फागुन

–

२

पाि क काशन
वष २४, अङ् क २२

२०७२, फागुन १६–३०

पूणाङ्क ५६८

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
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४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५१२ (स पादन),
पादन), २५११ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )

या सः ४२६२८७८,
४२६२८७८, पो.व.न.
पो.व.न. २०४३८
२०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी राजे सुवेदी, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
अिधव ा ी ल मीदेवी दाहाल (रावल) ितिनिध, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी नरह र आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
सहरिज ार ी नहकुल सवु ेदी, सव च अदालत

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

स पादक : ी गजे बहादरु िसंह
काशन,
काशन, स चार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी राजन बा तोला
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
ना.स.ु ी सर वती खड् का
ना.स.ु ी ल मण िव.क.
ना.स.ु ी रमाद
रमादेवे ी यौपाने
ना.स.ु ी िवनोदक
िवनोदकुमार यादव
िस.कं . ी वु सापकोटा
क युटर अपरेटर ी सदु शन साद आचाय
क युटर अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादरु े
कायालय सहयोगी ी ेमलाल महजन

भाषािवद् : उप ा. ी रामच फुयाल

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

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
िवशेष इजलास
५
संयु इजलास
६
इजलास नं. १
८
इजलास नं. २
६
इजलास नं. ३
१३
इजलास नं. ४
७
इजलास नं. ५
७
इजलास
लास
नं
.
८
२
इज
इजलास नं. ९
२
एकल इजलास
१
ज मा
५७

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

िनणयह को सारसङ् ह
िवषयगत आधारमा
वग कृत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानस
ु ार गनपनछः
ु
सअ बल
ु िे टन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बल
ु िे टन २०७२, फागनु – 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 ठेगाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय

प /िवप

पृ

िवशेष इजलास
1.

2.

उ ेषण /
परमादेश
उ ेषण /
परमादेश

१-४

मालच द

दगु डसमेत

राजे

9.

साद पौडेलसमेत िव.
10.

धानम ी तथा मि प रषदक
् ो

11.

४-९

उ ेषण / च माया
े

िव. भूिमसधु ार
12.

गौतमसमेत िव. नेपाल

6.

7.

कत य

उ ेषण

13.

अिधव ा स लु ितवारी िव.
नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
सानु

आले

भ ने

14.

शा त

यान

तामाङसमेत िव. नेपाल सरकार

कत य

कमला भस
ु ाल िव. नेपाल सरकार

सरकार
९-१५

मोतीराम आचाय िव. वा य
तथा जनसङ् या म ालयसमेत

अदालतको नानीराम हमागाई ं िव. गृह सिचव
अवहेलना अिनलकुमार िघिमरे
लेनदेन

महे र धान ( े ) िव. िस ाथ
फाइना स िलिमटेड

दता हक िव
कायम

उ ेषण सं कृ त िव िव ालय, के ीय

परमादेश

ने टीमाया तामाङ िव. नेपाल

छुट ज गा िव भ ने के शव साद कोइराला

परमादेश तथा यव था म ालयसमेत

उ ेषण /

यान

कायालयसमेत

कायालय, बेलझु डी, दाङसमेत
5.

कत य

इजलास नं. १

कायालयसमेत

सोमे
4.

िव.

धानम ी तथा मि प रषदक
् ो

संयु इजलास
3.

8.

15.

यान
i

ब दी
य ीकरण

यवु राज भ ने ब ी साद

पोखरेल
िव णु साद

कोइराला

िव.

कारागार कायालय, िड लीबजार,
काठमाड समेत

ज गा तेरो िदवाकर बा तोला िव. ग बीरा
मेरो
उ ेषण /
परमादेश

काक समेत
राजन िसलवालसमेत िव. लोक
सेवा आयोग, के ीय कायालय,
अनामनगर, काठमाड समेत

16.

सरकारी नेपाल सरकार िव. टेकबहादरु

अजनक
ु ु मार खड् का िव. िज ला

कागज िकत ब नेत

24.

इजलास नं. २

(खैरो

25.

सरकार

हेरोइन)
18.

19.

20.

21.

कत य
यान
कत य
यान
कत य
यान
कत य
यान

दानबहादरु सनु वु ारसमेत िव.

26.

नेपाल सरकार
ल ला भ ने करण ऋिषदेवसमेत

27.

िव. नेपाल सरकार
नेपाल सरकार िव. राजे

साद

28.

अछङवोसमेत
नेपाल सरकार िव. िकरण
पोखरेलसमेत

29.

इजलास नं. ३

२२-३१

जंगवीर राईसमेत िव. िज ला
22.

उ ेषण

शासन

कायालय,

30.

ओखलढुङ्गासमेत
23.

उ ेषण /
परमादेश

रिव राज
े

हरी

कायालय,

सलाही

मलङ् गवासमेत

१५-२२

लागु औषध दख
ु ी साद साह िव. नेपाल
17.

िनषेधा ा

िव. सख
ु त

लागु औषध राजे

खड् गीसमेत िव. नेपाल

खैरो हेरोइन सरकार
उ षे ण /
परमादेश
लेनदेन

कमल साद

इँटेनी

िव.

धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
दीपक खितवडा िव. कृ णमाया
खल
ु ाल

लागु औषध लखनराय यादव िव. नेपाल
(गाँजा)

सरकार

मोही

राजिकशोर राय िव. राम सु दर

नामसारी यादवको

म.ु स.

गन

ग रपाउँ

प टीदेवीसमेत

मानव

शोभा चौधरीसमेत िव. नेपाल

बेचिबखन सरकार
तथा
ओसारपसार

उप यका नगर िवकास सिमित,

31.

िवरे नगर सख
ु तसमेत

ii

उ ेषण / राजे

के .सी. िव. वन तथा भ-ू

परमादेश संर ण म ालयसमेत

32.

33.

उ ेषण /
परमादेश
ाचार

के दार बराल िव. लोक सेवा
आयोग,

के ीय

35.

36.

37.

38.

39.

अंश दपोट
उ ेषण
अंश दता
जालसाज
कत य
यान
स पि

41.

नेपाल सरकार िव. देवीलाल राय
अमात

42.

३१-३५

कत य
यान
उ ेषण /
परमादेश

ेमलाल लोध िव. औधराजी
लोध

43.

िनषेधा ा

44.

लागु औषध

उ व साद पने िव. िनजामती
िकताबखानासमेत
बनु साह सोनार िव. ब चा साह
सोनारसमेत

45.

श भु राउत कुम समेत िव. ब चा
साह सोनारसमेत
अजनक
ु ु मार िव

46.

िव. नेपाल

सरकार

उ ेषण /
परमादेश

कृ णबहादरु नेपालीसमेत िव.
नेपाल सरकार
यख
ु बहादरु

िल बस
ू मेत

िव.

िज ला िश ा कायालय, ते थुम
र सोका मख
ु समेत
स यनारायण पासीसमेत िव.
िजलेदार पासी
Baba Umoru िव. नेपाल
सरकार
तेजनाथ रजालसमेत िव. िज ला
िवकास सिमितको कायालय,
पवत कु मासमेत

रोजगार ठगी सरकार
रघनु ाथ राउत किहरको म.ु स.

शु ीकरण सरकार
म डल

३५-४०

वैदिे शक दानबहादरु शाही िव. नेपाल

दावा टासी लामा िव. नेपाल
स यनारायण

40.

कायालय,

अनामनगरसमेत

इजलास नं. ४
34.

इजलास नं. ५

47.

िव.

िनषेधा ा रामनारायण रजकको हकमा

उ ेषण /
परमादेश

ग र आ नो हकमा समेत परमा
राउत अिहरसमेत िव. मंगल
मतीया देवीको म.ु स. गन
राजा साद यादवसमेत

ीमती मनतोर साफ
iii

इजलास नं.८
48.

49.

कत य
यान
लेनदेन

४०-४२

टंकबहादरु िल बू िव. नेपाल

51.

सरकार
बहादरु

हमागाई

52.

४२-४३

वैदिे शक नेपाल सरकार िव. शम ला
50.

रोजगार

परमादेश

िज ला

हरी

मैनालीसमेत

ठगी

iv

उ षे ण /
परमादेश

कायालय,

बारासमेत

एकल इजलास

िव.

हरेकृ ण साद िसंह

इजलास नं.९

उ ेषण /

गोखल
ु महतो निु नयासमेत िव.

४३-४४

महासागर अयालसमेत िव
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, फागनु - २
सालको कायिविधअनुसार सुिवधा माग गन िनयातमा
नगद ो साहनस ब धी कायिविध, २०७० को दफा
िवशेष इजलास
१४(४) ले िनवेदकलाई ब देज गरेकोसमेत नपाइने ।
िनयात अिभवृि ग र यापार घाटा कम
१
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी ओम काश गद सोधा तर ि थितमा सधु ार याउने उ े यले
िम र मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०- नेपाल सरकारबाट िनयातमा नगद ो साहनस ब धी
WS-००१२, उ ेषण/परमादेश, िज ला कै लाली, कायिविध जारी गरेको र यस कायिविधको योगबाट
यापार व न हने कुरालाई समेत आ मसात्
मोहनपुर गौरा गा.िव.स.वडा नं.७ अवि थत कोिहनरु
ए ो इ डि जका साझेदार भई आ नो हकमा ग रएको छ । यापार व न गन नगद ो साहन
समेत काठमाड िज ला का.म.न.पा.वडा नं.३० िदने निदने भ ने वािण य नीितको कुरा हो । यो कुनै
ब ने मालच द दुगडसमेत िव. धानम ी तथा यि , नाग रक वा संघ सं थासँग आब संवैधािनक
हकसँग जोिडएको िवषय पिन होइन । यापारमा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
िनवेदकले िनयातमा नगद ो साहनस ब धी नगद ो साहनस ब धी कुरालाई संिवधानले कुनै
याभूित गरेको छै न । नेपाल सरकारले कायका रणी
कायिविध, २०६८ बमोिजमको सिु वधा ा गनपन
ु
भिन िजिकर िलए पिन २०६९ भदौ मसा तस म अिधकारअ तगत नीितगत िनणय िलई जारी गरेको
व तु िनयात ग र २०६९ काि क मसा तस ममा नगद ो साहनको कायिविधमा संवैधािनक िनिहत
नगद ो साहनका लािग उ ोग िवभागमा िनवेदन रहेको नदेिखएकाले असंवैधािनक भिन चनु ौती िदन
गनपनमा
उ तोिकएको यादिभ िनवेदन दता िम ने अव था नदेिखने ।
ु
व तु िनयात गदा िनयातमा नगद
नग र २०७०।१।७ मा मा िनवेदन गरेको देिखन
आएको छ । २०६८ सालको कायिविधले िदएको नगद ो साहनस ब धी कायिविध, २०७० को अनस
ु ूची
ो साहनस ब धी सिु वधा कटौती ग र िनर तरता १ र २ मा उि लिखत दरमा नगद ो साहन उपल ध
निदएको भए उठाउन िम ने िथयो । तर ततु गराइने र यसरी नगद ो साहन िदँदा यनू तम ३०
िववादमा िनवेदकले दाबी िलए ज तो अव था ितशत मू य अिभवृि भएको हनु पन भिन व तु
देिखएको छै न । तोिकएको यादमा िनयात ग र िनवेदन िनयात गरेको यथाथतामा आधा रत नगद ो साहन
िदएका र िनयात गरे पिन तोिकएको यादमा िनवेदन िदने िनणय िलनु संिवधान िव को कुरा होइन । व तु
निदएका हकमा स म फरक यव था गरेको देिखन िनयात गरेकामा नगद ो साहन िदने नीित संिवधानमा
आएको छ । २०६८ सालको कायिविधमा उि लिखत आधा रत याभिू त नभएकाले कायिविधमा प रवतन
सिु वधा माग गन २०६९ भदौ मसा तिभ व तु िनयात ग र सरकारको िवशेषािधकारमा सीमा तो न तोकाउन
ग र २०६९ काि क मसा तिभ िनवेदन िदनपु न सत खो नु मुनािसब हन नआउने ।
सारवान् िवषय ऐनबाट नै िनि त गन
छ । कानूनले तोके को सत नमा ने तर सिु वधा माग गन
िम ने भ ने अथ गन िम दैन । कानूनको सिु वधा माग ग र छ । तर नीितगत कुरालाई यवि थत गन जारी
गनले कानूनका सत पिन पालन गनु पदछ । २०७० ग रएको कायिविधबाट सारवान् हक िसिजत हने
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०७०-WS-००२८, उ ेषण/परमादेश,
वा हक नैसिगक हने पिन होइन । २०६८ सालको
रतनलाल के िडयासमेत िव. महािनदशक
कायिविधले िदएको सिु वधालाई २०७० सालको
उ ोग िवभागसमेत
कायिविधले िनर तरता निदएको अव था पिन होइन ।
२
यसरी पिहले दान गरेको सिु वधालाई िनर तरता िदई
२०६८ सालको कायिविधलाई ित थापन गरेको मा. या. ी क याण े , मा. या. ी ओम काश
अव थामा उ कायिविध ित थापन गन नहने भ ने िम र मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा.,
०६८-WS-००५७, उ ेषण/परमादेश, काठमाड
िनवेदकको कुनै तािकक आधार भएको नदेिखने ।
अतः नगद ो साहनस ब धी २०६८ िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३२ मा
सालको कायिविधको सुिवधा ा गन २०६९ भदौ अवि थत डेभलपमे ट बकस एसोिसएसनको तफबाट
मसा तस म व तु िनयात ग र २०६९ काि क अि तयार ा भई आ नो हकमा समेत ऐ. का
मसा तस ममा उ ोग िवभागमा िनवेदन िदई स नपु न महासिचव राजे साद पौडेलसमेत िव. धानम ी
कायिविधको सत िनवेदकले पालन गरेको देिखएको तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
वग िवभाजन गनको
छै न । िनवेदकले बदर माग गरेको कानून कायिविधस म
ु बोधग य आधार र वग
भएको हँदा कायिविधबाट कसैको सारवान् हक हनन् िवभाजन ग रएका सं थाले ा गन सिु वधा िबच
नहने भएबाट संवैधािनक परी णको िवषय हन स ने िववेकपरक स ब ध छ र सो कुरा यायका मा य
भएन । िनयातमा नगद ो साहनस ब धी कायिविध िस ा तिवपरीत छै न भने यसरी ग रएको िवभाजनमा
सरकारको वािण य नीितअ तगत जारी ग रएको हँदा परेका कुनै सं थाले अक हैिसयत र िभ न काय
सरकारको य तो नीितगत िवषयमा ह त ेप ग र कृितको सं थाको समान हनुपन भिन समानताको
कायिविध बदर गन तथा सरकारको िवशेषािधकारमा िनरपे अथ ग र दाबी गन िम दैन । “क” र “ख” वगका
सीमा तो न मनु ािसब नहँदा मागबमोिजम आदेश जारी सं थाह को काय कृ ित, सं था दता हँदा वीकार
गरेको सत र िनजह ले ा गरेको इजाजतप को
गन िमलेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
वगसमेत फरक रहेकाले फरक हैिसयत भएका
इजलास अिधकृ त: दीपक ढकाल
सं थाले फरक सिु वधा ा गन कुराले समानताको
क युटर: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शुभम् । हक उ लङ् घन भएको भिन अथ गन िम ने नदेिखने ।
संघ, सं था, क पनी, प रषद्, कोष,
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनुसार
िव िव ालय आिद रा यका िनकायह ले बक तथा
आदेश भएका छन्:
०७०-WS-००१३, उ ेषण/परमादेश, िव ीय सं थासँग कारोबार गदा वा िन ेप रा दा नेपाल
मालच द दुगडसमेत िव. धानम ी तथा रा बक वा ‘क’ वगको बक वा वािण य बकसँग मा
गनपन
मि प रषद्को कायालयसमेत
ु भिन जारी ग रएको िविभ न ऐनह मा कानूनी
०७०-WS-००१४, उ ेषण/परमादेश, ावधानह ले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
मालच द दुगडसमेत िव. धानम ी तथा को धारा १२(३)(च) ले दान गरेको पेसा, रोजगार,
उ ोग र यापार गन वत ताको हक हनन् गरेको
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
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भ ने िजिकर रहेतफ िवचार गदा बक तथा िव ीय ४७(२) बमोिजमको िव ीय कारोबार ग र आएका
सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) ले “ख” िनवेदक सं थाह ले “ख” वगको िव ीय सं थाले
वगका िव ीय सं थाले याज वा िवना याजमा िन ेप गन पाउने िव ीय कारोबार ग र आएको भ ने कुरा
वीकार गन तथा य तो िन ेपको भु ानी िदने, िनवेदन लेखबाट नै देिखँदा िनवेदकह लाई िव ीय
आ नो ाहकको तफबाट जमानत प जारी गन र कारोबार गनबाट वि चत गरेको भ ने देिखन नआएबाट
सोबापत ाहकसँग सत गराउने, सरु ण िदने, िधतो िनवेदकह को वत ताको हकमा असर परेको भ न
ब धक िलने वा ते ो यि को जेथा जमानत िलन निम ने ।
रा यले नाग रक वा कुनै िनजी संघ
पाउनेलगायतका अ य िव ीय कारोबार गन पाउने
अिधकार दान गरेको देिख छ । उ अिधकारह को सं थालाई आ नो िन ेप कुनै िनि त बक वा िव ीय
योगमा बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ सं थामा मा रा न पाउने ग र कानून बनाई जारी
को दफा ४७(२) तथा संघ, सं था, क पनी, प रषद,् गरेको अव था छै न । “ख” वगका िव ीय सं था
कोष, िव िव ालय आिद िनकायह सँग स बि धत िनवेदकह ले नाग रक वा कुनै िनजी संघ सं थाबाट
िवषयगत िवशेष ऐनले कुनै ब देज लगाएको अव था िन ेप वीकार गन तथा य तो िन ेपको भु ानी
छै न । संघ, सं था, क पनी, प रषद्, कोष, िव िव ालय िदने, आ नो ाहकको तफबाट जमानत प जारी
आिद सं थाका कानूनह ले तोके को बकमा िन ेप गन र सोबापत ाहकसँग सत गराउने, सरु ण िदने,
रा ने कुराले िवकास बक वा अ य िव ीय सं थाले िधतो ब धक िलने वा ते ो यि को जेथा जमानत
िन ेप िलन पाउने अिधकारमा कटौती भएको वा िलन पाउनेलगायतका अ य िव ीय कारोबार गन
पाउने अिधकार ा भए रहेको अव थामा समेत
अङ् कुस लगाइएको भ न निम ने ।
चिलत कानूनबमोिजम रा यलाई ा हने यापार व न गन िहसाबले मा स पि को हकमा
राज , सरकारी वा सावजिनक रकम कानूनबमोिजम असर परेको भिन ऐन बदर माग गरेको िनवेदकह को
तोिकएको बकमा रा नपु न ावधानले िवकास दाबीलाई वैधािनक दाबी भ न निम ने ।
संघ, सं था, क पनी, प रषद,् कोष, आयोग
बकह लाई रा यले हतो सािहत गरेको भ न
पिन िम दैन । रा यले नाग रक वा कुनै िनजी संघ र िव िव ालयसमेत ६० सं थाका ऐनह जारी भई
सं थालाई आ नो िन ेप कुनै िनि त बक वा िव ीय लागू भएका िवधायनका कुनै ावधानह स ब धी
सं थामा मा रा न पाउने ग र कानून बनाई जारी सम या हो भने य ता सम यालाई संशोधन गराई
गरेको भए िनवेदकले दाबी गरेज तो हक हनन् हने मा न िनवेदकह स बि धत िनकायमा जानुपन हो तर
ग र कानून बनेको भ न सिकने अव था हने िथयो, सो पहल नग र आ नो यापार व न गन िहसाबले
तर तुत िववादमा िनवेदकले दाबी गरेज तो य तो मा िनवेदकह ले ऐन बदर माग ग र अदालत वेश
अव था छै न । नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा गरेको देिखयो । िनवेदकह को संवैधािनक र कानूनी
५(१)(च) बमोिजम बिकङ तथा िव ीय कारोबार हकमा असर नपुगेस म अदालतले चिलत कानूनमा
गन नेपाल रा बकबाट इजाजत ा ग र बक ह त ेप ग र कानून बदर गन िम दैन । िवधाियकाले
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा आव यकताअनस
ु ार िववेक योग ग र ऐनको संशोधन
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र प रमाजन ग र उपयु कानून बनाउन र िनवेदकले िलखतसमेतका माण कागजात संल न ग र िनवेदन
माग गरेको िवषयमा उपयु ताको आधारमा स बोधन दाबीको िक.नं. १३०१ को ज गाको दता छुट भएकाले
गन स ने नै हँदा त काल मागबमोिजम आदेश जारी छुट ज गा दता ग रपाउँ भिन िनवेदन िदएकामा उ
गनपन
ु नदेिखएकाले िवप ीह को नाममा आदेश जारी पा रत िलखतका स ब धमा कुनै कुरा उ लेख नै
ग र रहन पन अव था िव मान नहँदा ततु रट नग र सरकारको नाममा दता भइसके काले पुनः
यि िवशेषका नाममा दता हन नस ने भिन िनवेदन
िनवेदन खारेज हने ।
तामेलीमा रा ने ग र िवप ी मालपोत कायालय,
इजलास अिधकृ तः दीपक ढकाल
का ेपला चोकबाट मशः िमित २०६४।३।२८ र
क युटर: िवके श गरु ागाई
२०६७।८।२७ मा भएका िनणयह कानूनस मत
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
रहेको नदेिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
ठहछ । अब यी िनवेिदकाले दाबीको ज गा छुट दता ग र
संयु इजलास
पाउँ भिन िनवेदनसाथ पेस गरेका माण कागजातको
मू याङ् कन तथा कानूनबमोिजम जे जो बु नु पन हो
१
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश बझ
ु ी िनवेिदकाका नाममा उ ज गा दता हने नहने
िम , ०६९-WO-०३०२, उ ेषण / परमादेश, स ब धमा िनणय गनु भिन िवप ी मालपोत कायालय,
च माया े िव. भूिमसुधार तथा यव था का ेपला चोकका नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: स तोष साद पराजल
म ालयसमेत
ु ी
रट िनवेिदकाले आमा बु कुमारीबाट िमित क यटु र: रामशरण ितिमि सना
२०३५।६।१३ को पा रत बकसप िलखतबाट इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २५ गते रोज ६ शभु म् ।
२
िववािदत िक.नं. १३०१ को ज गाको हक ह ता तरण
ग र िलएको र सो िलखत अ ािप कायम रहेको देिखएको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
भै िनजले भोगको िजिकरसमेत ग ररहेको देिखएको िम , ०७१-WO-०३११, उ ेषण, सोमे
अव थामा आ नै कायालयबाट कानूनबमोिजम गौतमसमेत िव. नेपाल सं कृ त िव िव ालय, के ीय
रिज ेसन पा रत भै कायम भएको े ता माण र कायालय, बेलझु डी, दाङसमेत
िव िव ालय सभाबाट भएको िनणय
कारोबारसमेतका सम माणको मू याङ् कन ग र
िनवेिदकाका नाममा दाबीबमोिजम ज गा दता हने िव िव ालयका लािग सामा यतयाः अि तम रह छ
नहने भ ने स ब धमा िनणय ग रिदनु पनमा ती े ता र सो कायम भइसके को िनणयउपर कानूनबमोिजम
माणका स ब धमा कुनै कुरा उ लेख नै नग र बाहेक उठाउन सिकने अव था नरहने ।
समानताको हकले िनरपे पमा सबैलाई
िनवेदन दाबीलाई इ कार गन ग र िवप ी मालपोत
कायालयबाट भएका उि लिखत िनणयह कानून र समान यवहार गनु पछ भ ने अथ बोध गन नभई समान
अव थाका यि ह का िबचमा मा समान यवहार
यायस मत रहेको भिन मा न निम ने ।
रट िनवेिदकाले पा रत बकसप ग रनु पछ भ ने मा यता रा दछ । अव था समान
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नरहेकामा आ नो हकको आधार सिु नि त नग र तवरले दायर हन आएको तुत रट िनवेदनमा
मागबमोिजम आदेश जारी हनस ने अव था देिखन
उनाउ यि को हकमा िबना हकदैया दाबी गन वा
गन पिन िम दैन । िवप ीले िनविृ भरण पाउने भएकाले नआउने ।
आफूह ले पिन पाउनुपछ भ ने िनवेदकह को भनाई इजलास अिधकृ तः स तोष साद पराजल
ु ी
कुनै कानून र तकमा आधा रत रहेको देिखँदैन । क यटु रः अिमरर न महजन
युनतम् सेवा अविध नपगु ी िनविृ भरण िदन िम ने इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २२ गते रोज ३ शभु म् ।
३
पिन नहने ।
आ नो हकको पिु नग र अ को हकमा स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
अनाव यक इ या वा तल
ु ना ग र अ य यि को िम , ०७१-WO-१०६३, उ ेषण / परमादेश,
हकमा असर पान िहसाबले दाबी गन िम दैन । रट अिधव ा स लु ितवारी िव. नेपाल सरकार, धानम ी
िनवेदकह ले आफूह को समयाविध नपगु ेको तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
ऐनले िदएको अिधकार योग ग र सरकारी
कारणले िनविृ भरण पाउन नसके को भ नेस म
उ लेख गरेको तर िवप ीह को के , कुन र किहलेको ज गाको समुिचत यव थापन गनको लािग सरकारबाट
िनणयबाट िनवृि भरण ा गन नसके को हो सो कुरा जारी भएको कायनीितलाई थम ि मा शङ् काको
पिन उ लेख गन सके को देिखँदैन । िनवेदकह ले घेरामा राखी हा न पन अव था नहने ।
मूलतः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी वा
आफूह को सेवा अविध थप गन माग ग र कुनै
िनवेदन िदएको र य तो िनवेदनमा कुनै िनणय भएको सावजिनक ज गालाई उपयु ताको आधारमा िलज
भए सोउपर वा िनणय नग र िदएको भएमा सोउपर वा अ य त रकाबाट कुनै यि सं था वा िनकायलाई
िनवेदन िदन स नेमा सोतफ कुनै माग दाबी रहेको पिन उपल ध गराएको अव थामा यसबाट चिलत कानून
देिखँदैन । नपगु अविधको हकमा कानूनबमोिजम थप वा सावजिनक हक वा कसैको मौिलक वा कानूनी
हक हनन् भएको अव थामा कानूनबमोिजम हक
ग रिदएको वा जोडी िदएको वा अविध परु याएकामा
्
बाहेक अविध नपगु भए पिन िनवेदकह लाई चलन ग र पाउन माग गनस ने अिधकार सरु ि त नै
िनवृि भरण पाउन माग गन र य तो मागको हकमा रहेको हँदा सरकारी ज गाको उपयु ताको आधारमा
आदेश जारी गन िम ने हँदैन । अक तफ िव िव ालय यव थापन गनस ब धी कायनीितबाट त काल कोही
सभाको े ािधकारमा अनिु चत पमा वेश ग र रट कसैको मौिलक वा कानूनी हक हनन् भएको वा सरकारी
े बाट ह त ेप गन िम ने पिन नदेिखने हँदा िवप ी वा सावजिनक ज गाको दु पयोग हने अव था भएको
िवदरु साद पौडेललाई िनविृ भरण दान गन ग र मा न निम ने ।
रट िनवेदकले सरकारी ज गा दता िलजमा
िवप ी नेपाल सं कृ त िव िव ालय सभाबाट िमित
२०७१।६।३ मा भएको िनणयबाट रट िनवेदकह को उपल ध गराउनेस ब धी कायनीित, २०७१ मा
के क तो हक अिधकारमा आघात पु न गएको हो सो समावेश भएका कुनै खास यव थाको बारेमा
कुराको प दाबी गन नसके को र आ नो हकमा प उठाएको नभई सवसामा य पमा स पूण यव था नै
दाबी नग र अकाले पाएको सेवा सिु वधाउपर इ यापूण खारेज गन माग गरेको देिखएको छ । उ कायनीितमा
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उ लेख भएका यव थाह को अ ययन ग र हेदा लािग सरकारी े को सहयोग अपेि त रह छ । सोही
सावजिनक वा सरकारी योजनका लािग आव यक आव यकतालाई मनन ग र नेपाल सरकारबाट उ
पन सरकारी ज गा िलजमा निदइने, िलजमा िदइने कायनीित जारी भएको भ ने िवप ीह को िजिकर
ज गाको िवषयमा थानीय िनकाय वा बािस दाको रहेको छ । व ततु ः सरकारी ज गाको उपयोगमा अितशय
िति या िलनुपन, ज गाको संर णको सिु नि तता, िनय ण गन र रा को पूवाधार िवकासस ब धी
ऐितहािसक, परु ाताि वक, धािमक, साँ कृितक आयोजनालाई आव यक ज गा उपल ध नगराउने
मह वका थलह को मौिलकतामा असर नपन अिन िवकास र आयोजनाको ाि का आशा रा ने
याभूित, य तै िलजमा िदइने ज गा कोप उ ार कुरा िवरोधाभाषपूण हन जाने ।
रट िनवेदकले िनवेदन प मा उ
तथा यव थापनका लािग आव यक नपन भ ने
गृह म ालयको िसफा रस, य तो ज गा थानीय कायनीितले सरकारी वा सावजिनक ज गाको
िनकायबाट स पादन ग रने कायका लािग आव यक दु पयोग हन जानेतफ चासो य भएको कुरा
नपन भिन थानीय िनकायको िसफा रस हनपु न मनन्यो य भए पिन सरकार आफै ँ मा उ रदाियपणू
लगायतका यव थाह समेिटएको देिख छ भने यस सं था भई सरकारी वा सावजिनक स पि को
योजनका लािग छानिबन, सजिमन एवम् िसफा रस संर णमा सरकार िज मेवारी पूण पमा सि य
गन िनकायसमेतको यव था गरेको पाइ छ । यसका रहेको मािन छ । सो नभएको अव थामा लोकत मा
अित र नाफामूलक काम कारोबारमा िलजमा ज गा जवाफदेिहता बहन गन र गराउने धेरै उपायह
उपल ध गराउने भएमा िलज रकमको स ब धमा ह छन् । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
ित पधा गराई जसले बढी िलज रकम ितन कबल
ु २४(१) को ितब धा मक वा यांशको दु पयोग
गदछ सो यि , िनकाय वा सं थालाई िलजमा ज गा वा गैरकानूनी योग गरेको ख डमा कानूनी ि या
वतः ि याशील हन स दछ र स ब िनकायह ले
उपल ध गराउने, िलजको रकम ित पधा गन प
पि कामा सूचना कािशत गन, िलज ा कताले आ-आ नो काय े लाई ि याशील बनाउनु पन
आ नो दािय व परू ा नगरे िलज स झौता र गन ह छ । सरकारले आ ना िज माको सरकारी
सिकने, अनगु मन तथा िनरी ण गन, वािषक ितवेदन स पि लाई गैरकानूनी उपयोग गरेको भ ने अव थामा
बाहेक कानून ारा द अिधकार उपयोग गन उसको
पेस गन ज तो िविभ न आधारभूत यव थाह उ
अ तिनिहत र कानूनी अिधकार हने हनाले गो ारा
कायनीितमा तोिकएको पाइने ।
पमा र सरकारी संय लाई अिव ास वा शङ् काको
िवकास गितिविध स चालन गनलाई व क
वा स ब अ य यि ले आयोजनाको कृित हेरी सबै भरमा ह त ेप गन पिन निम ने ।
उपयु ानस
अव थामा ठूला प रमाण वा े फलमा िनजी तौरमा
ु ारको िववेचनाको आधारमा
आ नै वा अकाको स पि मा उपभोग गन सिकने नेपाल सरकारबाट जारी भएको “सरकारी ज गा
अव था रह छ भ न सिकँ दैन । यस ि थितमा ठूला दता तथा िलजमा उपल ध गराउनेस ब धी
िवकास आयोजना वा पूवाधार िनमाण आयोजनाका कायनीित, २०७१” मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
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४
२४(१) को ितब धा मक वा यांशले दान गरेको
अिधकारअ तगत नै जारी भएको देिखएको र िनवेदन स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
दाबीबमोिजम उ कायनीितको यव थाबाट सरकारी गोपाल े , ०६८-CR-१४०८, १४०९, १४१०,
वा सावजिनक ज गाको दु पयोग हने अव था िव मान १४११, १४१२, १४१३, कत य यान, सानु आले
रहेको नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश भ ने शा त तामाङ िव. नेपाल सरकार, का टे
जारी ग ररहनु परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने । भ ने सोिभत राई िव. नेपाल सरकार, सानु भोकमरी
रट िनवेदन खारेज हने ठहरे पिन नेपाल भ ने र जत मो ान िव. नेपाल सरकार, सहदेव े
सरकारले जारी गरेको “सरकारी ज गा दता तथा िलजमा िव. नेपाल सरकार, लुरे भ ने सिवन राई िव. नेपाल
उपल ध गराउनेस ब धी कायनीित, २०७१” को सरकार, ठूलो भोकमरी भ ने िव णु सोनाम प रयार िव.
यव थाले सरकारी ज गा यि सं था वा िनकायलाई नेपाल सरकार
ितवादी सहदेव े को साथबाट मृतकको
५० वषस म िलजमा उपल ध गराउन स ने लगायतका
यव था भएको स दभमा सरकारी ज गा यसरी डायरी फे ला परेको भ ने बरामदी मचु ु का िमिसल
िलजमा उपल ध गराउँदा जवाफदेिहता र पारदिशता संल न रहेको समेत पाइयो । यसबाहेक ितवादीह
हन अिनवाय हन जा छ । उ कायनीितको तावनामा सहदेव े , सिवन राई, सोिभत राई, र शा त
नै सरकारी ज गाको उपयोगलाई भावकारी बनाउने लामाले लगाएको कपडामा लागेको रगत परी ण गन
पठाउँदा के ीय हरी वै ािनक योगशालाको िमित
भ ने उ लेख भएको देिखएकाले सारभूत पमा उ
उ े य ाि को लािग नेपाल सरकारले िलजमा िदइने २०६७।९।२२ को परी ण ितवेदनमा सो कपडामा
िनणय भएको ज गाको व तुगत िववरणको सावजिनक मानव रगत भेिटएको भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
यसबाट ितवादीह उ वारदातमा संल न नरहेको
काशन एवम् चार सार गन वा छनीय र उपयु
भएको देिखँदा उ कायनीितबमोिजम कुनै यि , भ ने ितवादीह को िजिकर ख डन हन पुगेको
िनकाय वा सं थालाई सरकारी ज गा िलजमा िदएको छ । ितवादीह म ये कसैले मतृ कको हात खु ा
काम कारवाही एवम् िनणयको सावजिनक पमा चार समा ने र कसैले हार गरेको भ ने ितवादीह को
सार एवम् काशनसमेत गनु र िलजमा िदएको ज गा अनुस धानको बयानलाई यी मािथ उि लिखत िविभ न
जनु योजनको लािग िदइएको हो सोबमोिजम नग र माणह ले समिथत गरेको पाइँदा ितवादीह
द ु पयोग गरेको वा िलजमा िदँदा नै गैरकानूनी काय भए उपरको कसरु ठहर ग र भएको पनु रावेदन अदालत,
गरेको भ ने कृ ितको कुनै गुनासो वा उजुरी ा भएमा हेट डाको फै सला अ यथा देिखएन । उ अदालतको
य तो िवषयको सनु वु ाई ग र िनणय िदने संय समेत िमित २०६८।११।१६ को फै सला सदर ह छ ।
खडा गनु भिन िवप ी नेपाल सरकार धानम ी तथा ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदन अदालतबाट ज मकै दको सजाय
मि प रषद्को नाममा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
कायम भई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादीह सहदेव
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
े , सोिभत राई, सिवन राई, शा त लामा र रि जत
क युटर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल भदौ २७ गते रोज १ शभु म् । मो ानको हकमा १२(बा ) वष कै द सजायको राय
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५
भएको स दभमा िवचार गदा उ अदालतले पूवयोजना
र रसइवी भएको नदेिखएको, ितवादीह किलला स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
उमेरको भएको, ब दक
ु वा य तै जोिखमी हितयारको गोपाल े , ०६८-CR-१३५२, कत य यान,
योग नभएको भ ने आधारमा घटी सजायको ताव कमला भुसाल िव. नेपाल सरकार
ितवादी कमला भुसाल मृतक जमनु ा
गरेको पाइयो । व तुतः अ.बं. १८८ नं. को योग
भस
ितवादीले आिथक वा सामािजक कारणले वा अ
ु ालक बुहारी रहेको र िनजको अ तरजातीय
कुनै बा यतामा परी मान नचाहँदा नचाहँदै पिन मारेको िववाह भएकाले घरमा िनजलाई कसैले मन नपराउने
हँदा िनज माइतितर नै ब ने गरेको त य िमिसल
छ छै न भिन घटनाको सू म मू याङ् कन ग र गनपन
ु
ह छ । रसइवी नहँदैमा, किललो उमेर हँदैमा वा मानमा संल न कागजातले देखाएको छ । यसबाट ितवादी
योग गरेको व तु जोिखमी नहँदमै ा गरेको अपराधको र मृतक प िबच रसइवी रहेको त य देिखएको छ ।
ग भीरतामा कमी आउँदैन । िनरपे पमा भ नु पदा यी अब मृतकको मृ यु कसरी र कसको कारणले भएको
आधारह अ.ब. १८८ नं. को योगका लािग पया भ नेतफ हेदा कमला भस
ु ालसमेतका ६/७ जना मािनस
र मनािसब हँदैन । यो कानूनी यव थाको योग गदा आई मलाई र मृतकसमेतलाई धा रलो हितयारले हार
रा यले कसरु दार ित िलएको द ड नीितको उ े य गरेको भ ने नारायण भस
ु ालको कागज एवम् अदालतमा
ममाहत भएको हनु हँदैन । ततु मु ामा पनु रावेदक िनज उपि थत भई गरेको बकप बाट देिखएको
ितवादीह सबैजना िमली मृतकलाई चोट हार छ । नारायण भस
ु ाल घटनाको य दश रहेको
ग र मारेको ि थित छ । मृतकसँग रहेको पैयाँ कुरा िनजलाई लागेको घा चोटको कृ ित र यसको
िलने उ े यले सबै पनु रावेदक ितवादीह िमली ितवेदनबाट समेत देिख छ । नारायण भस
ु ाल
सामूिहक पमा सि य भई मृतकलाई हार गरेको हँदा वारदात हँदाको अव थामा घटना थलमा नै रहेको र
यी ितवादीह लाई लागेको सजाय कम गनुपन कुनै िनजले ितवादीलाई आरोप लगाउनु पन खास कारण
औिच य देिखएन । सामूिहक पमा योजनाब ढङ् गले ितवादीले उ लेखसमेत गन नसके को अव थामा
य दश नारायण भस
मृतकलाई चोट परु याई
् मारेको अव थामा अ.ब. १८८
ु ालको भनाइलाई माण ा
नं. को योग हन नस ने हँदा ितवादीह सहदेव मा नपु न नै देिखन आयो । घाँटी कािटएको कारण
े , सोिभत राई, सिवन राई, शा त लामा र रि जत मतृ कको मृ यु भएको भ ने शव परी ण ितवेदन
मो ानको हकमा १२(बा ) वष कै द सजाय गन रहेको र धा रलो हितयारले हार गरेको भ ने
य दश नारायण भस
भिन ग रएको पुनरावेदन अदालत, हेट डाको मुलक
ु ालको बकप को यहोरा
ु
ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम ठहर छ । यसका अित र भाइलाई र आमालाई मारेपिछ
गरेको राय कायम हन स दैन । मकवानपुर िज ला आिथक यवहार पिन आ नो हातमा आउने र सख
ु सँग
अदालतले ितवादीह लाई ज मकै द गन ग र राखेको ब न पाउने सोची कमलाले नै मेरो आमालाई मारेक र
भाइलाई घाइते बनाएक हन् भिन ितवादीका लो ने
लगत कायम हने ।
धन साद भस
इजलास अिधकृ तः अिनलकुमार शमा
ु ालले बकप गरेको पाइ छ । यसरी
इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभु म् । मािथ उि लिखत बकप समेतको यहोराबाट ितवादी
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कमला भुसालले मृतक जमनु ा भस
ु ाललाई कत य ग र अिधकार ा अिधकारीसम को सािबती बयान
मारेको भ ने लेखाएबाट िनजह को उ भनाइलाई माणयो य देिखन आएकाले ितवादीले नवजात िशशु
माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम माणमा िजउँदो ज माई टाउको हात खु ामा ढुङ्गाले िक याई
िशशक
िलनुपन नै देिखने ।
ु ो कत य ग र मारेको त य पिु हन आयो ।
ितवादीको लो ने िवदेशमा रहेको अव थामा तसथ यी ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १
घरका सद यबाट आफू अपहेिलत अव थामा रहनु र १३(३) नं. को कसरु मा ऐ. को १३(३) नं. बमोिजम
परेको ि थितमा ितवादीले आ नी सासू मृतक सव वसिहत ज मकै द सजाय गन ग र पनु रावेदन
जमनु ा भस
ु ाल र घटनाका घाइते भएका देवर नारायण अदालत, धनकुटाबाट िमित २०६८।१२।१५ मा
भस
ु ाललाई मा रिदने ध क िदँदै आएक भ ने भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीलाई ५ वष कै द सजाय गन उपयु
जाहेरीमा उ लेख हनल
ु े पिन ितवादीले मृतकलाई
मानपन
ु उ े य िनिहत भई वारदात घटाएको देिखन हने भिन य भएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको
आएको हँदा ितवादी कमला भस
ु ालले जमनु ा अ.ब.१८८ नं. बमोिजमको रायतफ िवचार गदा यी
भस
ु ाललाई कत य ग र मारेको पिु भएको अव थामा ितवादी ने टीमाया तामाङको लो ने आफूसँग नरहेको
ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १३(१) नं. अव थामा देवर नाताका यि सँग शारी रक स पक
बमोिजम सव सिहत ज मकै द हने ठहर ग र भएको भई गभ रहन गएको र सामािजक लोक ल जाबाट
पनु रावेदन अदालत, बुटवलको फै सलालाई अ यथा ब ने िनयतले नवजात िशशल
ु ाई मारेको देिखएको तथा
भ न िमलेन । उ अदालतको िमित २०६८।९।२५ को िनजमा आि त अ य नाबालक छोराह समेत भएको
फै सला मुनािसब नै हँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको प रि थितलाई मू याङ् कन ग र हेदा यी ितवादीलाई
कानूनबमोिजम सजाय गदा चक पन जाने हँदा यी
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवादीलाई ५ वष कै द सजाय गन राय कायम हने
इजलास अिधकृ त: अिनलकुमार शमा
इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभु म् । ठहछ । सोहीअनुसार ितवादीको नाममा लगत क न
भिन संखवु ासभा िज ला अदालतमा पठाइिदनू ।
६
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-CR-०१९३, कत य यान, पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः अिनलकुमार शमा
ने टीमाया तामाङ िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शुभम् ।
बयान गदा गाउँघरमा नरा ो ह छ भिन खो सामा रहेको
इजलास नं. १
ढुङ्गाले नवजात िशशुको टाउकामा िक याई कत य
ग र मारेको त यमा सािबत भई बयान गरेको तथा
१
िनजको उ सािबती बयानलाई लास कृित मचु ु का
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज
तथा पो माटम रपोट ज तो वत एवम् त ययु
माणह ले समथन गरेको देिखँदा यी ितवादीको जोशी, ०७१-WO-०४८५, उ ेषण, मोतीराम
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आचाय िव. वा य तथा जनसङ् या म ालयसमेत खारेज हने ठहरेकाले यस अदालतबाट भएको िमित
आफू रहे बसेको िज लाको एक भागबाट २०७१।९।२३।४ को अ त रम आदेश वतः िनि य
अक भागमा स वा हँदमै ा वा य िनयमावलीको हने ।
िनयम ३१ख (ङ) को िवपरीत भयो भ ने सो ावधानको इजलास अिधकृ तः अिनलकुमार शमा
कठोर यव था गनु हँदैन । पचास वष नाघेको कारणले क यटु र: अिमरर न महजन
कुनै शारी रक वा मानिसक कमजोरी हन गएमा वा इित संवत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शुभम् ।
२
कुनै ग भीर रोग लागेमा य ता यि को हकमा दगु म
े मा उसलाई स वा गदा वा योपचार र िनजको मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
हेरचाहमा यथोिचत यव थापन गन किठनाई हने हँदा उपा याय, ०७०-MS-०००८, अदालतको
य ता यि लाई स वा नगन भ ने उ ावधानको अवहेलना, नानीराम हमागाई ं िव. गृह सिचव
आशय हो । सबै अव थामा पचास वष नाघेको अिनलकुमार िघिमरे, नेपाल सरकारसमेत
अदालतको अवहेलना हनलाई सो भएको
कमचारीलाई दगु म े मा स वा वा पद थापन नगन
हो भने कितपय अव थामा कमचारीको खटनपटन प पमा देिखनु पछ । अदालतको अवहेलना भयो
गन अस भव पिन हन स दछ । कमचारीले माग गरेको भनेर दाबी िलनेले पिन सो कुराको प माण कागज
तुत ग र मािणत गराउन स नपु छ । िवप ी
थानको आधारमा मा स वा गन िनणय गदा अपायक
र दगु म े मा कोही जान नचाहने भएकाले रा य ारा सश हरी बल धान कायालय (िशिशर भवन),
उपल ध गराउने सेवाको समान िवतरण हन स दैन । हलचोक काठमाड ले पेस गरेको िलिखत जवाफमा नै
तसथ हरेक वगका भौगोिलक े मा कमचारीले काम सव च अदालतबाट जारी भएको अ त रम आदेशको
गनपन
ु हन आउँदछ । ियनै कारणह ले गदा रा यले जानकारी िमित २०७०।४।३२ मा ा भएपिछ च.नं.
जनतालाई िदने सेवा सिु वधाको िनयिमत उपल धताको १५७, िमित २०७०।५।२ गते नै म ती तथा सेवा
लािग उपयु कमचारी छनौट ग र स वा गन अिधकार िनदशनालय, सश हरी बल धान कायालयलाई
प ाचार ग र िनवेदकको स वा बदर ग र स मािनत
पाएको अिधकारीले कमचारीको स वा गन स ने ।
ेड यिु नयन, २०४९ को दफा २३क मा अदालतको आदेशको अ रशः पालना ग रएको
उ लेख भएअनस
ु ार िनवेदकको स वा िनजको छ भ ने उ लेख भएबाट िनवेदकको दाबीबमोिजम
सहमितिबना हनु हँदैन भ ने िजिकरको
छ, सो िवप ीह बाट यस अदालतको आदेशको उ लङ् घन
स ब धमा उ दफा ित ान तरमा ेड यिु नयनका हने काम भएको रहेछ भ न िमलेन । सश हरी
काय सिमितका पदािधकारीह को स ब धमा ग रएको बल धान कायालय ज तो िज मेवार िनकायले नै
यव था हो । िनवेदक राि य तरको ेड यिु नयनको िलिखत पमा अदालतको आदेशलाई स मान गरेको र
पदािधकारी रहेको पिन देिखँदनै । तसथ यस स ब धमा िनवेदकको स वा बदर ग र सिकएको छ भ ने उ लेख
पिन िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा गरेको पाइँदा िवप ीबाट अदालतको आदेशको
िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी हनपु न अव था अपहेलना गरेको भ न निम ने हँदा िवप ीह ले
नदेिखएकाले रट िनवेदन खारेज ह छ । िनवेदन अदालतको आदेशको पालना गरेकै देिखएकाले
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िवप ीह लाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गनपन
ु हो आफूबाट होइन भिन ितवादी महे र
धानले पनु रावेदनमा िजिकर िलएको भए पिन
ग रपाउँ भ ने िनवेदकको िनवेदन मागदाबी नपु ने ।
ितवादी राजे प तले ितउ र िफराउँदा नै आफूले
इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
ख रद गन खोजेको मोटर साइकलको नामसारी वादी
क युटर: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शुभम् । िस ाथ फाइना सले नगरेको कारण मोटरसाइकल नै
ख रद गन नपाएको हनाले वादी दाबीअनस
३
ु ारको ऋण
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार ितनस ब धी आ नो कुनै पिन दािय व नरहेको भिन
उपा याय, ०६८-CI-१०८३, लेनदेन, महे र धान उ लेख गरेको देिख छ । कजा लेनेदनमा सरोकार नै
नभएको उनाउ यि बाट वादीले कजा रकम असुल
( े ) िव. िस ाथ फाइना स िलिमटेड
कजा लेनदेनको िवषय रहेको देिखएको तुत गन पाउँछ भ न पिन निम ने ।
राजे प तको ितउ रमा ऋणी ितवादी
मु ामा मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहार आकिषत नहने भ न
िम दैन । वादी िस ाथ फाइना स िल. (िव ीय सं था) महेशकुमार पा डेको सडक दघु टनामा मृ यु भइसके को
बाट महेशकुमार पा डेले हायर पचज कजाअ तगत भ ने देिखएको भए पिन वादीको ऋण चु ा गन
मोटर साइकल िलएको भ ने कुरामा िववाद देिखँदैन । दािय वबाट महेशकुमार पा डे मु भएको भ न
यसरी कजा िलँदा महेशकुमार पा डेबाट कजा िलएको िम दैन । कजा िलने बेलामा नै ऋणीले साँवा याज
साँवा याज भु ानी हन नसके मा यसको दािय व नितरेमा आफूले ितन भिन जमानी बसेको ि थितमा
आ नो हने ग र ितवादी महे र धान े जमानी सो ऋणको साँवा याज ितन बझ
ु ाउने दािय व
बसेको कारण ऋणी महेशकुमार पा डेबाट समयमा जमानीको सतअनस
ु ार जमानी हने यि मा सदछ ।
कजा असल
ु हन नसके को हनाले ऋण रकम असल
ु ग र ऋणी महेशकुमार पा डेले हायर पचज कजामा िलएको
पाउन वादीले मु ा िदएको देिख छ । इतलायनामाको मोटरसाइकल राजु भ ने राजे प तले िकनेको र
यादमा उपि थत भई महेशकुमार पा डेको तफबाट िनजले साँवा याज बुझाउन म जरु छु भिन कागज
ितउ र परेको अव था देिखँदैन । कजा िलँदाको गरेको अव थामा वादीले िनजबाट साँवा याज उठाउन
सतअनुसार साँवा याज बझ
ु ाउने दािय व सव थम वा िनजबाट मोटरसाइकल प ाउ ग र िललामसमेत
ितवादी महेशकुमार पा डेकै हने कुरामा िववाद नभए ग र आ नो कजा उठाउनु पनमा यताप नलािग
पिन िनजले ऋण ितन दािय व पूरा गन नसके को मबाट वादीले साँवा याज असुल ग र िलन पाउने
अव थामा उ साँवा याज ितन बुझाउने दािय व अव था हँदैन भ ने पुनरावेदक ितवादीको पुनरावेदन
िजिकर भए पिन राजु भ ने राजे प तसँग वादी प ले
जमानी ब ने यि मा वतः नै सन ।
महेशकुमार पा डेले हायर पचज स झौता कुनै कागज गराउन सके को नदेिखदा के वल िनवेदन
िदएकै भरमा िनजउपर ऋणको दािय व िसजना हने
ग र िलएको मोटरसाइकल राजु प त भ ने राजे
प तले फाइना सको साँवा याजसमेत सकान ग र भ न िम दैन । ऋण ितन थम दािय व ऋणीकै ह छ र
ख रद गरेर योग ग ररहेकाले महेशकुमार पा डेबाट ऋणीबाट ऋण असल
ु हन नसके जमानी हने यि बाट
असल
ु ग र िलन पाउने नै
ु हन नसके को ऋण राजे प तबाट असल
ु वादीले आ नो साँवा याज असल
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हदा सु को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, फै सला बदर हने ।
बटु वलको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने हँदा वादी इजलास अिधकृ त: टीकाभूषण िघिमरे
दाबीबमोिजमको साँवा याज रकम ऋणी महेशकुमार क यटु र: रामशरण ितिमि सना
पा डेबाट वादीले भराई िलन पाउने र िनजबाट असल
ु इित संवत् २०७१ साल पुस २१ गते रोज २ शभु म् ।
५
नभए ितवादी महे र धान े बाट भराई िलन पाउने
ठहर्याई भएको सु को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन मा. या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
अदालत, बटु वलको िमित २०६७।६।४।२ को फै सला िम , ०७०-CI-००७०, ब दी य ीकरण,
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िव णु साद कोइराला िव. कारागार कायालय,
िड लीबजार, काठमाड समेत
िजिकर पु न नस ने ।
सरकार वादी भई चलेका िविभ न मु ाह मा
इजलास अिधकृ तः बाबरु ाम सवु ेदी
िबनोद कोइरालासमेतका यि ह लाई अिभयोग लागी
क युटर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभु म् । कसरु ठहर भएको रट िनवेदनसाथ संल न फै सलाका
ितिलिपह बाट देिख छ । िबनोद कोइरालाको वतन
४
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश का ेपला चोक िज ला, चौरीपोखरी गा.िव.स.वडा
िम , ०६७-CI-०४०१, छुट ज गा दता हक कायम, नं.५ याथी वतन भई काठमाड िज ला, का.म.न.पा.
िव भ ने के शव साद कोइराला िव यवु राज भ ने वडा नं.३४ शाि तनगर भ ने देिख छ भने रट
िनवेदकको वतन मकवानपरु िज ला, हेट डा न.पा.
ब ी साद पोखरेल
िववादका ज गाह हक कायम ग र दता वडा नं.७ भ ने देिख छ । यसरी हेदा नाम र वतनसमेत
ग रपाउँ भ ने सु माग दाबी भएको तुत मु ामा अलगअलग रहेको देिख छ । तर रट िनवेदकले
अनुस धानको ममा गरेको बयान र अदालतको
पनु रावेदन अदालतले फै सला गदा हदब दीस ब धी
उठाई पन आएको मु ामा वादी दाबीबमोिजमको कुरामा बयानसमेतमा आफू िबनोद कोइराला नै भिन सिहछाप
िनणय नग र स बि धत िनकायमा सरोकारवाला प ले गरेको भ ने िवप ीको िलिखत जवाफबाट देिख छ ।
पहल गरेमा कानूनबमोिजम हने भिन प छाएको देिखन िनजले आफू पटकपटक म िव णु साद कोइराला हो
आउँछ । वादीले दाबी गरेको िवषयमा सबदु माणको भिन िजिकर िलएको भिन उ लेख गरेका छन् । तथािप
रोहमा जे ठहछ िनणय ग रिदनु पनमा सोतफ वेशै िनजले भ परु िज ला अदालतबाट कारागार कायालय
नग र िनणय नगन िम दैन । दाबी गरेको िवषयमा िड लीबजारलाई थुनामा रा न भिन पठाएको प को
पीठमा िमित २०६९।४।१ मा थनु वु ा पज
इ साफ गनपु वू इ साफ गनपन
ह सँग स ब
ु िबनोद
ु
माण बझ
ु ी ह ता र गरेको पाइ छ । सो
ु ी िनणय ग रिदनु पन ह छ । तसथ िववादका कोइरालाकै नाममा बझ
ज गामा वादीको हक कायम ग र दता ग रपाउँ भ ने ह ता र र रट िनवेदनमा परेको िनजको ह ता रमा
वादी दाबी नपु ने ग र मोरङ िज ला अदालतले गरेको समानता पिन देिखएकाले िनवेदकले अदालती
फै सला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, िवराटनगरको कारवाहीको ि यामा अदालतमा र कारागारमा
िमित २०६४।५।१२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो रहँदासमेत िबनोद कोइरालाकै नाममा सिहछाप गरेको
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६
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िम , ०६६-CI-०३८५, ज गा तेरो मेरो, िदवाकर
बा तोला िव. ग बीरा काक समेत
नापी गो ाराले गरेको िनणयउपर कुन
मािथ लो तहमा पनु रावेदन ला ने हो भ ने स ब धमा
ज गा नापजाँच ऐन, २०१९ मा प कानूनी यव था
रहे भएको देिखँदैन । स बि धत कानूनमा नै ततु
िववादको स ब धमा नापी गो ाराको िनणयउपर
पनु रावेदन ला ने यव थाको अभाव देिखइरहेको
प र े यमा चिलत कानूनमा अ यथा यव था
भएकामा सोही यव था आकिषत हने ह छ । उ
ऐनको दफा ६(९) बमोिजम ज गा दतास ब धी
िववादमा नापी गो ाराले गरेको िनणयमा िच नबझ
ु े
सु स बि धत िज ला अदालतमा नै मु ा गन
जानपु न भ ने उि लिखत कानूनी यव था देिखँदा
ततु िववादमा ८ नं. नापी गो ारा का क को िनणय
दताउपर दता बदर ग र हक कायम ग रपाउँ भ ने दाबी
िलई िज ला अदालतमा जानु पनमा याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ८ बमोिजम पुनरावेदन गन गएको
देिखएको र पनु रावेदन अदालतले पिन पनु रावेदन ला ने
स ने यव थाको अभावमा पनु रावेदनप हण ग र
पनु रावेदनको रोहबाट गरेको िनणयमा े ािधकारको
िु ट देिखन आएकाले पुनरावेदन अदालत, पोखराको
िमित २०६६।१।३० को िनणय नै खारेज हने ठहछ ।
िनवेदन पनु रावेदनको रोहमा िवचार हने नभै दता बदर
ज गा िखचोला कृितको मु ा परेका बखत हेन सिकने
देिखँदा पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमरे
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७१ साल पस
ु २१ गते रोज २ शभु म् ।

खु न आउने ।
रट िनवेदकलाई िवप ी कायालयह ले
िबनोद कोइरालाकै नाममा अनस
ु धान गन, मु ा
चलाउने आिद काय गनु पछािडको कारण पिन
िनवेदकले खुलाउन सके को नपाइएको र िनवेदकउपर
सरकारी छाप द तखत िकत र नाग रकता मु ामा िमित
२०६९।९।१८, सरकारी छाप द तखत िकत भ ने एक
अक मु ामा िमित २०७१।१।२८, नाग रकता िकत
सरकारी कागज छाप द तखत िकत र ठगी मु ामा िमित
२०७१।३।२४, सोही नाम गरेको अक मु ामा िमित
२०७१।१।२८ मा सु अदालतबाट फै सला भएको
देिख छ । यसरी २०६८ सालदेिख प ाउ परी थनु ामा
रही कसरु ठहर हँदाको अव थास म चपु लागी िमित
२०७२।२।२० गतेका िदनमा ब दी य ीकरणको
रट िनवेदन दता गराएको देिख छ । यसरी यित
समय यतीत भइसके पिछ रट िनवेदन िदनु पनाको
कारणसमेत िनजले उ लेख गन सके को नपाइने ।
अिभयु आफू नभएको भ ने िजिकर िलनेले
मु ाको कारवाही च दाको अव थामा नै सो कुराको
िजिकर िलएको देिखने माण पेस नगरेस म िनजको
भनाइलाई िव सनीय मा न सिकँ दैन । नाग रकताको
माणप मा उ लेख भएको नाम र यि लाई गाउँ
समाजमा पिहचान गन सिकने नाम फरक हन स ने
स भावनालाई समेत नकान नसिकने हँदा रट
िनवेदकले पेस गरेको नाग रकता माणप मा उ लेख
भएको र िनज कै दमा बसेको स बि धत मु ाको वतन
र नाम फरक पदमा ती मु ाको ितवादी रट िनवेदक
होइनन् भ ने पुि हन नस ने हँदा रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
क युटर: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल असार ११ गते रोज ६ शभु म् ।
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इकोनोिम स िवषयको देिखएबाट रट िनवेदकह ले
७
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल परी ा िदन चाहेको पदको लािग चािहने यूनतम
े , ०६८-WO-०६६४, उ ेषण / परमादेश, शैि क यो यता नै िनज रट िनवेदकह सँग नरहेको
राजन िसलवालसमेत िव. लोक सेवा आयोग, के ीय भ ने देिखइरहेको हँदा रट जारी गनु िनरथक हने ।
रट िनवेदकह ले अथशा िवषयमा
कायालय, अनामनगर, काठमाड समेत
लोक सेवा आयोग िनयमावली, २०६७ को नातको र तहमा अ ययन गदा याथमेिटकल
िनयम १० को उपिनयम (५) मा परी ाको वेश प इकोनोिम स (Mathmatical Economics)
जारी भएपिछ कुनै उ मेदवारको दरखा त फाराम िवषयको १०० पूणाङ् कको एउटा ऐि छक प िलई
रतपूवकको नदेिखएमा य तो दरखा त फाराम अ ययन गरेको हँदैमा सो िवषयकै नातको र भ न
जनु सक
ु ै अव थामा र गन स ने यव था रहेको िम दैन । िनवेदकह ले अथशा मा नातको र
देिख छ । नेपाल आिथक योजना तथा त याङ् क गरेको हो, Mathmatical Economics होइन । १००
सेवा र गठन, समहू तथा ेणी िवभाजन र िनयिु , अङ् कको Statistics Quantitative Techniques
िनयमह , २०५१ मा तोिकएको िवषयमा नातको र लाई त याङ् क शा को नातको र मा न निम ने ।
कानूनले प पमा तोके को शैि क
उपािध हाँिसल गरेको यि नेपाल आिथक योजना
तथा त याङ् क सेवा, त याङ् क समूह, राजप ाङ् िकत यो यताको अभावमा या या ारा नातको र
थम ेणीको पदको खल
ु ा ितयोिगतामा समावेश उपािध कायम गन नसिकने हनाले िनवेदकह ले
हन स ने यव था रहेको देिख छ । उि लिखत दरखा त साथ पेस गरेका शैि क यो यता िव ापन
िनयमह , २०५१ को अनस
ु ूची ३ को ख ड (ख) मा ग रएको पदको लािग आव यक पन यूनतम् शैि क
त याङ् क समूहको राजप ाङ् िकत ि तीय र थम यो यताबाहेकको भ ने आधारमा िनवेदकह को
ेणीको पदको लािग आव यक पन यूनतम शैि क दरखा त फाराम र गन ग र गरेको िवप ी लोक
यो यतामा मा यता ा िश ण सं थाबाट त याङ् क सेवा आयोगको िमित २०६८।0९।२१ को िनणयमा
शा वा गिणत वा जनसङ् या शा वा ए लाइड कानूनी िु ट िव मान रहेको नपाइँदा िवप ीको य तो
टािटि ट स िवषयम ये कुनै िवषयमा नातको र िनणय ारा रट िनवेदकह को संवैधािनक तथा कुनै
कानूनी हक हनन् भएको अव था िव मान नहनक
हन पन यव था रहेको देिखने ।
ु ो
रट िनवेदकह ले उपरो ानस
ु ारको साथै रट िनवेदकह रट िनवेदनमा दाबी िलएको
पदको परी ा नै स प न भई िव ािपत पदमा बढुवा गन
नातको र उपािध ा गरेको नभई अथशा
िवषयमा वाि टटेिटभ टेि न स ए ड याथमेिटकल कायसमेत स प न भइसके काले रट जारी गन अव था
इकोनोिम स िवषयसिहत नातको र तहको उपािध नरहने ।
ा गरेको भिन िनज िनवेदकह ले रट िनवेदनमा इजलास अिधकृ त: बाबरु ाम सवु ेदी
उ लेख गरेको र िनवेदन साथ संल न शैि क क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७१ साल माघ २० गते रोज ३ शभु म् ।
यो यतास ब धी माण प ह हेदा पिन अथशा
िवषयमा वाि टटेिटभ टेि न स ए ड याथमेिटकल
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द डनीय हँदा िनजलाई मल
८
ु क
ु ऐन, िकत कागजको
१२ नं. बमोिजम थप सजायसमेत गनपनमा
कुनै िववाद
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
ु
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-००४०, सरकारी देिखँदैन । यसैले सु को सदर गरेको पुनरावेदन
अदालत, तुलसीपुरको फै सला उि लिखत थप सजाय
कागज िकत, नेपाल सरकार िव. टेकबहादुर ब नेत
ितवादीको साथबाट बरामद भएको सवारी नगरेको हदस म काननु ी िु टपूण देिखन आउने हँदा
चालक अनमु ित प को स ब धमा बिु झएकामा ितवादीले न कली सवारी चालक अनमु ित प
यातायात यव था कायालय, तल
ु सीपरु , दाङबाट तयार ग र बोिक िहँडी िकत कागजको ९ नं. को कसरु
बरामद सवारी चालक अनमु ित प मा भएको द तखत अपराध गरेको ठहर्याई िनजलाई . ५०।- (पचास
पैयाँ) ज रवाना गरेको सु को सदर गरेको पुनरावेदन
र कायालयको रेकडमा भएको ितवादीको द तखत
फरक रहेको, छाप पिन यस कायालयको नभएको र अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०६६।१०।३ को
फोटो भने एकै यि को रहेको र साइज भने फरक फै सलामा िकत कागजको १२ नं. बमोिजम थप
रहेको भ ने जानकारी प माफत गराएको देिखएको सजाय नगरेको हदस म निमलेकाले सो थप सजाय
समेतबाट ितवादीले एक पटक जारी भएको नगरेको हदस म के ही उ टी भई ितवादी टेकबहादरु
सवारी चालक अनमु ित प को सािबक न बर उही ब नेतलाई िकत कागजको १२ नं. बमोिजम थप १
रािख सिहछापलगायतका िववरण िकत पमा भ र (एक) वष कै दसमेत हने ।
ितवादीले िकत कागजको ९ नं. िवपरीतको कसरु इजलास अिधकृ तः बाबुराम सुवेदी
गरेको त य थािपत भएको देिख छ । िकत कागजको क यटु र: रामशरण ितिमि सना
९ नं. बमोिजम ितवादीले कसरु गरेको थािपत इित संवत् २०७१ साल फागनु १२ गते रोज २ शभु म् ।
भएकामा ितवादीलाई .५०।– ज रवाना हने ग र
इजलास नं. २
सु दाङ िज ला अदालतले गरेको फै सला सदर
गरेको हदस म पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा
१
नभए पिन ितवादीलाई ऐ. ऐनको १२ नं. बमोिजम थप
सजाय हने बा यकारी यव था भई रहेकामा सो १२ नं. मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी गोपाल
बमोिजम थप सजाय नगरेको हदस ममा सु को सदर पराजुली, ०६९-CR-०७७७, लागु औषध (खैरो
गरेको पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु को फै सलामा िकत हेरोइन), दुखी साद साह िव. नेपाल सरकार
बरामदी लागु औषध र सौलबाट
कागज १२ नं. को या याको अनु रत नै रहेको
काठमाड स म परु याई
देिखने ।
् आपरािधक लाभ िलने उ े यले
ितवादीले पिहला जारी भएको सवारी सनु ील भ ने यि को िज मा लगाउने ममा लागु
चालक अनुमित प को न बरलाई नै कायम राखी छाप, औषधसिहत ितवादी प ाउमा परेको अव था
द तखत लगायतका िववरण िकत ग र अक न कली िमिसल कागजबाट देिखन आएकाले लागु औषध
सवारी चालक अनमु ित प बनाई बोक िहँडेको काय िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ) र (च)
सबतु माणबाट थािपत भएको देिख छ । य तो काय बमोिजमको कसरु अपराधमा पनु रावेदक ितवादीको
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संल नता रहेनछ भिन भ न निमली िनजको पनु रावेदन गन ग र छ । अपराधमा योजना साथ य संल न
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा पनु रावेदक रहने अथात् जनु जनु यि को कत यबाट मािनसको
ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम आरोिपत कसरु मृ यु भएको ह छ यस कारका अिभयु ह
अपराध गरेको ठहर ग र लागु औषध िनय ण ऐन, Principal in first degree अ तगत पदछन् र
२०३३ को दफा १४(१) (छ) (३) अनुसार १५ वष सोही अनु प आपरािधक दािय व वहन गनु पन
६ मिहना कै द र .५,६०,०००।- (पाँच लाख साठी ह छ । तर आपरािधक कायमा य संल न नरिह
हजार) ज रवाना गरेको सु अदालतको फै सलालाई सो कायमा सहयोगीको पमा बाटो गौडा छे ने, घेरा
सदर हने ग र पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित हा ने, बा िनगरानी रा ने, मृतक लास जलाउने,
२०६९।८।२६।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा मतृ क लास लुकाउने िछपाउने, जानकारी गो य रा ने
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन ज ता काय ग र अपराध घटाउन म त गन कारका
यि ह Principal in second degree (सहयोगी
िजिकर पु न नस ने ।
अिभयु ) अ तगत पन गदछन् । य ता सहयोगी पिन
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
वारदातपूवको, वारदात समयको र वारदातपिछको
क युटर: टेकबहादरु खड् का
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २० गते रोज १ शभु म् । सहयोगी रहने गदछन् । यसकारण यस कारका
मु ाह मा सजाय गदा यी आधारह को िवचार ग र
२
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी िन कषमा पु नुपन देिखँदा पनु रावेदक ितवादीम ये
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०२८१, ०८६७, दानबहादरु सनु वु ारलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
०१०४, कत य यान, दानबहादुर सुनुवार िव. नेपाल महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै द र पनु रावेदक
सरकार, तसबहादुर सुनुवार िव. नेपाल सरकार, नेपाल ितवादी तसबहादरु सनु ुवारलाई ऐ. १७(३) नं. बमोिजम
१ वष कै द सजाय हने ठहर गरेको िज ला अदालतको
सरकार िव. नीरबहादुर सुनुवार
अपराधमा संल न यि ह को भूिमका फै सला सदर हने ठहर्याएको र ितवादी नीरबहादरु
िनधारण ग र आपरािधक दािय वको पिहचान गन सनु वु ारलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
िनता त आव यक देिखयो । सो योजनका लािग नै ठहर ग र साधक जाँचको लािग पठाएको पुनरावेदन
फौजदारी िविधशा मा अपराधमा संल न यि ह को अदालत, राजिवराजको िमित २०६७/१/१५ गतेको
काय र भूिमकाका आधारमा य ता यि ह लाई फै सला र साधकसमेत सदर हने ।
Principal in first degree (मु य अिभयु ) र इजलास अिधकृ त: िदलीपराज प त
Principal in second degree (सहयोगी अिभयु ) क यटु र: टेकबहादरु खड् का
ग र िवभाजन गन गरेको पाइ छ । यसैग र अपराधमा इित संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभु म् ।
३
सहयोगीको भूिमका िनवाह गन िकिसमबाट य ता
सहयोगीलाई समेत Accessory before the fact, मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी दीपकराज
Accessory on the fact र Accessory after the जोशी, ०६७-CR-०६१३, ०६१४, कत य यान,
fact ग र ३ तहमा िवभाजन ग र दािय वको िनधारण ल ला भ ने करण ऋिषदेवसमेत िव. नेपाल सरकार,
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इ कारी बयानलाई मा आधार मानी कसरु गन यि लाई
रामान द राजवंशी िव. नेपाल सरकार
जाहेरी दरखा त आफै ँ मा
माण कसरु र कसरु बमोिजमको सजायबाट उ मिु िदन
होइन । तथािप यसको आधारमा कसरु अपराध निम ने ।
शव परी ण ग र ितवेदन िदने डा. नजमुल
भएको कुराको अनुस धान ि या अगािड बढाउन
निम ने होइन । जाहेरी दरखा त कसुर अपराध गरेको रहमानले अदालतमा सा ीसरह उपि थत भई घाँटीमा
आफै ँ ले देखेरमा िदनुपन पिन होइन । अपराध गन िनलडाम भएको, दे े साइडमा घाँटी सिु नएको र
यि ले कोही कसैलाई सा ी राखेर कसरु अपराध तीनवटा नङले कोता रएको दाग फे ला परेको भिन शव
गदन । यसकारण कितपय अव थामा आफूले कसरु परी ण ितवेदन यहोरा समथन ग र बयान गरेको
अपराध नदेखेर भए पिन घटना वा कसुर अपराधको देिख छ । उ बयानलाई माण ऐन, २०३१ को दफा
स ब धमा कानूनबमोिजमको िनकायमा जानकारी २३ को उपदफा (७) बमोिजम माणमा िलन िम ने नै
गराउनु पन ह छ । घटना थलमा जाहेरवालाक देिखन आउने ।
ितवादीह ले मतृ क लास फे ला परेको
ीमती मतृ अव थामा फे ला परेको देिख छ ।
ितवादीह सो िदनको साँझको ६.३० बजेस म थानमा आफूह ले जबज ती करणी ग र कत य
घटना थलको निजकै को मसानघाटमा बसेको ग र घाँटीमा सारीले बाँधेको भिन मौकामा वीकार
देिख छ । ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम गन,ु घटना थल मुचु कामा सोही थानमा मृत लास
आफूले कत य ग र मारी मृतक आफै ँ ले लगाएको सारी घाँटीमा सारीले कसेको अव थामा फे ला परेको देिखनु,
घाटीमा बाँधी छोडेका भिन बयान गरेको देिख छ । घटना थलमा उख,ु घासपात मडा रई ठाउँठाउँमा
सो बयान यहोरा घटना थल मचु ु का, घटना थल/ जमीन दिबई चरु ाका टु ाह फे ला परेको उ लेख भई
लास जाँच मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट समेत शव परी ण ितवेदनमा घाँटीमा कोत रएको, नीलडाम
समिथत हन आएको देिखँदा जाहेरवालाले शङ् काको देिखएको भ ने उ लेख हनु र घटना थलमा फे ला
भरमा जाहेरी िदएको भएपिन यसले शाि तदेवी परेको घडी ितवादी करण ऋिषदेवले मौकामा आ नो
म डललाई कत य गन यि ह को पिहचान गन म त भिन वीकार गनु िबचका प रि थितज य माणह बाट
समेत ितवादीह ले कत य गरेको थािपत हन
पगु ेको नै देिखने ।
अपराधीले आफूले गरेको अपराधबाट ब न आएको र वारदातको कृित एवम् अव थाअनुसार उ
र सजायबाट उ कन झु ो बयान गनु वाभािवक वारदात मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३
हँदा य तो बयानलाई िमिसलमा संल न माण को देहाय ३ नं अ तगत पन हँदा पुनरावेदन अदालत,
कागजह सँग मालाकार पमा िभडाएर हेनपन
ु ह छ । िवराटनगरको िमित २०६७।१।२८ को फै सला िमलेकै
यसरी िभडाएर हेदा ई कारी बयान अ य वत र देिखँदा सदर हने ।
ठोस माणबाट पिु भए ितवादीको प मा माणमा इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
िलन िम छ । तर ई कारी बयान के वल अपराध र क यटु र: गीता िघिमरे (िगरी)
कसरु बाट ब न र उ कनको लािगमा गरेको भ ने कुरा इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शुभम् ।
िव ेषणबाट देिख छ भने यितबेला अदालतसम को
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०९४५, ०९४३, कत य यान, नेपाल सरकार िव.
४
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी राजे साद अछङवो, पु कर अ छङवो िल बू िव.
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०९२४, ०२६९, लागु नेपाल सरकार, गोकण अ छङबो िल बू िव. नेपाल
औषध (हेरोइन), दलशेर अ थानी मगर िव. नेपाल सरकार
मौकामा राजे साद अ छङवोले बचन
सरकार, नेपाल सरकार िव. महे िथङसमेत
ितवादी महे िथङ् र ीकृ ण पुलामीलाई िदएपिछ ितवादीह पु कर र गोकण अ छङवोले
प ाउ गदाको अव थामा िनजह बाट कुनै लागु खक
ु ु रीलगायतका हितयार हार गरेको भिन लेखाउने
औषध बरामद भएको देिखँदैन । तथािप महे िथङ् ले महाशेर िल बूले अदालतमा राजे साद अ छङवोले
अिधकार ा अिधकारीसम
ितवादी ीकृ ण वचन िदएको कारण भवु ानी साद िल बूको मृ यु
पल
ु ामी मगरबाट िलएर दलशेर अ थानीलाई िदएको भएको होइन भ ने यहोराले बकप गरेको देिख छ
भनेको र ितवादी ीकृ ण पल
ु ामीले राजकुमार भ ने भने दीप िल बूले पिन मौकामा सोही यहोराले
यि बाट िलएर महे िथङ् गलाई िदएको, िब बाट कसरु दार देखाई लेखाएकामा अदालतमा बकप गदा
ा हने रकम आपसमा बाँडी खाने सहमित भएको आफू वारदात हँदा वारदात थलमा नभई िववाह घरमा
भिन पर पर पोल ग र गरेको बयानबाट सो प रणामको िथएँ भनेको देिख छ । यसरी ितवादी राजे साद
लागु औषध दलशेर अ थानी मगरलाई िब िवतरण अ छङवो िव का माण भिन पेस भएका महाशेर
गन िदई मितयारको भूिमका िनवाह गरेको कुरा र दीप िल बूको भनाई नै आपसमा फरक फरक र
त यगत पमा पिु भएबाट पनु रावेदन अदालतले िवरोधाभाषपूण भएबाट नै राजे साद अ छङवो
यी ितवादीह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, उपरको अिभयोग दाबी खि बर हनस ने देिखएन ।
२०३३ को दफा १७ को कसरु मा दलशेर अ थानी अिभयोग दाबी पुि गन ठोस र व तिु न माणको
मगरलाई भएको सजाय र ज रवानाको आधा सजाय अभावमा राजे साद अ छङवोलाई सफाई िदने
एवम् ज रवाना गन ठहर्याएको फै सलालाई अ यथा ग र भएको सु फै सला र सो फै सलालाई सदर गरेको
भ न निम ने साथै उि लिखत आधार र कारणबाट पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सलालाई अ यथा
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।७।९ को ग ररहनु नपन ।
ितवादी पु करले मौकामा आफूले
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी र ितवादी दलशेर अ थानी मगरको पनु रावेदन बामफोकले मृतकलाई हार गरेको भिन बयान गरेको
देिख छ । िनजले बयानमा देखाएबमोिजम सो बामफोक
िजिकर पु न नस ने ।
िनजकै घरबाट बरामद भै सनाखतसमेत गरेको
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
देिख छ । तर यी पुनरावेदकले अदालतमा मृतककै
क युटर: गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभु म् । खुकुरी खोसी हार गरेको भिन िवरोधाभाषपूण र
असङ् गत बयान गरेको देिख छ । मौकामा बामफोकले
५
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी हार गरेको भनेकामा अदालतमा खक
ु ु रीले हार
चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०७९२, गरेको भिन बयान गनको
ु खास कारण पिन देिखएको
18

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, फागनु - २
छै न । आफै ँ हाम फालेर भा दै गरेको यि बाट यान उ लेख भएको र घटना थल लास जाँच मुचु कामा
जोिखममा परेको भ नु ितवादीको आ मस तिु बाहेक पिन टाउकामा ४ इ च लामो कािटएको र दायाँ हातको
के ही होइन । घटना म र िसलिसला हेदा वारदात का छी औ ंलासमेत ४ वटा औ ंला काटी हड् डी िछनेको
अचानक भएको देिखँदनै । यसरी ितवादी पु कर अव थामा मृत लास फे ला परेको भ ने उ लेख भएबाट
अ छङवोले मौकामा आ मर ाको िजिकर िलन ितवादी गोकण अ छङवोको बयान त यस मत नभई
नसके को र ितवादीले आ नो यान बचाउन खि डत हन आउने ।
महाशेर र दीप िल बल
खाितर यान मारेको भिन िलएको पनु रावेदन िजिकर
ू े मौकामा आ नो
िवरोधाभाषपूण भई त यस मत देिखएन । अतः यहोरामा ितवादी गोकण अ छङवोसमेतले
उ वारदात आ मर ाको लािग भएको नदेिखँदा भवु ानी साद िल बूलाई खक
ु ु रीसमेतका हितयार हार
पनु रावेदक ितवादीको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत गरेको भिन लेखाएको देिख छ । जाहेरवाला देउ सादले
पिन गोकण अ छङवोसमेतले भवु ानी सादलाई
हन नसिकने ।
पनु रावेदक ितवादी गोकण र पु कर कत य गरेको भिन लेखाएको देिख छ । मौकामा
अ छङवोले आरोिपत कसरु गरेको हो, होइन भ ने कागज गन मोितलालले िमित २०६८।३।२ गते यी
स ब धमा िवचार गदा मौकामा ितवादी पु कर ितवादीह ले हार गरेको चोट पीरबाट मृतकको
अ छङवोले मृतकलाई आफूले बामफोकले र ितवादी मृ यु भएको भिन लेखाएकामा अदालतमा िनजले
गोकणले खक
ु ु रीले हार गरेको भिन कसरु लाई वीकार िमित २०६८।३।२ को यहोरा मैले भनेबमोिजम
ग र बयान गरेको देिख छ भने अदालतमा पनु रावेदक लेिखएको हो भिन बकप गरेको देिख छ भने महाशेर,
ितवादी गोकण अ छङवोले म वारदात थलमा दीप, र जाहेरवाला देउ साद िल बूले अदालतमा
िथइन । म संल न रहेको छै न । पु कर अ छङवोले कत य सा ीसरह उपि थत भई मौकाको आ नो आ नो
गरेको भिन पु करलाई कसरु दार देखाई बयान गरेको भनाई समथन ग र बकप गरेको देिख छ । िनजह को
देिख छ । पु कर अ छङवोले पिन आ नोमा उ बकप माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम
कत यले मृतकको मृ यु भएको भिन बयान गरेको ठोस र िन या मक माणको पमा िलन िम ने नै
देिखँदा िनजको हकमा थप िववेचना ग ररहन देिखन आयो । यसकारण यी ितवादीह पु कर र
परेन । ितवादी गोकण अ छङवोले अिधकार ा गोकण अ छङवोले आरोिपत कसरु गरेको ठहन हँदा
अिधकारीसम मोितलालको घर छे उको सगुँ ुरको ता लेजुङ िज ला अदालतले ितवादी राजे साद
खोरमा पु करलाई भवु ानी सादले आ मण गरेपिछ अ छङवोलाई सफाई र ितवादीह गोकण तथा
भवु ानी साद भा दै गदा लखेट्दै गई मकै बारीमा भेटी पु कर अ छङवोलाई सव वसिहत ज मकै द हने
मैले खुकुरीले हा दा हातमा ला यो, पु करले बामफोकले ग र गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित
हा दा टाउकामा ला यो भिन गरेको बयान अ यथा हन २०७०।२।२८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
सके को छै न । ब सो बयान िमित २०६८।२।२३ हने ।
पनु रावेदन अदालत इलामले ितवादीह
को शव परी ण ितवेदनमा मृतकको मृ यक
ु ो कारण
टाउकामा चोट लािग रगत जमेको कारण भएको भ ने पु कर र गोकण अ छङवोलाई जनही १२ वष कै द
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सजाय गन ग र राय कट गरेको स ब धमा िवचार िन याउँदैन भ ने कुरामा अिभयु सचेत रही काय
गदा राितको समयमा िदलकुमार सा ाले बोलाएका गदा कसैको मृ यु भएमा भिवत यको वारदात हने
मािनसह आई मोतीलालको घरमा तास खेलेको हेररे हो । भिवत यबाट घटना भएको भ ने कुरा भिवत यको
बिसरहेका यी पनु रावेदक ितवादीह लाई घेरा हाली िजिकर िलनेले पिु गनपन
ु ह छ । ितवादी िकरण
ब दक
ु र ढुङ्गा मढु ा य त हार ग र झगडासमेतका पोखरेलले भिवत य ारा वारदात भएको भ ने कुरा
कारण वातावरण अशा त भएको समयमा मतृ कले पिु गन सके को देिखँदैन । पनु रावेदक ितवादीले
पु कर अ छङवोलाई पिहले खक
ु ु री हार गरेको कुनै अक काय सावधानीसँग ग ररहेको समयमा
देिख छ । सो कुरालाई वादी नेपाल सरकारले पिन िनजले हार गरेको हात, लात र मु कासमेत चलाउँदा
अिभयोग दाबीमा वीकार गरेको छ । वारदातमा ने बहादरु दरलामी मगरलाई अपझट पमा ला न गै
ितवादी पु कर अ छङवोको टाउकामा चोट लागेको मृ यु भएको देिखएको छै न । जा ा हेद गरेको समयमा
कुरा िमिसल संल न के सफारामबाट देिख छ । यसरी के िह पिहलेदेिख भएको भनाभन, वादिववाद अ ततः
वारदातको य तो अव था र पनु रावेदक ितवादी धके लाधके लमा प रणत भई ितवादीले त काल
पु कर अ छङवो घाइते भएको पीडा रिहरहेको, आवेशमा आई थ पड हा दा सो थ पड मृतकको
ितवादीह किललो उमेरका भएकासमेतका कुरालाई टाउकामा लागेको समेतले मृतक भइु मँ ा ढिल मृ यु
म यनजर रािख िवचार गदा ितवादीह पु कर र भएको कुरा घटना कृितबाट देिखने ।
पूवयोजना बनाई सुझबझ
गोकण अ छङवोलाई मल
ु ग र जानाजान
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(१) बमोिजमको सव वसिहत ज मकै दको यान मान िनयतले खक
ु ु री हार ग र वा िवष सेवन
सजाय गदा चक पन र १२ वषको सजाय िनधारण गदा गराई गरेको कत यबाहेक यान मान मनसाय निलई
अिभयु ले उसै मौकामा उठे को रस था न नसिक
पिन ऐनको मनसाय पूरा हने देिखएकाले ितवादीह
पु कर र गोकण अ छङवोलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. साधारण लाठा, लात र मु का इ यािद साधनले
१८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द सजाय गन मनािसब हानेको चोटबाट चोट ला ने यि को ऐनको यादिभ
देिखँदा पनु रावेदन अदालत, इलामले कट गरेको राय मृ यु भएमा य तो अपराध आवेश े रत ह याको
शृङ्खलामा पदछ । कानूनमा उसै मौकामा उठेको रस
पिन सदर हने ।
था न नसिक साधारण लाठा, लात र मु का इ यािदले
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
हा दा सोही चोटको पीरले यान मरेमा भ नेसमेतको
क युटरः गीता िघिमरे (िगरी)
श दावली योग भएको हँदा अिभयु अथात् ितवादी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
जा ामा रातको समयमा भएको भनाभन, वादिववाद,
६
धके ला धके ल र हात हालाहालको अव थामा अपझट
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०५७५, ०८७१, ितवादी िकरण पोखरेलले हातको मु काले हा दा
कत य यान, नेपाल सरकार िव. िकरण पोखरेलसमेत, मतृ कको टाउकामा लािग मतृ कको मृ यु भएको
देिख छ । पनु रावेदक ितवादीले लुिक िछिपकन कुनै
िकरण पोखरेल िव. नेपाल सरकार
अिभयु ले गरेको कामले मृ यक
ु ो प रणाम हितयारलगायतका जोिखमी साधन हार गरेको भ ने
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कुरा वादी नेपाल सरकारले देखाउन सके को छै न । मनािसब नै देिखने ।
गोरे भज
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम अिभयोग
ु ेलसमेत वारदातको िदन र समयमा
मािणत गन दािय व वादी नेपाल सरकारको नै हने । जा ा थलमा उपि थत रहेको देिख छ । गोरे
ितवादी िकरण पोखरेलले मृतकलाई भज
ु ेलउपर सु मा कुनै िकटानी जाहेरी नपरेकामा
पिहले नै मानस मको योजना बनाई आपरािधक पिछ हरी नायब िनरी क िदिलपकुमार खितवडाको
मनसायको साथ मृतक र ितवादीिबच झगडा भएको ितवेदनको आधारमा अनुस धानको दायरामा याई
र सोही झगडाको कारण वा ज रयाबाट कुटिपट गदा अनस
ु धान ग र वादी नेपाल सरकारले िनजउपर
मृ यु भएको अव था पिन देिखँदैन । य तो कृ ितको वारदात थलमा मौजदु रिह वारदात हे र बसेको
वारदातमा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसुरमा मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको
सजाय गदा फौजदारी यायको मम र भावना मन १७(३) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
गई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. माग दाबी िलएको देिख छ । उ १७ को देहाय (३) नं.
को यव था िन तेज हन जा छ । अतः वारदातको को काननू ी यव थाअनस
ु ार ततु अिभयोगमा सजाय
कृ ित, अव था र त य मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको हन सु मा मत स लाहमा पसेको र मान ठाउँमा के िह
महलको १४ मा उि लिखत कानूनी यव थासँग नग र हे ररहेको अव था हनु आव यक छ । ितवादी
मेल खाने देिखँदा उ वारदात आवेश े रत वारदात गोरे भज
ु ेलले मतृ क र ितवादी िकरण पोखरेल,
ठहछ । ितवादी िकरण पोखरेलले मृतकलाई लाठा, भीमबहादरु दरलामी तथा यामबहादरु ओ तीसँग
ढुङ्गा र सानाितना हितयार हार गरेको नदेिखँदा भनाभन, वादिववाद र झगडा भएकोस म देखेको भ ने
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन िम ने देिखएन । कुरा िमिसलबाट देिख छ । तर मतृ कलाई कुटिपट
यसकारण पनु रावेदन अदालत, पाटनले पनु रावेदक गरेको र मृतकलाई मानमा ितवादी िकरण पोखरेलको
ितवादी िकरण पोखरेललाई आवेश े रत वारदातमा मत स लाहमा पसेको र सोबमोिजम वारदात भएको
१० वष कै द सजाय हने ठहर्याई गरेको फै सला त य भ नेसमेतका मतलवी त वको अभावमा ितवादी गोरे
भज
र काननू को रोहमा मनािसब देिखने ।
ु ेलले सफाइ पाउने नै देिखने ।
वादी नेपाल सरकारले ितवादी काली
वादी नेपाल सरकारले ितवादी भीमबहादरु
दरलामीलाई आरोिपत कसरु मा सजाय हने व तुगत, भज
ु ेल र यामबहादरु ओ तीलाई पिन अिभयोग
ठोस र िन या मक माण देखाउन र पेस गन सके को दाबीबमोिजम सजाय हन माग िलई यस अदालतमा
देिखँदैन । माणको िववेचनाबाट कसरु मा संल नता पिन पनु रावेदन िजिकर गरेको देिख छ । ितवादी
देिखएमा कसरु को मा ाअनस
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
ु ार सजाय हने कुरामा यामबहादरु ओ तीलाई मल
िववाद छै न । वादी नेपाल सरकारले भीमबहादरु दरलामी महलको १३(३) नं. र काली भज
ु ेललाई ऐ. १३(४)
मगरसमेतको संल नताबाट कत य ग र मृतकको मृ यु नं. बमोिजम सजायको माग दाबी िलएको ततु
गराएको भ ने त य सङ् किलत माणबाट थािपत मु ामा सु अदालतले यी ितवादीह लाई ऐ.
हन नआएबाट ितवादी भीमबहादरु दरलामीलाई १७(३) नं. बमोिजम ६ मिहना कै द सजाय गरेको
सफाई िदने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला देिख छ । पनु रावेदन अदालतले उ वारदातलाई
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आवेश े रत वारदात कायम ग र ितवादी िकरण कानूनी आधारमा असर पु न गएको छ र यो िनणयउपर
पोखरेललाई सजाय गरेको देिख छ । आवेश े रत पनु रावेदन ला ने यव था छै न भने य तो िनणयह
वारदात िस ा ततः कुनै मािनस त काल आवेशमा अिधकार े भ दा बािहर गएर ग रएको छ, छै न ?
ाकृ ितक यायका िस ा तिवपरीत ती िनणयह
आउँदा हने वारदात हो । आवेश े रत वारदात अ
मािनसह समेतको स लाह र योजनाबाट भएको भएका छन् छै नन् ? र िनणयमा य ुिट देिख छ िक
मािनँदैन । ततु वारदातलाई पनु रावेदन अदालतले देिखँदैन ? भ ने आधारमा पनु रावलोकन ग र
आवेश े रत वारदात ठहर गरेकामा यस अदालतबाट अिधकार े भ दा बािहर गई िनणय ग रएको वा
पिन आवेश े रत ह या नै भिन ठहर गरेको कुरा ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत िनणय गरेको वा
िकरण पोखरेलको हकमा िववेचना ग रएको छ । अतः िनणयमा य ुिट रहेको देिखएमा य तो िनणय बदर
आवेश े रत वारदातमा मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको गनस ने ह छ । तथािप ततु िववादमा उ ेषणको
महलको १७ नं. को कसुर कायम गन निम ने हँदा आदेश जारी गन कुनै आधार कारण रहेको नदेिखनक
ु ा
काली भज
ु ेल र यामबहादरु ओ तीको हकमा समेत अित र िनवेदकले िजिकर िलए ज तो करकापबाट
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।१।२० कागज गराए भ ने मा साधारण अिधकार े बाट
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक उपचार गन पाउने वैकि पक उपचारको यव था
वादी र ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । सरु ि त नै रहने ।
तुत िनवेदनमा उठाइएको िवषय
इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
उ ेषणको रटको कृ ितसँग मेल खाने नदेिखएको
क यटु रः गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभु म् । तथा कुनै यि वा पदािधकारीले कसैलाई करकापबाट
कागज गरायो वा गराउन लगायो भने यस िवषयमा
चिलत कानूनबमोिजम उपचार पाउने वैकि पक एवम्
इजलास नं. ३
भावकारी उपचारको बाटो रहे भएकाले रट िनवेदनको
मागबमोिजम आदेश जारी हनस ने अव था िव मान
१
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ठहरेको पुनरावेदन
गोपाल पराजुली, ०६९-CI-०४२२, उ ेषण, अदालत, रािजवराजको िमित २०६८।३।१२ को
जंगवीर राईसमेत िव. िज ला शासन कायालय, फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: शकु तला काक
ओखलढुङ्गासमेत
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा क यटु र: गीता िघिमरे
८(२) मा भएको संशोधनबाट यस अदालतले पिन इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
यो असाधारण उपचारको मा यमबाट याियक वा
अध याियक िनकाय वा यायािधकरणले गन कुनै मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल
िनणय वा अि तम आदेश जसबाट कुनै यि को पराजुली, ०६९-CI-११९९, उ ेषण/परमादेश,
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रिव राज े िव. सुखत उप यका नगर िवकास िनवेदन िदनुपन हो । मआ
ु जा नपाएकाले घर बनाइ
ब न पाउँ भिन नगर िवकासले बनाएको योजनालाई
सिमित, िवरे नगर सुखतसमेत
िनवेदकले माग गरेको उ ेषण र नगरपािलकाले पालना गरेन भिन िनवेदकले िलएको
परमादेश िमि त िनवेदन एउटै उ े यको लािग दाबीमा यो वा यो जनु सक
ु ै िनकायबाट आ नो प मा
नभएर छु ाछु ै कायलाई इङ् िगत गरेर दता गरेको िनणय गन म त भएको देिखने ।
सव च अदालतबाट २०५६।११।०६ मा
पाइ छ । कानूनबमोिजम िवकास िनमाण गन कायालय
र थानीय िनकायह जनिनवािचत ितिनिधह ारा समानताको आधारमा िनवेदकलाई मआ
ु जा ितपूित
स चालन गरेको सं मणको अव थामा यो वा यो िदने भ ने िनणय भएको र सो िनणय काया वयनका
कुरा भिन रटबाट उपचार दान गन कुराको माग गनु लािग यो िनवेदन समयमै गएको पिन देिखएन । तसथ
र य तोमा अदालतले िनणय गदा शासिनक कायको सव च अदालतबाट भएको उ आदेशकै काया वयन
विववेकमा ह त ेप हने देिख छ । तसथ शासिनक गन स दभमा िनवेदक समयमा नै नगई उ मनसाय
कायको विववेकलाई अित मण गन संिवधान र याग गरेको देिखएको हँदा िमिसल संल न कागजातलाई
अ यथा हने ग र िनवेदकलाई िनजको ज गामा भोग
कानूनिवपरीत हने ।
सीिमत सरकारको अवधारणाअनुसार गनबाट बलज ती िनषेध गरेको भ ने यहोराको
सरकारका िनकायह ले आ-आ नो काय संिवधान िनवेदनसँग सहमत हन सिकएन भ ने पुनरावेदन
र कानूनले िदएको सीमामा रहेर स चालन अदालत, वीरे नगरको फै सला मनािसबै देिखन
गनपदछ
। यसरी वत अिधकारको योग आउँदा सव च अदालतको आदेशको प रपालना भएन
ु
गदा नाग रक हक अिधकारमा कुनै असर पन ग र भिन िनवेदकलाई घर बनाउन वीकृित िदनुपन भ ने
वे छाचारी ढङ् गले कुनै िनणय गनु हँदैन । यसरी भनाई र रट िनवेदनको िस ा तसमेतको िवपरीत हने
संिवधान वा कानूनिवप रत कुनै िनणय वा काय गरेको ग र आएको िनवेदनको अ प मागअनु पको आदेश
प देिखएको अव थामा अदालतले य तो काय जारी हन नस ने देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
बदर गन स ने नै ह छ । ततु िववादमा नगर िवकास आदेश जारी ग ररहनु पन देिखएन भ ने पनु रावेदन
सिमित वा नगरपािलकाबाट िनवेदकको हकमा कुि ठत अदालत, सख
ु तको िमित २०६९।१२।०७ को फै सला
हने ग र कुनै य तो वे छाचारी िनणय भएको मा न िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको पुनरावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
िम ने नदेिखने ।
याय मा नेको व छ र सफा हातले अदालत इजलास अिधकृ त: शकु तला काक
वेश गनपन
ु ह छ । िववािदत िक.नं. २१७७ को क यटु र: गीता िघिमरे
ज गामा नगर िवकास सिमितले बाटो खो ने काय इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभु म् ।
३
नभएको भिन जवाफ िदएकाले २०५६।११।०६ मा
ियनै िनवेदकले िनवेदन खारेज भइसके पिछ सव च मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल
अदालतबाट िमित २०६५।०२।२१ मा भएको आदेश पराजुली, ०६९-CI-०७४६, िनषेधा ा, अजुनकुमार
पालना नभएको भ ने िवषयमा सोही कुरालाई िलएर खड् का िव. िज ला हरी कायालय, सलाही
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ठहछ । प को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
मलङ् गवासमेत
िनवेदकले शाि त सरु ा गन हरी इजलास अिधकृ तः- शकु तला काक
कमचारीलाई झु ा ला छना लगाई गरेको रट क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
िनवेदन खारेजभागी छ भ ने यहोराको इलाका इित संवत् २०७१ साल चै २४ गते रोज ३ शभु म् ।
४
हरी कायालय, ह रपुर सलाहीको िलिखत जवाफ
देिख छ । उ िलिखत जवाफको िजिकरलाई ख डन मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल
हने ग र पनु रावेदक (प ) ले कुनै ठोस माणसमेत पेस पराजल
ु ी, ०६८-CR-०३६४, लागु औषध खैरो
हेरोइन, राजे खड् गीसमेत िव. नेपाल सरकार
गरेको नदेिखने ।
ितवादीह समेत चढी आएको बा.१ज.
कुनै कुरा यसो भनेर दाबी िजिकर िलनेले
नै उ कुरा मािणत गनुपन ह छ जसलाई कानूनी ५३०२ नं. को ट् या सीबाट ११ ाम २२५
माणको भार भिन छ । माणको आधारभूत िमिल ाम खैरो िहरोइन बरामद भएको सु िमिसल
िस ा तअनस
ु ार सव म माण नै पेस गनु पन संल न २०६६।१२।६ को बरामदी मचु ु काबाट
ह छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा भएको देिख छ । उ बरामद भएको लागु औषध भारतको
कानूनी यव थाअनुसार “देवानी मु ामा आ नो र सौलमा गई ख रद ग र िलई आएको अव थामा
दाबी मािणत गन भार वादीको हनेछ” भ ने कानूनी हेट डा बसपाकमा हरीले चेक जाँच गदा फे ला
यव था रहेको छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार यी पा र प ाउ गरेको त यलाई मौकामा अनुस धान
अिधकारीसम को बयानमा तथा अदालतमा भएको
पनु रावेदकले आ नो िनवेदनमा िलएको िजिकर पिु
हने ग र कुनै व तिु न ठोस माण पेस गरेको देिखन बयानमा समेत वीकार ग र ितवादीह ले बयान
गरेको देिख छ । बरामद भएको उ लागु औषध िब
नआउने ।
गन उ े यले न याएको सेवन गन उ े यले याएको
िनवेदकलाई िवप ीले प ाउ गनपन
ु
आशङ् का भएको कुनै ठोस माणसमेत पेस गन भिन ितवादीह ले पनु रावेदनमा िजिकर िलए पिन
नस नक
ु ा अित र िनजलाई प ाउ गनपन
ु कुनै सो िजिकरको समथनमा ठोस एवम् व तिु न माण
आधार कारणसमेत प रहे भएको नदेिखँदा िनवेदन पनु रावेदक ितवादीह ले गज
ु ान सके को िमिसल
खारेज गन गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको संल न कागजातह बाट देिखँदैन । िबना आधार माण
िजिकर िलएकै भरमा सेवन गन उ े यले मा बरामद
फै सला मनािसबै देिखन आउने ।
अत: मािथ उि लिखत त य, यव था एवम् ग रएको लागु औषध यी ितवादीह ले ख रद ग र
िववेचनासमेतको आधारमा िनवेदकलाई िबना कारण याएका रहेछन् भिन मा न िम ने नदेिखने हँदा लागु
प ाउ गन अव था, ि थित र आशङ् कासमेत रहे औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड
भएको नदेिखँदा िनवेदक मागबमोिजम िनषेधा ाको (ङ) (च) र (छ) को कसुर कायम गरेको सु फै सला
आदेश जारी गन निम ने हँदा ततु िनवेदन खारेज सदर गरेको तथा सजायको हकमा उ ऐनको दफा
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित १४(१) (छ)(१) बमोिजम ७ वष कै द गरेको सजाय
२०६९।२।३० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने बरामद भएको लागु औषधको मा ासमेतको आधारमा
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उ कै दको सजाय बढी भएकाले सोही दफाबमोिजम देिखएको र िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको
५ वष कै द र .१५ हजार ज रवाना हने ठहर्याएको संिवधान सभाको िनवाचन २०६९।८।७ मा स प न
पनु रावेदन अदालत, हेटौडाको िमित २०६८।२।२४ भै उ मेदवारह िनवािचत भई संिवधान सभासमेत
को फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा प रवतन गठन भई संिवधान सभाले आ नो कायसमेत सुचा
ग ररहनु पन नदेिखँदा उ फै सला सदर कायम हने ग रसके को अव थामा िनवेदकको मागको कुनै औिच य
ठहछ । ितवादीह को तुत पनु रावेदन िजिकर पु न नभई स वा थगनको काय भई िनवाचनसमेत
स प न भएको हँदा मागअनस
नस ने ।
ु ारको आदेश जारी गन
िम ने देिखएन । अतः ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: ह रकृ ण े
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
क युटर: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २ गते रोज ४ शभु म् । क यटु र: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।
५
६
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल
पराजुली, ०६८-WO-१२०५, उ ेषण / परमादेश, मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
कमल साद इँटेनी िव. धानम ी तथा मि प रषद्को जोशी, ०७०-CI-११२९, लेनदेन, दीपक खितवडा
िव. कृ णमाया खुलाल
कायालयसमेत
ितवादीले यान मान ध क िदई
नेपाल सरकार मि प रषदले
िमित
्
०६९।०३।०४ गते नेपाल सरकारका ५ जना हरी करकापसँग कागज गराएको भिन ितउ र िजिकर
अित र महािन र क र १९ जना हरी नायब िलए पिन करकापमा उजरु िदएको नदेिखएको, करकाप
महािनरी कको स वा गन ग र भएको िनणय िनवाचन स ब धमा हरी कायालयमा जानकारी गराएको भिन
आचारसंिहतािवपरीत हनुका साथै ०६९।०८।०७ अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बयान गदा िजिकर िलएको
घोषणा भएको िनवाचनलाई समेत य ः असर देिखए पिन सु ितउ रप मा सो कुराको कुनै
पान भएकाले उ स वास ब धी िनणय उ ेषणको िजिकर िलन सके को देिखँदैन । सु िमिसल संल न
आदेशले बदर ग र स वास ब धी काम कारवाही कपाली तमसुक हेदा िमित २०६८।५।२० गतेका
नगनु, नगराउनु र िनवाचन स प न नभएस म िनवाचन िदन सावाँको सावाँ एकमु चु ा गनछु, सो भाखामा
आचारसंिहतािवपरीत हने ग र कुनै पिन काय नगन,ु नबझ
ु ाए चिलत लेनदेन कानूनबमोिजम याजसिहत
नगराउनु भिन िवप ीका नाउँमा परमादेश जारी ग रपाउँ ितन बझ
ु ाउने भाखा सत राखी िमित २०६८।५।५
भ ने िनवेदन दाबी रहे पिन िनवेदन दाबीअनस
ु ार ५ मा िलखत भएको देिख छ । सावाँस म वादीले
जना अित र महािनरी क तथा १९ जना हरी ितवादीबाट भराई पाउने ठहर्याएको सु फै सलाउपर
नायब महािनरी कको स वाको ताव पेस भए पिन ितवादीले पनु रावेदन नग र सो फै सलालाई वीकार
िनवाचन आयोगबाट िनवाचन आचारसंिहता जारी नै गरेको अव था देिखँदा करकापसँग कागज गराएको
भइसके काले हाल उ स वास ब धी कारवाही भ ने कुनै माण ितवादीले गज
ु ान नसके को तथा सो
रोिकएको छ भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफबाट स ब धमा कुनै उजरु ी िदएको नदेिखएको, सावाँ रकम
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वादीले भ रपाउने ठहर्याएउपर ितवादीले पनु रावेदन हरीले गाउँमा छापा मारी गाँजा बरामद ग र लगेको
नग र वीकार नै गरेको र िलखतमा २०६८।५।२० सनु े ँ । सो समयमा मेरो घरबाट पिन २५२ िकलो ाम
िभ भए साँवास म र सोप ात् भए सावाँ याजसमेत गाँजा बरामद भएको मुचु का तयार पारेको थाहा
ितन म जरु ग र २०६८।५।५ मा कपाली तमसक
ु भयो भिन ितवादी रामलखन भ ने लखन यादवले
गरेको देिखँदा सोसमेतका आधार कारणबाट सावाँमा अिधकार ा अिधकारी एवम् अदालतमा समेत
ितवादीले भराई पाउने ठहर्याएको सु फै सला कसुर गरेको कुरामा इ कार रही बयान गरेको
के ही उ टी वादी दाबीअनस
ु ार याजसमेत भराई देिख छ । िनज रहने घरबाट धेरै ठूलो प रमाणमा गाँजा
पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको बरामदी भएको यहोरा िमिसल संल न रहेको बरामदी
िमित २०७०।३।२३ को फै सला अ यथा रहेछ भिन मचु ु काबाट देिखएको छ । साथै बरामद भएको व तु
मा न िम ने नदेिखँदा सो फै सला सदर हने ठहछ । परी णको लािग पठाइएकामा गाँजा नै भएको भ ने
ितवादीको तुत पुनरावेदन िजिकर पु न नस ने । परी ण ितवेदन िमिसल संल न रहेको छ । मेरो
सामु नेमा लखनको घरबाट गाँजा बरामद भएको
इजलास अिधकृतः ह रकृ ण े
होइन भिन बरामदी मचु ु काका मािनस राम े दास
क युटर: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ३ गते रोज ५ शभु म् । र अका सा ी सरु शे रायले बकप गदा ितवादीलाई
म त हने ग र बकप गरेको भए पिन हरी सहायक
७
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश िनरी क उमाका त अयालले रामलखनको
िम , ०६७-CR-०६५५, लागु औषध (गाँजा), घरबाट लागु औषध गाँजा बरामद भएको हो भिन
िकटानी बकप गरेकोसमेत िमिसल संल न रहेको
लखनराय यादव िव. नेपाल सरकार
यसमा िज ला महो री, अ कार गा.िव.स. देिख छ । बरामदी मुचु कामा उि लिखत यि ह को
वडा नं.६ ि थत रामलखनको घर तलासी हँदा ५ बकप बाट लागु औषध बरामद भएको कुरा देिखने र
वटा ममा २५२ िकलो ाम लागु औषध गाँजा फे ला हरीले झु ा यहोरा उ लेख गनु पन कुनै कारणसमेत
परेको िठक साँचो हो भ नेसमेत यहोराको बरामदी व तिु न पमा पिु हने कुनै माणबाट देिखएको
मुचु का िमिसल संल न रहेको र रामलखन रायको छै न । महो री िज लाको अ कार गा.िव.स. वडा नं.
घरबाट बरामद भएको २५२ िकलो ाम गाँजाम येबाट ६ ि थत िक.नं. २२२ मा रहेको घर लखन यादवको
नमुना िनकािल बाँक गाँजा न ग रएको भ ने िज ला ीमतीको हो भ ने गा.िव.स.को मुचु काबाट देिखएको
अदालतको ितिनिधसमेतको रोहबरमा मचु ु का छ । ितवादीले आ नो घरबाट उि लिखत िमितमा
भएको देिख छ । लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ गाँजा बरामद नभएको भिन इ कारी बयान गरेको
मा यव था भएबमोिजम बरामदी मुचु का भएबाट सो भए पिन गा.िव.स.को मुचु कासमेतका आधारमा
मुचु का बेरीतको नदेिखएको अव थामा पुनरावेदकले ीमतीको नाममा रहेको घरबाट गाँजा बरामद भएको
िलएको िजिकर उिचत देिखएन । यसमा उि लिखत देिखएकाले ितवादी सोनेलाल राय भ ने लखनराय
िमितमा आफू स धीसँग भेटघाट गन महो री िज लाको यादवले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
हलखोरी गाउँमा गएको र ५ गते घरमा आउँदा सो िदन दफा ४(क) ितकुल गाँजा स चय गरेको देिखन
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आएकाले ितवादीलाई ऐजन ऐनको दफा १४(१) वा िनकाय र पनु रावेदन अदालतको फै सलामा शाि दक
(घ) बमोिजम सजाय हने नै देिखन आउने हँदा फरकमा पया हने नभई सारभूत पमा प रणाममा
ितवादीले लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को िभ नता हनु आव यक हने ।
तुत स दभमा यस अदालतबाट
दफा ४(क) ितकुल गाँजा स चय गरेको देिखएकाले
ितवादीलाई ऐजन ऐनको दफा १४(१)(घ) बमोिजम िस ा तसमेत ितपादन भएका छन् । े ािधकार
२ (दईु ) वष कै द र .१५,०००।- (प हजार) अभाव रही पनु रावेदन नला ने अव थाको मु ाको
ज रवाना हने ग र पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट पनु रावेदन प दायर भएको अव थामा य तो
िमित २०६६।१।३० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा पनु रावेदन प मा पनु रावेदन सिु न त यिभ वेश
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन ग र िनणय गन िम ने नदेिखने भिन यस अदालतबाट
ने.का.प. २०६९ अंक ७ िन.नं. ८८५८ पृ १०५७
िजिकर पु न नस ने ।
(नेपाल सरकार िव
योित राई, मु ा: मानव
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
बेचिवखन) एवम् ने.का.प. ०५६, िन.न. ६६५९,
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शुभम् । पृ. ५९ मा िस ा त ितपादन भएको छ । यसैग र
कणबहाद ु र िव.क.िव
मोहन िव.क. भएको
८
िक ा काट दा.खा. दता बदर र दता मु ा (फै सला
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CI-०७३१, मोही नामसारी िमित २०७१।८।२२) मा याय शासन ऐन २०४८
ग रपाउँ, राजिकशोर राय िव. राम सु दर यादवको को दफा ९(१) ख ड (ग) को यव थाअनस
ु ार तीन
वष वा सोभ दा बढी कै द सजाय, प चीस हजार पैयाँ
मु.स. गन प टीदेवीसमेत
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) वा सोभ दा बढी ज रवाना, पचास हजार पैयाँ वा
ख ड (ग) को यव थाअनस
ु ेको मु ामा
ु ार तीन वष वा सोभ दा सोभ दा बढी िबगो भएको वा िबगो नखल
बढी कै द सजाय, प चीस हजार पैयाँ वा सोभ दा सु अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणय
बढी ज रवाना, पचास हजार पैयाँ वा सोभ दा बढी वा फै सलाउपर पनु रावेदन अदालतले पनु रावेदनको
िबगो भएको वा िबगो नखल
ु ेको मु ामा सु अदालत, रोहमा िनणय गदा सु िनणय वा फै सला के ही वा पूरै
िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणयउपर पनु रावेदन उ टी भएको मु ामा मा यस अदालतमा पुनरावेदन
अदालतले पुनरावेदनको रोहमा िनणय गदा के ही ला ने भिन िस ा त ितपादन भएको छ । साथै शारदा
वा पूरै उ टी भएको मु ा सु अदालत, िनकाय वा शाही िव रािजव िव म शाह भएको लटु िपट (०६८–
अिधकारीले गरेको िनणय वा फै सलाउपर पनु रावेदन CR–११२१) मु ामा सु अदालत र पनु रावेदन
अदालतले पुनरावेदनको रोहमा िनणय गदा सु िनणय अदालतको फै सलामा सारभूत िभ नता नभएको
वा फै सला के ही वा पूरै उ टी भएको मु ामा मा यस अव थामा पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर यस
अदालतमा पनु रावेदन ला ने कानूनी यव थाको
अदालतमा पनु रावेदन ला ने अव था देिख छ । उ
यव थाअनस
ु ार पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर अभाव रहेकाले ततु मु ाको पनु रावेदन यस
यस अदालतमा पनु रावेदन ला नको लािग सु अदालत अदालतमा ला ने े ािधकारको अभाव रहेको देिखँदा
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पनु रावेदन प बाट पुनरावेदन सिु न त यिभ वेश ग र छोराको याद आएको र अक ले जीउ सिु नएको ज ता
िनणय गन िम ने देिखन नआएकाले पनु रावेदन खारेज बनावटी कारण देखाउँदै दवु ैजना गाडीबाट ओिलई
हने भिन िस ा त ितपादन भएको हँदा सु ले दाबी घर फिकएको देिख छ । आ नो नाबालक छोरीको
नपु ने र पनु रावेदन अदालतले हद यादको आधारमा याद आउने नै भए घर छोड् ने बखतमा आउने िथयो
पनु रावेदन खारेज हने ठहर भएकाले पनु रावेदन सो हन नसिक घरदेिख भैरहवास मको लामो या ा
अदालत, जनकपरु को फै सलाउपर यस अदालतमा स प न गरेर नेपाल भारत िसमानामा पगु ेप ात् मा
िविभ न बहाना देखाई पनु रावेदक ितवादीह ले
पनु रावेदन ला न स ने देिखन नआउने ।
अब पुनरावेदन अदालतको फै सला िमलेको पीिडतह लाई छािड आआ नो घर फिकएको
छ वा छै न भ ने स ब धमा िवचार गदा उि लिखत देिखएबाट िनजह ले िलएको िनद िषताको िजिकरको
कानूनी यव था, ितपािदत िस ा त, त य कुनै सारभूत मह व देिखन नआउने ।
िनज ितवादीह का सा ी राम साद
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा सु अदालत र
पनु रावेदन अदालतको फै सलाको प रणाममा सारभूत आचाय र ल मी प रयारको बकप को यहोरालाई हेदा
िभ नता नभएको अव थामा पनु रावेदन अदालतको यी ितवादीह िसधा साधा मािनस हन् । य तो मानव
फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन ला ने कानूनी बेचिबखन तथा ओसारपसार गन कायमा िनजह को
यव थाको अभाव रहेको देिखँदा तुत पनु रावेदन संल नता छै न । य तो काय गन यी ितवादीह
प बाट त यिभ वेश ग र िनणय गन िम ने देिखन होइनन् भिन उ लेख गरेको देिखएबाट उ बकप को
नआएकाले पनु रावेदन खारेज हने ठहछ । वादीको यहोराले ितवादीह को आचरणगत िवषयका
स ब धमामा िसिमत रहेको देिखने ।
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
व ततु ः कुनै अिभयु को सा ीले अदालतमा
इजलास अिधकृ त: रमेश रजाल
उपि थत भई बकप गदा के वल अिभयु को
क युटर: खगे कुमार ख ी
इित संवत् २०७२ साल जेठ २९ गते रोज ६ शुभम् । आचरणगत िवषयमामा िसिमत रिह िनजको आचरण
रा ो रहेको भिन बके को आधारमामा अिभयु को
९
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश आरोिपत कसुरमा संल नता िथएन छै न भिन भ नु
शमा पौडेल, ०६८-CR-०३६३, मानव बेचिबखन उपयु र तकसङ् गत नहने ।
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
तथा ओसारपसार, शोभा चौधरीसमेत िव. नेपाल
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ मा कुनै यि लाई
सरकार
ततु मु ाका पीिडतह को जाहेरी पनु यस ऐनअ तगतको कसरु गरेको अिभयोग लागेकामा सो
अगावै यी पनु रावेदक ितवादीह ले मु य अिभयु को कसुर आफूले गरेको छै न भ ने कुराको माण िनजले नै
कायका स ब धमा स बि धत िनकायमा उजरु ी दायर परु ्याउनु पनछ भ ने यव था भएकाले ततु मु ाको
गन स नुपन िथयो । यसैग र ितवादीह दवु ै जना वारदातलाई िनरपे दािय व (strick liability)
भैरहवास म गई एकै थानमा पगु ेपिछ एकले सानो अ तगत राखेको पाइ छ । यसरी उ दफा ९ बमोिजम
28

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, फागनु - २
१०
िनद िषताको िजिकरलाई िव सनीय तवरबाट मािणत
गनपन
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
ु दािय व यी पनु रावेदक ितवादीह मा नै रहने मा. या. ी सश
ह छ । तर कुनै पिन व तुपरक र त यपरक माणबाट शमा पौडेल, ०६९-WO-०२७०, उ ेषण / परमादेश,
यी पनु रावेदक ितवादीह ले आरोिपत कसुरमा राजे के .सी. िव. वन तथा भू-संर ण म ालयसमेत
रट िनवेदकलाई ९० िदन लगातार
आ नो संल नता नरहेको भ ने कुराको पिु गराउन
नसके को र मु य अिभयु फिड भ ने िदपे े कायालयमा हािजर नभएको भिन िवभागीय कारवाही
अ ाविध फरार रहेको अव थासमेत देिखइरहेको गन गरेकोतफ हेदा मािथ उि लिखत कानूनी
प र े यमा अिभयोग माग दाबीबमोिजम यी पनु रावेदक यव थाबमोिजम िबदा िदने अि तयारवाला यि ले
ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम कै द, आफूले गनुपन काय नग र आ नो िज मेवारीबाट
ज रवाना तथा पीिडतलाई ितपूित भराउने ग र िबमख
ु भई अ य िदशाबोध भई यी रट िनवेदकलाई
भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सलालाई िवभागीय कारवाही गन भिन कारवाहीको थालनी
अ यथा भ न िम ने नदेिखने हँदा मानव बेचिबखन भएको काय काननू िवपरीत भई उ ेषणको आदेशले
तथा ओसारपसार िनय ण ऐन, २०६४ को दफा बदर हने देिखने ।
िनवेदक राजे के .सी.ले माग गरेको
१७(१) बमोिजम सु नवलपरासी िज ला अदालतले
पनु रावेदक ितवादीह लाई भएको ज रवानाको पचास अ ययन िबदा वतः वीकृत भएको अव थामा
ितशत बराबरको रकममा नघट् ने ग र पीिडतह लाई िनजले आ नो Ph.D (िव ावा रधी) तहको अ ययन
ितपिू त भराईिदनपु न बा या मक यव थाबमोिजम परू ा ग र नेपाल फक आएप ात् आ नो दरब दी रहेको
पीिडतह लाई ितपूित नभराइिदएको हदस म िु ट िवभागमा उपि थत भई हािजर गराइपाउँ भिन िदएको
भएकाले दवु ै पुनरावेदक ितवादीह लाई मानव िनवेदनप ात् िनजलाई हािजर गराई कामकाजमा
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ लगाउनु पन दािय व वन तथा भू-संर ण म ालय
को दफा १५ (१)(ज) बमोिजम जनही ५ वष कै द र र वन िवभागको रहेकामा सो नग र िनवेदकलाई
. २५ हजार ज रवाना ग र पीिडतह लाई ऐ. ऐनको िविभ न बहाना ग र कानूनले िनिद गरेको काय
दफा १७(१) बमोिजम जनही ज रवाना .२५०००। नग र हािजर नगराएको काय िमलेको देिखएन ।
(प चीस हजार) को ५० ितशतले हने रकम . यसथ यी रट िनवेदकलाई आफू वयम् वन तथा
१२,५००। (बा हजार पाँचसय) ितपूित भराइिदने भू-संर ण म ालयमा उपि थत भई हािजर गराई
ग र भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित कामकाजमा लगाई पाउँ भिन िनवेदन िदएको िमितबाट
२०६७।११।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर नै हािजर भएको मािन िनजले पाउने कानूनबमोिजमको
पा र िमक र अ य सिु वधासमेत पाउने हँदा िनवेदकले
हने ।
माग गरेको अ ययन िबदा वीकृ त ग र िनवेदकलाई
इजलास अिधकृ त: अजनु साद कोइराला
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(६) बमोिजम
क युटर: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभु म् । सेवाबाट हटाउनेतफको कारवाही ार भ गरेको
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उ ेषणको आदेशले बदर भई र िनवेदकको िनवेदन ग ररहेको अव थामा िनवेदन दाबी पु ने अव था
नै रहँदैन । यसका अलावा यी रट िनवेदक हाल
मागबमोिजम आदेश जारी हने ।
नेपाल वन सेवा जनरल फरे समूह, राजप ाङ् िकत
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
ि तीय ेणी ( ा.) उपसिचव पदमा बढुवा भई
क युटर: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७२ साल साउन २६ गते रोज ३ शुभम् । पद थापनसमेत भई काय ग ररहेको भिन वन तथा भूयसै लगाउको ०७०-WO-००४०, संर ण म ालयको प.सं. ज. य/ य.फा. ०७०/७१
उ ेषण, राजे के .सी. िव वन तथा भू- नं. ४४४१ िमित २०७१।२।१४ को प ारा देिखएको
संर ण यव था म ालयसमेत भएको मु ा छ । िनवेदकले जुन िवषयव तुलाई िलएर िनवेदन दाबी
गरेको हो सो ा ग र िनज हाल बढुवा भै कायसमेत
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
ग ररहेको देिखँदा ततु िनवेदनको कुनै औिच य नै
११
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश नरहेकाले यसमा के ही बोिलरहनु पन अव था नदेिखँदा
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
शमा पौडेल, ०६९-WO-११६७, उ ेषण /
परमादेश, के दार बराल िव. लोक सेवा आयोग, के ीय इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
कायालय, अनामनगरसमेत
रट िनवेदकको मु य िनवेदन दाबी इित संवत् २०७२ साल साउन २६ गते रोज ३ शभु म् ।
१२
िवप ीम येका राजे के .सी.लाई लगातार कायालयमा
िबदा वीकृ त नगराई ९० िदनभ दा बढी गयल भएकाले मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
िनजउपर सेवाबाट हटाउने कारवाही ार भ भएको हँदा शमा पौडेल, ०६८-CR-१३१६, ाचार, नेपाल
य तो यि लाई लोक सेवा आयोगबाट बढुवा सूचना सरकार िव. देवीलाल राय अमात
ी ल मीब लभ नरिसंह उ च मा यिमक
नं. १९८/०६९-७०, िव ापन नं. २४४१/०६९-७०
वन सेवा फरे रसच रा.प. ि तीय ेणीको उपसिचव िव ालय, बभनगामाक ी स रीको च.नं.१३ िमित
पदमा सफल मु य उ मेदवारको पमा घोषणा २०६८।५।७ र िज ला िश ा कायालय, स रीको
ग रएको र मलाई वैकि पक उ मेदवारको पमा प.सं. च.नं.१६३६ िमित ०६८।९।११ को प मा
घोषणा ग रएको छ । मु य उ मेदवारलाई िवभागीय ितवादी देवीलाल राय अमातले २०५७ सालको
कावाहीको ार भ ग रएकाले मलाई उ पदमा टे परी ामा सि मिलत भई उ ीण गरेको हो भ ने
िसफा रस ग रपाउँ भ ने रहेको देिख छ । सव थमतः यहोरा उ लेख ग र माणीकरण भई आएको
मु य उ मेदवारले िनयिु प बु न काननू बमोिजम देिखँदा िनज ितवादीले पेस गरेको टे परी ाको
इ कार वा अ वीकार गरेमा वा कुनै कारणबस सो माणप न कली नभई स कली नै भएको त य
पदमा मु य उ मेदवारले िनयिु प बुझेर पिन १ िमिसल संल न स बि धत िव ालय र िज ला िश ा
वषिभ ै कुनै कारणबाट उ पद र हन आएमा कायालय, स रीको प बाट थािपत हन आयो । कुनै
मा वैकि पक उ मेदवारले िनयिु पाउने स भावना पिन िव ाथ को/परी ाथ को अिभलेख स बि धत
रह छ । जब मु य उ मेदवारले नै बढुवाको प माग िव ालय र स बि धत िज ला िश ा कायालयमा
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रह छ । अिधकार ा िनकायबाट यी ितवादीले गरेनन् भ दैमा उ अब डा स पि बाट यी वादीको
SLC Test परी ा पास गरेको भिन िववरण उपल ध अंश पाउने हकबाट वि चत गन िम दैन । तायदाती
गराएकाले सो प /िववरणलाई अस य हो भिन वादी सिु न पाएको बखत त काल सबै स पि को पूरा
नेपाल सरकारले िलएको पनु रावेदन िजिकर एवम् यस जानकारी सबै अंिशयारलाई ह छ भ न िम दैन । जब
अदालतबाट यथ िझकाउने आदेशसँग सहमत हन कुनै स पि ब डा हन बाँक र तायदातीमा देखाइएको
नसिकने हँदा िमित २०६७।१२।१५ र २०६८।५।७ िथएन भिन जानकारी ह छ तब नालेस गन कुरा
को िमिसल संल न ी ल मीब लभ नरिसंह उ च ह छ । स पि को जानकारी िबना नै नालेस गन सिकने
मा यिमक िव ालयको प र िज ला िश ा कायालय, अव था नै हँदैन । तसथ तायदाती सुिन पाएको कागज
स री राजिवराजको िमित २०६८।९।११ को िमिसल गदा िवरोध गरेन भ दैमा कसैको अंश हक वतः समा
संल न प ानस
ु ार ितवादी देवीलाल राय अमातले हने होइन । वादी दाबीका ज गाह २०३४ सालमा
२०५७ सालको टे ट (Test) परी ामा सि मिलत भई िनजी तवरबाट वा आ नो िनजी ान, सीप, यासबाट
उि ण गरेको देिखँदा ितवादीले आरोिपत कसरु बाट वा कसैबाट दान, बकस वा अपतु ालीबाट ा गरेको
सफाई पाउने ठहछ भिन िवशेष अदालत, काठमाड ले िमिसल माणबाट देिखँदनै । सगोलमा रहे बसेको
िमित २०६८।१२।१९ मा गरेको फै सला िमलेको अव थामा सगोलका कुनै अंिशयारले ख रद गरेको
देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको स पि मा यी वादीको अंश हक ला न स दैन भ न
िम दैन । यसरी पनु रावेदक ितवादी ेमलाल लोध
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
र दल
इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
ु ारे लोधका नाममा रहेको अब डा स पि मा
वादी ितवादीको समान हक ला ने देिखँदा दाबीको
क युटर: मि जता ढुङ्गाना
ज गाबाट आधा ज गा िव ासागर लोधक प नी यी
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
वादी औधराजी लोिधनले पाउने नै देिखयो । वादी
दाबीका १-५-६ ज गालाई अब डा ठहर्याई वादी
इजलास नं. ४
ितवादीका िबच ब डा ला ने ठहर्याएको पनु रावेदन
अदालतको फै सलामा कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
१
वादी दाबीका ज गा यी ितवादी ेमलाल
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-००३९, अंश लोधले अंश मु ाको तायदाती फाँटवारीमा नदेखाए
पिन २०३२ सालदेिख मानो छु एको भिन यस
दपोट, ेमलाल लोध िव. औधराजी लोध
अंश हक ज मका आधारमा काननू बमोिजम मु ामा दाबी गरेको देिख छ । वादीले दाबी गरेका
ा हने नैसिगक हक हो । अंश मु ामा वादी ितवादीले ेमलाल लोधका नाममा दता रहेको िक.नं.२६६,
पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत ३०६, ३९७, ३९८, ४००, ४०२ र ४६५ समेतका
स पि बाहेक अ य सगोलको अब डा स पि रहे १०१९ र दल
ु ारे लोधका नाममा दता रहेको िक.नं.
भएको अव थामा वादीका पित िव ासागर र ससरु ा ४२५ को ०४७ ज गा ग र ज मा १५६ ज गा ब डा गन
बाँक रिह अब डा ज गा रहेको देिखयो । यसरी अब डा
िझ कुले पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा आपि
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रहेको ज गाम येबाट आधा ज गा िव ासागरक प नी िनवेदकले िसटरोल फाराम भनपु ूव लोक सेवा आयोगमा
िनवेदन िदँदा उ लेख गरेको ज म िमित िसटरोल
यी वादी औधराजी लोिधनले पाउने देिखने ।
वादी दाबी पु न नस ने ठहर्याएको सु फाराम र नाग रकताको माणप मा उि लिखत
मश १८ र १७ वष लािगसिक आधाभ दा बढी
प देही िज ला अदालतको िमित २०६७।२।२३ को
फै सला उ टी ग र ितवादी ेमलाल लोधका नाममा समय यितत भइसके को हँदाहँदै िनजको ज म िमित
रहेको १०१९ र दल
ु ारे लोधका नाममा रहेको ०४७ यिकन गन अ तक र िवतक गनु उिचत देिखन
नआउने हँदा िनवेदकले सेवामा वेश गदा भरेको
समेत ज मा १५६ ज गा ब डा ला ने ठहर्याई उ
ज गाबाट आधा ज गा िव ासागर लोधक प नी वादी लोक सेवा आयोगको फाराममा उि लिखत ज मिमित
औधराजी लोिधनले पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन २०१५।१।८ का आधारमा िमित २०७३।१।८ बाट
अदालत, बुटवलको िमित २०६८।८।१२ को फै सला अिनवाय अवकाश हनु पनमा २०७२।११।२५ बाट
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको अिनवाय अवकाश िदने ठहर्याएको िनजामती िकताब
वादी दाबी पु न नस ने ठहर्याई पाउँ भ ने पनु रावेदन खानाको िमित २०७२।४।११ को िनणय र सो
िनणयका आधारमा तयार भएको िमित २०७२।५।१०
िजिकर पु न नस ने ।
को अवकाशस ब धी जानकारी प उ ेषणको
इजलास अिधकृ तः ेम साद यौपाने
आदेशले बदर हने ।
क युटर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल काि क २० गते रोज ६ शभु म् । इजलास अिधकृ तः ेम साद यौपाने
इित संवत् २०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शभु म् ।
२
३
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-WO-०१७४, मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
उ ेषण, उ व साद पने
िव. िनजामती गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CI-०७२९, अंश
दता, बनु साह सोनार िव. ब चा साह सोनारसमेत
िकताबखानासमेत
एउटै प रवारका एक सद यले िनजका
कसैको ज म िमित यिकन हन नसके को
अव थामा कानूनको सहाराबाट ज म िमित यिकन नामको सगोलको ज गा सोही प रवारका अका
ग रनु उिचत ह छ । तर, ज म िमित प पबाट सद यलाई हालैको बकसप ग रिदँदा उ स पि
देिखएको अव थामा तक िवतक ग र तकको आधारमा िनजी आजनको हने होइन । तसथ िक.नं. ५५ को घर
िवषय व तल
ु ाई अ म याई कानूनको योग गलत ज गा ब डा ला दैन भ न िम दैन । ितवादीले िक.नं.
ढङ् गबाट ग रनु ह न । कानूनले अि झएको सम या ५५ को ज गा िनजी आजनको स पि हो भिन िजिकर
सु झाउने हो यसले झन् तकको आधार िदई बटान िलनमु ा िनजी स पि ठहर हने पया आधार हन
होइन । तक जहाँ पिन गन सिक छ । सु दा रा ो स दैन । सो स पि िनजी आजनको हो भ ने िमिसल
पिन ला ला । तर, तक गन सिक छ भ दैमा सबै तक संल न वत , त यगत र व तुिन माणबाटसमेत
अनक
ु रणीय हँदैनन् । जनु तक िववेकपूण र यायको पिु हनु पदछ । कु तीदेवीका नामदताको ज गा ब चा
निजक ह छ यही तक सही र सव वीकाय ह छ । साहक प नी सािव ी देवीलाई हालैको बकसप ग र
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अदालतको िमित २०६५।८।२३ को फै सला सदर
िदएको िक.नं. ५५ को ज गा ब डा ला नु नपन स पि
हो भिन मा न िम ने अव था नदेिखँदा िक.नं. ५५ को हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
०-०-४ ज गाबाट वादीले अंश पाउने नै देिखँदा वादीले २०६६।७।२७ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
अंश पाउने तर ब डा गनपन
ु स पि नदेिखएकाले भई वादी दाबी नपु ने ।
अंश ब डा गनु नपन ठहर्याएको सु बारा िज ला इजलास अिधकृ त: ेम साद यौपाने
अदालतको िमित २०६५।८।२३ को फै सला सदर क यटु र: मि दरा रानाभाट
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित इित संवत् २०७२ साल काि क २० गते रोज ६ शभु म् ।
५
२०६६।७।२७ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
भई वादीले ितवादीबाट िक.नं. ५५ को ०-०-४ को मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
ओम काश िम , ०६८-CR-००८६, कत य यान,
ज गाबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने ।
अजुनकुमार िव िव. नेपाल सरकार
इजलास अिधकृ त: ेम साद यौपाने
मल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७६ नं. मा “गै मु ामा
इित संवत् २०७२ साल काि क २० गते रोज ६ शभु म् । अिभयोग लागेको मािनस फै सला नहँदै मर्यो भने सो
मनलाई खत बात ला दैन । सकार गरेको मु ामा पिन
४
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी सकार गन यि लाई सो सकार गरेको नाताले मा
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CR-१००३, अपराधी ठहर्याउन हँदैन” भ ने कानूनी ावधान
जालसाज, श भु राउत कुम समेत िव. ब चा साह रहेको देिख छ । यसैग र मल
ु क
ु ऐन, द डसजायको
३ नं. मा “ज रवाना, कै द वा िवश द लागेको मािनस
सोनारसमेत
वादी ब चा साह सोनार र सािव ी देवीले सो असल
ु नहँदै मर्यो भने ऊ मरेपिछ माफ ह छ”
िक.नं. १२१५ को ०-०-४ ज गा र सो ज गामा बनेको भ ने कानूनी ावधान रहेको देिख छ । उ कानूनी
घरसमेतबाट २ भागको १ भाग िलखत बदर भई ावधानअनस
ु ार गै मु ामा अिभयोग लागेको यि
वादीका नाममा दता हने ठह रएको देिखयो । यसरी फै सला नहँदै मर्यो भने खतबात ला दैन र ज रवाना,
दाबीको ज गा वादीको हक ला ने जित घर ज गामा कै द र िवश द लागेको यि सो असल
ु नहँदै मरेपिछ
वादीको हक ा भइसके को अव थामा वादीको अंश िनजलाई लागेको ज रवाना, कै द वा िवश दसमेत माफ
हकबाट वि चत गरेको देिखएन । वादीको हक िक.नं. हने देिखएको र ततु मु ामा ितवादी अजनक
ु ु मार
१२१५ को ज गामा थािपत भई रहेको देिखँदा िव अदालतको फै सलाले ठहर्याएको कै द भु ान
दाबीको र.नं. ५५७१ क िमित २०६२।११।११ ग र रहेको अव थामा कारागार कायालय, मोरङमा
को िलखतलाई जालसाजी ठहर गनपन
ु अव था िमित २०६९।१०।६ मा मृ यु भएको त य कारागार
नदेिखँदा र.नं.५५७१ िमित २०६२।११।११ को कायालय, मोरङको उ प बाट देिख छ । फौजदारी
िलखत जालसाजी गरेको ठहर्याई ितवादीह लाई मु ामा अपराधीसँगै अपराधसमेत मदछ भ ने
ज रवानासमेत हने ठहर्याएको सु बारा िज ला फौजदारी यायको िस ा त र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७६
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नं. बमोिजम मन ितवादीलाई खत बात नला ने हँदा चिलत कानूनअ तगतको कसुर ग र” भ ने उ लेख
भएको पाइ छ । यसबाट िवदेशी िविनमय िनयिमत
ततु मु ामा के ही ग ररहन नपन ।
गन कसरु लाई समेत स पि शु ीकरण ऐनले मु ा
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
चलाउन बाधा पान देिखँदैन । स पि शु ीकरण
क युटर: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १४ गते रोज २ शभु म् । (Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ र
िवदेशी िविनमय िनयिमत गन ऐन, २०१९ अनस
६
ु ार
छु ाछु ै ऐनले कसरु मानेको हँदा अलग अलग ऐनले
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CR-०६२९, स पि शु ीकरण, यव था गरेको कसरु लाई एउटै कसुर मा न िमलेन ।
साथै बरामदी रकम ितवादीबाट बरामद भएको र सो
दावा टासी लामा िव. नेपाल सरकार
िनकै ठूलो प रमाणको रकम कसैले बोके को रकमको आिधका रक तथा वैधािनक ोत ितवादीले
सटु के सबाट बरामद ह छ र यसको साँचो पिन खुलाउन नसके को अव थामा आिथक अव था र
िनजबाटै बरामद भएको अव थामा रकमको मािलक हैिसयत कमजोर छ भ ने आधारमा मा आरोिपत
यो हो भिन यिकन वतनसमेत देखाई पिहचान गराउन अिभयोग दाबीबाट ितवादीले सफाई पाउने अव था
नसके को अव थामा जसको साथबाट बरामद भएको नरहने ।
ितवादी दावा टासी लामाबाट बरामद
हो उ रकम िवषयको स पूण कानूनी दािय व िनवाह
यरु ो १,९५,०००।– को आिधका रक ोत िनजले
गनपन
ु िज मेवारी उसैमा रहने ।
कसैसगँ अ वभािवक स पि देिखयो िदन नसके काले स पि शु ीकरण (Money
भने यसको वैधािनक ोत वा जायज आजन िथयो Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले
भिन मािणत गन माणको भार ितवादीमा रहेको िनषेिधत र दफा ४(ङ) र दफा २८ अनस
ु ारको कसुर
ह छ । ितवादीले स पि को ोत देखाउन सके न ठहराई ितवादी दावा टासी लामालाई सोही ऐनको
भने उसले स पि शु ीकरणको अपराध गरेको हो दफा ३०(२) बमोिजम २(दईु ) वष कै द र िवगोबमोिजम
.२,१८,५५,६००।– ज रवाना हने ठहर्याएको
भिन मा नपु न ।
िवदेशी िविनमय िबना इजाजत ितवादीसँग िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०७०।३।२७
रहनु एउटा अपराध हो भने, अ यिधक मा ामा ोत को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोग
देखाउन नसिकने रकम आ नो साथ रा नु अक दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पुनरावेदक ितवादीको
अपराध हो । िवदेशी िविनमय मु ा िज ला अदालतमा पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
च ने मु ा हो भने स पि शु ीकरणस ब धी मु ा इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
इित संवत् २०७२ साल पुस १४ गते रोज ३ शभु म् ।
िवशेष अदालतमा सु कारवाही हने मु ा हो । स पि
७
शु ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन,
२०६४ को दफा ४ को (ङ) मा स पि शु ीकरण मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
मािनने कसरु मा “िवदेशी िविनमय िनयिमत गनस ब धी शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०१६६, िनषेधा ा,
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स यनारायण म डल िव. रामनारायण रजकको हकमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकनाथ पराजल
ीमती मनतोर साफ
ु ी
दईु तहबाट मु ा िजितसिक दािखल खारेज क यटु र: मि दरा रानाभाट
पज
ु िलनसमेत गइसके को अव थामा आ नो हकको इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभु म् ।
स पि मा रहेका ख आिद काटेमा हालस म हक पु ने
इजलास नं. ५
देिखएकामा अदालती कारवाहीमा िढलासु ती पारी
नामसारी हँदास ममा स पि को व पमा ितकूल
१
असर पारी यथ िनवेिदकाको हक कुि ठत हन
जाने हँदा य ताले िनषेधा ाको िनवेदन िलई उपचार मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
खो नु यथोिचत नै देिख छ । कसैको हक प पमा गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०५००, ०६९पगु ेको देिखरहेको अव थामा कानूनी ि या र CR-०४४८, कत य यान, कृ णबहादुर नेपाली िव.
प को काम कारवाहीले नामसारी दािखल खारेज नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. कुलबहादुर बागच द
जाहेरवाला पानसरा िव.क. तथा मौकामा
हन िढलाई हँदैमा हक पु नेको स पि को उपभोग र
सरु ाथ आएको िनवेदनलाई उपचार िदन इ कार गन कागज गन कमला िव.क., ितले कामी र टेकबहादरु
िम दैन । पुनरावेदक िवप ीले ज गाको दता िव.क.ले मतृ क बि सरा िव.क.लाई ितवादीले मारेको
र भोगसमेतमा िववाद देखाएकोबाट िनजबाट हो भिन प साथ बकप ग रिदएको अव था छ ।
िनवेिदकाको दईु तहको फै सलाबाट िजती पाएको र मृतक बि सरा िव.क. को कत यबाट मृ यु कत यबाट
दािखल खारेज पज
ु को लािग स बि धत कायालयमा भएको भ ने स ब धमा िववाद देिखँदैन । िनज मृतक
गइसके को अव थामा फै सलाबाट हक ा स पि मा र यी ितवादी कृ णबहादरु नेपालीिबचको लो ने
ितकूल असर पन प का आशङ् काको ि थित रहेको वा नीको स ब ध तनावपूण रहेको भ ने िनजले नै
देिखन आएको छ । कसैको स पि मा ितकूल भाव अदालतमा गरेको बयानबाट खु न आएको देिख छ,
पान कुनै कायको प का आशङ् का िव मान रहेको िनज ितवादीको अनस
ु धान अिधकारीसम को
अव थामा अदालतबाट नाग रक अिधकार ऐन, सािबित बयानलाई जाहेरवाला तथा मौकामा कागज
२०१२ को दफा १७ अनु प यो काय िनषेिधत गन गन यि ह को कागज तथा बकप बाट समिथत
िनषेधा ाको आदेश हनस ने नै हँदा िनवेदन दाबीको भैरहेको देिखँदा िनज ितवादीको अदालतसम को
िक.नं. ६४७ को ज.िब. ०-१-१ म ये पूवतफबाट ज गा इ कारी बयान िनजलाई सफाइ िदने आधार ब नस ने
िबघा ०-०-१५ को िलखत बदर भई िनवेिदकाको नदेिखने ।
ितवादीका उपर मल
ऐन,
सो ज गामा हकािधकार भएको देिखँदा सो ज गामा
ु ुक
जोतभोग गन िनवेिदकालाई अवरोध नगनु र सो यानस ब धीको महलको ४ नं. तथा २५ नं. को कसुर
ज गामा रहेको ख नकाट् नु भिन िवप ीका नाउँमा गरेको भिन अिभयोग मागदाबी रहेको पाइ छ । तर
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहर्याएको पनु रावेदन मृतक बि सरा िव.क.को लास फे ला परी घटना थल
अदालत, राजिवराजको िमित २०६८।३।५ को आदेश तथा लास जाँच कृ ित मचु ु का हनक
ु ो साथै शव
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परी णसमेत भएको र मु य कसरु दार रहेको सह २०६८।९।२१।५ को फै सला सदर हने ठहर्याएको
अिभयु ितवादी कृ णबहादरु नेपालीलाई िनजले पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित २०६९।३।१०
दबाउने भगाउने काय गरेको भ ने त य थािपत को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भएको नपाइएको िमिसलबाट प भैरहेको अव था इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
छ । जसबाट लासजाँच भै नस दै दबाउनका मतलबले क यटु र: िव णदु ेवी े
लास जलाउने, गाड् ने, फा ने वा सो कुरा गन लगाएमा इित संवत् २०७२ साल भदौ ४ गते रोज ६ शभु म् ।
२
सजाय हने ग र भएको यानस ब धीको महलको ४
नं. को यव था र यान म रसके को कुरा चाल पाई मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
जाहेर नग र कसुरदारलाई दबाउने भगाउने काय गरेमा ओम काश िम , ०६९-CI-०९३९, उ ेषण /
सजाय हने ग र भएको यानस ब धीको महलको परमादेश, युखबहादुर िल बूसमेत िव. िज ला िश ा
२५ नं. को यव था यी यथ ितवादी कुलबहादरु कायालय, ते थुम र सोका मुखसमेत
िज ला िश ा सिमित, ते थमु को िमित
नेपालीको हकमा आकिषत हनस ने नदेिखने ।
जाहेरवालाले िकटानी जाहेरी िदएको, सोही २०६८।४।१० को िनणयले िव ालय यव थापन
यहोरालाई पिु गद अदालतसम जाहेरवालाले बकप सिमितका अ य रहेका िनवेदकह को कानूनी हक
गरेको ितवादी कृ णबहादरु नेपालीले घटना थलबाट अिधकारमा असर परेको भ ने िनवेदकह ले देखाउन
लासलाई बोिक भीर पाखोमा फा ने ममा कुलबहादरु सके को पाइँदैन । िनवेदनमा नाग रक अिधकार ऐन,
नेपालीले टचलाइट देखाई कृ णबहादरु नेपालीलाई २०१२ ारा द हकमा असर परेको भ नेस म
सहयोग गरेको भिन कृ णबहादरु को सािबित बयान उ लेख गरेको भए तापिन नाग रक अिधकार ऐन,
गरेको अव था िव मान हँदाहँदै ितवादी कुलबहादरु २०१२ ले िनवेदकह लाई दान गरेको कुन
नेपालीले अदालतमा इ कार रिह बयान गरेको अिधकारमा िज ला िश ा सिमित, ते थमु को िनणयले
हो िनवेदकह ले खल
आधारमा मा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ आघात पुरयाएको
्
ु ाउन सके को
िदने ग र भएको सु तथा पनु रावेदन अदालतको पाइँदैन । िनवेदकह यव थापन सिमितको अ य
फै सला उ टी ग र ितवादी कुलबहादरु नेपालीलाई भएको िव ालयबाट िश क स वा गन वा अ य
समेत अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ िव ालयबाट िश क स वा ग र उ िव ालयमा
भिन िव ान् सह यायािधव ाले िलनु भएको बहस पठाउने िनणयले िनवेदकह को कानूनी हक
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा ितवादी अिधकारमा आघात पु न गएको अव था नदेिखँदा
कृ णबहादरु नेपालीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनु पन भ ने
मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा रट
नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादी िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत,
कुलबहादरु नेपालीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने धनकुटाको िमित २०६९।२।२९ को आदेश िमलेकै
ठहर्याएको सु जाजरकोट िज ला अदालतको िमित देिखँदा सदर हने ठहछ । पुनरावेदकह को पुनरावेदन
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कितपय सङ् गीन फौजदारी मु ामा माण
िजिकर पु न नस ने ।
परु याउने
भार ितवादी वयम्मा िनिहत ह छ । लागु
इजलास अिधकृ तः कृ ण साद पौडेल
्
औषध ऐनअ तगत च ने मु ा िनरपे फौजदारी
क युटर: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७२ साल असार ८ गते रोज ३ शभु म् । दािय वअ तगतको अपराध भएको र आफू िनरपराध
रहेको कुराको पु ् याई ं व तगु त माणको आधारमा
३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश अिभयु वयम्ले गनपन
ु ।
ितवादी Dulcineia ि भवु न अ तराि य
िम , ०६९-CI-०९८३, िनषेधा ा, स यनारायण
िवमान थलमा लागु औषधसिहत प ाउमा परेको
पासीसमेत िव. िजलेदार पासी
िनवेदन दाबीमा िक.नं.१३८, १६, २०८ र िनजको पोलका आधारमा तुत मु ामा यी
को ज गा आ नो मोिहयानी हक कायम भएको ज गा ितवादीह Baba Umoru र नुर वानक
ु ो डेरामा
हो, िनवेदकले उ ज गाबाट आफूह लाई हटक खानतलासी गदा २३ ाम सेतो हेरोइन बरामद भएको
गरेको हँदा सोस ब धमा मोही बेदखली मु ा दायर अव था देिखन आएकाले ततु वारदात छु ै नभई
गन तथा िफ डबक
ु मा नाम समावेश गराउने ि या एउटै अपराधको शृङ्खला भएको हँदा ितवादीले
जारी रहेको भ ने यहोरा उ लेख गनको
ु साथै एकपटक सजाय पाइसके पिछ पनु ः सोही कसुर गरेको
मोहीको माणप को न कल तथा िफ डबुकको मा न िम ने अव था छै न । एकै िदनमा एउटै वारदातको
ितिलिपसमेत पेस गरेको अव था छ । िनवेदन दाबीमा िसलिसलामा भएका घटना वारदातलाई पटकपटक
उि लिखत ज गामा मोिहयानी हकसमेतको िववाद कायम ग र सजाय गन िम ने नदेिखने ।
ितवादीम येका बाबा उमो लाई लागु
समावेश भएको भ ने िलिखत जवाफबाट देिखइरहेको
अव था हँदा िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश औषध (िनय ण) ऐन,२०३३ को दफा १६
जारी गन िम ने अव था नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने अनुसार थप सजाय गन गरेको र िनजका साथ रहेक
ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, नेपालग जको िमित ितवादीम येक नुर वानल
ु ाई िनजह कै दराजबाट
२०६९।६।२४ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने लागु औषध सेतो हेरोइन बरामद भएको अव थामा
ठहछ । पुनरावेदकह को पुनरावेदन िजिकर पु न मितयारस म ठहर्याई ऐ. ऐनको दफा १७ अनस
ु ार
सजाय गरेको हदस म सु काठमाड िज ला
नस ने ।
अदालतको िमित २०६८।३।६।२ को फै सला िमलेको
इजलास अिधकृ तः कृ ण साद पौडेल
नदेिखँदा के ही उ टी भई पनु रावेदक ितवादी बाबा
क युटर: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असार ८ गते रोज ३ शभु म् । उमो का हकमा दफा १६ बमोिजमको सु अिभयोग
दाबी पु न नस ने र ितवादीम येका नरु वानल
४
ु ाई
सु अिभयोग दाबीअनुसार दफा ४(घ)(ङ)(च) को
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CR-०८०५, ०६४१, लागु कसुरमा दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ८ वष कै द र
.२०,०००।- (बीस हजार) ज रवाना हने ठहर्याएको
औषध, Baba Umoru िव. नेपाल सरकार, नेपाल
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।६।२३ को
सरकार िव. नुर बानु
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फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोग माग भएको हँदा यस अदालतबाट िमित २०७०।३।२७ मा
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीको जारी भएको अ त रम आदेश वतः िनि य हने ।
पनु रावेदन िजिकर तथा ितवादी बाबा उमो तथा इजलास अिधकृतः कृ ण साद पौडेल
नरु बानल
ु ाई ऐजन ऐनको दफा १६ बमोिजम लागु क यटु र: िव णदु ेवी े
औषधमा दो ो पटक कायम ग र सजाय ग रपाउँ इित संवत् २०७२ साल वैशाख १० गते रोज ५ शुभम् ।
६
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
मा. या. ी गोपाल पराजल
नस ने ।
ु ी र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०११५, वैदिे शक
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
रोजगार ठगी, दानबहादुर शाही िव. नेपाल सरकार
क युटर: िवदषु ी रायमाझी
यी ितवादीले वैदेिशक रोजगारस ब धी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ४ गते रोज ६ शभु म् ।
ठगीको कसरु गरेको हँदा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४
५
को दफा ४३ बमोिजम सजाय हन र िबगो तथा सोको
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-WO-१३९२, उ ेषण / परमादेश, हजानासमेत जाहेरवालालाई भराई पाउँ भ ने अिभयोग
तेजनाथ रजालसमेत िव. िज ला िवकास सिमितको माग दाबी छ । सो कुरालाई यी ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम सिहछाप मेरो हो उ रकम बझ
कायालय, पवत कु मासमेत
ु ाउन
ठे का ब दोब तको लािग बोलप आह्वान तयार छु, मेरो छोरासमेत चारजनाको पाटनरिसपमा
ग रएको ज गा सावजिनक ज गा हो भ ने देिखँदा काम गरेको हो, छोराका लािग मैले सहीछाप गरेको
यसतफ िनवेदकह को ज गा सडकमा प र बाँक हो, सहीछाप गरेपिछ पैसा ितनपन
ु दािय व भएको
कित हन आउँछ । िववािदत ज गामा न सा ग र हो, वैदेिशक रोजगारीका लािग मािनस पठाउन म
वीकृ ित िलएको छै न भिन बयानमा भनेबाट यी
िनवेदकह का दताबाहेकको अ य ज गामा मा
िवप ीले ठे कास ब धी बोलप आ ान गन पाउने ितवादीले जाहेरवालालाई यानाडा पठाइिद छु भिन
देिखँदा सोतफ िवचार परु याई
् िनवेदकह को ज गा रकम िलई रोजगारीमा नपठाएको र पैसा िफता पिन
यिकन ग रमा अब आइ दा ठे कास ब धी बोलप निदएको भ ने कुरा पुि हन आउने ।
ितवादीको वैदेिशक रोजगार यवसाय
आ ान गनु गराउनु साथै अदालतको फै सलाको
काया वयन गनु गराउनु िवप ीको दािय व भएको स चालन गन इजाजत प पिन नभएको अव थामा
देिखँदा यसतफ अदालतको अवहेलना मु ा वैदेिशक रोजगार स ब धमा आफू अनिभ हँदाहँदै
पनु रावेदन अदालत, बा लङ
ु मा प ररहेको भ ने जाहेरवालालाई यानडा पठाइिद छु भिन िव त
बहस िनवेदकह को तफबाट आएकाले अदालतमा बनाई रकमसमेत असल
ु गरेको देिख छ । आ नो
िवचाराधीन अव थामा रहेको मु ालाई असर पन ग र इजाजत प नै नभएका यी ितवादीले जाहेरवालालाई
बो न िम ने नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश िव ासमा पारी जाहेरवालाबाट पैसा असल
ु गरेको भ ने
जारी गनपन
ु अव था िव मान नदेिखँदा ततु रट कुरा प पमा देिखन आयो । आफूसँग म वीकृ ित
िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट िनवेदन नै खारेज नभएको भ ने कुरा जािनजािन ठगी ग र जाहेरवालाबाट
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रकम िलएको देिखन आयो । यसरी आफूलाई थाहा जाहेरवाला र ितवादीिबच भएको िलखतबाट पिन
जानकारी हँदाहँदै योजनाब ढङ् गले मनसायपवू क प पमा देिखएको, वैदेिशक रोजगारीका लािग
जाहेरवालालाई फसाउने िनयतले िनजह बाट रकम मािनस पठाउन म वीकृित िलएको नदेिखएको
असल
ु ग र िलए खाएको र जाहेरवालालाई ठगी समेतका मािथ उि लिखत आधार र कारणबाट यी
ग र अनाहकमा दःु ख िदएको भ ने कुरा प पमा ितवादीले िबना इजाजत वैदेिशक रोजगार यवसाय
देिखएबाट यी ितवादीले वैदेिशक रोजगारस ब धी स चालन ग र अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको
देिखएको र िवदेश पठाइसके को अव था नहँदा ितवादी
ठगीको कसरु गरेको भ ने देिखने ।
वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० दानबहादरु शाहीलाई वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को
मा “यस ऐनबमोिजम इजाजतप निलई कसैले पिन दफा ४३ अनसु ार १।६।० (एक वष छ मिहना ) कै द र
वैदिे शक रोजगार यवसाय स चालन गन पाउने छै न‘’ .२,००,०००।- (दईु लाख पैयाँ) ज रवाना हने तथा
भ ने कानूनी ावधान रहेको पाइ छ भने सोही ऐनको िनजले जाहेरवालाबाट िलएको रकम .६,४०,०००।- र
दफा ४३ मा “कसैले दफा १० िवपरीत इजाजतप सोको ५० ितशतले हने रकम .३,२०,०००।- समेत
निलई वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गरेमा वा ज मा .९,६०,०००।- (नौ लाख साठी हजार पया)
कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा लगाई िद छु भिन झु ो हजनाबापत जाहेरवालाले ितवादीबाट भ रपाउने
आ ासन िदई वा लोभन देखाई वैदेिशक रोजगारीमा ठहर्याएको वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको िमित
लगाई िदने उ े यले कुनै रकम िलएमा वा िवदेश २०६९।२।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
पठाएमा यसरी िलएको रकम र सोको पचास ितशतले ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
हने रकम हजानाबापत असुल ग र य तो यि लाई नस ने ।
िवदेश जान र आउन लागेको खचसमेत भराई िनजलाई इजलास अिधकृ तः कृ ण साद पौडेल, हेमबहादरु सेन
तीन लाख पैयाँदेिख पाँच लाख पैयाँस म ज रवाना क यटु र: िव णदु ेवी े
र तीन वषदेिख सातवषस म कै द हनेछ । िवदेश पठाइ इित संवत् २०७२ साल असार ७ गते रोज २ शभु म् ।
७
नसके को भए सो सजायको आधा सजाय हनेछ” भ ने
उ लेख भएको देिख छ । उ कानूनअनुसार हेदा मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
पिन यी ितवादीले यी जाहेरवालालाई झु यानमा शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०७९७, उ ेषण/
पारी िवदेश पठाई िद छु भिन रकम िलनु खानु गरेको परमादेश, रघुनाथ राउत किहरको मु.स. ग र आ नो
र िवदेश नपठाएको कारणले जाहेरवालाले अनाहकमा हकमा समेत परमा राउत अिहरसमेत िव. मंगल मतीया
दःु ख पाएको भ ने देिखँदा सो ऐनबमोिजमको कसरु देवीको मु.स. गन राजा साद यादवसमेत
यसमा सव च अदालतको िमित
यी ितवादीबाट भएको भ ने प पमा देिखँदा
ितवादीउपर िकटानी जाहेरी दरखा त भएकामा सो २०६४।६।२१ को फै सलाबमोिजम िनवेदकह को
कुरालाई ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम नाउँमा रहेको स पि बाट ३ ख डको १ ख ड
गरेको बयानसमेतले पिु गरेको, रोजगारीमा िवदेश अपतु ाली हक कायम हने ठह र भएको फै सलाको
पठाइिद छु भिन रकम िलनिु दनु गरेको भ ने कुरा आधारमा फै सला काया वयनको लािग िवप ी
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राजा साद यादवको पसा िज ला अदालतमा िनवेदन छुट्याएको कायमा उपि थत भै मचु ु कामा सहीस म
प र पसा िज ला अदालतले यी िनवेदकह लाई नगरेको भ ने पिन पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
समेत तारेखमा रािख कारवाही सु गरको आदेशबाट देिखन आएको छ । यसरी रतपूवक ब डा
देिख छ । फै सलाबमोिजम ब डा छुट्याउने कायको छुट्याई ब डाबमोिजम दा.खा. पज
ु लगायतका काय भै
लािग यी िनवेदक तथा िवप ीलाई डोरको ता रख ब डाबमोिजम दा.खा. को लािग मालपोत कायालयमा
तोिकएको भ ने िमिसल संल न िलिखत जवाफसमेतका िनवेदन ग रसके को अव थामा फै सला काया वयनको
कागजातबाट देिख छ । यसरी ब डा छुट्याउने तारेख िसलिसलामा भएको ब डालाई रट े बाट ह त ेप
तोके पिछ डोरमा उपि थत भै फै सलाबमोिजमको ज गा ग र अ यथा गन सिकने अव था भएन । तसथ ततु
ब डा छुट्याउने कायमा सहयोग गनुपन यी िनवेदकको रट िनवेदन खारेज हने ।
पिन कत य देिखन आउँछ । अदालतबाट खिटएको इजलास अिधकृ तः उमानाथ गौतम
डोरसम उपि थत भै डोरले छुट्याइिदएको ब डा क यटु र: िव णदु ेवी े
बिु झ िलनु पनमा यी िनवेदकह डोरमा अनपु ि थत इित संवत् २०७१ साल फागनु १७ गते रोज १ शभु म् ।
भएको कारण थानीय भ भलादमी तथा गाउँ िवकास
इजलास नं. ८
सिमितको ितिनिधसमेत रोहबरमा रािख नरमगरम
िमलाई ब डा छुट्याएको भ ने िमिसल संल न ब डा
१
मुचु कासमेतबाट देिखन आउँछ । यसरी अदालतबाट
खिटई गएको डोरले थानीय गाउँ िवकास सिमितको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
ितिनिधसमेत सा ी रािख नरमगरम िमलाई ब डा गोपाल े , ०६९-CR-०५५६, कत य यान,
छुट्याएको देिखएको अव था भै य तो ब डा मचु ु का टंकबहादुर िल बू िव. नेपाल सरकार
मृतक र यी ितवादी लो ने वा नी भएका
बदर ग रपाउँ भिन िनवेदकले िज ला अदालतसम
िदएको िनवेदनमा ब डा मचु ु का बेरीतको नदेिखँदा बदर र वारदातका िदन यी मृतक देवीमायाले र सी खाई
गन िमलेन कानूनबमोिजम गनु भिन िज ला अदालतले मातेको अव थामा रहेको भ नेमा िववाद देिखएन ।
आदेश गरेको देिख छ । िज ला अदालतले गरेको अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा लेखाएका
आदेशउपर ियनै िनवेदकको पुनरावेदन अदालतमा कुरा झु ा हन् भिन कसैले िजिकर िल छ भने य तो
िनवेदन परेकामा पनु रावेदन अदालतले “िनवेदकले िजिकर िलनेले सो िजिकरलाई खि बर गन व तिु न
आ नो अनपु ि थितमा भएको ब डा मचु ु कासमेत माण वा त य पेस गन स नपु छ । कुनै व तिु न
भ न नसके को अव थामा ब डा मचु ु का अ यथा माण र त यिबना िजिकर िलएकै आधारमा सो
नदेिखँदा िज ला अदालतको आदेशसमेत बदर गनु िजिकरलाई नै स य मािन िनणय गद जाने हो भने
परेन” भिन आदेश गरेको देिख छ । यी िनवेदकले फौजदारी यायको मकसद र िस ा तिवपरीत हन गई
आ नो अनुपि थितमा िवप ीको घरमा बसी ब डा यायको औिच य नै समा भएर जा छ । जहाँस म यी
छुट्याएको भ ने िजिकर िलए तापिन यी िनवेदकले ब डा ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम ीमतीलाई
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२
सिजवन र िस रसको ल ीले हानेको भिन लेखाएको
होइन भिन िलएको िजिकरको मू याङ् कन नग र भएको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
फै सला िु टपूण छ भ ने स ब धमा हेदा यी ितवादीको जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CI-११३१, १२६४,
अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा घरतफ जाँदै लेनदेन, बहादरु हमागाई िव. हरेकृ ण साद िसंह,
गदा खेतमा ीमतीसँग िडसकस हँदा ल ीले कुटिपट हरेकृ ण साद िसंह िव. बहादुर हमागाई
पनु रावेदक ितवादी बहादरु हमागाईले
गरेको भिन लेखाएको कुरा िनजले अदालतसम
बयान गदा मातेको अव थामा मृतक ीमती िहलो िफरादमा उ लेख गरेको िमित २०६०।९।६ गतेको
खेततफ प न ला दा यसो नगन स झाई बझ
ु ाई िलिखतबमोिजमको रकम िलएको छै न भिन िजिकर
ग र गालामा थ पड लगाएको र सिजवनको लौराले िलए तापिन िनजका वारेसले सु िज ला अदालतमा
िहकाएको भिन अदालतसम भएको बयानको स.ज. मल
ु ुक ऐन, अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बयान गदा
५ मा खुलाएकोबाट पिु भई यी ितवादीले िनजक िलखतमा भएको सिहछाप होइन भिन इ कार गन
ीमती मतृ क देवीमाया िल बूको कत य ग र ह या नसक के वल सतनामाको कागज हो सतनामाबमोिजम
गरेको देिखँदा िनजलाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको वादी प ले बकमा भु ानी गरेको रकमको भरपाई
महलको १३ नं. को देहाय ३ बमोिजम सव सिहत भौचर पेस नगरेको र ठोस माण पिन निदएकाले
ज मकै द हने ठहर ग र भएको सु फै सलालाई सदर आफूले सो पालना गन बा य हनु पदन भनेकामा उ
ग र र यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय िमितको कागज सतनामाको कागज नभई मल
ु ुक ऐन,
३ बमोिजमको सजाय िनधारण ग रएको यि का लेनदेन यवहारको महल बमोिजम ि या परु याई
्
हकमा यानस ब धीको महलको १४ नं. ले तोके को कपाली तमसक
ु को कागज तयार भएको देिख छ ।
सजायभ दा कम सजाय हने अव था परेमा सजाय वादी प ले आफूले .२८,४४,०००।– बझ
ु ाएको
स तुिलत हन नस ने हँदा के वल ५ वषमा कै दको िजिकर िलए पिन २०६१।३।३०, २०६१।८।२८
सजाय हन भिन सु अदालतले तुत गरेको राय र २०६१।१२।५ मा पटकपटक ग र ज मा
.१९,५०,०००।- राि य वािण य बक, िवराटनगर
अ.बं. १८८ नं. को मम र भावनाअनक
ु ू ल नरहेकाले
वारदातको कृ ितसमेतको मू याङ् कन ग र यी शाखालाई बुझाएको उ बकको िमित २०६८।७।४
ितवादीलाई १० वष कै दको सजाय तो दा यायको को प ले प पारेको देिख छ भने ितवादीले गरेको
मकसद पूरा हने भिन यी ितवादी टंकबहादरु िल बूलाई िलखतमा उि लिखत रकमको के कित दािय वस म
१० वष कै दको सजाय हने ग र अ.बं. १८८ नं. भु ानी गनपछ
ु भ ने स ब धमा िवचार गदा तमसक
ु र
बमोिजमको राय य ग र भएको पनु रावेदन अदालत, बकमा बझ
ु ाएको रकममा अ तर देिखँदा वादीले बकमा
धनकुटाको २०६९।३।१८ को रायसिहतको फै सला वा तिवक रकम .१९,५०,०००।- मा बझ
ु ाएको
िमलेको देिखँदा सदर हने । ितवादीको पनु रावेदन देिखएकाले का पिनक कुराको आधारमा गरेको
मागदाबी ठहर गन निम ने हँदा ितवादीबाट वादीलाई
िजिकर पु न नस ने ।
.१९,५०,०००।– साँवा र भ रभराउ हँदाको
इजलास अिधकृ त: इि दरा शमा
िमितस म सोको सयकडा १० ले हन आउने रकम
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १ गते रोज ४ शभु म् ।
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याजबापत भराई िदने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, Agency िबचको संयु लगानीमा CIAO Nepal
राजिवराजले िमित २०६८।८।२५ गते गरेको फै सला नामको project थापना ग रएको र CIAO NEPAL
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । िलखतमा उि लिखत ले जाहेरवालीह सँग service agreement ग र
साँवा रकम र याज भराई पाउँ भ ने पनु रावेदक जाहेरवालाह ले ितवादीह लाई Housekeeping
वादीको र वादीलाई कुनै रकम ितन बुझाउन पन होइन र Caregiver तािलमको लािग जनही .५०,०००।भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न का दरले रकम िदए िलएको भ नेमा मुख िमलेको र
ितवादीह ले जाहेरवालाह लाई agreement
नस ने ।
अनुसारको तािलमसमेत िदइसके को भ ने देिखन
इजलास अिधकृ त: गजे बहादरु िसंह
आयो । ितवादीह कसरु दार होइनन् भिन
क युटर: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शभु म् । जाहेरवालाह ले अदालतमा वयम् उपि थत भई
लेखाई िदइरहेको अव था तथा सोही जाहेरीको
आधारमा उठान भएको ततु मु ामा ितवादीह ले
इजलास नं. ९
जाहेरवालाह लाई वैदिे शक रोजगारीका लािग
पठाइिदने भिन रकम ठगी गरेका हन् भिन िलएको
१
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी जगदीश अिभयोग दाबीलाई पिु गन कुनै अ य शङ् कारिहत
शमा पौडेल, ०६९-CR-०३३२, वैदेिशक रोजगार वत र त ययु सबदु माण वादीप बाट पेस हन
सके को पाइएन । यसरी अिभयोग दाबीलाई अ य कुनै
ठगी, नेपाल सरकार िव. शम ला मैनालीसमेत
ितवादीह ले वैदिे शक रोजगारीका लािग वत माणबाट पुि गन नसके को अव थामा शङ् का
Housekeeping र Caregiver को तािलम िदने र अनुमानको आधारमा मा कुनै यि लाई कसरु दार
तथा सोअनस
ु ार िवदेशमा job placement गराउने ठहर ग र सजाय गनु फौजदारी यायको मा य िस ा त
भिन जाहेरवालाह सँग स झौता ग र लामोसमयस म तथा यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तह समेतको
झल
ु ाई ठगी गरेका हन् भिन जाहेरवालाह ले जाहेरीमा िवपरीत हन जाने हँदा ितवादीह लाई अिभयोग
तथा अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
खल
ु ाएको भए पिन यायािधकरणमा आई बकप सरकारको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने
गदा १३ जना जाहेरवाला सबैले ितवादीह ले हँदा ितवादीह लाई सफाइ िदने ग र भएको वैदिे शक
तािलमको लािग भिन जनही .५०,०००।- िलएकामा रोजगार यायाधीकरणको िमित २०६९।४।२३ को
तािलमसमेत िदइसके का र वैदेिशक रोजगारीको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
लािग कुनै रकम निदए निलएको एवम् ठगीसमेत सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
नगरेका हँदा ितवादीह ले सफाइ पाउनु पन भिन इजलास अिधकृ तः इि दरा शमा
जाहेरी यहोरालाई ख डन ग र बकप ग रिदएको क यटु र: ेमबहादरु थापा
पाइ छ । HELP NEPAL सं था, Regal Training इित संवत् २०७२ साल पुस २३ गते रोज ५ शभु म् ।
Institute र Regal Overseas Manpower
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याियक िनकाय सम साधारण े ािधकारअ तगत
२
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी जगदीश दायर भई िवचाराधीन रहेको िवषयमा ह त ेप ग र
शमा पौडेल, ०६९-CI-०६९०, उ ेषण/परमादेश, य तो मु ाको कारवाही थिगत गनू वा जारी भएको
गोखुल महतो नुिनयासमेत िव. िज ला हरी कायालय, याद सूचना जारी नगनू, यसमा कुनै कारवाही नगनु
भिन रट े बाट वेश ग र ह त ेप गनु कानूनको
बारासमेत
पनु रावेदकले िजिकर िलएको मुलक
ु ऐन, मा य िस ा तसमेतको िवपरीत हन जाने ।
काननू ले िनिद ि या अवल बन ग र
अ.बं. ८९ नं. को यव था यि वादी देवानी िवषयसँग
स बि धत रहेको पाइ छ । सरकारी छाप द तखत अदालतसम ितर ा गनु पनमा due process
तुत िनवेदन गन
िकत मु ा सरकारवादी हने फौजदारी मु ा भई of law लाई छलेर िनवेदकह
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची-१ आएको देिखँदा कानूनको यव था र काय िविधलाई
िभ पन मु ा भएको र यी पनु रावेदकउपर बारा िज ला िन तेज पान ग र वा सु अदालतसम िवचाराधीन
अदालतमा िवचाराधीन रहेका वादी भख
ु ल महतो र मु ाको त यमा वेश ग र वा सु अदालतको याियक
ितवादी यी पनु रावेदकह भएको िकत जालसाजी, े ािधकारमा ह त ेप हने ग र िनवेदन मागबमोिजम
जालसाजी तथा दा.खा. िनणय दता बदरसमेतका उ ेषण एवम् परमादेशको आदेश जारी गन निम ने
मु ाह सोही ज गाको स ब धमा परेका भए पिन हँदा िनवेदन खारेज हने ठहर ग र भएको सु पुनरावेदन
दिु नयाँवादी कृ ितका मु ा रहेकामा िववाद देिखएन । अदालत, हेट डाको िमित २०६९।२।३१ को फै सला
“… एक वा बढी कानून अ तगतको कसुर ह छ भने िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकह को
य तो कसुरमा एक वा सोभ दा बढी मु ा च न स छ” पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
भिन िकशोर े िव िज ला शासन कायालय, इजलास अिधकृ त: इि दरा शमा
हनमु ानढोकासमेतको मु ा (२०५९ सालको रट नं. इित संवत् २०७२ साल पुस २३ रोज ५ शभु म् ।
२८४५ आदेश िमित २०६०।२।१४) मा ितपािदत
एकल इजलास
िस ा त ततु मु ाको स दभमा आकिषत हने
देिखयो । पुनरावेदकले पनु रावेदनप मा एकै िवषयमा
दईु छु ाछु ै मु ा परेको भिन उठाएको भए पिन एउटै मा. या. ी क याण े , ०७१-WS-००४५,
ज गाको स ब धमा परेका मु ा भए पिन सरकारवादी उ ेषण/परमादेश, महासागर अयालसमेत िव
फौजदारी मु ा र दिु नयाँवादी फौजदारी/देवानी मु ालाई धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
िनवेदकह को माग दाबीमा िनजामती
एउटै कृित र एउटै िववाद मा न निम ने ।
कानूनी रा यमा Due process of law को सेवा ऐन, २०४९ को संशोिधत दफा २४घ१क. को
पालना गनु येक यि तथा िनकायको दािय व हो । ावधानले एउटै समयमा एउटै पदमा काय गद आएका
कानूनको अधीनमा रही अदालतमा वेश गरेको मु ामा समान कमचारीह को िबचमा भौगोिलक े मा
मािथ लो अदालतबाट ह त ेप गद जाने हो भने कायस पादन गरेको आधारमा मा बढुवा गनु पनमा
कानूनको शासनकै उपहास हन जा छ । अिधकार ा फरक फरक समयमा िनयिु भएकालाई समेत एकै
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ठाउँमा रािख अथात् जनु सक
ु ै अविधमा िनयु किन अंश संिवधानसँग बािझएको हो सो प सँग देखाउन
कमचारीले यिद भौगोिलक े मा बढी समय बसी स नपु छ । िनवेदकह ले उि लिखत दफाको कुन
कायस पादन गरेको छ भने सो यि बढुवा हने भिन भाग वा अंश ये ताको आधारमा बढुवा हने भ ने
अप या या गरेर ये कमचारीलाई अ याय हने ग र िवधाियक मनसायको िवपरीत हन गएको हो भ ने कुरा
रािखएको बढुवास ब धी उि लिखत ते ो संशोधनको प सँग भ न, ले न र देखाउन सके को देिखँदैन ।
िनवेदकह ले उि लिखत संशोिधत कानूनी यव था
कानूनी यव था अ प र अ यायपूण भएकाले उ
कानूनी ावधान नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ संिवधानसँग बािझएको छ भनेर गोलमटोल पमा दाबी
को धारा १२ र १८ ले दान गरेको मौिलक हकिवपरीत िलएर आएको देिख छ । य तो अ प माग दाबीको
आधारमा यस अदालतलाई संिवधानले दान गरेको
भएकाले बदर ग रनुपछ भ ने देिखने ।
संशोिधत दफा २४घ१क मा रहेको ये ता असाधारण अिधकार े को योग ग र कुनै पिन
र कायस पादन मू याङ् कन ारा हने बढुवास ब धी कानूनको याियक पनु रावलोकन हन नस ने तथा
यव थामा कही ँ कतै पिन ये ताले बढुवा नपाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोिधत कुन चािहँ
किन ले बढुवा पाउने भ ने यव था रहेको कानूनी यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
देिखँदैन । िनवेदकह ले संशोधन गरेर याइएको सँग बािझन गएको हो भ ने कुरा िनवेदकह ले प सँग
भनेको दफा २४घ१क को पूरै यव थालाई माग गन नसके को कारणले तुत रट िनवेदन थम
बदर गन माग गरेको हो वा सो दफाअ तगतको ि मै खारेज भागी देिखँदा िवप ीह बाट िलिखत
कुनै उपदफा वा कुनै उपदफाअ तगतको कुनै जवाफ मगाइरहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज
उपख ड वा ितब धा मक वा यांशम ये कुन चािहँ हने ।
कानूनी यव था बदर गन माग गरेको हो सो कुरा इजलास अिधकृ तः बाबुराम सुवेदी
िनवेदनमा प सँग माग दाबी िलई आउन सके को क यटु र: रामशरण ितिमि सना
देिखँदैन । संिवधानसँग कानून बािझएकाले बदर इित संवत् २०७२ साल जेठ ५ गते रोज ३ शुभम् ।
ग रपाउँ भिन माग ग र आउनेले कानूनको कुन भाग वा
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