानूनी देिखयो । िनजलाई
अ य मु ा वा कारबाहीबापत थनु ामा रा नपु न नदेिखए
त काल कै दमु ग रिदनु भनी ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः- गेहे राज रे मी
इित संवत् २०७७ साल जे ठ २८ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१३
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७१-WO-००१४, उ ेषण,
महे कोट का ठ तथा फिनचर उ ोग िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
िज ला वन कायालय, किपलव तबु ाट िमित
२०६८।७।३० मा िसफा रस पाई घरेलु तथा साना
उ ोग कायालय, किपलव तमु ा िमित २०६८।८।१ मा
दता गरी थापना भई स चालनमा रहेको महे कोट
का ठ तथा फिनचर उ ोगले िमित २०५४।७।२६
मा नेपाल सरकार वन तथा भू-संर ण म ालय
(म ी तर) को िनणयले तोके को मापद ड पालना
नगरी थापना र स चालनमा रहेको भ ने स ब धमा
आयोगमा उजरु ी परी छानिबन गदा उ वन े बाट
५०० िमटरिभ नै रहेको देिखन गयो । उ उ ोगले
थापनाका लािग िसफा रस िलँदा उ ोग थापना गरी
स चालन गन थान र वन े को दरु ीसमेत नखल
ु ाई
िलएको तथा िज ला वन कायालय किपलव तल
ु े
पिन उ कुरालाई िवचार नगरी िसफा रस िदएको
देिखँदा िज ला वन कायालय किपलव तक
ु ो उ
िसफा रस िदने िनणयलाई यावहा रक िनणय मा न
िमलेन । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८

को दफा २८ (क) को कुनै कानून, िनणय, आदेश वा
कारबाही अ यावहा रक, अवा छनीय वा असङ् गत
भएकोले यसमा संशोधन हनपु न भ ने आयोगलाई
लागेमा कारणसिहत संशोधनको सझ
ु ाव िदन स ने
यव थाअनस
ु ार आयोगले नेपाल सरकार वन तथा भूसंर ण म ालय (मा.म ी तर) बाट भएको िनणयको
मापद ड उ उ ोगले पालना नगरी थापना भई
स चालनमा रहेको कारण िज ला वन कायालय,
किपलव तल
ु े उ उ ोगलाई अनमु ित िदई थापना
र स चालन गन िदने िनणयमा संशोधन गरी महे कोट
का ठ तथा फिनचर उ ोगले िज ला वन कायालय
किपलव तबु ाट ा त अनमु ित र गरी िववािदत उ ोग
ब द गनु भनी वन तथा भू-संर ण म ालयलाई िदएको
सझ
ु ावलाई आयोगको अिधकार े बािहरको कुरा
भनी या या गन िम दैन । यसरी संिवधान र कानूनले
िदएको अिधकार योग गरी संवैधािनक िनकायले िविध
र ि या पु याई िदएको िनदशनलाई अ यथा भ न
निम ने ।
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न
हो वा होइन भ ने अि तम नमा िवचार गदा, येक
सरकारले त कालीन अव था र आव यकतालाई
िवचार गरी आ ना ि टकोणअनस
ु ार हरेक नीितगत
िनणयह िलने गछ । िवगतमा कुनै सरकारको
मि प रषदल
ु ार त कालीन
् े आ ना ि टकोणअनस
आव यकतालाई हेरी गरेको नीितगत िनणय अक
समान हैिसयत भएको सरकारको मि प रषदल
् े
िनणय प रवतन हनु वाभािवक ि या हो । यहाँ
वन पैदावरमा आधा रत उ ोग थापना र स चालन
गन स ब धमा नेपाल सरकार, वन तथा भू-संर ण
म ालय (मि तर) ले िमित २०५४।७।२६ मा
तोके को मापद डलाई प रवतन गरी नेपाल सरकार,
मि प रषदल
् े िमित २०७१।५।१६ मा वन पैदावरमा
आधा रत उ ोग थानीय वन उपभो ा समूह र
िनजी े को साझेदारीमा स चालन गदा तराई तथा
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िभ ी मधेसमा १ िक.िम.भ दा बािहर हनपु न तर सो
मापद ड काठमाड उप यका, िज ला सदरमक
ु ाम र
नगरपािलका े मा वन पैदावरमा आधा रत उ ोग
दतामा लागु नहने गरी मापद ड प रवतनको िनणय
गरी िमित २०७१।६।६ को राजप मा कािशत
ग रसके को छ । य तै रट िनवेदक महे कोट का
तथा फिनचर उ ोग थापना गरी स चालन गन
साझेदारह वस तपरु सामदु ाियक वन उपभो ा
सिमित, जयवनशि सामदु ाियक वन उपभो ा सिमित
र जरु पानी सामदु ाियक वन उपभो ा सिमित रहेको
महे कोट-२, महे कोट-३ र महे कोट-५ रा यले
नयाँ नगरपािलका घोषणा गन ममा महे कोट
गा.िव.स. वडा नं. १ र २ बु बािटका नगरपािलकाको
वडा नं.-१२, महे कोट गा.िव.स.-३ र ४ बु बािटका
नगरपािलकाको वडा नं. १३ र महे कोट गा.िव.स.
वडा नं.-५ र ९ बु बािटका नगरपािलकाको वडा नं. १४
कायम हने गरी िमित २०७१।०९।२८ मा राजप को
ख ड ६४ सं या ३४ मा कािशत ग रसके को र हाल
बु बािटका नगरपािलका पिन बु भूिम नगरपािलकामा
गािभसके को अव था रहेको देिखने ।
नेपाल सरकार, मि प रषदल
् े िमित
२०७१।५।१६ मा वन पैदावरमा आधा रत उ ोग
थापना र स चालन गन मापद डमा गरेको प रवतन
तथा हाल रट िनवेदकको उ ोग रहेको महे कोट
गा.िव.स. बु बािटका नगरपािलका हँदै बु भूिम
नगरपािलकामा पा तरण भएप चात् रट िनवेदकको
उ ोग रा यले तोके को मापद डिभ पन गएको छ ।
तसथ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
िमित २०७१।०२।०८ मा नेपाल सरकार, वन तथा भूसंर ण म ालय (मि तर) ले िमित २०५४।७।२६
मा तोके को मापद डको आधारमा स चािलत नभएको
महे कोट का तथा फिनचर उ ोगको अनमु ित र
गरी ब द गन िनणय गरी िदएको सझ
ु ाव त कालीन
अव थामा कानूनस मत रहे तापिन नेपाल सरकार,

मि प रषदल
् े िमित २०७१।५।१६ मा वन पैदावरमा
आधा रत उ ोग स चालन गन स ब धमा नयाँ
मापद ड जारी गरेको र उ उ ोग स चालनमा रहेको
थान पिन नगरपािलकामा प रवतन भइसके को कारण
आयोगको उ सझ
ु ाव वतः शू य र िन भावी हने
देिखने ।
अतः अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले नेपाल सरकार रा यम ी तरले तोके को
मापद डको आधारमा गरेको िनणय त कालीन
अव थामा िविधस मत नै भए पिन नेपाल सरकार
मि प रषदल
् े वन पैदावरमा आधा रत उ ोग
थापना र स चालन गन नयाँ मापद ड तोिकसके को
र रट िनवेदकको उ ोग रहेको थान नगरपािलका
भइसके कोले रट िनवेदकको मागबमोिजम
उ ेषणको आदेश जारी गरी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको महे कोट का तथा फिनचर
उ ोगको अनमु ित र गरी ब द गन िनणय वतः
िनि य भइसके को अव थामा वन तथा भू-संर ण
म ालयलाई िदएको सझ
ु ाव बदर ग ररहनपु न
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः िमलनच महत
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ३ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७६-WO-०३१०, उ ेषण,
राम साद मेहता िव. सङ् घीय मािमला तथा सामा य
शासन म ालय िसंहदरबारसमेत
सामा यतया येक सङ् गठनमा बढी अविध
सेवा गन कमचारीलाई सङ् गठनबाट ा हने सेवा
सिु वधामा पिन पिहलो अवसर िदने ग र छ । यसले
सङ् गठनमा समानता तथा उ ेरणा कायम गन म त
गरेको ह छ । सङ् गठनले ये तालाई िवचार नगरी
कमचारीको स वा, बढुवा तथा अ य काय गन हो भने
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सङ् गठनिभ िविभ न िकिसमका सम या िसजना भई
सङ् गठनले आ नो उ े यअनस
ु ारको सेवा वाह गन
स दैन । तसथ, हरेक सङ् गठनले आ नो कमचारी
शासनको स चालनमा ये तालाई मह वपूण
आधारको पमा िलने गदछन् । ियनै कुरालाई िवचार
गरी कमचारी समायोजन ऐनले कमचारी समायोजन
गदा ये तालाई मु य आधार मानेको ।
ततु िनवेदनमा िनवेदकले कमचारी
समायोजन ऐन, २०७५ मा उि लिखत ये ताको
आधारलाई िवचार नगरी समायोजन ग रएको र उ
समायोजनको काय संशोधन गरी पाउनका लािग
पटकपटक िनवेदन िदँदासमेत सनु वु ाइ नभएको
कुरालाई मूल पमा उठाएको देिख छ । नेपाल कृिष
सेवा लाइभ टक समूह पो ी ए ड डेरी डेभलपमे ट
उपसमूह, रा.प.अनं थम णे ीका कमचारीह को
राि य िकताबखानामा िव भएबमोिजमको
ये ता मको सूचीमा िनवेदकको ये ता नं. १२०
मा रहेकोमा िनजभ दा किन ये ता नं. भएका अ य
के ही कमचारीह को सङ् घमा नै समायोजन ग रएको
अव थामा िनजको के कुन आधारमा िनवेदकको
मागबमोिजम सङ् घमा समायोजन नगरी देशमा
समायोजन ग रएको भनी िवप ीह ले व तिु न आधार
र कारण खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । यसरी कमचारी
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८(१) मा सङ् घको
पदमा समायोजन गदा कायरत पदको ये ता, कायरत
पदभ दा त लो ेणी वा तहको ये ता र उमेरको
ये तालाई आधार मािनने छ भ ने यव था हँदाहँदै
उ यव थाबमोिजम नगरी ग रएको समायोजनको
कायलाई कानूनस मत मा न नसिकने ।
िवप ीले गनु ासो सनु वु ाइ हन नस नक
ु ो
कारणमा देश र थानीय तहमा कमचारी सं यामा
कम हन गई दैिनक कायमा बाधा प ररहेको अव थामा
सङ् घबाट देश र थानीय तहमा समायोजन
हन चाहने कमचारीलाई देश र थानीय तहमा

समायोजन गन सिकने तर थानीय तह र देशबाट
सङ् घमा स वा वा समायोजन गन कानूनी यव थाको
अभाव हनक
ु ा साथै नीितगत िनणयसमेत नभएकोले
तथा सङ् घमा दरब दी सङ् यासमेत अपगु भएकाले
िनजलाई सङ् घमा समायोजन गन नसिकएको भ ने
िलिखत जवाफमा उ लेख ग रएको छ । िलिखत
जवाफमा उ लेख भएज तो िनवेदक पूववत् देश वा
थानीय तहमा कायरत रहेर हाल सङ् घमा समायोजन
हन चाहेको नभई सङ् घमा नै कायरत रहेकोमा
समायोजनमा कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ को
समायोजनको आधारअनु प समायोजन नभएको भनी
समायोजन संशोधन गन िनवेदन िदएको देिखँदा कानून
अभावले देशबाट सङ् घमा समायोजन संशोधन
गन स भव नभएको भ ने तथा गनु ासो सनु वु ाइप ात्
सङ् घमा समायोजन भएका ११ जना कमचारीको
थानीय तहमा समायोजन भइसके को अव थामा
दरब दी सङ् या अपगु रहेको भ ने िवप ीको दवु ै
तकसँग सहमत हन स ने अव था नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट
कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ दफा ८ (१) र (२)
मा भएका समायोजन गदा अपनाउनपु न भनी तोिकएका
आधारह लाई िवचार नगरी िनवेदकको समायोजन
भएको देिखँदा तथा गनु ासो सनु वु ाइ गन नस नक
ु ो
कारणसमेत कानूनस मत तक ारा पिु गन सके को
नदेिखँदा िनवेदकका हकमा सङ् घीय मािमला तथा
सामा य शासन म ालयको िमित २०७५।११।१९
र कृिष तथा पशपु छी िवकास म ालयको िमित
२०७६।०२।०१ को समायोजन गन िनणय तथा सो
िनणयानस
ु ार कृ िष तथा पशपु छी िवकास म ालयबाट
िमित २०७६।०२।१ मा ा प र हालस म भएका
स पूण कामकारबाही उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
ठहछ । अब कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा
८ (१) (२) बमोिजम समायोजनका आधारह लाई
िवचार गरी िनवेदकले भरेको समायोजन फाराममा
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उ लेख गरेका ाथिमकताअनस
ु ार गन िम ने निम ने
िविधस मत आधार र कारण खोलेर मा पद थापन
गन,ु गराउनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको
आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः िमलनच महत
क यटु र: सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७६-WO-०३७७, उ ेषण /
परमादेश, िव ा साद यादवसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयसमेत
ततु िनवेदनमा िनवेदकले कमचारी
समायोजन ऐन, २०७५ मा उि लिखत कायरत
पदको ये ता, हाल बसोबास ग ररहेको ठेगाना,
नाग रकताको ठेगानालगायतका आधारलाई िवचार
नगरी समायोजन ग रएको साथै पदनामसमेत प रवतन
गरी समायोजन ग रएकोले उ समायोजनको काय
संशोधन ग रपाउनका लािग पटकपटक िनवेदन
िदँदासमेत सनु वु ाइ नभएको कुरालाई मूल पमा
उठाएको देिख छ । िनवेदकह ले समायोजनका लािग
िनवेदन माग हँदाका बखत िनवेदकह को थायी
बसोबास तथा हाल कायरतसमेत सलाही िज ला
नै भएकाले ाथिमकता ममा सलाही िज लाका
थानीय िनकायह लाई नै अगािड राखी िनवेदन
िदएकोमा कुनै िनि त आधार र कारण नखल
ु ाई
िनजह को अ य िज ला समायोजन ग रनल
ु ाई
कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा उ लेख भएका
समायोजन ि यामा अपनाउनपु न आधारको पालन
भएको हो भ न िम ने देिखएन । कानूनी रा यमा सबै
नाग रकको हक अिधकार र यसको हनन भएमा ा
हने उपचार सबैलाई समान ह छ । सङ् घीय मािमला
तथा सामा य शासन म ालयको समायोजन िववरण
स याउनेस ब धी सूचनाबमोिजम समान कृितका

अ य धेरै गनु ासोह स बोधन भएको स दभमा
िनवेदकह ले गनु ासो सनु वु ाइको लािग पटकपटक
िनवेदन िदँदासमेत सनु वु ाइ हन नस नक
ु ो ट कारण
नदेखाई गनु ासोको सनु वु ाइ नग रनल
ु ाई िविधस मत
काय मा न निम ने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट
कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ दफा ८ (१) र
(२) मा भएका समायोजन गदा अपनाउनपु न भनी
तोिकएका आधारह लाई िवचार नगरी िनवेदकह को
समायोजन भएको देिखँदा िनवेदकह दवु ैको हकमा
उि लिखत िमित २०७६।०६।०७ को समायोजनको
िनणयलगायतका प ह उ ेषणको आदेश ारा बदर
हने ठहछ । अब कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ को
दफा ८ (१) (२) बमोिजम समायोजनका आधारह लाई
िवचार गरी िनवेदकह ले भरेको समायोजन फाराममा
उ लेख गरेका ाथिमकताअनस
ु ार गन िम ने निम ने
आधार र कारण खोलेर मा पद थापन गन,ु गराउनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेशसमेत
जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः िमलनच महत
क यटु र: सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.१४
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-१८९५, लागु औषध,
नेपाल सरकार िव. आिशष चौधरी
ितवादी आिशष चौधरीले हलह जत
अवरोध गरेको, यस कारको िगरोह, हातहितयारको
योग वा ओसार पसार, िनकासी पैठारीको शंका पद
व तु प रवेश ितत हन आएको देिखँदैन । य तै,
यी ितवादीले यस पिहले लागऔ
ु षधको कारोबार,
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ओसारपसार गन गरेको, कतै बेचिबखन गरेको र अ य
त रकाले लागऔ
ु षधको ओसारपसार र कारोबारको
मतलबमा रहे पसेको भ ने देिखन आउँदैन l दु यसनमा
रहेका ितवादी आिशष चौधरीले लागु औषध
ख रद गरेको रकम उनले आ नै मोबाइल बेचेर
जोहो गरेको भ ने देिखँदासमेत उनले कारोबारका
लािग कोही कसैसगँ रकम िलए उठाएको वा
पिहले सु िब गरी जटु ाएको भ ने पिन देिखन
आएन । तसथ, आफूले सेवन गनको लािग आ नै
खच र य नबाट ख रद गरी बोके को लागु औषधलाई
कारोबार गनका लािग बोके को राखेको हो भ ने कुरा
शंकारिहत त रकाले मािणत हन नसके को अव थामा
ितवादीले लागु औषधको दु यसनबाहेकको अ य
कसरु अपराध गरेको होला भनी मा ने अव था नरहने ।
पनु रावेदकले आ नो पनु रावेदन िजिकरमा
स दभ िलएको ने.का.प. २०६९, अङ् क ११,
िन.नं. ८९२३ को निजरमा भएको मु ाको त य
र यस मु ामा भएको त य हबह मेल खाने खालको
छै न । सो निजरमा उि लिखत मु ामा ितवादी रहेका
जीतबहादरु ख ीले लागु औषधको कारोबार गछन्
भ ने सूचनाको आधारमा सावजिनक थलमा िब कै
लािग ाहक कुरी बिसरहेको अव थामा हरीले सच
गदा िनजको शरीरबाट ितबि धत लागु औषध बरामद
गरेको अव था छ । सो मु ाका ितवादीले हरीमा
बयान गदा मू यसमेत खल
ु ाई यहाँ यितमा िब गछु
भनेका र पिछ अदालतमा बयान गदा आ नो शरीरबाट
लागु औषध बरामद नै नभएको पूण पमा इ कारी
रहेको अव था हँदा बरामद भएका भौितक सबदु
(लागु औषध) को अि त वलाई अ यथा भ न सके को
देिखँदैन । तर यस मु ाको प रि थित हेदा ितवादी
आिशषले लागु औषधको कारोबार गन गरेको भ ने
सूचना र सोलाई समथन गन पूरक त य थािपत
हन सके को अव था देिखन आउँदैन । शंकाको भरमा
खानतलासी गदा फे ला परेको र ितवादीले आ नो

शरीरबाट लागु औषध बरामद भएको कुरामा सािबत
रही सो बो नपु न योजनसमेत आ नो सेवनका
लािग हो भनी खल
ु ाई आफू लागु औषधको दु यसनी
भएको कसरु वीकार गरी बसेका छन् । साथै िनजले
उि लिखत मा ामा लागु औषध ख रद गनपनाको
ु
कारणसमेत पटकपटक आवतजावतको झ झट र खच
जोगाउनु हो भनी ख रद गन ोत पिन मोबाइल िब
गरी जटु ाएको भ ने कुरा य गरेको हँदा सो कुरालाई
अ यथा भ नपु न अव था देिखँदैन l समाजमा घिटत
हने येक अपराध र अपराधज य काय त कालीन
व तु प रवेश, कसुरदारको उमेर र मनोदशा, ऊ
हक बाँचेको प रवेश, त कालीन इ छा, साथसङ् गत
र यि को सामािजक करण ज ता त वह
(Variables) ले िविश पमा भािवत भइरहने
ह छ भ ने कुरालाई हे का राखी अदालतले िनणय
गदा नै वा तिवक याय पछ भ ने इजलासको
ठ याई छ l सेवनको लािग र िब िवतरणको
लािग राखेको लागु औषधको प रमाण, त कालीन
समय र प रि थितसँग सापे तामा रहने िवषय
हो l लागु औषधको खल
ु ा ख रद िब कानूनबमोिजम
नै ितबि धत छ l य तो ितबि धत लागु औषध
थानीय बजारमा उपल ध हदँ ास म पटके पमा
एकदुई डोज ख रद गरी सेवन गनस मको कुरा
मनािसबै होला तर िनयिमत सेवन गन मािनसले
नारायणघाटबाट भारतस म पुगी ख रद गदाको
अव थामा एक दुई डोज मा ख रद गरी याउने
भ ने कुरामा मजबुत तक छ भनी मा न सिकँ दैन l
अ य स ब त य प रि थितलाई िवचारै नगरी लागु
औषधको वारदातमा ितवादीको उमेरसमेत मह वपूण
भे रएबलको पमा उपि थत हन आएको छ l यसमा,
प रि थित र माणको समिु चत मू याङ् कन गदा
प रवारको िनगरानीबाट टाढा बसेको एक िकशोर वयको
मािनसले लागु औषधको कुलतमै फसी दु यसनस मको
कसरु गरेको भ ने त य नै थािपत हने अव था देिखन
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आयो l तसथ, वादीले अिभयोगमा दाबी िलएअनस
ु ार
यी ितवादी लागु औषधको कारोबारी भएको भ ने
कुरामा िव त हन सिकने अव थाको िव मानता
देिखन नआउने l
आफूले ख रद गरी याएको लागु औषध
सेवन गन तथा अिलअिल िब गरी खच पिन उठाउने
गरेको भनी ितवादी अनस
ु धान अिधकारीसम लागु
औषधको कारोबारमा सािबत रहेको कुरालाई माणको
पमा निलइएको भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकरतफ
िवचार गदा, पिहलो कुरा िनजले अदालतमा आई बयान
गदा आफूले सेवनको लािग मा भएको तर िब गनको
लािग नभनेको भनी सो कुरास ममा इ कार रहेको
अव था छ l दो ो, िनजले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयानको वीकारोि हेदा लागु औषध बो नक
ु ो
िनजको मु य योजन हेदा एक कारोबारीको पमा
नभई दु यसनीको पमै रहेको बेहोरा ितत हन
आउँछ l ते ो कुरा, मािथ िववेिचत आधार एवं कारणबाट
पिन िनज ितवादी लागु औषधको कारोबारी नभई
दु यसनीस म भएको देिखन आउँछ l अतः उपयु
आधार कारणबाट पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
यस पनु रावेदन दाबी िजिकरसँग सहमत हन सिकएन l
िनज ितवादीले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा ४ (च) कसरु अपराध गरेको देिखँदा िनजलाई
ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ज) बमोिजम सजाय गदा नै
कसरु अनस
ु ारको सजाय पन कुरा मनािसब देिखने l
यसमा विणत आधार कारण र िमिसल साथ
रहे भएका त य माणबाट यी ितवादी आिशष
चौधरीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १४(१)(झ) बमोिजम सजाय हने ठहर गरेको सु
बारा िज ला अदालतको िमित २०७१।०६।०७ को
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई उ ऐनको
दफा १४(१)(ज) बमोिजम दईु मिहना कै द र दईु हजार
ज रवाना ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७२/१०/१२ मा भएको फै सला

िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : तारा साद डाँगी
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल ावण १५ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७६-WH-०१९३, ब दी य ीकरण, सुिदप
ढकाल िव. गृह म ालय िसंहदरबार, काठमाड समेत
िनवेदक महे भ डारीलाई मु ा हेन
अिधकारीको आदेश ारा कानूनबमोिजम थनु ामा राखी
मु ाको कारबाहीकै ममा िज ला शासन कायालय
याङ् जाबाट िमित २०७६/०९/१८ मै थनु ामु
ग रएको र ब दी वयम्ले िमित २०७६/१०/१९ मा
िज ला शासन कायालय, याङ् जामा उपि थत
हने छु भनी तारेख बिु झिलई भरपाइसमेत ग रिदएको
देिखँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने िनवेदनको योजन र औिच यसमेत समा
भइसके को देिखन आयो । िनवेदक नै थनु ाबाट
छुिटसके को अव थामा ततु िनवेदनको कारबाहीमा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनपु न
आव यकता नै नदेिखने ।
गहृ म ालय र हरी धान कायालयको
आदेश िनदशनमा वृ भावना िलई अदालतको
आदेशसमेत उ लङ् घन गरी िनवेदकलाई पटकपटक
झु ा मु ा लगाई ब दी बनाइएकोले िवप ीह लाई
अदालतको अवहेलनामा समेत कारबाही ग रपाउँ भनी
िलएको िनवेदन िजिकर स ब धमा हेदा, मािथ करण
नं.१० र ११ मा उ लेख भएका त य, संवैधािनक र
कानूनी यव था तथा िववेिचत आधार कारणबाट यी
िनवेदकलाई फौजदारी कसरु मा सािधकार िनकायले
कानूनको रीत पूरा गरेर नै थुनामा राखेको देिखन
आउँछ । िनवेदकले िदएको िनवेदनमा कुन अिधकारी
वा िनकायले किहले के कुन काय गरी कुन अदालतको
कुन आदेशको के क तो अव ा गरेको हो भ ने कुरा
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ठोस र व तिु न आधार माणबाट खल
ु ाउन सके को
देिखँदैन । िनवेदन िजिकर नै अ प भएको य तो
अव थामा अदालतको आदेशको अवहेलना भयो भ ने
िनवेदकको िनवेदन िजिकरसमेत थािपत हन स ने
नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, माण, संवैधािनक
र कानूनी यव था तथा आधार एवं कारणबाट ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः तारा साद डाँगी
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.१५
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-०५३३, उ ेषण
/ परमादेश, लेखनाथ तामाङ िव. वा य म ालय,
रामशाहपथसमेत
ततु रट िनवेदनमा वा य सेवा
िवभागले आ नो स वा गदा कायरत पद िसिनयर
अ.हे.ब. (जन वा य िनरी क) छै ठ तहभ दा
त लो पद हे.अ. पाँच तहमा स वा ग रएको र
स वा गदाको समयमा २ वष यूनतम सेवा अविध
पिन नपगु ेको भ ने मु य दाबी िलइएको छ । त लो
पदमा स वा भयो भ ने पिहलो दाबीतफ ि गत
गदा, वा य सेवा िवभागले यी रट िनवेदक
लेखनाथ तामाङलाई िज ला वा य कायालय,
खोटाङबाट िज ला जन वा य कायालय, मोरङमा
स वा गदा च.नं.७८३, िमित २०७३।०७।२९ को
रमानाप मा िनवेदकको पद हे.अ. / पाँच भनी उ लेख
ग रएको छ । तर िवप ी कायालयम येका िज ला
वा य कायालय खोटाङको िलिखत जवाफमा
रट िनवेदकको पद स याई जन वा य िनरी क

नै बनाइएको भ ने बेहोरा उ लेख भएको छ । साथै
िमिसल संल न रहेको ‘स याएको स ब धमा’ भ ने
बेहोराको वा य सेवा िवभागको च.नं. २०६३, िमित
२०७३।८।१६ को प को ितिलिप हेदा रट िनवेदक
लेखनाथ तामाङको सािबक पद तथा तह नै कायम
भएको देिखयो । यसरी िवप ी वा य सेवा िवभागले
िनवेदकलाई िदएको रमाना प अनस
ु ार िज ला
वा य कायालय, खोटाङबाट िज ला वा य
कायालय, मोरङअ तगत स वा गदा िसिनयर अ.हे.ब.
छै ठ तह (जन वा य िनरी क) पदमा स वा
गनपनमा
अ यथा उ लेख भएको र सो िु ट वा य
ु
सेवा िवभागबाट स याइसके को अव था देिखयो ।
यसबाट आफूलाई त लो पदमा स वा ग रएको भ ने
िनवेदन दाबीको िवभागको संशोधन प बाट स बोधन
भइसके को प र े यमा सो िनवेदन दाबीको औिच यता
नरहने ।
यसैगरी, २ वषको अविध नपगु ी स वा भयो
भ ने दो ो िनवेदन दाबी रहेको छ । सोतफ िवचार हेदा,
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २३(३) मा
“कमचारीलाई अित दगु म े मा क तीमा एक वष वा
दगु म े मा क तीमा दईु वष पूरा नभई सामा यतया
स वा ग रने छै न” भ ने कानूनी यव था रहेको छ । सो
कानूनी यव थाको मनसाय सामा यतया उि लिखत
अविध पूरा भएपिछ स वा ग रने भ ने हो । तर सो
यव थाको अथ ज तोसक
ु ै प रि थितमा पिन अविध
तोके र मा कमचारीह लाई स वा गनपन
ु भ ने
बा या मक यव था भने होइन । कुनै पिन कमचारीले
कुनै कायालयमा यित अविध नै सेवा गन पाउनपु छ भनी
माग गन िम दैन । िनवेदकले आ नो रट िनवेदनप मा
अपायक ठाउँमा स वा भएको वा स वाको ममा
पूवा ह राखी आफू भेदभावको िशकार हनपु रेको वा
अि तयार नै नभएको यि / िनकायले स वा गरेको
भ ने पिन दाबी िलएको अव था छै न । कमचारीको
स वा गन अि तयारवाला िनकायले स बि धत
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सेवास ब धी ऐन, िनयमावलीको अधीनमा रही स वा
गन स ने नै देिख छ । कुनै पिन कमचारीलाई एक
कायालयबाट अक कायालयमा स वा गदा िनजलाई
के ही असिु वधा अव य पन स ला । तर कानूनको
ि या पु याई स वा गदा सोही कारणले कसैको पेसा,
मान मयादा, पिहचानको स मान भएन वा संवैधािनक
एवं कानूनी हकािधकारमा आघात पु न गयो भनी
आ मगत पमा अनमु ान गन निम ने ।
वा य सेवालाई एक संवेदनशील र
अ याव यक य सेवाको पमा िलइ छ । रट िनवेदक
सोही सेवाको कमचारी भएको र िनजलाई अि तयार ा
िनकायबाट कानूनबमोिजम नै स वाको िनणय
गरेको देिख छ । सेवाको आव यकताको आधारमा र
कामकाज सचु ा पमा रा ने योजनका लािग ऐन,
िनयमको प रिधिभ रही स वालगायतका िनणय
स बि धत अिधकार ा िनकाय वत नै ह छ ।
साथै अि तयार ा त िनकाय ारा कानूनबमोिजम
स वा गरी खटाएको अव थामा सो कायालयमा
गई सेवा दान गनु स बि धत कमचारीको पिन
कत यिभ पन देिख छ । कमचारीको स वा ज तो
शासन स चालनसँग जोिडएको िवषयमा अदालतले
अनाव यक ह त ेप गनु पिन हँदनै । यिद स वा
िनणयको कारण कुनै कमचारीको कानूनबमोिजमको
सेवा सिु वधा कटौती भयो वा कुनै कमचारी ित पूवा ही
भएर दःु ख िदने िनयतले अ याय हने गरी कानूनको
ि यासमेत नपु याई कसैको स वा ग रयो भने
य तो अव थामा सो िवषयको याियक मू याङ् कन
हन स ने ।
यसरी रट िनवेदक लेखनाथ तामाङलाई
अि तयार ा त वा य सेवा िवभागले कानूनबमोिजम
िज ला वा य कायालय खोटाङबाट िज ला
जन वा य कायालय मोरङमा स वा गरेको
देिखएकोले सो िनणय गैरकानूनी देिखन आएन । साथै
रट िनवेदकलाई पद घटुवा गरी स वा ग रएको भ ने

िनवेदन दाबी भए तापिन वा य सेवा िवभागको िमित
२०७३/८/१६ को प बाट आ नो पूववत् स वा
िनणय स याइएको अव थामा सो िनवेदन दाबीको
पिन कुनै औिच य रहेन । अब रट िनवेदकलाई िज ला
वा य कायालय, खोटाङबाट िज ला वा य
कायालय मोरङमा ग रएको स वा काया वयन
गन कुनै कानूनी बाधा अड् चन खडा भएको ि थित
देिखन आएन । अतः कानूनबमोिजम अि तयार ा
अिधकारीबाट भएको स वाबाट िनवेदकको कुनै
कानूनी र संवैधािनक हकसमेत हनन भएको नदेिखँदा
मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु पन नदेिखने ।
तसथ, िव लेषण ग रएका आधार कारण तथा
माणह समेतबाट िनवेदक लेखनाथ तामाङलाई
अि तयार ा त िनकाय वा य सेवा िवभागबाट
कानूनबमोिजम स वा गरेको देिखएको र त लो
तहमा स वा भएको भ ने िनवेदन दाबी भए तापिन
सो स ब धमा भएको िु ट स बि धत िनकायबाट
स याइसके को प र े यमा िनवेदकको संवैधािनक एवं
कानूनी हक हनन भएको नदेिखएको र ततु िनवेदनको
औिच यता पिन समा भइसके को देिखएकोले िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : के दारनाथ पौडेल / शा.अ. क याण
खड् का
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
काशकुमार ढु ंगाना, ०७३-CI-०७४०, उ ेषण,
पु षो म लाल सङ् घई िव. सुदामा राउत अिहरसमेत
म अदालतको उ िनणय बदर गरी
पाउन िव वकमा िसमे ट ा.िल. का अि तयार ा
स चालक अ य पु षो म लाल सङ् घईले
पनु रावेदन अदालत पाटनमा उ ेषणको िनवेदन
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दायर गरेकोमा पनु रावेदन अदालत पाटनले िमित
२०७३।३।१५ मा िनवेदकको मागबमोिजम म
अदालत, काठमाड बाट िमित २०७२।८।२४ मा
भएको फै सला उ ेषणको आदेश ारा बदर ग ररहनु
परेन । िनवेदकको िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी िनणय
गरेको देिख छ । पनु रावेदन अदालतको उ िनणयमा
समेत िच नबझ
ु ाई यस अदालतमा पनु रावेदन पन
आएको ततु मु ाको सम तामा िवचार गदा म ऐन,
२०४८ को दफा १० मा "यो ऐन वा यस ऐनअ तगत
बनेको िनयम वा िविनयममा तोिकएको रीत नपु याई
ित ानको थायी कामदार वा कमचारीको सेवाको
अ त गनु हँदैन" भ ने यव था भई कमचारीको
सेवाको सरु ा गरेको देिख छ । उ ऐनको दफा५१
बमोिजम कुनै पिन कमचारीले खराब आचरण गरेमा
ऐ.ऐनको दफा ५२(४) अनस
ु ार सेवाबाट हटाउन स ने
देिख छ । यसरी सेवाबाट हटाउँदा दफा ५३ बमोिजम
" थायी कामदार वा कमचारीलाई दफा ५२ बमोिजम
सजाय गनअिघ
खराब आचरण गरेको त य र सो
ु
मािणत भएमा िनजलाई हन स ने सजायसमेत प
उ लेख गरी य तो कामदार वा कमचारीलाई आ नो
प ीकरण पेस गन क तीमा ७ िदनको याद िदनपु न"
भ ने उ लेख भएको देिखँदा िवप ी सदु ामा राउत
अिहरलाई पदमु गदा उ कायिविध अपनाउनपु न
ह छ । यसबाट म ऐन, २०४८ अ तगत बनाइएको
कमचारी िविनयमावलीअनस
ु ार कुनै कमचारीलाई
सेवाबाट हटाउँदा िनजलाई हन स ने सजायसमेत
उ लेख गरी प ीकरण माग गरी िनजले प ीकरण
पेस नगरेमा वा िनजको प ीकरणको जवाफ
स तोषजनक नभएमा मा सेवाबाट हटाउन सिकने
यव था रहेको पाइने ।
ततु िववादमा िवप ी सदु ामा राउत
अिहरलाई िमित २०७१।३।३१ मा प ीकरण माग
गरेको र उ माग ग रएको प ीकरणको याद सूचना
ऐजन िमितमै ित ानको सूचना पाटीमा र िनजको घर

ठे गानामा पठाएको देिख छ । ित ानबाट पठाएको
प ीकरण पेस गन मौकासिहतको याद सूचना िमित
२०७१।४।११ मा मा सदु ामा राउत अिहरले बझ
ु े को
िमिसल संल न कागजातबाट देिख छ तर सदु ामा राउत
अिहरले प ीकरण िदने याद बु नअ
ु गावै अथात् िमित
२०७१।४।९ मा नै सो ित ानका यव थापकले
िनजलाई सेवाबाट हटाउने िनणय गरेको पाइ छ ।
व ततु ः प ीकरण िदने याद सूचना बझ
ु ेपिछ सोको
७(सात) िदनिभ सदु ामा राउत अिहरले प ीकरण
बझ
ु ाउनपु न र उ प ीकरणमा िच नबझ
ु ेमा मा
सेवाबाट हटाउनपु नमा प ीकरण पेस गनअगावै
ु
पनु रावेदक क पनीले िवप ी सदु ामा राउत अिहरलाई
सफाइको उिचत मौका नै निदई िनजको कुरा नै नसनु ी
ाकृ ितक यायको हकसमेतको िवपरीत हने गरी
सेवाबाट हटाएको पाइ छ । यसबाट म ऐन, २०४८ ले
गरेको सनु वु ाइको मौकाबाट िवप ी कुि ठत हन पगु ेको
देिख छ । िवप ीबाट प ीकरण माग ग रसके पिछ
उ प ीकरणको जवाफ पेस हनअ
ु गावै हलाकमाफत
िनजको घर ठेगानामा याद पठाई कायालयको
सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी कानूनबमोिजमको
समय यतीत नहँदै मनािसब मािफकको समयमा
स तोषजनक जवाफ पेस नगरेको भनी म ऐन,
२०४८ को दफा ५१(क) बमोिजमको खराब आचरण
गरेकोले ऐ. ऐनको दफा ५२(४) बमोिजम ित ानको
सेवाबाट िमित २०७१।४।९ मा िमित २०७१।४।१०
देिख लागु हने गरी सेवाबाट हटाएको देिख छ । यसरी
िवप ी सदु ामा राउत अिहरले िमित २०७१।४।११ मा
मा प ीकरण बझ
ु ाउने याद बझ
ु ेको र प ीकरण
बझ
ु ाउने याद बाँक नै रहेको अव थामा सनु वु ाइको
मौका नै निदई कानून ारा िनधा रत ग रएको उिचत
ि या नपु याई िनजलाई सेवाबाट मु गन काय
कानूनअनक
ु ू ल भएको भनी मा न नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत मु ाको त य, आधार र
कारणह बाट समेत म अदालत काठमाड बाट िमित
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२०७२।८।२४ मा सदु ामा राउत अिहरलाई सफाइको
मौका निदई सेवाबाट हटाउने गरेको िव वकमा िसमे ट
ा.िल. को िनणय बदर हने ठह याएको फै सला
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग ररहनु परेन, िनवेदकको
िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी िमित २०७३।३।१५
मा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
कानूनस मत िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : मक
ु ु द आचाय
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल पस
ु ६गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७३-CI-०६५१, उ ेषण /
परमादेश, उमेश साद पटेल िव. ुव साद चौहानसमेत
यसरी िमिसल संल न त यबाट िवप ी
वु साद चौहान संसारीमाई िन न मा यिमक िव ालय
सज
ु ाहामा िमित २०५९।१।१ देिख वयंसेवक
िश कमा िनयिु पाई िव ालयमा कामकाज गरी
आएको अव थामा िमित २०५९।७।३ मा अ थायी
अनमु ितप ा गरेको र िमित २०६२।८।३० मा
थायी अनमु ितप ा गरी िमित २०६३।१२।१८
को िनणयले राहत कोटाको ाथिमक तहको िश कमा
िनयिु भई िश ण काय गरेको िवषयलाई िलएर
रट िनवेदकले िमित २०७२।१।२९ मा उ ेषण
परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भनी अदालत वेश
गरेको देिखयो । िनवेदकले आ नो के कुन कारको
कानूनी हक हनन् हन गयो भ ने कुरा प खल
ु ाई
िनवेदन गन सके को पाइँदैन । िमित २०५९।१।१
को िनणयस ब धी िवषयमा िमित २०७२।१।२९ मा
आएर मा रट िनवेदन दायर गरेको पाइँदा िवप ी
सफाहातले अदालत वेश गरेको देिखन आएन ।
पनु रावेदकले िजिकर िलएज तो अ यापन अनमु ितप
ा नगरी िश क िनयिु भएको अव था पिन
देिखँदैन । २०५९ सालको िनणयउपर २०७२ सालमा

क रब १३ वषपिछ अनिु चत िवल ब गरी रट िनवेदन
दायर भएको पाइयो । रट िनवेदन दायर गन अनिु चत
िवल ब हनक
ु ो मनािसब आधार र कारण पनु रावेदकले
खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । िन य नै रट िनवेदन दायर
गन कानूनले कुनै हद यादको यव था गरेको हँदैन तर
हद याद हँदनै भ नक
ु ो अथ िनवेदन जिहलेसक
ु ै दायर
गरी उपचार ा गन सिक छ भ ने नहने ।
कुनै उपचार ा गन दायर हने िनवेदन
उिचत समयिभ दायर भएको हनपु छ । तकसङ् गत
हदिभ आउन नसके को िनवेदनउपरको सनु वु ाइ
र िदइने उपचारको अथ रहँदनै । काया वयन हन
नस ने बेसमयको उपचारले कुनै साथकता दान
गनसमेत स दैन । अदालतले िदने आदेश काया वयन
हन स ने िकिसमको हनपु न र य तो आदेश ा
गन यि उिचत समयमा अदालत वेश गरेको
हनपु छ । रट िनवेदन दायर गनपन
ु उिचत समय र
यसबाट ा गन उपचारको िवषयमा साथक स ब ध
रहेको हनपु छ । यस ि कोणबाट रट िनवेदन दायर
गन असीिमत समय ह छ वा हद याद नै हँदैन भ नु
सवथा गलत हने छ । ततु िवषयमा २०५९ साल
मा उठान भएको िववादलाई २०७२ सालमा िन पण
गन माग गरी आएको िनवेदनलाई ते वषपिछ उिचत
िवल बिभ को भनी मा न निम ने भनी हद यादको
कारण िनवेदन खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको आदेश यायस मत िमलेकै
देिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत मु ाको त य, आधार
र कारणह बाट समेत िनवेदन खारेज हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७२।१२।३ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल पस
ु ६ गते रोज १ शभु म् ।
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४
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-CI-१६१९, नामसारी
िलखत बदर दता, िकरणकुमारी रौिनयारसमेत िव.
हेम त िव म राणा
स री िज ला, िप ापूव र गा.िव.स. वडा
नं. ७ िक.नं. १०२ को ०-८-१ समेतका ज गा व.
िजते िव म राणाको प नी िवमलाकुमारी राणा
िनजका छोराह हेम त िव म राणा, वस त िव म
राणा र शाि त िव म राणासमेत ४ जना अंिशयारका
बराबर अंश भाग ला ने स पि हो भ ने कुरा संवत्
२०६० सालको दे.प.ु नं.९५६५ को पनु रावेदक वादी
शाि त िव म राणा ितवादी िवमलाकुमारी राणा
भएको अब डा ज गा अंशदता मु ामा यसै अदालतको
िमित २०६३।११।९ मा भएको फै सलासमेतबाट कुनै
िववाद रहे भएको नदेिखने ।
हेम त िव म राणासमेतको अंशहक ला ने
अब डाको स पि मु ा चली ब डा ला ने ठहरी
सके पिछ ब डा ला ने उ स पि िनज अंिशयार
हेम त िव म राणालाई सा ी नराखी, िनजको म जरु ी
पिन निलई दूिषत तवरबाट ितवादी िवमला राजकुमारी
राणाले िलखत गरी यी पनु रावेदक ितवादीह लाई
हक ह ता तरण गरेको देिखने ।
यसरी अंिशयारह िबच अंश मु ा चली
आ नोसमेत अंश हक ला ने भनी अदालतबाट
अब डाको स पि ब डा ला ने ठहर भएको
अव थामा अंिशयारको सहमित र म जुरीबेगर
अंशब डा ला ने ठहर भएको स पि अ यलाई
िब गन काय दूिषत देिखँदा य तो दूिषत तवरबाट
भएको काम कारबाहीबाट िसिजत आ नो अंश
ज तो नैसिगक हकको चलनमा हद याद बाधक
ह छ भ न िम ने देिखन आउँदैन । जुन अंशभागमा
जसको हक देिखएको छ, उसलाइ नबुझी, उसको
म जुरी निलई भएको काम कारबाही तथा दता

एवं िनणय दिू षत दताकै कोटीमा पन य तो काम
कारबाहीले कानूनी वैधता पाउन नस ने हदँ ा
मल
ु क
ु ऐन लेनदेन यवहारको सो दूिषत िलखत बदर
हने नै देिखँदा मल
ु क
ु ऐन लेनदेन यवहारको महलको
१० नं. ले कुनै अंिशयारको म जरु ी निलई िलखत
ग रिदएमा रिज ेसन भएको िमितले १ वषिभ उजरु
गनपनमा
लामो समयपिछ दायर भएको िफराद लेनदेन
ु
यवहारको महलको १० नं. बमोिजम हद यादिभ
नभएकोले वादी दाबी पु न नस ने ठहर गरेको सु
अदालतको फै सला उ टी गन गरेको पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको फै सला िु टपूण भएकोले सो
फै सला बदर गरी सु सदर हनपु न भ ने पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर र यस अदालतबाट
यथ िझकाउँदा िलइएको आधारसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, िववेिचत त यगत आधार र
कारणसमेतबाट उि लिखत िक.नं. १०२ को ज गाको
४ भागको १ भागमा स म वादी हेम त िव म राणाको
हक पु ने नै देिखँदा वादी दाबी पु न नस ने ठहर
गरेको सु अदालतको फै सला उ टी गरी िववािदत
िलखतको ४ भागको १ भागस म िलखत एवं
ितवादीका नाउँको दता बदर भई वादीका नाउँमा दता
हनेसमेत ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७१।१२।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल फा गनु ६ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-CR-२११८, ठगी, नेपाल
सरकार िव. िवदुर ढुंगाना
जाहेरवालाबाट िलएको रकमम ये .२
लाख यी ितवादी िवदरु ढुंगानालाई िदएको हो भ ने
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सह ितवादी जनक साद अिधकारीले गरेको पोललाई
अ य कुनै वत माणले समथन गरेको देिखएन
साथै िनजले रकम िदएको दे ने रोहवरमा अ य कोही
रहे भएको पिन िमिसल संल न कागजातबाट देिखन
नआउने ।
ितवादी िवदरु ढुंगानाको ितवादी
जनक साद अिधकारीसँग सु मा िचनजान भएको
अव था देिखँदैन । िनज िवदरु ढुंगाना जनक साद
अिधकारीका यि नभई जाहेरवालाका यि
देिख छ र जाहेरवालाले आफूले गाडी ख रद गन
भनेको कायलाई ियनै ितवादी िवदरु ढुंगानालाई
लगाएका ह छन् । ियनी ार भदेिख नै ितवादी
जनक साद अिधकारीको सहयोगी यि भएर
उ गाडी जाहेरवालालाई िमलाउन लगाएको भ ने
देिखँदनै । यी ितवादी िवदरु ढुंगानाबाट कुनै रकम
बरामद भएको, िनजको खातामा रकम ज मा भएको
अथवा फलानोको रोहबरमा िनजलाई सह ितवादीले
रकम िदएको भ नेसमेत माणबाट देिखन आएको
छै न, ितवादी िवदरु ढुंगाना अनस
ु धानको ममा र
अदालतमा समेत आरोिपत कसरु मा इ कार रहेकोमा
जाहेरवालाको छोरा सरोज कुँवरले यी ितवादी हा ो
सहयोगको लािग गएका हन् भनी अदालतमा बकप
गनका
ु साथै जाहेरवाला र िनजको छोराले समेत यी
ितवादीले ठगी गरेका हन् भनी पोल गरी अदालतमा
बकप गरेको देिखन नआउने ।
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ नं. "...
आफूसँग नभएको कुरा आफूसँग छ भनी झु याई वा
झुठो कुरालाई स े हो भनी झु याई वा अ जनु सक
ुै
बेहोरासँग धोका िदई गफलतमा पारी आ नो हक
नपु ने अकाको हकको चल–अचल धनमाल िलए
िदए िदलाएमा वा अकाको माल मेरो हो भनी वा मेरो
भएको छ भनी िलखत गरी वा नगरी सोही माल िलए
िदए िब यवहार गरेमा वा स ाप ा गरी िलएमा
ठगी गरेको ठहछ ।" भ ने यव था हनक
ु ा साथै सोही

महलको २ नं. "...जनु सक
ु ै कुरो गरी होस् कसरु
सजायबाट ब नका लािग वा बेइमानीका िनयतसँग
अ कसैलाई धोका, गफलत वा झु यानमा पारी
अकाको नो सान वा आ नो फाइदा हने काम
गरेमा ठगी गरेको ठहछ ।" भ ने कानूनी यव थाको
स दभमा हेदा ततु मु ामा यी ितवादी मौकामा र
अदालतमा समेत आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको,
ितवादीले रकम िलनु खानु गरेको भ ने कुरा अ य
वत माणबाट पिु हन नआएको, ितवादीको
साथसँगबाट रकम बरामद भएकोसमेत नदेिखनक
ु ा
साथै जाहेरवाला र िनजको छोराले अदालतमा
बकप गदा यी ितवादीको समेत संल नतामा ठगी
गरेको हो भनी उ लेख गन नसके को अव थामा
के वल सह ितवादी जनक साद अिधकारीले यी
ितवादीलाई २ लाख पैयाँ िदएको भनी गरेको
पोलका आधारमा मा उि लिखत प रभाषािभ पन
अव थाको िव मानता नरहेबाट यी ितवादीलाई
कसरु दार ठहर गनु यायोिचत नहने ।
फौजदारी कसरु मा अरोिपतउपरको कसरु
अिभयोजन प ले िन:स देह पमा मािणत गनपन
ु
ह छ । यसलाई माण ऐन, २०३१ को दफा २५
ले पिन प ट पमा यव था गरेको पाइ छ । कसरु
मािणत गन कसैले कसैलाई पोल गनु र सोका
आधारमा अिभयोजन प ले कसैउपर अिभयोग
लगाउनु मा पया त हँदैन । गरेको पोल र लगाएको
अिभयोग व तिु न ठ माणह बाट शङ् कारिहत
िकिसमबाट समेत पिु हनपु न ह छ । ततु मु ामा
यी ितवादीउपरको पोल र कसरु व तिु न वत
माणह बाट शङ् कारिहत तवरले िमिसल संल न
कागजातह बाट पिु हन नआएको देिखँदा यी
ितवादीलाई सु अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय
हनपु दछ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन र बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत त यगत आधार
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र कारणसमेतबाट ितवादीह ले जाहेरवालाको
.३३,४५,०००।- ठगी गरेको ठहरी िनजह लाई
२ वष कै द र .३३,४५,०००।- को दामासाहीले
ज रवानासमेत हने ठहर गरी सु काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको फै सला के ही उ टी गरी यी ितवादी
िवदरु ढुंगानालाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।०८।२४ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी / गोिव द आचाय
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७७ साल जेठ २२ गते रोज १ शभु म् ।

िनजको पो माटम रपोट हेदा टाउकोमा लागेको चोट
पीडाको कारण िनजको मृ यु भएको भ ने देिख छ ।
यसरी कुटिपट भएकोमा कुटिपट भएको घाउचोटको
कारणबाट नै मृ यु भएको कुरा िमिसल संल न त यगत
माणह बाट समिथत हन आएको देिखने ।
ितवादी शेख िवकाउ अदालतसम को
बयानमा इ कार रहे पिन अिधकार ा
अिधकारीसम को बयानमा मृतक बहु ारी रो साना
खातनु ले आफूसमेत उपर रौतहट िज ला अदालतमा
अंश मु ा गरी मु ा िजतेको र सोही रसइवीका कारण
मान योजना बनाई बहु ारी बिहनीलाई भेट्न गएको
थाहा पाई िपछा गद म र शेख इसलाम भई लात
मु का र लाठीसमेतले कुटिपट गरी िनज ढलेपिछ
मरेको ठानी भागेका हौ ँ भनी बयान गरेको पाइ छ । सो
बयानलाई घटना थल मचु ु काले पिन समथन गरेको
र कुटिपटको वारदातप ात् िज ला हरी कायालयमा
थानीय यि ह को छलफलप ात् ितवादी
शेख िवकाउले उपचार खचबापत .५०००/दान गरेको भ ने कुरा मेलिमलाप गरेको भिनएको
कागजबाट देिखन आउँछ । मृतक घाइते अव थामा
हँदै वयम् नै यी ितवादीह लाई कुटिपटको
वारदातमा संल न रहेको भनी िकटान गरी िनवेदन
िदएको र ियनै ितवादीको कुटिपटको चोटपटकबाटै
रो साना खातनु को उपचारको ममा मृ यु भएको
िमिसल संल न माणबाट समिथत हन आएको
देिख छ । वारदात भएको अव थामा वारदात हनपु न
कारणसमेतलाई िवचार गदा बहु ारीले अंश मु ा िदएको
कारण पूव रसइवी राखी कुटिपट हन गएको र यी
ितवादीह ले नै कुटिपट गरेको कुरा िमिसल संल न
त यगत माण तथा प रि थितज य माणह बाट
समेत समिथत हन आएको देिख छ । ितवादीम येको
शेख िवकाउले कुटिपट भएको कुरालाई वीकार गरी
उपचार खचबापत .५०००/- िदने गरी मेलिमलाप
गरेबाट समेत कुटिपटको वारदात समिथत हन गएको

इजलास नं.१६
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७३-RC-००६०, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. शेख िवकाउसमेत
मतृ क रो साना खातनु ले आफू घाइते
अव थामा नै रहेको बखत यी ितवादीह शेख िवकाउ
र शेख इसलामसमेतले कुटिपट गरी घाइते बनाएको
भनी य िकटान गरी कुटिपट गरेको उ लेख गरी
िनवेदन िदएको देिख छ । िज ला वा य कायालय
गौरबाट भएको घा-जाँच के स फारामबाट रो साना
खातनु को टाउको, अनहु ार, ित ा, पेटसमेतको शरीरको
भागमा घाउचोट लागेको भ ने देिखएको अव था
छ । सोही घाउचोटको कारणबाट नै उपचारको ममा
रो साना खातनु को मृ यु भएपिछ यी ितवादीह उपर
िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । मतृ कको लास
कृ ित मचु ु कामा दवु ै आँखामा िनलडाम भई आँखा
सिु नएको, िनधार टाउकोमािथ चोट लागेको, नाकबाट
रगत िमि त तरल पदाथ बिगरहेको, बाँया हातको
जोन मा िनलडाम, दािहने खु ाको मिु न छु एको
घाउचोट भएको, पेट सिु नएको र योिनमा उपचारको
ममा पाइप लगाएको भ ने उ लेख भएको देिख छ ।
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र सोही कुटिपटको कारणबाट पन गएको चोटको
कारणबाट नै रो साना खातनु को मृ यु भएको त यमा
कुनै िववाद नदेिखने ।
अतः मतृ कले कुटिपटको वारदातप ात्
होस खल
ु ेपिछ कुटिपट गन यि ियनै ितवादीह
शेख िवकाउ र शेख इसलाम हन् भनी कागज गरेको,
सोही कुटिपटको वारदातलाई ितवादीले वीकार
गरी समदु ायको छलफलमा उपचार खच िदने सहमित
गरेको, घटना थल मचु ु का, घा-जाँच ितवेदन, लास
कृित मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट कुटिपटकै
कारण रो साना खातनु को मृ यु भएको भ ने देिखएको
हँदा सािबक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम ितवादीह शेख िवकाउ र शेख
इसलामलाई ज मकै दको सजाय गरेको हदस मको
सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
िमित २०७२।२।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत:- िबना गौतम
क यटु र :- मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल फा गनु १४ गते रोज ४ शभु म् ।

िनज ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा कुटिपट गरी
बयान गराएको भ ने कुरा व तिु न ठ सबदु माणबाट
पिु गन सके का छै नन् । वादी प ले यी ितवादीह ले
उ वारदात घटाएको भनी लगाएको आरोप पिु गरेको
तर यो आरोपलाई ितवादीले व तिु न ठ आधारमा
ख डन गन सके को देिखँदैन । ितवादी इ ददु वे ी साहले
अदालतमा बयान गदा आफू र स तकुमार साहले
वारदात घटाएको अ य कसैको संल नता नरहेको
भनेक , अ य ितवादीह ले वारदातमा संल नता
नभएको भनी अदालतमा इ कार रहे पिन सो इ कारी
बयानलाई पिु गन अथात् समिथत गन अ य सबदु
माण पेस गन सके को अव था छै न । मतृ कलाई मानमा
योजना बनाउने, िछमेक को घरबाट के ही िदनअगािड
खक
ु ु री याएर रा ने, वारदात घिटसके पिछ यसलाई
छ न र डाँका लागेज तो देखाउन ल ा कपडा छन
एवम् ढोकाको क जा उ काउने, काम गरेबापतको
पैसा िदन नसक गहना िदने, खक
ु ु री र गहना बरामद
हने ज ता ि याकलापह िनज ितवादीह ले
अनस
ु धानको ममा गरेको बयान बेहोरा, मौकामा
बिु झएका यि ह ले ग रिदएको कागज, घटना थल
कृित मचु ु का, बरामदी मचु ु का, पो टमाटम
रपोटलगायतका माण कागजह बाट समिथत भएको
देिखँदा घटनाको िववरण िसलिसलेवार पमा िमलेको
देिखएको य तो त य थािपत भइरहेको अव थामा
िनज ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा गरेको
बयान बेहोरालाई अ यथा मा नपु न आधार कारण
देिखएन । उि लखत आधार कारण एवम् माणबाट
उ वारदात घटाउन िनज ितवादीह को संल नता
रहेको भ ने देिखन आउने ।
अब उ वारदात घटाउन कुन ितवादीको
क तो भूिमका रहेको छ र िनजह लाई क तो सजाय
हनपु न हो भ ने स ब धमा िनजह ले गरेको कायको
ग भीरतालाई आधार बनाउनपु न ह छ । जसले
जे ज तो काय गरी वारदातमा आ नो संल नता

इजलास नं.१७
मा. या. ी बमकुमार े ठ र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७२-CR-१४९०, ०७३-RC-०११४,
कत य यान, इ दुदवे ी साह िव. नेपाल सरकार, नेपाल
सरकार िव. स तकुमार साहसमेत
ितवादीम येका स त कुमार साह, अके ला
भ ने रामवरण िसंह, गौतम साद यादव र ान यादव
अनस
ु धानको ममा बयान गदा आरोिपत कसरु मा
सािबत भएकोमा अदालतमा बयान गदा आरोिपत
कसरु मा इ कार रही अनस
ु धानको ममा गरेको बयान
हरीले कुटिपट गरी गराएको हो, हा ो वे छाले गरेको
होइन भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रहेको देिख छ ।
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जनाएका छन् सोअनस
ु ारको सजाय हनु नै याय
ह छ । यायको उ े य र मकसद पिन यही नै हो ।
यसैले सो स दभमा िवचार गरी ितवादी स तकुमार
साहको हकमा िवचार गदा, ितवादी इ ददु ेवी साहले
आ नी सासू जगतीदेवीलाई मानु प यो भनी राखेको
ताव िनज ितवादी स तकुमार साहले वीकार
गरेको, सो योजना सफल बनाउन अ य ितवादीह
अके ला भ ने रामवरण िसंह, गौतम साद यादव र
ान यादवसँग सरस लाह गरेको, िनजले िछमेक
कुले यादवको घरबाट के ही िदनअगािड खक
ु ु री
याएर राखेको, िनजले मृतकको घाँटीमा खक
ु ु रीले रेटी
मारेको, वारदात घिटसके पिछ यसलाई छ न र डाँका
लागेज तो देखाउन यी ितवादीले ढोकाको क जा
खक
ु ु रीले उ काएको र २ वटा सटु के सको कपडा
छरप ट पारेको ज ता कायह यी ितवादीले गरेको
हँदा यी ितवादी जगतीदेवीलाई मानका लािग योजना
बनाउनेदेिख मानस मको मु य भूिमकामा रहेको
देिखयो । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
नं.मा भएको कानूनी यव था हेदा "धार भएको वा
नभएको, जोखमी हितयार गै ले हानी, रोपी, घोची
यान मारेमा जित जना भई हितयार छाडेको छ उित
जना यानमारा ठहछन् । सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गनुपछ" भ ने उ लेख भएको देिख छ । उ
कानूनी यव थाअनस
ु ार यी ितवादी स तकुमार
साहले खक
ु ु री ज तो धार भएको जोखमी हितयारले
मृतकको घाँटी रेटी मानस मको कसरु गरेको देिखएको
हँदा िनजलाई सव वसिहत ज मकै द हने देिखने ।
अब, अ य ितवादीह इ ददु ेवी साह,
अके ला भ ने रामवरण िसंह, गौतम साद यादव र ान
यादवको हकमा िवचार गदा, ितवादी इ ददु वे ी साहले
मतृ कलाई मानका लािग के ही िदनअगािड नै स तकुमार
साहलाई ताव गरेक , घरमा देवरानी नभएको
मौकामा सासूलाई िस याउनपु छ भनी स तकुमारलाई
भनेक , सासूलाई मानका लािग अ य ितवादीह लाई

घरमा आउन सहज होस् भनी रातको समयमा ढोका
ढ याएर मा सतु ेक , सासूलाई मारेबापत पैसा वा
गहना िदने ताव गरेक , वारदात घटेकोमा कुनै
प चाताप बोध नगरेक ज ता कायह देिखयो । िनज
ितवादी इ ददु ेवीको िनजक सासूलाई मानका लािग
योजना बनाउनेदिे ख दु साहन गनस मको कायमा
िनज संल न भई पूण अपराध गराउने िनजको उ े यमा
सफल रहेको देिखयो । मृतकलाई मानका लािग अ य
ितवादीह म ये अके ला भ ने रामवरण िसंहले
मतृ कको टाउको र मख
ु , गौतम साद यादवले छाती र
हात, ान यादवले दवु ै गोडा प िथचेका, मृतकलाई
मान भ ने स तकुमारको तावलाई वीकार गरेका,
मतृ कलाई मानको लािग पैसा वा गहना िलनमा सहमित
भएका, गरगहनाको पोको र खक
ु ु री खेतमा लगेर गाड् ने
ज ता कायह गरेको हँदा यी तीनैजना ितवादीह ले
मतृ कलाई मान कायमा सि य संल नताको भूिमका
िनवाह गरेको देिखयो । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(४) नं. मा भएको कानूनी यव था
हेदा "जुनसुकै कुरा ग रकन पिन यान मानमा
वचन िदनेलाई वा वारदात भइरहेको ठाउँमा गई
मानलाई संयोग पा रिदनका िनिम मन मािनसको
िजउमा हात हाली प समाती िदनेलाई ज मकै द
गनपछ"
ु भ ने उ लेख भएको देिख छ । उ कानूनी
यव थाअनस
ु ार ितवादी इ ददु ेवी साहले सासूको
यान िलनका लािग बचन िदई उपयु प रि थित
िमलाइिदने काय गरेको र अ य ितवादीह अके ला
भ ने रामवरण िसंह, गौतम साद यादव र ान यादवले
टाउको, मख
ु , हात खु ा प िथची घाँटी रेट्नको लािग
सहज बनाइिदने काय गरेको देिखँदा िनज ितवादीह
इ ददु वे ी साह, अके ला भ ने रामवरण िसंह, गौतम साद
यादव र ान यादवलाई जनही ज मकै दको सजाय हने
देिखने ।
उपयु
िववेिचत आधार, कारणबाट
पनु रावेदक / ितवादी इ ददु ेवी साहको अिभयोग
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दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ितवादीह स तकुमार साह, अके ला
भ ने रामवरण िसंह, गौतम साद यादव र ान
यादवलाई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको
सजायमा साधकको रोहबाट प रवतन गनपन
ु अव था
देिखएन । िवदेश गएका भिनएका ितवादी य
अके ला भ ने रामवरण िसंह र गौतम साद यादवको
हकमा िनजह का बाबहु ले पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको फै सला बदर गरी सु अदालतको
फै सला सदर ग रपाउँ भनी िदएका िनवेदनह का
स ब धमा साधकको रोहबाट स बोधन भइसके को
हँदा के ही बोिलरहन नपन ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
सु िसराहा िज ला अदालतबाट ितवादी इ दु देवी
साहलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने भएकोमा
िनजलाई १०(दश) वष मा कै द हने गरी अ.बं.
१८८नं. बमोिजम य राय, ितवादी स तकुमार
साहलाई ऐ. महलको १७(३) नं. बमोिजम २(दईु )
वष कै द हने, ितवादीह अके ला भ ने रामवरण
िसंह, गौतम साद यादव र ान यादवले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने गरी भएको फै सला उ टी
भई ितवादी स तकुमार साहलाई यानस ब धी
महलको १ र १३(१) नं. को कसरु मा सोही महलको
१३(१) नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र अ य
ितवादीह इ ददु वे ी साह, अके ला भ ने रामवरण
िसंह, गौतम साद यादव र ान यादवलाई सोही
महलको१ र १३(४) नं.बमोिजमको कसरु मा सोही
महलको १३(४) नं.अनस
ु ार ज मकै दको सजाय हने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७१।७।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
अब, ितवादी इ ददु ेवी साहलाई हने
सजायको हकमा िवचार गदा, िव.िप.कोइराला

वा य िव ान ित ठानबाट िनजको उमेर १६±
भनी उ लेख ग रिदएको तर िव ालयको माकिसटमा
उ लेख भएको उमेर गणना गदा १७ वष ४ मिहना
२२ िदन पगु ेको भ ने देिख छ । बालबािलकास ब धी
ऐन, २०७५ को दफा ८३ अनस
ु ार ाथिमकताको
आधारमा िव ालयबाट िदएको माणप मा उि लिखत
ज मिमितलाई मा नपु न देिखएकोले ितवादी इ ददु ेवी
साहको उमेर १७ वष पूरा भई १८ वष ननाघेको
देिखयो । उ ऐनको दफा २(ञ) मा १८ वष पूरा
नगरेका यि लाई बालबािलका भनी प रभािषत
ग रएको छ । सोही ऐनको दफा ३६(४) मा "सो वष
वा सोभ दा मािथ र अठार वष वा सोभ दा कम
उमेरको बालबािलकाले कुनै कसुरज य काय गरेको
भए िनजलाई कानूनबमोिजम उमेर पुगक
े ो यि लाई
हने सजायको दईु ितहाई सजाय हने छ" भनी, मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४५(४) मा "सो
वष वा सो वषभ दा मािथ र अठार वषभ दा कम
उमेरको यि ले कुनै कसरु गरेमा िनजलाई उमेर
पुगक
े ो यि लाई कानूनबमोिजम हने सजायको दुई
ितहाई सजाय हने छ" भनी र फौजदारी कसरु (सजाय
िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा
"कुनै कसरु का स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा
सजाय िनधारण गदाका बखत कानूनबमोिजम
घटी सजाय हने रहेछ भने घटी सजाय हने गरी
िनधारण गनुपन छ" भनी उ लेख भएको देिख छ ।
िनज ितवादी बालबािलका नदेिखएक ले सािबकको
कानूनी यव थाबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(४) नं.बमोिजमको कसरु मा सोही
महलको १३(४) नं.बमोिजम िनजलाई ज मकै द
गरेको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने देिखएन । यी
ितवादीको उमेर १६ वषभ दा मािथ १८ वषभ दा
कमको भ ने देिखँदा हाल चलनमा रहेका उि लिखत
कानूनी यव थाबमोिजम घटी सजाय हने सिु वधा
िनजलाई ा त हने नै देिखने । अतः कसरु गदाका
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बखत सािबकको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१ र १३(४) नं.बमोिजमको कसरु मा सोही महलको
१३(४) नं.बमोिजम उमेर पगु ेका यि लाई ज मकै दको
सजाय हने देिखएकोमा १६ वषभ दा मािथ १८
वषभ दा कम उमेरक यी ितवादी इ ददु ेवी साहलाई
हाल िव मान फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ का आधारमा
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४५(४) र
बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४)
बमोिजम दईु ितहाइले हने ज मा १३(ते ) वष ४(चार)
मिहना कै द सजाय हने र िनज ितवादीको अंश
भागमा पन आउने चल अचल स पि
ततु मु ाको
कारणबाट रो का रािखएको भए फुकुवासमेत हने ।
ततु मु ामा ितवादी स तकुमार साहलाई
सािबक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला त कालीन
कानूनी यव थाको स दभमा िमलेको देिखए तापिन
िमित २०७५।५।१ गतेदेिख लागु भएको मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा कानूनमा
कुनै कसरु बापतमा सव वको सजाय हने रहेछ भने
यो ऐन ार भ भएपिछ य तो कसरु मा सजाय
िनधारण गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न भ ने,
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरु का स ब धमा
कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने
घटी सजाय हने गरी िनधारण गनु पदछ भ ने र के ही
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन
र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा
कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतमा दायर भएको
कुनै फौजदारी कसरु का मु ामा सजाय गनपदा
ु सोही
कानूनबमोिजम गनपन
ु छ तर कुनै फौजदारी कसरु को
सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी

रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म
मा सजाय हने छ भ ने उ लेख गरेको र उ ऐनह
२०७५।५।१ गतेदेिख लागु भइसके को स दभमा
ततु मु ामा यी ितवादी स तकुमार साहलाई
सव वको सजाय नहने भई िनजलाई ज मकै दको मा
सजाय हने र िनज ितवादीको अंश भागमा पन आउने
चल अचल स पि
ततु मु ाको कारणबाट रो का
रािखएको भए फुकुवासमेत हने ।
इजलास अिधकृत : कुल साद दाहाल
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष १७ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं.२१
१
मा. या. ी सु मालता माथेमा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-CR-२०७७, कत य
यान, मनबहादुर गलामी िव. नेपाल सरकार
ितवादीले ब दक
ु रा ने अनमु ित िवना नै
गैरकानूनी तवरले ख रद गरेको भ वा ब दक
ु िलई
िशकार खे न गएको र मतृ कलाई मगृ ज तो ठानी
ब दक
ु हानेको भ ने देिखँदा यी ितवादीले िनसाना
गरेको व तु के हो भनी प पमा देखेको रहेनछ भ ने
देिखए तापिन जंगलमा आफूबाहेक अ य यि ह पिन
हन स छ भ ने सामा य हे कासमेत नराखी ब दक
ु
रा ने र िसकार खे ने काय कानूनसङ् गत नहँदा नहँदै
मगृ भ ने त यको ममा परी ब दक
ु चलाउँदा मतृ क
ल मण पनु लाई लागी उपचारको लािग लैजाने ममा
मृ यु भएको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं.
को कानूनी यव था हेदा “ यान िलने इवीलाग
मनसाय नभई कसैले आफूले गरेको कत यले
मािनस मला भ ने ज तो नदेिखएको कुनै काम गदा
यसै ारा के ही भई कुनै मािनस मन गएको भिवत य
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ठहछ ।” कसैको कायको कृितबाट यान मला
ज तो नदेिखने कानूनस मत काय गदा सो कायबाट
यान मरेमा मा भिवत य मा न सिकने हो । तर
ततु मु ाको वारदातमा यी ितवादीले िवना
इजाजत गैरकानूनी पमा सङ् गीन हितयार भ वा
ब दक
ु राखेको र सोही ब दक
ु को योग गरी िसकार
खेलेको र जंगलमा आफू ज तै िसकार खे ने अ य
मा छे पिन हन स छन् भ ने सामा य हे कास म पिन
नराखी िनसानालाई ट पमा दे दै नदेखी मगृ भ ने
ठानी अ धाधु ध गोली चलाउँदा सोही गोली लागी
ल मण पनु को मृ यु भएको देिखँदा यानस ब धी
महलको ५ नं. मा भएको यव थाअनस
ु ार त यको
ममा परी घट् न गएको वारदात हन स ने अव था
नभई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं.
बमोिजमको कसरु गरेको पिु हन आएको देिखँदा उ
वारदात भिवत यबाट हन गएकोले सफाइ पाउनपु छ
भ ने ितवादी मनबहादरु गलामीको पनु रावेदन र
िव ान् अिधव ा यको बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादी मनबहादरु गलामीलाई मल
ऐन,
ु क
ु
यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द ठहर गरी सु बागलङ
ु िज ला
अदालतको फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत बागलङ
ु को िमित २०७२।१०।२० को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी मनबहादरु गलामी अवैध
हातहितयार िलई कािलज िशकार गन उ े यले
जङ् गलमा गई मृग हो भ ने ठानी गोली हार गदा
मतृ क ल मण पनु को टाउको र क चटमा लागी मृ यु
भएको अव था देिख छ भने ितवादीले मतृ कलाई
मानपनस
मको कुनै पूव रसइवी र वैमन यता रहे
ु
भएकोसमेत पाइँदनै । ितवादी मनबहादरु गलामीले
मतृ कको मृ यु भइसके पिछ पिन खोज खबर गरी

उपचारको लािग अ पतालस म लगेको िमिसलबाट
देिख छ । सो स दभमा िनजलाई सजाय चक पन
भनी १० वषको राय लगाई आएकोमा मल
ु क
ु ऐन‚
यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरु
देिखए तापिन िनजले अपराध गदाको प रि थित,
अपराधपिछको िनजको यवहारसमेतलाई मनन
गरी हेदा यी पनु रावेदक ितवादीलाई ठहर भएको
सजायभ दा कम सजाय गदा पिन यायको मकसद
पूरा हने देिखँदा िनजलाई ५ वष कै द मा हने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल भा २६ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी सु मालता माथेमा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-CR-०५८५, ०९७४,
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार, िवरेन भ ने
िवरे देउसाली िव. नेपाल सरकार
पीिडता प रवितत नाम "इलाम-६" को
जाहेरी एवं अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
र अदालतमा भएको बकप मा एकै िमलानको
बेहोरा उ लेख नभई फरक फरक त य लेखाएको र
अदालतमा बकप गदासमेत कतै डेरामा छोडी िहँडेको
भ ने र कतै िम क दोज भिु टयाको घर अगािड
लगी छोडी िदएको भ ने उ लेख गरेबाट पीिडतालाई
ितवादीले बेचिबखन नै गरेको हो भ ने ठोस माण
िमिसल संल न कागजातबाट देिखन आएन । ितवादी
आरोिपत कसरु मा इ कार रही पीिडतालाई िसि कम
लगेको त यस म वीकार गरेको र ितवादीले
पीिडतालाई िम क दोज भिु टयाको घर अगािड छोडी
िहँडेको भनी पीिडताले नै अदालतमा गरेको बकप बाट
देिखन आएकोले यी ितवादीले पीिडतालाई
बेचिबखन गरेको मा न िम ने नदेिखई यी ितवादी
िवरेन देउसालीले पीिडतालाई िसि कममा लगी छोडी
िहँडेको अव थास म देिखन आउने ।
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असार - २
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) मा "...
कुनै थानमा रा ने वा नेपालिभ को एक ठाउँबाट
अक ठाउँमा वा िवदेशमा लैजाने वा अ कसैलाई
िदने" कायलाई पिन मानव ओसारपसार गरेको
मािनने छ भ ने कानूनी यव था रहेको हँदा ततु
मु ामा यी ितवादी िवरेन देउसालीले पीिडतालाई
िसि कममा लगी छोडी िहँडेको कायसमेत सपिठत
कानूनी यव थाबमोिजमको नै कसरु गरेको देिखन
आएकोले उ कसरु मा सोही ऐनको दफा १५(१)
(छ) बमोिजम यी ितवादीलाई सजाय हने नै देिखएको
हँदा अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ भ ने यी
पनु रावेदक ितवादी िवरेन भ ने िवरे देउसालीको
तथा मानव ओसार पसारको कसरु मा मा सजाय
गरेको फै सला सो हदस म िु टपूण रहेको हँदा बदर
गरी यी ितवादी िवरेन भ ने िवरे देउसालीलाई
अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै सजाय हनपु छ भ ने
वादी नेपाल सरकारसमेतको पनु रावेदन र दवु ै प का
िव ान् अिधव ा तथा िव ान् उप यायािधव ाको

बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र
कारणसमेतबाट यी ितवादी िवरेन भ ने िवरे
देउसालीले पीिडतालाई िवदेशमा लगी िब नै गरेको
भ ने नदेिखई िवदेशमा लगी छोडी िहँडेको भ नेस म
देिखएको अव थामा सु इलाम िज ला अदालतको
िमित २०७१।८।२४ को फै सला के ही उ टी गरी मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा ४(२)(ख) बमोिजमको कसरु मा सोही ऐनको
दफा १५(१)(छ) बमोिजम ितवादीलाई ९ (नौ)
वष कै द हने ठहर गरी ऐ.ऐनको दफा १७ बमोिजम
पीिडताले ितवादीबाट .४०,०००।- ितपूितसमेत
भराई पाउने ठहराएको पनु रावेदन अदालत इलामको
िमित २०७२।१।७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल भा २६ गते रोज ५ शभु म् ।
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