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काशन, स ार तथा स पादन स म त
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय,
याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी द पकराज जोशी,
जोशी, सव च अदालत
नायव महा याया धव ा ी ठोक साद सवाकोट , त न ध,
ध, महा याया धव ाको कायालय अ धव ा ी ल मीदे वी दाहाल (रावल)
रावल) त न ध,
ध, नेपाल बार एसो
एसो सएस
सएसन
व र अ धव ा ी नरह र आचाय,
आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसो
एसो सएस
सएसन
सहरिज
– सद य
े , सव च अदालत
सहरिज ार ी नहकुल सुवद
स पादक :

ी गजे बहादुर सं ह

काशन,
काशन, स ार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचार ह

शाखा अ धकृत ी राजन बा तोला
शाखा अ धकृत ी मनबहादुर कँ ु वर
ना.
ना.सु. ी सर वती ख का
ना.सु. ी ल मण व.क.
ना.सु. ी रमादे
रमादे वी यौपाने
ना.सु. ी वनोद यादव
स.
स.कं. ी ुव सापकोटा
क युटर अपरे टर ी सुदशन साद आचाय
क युटर अपरे टर ी अजुन सुवेद
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादुर े
कायालय सहयोगी ी म
े लाल महजन

भाषा व
ब

: उप ा.

ी रामच

फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचार ह
सुपरभाइजर ी का छा े
मु ण अ धकृत ी आन द काश नेपाल
स नयर बुकबाइ डर ी तेजराम महजन
स नयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
स नयर स
े यान ी नरे मु न ब ाचाय
स नयर स
े यान ी योग साद पोखरे ल
स नयर मेका न स ी नमल बयलकोट
बुकबाइ डर ी यमनारायण भडेल
बुकबाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी मलाकुमार ला मछाने
स
े यान ी केशवबहादुर सटौला
बुकबाइ डर ी अ युत साद सुवेद
कायालय सहयोगी ी मो त चौधर

शाखामा कायरत् कमचार

ड.
ड. ी नरबहादुर ख ी

व भ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा
कािशत नणय / आदे शह
वशेष इजलास
सं य ु इजलास
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ७
इजलास नं. ८
एकल
एकल इजलास
र त/बेर त आदे श
अ त रम आदे श
ज मा

२
११
१०
२
७
४
६
४
१
३
२
१०
६३

भई यस अ मा

अ य
सद य
सद य
सद य
सद य
सिचव

नेपाल कानून प कामा

२०१५ सालदे िख २०६९ साल असोजस म

कािशत

नणयह को सारस
वषयगत आधारमा
वग कृत

एघार ख ड पु तकह
मू य





नेपाल कानून प का ब

क

ब

मा छन् ।

.५ ५००।

,

–

पाइने ठाउँ

, सव च अदालत

यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल

सव च अदालत बार एसो सएसन, नेबाए भवन

यस प काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा न नानुसार गनुपनछः
सअ बुले टन २०७... ... ....
(साल) (म हना)

उदाहरणाथः सअ बुले टन २०७२, माघ

१ वा २, पृ

– १,

पृ

१

....

ह

का.
का.िज.
िज.द.नं. ३९।
३९।०४९।
०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह

एवम् अ य या यक

नकायह का कामकारवाह सँग सेवा ाह ह को कुनै गुनासो

,

सुझाव भए सव च अदालत
रहे को

धान यायाधीशको

,

उजुर र

नजी सिचवालयमा

Toll Free Number

१६६०– ०१– ३३३– ५५
वा

इमेल ठे गाना

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

मू य
मु कः सव च अदालत, छापाखाना

.१५।
१५।–

िवषयसचू ी
.सं.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

िवषय
प /िवप
पृ
िवशेष इजलास
१-३
मालच
द
द
ग
डससमे
त
िव.
ु
उ ेषण /
् ो
परमादेश धानम ी तथा मि प रषदक
कायालयसमेत
उ ेषण / राजे साद पौडेलसमेत िव.
् ो
परमादेश धानम ी तथा मि प रषदक
कायालयसमेत
संयु इजलास
३-१०
कत य यान सरोजी िसंह िव. नेपाल सरकार
कत य जयबहादरु तामाङ िव. नेपाल
यान सरकार
उ ेषण / कािलकान द ठाकुर िव. िव ालय
परमादेश िश क िकताबखाना, छाउनी,
काठमाड समेत
ु धान
उ ेषण / अि तयार दु पयोग अनस
आयोग,
टङ्
गाल,
काठमाड
िव.
परमादेश
रणवीर तु बा
दगु ादेवी पाल िव. .िज.अ., िज ला
िनषेधा ा शासन कायालय, धनगढी,
कै लालीसमेत
परमादेश च बहादरु शङ् कर िव. अथ
म ालयसमेत
नामसारी फनैत मिु खया िबनसमेत िव.
िनणय दता कै लिसया देवीसमेत
बदरसमेत
उ ेषण / सजनकुमारी लामासमेत िव.
परमादेश मालपोत कायालय, लाहान,
िसरहासमेत
कत य यान गणेश ता ाकार िव. नेपाल सरकार
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. अमतृ
रोजगार तामाङसमेत
कसरु
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. जीवन िजमी राई
रोजगार ठगी
इजलास नं. १
१०-१७
कत य नेपाल सरकार िव. बलबहादरु
यान पनु समेत

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.

i

जबरज ती डाकबहादरु काक िव. नेपाल
करणी सरकार
कत य यान सवु ास पनु समेत िव. नेपाल सरकार
र जबरज ती
चोरी
नाता कायम शङ् कर े िव. िनराजन े
लागु औषध नेपाल सरकार िव. समु न
खैरो हेरोइन बािनयासमेत
भारतीय क अमलेस घोषसमेत िव. नेपाल
चोरी पैठारी सरकार
जबरज ती नेपाल सरकार िव. रमेश तामाङ
करणी
मानव नेपाल सरकार िव. पु डरी भ ने
बेचिबखन रामबहादरु िब.क.
तथा
ओसारपसार
कत य मदनकुमार खापङ
(िल बू)
ु
यान िव.नेपाल सरकार
कत य ारा अगमबहादरु राई िव.नेपाल सरकार
घरमा
आगोलागी
इजलास नं. २
१७-१८
हे
म
नक
मार
राई
िव.
िज
ला
सरकारी
ु
उ ेषण /
परमादेश विकल कायालय, बबरमहल,
काठमाड समेत
जबरज ती नेपाल सरकार िव. ग भीर भ ने
करणी उ ोग िबसे नेपाली
१८-२४
इजलास नं. ३
सावजिनक जगरनाथ राय यादवसमेत िव.
ज गा
बहादरु राय यादव
िखचोला
समेत
छुट दता गणेश महजन िव. िदि वजयराज
नामसारी
े समेत
जबरज ती नेपाल सरकार िव. दगु ा साद
करणी तामाङसमेत
वैदिे शक के शव थापा िव. नेपाल सरकार
रोजगार ठगी

30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

अ बरबहादरु काक िव. मालपोत
कायालय, बारा कलैयासमेत
िनकास नाथु भ ने तल
ु सी साद तेली (गु ा)
खल
ु ाई चलन समेत िव. वणकुमार लोध
चलाइपाउँ
मोही
राजिकशोर राय िव. म.ु स. गन
माणप प टीदेवीसमेत
बदर
२४-२६
इजलास नं. ४
मोही
िव नाथ पा डे भिु महार िव. शङ् कर
नामसारी िगरी
िमलाप सक
ु देव राय यादवसमेत िव.
बदर
दिु खयादेवी
इजलास नं. ५
२६-३१
जालसाजी गणेश महतो त वासमेत िव. हाद
महतो धानक
ु समेत
कत य रेखबहादरु चौहान िव. नेपाल
यान सरकार
लागु औषध भानु भ ने न दिकशोर साद यादव
िव. नेपाल सरकार
मानव राजेश भ ने भगीरथ दाहाल िव.
बेचिबखन नेपाल सरकार
तथा
ओसारपसार
आगो लगाई अजनु िव.क. िव. नेपाल सरकार
कत य यान
उ ेषण का छाभाई महजनसमेत िव.
थानीय िवकास म ालयसमेत
इजलास नं.७
३१-३६
ने
प
ाल
सरकार
िव.
रामके
वल राय
सवारी यान
यादव
चेक अनादर शशु ीलकुमार मान धर िव. िवभु
काय थ
कत य यान िशवलाल ढकाल िव. नेपाल सरकार
कत य यान नेपाल सरकार िव. लालबहादरु बढु ा
इजलास नं.८
३६-३७
कत य यान सक
ु ु मन रोका िव. नेपाल सरकार
उ ेषण

46.
47.
48.

49.

50.

51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

ii

एकल इजलास
३७-३८
ब दी
कालमु ायाँ तामाङ रजाल िव.
य ीकरण िबमला वालीसमेत
ब दी
िव णु बढु ाथोक िव. िज ला
य ीकरण शासन कायालय, काठमाड समेत
ब दी
लकृ ण नगरकोटीसमेत िव.
य ीकरण मकवानपरु िज ला अदालतसमेत
रत / बेरीत आदेश
३८-३९
वैदिे शक छ बहादरु े िव. नेपाल सरकार
रोजगार वैदिे शक रोजगार यायािधकरण,
कसरु
काठमाड
अवैध पमा रामबहादरु नेकोर तामाङ िव. नेपाल
छाला लक
ु ाई सरकार
राखेको
अ त रम आदेश
३९-४१
बोदनाथ दवु ाडीसमेत िव. भौितक
उ ेषण पूवाधार
तथा
यातायात
म ालयसमेत
उ ेषण शाि त बलमपाक िव. वा य
म ालयसमेत
उ षे ण तोमलाल िगरी िव. वा य सेवा
िवभाग, टेकु काठमाड समेत
क पना कुमारी काक िव.
उ ेषण अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग, काठमाड समेत
राजिकशोर यादव िव. िनजामती
उ ेषण िकताबखाना,
ह रहरभवन,
पु चोकसमेत
उ ेषण िदनेशकुमार यादव िव. अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगसमेत
रणवीर सु बा िव. सावजिनक ख रद
उ ेषण अनगु मन कायालय, ताहाचल,
काठमाड समेत
उ ेषण / सरु े साद यादव िव. वा य
परमादेश तथा जनसङ् या म ालयसमेत
उ ेषण / कृ णमिण आचाय िव. रिज ार,
परमादेश सव च अदालतसमेत
अदालत गितिविध
४२-४६

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, माघ - १
गद सोधा तर ि थितमा सधु ार याउने उ े यले
िवशेष इजलास
नेपाल सरकारबाट िनयातमा नगद ो साहनस ब धी
कायिविध जारी गरेको र यस कायिविधको योगबाट
१
यापार ब न हने कुरालाई समेत आ मसात्
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी ओम काश ग रएको छ । यापार व न गन नगद ो साहन
िम र मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०- िदने निदने भ ने वािण य नीितको कुरा हो । यो कुनै
WS-००१२, उ ेषण / परमादेश, िज ला कै लाली, यि , नाग रक वा संघ सं थासँग आब संवैधािनक
मोहलपुर गैटा गािवस वडा नं. ७ अवि थत कोिहनुर हकसँग जोिडएको िवषय पिन होइन । यापारमा
ए ो इ डि जका साझेदार भई आ नो हकमासमेत नगद ो साहनस ब धी कुरालाई संिवधानले कुनै
मालच द दुगडससमेत िव. धानम ी तथा
याभूित गरेको छै न । नेपाल सरकारले कायका रणी
मि प रषद्को कायालयसमेत
अिधकारअ तगत नीितगत िनणय िलई जारी गरेको
२०६९ भदौ मसा तस म व तु िनयात गरी नगद ो साहनको कायिविधमा संवैधािनक िनिहत
२०६९ काि क मसा तस ममा नगद ो साहनका रहेको नदेिखएकाले असंवैधािनक भनी चनु ौती िदन
लािग उ ोग िवभागमा दता भएका िनवेदनका हकमा िम ने अव था नहने ।
िनयातमा नगद ो साहनस ब धी कायिविध,
व तु िनयात गदा िनयातमा नगद
२०६८ र २०६९ भदौ मसा तअिघ िनयात गरेका ो साहनस ब धी कायिविध, २०७० को अनस
ु ू ची
तर िनयातमा नगद ो साहनका लािग िनवेदन गरी १ र २ मा उि लिखत दरमा नगद ो साहन उपल ध
नसके का िनयातका हकमा नगद ो साहनस ब धी गराइने र यसरी नगद ो साहन िदँदा यूनतम ३०
कायिविध, २०७० बमोिजम नगद ो साहन पाउने ितशत मू य अिभविृ भएको हनपु न भनी व तु
यव था गरेको देिखन आउने ।
िनयात गरेको यथाथतामा आधा रत नगद ो साहन
तोिकएको यादमा िनयात गरी िनवेदन िदने िनणय िलनु संिवधानिव को कुरा होइन । व तु
िदएका र िनयात गरे पिन तोिकएको यादमा िनवेदन िनयात गरेकामा नगद ो साहन िदने नीित संिवधानमा
निदएका हकमा स म फरक यव था गरेको देिखन आधा रत याभूित नभएकाले कायिविधमा प रवतन
आएको छ । २०६८ सालको कायिविधमा उि लिखत गरी सरकारको िवशेषािधकारमा सीमा तो न तोकाउन
सिु वधा माग गन २०६९ भदौ मसा तिभ व तु िनयात खो नु मनु ािसब हन नआउने ।
गरी २०६९ काि क मसा तिभ िनवेदन िदनपु न सत
िनवेदकले बदर माग गरेको कानून
छ । कानूनले तोके को सत नमा ने तर सिु वधा माग गन कायिविधस म भएको हँदा कायिविधबाट कसैको
िम ने भ ने अथ गन िम दैन । कानूनको सिु वधा माग सारवान् हक हनन् नहने भएबाट संवैधािनक
गनले कानूनका सत पिन पालन गनपदछ
। २०७० परी णको िवषय हनस ने भएन । िनयातमा नगद
ु
सालको कायिविधअनस
ु ार सिु वधा माग गन िनयातमा ो साहनस ब धी कायिविध सरकारको वािण य
नगद ो साहनस ब धी कायिविध, २०७० को दफा नीितअ तगत जारी ग रएको हँदा सरकारको य तो
१४(४) ले िनवेदकलाई ब देज गरेकोसमेत नहने ।
नीितगत िवषयमा ह त ेप गरी कायिविध बदर गन
िनयात अिभविृ गरी यापार घाटा कम तथा सरकारको िवशेषािधकारमा सीमा तो न मनु ािसब
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नहँदा मागबमोिजम आदेश जारी गन निम ने हँदा रट िस ा तिवपरीत छै न भने यसरी ग रएको िवभाजनमा
िनवेदन खारेज हने ।
परेका कुनै सं थाले अक हैिसयत र िभ न काय
इजलास अिधकृत: दीपक ढकाल
कृितको सं थाको समान हनपु न भनी समानताको
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
िनरपे अथ गरी दाबी गन िम दैन । “क” र “ख” वगका
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभु म् । सं थाह को काय कृित, सं था दता हँदा वीकार
२
गरेको सत र िनजह ले ा गरेको इजाजतप को
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी ओम काश वगसमेत फरक रहेकाले फरक हैिसयत भएका
िम र मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., सं थाले फरक सिु वधा ा गन कुराले समानताको
०६८-WS-००५७, उ ेषण / परमादेश, काठमाड हक उ लङ् घन भएको भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३२ मा बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा
अवि थत डेभलपमे ट बकस एसोिसएशनको तफबाट ४७(२) तथा संघ, सं था, क पनी, प रषद,् कोष,
अि तयार ा भई आ नो हकमासमेत राजे साद िव िव ालय आिद िनकायह सँग स बि धत िवषयगत
पौडेलसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को िवशेष ऐनले कुनै ब देज लगाएको अव था छै न । संघ,
कायालयसमेत
सं था, क पनी, प रषद,् कोष, िव िव ालय आिद
समान तर, अव था र हैिसयत भएका सं थाका कानूनह ले तोके को बकमा िन ेप रा ने
समानह िबच असमान हने गरी एउटाको तल
ु नामा कुराले िवकास बक वा अ य िव ीय सं थाले िन ेप
अक लाई िवशेष सिु वधा िदने वा संर ण गन गरी कानून िलन पाउने अिधकारमा कटौती भएको वा अङ् कुश
बनाइएको छ भने य तो अव थामा समानताको लगाइएको भ न निम ने ।
हकिवपरीत हन जाने हो । तर कुनै सं थाको सेवाको
चिलत कानूनबमोिजम रा यलाई ा हने
कृितको आधारमा ती सं थाह लाई छु ाछु ै राज , सरकारी वा सावजिनक रकम कानूनबमोिजम
वग करण गरी य ता सं थाले गन लगानी र ा हने तोिकएको बकमा रा नपु न ावधानले िवकास
ितफलका आधारमा सं था दता गदासमेत तोिकएका बकह लाई रा यले हतो सािहत गरेको भ न
सतका अधीनमा रही थािपत भएका सं थाह को पिन िम दैन । रा यले नाग रक वा कुनै िनजी संघ
हकमा िविभ न वगमा वग करण गरी फरकफरक सं थालाई आ नो िन ेप कुनै िनि त बक वा िव ीय
यव था ग रएको छ । यसरी वग करण गनको
ु खास सं थामा मा रा न पाउने गरी कानून बनाई जारी
बोधग य कारण र सो कानूनबाट ा गन खोिजएको गरेको भए िनवेदकले दाबी गरेज तो हक हनन् हने
उ े य िववेकपरक स ब धमा ताि वक िभ नता नहँदा गरी कानून बनेको भ न सिकने अव था हने िथयो,
फरक हैिसयत भएका सं थाले छुटै हैिसयत भएका तर ततु िववादमा िनवेदकले दाबी गरेज तो य तो
अ य सं थासरहको सिु वधा ा गनपन
ु भनी दाबी गन अव था छै न । नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा
निम ने ।
५(१)(च) बमोिजम बिकङ तथा िव ीय कारोबार
वग िवभाजन गनको
ु बोधग य आधार र गन नेपाल रा बकबाट इजाजत ा गरी बक
वग िवभाजन ग रएका सं थाले ा गन सिु वधािबच तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा
िववेकपरक स ब ध छ र सो कुरा यायका मा य ४७(२) बमोिजमको िव ीय कारोबार गरी आएका
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िनवेदक सं थाह ले “ख” वगको िव ीय सं थाले ११८०, कत य यान, सरोजी िसंह िव. नेपाल
गन पाउने िव ीय कारोबार गरी आएको भ ने कुरा सरकार, नेपाल सरकार िव. अमोद साद िसंह
िनवेदन लेखबाट नै देिखँदा िनवेदकह लाई िव ीय
मतृ कको लास जाँच कृित मचु ु कामा
कारोबार गनबाट वि चत गरेको भ ने देिखन नआएबाट िचउँडोमनु ी ३ इ च गोलाइमा छाला खइु िलएको डाम
िनवेदकह को वत ताको हकमा असर परेको भ न रहेको, घाँटीमा दािहने क चटदेिख िचउँडोमिु नस म
निम ने ।
आधा इ च चौडाई र ३ इ च लामो िनलो डाम रहेको,
कुनै कानूनका ावधानह अक कुनै बायाँप घाँटी पछािड आधा इ च चौडाई ६ इ च
कानूनसँग बािझएको वा नबािझएको भ ने को लामो डाम रही ताला लगाई ब द ग रएको अव थामा
िन पण नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ ितवादी सरोजी िसंहको कोठाको ओछ् यानमा मतृ क
को धारा १०७(१) अ तगत हन स ने अव था याम साद साहको लास रहेको भ ने उ लेख भएको
हँदनै । संिवधानसँग नेपाल कानून बािझएकामा देिख छ । मतृ कको लास रहेको ओछ् यानको त ना
मा याियक पनु रावलोकन हन स ने हो तर कुनै र तिकयाको खोलमा रगत लागेको भ ने उ लेख
कानूनका यव था अक कानूनसँग बािझएको भ ने भई शव परी ण ितवेदनमा cause of death is
आधारमा धारा १०७ (१) आकिषत हन नस ने strangulation leading to asphyxia भ ने उ लेख
हँदा संघ, सं था, क पनी, प रषद,् कोष, आयोग र भएको िमिसल संल न कागजातह को िव ेषण गरी
िव िव ालयसमेत ६० सं थाका ऐनह जारी भई हेदा मतृ क याम सादको मृ यु वभािवक पमा
लागू भएका िवधायनका कुनै ावधानह स ब धी भएको भ न िम ने नदेिखने ।
सम या हो भने य ता सम यालाई संशोधन गराई
घटनाको त कालपिछ ितवादीले गरेको
मा न िनवेदकह स बि धत िनकायमा जानु पन हो तर सािबती बयानलाई अनस
ु धानको ममा सङ् किलत
सो पहल नगरी आ नो यापार ब न गन िहसाबले सबदु माणह ले प पमा पिु गरेको देिखएकाले
मा िनवेदकह ले ऐन बदर माग गरी अदालत वेश ितवादीको मौकाको सािबती बयानलाई माणको
गरेको देिखँदा िनवेदकह को संवैधािनक र कानूनी
पमा िलन िम ने देिखन आयो । यसका अित र
हकमा असर नपगु ेस म अदालतले चिलत कानूनमा ितवादीलाई िनजको इ छािवपरीत डर ास देखाई
ह त ेप गरी कानून बदर गन निम ने हँदा रट िनवेदन अनस
ु धानको ममा बयान गराइएको भ ने कुरा
खारेज हने ।
िमिसलमा भएको कुनै पिन त यले समथन गरेको
इजलास अिधकृतः दीपक ढकाल
नदेिखएकाले आफूलाई इ छािवपरीत बयान गराइएको
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
भ ने ितवादीको िजिकर त यपरक रहेको नदेिखने ।
मतृ कको लास ताला लगाई ब द गरेको अव थामा
संयु इजलास
ितवादीको कोठाको ओछ् यानमा पि टरहेको
अव थामा बरामद भएको र ओछ् यानको त ना एवम्
१
तिकयाको खोलमा रगत लागेको िच हह पाइएको
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. भ ने घटना थल र लास कृित मचु ु का उ लेख
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-११४५, भएको देिखएकाले मतृ कलाई ितवादीसमेतको
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संल नतामा मा रएको पिु हन आउने ।
म ृ यक
ु ो स ब धमा य गरेको कुरा य पमा सु ने
मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो जाहेरवाला दोज तामाङले माण ऐन, २०३१ को
कारण स ब धमा िचिक सकले िदएको रायमा Cause दफा १८ बमोिजम सा ीको पमा अदालतमा आई
of death is strangulation leading to asphyxia मतृ कको मृ यु स ब धमा मौकामा आफूले य गरेको
भ ने उ लेख भएको र मतृ कको शव परी ण गरी कुरा समथन गद बकप गरेको देिखएकाले य दश
ितवेदन िदने िचिक सकले अदालतमा उपि थत का छी तामाङनी र जाहेरवाला दोज तामाङको
भई बकप गदा पिन मतृ कको मृ यु strangulation कथनलाई य माणको पमा हण गन िम ने
बाट भएको भ ने उ लेख गरी मतृ क याम सादलाई देिखन आउने ।
डोरीले घाँटीमा किस कत य गरी मारेको भ ने कुरा पिु
िमिसल संल न लास कृित मचु ु का,
हन आएकाले ितवादीले अदालतमा गरेको इ कारी शवपरी ण ितवेदन, य दश को बकप र
बयानलाई माणको पमा हण गन िम ने नहँदा सहअिभयु ह को पोलसमेतबाट ितवादी जयबहादरु
ितवादी सरोजी िसंहलाई अिभयोग दाबीबमोिजम तामाङसमेतको उ वारदातमा य संल नता
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम रहेको भ ने कुरा पिु भएकाले िनजले अदालतमा
ज मकै दको सजाय हने ।
गरेको इ कारी बयान खि डत भै रहेको देिखएकाले
ितवादी अमोद साद िसंहले मौकामा उ बयानलाई माणमा िलन िम ने नदेिखने ।
अनस
िमिसल संल न लास कृित मचु ु का,
ु धान अिधकारीसम बयान गदा कसरु गरेकामा
इ कारी रहेको देिख छ । िनजले अदालतमा बयान गदा शवपरी ण ितवेदन, घटनाका
य दश को
पिन वारदातमा आ नो संल नतालाई इ कार गरेको मौकाको र अदालतको बकप मा उ लेख भएको
अव था छ । वादी प बाट पेस भएको कुनैपिन सा ी कथन, सहअिभयु ह को पोलसमेतबाट ियनै
माणह बाट ितवादी अमोद साद िसंहको मतृ क ितवादीसमेतको संल नतामा मतृ क बु तामाङलाई
याम सादलाई कत य गरी मान कायमा संल न रहेको खक
ु ु रीले शरीरको िविभ न भागमा हार गरी काटी
भ ने पिु हन सके को नदेिखँदा िनजलाई अिभयोग मारेको भ ने त य थािपत हन आएको र िमिसलमा
दाबीबाट सफाइ िदने ठहराएको सु फै सला सदर रहेका उि लिखत शङ
ृ ् खलाब सबूद माणह एक
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब देिखन आपसमा मालाकार कडीको पमा रहेको देिखएकाले
आउने ।
ितवादीको िजिकरबमोिजम िनज िनद ष रहेको भ ने
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
अव था नहने हँदा ितवादी जयबहादरु तामाङलाई
क यटु रः अिमरर न महजन
अिभयोजन दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभु म् । महलको १३(१) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द
२
गन ठहराएको सु िस धपु ा चोक िज ला अदालतको
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी फै सला सदर हने ।
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-११५९, कत य इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
यान, जयबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
मतृ कले आफूले मनभु दा अिघ आ नो इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभु म् ।
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३
रणवीर तु बा
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
यथ रणधीर तु बा ोपाईटर रहेको
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-WO-००८३, उ ेषण/ सु ची क
सनसमेतलाई अि तयार दु पयोग
परमादेश, कािलकान द ठाकुर िव. िव ालय िश क अनस
ु धान आयोगको िसफा रसमा सावजिनक ख रद
िकताबखाना, छाउनी, काठमाड समेत
ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोिजम सावजिनक ख रद
यस अदालतबाट जारी भएको िमित अनगु मन कायालय, काठमाड ले एक वषको लािग
२०७०।४।२२ को अ त रम आदेशबमोिजम िवप ी िमित २०६९।११।१० मा कालोसूचीमा राखेकामा
िव ालय िकताबखानाबाट िनवेदकको अिनवाय सो अविध िमित २०७०।११।९ देिख नै यितत
अवकाश हने िमित २०७०।७।३ कायम गरी रट भइसके को प र े यमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
िनवेदकले अिनवाय अवकाश पाई स नु भएकाले भएको उ आदेश बदर गरी कालोसूचीमा रा ने गरी
ततु रट िनवेदनको योजन समा भएको भ ने भएको िनणय यथावत् भएमा पिन उ एकवषको
रट िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाले अविध हाल समा भइसके को देिखएकाले ततु
यस इजलाससम बहसको ममा िजिकर िलनु भै पनु रावेदनप औिच यहीन भइसके काले अि तयार
िनवेदकलाई अिनवाय अवकाश िदइएको िज ला दु पयोग अनस
ु धान आयोगको तफबाट परेको
िश ा कायालय, बारा कलैयाको च.नं. ८५८ िमित पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा थप िवचार गरी रहन
२०७०।७।२५ को प समेत पेस गनु भएको छ । परेन । तुत पनु रावेदन खारेज हने ।
उ प को यहोरा हेदा रट िनवेदकको मागबमोिजम इजलास अिधकृत: ई र पराजल
ु ी
िनजको अिनवाय अवकाश हने िमित २०७०।७।३ क यटु र: अिमरर न महजन
कायम गरी िज ला िश ा कायालय, बाराले यी रट इित संवत् २०७२ साल असार १० गते रोज ५ शभु म् ।
िनवेदकलाई अवकाश हने प िदएको देिख छ । रट
५
िनवेदक सो अविधस म आ नो पदमा बहाल रही स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
अवकाश पाई सके काले हाल सो अवकाश अविधसमेत जगदीश शमा पौडेल, ०७१-CI-०२०७, िनषेधा ा,
यितत भई सके काले ततु रट िनवेदन योजनहीन दुगादेवी पाल िव. मुख िज ला अिधकारी, िज ला
भई सके को देिखँदा खारेज हने ।
शासन कायालय, धनगढी, कै लालीसमेत
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
िनवेदन मागबमोिजम नाग रक अिधकार
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) बमोिजम िनषेधा ाको
इित संवत् २०७१ साल चैत ३० गते रोज २ शभु म् । आदेश जारी हनका लािग जनु स पि स ब धी हकमा
४
आघात पन स भावना छ भिनएको हो, सो स पि मा
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी िनवेिदकाको पूण हक (Absolute Right) अथवा
जगदीश शमा पौडेल, ०७१-CI-०१८८, उ ेषण/ िववादरिहत हक (Undisputed Right) हनपु न
परमादेश, अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, ह छ । स पि मा आ नो हक िनिहत रहेको त यपूण
टङ् गाल, काठमाड िव. कै लाली िज ला, धनगढी एवम् सारभूत माण देखाउन नसके को अव थामा
नपा वडा नं. १२ ि थत सु ची क
सनको हकमा िनषेधा ा जारी हन नस ने ।
5

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, माघ - १
ततु मु ामा िववािदत ज गाह यी पाइँदैन । चिलत कानूनी यव थामा िनवेदकज तो
िनवेिदकाका नाउँमा दता भैनसके को र िनजले भोग गैरसरकारी सं थालाई सरकारको तफबाट य तो कुनै
गद आइरहेको भ ने कुरालाई िनवेदक वयम्ले नै कारको रकम उपल ध गराउनु पन भ ने बा यकारी
वीकार ग ररहेको देिख छ । आ नो हकमा आघात ावधान रहेको पिन नपाइने ।
पन आशङ् का य गन िनवेिदकाले सव थम आ नो
व ततु ः रा यको कोषबाट कुनै गैरसरकारी
हकलाई आधारभूत र सारभूत पमा (Substantially) सं थालाई कुनै सहयोग रकम वा अ यकोषको लािग
ऐन ारा याभूत हक हो भ ने कुरा थािपत गन कुनै रकम नेपाल सरकारले कानूनबमोिजम आ नो
स नपु न ह छ । थािपत भइरहेको हकको िवषयमा नीित, काय म र दािय वअनु प उपल ध गराउने कुरा
कसैले ह त ेप गन वा य तो हक कुि ठत पान हो । के क तो सं थालाई के कित सहयोग रकम उपल ध
आशङ् का िव मान भएमा मा य तो काय रोिक गराउने वा नगराउने भ ने कुरा नेपाल सरकारको वयम्
यथाि थित कायम गनस म िनषेधा ाको आदेशको दािय वबोधको कुरा हन स छ । यसका अित र
उ े य हने ।
नेपाल सरकारले आ नो नीित तथा काय मबमोिजम
िनवेिदकाले उ लेख गरेको ज गामा िनजको कानूनअनस
ु ार कुन सं थालाई के कित रकम सहयोग
िनिववाद हक थािपत रहेको नदेिखएको र घर टहरा दान गन वा नगन भ ने कुरा सरकारको कायका रणी
हटाउने आशङ् काको ि थित िव मान रहेको नभै अिधकार े िभ पन िवषयव तु हँदा यस कारका
हटाउने काय नै स प न भैसके को अव थासमेत देिखन कायका रणी अिधकार े का िवषयह
याियक
आएको हँदा िनषेधा ाको आदेश जारी गन िम ने नभै िन पणका िवषयव तु हन नस ने ।
िनवेदन खारेज गन ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
रट िनवेदनमा दाबी िलइएको अ यकोषको
िदपायलको िमित २०७१।२।१२ को आदेश िमलेकै लािग नेपाल सरकारले रकम उपल ध नगराएको
देिखँदा सदर हने ।
अव थामा िनवेदक सं थाको कुन कानून ारा द
इजलास अिधकृत: ई र पराजल
हकमा के कसरी आघात परेको हो भ ने कुरा रट
ु ी
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
िनवेदकले खल
ु ाउन सके को नदेिखँदा मागबमोिजम
इित संवत् २०७२ साल असार १० गते रोज ५ शभु म् । परमादेशको आदेश जारी गन निम ने ।
६
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-WO-०३३९, परमादेश, इित संवत् २०७१ साल चैत ३० गते रोज २ शभु म् ।
िन:सहाय सहयोग प रषद् (Help to the Helpless
७
Council) को तफबाट अिधकार ा सं थापक स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
च बहादुर शङ् कर िव. अथ म ालयसमेत
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CI-०३६१, नामसारी
नेपाल सरकारको तफबाट िनवेदक सं थाले िनणय दता बदर हक कायम दता, फनैत मुिखया
चिलत कुन कानूनी यव थाअ तगत रकम ा गन िबनसमेत िव. कै लिसया देवीसमेत
हो र कुन कानूनी अिधकारअ तगत उपयु रकमको
इम रत र वादीह कािबचको नाता र
दाबी गरेको हो भ ने कुरा रट िनवेदनमा उ लेख भएको स ब धको बारेमा िवशेष जानकारी हन स ने ि थितमा
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रहेका यि ह को रायलाई माण ऐन, २०३१ को यामसु दर दासले नामसारी गराई तहतह राजीनामा
दफा २३(४) को यव थाबमोिजम ठोस माणको गरी यी रट िनवेदकह ले ख रद गरी िलएको भ ने
पमा हण गनपन
ु भएकाले यी वादीह इम रतको कुरामा िववाद छै न । िनज यामसु दर दासले वैधािनक
अपतु ाली खाने हकदार नभएको भ ने ितवादीको तवरबाट ज गा नामसारी गराएको नभई भगवान्को
िजिकर त यपरक रहेको नदेिखने ।
नामको मि दरको ज गा अवैधािनक तवरबाट आ नो
मालपोत कायालय, रौतहटको िमित नाउँमा नामसारी गरी तहतह हँदै िनवेदकह ले
२०६५।३।१२ को नामसारी िनणय बदर गरी वादी ख रद ग र िलएको देिख छ । रट िनवेदकह ले ा
दाबीबमोिजमको ज गाह वादीह को नाममा दता गरेको ज गाको ोत नै अवैधािनक भएकामा य तो
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित अवैधािनक ोतबाट ा गरेको राजीनामा, ख रद
२०६८।४।१६ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । िब र यसबाट ा भएको हकलाई वैधािनक र
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
कानूनस मत मा न नसिकने ।
क यटु रः अिमरर न महजन
रट िनवेदकह ले राजीनामाबाट ख रद
इित संवत् २०७१ साल माघ २२ गते रोज ५ शभु म् । ग रिलएको ज गा भोग गन नपाउने गरी क चा ठहरेपिछ
८
िलखत भए िलखतबमोिजम र िलखत नभए आ नो
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी साँवा र ऐनबमोिजमको याजसमेतमा दाबी िलई
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-WO-०५०५, उ ेषण/ सामा य कानूनी ि या अवल बन गरी उपचार
परमादेश, सजनकुमारी लामासमेत िव. मालपोत ा गनस ने अव था िव मान रहेको देिखएकाले
कायालय, लाहान, िसरहासमेत
य तो िववादमा यस अदालतको असाधारण
रट िनवेदकह ले राजीनामा पा रत गरी अिधकार े अ तगत रट े बाट उपचार दान
ख रद गरेको ी ल मीनारायण मि दरको ज गा आफू गन िम ने अव थासमेत नदेिखँदा िनवेदकह ले
पज
ु ारी रहेको अव थामा ल मीनारायणलाई आ नो दाबी गरेको िववािदत ज गा ल मी नारायणजीको
बाजे देखाई आ नो नाममा नामसारी गराएको भ ने नामको भई यसका पज
ु ारी यामसु दर दासले झु ा
कुरा वयम् यामसु दर दासले मालपोत कायालयमा यहोरा देखाई आ नो नाममा िमित २०६४।१२।१७
बयान गदा वीकार गरेको देिख छ । यसका अित र
मा नामसारी गराएकामा मालपोत ऐन, २०३४ को
िनज यामसु दरबाट ज गा ख रद गरी िलने रामउदगार दफा ३२(ख) बमोिजम भूिमसधु ार तथा यव थापन
साहले पिन उ ज गा मि दरको भएको र आफूले िवभागका महािनदशकबाट उ नामसारी िनणय बदर
िफता गन तयार रहेको भनी वीकार गरी बयान गरेको गन िमित २०६५।३।२९ मा भएको िनणयबमोिजम
अव था देिखएकाले ज गा ख रद गन यि लाई मालपोत कायालय, लाहानका मालपोत अिधकृतले
सनु वु ाइको मौका दान नगरी एकतफ पमा नामसारी िमित २०६५।४।१ मा नामसारी िनणय बदरगरी
िनणय बदर गरेको भ ने िनवेदन दाबी त यपरक उ ज गा पूववत् पमा ल मीनारायणजीको नाममा
नदेिखने ।
कायम रा न गरेको िनणय कानूनअनक
ु ू ल नै देिखँदा
िववािदत ज गा ल मीनारायण मि दरको य तो कानूनबमोिजम भएको िनणय र कारवाहीबाट
नाउँको ज गा भई ल मीनारायणजी नाउँबाट िनवेदकह को संिवधान र कानून द हकमा आघात
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पगु ेको भ ने नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको रट य गरेको कुरा माणमा िलनपु न यव था रहेको
जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
पाइ छ । यसका अित र सोही ऐनको दफा १८
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
मा कुनै काम, घटना वा अव थाका स ब धमा भएको
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
तहिककात वा जाँचबझ
ु को िसलिसलामा चिलत
इित संवत् २०७१ साल माघ १८ गते रोज १ शभु म् । नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा
९
उ लेख भएको कुनै कुरा सो य गन यि सा ीको
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
पमा अदालतमा उपि थत भई बयान गरेमा माणमा
जगदीश शमा पौडेल, ०६६-CR-०६६३, कत य िलनपु न यव था रहेको पाइ छ । उि लिखत कानूनी
यान, गणेश ता ाकार िव. नेपाल सरकार
यव थाअनस
ु ार घटना भएको य थाहा पाउने
िमिसल संल न जाहेरी दखा त, लास कृित माया ता ाकार र सािव ा ता ाकारले घटनाको
मचु ु का, शव परी ण गन िचिक सकको मतृ कको त कालपिछ आफूले घटना स ब धमा थाहा पाएको
मृ यु स ब धमा य भएको राय, मतृ कको ीमतीले कुरा अिधकार ा अिधकारीसम य गरी माण
घटनाको त काल पिछ गरेको कागज एवम् अदालतमा ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम मौकाको आ नो
गरेको बकप र ितवादीको मौकाको र अदालतको भनाइको समथन गरी अदालतको बकप मा समेत यी
बयानसमेतका त यगत अव थालाई िव ेषण गरी हेदा ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गरेको आफूले देखेको र
मतृ कको मृ यु वभािवक पमा भएको भ ने अव था मतृ क आफै ँ झिु डई मन स ने अव थामा नभई बेहोस
देिखन आएन । अनस
ु धानको ममा सङ् किलत अव थामा रहेको भनी िकटानीसाथ उ लेख गरेको
सबदु माण र अदालतमा भएको मतृ कको ीमतीको त यलाई अदालतले ठोस माणको पमा िलनपु न
बकप एवम् जाहेरवालासमेतको बकप का साथै देिखन आउने ।
वयम् ितवादीको अदालतमा भएको बयानसमेतबाट
ितवादी गणेश ता ाकारले मतृ क गोपाल
मतृ क गोपाल ता ाकारलाई यी ितवादीले कुटिपट ता ाकारलाई कत य गरी मारेको भ ने कुरा
गरेप ात् आफै ँ िहँड्डुल गन स ने अव थामा नरहेको प रि थितज य माणको रोहमा पिु हन आएको
र मरणास न अव थामा रहेको भ ने प पमा देिखएकाले िनज ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
देिखएकाले िनज आफै ँ मािथ लो त लामा चढी डोरीले यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
घाँटीमा पासो लगाई मरेको भ ने देिखन नआएकाले सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहराई सु
ितवादीको िजिकरबमोिजम मतृ कले आ मह या गरेको अघाखाँची िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
भ ने देिखन आउँदैन । ितवादीको मृ यु कत यबाट नै हने ठहराएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला
भएको भ ने प पमा देिखन आउने ।
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
(क) को कानूनी यव थाअनस
ु ार कुनै काम, घटना इित संवत् २०७१ साल फागनु २० गते रोज ४ शभु म् ।
वा अव थाका स ब धमा सो काम गन वा सो काम,
१०
घटना वा अव था य पमा दे ने वा थाहा पाउने स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
यि ले मौकामा वा यसको त काल अिघ वा पिछ जगदीश शमा पौडेल, ०७१-CR-०१३५, वैदेिशक
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रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. अमृत तामाङसमेत िलखतसमेतबाट सो यहोरा देिखँदा यी ितवादीले
जाहेरवालाले ितवादीह लाई वैदेिशक वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३
रोजगारको लािग पैसा बझ
ु ाएको भ ने जाहेरी िवपरीतको काय गरेको त य थािपत हन आएको
दरखा तमा यहोरा उ लेख गदमा मा पया हँदा िबना इजाजत वैदेिशक रोजगारको लोभन िदई
हँदनै । अदालतले अ य सङ् किलत माणको रोहमा यी जाहेरवालासमेतलाई दबु ईस म पठाएकामा िववाद
य तो जाहेरी दरखा तको याियक परी ण नगरेस म नहने ।
वा अ य माणह ले समथन (Corroborate)
जाहेरवालाले ितवादी जीवन िजमी
नगरेस म य तो जाहेरी दरखा त आफै ँ मा वत
राईलाई वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा दबु ई
माण हन स ै न । जाहेरी दरखा त के वल अपराधको जानको लािग . १,५०,०००।- (एक लाख पचास
सूचनास म हने भएकाले अ य माणबाट समिथत हजारमा ) बझ
ु ाएको भ ने पेस भएको स कल िलखत
नगरेस म जाहेरी दरखा तलाई अिभयोग लगाइएको यहोराबाट देिखएकोमा िववाद भएन । वादी नेपाल
कुनै पिन यि का िव
माणको पमा हण गन सरकारले अिभयोग माग दाबी िलँदा यी जाहेरवालालाई
सिकने हँदनै । यी जाहेरवालाले ितवादीह लाई दबु ईस म पगु ी फिकदँ ा लागेको अ य खचसमेत गरी
वैदेिशक रोजगारको लािग पैसा बझ
२,३२,०००।- र सोको ५० ितशतले हने हजाना
ु ाएको िलिखत
माण पेस गन सके को नदेिखँदा मौिखक उजरु ीकै
. १,१६,०००।- समेत ज मा . ३,४८,०००।भरमा मा वैदेिशक रोजगार ज तो फौजदारी जाहेरवालाले िदलाई भराई पाउँ भनी दाबी िलएको
अिभयोगमा यी ितवादीह लाई कसरु दार कायम गन देिख छ । जाहेरवाला आउँदा जाँदा लागेको खचको
निम ने हँदा अिभयोग दाबीअनस
ु ार ितवादीह ले दाबी िलएको देिखए तापिन कित रकम खच भएको
वैदेिशक रोजगारको कसरु गरेको मािणत नभएकाले हो यिकन अङ् क अिभयोगमा उ लेख गन एवम्
ितवादीह ले सफाइ पाउने ठहर्याई भएको वैदेिशक सोलाई मािणत गन सबदु माणह पेस गन सके को
रोजगार यायािधकरणको िमित २०७०।४।२० को देिखँदनै । लागेको वा तिवक खचको यिकन िववरण नै
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नभएको अव थामा िबगो . १,५०,०००।- को हजाना
इजलास अिधकृतः ई र पराजल
व प ५० ितशतले हने रकम . ७५,०००।ु ी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
समेत गरी ज मा . २,२५,०००।- भ रपाउने ठहर
इित संवत् २०७२ साल असार १० गते रोज ५ शभु म् । गरेको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सलालाई
११
िु टपूण मा न निम ने ।
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
िबना इजाजत जाहेरवालालाई वैदेिशक
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-११०१, वैदेिशक रोजगारको लािग दबु ई पठाएको अिभयोगमा यी
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. जीवन िजमी राई
ितवादीलाई ३ वष कै द, . ३,००,०००।िबना इजाजत जाहेरवालासमेतलाई वैदेिशक (तीन लाखमा ) ज रवाना हने र जाहेरवालाले
रोजगारमा पठाउन रकम िलई िभषा मगाई िवदेश
. २,२५,०००। (दईु लाख प चीस हजारमा )
पठाएको भनी गरेको ितवादीको सािबती बयान, भराई पाउने ठहर गरी भएको वैदिे शक रोजगार
यी ितवादी र जाहेरवालािबच भएको स झौताको यायािधकरणको िमित २०६९।६।७ को फै सला
9

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, माघ - १
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कसरु गरेको हँदा िनजह का हकमा यानस ब धी
इजलास अिधकृत: ई र पराजल
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
ु ी
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
हने ठह र भएको सु बागलङ
ु िज ला अदालतको
इित संवत् २०७२ साल असार १० गते रोज ५ शभु म् । िमित २०६७।६।३ को फै सला र सोही फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट
इजलास नं. १
िमित २०७०।९।१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
िनजह का हकमा साधक सदरसमेत हने ।
१
इजलास अिधकृत: िव णु साद गौतम
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
उपा याय, ०७०-RC-००७६, कत य यान, नेपाल इित संवत् २०७२ साल जेठ २९ गते रोज ६ शभु म् ।
सरकार िव. बलबहादुर पुनसमेत
२
जाहेरवाला थानबहादरु म लले मौकाको मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
जाहेरीलाई समथन गद अदालतसम बकप गदा उपा याय, ०६७-CR-०८८२, जबरज ती करणी,
वारदातका िवषयमा उ लेख गरी जाहेरी आफूले डाकबहादुर काक िव. नेपाल सरकार
िदएको, भाइ महे म लको मृ यु ितवादीह ले
आ नो लो नेको स यमा रहेक र गभवती
िनजलाई कुटिपट गदासमेत सोही कारणबाट अव थामा रहेक पीिडतले आ नो नारी अि मतालाई
िनजह कै कत यबाट भएको हो । िववाद के ही भएको जोिखममा पान गरी ितवादीलाई नै िकटान गरी
होइन भ नेसमेत यहोरा उ लेख गद बकप गरेको जबरज ती करणीको झु ा यहोरा नलेखाउनु पनमा
देिखयो । यी ितवादीह उपर लागेको अिभयोगका ितवादीलाई नै प पले िकटान गरेर जाहेरी
स ब धमा िनजह
याियक ि यािभ रही िदई सो जाहेरीको यहोरालाई अदालतमा आई
िनजह ले आफूलाई लागेको अिभयोगका स ब धमा समथन गरेकोसमेतबाट ितवादीउपरको कसरु
के ही कुरा भ न सके को भए िनजह का हकमा ततु शङ् कारिहत तवरले पिु भएको देिख छ । िविध
वारदातका स ब धमा थप माणको िववेचना हनस ने िव ान योगशालाको परी ण ितवेदनबाट पीिडतको
अव था रहनेमा सो अव था पिन ततु मु ामा लगु ामा मानव वीय देखा परेको उ लेख भएको छ भने
रहेन । वारदातमा यी ितवादीह संल न भई महे
ितवादी पीिडत सतु ेको ओछ् यानमा नाङ् गै अव थामा
म लउपर कुटिपट गरी ितवादीह बलबहादरु पनु सतु ेको भेिटएको छ । यी माणह ले ितवादीको
र ेम साद जैसीसमेतको चोटबाट िनजको मृ यु इ कारी भरपद माणले ख डन भएको देिखने ।
भएको त य सहअिभयु दगु ाबहादरु पौडेलको बयान
पीिडतको जाँच गन डा टरको रपोटमा
तथा िमिसल संल न माणह बाट पिु भएको य तो योनीमा कुनै चोट पटक नदेिखएको भनी लेखाएको
अव थामा िनजह कसरु दार होइनन् भ न नसिकने भएपिन िववािहता मिहलाको योनीमा करणी गदा
हँदा ितवादी बलबहादरु पनु र ेम साद जैसीसमेतको घषण हने ज ता सामा य चोट पटकका िच हह
कुटिपटबाट महे म लको मृ यु भएको पिु भै िनज नदेिखनल
ु ाई अ वाभािवक मा न िम दैन । जबरज ती
ितवादीह ले यानस ब धीको १ नं. िवपरीतको करणीको अपराध ग भीर र संवेदनशील अपराध भएको
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र य तो अपराधमा मिहलाको इ जतमािथ ग भीर रहेको अव था देिख छ । अदालतमा वत पमा
अित मण ग रएको हने हँदा आ नो इ जतलाई ितवादीह ले अपराध वीकार गरेको देिखएकाले
जोिखममा पान गरी कुनै पिन िववािहता मिहलाले झु ा िनजह को कसरु िनिववाद पमा थािपत भएको
र बनावटी कुरा रिच कुनै पिन परपु षमािथ जबरज ती देिखने ।
करणीको आरोप लगाएक होिलन् भनेर सामा यतया
ितवादीह दवु ैजनाको उ े य मतृ कह लाई
क पनास म पिन गन सिक न । ततु मु ामा पीिडतले कत य गरी मारी यहाँ भएको धनमाल चोरी गरी
ितवादीउपर झु ा आरोप लगाउनु पन य तो लाने नै रहेको भ ने कुरा घटनाको प रि थितको
कुनै त ययु माण रहेको कुरा पिन िमिसलबाट अ ययनबाट प ह छ । आवेशमा कसैको ह या
देिखँदैन । ितवादीको इ कारीको वत र भरपद गरी भा नेले कानमा लगाएको गहना र पैसासमेत
माणले पिु हन नसिकरहेको ि थितमा ितवादी चोरी गरी लान नपनमा िलई िहँडेको अव था देिखँदा
अिभयोगअनस
ु ारको कसरु दार रहेनछन् भ न िमलेन । ितवादीह को मनसाय मतृ कह लाई मारी चोरी
य तो अव थामा ितवादीलाई जबरज ती करणीको गरी भा ने नै रहेको भ ने प ह छ । ितवादीह को
कसरु दार ठहर गरी सजाय गरेको सु को फै सला सदर उ े य चोरी गनमा ह यो भने सनु का गहना र पैसा
गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सला पाइसके पिछ घटना थलबाट िहँड्नु पनमा यसो नगरी
अ यथा देिखन नआउने हँदा ितवादी डाकबहादरु
ितवादीह ले ह याको शङ
ृ ् खलालाई जारी नै राखेको
काक लाई अिभयोगमा माग दाबी िलएबमोिजम मल
देिखएकाले ितवादीह ले आवेश े रत ह याको कसरु
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम गरेको भनी मा न निम ने ।
५ (पाँच) वष र सोही महलको ३क नं. बमोिजम ५
ितवादीह ले कायको प रणामको पूव ान
(पाँच) वष थप कै दसमेत हने ठहर्याई उदयपरु िज ला राखेरै मतृ कह लाई हार गरेको अव था देिखँदा
अदालतले गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।१।२२ को नसिकने हँदा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
ज मकै द र चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम जनही
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
१(एक) मिहना १५(प ) िदन कै द तथा चोरी भएको
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २४ गते रोज ४ शभु म् । िबगो . २९,३३५।०० (उन तीस हजार तीन सय
३
पतीस पैयाँ) को डेढी . ४४,००२।५० (चौवालीस
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार हजार दईु पैयाँ पचास पैसा) ज रवानासमेत गरी
उपा याय, ०६७-CR-०९१५, कत य यान र चोरीतफको थप सजाय गन िमलेन भनी सु को
जबरज ती चोरी, सुवास पुनसमेत िव. नेपाल सरकार फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको
वादीह उपर िकटानी जाहेरी परेको तथा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मतृ कह बीरबहादरु गु ङ र सीरकुमारी गु ङलाई इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
आफूह ले कत य गरी मारेकामा ितवादीह दवु ैजना क यटु र: रामशरण ितिमि सना
अिधकार ा अिधकारी एवम् अदालतमा समेत सािबत इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २४ गते रोज ४ शभु म् ।
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४
यसरी वादी दाबीको पिु भएकै हँदा वादी ितवादीिबच
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार बाबु छोराको नाता कायम हने ठहर्याएको दाङ िज ला
उपा याय, ०६७-CR-०९३०, नाता कायम, शङ् कर अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
तल
े िव. िनराजन े
ु सीपरु को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वादीले पेस गरेको िमिसल संल न महे
इजलास अिधकृतः बाबरु ाम सवु ेदी
मा यािमक िव ालयको िमित २०६४।३।८ को क यटु र: रामशरण ितिमि सना
एस.एल.सी. टे पास गरेको ा सफर सिटिफके टमा इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभु म् ।
वादीको नाम िनराजन े र बाबक
५
ु ो नाममा शङ् कर
े भ ने उ लेख भएको देिख छ । सो सिटिफके टमा मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
उि लिखत शङ् कर े अ नभएर ियनै पनु रावेदक उपा याय, ०६८-CR-१४१८, लागु औषध खैरो
भएको भनी वादीले नाता कायम ग रपाउँ भनी दाबी हेरोइन, नेपाल सरकार िव. सुमन बािनयासमेत
ग रसके पिछ आ नो सामा य इ कारी िकिसमको
अिधकार ा अिधकारीसम
सेवनमा
ितउ रस म िदएको देिख छ । दाङमा ब ने वादीले सािबत हँदैमा अ य वत
माणले समिथत
भ परु मा ब ने ितवादीलाई िबनाआधार कारण यसै नहँदास म य तो सािबतीको मािणक मह व
बाबु नाता पछ भनी िफराद िलई आएका होलान् भनी हँदैन । सािबतीलाई वादी प ले अ य वत माण
भ न नसिकने ।
पेस गरेर मािणत गराउन सके को देिख न । यिद
नाता नै नपन यि लाई बाबु भनी दाबी िलन िनजह सेवनकता ह थे भने िनजह को साथबाट
िम ने भए ियनै पनु रावेदक ितवादीलाई बाबु नाता सानोमा ाकै भए पिन लागु औषध बरामद हन पन हो ।
पछ भनी वादीले िफराद िलई नआउनु पन र बाबज
ु तो िनजह बाट नग यमा ामै भए पिन लागु औषध बरामद
निजकको नाता जो पायो यही यि लाई पछ भनी हन सके को देिखन नआउने ।
दाबी गन कुरा पिन हँदैन । यस स ब धमा ितवादीको
सेवन गन भिनएको लागु औषध नै िनजह को
िच बु दो िकिसमबाट िफराद दाबीको ख डन आउन सँगसाथबाट फे ला नपरेको र िनजह पिहलेदेिख
सके को िमिसलबाट देिखँदैन । अ य माणबाटै वादी नै लागु औषधका सेवनकता भई वारदातको िदन
दाबी पिु ह छ भने िड.एन.ए. परी णको सहारा पिन सेवन गन योजनको लािग लागु औषध ख रद
िलनपु न अव था पिन पदन । वादीको िफराद दाबीलाई गरी साथमा राखेका हन् भ ने कुराको माणसिहत
सा ीह को बकप ले समेत पिु गरेको देिखएको र िनजह उपरको आरोप वादी प ले पिु गराउन
ितवादीले आ नो इ कारी ितउ रको समथनमा सके को नदेिखने ।
कुनै सा ी माण गज
शरीरबाट रकम बरामद हँदैमा यो रकम लागु
ु ान नसके कोबाटै वादी दाबीको
पिु भई रहेबाट वादी ितवादीका छोरा होइनन् औषध िब गरेरै कमाएको हो भनी अनमु ान गरेर उ
भ न िम ने भएन । वादीले आ नो दाबी सा ीह को रकम जफत गन िम दैन । लागु औषध बरामद हनु र
बकप बाट पिु गराएको र ितवादीले आ नो रकम बरामद हनु अलगअलग कुरा हो । यो बरामद
इ कारी ितउ रलाई सा ी ततु गरी मािणत भएको रकम लागु औषध िब बाटै आिजत भएको
गन नसके कोबाट वादी दाबी मािणत भएकै देिख छ । भ ने स ब धमा पया माण चािहने ।
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ितवादीह
पदमबहादरु तामाङ र देिखँदनै । आफूले ऋणमा िलएका कह लाई
विु पनु ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र िव ीय क पनीले जफत गनस ने जोिखम भएपिन
ितवादीम येको समु न बािनयाको साथबाट बरामद सोस ब धी कानूनी उपचार आ नै देशिभ नखोजी
भएको .२०,०००।- (बीस हजार पैयाँ) जफत नेपाल याई नेपालको भूभागमा रा न पाउने कानूनी
गन माणले निम ने भनी भएको सु को फै सला समयसीमा पिन नघाई बेखबर अव थामा बसी राखेको
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित ितवादीह को आचरण र यवहारबाटै िववािदत
२०६८।१०।०८।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर कह को स ब धमा िनजह ले िलएको िजिकर
हने ।
मयु देिख छ । जोिखमको िनवारण जोिखम नै हन
इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
स ै न । आिथक ऐनिवपरीत नेपाली भूभागमा
क यटु र: मि जता ढुंगाना
लक
ु ाइराखेको आव थामा भेिटएका कह लाई
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभु म् । भारतमा िव ीय क पनीले जफत गनस ने भएकाले
६
लक
ु ाई रािखएको भ ने ितवादीह ले िजिकर िलएबाटै
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार नेपालमा सामान ढुवानीकै लािग उ कह वेश
उपा याय, ०७०-RB-००६९, भारतीय क चोरी गरेका रहेछन् भ ने कुरा नै िववादा पद देिखने ।
पैठारी, अमलेस घोषसमेत िव. नेपाल सरकार
यि गत स पि उपर भारतीय िव ीय
ढुवानी सेवामा योग भई रा नपु न सवारी क पनीको कानूनअनस
ु ार परेको जोिखमको
साधनह धेरै िदनस म बेवा रसे अव थामा लक
ु ाई िनवारणाथ नेपाली भूभागको योग गन कुरा कानूनी
रा नु पन कारणमा ितवादीह ले ऋणबापतको हन नस ने एकातफ छँदै छ भने भ सार कायालयबाट
मािसक िक ता समयमै बझ
ु ाउन नसके काले भारतमै अ थायी पैठारीको अनमु ित िलएको समयसीमा भु ान
रा दा क पनीले जफत ग रिदने डरले एक िदनको भइसके को लामो समयस म पिन सवारी साधन नेपाली
अ थायी पैठारीको अनमु ितसमेत िलई नेपालमा भूभागमै लक
ु ाइराखेको अव थामा भेिटएकालाई
रािखएको भने पिन सो भनाइमा कानूनसङ् गत र कानूनी उ े यले राखेको भ न निम ने कुरा अक तफ
तकसङ् गत आधार नदेिखने ।
रहेको छ । य तो अव थामा ितवादीह ले भ सार
अ थायी पैठारीको लािग िलइएको कायालयमा भरेको ापनप कानूनी उ े यले भरेका
अनमु ितको समय भु ान भएको लामो समयस म रहेछन् भ ने कुरा नै िववादा पद देिखने ।
बेखबर अव थामा कह लाई नेपाली भूभागमै छोडी
िववािदत
कह
नेपाल
याउँदा
रा नु र हक दाबीको सूचना कािशत भएपिछमा ै ितवादीह ले भरेको ापनप अनस
ु ारको अ थायी
कह को दाबी गन आउने ितवादीको आचरण नै पैठारी अनमु ित पाएको अविधभ दा बढी अविधस म
शङ् का पद देिखने ।
नेपाल सरहदिभ राखी यसरी रा नक
ु ो मनािसब
ऋणको मािसक िक ता नबझ
ु ाएको कारण पिन भ सार कायालयलाई निदएको देिखँदा ती
कारणले िव ीय क पनीले कह जफत ग रिदने कह भारतबाट नेपाल याउनक
ु ो उ े यसमेत प
भय देखाई िववािदत कह नेपाल याई लक
ु ाई नभएको, भारततफ िव ीय क पनीको मािसक िक ता
राखेको भ ने ितवादीह को भनाइ नै िव ाशलायक बझ
ु ाउने स ब धमा अनक
ु ू ल वातावरण िमलाउने भ ने
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कुरा पिन कानूनी तकमा आधा रत नरहेको र रा न
सु को फै सला उ टी गरी िनजलाई
पाउने कानूनबमोिजमको अविधभ दा बढी अविध जबरज ती करणीको उ ोगको मा कसरु दार ठहर्याई
रा नक
ु ो मनािसब कारण पिन ितवादीह ले िदन सोबमोिजमको सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत,
नसके बाट िववािदत १४(चौध) थान कह नेपाल िवराटनगरको फै सला िनज ितवादी रमेश तामाङको
वेश गदा वेश गन उ े य प नगरी र नेपालमा हकमा समेत अ यथा नहँदा प रवतन गन नपन हँदा
रहने समयसीमाभ दा अ यािधक बढी समयस म पनु रावेदक ितवादी रमेश तामाङले जबरज ती
लक
ु ाइराखेको अव था भएकाले १४ (चौध) वटै करणीको उ ोगको कसरु गरेकोस म देिखएकाले
भारतीय न बरका कह आिथक ऐन, २०६६ को िनजको हकमा सु को इ साफ उ टी गरी िनजलाई
अनस
ु ूची १ को दफा १२ को उपदफा ३ को ख ड मल
ु क
ु ऐन, जवज ती करणीको महलको ५ नं.
(घ) अनस
ु ार जफत गन गरी मेची भ सार कायालयले बमोिजम ऐ. ऐनको ३ नं. र ३क. नं. ले हने सजायको
गरेको िनणय सदर गरेको राज व यायािधकरण, आधा अथात् ५ वष ६ मिहना कै द हने भनी र अ य
िवराटनगरको िमित २०६९।८।८ को फै सला िमलेकै
ितवादीह महेश दज र सिवन काक लाई जबरज ती
देिखँदा सदर हने ।
करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ६(छ) वष कै द
इजलास अिधकृतः बाबरु ाम सवु ेदी
एवम् सामूिहक करणी गरेको ठहर्याई ऐ. महलको
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
३क. नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै दसमेत गरी जनही
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभु म् । ११ (एघार) वष कै द सजाय गन गरेको सु को फै सला
७
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल २०६७।११।०४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
े , ०६७-CR-१२४८, ०६८-CR-०४७८, हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको र ितवादीह को
०४७९, जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. रमेश समेत पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
तामाङ, सिवन काक िव. नेपाल सरकार, महेश दज इजलास अिधकृतः बाबरु ाम सवु ेदी
िव. नेपाल सरकार
क यटु र: स तोष अवाल
सहअिभयु ह महेश दज एवम् सिवन इित संवत् २०७१ साल असोज २९ गते रोज ४ शभु म् ।
काक को अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
८
कागजबाट समेत ितवादी रमेश तामाङले पीिडतलाई मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
जबरज ती करणी भ ने गरेको नदेिखँदा ितवादी गोपाल े , ०६७-CR-०९०९, मानव बेचिबखन
रमेश तामाङले जबरज ती करणीको पूण अपराध तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. पु डरी भ ने
गरेको भ ने कुरा सबतु माणबाट पिु हन सके को रामबहादुर िब.क.
देिखएन । य तो अव थामा िनज रमेश तामाङलाई
अदालतको इ कारीलाई वत माणबाट
पिन अ य ितवादीसरह नै अिभयोग दाबीअनस
ु ार ितवादीले मािणत गन नसके को र हरीमा भएको
जबरज ती करणीको परु ै सजाय हनपु छ भ ने वादी बयान यहोरा र सिहछापलाई अ यथा भ न नसके को
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन समेतबाट अदालतको इ कारीलाई मा आधार मानी
नसिकने ।
ितवादीले पीिडतलाई भारत ब बई परु याउने
काय नै
्
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नगरेको भनी मा न निम ने ।
पीिडत भारतको ब बईमा मीना िददीको
होटलमा काम गन नसक पनु ः अ तरे बाजे भ ने ेम
काश तामाङकै कोठामा पगु ी ँ दै नेपाल परु याई
्
िदनु भनेपिछ िनज ेम काशले कम भ नेको साथ
लगाई नेपाल िफता गरेकोसमेतका त ययु माण
कागजह को िव ेषण गदा िनज पीिडतलाई ब बईमा
िब गरेको, वे याविृ मा लगाएको वा य तो गन
उ े यले भारतको ब बैमा लगेको भ ने कुराको भरपद
माणको अभाव रहेबाट पीिडतलाई ितवादीले भारत
ब बई परु याइएको
भए पिन यहाँ पीिडत क कुमारीलाई
्
घरेलु कामदारको पमा राखी मको शोषणस म
गरेको त य थािपत भएको देिखन आउने ।
ितवादीले पीिडतलाई अिभभावकको
म जरु ीबेगर घरेलु कामदारको पमा मको शोषण
गन उ े यले भारत ब बईमा परु याई
यहाँ घरेलु
्
कामदारको पमा राखी मको शोषण गन कायको
कसरु गरेको पाइएबाट ितवादी रामबहादरु िब.क.को
काय मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा ४ उपदफा (२) को देहाय
(ख) िवपरीतको देिखन आएकाले िनजलाई सोही
ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (च)
बमोिजम शोषण गन उ े यले नाबािलकालाई िवदेश
लगेको कसरु मा ५(पाँच) वष कै दको सजाय हने
ठहर्याई गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६७।०३।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७१ साल असोज २९ गते रोज ४ शभु म् ।

९
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल
े , ०६७-CR-१३१०, कत य यान, मदनकुमार
खापुङ (िल बू) िव.नेपाल सरकार
िचललाई मानलाई ब दक
ु ता ने व थ
अव थाको मा छे ले मािनसह कुराकानी ग ररहेको
िदशातफ नै ब दक
ु ताके र गोली चलाउने अव था
पिन हँदैन । अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
ितवादीले ढोकािभ बाट ब दक
ु को नाल ढोकाबािहर
िनकाली बढीआमाको पछािड डडा नोमा ताक
भ वा ब दक
ु हार गरेको भनेको छ । अदालतको
िनजको बयानअनस
ु ार यिद िचललाई नै मान उ े यले
ब दक
ु चलाएको ह यो भने ढोकािभ बाट ब दक
ु को
नाल बािहर िनकाली िचललाई ता न सहज नहने
हँदा ितवादीको भनाइ िततलायक देखा पदन ।
यसबाट पिन िचललाई मानलाई ब दक
ु चलाएको भ ने
अदालतको ितवादीको बयान नै स यमा आधा रत
नभई ढोकािभ बाट लक
ु े र बढीआमालाई नै ब दक
ु
हार गरेको रहेछ भनी मा नपु न ।
सजायबाट छोरालाई जोगाउन पन आमाले नै
छोरामािथ पोल गरेको कुरालाई सू म पले अ ययन
गदा घटना मतृ कलाई मान नै भनी घटाइएको भ ने
कुराको िन कषमा पु न सिक छ । ितवादी देउमाया
खापङ
ु ् गको उ बयान यहोराको िव ेषणबाट समेत
ितवादी मदनकुमार उपरको कसरु मािणत भएकै
देिख छ । हरीमा कागज गन सीता खापङ
ु ् ग समेतले
अदालतमा बकप गदा हरीसम गरेको कागजलाई
समथन गद ितवादीसमेत उपर पोल गरी बकप
गरेको देिखने ।
िमिसल संल न माण कागजह को
अ ययन एवम् िव ेषणबाट टेकमाया िल बूको मृ यु
ितवादी मदनकुमार खापङ
ु ् गले चलाएको ब दक
ु को
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गोली लागेको कारणबाट नै भएको भ ने कुरामा कुनै जाहेरवालाह को घरमा जाँड मा न गएको हँदा िनजले
शङ् का गन ठाउँ देिखएन । कम सजायको अपे ा भल
ु बस आगो ला न गएको भनेको कुरा प यारलायक
गरी आफूले मनसायपूवक नै घटाएको अपराधलाई नदेिखने ।
भिवत यको सं ा िदई अदालतमा बयान गरेको भए
घरिभ
मािनस भएको जानीजानी
पिन ितवादीको भिवत यतफको िजिकर वत र ितवादीले आगो लगाएको अव था हँदा र ितवादीले
भरपद माणबाट पिु हन सके को देिखँदनै । य तो मािनससमेतलाई लि त गरेर भ रानाको घरमा
अव थामा िनज ितवादी मदनकुमार खापङ
ु ् गलाई आगो लगाएको र पिछ भ रानाको घरमा लगाएको
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरेको सु अदालतको आगो िभममईती राईको घरमासमेत सि कन पगु ी
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, दवु ै जाहेरवालाह को घर र घरमा रहेका भाँडा वतन
धनकुटाको फै सला अ यथा नदेिखई प रवतन गनु पन ल ाकपडासमेतका मालसामान जली न भएको
अव थाको नदेिखँदा ितवादी मदनकुमार खापङ
ु ् ग पाइँदा ितवादीले मा छे समेतको यान िलने मनसाय
िल बूलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको राखेर आगो लगाएको प भएको देिख छ । आफूले
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको गरेको कसरु अ ानतावस आपरािधक मनसायरिहत
सजाय गरी ितवादीह िदलकुमार खापङ
ु ् ग अव थामा गरेको भनी कम सजायको दाबी िलने प ले
(िल बू) र देउमाया खापङ
्
ु ् ग (िल बू) लाई सफाई नै सब कुराको माण परु याउन
ु पन ह छ । ततु
िदई सु ते थमु िज ला अदालतबाट भएको फै सला मु ामा ितवादीले आ नो िनद िषता शङ् कारिहत
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित त रका र व तपु रक ढङ् गले पिु गन सके को नदेिखने ।
२०६७।०९।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
जाहेरवाला भीममईती रानाले अदालतमा
हने ।
बयान गदा रातको समय भएकाले ितवादीलाई
इजलास अिधकृतः बाबरु ाम सवु ेदी
जाँड खान निदएक ले िनजले अब को कसलाई
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
माछु भनी भाटा ठटाएको भनेक र मौकामा कागज
इित संवत् २०७१ साल असोज २९ गते रोज ४ शभु म् । लेखाउने भ बहादरु राईले घरमा आगो ला यो भनी
१०
जाहेरवालासमेतले गरेको होह ला सनु ी घटना थलतफ
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश आउँदै गदा बाटोमा ितवादीले राँको बोक आउँदै
शमा पौडेल, ०६७-CR-०९६२, कत य ारा घरमा गरेको अव थामा भेिटएको र िनजले घरमा आगो लगाएँ
आगोलागी, अगमबहादुर राई िव.नेपाल सरकार
भनेको भनी कागज लेखाइिदनक
ु ो साथै अदालतमा
अदालतको बयानमा भने िनज ितवादीले समेत ितवादीलाई नै पोल गरी बकप गरेकोबाट
रातको समय भएकाले उ यालोको लािग िलएको जाहेरवालाह को घरमा आगो लगाउने ितवादीबाहेक
राँकोबाट भल
ु बस आगो ला न गएको भनेको अ कोही कसैको संल नता नरही ितवादी ए लैले
देिख छ । अदालतमा भल
ु बस आगो ला न गएको भनी सो काय गरेको माणले पिु भएको हँदा र रातको
भनेको भए पिन जाहेरवालाह ले जाँड खान निदएको समयमा घरिभ मािनस बिसरहेको अव थामा आगो
कारण जाहेरवालाह ित िनजले रसइबी राखेको र लगाइएको भएबाट मािनससमेतलाई मान िनयतले
िनजले पिहलेदेिख नै जाँड खाई मातेको अव थामै नै आगो लगाएको देिखँदा यानस ब धीको १५
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नं. बमोिजम ितवादीलाई ५ वष कै द गरेकोलाई सदर देिखँदा सदर हने ।
गरेको सु को सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
क यटु र: मि जता ढुंगाना
पनु रावेदन अदालतले कायम गरेको इित संवत् २०७१ साल काि क ४ गते रोज ३ शभु म् ।
नो सानीको िबगोभ दा घटी नो सानी भएको हो
भ ने स ब धमा ितवादीले िववेकसङ् गत आधारमा
इजलास नं. २
खि डत गन सके कोसमेत नदेिखने ।
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाले दईु वटा
१
घरमा आगो लागेको अव थामा दईु वटा घरमा हने मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी
धनमालको समेत िववेकसङ् गत ढङ् गले आँकलन गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-WO-०७५५,
गरी कायम गरेको िबगोको अङ् कसमेतको कुरामा उ ेषण/परमादेश, हेमनकुमार राई िव. िज ला
प रवतन गन पन आधारसमेत नहँदा सो फै सलालाई सरकारी विकल कायालय, बबरमहल, काठमाड समेत
अ यथा भ न निम ने हँदा जाहेरवाला भ राना
रट िनवेदक ािविधक िश ा तथा
राई र भीममईती राईको घरमा आगो लगाई भ राना यावसाियक तािलम प रषद्अ तगत ए मी
राईको .४,५०,०००।०० (चारलाख पचास हजार इि जिनय रङ् ग कलेजको िव ाथ भई िनज उ
पैयाँ) र भीममईती राईको . ५,००,०००।०० प रषदल
् े स चालन गन परी ाको परी ाथ रहेको
(पाँच लाख पैयाँ) नो सान पारेको ठहर्याई कुरामा िववाद छै न । जहाँस म यी रट िनवेदकको
ितवादी अगमबहादरु राईबाट उि लिखत िबगो परी ाको वेशप मा िनजको फोटो हटाई िनजको
जाहेरवालाह लाई भराई िदने, आगो लगाउनेको २ दाजु ेम राईको फोटो टाँसी न कली परी ाथ बनी
नं. को स दभमा यानस ब धीको १५ नं. बमोिजम िनवेदकको स ामा िनजको दाजु परी ामा संल न भएको
ितवादीलाई ५ (पाँच) वष कै द सजाय हने, चौपायाको भ नेतफ हेदा यी रट िनवेदकले उ कायमा िनजको
महलको १ नं. िवपरीत ऐ. ११ नं. को कसरु अपराध संल नता नरहेको भनी अिभयोग दाबीलाई ख डन गरी
भने ितवािदले गरेकै हन् भनी अनमु ानको भरमा सजाय रट िनवेदनमा प पमा उ लेख गरी िनज कसरु मा
गन कानूनत: निम ने भई चौपायाको महलको ११ नं. संल न नरहेको कुरालाई कही ँ कतैबाट पिु गन सके का
बमोिजम ितवादीलाई १२ वष कै द हने भनी गरेको छै नन् । के वल मलाई आकिषत नहने ऐन र कानूनको
हदस मको सु को फै सला उ टी हने, आगोलागीबाट योग गरी लगाइएको अिभयोग गैरकानूनी छ भनी
सबै मािनसह सकुशलै रहेबाट सनु चाँदी गरगहना िनवेदनमा िजिकर िलएको देिखँदा यी रट िनवेदकले
मािनसह का शरीरमै रिहरहेको स दभमा गरगहना आ नो परी ा दाजल
ु ाई िदन नलगाएको भ ने कुराको
नो सानी भएको भ नेतफको दाबी पिन अिव सनीय पिु हन नआउने ।
देिखएको भनी गरगहनाको िबगो नो सानीको
रट िनवेदकउपर िश ा ऐनअ तगतको
हदस ममा पिन सु को फै सला के ही उ टी हने कसरु मा अिधकार ा अदालतमा कानूनबमोिजम
भ नेसमेतको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित अिभयोगप दायर भई िनजका नाममा अदालतबाट
२०६७।०२।१० को फै सला अ यथा नभई िमलेकै जारी भएको समा ान िनज आफै ँ ले बझ
ु ी यादिभ ै
17

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, माघ - १
हािजर भई मु ाको कारवाहीमा समेत स रक भइसके को भएपिछ ३क नं. बमोिजम थप सजाय हनपु दछ भनी
िमिसलबाट देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश वादी नेपाल सरकारबाट िलएको पनु रावेदन िजिकर
जारी हनस ने नदेिखने हँदा रट िनवेदनमा उि लिखत यायोिचत मा न निम ने ।
िनजका िव िश ा ऐनअ तगतको कसरु स ब धी
ितवादीलाई जबरज ती करणीको उ ोगको
मु ा काठमाड िज ला अदालतसम कानूनबमोिजम साथै ऐ. को दफा ३क बमोिजमको थप सजायसमेत
दायर भै िवचाराधीन रहेको र सो स ब धमा सोही गन गरी ह ला िज ला अदालतबाट भएको फै सला
अदालतबाट िवचार हनस ने नै हनाले अदालतमा के ही उ टी गरी जबरज ती करणीको उ ोगस म
मु ा दता भई िवचाराधीन रहेको मु ाको कारवाहीलाई ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, जु लाको िमित
भािवत हने गरी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश २०६८/२/३१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जारी हने अव थाको िव मानता रहेको नदेिखँदा रट इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
िनवेदन खारेज हने ।
क यटु र: क पना बत ला
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।
क यटु र: क पना बत ला
इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ३
२
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी चोले
१
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०४८९, जबरज ती मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल
करणी उ ोग, नेपाल सरकार िव. ग भीर भ ने िबसे पराजुली, ०६६-CR-०१३२, सावजिनक ज गा
नेपाली
िखचोला िमल घर उठाई चलन, जगरनाथ राय
जबरज ती करणी उ ोगको सजायको यादवसमेत िव. बहादुर राय यादव
साथै जबरज ती करणी भएसरह मानी उि लिखत
नापी िवभागको िफ डबक
उतारको
ु
जबरज ती करणीको ३क नं. ले थप हने सजायसमेत ितिलिप, अदालतबाट भई आएको न सा एवम्
ितवादीलाई थप गनपछ
ु भ ने कानूनको उ े य हो वादीका सा ीको बकप समेतको आधारमा ज गा
भनी या या गनु मनािसब नदेिखने हँदा ितवादी सावजिनक रहेको देिखन आयो । ितवादीले घरेलु
ग भीर भ ने िवसे नेपाली र सीको नसामा चरु तथा साना उ ोग कायालयमा िमल दता गराएको
रहेको अव थामा शारी रक पले अश अपाङ् ग र िबजल
ु ी जडान गरेको आधारमा मा सावजिनक
पीिडत नाम प रवतन ‘रीता थकाली’ लाई उठाई ज गा िनजी कायम हन नस ने हँदा व तिु न ज गाको
जबरज ती करणी गन यास गदागद जाहेरवाली ‘क’ माण भनेको ज गाधनी माण पज
ु ा र िफ डबक
ु मा
कुमारीको उपि थितको कारण अपराधले पूणता नपाई उि लिखत नामको आधारमा ज गाको स ब धमा
जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु ठहर भएको िनणयमा पु नपु न अव थामा उि लिखत ज गा ख
देिखएको र जबरज ती करणीको ३क नं. ले अपराध चौतारा भई सावजिनक भोगचलनमा रहेको देिखएको
पूण पले घिटत भएको अव थामा मा थप सजाय हने अव थामा िमल र अ थायी कृितको घर टहरा
कानूनको उ े य रहेको देिखँदा उ ोगको कसरु ठहर िनमाण गरेको आधारमा ितवादीको हकको हो भनी
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मा न निम ने ।
महजन र िवप ीह को दोहोरो दाबी पन आएको
ज गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा देिखँदा तेरोमेरो हक बेहकको कुनै पिन िववादमा
२(च) मा कुनै यि वा प रवारमा को नभई सबैको उ जेमा यसको िनराकरण गन अिधकार े
सावजिनक पमा उपभोग गन पाउने बाटो, गौचर, िवधाियकाले अदालतलाई दान गरेको छ निक
ताल, मसानघाट र अ य तै ज गालाई सावजिनक मालपोत कायालयज तो अध याियक िनकायलाई
ज गा भिन छ... भ ने उ लेख भएबाट उि लिखत यसरी िववादमा माण बझ
ु ी तेरो मेरोमा िनणय गन
ज गा सबैको सावजिनक भोगमा रहेको देिख छ । अिधकार मालपोत कायालयलाई कुनै कानूनले दान
यसरी सावजिनक ज गामा बनाएको िनजी घर र िमल नगरेकामा िववािदत ज गा गणेश महजनको नाउँमा दता
कानूनतः हटाउनु पन देिखन आयो । सावजिनक नामसारी गरेको मालपोत कायालय, लिलतपरु को िमित
योजनका लािग रहेको िपपरीया गा.िव.स. वडा नं. २०६७।१२।३० को िनणय अिधकार े को अभावमा
६ को िक.नं. १५५ को सावजिनक ज गा कसैले पिन िु टपूण देिखएकाले बदर ग रिदई तारेखमा रहेका
यि गत योजनका लािग योगमा याउन कानूनत: दवु ै प लाई अदालतबाट हक कायम गरी याउनु
निम ने हँदा रौतहट िज ला, िपपरीया वडा नं. ६ को भ ने ठहरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
िक.नं. १५५ को ज गा सावजिनक देिखएबाट सु २०६९।०३।२६ को फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
रौतहट िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी िववािदत
पनु रावेदक वादी गणेश महजन र िवप ी
ज गाबाट ितवादीको न.नं. ४ को क ची िमल उठाई ितवादी िदि वजय े समेतको दोहोरो दाबी परेकाले
उ ज गा सावजिनक कायम हने ठहर्याई पनु रावेदन तेरो मेरो हक बेहकको मा िनणय गन अिधकार
अदालत, हेट डाबाट िमित २०६५।११।१३ गते मालपोत कायालयलाई कुनै कानूनले दान नगरेको
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हँदा िववािदत ज गा गणेश महजनको नाउँमा दता
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
नामसारी गन गरेको मालपोत कायालय, लिलतपरु को
क यटु र: मि जता ढुंगाना
िमित २०६७।१२।३० िनणय बदर गरी ता रखमा
इित संवत् २०७१ साल चैत ९ गते रोज २ शभु म् ।
रहेका दवु ै प लाई अदालतबाट हक कायम गरी याउनु
२
भ ने ठहर भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज २०६९।०३।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
जोशी, ०६९-CI-१०५३, छुट दता नामसारी, गणेश हने ।
महजन िव. िदि वजयराज े समेत
इजलास अिधकृत: शकु तला काक
िववािदत ज गा पनु रावेदक वादी वा याथ क यटु र: पा महजन
ितवादी कसका नाउँमा दता हनपु न हो भ ने िवषयमा इित संवत् २०७१ साल माघ २९ गते रोज ५ शभु म् ।
हक बेहकको
उपि थत भएको देिखयो । यसरी
३
हक बेहकको मा माण बझ
ु ी िनणय गन अिधकार मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
मालपोत कायालयलाई कानूनले दान गरेको उपा याय, ०६७-CR-०८०५, जबरज ती करणी,
नदेिखने ।
नेपाल सरकार िव. दुगा साद तामाङसमेत
िववािदत ज गामा पनु रावेदक वादी गणेश
फौजदारी यायमा भूत भावी कानून (ex19
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post facto law) िनमाण गन नहने भ ने मा य अ तराि य कानूनअ तगत य तो काय वा िु ट
िस ा त रहेको छ । यो िस ा तअनस
ु ार मु य गरेर फौजदारी कसरु नहने भएमा कुनै पिन यि लाई य तो
दईु वटा कायलाई रोक लगाएको देिख छ । पिहलोमा काय वा िु टका लािग कुनै पिन फौजदारी कसरु को
कुनै काय गदाको अव थामा कानूनबमोिजम कसरु दोषी नबनाइने र फौजदारी कसरु गदाका बखत
कायम नभएको तर पिछ सो कायलाई कानून िव को चिलत सजायभ दा बढी सजाय पिन नग रने भनी
काय बनाई कानून िनमाण गन नहने र दो ोमा कसरु प ात्दश कानून िनमाणमा रोक लगाएको पाइ छ भने
हँदाको बखत कायम रहेको द ड सजायलाई बढाउने नेपाल प रा भएको International Convenant
गरी पिछ कानून िनमाण गन नहने भ ने नै हो । on Civil and Political Rights १९६६ को धारा
यसरी यो िस ा तको मु य उ े य नै रा यस ामा १५(१) मा कसरु गरेको समयमा िव मान रहेको द ड
रहेका मािनसह को मनोमािल यतालाई िनय ण सजायलाई पिछ नयाँ कानूनको िनमाण गरी पिहलाको
गरी कसरु दारको हक अिधकारको संर ण गनु नै द ड सजायमा कम ग रएकामा कसरु दारलाई सोको
हो । यथाथमा यस िस ा तले फौजदारी कानूनलाई फाइदा ा हनेछ भनी कसरु दारको सहिलयतको
प ात्दश असर हने गरी िनमाण गनलाई रोक लगाई लािग सिु वधाको िस ा तलाई आ मसात् गरेको
अपराध गन यि ह को हक अिधकारको संर ण पाइ छ । यसरी उ ित ाप को यव थाबमोिजम
गरेको देिख छ । तर यो िस ा तको अपवादको कसरु दारलाई बढी सजाय हने गरी पश्चात्दश कानून
(exception) पमा के पिन रहेको छ भने कसरु (ex-post facto law) बनाउनलाई ब देज लगाएको
हँदाको अव थामा कायम रहेको द ड सजायलाई भए तापिन कसरु दारलाई फाइदा हने गरी अथात् नयाँ
कम गन गरी पिछ कानून िनमाण गन सिकने ह छ । बनेको कानून वा कानूनको संशोिधत दफाले सजायमा
रा यले कुनै पिन कसरु को द ड सजायमा समय, काल कम गन सिकने र सोको फाइदा कसरु दारले पाउने हँदा
र प रि थित िवचार गरी कम गनस ने र यसले अपराध यस कारको कानून प ात्दश (ex-post facto law)
गन यि लाई थप मका पान नभै ब िनजलाई नहने गरी पारेको पाइने ।
सहिलयत दान गदछ । यसरी अपराध गन यि लाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको १० नं
सिु वधा दान गन गरी भूत भावी कानून (ex-post को सािबकमा रहेको यव थालाई संशोधन गनको
ु
facto law) िनमाण गन सिकने कुरालाई फौजदारी िवधाियक मनसाय पिन के देिख छ भने एकातफ
यायको िस ा तमा वीकार ग रएको पाइ छ र य तो कसरु दारको आधा अंश सव गन ि यागत जिटलताले
कानून ex-post facto law िभ नपन हन आउने । गदा पीिडतले सव ग रएको स पि ा गन समय
नेपाललगायतका धेरज
ै सो अ य देशह ले ला ने ह छ भने अक तफ ा भएको अव थामा पिन
आ नो संिवधानमा अपराध गन यि लाई असर स बि धत ठाउँमा उपि थत भै उ स पि भोग गन
पन गरी प ात्दश कानून िनमाण गन कायलाई रोक पीिडतलाई सहज नहने ह छ । यसैगरी कुनै पिन
लगाएको पाइ छ भने अपराध गन यि लाई सिु वधा कसरु मा पीिडतलाई दान गन ितपूित िनधारण गदा
हने गरी प ात्दश (ex-post facto law) कानून अदालतबाट कसरु को गाि भयता, पीिडतको आिथक
िनमाण गन कायलाई रोक लगाएको नपाइने ।
अव था र िनजको मृ यु भएको अव थामा िनजमािथ
कुनै काय वा िु ट गदाका बखत राि य वा आि त प रवार आिदको सू म पमा िवचार िवमश
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गनपन
जाहेरवालाह धनबहादरु रानासमेतले पेस
ु ह छ जनु कुरा सािबकको यव थामा स भव
नहने ।
गरेको भपाइमा परेको सही र अ य िलखतमा परेको सही
कसरु दार र पीिडत दवु ैको सहजताको मेल नखाने भनी िवशेष बाट उ लेख भई आएको छ ।
लािग भएको उ संशोिधत यव थालाई प ात्दश िनज ितवादी के शव थापाले यथु लेसमे ट सिभस ा.
कानून (ex-post facto law) िनमाण गन नहने भ ने िल.माफत वैदेिशक रोजगारमा पठाउने काममा संल न
फौजदारी यायको मा य िस ा तको अपवादको रहेको कारणबाट जाहेरवालाह ले रकम बझ
ु ाएको
पमा रहेको कसरु दारलाई सहिलयत हने गरी अव थामा फरक पमा सही देिखएको आधारमा मा
वारदातको समयप ात् कानूनको िनमाण गन सिकने रकमै निलएको भ नु यायोिचत नहने ।
र सोको फाइदा कसरु दारले ा गन भ ने सवमा य
ितवादी के शव थापाले भरतबहादरु सवु ेदी,
िस ा तबमोिजम ततु मु ामा वारदात िमितमा चेसबहादरु गु ङ र कृ णबहादरु खड् काबाट यथु
भएको मल
ु क
ु ऐन जबरज ती करणीको १० नं. को लेसमे ट सिभस ा.िल. को तफबाट रकम बझ
ु ी िलई
कानूनी यव थालाई मु ा दायर भएप ात् संशोधन वैदेिशक रोजगारमा पठाउन नसके को देिखएकाले िनज
भएको कानूनी यव थालाई टेकेर अदालतले आ नो ितवादीले वैदिे शक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा
फै सला गन पाउने नै हँदा पनु रावेदन अदालत, इलामले २४ (२) को कसरु गरेको देिखन आयो । ितवादी
संशोिधत कानूनी यव थालाई हण गरी ततु मु ा के शव थापालाई यथु लेसमे ट सिभस ा.िल.माफत
फै सला गरेकालाई अ यथा भ न निम ने ।
वैदेिशक रोजगारमा पठाउने यथु लेसमे ट सिभस ा.
ततु मु ाका यथ ितवादीह लाई िल. इजाजत नं. २२१।०५८।०५९ बाट इजाजत ा
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ३(३) नं. बमोिजम गरी िनजले २०५८ सालबाट स चालन गद आएकामा
जनही ६ वष ६ मिहना कै द गरी ितवादीह बाट वैदेिशक रोजगारमा पठाउने सं थाउपर परेको उजरु ी
पीिडतले जबरज ती करणीको संशोिधत १० नं. िमित २०६४।१०।२२ पिछ खारेज भएको म तथा
बमोिजम जनही . २५,०००।- (प चीस हजार) रोजगार व न िवभागको िमित २०६४।११।६ को
ितपूित पाउने ठहराई सु झापा िज ला अदालतबाट प बाट देिखएको र सो कुरालाई ितवादी के शव
भएको फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन थापाले समेत वीकार ग रसके को अव था भएबाट
अदालत, इलामको िमित २०६७।१।२८ को फै सला िनजको सो काय वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी दफा १० को िवपरीतको काय भएकाले ितवादी के शव
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
थापालाई वैदेिशक रोजगार ऐन ,२०६४ को दफा
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
४३ र ४४ बमोिजम . १,५०,०००।– (एक लाख
क यटु र: गीता िघिमरे
पचास हजार) ज रवाना र १ वष ६ मिहना कै द एवम्
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभु म् । जाहेरवालाह ले वैदेिशक रोजगार िवभागबाट बझ
ु े को
४
रकम क ा गरी . ३५,००,०००।- को िबगो र सोको
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश ५० ितशत हजानासमेत ितवादीबाट भराई पाउने
िम , ०६७-CR-०२६९, वैदेिशक रोजगार ठगी, ठहरी भएको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित
के शव थापा िव. नेपाल सरकार
२०६७।०५।२७ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
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हने ।
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकले िदएको
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
िनवेदनबमोिजम िववािदत ज गा िनवेदकको नाममा
क यटु र: मि जता ढुंगाना
दता ग रिदनु भ नेसमेतको िवप ीह को नाममा
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभु म् । परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने दाबी िलइएको देिख छ ।
५
िवप ी मालपोत कायालयले आ नो िलिखत जवाफमा
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम का िनवेदकले २०३४ सालमा नाप न सा भएको भिनएको
िम , ०७०-WO-०३७७, उ ेषण, अ बरबहादुर िफ डबक
ु न सा सु िब िलखतको छायाँ ित
काक िव. मालपोत कायालय, बारा कलैयासमेत
राखी छुट ज गा दता माग गरेकामा सो न सा िफ डबक
ु
िनवेदकले िनवेदनमा मूलतः २०१४।१।११ नापी कायालयमा नभएको प ा भएको छ । नापी
को घरसारको िलखतबाट ा गरेको हाल कायम कायालयमा नभएको न सा र िफ डबक
ु को आधारमा
िक.नं. ७ र २ को ज गा दता गरी पाउन त कालीन ज गा दताको कारवाही अगािड बढाउन सिकने अव था
भूिमसधु ार कायालय, बारामा िमित २०२३।३।३० मा नहने ।
िनवेदन िदएकामा वन िसमानािभ छ, छै न थलगत
मालपोत कायालय, बाराको कारवाही
सजिमन गरी पेस गन भनी िमित २०२३।४।७ मा िमिसल अ ययन गदा ियनै िनवेदकसमेतले छुट ज गा
भूिमसधु ार कायालयबाट भएको आदेशानस
ु ार वीरग ज दता ग रपाउँ भनी २०२३।३।३० मा र पिछ लो
वन कायालयको च.नं. २२६ िमित २०२३।५।१९ पटक द.नं. ३७८९ िमित २०६९।५।२७ मा िनवेदन
को प बाट िनवेदकले ख रद गरी पोत बझ
ु ाई आएको िदएको देिख छ । उ िनवेदन िदएपिछ िवप ी
नापीमा छुट हन गएको वन सीमानािभ नपन भएकाले मालपोत कायालयको आदेशानस
ु ार २०६९।९।१७
िनवेदकको नाउँमा ग रिदए हने भ ने छ । य तै मा हक दाबीस ब धी ३५ िदने सावजिनक सूचना
भू.स.ु का. डोरमाफत िमित २०२९।७।१८ मा भएको कािशत गरेको देिख छ भने २०६९।११।७ मा
सजिमनमा पिन िववादको ज गा िनवेदकको हो भ ने थलगत सजिमनसमेत स प न भएको देिख छ ।
उ लेख छ । िमित २०३४।१०।१८ मा ज गा नापजाँच तर सोप ात् कुनै कारवाही भए गरेको उ कारवाही
भई िफ डबक
ु को कै िफयत यहोरामा यो ज गा मेरो िमिसलबाट देिखँदैन । िवप ी मालपोत कायालयले यो
हो मैले जनकराज पा डेसगँ ख रद गरेको हँ भनी य तो कारवाही भइरहेको छ भनी िलिखतजवाफमा
यहोरा जनाएको अव थामा पिन ज गा दता गन उ लेखसमेत गरेको अव था देिखँदनै । मालपोत
िनणय नगरेकाले उि लिखत सािबकदेिख हालस मका ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा ज गा (नाप जाँच)
माणह राखी छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी पनु ः द. ऐन, २०१९ बमोिजम नाप न सा भएको कुनै ज गा
नं. ३७८९ िमित २०६९।५।२७ मा िनवेदन िदएकामा दता गनस म छुट भएकामा उ ज गाको सािबक
िवप ीह ले मेरो उ िनवेदन मागबमोिजम ज गा दता दता ितरो र भोगसमेतको आव यक छानिबन गरी
गन नगन स ब धमा कुनै कारवाही नगरी हालस म तोिकएबमोिजमको सिमितको िसफा रसमा तोिकएको
िनवेदन अिनिणत अव थामा राखेकाले जारी गरी म ि या अपनाई मालपोत कायालयले य तो ज गा
िनवेदकको िववादको िवषयमा िलिखत जवाफमा कुनै दता गन स नेछ । य तो दता स ब धमा मालपोत
िनणय खु न आएमा सोलगायत स पूण काम कारवाही कायालयले िनवेदन परेको िमितले दुई वषिभ
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अि तम टुङ्गो लगाइस नु पनछ भ ने यव था रहेको २७८, न.नं. ९ को ज गामा आवतजावत गन अ य
देिख छ । छुट दता गरी पाउन िनवेदन िदएकोमा वैकि पक िनकास बाटो रहे भएको कुरा ितवादीह ले
य तो ज गा स ब धमा िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस देखाउन सके को पाइएन । ितउ रप तथा वादी
गरेको न सा, िफ डबक
ु एवम् वन कायालयको ज गा ितवादी दवु ै प का सा ीह को बकप हेदा पिन
दता ग रिदनु भ नेसमेतका माणह को जाँचबझ
ु न.नं. ९ को ज गाको िनकास अ य रहेको भ ने देिखन
गरी बु नपु न अ य आव यक सबदु माणसमेत बझ
ु ी आएन । मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको ३ नं.
िनजको हकभोगको देिखन आएमा कानूनबमोिजम दता अनस
ु ार पिन ितवादीह ले वादीको ज गाको िनकास
ग रिदनु पन उ कानूनी यव थाले िनधारण गरेकामा पूण पमा ब द गन िम ने देिखन नआउने ।
सो दािय व िवप ी मालपोत कायालयले िनवाह गरेको
ितवादीह ले आ नो ऐलानी ज गालाई
नदेिखने ।
आधार िलई वादीलाई कुनै पिन िनकास निदई
िनवेदकले दता ग रपाउँ भनी माग गन अ ठेरोमा पन गरी िनकास ब द ग रिदएको देिखयो ।
आएको िनवेदन दाबीको ज गाको िनवेदकले पेस गरेको यसका साथै वादीले पनु रावेदन अदालतको फै सलामा
न सा, िफ डबक
ु एवम् िज ला वन कायालयको िच बझ
ु ाई बसेको देिखएको र वादीको यस अदालतमा
प समेतका सबदु माणको मू याङ् कन गरी बु नपु न पनु रावेदन परेको नदेिखएको समेतबाट वादीको िक.नं.
अ य माणह समेत बझ
ु ी दता गन िम ने हो, होइन २७८ न.नं. ९ को ज गाको अ वैकि पक िनकास
िनणय गरी िदनपु नमा २०२३।३।३० र सोप ात् नरहेको ि थितसमेतलाई िवचार गदा सो िववािदत
द. नं. ३७८९ िमित २०५९।५।७ मा समेत िदएको ज गाबाट आवतजावत गन वादीले ९ िफट चौडाइको
िनवेदन हालस म िवचाराधीन अव थामा नै रिहरहेको िनकास बाटो पाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
पाइएकाले मागबमोिजम दता गन िम ने हो, होइन सबदु बटु वलको िमित २०६७।९।२६ को फै सला िमलेकै
माणको मू याङ् कन गरी जो जे बु नु पन हो बझ
ु ी देिखँदा यसमा कुनै प रवतन ग ररहनु परेन सदर हने
िनजह को नाममा दता हने हो वा होइन आदेशको ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह ले पनु रावेदन िजिकर
जानकारी पाएको िमितले ६ मिहनािभ िनणय गनु भनी पु न नस ने ।
िवप ी मालपोत कायालय, बाराको नाउँमा परमादेश इजलास अिधकृत: हेमबहादरु सेन
जारी हने ।
क यटु र: गंगा के .सी.
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १६ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
इित संवत् २०७२ साल भदौ २८ गते रोज २ शभु म् ।
७
६
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CI-०७३२, मोही माणप बदर,
गोपाल े , ०६८-CI-०२६४, िनकास खल
ु ाई चलन राजिकशोर राय िव. मु.स. गन प टीदेवीसमेत
चलाइपाउँ, नाथु भ ने तुलसी साद तेली (गु ा) समेत
ततु मु ामा सु अदालतले वादी दाबी
िव. वणकुमार लोध
नपु ने गरी फै सला भएको देिख छ । सो फै सलाउपर
िववािदत ज गामा ितवादीह ले आ नो वादीको पनु रावेदन परेकामा पनु रावेदन अदालतबाट
भोग चलन रहेको भनी दाबी गरे तापिन वादीको िक.नं. हद यादको आधारमा पनु रावेदन खारेज हने ठहर भई
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फै सला भएको देिख छ । उि लिखत सु र पनु रावेदन नस ने ।
अदालतको फै सलाको तल
ु ना गरी हेदा प रणाममा इजलास अिधकृत: रमेश रजाल
कुनै िभ नता रहेको देिखँदैन । दवु ै फै सलाको प रणाम क यटु र: खगे कुमार ख ी
भनेको वादी दाबी पु न नस ने ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ २९ गते रोज ६ शभु म् ।
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
ख ड (ग) को यव थाअनस
इजलास नं. ४
ु ार तीन वष वा सोभ दा
बढी कै द सजाय, प चीस हजार पैयाँ वा सोभ दा
बढी ज रवाना, पचास हजार पैयाँ वा सोभ दा बढी
१
िबगो भएको वा िबगो नखल
ु ेको मु ामा सु अदालत, मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणयउपर पनु रावेदन शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०५२६, मोही नामसारी,
अदालतले पनु रावेदनको रोहमा िनणय गदा के ही िव नाथ पा डे भुिमहार िव. शङ् कर िगरी
वा पूरै उ टी भएको मु ा सु अदालत, िनकाय वा
िववादको ज गाको सािबक मोही किपलदेव
अिधकारीले गरेको िनणय वा फै सलाउपर पनु रावेदन भिु महार भएकामा िववाद रहेको नदेिखने ।
अदालतले पनु रावेदनको रोहमा िनणय गदा सु िनणय
िमित २०५३।९।२४ मा मा दाजु भाइ र
वा फै सला के ही वा पूरै उ टी भएको मु ामा मा यस िददी बिहनीमा समेत मोहीयानी हक ह ता तरण हने
अदालतमा पनु रावेदन ला ने अव था देिख छ । उ
गरी भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन
यव थाअनस
ु ार पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर भएको पाइ छ । सो संशोधन हनपु ूव नै मोही किपलदेव
यस अदालतमा पनु रावेदन ला नको लािग सु अदालत भिु महारको मृ यु भएको समय अथात् २०४१
वा िनकाय र पनु रावेदन अदालतको फै सलामा शाि दक सालमा भूिमस ब धी ऐनमा रहेको मोही हकस ब धी
फरकमा पया हने नभई सारभूत पमा प रणाममा यव थामा “दाजु भाइ” मा पिन मोिहयानी हक सन
िभ नता हनु आव यक हने ।
यव था नै भएको देिखँदैन । तसथ २०५३ सालपूव
सु ले दाबी नपु ने र पनु रावेदन अदालतले भूिमस ब धी ऐनमा रहेको त कालीन यव थाअनु प
हद यादको आधारमा पनु रावेदन खारेज हने ठहर दाजु भाइमा मोहीयानी हक जानस ने कानूनी यव था
भएकाले पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सलाउपर रहेको देिखन नआउने ।
यस अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने देिखन
कानूनले नै अ यथा यव था गरेकामा बाहेक
नआउने ।
कानूनको भूतल ी भाव हँदनै भ ने सवमा य िस ा त
सु अदालत र पनु रावेदन अदालतको हो । सामा यतः अिघ बहाल रहेको कानूनबमोिजम हक
फै सलाको प रणाममा सारभूत िभ नता नभएको ा ग रसके को वा हक टुिटसके को कुरालाई पिछ
अव थामा पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर यस आएको कानूनले भइसके को कामकारवाहीलाई भाव
अदालतमा पनु रावेदन ला ने कानूनी यव थाको अभाव पान स ै न । ततु मु ामा २०४१ सालमा मोहीको
रहेको देिखँदा ततु पनु रावेदनप बाट त यिभ वेश मृ यु भएकामा मोही हक ा गन कानूनबमोिजमको
गरी िनणय गन िम ने देिखन नआएकाले पनु रावेदन स म यि को अभावमा िनजमा रहेको उ मोहीयानी
खारेज हने ठहछ । वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न हकसमेत उसैसगँ समा भएको मा नु पन ह छ ।
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२०४१ सालमा मोहीको मृ यु भएको अव थामा मृ यु एउटा छोरासँग मु ा िलनिु दनु गरी मोही हक छोड् ने
भएको १२ वषप ात् २०५३ सालमा आएर भएको छोडाउने काय भएको अव थामा मोही नामसारीको
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनबाट योजनाथ मोही रोजाउने काय ि याशील भएको छ
मा दाजभु ाइमा मोहीयानी हक ह ता तरण हने भ ने भ न निम ने ।
कानूनी यव था रहेको देिखएबाट २०५३ सालमा
मोही रो ने, रोजाउने काय नै ार भ नभएको
ि याशील भएको ऐनको सिु वधा यी वादीले पाउने अव थामा मोही रो न पाउने हक ज गाधनीको िथयो
अव था नहने हँदा किपलदेव भिु महारको नाममा भ ने पनु रावेदक ितवादीको िजिकरसँग सहमत हन
रहेको मोिहयानी हक वादी िव नाथ पा डे भिु महारमा नसिकने ।
नामसारी हने नठह रएकामा दाबीबमोिजम मोिहयानी
अड् डामा मोिहयानी हकको िववाद
हक नामसारी हने ठहर गरी भिु मसधु ार कायालय, िवचाराधीन अव थामै रहेकामा सोलाई ितकूल
रौतहटबाट िमित २०६८।१०।२७ मा भएको िनणय भाव पान गरी उ मु ाको अ जाम िवचार गरी
उ टी गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित मोही प याउने काम हनपु ूव नै मोहीको छोरा लालबाबु
२०७०।२।८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर महतोलाई िमित २०६६।५।९ मा मोही िन कासनको
हने ।
मु ा गरी दईु िदनिभ ै ितउ र पारी िमलाप समेत
इजलास अिधकृत: मीना गु ङ
िमित २०६६।५।११ मा गरेको देिखँदा ितवादी
क यटु र: सिबना अिधकारी
ज गाधनीले सु देिख नै सही मनसायले नालेस गरेका
इित संवत् २०७२ साल भदौ ११ गते रोज ६ शभु म् । रहेछन् भ न िमलेन । ज गाधनीको उ यवहारबाट
२
िनजको िनयत नै जसरी जे गरेर भए पिन मोही लगत
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
क ा गराउने बदिनयत भएको देिखन आउने ।
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०४९४, िमलाप बदर,
अिघ परेको मु ाह िवचाराधीन रहेकै
सुकदेव राय यादवसमेत िव. दुिखयादेवी
अव थामा दिु खयादेवीलाई जानकारी नै नगराई
मोही रो ने रोजाउने काय र नामसारी गन ितवादीह ले एकापसमा मु ा गरी दईु िदनिभ ै
काय ि याशील भएको अव थामा ज गाधनीले उ
िमलाप गरेको अव था छ । दिु खयादेवीको मोही
मोही रो न पाउने हक योग गन पाउने ह छ । मोही नामसारीमा मु ा पदापद िनजलाई थाहा प ा नै निदई
मरेपिछ भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मोही हक छोडी छोडाई वादीको दाबीलाई ितकूल
मा उि लिखत परलोक भएको मोहीको नाता पन भाव पारी दईु िदनिभ ग रएको िमलाप बाट
यि ह िबच यसको वा उसको, कसको नाममा ितवादीह ले कृि म मु ा खडा गरी वादीको हक
नामसारी हनपु न हो भ ने िववाद उ प न भएको मेट्ने काय गरेको देिखन आएको छ । यसरी एकाको
अव थामा मा ज गाधनीले मोही रो न पाउने हकले हकको िनिम नालेस गरी मु ा च दाच दैको
ाथिमकता पाउने ।
अव थामा अक ले आ नो गफलतको यि सँग
िदवङ् गत मोहीको प नीले मोही नामसारी िमली मु ा िलनिु दनु गरेको देिखन आएको अव थामा
ग रपाउँ भनी िनवेदन िदइ कारवाही चिलरहकोमा पिहलेको मु ाबाट कायम हने हकलाई ितकूल असर
ज गाधनीले मोही नै हटाउने िनयतले मोहीको कुनै पारी य तो पिछ लो मु ामा ग रएको िमलाप कायम
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हनस ने अव था नरहने ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८६ नं. बमोिजम िमलाप
भएका मु ामा अकाको समेत हक जाने रहेछ भने
जसको हक जानेछ यसैले थाहा पाएको पतीस
िदनिभ नािलस िदए इ साफ ग रिदनुपछ भ ने कानूनी
यव था रहेको छ । ततु मु ामा कानूनको यादिभ
नै आ नो हक जाने गरी िवप ीह िबच भएको
िमलाप बदर ग रपाउन वादी दिु खयादेवीले मु ा
दायर गरेको अव था छ । वादीले दायर गरेको मु ालाई
ितकूल असर पान गरी ितवादीह ले िमलेमतो गरी
छु ै आपसमा मु ा िलनिु दनु गरी दईु िदनिभ मोही
िन कासन हने गरी भएको िमलाप कानूनस मत
रहेको भनी मा न िम ने देिखन आएन । तसथ उ
िमलाप मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८६ नं. अनु प बदर हने नै
देिखन आउने ।
अदालतमा िवचाराधीनयु अव थामा रहेको
मु ामा असर पन गरी पछािड मु ा दायर भई मोही
िन कासन हने गरी भएको िमलाप कानूनबमोिजमको
देिखन नआएको हँदा िमलाप बदर गनपनमा
वादी
ु
दाबी नपु ने गरी सु रौतहट िज ला अदालतबाट िमित
२०६७।३।२० मा भएको फै सला उ टी गरी िमलाप
बदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
िमित २०७०।३।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
क यटु र: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ११ गते रोज ६ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७०-CI-०४९५, मोही नामसारी, सुकदेव
राय यादवसमेत िव. दुिखयादेवी
§ ०७०-CI-०६२७, जालसाजी, सुकदेव राय
यादवसमेत िव. दुिखयादेवी

इजलास नं. ५
१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज
जोशी, ०६४-CR-०६१५, जालसाजी, गणेश महतो
त वासमेत िव. हाद महतो धानुकसमेत
ततु मु ाको त यगत अव थालाई
के लाउँदा सािबक ज गाधनी रामबहादरु बाट सरु शे
महतोका नाममा ज गाको हक ह ता तरण भएपिछ
िनि य मोही लगत क ा ग रपाउँ भनी सरु शे
महतोले भूिमसधु ार कायालय, पसामा िनवेदन
िदएको र भूिमसूधार कायालयले अक िदन अथात्
२०५९।३।१७ मा हाद महतोका नामको याद
घरदैलोमा टाँस तामेल गराई सरु ेश महतोको अनक
ु ू लकै
िसफा रस तथा झु ा सरजिमनको आधार िलई
िनणय गरेको देिखँदा सािबकदेिख नै िक. नं. २९ को
मोही रहेका हाद महतोको हक मेटाउने उ े यले
उि लिखत ि याह भएको देिखन आएकाले
पनु रावेदक ितवादीह को काय जालसाजीपूण रहेको
पिु हन आउँदा याद तामेलीदेिख सजिमनसमेतका
काय जालसाज ि याबाट भएको िमिसल संल न
कागजह को काम कारवाहीको ि याबाट देिखन
आएकाले यी पनु रावेदक ितवादीह को काम कारवाही
जालसाजी ठहर गरी ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,
िकत कागजको १० नं. बमोिजम . २००।- ज रवाना
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेटौडाको िमित
२०६४।०२।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । जालसाजीमा सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
क यटु र: पा महजन
इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभु म् ।
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२
कुरा गदा मतृ क प शोभाको मृ यु भएको नभै मतृ कले
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी घाँस पातको कुरा गदा रस था न नसक कुटेको भनी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-CR-०४१७, कत य मौकामा र अदालतमा सािबत भएको अव था, बरामदी
यान, रेखबहादुर चौहान िव. नेपाल सरकार
दसी माण एवम् मतृ कको लासजाँच मचु ु कासमेतबाट
मेरै कुटाइबाट मरेको भनी मौकामा सािबत ितवादीको ि या भिवत य हो भ ने देिखन नआउने ।
भै य तो सािबतलाई अदालतमा बयान गदासमेत इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
वीकार गरी सािबती भै बयान िदएको देिखएबाट क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
ितवादीको कत यबाट मृ यु भएको भ नेमा िववाद इित संवत् २०७१ साल फागनु १८ गते रोज २ शभु म् ।
देिखएन । िच टा लोहोरो तथा िदउरेज ता व तल
३
ु े
हानेको हैन भनी ितवादीले िजिकर िलए पिन मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
अनहु ारमा कालो नीलो चोट भएको र टाउकामा गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-CR-०५०२, लागु
बे डेज लगाएको भ ने लास जाँच मचु ु काबाट देिखन औषध, भानु भ ने न दिकशोर साद यादव िव. नेपाल
आएकाले हातले िहकाउँदामा य तो बे डेज गनु पन सरकार
अव था हन नआउने ।
ितवादीह एकै ठाउँमा एकै साथ प ाउ
मतृ कलाई या डेज गनपनस
मको चोट परेको भ ने कुरा हरीको ितवेदन तथा बरामदी
ु
लागेको देिखएको र घटना थलबाट िच टा लोहोरो मचु ु कासमेतबाट खु न आएको देिख छ भने हरी
िदउरेसमेतका जोिखम व तु बरामद भएबाट य ता िहरासतमा रहेका बखत ितवादी धमदेव महतो
व तल
ु े समेत हार गरेको देिखन आउँछ । अत: र िसिक दर यादव भा न सफल भै धमदेव महतो
अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतमा भएको हरीबाट प ाउ परी र िसिक दर आफै ँ अदालतमा
सािबती बयान, लास जाँच मचु ु का र व तिु थित उपि थत भएको हरी स चार ितवेदन तथा सरकारी
मचु ु का एवम् बरामदी दसीसमेतका माणह िबचको विकल कायालयको प समेतबाट खु न आएबाट
तादा यताबाट ितवादीको कत यबाट मतृ क प शोभा ितवादीह को सामूिहक सहभािगता पिु ह छ ।
खड् काको मृ यु भएको देिखएकाले भिवत यबाट मृ यु यसरी यी ितवादीह सु मा प ाउ पदाका बखत
भएको भ ने ितवादीको िजिकरिसत सहमत हन ितवादी न दिकशोरको साथबाट २५ ाम धमदेव
सिकएन । सु ले सव सिहत ज मकै दको सजाय महतोबाट २७ ाम र िसिक दरको साथबाट ३० ाम
ठहर्याई गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन गरी ज मा ८२ ाम लागु औषध (अिफम) बरामद
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६६।१२।२९ को भएको भ ने िमिसल संल न बरामद मचु ु कासमेतका
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कागजातबाट पिु भैरहेकामा सोबमोिजम बरामद
भिवत यको अपराध हन आफूले गरेको भएको होइन भनी इ कार गरी अदालतमा बयान गदमा
कत यले मािनस मला भनेज तो नदेिखएको कुनै कानूनबमोिजम भएको बरामदी मचु ु कालाई अ यथा
काम कुरा गदा यसैबाट कुनै मािनस मन गएमा मा भ न सिकँ दैन । ितवादी धमदेव महतोले अदालतमा
भिवत य हने भ ने यानस ब धीको ५ नं. को मनसाय गरेको बयानमा आ नो साथबाट २७ ाम लागु औषध
देिख छ । तर यहाँ यी ितवादीले अ य के ही काम बरामद भएकोलाई वीकार गरी आफै ँले सेवन गन
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बोके को हो भनी िजिकर िलए पिन सेवनको लािग कारोबार गरेको ठहर गरी ितवादीह लाई जनही १
यित ठूलो प रणाममा राखेको भ ने िव ासलायक लाख ७५ हजार ज रवाना र दश वष कै द गन गरेको
नदेिखनक
ु ो साथै नाफा कमाउने उ े यले बोके को भ ने सु फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम भएको हेट डाको िमित २०६७।३।२३ र िमित २०६९।५।२६
बयान र बरामदी मचु ु कासमेतका माणबाट सेवनको को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
लािग राखेको पिु नहने ।
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
ितवादी िसक दरले अदालतमा बयान क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
गदा म िवदेशको जामनगरमा िथएँ भनी बयान गरेको इित संवत् २०७१ साल फागनु १८ गते रोज २ शभु म् ।
पाइ छ । तर यी ितवादी आफू जामनगरमा िथएँ भनी
४
सो त यलाई पिु गन नस नक
ु ो साथै िनजबाट लागु मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
औषध बरामद भएको र बरामदी मचु ु कामा सही गरेको गोिव दकुमार उपा याय, ०६६-CR-०८४८, ०६७देिखनक
ु ो साथै सहअिभयु न दिकशोरको बयान CR-०५२७, ०७०-CR-१३०४, मानव बेचिबखन
र िनजलाई िदइएको प ाउ पज
ु बाट यी ितवादी तथा ओसारपसार, राजेश भ ने भगीरथ दाहाल िव.
िहरासतबाट भा न सफल भै पिछ उपि थत हन आएको नेपाल सरकार, िनमला राई दाहाल िव. नेपाल सरकार,
भ ने हरी स चार एवम् बरामदी मचु ु कासमेतबाट नेपाल सरकार िव. िनमला राई दाहाल
देिखएकाले यी ितवादीको पिन अ य ितवादीिसतको
पीिडतलाई एकाितर छाडेर अपराधीको
संल नता पिु हन आउने । यसरी उपयु आधार पछािडमा िहँडेर फौजदारी यायको म सद पूरा हन
माणबाट यी तीनै जना ितवादीह आपसमा सहमत स दैन । पीिडतले पिन यायको अनभु ूित गन सके मा
र िमलोमतो भै लागु औषध ख रद िब ओसारपसार य तो कानून णाली स म र सफल मा न सिकने ।
गरेको भ ने कुरा पिु हन आएकाले िनजह को उ
िवदेशी कानून, िवदेशी निजर, महासि ध,
कायलाई यि िवशेष र पथृ कपथृ क कसरु कायम गन घोषणाप लगायतका साधनह ले पीिडतको राहतमा
निमली सामूिहक पमा बरामिदत ८२ ाम लागु औषध जोड िदइरहेको अव था छ । कानून, अ तराि य
ख रद िब ओसारपसार गरेको पिु हन आउने ।
सि धह ले मानव sanctity मा जोड िदई रहेको
ितवादीह ले लागु औषध (अिफमको) प र े यमा मानवलाई नसहु ाउने यवहार दशन हन
अलग अलग कारोबार गरेको र सेवनका लािग लागु जानु िनकै पीडादायी हो । य तो ि थितमा समाजले
औषध राखेको भ ने नदेिखई नाफा गन उ े यले मानव मू यको पनु : प रभाषा खो न ज री भएको
सामिु हक पमा बरामदी मचु ु कामा उि लिखत ८२ देिख छ । िवधाियक कानूनले मा सधै ँ समाजको
ाम लागु औषधको ख रद िब कारोबार गरेको पिु
याियक मू य ा गन नस ने हनस छ । अदालतको
हन आएकाले कसरु को मा ाअनस
ु ार कम सजाय काम मू यको खोजी एवम् पिहचानसमेत गनु हो । जनु
हनपु छ भ ने ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरिसत मू यले मानवको आदश एवम् स मानलाई कम हन
पिन सहमत हन नसिकने हँदा यी ितवादीह ले निदई उँचो गराउन य नशील हन ज री देिख छ ।
आपसमा संल न भै सामूिहक पमा ८२ ाम लागु िवधाियक कानून नैितकता कै प मा कट हने भए
औषध (अिफम) को ख रद िब ओसारपसारको पिन अदालत सदासवदा यसको प मा य नशील र
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अ य त रह छ । याय गितशील ि या हो । यायको देवीका राईलाई . दईु लाख ितपूित भराइिदने
सिटक प रभाषा गन सिजलो छै न । यसलाई ना ने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी भगीरथको अ य
yardstick पिहचान नभएर नै यायसापे (relative) पनु रावेदन िजिकर तथा पनु रावेदक ितवादी िनमला
मािनएको हो । याय समयअनस
ु ार प रभािषत हँदै राई र पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
अगािड बढ् छ र मानव मू यलाई संर ण गदछ । यो िजिकर पु न नस ने ।
मानव मू यको या यासमेत समयअनस
ु ार प र कृत इजलास अिधकृत: राम साद पौडेल
हँदै जानपु छ र मानवको जीवनको पिव ताले थान क यटु र: पा महजन
पाउन ज री हने ।
इित संवत् २०७१ साल चैत ११ गते रोज ४ शभु म् ।
अदालतले याियक ि यामा मु ािप छे
५
मू यको (value) पिहचान गनपदछ
। जनु सक
ु
ु ै मु ाको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
िनणयमा वाथह को को value judgement िम , ०६९-CR-०७७५, आगो लगाई कत य यान,
भइराखेको हने हँदा अदालत ारा मु ाको अव था, अजुन िव.क. िव. नेपाल सरकार
कृित र स दभअनस
घाइते भई सोही ज रयाबाट मृ यु हन गएक
ु ार कानूनको या या एवम् योग
गनपन
म जु िव.क. आफू अश भै अ पतालको बेडमा
ु ।
संिवधान र कानूनले अपराध हँदाका रहेको अव थामा आफूलाई आगो लगाएको िवषयमा
अव थामा चलनमा नरहेको कानूनले सजाय गन आ नो सहोदर दाजल
ु ाई हरी कमचारीह समेतको
सिकँ दैन तर पीिडत राहतशा य तो िविधशा
रोहबरमा झु ा आरोप ला ने गरी कागज ग रिदनु पन
हो जहाँ पीिडतका ित हन गएको अनेकन ितलाई कुनै कारण रहे भएको पिन नदेिखएको, ितवादीले
अदालत, मु ा चलाउने प र अ संल न िनकायले मौकाको बयानलाई अ यथा भनी अदालतमा बयान
संवेदनशील पमा हेनपन
ु ह छ । ततु मु ामा पिन गदा िजिकर िलए पिन िनजलाई इ छािवपरीत कागज
पीिडतलाई उिचत ितपूितिबना यायको महसस
ु गराइएको भ ने कुरा िनजले पिु गराउन नसके को,
पीिडतले पाउन स दैन भ ने िन कषमा पु नपु न मतृ कले मनभु दापूव उपचारको ममा य गरेको
ह छ । यि को पिव ता तथा पीिडत राहतशा को सार कथन ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम को
नै judgment law भएको पाइएकाले पीिडतशा को सािबती बयानसमेतबाट समिथत भैरहेको देिखँदा
भावनालाई समेट्दै ितवादी भगीरथ दाहालबाट . ितवादी अजनु िव.क.ले मतृ क बिहनी नाताक म जु
दईु लाख पीिडत देवीका राईलाई ितपूित भराइिदने िव.क. को चालचलन यवहार िठक नभएको भ ने
ठहन ।
कारणले बार बार झैझगडा हने गरेको र मादक पदाथ
राि य र अ तराि य कानून तथा नेपाल प सेवन गरी आएका ितवादीले बिहनी म जु िव.क.को
रहेका सि ध स झौता सि मलनले पीिडतलाई उिचत शरीरमा म तेल ख याई आगो लगाइिदएको र सोही
ितपूित भराउन बाधा पन नदेिखएकाले पनु रावेदन ज रयाबाट मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा ितवादीलाई
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६६।८।१० मा यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम
भएको फै सला के ही उ टी भै पनु रावेदक ितवादी सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको सु काठमाड
राजेश भ ने भिगरथ दाहाललाई दश वष कै द र पीिडत िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
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अदालतको िमित २०६९।६।२३ को फै सला िमलेकै एकै पटक बढुवा गरी एउटै िमितलाई जे ता कायम गन
देिखँदा सदर हने ।
िम ने हो वा हैन भ ने स ब धमा िवचार गदा ततु
मतृ क ितवादीको बिहनी नाताक यि
संशोिधत यव थाले १२ वष सेवा अविध पगु ेका सबै
देिखई िनज ीमान्ले छािडिदएको कारण दाजक
ु ो कमचारीलाई बढुवा गनपन
ु बा या मक कानूनी यव था
घरमा ब दै आएक देिखएको र मतृ कसँग ितवादीको गरेबाट बढुवा िमितस म१२ वष पगु ेका सबै कमचारी
यान मानपनस
मको पूव रसइबी रहे भएको पिन बढुवा हनस ने नै देिखयो । तर बढुवा िमितमा स म
ु
नदेिखएको र ितवादीले मतृ कलाई यान मानको १२ वष सेवा अविध पगु ेका कमचारी र सो अगावै १२
लािग पूव तयारीसमेत गरेको नदेिखएको, मतृ कको वष सेवा अविध पगु ेका कमचारीह को एउटै िमितलाई
म ृ यक
ु ालीन घोषणामा नै आफूलाइ उठे को अव थामा जे ता कायम गन हो भने असमान सेवा अविध भएका
दाजल
ु े आगो लगाएको भ ने देिखँदा सतु ेको अव थामा कमचारीिबच समान यवहार हन गई बढी सेवा अविध
आगो लगाएको पिन नदेिखएको र वारदात हँदाको समय पूरा गन र नगनको िबचमा कुनै अ तर नहने मा होइन
ितवादीले मादक पदाथ सेवन ग रआएको अव थामा यसपिछको पदो नितमा समेत बढी सेवा गनको हकमा
मतृ कसँग िववाद हँदा रसको आवेशमा ततु वारदात िनजह को सेवा अविध िन भावी हन जा छ । १२ वष
घिटत भएको भ ने देिखँदा सु काठमाड िज ला सेवा अविध पूरा गरेका कमचारीलाई मािथ लो पदमा
अदालतबाट िवप ी अजनु िव.क.लाई यानस ब धी बढुवा ग रनेछ भिनसके पिछ संशोिधत िनयमावली लागू
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द भैसके पिछ य ता सेवा अविध पगु ेका कमचारीह को
हने ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५ वष कै द त काल बढुवा नगरी िढलो गरी बढुवा गदा िनयमले
गन गरी भएको फै सलालाई पनु रावेदन अदालत, िनधारण गरेको सेवा अविध पदो नितमा गणना नभै
पाटनले रायसिहत सदर गरेको िमित २०६९।६।२३ सो अविध िन भावी हने भै बढी सेवा अविध यितत
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हनेह को हकमा जे कमचारीले पदो नितमा पिहलो र
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
अिधकतम अवसर पाउनु पन शासिनक िस ा तको
क यटु र: िव णदु ेवी े
िवपरीत हनक
ु ो साथै समानताको िस ा तसमेतको
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभु म् ।
ितकूल हन जा छ । बढुवा कमचारीको विृ िवकास
६
मा नभै कमचारीलाई ो सािहत गरी उ ेरणा
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
जगाउने मा यम पिन भएको िनि त सेवा अविधको
गोपाल
े , ०६९-WO-०८४४, उ ेषण, अधारमा बढुवा गदा बढी सेवा अविध भएका र कम सेवा
का छाभाई महजनसमेत िव. थानीय िवकास अविध भएकाह िबच फरक िकिसमले यवहार गनपन
ु
म ालयसमेत
ह छ । यिद ियनीह िबच समान यवहार ग रएमा बढी
थानीय वाय शासन िनयमावलीको सेवा गनह मा नैरा यता आई संगठनले कमचारीबाट
संशोिधत यव था ार भ हँदाका बखत १२ वषको खोजेको अपे ा पूरा हन स ै न । यसैले बढी र घटी
सेवा अविध पिु गसके का कमचारी र िनयमावली ार भ सेवा अविध भएका िबच फरक ि कोणले हे रनपु छ
भएपिछमा सेवा अविध पगु ेका सबै कमचारीको ता िक भिव यमा हने विृ िवकासमा समेत ितकूल
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असर नपगु ोस् । तसथ यी िनवेदकह को हकमा बढुवा बाटोमा यो य तो छ, बाटोको छे उछाउमा अचानकबाट
गरी छु ै जे ता कायम नगरी िनवेदकको मागबमोिजम कोही दौडेर आउन स छन् वा बाटोमा िहँड्न स छन्
जे ता नहने भनी िदएको िमित २०६८।११।२१ को यसथ यो गाडीको यि को गितलाई यित मीटरको
प िनवेदकह का हकमा िनवेदन मागबमोिजम जे ता दूरीमा िनयि त गन सिक छ र मैले यित दूरीस मको
कायम नगरेको हदस म उ ेषणको आदेश ारा बदर सडकलाई सिजलै हेररे सवारीलाई िनय णमा िलन
ह छ । अब कुन िमितलाई जे ता कायम हने गरी स छु भनी अ सडक योगकताको सरु ासमेत
िनणय हने हो भ नेस ब धमा संशोिधत िनयमावली िवचार गरी सवारी चलाउनु पन भनी सवारी िविधशा ले
लागू भएको िमित र िनवेदकह को जे तासमेतलाई competent and careful स म र सतक चालकसँग
िवचार गदा िनयमावली लागू हनपु ूव नै िनजह को सेवा अपे ा राखेको ह छ । यी सबको पूवानमु ान गन
अविध १२ वषभ दा बढी भैरहेको भए पिन िनयमावली नस ने, बाटो र छे उछाउको प र य हेन र िवचार
संशोधन हनअ
ु िघको िमितबाट जे ता कायम गन िम ने गन नस ने, हेरपे िछ सवारीलाई यसअनु प आ नो
देिखएन । तसथ िनयमावली संशोधन भै लागू भएको िनय णमा रा न नस ने चालकलाई competent
िमित नै कायम गन उपयु देिखएकाले िनवेदकह का and careful चालक मा न नसिकने ।
हकमा संशोिधत िनयमावली लागू भएको िमित
मािथ उ लेख भएबमोिजम बेलायतमा
२०६७।१।२० लाई जे ता िमित िनधारण गनु भनी causing death by dangerous driving
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने । because his driving had not fallen far enough
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
below the standard of the competent driver
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
मािणत हन नसके को अव थामा पिन चालक उ कन
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभु म् । नसकोस् भ नका लािग no need to prove that
it was obvious to a competent and careful
इजलास नं. ७
driver that driving would create a risk of
harm to person or property भनी causing
१
death by careless driving मा अिनवायतः सजाय
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. गनका लािग the Road Traffic Act 1991 को दफा
ी देवे गोपाल े , ०६८-CR-१०८२, सवारी 2B को तजमा
ु भएको प र े यमा अिभयोग दाबीको
यान, नेपाल सरकार िव. रामके वल राय यादव
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
ितवादीले चलाएको सवारी साइकल १६१(२) मा यसरी सवारी चलाउँदा कसैको यान
वा बयलगाडा नभै ट् या टर ज तो भारी गाडी मनस ने ठूलो स भावना छ भ ने कुरा जानी जानी
हो जसको सामा य ठ करमा ाणघातक हन वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी
स छ । ट् या टर ज तो ठूलो र जोिखमपूण सवारी दुघटना हन गई भ ने ावधान नला ने कुनै कारण
चलाउने चालकसँग सोही अनपु ातमा होिसयारी, छै न । सवारी कसरु का कसरु दारलाई कडा सजाय गरी
सावधानी र द ताको अपे ा ग र छ । यस अव थामा कसरु दारबाट थप कसरु नहोस् भ ने प रणाम ा
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गनका लािग सजायको िनरोधा मक िस ा तको योग बमोिजमको कसरु मा सोही दफा १६१(२) बमोिजम
गनु अिनवाय नै ह छ । सवारी दघु टनाको दु प रणाम २ वष कै द हने र सवारी अनमु ितप नभै सवारी
जनधनको ठूलो ित भएको र जीवनको र ा रा य चलाएकाले उ दफा १६१ को उपदफा (४) बमोिजम
तथा फौजदारी यायको मूल दािय व भएकाले यसमा
. २ हजार ज रवानासमेत हने ।
मािथ उि लिखत काबभु दा बािहरको प रि थित इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
नदेिखएस म दयामाया गनु भनेको जनसाधारणको क यटु र: च ा ितम सेना
जीवनर ाको दािय वबाट पि छनु हो । सवारी इित संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभु म् ।
अनमु ितप नभएमा पिन सवारी चलाउँदा मािनस मरे
२
पिन हलक
ु ा सजाय मा ह छ भ ने स देश वािहत हनु मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
भनेको अराजकता र द डहीनताको सू पात हनु हो । देवे गोपाल े , ०६८-CR-३०९, चेक अनादर
ितवादी चालकको य तो हँकाइलाई चरम अ मता रकम िदलाई भराइपाउँ, शुशीलकुमार मान धर िव.
र गैरिज मेवारीपूण हँकाई भ नपु छ । यसबाट िनजको िवभु काय थ
हँकाइको तर स म र सतक चालकको हँकाइको
ततु िववादमा वादीको प मा अनमु ान
तरभ दा िन कै त लो रहेको मा नपु न ।
गन िम ने निम ने के हो सो िवचार गरी हेदा नेपालको
ितवादी चालकले अ सडक योगकताको उ कानूनमा भारतको कानूनको दफा १३८ मा for
सरु ाको कुनै याल नगरी उ च तरको अ मता, दोष, the discharge, in whole or in part, of any
कमी गरी जानीजानी लापरवाही गरी सवारी चलाएको debt or other liability र यसको Explanation
स ब धमा मािथ िववेचना भैसके को अव थामा कसैको मा For the purposes of this section, “debt or
यान मनस छ भ नेज तो नदेिखएको अव थामा other liability” means a legally enforceable
सवारी चलाउनेलाई आकिषत हने उ दफा १६१ debt or other liability उ लेख भएबमोिजम कुनै
को उपदफा (३) यी ितवादीलाई ला ने कानूनस मत ऋण वा दािय वबापत सो चेक िदएको हनपु न भ ने
आधार रहेको नपाइने हँदा यी ितवादीले सवारी तथा प यव था नभए पिन िबना कुनै दािय व यितकै
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) चेक साट् नु भनी पठाएको चेकमा समेत यसरी चेक
को कसरु गरेको देिखँदा सोही दफा १६१(२) बमोिजम िलएर जाने यि ले धारकको अिधकार पाउँछ भ दा
सजाय गनपनमा
सवारी तथा यातायात यव था कानूनले गलत यि लाई संर ण िदएको अव था हन
ु
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) अ तगतको कसरु पु छ । कुनै पिन कानूनलाई हा या पद र अ यायपूण
कायम गरी ६ मिहना कै द र १ हजार ज रवाना िकिसमले या या गन िम दैन । यवहारमा हेदा कुनै
गरेको सलाही िज ला अदालतबाट भएको फै सला चेक साट् नका लािग कामदार कमचारी, इ िम ,
सदर गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित नातागोताका मािनसलाई चेक िदई पठाउने चलन
२०६७।१।२९ मा भएको फै सला निमलेकाले उ टी स तै देिख छन् । यसैगरी कुनै हरिहसाब वा बाँक
भै ितवादी रामके वल राय यादवलाई सवारी तथा ब यौताबापत चेक िदएको हो भने कितपय अव थामा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) मौिखक कारोबारमा रहेको ह छ तर यापा रक
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कारोबारको िसलिसलामा सो भएको हो भने य ता
वादीले ती चेकह बकमा पेस गरेको
प ह िबच कुनै यापा रक वा अ लेना देना देिखने मह वपूण माणको पमा ितवादीको बक टेटमे ट
बहीखाता वा यवहार रहेको अव था रह छ । तीबाहेक वादीबाट पेस भएको भ ने कुरालाई सु ले आधार
ते ो ेणीमा पया रकम नभएको खाताबाट चेक बनाएको देिख छ । तर टेटमे ट भ ने कुरा कामदार
काटेर िदने काम पिन हने गछ । य ताको काम ठगीिभ कमचारीले नपाउने कुनै कारण छै न । टेटमे ट पाएको
समेत पन ह छ । य तो काम सामा यतया कुनै काम वा कारणबाट चेकलाई बकमा पेस गरेको भ न निम ने ।
माणप िदलाउँछु वा िवदेश पठाइिद छु वा मिहनावारी
पाँच वषस म ितवादीले चेक िफता िलनु
यित ज मा गरेमा यित अविधपिछ एकमु यित पाइ छ, पन काम नगरेको कुरालाई पिन वादी दाबी पु ने
िद छु भ ने लोभन आिद देखाई गफलतमा पारी ठ ने आधार मािनएको छ तर सो कुराबाट वादी दाबी पु ने
वा झु याउने िनयतका साथ वा सु मा सो िनयत कानूनी यव था उ ऐनमा रहे भएको पाइँदनै । चेक
नभए पिन पिछबाट य तो मनसाय िलई पैसा पचाउने स ब धमा सो दा एकाउ टमा चेक िफता गरेको भनी
िहसाबले चेक िदने काम भए गरेको पिन पाइने ।
वादीले जवाफ िदएको भ ने ितवाद िजिकर रहेकाले
वादीको िफरादप मा आफू र ितवादीिबच यो कुरालाई वादी दाबी पु ने आधार बनाउन निम ने ।
यापा रक कारोबार रहेको सो स दभमा उ चेक
तर सव प र कुरा िविनमय अिधकारप ऐन,
आ नो लेनाबापत ितवादीले िदएको भ नेबाहेक २०३४ को दफा १५ अरको दािय वः वीकार गन
वादीले के क तो यापा रक कारोबार अथात् कुन सेवा यि वा यीबाट िविनमयप अनादर भएको वा
वा सामानको आपूित वा किमसन वा मनु ाफा के बापत वीकार नग रएको कुरा अरलाई रीतपूवक सूिचत
सो रकम पाउनु पन हो ती कुनै पिन सा दिभक कुरा ग रएमा धारकलाई ितपूित ग रिदनु अरको कत य
उ लेख हन सके को पाइँदनै । वादीले यस स ब धमा हनेछ । दफा ४७ अरमािथ दाबी गदा चेक तुत
स झौता, िबल, मेमो, लेजर, लेखाका िहसाब िकताब गनु पनः (१) जुन बकउपर चेक िखिचएको छ सो
कुनै पिन िलखत पेस गरी प गन स नभु एको बकमा चेक तुत नगरी कसैले पिन अरउपर दाबी
नपाइने ।
गन पाउने छै न । (२) मनािसब समयिभ चेक तुत
बलराम भ ने यि र वादी सशु ीलकुमार नगरेको कारणबाट कसैलाई कुनै नो सानी हन गएमा
मान धर एकै यि भएको बलराम भ ने यि आ नो सो नो सानीको रकम अरसँग दाबी गन सिकने छै न ।
फमको कामदार भएको र फमको काम कारोबारको दफा ५३ भु ानीः दफा ५६ को अधीनमा रही िविनमय
लािग िनजलाई ती चेकह साट् न पठाएको भ ने अिधकारप को भु ानी धारकलाई िदनुपनछ । तर कुनै
ितवादीको िजिकरबमोिजम बलराम र सशु ीलकुमारको बकउपर िखिचएको चेक वा ा टको हकमा सो चेक
ह ता र जाँच गन पठाइएकामा ती ह ता र आपसमा वा ा ट िखिचएको िमितले ६ मिहनािभ भु ानीको
िमले िभडेको भ ने रेखा तथा लेखा िवशेष को राय लािग बकसम तुत नग रएमा यसको भु ानी िदन
र बकप समेत देिख छ । यसबाट पिन वादीले ती बक बा य हने छै न । दफा ६६ अनादरको सूचनाः
चेकह चेक िख ने यि को कमचारीको नाताले िविनमेय अिधकारप अ वीकृित ारा वा भु ानी िदन
फमको कामको लािग पाएको देिखने ।
इ कार गरी अनादर ग रएकामा सो कुराको सूचना
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धारक वा यस ित उ रदायी हने कुनै प ले सो दफा १५ लगायतका कानूनबमोिजम चेकलाई बकमा
अिधकारप सँग स बि धत सबै प लाई िदनुपनछ पेस गरेको, अनादरको सूचना िदएकोसमेतको कुरामा
र तीम ये कुनै प लाई य तो कुरा सूिचत नग रएको आफू सरु ि त रहनका लािग दफा ७१ तथा दफा
भए य तो प सो अिधकारप ित उ रदायी हने ७२ को कानूनबमोिजम नोटरी पि लकबाट चेक
छै न । तर यस दफामा लेिखएको कुनै कुराले ित ाप अनादर भएको कुरा मािणत गराउन स नु पनमा
लेिखिदने यि िविनमेयप वीकार गन यि वा सो नगरेको र नसके को अव थामा वादीको मौिखक
यीलाई अनादर भएको सूचना गन आव यक हने कथनको भरमा वादी दाबी पु ने गरी गरेको सु
छै न भ नेसमेतको यव था देिख छ भने दफा ६७ अदालतको फै सला िनि त पमा िमलेको देिखँदैन ।
मा अनादरको सूचना मौिखक वा िलिखत पमा िदन यसलाई उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने ठहराएको
सिकने यव थाबमोिजम चेक िखिचएको यि ले पनु रावेदन अदालतको फै सलामा िवप ी िझकाएको
भु ानीको लािग स बि धत चेक स बि धत बकमा यस अदालतको आदेशसँग सहमत हन सिकएन ।
सकभर चाँडो र ६ मिहनािभ ै पेस गनपन,
ु अनादर पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।१०।२३
भएमा चेक ले ने यि लाई यसको सूचना िदनु पन को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
र मु ा मािमलामा आफू सरु ि त हनको लािग नोटरी इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
पि लकबाट अनादर भएको यहोरा मािणत गराउनु क यटु र: च ा ितम सेना
पन नभएमा चेक िख ने यि सो चेकमा उि लिखत संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभु म् ।
रकमको भु ानी गन जवाफदेही नहने भ ने प
३
यव था रहेको देिख छ । सोबमोिजम वादीले मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
ितवादीलाई चेक अनादर भएको सूचना िदएको चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१०५०, कत य
देिखँदैन । चेक बकमा पेस भएको रीतपूवकको माण यान, िशवलाल ढकाल िव. नेपाल सरकार
चेकमा उ लेख हन सके को नपाइने ।
मतृ कको लास जाँच हँदा पछािड ढाडमा
१
वादीले दाबीको चेक पाएपिछ ख तीमा ३ /२” ल बाइ १/२” चौडाइ भएको गिहरो घाउचोट र
राखेर ब ने र सोझै दफा १०८ को ५ वषको हद याद दायाँ गोडाको पछािड ११/२” ल बाइ भएको गिहरो घाउ
समाती अदालतमा आउन िम ने कुनै यव था संरचना चोट, दायाँ पाखरु ाको कुनामा १” ल बाइ भएको घाउ
नरहेको कुरा उ ऐनको दफा १५, ४७, ५३, ६६ र चोट रहेको भ ने लास जाँच मचु ु कामा उ लेख भएको
६७ को अ ययनबाट प ह छ । ती दफाह बमोिजम पाइ छ भने Caus of death मा shock due to
स बि धत चेक बकमा पेस गन काम भएपिछ र exessive bleeding भ ने उ लेख भएको देिखँदा
यहाँबाट चेक अनादर भएपिछ चेक ले ने यि लाई मतृ क देवी सादको मृ यु ितवादी िशवलाल ढकालको
अनादरको सूचना निदएस म आकिषत हने अव था ब चरो हारबाट घाइते भै अ यिधक र ावबाट
रहँदैन । यसमा वादीले मु ा गन कारण परेको िमितलाई Shock को कारण मृ यु भएको भ ने त य पिु हने ।
गन सके को नदेिखने ।
सु बिदया िज ला अदालतले ८ वष र
वादीले आफूलाई सरु ि त रा नका लािग पनु रावेदन अदालत नेपालग जले ितवादी िशवलाल
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ढकाललाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वषमा हने ।
कै द सजाय गरी रायसमेत य गरेको िमलेको छ इजलास अिधकृत : जवाहर साद िसंह
छै न र ितवादीको कानून यवसायी अिधव ा अ मर क यटु र: ेमबहादरु थापा
राउतले सोही रायलाई सदर कायम ग रपाउँ भनी इित संवत् २०७१ साल चैत ९ गते रोज २ शभु म् ।
गनभएको
िजिकरतफ िवचार गदा मतृ क देवी साद
४
ु
ढकाल र ितवादी िशवलाल ढकालको नाता स ब ध मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
सहोदर दाजभु ाइ रहेको देिख छ । मतृ क देवी साद जगदीश शमा पौडेल, २०६७-CR-०५३७, कत य
ढकाल र ितवादी िशवलाल ढकालको िबचमा यान यान, नेपाल सरकार िव. लालबहादुर बुढा
मानस मको पूव रसइवी रहेको देिखँदैन । ितवादीको
पैयाँ मतृ कले खाई िदएको कारणबाट मा ितवादी
िशवलाल ढकालको मतृ क देवी साद ढकालउपर रस
उठने गरेको र वारदातको िदन िमित २०६७।५।३०
गते पिन मतृ कले चेस खेिलरहेको अव थामा ितवादी
िशवलाल ढकालले मतृ क दाजु देवी साद ढकाललाई
देखेपिछ रस उठी घरमा गै ब चरो िलई मतृ कलाई
पछािडबाट ब चरोले हार गरी ढाड र खु ामा हानी
मारेको देिख छ । ितवादीले मतृ कलाई ब चरोले
हार गरे पिन मान पूवयोजना तथा षड् य रहे
भएको देिखँदैन । ितवादीले भारतमा गै दख
ु जेलो
गरी कमाएको धनबाट सेलर िमल िक न िदएको . ३
लाख र राजमाग छे उको ज गा ख रद गन भनी . १
लाख ५० हजारसमेत िदएकामा राजमागदेिख धेरिै भ
घडेरी िकनी िदएको कारणबाट ितवादी िशवलाल
ढकालले रस था न नसक तसाउनको लािग हार
गरेको ब चरोबाट देवी साद ढकालको मृ यु भएको
अव था देिखँदा ितवादीले मतृ कलाई ढाडमै ब चरो
हार गरेको देिखँदा धा रलो हितयार हार भएको
अव थालाई िवचार गदा के वल ८ वषमा कै द सजाय
गन गरी राय य गरेको सु िज ला तथा १० वष
कै द सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको रायसँग
सहमत हन सिकएन । अतः अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
ितवादी िशवलाल ढकाललाई १८ वष कै द सजाय
35

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, माघ - १
बागलङ
ु को िमित २०६७।२।११ को फै सला मनािसब
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः बस तजङ् ग थापा
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ८
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०८५५, कत य यान,
सुकुमन रोका िव. नेपाल सरकार
ितवादीले च कुले हानेकै कारण मतृ कको
मृ यु भएको हो भनी अदालतमा गरेको बकप , घटना
िववरण कागज गन यि ह लयन रोका, कामी पनु
र लोक रोकाले अदालतमा गरेको बकप , लासजाँच
मचु ु का, शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको बायाँ
Ventricle मा ११/२X१ इ च धा रलो चोट रहेको,
अ यिधक रगत बगेको र Hypovolumic shock को
कारण मतृ कको मृ यु भएको हो भ ने िमिसल संल न
त य माणबाट समेत ितवादी सक
ु ु मन रोकाले
आ नो साथमा राखेको च कुले दाजु डुकुमन रोकाको
कोखमा हार गदा लागेको चोटको कारण अ यिधक
र ाव हन गई िनज डुकुमन रोकाको मृ यु भएको पिु
भएकाले यानस ब धी महलको १ नं. र १३(१) नं.
िवपरीत कसरु अपराध गरेकाले िनजलाई सोही ऐनको
दफा १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहर्याई रो पा िज ला अदालतबाट िमित
२०६७।३।२० मा भएको फै सलालाई सदर हने ठहर
गरी पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु दाङबाट िमित
२०६८।३।१४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
ितवादी सक
ु ु मन रोकालाई यानस ब धी
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द

मतृ कको यान जानेस मको वारदातमा
ितवादी लालबहादरु बढु ाको समाना तर सहभािगता
िथयो भनी यिु यु र शङ् कारिहत तवरले पिु
हन सके को अव था देिखँदैन । यस ि थितमा िनज
ितवादी लालबहादरु बढु ालाई सफाइ िदएको िमलेन,
िनजलाई समेत यानस ब धी महलको १३(३) नं.
बमोिजम हदैस म कै द सजाय ग रपाउँ भनी वादी
नेपाल सरकारले िलएको मागदाबीसँग सहमत हनस ने
अव था नरहने ।
ितवादीह म ये िकरबहादरु बढु ालाई
त कालैको प रि थितबाट उठेको रस था न नसक
मतृ कलाई बाउसा (काठ) को िबँडले हार गदा मृ यु
भएको भ ने कारणले आवेश े रत ह या ठहर्याई
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वषमा
कै द हने र अका ितवादी लालबहादरु बढु ाले वादी प ले
त ययु र शङ् कारिहत माणले पिु गन नसके को
भ नेसमेत आधारमा िनजलाई कसरु बाट सफाइ िदने
ठहर्याई सु बागलङ
ु िज ला अदालतबाट भएको
फै सलालाई नै सदर कायम गरेको पनु रावेदन अदालत,
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गदा चक पन हँदा ितवादीलाई ८ (आठ) वष कै द गदा भए पिन आमाको माया छोरीतफ रहे पिन अ
पिन कानूनको मनसाय पूरा हनस ने भनी पनु रावेदन प रि थितले गदा आमाको सोचाइमा पूवा ह छ छै न,
अदालत, दाङबाट य भएको अ.बं. १८८ नं. कुनै कुराले आमालाई भाव (Influence) ग ररहेको
बमोिजमको रायसमेत िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
छ, छै न भनी हे रनु पिन पन ।
शाखा अिधकृतः देवी चौधरी
ए कासी आमा मोरङ िज लाबाट काठमाड
क यटु र: ेमबहादरु थापा
आई यो ब दी य ीकरणको आदेश माग गरी आएको
इित संवत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शभु म् । र हे रएको य यबाट नाबािलका छोरीले आ नो
भनाइ अदालतमा रा न र आफूलाई सहयोग गन
एकल इजलास
आमालाई स झाउने र आमाले छोरीलाई िलई जाने
हर यास गरेको बाताबाट देिखएको अव थामा ततु
१
रट िनवेदन जारी गरी सरु ि त थान िज ला बाल
मा. या. ी बै नाथ उपा याय, ०७२-WH- क याण सिमितमा बसेक नाबािलकालाई यहाँबाट
००२५, ब दी य ीकरण, नीता भ ने हेमकुमारी हटाउँदा झन् नाबािलकाको लािग खतरा हने अव था
रजालका हकमा कालुमायाँ तामाङ रजाल िव. िबमला रहेको देिखन आयो । यौन िहंसामा परेक नाबािलका
वालीसमेत
सरु ि त रहेको र िनजउपर यौन िहंसा गनउपर
नाबािलकाको सबैभ दा भरपद संर क अनस
ु धाना मक काय भैरहेको अव थामा नाबािलका
के ही अपबादबाहेक आमा नै हो भ ने कुरामा कुनै आमा नै भए पिन िनजलाई त काल िनवेिदकालाई
िववाद हने अव था हँदैन । पीिडत नाबािलकाको िज मा लगाउँदा पिन पीिडत नाबािलकाको िहतमा
आमा रट िनवेिदका भएको त यमा िववाद नहने र जबरज ती करणी मु ालाई कमजोर बनाउन
देिखँदैन । पीिडत नाबािलका आमासँग जान चाहेक स ने खतराको अव था आउन िदन निम ने ।
छन्, छै नन् ? र उनी आमासँग ब दा सरु ि त हि छन्
नाबािलकाको आमा कालमु ाया तामाङ
िक बाल क याण सिमितमा रहँदा सरु ि त हने रजालले CWISH सं थामा िमित २०७२।६।१९ मा
हो ? भनी पीिडत नाबािलकाको िहतबाट सो नपु न िदएको िनवेदनमा नाबािलका छोरी नीता रजालमािथ
ह छ । िवप ीबाट पेस भएको य य हे रँदा आमाले यौनज य अपराध जबरज ती करणीको जाहेरी
छोरीलाई यहाँ (CWISH सं थामा) नबस फक भनी परी भरत काक र उमेश ख ी दवु ैजना नेपाल हरी
भरमजदरु यास गरेक र छोरीले आ नो हकको सातदोबाटोमा थुनवु ाको पमा रहेको भनी उ लेख
लािग आमाको साथ मागेको र अदालतमा गई आफूले भएकामा िनज कालमु ायाले यस अदालतमा िदएको
भ नपु न कुरा नभनेस म यही (CWISH सं थामा) ब दी य ीकरणको िनवेदनमा उ
यहोरालाई
सरु ि त भई ब नपु न कुरा गरी आमालाई स झाएको उ लेखस म गरेको पाइँदैन । िनवेिदकालाई पूव
देिख छ । कुनै िववादमा नाबालकको हक र उसको जानकारी रहेको त य लक
ु ाई िनवेदन िलई आएकामा
अव थाको िवषयमा िनणय गनपदा
नाबालकको उ त य िवप ीह बाट उजागर भई संवेदनशील
ु
हकमा संवेदनशील भई सके स म उसकै प मा सोिचनु त यको जानकारी यस अदालतले पाएको अव था
पन । ततु िववादमा िनवेिदका नाबािलकाको आमा छ । यसबाट िनवेिदका सफा हात िलई अदालतमा
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आएको देिखन नआउने हँदा नाबािलका घरेलु नस ने देिखएकाले मागबमोिजम िवप ीका नाउँमा
कामदारका पमा रहेको अव थामा घरधनी भरत ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
काक र िनजका साला नाताका उमेश ख ीबाट इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
पटकपटक यौन िहंसामा परेको र िनजउपर जबरज ती क यटु र: मि दरा रानाभाट
करणी मु ामा अनस
ु धान भैरहेको अव थामा इित संवत् २०७२ साल काि क ८ गते रोज १ शभु म् ।
पीडकह बाट पीिडत नाबािलकालाई सरु ा र
३
सामािजक मनोपरामशमा रािखएको अव था देिखएको मा. या. ी ओम काश िम , ०७२-WH-००२८,
र त काल िनवेिदका आमाको िज मामा नाबािलकालाई ब दी य ीकरण, बालकृ ण नगरकोटीसमेत िव.
लगाउँदा जबरज ती करणी मु ाको अनस
ु धान काय मकवानपुर िज ला अदालतसमेत
भािवत हने देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको
िनवेदकह उपर मकवानपरु
िज ला
आदेश जारी गन निम ने ।
अदालतमा दायर भएको कत य यान मु ामा िमिसल
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
संल न सबदु माणको िववेचना गरी िनजह लाई
ु ी
क यटु र अपरेटर: मि दरा रानाभाट
थनु ामा राखी मु ा पपु गन भनी भएको आदेश प रवतन
इित संवत् २०७२ साल काि क १ गते रोज १ शभु म् । नगन भनी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट समेत
२
समिथत भइरहेको देिखँदा तहतह स म अदालतबाट
मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७२-WH-००३२, िनवेदकह लाई थनु ामा रा ने आदेश भएकामा याय
ब दी य ीकरण, िललाबहादुर बुढाथोक को हकमा शासन ऐन, २०४८ को दफा १६ ले सो आदेशउपर
िव णु बुढाथोक िव. िज ला शासन कायालय, सव च अदालतमा िनवेदन िदई उपचार ा गनस ने
काठमाड समेत
नै देिखँदा ब दी य ीकरणको िनवेदनको मा यमले
के ही सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन, मु ाको त यिभ वेश गरी स म िनकायले थुना रा ने
२०२७ को दफा ४ ले सो ऐनअ तगतको मु ा वारदात गरी गरेको आदेश स ब धमा बो न िम ने अव था
भएको वा उजरु परेको िमितले ७ िदनिभ मु ा दायर नरहेकाले िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन
ग रस नु पन तर वारदात भएको सात िदनिभ मु ा नपन हँदा ततु िनवेदन खारेज हने ।
दायर गन नसिकने मनािसब मािफकको कारण देखेमा इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
मु ा हेन अिधकारीले वारदात भएको पतीस िदनिभ क यटु र: च ा ितम सेना
मु ा दायर गन गरी याद थप ग रिदन स नेछ भ ने इित संवत् २०७२ साल असोज २८ गते रोज ५ शभु म् ।
कानूनी यव था भएकामा यी िनवेदकउपर सात
िदनिभ मु ा दता गन नसिकने भए कारणसिहतको
रत / बेरीत आदेश
याद थप गनपनमा
अस ब ऐन (सरकारी
ु
मु ास ब धी ऐन, २०४९) अनस
१
ु ार याद थप गरी
थुनामा रािखएबाट िनवेदकको थुना गैरकानूनी देिखन स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
आउँदा िनवेदक ब दी िललाबहादरु बढु ाथोक को गोपाल े , ०७२-RE-००६४, वैदेिशक रोजगार
िब मा कानूनले तोके को अविधिभ मु ा दायर हन कसरु , छ बहादुर े िव. नेपाल सरकार वैदेिशक
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रोजगार यायािधकरण, काठमाड
नदेिखएकाले बदर हने ।
ितवादी छ बहादरु लाई वैदेिशक रोजगार इित संवत् २०७२ साल पस
ु २९ गते रोज ४ शभु म् ।
ऐन, २०६४ को दफा १० को िबनाइजाजत वैदेिशक
रोजगार यवसाय स चालन गरेको कसरु मा ऐ. ऐनको
अ त रम आदेश
दफा ४३ बमोिजम सजायको माग दाबी िलई मु ा
चलाएको देिख छ । जाहेरवालाह लाई िविभ न देशमा
१
पठाउने लोभन देखाई न कली िभसा कागजात बनाई स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०४८२,
िवदेशमा परु याएको
भ ने जाहेरीसमेत देिखएको र उ ेषण, बोदनाथ दुवाडीसमेत िव. भौितक पूवाधार
्
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजमको तथा यातायात म ालयसमेत
कसरु मा तीन लाखदेिख पाँचलाखस म ज रवाना र
िनवेदकह को सवारी साधनले काठमाड
तीन वषदेिख सात वषस म कै द हने यव था रहेको माछापोखरी, वय भु कलङ् क देिख धािदङस म
देिख छ । य तो अव थामा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. इजाजत प को े तोिक इजाजत प पाएको
११८(२) को रोहमा िवचार गनपनमा
सोबमोिजम देिखएकामा यातायात यव था कायालय, साना / ठूला
ु
नगरी धरौट माग गरेको िमलेको नदेिखएकाले यस सवारी, बागमतीको िमित २०७२।८।२२ को बोधाथ
यायािधकरणको आदेश बदर हने ।
प मा काठमाड देिख धािदङबेसीस म मा ट कायम
इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
गरेको भ ने उ लेख भएको देिखएको र सोस ब धमा
२
िनवेदकबाट कुनै कुरा बिु झएको नदेिखएकाले त काल
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
उ बोधाथ प तथा यसमा उ लेख भएको िनणय
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RE-००७७, अवैध पमा काया वयन नगन,ु नगराउनु भनी िवप ीह का नाममा
रेडपा डाको छाला लक
ु ाई िछपाई राखेको, रामबहादुर अ त रम आदेश जारी हने ।
नेकोर तामाङ िव. नेपाल सरकार
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् ।
यसमा ितवादी रामबहादरु नेकोरले कसरु मा
२
इ कार रही हरी तथा अदालतमा बयान गरेको, िनजको स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०४८४,
साथबाट दसी बरामद भएको पिन नदेिखएको, िनजको उ ेषण, शाि त बलमपाक िव. वा य म ालयसमेत
कसरु मा संल नता रहेको भनी सहअिभयु ह ले पोल
िनवेदक मिहला देिखएक , िनजको २
गरेको पिन नदेिखएको, िनजको अनपु ि थितमा िनजको वषमिु नको ब चा रहेको र पद थापना भएको थानमा
जानकारी वा अनमु ितिबना सहअिभयु ले िनजको स वाको लािग अविध पगु ेको भ ने पिन नदेिखएको
गोठमा दसी राखेको तथा लगेको कुराले मा ै िनजको तथा िववािदत िमित २०७२।८।२९ को िनणयउपर
कसरु ज य कायमा सहभािगता रहेको भनी िव ास गन महािनदशकसम िनवेदन िदएकामा सोमा िवचार
सिकने आधार नहने हनाले पपु िनिम थनु ामा रा ने भैसके को अव था पिन नदेिखएको भै नेपाल वा य
गरेको सु को आदेश सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ग को उपिनयम
पाटनको िमित २०७२।४।२१ को आदेश िमलेको (ख) कोसमेत ितकूल स वा भ ने थम ि मा नै
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देिखएकाले ततु रट िनवेदनको िकनारा नह जेल काया वयन नगन,ु नगराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा
िनवेिदकालाई स वा गन गरेको िमित २०७२।८।२९ अ त रम आदेश जारी हने ।
को सदु रु पि मा चल े ीय वा य िनदशनालयको इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् ।
िनणय िमित २०७२।९।१ को स वा प समेत त काल
§ यसै कृितको ०७२-WO-०४९६, उ ेषण,
काया वयन नगन,ु नगराउनु भनी िवप ह का नाउँमा
रामकुमार बत ला िव. अि तयार दु पयोग
अ त रम आदेश जारी हने ।
अनुस धान आयोग, काठमाड समेत भएको
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् ।
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
३
५
स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०४९४, स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०४९७,
उ ेषण, तोमलाल िगरी िव. वा य सेवा िवभाग, उ ेषण, राजिकशोर यादव िव. िनजामती िकताबखाना,
टेकु काठमाड समेत
ह रहरभवन, पु चोकसमेत
िनवेदकलाई नेपाल
वा य सेवा
िनवेदकले अवकाश स ब धमा यसअिघ दायर
िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ख को देहाय (घ) गरेको रट िनवेदनमा अ त रम आदेश जारी भएको
मा भएको कानूनी यव था ितकूल हने गरी पिहले जनु िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदासमेत ततु
कायालयबाट स वा भएको हो पनु : सोही कायालयमा रट िनवेदनमा अ त रम आदेश हँदा ठहरेबमोिजम
स वा गरेको देिखएकाले पि मा चल े ीय वा य हने गरी हाललाई िनजामती िकताबखानाको िमित
िनदशनालय, पोखराको िमित २०७२।८।२९ २०७२।८।२४ को प काया वयन नगरी यथाि थितमा
को स वा प काया वयन नगन,ु नगराउनु भनी रा नु भनी िवप ीह का नाममा अ त रम आदेश जारी
िवप ीह का नाउँमा अ त रम आदेश जारी हने ।
हने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् । इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् ।
४
६
स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०४९५, मा. या. ी देवे गोपाल े , ०७२-WO-०४५६,
उ ेषण, क पना कुमारी काक िव. अि तयार उ ेषण, िदनेशकुमार यादव िव. अि तयार दु पयोग
दु पयोग अनुस धान आयोग, काठमाड समेत
अनुस धान आयोगसमेत
िनवेदक िमित २०६६।६।२३ मा िनयु
अ त रम आदेशको स ब धमा दवु ै प
भएको भवानी मा यिमक िव ालयको प बाट राखी छलफल गराउन उपयु देिखएकाले िमित
देिखएको भै लामो समयदेिख कायरत् यि को हकमा २०७२।१०।१० को ता रख तोक िवप ीह लाई
िश ा िनयमावली, २०५९ मा िववािदत िनयम २२(च) र महा यायािधव ाको कायालयलाई समेत सोको
को ावधान नै नदेिखएको अव थामा यसतफको जानकारी िदनू । सो अविधस मको लािग नेपाल
रत नपरु याएको
भ ने
उठाई िनवेदकलाई राहत आयल िनगम िलिमटेडको िमित २०७२।६।२३ को
्
दरब दीबाट िव थािपत गन गरेको उ िव ालयको प बमोिजमको काय अिवल ब काया वयन भएमा
िमित २०७२।९।२४ को प एवम् स ब िनणयह
िनवेदकलाई अपूरणीय ित पु न जाने हँदा अ त रम
त काल काया वयन गन िम ने नदेिखएकाले आदेशको छलफलको िमितस म उि लिखत िमित
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२०७२।६।२३ को प काया वयन नगन,ु नगराउनु स वा गरेको देिखँदा िनजको स वास ब धी िनणय
भनी िवप ीको नाममा सव च अदालत िनयमावली, यो िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म काया वयन
२०४९ को िनयम ४१(१)(१) बमोिजम अ त रम नगन,ु भनी सव च अदालत, िनयमावलीको िनयम
आदेश जारी हने ।
४१(१)(१) बमोिजम िवप ीह को नाउँमा अ त रम
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभु म् ।
आदेश जारी हने ।
७
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभु म् ।
मा. या. ी देवे गोपाल े , ०७२-WO-०४६३,
९
उ ेषण, सु ची क
सनको ो ाइटर भई आ नो मा. या. ी देवे गोपाल े , ०७२-WO-०४८१,
हकमा समेत रणवीर सु बा िव. सावजिनक ख रद उ ेषण / परमादेश, कृ णमिण आचाय िव. रिज ार,
अनुगमन कायालय, ताहाचल, काठमाड समेत
सव च अदालतसमेत
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
िनजामती िकताबखानाले िनवेदकको
६८(१) को ि या पूरा नगरी ठे का अविध बाँक नै अवकाशस ब धमा िमित २०६९।११।१४ को
रहेको अव थामा िनवेदकलाई कालो सूचीमा रािखएको प बाट सव च अदालतलाई जानकारी पठाएको
देिखँदा सिु वधा स तल
ु नको ि बाट उि लिखत िमित भ ने देिखए तापिन सो प को जानकारी िनवेदकलाई
२०७२।१०।१२ स मको लािग िनवेदकको िव मा नगराइएको र सो कारणबाट िनजलाई िवप ी सव च
गोरखाप राि य दैिनकमा िमित २०७२।८।२१ मा अदालतले हािजर गराई दैिनक काय गरी आएकामा
कािशत सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयको खाईपाई आएको तलबसमेत बापतको रकम दािखला
कालो सूचीमा रािखएको सूचना काया वयन नगन,ु गनबारेको िमित २०७२।९।२ को िनणय तथा सो
नगराउनु भनी िवप ीह को नाममा सव च अदालत िनणयबमोिजमको िमित २०७२।९।८ को प त कालै
िनयमावली, २०४९ को ४१(१)(१) बमोिजम अ त रम काया वयन भएमा िनवेदकलाई अपरु णीय ित पु ने
आदेश जारी हने ।
हँदा सिु वधा र स तिु लत ि ले उि लिखत िमित
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभु म् ।
२०७२।९।२ को िनणय तथा िमित २०७२।९।८
८
को प
ततु िववादको अि तम टुङ्गो नलागेस म
मा. या. ी देवे गोपाल े , ०७२-WO-०४६६, काया वयन नगन,ु नगराउन,ु यथाि थितमा रा नु भनी
उ ेषण / परमादेश, सुरे साद यादव िव. वा य िवप ीह को नाममा सव च अदालत िनयमावली,
तथा जनसङ् या म ालयसमेत
२०४९ को िनयम ४१(१)(१) बमोिजम अ त रम
िनवेदकलाई वा य सेवा िवभागको िमित आदेश जारी हने ।
२०७२।७।२३ को प बाट स वा ग रएकोमा िनजको इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभु म् ।
तह सहायक पाँच नै उ लेख भएको तर अ.हे.ब. पदमा
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फै सला लेखनको काय मह वपूण रहेको,
अदालत गितिविध
फै सलाप ात्को मह वपूण काय फै सला लेखन हने
र फै सला लेखन काय दैिनक पमा ग रने भए तापिन
िज ला तथा पनु रावेदन अदालतका
िववादको त य, ा माण, कानूनको यथोिचत
यायाधीशह का लािग आयोिजत फैसला लेखन
योग र यायका मा य िस ा तमा आधा रत भई
स ब धी कायशालामा सहभािगता
फै सला लेिखनु पन भएकाले फै सला लेखनको कायमा
सामियक प रमाजन र प र कृत हन आव यक रहेको
राि य याियक ित ानबाट िमित कुरा औ ं याउनु भएको िथयो ।
२०७२।१०।७ मा आयोिजत िज ला तथा पनु रावेदन
यसैगरी िनदशनकै
ममा स माननीय
अदालतका माननीय यायाधीशह का लािग फै सला धान यायाधीश यूबाट स पूण यायाधीशह ले
लेखनस ब धी कायशालाको समदु घाटन
स माननीय दैिनक पमा फै सला लेखनको काय गरे तापिन फै सला
्
धान यायाधीश ी क याण े यूबाट भएको लेखन ज तो मह वपूण कायमा, फै सला लेखनको
िथयो । िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालतमा तरीयतामा
उठ् ने गरेको, अदालतका फै सला
कायरत माननीय यायाधीशह का लािग लि त ल बेतान, अशु , तकना हने गरेको भ ने आलोचना
गरी आयोजना ग रएको उ फै सला लेखनस ब धी भएको कुरालाई उ तृ गद य ता खालको आलोचना
कायशालामा सहभागी माननीय यायधीशह लाई आउनक
ु ो कारक त वको पिहचान हनु र समाधानको
िनदशन िदँदै स माननीय धान यायाधीश यूबाट बाटोसमेत खो नु पन कुरामा जोड िदनभु एको िथयो ।
माननीय यायाधीशह ले स पादन गन कामह म ये

फै सला लेखनस ब धी कायशालाका सहभागी माननीय यायाधीशह का साथ
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े यू तथा सव च अदालतका माननीय यायाधीश यूह
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आसनबाट म त य िदनहु दँ ै माननीय यायाधीश ी
कानूनी नेपाली भाषाको िश ण
बै नाथ उपा याय यूले संसारमा “प रवतन” बाहेक
अ य कुनै पिन िवषय थायी नभएकाले भाषा वयम्
सव च अदालत काशन, स चार तथा पिन प रवतनशील छ, यसकारण भाषामा आएका
स पादन सिमित ारा पनु रावेदन अदालत, पोखरा र प रवतनलाई वीकार गनपदछ
भ नहु दँ ै समय सापे
ु
मातहत अदालतमा कायरत इजलास अिधकृत तथा प रवतनलाई हण गन सिकयोस, सहभागीह मा थप
सहायक कमचारीह लाई लि त गरी २०७२ साल जानकारी होस भ ने उ े यले यो तािलम स चालन
पस
ु ११ र १२ गते कानूनी नेपाली भाषाको िश ण ग रएको हो भ नभु यो । कानून पि काको मल
ु ोत सु
पोखरामा स प न भयो । सो काय मका मख
तथा पनु रावेदन अदालतका फै सला तथा आदेशह
ु
अितिथको पमा सव च अदालत काशन, स चार नै हन् । कानून पि काले िसङ् गो यायपािलकाको
तथा स पादन सिमितका अ य माननीय यायाधीश ितिनिध व गन हनाले यसलाई शु बनाउन पिन
ी बै नाथ उपा याय यूले पस
ु ११ गते पानसमा हा ा फै सला तथा आदेशह सु देिखनै शु र
ब ी बाली काय मको िविधवत् उदघाटन
गनभएको
सरल लेखनमा हनपु न तफ जोड िदँदै यस काय मले
ु
्
िथयो भने सो उदघाटन
स को अ य ता पनु रावेदन सहभागीह लाई उिचत ान िदने वातावरण िनमाण
्
अदालत, पोखराका माननीय मु य यायाधीश ी गरोस भ दै काय म सफलताको शभु कामनासमेत
ड बरबहादरु शाहीले गनभएको
िथयो । यसैगरी कट गनभएको
िथयो ।
ु
ु
सव च अदालतका माननीय यायाधीश ी गोपाल
यसैगरी उदघाटन
स काय ममा म त य
्
पराजल
िदनहु दँ ै िवशेष अितिथ, सव च अदालतका माननीय
ु ीको िवशेष आित यता रहेको िथयो ।
उ
काय ममा
मख
अितिथको यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु
ु ीले “शु ता िभ सौ दय

पानसमा दीप

वलन गरी काय मको समदु ्घाटन गनहँु दै माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
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र स यता” हने हनाले स य भािषक योग स य जीवन
ोत यि ले य गरेका अथमा ाि कताले बु न
प ितसँग गाँिसएको ह छ, यसको मम र भावनालाई स ने भाषा योग ग रनु नै भािषक योगको मूल उ े य
बझ
ु ेर कानूनी भाषामा शु ता याउनका िनिम हनाले य ता िश ण काय मले गलत अ य ततालाई
कानूनी नेपाली भाषाको यो िश ण औिच यपूण प रवतन गनछ भ ने िव ास य गनभएको
ु
रहेको छ भ नहु दँ ै यस काय मबाट सबै सहभागीह
िथयो । उ काय ममा वागत म त य ततु
लाभाि वत हनहु नेछन् भ दै काय मको सफलताको गनहँु दै पनु रावेदन अदालत, पोखराका रिज ार ी
कामना गनभयो
खड् गबहादरु े ले भाषामा वदीघले अथमा िभ नता
ु ।
भािषक िश ण काय म उदघाटन
याउने हँदा भाषामा सचेत हनपु न बताउनभु यो ।
्
समारोहको अ य तथा पनु रावेदन अदालत,
ा.डा. ी कुमार साद कोइराला र उप. ा. ी
पोखराका माननीय मु य यायाधीश ी ड बरबहादरु रामच फुयालले भािषक स लाई अ तरि या मक
शाहीले अदालती काम कारवाही पारदश हनपु न र ढङ् गले स चालन गनभएको
िथयो । भाषाको प रचय,
ु
भािषक योग पिन सेवा ाहीले बु ने िकिसमको हनपु न भािषक भेद र कानूनी नेपाली भाषाको िविवध प ,
हनाले यसका लािग शु र सरल भािषक योगको वणिव यासको प रचय, वदीघस ब धी िनयम
आव यकतालाई यस कारका काय मले सहयोग र योग, हल त र अज तको योग, सािधत र
परु याउने
छ भ ने िव ास य गनभएको
िथयो ।
असािधत श दको योग र पिहचानसिहत सोदाहरण
्
ु
सव च अदालतका सहरिज ार तथा अ याससमेत गराउनभु एको िथयो ।
काशन, स चार तथा स पादन सिमितका सद य सिचव
यसैगरी ले य िच हको कानूनी काशनमा
ी नहकुल सवु ेदीले भाषा स चारको मा यम भएकाले उदाहरणसिहतको अ यास तथा उपसग तथा

भािषक िश ण काय ममा म त य िदनहु दँ ै िवशेष अितिथ माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
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परसगस ब धी िनयम, प चम वणस ब धी िनयम, मागदशन र पृ पोषण हन सघाउनेतफ जोडिदँदै
पदयोग र पद िवयोगस ब धी जानकारी र िु ट सहभागीह को सि य सहभािगताका लािग ध यवाद
पिहचान अ यासका क ाह स चालन भएका िथए िदनभु यो ।
भने श, ष, स को योग, य, को योग, ब र व
काय मका मख
ु अितित तथा सव च
को योगज ता िवषयमा िश ण के ि त िथयो । दईु अदालत काशन, स चार तथा स पादन
िदनस म स चािलत िश ण काय ममा सहभागी सिमितका अ य माननीय यायाधीश ी बै नाथ
िश ाथ ह का िज ासाह लाई
पान यास उपा याय यूले आगामी िदनमा भािषक प र
गनका
ु साथै बीचबीचमा कानूनी लेखनका आदेश, अ यासका क ाह लाई सँगसँगै लाने यासमा
फै सलाका नमूना ितह समेत उपल ध गराई हामी ला ने छ भ नहु दँ ै सहभागीह का िज ासा
योगा मक अ यासह समेत भएको िथयो ।
र सझ
ु ावह जायज छन् । तािलममा सके स म अ
यसैगरी तािलमका सहभागीह को िज ासा सहभागीह लाई आगामी िदनमा समावेश गद जाने
र सव च अदालत काशन, स चार तथा स पादन िव ास िदलाउनु हँदै यस तािलम प ात आफूमा
सिमितको नीितगत प को समेत चचा गद सिमितका आएको प रवतनको वमू याङ् कनसमेत गनहने
ु छ
सद य सिचव सहरिज ार ी नहकुल सवु ेदीले मत भ दै दईु िदने िश ण काय म समापन भएको घोषणा
सव णबाट ा सझ
िथयो ।
ु ावलाई आगामी िदनका लािग गनभएको
ु

भािषक िश ण काय ममा िश ण िदनहु दँ ै उप. ा. ी रामच फुयाल
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िश ण काय ममा िन न सहभागीह को सहभािगता रहेको िथयो ।
िश ण काय मका सहभागीह
१.
इजलास अिधकृत ी ह रशच गौतम
२.
इजलास अिधकृत ी िव साद रे मी
३.
इजलास अिधकृत ी देवी भ डारी
४.
इजलास अिधकृत ी समु न साद कुशवाहा
५.
शाखा अिधकृत ी न द साद आचाय
६.
शाखा अिधकृत ी िव नाथ अयाल
७.
शाखा अिधकृत ी अिमत उ ेती
८.
शाखा अिधकृत ी जीवनकुमार पौडेल
९.
शाखा अिधकृत ी सोम साद पराजल
ु ी
१०. शाखा अिधकृत ी भूिमका साद शमा
११. क यटु र अपरेटर ी चडु ाबहादरु रोका
१२. क यटु र अपरेटर ी शकु तला आचाय
१३. क यटु र अपरेटर ी देव शाह
१४. क यटु र अपरेटर ी यमका त ढकाल
१५. िड ा ी कृ ण साद गै े
१६. शाखा अिधकृत ी िवदरु कुमार उपा याय
१७. नायब सु बा ी मोहन के .सी.
१८. नायब सु बा ी दीपक िगरी
१९. नायब सु बा ी दगु ाकुमारी काक
२०. िड ा ी गोिव द पौडेल
२१. नायब सु बा ी िशवकुमार अिधकारी
२२. नायब सु बा ी िवजयल मी शमा
२३. नायब सु बा ी घन याम ितिम सेना
२४. टाइिप ख रदार ी भपु ालबहादरु भज
ु ेल
२५. नायब सु बा ी कृ ण साद मरािसनी
२६. नायब सु बा ी सरु ा ढुङ्गाना
२७. िड ा ी लेखनाथ पौडेल
२८. िड ा ी सयु बहादरु राना
२९. िड ा ी नारायणद शमा
३०. तामेलदार ी अ सरा पो ेल
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