चैत

–२

पाि क काशन
वष २४, अङ् क २४

२०७२, चै त १६–३०

पूणाङ्क ५७०

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड

फोन न.
न. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
४२६२३९८, ४२६२८०१,
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
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इजलास नं. १
८
इजलास नं. २
२
इजलास नं. ३
१०
इजलास नं. ४
५
इजलास नं. ५
७
इजलास नं. ६
२
इजलास नं. ७
४
इजलास नं. ८
३
इजलास नं. ९
२
एकल इजलास
१
इजलास
अ त रम आदेश
२३
ज मा
७३

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, चैत – 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
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संयु इजलास
1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

10.

१-४

उ ेषण लोहारी था समेत िव. भूिमसधु ार
कायालय, बिदयासमेत
अिधव ा मोहन साशंकरसमेत
उ ेषण िव. एनसेल ा.िल. कृ णटावर,
बाने र, काठमाड समेत
उ ेषण महादेव साह तेली िव. कुसमु ीदेवी
साहसमेत
उ ेषण / देवीभ ल साल िव. िदिलप िसं
परमादेश धामीसमेत
कत य
यान

11.

12.

13.

14.

िबमला देवकोटा रावल िव. नेपाल
सरकार
15.

16.

४-१४

ितषेध / अिधव ा ी साद पि डत िव.
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
परमादेश
कायालयसमेत
जबरज ती नेपाल सरकार िव. बलराम
करणी र दवाडी भ ने यानबहादरु खड् का

जबरज ती
करणी
कत य
यान

17.

18.

19.

हक कायम म.ु स. गन काशरवी धानसमेत
दता बदर िव. सनु माया तामाङसमेत
i

१४-१६

स तोष सु दास दज िव. नेपाल
सरकार
आइमान तामाङ िव. नेपाल
सरकार

इजलास नं. ३

चोरी
9.

गणेश साद दाहाल िव. मालपोत
उ ेषण /
कायालय,
धिु लखेल,
परमादेश
का ेपला चोकसमेत
जबरज ती नेपाल सरकार िव. पा पा २
करणी
िवजयकुमार लािमछाने िव. कु
मानाचामल
गौतम (लािमछाने)
जबरज ती उमेशकुमार महतो िव. नेपाल
करणी सरकार
घर भ काई मो. सलीम शेष िव. ईमामिु न
िखचोला अ सारी
मेटाई चलन
चलाई पाउँ
इजलास नं. २

ओमु टे पा लामा िव. िज ला
िनषेधा ा िश ा कायालय, काठमाड का
िज ला िश ा अिधकारीसमेत
इजलास नं. १

7.

पृ

१६-२३

िच र जन सहनी िव. िज ला
हरी कायालय, मकवानपरु समेत
उ ेषण / राम े िव. धानम ी तथा
परमादेश मि प रषदको
् कायालयसमेत
रमेश कणसमेत िव. हरी धान
उ ेषण कायालय,
न साल
काठमाड समेत
उ ेषण

20.

21.

22.

उ ेषण
उ ेषण /
परमादेश
उ ेषण /
परमादेश
पनु : नापीको

23.

अिधव ा
भरतकुमार
लकाईसमेत
िव.
उ ोग
म ालयसमेत
क चनकृ ण
यौपाने िव.
धाम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयसमेत
नारायण साद सवु ेदीसमेत िव.
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
िवशनिसंह थापा िव. मानिसंह मडै

29.

30.

31.

रहजनी चोरी
इजलास नं. ५

ज गाधनी

32.

माणपज
ु ा
स ब धमा

24.

25.

26.

परमादेश
िनषेधा ा
वैदिे शक
रोजगार ठगी

33.

िधरे बहादरु च द िव. हरी
धान कायालय, न साल
काठमाड समेत
ई रलाल धान िव. वस त
शमासमेत
नेपाल सरकार िव. कणबहादरु
पु रसमेत

इजलास नं. ४
27.

28.

उ ेषण राजकुमार शाहसमेत िव. उ ोग
म ालयसमेत
जनकपरु
नगरपािलकाको
परमादेश कायालय, जनकपरु समेत िव.
िम स ए रया जनकपरु समेत
कत य नेपाल सरकार िव. झपु े भ ने
यान ितलबहादरु रा कोटी

34.

35.

36.

२३-२६

भरतमिण जङ् गम िव. धानम ी
उ ेषण तथा
मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
कत य नेपाल सरकार िव. िकशोरा राई

37.

यान

ii

लेनदेन
(करार)

२६-३२

पवन दािधव िव. ीमती सनु ीता
ितवारी

लागु औषध नरु बानस
ु मेत िव. नेपाल सरकार
सेतो हेरोइन
कत य
यान
उ ेषण
उ ेषण /
परमादेश
उ ेषण /
परमादेश

नेपाल सरकार िव. नारायण साद
रजालसमेत
अिधव ा बौध कृ ण भगत िव.
मालपोत कायालय, राजिवराज,
स रीसमेत
सु दर लाल था िव. ी गोर
पा देव िस र ननाथ मठ
चौघेरा, दाङसमेत
स तोषकुमार िटवडेवालासमेत
िव. सािबकमा नेपाल मच ट
बिकङ ए ड फाइना स िलिमटेड
भई हाल एन.एम.िब. बक
िलिमटेड, काठमाड िज ला

38.

काठमाड महानगरपािलका वडा
नं. ११, एन.एम.िब. भवन,
बबरमहलसमेत
परमादेश डा. भाईकाजी ितवारी िव. ल मी
महजन (देवकोटा)
इजलास नं.६

जबरज ती गोपाल प रयार िव. नेपाल
करणी सरकार

40.

अपहरण लिलतादेवी यादव िव. नेपाल
सरकार

41.

42.

47.

३२-३३

39.

इजलास नं.७

46.

44.

कत य
यान

49.

जबरज ती नेपाल सरकार िव. बिु बहादरु
करणी ब नेत
एकल इजलास

50.

51.

52.

ला पा देक (शेपा) िव. नेपाल
सरकार

53.

45.

कत य
यान

54.

३७-३९

पूजा वलीसमेत िव. नेपाल
सरकार

55.

iii

४०-४१

उ ेषण िड लीकुमार योङहाङ
पदम साद योङहाङसमेत
अ त रम आदेश

यामबहादरु थापासमेत िव.
नेपाल सरकार

इजलास नं.८

३९-४०

सरकारी नेपाल सरकार िव. पोषणराज
छाप िकत यौपाने

३३-३७

सर वती भ डारी (पडु ासैनी) िव.
कारागार कायालय, िड लीबजार,
य ीकरण
काठमाड समेत
िखचोला वली देवान फिकर िव. नसरोिदन
छोडाई हक िमया अ सारी

यान

जबरज ती राके श राजवंशी िव. नेपाल
करणी सरकार

48.

ब दी

कत य

यान

मेघनाथ खनाल िव. नेपाल
सरकार

इजलास नं. ९

कायम चलन
43.

कत य

िव.

४१-४४

उ ेषण सीता ओझासमेत िव. उ च
मा यिमक िश ा प रषदसमे
् त
पूणबहादरु
रानासमेत िव.
उ ेषण सङ् घीय मािमला तथा थानीय
िवकास म ालयसमेत
उ ेषण च देव लाल कण िव. िनजामती
िकताबखाना, लिलतपरु समेत
उ ेषण दगु ा खड् गी िव. काठमाड
महानगरपािलकासमेत
रेशक
ु ा ओलीसमेत िव. गठु ी
उ ेषण सं थान के ीय कायालय,
ि परु े रसमेत

56.

उ ेषण

57.

उ ेषण

58.

उ ेषण

एखलाक अहमद मसु लमान िव.
पनु रावेदन अदालत, बटु वलसमेत
िहरालाल महतोसमेत िव. िश ा
म ालयसमेत
पदमबहादरु
खड् का
िव.
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगसमेत

iv

59.

उ ेषण

60.

उ ेषण

ठाकुर साद भ राई िव.
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
रमेश
रसालसमेत
िव.
धानम ी तथा मि प रषद्
कायालयसमेत

सव च अदालत बुलेिटन २०७२, चैत - २
दश वषभ दा बढी समय यतीत ग र िनवेदकह
अदालतमा वेश गरेको अित र िनवेदकले नामसारी
संयु इजलास
ग रपाउँ भिन िदएको िफराद प दरिपठ भएकोमा सो
दरिपठ आदेश िव िनवेदकले उजुरबाजरु गन सके को
१
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी नदेिखँदासमेत पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट
बै नाथ उपा याय, ०७०-CI-००४४, उ ेषण, िमित २०६९।६।१७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
लोहारी था समेत िव. भूिमसुधार कायालय, सदर हने ठहछ । पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
बिदयासमेत
आ नो हक अिधकारको कुरामा आफू पिन इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
चनाखो भई ब नुपन ह छ । हक टुट्ने कृ ितको क यटु र: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल फागुन १२ गते रोज ३ शभु म् ।
काय भएमा त काल उपचारको पहल गनपन
ु
२
ह छ । कदािचत दूिषत तवरबाट कामकारवाही भएको
भए य तो काय कायम नरहने ह छ । तर कारवाही स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
चलाउन पाउने हकवालाले स म िनकायमा िनवेदन ओम काश िम , ०७०-WO-०१४०, उ ेषण,
िदई सो िनकायबाट भएको कामकारवाही अ यथा अिधव ा मोहन साशंकरसमेत िव. एनसेल ा.िल.
नभएस म यथोिचत नै रहेको भिन मा नु पन कृ णटावर, बाने र, काठमाड समेत
िनवेदकले उठाएको शु कस ब धी िववाद
ह छ । ततु िववादमा ज गाधनी हकवाला भई
मोही लगत क ाको िनवेदन स म िनकाय भूिमसधु ार दूरस चार ािधकरणबाट समाधान हनस ने
कायालयमा िदई मोही लगत क ा भएको ि थित रहेको देिखएकोमा िनवेदकले सो कानूनी माग अवल बन
छ । य तो ि यालाई दिू षत ि याबाट काय भयो गरेको भ ने पिन रट िनवेदन यहोराबाट देिखँदैन ।
यसमा पिन िवप ी एनसेल ा.िल.ले स चालन
भिन भ न िम ने अव था देिखन नआउने ।
भूिमसधु ार
कायालयबाट
िमित गरेको सेवा हरेक ाहकले अिनवाय पमा उपभोग गन
पन भ ने नभई आव यक पन ाहकले मा उपयोग
२०६८।११।३० मा भएको दरिपठ आदेश िव
िनवेदकको कुनै उजरु ी नालेस वा िनवेदन परेको गन वेि छक कृितको सेवा भ ने देिख छ । यसरी
सेवा दायक क पनीले आिधका रक िनकायबाट
देिखँदैन । ततु पनु रावेदनको रट िनवेदनमा पिन उ
िमित २०६८।११।३० को दरिपठ आदेश बदरको माग अि म पमा वीकृ ित ा ग र वेि छक पमा सेवा
गरेको देिखँदैन । यसरी िनवेदकको नाममा नामसारीको उपभोग गन ाहकबाट सेवा दान गरेबापत वीकृत
माग गरेको नालेस नै दरिपठ भई अि तम भई बसेको दर रेटबमोिजमको शु क िलने कायलाई गैरकानूनी र
अव थामा िनवेदकको अब सोबाट ा हनस ने हक अनुिचत काय मानी रट े बाट ह त ेप गन िम ने
नै थम ि बाट नै समा भइसके को अव था रहेको नदेिखने ।
िनवेदकले िवप ी एनसेल ा.िल.ले आ ना
देिखन आउने ।
एक (१) नं. मोही लगतमा कमैया राखेको ि पेड मोबाइलका ाहकका लािग मोबाइलमा याले स
आधारमा िटकु था नामको मोही लगत क ा भएको नभएको अव थामा रचाज नग र .२०।- बराबरको
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सेवा उपभोग गन पाउने र सोबापत शु क िलएको पटकपटक पाएको चलन पज
ु हटक गरेप ात् िमित
कायलाई नै सेवा दायक क पनीले िव ीय क पनीले २०६७।२।१४ को आदेशले . २५०।– ज रवाना र
जसरी याज िलएको भिन क पनीको सो कायलाई बक ७ (सात) िदन कै द सजाय भएको देिख छ । मल
ु क
ु
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ िवपरीतको ऐन, द ड सजायको महलको ४३ नं. को देहाय (५) मा
कारोबार भएको र उ काय ित पधा व न अदालतबाट पाएको चलन हटक गरेमा छु ै ज रवाना
तथा बजार संर ण ऐन, २०६३, उपभो ा संर ण वा कै द सजाय हने यव था छ । िनवेदकलाई सनु सरी
ऐन, २०६४ समेत िवपरीत भयो भिन दाबी िलएको िज ला अदालतले . २५०।– ज रवाना र ७ (सात)
िदन कै द सजाय गन आदेश गरेकोमा ७ (सात) िदन कै द
देिख छ । िनवेदकले दाबी गरेज तै क पनीको उ
काय उ ऐनह िव को भए स बि धत ऐनअ तगत सजाय हने हदस मको आदेश अ.बं. १७ नं. बमोिजम
तत्तत् िनकायबाट उपचार खो नु पनमा िनवेदकले बदर भएको देिख छ । सो कानूनी यव थाले चलन
सोबमोिजम गरेको भ ने पिन नदेिखँदा दूरस चार हटक गरेमा ज रवाना वा कै द सजायम ये कुनै एउटा
े को िनयमनकारी िनकाय दूरस चार ािधकरणबाट मा हने यव था गरेकोमा ज रवाना मा हने ग र
सेवा शु कको दर रेटसिहत पूव वीकृ ित ा ग र पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको िनवेदकको
िवप ी एनसेल ा.िल.ले स चालन गरेको “एनसेल संवैधािनक र कानूनी हकमा आघात पन अव था
सापटी” योजना नामक सेवा िनवेदकले दाबी गरे देिखन नआउँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
ज तो अनुिचत र गैरकानूनी भ ने नदेिखँदा िनवेदन इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव था देिखन क यटु र: गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागुन १४ गते रोज ५ शभु म् ।
आएन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
४
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजल
ु ी
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
क युटरः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभु म् । देवे गोपाल े , ०७०-WO-०२२८, उ ेषण/
परमादेश, देवीभ ल साल िव. िदिलप िसं धामीसमेत
३
क पनीको सेयर िवप ी काशबहादरु
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०६८-WO-०००३, उ ेषण, िसंहको नाममा नामसारी भएको त यलाई िनवेदकले
अ यथा भ न सके को देिखँदैन । िनवेदकले िनवेदनमा
महादेव साह तेली िव. कुसुमीदेवी साहसमेत
अदालतबाट भएको फै सलाबमोिजमको पिन सो क पनीका स चालक काशबहादरु िसंह
चलन िदनुपन कानूनी कत य यी िनवेदकको भएको हन् भिन वीकार ग र तुत रट िनवेदनमा िवप ी
देिख छ । अि तम भएर बसेको फै सला काया वयन बनाएको देिख छ । क पनीको नाममा िववािदत िक.नं.
नभएमा फै सलाले यायको अनभु ूित हन स दैन । ७५ र २१२ को ज गा रहेको त यमा पिन िववाद
फै सला काया वयन नभएमा फै सलाले यायको अनभु ूित छै न । क पनीको सेयर िब भई स चालक नै अक
हन स दैन । एक पटक आ नै म जरु ीले आआ नो यि भएको अव थामा सेयर क पनी स चालकको
ज गा भोग गन भिन सनु सरी िज ला अदालतमा र ज गा यि को भिन अथ गन िम दैन । क पनीको
कागज गन यी िनवेदकले वादी िवप ीले अदालतबाट सेयर ह ता तरण सँगसँगै क पनीको चल अचल
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ितवादी र मृतकका िबच यानै
स पि समेत क पनीको हो भिन मा नुपन ह छ ।
मको पूव रसइबी रहेको देिखँदैन ।
यस कार लेनदेन मु ा दायर हनु अगावै िदिलप िसंह मानपनस
ु
धामी नामको क पनीको सेयर काशबहादरु िसंहको ितवादीले मृतकलाई षड् य पूवक योजनाब
नाममा नामसारी भै हक ह ता तरण भएको अव थामा त रकाबाट झु याई िवष सेवन गराएको भ ने पिन
काशबहादरु िसंहको क पनीको नामको ज गाबाट नै देिखएको छै न । मृतक र ितवादीिबच ेम स ब ध रिह
िनवेदकको लेनदेन मु ाको िबगो असल
ु उपर हनपु दछ सो स ब ध शारी रक स पकको तरस म पगु ेको र
भिन दाबी गन िम ने हँदैन । िनवेदकले लेनदेन मु ाको सो कुरा घरप रवार तथा गाउँ समाजका मािनसले पिन
िबगो िवप ी िदिलप िसंह धामीको अ य स पि बाट थाहा पाई गाउँ घरमा चचा प रचचा भएको कारणले
भराई िलन पाउने नै हँदा पनु रावेदन अदालत, िनजह ले बेइ जत महसस
ु गरेको भ ने देिखएको छ ।
िदपायलबाट िमित २०७०।४।१७ मा भएको आदेशमा सामािजक लोकलाजको उ अव थाबाट िनजह मा
कुनै कानूनको िु ट नदेिखँदा ततु रट िनवेदन उ प न भएको कमजोर मानिसक अव थाको कारण
िनजह दवु ैजना आ मह या गन िन कषमा पुगेको
खारेज हने ।
देिख छ । सोबमोिजम आ मह याको यास गन ममा
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
दवु ैजनाले िवष सेवन गरेकोमा मृतक सुिनल के . सी. को
क युटर: गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागनु १४ गते रोज ५ शभु म् । मृ यु भएको र यी ितवादीको संयोगवश उपचारप ात्
यान ब न गएको अव था देिखएको छ । यस कार यी
५
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश ितवादीले मृतकलाई मा िवष खवु ाएको नभई आफूले
िम , ०६८-CR-१३२८, कत य यान, िबमला समेत िवष सेवन गरेकोमा संयोगवश िनजको यान
मन नपाएको अव था देिख छ भने िनजले मु ाको
देवकोटा रावल िव. नेपाल सरकार
ितवादीले आफै ँ ले िवष ख रद ग र याई अनुस धान र पपु का ममा घटनाको यथाथ िववरण
िवष भिन जानीजानी र सीको नसामा रहेका मृतकलाई बताई याय स पादनमा सहयोग नै गरेको तथा िनजको
मान योजनका लािग सेवन गन िदएको र ितवादीले उमेर अव था, िनजका किलला नाबालक दईु जना
िदएको सोही िवष सेवन गरेको कारणबाट मृतकको ब चाह समेत भएको ि थित तथा वारदातको सम
मृ यु भएको देिखँदा सो कायको लािग ितवादीले प रि थितलाई म यनजर गदा िनजलाई ऐनबमोिजम
फौजदारी दािय वबाट उ मुि पाउन स ने नदेिखँदा ठहर भएको सजाय गदा चक पन जाने देिखन आउने ।
पनु रावेदक ितवादी िवमला देवकोटालाई
सु तथा पनु रावेदन अदालतले पनु रावेदक ितवादी
िवमला देवकोटालाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम यानस ब धीको महलको १३(२) नं. बमोिजम
नै यानस ब धीको महलको १३(२) नं. अनु प सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याई सु
कुम िज ला अदालतले िमित २०६८।३।१३
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको
फै सला िमलेकै देिखँदा िनजको पुनरावेदन िजिकर मा गरेको फै सला सदर हने ठहर्याई पुनरावेदन
तथा िनजतफका कानून यवसायीको बहस र यस अदालत तल
ु सीपरु , दाङबाट िमित २०६८।१०।२३
अदालतबाट यथ िझकाउने आदेश हँदा िलइएका मा भएको फै सला मनािसब नै देिखयो । तर ततु
मु ाको वारदातको सम प रि थित र अपराधको
आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
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िव ालय स चालन गनसमेतका लािग
ग भीरतालाई िवचार गदा, यी पनु रावेदक ितवादी
िवमला देवकोटालाई ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पन पनु रावेिदकासमेतको ह ता रले बु एके डेमी
भएकोले सोभ दा कम सजाय गदा पिन द डको उ े य सावजिनक शैि क गठु ीको िवधान, २०५९ जारी भएको
परु ा हने देिखँदा यायको रोहमा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, देिख छ । सो िवधानको दफा ९ अ तगतको कायकाल
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ६(छ) वष कै द हने ठहछ । शीषकको ख ड (क) मा गिु ठयार, गिु ठयारको कायकाल
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पदछ भ ने पनु रावेदक अिखल नेपाल िहमाली बौ संघको काय सिमितमा
रह जेलस म मा हनेछ भ ने उ लेख भएको छ ।
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
यसरी पनु रावेिदका वयम्ले बु एके डेमी िव ालयको
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजल
ु ी
िव ालय यव थापन सिमितको अ य समेतका लािग
क युटरः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २२ गते रोज ३ शभु म् । गिु ठयार हनपु न र गिु ठयारको कायकाल अिखल नेपाल
िहमाली बौ सङ् घको काय सिमितमा रह जेलस म
६
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी मा हनेछ भ ने कुरालाई िवधानमा ह ता र गदा नै
गोपाल पराजल
ु ी, ०६९-CI-०२८८, ०६९-FN- वीकार गरेको अव थामा गिु ठयार नरहेको यि अब
०१३७, िनषेधा ा, ओमु टे पा लामा िव. िज ला िश ा सो बु एके डेमी सावजिनक शैि क गठु ीको िव ालय
कायालय, काठमाड का िज ला िश ा अिधकारीसमेत, यव थापन सिमितको अ य पदमा रिह रहन स ने
ओमु टे पा लामा िव. िज ला िश ा कायालय, अव थाको िव मानता नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
िनषेधा ाको आदेश जारी गन िम ने नदेिखने हँदा
काठमाड का िज ला िश ा अिधकारीसमेत
अिखल नेपाल िहमाली बौ संघको गिु ठयार पनु रावेदन अदालत, पाटनले िमित २०६९।५।२० मा
तुत िनवेदन खारेज हने ठहर्याई गरेको फै सलामा
कायम नभएको यि िवधानतः सो संघको काय
सिमितमा रहन स ने देिखँदैन । काय सिमितमा नभएको कुनै कानूनको ुिट नदेिखँदा सदर हने ठहछ ।
यि िव ालय यव थापन सिमितमा पदािधकारी पनु रावेिदकाको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
रिह रहन स ने पिन देिखँदैन । गिु ठयार कायम नरहेको इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
अव थामा पिहले गिु ठयारको हैिसयतले कुनै पद ा क यटु र: िगता िघिमरे (िगरी)
भएको भए सो पद र हने देिख छ । पनु रावेिदका इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभु म् ।
अिखल नेपाल िहमाली बौ संघको गुिठयार नभएको
इजलास नं. १
हँदा िनज कायरत् पद वतः र रहेको भिन िमित
२०६९।३।२४ को सो संघको िनणयले नरबहादरु
१
बढु ाथोक लाई िव ालय यव थापन सिमितको
अ य पदमा मनोनयनको लािग िसफा रस ग र िज ला मा. या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज
िश ा कायालयमा प ाचार गरेको कुरा िवप ीह को जोशी, ०६९-WO-१३८०, ितषेध / परमादेश,
िलिखत जवाफबाट देिख छ । िमित २०६९।३।२४ अिधव ा ी साद पि डत िव. धानम ी तथा
को िनणयउपर पनु रावेिदकाले कुनै चनु ौती पिन िदएको मि प रषद्को कायालयसमेत
कुनै पिन मल
नदेिखने ।
ु क
ु ले आ नो भू-भागिभ
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दईु मल
िवदेशीह को वेश, उपि थित र थानलाई िनयिमत
ु क
ु का गृह सिचवह िबच सहमित
एवम् िनय ण गन तथा आ ना नाग रकह को थान (MOU) स म भएको देिख छ । यसलाई नेपाल
र आवागमनलाई यवि थत गन योजनको िवषय सरकारले वीकार ग रसके को वा यसको जानकारी
हो । तर एक रा को भूभागिभ य तो अ यागमन पठाइसके को भ ने पिन नदेिखएकोले य तो
के थापना गन कुराको कुनै योजन नहनक
ु ा साथै ि यामा रहेको र कायका रणीको तफबाट छलफल
रा ह को सावभौिमक अिधकारले य तो कुरालाई तथा प रमाजन हनस ने भई सो हनै बाँक रहेको
िवषयमा अदालतले ह त ेप ग र बदर गनु अप रप व
सहन गन समेत नस ने ।
लामो र खल
ु ा िसमाना भएका नेपाल र भारत (immature) हन जाने ।
तथािप दईु रा िबच राि य िहत र वाथका
ज ता दईु िछमेक मल
ु ुकिबच पर परागत पमा रहेको
ि प ीय स ब धका कारण िसिजत थु ै सकारा मक बारेमा छलफल चलाउँदा र ारि भक सहमित गदा
प ह रहेका छन् । पर पर सहयोग मा नभई यादै हलक
ु ा ढङ् गले ततु हन शोभनीय नभई य ता
धािमक, सां कृितक र भावना मक पमा नै यी दईु कायमा संल न हने रा का ितिनिध र पदािधकारीले
मल
ु क
ु ह पर पर जोिडएका छन् । िनकट हनक
ु ो राि य िहतलाई सदैव के िब दमु ा रा नु पदछ ।
लाभ मा मा आ मसात् गरेर ब दा यसबाट िन कने य तो छलफल र सहमितका िवषयव तुका स ब धमा
नकारा मक पाटोलाई िबसन सिकँ दैन । खासग र बढ् दो चयन र उपयु भाषा र श दावलीका स ब धमा पया
जनआ था अ यवि थत सहरीकरण, सूचना िविधको पूवतयारी समेत ग रनु अपेि त ह छ । िववाद उठे पिछ
योग, दवु ै देशका नाग रकह को एक अक देशमा सरकारले आफूलाई ितर ा गन थानमा परु याउन
्
ु
खल
ु ा आवागमन र बसोबासका कारण थु ै सामािजक भ दा बेलैमा सो कुरा हे का रािखनु पदछ । यसतफ
र कानूनी सम याह खडा भएका हन स दछन् । स ब पदािधकारी र सरकारको यानाकषण हन
एक देशमा अपराध ग र अक मा लु ने वा एक देशमा ज री हन जाने ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारका तफबाट
अशाि त वा उप व म चाउने काय अक देशमा बसेर
गन गरेका थु ै ा तह िवगतदेिख नै रहेका छन् । भारतीय गृह सिचव आर.के . िसंहको नामबाट
अझ सङ् गिठत अपराधीह को जालले दवु ै देशको कािशत भिनएको AGREED MINUTES OF
सरु ा णाली र आम जनजीवनलाई चनु ौती िदइरहेको THE MEETING BETWEEN THE HOME
SECRETARIES OF NEPAL AND INDIA
ित अनदेखा गन निम ने ।
य तो ि थित िव मान भएमा सम याह को AT KATHMANDU ON JUNE 01, 2013 भ ने
समाधान दवु ै मल
ु ुकको पर पर सहमितबाटै ग रनु पन शीषक २८ बदुँ े िनणयको बदुँ ा नं. २५ मा चेकपो ट
ह छ । ि प ीय कुटनीितक स ब धबाट िनधारण थापना गन स ब धी िवषयले वेश पाएको भए पिन
हने य तो ि थितमा सामा यत: अदालतले याियक सो िवषयलाई राि य सरु ा संवेदनशीलतालाई
ह त ेप गन ि थित पिन हँदैन । अदालतले हेन भनेको यानमा राखेर बाँक चरणमा िवचार हनस ने र पन
य ता ि प ीय स ब धलाई प रभािषत वा यवि थत समेत देिख छ । अिहले कुनै ब धनकारी सि ध र
गन पार प रक स झौताह चिलत संिवधानको स झौता भैसके को नहँदा मागबमोिजम कुनै आदेश
जारी ग र ह त ेप गन िम ने नहँदा ततु रट िनवेदन
यव थाअनु प छन्, छै नन् भ नेस म हो ।
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पीिडत जाहेरवालाले भराई िलन पाउने ठहछ ।
खारेज हने ।
ितवादीउपरको चोरीको कसरु पटके हो भिन वादी
इजलास अिधकृ त: दी ा धानाङ् ग
प ले मािणत गराउन नसके को हँदा ितवादीलाई
क युटर: स तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल माघ २१ गते रोज ४ शुभम् । मल
ु ुक ऐन, चोरीको महलको १२ नं. बमोिजम पिहला
पटक चोरी गरेमा हने १(एक) मिहना कै द हनाको साथै
२
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार चोरी गरेको िबगो ४७,०००।- बराबरको रकम
उपा याय, ०६८-CR-०१४४, जबरज ती करणी िनज ितवादीलाई ज रवानासमेत ह छ । लागु औषध
र चोरी, नेपाल सरकार िव. बलराम दवाडी भ ने खुवाई बेहोस बनाई गर गहना र नगद चोरी गरेको
देिखँदा ितवादीलाई ऐ. महलको १८ नं. बमोिजम
यानबहादरु खड् का
ितवादीले पीिडतलाई नसालु पदाथ खवु ाई थप १(एक) वष कै दसमेत हने ठहछ । साथै मल
ु क
ु
जबरज ती करणी गनको
ु साथै गहना र नगदसमेत ग र ऐन, जबरज ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम
िबगो . ४७,०००।०० (स चािलस हजार पैयाँ) पीिडत क कुमारीलाई पु न गएको शारी रक र मानिसक
चोरी गरेको भिन वादी प ले िलएको चोरीतफको पीडासमेतलाई ि गत गदा िनजले ितवादीबाट
अिभयोग दाबीसमेत पुि हँदा ितवादीउपरको ितपूितबापत . ५०,०००।- (पचास हजार पैयाँ)
अिभयोग मागदाबी पु ने देिखँदा सु ले ितवादीलाई भराई िलन पाउने ।
सफाइ िदने ग र गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सबु ेदी
अदालत, पाटनको िमित २०६६।०७।२६।५ को क यटु र: मि जता ढुंगाना
फै सला निमलेको देिखँदा उ टी हने भई ितवादीलाई इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभु म् ।
३
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय हने ।
ितवादीले ३९ वषक क कुमारीलाई ललाई मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
फकाई एका त थानमा परु याई
्
ु टीमा लागु पदाथ उपा याय, ०६४-CI-०९२१, हक कायम दता
िमसाई खान िदई बेहोस तु याई जबरज ती करणी बदर, मु.स. गन काशरवी धानसमेत िव. सुनमाया
गरेको पिु भएकोले ितवादीले मुलक
ु ऐन, जबरज ती तामाङसमेत
नापीको समयमा नाप जाँच भई िफ डबक
करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध
ु सम
गरेको ठहछ । यसैले ितवादीलाई ऐ.ऐ. को ३(३) नं. खडा भएको तर स बि धत ज गाधनीको नाममा दता
हन बाँक भई बेदता रहेको कुनै ज गामा सािबक
बमोिजम ६(छ) वष कै द सजाय हने ।
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गन ममा ज गावालाले वा िनजका हकवाला हँ भिन दता वा हक
ितवादीले पीिडतले लगाएको २ तोलाको सनु को कायमको दाबी गन यि ले सो ज गामा आ नो हक
बे वा रङ एक जोर, आधा तोलाको सुनको ितलहरी पु ने वा थािपत हने व तिु न आधार माण पिन
एक थान र थैलीमा भएको . ५०००।- समेत चोरी देखाउनु पन ह छ । यसरी हक कायमको दाबी गन
ग र भागेको भ ने अिभयोग दाबीसमेत पिु भएकोले यि ले देखाएका माणह सो ज गासँग स बि धत
अिभयोगप मा दाबी ग रएको िबगो . ४७,०००।- छन् वा छै नन् भ नेतफ अदालतले सू म अ ययन ग र
(सतचालीस हजार पैयाँ) समेत ितवादीबाट ती माणह बाट दाबीकता यि को सो ज गामा वैध
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स ब ध देिख छ या देिखँदैन भ ने त यको पिहचान दाबी गदा उि लिखत माणह लाई िसलिसलेवार
पमा ततु ग र िफ डबक
गनपन
ु मा नाम जिनएको यि
ु ह छ । यसैले कुनै बेदताको ज गामा म
हकवाला हँ वा सािबक ज गावालाको हक ला ने ज गा वा िनजको हकवाला आफू रहेको कुरा िनिववाद तवरले
थािपत गन स नु पदछ । यी माणह को अभावमा
हो भ नमु ा पया नहने ।
सािबकको नापीमा दता बाँक रहन गएको मौिखक पमा ज गामा हक कायमको दाबी गनु मा
ज गाको हक वािम व िन पण गदा सो नापीमा पया हन नस ने ।
िफ डबक
खडा भएको िफ डबक
ु मा उि लिखत एउटा यि को
ु मा लेिखएका यहोराह
मह वपूण माण ह छ । उस बखतको नापीमा खडा नाम थरसँग दाबीकता यि वा िनजका पूवज
भएको िफ डबक
ु मा लेिखने यहोराह सो ज गाको िपता वा बाजे/पित वा बाजे आिद नाताका यि को
वािम वको स ब धमा काला तरमा िववाद उठ् ला नाम िभडाउने उ े यबाट िफ डबक
ु मा उि लिखत
नामको यि जोसक
भिन अनुमान ग र लेिखएका का पिनक कुराह
ु ै भए पिन सो यि भ ने
होइनन् । यसैले सो िफ डबक
ु लाई सो ज गाको दाबीकताको िपता/बाजे वा पित/बाजे नै एउटै हो
वािम व िनधारक माणको पमा उ च मह व िदनपु न भिन अप या रलो, बनावटी या का पिनक तवरबाट
ह छ । यसैग र य तो ज गाको सािबक लगतमा दाबीकता र िफ डबक
ु मा उि लिखत यि को नाम
लेिखएको यहोरा पिन मह वपूण ह छ । सािबक एउटै देखाई तयार ग रएका पिछ ला माणह लाई
लगतमा लगतवालाको नाम, थर, ज गाको े फल, सहजै हण ग र वािम व यिकन गन पिन
िवरह, ज गाको मौजा तथा सो लगतको चारिक ला सिकँ दैन । पिछबाट खडा भएका माणह िनस देह
पमा दताको दाबी गनुपन ज गाको सािबकका
र हाल िववािदत ज गाको े फल, िवरह, मौजा तथा
चारिक ला लगायतका कुराह आपसमा िभडाई िलखतका यहोरासँग िमलाउने उ े यबाट खडा भएका
य तो लगतले हाल िववािदत ज गासँग साथक स ब ध छन् भने ती पिछ ला माणह ज गाको वािम व
रा छ या रा दैन, सो कुरा हेनु उि कै आव यक यिकन गन ा हन स ै नन् । ज गा ज तो िवषयमा
ह छ । ज गा पिहचान गन र दाबीकताको ज गासँगको कुनै यि को हक वािम व कायम गदा अनमु ान
ग र कायम गन िम दैन । यो कुरा दाबीकताले मािथ
स ब ध यिकन गन उि लिखत माणह का अित र
उ ज गा मोहीले कमाएको भए ज गाधनीको पमा िववेचना भएका माणको िसलिसलेवार तिु तबाटै
दाबी गन यि ले मोहीसँग िनर तर स ब ध बनाई थािपत गन स नुपन ।
वादीले पेस गरेको सो नाता माणज गाको बाली िलएको छ, छै न साथै सािबकमा
नापीभ दा अगािड सो ज गाको पोत वा ितरो ितरेको प मा एउटै यि को ३ वटा नाम उ लेख भएको
छ, छै न भ ने अ य माणह पिन उि कै मह वपूण देिख छ । एकाितर एउटै यि को ३ वटा नाम हनस ने
ह छन् । उि लिखत माणह ले दाबीकता यि को कुरा आफै ँ मा वाभािवक देिखँदनै भने अकाितर नाता
िववािदत ज गासँगको वैध एवम् साथक स ब ध माणप मा उ लेख भएका िहरामान े आ ना
थािपत गदछ र य तो ज गाको वा तिवक बाजे हन् भ ने यी पुनरावेदकह ले आ नो थर धान
वािम ववाला यिकन गन म त पु दछ । वािम वको नै लेिखरहेको िमिसलबाट देिखई रहेको हँदा दाबीका
दाबीकता यि ले दता हन बाँक ज गामा हक कायममा ज गाका सािबक ज गावाला िहरामान े यी वादीह कै
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हँदा िक ाकाट भई िक.नं. २५७, २५९ र २६०
बाजे हन् भिन मा न िम ने देिखएन । यसैग र उ
िववािदत ज गाह आ ना नाममा दता गराइ पाउँ भिन ितन िक ा ज गा यी िनवेदकको नाममा नापन सा
मालपोत कायालयमा िनवेदन िदँदा सािबक माण भई िनजले ज गा धनी माण पज
ु ा पाइसके को कुरा
पेस गरेको बखत कारवाही गन ग र कारवाही थिगत िमिसल संल न माण कागजबाट देिख छ । सािबकको
गन भिन मालपोत कायालयबाट िमित २०४९।१०।१ एउटै िक ा चारवटा िक ामा िक ाकाट भई तीम ये
मा िनणय भएको छ भिन िफराद लेखमा वीकार गन ितन िक ामा दता भएको र िक.नं. २५८ को एक
यी पनु रावेदक वादीह ले त प ात् उ िक.नं. का िक ामा दता गन छुट हन गएको भिन िनवेदकले दाबी
ज गाह दता गनका लािग आ नो हक पु ने माण गरेको भए पिन यसरी ितन िक ामा दता भई एक
पेस ग र दता गराउन ि याशील रहेको पिन देिखँदैन । िक ाको मा िकन दता छुट भएको हो भ ने स ब धमा
वादीले आ नो हक पु ने माण भिन िफराद साथ पेस रट िनवेदकले रट िनवेदनमा प सँग भ न र ले न
गरेको भ काली महांकाल गठु ीको लगत नं. १०२/८७ सके को नदेिखने ।
िक.नं. २५८ को ज गा आफूले बकसबाट
मा उि लिखत े फलसँग िववािदत ज गाको े फल
पाई भोग गरेकै ज गाम येको रहेको भए िनवेदकले
िम न आएको पिन नदेिखने ।
वादी दाबीबमोिजम दाबीका ज गामा वादीको अ ितन िक ा ज गामा दता भई िक.नं. २५८
हक कायम हने ठहर्याएको सु काठमाड िज ला छुट हँदा त कालमै दाबी उजरु गन जानु पनमा सो
अदालतको फै सला उ टी ग र वादी दाबी पु न गनसके को अव था पिन देिखँदैन । ०३५ सालमा
नस ने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित नापन सा भएको िवषयमा िववािदत िक.नं. २५८ को
२०६४।८।२४ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा ज गा दता गन छुट भएको भिन रट िनवेदकले िमित
२०४१।१२।३० मा मा मालपोत कायालयमा “छुट
सदर हने ।
ज गा दता ग रपाउँ” भिन मा न गएको देिख छ । िवप ी
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
मालपोत कायालय, धिु लखेल, का ेपला चोकको
क युटर: क पना बत ला
इित संवत् २०७१ साल असोज २६ गते रोज १ शभु म् । िलिखत जवाफमा रट िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं.
२५८ को ज गाको स ब धमा वन कायालयले नापीको
४
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार समयमा बटु ेन जिनई नापन सा भएको ज गा वन े
उपा याय, ०६५-WO-०२६७, उ ेषण/परमादेश, पन देिखएकोले वन े दता गन निम ने भिन लेिख
गणेश साद दाहाल िव. मालपोत कायालय, धुिलखेल, आएकोले वन े िभ पन ज गा दता गन निम ने
भएको कारणबाट िनवेदन तामेलीमा रािखएको भ ने
का ेपला चोकसमेत
रट िनवेदकले छुट ज गा दता ग रपाउँ उ लेख भएको देिखने ।
रट िनवेदन दाबीको ज गा यि को नाम
भ ने दाबी िलएको िक.नं. २५८ को ज गाको ोतको
पमा सािबक िक.नं.३३ को ज गालाई देखाएको वािम वको भई नापी दता गनमा छुट भएको
पाइ छ । दाता िपत साद सापकोटाबाट रझबापत ह यो भने िववािदत ज गाकै साँधमा जोिडएका
िमित २०३४।११।०६ मा र.नं. १७४२ को हा.ब.बाट ितन िक ा ज गा दता भई िक.नं. २५८ को
ा गरेको उ सािबक िक.नं. ३३ को ज गा नापन सा ज गालाई मा दता गन छुटाउने कुरा नै नहनु
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पन हो । यस स ब धमा िनवेदकको भनाइ प फै सलाउपर यी रट िनवेदकले पनु रावेदन अदालत,
देिखँदैन । ततु िववादको ज गामा अ कुनै यि को पाटनमा पनु रावेदन गरेकोमा पनु रावेदन अदालत,
दता स ब धमा दाबी प र तेरो मेरोको िववाद रहेको पाटनबाट सु को फै सला सदर भएको र सो सदर
पिन नदेिखएको र िनवेदकले आवादी गरेको छु भने फै सलाउपर मु ा दोहोर्याई पाउँ भिन यी रट
पिन िफ डबक
ु मा बुटेन जिनएको सकारी वािम वको िनवेदकले ०६९-RI-१४३५ को मु ा दोहोर्याई
ज गालाई प माणबेगर यी रट िनवेदकको नाममा पाउँ भ ने िनवेदनसमेत यसै अदालतमा दायर गरेको
दता गन कुरा पिन हँदैन । ज गाको वािम वको देिख छ । सो िनवेदनमा आजै यसै इजलासबाट मु ा
िनधारण गन त व भनेको ज गाको दता े ता भएको दोहोर्याउने िन सा दान गन निम ने भिन आदेश भई
र िववािदत ज गा नेपाल सरकारको नाममा दता े ता सो िनणय दता बदर हक कायम मु ाको िनणय अि तम
कायम भइसके को देिखँदा सो बदर नभएस म य तो भएको अव था देिखने ।
तुत रट िनवेदनमा दाबीको ज गाको
ज गालाई नेपाल सरकारकै वािम वको ज गा मा नपु न
हँदा यि को नाममा दता गन िम ने कुरा पिन स ब धमा यी रट िनवेदकले साधारण अिधकार े
अ तगतको उपचारको मागसमेत उपभोग ग रसके को
नआउने ।
िक.नं. २५७, २५९ र २६० का ज गा देिखएको र साधारण उपचारको े ािधकारअ तगत
नापी भई तयार भएको िफ डबुकमा वयम् यी रट बु नपु न स पूण माणसमेत बझ
ु ेर िववादको टुङ्गो
िनवेदकले सिहछापसमेत गरेको भ ने कुरा िमिसल लािगसिक मु ा अि तम भएर बसेको िवषयमा पनु ः यस
संल न माणकागजबाट देिख छ । िववािदत िक.नं. अदालतबाट असाधारण अिधकार े को योग ग र
२५८ को ज गा नापी भई िफ डबक
ु तयार हँदा ज गा रटबाट िववादको अ तरव तिु भ वेश ग र िनणय
धनी महलमा खाली, िवरह-बटु ेन, माण सङ् के त गनसमेत निम ने ।
वन कायालय, धिु लखेल, का ेपला चोकबाट
महल खाली, कै िफयत महलमा समेत के ही उ लेख
नभएको भ ने इजलाससम पेस भएको स कलै िनवेदन दाबीको िक.नं. २५८ को ज गा वन े िभ पन
े ीय िकताबबाट देिखन आएकोले ततु िक.नं. भिन लेिख आएको कारण जनाई मालपोत कायालय,
२५८ को ज गा खेतीयो य जिमन नभई बटु ेन नै रहे धिु लखेल, का ेपला चोकले िनवेदनदाबीको उ ज गा
भएको, वादीले नापीकै समयमा कुनै हक दाबी िलन िनवेदकको नाममा नापी दता गन निम ने भिन छुट
नसके को, सभ नापीमा नै बुटेन भिन उ लेख भएको ज गा दता ग रपाउँ भ ने यी रट िनवेदकको िनवेदन
ज गा वतः सरकारी ज गाको प रभाषािभ ै पन हँदा तामेलीमा रा ने ग र िमित २०६४।१०।१३ मा भएको
िमित २०५०।१०।११ को िनणय अ यथा मा नपु न िनणयमा कुनै कानूनी िु ट िव मान रहेको नदेिखँदा
नदेिखएको भ ने कुरालाई यसै िववादको ज गाको िनवेदकको मागदाबीको स ब धमा कुनै िवचार गन
िवषयमा ियनै रट िनवेदकले वादी भई िदएको नपन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िनणय दता बदर हक कायम मु ामा का ेपला चोक इजलास अिधकृ तः बाबुराम सुवेदी
िज ला अदालतको फै सलामा उ लेख भएको क यटु र: रामशरण ितिमि सना
देिख छ । सो का ेपला चोक िज ला अदालतको इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभु म् ।
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ितवेदनको यहोरालाई पुि हने ग र अदालतमा गरेको
५
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार बकप समेतका िमिसल संल न माणह ले अिभयोग
उपा याय, ०६९-CR-०५१३, जबरज ती करणी, दाबी पिु भइरहेकोमा उि लिखत सबतु माणह को
उिचत ढङ् गले मू याङ् कन नै नग र ितवादीलाई
नेपाल सरकार िव. पा पा २
तुत मु ा बाल इजलासबाट हे रएको र सफाइ िदने ठहर्याएको सु को सदर गरेको पुनरावेदन
बाल इजलासमा राय िदने बाल मनोिव ानव ाह ले अदालत, बटु वलको िमित २०६८।०३।३०।५ को
ितवादीलाई सजाय भएमा समाजमा संयोजन हन फै सला िु टपूण देिखएको हँदा उ टी ह छ । यथ
स दैनन् भ ने ि रािख कसरु बाट उ मुि पाउने ग र ितवादी पा पा २ ले अिभयोग दाबी जबरज ती
राय िदएको भएपिन जबरज ती करणी ज तो ग भीर करणीको महलको १ र २ नं. को कसरु मा ऐ.को ३(१)
अपराध गरेको कुरामा सजायमा परु ै उ मिु िदन नं. अनस
ु ार १० (दश) वष कै द हने ठहछ । साथै
िम दैन । बाल दरु ाचारीलाई कानूनले नै वय कलाई पीिडत अ कुमारी ितवादीक हाडनातािभ क बिहनी
हने सरहको सजाय नग र आधा सजाय ग रने नाताक हँदा हाडनातातफ जबरज ती करणी गरेकोमा
यव था भएको र बाल दरु ाचारमा कै द सजाय पाए ऐ. हाडनाता करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम थप
पिन वय कसरह कै दमा ब न नप र बालसुधारगृहमा १(एक) वष कै दसमेत हने ।
ितवादीको उमेर १६ वष नपुगेको
बसेर दरु ाचारी आचरणमा सुधार याउन स ने सुिवधा
कानूनले िदएकै प र े यमा ितवादीलाई सजाय देिखएकोले िनज ितवादीलाई बालबािलकास ब धी
ग रएमा समाजमा संयोजन हन किठनाई हनस ने भ ने ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम उि लिखत
ज ता मनोिव ानव ाह को रायलाई आधार िलएर िनधा रत सजायको आधा अथात् ५ (पाँच) वष
कसरु नै नगरे सरह ितवादीलाई कसरु बाट सफाइ ६(छ) मिहना कै द ह छ । अब ितपूितका स ब धमा
िदने कुरा पीिडतलाई याय िदलाउने ि कोणबाट िवचार गदा जबरज ती करणीबाट पीिडत भएको
समेत िम ने हँदैन । ितवादीले दाबीको कसरु गरेकै कारण पीिडतलाई मानवीय, मनोवै ािनक, शारी रक,
देिखन आउँदा िनजलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय पेसागत, चा रि क, बौि क, सामािजक, आिथक
नग र सफाइ िदएको सु को सदर गरेको पनु रावेदन लगायत जीवनको िविभ न प मा दरु गामी पमा असर
परेको ह छ । य तो कसरु बाट पीडा भो न बा य भएक
अदालतको फै सला िमलेको नदेिखने ।
ितवादीउपरको
िकटानी
जाहेरी, पीिडत बािलकालाई िनजमािथ आइपरेको शारी रक
पीिडतले घटनाको बारेमा बाल सल
ु भ शैलीमा गरेको तथा मानिसक ितसमेतलाई म यनजर रािख िबचार
सिव तारपूण वणनमा ितवादीले जबरज ती करणी गदा पीिडत अ कुमारीलाई मल
ु ुक ऐन, जबरज ती
गरेको भिन मौकामा गरेको कागज एवम् सोलाई करणीको महलको १० नं. बमोिजम ितवादीबाट
पिु हने ग र अदालतमा गरेको बकप , पीिडतको ५०,०००।- (पचास हजार पैयाँ) ितपूित भराई
क याजाली याितएको भ ने शारी रक परी णबाट िदनपु न ।
ा ितवेदन, क याजाली याितने कारणमा करणी इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सबु ेदी
बाहेकको अ य कारण देिखन नसके को, पीिडतको क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शुभम् ।
वा य परी ण ग र ितवेदन िदने डा टरले उ
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देिखने खच माना चामलबापत वादीलाई भराई िदनुपन
६
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार ह छ । ततु मु ामा वादीको कुनै आ दानीको ोत
उपा याय, ०७०-CI-०८१२, ०८२९, मानाचामल, रहेको नदेिखएको र ितवादीको आ दानीको ोत
िवजयकुमार लािमछाने िव. कु गौतम (लािमछाने), र िनजमा आि त छोरा छोरीसमेतको खचसमेतलाई
म यनजर राखेर वादीलाई सु ले . ५,०००।- (पाँच
कु गौतम (लािमछाने) िव. िवजयकुमार लािमछाने
आफूले िववाह ग र याएक ीमतीलाई हजार पैयाँ) मािसक पमा मानाचामल भराउने ग र
इ जत आमदअनस
ु ार खान लाउन िदने कत य फै सला गरेको भए तापिन सो रकम यावहा रक र
ितवादीकै रहेकोमा िववाद देिख न । आफै ँ ले उिचत नदेिखएको भिन सु को फै सला पनु िवचार ग र
िववाह ग र याएक ीमतीलाई खान लाउन निदई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट वादीले ितवादीबाट
घरबाट िनकाला गरेको अव थामा ीमतीको दैिनक मािसक पमा . ३,५००।- (पितस सय पैयाँ) का
जीवनयापनको लािग आव यक पन मनािसब हने दरले मानाचामल बापतको खच भराई िलन पाउने
माना चामलबापतको खच पितले िदनुपन नै ह छ । ठहर्याई फै सला भएकोलाई अ यथा भ न निम ने ।
वादीलाई ितवादीबाट मािसक . ५,०००।आ दानीको कुनै ोत नभएक ीमतीलाई य तो खच
िद न भ न पितलाई छुट हन स दैन । कि पिन माना (पाँच हजार पैयाँ) माना चामल बापत भराइिदने
चामल भन नपन ग र फै सला ग रपाउँ भ ने ितवादी ग र भएको सु को फै सला उ टी ग र मािसक .
३,५००।- (पितस सय पैयाँ) मा माना चामल
िवजयकुमारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
अंशचलन मु ामा ितउ र िफराउदा नै बापतको खच पनु रावेदक ितवादीबाट वादीलाई
पनु रावेदक ितवादीले िफरादीले िमित २०६५।२।१८ भराई िदन उपयु हने भिन भएको पनु रावेन अदालत,
बाटै घर छािड िहँडेको भ ने त यलाई वीकार पाटनको िमित २०७०।०४।१७।५ को फै सला िमलेकै
ग रसके को अव था देिखएकोले सो िमितबाट देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी ितवादी दवु ै प को
मानाचामल भराएको िमलेन भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदन िजिकर पिन त यमा आधा रत देिखँदैन । इजलास अिधकृ तः बाबुराम सुवेदी
वादीको कुनै आ दानी नदेिखएको र ितवादीको आय क यटु र: रामशरण ितिमि सना
ोत पिु भइरहेको अव थामा वादीलाई ितवादीले इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभु म् ।
७
मानाचामल बापतको खच भराई िदनपु न ।
वादी कु गौतमले अंश चलन मु ा पिन दायर मा. या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
गरेक छु भिन तुत मु ाको िफरादमै िजिकर िलएक िम , ०६७-CR-१२०५, जबरज ती करणी,
हँदा अंश मु ाबाट अंश पाउने अव था नआएस म उमेशकुमार महतो िव. नेपाल सरकार
पीिडतको शारी रक परी ण गन िचिक सकको
िनजले पित िवजय कुमार लािमछानेबाट मानाचामल
परी ण ितवेदनमा योिन रातो र सिु नएको पाइएकोले
बापतको खच भराई िलन नपाउने भ न निम ने ।
माना चामल भराई िदने भ ने कुरा ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
प रवार सङ् याका साथै पा रवा रक आ दानीको सािबती बयानको समथन भएको देिख छ । जबरज ती
ोतसमेतको मू याङ् कन गरेर उपयु र उिचत करणीको वारदातमा च मिदद् गवाहको सवथा अभाव
11

सव च अदालत बुलेिटन २०७२, चैत - २
रहने हनाले य तो घटनाको य दश भनेकै पीिडत बोलाई भइु मँ ा सतु ाई क खोिल गु ाङ् गमा िलङ् ग
वयम् हने र पीिडतले ितवादीले आफूउपर गरेको िछराउँदा अिलकित िछरेको ज तो भएको र िलङ् ग
कुकृ यको सिव तार वणन आ नो बाबल
ु ाई गरेपिछ नपसेपिछ छोिडिदएको भिन मौकामा सािबत भई बयान
ितवादीउपर जाहेरी परेको अव थालाई झु ा गरेकोसमेतबाट ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गन मनसाय िलएरै पीिडतको योिनमा िलङ् ग
जाहेरीको सं ा िदन निम ने ।
ितवादीले यस अदालतमा िदएको िछराउने यास गरेको र निछरेपिछ छाडेको अव था
पनु रावेदनमा आफूलाई फसाउनको लािग झु ा जाहेरी देिखँदा ितवादीले जबरज ती करणीको पूण अपराध
िदइएको र हरीमा कुटिपट ग र सािबत गराइएको स प न गरेको देिखँदा ितवादीले िलएको पुनरावेदन
हो । कसरु नै भएको होइन यसैले सु को सदर गरेको िजिकर त य र कानूनमा आधा रत रहेको नदेिखने ।
पीिडतलाई पैसा िदएर घरिभ बोलाई भइु मँ ा
पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी हनु पछ भ ने
रहेको छ । ५ वषक ब चीले ितवादीलाई फसाउनलाई सतु ाई क खोली िनजको योिनमा िलङ् ग पसाउने
नभएको कुरा रिच जबरज ती करणीको झु ो यहोरा यास गरेको त यको पिु पीिडतकै कागज एवम्
िसजना ग र बाबल
ु ाई भनेक होिलन् भ ने कुरा अनमु ान िचिक सकको परी ण ितवेदनले गरेको अव थाले
ितवादीको पीिडतलाई जबरज ती करणी गन मनसाय
गनसमेत नसिकने ।
पीिडतलाई िसकाएर जबरज ती करणी रहेको भ ने प भइरहेकै देिखने ।
ितवादीले आ नो उमेर १६ वष नपुगेको
गरेको हो भिन भ न लगाइएको हो पीिडतको वे छाले
जबरज ती करणी गरेको भिन भनेकै नहँदा सफाइ अव थामा आफूलाई वय कसरह सजाय गरेको
पाउनपु छ भिन ितवादीले पनु रावेदनमा िजिकर िमलेको छै न भिन पनु रावेदनमा िजिकर िलएको भएपिन
िलएको भए पिन य तो कुराको भरपद माण ितवादी कतै कसरु नै गरेको छै न भ ने र कतै वय कसरह सजाय
गज
ु ान सके को देिखँदैन । सफाइ पाउँ भ ने िजिकरलाई नहनु पन हो भिन िवरोधाभाषपूण कुराको पनु रावेदनमा
सबुत माण पेस गरेर मािणत गराउन नसके को िजिकर िलएको देिखएकोले ितवादीले पीिडतलाई
हनाले िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन जबरज ती करणी नगरेको भ न निम ने ।
िमिसल संल न रहेको ी खजरु गाछी
नसिकने ।
५ वषक ब चीले आफूमािथ भएको पीडाको मा यिमक िव ालय, खजरु गाछी-५, महे नगर
बारेमा स य कुरा आ नो अिभभावकलाई भनेपिछ झापाको िमित २०६५।१२।२५ को प मा उि लिखत
मा ै जाहेरी परेको र पीिडतको मौकाको कागज बाबक
ु ो िव ालयको रेकडअनुसार ितवादीको ज म िमित
रोहवरमा गराइएको अव था हँदा पीिडतले पीडाबोध हने २०४९।५।१२ भिन उ लेख भएको देिख छ । उ
ग र कागज ग र िदएकोलाई ितवादीमािथ झु ा आरोप िमित गणना गदा वारदात िमित २०६५।१२।२४
लगाइएको होला भ न सिकँ दैन । योिन न याितएको र मा ितवादीको उमेर १६ वष पिु गसके को प
योिनमा वीय नदेिखएको अव था हँदा आफूले कसरु देिख छ । ितवादीले िमित २०६६।१०।२४
नगरेको प देिखँदादेिखँदै आफूलाई सजाय गरेको को गा.िव.स. को िसफा रस पेस गरेकोमा सोमा
िमलेको छै न भ ने पिन ितवादीले पनु रावेदनमा िजिकर ितवादीको ज म िमित २०५३।६।३१ भ ने देिखए
िलएको स ब धमा हेदा ितवादीले पीिडतलाई घरिभ पिन सो िसफा रस अिभयोग दायर भएपिछ तयार
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भई पेस भएको देिखएबाट सो िसफा रस प लाई देिखएकोले िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउने ठहछ
भिन तहतह फै सला भई अि तम भई बसेको माण
भरपद माणको पमा हण गन निम नाले उ
िसफा रसप को आधारमा ितवादीको उमेर १६ वष िमिसलह बाट देिख छ । सो पिहले चलेको िखचोला
नपगु ेको भिन िनजलाई कम सजाय गनसमेत िम ने समेत मु ामा हालका वादी अथात्, यी पुनरावेदकलाई
ितवादी बनाइएको पिन देिखएको छै न र सो मु ामा
अव था नहने ।
ितवादी उमेशकुमार महतोले पीिडतलाई भएको न सामा हालको िववािदत न.नं. २१, २२ र
२३ को ज गाको स ब धमा के ही उ लेख भएको पिन
जबरज ती करणी गरेको ठहर्याई ितवादीलाई मुलक
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम देिखँदैन । तसथ तुत िववादमा भएको न साको
कै द वष १०(दश) हने र ऐ. ऐन ऐ. महलको १० नं. न.नं. २१, २२ र २३ को ज गाको िवषयमा ितवादीका
बमोिजम पीिडतले ितवादीबाट . १०,०००।- (दश उपर िखचोलामा दाबी गन यी वादीलाई कुनै कानूनी
वा त यगत ब देज रहेको अव था देिखँदनै िकनभने
हजार पैयाँ) ितपूितसमेत भराउनु पन ठहर्याई सु
यथ ितवादी र अ दल
झापा िज ला अदालतले गरेको फै सला सदर गरेको
ु हसनका िबचमा चलेको
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०६७।०९।०७ िखचोला समेत मु ामा यी पनु रावेदक वादीलाई िवप ी
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । सफाइ नै नबनाएको अव था हँदा य तो मु ामा भएको
पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नापन साबाट पनु रावेदक वादी िववि धत हने अव था
नहने ।
नस ने ।
िववादको न सा मचु ु का उि लिखत न.नं.
इजलास अिधकृ तः बाबरु ाम सवु ेदी
२१, २२ र २३ को ज गा पनु रावेदक वादीको िक.नं.
क युटर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७१ साल माघ १२ गते रोज २ शुभम् । २११ िभ को भ नेमा िववाद छै न । न.नं. २२ र २३
को टहरा र ज गामा पनु रावेदन अदालतबाटै ितवादीले
८
िखचोला ग र टहरासमेत बनाएको ठहर गरेको हदस म
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा. ०६५-CI-०६८९, घर भ काई ितवादीले अ यथा िजिकर िलएको नदेिखँदा सो न.नं.
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ, मो. सलीम शेष िव. २२ र २३ को हदस म यस अदालतले थप िवचार
ग ररहनु आव यक देिखँदैन । जहाँस म न.नं. २१ को
ईमामुि न अ सारी
िक.नं. २०९ को ज गा ितवादीको र िक.नं. खाली ज गासमेत ितवादीले िखचोला गरेको हँदा
२११ को ज गा पनु रावेदक वादीको भएको र सो ज गाको सो न.नं. २१ समेतबाट िखचोला मेटाई चलन चलाई
िबचमा िक.नं. २१० को ज गा अ दल
ु हसनको नाममा पाउनपु न भ ने पनु रावेदक वादीको िजिकर रहेको तफ
रहेको देिख छ । िनज अ दल
ु हसन र िक.नं. २०९ िवचार गदा हाल भएको न.नं. २१ को ज गा िक.नं. २११
को ज गाधनी अथात्, ितवादी इमामिु न अ सारीका को वादीको ज गाको साँधमा ितवादीको िक.नं. २०९
िबचमा समेत िनषेधा ा तथा िखचोलासमेतका मु ा भ दा पूवतफ रहेको िक.नं. २१० को ज गाको िसमाना
चिल नापन सा भई िक.नं. २१० को ज गामा िक.नं. नघाई ितवादीले ओगटी घर बनाई भोग चलन गरेको
२०९ को ज गाधनीले िखचोला ग र घर टहरा बनाएको भ ने देिख छ । सो न.नं. २१ को ज गािभ परेको घर
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ितवादीले २०५६ सालमा न सा पास ग र बनाएको
भए िक.नं. २०९ बाट िक.नं. २१० समेतलाई पार
इजलास नं. २
ग र िक.नं. २११ मा पन ग र बनाउन सिकने अव था
नै हँदैन । िक.नं. २०९ मा घर बनाउने ितवादीले
१
िक.नं. २१० लाई नाघेर िक.नं. २११ स म िव ता रत
हने कुरा कुनै पिन ि कोणबाट थािपत हन स ने मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी गोपाल
पराजुली, ०६९-CR-१०५४, जबरज ती करणी,
नदेिखने ।
िक.नं. २११ मा ०-०-१४ ज गा रहेको स तोष सु दास दज िव. नेपाल सरकार
माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम
देिख छ । न.नं. २१, २२ र २३ लाई बाहेक ग र
सो िक.नं. २११ अ तगतको न.नं. १९ र २० को आफूमािथ लागेको कसरु अपराधमा आफू िनद ष
घर ज गाको े फल हेदा पिन िक.नं. २११ को भएको व तिु न आधार र माण सो िनद िषताको
े ताबमोिजम ०-०-१४ ज गा पु ने अव था छै न िजिकर िलने यि ले नै पिु गनुपन ह छ । अदालतको
भने ितवादीको िक.नं. २०९ को ज गा नं.नं. २१, इ कारी बयानमा उ मिु को आधार हन स दैन । सो
२२ र २३ स म िव तार हने कुनै आधार पिन भनाइ अ य वत माणबाट पिु भएको अव थामा
देिखँदैन । सो न.नं. २१, २२ र २३ मा ितवादीले मा अदालतले माणको पमा हण गन स दछ ।
नै घर टहरा िनमाण ग र भोग गरेको भ ने न सा वारदात िमित २०६८।६।१२ को ितन िदन पछािड
मचु ु काबाट थािपत भएको र सो कुरालाई ितवादीले िमित २०६८।६।१५ मा भएको पीिडतको शारी रक
अ यथा भ न समेत नसके बाट पिन न.नं. २१, २२ परी ण ितवेदनमा िनजको योिनमा रातोपन र
र २३ मा ितवादीकै िखचोला रहेको देिखएको छ । मल ारमा ३ वटा साना िचरा (Abrasion) परेको
तसथ न.नं. २१, २२ र २३ को घर टहरा तथा ज गा भिन उ लेख भएको र सो कुरा पीिडतको मौकाको
वादीको िक.नं. २११ िभ को भई यसमा ितवादीले कागज र अदालतमा गरेको बकप बाट समिथत भई
िखचोला गरेको देिखएको हँदा न.नं. २१, २२ र २३ उ भनाइमा एक पता पाइएकोले यी पनु रावेदक
मा बनेको घर टहरा भ काई िखचोला मेटाई वादीले ितवादीले मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको १
चलनसमेत चलाई पाउने ठहर गनपनमा
न.नं. २१ नं. िवपरीतको कसरु अपराध गरेको त यमा िववाद
ु
तफ वादीको दाबी नपु ने र न.नं. २२ र २३ को घर देिखएन । य तो ि थितमा आरोिपत कसुरबाट सफाइ
टहरा भ काई िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउने ठहर पाउनपु छ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर तकयु
गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको फै सला सो र मनािसब भएको भ न निम ने ।
जबरज ती करणीको कसरु थािपत हनका
हदस म निमलेको हँदा के ही उ टी भई न.नं. २१, २२
र २३ समेतमा ितवादीले बनाएको घर टहरा भ काई लािग मिहलाको यौन अङ् गिभ िलङ् ग वेश गराउने
य न गनु र यौन अङ् गमा िलङ् ग दलदाल गनुमा पिन
वादीले िखचोला मेटाई चलसमेत चलाई पाउने ।
कानूनी योजनका लािग या मािन छ । ततु मु ामा
इजलास अिधकृत: दी ा धानाङ् ग
इित संवत् २०७१ साल माघ २५ गते रोज १ शुभम् । पीिडतको वा य परी ण ितवेदनबाट योिनमा
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रातोपन र मल ारमा ३ वटा साना िचरा परेको भ ने नस ने ।
देिख छ भने पीिडतको मौकाको कागज, ितवादीको इजलास अिधकृ त: िदलीपराज प त
अनस
ु धान अिधकारीसम को बयान र मौकामा कागज क यटु र: टेकबहादरु खड् का
गन यि ह को भनाइबाट ितवादीले पीिडत वष ५ इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २० गते रोज १ शुभम् ।
२
क बािलकालाई चकलेट िकिनिदने लोभनमा पा र
आफू ब ने कोठाको ओछ् यानमा सतु ाई पीिडतको यौन मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी गोपाल
अङ् गमा आ नो िलङ् गले ठे लठाल पारेको भ ने देिखन पराजुली, ०७०-CR-०४१७, ६९३, कत य यान,
आउँछ । िनजको य तो ि याकलाप नै जबरज ती आइमान तामाङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
करणीको कसुर कायम हनका लािग यथे मा नु पन । िव. आइमान तामाङ
तुत मु ाको त य र वारदातको कृ ित हेदा
एक अबोध बािलकालाई ललाई फकाई
तुत वारदात मल
आफू ब ने कोठाको ओछ् यानमा सतु ाई बािलका
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको
िव जबरज ती करणीज तो जघ य आपरािधक १३(३) नं.को कसरु अपराधअ तगतको देिखन
काय गरेको ि थितमा ितवादीको अदालतसम को आएन । पनु रावेदक ितवादी र मृतकका िव
इ कारी बयानले मा अपराधीक दािय वबाट छुट पूव रसइवी रहे भएको अव था िमिसल कागजबाट
पाउने अव था रहँदैन । पीिडतको मौकाको शारी रक देिखँदैन । िनजले मृतकलाई लिु क चोरीकन हानेको वा
परी ण, मौकाको कागज िकटानी जाहेरी, पीिडतको जोिखमी हितयारको योग गरेको पिन देिखँदनै । बाटो
मौकाको तथा अदालतसम को िकटानी बकप ज ता िनमाण गन स दभमा मृतकले पवू सहमितअनस
ु ार बाटो
मह वपूण त यह को आधारमा सङ् किलत माण िनमाण गन कायमा अवरोध िसजना गरेको प रि थितले
कागजह को समि मू याङ् कनले यी पनु रावेदक वादिववाद भई त काल आवेशमा आई कट भएको
ितवादीले पीिडतउपर मल
ु क ऐन, जबरज ती उ ेजनाले मतृ कसँग धके ला धके ल हँदा मृतक लड् न
करणीको १ नं. िवपरीतको कसरु गरेको कुरामा िववाद पिु ग टाउकोसमेतमा चोट लािग सोही चोटका कारण
नदेिखएकोले पुनरावेदन अदालत, इलामको फै सला िनजको मृ यु भएको अव थाको िव मानता रहेको
देिखँदा तुत वरदातलाई आवेश े रत ह याको
अ यथा भ न निमिल िमलेकै देिखन आउने ।
पनु रावेदक
ितवादीलाई
अिभयोग ेणीअ तगत रािख मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १४
दाबीबमोिजम मुलुक ऐन, जबरज ती करणीको ३ नं. नं. बमोिजम कै द सजाय गन ग र पनु रावेदन अदालत,
को देहाय (१) बमोिजम १० वष कै द र पीिडतले िनज पाटनबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न निमिल
ितवादी स तोष सु दास दज बाट .५०,०००।- िमलेकै देिखएकोले पनु रावेदक वादी ितवादीको
(पचास हजार) ितपिू तसमेत भराई िलन पाउने ठहर पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पनु रावेदक ितवादीलाई मल
ऐन,
गरेको सु अदालतको फै सला सदर हने ठहर्याई
ु क
ु
पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६९।९।२३ यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १०
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने वष कै द सजाय हने ग र सु नुवाकोट िज ला
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावदेन िजिकर पु न अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर हने ठहर्याएको
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काय ग र िनवेदकले हरी िनयमावली,
पनु रावदेन अदालत, पाटनको िमित २०७०।२।२१ आँच परु याउने
्
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावदेक २०४९ (संशोधनसिहत) प र छे द ९ को िनयम ८८
वादी नेपाल सरकार र ितवादी आइमान तामाङको को देहाय (ग), (ङ) र (ज) को कसरु गरेको देिखँदा
ऐ. िनयमावलीको िनयम ९३ को उपिनयम ३ (ख) ले
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िदएको अिधकारअ तगत ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४
इजलास अिधकृ त: िदलीप राज प त
को देहाय (छ) बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको
क यटु र: टेकबहादरु खड् का
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २० गते रोज ०१ शुभम् । लािग अयो य नठह रने ग र िनवेदकलाई नोकरीबाट
हटाउने ग र िज ला हरी कायालय, मकवानपरु को
िमित २०७०।११।१३ को िनणयलाई म य े ीय
इजलास नं. ३
हरी कायालयले सदर गरेको िमित २०७१।६।२२
को पनु रावेदक य िनणय अ यथा नदेिखँदा िनवेदन
१
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने नदेिखने ।
पराजल
ु ी, ०७१-WO-०६५८, उ ेषण, िच र जन इजलास अिधकृ तः ह रकृ ण े
क यटु र: मि जता ढुंगाना
सहनी िव. िज ला हरी कायालय, मकवानपुरसमेत
िनवेदक िच र जन सहनीले आफूलाई इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ रोज ५ शुभम् ।
२
नोकरीबाट हटाउने िनणय गदा प ीकरण नसोिधएको
ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत रहेको भिन मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल
उ लेख गरे पिन िवप ीह को िलिखत जवाफ एवम् पराजुली, ०६८-WO-०००६, उ ेषण / परमादेश,
कारवाही िमिसलबाट २/२ पटक प ीकरण सोिधएको काठमाड महानगरपािलका, वडा नं. २९ लैनचौरमा
देिखँदा िनवेदकको उ िनवेदन िजिकर वीकाय के ीय कायालय रहेको िशव सेना नेपालका
देिखएन । माणमा आएको कारवाही िमिसलबाट अि तया ा ग र आ नो हकमा समेत राम े िव.
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
िनवेदकले हेट डा-५ ब ने एकनारायण गौतमक
िवप ीह ले गैरकानूनी तबरबाट ि शूल
छोरीलाई अभ यवहार गरेको देिखएको र िनजले यस
भ दापूव पिन इलाका हरी कायालय ठाडा अघाखाँची क जा ग र िनय णमा िलने िनणयमा भिनएको
र िज ला हरी कायालय स रीबाट २ पटक निसहत छ, तर के कुन िवप ीले किहले ि शूल क जामा
र २ वषका लािग पदो नित रो का ग र ३ पटकस म ग र िनय णमा िलने िनणय भएको गरेको हो सो
िवभागीय कारवाही भएको त यलाई िवप ीह ले स ब धमा िनवेदक वयम् मौन रहेकोले य तो
आ नो िनणयाधारमा उ लेख गरेको र सो त यलाई अिनि त िनणयलाई उ ेषणको आदेशले बदर
िनवेदकले िनवेदनमा कुनै ख डन वा िजिकरसमेत िलन गनको
ु कुनै औिच यसमेत देिखँदैन । तथािप ि शूल
भनेको आरा यदेव महादेवमा चढाउने र उहाँको एउटा
सके को नदेिखने ।
पटकपटक आ नो पदीय दािय व ित कुनै हितयारको पमा शोभायमान भएको पाइ छ । यो पिन
याल नग र अनुशासनहीन एवम् लापरवाही तथा पर परागत हितयार नै हो ज को टु पो धा रलो हने हँदा
हरी आचरण िवपरीत काय ग र हरी सङ् गठनमा नै हार गन योग गन सिकने ह छ । को अव था
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िव मान रहेको मल
ु क
ु को वतमान प रि थितमा धािमक ग र कूल १३८ जनाको लािग िव ापन गरेको
उ े यबाट ि शूल एकाएक ८७५ सं यामा याउने र िनवेदनसाथ पेस भएको सूचनाबाट देिख छ । उ
चढाइने भ ने जे ज ता कुरा भए पिन सरकारले य तो कािशत सूचनाअनुसार २०७०।५।१९, २०, २१
धा रलो हितयारको अवैधािनक योगको स ब धमा र र २२ गते परी ासमेत भइ २०७०।९।२१ को छनौट
वातावरणमा अशाि त परु याउन
योग हने आशङ् का सिमितको िनणयानस
्
ु ार उ ीण उ मेदवारह को
ग र रा को शाि त सरु ाको ि थितलाई म यनजर नामावलीसमेत कािशत भएको देिख छ । उ
रािख कुनै पिन कदम चा न नस ने भ न र मा न नामावली कािशत गदा मधेशीतफ माग सङ् या १७
िम दैन । सोको अलावा यसरी ि शूल क जामा िलँदा मा ४ जना, मिहलातफ माग सङ् या १३ मा १० र
िनवेदकको संिवधान द कुन हकमािथ आघात दिलततफ माग सङ् या ९ मा ३ जनाको नाम कािशत
पु यो भ ने कुरा िनवेदनमा ट खल
ु ाउन पिन सके को ग र अनु ीण भएका मधेशीतफका १३, मिहला तफका
देिखँदैन । िवप ीह को िलखत जवाफबाट आम ३ र दिलततफका ६ जना ग र २२ जना अनु ीणह को
जनताको शाि त सरु ाको अव थालाई ि गत ग र पद सं यालाई समेत समावेश ग र ९८ जना कायम ग र
िनवेदनमा उि लिखत ि शल
ू क जामा िलएको भ ने यहोरासमेत जनाई खु लातफ नितजा कािशत गरेको
देिखँदा िवप ीह को उि लिखत ि शूल क जामा देिख छ । हरी िनयमावली, २०४९ को (बा ौ ँ
राखेको कायले िनवेदकको संिवधान द हकमा कुनै संशोधन, २०६३) को िनयम ११ को उपिनयम (७)
आघात पारेको रहेछ भिन मा न िम ने समेत नदेिखँदा मा भएको उि लिखत कानूनी यव थाको स दभमा
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी सोअनस
ु ार अनु ीण उ मेदवारह को पद सं यालाई
ग ररहनु पन अव थाको िव मानता नदेिखँदा तुत खु लातफ समावेश ग र नितजा कािशत गन िम ने नै
देिखयो । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को
िनवेदन खारेज हने ।
उपदफा (१०) मा उपदफा (७) बमोिजम छुट्याइएको
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
दफामा जनु वषको लािग िव ापन भएको हो, सो वष हने
क युटर: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् । िव ापनमा उपयु उ मेदवार उपल ध हन नसके मा
य तो पद अक वष हने िव ापनमा समावेश गनु पनछ
३
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल भ ने काननू ी यव था भएकोले सोही यव थालाई
पराजुली, ०७०-WO-०५२०, उ ेषण, रमेश अनुसरण ग रनु पन िनवेदन िजिकर भए पिन हरी ऐन
कणसमेत िव. हरी धान कायालय, न साल िवशेष ऐन भएको र हरीको पदपूित स ब धमा सोही
िवशेष ऐनअनुसार तजमा
काठमाड समेत
ु ग रएको हरी िनयमावलीमा
हरी धान कायालय मानव ोत िवकास भएको यव था नै अनस
ु रण ग रनु पन हँदा िनजामती
िवभाग भना तथा छनौट शाखाले २०७०।३।५ मा नयाँ सेवा ऐनको यव था अनुसरण ग रनु पन भ ने
भनास ब धी सूचना कािशत ग र हरी िनरी कको िनवेदकह को िनवेदन दाबी वीकाय नदेिखने ।
िव ािपत हरी िनरी कको परी ामा
पदमा खु लातफ ७६ जना, आिदवासी जनजािततफ
२० जना, मधेशीतफ १७ जना, मिहलातफ १३ जना, अनु ीण भएको त यलाई िनवेदकह ले िनवेदनमा
दिलततफ ९ जना र िपछिडएको े तफ ३ जनासमेत नै वीकार गरेको तथा हरी िनयमावली, २०४९
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को (बा ौ ँ संशोधन, २०६३) को िनयम ११ को मा यता िदई Paperless Office बनाउने अिभयानमा
उपिनयम (७) मा भएको यव थाअनस
ु ार नै िनवेदन नै जटु ेको पाइ छ । यो ि याबाट सेवा ाहीह ले
दाबीअनुसारको अनु ीण पद सं याह लाई भएको सहज, सगु म र िबना झ झट शी पमा सेवा ा गन
कानूनी यव थाबमोिजम खु लामा समावेश ग र मा नभई कागजमा खच हने लाख करोडौ रकमको
नितजा कािशत गरेको िवप ीह को कायले बचतसमेत हने गरेको ा त वयम् कितपय Online
िनवेदकह को नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ सेवा योग हने कायालयह मा देिखएको छ । वयम्
को धारा १३(३) ारा द समानताको हक, धारा १८ िवप ीको िलिखत जवाफमा अब पुरानो प ित
ारा द रोजगारी तथा सामािजक सरु ास ब धी अपनाइरहेमा वदेश एवम् िवदेशमा रहेका क पनी तथा
हकमा आघात पगु ेको रहेछ भिन मा न िम ने नदेिखँदा सं थाह सँग Correspondent गन किठन हने भ ने
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । कुरा उ लेख गरेको देिख छ । िनवेदकह ज ता २१
औ ं शता दीका यवु ा कानून यवसायीह ले आ-आ ना
िनवेदकह को ततु िनवेदन खारेज हने ।
सेवा ाहीह लाई Online ि या तथा सेवाको
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
स ब धमा े रत गनपनमा
िनजह ले नै य तो काय
क यटु र: गीता िघिमरे
ु
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् । रोिकपाउँ भिन तुत िनवेदन दायर गरेको वतमान
प र े यमा सहु ाउँदो समेत देिखन नआउने ।
४
क पनी (िव ुतीय फाइिलङ) िनदिशका,
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल
पराजल
ु ार ार भ ग रएको Online सेवाले
ु ी, ०७०-WO-०४८६, उ ेषण, अिधव ा २०६९ अनस
सेवा ाहीलाई थप सुिवधा िदएको, यवसाय
भरतकुमार लकाईसमेत िव. उ ोग म ालयसमेत
क पनी
रिज ारको
कायालयसँग स चालनमा सहजता आएको र यवसाय गन
स बि धत सेवा ाहीह ले क पनी रिज ारको वातावरणमा सुधार हँदै गएको िवषय िव बक ज ता
कायालयमा क पनी ऐनअनुसार क पनी दता गदा अ तराि य िनकायको ितवेदनमा समेत उ लेख
र दता भइसके पिछ पेस गनुपन िववरण, सूचना वा ग रएको, यो सेवाअ तगत ५१ हजारभ दा बढी मेल
जानकारीह वयम् उपि थत भई वा हलाकमाफत Online मा स ेषणसमेत भइसके को, Online
Hard Copy पेस गन चाहेमा छुट िदनु पनमा सेवालाई पूण पमा पालना र योग गन ग र कायालय
य तो िववरण, सूचना वा जानकारीह Online र नेपाल उ ोग वािण य महासङ् घ, नेपाल बार
सेवामाफतबाट मा ै अिनवाय पमा दता गराउने एसोिसएसन र क युटर एसोिसएसन अफ नेपालिबच
िनदिशका बनाउन नहने भ ने िजिकर िलएको अलगअलग समझदारी प मा ह ता रसमेत भएको
पाइ छ । वतमान यगु आधिु नक स चारको यगु भएको तथा अ तराि य चलन, राि य सचू ना नीित,
र यि आफै ँ उपि थत भई स बि धत कायालयमा सशु ासन यव थापन ऐन, २०६४ र िव ुतीय
गई पेस गनपन
ु िववरणह बुझाउन समय अभावले कारोबार ऐन, २०६४ समेतका कानूनले तयार
न याउने मा होइन झ झिटलो समेत हने हँदा ग रिदएको कानूनी र नीितगत यव थाअ तगत रिह
स भव भएस म अिधकांश सरकारी, गैरसरकारी Online यव थालाई अिनवाय पमा लागू गरेको भ ने
तथा सं थानह ले समेत Online Service लाई िवप ीह को िलिखत जवाफ यहोरालाई अ यथा रहेछ
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भिन अथ गन िम नेसमेत नदेिखने हँदा क पनी ऐन, बमोिजमको े , गाउँ, टोल तथा थानमा िव ुत् चोरी
२०६३ को दफा १६(२) ले िदएको अिधकार अ तगत गन ाहक वा उपभो ाह को मा िव तु ् स लाई ब द
क पनी (िव तु ीय फाइिलङ) िनदिशका, २०६९ जारी गन ािविधक ि कोणले स भव नभएमा देहाय (ग)
गरेको देिखएको र उ िनदिशकाले सूचना िविधको मा य ता े , गाउँ, टोल तथा थानका ाहक वा
िवकासमा थप टेवा परु याएको
र सेवा वाहमा समेत उपभो ाह लाई ऐन तथा यस िनयमावलीबमोिजम
्
सहजता याएको िवप ीह को िलिखत जवाफ रहेको कारवाही गदा िनजह बाट हलह जत ग र बाधा
र Delegated Legislation अनु प जारी भएको अड् चन हनस ने ि थितको सज
ृ ना भएमा, िव तु ्
उ िनदिशकोले िनवेदकको संिवधान दत हकमा कुनै सेवा ब द गन वा कटौती गन स ने यव था ग रएको
असर पारेको समेत नदेिखँदा िनवेदन मागअनस
ु ार िव तु ् आपूित
ु ारको देिख छ । ऐ. िनयम २१(२) अनस
आदेश जारी गन िम ने देिखएन । तुत िनवेदन ब द गनुपदा सोबमोिजमका कारवाही गन लागेको
सूचना स बि धत गा.िव.स. नगर, े , टोल तथा
खारेज हने ।
थानका बािस दाह ले थाहा पाउने ग र १५ िदन
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
अगावै िवतरकले सावजिनक सूचना काशन गनु पनछ
क यटु र: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् । भ ने यव थाअनस
ु ार २०६९।११।२८ मा सावजिनक
सूचना कािशत गरेको त यलाई िनवेदकले वीकार
५
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल गरेकै अव था देिखएको छ । यसैग र िनवेदकको
पराजल
ु ी, ०६९-WO-०९९७, उ ेषण / परमादेश, बसोबास रहेको थानमा होइन वतमान प रि थितमा
क चनकृ ण यौपाने िव. धाम ी तथा मि प रषद्को जताततै लोडसेिडङ रहेको पाइ छ । ायःजसो यसको
समयसारणी हेरफे र हने गरेको र िदने समयाविध पिन
कायालयसमेत
िव तु ् ािधकरणले उ लेख गरेको िव तु ् घटबढ भइरहने भएको य तो अव थामा िव ुत्को
चोरी िनय ण ऐन, २०५८ दफा १० मा िव तु ् अभावमा िनवेदकले मा असिु वधा भो नु परेको नभई
चोरीबाट बढी भािवत े मा िवशेष यव था लागू गन िसङ् गो रा ले भो नु परेको अव थामा प रि थित
सिकने कानूनी यव था रहेको देिख छ भने सोही ऐनको र े समेत हे र बेलाबखत िव तु ् वाहमा प रवतन
अधीनमा रिह बनेको िव तु ् चोरी िनय ण िनयमावली, भइरहेको र स ब ऐन िनयमसमेतले यसको
२०५९ िनयम २१ मा िव तु ् आपूित ब द गनस ने स चालन गन अि तयारी िवप ीलाई िदएको देिखएको
यव था ग र उपिनयम (१) मा देहायको अव थामा हँदा िनयमावलीमा भएको कानूनी यव थाबमोिजम
िवतरकले िव तु ् चोरी िनय ण ऐन, २०५८ को ािधकरणले राि य तरको दैिनक पि कामा सूचना
दफा १० बमोिजम कुनै े , गाउँ, टोल तथा थानमा कािशत ग र सािबक भइरहेको लोडसेिडङमा थप
िफडर, ा सफमर वा लो टे सनलाइनबाट पूण वा १ घ टा लोडसेिडङ गन सूचना भ परु वासीलाई
आंिशक प रणाममा िव तु ् आपूित ब द गन स नेछ जानकारी गराई थप लोडसेिडङ ग रएको िवप ीह को
भिन देहाय (क) मा कुनै े , गाउँ, टोल वा थानका कायले िनवेदकको संिवधान द समानताको हकमा
ाहक वा उपभो ाह ले सामूिहक वा अलगअलग आघात पारेको रहेछ भिन मा न िम ने नदेिखँदा िनवेदन
पमा िव तु ् चोरी गरेमा देहाय (ख) मा ख ड (क) मागअनस
ु ारको आदेश जारी गन िम ने देिखएन । अतः
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िनकायले योग गन नस ने हँदा े ािधकारको
तुत िनवेदन खारेज हने ।
अभावमा भएको कुनै पिन कायले मा यता र बैधता
इजलास अिधकृ त: ह रकृ ण े
ा गन स ै न । अतः राि य वािण य बकको
क युटर: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् । बोनस िवतरणस ब धमा अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोगको िमित २०६७।१०।०५ को
६
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज िनणय, च. नं. १३४८ िमित २०६७।१२।२४ मा
जोशी, ०७१-WO-०१३४, उ ेषण/परमादेश, अथम ालयसमेतका नाउँमा ेिषत प , अि तयार
िज ला काठमाड , काठमाड महानगरपािलका वडा दु पयोग अनस
ु धान आयोगको प. स.३ कृिष ७५,
नं. ११ िसंहदरबार लाजाि थत राि य वािण य बक च. नं. १७ िमित २०७०।०८।१४ को प , यस
कमचारी सङ् घ नेपाल के ीय सिमितको तफबाट ऐ. प सँग स बि धत िनणय काम कारवाही, रा बकको
को अ य नारायण साद सुवेदीसमेत िव. धानम ी प.स. वै.सु.िव./अफ साइड/एिजएम/२७/०७०/०७१
िमित २०७०।१२।०९ को प , नेपाल सरकार अथ
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
कुनै पिन सं थानको पूवघाटाको मू याङ् कन म ालयको २०६८।०८।१३ को प , अथम ालयको
ग र बोनस िवतरण गनु पन भ नेस ब धमा बोनस ऐनले २०६८।०८।१३ को प , अथम ालयको च.नं. ३५७,
यस स ब धमा कुनै यव था गरेको नदेिखँदा बोनस प.सं. ७०।७१, िमित २०७०।०८।२४ को प लगायत
ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा ३ ले बोनसको यस िवषयसँग स बि धत स पूण काम कारवाही तथा
ितशत र बोनसस ब धी अ य कुरा नेपाल सरकारले िनणयह उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
िनणय गरेबमोिजम हनेछ भ ने कानूनमा प उ लेख छ । राि य वािण य बक िलिमटेडको आिथक वष
भएको अव थामा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान ०६५।६६ देिख हालस म िवतरण गन बाँक रहेको
आयोगलाई राि य वािण य बकको ितवषको बोनस रकम िवतरण गनु र येक आिथक वष समा
मुनाफा भएकोमा अिघ लो वषह मा भएको घाटा भएको ८ मिहनािभ कमचारीलाई बोनस िवतरणको
रकमसमेतको िहसाब ग र मा बोनस िवतरण गन ब ध िमलाउनु, आ.व. ०७०।७१ को ते ो ैमासको
पाउने भिन प ाचार ग र रो न पाउने अि तयारी लेखा परी ण नभएको िव ीय नितजामा बोनसबापत
कानूनले निदएको हँदा अि तयार दु पयोग यव थासमेत गनु भिन िवप ी राि य वािण य बक
अनस
ु धान आयोगबाट यस स ब धमा भएको िनणय िलिमटेडसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी
र प ाचार बोनस ऐनको दफा ५(१) र दफा ९ (२) को हने ।
िवपरीत तथा अि तयार द ु पयोग अनुस धान आयोग इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
ऐन, २०४८ को दफा १२(क) र १२(ख) को अिधकार इित संवत् २०७२ साल पस
ु १२ गते रोज १ शभु म् ।
७
े भ दा बािहर भई िनणय भएको देिखन आउने ।
रा यका हरेक िनकायलाई कानूनले अिधकार मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
दान गरेको ह छ र सो िनकायलाई द अिधकारको िम , ०६६-CI-०१७९, पुन: नापीको ज गाधनी
सीमािभ रिह काम कारवाही गनपन
ु ा स ब धमा, िवशनिसंह थापा िव. मानिसंह
ु ह छ । कानूनले माणपज
तोिकएको अिधकारभ दा बढी अिधकार कुनै पिन मडै
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यसमा े फल घिट भयो भिन सािबक चलन वादीको कायम गन फै सला त यगत भूलबाट भएको
च तीको सावजिनक बाटोमा अवरोध खडा हने ग र देिखन आयो । सािबक चलन च तीको िक.नं.१८४३
िवप ी यथ को सािबक िक.नं. ९८ मा नपुग सािबकको को सावजिनक बाटोमा अवरोध खडा हने ग र िवप ीको
े फल पुरयाई
् िदनुपन भिन े ािधकारभ दा बािहर नपगु े फल परु ्याई िदनपु न भिन िक.नं.९८ को
गएर बोलेको भ ने िजिकरको स ब धमा हेदा िमिसल ज.िव.०-१६-५ यथ को कायम भई ज गाधनी
संल न नापी कायालय, क चनपरु को प बाट सािबक दता माणपज
ु ा पाउने देिखन आएन । अतः िक.नं.
सडु ा ६(क) िक.नं.९८ को ज गा हाल िक.नं.१८४३ १८४३ सावजिनक बाटो भई नेपाल सरकारको नाममा
बाटोमा ००१९५ वग िमटर घस
ु ेको भिन उ लेख भई दतासमेत भैसके को अव थामा त यको भूल ग र
आएको देिखएकोले िक.नं.१८४३ को बाटो िव तारको िक.नं. १८४३ को बाटोमा पिन िज ला अदालतबाट
ममा िक.नं. ९८ को े फल ००१९५ वगिमटरको वादीको हक कायम भईसके को अथ लगाई मालपोत
ज गा घुसेको देिख छ । िक.नं.१८४३ को बाटो कायालयको िनणय उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत,
पिहलादेिख रहेको कुरा िज ला अदालतको फै सलामा महे नगरको िमित २०६६।१।२ को फै सला िमलेको
पिन उ लेख भएको र सो बाटोमा पिन वादीको हक नदेिखँदा उ टी हने ।
कायम हने भिन उ अदालतको फै सलामा उ लेख इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
नभई उ र दि णतफको बाटो अथात् न सा नं. क यटु र: मि जता ढुंगाना
५ र ६ स म वादीको हक कायम गरेको देिख छ । इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभु म् ।
८
सािबक बाटो क चनपरु िज ला अदालतको फै सलाले
बदर घोिषत गरेको िमिसल संल न माणबाट मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
देिखँदैन । चलनच तीको बाटो भएको हँदा आवतजावत गोपाल
े , ०६७-WO-००८६, परमादेश,
गन बाटो रोिकनेदेिख िववािदत िक.नं. १८४३ बाटो िधरे बहादुर च द िव. हरी धान कायालय, न साल
नेपाल सरकारको नाममा कायम भएकोमा सािबक काठमाड समेत
िनवेदक िमित २०३४।८।३० गते हरी
देिखको बाटो हँदा र यसको े फल ०१९५ वग
िमटर सडकमा प र नापी भएको देिखएकोले य तो जवान पदमा भना भई िमित २०५२।११।२८
सावजिनक बाटोको ज गा यि को नाममा कायम बाट लागू हने ग र हरी सहायक िनरी कबाट
नहने ज गा आवाद गनको महलको ४ नं. समेतका राजीनामा िदएको त यमा कुनै िववाद देिखँदैन ।
आधारमा सावजिनक बाटो यि को हकमा नजाने िनयिु िमितदेिख राजीनामा िदएको िमितस मको
हँदा सो बाटोको ज गासमेत पुनरावेदन अदालतले अविध गणना गदा १८ वष २ मिहना २५ िदन सेवा
िनज वादीको कायम हने ठहर गरेको िमलेको अविध पगु ेको देिखए पिन िनज िमित २०४२।६।२५
देिखएन । क चनपरु िज ला अदालतबाट िमित देिख िमित २०४३।४।२९ स म १० मिहना ३ िदन
गयल खाली रहेको भ ने िलिखत जवाफ यहोरा
२०६३।८।२८ को ियनै वादी मानिसंह मडै िव
सामा दैजीको मु ामा उ र दि णको बाटोलाई बाटो तथा िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरेको िनवेदकको
कायम नगरेको िनज वादीको ठहर्याएको फै सलालाई ितनपु ते अिभलेखबाट देिखएको छ । उ त यलाई
भूलवश सरकारी बाटो पूव पि मको बाटो ज गालाई िनवेदकले िनवेदनमा अ यथा हो भिन उ लेख समेत
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१०
गरेको अव था देिखँदैन । हरी िनयमावलीमा रहेको
उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम िनवृि भरण मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
योजनका लािग िनवेदक हरी सहायक दजाका शमा पौडेल, ०६९-CR-०००६, वैदेिशक रोजगार
हरी कमचारी भएकोले १८ वष सेवा अविध पगु ेको ठगी, नेपाल सरकार िव. कणबहादुर पु रसमेत
जाहेरवालाह म ये मेघबहादरु थापा र
हनपु नमा गयल खाली भएको अविध १० मिहना ३
िदन कटाउँदा िनवृ भरण पाउने अविध १८ वष पगु ेको फिण चौहानले ितवादी कणबहादरु परु ीले वैदिे शक
नदेिखँदा िनवेदकले हरी िनयमावली, २०४९ को रोजगारमा दबु ई पठाई यहाँ काम पाउन नसिक फिक
िनयम ११०(१) मा भएको कानूनी यव थाबमोिजम आएकोले िनजलाई कारवाही ग रपाउँ भिन जाहेरी िदए
िनवृि भरण पाउन स ने अव था नदेिखने हँदा तापिन यी ितवादीले रकम िलएको िलखत भरपाई
लगायतको कुनै ठोस सबदु माण पेस भएको छै न र
िनवेदकको ततु िनवेदन खारेज हने ।
िनज जाहेरवालाह अदालतमा उपि थत भई बकप
इजलास अिधकृतः ह रकृ ण े
गनसमेत उपि थत भएकोसमेत पाइएन । अतः ठोस
क युटर: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २८ गते रोज २ शुभम् । सबदु माणको अभावमा आरोिपत कसरु मािणत
नभएकोले वैदेिशक रोजगार ठगी ज तो अपराधमा
९
िनजलाई कसरु दार ठहर गन िमलेन । य तो अव थामा
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CI-०२०९, िनषेधा ा, ई रलाल िनजलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठहर्याई
गरेको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सला
धान िव. वस त शमासमेत
िववादको घर ज गामा िनवेदकको वािम व िमलेको देिखने ।
. कुमार रानाले ितवादी कणबहादरु
नै थािपत भएको नदेिखएको र आ नो पूण वािम व
भएको स पि मा कसैले ित परु याउने
आशङ् का परु ीसँगको लेनदेन हो र सो रकम िनजबाट पाइसके को
्
िव मान भएमा मा सो ित रो न मा कानूनी भ ने यहोरा लेखाई कुमार रानामगरसँग आिथक
उपचारको पमा िनषेधा ा जारी हने िनषेधा ाको मूल कारोबार भएको कुरामा के ही नबोली मौन रिह बकप
अिभयोग प त ययु
उ े य रहेकोमा िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. ५२५ गरेकोले िनजको िव
को घरज गामा िनजको वािम व नै थािपत भएको माणको अभावमा दोषी ठहर गन निम ने र शङ् काको
नदेिखँदा िक.नं. ५२५ को घरज गामा िनवेदकको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ भ ने फौजदारी यायको
वािम व नै थािपत भएको नदेिखएको समेतको िस ा त भएकोले ितवादी कुमार रानामगरसमेतले
आधारमा िनवेदनको िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ भिन गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।१०।२४ सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, काठमाड को
फै सला िमलेकै देिखने ।
को आदेश िमलेकै देिखँदा सो सदर हने ।
शु घरायसी लेनदेन यवहारलाई वैदिे शक
इजलास अिधकृ तः ह रकृ ण े
रोजगार ठगीमा अनाहकमा झु ा उजरु ग र यस
क युटर: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २७ गते रोज १ शभु म् । मु ाका ितवादीह लाई दःु ख िदने र अदालतको
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समयलाई समेत अनाहकमा खेर फा न लगाउने संल न हन सव थम ऊ िह दु धमावल बी हनु अिनवाय
जाहेरवालाह लाई जनही .१०,०००।- (दश हजार) ह छ । त प ात् मा िह दु धमका ाता लगायतका
का दरले ज रवाना हने गन गरेको सु वैदेिशक रोजगार गणु ह य ता यि मा हनु ज री ह छ । यस
अदालतको िमित २०६६।९।२७ को िनदशना मक
यायािधकरणको फै सला पिन िमलेको नै देिखने ।
ितवादीह कणबहादरु पुरी र कुमार आदेशले पिन िह दु धममा आ थावान्, सनातन
रानाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याई वैिदक धमावल बी, िह द ु धम ित िन ावान् यि ह
लेनदेन यवहारलाई वैदेिशक रोजगार ठगीमा उजरु उ सिमितमा रहनु पन भिन प पारेको छ । धम
गन जाहेरवालाह लाई जनही . १०,०००।- (दश र देवताह को कुरा धेरै संवेदनशील ह छ । एउटा
हजार) का दरले ज रवाना हने ठहछ भिन वैदेिशक रित िथितमा कसै ग र अ धमबाट ह त ेप ज तो
रोजगार यायािधकरणबाट िमित २०६८।३।१९ मा देिखनेस मको ि थित पिन आउन स ने रि भरको
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी स भावना पिन बिजत ग रनु पदछ । सरकारी पद र
पदािधकारीको कुनै दैिवक आ था वा धम नहने
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हँदा य ता सरकारी पदािधकारीह लाई धािमक
इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
सं थानको भावकारी पदमा चयन गनुपूव यी सबै
क युटर: मि जता ढुंगाना
स भावनाह मा ग भीर भई मनन गनपन
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
ु ।
िमित २०६९।९।११ को मि प रषदक
् ो
िनणयअनस
इजलास नं. ४
ु ार गिठत सिमितमा सरकारी
पदािधकारीह को बाह यता रहेको, आदेशले िकटान
गरेको कानूनिवद,् योजनािवद् र रैरकमीह को
१
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी ितिनिध व रहेको नदेिखएको तथा सरकारी पदेन
ओम काश िम , ०६७-WO-०७२१, उ ेषण, सद यह को भावकारी पदािधकारीको पमा
भरतमिण जङ् गम िव. धानम ी तथा मि प रषद्को उपि थित हने ग र गठन भएको सिमितलाई यस
अदालतको िमित २०६६।९।२७ को आदेशानस
कायालयसमेत
ु ार
सरकारी पदको िह द,ु बौ , मिु लम, गठन भएको भ न िम ने अव था नरहँदा नेपाल
िसख, इसाईज तो कुनै धम हँदैन । कुनै सरकारी पद सरकार मि प रषदक
् ो िमित २०६९।९।११ को
हण गन जनु सुकै धम वा सं कृ ितका यि ले पिन िनणयानुसार गठन भएको सिमित यस अदालतको
पाउँछन् । यहाँ कुनै धमको भेद ग रँदैन । तर, देवी िमित २०६६।९।२७ को िनदशना मक आदेशानस
ु ार
देवताको स दभमा आआ नो चिल आएको वत र वाय सिमित भएको नदेिखँदा नेपाल
रित ि थितअनुसार आआ नो धमको पर परा सरकारको िमित २०६७।९।११ को िनणय उ ेषणको
र नीितबाट िनधा रत ह छ । ी पशपु ितनाथ आदेश ारा बदर हने ठहछ । अब यस अदालतको िमित
िह दु धमावल बीह को मा आरा य देव हन् । २०६६।९।२७ को िनदशना मक आदेशानस
ु ारको
तसथ पशपु ितनाथको पूजा अचना यहाँको सर िह दु धमावल बी, िह दु धममा आ था रा नेह को
सामानलगायत कुनै पिन यव थापक य कायमा वत , स म, वाय संय यथाशी पनु ः गठन
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गनु भिन िवप ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी ठहछ । ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३ (३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
हने ।
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
पु न नस ने ।
क युटर: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १३ गते रोज २ शभु म् । इजलास अिधकृ तः ेम साद यौपाने
क यटु र: अिभषेककुमार राय
२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १४ गते रोज २ शुभम् ।
३
ओम काश िम , ०६८-CR-१३४९, कत य यान,
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
नेपाल सरकार िव. िकशोर राई
र जना राई गाउँमा डुलेको देिख ित ो कोही ओम काश िम , ०६९-WO-१४०६, उ ेषण,
के टा भए उसैसगँ जाउ भिन ितवादीले भनेकोले राजकुमार शाहसमेत िव. उ ोग म ालयसमेत
उ ोग स चालन गदासमेत मानव वा यमा
ितवादी र र जनाका िबच िमित २०६५।६।३० मा
झगडा भएको देिख छ । सोही रात र जनाका बाबु असर नपन ग र गनु पदछ । उ ोग दताका ममा
पशराम
ु राईले ितवादीलाई गालीगलौज गरेको र वातावरण संर ण गन भिन आफै ँ ले िलिखत पमा
ितवादीलाई दे नासाथ कर्याककु क पा रिद छु वीकार गरेका सतह परु ा गन पटकपटक जानकारी
भिन ितवादीतफ गएको अव थामा ितवादीलाई गराएकोमा उ ोगले ती सतह पुरा नगरेको
त काल रस उिठ सो रस था न नसिक हातमा रहेको अव थामा सत परु ा नगरेमा उ ोग ब द ग रने छ भिन
जानकारी गराएको देिख छ । ती सतह पुरा गरेको
ड डाले िहकाउँदा सोही चोट पीडाबाट मृतक पशरामको
ु
भोिलप ट िबहान ३.०० बजे मृ यु भएको देिख छ । अव थामा िनवेदकले उ ोग स चालन गन स ने नै
ितवादीले जोिखमी धा रलो हितयारको योग गरेको देिख छ । आफूले सहमित जनाएको सतलाई पुरा गन र
वा िवष खवु ाएको देिखँदैन भने साधारण काठको सत परु ा नगरे उ ोग ब द ग रने जानकारी गराएकोलाई
ड डाले हार गदा मृतकको मृ यु भएको देिखँदा तुत उ ोग ब द ग र सके को ि थित भिन मा न िमलेन ।
वारदातमा मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १४ तसथ सनु वु ाइको मौका िदइयो वा िदइएन भ ने
नं. आकिषत हने अव था देिखयो । य तो अव थामा यहाँ रहेन । घरेलु तथा साना उ ोग कायालयबाट
ितवादीलाई मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको िनवेदकलाई उ ोग ब द गनु भ ने प ेिषत भएको
१४ नं. अनुसार १० (दश) वष कै द सजाय गरेको पिन देिखँदैन । यसरी पिहला दूषण िनय ण गनु
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा कानूनी िु ट रहेको भिन िनवेदकलाई जानकारी गराउँदा पिन िनवेदकले
नदेिखने हँदा ितवादी िकशोर राईलाई मल
ु क
ु ऐन, आ नो कत य र िज मेवारी परु ा नगरेको अव थामा
यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० अब पिन वातावरण िनय णको ि या अवल बन
(दश) वष कै द हने ठहर्याएको सु उदयपरु िज ला नगरेमा सो नगरेस मको लािग उ ोग ब द ग रने
अदालतको िमित २०६६।२।६ को फै सला सदर हने जानकारी गराएको िवषयका स ब धमा िनवेदकलाई
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित सनु वु ाइको मौका िदनु पन र ाकृितक यायको
२०६७।१।८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने िस ा तिवपरीत उ ोग ब द गन लािगएको भिन मा न
24

सव च अदालत बुलेिटन २०७२, चैत - २
िम ने अव था नदेिखँदा िनवेदकले म यमा चल बोन बिु झ िनणय गनपन
ु ह छ । नगरपािलकाको कानून ारा
इ डि ज दता गदा पालना गनछु भिन िलिखत पमा जनसरोकारसँग स बि धत जनसाधारण ित कानूनी
वीकार गरेका सतह यावहा रक पमा काया वयन दािय व िनवाह गनु पन सं था हो । कानून ारा गिठत
गरेको नदेिखएकोले उ सतह काया वयन गरेका जनसाधारण ित कानूनी दािय व िनवाह गनुपन
बखत उ ोग स चालन गन पाउने नै देिखँदा हालको िनकायले कानूनी कत य िनवाह नगरेको अव थामा
य ता िनकायलाई कानूनी कत य िनवाह गराउन
अव थामा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
अव था नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने हँदा परमादेशको आदेशको माग नै अवल बन गनुपन
यस अदालतबाट िमित २०७०।३।३१ मा जारी भएको ह छ । पुनरावेदक िवप ी नगरपािलकाले आफूसम
अ त रम आदेश सव च अदालत िनयमावली, २०४९ परेको िनवेदनमा कर छुट हने हो वा होइन कानून ारा
तोिकएको कत य िनवाह ग र यथोिचत िनणय गनुपनमा
को िनयम ४१ (२) बमोिजम िनि य हने ।
कानूनी कत य र जनदािय व िनवाह नगरेको देिखँदा
इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
पनु रावेदन अदालतबाट यथाशी िनणय ग र आ नो
क युटर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १३ गते रोज २ शभु म् । काननू ी दािय व परु ा गन परमादेशको आदेश जारी
भएकोलाई अ यथा भयो भिन मा न निम ने हँदा
४
िनवेदकले आ नो सं थाले थानीय वाय शासन
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०३४९, परमादेश, ऐन, २०५५ को दफा १४६(१) तथा थानीय
जनकपुर नगरपािलकाको कायालय, जनकपुरसमेत वाय शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम
िव. िज ला धनुषा, जनकपुर नगरपािलकामा अवि थत १४४(१६)(च)(छ) बमोिजम कर छुट पाउनु पन
धम सं था राम व प साह, सागर साह ारा २००१ हो भिन िनवेदन िदएको अव थामा मागबमोिजमको
कर छुट िदनु पन हो होइन सो स ब धमा िनणय गन
सालमा थािपत िम स ए रया जनकपुरसमेत
िनवेदक सं था लाभको उ े यले थापना अिधकार जनकपरु नगरपािलकामा नै िनिहत रहेकोले
भएको नहँदा सं थालाई कर छुट हनपु न भिन सो स ब धमा यथाशी िनणय गनु भिन जनकपुर
िनवेदकले नगरपािलकामा िनवेदन िदएको कुरामा नगरपािलकाको नाममा परमादेशको आदेश जारी हने
िववाद रहेको देिखन आएन । यसरी आफूसम पन ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, जानकपरु को िमित
आएको िनवेदनमा के क तो कारवाही गनुपन हो वा २०६९।२।३० को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने
के कसो गनु नपन हो सो कुराको िनणय गनुपन ह छ । ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा १४६ इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजुली
बमोिजम लाभको उ े य नरािख स चालन हने संघ क यटु र: मि दरा रानाभाट
सं थालाई सेवा शु कबाहेक अ य कर, द तरु , शु क, इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभु म् ।
५
महसुल नला ने याभूित गरेको देिख छ । सोही
अनु पको सुिवधा माग ग र परेको िनवेदनमा िनवेदक मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
लाभको उ े य रािख स चालन भएको सं था हो होइन, शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००१६, कत य यान
यापा रक कारोबार छ छै न आिद जो जे बु नपु न हो रहजनी चोरी, नेपाल सरकार िव. झुपे भ ने ितलबहादुर
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रा कोटी
इजलास नं. ५

मृतक ल मी रा कोटीको अनहु ारसमेतमा
रगत ज तो जमी िनलो देिखएको तथा घाँटीमा िनलो
डाम रहेको भ ने यहोरा उ लेख भएको घटना थल
तथा लास जाँच मचु ु का रहनक
ु ा साथै Cause
of Death is Due to Asphyxia भ ने उ लेख
भएको शव परी ण ितवेदन िमिसल संल न रहेको
देिख छ । जसबाट ल मी रा कोटीको मृ यु कत यबाट
भएको पिु हन आउने ।
ितवादीको सािबती बयान, घटना थल
लासजाँच मुचु का, शव परी ण ितवेदन, बिु झएका
यि ह को बकप समेतबाट ितवादी झुपे भ ने
ितलबहादरु रा कोटीले मृतक ल मी रा कोटीलाई
कत य ग र मारेको देिखन आयो । ततु वारदातमा
ितवादीले पूव योजनासिहत गर-गहना हात पान
मनसाय िलई मतृ कलाई मान मतृ ककै घरमा गई घरमा
अ कोही यि नरहेको मौका पा र सिु नयोिजत
तवरबाट ह या गरेको देिखन आएको हँदा के वल
सािबती बयान ग र याय स पादनमा सहयोग
परु याएको
भ ने ितवादीको िजिकरको आधारमा मा
्
मुलक
ु ऐन, अ.वं.१८८ नं. बमोिजम युन सजाय गन
सिकने पिन देिखन नआउने हँदा कसुरमा ितवादी
सािबत नै रहेकोले िनज ितवादी झपु े भ ने ितलबहादरु
रा कोटीलाई मल
ऐन,
यानस ब धीको
ु क
ु
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज म
कै द गरेको अघाखाँची िज ला अदालतको िमित
२०७१।१।२३ मा भएको फै सला सदर ग र
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०७१।७।४
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
क युटर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल असोज १ गते रोज ६ शभु म् ।

१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CI-०६६४, लेनदेन
(करार), काठमाड िज ला, काठमाड नगरपािलका
वडा नं. ३५ ितनकुने ि थत जगद बा ि टल ा.िल.को
तफबाट अि तयार ा ए जुकेिटभ माकिटङ मेनेजर
पवन दािधव िव. ीमती सुनीता ितवारी
पनु रावेदक ितवादीले यू िवकास ेडसलाई
सामान पठाएको देिखएको र िवकास ेडसलाई
सामान पठाएको नदेिखएकोले वादीले भनेबमोिजम
सामान पठाएको भिन ितउ रलेखमा उ लेख गदमा
यथ वादीले स झौताअनस
ु ारको सामान ा
गरेको भिन कानूनतः मा न िम ने पिन देिखँदनै । यी
पनु रावेदकले पठाएको सामान कसले बझ
ु ेको हो भिन
पनु रावेदक वयम्ले खल
ु ाउन नसके को र िमिसल
संल न वािण य कायालय धनगढी, आ त रक राज व
कायालय, धनगढी र उ ोग वािण य संघ, धनगढीको
प ह हेदा वादी िवकास ेडस र यी पनु रावेदकले
सामान पठाएको यू िवकास ेडस फरक फरक
यि को ो ाइटरिसपमा रहेको र पान न बर पिन
फरक फरक रहेको देिखएको अव थामा यू िवकास
ेडसलाई पठाएको सामान िवकास ेडसले ा गरेको
होला भिन अदालतले अनमु ान ग र वादीलाई सामान
पठाउनु पन यी पनु रावेदकको दािय वलाई इ कार गन
सिकने पिन भएन । तसथ यथ वादीसँग रकम िलई
सामान पठाउने स झौता भएको भिन यी पनु रावेदकले
वीकार ग ररहेको र यथ वादीले सामान ा
गरेको देिखने माण पेस हन नसके को अव थामा
यथ वादीले दाबीबमोिजमको रकम नपाउने भ न
िमलेन । वादीले यी पनु रावेदक ितवादीको खातामा
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रकम ज मा गरेको तर सामान ा नगरेको अव थामा थापा, .ज. िव णु पा डे .ज. पा थापासमेतको
वादी दाबीबमोिजमको रकम वादीले पाउनु पन नै बकप बाट समेत ितवादीह उपर लागेको अिभयोग
देिखएकोले यस अदालतबाट िमित २०६८।६।२७ मा दाबी पिु हन आएको आधारमा सु काठमाड
िन सा दान गन ग र भएका आदेश र स झौताबमोिजम िज ला अदालतले ितवादीह Dulcineia र बाबा
सामान पठाएकोले रकम ितनु नपन भ ने पनु रावेदन उमो लाई १६ वष कै द र .५,७५,०००।– ज रवाना
िजिकरिसत सहमत हन सिकएन । वादी दाबीबमोिजम गरेको देिख छ । िनजह को भनाइ िनजह का
ितवादी जगद बा ि टल ा.िल.बाट रकम भराई िव मा माणमा ला ने नै देिखन आएको अव था भै
पाउने ठहर्याएको सु को फै सलालाई सदर गन गरेको िनज ितवादीह Dulcineia र Baba Umoru को
पनु रावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०६७।५।९ हकमा सु तथा पनु रावेदन अदालत, पाटनले गरेको
फै सला कानूनस मत नै देिखन आउने ।
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीम येक Dulcineia ले आफू
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
मानिसक रोगी भएको र हाल उपचार गराईरहेको
क युटर: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शभु म् । भिन िजिकर िलएको र आफूलाई Baba Umoru
ले दबाब पा र योग गरेको हँदा सफाइ पाउनुपछ
२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी भिन िलएको िजिकर स ब धमा िवचार गदा िमित
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CR-०८१७, लागु २०६७।१०।०६ को नेपाल सरकार वा य तथा
औषध सेतो हेरोइन, नुर बानु िव. नेपाल सरकार, जनसङ् या म ालय मानिसक अ पतालको
Babu Umoru िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार जवाफमा िमित २०६७।१०।२० मा O.P.D. नं.
१२८ ीमती Cruz Fernandes, वष २७ मिहला,
िव. नुर बानु
ितवादीम येक Dulcineia को साथबाट अ पतालको बिहरंग शाखामा िनजले िदएको सूचना
बरामद भएको व तु लागु औषध भएको भ ने िविध र अव था परी णअनस
ु ार हाल वहाँलाई कुनै ग भीर
िव ान योगशालाको परी ण ितवेदन देिखन आएको मानिसक रोग नभएको देिख छ । बृहत् जानकारीको
छ भने Dulcineia को अिधकार ा अिधकारीसम अभावमा िवगतमा मानिसक रोग भए/नभएको यिकन
भएको बयान यहोरा हेदा कसरु मा सािबती रिह बयान गन सिकँ दैन । िनजको शारी रक अव था भने िठक
गरेको देिख छ । ितवादी Dulcineia ले गरेको नभएको, तर वहाँले कुनै मेिडकल रेकड न याएको
सािबती बयानलाई अका ितवादी Baba Umoru ले तथा यस अ पतालमा साधन ोतको अभावमा
समेत समथन हने ग र बयान गरेको देिख छ । बरामदी शारी रक रोग यिकन गन अ य अ पतालमा जानुपन
मचु ु का हेदा ितवादी म येक Dulcineia बाट देिख छ । वहाँको बौि क मता यिकन गन Clinical
लागु औषध सेतो हेरोइन ३१७ ाम बरामद भएको Psychologist सँग जाँच गन िसफा रस गदछु
र राि य िविध िव ान योगशालाबाट भई आएको भिन डा. कृ ण गौतम ारा ह ता र भएको पाइ छ ।
परी ण ितवेदनबाट ितवादी म येक Dulcineia अदालतसम िनजले गरेको बयानमा मेरो मानिसक
को साथबाट बरामद भएको व तु लागु औषध भएको अव था िठक छै न सोको उपचार गराएको रपोटह को
भ ने देिखन आएको छ । यसैग र .स.िन. शिमला कागज पाना १० यसैसाथ पेस गरेक छु भिन बयान
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गरेको देिख छ तापिन अ य मुलक
ु मा परी ण गराएका छै न भ ने वादी नेपाल सरकारको िजिकर रहेकोमा
रपोटह लाई माणमा हण ग र िनज मानिसक रोगी बरामद भएको ३१७ ाम र २३ ामको लागु औषधका
स ब धमा सरकारी विकलको राय बमोिजम छु ाछु ै
भए नभएको िन कषमा पु न स ने नदेिखने ।
अका पनु रावेदक ितवादी Baba Umoru मु ा दता गराएको देिख छ । ि भवु न िवमान थलबाट
ले अिधकार ा अिधकारीसम को सािबती बयानलाई बरामद भएको ३१७ ाम लागु औषध सेतो हेरोइनको
माणमा हण गन निम ने, सह–अिभयु को पोललाई कारोबारमा यी ितवादीको के कुन िकिसमबाट
मा आधारमा िलइएको, ितवेदकह को बकप संल नता िथयो भिन वादी प ले मािणत गन सके को
एकप ीय रहेको हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ नदेिखँदा िनज ितवादी नुर वानुलाई सफाइ िदएको
पाउनपु छ भिन िलएको िजिकर स ब धमा िवचार गदा सु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला कानूनस मत
बरामदी मचु ु का र बरामद भएको लागु औषधलाई नै देिखन आउने हँदा सु काठमाड िज ला अदालतले
अ यथा भ न सिकने अव था छै न । बरामदी साम ी बरामद भएको लागु औषधको प रमाण र कसरु को
आफूबाट बरामद भएको होइन भ न नसिक बरामद मा ासमेतका आधारमा ितवादीह Dulcineia
लागु औषध आ नो सँगसाथबाट बरामद भएको कुरामा र Baba Umoru लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
सािबत भई बयान गरेको देिख छ । ततु स दभमा २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) अनुसार जनही १६
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ मा वष कै द र .५,७५,०००।– ज रवाना हने र ितवादी
“कुनै यि का साथमा कुनै लागु औषध भएको फे ला नुर वानक
ु ो हकमा अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ
परेमा वा िनजले खेती गरेको ज गामा गाँजा, अिफम पाउने ठहर गरेको िमित २०६८।३।६ को फै सलालाई
वा कोकाको खेती भइरहेको वा सो भएको कुराको सदर गन ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
माण फे ला परेमा वा कुनै लागु औषधको िनमाण वा िमित २०६९।६।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
उ पादनको िनिम चािहने के ही िविध पिु गसके को हने ठहछ । ितवादी नरु बानल
ु ाई समेत अिभयोग
कुनै पदाथ फे ला परेमा वा कुनै पदाथबाट लागु औषध माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक
उ पादन ग रसके पिछ सो पदाथको बाँक रहेको के ही वादी नेपाल सरकार तथा अिभयोग दाबीबाट सफाइ
कसर िनजको साथमा रािखएको फे ला परेमा य तो पाउँ भ ने ितवादीह Dulcineia Da Cruz
पदाथ िनजले यो ऐन र यस ऐनअ तगत बनेको िनयम Fernandes र Baba Umoru को पनु रावेदन िजिकर
वा जारी ग रएको आदेशबमोिजम ा गरेको वा राखेको पु न नस ने ।
हो भ ने कुराको माण िनजले पेस गनु पनछ । य तो इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
माण पेस गन नसके मा र अ यथा मािणत भएमा क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
बाहेक िनजले यस ऐनअ तगत सजाय हने अपराध इित संवत् २०७१ साल भदौ ४ गते रोज ४ शभु म् ।
३
गरेको मािननेछ” भ ने उ लेख भएको देिख छ भने
ितवादी बाबा उमो ले अ यथा मािणत गन सके को मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ओम काश िम , ०६९-CR-०९१५, ०७०-CRदेिखन नआउने ।
ितवादीम येक नरु वानल
ु ाई अिभयोग माग ०००७ र ०७०-CR-१३९७, कत य यान, नेपाल
दाबीबमोिजम सजाय गनपनमा
सफाइ िदएको िमलेको सरकार िव. नारायण साद रजाल, रामिबहारी भ ने
ु
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िशविबहारी चौधरी िव. नेपाल सरकार, दशै चौधरी िव. यानस ब धीको महलको १७(३) बमोिजम १(एक)
वष कै द गन गरेको सु सलाही िज ला अदालतको
नेपाल सरकार
िमित २०६७।७।१८ को फै सला निमलेको भिन सो
वारदातको लग ै प ाउ परेका ितवादीह
र यी ितवादीिबच अपराध घटाउन सहकाय भएको हदस म उ टी ग र िनज ितवादी नारायण साद
भ ने के ही देिखँदैन । यी ितवादीको संल नता भएको रजालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।८।२५
यहोराको हरी स चारमा समेतमा अ य ितवादीह
सरह यी ितवादीको नाम उ लेख हन सके को छै न । को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ितवादीलाई पोल गन ितवादीका प रवारका सौतेनी वादी नेपाल सरकार तथा ितवादी य राम िबहारी
सद यह मा छन् । यी नारायण साद रजालको भ ने िशव िबहारी चौधरी तथा दशै चौधरीको पुनरावेदन
अपराधमा संल नता छ भिन अनुस धानमा जो जसले िजिकर पु न नस ने ।
ज तो कागज गरे तापिन अदालतमा उपि थत भै इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
बकप गन सके को छै न । ितवादीको नाम पोल ग र क यटु र: िव णदु ेवी े
७ िदनपिछ जाहेरी दरखा त दता गराउने जाहेरवाला इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभु म् ।
४
गोमा रजालसमेत अदालतमा बकप गन गएक
छै नन् । सु मा जाहेरी दरखा त दता गराउने यी मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
ितवादीका सौतेनी दाजु पशपु ित रजालले यी गोपाल े , ०६९-WO-१०७२, उ ेषण, अिधव ा
ितवादीको नाम जाहेरी दरखा तमा उ लेख गरेका बौध कृ ण भगत िव. मालपोत कायालय, राजिवराज,
छै नन् । अदालतमा बकप गदासमेत पोल गरेको स रीसमेत
िनवेदकले फै सला काया वयनको ममा
अव था देिखँदैन । यी ितवादीसँग भूिमगत पाट को
कुनै स ब ध रहेभएको भ ने कुरा कही ँ देिखँदनै । आफूलाई िच नबझ
ु ेको िवषयमा कानून ारा यव था
ितवादी नारायण साद रजालको मौकाको बयान ग रएको सबै उपचारको माग अवल बन गनको
ु साथै
अ य वत माणबाट पुि हन नसके को र िनज िविभ न चरणमा याियक परी ण भएको अव था
ितवादीको कसरु मा संल न नभएको भ ने अदालतको देिख छ । िनवेदनमा उि लिखत मु ामा पुनरावेदन
बयान िनजका सा ीको बकप समेतबाट पिु भएकोले अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६६।५।५ मा
कसरु दार ठहर गरेको सु अदालतको फै सला भएको आदेशबमोिजम तफ छुट्याई दा.खा. पज
ु िदई
उ टी ग र िनज ितवादी नारायण साद रजाललाई फै सला काया वयन गनु पन ि थित मा बाँक रहेको
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको पुनरावेदन अदालत, प र े यमा उ आदेश काया वयन व प स री
जनकपरु को फै सला िमलेको मनािसब देिखन आउने । िज ला अदालतबाट यी िनवेदकसमेतका नाउँमा याद
ितवादी य राम िबहारी भ ने िशव िबहारी जारी भै वादी ितवादीबाट अ.बं. १३३ नं. बमोिजम
चौधरी र दशै चौधरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कागजसमेत गराई र कागज गन नसके मा अड् डैको
ठहर गन गरेको सु अदालतको फै सला सदर तफबाट समेततफ यिकन ग र दा.खा. पज
ु जारी गन
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला तथा ितवादी ग र िमित २०६८।१२।६ मा आदेश भएको देिख छ ।
नारायण साद रजालको हकमा मल
ु ाई बदर गराउन
ु ुक ऐन, उ आदेशलाई कुनै प ले िच नबझ
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सके को अव थासमेत देिखँदैन । यही आदेशबमोिजम िलए पिन िनजको बाबुले मोहीको हैिसयतले कमाएको
वादी ितवादीको तफ कायमस ब धी कागज गराइएको भ ने कुराको माण पेस गन सके को देिखँदैन ।
र दवु ै प ले अड् डामा कागज गदातफमा सहमत अक तफ २०६६ सालदेिख मोही नामसारी भएको
भएका िक ान बरह को स ब धमा सोहीबमोिजम भने पिन सो अिघदेिखको कुत बझ
ु ाएको देिखने माण
तथा सहमित कायम नभएका िक ा न बरह को पिन पेस गन सके को देिखँदैन । यिद कुत बिु झिलन
स ब धमा गोला लगाई तथा गोला िट न इ कार यी िवप ीले इ कार गरेको भए यसकै सािधकार
भएको हकमा अड् डैको तफबाट गोला लगाई वादीको िनकायमा आफू मोही भएको माणसिहत कुतबाली
तफ कायम ग र तफ यिकन मुचु का खडा ग रएको धरौटी रािख यसको िन सा िलनपु नमा सो गरेको पिन
र सोहीअनु प ज गा दा.खा. पज
ु समेत पठाइएको देिखँदैन । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा ३६
देिख छ । साथै िमित २०६८।१२।१७ को गोला ले मोहीको हैिसयतले कमाएको ज गाको ज गाधनीले
सहमित मुचु कामा वादी तथा ितवादी दवु ै तफबाट कुत बिु झिलन इ कार गरेमा स बि धत गाउँ िवकास
म जरु भै ह ता रसमेत भएको भ ने िमिसलबाट सिमित वा नगरपािलका वा मालपोत कायालय वा भूिम
देिख छ । ततु िनवेदनमा उि लिखत मु ामा शासन कायालयमा धरौट रा न स नेमा यसरी
भएको फै सला काया वयनको िनवेदन हद यादिभ को कुत बुझाउन जाँदा इ कार गरेमा सोहीबमोिजमको
देिखनक
ु ो साथै फै सला काया वयनको ममा भएका उपचारको माग अवल बन गनु पनमा सो गरेको पिन
काम कारवाहीह कानूनस मत पमा स पादन देिखँदैन । यी िनवेदको बाबु मोही रहेको भए िनजले
भएको पाइ छ । फै सला भई अि तम भइरहेको फै सला र िनजको मृ यपु िछ यी िनवेदकले सालबसाली
काया वयनको ममा ग रएका काम कारवाहीमा कुत बझ
ु ाई आ नो मोही हकको िनर तरता िदन
दूिषतता नदेिखँदास म असाधारण अिधकार े बाट स नु पनमा य तो िनर तरता िदन सके को पिन
फै सला काया वयनको कायलाई बदर गन िम ने देिखएन । िमिसल संल न उ ज गाको िफ डबुक
उतारको मोही महलमा पिन मोही महल खाली भै यी
नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु
िनवेदक वा िनजका बाबु कसैको पिन नाम उ लेख
अव था नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
भएको पाइँदैन । यसरी ज गावाला िवप ी मठले
इजलास अिधकृतः कृ ण साद पौडेल
२०६८ सालदेिखको बाली नबझ
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
ु ेको भने पिन सोभ दा
इित संवत् २०७२ साल वैशाख १० गते रोज ५ शभु म् । अिघदेिख कुतबाली बुझाएको िनर तरता देिखने माण
पेस हन नआई दाबीको ज गाको मोहीको िनर तरता
५
देिखन नआएको अव थामा गठु ी अिधन थ उ
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०५४५, उ ेषण/ ज गाको कुतबाली बिु झ मोही हक छुट्याउनु भिन आदेश
परमादेश, सु दर लाल था िव. ी गोर पा देव िस जारी गनु यायोिचत नहने मा नभई भूिमस ब धी
चिलत कानूनकै िवपरीत ह छ । कुतबाली बझ
र ननाथ मठ चौघेरा, दाङसमेत
ु ाउने
िनवेदकले बाबु मोही भएको र आफूले पिन काय गठु ीमा नै नगई कानूनी आधारिवहीन पन आएको
तुत िनवेदनबाट गठु ीको हकलाई असर पनग र
मोहीकै हैिसयतमा ज गा कमाई आएको भिन दाबी
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आदेश जारी हन स ने नदेिखँदा तुत िनवेदन खारेज िटवडेवाला र अ णा देवी िटवडेवाला बाहेकका
अ य जो जसबाट असल
हने ।
ु गनपन
ु हो कानूनको ि या
परु ा ग र िवप ी सािबक नेपाल मच ट बिकग ए ड
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
फाइना स िलिमटेड हाल एन.एम.िब. बक िलिमटेडले
क युटर: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७१ साल फागुन २० गते रोज ४ शुभम् । असल
ु गनस ने नै देिखँदा अ य ऋणीका हकमा
ततु िनवेदनबाट बो न निम ने हँदा एक पटक
६
ितरी बुझाइसके को रकमको हकमा पनु ः रकम बझ
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
ु ाउने
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-०८७७, उ ेषण/ ग र भएको ऋण असुली यायािधकरणको िमित
परमादेश, स तोषकुमार िटवडेवालासमेत िव. सािबकमा २०६७।१२।१६ को िनणय र उ िनणयलाई सदर
नेपाल मच ट बिकङ ए ड फाइना स िलिमटेड भई गन ग र ऋण असल
ु ी पनु रावेदन यायािधकरणबाट
हाल एन.एम.िब. बक िलिमटेड, काठमाड िज ला िमित २०६८।९।२० मा भएको िनणय यी िनवेदकह
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ११, एन.एम.िब. स तोषकुमार िटवडेवाला र अ णादेवी िटवडेवालाको
हकमा स म उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
भवन, बबरमहलसमेत
आफूह समेत पाँच जनाले िदएको इजलास अिधकृ तः कृ ण साद पौडेल
जमानतको दािय वम ये आ नो दािय वबापत यी क यटु र: िव णदु ेवी े
िनवेदकह स तोषकुमार िटवडेवाला र अ णा देवी इित संवत् २०७२ साल असार ७ गते रोज २ शभु म् ।
७
िटवडेवालाले नेपाल डेभलपमे ट बक िलिमटेडबाट
बक यारे टी जारी गराएको र िवप ी सािबक नेपाल मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
मच ट बिकङ ए ड फाइना स िलिमटेड हाल एन.एम. शमा पौडेल, ०७१-CI-०२१९, परमादेश, काठमाड
िब.बक िलिमटेडले उ बक यारे टी वीकार ग र उप यका िवकास ािधकरणका नायब िवकास आयु
िनवेदकह ले िदएको बक यारे टीको रकम उपभोग डा. भाईकाजी ितवारी िव. ल मी महजन (देवकोटा)
रट िनवेिदकाको हक भोगको ज गा ६
ग रसके को अव थामा िनवेदकह
समेतलाई
िवप ी बनाई मु ा दायर गरेको भ ने आधारमा मा िमटर चौडाइको G.L.D. बाटोको लािग अिध हण
ए ो नेपाल िल. (इन िलि वडेसन) को चल अचल ग रएको भ ने कुरा पनु रावेदक काठमाड उप यका
जायजेथाबाट असुल हन नसके को नेपाल मच ट नगर िवकास ािधकरणको िलिखत जवाफ एवम्
बिकङ ए ड फाइना स िल.को लेना बाँक रकम काठमाड उप यका नगर िवकास योजना काया वयन
िनवेदकह समेतको चल अचल जायजेथाबाट सिमितको उ िमित २०६७।११।१ को प बाट
भराउने ठहर्याई ऋण असल
ु ी यायािधकरण देिख छ । तर यी िनवेिदकाले कानूनबमोिजम ा
ितपूितबापतको मुआ जा ा गरेको
काठमाड बाट िमित २०६७।१२।१६ मा भएको गनपन
ु
िनणय र उ िनणयलाई सदर गन ग र ऋण असल
ु ी देिखँदैन । G.L.D. बाटोको लािग अिध हण ग रएको
पनु रावेदन यायािधकरणबाट िमित २०६८।९।२० मा ज गाको मुआ जा िदने िदलाउने दािय व बहन
भएको िनणय यी िनवेदकह को हकमा स म िमलेको गन त कालीन काठमाड उप यका नगर िवकास
देिखएन । बाँक ऋण िनवेदकह स तोषकुमार योजना काया वयन सिमितको िज मेवारी हाल
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पनु रावेदक िवप ी काठमाड उप यका िवकास जबरज ती करणी गरेको हो भिन खल
ु ाएको तथा
ािधकरणको दािय व अ तगत सरेको अव थामा पीिडतको कागजबाट समेत ितवादीले जबरज ती
आ नो काय े िभ को िवषय नभएको भिन दािय व करणी गरेको हो भ ने खु न आएको अव था
बहन गनबाट यी िवप ीले पि छन पाउने अव था देिख छ । पीिडतको शारी रक परी णबाट Hymen
देिखएन । तसथ िनवेदकको के कित ज गा बाटोमा ruptured (fresh ruptured) भ ने तथा लगु ा
परेको छ यिकन ग र उिचत मआ
ु जा िदन र िदलाउनका (Trouser) मा रगतको दाग लागेको (blood stained)
लािग िवप ी म येको पनु रावेदक काठमाड उप यका भ ने समेत देिखएको अव था छ । ितवादीले अिधकार
िवकास ािधकरण काठमाड को नाममा परमादेशको ा अिधकारीसम गरेको बयानमा पीिडतलाई
आदेश जारी हने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, आफूले जबरज ती करणी गरेको हो भ ने कुरा वीकार
पाटनको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने देिखँदनै । ग र बयान गरेको तथा बिु झएका यि ह ले समेत
िनवेदकले G.L.D. बाटोमा परेको ज गाको ितपूित यी ितवादीले जबरज ती करणी गरेका हन् भिन
माग गन िम ने होइन भ ने समेतको िवप ीको लेखाइिदएको अव था देिखँदा अदालतमा ितवादीले
बयान गदा इ कार भै बयान ग र आफूलाई झु ा
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िमिसल संल न आधार माणको िववेचना फसाएको हो भिन भने तापिन नाबालक पीिडत तथा
ग र िनवेदकको नामको िक.नं. ३८८, २३० र २३२ जाहेरवाली समेतले िकटानी जाहेरी र कागज गनको
ु
को ज गाम ये के कित ज गा बाटोमा परेको छ, ठोस कारण भ न सके को अव था पिन छै न । पीिडतको
यिकन ग र उिचत मआ
ु जा िदन र िदलाउनको लािग जबरज ती करणी भएकै हो भ ने कुरा शारी रक
िवप ीम येको काठमाड उप यका िवकास ािधकरण परी ण ितवेदनबाट देिखइरहेको र जाहेरवाली
काठमाड का नाममा परमादेशको आदेश जारी हने तथा पीिडतले अदालतमा आई बकप गदासमेत यी
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित ितवादीले जबरज ती करणी गरेका हन् भिन लेखाई
िदएको समेतका उि लिखत कागज माणह बाट
२०७०।६।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यी पनु रावेदक ितवादीले नै पीिडतलाई जबरज ती
इजलास अिधकृ तः ताराद बडू
करणी गरेको हो भ ने प पिु भै रहेको अव था
क युटर: िवदषु ी रायमाझी
देिखएकोमा ितवादीले अदालतमा आफू इ कार
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
रहँदा उ लेख नगरेको कुरालाई पिछ पनु रावेदनमा
थिप लेखेको कुराले ितवादीको िनद िषताको पु ् याइँ
इजलास नं. ६
गन स ै न तसथ पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
ितवादीउपरको कसरु ठहर ग र सजाय कायम
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ग र पीिडतलाई ितपूित भराउने ग र भएको िमित
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०६०१, २०६७।९।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जबरज ती करणी, गोपाल प रयार िव. नेपाल सरकार इजलास अिधकृतः सुमनकुमार यौपाने
जाहेरवालीले िदएको जाहेरीमा यी पनु रावेदक क यटु र: रानु पौडेल
ितवादीले ७ वषक नाबालक पीिडतलाई घरमा लिग इित संवत् २०७२ साल पुस २२ गते रोज ४ शभु म् ।
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२
इजलास नं. ७

मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०६०३,
अपहरण, लिलतादेवी यादव िव. नेपाल सरकार
िमित २०६५।२।२१ मा भएको घटना थल
मचु ु काबाट जाहेरवालाको घरबाट ४ मिहनाको
नाबालक छोरालाई अपहरण ग र लगेको भ ने देिखएको
र जाहेरवालाले िदएको जाहेरीमा तथा बिु झएका
यि ह समेतले त काल कागज गदा यी पनु रावेदक
ितवादीले अपहरण ग र लगेको हो भिन खल
ु ाएको
देिख छ भने ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गदासमेत आ नो छोरा नभएको कारण पितको
दबाब रहेको र सोही कारणले जाहेरवालाको छोरालाई
अपहरण ग र लगेको भिन वीकार गरेको देिख छ ।
अदालतमा आई बयान गदा आफूले अपहरण ग र
लगेको होइन मामा घरका यि उमेश यादवले एकिछन
रािखिदनु भिन िदएकोले ब चा िलई राखेको िथएँ भिन
अपह रत बालक आ नो साथमा रहेको वीकार ग र
बयान गरेको अव था देिख छ । नेपालबाट अपहरण
भएको बालक भारतमा आ नो साथमा रहने ठोस
कारणसमेत ितवादीले सा ीह ारा समिथत गराई
तुत गन सके को छै न । ४ मिहनाका नाबालक
यस कार अ य पु नुलाई वाभािवक मा न सिकने
अव था समेत नभएको अव थामा ितवादीको
इ कारीलाई िव ासलायक मा न सिकने ि थित समेत
देिखँदैन । य तो अव थामा पनु रावेदक ितवादीलाई
कसरु दार ठहर ग र िज ला अदालतको फै सला के ही
उ टी हने ग र भएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
िमित २०६७।११।२५ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
क युटर: रानु पौडेल
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २२ गते रोज ४ शभु म् ।

१
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
ी ओम काश िम , ०७२-WH-००३५,
ब दी य ीकरण, सर वती भ डारी (पुडासैनी) िव.
कारागार कायालय, िड लीबजार, काठमाड समेत
नाग रकता माणप को उ वतन ज म,
मृ यु तथा अ य यि गत घटना (दता गन) ऐन, २०३३
वा थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ वा नाग रकता
ऐन लगायतका य तै अ य ऐन िनयमबमोिजमको
मािणत िलखत र कामकारवाहीबाट प रवतन
नभएस म गा.िव.स.को एकतफ िसफा रसको कुनै अथ
छै न । यो अदालतले िसफा रस होइन कानूनबमोिजमको
िलखत माणको अिभलेख खो छ । बालवु ा गा.िव.स.
वडा नं ६ मा रहेको िनवेदकको घर यथावतै रहेको
अव थामा सो बाहेक कदािचत िनवेदकको अ य पिन
वतन रहेको देिखँदैमा पु य ली थलोको वतन अमा य
हने भ न निम ने ।
याद तामेल गन अदालतको तामेलदार
स बि धत वतनमा गएको समयमा गा.िव.स. सिचव
फे ला नपरेमा के तामेलदार फकर आउने ग भीर
छ । मु ाको श त चाप रहेको समयमा एउटै कामको
लािग अदालत र अदालतको कमचारीले पटकपटक
म समय र जनताको धनको खच गनु र िढलो याय
अ याय भ ने यायको मा य िस ा तलाई अनदेखा
ग र फिक आउनु झन् अ यायपणू हने ।
िववािदत याद तामेली हँदा गा.िव.स.ह मा
िनवािचत वा मनोिनत गा.िव.स. अ य लगायत
सद यसमेतका पदािधकारी कायम देिखँदैनन् ।
गा.िव.स.का अ य र सद यह कायम रहेका
अव थामा तहिसलदारको काम िन कै सहज
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ह छ । उसले सहज पमा स बि धत पदािधकारी फे ला िनवेदकको िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन
पा र याद तामेल गन स छ । तर ती कायम नरहेका सिकएन । कानूनस मत तवरबाट काम कारवाही र
अव थामा सिचवउपर अ यिधक कामको भार बढ् ने फै सलासमेत भएको र िनवेदकको संिवधान द
र िनज भेट नहने अव था ायः आइरह छ । सिचव मौिलक हकमा आघात पगु ेको नपाइएको देिखँदा
तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
भनेको गा.िव.स.को शासक यदेिख सबै काम गन
पदािधकारी हो । उसको एउटा मा ै काम हँदैन । यस इजलास अिधकृ त : गेहे राज रे मी
ि थितमा सिचव भेट नभए तामेलदार फिक आउनु पन क यटु र : च ा ितम सेना
भिन भ दा कानूनको भूिमका र काय यायको सहयोगी इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २४ गते रोज ५ शुभम् ।
२
नभई यायको िवरोधी हन पु छ । याद तामेली नै
अव हने ग र अ.बं. ११० नं को याद तामेलीलाई मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
ी ओम काश िम , ०६७-CI-१६१५, िखचोला
सतही र ािविधक िहसाबले मा हेनु उपयु
नहने । यसरी हेदा अ याय र अ यव थाले झन् बढावा छोडाई हक कायम चलन, वली देवान फिकर िव.
नसरोिदन िमया अ सारी
पाउने ।
सु िज ला अदालतले ज गा आवाद धनहर
रटमा २०४२।२।१० मा भएको याद
तामेलीको
उपि थत िथयो । यसपिछ यस रहेको र वादीले ितरो ितरेको भिन िलएको आधार ज गा
स ब धमा अ.बं. ११० नं मा २०४७ मा संशोधन भई दता हने कानूनबमोिजमको आधार देिखँदैन । ज गा
... यसरी गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकालाई हात पानका लािग कसैले ऐलानी ज गा जोत कमोद
नबझ
ु ाएको भरमा
ु ाइएको वा नटाँिसएको कारणबाटै स बि धत ग र बाली लगाएको र गा.िव.स.मा पोत बझ
यि को घरदैलामा रतपूवक टाँिसएको याद ज गाको वािम व िनधारण गन निम ने ।
िफ डबक
बेरीत भएको मािनने छै न भिन प यव था गरेको
ु भनेको ज गा नापजाँच ऐन, २०१९
देिख छ । रट उपचार सम यायको उपचार हो । यसमा अ तगतको िलखत माण हो । िववािदत ज गाको पोत
याय दान गन मख
ु ाबाट ितरेको माण आउन सके को
ु उ े य रह छ । यसैले यसलाई वादीका िपतापख
तजिबजी उपचार पिन भिन छ । यसमा अदालतले छै न । िववािदत ज गामा के किहले नदी पसेको र के
कानून र यसको िु ट मा भ ने एकमा आधारबाट किहले नदीले छािड उकास भएको सो कुरालाई पिन
उपचार िदँदैन । यसबाट प लाई मूलभूत पमा वादीले प भ न सके को अव था छै न । यसै स दभमा
अ याय परेको छ छै न सो पिन हेछ । यसैले यो मागमा पनु रावेदन अदालतले "िववािदत िक.नं. ४२, ४३
वेश गनले व छ र सफा हात िलई अदालतमा को ज गा छुट दता ग रपाउँ भिन यथ वादी वली
वेश गनपछ
ु । कानून संशोधनभईसके को अव थामा देवान तथा पनु रावेदकह नसरोिदन िमयाँ र सिगर
सोभ दा पिहले बनेको निजरलाई उ ृत ग र िनवेदकले िमयाँ अ सारीले िदएको िनवेदनमा उ ज गा सािबक
यस अदालतलाई गुमराहमा पान काम गनु भएको छ । िक.नं. २७९ को ज गा भै नदी भिन उ लेख भएको
र गाउँ िवकास सिमितको कायालय पटेवा सगु ौलीले
रट खारेज गनका लािग यो आधार नै पया हने ।
िनवेदकउपर दायर मु ामा रतपूवककै दता रो काको लािग पटक पटक िसफा रस समेत
वतनमा याद तामेल भएको देिखँदा रट गरेको देिखँदा य तो कृ ितको ज गा दता गन निम ने
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भएकोले िनवेदनसिहतको िमिसल तामेलीमा रािख भनेको पीिडत यायशा िवपरीत ह छ । ितवादी
िदने भिन १ नं नापी गो ाराबाट िमित २०६२।८।२१ वलीकुमारी ितवादी यामबहादरु को आमा भएक ले
मा िनणय भएको देिख छ भने उ िनणयलाई यी छोरालाई बचाउने कारणबाट िनजले परु ै आपरािधक
पनु रावेदकह ले वीकार ग र बसेबाट अि तम भैरहेको दािय व आफूमा िलने स भावना चुर रहने ।
मौकाको बयान वे छाको नभएको र
देिख छ ।" भिन उ लेख गरेको यहोराबाट िववािदत
ज गा दताको ि यामा वादी असफल रहेको अव था वारदातमा वलीकुमारी मा संल न रहेक , िनजको
छ । उ फै सला आ नो ठाउँमा यथावत् हकमा जबरज ती करणीको ८ नं को अव था
रहेस म यसिवपरीत जान िम ने हँदैन । यी सब िव मान रहेको भ ने ितवादीह को पुनरावेदन
माण र अव थाको रोहमा पनु रावेदन अदालत, िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । ितवादीह को
हेट डाको िमित २०६७।१२।२० को फै सलालाई मौकाको सािबतीअनु पको त य रहेको यो वारदातमा
िु टपूण भ न निम ने हँदा उ फै सला सदर हने ितवादीह ले पनु रावेदनप मा उ लेख गरेका बे लै
ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न त यका निजरह आकिषत हनस ने नहने ।
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
नस ने ।
मल
इजलास अिधकृ त: इ कुमार खड् का
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३)
नं बमोिजम ज मकै द गरेको पुनरावेदन अदालत,
क युटर: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २९ गते रोज ३ शभु म् । बटु वलको फै सला िमलेको देिखँदा उ फै सला सदर
हने ठहछ । उ फै सला उ टी ग र अिभयोगदाबीबाट
३
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी सफाइ पाउँ भ ने ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-०७१४, ०५९३, पु न नस ने ।
मतृ क मरेको कारणले ितवादी याम
कत य यान, यामबहादरु थापा िव. नेपाल सरकार,
थापाको काय गैरकानूनी हनु एउटा कुरा हो तर मृतक
बलीकुमारी थापा िव. नेपाल सरकार
ितवादीह िव
अनस
ु धान गन बाँचेको भए समाजले . याम थापालाई होइन मृतक
अिधकारीले जबरज ती गन कुनै आधारयु कारण र .वलीकुमारीलाई दरु दरु गथ । मतृ कउपर घातक
ितवादीह बाट आउन सके को छै न । माण ऐन, हितयारको योग भएको अव था छै न । भा न लागेको
२०३१ को दफा ९(१) बमोिजम ितवादीह को मृतकलाई इँटा हािनएको र सो इँटा िनजलाई लागेको
मौकाको बयान िनजह िव
माण ला ने अव था छ । रातको समयमा घटेको य तो घटनामा
ह छ । उ बयान माण नला नका लािग उ दफाको के कसरी हा दा कुन ठाउँमा कित चोट ला ने हो यो
उपदफा (२) मा उ लेख भएका डर ास लगायतका कुरा िवचार गरेर गन कुरा हँदैन । वारदात भिवत यको
अव थाह िव मान रहेकोतफ ितवादीह ले देिखन नआउने ।
मृतकको मृ यु हनपु ूव ितवादी याम थापाले
याद थप गदाको समयमा िजिकर िलनु पनमा सो
र सबै कुरा स य
िलन सके का देिखँदैन । अपराधबाट बाँ ने बचाउने नै मतृ कलाई िनजको घरमा परु याएको
्
उ े यबाट इ कारीलाई आधार बनाई कसरु दारलाई साँचो भिन उपचारमा सहयोग गरेको अव थासमेत
उ मुि िदने ग र फौजदारी याय स पादन गनु िव मान भएबाट यसमा सोही अ.बं. १८८ नं. मा
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उ लेख भएको वा अपराध गरेको अव था िवचार गदा सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको सु
कसुरदारलाई ऐनबमोिजमको सजाय िदँदा चक हने फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
भई आकिषत हने अव था पिन रहेको देिख छ । तसथ िमित २०७०।८।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
ितवादीह लाई जनही ७ वष कै द हने राय य
घटनाको अव था, प रि थित तथा
गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको राय िमलेकै
पवू रसइवी नभएको समेतका आधार माणबाट यी
देिखँदा उ राय पिन सदर हने ।
ितवादीलाई कै द वष ७ मा हने ठहछ भ ने सु
इजलास अिधकृत : इ कुमार खड् का
र पनु रावेदन अदालतले मुलक
क युटर : च ा ितम सेना
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ७ गते रोज २ शभु म् । बमोिजम य गरेको रायको सवाल मुलक
ु ऐन, अ.बं.
१८८ नं. आकिषत हनुपछ भ ने ितवादीले वारदात
४
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी घट् ने एक वा मह वपूण कारण मतृ कको यवहार भएको
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-१२१०, कत य कुराको पुि गनु अिनवाय ह छ । वारदात घट् नमु ा
मृतकको ग ती र पीिडत यसबाट िनणायक िहसाबले
यान, ला पा देक (शेपा) िव. नेपाल सरकार
भािवत भएको पिन देिखनै पछ । मृतकको ग ती
मौकाको कागज रसको झ कमा लेखाएक
भ ने िनज ठूलीमायाको िजिकरको हकमा कोसँग कुन र ितवादीको िति यािबच स तल
ु न िम नु पिन
कुरामा रस उठ् यो सो खु दैन । मृतककै कारणले आव यक ह छ । पित प नीका िबचमा घरायसी कुरामा
तेल खसेको भए मृतकसँग पो रस उठ् नु प य । सोधपछ
ु र िववाद हने काम कुरा सामा य यवहारिभ
य तो अव थामा ितवादी िव कागज िकन गन पन ।
मतृ कले ितवादीलाई कुटिपट आिद ग र
पर्यो िवचारणीय छ । सा ी ठूलीमायाको कागज
घटना मसँग िसलिसलाब पमा आब छ जबिक हेरिवचार नगरेको र ितवादीले सबैथोक सहेर बसेक
िनजको बकप घटना मसँग िबलकुल मेल खाँदैन । देिखँदैन । ियनी अल ग याट िलएर बसेक िछन् ।
यस अव थामा सु र पनु रावेदन अदालतले झ यस िववादको ममा ियनले पिन मृतक ीमान्लाई कुटेक
अदालतले पिन िनजको बकप लाई अिव सनीय िछन् । कुरा बराबरीमा िथयो । ितवादीबाट मतृ कउपर
छलपवू क तातो तेल ख याउने काम हनु भनेको धोखा
मा नपु न ।
िमिसलका सब व तिु थितले ितवादी हो । आपरािधक मनसाय हो । तातो तेलले िजउ
िव को अिभयोग दाबीलाई मािणत गरेको र सो पोलेपिछको पीडाको वणन श दबाट हँदैन । यो भनेको
माणह असङ् गत रहेको भिन ितवादीले ित माण िन कै यातनापूण मृ यु हो । यसपिछ पिन ितवादीले
गज
ु ान सके को नदेिखएकोले पनु रावेदन अदालत, मतृ कलाई कुनै हेरिवचार गरेक देिखँदैन । अि तम
पाटनसमेतको फै सला उ टी ग र सफाइ पाउँ भ ने समयस म मृतकलाई आफूले तातो तेल ख याएक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन होइन आफै ँ पोिखएको हो भिन अदालतलाई ढाँट्ने
काम भएको छ । के आधारमा राय लगाउने ? अतः
सिकएन । ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मुलक
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं बमोिजम ितवादीलाई कै द वष ७ हने भिन पनु रावेदन अदालत,
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पाटनसमेतले य गरेको रायसँग सहमत हन खाितर उसै मौकामा के ही गदा सो जुलुमीको यान
नसिकने ।
मरेको” हनुपन भ ने उ लेख भएको पाइ छ । उ
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
कानूनी यव थाअनुसार आ मर ाको ि थित हनका
क युटरः रानु पौडेल
लािग भागेर यान बचाउन स ने अव था नभएको वा
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ७ गते रोज २ शभु म् । हारगहु ार म त मा न नसिकने वा बखतमा म त पाउन
नस ने अव था हनपु न देिख छ । ततु मु ामा
ितवादीम येक पूजा वलीलाई मतृ कले ितमीह लाई
इजलास नं. ८
मान मािनस बोलाएको र ितनीह आएपिछ दवु ैलाई
माछु भनेको हँदा आ मर ाको लािग िनजको ह या
१
गरेको भिन अदालतसम को बयानमा खुलाएको
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-००८८, कत य यान, पाइ छ । त काल मतृ कको ह या नगरेको भए यी
पनु रावेदक ितवादीह को यानै जानस ने अव था
पूजा वलीसमेत िव. नेपाल सरकार
िथयो भ ने कुरालाई यी ितवादीह ले त ययु
पनु रावेदक ितवादीह पज
ू ा वली र दीपे
तवरबाट पुि गन सके को पिन पाइएन । माछु भ ने
खड् काले नै कत य ग र मारेकोमा िनज ितवादीह
अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतसम ध क िदएको भने पिन मानका लािग जोरजल
ु ुम गरेको
सािबत रहेका र िनजह को सािबतीलाई वादीका भ नेसमेत नदेिखएको हँदा भागेर यान बचाउन स ने
सा ीह को बकप लगायत वारदातमा योग गरेका अव था नरहेको देिखन आएन । तर िनज ितवादी
खक
ु ु रीसमेतका बरामदी दसीसमेतबाट पिु ग ररहेको पूजा वली सो थानबाट भािग अ य नगई यही ँ
देिखँदा मतृ क ेमबहादरु को मृ यु ियनै ितवादीह को बिस अका ितवादी दीपे खड् कालाई फोन ग र
कत यबाट भएको भ ने कुरामा पिन िववाद बोलाई दवु ैजना िमली एक आपसमा सर स लाह
देिखएन । जहाँस म मृतकले हामी ितवादीह लाई ग र सोच िवचारसिहत मृतकलाई कािट मान योजना
बनाएअनुसार नै यी पनु रावेदक ितवादीह ले म य
मानका लािग मािनसह बोलाएको छु ितमीह
दवु ैलाई माछु भनेको कारण आ मर ाको लािग रातमा मतृ क सिु तरहेको कोठामा वेश ग र मतृ कलाई
िनजको ह या गरेको भ ने िजिकरको स ब धमा धा रलो जोिखमी हितयार खक
ु ु रीले हार ग र मारेको
िवचार गदा मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको देिखने ।
सजायमा किम वा छुट पाउँ भिन कुनै
७(१) नं. मा “कसैले हात हितयार िलई वा निलई
आ नो यान िलनास मको जोरजुलुम गन लागेकोमा ितवादीले िजिकर िलएमा माण ऐन, २०३१ को दफा
य तालाई प ाउ गन वा गुहार म त मा न नसिकने २७ अनस
ु ार य तो कुराको िजिकर िलने ितवादीले
वा मागे पिन बखतमा म त पु न नस ने वा य ताको सो कुरा मािणत गनु पन ग र माणको भार िनजमा नै
प जाबाट भागी उ क आ नो यान बचाउनसमेत हने ग र यव था गरेको छ । सो कानूनी यव थाअनस
ु ार
फुसत नपाउने अव थामा आफूले के ही नगरे आ नो यी ितवादीह ले मतृ कलाई आ मर ाथ खुकुरी हार
यान रहँदैन भ ने पुरा िव ास भै यान बचाउनका गरेकोले सजायमा किम पाउनु पछ भिन िजिकर िलए
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पिन सो िजिकरलाई पिु गन ठोस र त ययु माण ीमतीलाई कत य ग र मारी कसरु बाट ब नका लािग
पेस गन सके को देिखँदनै । मानु पनस मको रसइवी वालीमा लिग झु ड् याएको देिखँदा िनजको सो कसुर
िथएन भ ने िजिकर िलए पिन यी ितवादीह िबच मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. र १३
रहेको अनैितक स ब धको बारेमा मृतकले थाहा (३) नं. िवपरीतको कसरु हँदा िनजलाई अिभयोग माग
पाएको भ ने कारणबाट नै यी पनु रावेदकह ले िमली दाबीबमोिजम सव सिहत ज म कै द गन ग र भएको
मृतकको ह या गरेको भ ने देिखएको अव थामा पूव पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०६८।१।४ को
रसइवी िथएन भिन यी पनु रावेदक ितवादीह को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
मतृ कलाई मानु पन पूव रसईवी नभएको
िजिकरलाई समथन गरेको नदेिखँदा सजायमा कमी
हनु पन भिन िलएको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने र मान मनसायले मारेको नभई त काल उठेको रस
हँदा ितवादीह पूजा वली र दीपे खड् कालाई था न नसिक गरेको कुटिपटसमेतको ि याकलापले
मृ यु हन गएकोले १० वषमा सजाय ग रपाउँ
सव वसिहत ज मकै द ठहर ग र भएको सु
फै सलालाई सदर ग र भएको पनु रावेदन अदालत, भ ने पनु रावेदकको पुनरावेदन िजिकरतफ हेदा यी
तल
ु सीपरु को िमित २०६९।१।१७ को फै सला िमलेको पनु रावेदक र मृतक ीमान् ीमती भएकोमा िववाद
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकह को पनु रावेदन देिखएन । मृतक ीमतीलाई घरायसी िवषयमा
स झाउन िनजको कोठामा गएको अव थामा मतृ कलाई
िजिकर पु न नस ने ।
मान पन मनसाय तथा पूव रसइवी नभए पिन मतृ कले
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ितवादीलाई राँगा भिन स बोधन ग र गाली गरेको
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २८ गते रोज ३ शभु म् । कुरामा उठेको रस था न नसिक मु का हार गरेको
र मतृ क न थालेपिछ डोरी याई घाँटी किस मारी
२
आफै ँ झिु डएको देखाउन झु ड् याएको देिखयो ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०७५३, कत य यान, यसरी अपराधबाट ब न त काल झु ड् याएको देिखए
पिन पनु रावेदकले आफै ँ ले कत य ग र मारेको भिन
मेघनाथ खनाल िव. नेपाल सरकार
िकटानी जाहेरी परेको र सो जाहेरीलाई अिधकार ा अिधकारी र सु अदालतमा सािबतै रिह
समथन ग र जाहेरवाला तथा व तिु थित मचु ु काका कसरु वीकार ग र बयान िदई अपराध अनस
ु धान
मािनसह ले अदालतमा आई बकप ग रिदएका र अदालतलाई समेत सहयोग गरेको देिखएको साथै
छन् । यी पुनरावेदकले अिधकार ा अिधकारीसम वारदातको कृ ित र अव थासमेतलाई ि गत गदा
तथा अदालतमा आई बयान गदा रातको समयमा यी ितवादीलाई हदैस म सजाय गन यायस मत
ीमतीलाई स झाउँदा गाली ग र राँगा भनेक हँदा रस नभएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८
उठी मु काले िचउँडोमा हािन पुनः लाि टकको डोरी नं. बमोिजम िनजलाई कै द वष १५ मा सजाय हने ।
याई पछािडबाट घाँटीमा किस मारेको र कत यबाट इजलास अिधकृ त: इि दरा शमा
ब नका लािग वालीमा लिग झु ड् याएको हँ भिन क यटु र: ेमबहादरु थापा
कसरु वीकार ग र बयान गरेको देिख छ । आ नै इित संवत् २०७२ साल पुस २८ गते रोज ३ शभु म् ।
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३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०७८०, जबरज ती
करणी, राके श राजवंशी िव. नेपाल सरकार
पीिडता वष ४ क नाबािलग रहेकोमा बय क
मािनसको िलङ् ग िनजको योिनमा वेश गन स ने
अव था नरहेकोले योिनमा घा खत रातोपना लगायत
जबरज ती करणीको ल ण देिखन स ने ि थित
नभएकोले य तो ल ण नहँदैमा नाबािलकािसत
जबरज ती करणी भएको होइन भ ने िन कषमा पु न
िम ने देिखएन । कसुरमा इ कार रिह बयान िदनमु ा
व तिु न र ठोस माण हन स दैन । सो बयानलाई
पिु र समथन गन त ययु माण पेस हन नसके को
अव थामा य तो बयानको आधारमा मा कसुरबाट
छुट िदँदै जाने हो भने फौजदारी कानूनको उ े य
र ममको औिच य नै समा भएर जा छ । तसथ यी
पनु रावेदकलाई िनद ष रहेछन् भ न स ने नदेिखने ।
जबरज ती करणी गरेको अव थामा के
क तो सजाय ह छ भ नेतफ हेदा मल
ु ुक ऐन,
जबरज ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (१)
मा “दश वषभ दा मुिनक बािलका भए दशदेिख प
वषस म कै द सजाय” हने भ ने यव था रहेको र
पीिडता ४ वषक नाबािलका रहेक हँदा तुत मु ामा
यी पनु रावेदक ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. महलको ३
(१) नं. बमोिजम दशवष कै द सजाय हने र पीिडताले
ितवादीबाट . १०,०००।– ितपूितसमेत भरी
पाउने ठहर ग र भएको झापा िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर ठहर ग र भएको पुनरावेदन अदालत,
इलामको िमित २०६८।३।२१ को फै सला िमलेको
हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २८ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. ९
१
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०१८०, सरकारी छाप
िकत, नेपाल सरकार िव. पोषणराज यौपाने
ितवादी पोषणराज यौपाने दघु टनामा
प र शारी रक तथा मानिसक अव थासमेत कमजोर
भएको सु िज ला अदालत दाङदेउखरु ीको थनु छे क
आदेशमा प उ लेख भएको देिखयो । ितवादीले
आरोिपत कसरु मा पूण इ कार गद त कालीन कायालय
मख
ु नारायण साद रे मीले कायालय बािहर जाँदा
काम चलाउन खािल चेकमा द तखत ग र जानहु यो,
सोही द तखत भएको चेकमा आव यकतानस
ु ार रकम
लेिख चेक सटही गन गरेको हो, द तखत िकत गरेको
होइन भिन अदालतसम र अनस
ु धानको ममा
समेत एउटै यहोराको बयान ग र स.ज.नं. ९ मा
भल
ु चक
ु ले तलब िनका दा बिढ िन के को रकम मैले
नेपाल बक िलिमटेड, दाङमा सोही नापी कायालयको
खातामा ज मा ग रिदइसके को र कायालयलाई कुनै
हािन नो सानी नपुरयाएको
भ नेसमेतको बयानलाई
्
बे जु औ ं याइएको रकम िनज ितवादीले नगद नै
बक दािखल ग र सके कोले कोष तथा लेखा िनय ण
कायालय, दाङबाट आइ दा अिनयिमत त रकाले
खच नगनु भिन िनज ितवादीलाई सचेत गराइएको
अि तयारको प ले समेत समथन ग ररहेको देिखँदा
िनज ितवादीले भल
ू वश बढी िनकािलएको बे जु
रकम कायालयको खातामा ज मा ग रसके को भ ने
देिखँदा िनजबाट कायालयको रकम िहनािमना भएको
भ न निम ने ।
िववािदत चेकह मा भएको ह ता र जाँच
गराँउदा िवशेष बाट द तखतमा के ही असमा यता
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रहेको राय य गरेको देिखए तापिन जसको ह ता र क तानी “स”ु गन थानमा दािहने हात लिग वरपर
िकत ग रएको भिनएको छ । िनजलाई बझ
ु ेको नदेिखनक
ु ा ह लाउनु भयो यस पिछ म उठ् न खो दा साना बबु ा
साथै कायालय मख
ु नारायण साद रे मीले आ नो बिु बहादरु ब नेतले मलाई काखमा रािख गालामा
द तखत सिहछाप िकत गरेको भिन उजुरी गरेको चु बा गनु भयो र यसपिछ मलाई घर जा भिन बािहर
समेत नदेिखँदा आरोिपत कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, िकत िनकाली िदनुभयो भिन गरेको कागजलाई िनजकै
कागजको महलको ९ नं. बमोिजम िबगोको सयकडा बकप को स.ज.नं. ३ मा बिु बहादरु ब नेतले मलाई
२५ ितशतले ज रवाना हने ठहर्याएको दाङ देउखरु ी चकलेट खवु ाएर सतु ाई मेरो “स”ु गन ठाउँमा उनको
िज ला अदालतको फै सला उ टी ग र िनज ितवादी हातले चलाई िदएको र स.ज.नं. ४ मा अ के ही गरेनन्
पोषणराज यौपानेलाई अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ भिन समथन ग ररहेको अव थामा ितवादी बुि बहादरु
पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु ब नेतले पीिडता ग-६ लाई जबरज ती करणी गरेको
िमित २०६९।१।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर वादी दाबीसँग सहमत हन सिकएन । अतः ितवादीले
हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर जबरज ती करणी गरेको ठहराउनु पन भ ने वादीको
दाबी नपु ने ठहर्याई जबरज ती करणीको उ ोग
पु न नस ने ।
गरेको ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, इलामको िमित
इजलास अिधकृ त: गीता े
२०६९।३।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा
क युटर: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल असोज १३ गते रोज ४ शभु म् । गनु परेन, सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
२
इजलास अिधकृ त: गीता े
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०३१२, जबरज ती क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल असोज १३ गते रोज ४ शभु म् ।
करणी, नेपाल सरकार िव. बुि बहादुर ब नेत
मुलक
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १
एकल इजलास
नं. अनुसार “कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म जरु ी
निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम उमेरको
बािलकालाई िनजको म जरु ी िलई वा निलई करणी मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-WOगरेमा िनजले जबरज ती करणी गरेको ठहछ” भिन ४०२, उ ेषण, िड लीकुमार योङहाङ िव. पदम साद
यव था भएको देिख छ । ततु मु ाको वारदात योङहाङसमेत
िवचाराधीन मु ामा भएको आदेशको
हेदा शारी रक परी ण रप टले पीिडता ग-६ लाई
जबरज ती करणी गरे नगरेको यिकनसाथ भ न औिच यमा पिस रट े बाट यो मु ामा य तो भएको
नसिकने, हाइमेन जाली न याितएको भ ने उ लेख िमलेन भिन जाँचबुझ गदा साधारण र असाधारण
भएको तथा ितवादी बुि बहादरु ब नेतले मौकामा अिधकार े िबचको फरक समा हन पु छ । मु ाको
अनस
ु धानको ममा अनस
ु धान अिधकारीसम अि तम टुङ्गो लागेपिछ रटले के ही अव थामा
र अदालतमा बयान गदासमेत कसरु मा पूण इ कारी साधारण अिधकार े बाट भएका फै सलाको परी ण
रहनुका साथै पीिडता ग-६ ले मेरा साना बाबाले मेरो गन नस ने होइन य िप यसका के ही सीमा
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ह छन् । तर तुत रटमा यसरी मु ाको टुङ्गो सामेल हन नरो नु भिन िवप ीह को नाममा अ त रम
लागेको अव था छै न । मु ामा भएको अ तकालीन आदेश जारी हने ।
आदेशलाई पिछबाट सोही िज ला अदालत वा इित संवत् २०७२ साल चैत १८ गते रोज ५ शभु म् ।
२
पनु रावेदन अदालतले फै सलाको दौरानमा आव यक
देखेमा स याउन स छ । िनवेदन िजिकरबमोिजम मा. या. ी सुशीला काक , ०७२-WO-०७०६,
उि लिखत आदेश काननू स मत रहे नरहेको भ नेतफ उ ेषण, पूणबहादरु रानासमेत िव. सङ् घीय मािमला
अिहले यो रटबाट वेश गनु औिच यको िहसाबले तथा थानीय िवकास म ालयसमेत
िनवेदकह लाई सङ् घीय मािमला तथा
पिन िठक हँदैन । रटले हात हा ना साथ मूल मु ाको
कारवाही रोिकन जाने र मु ा अनाव यक लि बन थानीय िवकास म ालयबाट आिदवासी / जनजाित
जानुका अित र एउटै मु ामा साधारण र असाधारण िज ला सम वय सिमित सख
ु त, लिलतपरु , गोखा र
समेतका दोहोरो अिधकार े को ज म भै अनाव यक दोलखाको उपा य पदमा िमित २०७१।८।१७
उ प न हन पु छ । कानूनी उपचार अिनि त र मा िनयिु गदा सािबकको आिदवासी जनजाित
लामो हन पु छ । मु ामािमला गनले सोझासाझालाई िज ला सम वय सिमित (गठन तथा काय स चालन)
अलमलमा पान दु प रणाम उ प न हन पु छ । यी कायिविध, २०७१ को दफा ६ को उपदफा २ बमोिजम
कुराह मले कितपय मु ामा बोिलसके को छु । मेरा ४ वषको कायकाल रहने ग र उ पदमा िनयिु
ती आदेशह सँग असहमत हनु पन कुनै कारण गरेकोमा िनवेदकह लाई िनयिु गदाको अव थामा
नहँदा ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम थानीय िनवाचन भएमा ४ वषको कायकाल परु ा भएमा
िलिखतजवाफ माग गनु परेन । रट िनवेदन खारेज पदाविध समा हने भ ने उ कायिविधमा उि लिखत
सतअनस
हने ।
ु ार िनयिु भएको देिख छ । िनवेदकह
िनयिु हँदाको अव थामा कायम रहेको कायिविधलाई
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
संशोधन ग र २०७२ को कायिविधको दफा १२
क युटर: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २७ गते रोज १ शभु म् । को उपदफा (३) अनस
ु ार िनवेदकह लाई पदबाट
िन काशन गदा स तल
ु नको ि कोणबाट िनजलाई
मका पन जाने देिखँदा आिदवासी जनजाित िज ला/
अ त रम आदेश
नगर सम वय सिमित (गठन तथा काय स चालन)
कायिविध, २०७२ को दफा १२ को उपदफा (३)
१
तुत रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म
स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०७१२,
उ ेषण, सीता ओझासमेत िव. उ च मा यिमक िश ा काया वयन नगन,ु नगराउनु तथा िनवेदकह लाई
यथावत् पमा काम गन िदनु भिन सव च अदालत,
प रषद्समेत
िनवेदकले रिज ेसन फाराम र द तरु समेत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम
मौकामा बझ
ु ाएको भ ने िजिकर देिखएकोले िवप ीह को नाममा अ त रम आदेश जारी हने ।
िनवेदह लाई त काल मागबमोिजमको परी ामा इित संवत् २०७२ साल चैत १५ गते रोज २ शुभम् ।
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शाहीसमेत िव. सङ् घीय मािमला तथा
यसै कृ ितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनुसार
थानीय िवकास म ालयसमेत
आदेश भएका छन्:
३
०७२-WO-०६९५, उ ेषण, स दीप े
िव. सङ् घीय मािमला तथा थानीय िवकास मा. या. ी सुशीला काक , ०७२-WO-०७१०,
उ ेषण, च देव लाल कण िव. िनजामती
म ालयसमेत
०७२-WO-०६९६, उ ेषण, िकरणकुमार िकताबखाना, लिलतपुरसमेत
िवप ी िनजामती िकताबखानाको िमित
राय िव. सङ् घीय मािमला तथा थानीय
२०७२।११।२१ को िनणय तथा सो िनणयबमोिजमको
िवकास म ालयसमेत
०७२-WO-०६९७, उ ेषण, लोमनकुमार सोही िमितको प िनवेदकलाई अपूरणीय ित
बुढा िव. सङ् घीय मािमला तथा थानीय पु न जाने देिखँदा तुत रट िनवेदनको अि तम
टुङ्गो नलागेस म उ िमितको िनणय तथा प ह
िवकास म ालयसमेत
०७२-WO-०६९८, उ ेषण, साजन कुमार काया वयन नगनु, नगराउनु यथाि थितमा रा नु
महतो िव. सङ् घीय मािमला तथा थानीय भिन सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
४१(१) बमोिजम िवप ीह को नाममा अ त रम
िवकास म ालयसमेत
०७२-WO-०६९९, उ ेषण, भीमबहादुर आदेश जारी हने ।
शाही िव. सङ् घीय मािमला तथा थानीय इित संवत् २०७२ साल चैत १५ गते रोज २ शभु म् ।
४
िवकास म ालयसमेत
०७२-WO-०७००, उ ेषण, कुलबहादरु मा. या. ी सुशीला काक , ०७२-WOगु ङ िव. सङ् घीय मािमला तथा थानीय ०६६७, उ ेषण, दुगा खड् गी िव. काठमाड
महानगरपािलकासमेत
िवकास म ालयसमेत
िवप ी काठमाड महानगरपािलकाबाट
०७२-WO-०७०१, उ ेषण, मोहनबहादरु
गु ङ िव. सङ् घीय मािमला तथा थानीय िनवेदकको नामको घरको तलाको के ही भाग र
बर डासमेत भ काउने ग र िमित २०७२।८।७ मा
िवकास म ालयसमेत
०७२-WO-०७०२, उ ेषण, अकलबहादरु िनणय भएको देिख छ । उ िनणयबमोिजम िनवेदकको
तामाङ िव. सङ् घीय मािमला तथा थानीय हकभोगको घरको के ही भागह भ काउने ग र भएको
िनणय काया वयन गदा िनवेदकको स पि स ब धी
िवकास म ालयसमेत
०७२-WO-०७०३, उ ेषण, न दा िगरी हकमा असर प र िनजलाई अपूरणीय ित पु नस ने
िव. सङ् घीय मािमला तथा थानीय िवकास देिखँदा ततु रट िनवेदनको अि तम िकनारा
नभएस म िमित २०७२।८।७ िनणय काया वयन
म ालयसमेत
०७२-WO-०७०४, उ ेषण,
लाल नगन/नगराउन
ु
ु भिन िवप ीह को नाममा सव च
उपा याय िव. सङ् घीय मािमला तथा अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१)
बमोिजम अ त रम आदेश जारी हने ।
थानीय िवकास म ालयसमेत
०७२-WO-०७०५, उ ेषण, जयकुमारी इित संवत् २०७२ साल चैत १५ गते रोज २ शभु म् ।
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आदेश जारी हने ।
५
मा. या. ी सुशीला काक , ०७२-WO-०६९३, इित संवत् २०७२ साल चैत १५ गते रोज २ शभु म् ।
७
उ ेषण, रेशुका ओलीसमेत िव. गुठी सं थान के ीय
मा. या. ी सुशीला काक , ०७२-WOकायालय, ि पुरे रसमेत
िवप ीह समेतलाई िझकाई छलफल ०६५७, उ ेषण, िहरालाल महतोसमेत िव. िश ा
ग र आदेश हन उपयु देिखएको हँदा िमित म ालयसमेत
िश ा िनयमावली, २०५७ (नव संशोधन
२०७३।१।१५ को छलफलमा उपि थत हन
िवप ीह लाई सूचना िदई गठु ी सं थान के ीय २०७१।१०।२६ को नेपाल राजप भाग ३ मा
कायालयको िमित २०७०।११।२२ को िनणय तथा कािशत) ले अ थायी िश कह को लािग २०७५
िमित २०७०।१२।१० को प काया वयन भएमा काि क २२ स म याद थप गरेको देिखएको र िश ा
िनवेदकह लाई अपूरणीय ित पु नस ने देिखँदा आठ संशोधन िनयमावली, २०७१ को िनयम ९७(क)
छलफल हने िमितस म सो िनणय र प को काया वयन बमोिजम अ थायी िश कह को लािग िमित २०७५
नगन,ु नगराउनु यथाि थितमा रा नु भिन सव च चैत मसा तस म अ यापन गन पाउने यव था गरेको
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) देिखँदा यी िनवेदकह लाई िनयमावलीको उपयु
बमोिजम िवप ीह को नाममा अ त रम आदेश जारी यव थािवपरीत अ यापन अनमु ित प नभएको भ दै
सेवाबाट हटाउँदा िनजह लाई अपूरणीय ित पु न
हने ।
जाने देिखएको िमित २०७०।८।२० को िनणय र
इित संवत् २०७२ चैत १५ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको ०७२-WO-०६७९, उ ेषण, िमित २०७२।४।१४ को च.नं. १९६, १९७ को प
ल मीलाल महजन िव. नेपाल टेिलकम, काया वयन नग र यथाि थितमा रािख िनवेदकह लाई
भ काली, काठमाड समेत भएको मु ामा पिन कायालयको काजमा लगाउनु भिन िवप ी नं. २, ३,
४, ५, ६ र ७ को नाममा सव च अदालत िनयमावली,
यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम िवप ीह को
६
मा. या. ी सुशीला काक , ०७२-WO-०६८२, नाममा अ त रम आदेश जारी हने ।
उ ेषण, एखलाक अहमद मुसलमान िव. पुनरावेदन इित संवत् २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शभु म् ।
८
अदालत, बुटवलसमेत
िवप ीह समेतलाई िझकाई छलफल ग र मा. या. ी सुशीला काक , ०७२-WO-०६६०,
आदेश हन उपयु देिखएको हँदा िमित २०७३।१।१३ उ ेषण, पदमबहादुर खड् का िव. अि तयार दु पयोग
गते छलफलमा उपि थत हने भिन िवप ीह लाई अनुस धान आयोगसमेत
िवप ीह समेतलाई िझकाई छलफल ग र
सूचना िदई सो िमितस म पुनरावेदन अदालत,
बटु वलबाट िमित २०७२।८।१७ मा भएको आदेश आदेश हन उपयु देिखनाले िमित २०७२।१२।२१
काया वयन नगन,ु नगराउनु यथाि थितमा रा नु को ता रख तोिक िवप ीह ी जनसेवा मा यिमक
भिन सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम िव ालय तथा ऐ. का िव ालय यव थापन सिमितलाई
४१(१) बमोिजम िवप ीह को नाममा अ त रम आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत
43

सव च अदालत बुलेिटन २०७२, चैत - २
१०
र िवप ीह म येका सरकारी िनकायह लाई
महा यायािधव ाको कायालयमाफत जानकारी गराई मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०७२-WO०६८५, उ ेषण, रमेश रसालसमेत िव. धानम ी
िनयमानस
ु ार गनू ।
िनवेदकलाई िव ालय यव थापन सिमितबाट तथा मि प रषद् कायालयसमेत
िनवेदक ी रमेश रसाल, ी र नकुमार
अवकाश िदने ग रएको िमित २०७२।११।१३ को
िनणय र सो आधारमा गरेका प ाचारह काया वयन िम लाई स माननीय धानम ी एवम् सहकारी तथा
भएमा िनजलाई अपूरणीय ित पु न जाने हनाले ग रबी िनवारण म ी तथा राि य सहकारी िवकास
छलफलको िमित २०७२।१२।२१ स मको लािग बोडका अ य को िमित २०७१।९।१४ को िनणयमा
सो िनणय र प ह को स ब धमा कुनै काय अगािड २ वषको लािग साझा वा य सेवा सहकारी सं था
नबढाई यथाि थितमा रा नु भिन त कालीन अ त रम िल. को स चालक पदमा मनोयन भएकोमा िबनाकारण
सो सं थाको स चालक पदमा २०७२।१२।१ को
आदेश जारी हने ।
िनणयअनुसार भिन ०७२।१२।२ प ानुसार सं थागत
इित संवत् २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शभु म् ।
सद य पदमा नरहेको भिन अवकाश िदएको उ प को
९
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-WO- ितिलिपबाट देिखएको र उ प मा िनवेदकलाई
०६५८, उ ेषण, ठाकुर साद भ राई िव. धानम ी हटाउनु पन कारणसमेत खल
ु ेको नदेिखँदा सिु वधा र
स तल
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
ु नको ि ले समेत िनवेदकह को हकमा उ
कुनै कारण नखल
ु ाई िनजामती सेवा ऐन, प काया वयन नगनु िनवेदकह लाई साझा वा य
२०४९ को दफा १८(३) को २ वषको अविध परु ा सेवा सहकारी सं था िल. को स चालक सिमितको
नहँदै िनवेदकलाई गरेको स वा उ ऐनको दफा सद य पदमा रिह कामकाज गन बाधा अवरोध नगनु
१८(३) र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को भिन सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
िनयम ३६(७) समेतको िवपरीत रहेकोले २ वषको ४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश जारी हने ।
अविध नपगु ेस मका लािग मा िमित २०७२।११।१२ इित संवत् २०७२ साल चैत १२ गते रोज ६ शभु म् ।
यसै कृितको ०७२-WO-०६८४, उ ेषण,
को स वा िनणय र त स ब धी २०७२।११।१३ को
सुवोधराज अिधकारी िव. धानम ी तथा
िवप ी सामा य शासन म ालयको प काया ययन
मि प रषद् कायालयसमेत भएको मु ामा
नगनु नगराउनु भिन िवप ीह को नाममा अ त रम
पिन यसैअनुसार आदेश भएको छ ।
आदेश जारी हने ।
इित संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शभु म् ।
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