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

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

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

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

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

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
१३
इजलास नं. १०
इजलास नं. १
२
इजलास नं. ११
इजलास नं. २
३
इजलास नं. १२
इजलास नं. ३
२
इजलास नं. १३
इजलास नं. ४
७
इजलास नं. १४
इजलास नं. ५
३
इजलास नं. १५
इजलास नं. ६
३
इजलास नं. १९
इजलास नं. ७
४
एकल इजलास
इजलास नं. ८
३
ज मा
इजलास नं. ९
२
ज मा
४२
कूल ज मा
४२ + १९ = ६१

२
२
२
४
२
५
१
१
१९

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७४, माघ – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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परमादेश कायालय,
अनामनगर,
काठमाड समेत
इजलास नं. १३
३३ - ३४
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परमादेश शाि तदेवी झा
इजलास नं. १४
३४ - ३५
िसंहराज डाँगी िव. िश ा
उ ेषण म ालय,
िसंहदरबार
काठमाड समेत
भगवती आचाय िव. नेपाल
उ ेषण सं कृत
िव िव ालय,
बेलझु डीसमेत
इजलास नं. १५
३५ - ३७
उ ेषण / अ णकुमार झा िव. वा य
परमादेश सेवा िवभाग टेकुसमेत
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इजलास नं. १९
३७ - ३८
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एकल इजलास
३८
े समेत िव.
उ ेषण / ितथलाल
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, माघ - २
ठगीको ५ नं. िवपरीतको कसरु मा ऐ. ४ नं. बमोिजम
संयु इजलास
२ (दईु ) वष ६ (छ) मिहना कै द तथा िनजह ले
िलएको रकमलाई िबगो कायम गरी सोबमोिजम .
१
४०,०००।- (चालीस हजार पैयाँ) जनही ज रवाना
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज गरी सो िबगोस म िनज ितवादीह बाट दगु ा पौडेल र
जोशी, ०७२-CR-१४३०, सरकारी छाप द तखत शोभा खनालले भराई िलन पाउने ठहर गरेको हदस म
िकत गरी ठगी गरेको, नेपाल सरकार िव. संजीव घले सु को फै सलालाई कायम राखी ितवादीह लाई
समेत
ठगीको ४ नं. बमोिजम मा सजाय गरी िकत कागजको
ितवादीह ले ज गाको ज गाधनी िवदेशमा ९ र १२ नं. बमोिजम सजाय नगरी भएको काठमाड
रहेको भ ने थाहा जानकारी पाई उनाउ यि लाई िज ला अदालतको िमित २०६८।२।९ को फै सला
अ दल
ु मितन म सूर बनाएको भ ने कुरा थाहा पाएपिछ सो हदस म निमली के ही उ टी भई ितवादीह लाई
उ ज गा िब गन कायमा अ य ितवादीह सँग मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको ९ नं. ले .
िमलेमतो गरेको भ ने देिखँदा उ ज गाको ज गाधनीको ५०।– (पचास पैयाँ) ज रवाना भई ऐ. १२ नं. ले
नाग रकता िकतसमेतको काय गरी उ ज गाको हक थप १ (एक) वष कै दको सजायसमेत हने ठहर गरी
ह ता तरण गरे गराएको भ ने नै देिखने ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।५।८ मा
ितवादीह संजीव घले र इ बहादरु भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िथङले उ ज गाको वा तिवक ज गाधनी िवदेशमा इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
रहेको भ ने थाहा पाउँदापाउँदै सो ज गा अ य क यटु र: िवके श गरु ागाई
यि का नाममा हक ह ता तरण गन कायमा ितवादी इित इित संवत् २०७३ भदौ ८ गेत रोज ४ शभु म् ।
अ दल
२
ु अयबु म सूरसमेतका अ य ितवादीह लाई
साथ सहयोग गरी उ ज गाको हक ह ता तरण गरे स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
गराएको भ ने देिखन आयो । ितवादीह ले सो काय जोशी, ०७०-CR-१६४८, दूरस चार ऐनअ तगतको
गरे गराएबापत ितवादी संजीव घलेले .४०,०००।- कसरु , नेपाल सरकार िव. िवनोद यौपाने
र अका ितवादी इ बहादरु िथङले .४०,०००।आई.पी. ए ेस िलँदा परेको ह ता र र
िलएको भनी वीकार गरेको अव थामा अिभयोग या चे िनज ितवादीको नमूना द तखतसँग िम छ
दाबीबमोिजमको पूरै िबगो नै ितवादीह ले िलएको िम दैन भनी सु अदालतबाट परी णको लािग
भनी पूरै िबगो कायम गन यायस मत हने नदेिखँदा राि य िविधिव ान योगशालामा पठाएकोमा सो
ितवादीह ले उ िकत तथा ठगीको काय गरी या चे सिहछाप परी ण गरी पठाएको ितवेदनमा
ा गरेको रकमलाई नै िबगो कायम गन गरी सु आई.पी. ए ेस िलँदा परेको ह ता र र या चेसगँ
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर ठहर गरी भएको नमूना सिहछाप िम दैन भनी खल
ु ी आएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा पाइयो । वादी प बाट ितवादीको कसरु मािणत
भ न निम ने ।
गन अ य ठोस र यिु यु माणसमेत गज
ु ान सके को
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणबाट पाइएन । य तै सह ितवादी मोह मद सौराबज
ु ामनले
ितवादीह संजीव घले र इ बहादरु िथङलाई समेत ितवादी िवनोद यौपानेलाई पोल गन सके को
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समेत देिखएन । फौजदारी कसरु मा शङ् कारिहत उ सा ी पैयाँ बयान बे पैसा) ज रवाना हने ठहर गरी
तवरबाट ितवादीको कसरु मािणत हन नसके को पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।६।१३
अव थामा शङ् काको सिु वधा ितवादीले पाउने नै मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ह छ । ितवादी िवनोद यौपानेको कसरु शङ् कारिहत इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
तवरबाट पिु हन नसके को अव थामा िनजलाई इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभु म् ।
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ ने वादीको
३
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
ितवादी मोह मद सौराबजामनले ९ माच दीपकराज जोशी, ०६८-WO-०९६०, उ ेषण /
२०१० (२०६६।११।२५) देिख २०६७।९।११ परमादेश, मुकु द साद पा डे िव. मालपोत कायालय,
स म २९३ िदन ८० लाइन गैरकानूनी VOIP िस धुपा चोक
स चालन गरेको हँदा नेपाल टेिलकमलाई ित मिहना
ाकृितक
यायको िस ा तिवपरीत
.९६,००,०००।- हािन नो सानी भएको भ ने पिु
िनवेदकह लाई बु दै नबझ
ु ी र सनु वु ाइको मौकासमेत
हने कुनै माण वादीप बाट पेस हनसके को समेत निदई हठात् पमा लाभकर रकम छुट हन गएको भनी
देिखएन । के वल नेपाल टेिलकमले अनमु ानको आधारमा उ रकम माग गरी िनवेदकह का ज गासमेत रो का
िबगो कायम गरी पठाएको प र सोही प अनस
ु ार दायर राखेको भ ने देिखन आयो । कुनै पिन यि लाई
भएको अिभयोग प कै आधारमा मा ठोस माणबाट सनु वु ाइको उिचत र पया मौका निदई एकतफ
पिु नै हन नसके को िबगो कायम गन कानूनस मत तवरबाट कारबाही गन वा कुनै रकम असल
ु उपर गन
हँदनै । तसथ, एन.सेल. ा.िल. को .५७,६२०।३१ ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत हन जा छ । रट
र सोको २५% ले हने राज व .१,४४०५।०८ र िनवेदकह ले कानूनबमोिजम नै ितनु बझ
ु ाउनु पन
नेपाल टेिलकमको वा तिवक .२९,३८६।८१ र देिखएको रकम असल
ु उपर गरेको भ नेमा आधारमा
सोको २५% ले हने राज व .६,८१३।६०समेत ाकृितक यायको िस ा तअनस
ु ार बु नपु न यि सँग
ज मा .१,०८,७५९।९२ हािन नो सानी भएको बु दै नबझ
ु ी र सनु वु ाइको मौकासमेत निदई भएका कुनै
देिखन आएकाले अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो कायम पिन कायले कानूनी मा यता ा गन नस ने ।
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
रट िनवेदकह का नाममा रहेको ज गाको
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
हक ह ता तरण गदा कानूनअनस
ु ार ला ने द तरु
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणसमेतको ितनु बझ
ु ाउनु पनमा य तो द तरु िलन छुट भएको
आधारमा ितवादी िवनोद यौपानेलाई कसरु बाट अव था देिखएमा यसको बारेमा रट िनवेदकह लाई
सफाइ िदई र ितवादी मोह मद सौराबज
ु ामनलाई िवप ी कायालयले जानकारी गराई सोको सफाइ
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम गरी भएको सु को पेस गन मौका िदएर उ रकम असल
ु ीको कारबाही
फै सलालाई सदर गरी ितवादी सौराबज
ु ामनलाई अगािड बढाएको अव थामा मा ै िवप ी कायालयको
.५ र करोड २५ हजार ज रवाना हने ठह याएको काम कारबाहीले कानूनी मा यता ा गन स छ । तर
हदस म काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई रट िनवेदकह ले ितनु बझ
ु ाउनु पन रकम असल
ु गन
के ही उ टी गरी ितवादी सौराबज
ु ामनलाई िबगो ि या नै ाकृितक यायको िस ा तको बिखलाप
.१,०८,७५९।९२ (एक लाख आठ हजार सात सय रहेको अव थामा य तो काम कारबाहीले मा यता
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पाउन नस ने ।
ज गा रो का रा नु पनाको कारणसिहतको सूचना
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था रट िनवेदकलाई िदएको समेत नदेिखएको अव थामा
एवम् माणबाट मालपोत कायालय, िस धपु ा चोकको िवप ीह को कायले कानूनी मा यता पाउन स ने
िमित २०६८।६।१० को प एवम् सोसँग स बि धत नदेिखने ।
िनणयह र िनवेदकह का नाममा रहेका ज गा
एका यि ले गरेको अपराधमा बेसरोकार
रो का रा नेसमेतका िनणय एवम् काय उ ेषणको रहेको अक यि लाई सजायको भागीदार बनाउन
आदेश ारा बदर हने ।
फौजदारी यायको िस ा त ितकूल भई य तो
िनवेदकह मक
ु ु द साद पा डे र श भु साद कायले वैधािनकता ा गन स दैन । िदपकुमार
पा डेले स पि को हक ह ता तरण गदा कानूनबमोिजम नकम र रट िनवेदक नगेश नकम बीच काका भितजा
ला ने लाभकर लगायतको कुनै द तरु ितन बझ
ु ाउन स ब ध देिखनल
ु े मा िदपकुमार नकम ले गरेको
बाँक रहे भए सो स ब धमा िनवेदकह लाई ाकृितक कसरु मा िनज फरार रहेको भ ने आधारमा रट
यायको िस ा तअनस
ु ार सनु वु ाइको उिचत मौका िनवेदकको स पि रो का रा नेलगायतका काय
िदएर मा असल
ु ीको ि या अगािड बढाउनु भनी गन िवप ीलाई कुनै पिन कानूनले अिधकार िदएको
िवप ी मालपोत कायालय, िस धपु ा चोकका नाममा नपाइने ।
परमादेश जारी हने ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
रा सेवकले गरेको अिनयिमतता एवम् ाचारको
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
स ब धमा छानिबन एवम् अनस
ु धान गन अिधकार
§ यसै लगाउको ०६८-WO-०९३५, उ ेषण भए पिन बेसरोकार रहेको यि को संवैधािनक एवम्
/ परमादेश, फिण पा डे िव. मालपोत कानूनी हक अित मण गन गरी िनणय गन अिधकार
कायालय, िस धुपा चोक भएको मु ामा पिन अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगसमेतलाई
यसैअनस
कुनै पिन कानूनले िदएको पाइँदनै । आफूलाई नभएको
ु ार फै सला भएको छ ।
४
अिधकार योग गरी कुनै पिन यि को हकअिधकारमा
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज संकुचन गन वा उपभोग गन ब देज लगाउने गरी िनणय
जोशी, ०६७-WO-०५३१, उ षे ण / परमादेश, गनु अिधकार े ा मक िु ट हन गई मा यता नपाउने ।
नरेश नकम िव. मालपोत कायालय, सुनसरीसमेत
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणबाट
कुनै पिन यि को कानूनी एवम् संवैधािनक रट िनवेदक नगेश नकम का नामको िज ला सनु सरी
हक अिधकारमा असर पन गरी कुनै पिन िनकायले बाँझगरा १(क) िक.नं.१८५८ ज गा िवगाहा ०-०िनणय गछ भने य तो िवषयमा सनु वु ाइको उिचत १६३/४ ज गा र सोमा बनेको घरसमेत रो का रा ने गरी
मौका िदनपु न ाकृितक यायको िस ा त हो । रट िवप ीम येको नेपाल टेिलकम के ीय कायालयको
िनवेदकको स पि ज तो नैसिगक अिधकारको िनणय, सो िनणयका आधारमा च.नं. २०४० िमित
योगमा ब देज लगाउने गरी िवप ीम येको नेपाल २०६७।५।२२ मा िवप ी मालपोत कायालयलाई
टेिलकमले िनणय एवम् प ाचार गदा रट िनवेदकलाई लेखेको प र सो प का आधारमा मालपोत कायालय,
कुनै जानकारी िदएको भ नेस म देिखन आएन । रट सनु सरीले उ ज गा रो का राखेको कायसमेतका
िनवेदकको िनजी दता ितरो भोग भएको देिखएको घर स पूण कायह उ ेषणको आदेश ारा बदर
3

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, माघ - २
हने ।
िमलेन । उपचार खो ने प ले समयमा नै खो नपु न
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ह छ । आ नो हकमा आघात पगु ेको अव थामा
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
िनवेदकह ले चनाखो भई समयमा आ नो हक
५
ित थापनको लािग आउनु पनमा अनिु चत िवल ब
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज गरी ततु रट िनवेदन िदएको पाइने ।
जोशी, ०६९-WO-०३०४, उ ेषण / परमादेश,
अतः उि लिखत त य, िस ा त एवम्
रामबाबु साहसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को माणबाट नेपाल सरकारको िमित २०६६।४।४ मा
कायालय, िसंहदरबारसमेत
भएको िनणयको यमा उ लेख ग रएको यव था
रटको मा यमबाट अदालत वेश गन बदरका लािग िनवेदकह ले अनिु चत िवल ब गरी
कानूनले कुनै हद याद वा सीमा िनधारण नगरेको भनी उपचारको माग अवल बन गरेको देिखँदा िनवेदकह ले
जिहलेसक
ु ै अदालत वेश गन पाउँछ भनी अथ गन उठाएको िवषयिभ वेश ग ररहनु पन अव था नहँदा
िम दैन । रट े मा िवल बको िस ा तले िढलो गरी रट िनवेदन खारेज हने ।
अदालत वेश गनलाई सहयोग गन रोक लगाएको इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
छ । “िवल बको िस ा तले सम यायलाई परािजत इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
गछ” भ ने कायिविध कानूनको मा य िस ा त रहेको
६
हँदा िवल ब हनाको उिचत र िव ािसलो माण पेस स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
हनपु न ह छ । आ नो गमु ेको हक थापनाका लािग जोशी, ०६७-WO-०५५१, उ ेषण, मोलायसी
कुनै यास गरेको समेत नदेिखएको अव थामा िढला खातुन िव. ईि स िमयाँ अ सारीसमेत
गरी अदालत वेश गन यि ले अदालतबाट उपचार
मातहत अदालतमा िवचाराधीन मु ामा याद
पाउन नस ने ।
नाघेको वा बेरीत भएको अव थामा मा ै अ.बं. १७ नं.
िनवेदकह ले २०६६।४।४ मा भएको को िनवेदनको मा यमबाट पनु रावेदन सु ने अड् डाले
िनणयको
यमा उि लिखत यव था बदरका य तो बेरीत भएको वा याद नाघेको हदस म बदर
लािग २०६९ सालमा रट िनवेदन िलई अदालतमा गरी कानूनबमोिजम गनु भनी मातहत अदालतलाई
वेश गरेको भ ने देिखन आयो । २०६६।४।४ मा आदेश िदनस ने देिख छ । तर मातहत अदालत वा
भएको िनणयबाट असर पगु ेको भनी २०६९ सालमा िनकायमा िवचाराधीन नरही अि तम िनणय भएको
मा अदालतमा वेश गनपनाको
कुनै कारणसमेत िवषयमा अ.बं.१७ नं. को िनवेदन हण गरी पनु रावेदन
ु
िनवेदनमा उ लेख गन सके को देिखएन । आफूले सनु ेसरह गरी िनणय गनस ने अिधकार पनु रावेदन
खाइपाई आएको ेड रकम नपाउने गरी भएको िनणयको सु ने अदालतलाई भएको नपाइने ।
बारेमा समयमा नै जानकारी हने र जानकारी पाएको
कुनै पिन यि को गमु ेको कानूनी अिधकारको
िवषय देिखँदा िनवेदकह ले िमित २०६९।५।२७ उपचारको लािग कानूनले के कित समयमा अदालत
मा मा अदालतको असाधारण अिधकार े मा वेश ग रस नपु न भनी कानूनले हद यादस ब धी
वेश गरी िनवेदन िदएको देिखँदा िनवेदकह ले यव था गरेको हँदा साधारण अिधकार े बाट
समयमै उपचारको लािग यास गरेका रहेछन् भ न अदालत वेश गदा कानूनले िनधारण गरेको हद याद
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नघाई अदालत वेश गरेको अव थामा य तो यि ले
७
उपचार पाउन स ने हँदनै । रटको मा यमबाट अदालत स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
वेश गदा यित नै समयाविधिभ वेश ग रस नपु न जोशी, ०६७-WO-०४१५, उ ेषण, मोलायसी
भनी िनि त हद याद कुनै पिन कानूनले नतोके को भए खातुन िव. ईि स िमयाँ अ सारीसमेत
पिन रट े ािधकारमा िवल बको िस ा त आकिषत
रट िनवेदकका परदाता ईमामनु नेसाका
हने ।
नाममा ज गा कायम हने गरी आएको ोत नै
रट े ािधकारबाट अदालत वेश गन कुनै कानूनस मत नभएको भ ने देिखएको अव थामा
कानूनले हद याद नतोके को भए पिन अनिु चत िवल ब रट िनवेदक मोलायसी खातनु ले ख रद गरी िलएको
गरी रट े बाट वेश गरेको अव थामा य तो भ ने मा आधारमा रट जारी गन िम ने हँदैन । रट
रट िनवेदनको मा यमबाट उपचार पाउन स ने िनवेदकका परदाताले ा गरेको ोत नै अवैधािनक
हँदनै । समयमा आव यक कानूनी उपचार नखोजी मौन भई िनजका नाममा मोही कायम हन आएको भिनएको
बसी लामो समयप ात् आफूलाई मका परेको भनी ज गाका वा तिवक मोही िनज नभएको भनी मोही हक
जिहलेसक
ु ै पिन अदालतमा वेश गन हो भने यसले नै थािपत नभएको आधारमा सािधकार अदालतबाट
समाजमा सधै ँ भयको ि थित िसजना गन हँदा सो फै सला भई अि तम भइसके को अव थामा य तो
ि थितको अ यका लािग नै हद यादस ब धी कानूनी ज गा रट िनवेदकले के कसरी ा गरेका िथए वा छन्
यव था ग रएको ।
भ ने िवषयमा िववेचना ग ररहनपन नदेिखने ।
जनु आदेश बदरका लािग ततु रट
रट िनवेदकका परदाता ईमामनु नेसा र
दायर भएको हो सो आदेशअनस
ु ारको काय नै समा यािसन िमयाँ अ सारीबीच िक.नं. ३९६ को ज गा
भइस दास म मैले थाहा पाइन भनी चपु लािग आ नो आधाआधा बाँडफाँड गन गरी िमित २०६२।४।४
गमु ेको अिधकार थािपत गन चासोस म नदेखाई मा भएको िमलाप बदर हने ठहर गरी पनु रावेदन
य तो आदेश भएको ४ वषपिछ मा
ततु रट अदालत, हेट डाबाट भएको फै सला अि तम भएको
िनवेदन परी अनिु चत िवल बले िसत भएको देिखँदा अव थामा सो फै सलाबमोिजम नै उ िक.नं. ३९६
िनवेदनमा उठाएका िवषयिभ वेश ग ररहनु पन को ज गामा सािबक मोही अ दल
ु िमयाँ अ सारीको
अव था नदेिखने ।
नाम कायम हने गरी भूिमसधु ार कायालयबाट िमित
अतः उि लिखत त य, कानूनी यव था, २०६७।४।१६ मा िनणय भएको भ ने िमिसल संल न
िस ा त एवम् माणबाट यथ पनु रावेदन अदालत, माण िमिसलसमेतबाट देिखन आयो । रट िनवेदक
हेट डाबाट िमित २०६३।८।२२ मा भएको आदेश मोलायसी खातुनका परदाता ईमामनु नेसाको अिधकार
बदरका लािग िनवेदकले अनिु चत िवल ब गरी उपचारको नै थािपत हन नसके को ज गाको ईमामनु नेसाबाट हक
माग अवल बन गरेको देिखँदा िनवेदकले उठाएका ह ता तरण हँदै रट िनवेदकका नाममा आएको भ ने
िवषयिभ वेश ग ररहनु पन अव था नहँदा अनिु चत देिखँदा रट जारी गन िम ने नदेिखने ।
िवल व गरी दायर हन आएको ततु रट िनवेदन खारेज
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणबाट
हने ।
िनवेदन मागबमोिजम भूिमसधु ार कायालय, बाराको
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
िमित २०६७।४।१६ को िट पणी आदेश पचा
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
र सोको आधारमा भूिमसधु ार कायालय, बाराले
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मालपोत कायालय, बारालाई लेखेको च.नं. ९६ िमित गन हँदा सो ि थितको अ यका लािग नै कानूनले
२०६७।४।१६ को प समेतका कायह उ ेषणको िनि त समयसीमा तोक हद यादस ब धी यव था
आदेशले बदर गन िम ने देिखएन, रट खारेज हने ।
गरेको हो । रट े बाट अदालत वेश गन यि लाई
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
हद यादस ब धी कानूनी यव था लागू नहने भनी
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
जिहलेसक
ु ै अदालत वेश गन िवल बको िस ा तले
८
रोक लगाउने ।
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
िनवेदकले दाबी िलएका ज गाह वन े िभ
दीपकराज जोशी, ०७०-WO-०६९२, उ ेषण / पन भनी िमित २०५२।४।३१ मा ज गा नापजाँच ऐन,
परमादेश, यामकुमार राई िव. मालपोत कायालय, २०१९ को दफा ११ख बमोिजम गिठत सिमितबाट
संखुवासभासमेत
िनणय भएको भ ने देिखँदा सो िनणय र सोका आधारमा
िनवेदनमा उि लिखत ज गा नापजाँच ऐन, भए गरेका स पूण काम कारबाही र िनणय तथा मालपोत
२०१९ को दफा ११ख बमोिजमको सिमितले गरेको कायालयले िमित २०७०।११।६ मा गरेको िनणय र
िनणयअनस
ु ार उ ज गाको िफ डबक
ु मा समेत वन े सोसँग स बि धत स पूण काम कारबाही उ ेषणको
जिनइसके को भ ने आधारमा रट िनवेदकका नाममा आदेशले बदर ग रपाउँ भनी अनिु चत िवल ब गरी दायर
दता गन निम ने भनी मालपोत कायालयले िमित हन आएको देिखँदा िनवेदनमा उठाएका िवषयिभ
२०७०।११।६ मा िनणय भएको भ ने रट िनवेदनबाटै वेश ग ररहनु पन अव था नदेिखने ।
खु न आएकोबाट िनवेदक यामकुमार राईले आ नो
अतः उि लिखत त य, िस ा त एवम्
िनिववाद हकभोगको भनी दाबी िलएको भए पिन उ
माणबाट िवप ी ज गा नापजाँच ऐन, २०१९
ज गाको स ब धमा धेरै लामोस म चपु लािग बसेको को दफा ११ख बमोिजम गिठत सिमितको िमित
भ ने नै देिखयो । आ नो भनी दाबी िलएको ज गाको २०५२।११।६ को िनणय र सोका आधारमा भए
स ब धमा कुनै खोजखबर नै नराखी बेखबर रहनाको गरेका स पूण काम कारबाही एवम् िवप ी मालपोत
कारणस म पेस गनसके को नपाइँदा कुनै आधार र कायालय, संखवु ासभाको िमित २०७०।११।६ को
कारणिबना िवल ब गरी अदालतमा वेश भएको िनणयसमेतका काम कारबाही बदरका लािग िनवेदकले
रटको मा यमबाट त यमा वेश गरी उपचार िदन अनिु चत िवल ब गरी उपचारको माग अवल बन गरेको
िम ने नदेिखने ।
देिखँदा िनवेदकले उठाएका िवषयिभ वेश ग ररहनु
२०५२।४।३१ मा दाबीका ज गाह पन अव था नहँदा अनिु चत िवल ब गरी दायर हन
वन े िभ का ज गा हन् भनी िनणय भई सो िनणयका आएको ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
आधारमा उ ज गाको िफ डबक
ु मा समेत वन े इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
भनी जिनइसके को अव थामा सोको जानकारी २०७० इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
सालमा मा पाएको भ ने िनवेदकको कथनसँग सहमत
§ यसै लगाउको ०६८-WO-००८५, उ ेषण
हन सिकएन । समयमा आव यक कानूनी उपचार
/ परमादेश, यामकुमार राई िव. मालपोत
नखोजी सतु ेर ब ने र आफूलाई जिहले मन ला यो
कायालय, संखुवासभासमेत भएको मु ामा
तिहले मा मका परेको भनी अदालतमा वेश गन
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
हो भने यसले समाजमा सधै ँ भयको ि थित िसजना
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९
प रि थितको िनिववाद पमा आिधका रक माणबाट
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी पिु गनु आव यक ह छ । िववादरिहत ढंगबाट पिु हन
जगदीश शमा पौडेल, ०७२-RC-०१५९, कत य नआएको त यमा िलइएको िजिकर माणमा ा गन
यान, नेपाल सरकार िव. स ते राई
कानूनत: निम ने ।
ितवादीले अदालतमा बयान गदा घटना
ितवादीले अपराध गरेको अव थामा आफूले
स ब धमा आफूलाई स झना नभएको, म पागल भएछु गरेको कामको प रणाम जा न र बु न स ने अव था
भ ने उ लेख गरे पिन आफू पागल भएको र आफूले िथएन भनी वयम् ितवादीका भाइ जाहेरवाला
गरेको कायको कृित र प रणाम थाहा नपाउने गरी सक
ु िवर राई एवम् मौकामा कागज गन कमल
पिहलेदेिख मानिसक स तल
ु न गमु ाएको भ ने माणमा राईसमेतले उ लेख गरेको पाइँदनै । यसका अित र
ा हने कुनै माण िनजले ततु गनसके को मानिसक अव था िठक नभएको मािनसले चनु ावमा
देिखँदनै । चनु ावमा भोट खसाली घर फकने िवषयमा भोट खसा न स ने हैिसयत रा छ भनी भ न िम ने
ीमतीसँग िववाद भएको र सोही कारण ीमतीलाई पिन हँदनै । तसथ शङ् कारिहत आधार र माणिबना
फलामको िस कल हार गरी मारेको भनी ितवादीले ितवादीको मौिखक कथनको अधारमा िनजको
बयानको ममा य गरेको पाइ छ । ीमतीसँग मानिसक स तल
ु न िठक नभएको भनी अनमु ान गन
िववाद भएको त कालै ह या भएको भ ने पिन निम ने हँदा पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला
देिखँदैन । चनु ावमा भोट खसाली घरमा आएको लामो अ यथा नभई मनािसब देिखन आउने ।
समयपिछ राित ीमतीसँग साथै सतु ेको अव थामा
अतः मािथ उि लिखत त य र िववेिचत
आफूसँगै सतु ेको ीमतीलाई कत य गरी मानको
आधार माणबाट ितवादी स तबहादरु राई भ ने
ु
पछािड आपरािधक योजना रहेको ट देिखन स ते राईले आरोिपत कसरु गरेको ठहर गरी मल
ु क
ु
आउँछ । यसरी योजना मतु ािबक भएको कायले ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
आपरािधक दािय वबाट उ मिु पाउने भ न निम ने । सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन ठहर गरेको सु
सिु नयोिजत पमा ीमतीको ह या गरी इलाम िज ला अदालतको िमित २०७१।१।१७।
कालीलाई चढाएको भ ने ितवादीको अिभ यि बाट को फै सला सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत,
िनजको मानिसक अव था ठीक नभएको भ ने िजिकर इलामबाट िमित २०७१।१२।२३ मा भएको फै सला
िव ासयो य देिखँदैन । रसको आवेग वा रस साँ ने िमलेको देिखँदा साधक सदर ।
िति या मक यवहार कदािप अपराधबाट उ मिु
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
ा गन आधार हन स दैन । मानिसक अव था ठीक क यटु र: िवके श गरु ागाई
नहनु र मानिसक अव था िठक नभएको भान पानु इित संवत् २०७३ साल वैशाख २० गते रोज २ शभु म् ।
फरक कुरा हो । िमिसल संल न कागज माणबाट
१०
ितवादीको मानिसक अव था िठक नभएको भनी स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
भ न सिकने अव था देिखँदैन । आफूले गरेको कामको ई र साद खितवडा, ०७१-CR-१४२५, िबना
कृित र प रणामको जानकारी नहने गरी मानिसक इजाजत िचरान साल काठ ओसारपसार, ओमबहादुर
स तल
ु न िब ेको यि ले गरेको आपरािधक काय य िव.क. िव. नेपाल सरकार
हन स दछ अिपतु य तो िजिकर िलने यि ले सो
पनु रावेदनको हक कानूनले नै यवि थत
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गरेको ह छ । कुन मु ामा कहाँ पनु रावेदन ला ने भ ने किवराम सुनार
कुरा कानूनमा उ लेख भएअनस
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, सख
ु ार नै हने भएकाले
ु तबाट
कुन कानूनका आधारमा पनु रावेदन गरेको भ ने कानूनी फै सला हँदा िज ला अदालत दैलेखको फै सला के ही
आधार खल
ु ाउने दािय व पिन स बि धत प को नै उ टी गरी ततु मु ाका यथ / ितवादी किवराम
रहने गदछ । पनु रावेदनको हक कानूनी हक भएकाले सनु ारलाई २ वष कै द हने ठह याई फै सला भएकोमा
स बि धत कानूनले तोके को सीमा, सतअनस
ु ार नै सो फै सलाउपर नेपाल सरकारको तफबाट ततु
यसको योग र पालना ग रनपु न मु ामा ज तोसक
ु ै पनु रावेदन परेको देिखयो । पनु रावेदनको हक कानूनले
िबगो, ज रवाना र कै दको दाबी भएपिन सु ले गरेको नै यवि थत गरेको ह छ । कुन मु ामा कहाँ पनु रावेदन
फै सलाउपर पनु रावेदन अदालतबाट पनु रावेदनको ला ने भ ने कुरा कानूनमा उ लेख भएअनस
ु ार नै हने
रोहमा फै सला हँदा के क तो सजाय हने ठहरी फै सला भएकाले कुन कानूनका आधारमा पनु रावेदन गरेको
भएको हो सोको आधारमा यस अदालतमा पनु रावेदन भ ने कानूनी आधार खल
ु ाउने दािय व पिन स बि धत
ला ने गरी सीमा र सत तोिकएकोले सोहीअनस
ु ार प को नै रहने गदछ । पनु रावेदनको हक कानूनी
तोिकएको प रसीमािभ परेकोमा यस अदालतमा हक भएकाले स बि धत कानूनले तोके को सीमा,
पनु रावेदन गनपन
ु ह छ, सो प रिसमाअनस
ु ार सु सतअनस
ु ार नै यसको योग र पालना ग रनु पन ।
सख
ततु पनु रावेदनको आधारको पमा
ु त िज ला अदालतले ठहर गरेको कसरु लाई
अ यथा नभनी सजायतफ सु फै सला के ही उ टी उ लेख ग रएको याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
गरी यी पनु रावेदक / ितवादीह ओमबहादरु िव.क. ९(१) को ख ड (ख) र (ग) ले सव च अदालतमा
र ल मी िव.क. को हकमा वन ऐन, २०४९ को दफा पनु रावेदन ला नस ने स ब धमा सीमा र सत तोके को
४९(घ)(४) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा ५०(१)(घ) देिख छ । मु ामा ज तोसक
ु ै िबगो, ज रवाना र कै दको
(४) बमोिजम जनही छ मिहना कै द, हने ठहराइ फै सला दाबी भएपिन सु ले गरेको फै सलाउपर पनु रावेदन
भएकोमा सो फै सलाउपर याय शासन ऐन २०४८ अदालतबाट पनु रावेदनको रोहमा फै सला हँदा के
को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यस अदालतमा यी क तो सजाय हने ठहरी फै सला भएको हो सोको
पनु रावेदक / ितवादीह को पनु रावेदन ला न स ने आधारमा यस अदालतमा पनु रावेदन ला ने गरी
देिखएन । अतः पनु रावेदन ला न नस नेमा ततु सीमा र सत तोिकएकोले सोहीअनस
ु ार तोिकएको
पनु रावेदन पन आएको देिखएकाले पनु रावेदनको प रिसमािभ रही यस अदालतमा पनु रावेदन गनपन
ु
औिच यतफ िवचार ग ररहन नपन ।
ह छ, सो प रसीमाअनस
ु ार दैलेख िज ला अदालतको
इजलास अिधकृतः उ व साद गजरु ल
फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदन अदालत, सख
े
ु तले
क यटु र: िवके श गरु ागाई
िमित २०७०।२।२७ मा यी यथ / ितवादी किवराम
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभु म् । सनु ारलाई २ वष कै द सजाय हने ठह याई गरेको
११
फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी पनु रावेदन ला नस ने देिखएन । अतः पनु रावेदन ला न
ई र साद खितवडा, ०७०-WO-०८११, मानव नस नेमा वादी नेपाल सरकारको तफबाट ततु
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. पनु रावेदन पन आएको देिखएकाले पनु रावेदनको
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औिच यतफ िवचार ग ररहन परेन । ततु पनु रावेदन देिखँदा िनजको उ काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
अ.बं.१८० नं. ले खारेज हने ।
१ र १३(१) नं. मा उि लिखत अपराध गरेको पिु हन
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
आउने ।
े
क यटु र: िवके श गरु ागाई
मतृ क नरबहादरु िव टको कत य गरी मान
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभु म् ।
योग भएको हितयार िनजको शरीरमा लागेको
चोट र ितवादीले मतृ कसँग पिहलादेिख हँदै गरेको
इजलास नं. १
झैझगडासमेतको रसइबी िलई कत य गरी मारेको
समेतको आधार र कारणबाट सु र पनु रावेदन
१
अदालतबाट िनजलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको
मा. या. ी सश
महलको १३(१) नं. अनस
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
ु ार सव वसिहत ज मकै दको
गोपाल े , ०७२-RC-००५०, कत य यान, सजाय गरी भएको फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
नेपाल सरकार िव. अजुनबहादुर िव
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
ितवादीका आमा जयमती देवी िव ट एवम् माणबाट ितवादी अजनबहाद
रु िव टले मल
ु
ु क
ु ऐन,
िव णबु हादरु िव टसमेतले ितवादी अजनु र मतृ क यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं.अनस
ु ारको
नरबहादरु बीच पिहला पिन झैझगडा भइरहेकोले सोही कसरु गरेकोले सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
इबी िलई मारेका हन् भनी अनस
ु धानको ममा आ नो सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी क चनपरु
यहोरा लेखाई सोलाई समथन हने गरी अदालतमा िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर हने
बकप समेत गरेको देिख छ । व तिु थित मचु ु काका ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट िमित
जनकराज जोशीसमेतका मािनसह ले पिन सोही २०७१।०९।२१ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
यहोरालाई समथन हने गरी आ नो यहोरा लेखाएका साधक सदर हने ।
छन् । ितवादी अजनबहाद
रु िव टले अनस
ु
ु धानको इजलास अिधकृत: रामु शमा
ममा एवम् अदालतमा समेत बयान गदा आरोिपत क यटु र: िसजन रे मी
कसरु वीकार गरेको िमिसल संल न िनजको बयान इित संवत् २०७२ फागनु १४ गते रोज ६ शभु म् ।
यहोराबाट देिखएको र ततु वारदातमा अ य
२
कुनै यि को संल नता रहेको कुरा िमिसल संल न मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
कागजातह बाट नदेिखएकोले ितवादी अजनबहाद
रु गोपाल े , ०७२-RC-००७५, कत य यान,
ु
िव टको कत यबाट नै िनजको बबु ा नरबहादरु िव टको नेपाल सरकार िव. िवशुराम काक
मृ यु भएको मािणत हन आउने ।
मतृ क शारदा काक को अनहु ारमा, नाकमा
तसथ ितवादीले कोदालोज तो धा रलो रगतज तो पदाथ लागेको, घाँटीमा िनलडाम रहेको,
हितयारले नरबहादरु को टाउको ज तो संवेदनशील दवु ै आँखामािथ िनलडाम रही ह का सिु नएको भनी
अङ् गलगायत शरीरका अ य भागमा पटकपटक हार लासजाँच कृित मचु ु काबाट देिख छ । शारदा
गरेको अव था देिखएबाट िनजले आ नो बाबस
ु गँ काक को शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण
पिहला भएको झैझगडाको रसइबी िलई िनजको यान Ligature Strangulation भनी उ लेख भएको छ ।
मान उ े यले कत य गरी मारेको मािणत भएको यसरी लासजाँच कृित मचु ु कामा मतृ कको शरीरको
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िविभ न अङ् गमा चोट लागेको देिखएको र िनजको देिखँदा साधक सदर हने ।
शव परी ण ितवेदनमा उि लिखत मृ यक
ु ो कारण इजलास अिधकृत: रामु शमा
हेदा िनजको मृ यु घरमा लडेर नभई कत यबाट भएको क यटु र: िसजन रे मी
पिु ट हने ।
इित संवत् २०७२ फागनु १४ गते रोज ६ शभु म् ।
ितवादी िवशरु ाम र िनजको ीमतीबीच
पिहला पिन झैझगडा भइरहेको कुरा यी ितवादी
इजलास नं. २
वयम्ले अदालतसम समेत बयान गदा वीकार
गरेका छन् भने वारदातका िदन पिन धेरबै ेरस म
१
झगडा भएको कुरा सहअिभयु िस ाथ काक एवम् मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज
मतृ कक छोरी ि या काक को अनस
ु धानको ममा जोशी, ०६७-CR-१२०४, मानव बेचिबखन, नेपाल
भएको कागज एवम् अदालतसम को बकप बाट समेत सरकार िव. महेश बोहरासमेत
पिु ट भइरहेको छ । यसरी टाइ अथवा कुनै डोरीले कुनै
िमिसल संल न माणबाट पीिडत भारत
मािनसको घाँटीमा क दा उसको मृ यु हनस छ भ ने पगु ेको कुरामा िववाद देिखँदैन । एक थानबाट अक
कुरा एउटा सामा य मािनसको जानकारीमा रहेको थानस म पु नल
ु ाई नेपाल कानूनले िनषेिधत गरेको
हनाले िनजले सो काय शारदा काक को यान मान पिन छै न । य तोमा पीिडत कुन उ े यले यस थानमा
मनसायले नै गरेको देिखन आयो । झगडा हँदा सामा य पगु ेको हो भ ने कुरा मा मख
ु हने हो । ततु
कुटिपट हनु वाभािवक हो, तर टाइले घाँटी क दा वारदातमा पीिडत भारत पु नक
ु ो म सद बेचिबखन नभई
िनजको मनसाय नै यान मान रहेको देिखएको र सो ेम स ब ध रहेको ितवादीलाई भेट्नको लािग गएको
कुरा लक
ु ाउनको िनि त िनजले मतृ कलाई भ याङ् गिनर भ ने त य मािणत भइरहेको अव था छ । पीिडतको
याएर राखेको अव था देिखँदा िनज ितवादी आ हमा नै ितवादीले पीिडतलाई भारतमा लगेको र
िवशरु ाम काक को कत यबाट शारदा काक को मृ यु मािनस िक ने बे ने काय भएको मािणत भएको नहँदा
भएको पिु ट हन आयो । तसथ ितवादीलाई दोषी ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कानूनी
ठहर गरी सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको ावधान आकिषत हने नदेिखने ।
सु अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
ितवादीह ले मौका र अदालतमा अिभयोग
अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा मा न दाबीबमोिजम आरोिपत कसरु मा इ कारी रही बयान
निम ने ।
गरेको र उ इ कारी बयानलाई समथन गन गरी िनज
अतः उि लिखत आधार कारण र माणको ितवादीह को सा ीले अदालतमा बकप समेत
आधारमा ितवादी िवशरु ाम काक लाई मल
ु क
ु ऐन, ग रिदएको देिखनक
ु ा साथै, ितवादीले मानव
यानस ब धीको महलको १ र १३(३) नं.को कसरु मा बेचिबखनज तो काय गरेको य दे ने च मिदद
ऐ.१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको गवाहको अभाव ज ता िवषयबाट ितवादीको
सजाय हने गरी भएको भ परु िज ला अदालतको िनद िषता मािणत भइरहेको देिखँदा ितवादीह लाई
फै सलालाई सदर ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, अिभयोग दाबीबमोिजम आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाटनको िमित २०७१।१०।१३ को फै सला िमलेको िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको
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फै सलामा कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
ब डा मचु ु कासमेत भएको भ ने यथ वादीह ले
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट पेस गरेको िलिखत ितवाद तथा भोली देवीसमेतले
ितवादी ल मी बोहरालाई सफाइ िदने र ितवादी िदएको ०७०-WO-०३१० को उ ेषणको रट
महेश बोहरालाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनवेदनमा उ लेख भइरहेको देिखएकोले काया वयन
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(२) बमोिजम भइसके को फै सलाउपर पनु रावेदनको रोहबाट िवचार
५ (पाँच) वष कै द हने ठह याएको सु क चनपरु गरी रहनु पन अव थासमेत नदेिखने ।
िज ला अदालतको िमित २०६७।६।५ को फै सला
नथनु ी र जहानवतीका दईु छोरा च डी साद
के ही उ टी गरी ितवादीह महेश बोहरा र ल मी र तारा साद दासबीच २०१६ सालमा ब डा भई छु ी
बोहरालाई सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, िभ न भएको भ ने त यमा वादी ितवादी दवु ैको मख
ु
महे नगरको िमित २०६७।१२।९ को फै सला िमलेकै िमलेको देिख छ । २०१६ सालको ब डाबमोिजम
देिखँदा सदर हने ।
तारा सादका स तानले अंश पाए नपाएको
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
भ ने स ब धमा यस मु ाबाट िववेचना हनस ने
क यटु र: मि दरा रानाभाट
देिखएन । तारा सादका छोरा पु कर दासले यीनै
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभु म् । वादी ितवादीका उपर िदएको २०६७ सालको म.ु नं.
२
CP-१८२९ को फै सला बदर मु ामा स री िज ला
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ई र साद अदालतबाट वादी दाबी पु न नस ने ठह याइ िमित
खितवडा, ०६८-CI-११९०, अंश दता, सुशील साद २०७१।२।२८ मा फै सला भई अि तम हन गएको
दास िव. भोली देवी दाससमेत
देिखयो । यसरी जहानवतीको स पि तारा सादकै
ब डा ला ने स पि के कुन हो भनी देखाउने छोराले दाबी गरेको मु ामा वादी दाबी नपु ने भएपिछ
दािय व मु ाका प को हो । अदालतबाट तायदाती माग वग य भइसके का तारा सादलाई बु नपु न नदेिखने ।
भएको बखत तायदाती नबझ
अतः उपयु बमोिजम िववेिचत आधार
ु ाउने यी ितवादीह ले
हाल आएर वादीले पेस गरेको तायदातीलाई मा आधार कारणबाट वादीले ५ भागम ये ३ भाग अंश पाउने गरी
िलई फै सला भएको भनी िलएको दाबी यिु सँगत सु स री िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
देिखएन । सु अदालतको फै सलामा तायदातीमा हने ठह याइ पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
उि लिखत स पि को दता े ता िभडेका स पि बाट २०६६।१२।२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
अंश भाग पाउने भनी उ लेख भएको देिखएको र अंश सदर हने ।
मु ामा पिहले तायदाती फाँटवारीमा परेको ब डा ला ने इजलास अिधकृत: महेश खनाल
ठहर भएको स पि मा घटबढ भएको अव थामा क यटु र: मि जता ढुंगाना
पिन िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
७८बमोिजमको ि या अवल बन गरी फै सला
§ यसै लगाउको ०६८-CI-११९१, अंश दता,
काया वयन गन बाधा पन अव थासमेत नदेिखँदा
सुिशल साद दास िव. भोली देवी दाससमेत
यी पनु रावेदकको अंश हकमा य असर परेको
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भ नेसमेत देिखन आएन । साथै उ फै सलाअनु प
भएको छ ।
यी ितवादीह को रोहबरमा िमित २०६८।७।७ मा
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माणप िदनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको
इजलास नं. ३
आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
१
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभु म् ।
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी सपना
२
धान म ल, ०७३-WO-१११५, उ ेषण / मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म
परमादेश, साथक राउत िव. गृह म ालयसमेत
भ डारी, ०७१-CI-०३०५, िनषेधा ा, नवराज
िनवेदकका बाबआ
ु मा दवु ैले नेपालको यौपाने िव. िज ला शासन कायालय, काठमाड समेत
संिवधान ार भ हनपु ूव नै नेपालको नाग रकता ा
ततु िववादमा न त िवप ी यि ह ले
गरेको देिख छ । िनवेदकका बाबल
ु े ज मको आधारमा हरी शासनसम कुनै उजरु ी िनवेदन िदएको देिख छ
नाग रकताको माणप ा गरेको तथा आमाले न त हरी शासनको तफबाट िनवेदक िव प ाउ
वंशजका आधारमा नेपालको नाग रकताको माणप गन हरी प रचालन भएको वा हनस ने अव था रहेको
ा गरेको देिख छ । ततु अव थामा यी िनवेदकले थािपत हनसके को छ । य तो अव थामा पनु रावेदक /
वंशजका आधारमा नै नेपाली नाग रकता पाउनपु न िनवेदकले आ नो िनवेदनमा लेखेको मा भरमा िनज
कुरालाई अ यथा भ न सिकएन । नेपाल नाग रकता िव उि लिखत कायह हनस ने भनी अनमु ान
ऐन, २०६३ को दफा ३ को ावधानसमेतले पिन यी गन िम दैन । िनवेदक िव उि लिखत गैरकानूनी
िनवेदकले वंशजका आधारमा नेपाली नाग रकताको कायह हनस ने स भा यताको प रि थितह
माणप पाउनमा कुनै बाधा गरेको नदेिखने ।
िसजना भएको हनपु न ह छ । अ यथा प रक पनाको
संिवधान वा कानूनलाई म ालयको िनणय भरमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने अव था नरहने ।
वा प रप ले काट् नु िविधशा ीय मा यतासमेतको
अत: मािथ उि लिखत आधार र
िवपरीत हने भएकोले गहृ म ालयको िमित कारणह बाट िनवेदक / पनु रावेदकको िव मा
२०७०।१२।२० को प रप अनस
ु ार संिवधान र िनवेदनमा उि लिखत गैरकानूनी कायह हनस ने
कानूनको ावधानिवपरीत िनवेदकलाई वंशजको आशङ् काको िव मानता नदेिखएकोले िनषेधा ाको
आधारमा नाग रकताको माणप िदन नसिकने आदेश जारी हने अव था नरहेको हँदा िनवेदन खारेज
भ ने िज ला शासन कायालय, िचतवनको िमित हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०७३।१०।५ को प संिवधान तथा चिलत २०७०।४।३० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कानूनको िवपरीत रहेको देिखँदा उ प ाचार इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् ।
अत: संिवधान र कानूनबमोिजमको हक र
सोको उपचार िनवेदकले उपभोग गन पाउनपु न भएकोले
इजलास नं. ४
रट िनवेदकले उपभोग गन पाउनपु न भएकोले रट
िनवेदकले वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकताको
१
माणप पाउनपु न अव था हँदा िनवेदकलाई मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
रीतपूवक वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकताको गोपाल े , ०७१-CR-०१६१, कत य यान,
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वीरे राई िव. नेपाल सरकार
वारदातको कारण प रि थितलाई म येनजर
ितवादी वीरे राईलाई मािथ िववेिचत गदा ितवादीले मतृ कको अ य टाउको, घाँटी छाती
आधार माणबाट मतृ क र नबहादरु राईलाई िचया ज ता संवेदनशील अङ् गमा चोट छाडेको नभई के वल
फाँड्ने धा रलो िस कलले हार गरी बायाँ खु ामा बायाँ खु ाको िपँडुलामास म कािटिदएको चोटबाट हन
गिहरो चोट बनाई सोही चोटपीडाले अ यिधक गएको अ यिधक र ावको प रणाम व प मतृ कको
र ाव भई मृ यु भएको त य थािपत भइरहेको मृ यु हन गएको अव थामा यी ितवादी वीरे राईलाई
देिख छ । िस कल ज तो धा रलो हितयारले हार गदा उ कसरु को लािग सव वसिहत ज मकै दको सजाय
मा छे मन स छ भ ने सामा य कृितको जानकारी गदा चक पन हँदा कसरु मा ाअनस
ु ार ितवादीलाई
हारकतालाई िथएन होला भ न निम ने ।
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं.
ितवादी वीरे राईले दाजल
ु े कुटिपट बमोिजम १० वष कै दको सजाय गन गरी पनु रावेदन
गरी घाइते बनाएकोले ब न िस कल योग गरेको अदालत, इलामबाट राय य भएको देिखँदा मतृ क
हँदा सफाइ पाउँ भ ने िजिकरतफ हेदा मतृ कलाई र ितवादीको बीचमा पर पर यानै िलनु पनस मको
यी ितवादीले धा रलो हितयार िस कल हार पूव रसइवी रहे भएको देिखन आएको छै न । तीनघरे
गरी मारेको त य लास जाँच मचु ु का र शव परी ण हिटयाबाट फकदँ ा ितवादीले मादक पदाथ सेवन
ितवेदनसमेतबाट थािपत भई रहेको देिखयो । गरेको अव थामा मतृ क र ितवादीबीच बादिववाद
कुटिपटबाट ब नको लािग िस कल योग गरेको हँ भई मतृ कले पनु रावेदकलाई कुटिपट गरेको कारण
भनी ितवादीको पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा मतृ कको यी ितवादीलाई पिन घाचोट लागेको कुरा ितवादी
गरेको कुटिपटबाट जोिगन वारदात थलबाट भागी वीरे राईको घाजाँच के श फारामबाट पिु भएको
जाने अवसर र स भावना रहे पिन सो नगरी धा रलो पाइने ।
र जोिखमी हितयार िस कल हार गरेको कायलाई
मादक पदाथ सेवन गरेका ितवादी वीरे
आ मर ाथ गरेको मा न सिकने नदेिखने ।
राईले पिन दाजक
ु ो कुटिपटको वेदना सहन नसक
िमिसल संल न कागज माण हेदा मतृ कको आ नो साथमा भएको िस कल ारा दाजक
ँ ामा
ु ो िपडुल
घरअगािड यी ितवादी पगु ेपिछ दवु ैजनाबीच भनाभन एकमा चोट हार गरेको अव था रहेको र यी
गालीगलौज भएकोमा िस कल हार गरी गिहरो चोट ितवादीले मतृ कको यानमानपूव मनसाय राखेको वा
लािग अ यिधक र ावका कारण मृ यु भएकोले सो िकिसमको पूव तयारी वा योजना वा षडय बाट सो
ितवादीको कत यबाट मतृ क र नबहादरु राईको मृ यु कसरु वारदात गरे भएको भ ने पिन देिखन नआएको र
भएकोले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ ितवादीले मतृ कको अ य टाउको, घाँटी छाती ज ता
नं. र १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको संवेदनशील अङ् गमा चोट छाडेको नभई के वल बायाँ
सजाय हने ठह याएको इलाम िज ला अदालतबाट खु ाको िपँडुलामास म कािटिदएको चोटबाट हन
िमित २०७०।९।१७ मा भएको फै सला सदर हने गएको अ यिधक र ावको प रणाम व प मतृ कको
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित मृ यु हन गएको देिखँदा ितवादी वीरे राईलाई
२०७१।२।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ऐनबमोिजम हने हदैस मको सजाय गदा चक पनजाने
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको १८८
पु न नस ने ।
नं. बमोिजम सजाय गन मनािसब हने भनी १० (दश)
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वषको कै द सजाय गन भनी पनु रावेदन अदालत, सोही कानूनी यव थाअ तगतको देिखँदा पनु रावेदन
इलामको राय मनािसब हँदा ितवादी वीरे राईलाई अदालत, धनकुटाको फै सला मनािसब देिखने ।
१० (दश) वष कै द हने ।
ततु मु ामा ितवादी लो ने वा नी
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
नाताका यि भएकोमा िववाद छै न । मेरी ीमतीले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
सधै ँ मादक पदाथ सेवन गरी िनहँ खोजी सधै ँ झगडा
इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभु म् । गन गिथन् । वारदात समयमा समेत िनजले मसँग िनहँ
२
खोजी म र नाबालक काखको छोरासमेतलाई मान
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
धाकध क िदई झगडा गरेक हँदा म रसको आवेगमा
शमशेर ज.ब.रा., ०७३-RC-००१७, कत य यान, आई ओछ् यान छे उमा रहेको सानो काठको बटमले
नेपाल सरकार िव. दलबहादुर िव कमा
ीमतीको टाउकोमा ३/४ पटक िहकाएपिछ ीमती
ितवादीले सिु तरहेक ीमतीलाई पिहला हामफाली तलामिु न झरी भा न खो दा घरमै भएको
२ पटक काठको बटमले टाउकोमा हार गरेकोमा फलामे खपु ाले िनजको घाँटीमा ३ पटक हार गरेको
ीमती तलाबाट उ े र तलामनु ी भइु मँ ा झरेपिछ भनी ितवादीले घटना हँदाको अव था प रि थितलाई
फलामको खपु ाले घाटीमा हार गरेको भ ने िसलेिसलेवार पमा उ लेख गरी कसरु मा सािबत
देिख छ । यसरी काठको बटम र फलामको खपु ासमेतले रही बयान गरेको देिख छ । यी ितवादीले मतृ क
ज तो संवेदनशील भागमा ितवादीले मतृ कलाई ीमतीलाई मानपनस
मको पूव रसइिव मनसाय
ु
हार गरेपिछ पिन फलामको खपु ाले घाटीमा हार रहेको पिन देिखँदैन । लो ने वा नीबीच सामा य
गरेको ितवादी कायबाट मतृ कलाई ितवादीले झगडा हने गरेको भ नेस मको अव थालाई यान
मानपनस
मको मनसाय िथएन भनी भ न सिकने मान मनसाय िथयो भनी अथ गन यायोिचत हने
ु
अव था रहेन । अतः बटम काठले पिहले टाउकोमा देिखँदनै । ितवादीले आपरािधक मनसाय राखी
र पनु ः धा रलो हितयार फलामको खपु ाले मतृ कको पूवतयारीका साथ योजनाब ढङ् गले वारदात
घाटीमा हार गरी मतृ कको मृ यु भएको देिखएको घटाएको पिन देिखँदनै । आफूले गरेको अपराधमा
ततु वारदात यानस ब धीको महलको १४ नं. पूण पमा सािबत रही याियक ि यामा सहयोग
ले प रभािषत गरेको आवेश े रत ह या अ तगत पन पु याएको त य पिन ततु मु ामा रहेको पाइने ।
नदेिखने ।
लो ने वा नीका बीचमा सामा य कुरामा
ततु वारदातको कृित हेदा यी ितवादीले िववाद भई उ प न प रि थितज य घटनाको
धा रलो हितयार फलामको खपु ा र बटम काठसमेतले प रणाम व प भएको कुटिपटको कारण मतृ कको
मतृ कलाई हार गरी िनज मतृ क िवमलाको मृ यु भएको मृ यु भएको देिख छ । साथै ितवादी आरोिपत
देिखएको छ । मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको १३ नं. को कसरु मा अिधकार ा त अिधकारी र अदालतसम
देहाय दफा १ मा “धार भएको वा नभएको जोिखमी सािबत रही याियक िकयालाई सहयोग पु याएको
हितयार गै ले हािन रोपी घोची यान मारेमा जित जना देिखएको ततु मु ामा वारदात हँदाको अव था र
भई हितयार छाडेको छ उित जना यानमारा ठहछन् । प रि थितलाई हेदा हदैस मको सजाय गदा चक पन
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गनपछ”
ु भ ने कानूनी भई यायोिचतसमेत नहने देिखएकोले हार गरेको
यव था गरेको र यी ितवादीको उि लिखत काय हितयारको कृितलाई समेत िवचार गदा ितवादी
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दलबहादरु िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. देखाएको र पनु रावेदन िजिकरको सावजिनक ज गाको
बमोिजम कै द वष १५ (प ) हने ।
उपभोग कानूनबमोिजम हने नै हँदा यी िनवेदकको
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
ज गामा रहेकोज तो सक
ु ै खपातको उपभोगमा
क यटु र: मे बहादरु थापा
िनजलाई आघात पु याउन निम ने ।
इित संवत् २०७३ साल असोज १४ गते रोज ६ शभु म् ।
िनवेदन एवम् िलिखत जवाफ यहोराबाट यी
३
प िवप ीका बीच िववाद रहेको त य मािणत हन
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
आएकाले िनवेदकको ज गामा रहेको आँप तथा बाँसका
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०७७३, िनषेधा ा,
ख उपभोग गन कुरामा आघात पु न जाने कुराको
ल मण सेठसमेत िव. दुलारीदेवी साह
आशङ् काको ि थितको िव मानता रहेकाले िनजको
१
सािबक िक.नं. ६५६ को ०-४-१४ /२ हकभोगको िक.नं. ६५६ को ज गामा रहेका आँप
को ज गा िनवेिदका दल
ु ारी देवी साहको नाउँ दताको तथा बाँसका खपात काटने, क जा गन, लटु पाट
ज गा भएकोमा कुनै िववाद देिखएन । िलिखत जवाफ गनलगायतका काय नगनु भनी िवप ीह का नाउँमा
ततु कता मदन सेठसमेतका यि ह ले सो ज गा िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याएको पनु रावेदन
िनवेिदकाकै भएको तर सोमा दाबीबमोिजम आँप तथा अदालत, राजिवराजको िमित २०७१।५।८ को
बाँसमा खपात नरहेको भ ने िजिकर िलई ज गामा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको
िनजकै हकभोग रहेको कुरामा िवमित देखाउन सके को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पाइँदैन । हाल पनु रावेदन िजिकरमा सो ज गाको उ र इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
र पूवमा आ नो पोखरी र पोखरीको िडललगायतका क यटु र: ेमबहादरु थापा
ज गा रहेका र सोमा रहेका आँप तथा बाँससमेतका इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभु म् ।
खह उपभोग गन बदिनयतले
रट दायर भएको
४
्
भ ने िजिकर िलएको भए पिन सो ज गा आ नो मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण
नाममा दता रहेको माण पेस गनसके को छै नन् । काक , ०७१-CR-००९६, जबरज ती करणी,
साथै िनजह ले सो पोखरी र पोखरीको िडल सव युवराज भ िव. नेपाल सरकार
नापीका बखत नापी हन नसक गाउँ लकमा परेको
ततु वारदातमा पीिडतको उमेर १५ वष
र सावजिनक पमा उपभोग भइरहेको भ ने कुरासमेत भएकाले िनजको सहमितमै करणी भएको भएपिन
वीकार गरेको देिख छ । ततु िनवेदन र िलिखत जबरज ती करणी भएको मानी सजाय िनधारण हनपु न
जवाफको उि लिखत यहोराबाटै यी प िवप का भ नेसमेत अिभयोग मागदाबी रहेको पाइयो । तसथ
बीच िववाद रहेको कुरा मािणत हन आउछ । य िप पीिडतको उमेर स ब धमा िवचार गदा िनजले िदएको
िनवेदकको ज गामा आँप तथा बाँसका खपात छन् िकटानी जाहेरी र अदालतसम गरेको बकप मा पिन
छै नन् भ ने िवषयमा िववाद रहेपिन िनवेदकले आ नो आ नो उमेर १५ वष भनी उ लेख गरेको पाइ छ भने
हकभोग वािम वको ज गा एकलौटी भोगचलन गन पीिडत कािलमाटी “ ” को माकिसटको ितिलिपमा
पाउने अिधकार िनजकै ह छ । र ततु िनवेदनमा िनजको ज मिमित २०५२।११।२६ भ ने उ लेख
पिन आ नै वािम वको ज गािभ को बोटिव वा भएको र िश ण अ पताल महाराजग जको वा य
उपभोग गन कुरामा दखल पु न जाने कुराको आशङ् का परी ण रपोटमा िनजको उमेर “More than १७
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year” भ ने उ लेख भएको पाइयो । उि लिखत िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िनजले सफाइ पाउने ।
माणको िव लेषण गदा पीिडतको S.L.C. परी ाको इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
माकिसटको ितिलिपमा उि लिखत ज मिमित क यटु र: ेमबहादरु थापा
२०५२।११।२६ बाट िनज जाहेरीमा उ लेख इित संवत् २०७३ साल असोज ७ गते रोज ६ शभु म् ।
गरेको पिछ लो पटकको करणीको वारदातको िमित
५
२०६९।६।४ स म िनजको उमेर १६ वष ६ मिहना मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
८ िदन पगु ेको देिखयो भने िनजको वा य परी ण िसंह राउत, ०७०-CR-१७३९ कत य यान, नेपाल
रपोटमा पिन On dental examination, the सरकार िव. स तबहादुर उपरकोटी, नेपाल सरकार िव.
finding Suggests that the age of examinee शंकर उपरकोटीसमेत
is more than 17 years भ ने उ लेख भएको
घटनाका
य दश जाहेरवालाले नै
पाइयो । यस कार िनजले आ नो उमेर १५ वष त काल जाहेरी िदँदा िनजको नाम समावेश गन
भनेपिन सो पिु हने माण पेस हन नसके को र िनजको नसके को र अदालतमा बकप गदा पिन मतृ कको
वा य परी ण गरी ा भएको अ पतालको रपोट ीमतीले िनजलाई देखेको भनेकाले पनु ः जाहेरी
एवम् S.L.C. माकिसटको ितिलिपज ता ठोस िदएको भनी बकप गरेका छन् भने अका य दश
मणबाट िनजको उमेर १६ वषभ दा बढी नै भएको स तोष प रयारले पिन मतृ कलाई खक
ु ु री हार भएपिछ
देिखयो उि लिखत िलखत एवम् शारी रक परी ण मा िनज वारदात थलमा आएका तर िनजले हानेको
माणबाट िनजको उमेर १६ वषभ दा मािथ नै रहेको देिखन भनी बकप गरेको पाइ छ । यसैगरी अदालतमा
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको बकप गन अिनल प रयारसमेतका यि ले पिन
१ नं. ले िनधारण गरेको १६ वषभ दा कम उमेरक िनजले वारदात थलमा के गरे देिखन भनी बकप
बािलकालाई िनजको म जरु ी िलई वा निलई करणी गरेको पाइ छ । यस कार अदालतमा बकप गन
गरेमा जबरज ती करणी गरेको ठहछ भ ने कानूनी यि ह को भनाइ पिन एक आपसमा बािझएको
यव थाअनस
ु ार जबरज ती करणीको अपराधको देिखँदा िनज वारदात थलमा रहेको कुरा पिु भएपिन
उ प रभाषािभ पन नदेिखने ।
मतृ कलाई कुटिपट गरेको कुरा िनिववाद पमा पिु हन
यी जाहेरवाली र ितवादीबीच ६ मिहनादेिख नआउने ।
पटकपटक करणी िलनिु दनु भइरहेको, करणीको
ितवादी कृ णबहादरु
उपरकोटीले
ि या ित कुनै कारको ितकार नभएको, सँगै डेरा मतृ कलाई खक
ु ु री हार गरेको कुरामा सािबत रही
कोठामा ब ने गरेको, िनजह कै करणीबाट रहन गएको बयान गरेको, घटनाका य दश एवम् घाइते
गभ पतनसमेत गराएकोसमेतका मािथ िववेिचत आधार जाहेरवाले िनजउपर िकटानी जाहेरी िदएको, घटना
कारणबाट िनजह का बीचको करणी जबरज ती नभई िववरण एवम् व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले
वइ छाको करणी देिखँदा ितवादी यवु राज भ लाई िनजले खक
ु ु री हार गरेको देखेको भनी बकप समेत
जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं. अनस
ु ार ५ गरी िदएको, सहअिभयु ह ले पिन िनजले खक
ु ु री
वष कै द र .५०,०००।– ितपूित भराउने ठहरी हार गरेको भनी बयान गरेको, लास पो टमाटम
भएको सु को फै सला सदर ठह याएको पनु रावेदन रपोटमा पिन मटु ु स म पु ने गरी धा रलो हितयार
अदालत, पाटनको िमित २०७०।८।११ को फै सला हार भएको भ ने रपोट िदइएको एवम् िनजले हार
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गरेको भनेको 37.5 cm ल बाईको खक
ु ु रीसमेत महलको १३(४) नं. को कसरु अपराधमा सोहीबमोिजम
बरामद भई आएको समेतका सबदु माणबाट यी ज मकै दको सजाय हने ।
ितवादीको खक
ितवादी वाँसे भ ने स तबहादरु
ु ु री हारका कारण नै मतृ कको मृ यु
भएको हँदा यस कारको कसरु लाई कानूनतः के उपरकोटीको हकमा िवचार गदा सु जाहेरीमा िनजको
क तो सजायको यव था छ भ ने स ब धमा हेनपन
नाम समावेश नभएको, िनज सु देिख नै कसरु मा
ु
हन आयो । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको इ कार रही बयान गरेको, िनजले मतृ कलाई कुटिपट
१३(१) को यव था हेदा “धार भएको वा नभएको गरेको दे ने य दश जाहेरवाला एवम् अका
जोखमी हितयार गै ले हानी रोपी घोची यान
य दश स तोष प रयारले समेत िनजले कुटिपट
मारेमा जितजना भई हितयार छाडेको छ उती जना गरेको भ ने कुरा एिकन खल
ु ाउन नसके को अव थामा
यानमारा ठहछन । सव वसिहत ज मकै दको सजाय सहअिभयु कृ णबहादरु उपरकोटीसमेतले यी
गनपछ
ु ।” भ ने यव था गरेको पाइ छ । तसथ िनजको ितवादीले पिन मतृ कलाई कुटिपट गरेको भ ने पोल
कसरु मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) गरेकै आधारमा िनजको वारदात थलको उपि थतकै
नं. अ तगतको कसरु देिखन आएकाले सोही महलको भरमा िनजलाई पिन अ य ितवादीसरहको कसरु दार
१३(१) नं. बमोिजम िनजलाई सव वसिहत ज मकै द कायम गन, ठोस एवम् भरपद माणको अभाव रहेको
हने ।
देिख छ । य तो अव थामा िनजको वारदात थलको
ितवादीह
सीताराम उपरकोटी र उपि थित र भूिमकाका स दभमा रहेको कानूनी
शंकर उपरकोटी वारदात थलमा उपि थत भई यव था हेदा यानस ब धी महलको १७(३) नं. मा
मतृ कलाई हातमु काले कुटिपट गरेको कुरामा िन न यव था रहेको देिख छ । “अ िकिसमसँग
सािबत रही अनस
ु धान अिधकारीसम बयान मत स लाहमा पसेकोमा मान ठाउँमा गई अ कुरा
गरेको, िनजह उपर िकटानी जाहेरी परेको र एवम् के ही नगरी हेरी रहनेलाई र लेिखएदेिख बाहेक अ
घटनामा घाइते भएका जाहेरवालाले आफूसमेतलाई िकिसमका मतलबीलाई छ मिहनादेिख तीन वषस म
र मतृ कलाई िनजले कुटिपट गरेको र मतृ कलाई कै द गनपछ”
ु भ ने यव था रहेको देिख छ । यस कार
समाित ितवादी कृ णबहादरु लाई खक
ु ु री हार गन मतृ कलाई मान कायमा िनजको य संल नता रहेको
सघाएको भ ने यहोरा उ लेख गरेको एवम् मािथ र भाइह ले झगडा गरेका कारण वारदात थलमा
िववेचना ग रएअनस
ु ार िनजह ले मतृ कलाई मानमा उपि थत भई झगडा छुट्याउने लगायतका काय नगरी
संयोग पारेको देिख छ । य तो अव थामा िनजलाई के हेरी रहनेसमेतको काय गरेकाले िनजको सो काय
क तो सजाय गन भ ने स ब धमा कानूनी यव था कानूनको उपयु यव थाअनु पको कसरु देिखँदा
हेदा मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १३(४) नं. िनजलाई सोही महलको १७(३) नं. को कसरु मा ३
मा “जनु सक
ु ै कुरा ग रकन पिन यान मानामा बचन वष कै द हने ठहछ । िनजलाई पिन अ य ितवादीसरह
िदनेलाई वा वारदात भइरहेको ठाउँमा गई मानालाई यानस ब धी महलको १३(४) अनस
ु ार ज मकै द
संयोग पा रिदना िनिम मन मािनसको िजउमा हात सजाय गनपछ
ु भ ने वादी नेपाल सरको पनु रावेदन
हाली प समाती िदनेलाई ज मकै द गनपछ
ु भ ने िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यव था रहेको देिख छ । तसथ ितवादी सीताराम
ततु मु ाको त यगत अव था र कानूनी
उपरकोटी र शंकर उपरकोटीलाई यानस ब धी यव थाको िव ेषणसमेतको मािथ िववेिचत आधार
17

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, माघ - २
कारणबाट ितवादी कृ णबहादरु उपरकोटीले खक
ु ु री चु नीले मख
ु थनु ी घाँटी कसी छटपटाई रहेकै अव थामा
हार गरेको कारण मतृ कको मृ यु भएकाले िनजलाई शरीरको क मर एवम् हातको भागमा पनु : ितनपटक
यानस ब धी महलको १३(१) नं. को कसरु हँिसया हार गरेको एवम् छोरा छोरीले आमालाई
अपराधमा सव वसिहत ज मकै द र ितवादी य नमानु भनी हारगहु ार गदा उ टै मान ध क िदएको
सीताराम उपरकोटी र शंकर उपरकोटीलाई सोही देिखयो । यस कार मान पूवयोजनासिहत सिु तरहेको
महलको १३(४) नं. को कसरु अपराधमा ज मकै दको ीमतीलाई हँिसयाज तो जोिखमी हितयारले शरीरका
सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िविभ न भागमा हार गरी छोरा छोरीको िवलौनासमेत
फै सला साधकको रोहमा जाँच गदा मनािसब नसनु ी िनमम र पाशिवक त रकाले मतृ कलाई मारेको
देिखएकाले सदर हने ठहछ । अका ितवादी वाँसे भ ने उि लिखत कसरु अपराध यानस ब धी महलको १४
स तबहादरु बढु ाथोक लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी नं. को उपयु कानूनी यव थाको प रभाषािभ पन
महलको १७(३) नं. को कसरु अपराधमा ३ वष नदेिखई यानस ब धी महलको १३(१) नं. को कसरु
कै द हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको अपराधअ तगत नै पन देिखँदा सोही यव थाअनस
ु ार
फै सलाको हकमा पनु रावेदनको रोहमा िवचार गदा सव वसिहत ज मकै दको सजाय ठहर भएको सु को
मनािसब देिखएकाले सदर हने ठहछ । िनजलाई फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको
पिन अ य ितवादीसरह ज मकै दको सजाय हनपु छ फै सला मनािसब देिखने ।
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
सु को फै सला सदर ठह याएको पनु रावेदन
नस ने ।
अदालत, महे नगरको फै सला मनािसब नै देिखए
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
तापिन वारदातको सम प रि थित िव लेषण गरी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
हेदा ितवादी िवप न र दिलत वगको यि भएको,
इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभु म् । िनजको आिथक िवप नताकै कारण ससरु ालीको
६
जिमनमा छा ो बनाई बसेको, आमाको मृ यु र बबु ाको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान जेल जीवनप ात् िनज ित आि त ससाना छोरा
िसंह राउत, ०७१-CR-०१२७, कत य यान, रामी छोरीको िबच ली हन जाने एवम् वारदातप ात् िनज
लुहार िव. नेपाल सरकार
कसरु मा सािबत रही भागी उ क जाने यास नगरी
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) याय ि यामा सहयोग पु याएको समेतका सम
र १४ नं. को कानूनी यव था हेदा ितवादीले प रि थित िवचार गदा िनजलाई कम सजाय गदा पिन
मतृ कलाई त काल मानपन
ु मतृ कको कुनै कायको कानूनको मकसद पूरा हने नै देिखँदा अ.बं. १८८
प रणाम व प रस उठी यानस ब धी महलको नं. बमोिजम िनजलाई १२ वष मा कै द सजाय हने
१४ नं. मा यव था भएअनस
ु ारको सामा य लाठा ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
ढुङ्गा हार गरेको नभई सधै ँ झगडा भइरहने गरेको नस ने ।
कारण वारदातको राित सिु तरहेक मतृ क ीमतीलाई इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
हिसयाज तो धा रलो र जोिखमी हितयारले तीनपटक क यटु र: ेमबहादरु थापा
टाउकोज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गरेप ात् इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभु म् ।
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७
कसरु मा इ कार रहेका छन् भने पीिडत र जाहेरवालीले
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान समेत आफूसँग यी ितवादीले जबरज ती करणी
िसंह राउत, ०७०-CR-१२८१, जबरज ती करणी, नगरेको भनी बकप गरेको देिखयो । यसरी
पशुराम राई िव. नेपाल सरकार
अदालतसम पीिडत जाहेरवालीले घटना घटेको
पीिडतले गरेको अनस
ु धान अिधकारी होइन भनी बकप गरेको र त काल मौकामा िदएको
सम को कागजमा ितवादीह ले वारदातको राित जाहेरी र घटना िववरणमा घटनाका स ब धमा
आफूलाई गोठबाट उठाई जंगलमा लगी पालैपालो सिव तार वणन गरेको त यकाबीच िवरोधाभास
जबरज ती करणी गरेका हन् भ ने यहोरा उ लेख रहेको प रवेशलाई िव लेषण गनपन
ु हनआयो । ामीण
गरेको देिखयो । यस कार घरबाट टाढा रहेको गोठमा प रवेशमा चरम ग रबीका बीच जीवनयापन ग ररहेका
बिहनीसँग रहेक यी नाबािलकाले आफूलाई करणी अिभभावकह का अबोध बािलकाह जंगलमा रहेको
गरेको कुरा त काल आमालाई य गरी आमाले जाहेरी गोठमा ए लै सु नु पन बा यताको मौका पारी िनजमािथ
िदएको र अनस
ु धान अिधकारीसम समेत आफूलाई घिटत भएको यस कारको जघ य अपराधबाट पीिडत
करणी गरेको कुरा सिव तार वणन गरी बयान िदएको भएको त य उजागर गरी यायको याचना गरेकोमा
एवम् िनजको वा य परी ण ितवेदनबाट पिन नाबालकको भिव यको िच ता, सामािजक लोकल जा,
िनजको शरीरको िविभ न थानमा घाउचोट देिखनक
ु ा आिथक लोभन र कसरु दारबाट भिव यमा पु न
साथै क याजाली याितएको एवम् Suggestive of जाने खतरासमेतका कारण पीिडत र जाहेरवालीले
Rape भ ने यहोराको ितवेदन पेस हन आएको अदालतमा िदएको अिभ यि अथात Hostile पूण
समेतका त यबाट एउटा अबोध उमेरक नाबािलकाको बकप लाई िव वास द मा नस ने अव था रहेन ।
आफूमािथ यस कारको जघ य अपराध भएको कुरा पीिडतको त काल ग रएको वा य परी णसमेतका
िनराधार पमा य गरेको होलान् भ नेसमेत अव था माणको िव ेषण गरी मािथ ग रएको िववेचनाबाट
नरहने ।
नै पीिडतउपर जबरज ती करणीको वारदात घिटत
वारदातको ममा जाहेरी िदने, घटनाका भएको त य मािणत भएको अव थामा यी ितवादीको
पीिडतलगायतले अनस
ु धानको ममा य गरेको संल नताको िवषयमा अ यथा भ न िम ने अव था
कुराह का िवपरीत अदालतमा गरेको बकप लाई नरहने ।
वारदात नै घिटत नभएको र स बि धत ितवादीले
यस कार त काल घटनाको सिव तार वणन
कसरु नै नगरेको भ ने अथमा िनरपे पमा िलने हो गरी पीिडतले गरेको मौकाको कागज, ितवादीउपर
भने यायको आ मा मन जा छ । पीिडतको वै ािनक परेको िकटानी जाहेरी, ितवादीको बयान,
परी णलगायतका त यबाट पीिडतको अनस
ु धानको जाहेरवालीको कागज, पीिडतको वा य परी ण
ममा य भएको यहोरा समथन हन जा छ भने ितवेदनसमेतका िमिसल संल न कागजबाट यी
सामािजक दबाब र भावको यि गत लोभन ितवादी पशराम
ु राईको वारदातमा संल नता रहेको
आिदको कारण अदालतमा झु ा यहोराबाट भएको त य मािणत भई आएको देिख छ । तसथ पीिडत र
बकप लाई कसरु दारको उ मिु को साधनको पमा जाहेरीवालीले अदालतसम गरेको बकप कै आधारमा
मािणक मा यता िदन निम ने ।
ितवादीको िनद िषता पिु हनस ने नदेिखने ।
अदालतसम बयान गदा यी ितवादी
पीिडतक आमाले दायर गरेको जाहेरी
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दरखा तमा िनजको उमेर १२ वष भ ने उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी िकटानी जाहेरी, पीिडतको मौकाको
देिख छ भने अनस
ु धान अिधकारीसम को पीिडतको कागज एवम् ितवादीको मौकाको बयानसमेतका
घटना िववरण कागजमा िनजको उमेर १४ वष उ लेख कागजातबाट पीिडतलाई यी ितवादीसमेतका
भएको पाइयो । खाँदबारी अ पतालको च.नं.१४ दईु जनाले जबरज ती करणी गरेको कुरा मािणत
िमित २०६८।४।३२ को पीिडतको वा य परी ण हन आएको र य तो अव थामा जबरज ती
रपोटमा पीिडतको उमेर १४ देिख १६ वष भ ने करणीको ३‘क’ नं. अनस
ु ार थप ५ वष कै दसमेत हने
यहोरा उ लेख भई आएको देिख छ । अदालतसम देिखयो । ितपूितको माग दाबीका स ब धमा
पीिडतले गरेको बकप मा िनजले आ नो उमेर १३ जबरज ती करणीको १० नं. मा जबरज ती करणीको
वष भनी लेखाई िदएको पाइयो । उि लिखत कागज वारदातका पीिडतले ितपूित भराई पाउने कानूनी
माणबाट िनजको उमेरका स ब धमा एक पता यव था रहेको स दभमा कसरु को गा भीयता र
नभएको र िनजको उमेर खु ने आिधका रक कागज पीिडतलाई पन गएको मानिसक एवम् शारी रक पीडा
माणको अभाव रहेको अव थामा िवशेष को रायले र ितलाई म यनगर गदा पीिडतलाई ितपूितसमेत
मािणत मह व रा ने ह छ । तसथ िनजको वा य भराइिदने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
परी ण गरी िवशेष बाट उ लेख भई आएको १४-१६ अ यथा भएको नदेिखने ।
वषको उमेरलाई नै आधार माणमा िलई िनज १४मािथ िववेिचत सम प रि थितको
१६ वषिभ को नाबािलक रहेको मा नपु न ।
मू याङ् कन गरी यी ितवादी पशराम
राईलाई
ु
सजाय िनधारणका स ब धमा िवचार गदा जबरज ती करणीको ३ नं. को देहाय ३ बमोिजम ६
ततु वारदातमा पीिडतको उमेर र सामूिहक बला कार वष कै द गरी सामूिहक जबरज ती करणी गरेतफ सोही
आिद त वले कै द िनधारणमा मह व रा ने र सोअनस
ु ार महलको ३ ‘क’ नं. बमोिजम थप ५ वषसमेत गरी ११
कै द र ितपूित भराउने िवषयसमेतको अिभयोग माग वष कै द सजाय र िनजबाट पीिडतलाई . ५०,०००।–
दाबी रहेको समेतका िवषयलाई त स ब धी कानूनी ितपूित भराउने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत,
यव थासँग तादा यता गरी सजाय िनधारण गनपन
धनकुटाको िमित २०७०।५।३१ को फै सला कानून र
ु
हन आयो । मािथ िववेचना ग रएबमोिजम पीिडतको यायको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । सु
उमेर १४ देिख १६ वषको उमेर समूहिभ रहेको त य र पनु रावेदनको फै सला उ टी गरी कसरु बाट सफाइ
थािपत भइसके काले सो उमेर समूहका यि लाई पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
जबरज ती करणी गरेमा मल
ु क
ु ऐन जबरज ती पु न नस ने ।
करणीको महलको ३(३) नं. मा “चौध वष वा सोभ दा इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
बढी सो वषभ दा कम उमेरक बािलका भए छ इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभु म् ।
वषदेिख दश वषस म” कै द सजाय गन भ ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ । पीिडत बािलकाको उमेर
इजलास नं. ५
१४ देिख १६ वष बीचको रहेको प र े यमा पीिडतको
उमेर र सजायको मा ाबीच तादा यता गन कानूनले
१
तजिबजी अिधकार िदएको अव थालाई म येनजर मा. या. ी देवे
गोपाल े र मा. या.
गदा ितवादीलाई ६ वष कै द तो नु मनािसब ी के दार साद चािलसे, ०७१-CR-१२२२,
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वैदेिशक रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. नवराज र कारणबाट ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी
िसलवालसमेत
पु न नस ने ठह याएको सु वैदिे शक रोजगार
िमित २०६८।५।१८ गतेको ितवादीह ले यायािधकरण, काठमाड को िमित २०७०।३।३० को
ग रिदएको भिनएको सो िलखत हँदाका िमितस ममा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादी र जाहेरवालाका बीचमा पा रवा रक पमा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
रहेको लेनदेनको कारोबारस म रहेको हो, वैदेिशक इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
रोजगारको लािग रकम लेनदेन भएको होइन भनी क यटु रः हकमाया राई
ितवादीह ले गरेको इ कारी बयान तथा उ बयान इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् ।
यहोरालाई समथन हने गरी िनज ितवादीह का
२
सा ीह ले ग रिदएको बकप एवम् जाहेरवाला मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
वयम्ले गरेको सो बकप को यहोरासमेतबाट के दार साद चािलसे, ०७१-CR-१३८६, वैदिे शक
िनज जाहेरवालालाई ितवादीह ले उ वैदेिशक रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. नीलीमा महजन
रोजगारमा पठाइिदनको लािग नै उ िलखत ग रिदएको
िलखत हँदाका िमितस ममा वैदेिशक रोजगार
भनी वाभािवक मा न िम ने नदेिखने ।
वा अ य योजनसमेतका लािग आफू अमे रका जान
वैदेिशक रोजगारको लािग इजरायल त पर भई रकम तथा सनु समेत िदने जाहेरवालीले
पठाउनको िनिम उ
िलखतमा उ लेख उ िलखत िमितस ममा आ नो राहदानी बनाएको
ग रएबमोिजमको रकम ितवादीह लाई िदएको हो समेत देिखएको छै न । आ नो राहदानी बनाउने िज मा
भनी जाहेरीमा िकटानी पमा उ लेख गराउने िनज समेत ितवादीले नै िलएक िथइन् भनी जाहेरवालीले
जाहेरवालाले ितवादीह बाट आ नो घरायसी यायािधकरणसम गरेको उ बकप मा लेखाएको
लेनदेनको कारोबारको पमा रहेको पैयाँ असल
ु देिखए तापिन आफूलाई ितवादीले िवदेश अमे रकामा
गराउनको िनिम ितवादीह बाट उ िलखत गराई लिगिदनको लािग जाहेरवालीले सो राहदानी
िलएको देिखए तापिन वैदेिशक रोजगारको िनिम बनाउनेसमेतका सत रहेको भनी उ िलखतमा समेत
इजरायल लैजाने योजनका पमा सो िलखत उ लेख नग रएको र िमित २०७०।१।३ मा िदएको
लेखाएको नदेिखएको अव थामा िनज ितवादीह
जाहेरी यहोरामा समेत िनज ितवादीलाई रकम
नवराज िसलवाल र सजना प त िसलवालउपर तथा सनु िदँदाका अव थास ममा आफूसँग राहदानी
लगाइएको उ अिभयोग दाबीअनस
ु ार िनजह ले नरहेको एवम् उ राहदानी बनाउनेसमेतको िज मा
इजाजतप निलई वैदेिशक रोजगार यवसाय ितवादीको रहेको िथयो भ नेसमेतका त यका बारेमा
स चालन गरेको समेत नदेिखएको र जाहेरवालालाई उ लेख गराउनसमेत नस नक
ु ा साथै नेपालबािहर
वैदेिशक रोजगारीमा लगाइिदने उ े यले रकम िलएको ते ो मल
ु क
ु जानको लािग तयार वा राजी हने यि को
भ नेसमेत पिु हन नसके को हँदा िनजह लाई साथमा राहदानीज तो आधारभूत ोत नै नरहेको र
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको सु सो राहदानी बनाउन आफूबाहेक अ यि ले िज मा
वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, काठमाड को िमित िलने कुरासमेत वाभािवक मा न िम ने नदेिखने ।
२०७०।३।३० को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
वैदेिशक रोजगारको लािग अमे रका जानको
अतः उपयु बमोिजम िववेिचत आधार िनिम उ िलखतमा उ लेख ग रएबमोिजमको रकम
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ितवादीलाई िदएको हो भनी जाहेरीमा िकटानी पमा ग रनपु न िवषय र उ रट िनवेदक िभमिसंह धामीले
उ लेख गराउने िनज जाहेरवालाले ितवादीबाट गराई िदएको सो रट नं. ०६८-WO-०१९८ को उ ेषण
िलएको सो िलखतमा िनज अ जना डंगोललाई ते ो परमादेश मु ामा िन पण ग रएको िवषय र स दभसमेत
मल
ु क
ु अमे रका लैजा छु भनी एक मिहनाको भाखा एउटै रहेको देिखएकोले सोही रट नं. ०६८-WOरािख उ रकम र सनु एड् भा स व प िलएको तथा ०१९८ को उ ेषण परमादेश मु ामा यस अदालतबाट
एक मिहनािभ ते ो मल
ु क
ु लैजान नसके को ख डमा िमित २०७१।१२।३० मा भएको फै सलामा ततु
सो रकम एकमु िफता गन भ नेस मका सतह
ग रएका िववेचना र कारणह समेतका आधारबाट
लेखाएको देिखए तापिन अमे रका लैजाने योजनका
ततु रट िनवेदन मागदाबीबमोिजम सु समरी
पमा वैदेिशक रोजगारीका लािग हो भनी सो िलखतमा जनरल सैिनक अदालतको फै सला सदर हने ठह याई
लेखाएको नदेिखएको अव थामा िनज ितवादी िनलीमा िमित २०६७।११।१ मा भएको सैिनक िवशेष
महजनउपर लगाइएको उ अिभयोग दाबीअनस
ु ार अदालतको फै सला बदर ग रपाउँ भ ने ततु रट
िनजले इजाजतप निलई वैदेिशक रोजगार यवसाय िनवेदन खारेज हने ।
स चालन गरेको समेत नदेिखएको र जाहेरवालालाई इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
वैदेिशक रोजगारीमा लगाइिदने उ े यले रकम िलएको क यटु र: मि जता ढुंगाना
भ नेसमेत पिु हन नसके को हँदा िनजलाई अिभयोग इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभु म् ।
दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको सु वैदिे शक रोजगार
यायािधकरण, काठमाड को िमित २०७१।१२।१ को
इजलास नं. ६
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः उपयु बमोिजम िववेिचत आधार
१
कारणबाट ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पु न मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
नस ने ठह याएको वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, जगदीश शमा पौडेल, ०६६-RC-०२२७, कत य
काठमाड को िमित २०७१।१२।१ को फै सला िमलेकै
यान, नेपाल सरकार िव. िमलन थापा मगरसमेत
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल
जाहेरी दरखा तमा ितवादीह को नाम
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
उ लेख भए पिन सो जाहेरीलाई पिु हने गरी
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
जाहेरवालाले बकप नगरी जाहेरीलाई नै खि डत हने
क यटु रः हकमाया राई
गरी बकप गरेको, बरामद भएको भिनएको ि के ट याट
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभु म् । वारदात थलबाट बरामद नभई ितवादीको कोठाबाट
३
बरामद भएको, घटनाको य दश भिनएक मतृ कक
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी ीमतीले अदालतमा आई बकप गरी अिभयोगलाई
के दार साद चािलसे, ०६८-WO-००७०, उ ेषण, पिु गन नसके को, मौकामा कागज गन मािनसह
रामराज कुङ् कवर िव. नेपाली सेना सैिनक मु यालय, अदालतमा उपि थत भई बकप नगरेको समेतबाट
भ कालीसमेत
ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को
ततु िनवेदनमा उठाइएको बाट िन पण सािबती बयान अनस
ु धानको िसलिसलामा तयार
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भएका िलखत माणह बाट समिथत नभई कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई भएको फै सला माण
शङ् काजनक रहेबाट शङ् काको सिु वधा अिभयु ले मू याङ् कनको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पाउने फौजदारी यायको सवमा य िस ा तसमेतको इजलास अिधकृतः आन दराज प त
प र े यबाट ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट क यटु र: ेमबहादरु थापा
सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभु म् ।
फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
३
तसथ, उि लिखत त य कानून र िववेिचत मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
आधार र कारणह समेतबाट ितवादीह अजनु पु षो म भ डारी, ०७०-CR-१०७८, वैदेिशक
बराललाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको रोजगार, नेपाल सरकार िव. उपे िव म हमाल
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र अ य
जाहेरवाला ानु राईले ितवादीले मलाई
ितवादीह देवे रैदास र िमलन थापा मगरलाई नेपालबाट दबु ई र दबु ईबाट कतार लेन जा छ भनी
ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु प देही पठाएकोमा दवु ईबाट कतार नलगी अलप पारेको
िज ला अदालतको फै सला उ टी हने ठह याई भनी बकप स म गरेको देिखए तापिन त स ब धी
ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने हनै िलखत माण पेस गरेको देिखएन । यसैगरी
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित जाहेरवालाह इ के सवु ाल र रामहरी भज
ु ेलले
२०६६।२।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । गरेको बकप हेदा पिन िवदेश नपठाएकोले ठिगन
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
पगु ेको हो भ नेस मको यहोरा उ लेख गरेको
क यटु र: िव णदु ेवी े
देिख छ । यस कार ितवादीले जाहेरवालाह लाई
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २७ गते रोज २ शभु म् । तोिकएको देशमा नपठाई फिकएको भ ने प दाबी
२
नदेिखएको र िनज जाहेरवालाको बकप बाट पिन सो
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी कुरा मािणत नभएकोले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-०३७५, वैदेिशक को दफा ४३ बमोिजम ितवादीलाई १ वष ८ मिहना
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. मनोज पुन
कै द र .१,६०,०००।– ज रवाना गन ठह याएको
कुनै िबगो ितन बझ
ु ाउन बाँक नरहे नभएको पनु रावेदन अदालतको फै सला कानूनस मत नै देिखने ।
अव थामा ितवादीले वैदेिशक रोजगारको कसरु
जाहेरवाला ानु राईबाट .९०,०००।–
गरेको भनी सजाय गरी पाउन र हजाना िदलाई पाउन इ के सवु ालबाट .३,५०,०००।– रामहरी
माग गरी पेस भएको अिभयोग दाबीको आधारमा भज
.३,१३,०००।–
गणेशबहादरु
ु ेलबाट
ितवादीलाई सजाय गन र जाहेरवालालाई हजाना तामाङबाट .८५,०००।– िड लीबहादरु ख ीबाट
भराउन िम ने देिखँदनै । अक तफ वयम् जाहेरवाला
.३,६०,०००।– ितवादीले िलएको अिभयोग
अदालतमा उपि थत भई बकप गनसके को अव था दाबी भए तापिन ानु राईको .६९,०००।– इ के
छै न । वयम् ितवादीको नाउँको समा ान याद सबु ालको .१,३०,०००।– रामहरी भज
ु ेलको
बेप े तामेली भएको र वादी प ले िनजको अक वतन .७०,०००।– र िड लीबहादरु
ख ीको
खल
.१,५५,०००।– िफता पाइसके को भनी िनज
ु ाउनसमेत नसके को अव थामा वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट ितवादी मनोज पनु ले आरोिपत जाहेरवालाले बकप गरेको देिख छ । यसरी
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ितवादीबाट जाहेरवालाह ले िफता पाइसके को कृ णबहादुर सापकोटा िव. नेपाल सरकार
रकमलाई समेत िबगो कायम गरी ितवादी सोको
आयोगकै पूव प ानस
ितवादी
ु ार
हजानासमेत िदलाउन कानून र यायस मत हने कृ णबहादरु सापकोटालाई आ नो आचरण सधु ार गन
देिखँदनै । यसकारण ितवादीबाट जाहेरवालाह ले प ीकरणसमेत सोिधएको िथयो । यसो हँदाहँदै पिन
िफता पाइसके को रकमलाई अलग गरी बाँक रहेको अि तयारको टोली ारा रंगेहात प ाउ परेको थाहा
िबगो र सोको हजाना जाहेरवालाह ले भरी पाउने भयो । िनजलाई कानूनबमोिजम कारबाही ग रयोस्
ठह याएको यायािधकरणको फै सला मनािसब देिखँदा भनी नेपाल िव तु ् ािधकरण िवतरण के का
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत ब धक अिन साद यादवसमेतले लेखाइिदएको
हन नसिकने ।
िमिसल संल न िनजको बयान कागजबाट देिखन
तसथ ितवादीले वैदिे शक रोजगार स चालन आयो । यसैगरी बरामदी मचु ु कामा बसेका अिनता
गन इजाजतप निलई जाहेरवालाह ानरु ाई, इ
सवु दे ीसमेतका यि ह ले यी ितवादी कृ णबहादरु
के सवु ाल, रामहरी भज
ु ेल र िड लीबहादरु ख ीलाई सापकोटाको साथबाट उ रकम बरामद भएको
वैदेिशक रोजगारको लािग िवदेश पठाउनु भनी रकम िलई हो भनी अदालतमा आई बकप समेत गरेको
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजमको देिख छ । उजरु कता सु वािसंह िसंजालीको यी ितवादी
कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई सोही दफाबमोिजम १ कृ णबहादरु सापकोटालाई ततु मु ामा फसाउन
वष ८ मिहना कै द र .१,६०,०००।– ज रवाना हने, पनस मको कुनै रसइवी रहेको भ नेसमेत िमिसलबाट
जाहेरवाला गणेशबहादरु तामाङको मागदाबी मािणत देिखँदनै । बरामदी मचु ु कामा भएको सिहछापलाई
हन नसके कोले िनजको दाबी रकम भराइिदन नपन, आ नो भनी वीकार गरेको देिखएको र आफू िनद ष
सोबाहेकका जाहेरवालाको िलन बाँक भिनएको रहेको भनी पिु ट हने कुनै माणसमेत पेस गनसके को
िनजह को बकप मा उि लिखत रकम र सोको ५०% नदेिखएको अव थामा अिभयोग मागदाबीबमोिजम
ले हने हजाना िनजह ले ितवादीबाट भराई पाउने र सजाय गन गरी िवशेष अदालत काठमाड बाट भएको
जाहेरवालाम ये ानु राई, इ के सवु ाल र रामहरी फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
भज
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट ितवादी
ु ेल िवदेश पगु ी फकको भ ने अिभयोगप मा दाबी
िलइएको नदेिखँदा यसतफ के ही रहन नपन ठह याई कृ णबहादरु सापकोटालाई अिभयोग दाबीबमोिजम
भएको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको िमित
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(१)
२०७०।३।४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । (ग) बमोिजम ४ मिहना कै द र .६५,०००/- ज रवाना
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
हने ठहरी भएको िवशेष अदालत काठमाड को िमित
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभु म् । २०७२।९।२३ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
इजलास नं. ७
नस ने ।
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा
१
क यटु र: सदु शन साद आचाय
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
दीपककुमार काक , ०७२-CR-१६३१, ाचार,
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२
िनजउपर सािबक टाचार िनवारण ऐन, २०१७ र
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी चिलत टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दाबी िलई
दीपककुमार काक , ०७२-CR-०९९३, ाचार अिभयोग दायर भएको अव थासमेत हँदा टाचार
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. सफल िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोिजम
यादवसमेत
सजाय गन गरी िवशेष अदालत काठमाड बाट भएको
िव ालयका नाममा िनकासा भएको रकम फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
.१०,८१,१७८।२० म ये
.३१,१७८।२०
तसथ उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
बकमा रहेको िव ालयको खातामा मौ दात देिखएको ितवादी िव वनाथ साद तेलीको माणप न कली
र .१०,५०,०००।- िज ला िश ा कायालय, देिखएको अव थामा
टाचार िनवारण ऐन,
िसरहाको खाना नं.०-१-१-००१ राज व िशषक २०५९ को दफा १६(१) बमोिजम ६ मिहना कै द र
नं. १५११२ मा िव ालयले िमित २०७१।३।२०
.१०,०००।- ज रवाना हने ठहरी िवशेष अदालत
मा दािखला गरेको भ ने भौचरको ितिलिप तथा काठमाड बाट भएको िमित २०६९।८।२४ को फै सला
िज ला िश ा कायालय, िसरहाको च.नं. २८५२ िमित िमलेको देिखँदा सदर हने ।
२०७१।१२।१५ को प समेतबाट देिखएको अव था इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
हँदा यी ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबाट क यटु रः च ा ितम सेना
सफाइ िदने ठह याई िवशेष अदालत काठमाड बाट इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभु म् ।
भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०४५५, परमादेश,
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट यी
वीरे साद कुशवाहा िव. िज ला शासन
ितवादीह राजे साद ठाकुर, गदु र महतो,
कायालय, रौतहटसमेत भएको मु ामा पिन
रामिवनय यादव, सफल यादव, राजे साद यादव
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
रकुमारी अि बका साहलाई अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ िदने ठह याई भएको िवशेष अदालत
इजलास नं. ८
काठमाड को िमित २०७२।२।२६ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
१
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
क पटु रः च ा ितम सेना
सारदा साद िघिमरे, ०७०-WO-०३७२, उ ेषण,
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
औमकृ ण चौधरीसमेत िव. िचिक साशा अ ययन
३
सं थान महाराजग जसमेत
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
िनवेदकह िमित २०७०।२।९ मा उ
धान म ल, ०६९-CR-०९७१, ाचार (न कली कलेजमा भना भई सबै िववरण भरी शैि क णालीमा
माणप ), िव नाथ साद तेली िव. नेपाल सरकार
सामेल भई िनयिमत अ ययन ग ररहेका र ि .िव.िव.
ितवादी िव वनाथ साद तेलीले पेस गरेको अ ययन सं थानले िमित २०७०।१।१६ मा िवशेष
माणप न कली देिखएको र सोही आधारमा ा.स. याचको पमा परी ामा सामेल गन भनी िनणय गरेको
पदमा िनयु भई कायरतसमेत रहेको देिखएको हँदा देिख छ । साथै िमित २०७०।४।३० मा एकपटकलाई
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िनयिमतसरह परी ामा सामेल गराउने िनणयसमेत हनभु दा १ वष अिघ नै िश क भई काय ग रसके को
भएको देिख छ । सो िनणयले िनवेदकह लाई िनयिमत यि ले उ परी ामा सामेल हन पाउने भनी उ लेख
िव ाथ सरह अ ययन गन अवसरबाट वि चत गरेको गरेको सो प रप मा उि लिखत यो यता अविध पूरा
नदेिखने ।
भएको मािणत भई परी ामा सामेल भई यथ
रट िनवेदनमा यस अदालतबाट जारी भएको अजनु राई सफल भएको देिखँदा र िनवेदकले उ लेख
अ त रम आदेशबाट िनवेदकह परी ामा सामेल गरे ज तो काय भएको भ ने िमिसलबाट नदेिखँदा
भइसके का र िनवेदकह म ये के हीले ल धाङ् क िनवेदकको हक अिधकारमा आघात पु न गएको भ न
प समेत ा ग रसके को अव था देिख छ भने के ही िमलेन । तसथ, ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िनवेदकह को ल धाङ् कप पेस नभएको देिखँदा इजलास अिधकृतः समु न पा डे
अ ययनरत नै रहे भएको र अ ययन समा हने ममा क यटु र: उ रमान राई
रहेको हनाले िनजह लाई सािबकबमोिजम अ ययन इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
गन िदई परी ा िलने काय हने नै हँदा र अ ययन अविध
बाँक भए अ ययन गरी अि तम परी ामा समावेश
इजलास नं. ९
हन पाउने नै देिख छ । तसथ उि लिखत त य
एवम् कारणह बाट िनवेदकह को रट िनवेदनको
१
िजिकरबमोिजम आजको अव थामा रट जारी गनको
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ु
योजन र औिच य नदेिखएकोले रट िनवेदन खारेज पु षो म भ डारी, ०७०-CI-१०२१ र ०७०-CIहने ।
१०२२, अंश, मेजरीमाया े समेत िव. िदल कृ ण
इजलास अिधकृतः समु न पा डे
( े ) कोजुसमेत र रामकृ ण े िव. अ युतम ( े )
क यटु र: उ रमान राई
कोजुसमेत
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
मल
ु क
ु ऐन अंश ब डाको १८ नं. मा “मानो
§ यसै लगाउको ०७१-WO-०२९७, नछु ई सँग बसेका अंिशयार छन् भने जनु सक
ुै
उ ेषण, सिम ा िघिमरेसमेत िव. ि भुवन अंिशयारले सगोलको स पि बाट वा सगोलको
िव िव ालय िचिक साशा
अ ययन खेती, उ ोग, यापार यवसायबाट बढे बढाएको
सं थान, महाराजग जसमेत भएको मु ामा सगोलको आजन र लेनदेन यवहारको महलको ८
पिन यसैअनस
न बरबमोिजम लगाएको ऋण सबै अंिशयारलाई भाग
ु ार फै सला भएको छ ।
२
ला छ । सोबाहेक कुनै अंिशयारले आ नो ान वा सीप
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी वा यासबाट िनजी आजन गरेको वा कसैबाट िनजी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-WO-०६९६, उ ेषण, तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपतु ाली
अशोककुमार चौधरी िव. िश क सेवा आयोग, परेको वा ी अंश धनको महलको ५ न बरबमोिजम
सानोिठमी भ पुरसमेत
पाएकोमा य तो आजन वा पाएको स पि सो आजन
यथ अजनु राई िश ा सेवा आयोगबाट गन वा पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखशु ी गन
भएको िमित २०६९।१०।२१ को प रप मा उि लिखत पाउँछ । ब डा गन कर ला दैन । अंश नभए पिन मानो
थायी िश कको परी ामा सामेल हन िव ापन छु ई िभ न बसेका वा रिज ेसन नगरी खती उपती
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आ नो आ नो गरी आ नो िह सासँग मा राखी खानु साथमा ितवादी लालबहादरु र दईु जना टमटाह
िपउनु गरेकोमा एकै ठाउँमा भएपिन मानो छु ई िभ न रहेको िथए भनी शेरबहादरु ख ी, झपु लाल वलीसमेतको
भएको ठहछ । य तो कमाएको धन लगाएको ऋण बकप बाट देिखइरहेको, िनजउपर िकटानी जाहेरी
आ नो आ नो ह छ ।” भ ने उ लेख भएको देिख छ । परेको, वारदातको िदन . खके र लालबहादरु
यसरी पनु रावेदक रामकृ णले िनजी यवसाय स चालन खड् का िदउँसो एकिछन भेट भएको िथयो । यी दईु बीच
गरी ा गरेको आयबाट ख रद गरेको भ ने देिखएको रा ो स ब ध छ भनी सिवता वलीको बकप बाट
िववादमा आएको िक.नं. ४२ को ज गा ब डा ला ने देिख छ । ियनले आफू र मतृ कलाई दईु जनाले अपहरण
सगोलको स पि हो भ ने नदेिखएकोले पनु रावेदन गरी ५ िमनेटको दु रमा लगेपिछ म लडे र मलाई
अदालत, पाटनले उ िक.नं. ४२ को ज गासमेत उनीह ले धके ली िदए भनी सु अदालतमा बयान
ब डा गन ठहर गरेको फै सला िमलेको देिखन नआउने । गरेबाट ियनको उ वारदात कसरु मा के ही संल नता
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट िथएन भनी मा न िम ने देिखँदनै । यस अव थामा
पनु रावेदक रामकृ ण े को नामको िक.नं. ४२ िनजलाई यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम
ज गा िनजी आजनको देिखई ब डा नला ने हँदा सो ३(तीन) वष कै द सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
ज गासमेत ब डा हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला िमलेकै देिखने ।
पाटनको िमित २०७०।४।३१ को फै सलामा िु ट
वादी नेपाल सरकारको तफबाट ितवादी
रहेको देिखँदा उ फै सला के ही उ टी भई िक.नं. ४२ ढाकाराम टमटा र ितवादी वेलधर टमटालाई सफाइ
को ज गाबाट वादीले अंश नपाउने ।
िदएउपर पन आएको पनु रावेदन स ब धमा िवचार
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
गदा ितवादी ढाकावीर टमटा मतृ क मनबहादरु
क यटु र: देवीमाया खितवडा
वलीको पसलमा ब ने भएपिन िनज कान कम सु ने
इित संवत् २०७४ साल भदौ २८ गते रोज ४ शभु म् । भ ने िनजको बयानबाट देिखएकोसँगै भएका वेलधरले
२
आ नो साथीको .१०,०००।- लिु टएको भनेकोमा
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सोबारे िनजलाई के ही थाहा नभएको र लटु िपट
पु षो म भ डारी, ०६९-CR-०५६४, ०६९-CR- भइसके पिछ ितवादी लालबहादरु उनीह को कोठामा
०५६८ र ०६९-CR-०६७५, कत य यान, नेपाल आई ितवादी वेलधरले उठाएपिछ मा ितवादी
सरकार िव. मनबहादुर वलीसमेत, खके कुमार वली ढाकावीरलाई मतृ क मनबहादरु को अपहरण भएको
िव. नेपाल सरकार र मनबहादुर वली िव. नेपाल सरकार भनी वेलधरले सनु ाएर आफूले थाहा पाएको भ ने
ितवादी खके कुमार वलीकै हारबाट िनजको बयानबाट देिखनक
ु ा साथै कुनै पिन अ य
मतृ कको मृ यु भएको भ ने पिु भई िनज ितवादीलाई माणबाट ितवादी ढाकािवरको कसरु मा संल नता
मु य कसरु दार ठह याई यानस ब धी महलको रहेको देिखँदैन । यस अव थामा िनजलाई सफाइ
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन िदनेगरी भएको सु फै सला मनािसब ठह याएको
ठह याएको अव थामा के वल शङ् काको भरमा पनु रावेदनको फै सला िमलेकै देिखयो । यीनै ितवादी
िनजलाई सव वसिहत ज मकै द गदा यायोिचत हने सँगसाथै रहेका र कसरु मा िनजको संल नतासमेत कही
देिखँदैन । िनज वारदातको िदन मतृ कसँगै रहेको, कतैबाट पिु नभई रहेको अव थामा सोहीसरहका
ितवादी खके वलीसँगै ना ता गरेको, मतृ कको ितवादी ढाकाराम टमटालाई सफाइ िदएकै आधारमा
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ितवादी वेलधर टमटाले समेत सफाइ पाउने देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकार र
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पिन िमलेकै देिखने ।
ितवादी खके वलीले यानस ब धी
िकटानी जाहेरी घटना थल िववरण, महलको १३(१) नं. को कसरु गरेको पिु भई सोही नं.
लास जाँच कृित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, ले सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको पनु रावेदन
ितवादीह लालबहादरु खड् का एवम् मनबहादरु अदालत, तल
ु सीपरु दाङको फै सला सदर हने ठहरेकोमा
वलीले गरेको बयान शेरबहादरु ख ीसमेतको ितवादी खके कुमार वलीको उमेर अपराध हँदाका
घटनािववरण कागज एवम् बकप समेतका आधारबाट अव थामा १८ वष मा रहेको िनज एस.एल.सी. को
ितवादी खके कुमार वलीको मतृ क मनबहादरु जाँच िदई बसेको, िनजको प रवारमा ७ सात जना
वलीको ह यामा संल नता रहेको पिु हँदा िनजको सद य रहेको, ज गाको आय ताले मेहनत गरे मा
हकमा यानस ब धी महलको १३(१) नं. को खान पु ने भ ने िनजको बयानबाट देिखएको समेतका
कसरु मा सोही नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने आधारमा िनज घटना प रब धमा परी िनजको हातबाट
ठह याएको सु फै सला सदर हने गरी भएको पनु रावेदन ह या हन गएको भ ने देिखँदा िनजलाई सव वसिहत
अदालत, तल
ु सीपरु दाङको फै सला मनािसब नै ज मकै द गदा चक पन जाने देिखएको र कै द वष १२
देिखने ।
(वा ) गदा ऐनको म सद पूरा हने हँदा पनु रावेदक
िकटानी जाहेरी घटना थल िववरण, ितवादी खके कुमार वलीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
लास जाँच कृित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, १८८ नं. बमोिजम कै द वष १२ कायम हने ।
ितवादीह लालबहादरु खड् का एवं मनबहादरु वलीले इजलास अिधकृत: जगदीश साद भ
गरेको बयान शेरबहादरु ख ीसमेतको घटना िववरण क यटु र: संजय जैसवाल
कागज एवं बकप समेतका आधारबाट ितवादी इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभु म् ।
खके कुमार वलीको मतृ क मनबहादरु वलीको
ह यामा संल नता रहेको पिु हँदा िनजको हकमा
इजलास नं. १०
यानस ब धी महलको १३(१) नं. को कसरु मा सोही
नं. बमोिजम सव वसिहत ज म कै द हने ठहराएको
१
सु फै सला सदर हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तल
िव भर साद े , ०७०-CR-०६६२, जबरज ती
ु सीपरु दाङको फै सला मनािसब नै देिखने ।
ितवादी
खके कुमार
वलीलाई चोरी, नेपाल सरकार िव. िहरामणी घत मगरसमेत
यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
ितवादी िहरामिण घत मगरको साथबाट
सव वसिहत ज मकै द ितवादी लालबहादरु खड् का कको चाबी, लू बक
ु , रेडसेल मोबाइल बरामद भएको
र मनबहादरु वलीलाई यानस ब धी महलको १७(३) छ । कको बा १ क ७५५० नं. प रवतन गरी मे.१ ख
नं. बमोिजम ३ वष कै द हने तथा ितवादी बेलधर ४३५६ बनाएको अव थामा क बरामद भएको छ ।
टमटा र ढाकावीर टमटाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ बरामदी मचु ु का बेरीतको छ भ ने ितवादीह ले
पाउने गरी पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु दाडबाट उठाएको पिन छै न । बरामदी मचु ु का मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
िमित २०६९।०३।१८ मा भएको फै सला िमलेकै १७२ नं. को ि या पूरा गरी तयार भएकोमा स देह
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देिखँदैन । मौकाको सािबती बयानलाई बरामदी िनजलाई सो ा मलाई स यनारायण चौधरी र महमद
मचु ु काको पिु ग ररहेको अव था छ । यी िमयाले यहाँ याई राखेका हन्, स यनारायण चौधरीले
ितवादीह प ाउ परेको थान दाङ घोराहीबाटै खाना याइिदएको हँदा खाँदैछ भ दा सोही समयमा
कको न बर प रवतन ग रराखेको अव थामा क स यनारायण र मोहमद िमयाँ आइपगु े भनी गरेको
भेिटएको हँदा यी ितवादीह ले चोरी गरी िलन खाने मौकाको कागज ितवादी स यनारायण चौधरीले
मनसायबाट नै गाडीको न बर प रवतन गरेको भ ने ब चालालसँग िलनपु न रकम निदएकोले ब चालाल
पिु भइरहेको अव था छ । के वल अदालतमा इ कारी साइकल चढी क चनपरु ितरबाट धो ाहाितर जाँदै
बयान सा ी ारा पिु गरेकै आधारमा चोरीका सामान गरेको देखी बोलाउँदा नबोली सरासर जान लागेकोले
ितवादीह बाट बरामद भएको य माणलाई किलम िमयाँको सहयोग िलई िज मा िदएको हँ
नजरअ दाज गरी ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट भनी अिधकार ा अिधकारीसम गरेको कागज
सफाइ िदने गरी भएको फै सला िमलेको नदेिखने ।
जाहेरवाला सख
ु न दन चौधरीले स यनारायणसँग
अत: उि लिखत आधार कारणह बाट बाबु ब चालालको लेनदेन िववादका कारण िनज र
ितवादीह िहरामिण घत मगर, अ बर बढु ामगर िव दे र चौधरी र महमद िमयाँसमेत भई अपहरण
र टुिनल बढु ामगरलाई सु नवलपरासी िज ला गरेको भ ने स यनारायणको मख
ु बाट थाहा पाएको हो
अदालतको फै सलाले सफाइ िदने गरी भएको भनी अदालतमा गरेको बकप , ितवादी स यनारायण
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, चौधरीको घरबाट पीिडतको साइकल बरामद भएको
बटु वलको िमित २०६९।१२।२७ को फै सला बरामदी मचु ु कासमेतबाट ितवादी स यनारायणको
उ टी भई ितवादीह ले कसमेत कूल िबगो . मख
ु बाट थाहा पाएको हो भनी अदालतमा गरेको बकप ,
१३,२८,५००।– बराबरको स पि चोरी गरेको ितवादी स यनारायण चौधरीको घरबाट पीिडतको
ठहरेकोले मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १ नं. िवपरीतको कसरु साइकल बरामद भएको बरामदी मचु ु कासमेतबाट
गरेको पिु भएकोले िनज ितवादीह लाई चोरीको ितवादी स यनारायण चौधरीकै ज रयाबाट कसरु
१२ नं. बमोिजम िबगोबमोिजम ज रवाना र जनही १ अपराध भएको भ ने देिखँदा ितवादी िव दे र चौधरी,
मिहना कै द हने ।
किलम िमयाँ र मख
ु ीलाल चौधरीलाई कसरु बाट सफाइ
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
िदने ठहरी भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
क यटु र: याम साद रे मी
अदालत, राजिवराजको िमित २०६९।३।११ को
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभु म् । फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
२
ितवादी स यनारायण चौधरी र महमद
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी िमयाँको िमलेमतोबाट पीिडत ब चालाल चौधरीको
तेजबहादुर के .सी., २०६९-CR-०७८६, २०७०- अपहरण भएको देिखएकोले िनजह लाई अपहरण तथा
CR-१३३३, अपहरण तथा शरीरब धक, नेपाल शरीरब धक िलनेको महलको १, २, ३ नं. बमोिजमको
सरकार िव. स यनारायण चौधरीसमेत, स यनारायण कसरु मा सोही महलको ३ नं. बमोिजम जनही ८ वष
चौधरी िव. नेपाल सरकार
र ऐ.महलको ७ नं. बमोिजम जनही थप २ वष कै द र
ितवादीम येका महमद िमयाँको ीमती
.७५,०००।– ज रवाना गरेको पनु रावेदन अदालत,
सरीदा खातुनले िनजको घरमा ब चालाललाई देखी राजिवराजको िमित २०६९।३।११ को फै सला िमलेको
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भए पिन कसरु ठहर भएपिछ पीिडतलाई सोही महलको ितवेदनबाट पिु भइरहेकोले िनज ितवादीको
७ नं. बमोिजम ितपूित भराइ िदनपु नमा ितपूित काय जबरज ती करणीको १ नं. बमोिजमको देिखन
नभराई भएको फै सला िमलेको नहँदा सो हदस म आएकोले सोही महलको ३नं.क देहाय ५ बमोिजम
के ही उ टी भई ितवादीह बाट पीिडतलाई तजिबजी िनज ितवादी िवनोद कुवरलाइ ५(पाँच) वष कै द हने
ितपूित .१०,०००।– दश हजार भराइिदने ठहन । ठह याएको सु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
िमलेकै देिखन आउने ।
क यटु र: याम साद रे मी
हाँगा नफाटेको ठूली आमा नाताको देिखएको
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् । र हाडनाता करणीको २ नं.को हाडनाता पनलाई
जबरज ती करणी गरेको पिु हन आएकोले हाडनाता
इजलास नं. ११
करणीको २ नं. बमोिजम सजाय गदा ३ वषदेिख ६
वषस म कै द हने देिखएकोले सु िज ला अदालत
१
हाडनाता गरेतफ हाडनाता करणीको २ नं. बमोिजम २
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी अिनलकुमार वष मा थप कै द गन ठह याएको फै सला निमलेकोले
िस हा, ०७१-CR-०२६८, कत य यान, चोरी र िु टपूण ठहर के ही उ टी गरी ितवादी िवनोद
जबरज ती करणी, िवनोद कुँवर िव. नेपाल सरकार
कुँवरलाइ हाडनाता करणीको २ नं. बमोिजम थप ३
ितवादी िवनोद कुँवरले मौका तथा वष कै द हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
अदालतमा गरेको सािबती बयानलाइ जाहेरी दरखा त, फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
बरामदी मचु ु का, लासजाँच मचु ु का, शव परी ण
ितवादी िवनोद कुँवरले सानमु ाया कुँवरलाइ
ितवेदनसमेतले समिथत गरेकोले िनज ितवादी मारी मतृ कको साथमा रहेको .१०,६००।िवनोद कुँवरले ठूली आमा नाता पनलाइ जबरज ती पोतेसिहत नौगेडी र पोते नभएको ितलहरी िलई
करणी गरेको र अपराध लक
ु ाउने िनयतले झु डाइ गएकोमा ितवादी मौका तथा अदालतमा सािबती
मारेको देिखयो । ितवादीले नै मतृ कलाई हाडनाता नै रहेको र बरामदी व तु ितलहरी ४० लालको
नाता पन ठूली आमालाइ जबरज ती करणी गरी
.२३६८०।-, नौगेडी ५० लालको २९६००।अपराध लक
ु ाउने मनसायले झु ड् याई मारेको त य भनी हेराकाजी शा य ए ड स स सनु पसलले मु य
पिु भएकोले कत य यानतफ िनज ितवादी िवनोद खल
ु ाएको देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम गरगहना
कुँवरलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम र नगदसमेत िबगो .६४,३८०।- बराबर ितवादी
सव वसिहत ज मकै द गरेको सु तथा पनु रावेदन िवनोद कुँवरले जबरज ती चोरी गरेको देिखन
अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
आएकोले िबगो .६४,३८०।- कायम गरी ज रवाना
ठूली आमालाइ राितको समयमा गोठमा गई गरी चोरीको १४(२) बमोिजम ज रवानाबापत समेत
याल खोली पसी िनज ठूली आमालाइ जबरज ती कै द गरेको र गरगहना िफता पाइसके कोले नपगु िबगो
प टाइ जबरज ती करणी गरेकोमा ितवादी िवनोद
.१०,६००।- जाहेरवालाबाट भराई िदने ठह याएको
कुँवरले मौका तथा अदालतमा सािबती भएकोमा पनु रावेदन अदालतको फै सलासमेत िमलेकै देिखन
मतृ कको योिनबाट रगत बगेको भ ने लासजाँच मचु ु का आउने ।
र Injury sustain in the vaginal भ ने शव परी ण
मतृ क आ नै गोठ घरमा सतु ेको अव थामा
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यी ितवादी िवनोद कुँवर करणी गन मनसायले शैि क यो यताको माणप र अि तयार दु पयोग
गएको र जबरज ती करणी गरेपिछ अपराध लक
ु ाउने अनस
ु धान आयोगको आरोपप साथ पेस भएको
मनसायले मतृ कलाइ झु डाइ मारेको देिखँदा य तो शैि क यो यताको माण प पनु : माणीकरणको लािग
जघ य अपराधमा कसरु वीकार गरेको कारणले मा िवशेष अदालत काठमाड बाट लेखी पठाउँदासमेत
सजायमा कमी हन स ने नदेिखँदा अ.बं. १८८ नं. को िनजको नाउँको शैि क यो यताको माण प Fail
सिु वधा यी ितवादीले पाउने नदेिखने ।
भनी माणीकरण भई आएको यहोरा लेखी आएको
तसथ िवनोद कुँवरलाई हाडनाता करणीको देिखँदा िनजको उ शैि क माणप न कली नै रहे
महलको २ नं. बमोिजम थप २ वष कै द गन र िबगो भएको त य थािपत हन आउने ।
.१०,६००।- ज रवाना हने तथा ज रवानाबापत
ितवादी जनकराज भस
ु ालका उपर सािबक
समेत कै दको सजाय हने ठह याएको हदस म सु
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र चिलत
लिलतपरु िज ला अदालतको िमित २०६९।१०।८
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) नं.
को फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ठहराइ बमोिजम सजायको माग दाबी िलएको देिख छ भने
ितवादी िवनोद कुँवरलाई हाडनाता करणीको िनज ितवादीले उ माणप २०६० सालमा पेस
२ नं. बमोिजम थप ३ वष कै द र चोरीको िबगो . गरी २०६० सालमा .स.िन. पदमा बढुवा भएको र
६४,३८०।- बमोिजम ज रवाना भई सोबापतसमेत कै द २०६८ सालमा .ना.िन.पदमा बढुवा हँदासमेत उ
गरी बरामद नभएको िबगो .१०,६००।- ितवादीबाट माणप पेस गरेको भ ने देिखन आएकोले िनजले
जाहेरवालालाई भराई िदने र जबरज ती करणीको सो पेस गरेको समयमा कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई
३(५) नं. बमोिजम ५ वष कै द हने र मनसायपूवक चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ कै कानूनी
यान मारेकोमा यानस ब धीको महलको १३(३) यव था नै आकिषत हने ।
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको
तसथ मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण
सु फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, र माणह बाट िनज ितवादी जनकराज भस
ु ालले
पाटनको िमित २०७०।११।११ को फै सला िमलेकै न कली यहोराको आई.ए.को शैि क यो यताको
देिखँदा सदर हने ।
माण प पेस गरी चिलत ाचार िनवारण ऐन,
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
२०५९ को दफा १६(१) को कसरु गरेको ठह याई
क यटु रः अिमरर न महजन
सोही ऐनको दफा १६(१) बमोिजम िनज ितवादीलाई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १७ गते रोज ६ शभु भ् । छ(६) मिहना कै द र .१०,०००।- ज रवाना
२
हने ठह याएको सु िवशेष अदालत काठमाड को
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी तेजबहादुर िमित २०७२/७/१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा
के .सी., ०७२-CR-१२१०,
ाचार (न कली
यथ िझकाउनपु न देिखएन । अतः िवशेष अदालत
माणप ), जनकराज भुसाल िव. नेपाल सरकार
काठमाड को फै सला सदर हने ।
ितवादी जनकराज भस
ु ालले िवशेष अदालत इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
काठमाड मा बयान गदा उ शैि क यो यताको क यटु र: िवके श गरु ागाई
माणप न कली होइन स कली हो पनु : माणीकरण इित संवत् २०७३ साल फागनु १० गते रोज ३ शभु म् ।
गराई पाउँ भनी िजिकर िलएको र सो अनु प िनजको
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२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०६८-WO-११५४, उ ेषण / परमादेश,
समुनलाल शा य िव. लोक सेवा आयोग, के ीय
कायालय, अनामनगर, काठमाड समेत
िनवेदक समनलाल
शा य िमित
ु
२०६३।०४।०१ र िवप ी कृ ण िज.सी.
२०६३।०३।३२ देिख बहाल भई कामकाज गरेको
यहोरा लोक सेवा आयोगको जानकारी स ब धमा
च.नं. ४८९ को िमित २०६८।११।५ को प बाट
देिख छ । बढुवा िनयिु उपर िच नबझ
ु ाई रट
िनवेदकले बढुवा सिमितको सिचवालय सामा य
शासन म ालयमा उजरु ी िदएकोमा एकै िमितमा
रा.प. ततृ ीय ेणीमा िनयिु पाएको बढुवा िसफा रस
हनभु एका कृ ण िजसी र उजरु ीकता समलाल
ु शा यले
िनयिु पाए पिन कृ ण िज.सी. २०६३।३।३२ मा
र समनलाल
शा य २०६३।४।१ मा मा हािजर
ु
भएको भनी लोक सेवा आयोगको च.नं. ४८९ िमित
२०६८।११।५ को प बाट देिखँदा यसरी दवु ैजनाको
काय मता बापतका अ य ा ाङ् कह , बराबर भए
तापिन भौगोिलक े बापतको अङ् क िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा २४ग बमोिजम स बि धत पदमा
काम गरेको आधारमा दान गदा िनज कृ ण िजसी
को कूल ा ाङ् क ७१.०१२१ भ दा उजरु ीकता
समनलाल
शा यको कूल ा ाङ् क ७१.००८७
ु
भएको उजरु ीकता बढुवा िसफा रसमा नपरेको भनी
िनणय भएको देिखन नआउने ।
रट िनवेदक र बढुवा भएका कृ ण
िज.सी. घ वगको भौगोिलक े मा कायरत रहेको
पाइ छ । रट िनवेदकभ दा १ िदन अगावै िवप ी कृ ण
िज.सी. घ वगको भौगोिलक े मा कायरत रहेको
पाइ छ । रट िनवेदकभ दा १ िदन अगावै िवप ी कृ ण
िज.सी. हािजर भएको कुरा लोक सेवा आयोग च.नं.

इजलास नं. १२
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७२-WO-०२९१, उ ेषण,
जयदीप गौतम िव. ि .िव. िचिक साशा अ ययन
सं थान िव ाप रषद् महाराजग ज, काठमाड समेत
िनवेदक ५ वष शैि क काय म अ ययनको
लािग भना भएको भए तापिन थम फे ज िनयिमत
(पिहलो पटक) प ात्् अ तीनपटक पूरक परी ा
िदन पाइने यसप ात्् नपाइने भ ने कुरा स बि धत
िनकायको सूचनामा प पमा उ लेख भएको र
िनवेदकले िनयिमतप ात्् तीन पटक परी ा िदइसके को
देिखयो । कुनै पिन शैि क सं थामा िव ाथ भना हने
कानूनी यव था, पाठ् य मको तजमा,
ु मू याङ् कन
िविध तह पार गन समय आिद िनधारण गन अिधकार
स बि धत सं थालाई ऐन, िनयमले अिधकार िदएको
ह छ । यस कार ऐन िनयम ारा द अिधकार योग
गरी सािधकारबाट भएको िनणयलाई समान पमा सबै
िव ाथ ह लाई लागू ग रएको कायलाई अ यथा भ न
निम ने हँदा ि .िव. िचिक साशा अ ययन सं थान
तथा ि .िव.सँग स ब धन ा कलेजह को शैि क वष
२०६८।०६९ का लािग नातक तहमा िलइने िव ाथ
भनास ब धी िव ततृ सूचनाको नितजा काशन तथा
भना ि या शीषकको ७ नं. मा सत उ लेख ग रएको
र सो सत वीकार गरी यी िनवेदक MBBS मा भना
भएको र उ सत आफूबाट पालन भएको भनी भ न
नसके को अव थामा िश ाको हकबाट वि चत गरेको
भनी दायर भएको ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
क यटु र: उ रमान राई
इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् ।
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४८९ को िमित ०६८।११।५ को जानकारी प बाट िम ने देिखएन । अतः सरकारी कायालय, र िज.िव.स.
देिखन आयो । यसअनु प िनजामती सेवा ऐन, २०४९ का ेपला चोकबाट रीतपूवक जारी भइरहेको
को दफा २४ ग (४) मा कुनै एक भौगोिलक े मा अनमु ितको आधारमा भए गरेको कायह आफै ँमा
दईु सय ते ीस िदन जु हािजर नभई सो भौगोिलक दोषपूण रहेको छ भनी मा न निम ने ।
िवकास िनमाणको लािग य चािहने क चा
े को अङ् क पाइने छै न भ ने यव थाबाट भौगोिलक
े बापतको अङ् क गणना गदा जु हािजरलाई पदाथको आव यकता पदछ भ ने कुरामा िववाद नै हन
आधार मा नपु न बा या मक यव था रहेको स दैन । क चा पदाथको पमा रहेको रोडा ढुंगाको
पाइ छ । जसबाट यी रट िनवेदकको भ दा िवप ी उ खनन् गन कानूनले तोके को सतह को अधीनमा
कृ ण िज.सी. भौगोिलक े बापतको अङ् क वत: बढी रही िदनपु न ह छ । यसरी रोडा ढुंगा उ खनन् गन नै
हन जाने देिखन आएकोले बढुवा सिमितको सिचवालय निदने हो भने िवकास िनमाण ज तो काय नै अव
सामा य शासन म ालयको िवप ी कृ ण िज.सी. हन स दछ । तसथ कानूनले तोके को मापद ड पु याएर
लाई बढुवा गरेको िनणय रीतपूवककै देिखन आयो । रोडा ढुंगा उ पादन गन पाउँदैन भ न िम ने देिखँदैन ।
तसथ िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको उ ेषण यसथ वातावरणीय भाव र िवकास िनमाणको बीचमा
परमादेशलगायतका उपयु आ ा आदेश जारी गनपन
स तल
ु
ु न कायम गरी उ ोग स चालनको काय गन िदनु
अव था देिखन आएन । ततु रट िनवेदन खारेज वा छनीय हने ।
हने ।
आशापरु ी रोडा ढुंगा उ ोग निजकै रहेका
इजलास अिधकृत: मक
जागिृ त िव ालय र आशापरु े वर महादेव मि दरको
ु ु द आचाय
क यटु र: देवीमाया खितवडा
तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफमा िवप ी आशापरु ी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् । रोडा ढुंगा स लायस ा.िल. उ ोग स चालन भएमा
िव ालय र धािमक थललाई असर पन छै न भनी
इजलास नं. १३
िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको पाइ छ । िनजी
गठु ीअ तगतको ज गाका मोहीह ले रोडा ढुंगा उ खनन्
१
कायको लािग म जरु गरी उ ोग खो न अनमु ित िदएको
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी पिन पाइयो । िव ान तथा िवधी म ालयले पेस गरेको
ई र साद खितवडा, ०६८-WO-०३१३, उ ेषण िलिखत जवाफमा वातावरण ास आउने काय भएमा
/ परमादेश, सोनाम िसं तामाङसमेत िव. उ ोग िनय ण ग रने भनी ितब तासमेत उ लेख गरेको
म ालय, िसंहदरबारसमेत
पाइ छ । आशापरु ी रोडा ढुंगा उ ोगले सावजिनक
आशापरु ी रोडा ढुंगा स लायस ा.िल. वन जंगल, खोलानालाको बगर योग गरी उ पादन
उ ोगले ा गरेको अनमु ितको स ब धमा सो अनमु ित गरेको पिन देिखँदैन । तसथ कानूनबमोिजमको सबै
प जारी गन िनकाय र िसफा रस गन िनकायको कुरा ि या पूरा गरी कानूनबमोिजम अनमु ित िलई िवप ी
ाकृितक यायको िस ा तबमोिजम िनज सं थाह को आशापरु ी रोडा ढुंगा उ ोगले रोडाढुंगा उ पादन गरेको
कुराह सु नपु नमा सनु वु ाइको मौकासमेत दान नगरी काय गैरकानूनी देिखन आएन । अतः उि लिखत
िनज सं थाह ले िनवेदन दाबीको उ ोग स चालनको त य एवम् आधार कारणह बाट िनवेदकको िनवेदन
लािग जारी गरेको अनमु ित र िसफा रसलाई बदर गन मागबमोिजम उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी
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गन िम ने देिखएन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
२०७०।१२।१८ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
क यटु र: रमेश आचाय
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शभु म् ।
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
इजलास नं. १४
§ ०७०-MS-०००३,
अदालतको
अवहेलनामा सजाय गराई पाउँ, नानीकुमार
१
लामासमेत िव. महािनदशक, खानी भू-गभ मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा.
िवभाग, लैनचौरसमेत
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०३०९, उ ेषण,
§ ०७०-WO-११४९, उ षे ण / परमादेश, िसंहराज डाँगी िव. िश ा म ालय, िसंहदरबार
नानीकुमार लामासमेत िव. वातावरण िव ान काठमाड समेत
र िविध म ालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदकलाई अविध नपगु ी ग रएको स वा
२
स ब धमा िवप ी िश ा म ालयको िलिखत
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी जवाफबाट सामा य शासन म ालयको सहमित
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१३६९, िनषेधा ा िलई स वा गरेको भ ने पिन देिखँदैन । िनजामती सेवा
/ परमादेश, राम पदारथ महतो िव. शाि तदेवी झा
िनयमावली,०४९ को िनयम ३६(७) मा भएको कानूनी
िववािदत िक ा न बर ६१८ को ज गाको यव थाअनस
ु ार कुनै िनजामती कमचारीलाई अविध
स ब धमा यीनै िनवेदक र यथ ह को बीचमा फौ.नं. नपगु ी स वा गनु परेमा स वा गनको
ु आधार स वा
५४२ को िकत जालसाजी र दे.नं. १९२६ को िलखत प मा उ लेख गनपन
ु ह छ । यसरी अविध नपगु ी
दता बदर मु ा सलाही िज ला अदालतमा िवचाराधीन स वा ग रएकोमा अविध नपु दै स वा गनको
ु पट
रहेको भ ने देिखन आएको छ । िवचाराधीन रहेको सोही कारण खोली स वास ब धी िववरण धानम ी
मु ाबाट िनवेदकले कानूनी उपचार ा गनस ने नै तथा मि प रषदको
् कायालयमा पठाउनु पनछ भ ने
अव था रहेको छ । हाल यथ को नाउँमा उ ज गा यव थासमेत रहेको पाइ छ । सोबमोिजमको कायिविध
दता रहेको छ । सो दताको बारेमा उ मु ाको िकनारा िनवेदकलाई स वा गदा अवल बन ग रएको देिखएन ।
नभएस म ज गामा भोग आवाद गनबाट वि चत गन यसरी िनवेदकलाई अविध नपगु ी स वा ग रएको िश ा
िम ने देिखँदैन । मु ा परी हक वेहक नछु एस म ज गा म ालय (सिचव तर) को िमित २०७१।५।३१ को
आवाद नै गन निम ने पिन हँदैन । उ िवचाराधीन िनणय कानूनअनक
ु ू ल देिखन नआउने ।
रहेको मु ामा भोग बाली बारेमा अदालतबाट आव यक
तथािप िनवेदन मागबमोिजम िवप ी िश ा
आदेश हन स ने पिन अव था रहने ।
म ालयबाट गैरकानूनी त रकाले ग रएको िमित
अतः अदालतमा िवचाराधीन रहेको उ
२०७२।५।३१ को स वा बदर गराई मा न िमित
मु ा िकनारा नभएस म भोग गन र बाली बु न नरो नु २०७२।७।११ मा िनवेदन परेको र उ िनवेदनउपर
भनी िवप ीह को नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी सनु वु ाइ भई यस अदालतबाट स वाप काया वयन
गन गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित नगनु भ ने अ त रम आदेश जारी भई स वा रोिकई
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हालस म िनवेदक िज ला िश ा कायालय, डो पामा आधारमा शेषपिछको िनविृ भरणमा हकदार मा न
नै कायरत रहेको अव था देिखयो । अिहले सनु वु ाइ कानूनत: िम ने देिखँदैन । ई छाइएको हकदार भएस म
हँदाको अव थास म कानूनले तोके को स वास ब धी अ कुनै पिन हकवालाले िनज जितसक
ु ै निजकको
यनु तम अविधसमेत पूरा भइसके को देिखएको हँदा भए पिन िनविृ भरणमा दाबी गन पाउने नदेिखने ।
अब उ स वास ब धी िनणय बदर गनपन
तसथ, िनवेदकका पित ठाकुर साद आचायले
ु योजन
देिखएन । तसथ उ ेषणको आदेश जारी गरी रहन आफू िव िव ालयको सेवामा वहाल रहँदै गरेको
नपन ।
यि गत िववरण फारममा र िनविृ भरण पाउने यि ले
स वा गदा चिलत कानूनमा तोिकएको भनपन
ु िववरणमा का छी ीमती िशवादेवी आचायको
ि या र कायिविधको समिु चत अनशु रण गनु नाम इ छाइएको यि को महलमा उ लेख गरेको हँदा
आव यक ह छ । स वा गन पाउने अि तयारीको िनजको मृ यपु िछ पाउने िनविृ भरणमा का छी ीमती
आडमा कानून ारा िनधा रत ि या पूरा नगरी स वा िशवादेवीले िनविृ भरण पाउने गरी नेपाल सं कृत
गनु उिचत होइन । कानूनको पालना गनु कानूनको िव िव ालयबाट िमित २०७१।१२।३० मा गरेको
शासन कायम गनको लािग आव यक ह छ । िविध र िनणयको जानकारी िनवेदकलाई िमित २०७२।१।९मा
ि यालाई प छाएर ग रएका िनणयह वे छाचारी गराएको जानकारी प कानूनबमोिजम नै जारी भएको
ह छन । यसलाई मा यता िदन सिकँ दैन । ततु देिखँदा उ िनणयलाई उ ेषणको आदेशले बदर
िववादस ब धी स वा िनणय हेदा िश ा म ालयका गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सिचवले कमचारी स वा गदा पालन गनपन
ु िविध इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
र ि याको अनशु रण गरेको देिखएन । तसथ अब क यटु र: याम साद रे मी
उ ा त कमचारीको स वास ब धी िनणय गदा इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभु म् ।
कानूनमा तोिकएको सत र ि या पूरा गन गनु भनी
िवप ीह का नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
इजलास नं. १५
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
क यटु र: सिबना अिधकारी
१
इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभु म् ।
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
२
अिनलकुमार िस हा, ०६९-WO-०६६६, उ ेषण /
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. परमादेश, अ णकुमार झा िव. वा य सेवा िवभाग
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०६३१, उ ेषण, टेकुसमेत
भगवती आचाय िव. नेपाल सं कृत िव िव ालय,
िनवेदक अिधकृत सात तहको कमचारी
बेलझु डीसमेत
भएको र सात तहका कमचारीह लाई पल
ु दरब दीबाट
िनवेिदका भगवती आचाय जेठी ीमती भए कामकाज गन खटाउन िम ने निम ने स दभमा हेदा
पिन िनज अंशब डा िलई २०५७ सालमै छु ी िभ न नेपाल वा य सेवाको सात तहका कमचारीह लाई
भइसके को देिखएको छ । िनजलाई पिन ठाकुर साद पल
ु दरब दीबाट कामकाज गन खटाउनेस ब धी
आचायले आ नो शेषपिछ िनविृ भरण पाउने यि मा कायिविध, २०६९ को ख ड २ को २.१ नं. मा “पल
ु
इ छाइएको नदेिखएको अव थामा ीमती भएकै दरब दीमा पद थापना गरी कामकाज गन खटाउने
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िज मेवार िनकाय स बि धत समूह उपसमूहसँग परमादेश, शा तकुमार झासमेत िव. एन.आई.िड.सी.
स बि धत िवभाग रहने छन्” भ ने यव था गरेकोले यािपटल माकट िल. कमलपोखरीसमेत
उ कायिविध अनस
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
ु ार यी िनवेदकलाई वा य सेवा
िवभागले गरेको स वालाई अि तयारवाला िनकाय को दफा १७(१) (ग) को यव थालाई एक कृत
होइन रहेछ भनी भ न िम ने नदेिखने ।
िनदशन, २०६९ को िनदशन ६, बदुँ ा नं. १ को उपबदुँ ा
िवभागले िनवेदकलगायत वा य सेवाको नं. १३ ले शंकुिचत पारेको देिखयो । उपयु िनदशन
सात तहका कमचारीलाई जहाँसक
ु ै थानमा नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा ७९ अ तगत
खटाउन स ने देिख छ । सो कायिविधको २.२ को जारी भएको देिख छ । सो दफा ७९ ले नेपाल रा
ख ड (क) (ख) को यव थाबाट अ य सेवा समूहमा बकले वािण य बक तथा िव ीय सं थालाई िनयमन
समेत खटाउने स ने नै देिख छ । यी िनवेदकलाई गन पाउने र सो स ब धमा आव यक देिखएका
वा य सेवा िवभागले एउटै िज ला र एउटै िवषयमा आव यक िनदशनसमेत िदन पाउने अिधकार
उपमहानगरपािलका अ तगत रामघाटमा रहेको एउटा िदएको देिखयो । य तो िनदशन ऐनका उ े य एवम्
सं थाबाट वा य सेवाकै अक सं थामा स वा आव यकलाई हेररे यसको काया वयनको लािग जारी
भएको र ती दवु ै सं थाह एकै ठाउँमा रही बीचमा ग रने हँदा िवधाियका ारा बनाइएका ऐनको दायरालाई
सडकले छुट्याएकोस म देिखँदा िनवेदकको हक सीिमत वा िव ततृ गन गरी िनदशन वा आदेश जारी हन
िहतिवपरीत काय भयो भ न िम ने देिखँदनै । यित स ने देिखँदैन । ऐनमा उ लेख भएको यव थालाई
सामा य कुरामा अ य त सू म संवेदी भई अदालतबाट िनयमनकारी िनकायको िनदशनले काट् ने हो भने
ह त ेप गन उिचत र आव यक देिखँदैन । तसथ िवधाियका ारा कानून िनमाण गनको
ु औिच य नै
ततु रट िनवेदन खारेज ।
समा हने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
िनयम िविनयम वा िनदशन जारी गन
क यटु र: ेमबहादरु थापा
कानूनबमोिजम अिधकार ा िनकायले ऐन र ऐनले
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभु म् ।
योजन गरेको अिधकारको दायरािभ रहेर काम गन
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार आव यक ह छ । यस स दभमा हेदा उ िनदशनको
फै सला भएका छन्:
यव था बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन,
§ ०६९-WO-११३९, उ ेषण / परमादेश, २०६३ को दफा १७ को उपदफा (१) को ख ड (ग)
अ णकुमार झा िव. वा य सेवा िवभाग को ितकूल रहेको देिखयो । कुनै िनयमक िनकायले
टेकुसमेत
जारी गरेको िनदशन ऐनमा भएको यव थाको ितकूल
§ ०७०-WO-०४५४, उ ेषण / परमादेश, भएमा सो हदस म य तो िनदशनको वै ता नहने ।
अ णकुमार झा िव. वा य सेवा िवभाग
तसथः नेपाल रा बकबाट जारी भएको
टेकुसमेत
उ िनदशनको संशोिधत अंशबाट िनवेदकले उठाएको
२
िवषय स बोधन भइसके को र संशोिधत यव था बक
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी तथा िव ीय सं थास ब धी ऐनको दफा १७(१)(ग)
अिनलकुमार िस हा, ०६९-WO-१२५६, उ ेषण / को ितकूल नदेिखएकोले ततु रटको योजन
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नरहेको हँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
फुयालले अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
बयान गदा कसरु मा इ कार रही बयान गरे तापिन
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मतृ कको लास बरामद भएको िमित २०६९।२।२६ को
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभु म् । अिघ लो िदन अथात् िमित २०६९।२।२५ का िदन
§ यसै लगाउको ०६९-WO-११८१, आफू र मतृ कसँगै बसी र सी खाएको कुरामा सािबती
उ ेषण / परमादेश, नारायण सु दर े रही अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम समेत
िव. एन.आई.िड.सी. यािपटल माकट िल. बयान ग रिदएको पाइ छ । सोही बयान यहोरालाई
कमलपोखरीसमेत
पिु ट हने गरी उ
ितवादी र मतृ कले र सी
खाएको होटलमै उपि थत प चबहादरु बलमपाक र
इजलास नं. १९
पसलवाला िहरा तामाङले ग रिदएको मौकाको कागज
र अदालतसमेतमा ग रिदएको बकप यहोराले पिु
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी गरेको पाइ छ । ितवादीले घटना भएकै साँझ मतृ क
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०००८, कत य कहाँ छन् भनी खोज खबर गनु भोिलप ट िनजसँग
यान, कृ ण साद फुयाल िव. नेपाल सरकार
सो दा िनजले संकेत गरेकै थानतफ मतृ कको लास
मतृ क मनोज भ ने िख त साद फुयालको भेिटनल
ु ाई संयोगमा मानी घटनामा ितवादीको
िमित २०६९/२/२६ गते मतृ अव थामा लास संल नता रहेको िथएन होला भनी मा नु मनािसब
भेिटएपिछ ततु मु ाको उठान भएको रहेछ । मतृ कको हने देिखएन । ितवादीले वारदात घटनापूवको
मृ यु के कसरी भएको हो भनी अनस
ु धानका ममा प रि थितलाई सामा य पमा िलई घटनाको बारेमा
िनजका भाइ टंक साद फुयालले िमित २०६९/२/२८ कसरु मा इ कार रही सो िदन िबहानदेिख बेलक
ु ास म
गते दाजल
ु ाई िनज भोला भ ने कृ ण साद फुयालले नै आफूसँग रहेको भ ने सा ीह लाई बकप गराउन
नै मारेकोमा िव वास ला छ भ नेसमेत यहोराको लगाएको भएपिन सो िजिकर पिु गन भने सके को
जाहेरी दरखा त िदएको र मतृ कको लास उ ानो नपाइने ।
अव थामा रहेको, मतृ कको घाँटी निजक २ इ च
िमिसल संल न त यगत माण तथा
डाम देिखएको, पछािड घाँटीमा २ इ च खोि एको, प रि थितज य माणह बाट यी ितवादीकै काय
टाउकोको पछािडप १ इ च चोट रहेको, मतृ कको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको देिखन आयो ।
लास भेिटएको थानमा खाडलसमेत खनेको मतृ कको मृ यु हनभु दा अिघ लो िदनस म यी
देिखएको, मतृ कको बे ट (पेटी) खल
ु ेको अव थामा ितवादी र मतृ क साथै रहेको मादक पदाथ सेवन गरेको
रहेको पाइएको भ ने घटना थल कृित मचु ु का र देिख छ । आफूसँग िदनभर रहेको यि भोिलप ट
The cause of death is head injury भनी मृ यक
ु ो मतृ अव थामा फे ला परेको अव था देिख छ । आ नो
कारण उ लेख भएको मतृ कको शव परी ण ितवेदन काय कारणबाट मृ यु भएको हैन भ ने ितवादीले
(Autopsy Report) समेतका कागजह बाट मतृ कको यो यस कारणबाट यो यसरी मृ यु भएको हो भनी
मृ यु वाभािवक िकिसमको कालगितले भएको नभई मतृ कको शरीरमा परेको चोट अ य कारणबाट परेको
कत यबाटै भएको देिखन आउने ।
अव था कारणसमेत खल
ु ाई िदनसके को अव थासमेत
पनु रावेदक ितवादी भोला भ ने कृ ण साद देिखँदनै । ितवादीबाहेक अ यसँग गएको वा अ य
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, माघ - २
यि सँग झैझगडा भएको भ नेसमेत िमिसल संल न
माणह बाट खु न आएको नदेिखने ।
एकल इजलास
तसथ, उि लिखत त य, आधार र कारणबाट
ितवादी भोला भ ने कृ ण साद फुयालको कत यबाट स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०४४४,
मतृ क मनोज भ ने िख त साद फुयालको मृ यु भएको उ ेषण / परमादेश, ितथलाल े समेत िव. का.िज.
देिखँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ नं. का.म.न.पा. वडा नं. २५ मा कायालय रहेको
तथा १३(३) नं. िवपरीतको कसरु मा सोही महलको हनुमानढोका दरबार सं हालय िवकास सिमितसमेत
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
व ततु ः रट िनवेदकको कथनबमोिजम नै
गन गरी भएको सु महो री िज ला अदालतको िमित िवप ी हनमु ानढोका दरबार सं हालय िवकास सिमित
२०७०।३।२३ को फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन र रट िनवेदकह बीच पसल भाडामा िदनेस ब धी
अदालत, जनकपरु बाट िमित २०७१।९।२३ मा भएको करारको अविध समा भइसके को छ । उ करारको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अविध समा भएपिछ कानूनबमोिजम नयाँ करार
ितवादी भोला भ ने कृ ण साद फुयालले नभएस म यितत भइसके को करारको िनर तरता गन
अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतसम कसरु सिकने अव था हँदैन । सोहीबमोिजम घरधनी िवकास
अपराधमा इ कार रही बयान गरेको, भाइचाराको सिमितले करार ारा नयाँ यव था गन कानूनले रोक
स ब ध रही मानपन
ु स मको पूव रसइवी के ही नभएको, लगाएको अव थासमेत नहँदा यस िववादमा घर
जोिखमी हितयारसमेत योग नग रएको अमानवीय बनाउनेको ८ नं. आकिषत हने अव था छै न । साथै
त रकाबाट शा ती िदई कत य गरेको अव थासमेत िवप ीले कािशत गरेको भाडाको नयाँ सूचनाबमोिजम
नरहेको, मानपनस
मको कारण अव थासमेत ट सामेल हन तथा दाबी पेस गन रट िनवेदकले स ने
ु
पले नखल
ु ेको, दवु ैजनासँगै साथ रहेको अव थामा अव था बाँक नै हँदा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश
सामा य िववाद हँदाको अव था कारणबाट मृ यु हन जारी हने अव था नहँदा िवप ी िझकाई रहनु पनसमेत
गएको देिखएको समेतका कारण रहेबाट ितवादीलाई नदेिखएकाले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सव वसिहत ज मकै द गदा यादै चक पन जाने भई इजलास अिधकृत: िव वनाथ भ राई
िववेक र औिच यको ि कोणबाट समेत ितकूल क यटु र: िवके श गरु ागाई
देिखने अव था रहेबाट कसरु को मा ाभ दा बढी इित संवत् २०७२ साल पस
ु २९ गते रोज ४ शभु म् ।
सजाय हनस ने अव था िव मान रहेको देिखँदा
§ यसै कृितको ०७२-WO-०४४५, उ ेषण
ततु मु ामा थािपत त य र कारणलाई हेदा
/ परमादेश, ितथलाल े समेत िव. का.िज.
यूनतम सजाय गदासमेत यायको मकसद पूरा हने
का.म.न.पा. वडा नं. २५ मा कायालय रहेको
नै अव था देिखएकाले मल
हनुमानढोका दरबार सं हालय िवकास
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
बमोिजम ितवादी भोला भ ने कृ ण साद फुयाललाई
सिमितसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
७ (सात) वष मा को कै द सजाय हन मनािसब हने राय
फै सला भएको छ ।
ठहर हने ।
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
इित संवत् २०७४ साल जेठ १९ गते रोज ६ शभु म् ।
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