माघ

–१

पाि क काशन
वष २५, अङ्क १९

२०७३, माघ १–१५

पूणाङ्क ५८९

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
४२६२३९८, ४२६२८०१,
४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )

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

काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी ....................................., सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी ..................., ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
सहरिज ार ी ......................., सव च अदालत

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

स पादक : ी गजे बहादरु िसंह
काशन, स चार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी राजन बा तोला
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
ना.स.ु ी िवनोदकुमार यादव
ना.स.ु ी पु पराज शमा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी मोित चौधरी
कायालय सहयोगी ी रामच खड् का

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
४
इजलास नं. ११
संयु इजलास
७
इजलास नं. १२
इजलास नं. १
४
इजलास नं. १३
इजलास नं. २
२
इजलास नं. १४
इजलास नं. ३
३
इजलास नं. १५
इजलास नं. ४
४
इजलास नं. १६
इजलास नं. ५
४
इजलास नं. १७
इजलास नं. ६
४
इजलास नं. १८
इजलास नं. ७
२
एकल इजलास
इजलास नं. ९
४
ज मा
ज मा
३८
कूल ज मा

३८ + २१ = ५९

२
७
१
२
२
२
२
१
२
२१

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 काननू 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 २०७३, माघ – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय

प / िवप

पृ

मोटर
नेपाल सरकार िव.

पूण इजलास

7.

१-३

काश

साइकल
चौलागाई

िलखत
1.

चोरी

बदर, गठु ी यो यर न ता ाकार िव. पु यर न

उ ेषण / िज ला

परमादेश सनु सरी िव. राजकुमार िल बू

गठु ी कायम

इजलास नं.१

संयु इजलास
शैले

लागु औषध
खड् कासमेत

िव ा तकुमार मलोरी िव. नेपाल

िव.

9.

(खैरो
सरकार

धानम ी,
हेरोइन)

परमादेश

धानम ी तथा मि प रषद्को
कत य
कायालय,

िसंहदरबार,

यान
11.

िनणय बदर

उ ेषण
िव. रामभजन राय यादवसमेत
उ ेषण /

उ ेषण / अि बका (िस देल) पराजल
ु ीसमेत

यान

नेपाल

सरकार

देव महतो निु नया िव.

12.

परमादेश तसिलन नदाफसमेत

परमादेश िव. िशवबहादरु बािनयाँसमेत
कत य

(दमै)
दीपकुमार साद साह कलवार

नेपाल सरकार िव. रिव शमा
अयाल

5.

नेपाल सरकार िव. सु बा प रयार

10.

काठमाड समेत

4.

९ - १३

३-९

स माननीय

3.

कायालय,

8.

धमलोप, ता ाकारसमेत

2.

शासन

िव.

इजलास नं. २

िपता बर साद यादव

१३ - १५

धनबहादरु िघिमरे िव. िज ला
िनषेधा ा /

6.

उ म साद

उ ेती

िव.

13.

लेनदेन

शासन
परमादेश

काजीकृ ण त डुकार

लिलतपरु समेत

i

कायालय,

14.

कत य
यान

नेपाल सरकार िव. तल
ु बहादरु
23.

रोकाय

इजलास नं. ३
15.

क पनीको क साई पे टस नेपाल

१५ - १७

नेपाल सरकार िव.

ेमबहादरु
24.

िब म

कत य
सोमबहादरु लामा िव. नेपाल

भि िलला झा िव. सिु नल गोपाल

सरकार

अंश चलन

इजलास नं. ६

िच साद

रे मीसमेत

भ ने

यान

झासमेत
17.

ा.िल.
शेरबहादरु

खड् का े ीसमेत
16.

नाम बदर समेत िव. क साई नेरोलेक पे टस
ग रपाउँ

गौवध

ा.िल.

२१ - २५

िव.

अंश

25.

नारायण साद रे मी

के शवराज छतकुली िव. मालपोत
उ ेषण
कायालय िचतवन, भरतपरु समेत

इजलास नं. ४
18.

कत य
यान

छमबहादु र

निजर िमयाँ िव. िज ला िश ा

िभ ीकोटी िव.
26.

नेपाल सरकार
इशान

19.

१७ - १९

ब दी
हरी

वृ ,

27.

28.

हक कायम, पदमिसंह थापा िव. नरवीर
िनणय बदर चाहारको म.ु स. गन

कत य
नेपाल सरकार िव. रमेश सनु ार
यान

िसंहदरबार, काठमाड समेत
या डु

अङ् गभङ् ग रामकृ ण राई िव. नेपाल सरकार
इजलास नं.७

दता कायम चाहार
इजलास नं. ५
21.

२५ - २७

िटकाराम जैसी िव. वा य तथा
१९ - २१

29.

उ ेषण /
जनसङ् या

म ालय

परमादेश

नकबजनी

रामशाहपथ, काठमाड समेत

मोद िगरी िव. नेपाल सरकार
चोरी

22.

मोरङ,

िवराटनगरसमेत

िव.

य ीकरण

20.

कायालय,
परमादेश

अिधकारीसमेत

महानगरीय

उ ेषण /

च डकुमार काक िव. वा य

कत य

30.

र जु क वा िव. नेपाल सरकार

उ ेषण तथा

जनसङ् या

म ालय

यान
रामशाहपथ, काठमाड समेत
ii

इजलास नं.९
कत य

२७ - ३०

इजलास नं.१३

नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु

३४ - ३५

अदालतको लालबहादरु

31.

साद कानू िव.

38.

यान
कत य

प रयार दमाई

अवहेलना रामकिलया कनोइन

नेपाल सरकार िव. अिमतादेवी

इजलास नं.१४

३५ - ३७

32.

यान

गोइत

िवनोद
39.

िव. मक
ु ु दराज

उ ेषण

अंश
33.

े

खरेलसमेत
मरु ली ह रजन िव. सु दर ह रजन

नामसारी

रोजी लामासमेत िव. धानम ी

इजलास नं.११

40.

३० - ३१

परमादेश तथा

मि प रषद्को

कायालयसमेत

अिधव ा पु पराज पौडेल िव.
उ ेषण /
34.

धानम ी तथा मि प रषद्को

इजलास नं. १५

३७ - ४०

परमादेश
कायालयसमेत
उ ेषण /

जबरज ती
41.

काशबहादरु काय थ िव. झापा

करणी,

भीमसेन गोले िव. नेपाल सरकार

35.

परमादेश िज ला अदालतसमेत
इजलास नं.१२

डाँका

३१ - ३४

लागु औषध मोह मद जावेद मस
ु लमान िव.
42.

हंसरिजयादेवी
36.

तेिलन

खैरो िहरोइन नेपाल सरकार

िव.

अंश दता
िशवदल
ु ारी तेिलनसमेत
िनलभ साद

गौतम

इजलास नं. १६
िव.

४० - ४९

सरीता के सीसमेत िव. अि तयार
उ ेषण /

37.

43.

उ ेषण अि तयार दु पयोग अनस
ु धान

दु पयोग
परमादेश

आयोग, टंगालसमेत

आयोगसमेत

iii

अनस
ु धान

अजनक
ु ु मार अयालसमेत िव.
44.

परमादेश

इजलास नं. १८

धानम ी तथा मि प रषद्को

47.

कायालय
इजलास नं. १७

कत य
यान

४९ - ५१

45.

सोनार
५२

शाि तदेवी राई िव. सनु सरी

उ ेषण /

48.

सेिभङ इ भे मे ट कोअपरेिटभ
परमादेश

उ ेषण /
िज ला धरान उपम.न.पा.को
परमादेश

िलिमटेड, मलङ् गवा सलाहीसमेत

कायालयसमेत

अ जु जोशी प तसमेत िव.
46.

नेपाल सरकार िव. भादेवी साह

एकल इजलास

ीमती शैल झा िव. राज ी

५१ - ५२

उ ेषण /
ि भवु न िव िव ालय, क ितपरु ,
परमादेश
काठमाड समेत

iv

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, माघ - १
िववािदत िक.नं. १८७ को े.फ.
पूण इजलास
१-९-२-० ज गा वादी दाबीअनस
ु ार गठु ीको ज गा हो
वा ितउ र िजिकरअनस
ु ार रैकर ज गा हो भ ने मल
ु
मा. या. ी िव भर साद े , मा. या.डा.
को िन पण गनपन
।
ु
आन दमोहन भ राई र मा. या. ी सपना धान
ितवादी पु यर नका िपता िनलमनु ी र
म ल, ०६९-NF-००१२, िलखत बदर, गठु ी वादी यो यर नका बाजे िचढीर न दाजभु ाइ नाताका
धमलोप, गठु ी कायम, यो यर न ता ाकार िव. पु यर न यि भएको त यमा िववाद छै न । िचढीर नका छोरा
ता ाकारसमेत
ल मीर न भएको र ल मीर नका छोरा यी वादी
ततु मु ामा वादी र ितवादीबीचमा मख
योगर न ता ाकार भएको त यमा पिन िववाद छै न ।
ु
निमलेको मु य कुरा िववािदत िक.नं. १८७ को ज गा य तै िनलमनु ीका छोराह ितवादीह पु यर न,
रैकर हो वा गठु ीको हो भ ने देिख छ । सो िक.नं. १८७ के शर न, भएकोमा पिन िववाद छै न । यसैले मल
ु
को ज गा गठु ीको ज गा भए हद यादस ब धी कानूनी पख
ु ा ानमनीका दईु छोरा जेठा िनलमिु नका स तान
यव थाले के हने र रैकरको ज गा भए हद याद कुन ितवादीह र का छा छोरा िचढीमिु नका स तान यी
आकिषत हने भ ने िन कषमा पु न सिकने हो । व ततु ः वादी भएको भ ने त यमा कुनै िववाद रहेको नपाइने ।
िववािदत िक.नं. १८७ को ज गाको कृित (गठु ी र
२००२ सालको ब डा प , १२ सालको
रैकर) के हो भ ने माणबाट िववेचना नै नगरी थम फै सला, िफ डबक
ु मा जिनएको यहोरा तथा मोहीले
ि मा नै कुन हद याद आकिषत हने भनी पूवअनमु ान बाली बझ
ु ाएको भरपाईमा उि लिखत यहोरासमेतबाट
गन िम दैन । अथात् गठु ी वा रैकर के रहेछ भनी सािबक देिखनै वादी ितवादी पू यर न ता ाकारका
जाँचबझ
ु माण मू याङ् कन नै नभई ारि भक पमा िपता पख
ु ाले गठु ी ज गा छु याई राखेको मािणत हन
नै हद यादको
हेन िम ने यो मु ाको त यबाट आएको छ । सो गठु ीको ज गा अय रहेको छ भनी
देिखन नआउने ।
ितवादीले माण िदन सके को छै न । मोहीले वादीलाई
गठु ीको महलको १६ नं. को हद यादिभ पिन िववािदत िक.नं. १८७ ज गाको वाली यो मु ा पन
परेको नदेिखँदा त यिभ वेश गरी माणको भ दा धेरै अिघ २०३३, २०४०, २०४१ सालमा
मू याङ् कन र िववेचना गरी इ साफ गनपन
ु देिखन बझ
ु ाउँदै आएको देिखँदा गठु ी साझा गो ारामा रा ने
नआएकोले िफराद खारेज हने ठहछ भनी यस भनी २००२ सालको ब डा प २०१२ सालको
अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०६७।८।१३ फै सलामा उि लिखत ज गा िक.नं. १८७ नै रहेको
मा भएको फै सला गठु ी ज गाको स ब धमा रहेकोको देिखयो । अ यथा २००२ साल छु ी िभ न भएका
हद यादलाई हेन ि कोण (Angle) नै कानूनी पमा वादीको हाँगातफ सो ज गाको वाली बझ
ु ाई रहनपु न
िमलेको नदेिखने ।
िथएन ।
िववािदत िक.नं. १८७ को ज गा गठु ीको
िफराद लेखमा ज गाको चोकमा
ज गा भए हद यादको आधार छु ै ह छ । रैकर भए छु ै भगवानको मि दर अवि थत छ । गठु ीयारह ले
ह छ । अतः ततु मु ामा पिहलो गठु ी वा रैकर भगवानको मि दर सफा गन रङ चनु ा लाउने पूजा
के हो भ ने िववादको िनपटारा नगरी हद यादस ब धी अचना गन गदछन् भनी उ लेख गरेका छन् ।
मा वेश गन सिकने आधार नदेिखने ।
ितवादी पु यर नले सो िफरादमा उ लेख गरेको
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त यलाई ितउ रमा कुनै ख डन गन सके को धमलोप गन हँदनै भनी प कानूनी यव था गरेको
छै न । ज गाको चोकमा भगवानको मि दर नै छै न भनी पाइयो । िपता पख
ु ाले गठु ीमा राखेको ज गा ितवादी
ितवाद गन सके को पाइएन ।
पु यर नले रैकर भनी आ नो नाउँमा दता गरी आ नै
अतः उपयु
माणह को िववेचनाबाट ीमती तथा भाइलाई हक ह ता तरणसमेत गरेको
िववािदत िक.नं. १८७ को ज गा वादी ितवादीका देिख छ । सो गठु ी दानप िशलाप समेतको िलखत
िपता पख
गरी राखेको नदेिखने ।\
ु ाले राखेको िनजी गठु ीको ज गा भ ने नै पिु
हन आउने ।
“धमलोप गरेको” भ ने देिखन आएको
धम िकित रा न परापूवकालदेिख नै अव थामा गठु ीको महलको १६ नं. को हद यादस ब धी
ज गा जिमनह गठु ीमा रा ने पर परा रहेको छ । खल
ु ा (Open Space) यव था नै आकिषत हने
गठु ीमा ज गाजिमन राखी सोको आय ताले धािमक, भई धमलोप गरेको अव थामा जिहले सक
ु ै हकदारले
सामािजक कायह अनवरत पमा चीरकालस म नािलस िदन स ने गरी हद यादको अवधारणालाई
स चालन भइरहोस् भ ने ई छा, भावना सो ज गा िनय ण गरेको भ न िम ने नदेिखने ।
स पि गठु ी रा ने पख
गठु ी ज तो मौिलक पिहचान भएको सं कृित
ु ाको रहेको ह छ । यसैले गठु ी
राखेको स पि कुनै िकिसमबाट ना न मा न नपाइने पर परा स यता लाई नै लोप गन कायको लािग
कानूनी यव था रहेको पाइने ।
िनयि त हद यादको यव था नरा ने िवधाियक
कानूनी िस ा तसमेतको स दभमा “गठु ी” मनसाय रहेको प छ । यसैले ततु िफराद गठु ीको
धािमक भावना, परोपकारी भावना सामािजक / शैि क १६ नं. को हद यादिभ रहेको पाइने ।
िववािदत िक.नं. १८७ को ज गा वादी र
े का िहतको ि बाट रा ने चलन नेपालमा रहेको र
गठु ी नेपालको आ नै मौिलक पिहचानयु पर पराको ितवादी ह छे नारायणबाहेकका अ य ितवादी
पमा रिहआएको देिख छ । जनु नेपालको सं कृित ह रका िपता पख
ु ाले भगवानको पूजा आजा चलाउनको
स यतासँग अिभ न अङ् गको पमा जोिडएको लागी िनजी घर गठु ी राखेको पिु हन आएको छ ।
छ । यसैले मल
ु क
ु ऐनमा गठु ीको महलको कानूनी ितवादी पू यर नले गठु ीको ज गालाई रैकर भनी
यव थाले य तो पर परा सं कृितलाई सदैव २०३९।९।१३ मा दता गरी आ नै ीमती र भाइलाई
जीव त राखी रा न पन, मेट्न मा न निम ने गरी के ही ज गा ह ता तरण गरेको देिखयो । िनज ितवादी
कानूनी संर ण दान गरी रहेको छ । य तो मह वपूण पु यर नबाट सो िक.नं. १८७ म ये मोहीको भागको
गठु ीको ज गा कसैले दता गरी िनजी योग गन िम ने ज गा ितवादी ह छे नारायणले ा गरी िक.नं.
देिखँदैन । य तो ि थितमा िक.नं. १८७ को ज गा ५८८ को े.फ. ०-७-२ ज गामा िनज मोहीले घर
रैकर ज गा हो भ ने िवप ी कानून यवसायीह को बनाउन २०४५ सालमा न सा पास ग रसके को
िजिकरसँग सहमत हन स ने अव था देिखन देिख छ । मोहीको हकबापत ा गरेको ज गा र घरसमेत
नआउने ।
िनमाण हने देिखन आएकोले अब सो यवहारलाई
मल
ु क
ु ऐन, गठु ीको महलको ३(२) को खलब याउनु मनािसब र यायोिचत देिखन आउँदैन ।
कानूनी यव थाबाट गठु ीको घर ज गा बेचिबखन गठु ीको ज गामा पिन मोही हक ा गन स ने ।
दान दात यसमेत के ही गरी िदन र गठु ीको दानप
सािबक िक.नं. १८७ बाट मोही भाग
िशलाप समेतको िलखतबमोिजमको काम नचलाई छु एको ज गाबाहेक अ ितवादीह र पु पर नका
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नाममा बाँक रहेको र िनजले ितवादीह के शर न हक िह सा हने गरी भगवान पज
ु ा आजा चलाउने
तारादेवीलाई हक ह ता तरण गरेको ज गास म िनजी गठु ी कायम हने ठहर्याई िक. नं. ५८८ र गठु ी
भगवानको पज
ु ा आजा चलाउने गरी िनजी गठु ी कायम धमलोपतफको दाबी पु न स दैन भनी सु काठमाड
हने ।
िज ला अदालतबाट िमित २०६१।११।२४ मा भएको
िनजी गठु ीको ज गा ितवादी पु यर नले फै सला सदर हने ।
एकलौटी दता गराएको सो दता तथा सो दताको इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
आधारमा ितवादी तारादेवी र के शर नको नाउँमा क यटु र: िवके श गरु ागाई
ह ता तरण भई गएको िलखत दतासमेत बदर भई इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् ।
वादीको समेत हक रहने गरी सो हदस मको ज गाको यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
िनजी गठु ी कायम गनपन
फै सला भएका छन्:
ु देिखन आएको छ । मल
ु क
ु
ऐन, गठु ीको ३(२) नं. मा घर गठु ी राखेकोमा धमलोप
§ ०६९-NF-०००९,
िलखत
बदर,
गनले पिन शेष बाँक ऐनबमोिजम ब डा गरी खान
धमलोप, यो यर न ता ाकार िव. पु यर न
पाउने हँदा र ितवादी पु यर नले आ नो नाउँमा
ता ाकारसमेत
दता गरी आ नै ीमती, भाइलाई स म ह ता तरण
§ ०६९-NF-००१०,
िलखत
बदर,
गरेको अंिशयारबाहेक अ य ज गा िदएको नदेिखई
धमलोपसमेत, यो यर न ता ाकार िव.
ितवादीम ये पू यर नले धमलोप गरेको देिखए पिन
पु यर न ता ाकारसमेत
शेष बाँक ब डा गरी खान पाउने ।
§ ०६९-NF-००११,
िलखत
बदर,
मािथ िववेिचत त य माण र ितपािदत
धमलोपसमेत, यो यर न ता ाकार िव.
कानूनी िस ा तसमेतको आधारमा सु काठमाडौ
पु यर न ता ाकारसमेत
िज ला अदालतबाट िनजी गठु ी कायम गन ग र भएको
फै सला उ टी गरी वादी दाबी नपु ने ठहर गरेको
संयु इजलास
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६४।११।६
को फै सला र सो पनु रावेदन अदालत, पाटनको
१
फै सलासमेत उ टी गरी गठु ीको महलको १६ नं. को स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
हद यादिभ नािलस नपरेको भनी िफराद खारेज िम , ०६७-WO-११२९, परमादेश, शैले
गन गरी यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित खड् कासमेत िव. स माननीय धानम ी, धानम ी
२०६७।८।१३ मा भएको फै सला िमलेको देिखन तथा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
नआएकोले सो फै सला उ टी भई ितवादी पु यर नले काठमाड समेत
िक.नं. १८७ को ज गा २०३९ सालमा रैकर भनी
खेलकुदस ब धी सं थालाई िनयमन गन
गराएको दता तथा िनजले हक ह ता तरण गरेको एवम् िनदशन िदनेलगायतको अिधकार ा िनकायको
ितवादी तारादेवी ता ाकार र के शर न ता ाकारका
पमा राि य खेलकुद प रषदल
् ाई तोके को अव थामा
नाउँका िक.नं.११८८ र ११८९ तथा पु यर न कुनै पिन खेलकुदस ब धी सं थाले कानूनिवपरीत
ता माकारको नाउँमा बाँक रहेको िक.नं. ११९४ प रषदमा
् दता नै नगरी खेलकुदस ब धी गितिविध
का ज गास ममा वादी यो यर न ता ाकारसमेतको स चालन गन, आिथक अिनयिमतता गनलगायतका
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गैरकानूनी काय गरेको पाइएमा य तो सं था िमलेन । ततु रट खारेज हने ।
िव मा खेलकुद प रषदमा
् उजरु ी गन स ने नै इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
देिखयो । खेलकुदस ब धी सं थालाई िनयमन गन इित संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शभु म् ।
थािपत भएको राि य खेलकुद प रषदमा
२
् यी रट
िनवेदकह ले उजरु ी गरेको भ ने िनवेदनबाट खु न स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
सके को पाइएन । कानूनमा वैकि पक उपचारको िम , ०७२-CI-०५४७, िनणय बदर, नेपाल सरकार
यव था हँदाहँदै सोबमोिजम उपचार खोजी सम या िव. रिव शमा अयाल
समाधान गन पहल गनपनमा
सो के ही गरेकोसमेत
सावजिनक पद धारण गरेको यि ले
ु
देिखएन । असाधारण अिधकार े वैकि पक अनिु चत काय गरेको अनस
ु धान तहिककातबाट
उपचारको यव था नभएको वा भए पिन अपया र देिखएमा य तो यि लाई िवभागीय कारवाहीका
भावहीन रहेको अव थामा मा आकिषत ह छ । लािग अि तयारवालासम लेखी पठाउन स ने
वैकि पक यव था हँदाहँदै असाधारण अिधकार े अिधकार अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
योग गरी पन आएको िनवेदनमा दाबीबमोिजम आदेश रहे भएको नै पाइ छ । ितवादी रिव शमा अयाल
जारी गन निम ने ।
सावजिनक पद धारण गरेको रा सेवक कमचारी रहेको
रट िनवेदकह ले ततु रट िनवेदनमा त यमा िववाद नरहेको हँदा िनजले अनिु चत काय
िवप ी CAN को खेलकुद प रषदमा
् आब ता, गरेको देिखएमा िनजलाई िवभागीय कारवाहीका लािग
सो सं थाको आिथक कारोबारलगायतका अ य अि तयारवालासम लेखी पठाउन स ने अिधकार
िवषयउपर
उठाई ततु रट िनवेदन दायर आयोगलाई रहेको पाइयो । तर आयोगले आफूमा
गरेको देिख छ । पर तु आ नो दाबीलाई पिु गन िनिहत अिधकारको योग गदा कानूनले िनधारण
व तिु न कागज माणह िनवेदनसाथ पेस गरेको गरेको ि या र प ितको अनशु रण र अवल बन गनु
नदेिखनक
ु ा साथै आ नो दाबी पिु गन ततु रट नपन भ ने नहने ।
िनवेदनको सनु वु ाइमा रट िनवेदकह को तफबाट
ितवादी रिव शमा अयाललाई अनिु चत काय
उपि थत भएकोसमेत देिखएन । िनवेदकह ले नेपाल गरेउपर कारवाहीको िनणय गदा िनजलाई लगाइएको
ि के ट एसोिसएसनको राि य खेलकुद प रषदसँ
् गको आरोप र सोस ब धमा हनस ने िवभागीय सजाय र
आब ता, CAN को िनवाचन तथा आय यय अनस
ु धानबाट ा िववरणसमेत खल
ु ाई प ीकरण
िववरणको पारदरिशतास ब धमा उठाएका ह को सोधी िनजलाई सफाइ पेस गन मौकासमेत िदएको भ ने
यथ ह बाट पेस भएको िलिखत जवाफबाट देिखएन । कुनै पिन यि उपर लागेको अिभयोगमा
स बोधन भएको देिखएकाले िनवेदन दाबी मनािसब िनजलाई सफाइको मौका निदई कारवाहीको लािग
देिखन नआउने ।
िसफा रस ग रएको अव थामा य तो काम कारवाही
अतः मािथ िववेिचत त य तथा कानूनी ाकृितक यायको िस ा त अनक
ु ू ल रहेको मा न
यव था, िनवेदकह ले अदालतमा उपि थत भई िम ने नदेिखने ।
िनवेदनमा उठाएका कुराह पिु गन यास नगरी
कानूनले अिनवाय पमा पालना गनपन
ु भनी
गैर िज मेवारी दशन गरी बसेकोसमेतका आधार िनधारण गरेको ि या र कायिविधलाई अनदेखा गन
माणबाट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन पाउने छुट कुनै पिन यि तथा िनकायलाई कानूनले
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िदएको छै न । कानूनी रा यमा कानूनभ दा मािथ
चेक सटहीका लािग बकमा पया रकम छ
कुनै पिन यि वा िनकाय रहन स दैन र कानूनले छै न भ ने कुरा चेक काट् दाको समयमै यान िदनु
पालना गनपन
ु भनी िनधारण गरेका ावधानह लाई पन खातावालाको दािय व हो । चेक कािटसके पिछ
स बि धत सबैले अिनवाय पमा अवल बन गनु नै चेकमा उ लेख भएको रकम खा ने गरी बकमा
पदछ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले मौ दात नरहेको भ ने बकबाट जानकारी ा हन
पिन आफूलाई भएको अिधकारको योग गदा आएपिछ रकम ज मा गनु पन दािय व भएका यी रट
उि लिखत कानूनी ि या र ावधान मतु ािवक िनवेदकह ले आ नो खातामा पया रकम छै न भ ने
गनपनमा
िववाद छै न । तर ततु मु ाका ितवादी जा दा जा दै भु ानीका लािग चेक िदएको र चेक
ु
रिव शमा अयाललाई ऐ. ऐनको दफा १२क. बमोिजम सटहीका लािग पया रकम ज मा गन बकबाट सूचना
िवभागीय कारवाही गन लेखी पठाउने भनी अि तयार जारी भई स दासमेत सजगता नअपनाई िधङ याइँ
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िनणय गदा कानूनले गरी बसेको भ ने देिख छ । यी रट िनवेदकह ले
िनिद गरेको प ीकरण सो नेलगायतका कुनै पिन सन् २०११।९।७ र २०११।११।२५ मासमेत िवप ी
ावधान र ि या अवल बन गरेको नदेिखँदा य तो िशवबहादरु बािनयाँको नाममा नेपाल े िटड ए ड
िनणय कानूनबमोिजम भएको भनी अथ गन निम ने । कमश बक िल.को भु ानी चेक जारी गरी िदएका र
उि लिखत त य, कानूनी यव था तथा सो चेकह बकबाट अनादर गराई याक िल टमा
िववेिचत आधारसमेतबाट ितवादी रिव शमा समावेश गराएको भनी रट िनवेदनमा खल
ु ाएकोबाट
अयाललाई अि तयार दु पयोग अनस
ु धान यी रट िनवेदकह ले खातामा पया रकम नभए
आयोगबाट िवभागीय कारवाहीका लािग अि तयार पिन पटकपटक चेक काट् ने काम गरेको भ ने देिखन
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा आउने ।
(१२क) बमोिजम स बि धत िनकायमा लेखी पठाउने
नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा ७९
भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले ऐ. तथा बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
ऐनको दफा ११ बमोिजम अिनवाय पमा पालना को दफा ४९ मा नेपाल रा बकले वािण य बक
गनपन
ु कायिविध पालना नगरी िमित २०७१।५।१३ तथा िव ीय सं थाको काम कारवाही िनयमन गन
मा िनणय गरेको देिखएकाले उ िनणय बदर हने ठहछ योजनका लािग िनयम, िविनयम बनाउने तथा
भनी िवशेष अदालतबाट िमित २०७१।१२।८ मा िविभ न िनदशनह जारी गन स ने भ ने यव था
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी भएको पाइ छ । सो यव था अनस
ु ार नेपाल रा
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
बकबाट जारी भएको इ. ा. नं. १२/०७१ कजा सूचना
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
तथा कालोसूचीस ब धी िनदशन, २०७१ जारी भएको
इित संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शभु म् ।
भ ने देिखएको र सो िनदशनको दफा १०.२ (ङ) मा
३
बकले जानकारी गराएको ७ िदनिभ पिन चेक सटही
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश हने गरी पया रकमको यव था नगरी ठ ने अथवा
िम , ०७०-WO-०९०९, उ ेषण / परमादेश, दःु ख िदने िनयत रा ने खातावालालाई कालोसूचीमा
अि बका (िस देल) पराजुलीसमेत िव. िशवबहादुर रा न स बि धत बक िव ीय सं थाबाट िसफा रस
बािनयाँसमेत
भई आएमा कजा सूचना के ले अिनवाय पमा
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कालोसूचीमा समावेश गनु पन भ ने यव था रहेको उ लेख भएको देिखएकाले मतृ कको मृ यु कत यबाट
भ ने कजा सूचना के को िलिखत जवाफबाट देिखन भएको भ ने कुरामा िववाद देिखँदैन । यी ितवादीले
आयो । यसरी सो कानूनी यव थाअनस
ु ार नेपाल े िडट अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा ९ एम. एम.को
ए ड कमश बक िल. बाट यी रट िनवेदकह लाई कालो पे तोलले मतृ कको गाला, गधन र छातीमा गोली हानी
सूचीमा समावेश गन िसफा रस भई आएपिछ कजा ह या गरेको हँ भनी आरोिपत कसरु लाई वीकार
सूचना के बाट िमित २०७०।२।६ को कालोसूची गरी वयान गरेको देिखयो । के ीय िविध िव ान
नं. ४७३५ बाट कालोसूचीमा रािखएको भ ने देिखँदा योगशालाको परी ण ितवेदनबाट घटना थलमा
कजा सूचना के बाट यी रट िनवेदकह लाई कालो फे ला परेका गोलीका खोकाह 9mm caliber
सूचीमा राखेको काय कानूनस मत नै रहे भएको pistol / smg का खोकाह हन् र एउटै Standard
मा नु पन ।
factory made pistol बाट फायर ग रएका हन् भ ने
उि लिखत त य, कानूनी यव था तथा खु न आएको पाइँदा गोली हारबाट मतृ कको मृ यु
िववेिचत आधार कारणबाट कजा सूचना के ले यी भएकोसमेत पिु हने ।
रट िनवेदकह लाई कालोसूचीमा समावेश गरी कालो
ितवादीले अदालतसम बयान गदा
सूचीमा रािखएको काय गैरकानूनी भ ने पिु भएको कसरु मा इ कार रही वारदातको समयमा आफू
नदेिखँदा िनवेदनबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । भारतमा रहेको भ ने िजिकर िलएको भए पिन
रट खारेज हने ठहछ । रट खारेज हने ठहरेकाले यस जाहेरवाला हेमराज पौडेलले मतृ क शािलकराम पौडेल
अदालतबाट जारी भएको िमित २०७१।३।१९ को हकुई गा.िव.स. वडा नं. ७ ि थत तु रया खोलामा
अ त रम आदेश र सो आदेशलाई िनर तरता िदने गरी रायमाझी क स सनमा काम गन हनाले सोही
िमित २०७१।४।२० मा भएको अ त रम आदेशसमेत थानमा ब नु भएको र उहाँ सिु तरहेको अव थामा
वतः िनि य हने ।
४/५ जना मधेसी मल
ु का मािनसह आई िनजलाई
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
सतु ेको ठाउँबाट उठाई के ही पर लगी गाली गलौज
इित संवत् २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शभु म् ।
गद २ गोली गालामा र १ गोली छाितमा हार गरी
४
सोही थानमा ह या ग रएको हो । शािलकराम
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
सँगसँगै ब ने साथीह ले मलाई खबर गरी घटनाको
गोपाल े , ०७२-RC-००१७, कत य यान, बारेमा भनेकोले जानकारी पाई हरीमा उजरु गरेको
नेपाल सरकार िव. िपता बर साद यादव
हँ । मेरो भाइको ह यारा यी ितवादीह नै हन भनी
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात अदालतमा िकटानी बकप गरेको देिख छ । यसै
अवलोकन गदा घटना थल तथा लास जाँच मचु ु का, गरी जाहेरवाला राजेश पौडेलले मेरो बबु ा सािलकराम
मतृ कको बायाँ गालामा दईु वटा गोली लागेको घाउ पौडेललाई ल लन िसंह भ ने जनादन यादवसमेतका
एवम् छाितमा समेत गोली लागेको भ ने उ लेख भएको यि ले गोली हानी ह या गरेका हन् भनी बकप गरेको
देिख छ । यसका अित र घटना थलमा गोलीका र घटना थलबाट बरामद भएका गोलीका खोकालाई
खोकाह बरामद भएको देिखएको छ । शव परी ण यी ितवादीले सनाखत गरी आफूले सोही गोली
ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारणमा massive bleeding मतृ कउपर हार गरेको भनी मौकामा उ लेख गरेको
and hemothorax due to gunshot injury भ ने देिखएकाले ितवादीले अदालतमा वयान गदा कसरु मा
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इ कार रहे पिन अपराधको शङ
ृ ् खलाब घटना मले िमित २०६१ साल काि क ३ गते स म पटकपटक
यी ितवादीसमेतले मतृ कलाई गोली हार गरी ह या गरी ज मा .१,३७,०००।– मा बझ
ु ाएँ भनी उ लेख
गरेको देिखन आयो । उि लिखत अव थामा ितवादी गरेको देिख छ । वादी ितवादीबीच भएको लेनदेनको
िपता बर साद यादवलाई यानस ब धीको महलको उ िलखत वादीको साथमा रहने भ ने कुरामा िववाद
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय छै न । वादीको साथमा रहने िलखतको िपठमा रकम
हने ठहर्याएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन बझ
ु ेको भनी लेिखएको यहोरा ितवादीबाट लेिखएको
अदालतको फै सला मनािसब देिखन आउने ।
वा रकम नबझ
ु ी सो यहोरा जिनएको भनी अनमु ान गन
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट सिकँ दैन । तमसक
ु मा लेिखएबमोिजमको के ही रकम
ितवादी िपता बर साद यादवले पे तोलबाट गोली चु ा भएको अव थामा नै तमसक
ु को िपठमा रकम
हार गरी मतृ क राजे भ ने शािलकराम पौडेललाई बझ
ु ेको यहोरा उ लेख हने कुरा वाभािवक पमा
कत य गरी मारेको देिखएकाले िनज ितवादीलाई अनमु ान गन सिक छ । उ िलखतको दरपीठको
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम यहोरा स ब धमा वादीले िफरादमा कुनै कुरा उ लेख
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको सु गरेको देिखँदनै । व ततु ः वादीले जनु रकमको दाबी
नवलपरासी िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको िलई िफराद दायर गरेको हो सोही रकमको तमसक
ु को
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०७०।१२।४ िपठमा जिनएको यहोरास ब धमा िफरादप मा के ही
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उ लेख नगरेको देिखएकाले वादी सफा हात िलई
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
अदालत वेश गरेको भ न िम ने नदेिखने ।
क यटु र: िवके श गरु ागाई
ितवादीले ितउ र लगाउँदा दाबीको
इित संवत् २०७२ साल असोज १ गते रोज ६ शभु म् । िलखतको याजसिहतको रकम चु ा भइसके को
५
भ ने िजिकर िलई अ.बं. ७८ नं. अनस
ु ार उ
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश िलखत सनु ाइएकोमा उ दवु ै िलखत स े साँचो
शमा पौडेल, ०६९-CI-०६९८, ०६९-CI-१२३१, हो । आफूले िमित २०६१।७।३ गते .१,३७,०००।–
लेनदेन, उ म साद उ ेती िव. काजीकृ ण त डुकार, र िमित २०६१।१२।३ मा .१,७०,०००।– बझ
ु ाई
काजीकृ ण त डुकार िव. उ म साद उ ते ी
बाँक बझ
ु ाउनु पन .६१,५००।– पिन पटकपटक
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात बझ
ु ाइसके को छु भ ने यहोराको बयान गरेको
अवलोकन गदा वादी दाबीको िमित २०५२।५।२८।४ देिख छ । िमित २०५२।५।२८ को उ िलखतको
को िलखतमा २ मिहनाको भाखा राखी सयकडा १० िपठको यहोरामा िमित २०६१।७।३ गतेस म
ितशतले हने साँवा याजसमेत बझ
ु ाउने गरी िलखत पटकपटक गरी .१,३७,०००।– बझ
ु ाएको भ ने
खडा भएको देिख छ । वादीले २०६१।१२।३० उ लेख भएको देिख छ । साथै िमित २०६१।१२।३०
गतेमा उ तमसक
ु को रकमम ये .१,७०,०००।– को िलखत अनस
ु ार .१,७०,०००।– वादीलाई
बझ
ु ाएको भ ने अक भाखा प को कागजसमेत पेस बझ
ु ाएकोसमेत देिखँदा ज मा .३,०७,०००।– वादीले
गरी िमित २०६७।९।२७ मा िफराद दता गराएको ितवादीलाई बझ
ु ाई सके को देिखएकाले सो रकम क ा
देिख छ । उ िफराद साथ पेस भएको िमित गरी बाँक साँवा रकम र याज गरी .४,३०,०००।–
२०५२।५।२८।४ को स कल िलखतको पछािड आज मा वादीले भराई पाउने ठहराउनु पनमा ितनपन
ु रकम
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.६,६५,२८६।– कायम गरी भ रभराउस मको हने छ । सोहीबमोिजम मल
ु क
ु , ऐन चोरी महलमा यी दवु ै
याजसमेत भराउन पाउने गरी भएको सु लिलतपरु अव थालाई फरक फरक अपराधका पमा यवि थत
िज ला अदालतको िमित २०६८।५।२१ को फै सला ग रएको छ । वादी प ले अिभयोगप मा ितवादी उपर
िमलेको नदेिखँदा सो फै सला के ही उ टी गरी साँवा चोरीको महलको १२ नं. बमोिजमको कसरु गरेको
र याज गरी ज मा .४,३०,०००।– स म वादीले भनी दाबी िलइएको देिख छ । चोरीको सामान जानी
ितवादीबाट भरी पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन जानी ख रद गरेको भ ने वादी प को अिभयोग दाबी
अदालतको फै सला मनािसबै देिखन आउने ।
नै रहेको पाइँदैन । फौजदारी कानूनको योग गदा
उपयु आधार र कारणसमेतबाट ितवादीले यसका िस ा तको पूण पमा पालना र योग भएको
िमित २०६१।७।३ स ममा .१,३७,०००।– र िमित हनपु छ । एउटा कसरु को अिभयोग दाबी िलई अक
२०६१।१२।३० मा .१,७०,०००।– समेत गरी कसरु मा सजाय गन िम ने हँदैन । वादी प ले अिभयोग
ज मा .३,०७,०००।– वादीलाई बझ
ु ाई सके को लगाउँदा चोरी गरेको नै भ ने पिु नगरी चोरीको
देिखएकोले साँवा र याज गरी .४,३०,०००।– स म अिभयोग लगाउन िम दैन भने चोरीको सामान भ ने
वादीले ितवादीबाट भराई िलने पाउने ठहर्याएको जानी जानी राखेको हो भने यही अिभयोग लगाउनपु न
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।४।७ ह छ । अिभयोग प मा चोरी गरेको भ ने दाबी मा
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी भएको अव थामा सो अिभयोगलाई चोरीको सामान
ितवादी दवु ै प को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । जानी जानी राखेको भ ने अिभयोगमा पा तरण
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
गन फौजदारी कानूनको िस ा तले िम ने हँदैन ।
क यटु र: िवके श गरु ागाई
ितवादीले चोरी गरी याएको भ ने पिु नभएको र
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् । चोरीको सामान साथमा राखेको भ ने अिभयोग दाबी
६
नै नरहेको ततु मु ामा ितवादीलाई चोरीको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश अिभयोगमा कसरु दार ठहराउन फौजदारी कानूनको
शमा पौडेल, ०७०-CR-०३०६, मोटरसाइकल सामा य िस ा तले समेत निम ने हँदा वादी प को
चोरी, नेपाल सरकार िव. काश चौलागाई
अिभयोग मागदाबी पु न नस ने ठहर्याएको सु
व ततु ः यी ितवादीबाट बरामद भएको र पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब देिखन
मोटरसाइकल जाहेरवालाको जाहेरी दरखा तमा आउने ।
उ लेख भएबमोिजमको बा ३४ प १३३१ नं. को
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
मोटरसाइकल भएको भ ने कुरामा िववाद नभए पिन ितवादीले जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गरेको
यीनै ितवादीले उ बरामद भएको मोटरसाइकल भ ने पिु हन नआएको र चोरीको सामान साथमा
चोरी गरी याएको भ ने पिु भएको छै न । चोरी राखेको वादी प को अिभयोग दाबी नै नभएको
गरेको सामान कसैसगँ बाट बरामद हँदैमा चोरी गरेको अव थामा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर्याएको
सामान जानीजानी िकनेको वा चोरी गरी याएको भ न सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
िम ने हँदनै । चोरी गनु र चोरी भएको सामान कसैको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।२।७ को
साथमा फे ला पनको
ु बीचमा सारभूत पमा नै अ तर फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
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सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
भएको आदेशले बदर भइसके को देिखँदा सो आदेश
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
िनवेदकको हकमा पिन समान पमा लागू हने देिखन
क यटु र: िवके श गरु ागाई
आउने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
७
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६८।६।९
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी गोपाल मा रट जारी हने गरी भएको आदेश मनािसब देिखँदा
पराजुली, ०६८-CI-१००२, ०९७६, उ ेषण / सदर हने ।
परमादेश, िज ला शासन कायालय, सुनसरी िव. इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
राजकुमार िल बू, िज ला िवकास सिमितको कायालय, क यटु र: गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभु म् ।
सुनसरी िव. राजकुमार िल बू
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख)
को उपदफा (२) मा चिलत कानूनबमोिजम कुनै
इजलास नं. १
अड् डा अदालत वा सरकारी कायालयबाट कुनै घर
ज गा रो का वा य तो रो का रािखएको रो का वा
१
फुकुवा गन लेखी आएमा मालपोत कायालयले लेखी मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी
आएबमोिजम य तो घर ज गा रो का वा फुकुवा गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CR-०८५४, लागु
गरी िदनपु दछ भ ने यव था छ । पनु रावेदकह को औषध (खैरो हेरोइन), िव ा तकुमार मलोरी िव. नेपाल
प को आधारमा िनवेदन दाबीको ज गा समेत रो का सरकार
रहेको देिख छ । तर उ रो का रा न लेखी पठाउने
ितवादीले अदालतमा बयान गदा अिभयोग
िनकायको स बि धत प नै यस अदालतबाट बदर दाबीमा उि लिखत लागु औषध खैरो हेरोइन
भई रो का ज गा फुकुवा गन मालपोत कायालयको मेरो साथबाट बरामद भएको होइन भनी इ कारी
नाममा परमादेशको आदेश जारी भएपिछ िनवेदकको बयान गरेको भए तापिन मौकामा अिधकार ा
ज गा फुकुवा गन निम ने हँदैन । कानूनले नै मालपोत अिधकारीसम बयान गदा िमित २०६७।९।१५ मा
कायालयलाई कुनै अड् डा अदालत वा सरकारी म र सौल हँदै वीरग जबाट टाटा समु ोमा काठमाड को
कायालयबाट रो का वा फुकुवा गन समेत लेखी ब खमु ा आई राजन भ ने यि को ती ा गरी बसेको
आएमा रो का वा फुकुवा गनपन
यव था गरेको अव थामा हरीले मलाई प ाउ गरी मेरो साथबाट
ु
छ । िज ला शासन कायालय, सनु सरीले िज ला ९६ ाम खैरो हेरोइन बरामद गरेको हो भनी आरोिपत
िवकास सिमितको कायालयको िमित २०५८।३।१७ कसरु मा सािबत रहेको पाइ छ । ितवादीको मौकाको
को प बमोिजम भनी िमित २०५८।३।१९ को उ सािबित बयान िमिसल संल न खानतलासी तथा
प बाट रो का रहेको ज गा फुकुवा गनका लािग यस बरामदी मचु ु का र ितवादीउपर परेको िकटानी
अदालतबाट िमित २०६७।१२।१७ मा मालपोत ितवेदनसमेतबाट समिथत हन आएको देिख छ । यी
कायालय, सनु सरीको नाममा परमादेशको आदेश जारी ितवादीले हरीमा भएको बयान मेरो होइत हरीले
भइसके को देिखएको छ । िमित २०५८।३।१७ को प लेखी राखेको बयान कागजमा सहीछाप गराएका हन्
यस अदालतबाट मािथ उि लिखत रट िनवेदनमा भनी अदालतको बयानमा उ लेख गरे तापिन उ बयान
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िनजको वेइ छाको नभएको भ नेतफ ितवादीले वष कै द र . १,००,०००।– (एक लाख) ज रवाना हने
नै माण परु याउन
्
ु पन ह छ । तर ितवादीले माण ठहर्याएको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
परु याउन
सके को पाइँदैन । हरीले कुटिपट गरेकोले २०७०।४।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
्
शरीर परी ण गराइ पाउँ भनी ितवादीले अदालतमा ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक
िनवेदन मागसमेत गरेको िमिसलबाट देिखँदैन । यी ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवादीबाट बरामद भएको ९६ ाम खैरो हेरोइन इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
िनजबाट बरामद भएको होइन भ ने कुरा िनजले क यटु र: टेकबहादरु खड् का
मािणत गन सके को नदेिखँदा ितवादीको मौकाको इित संवत् २०७२ साल पस
ु २ गते रोज ५ शभु म् ।
बयानलाई िमिसल संल न माणह ले पिु र समथन
२
गरेकै देिखने ।
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल
पनु रावेदक ितवादीले १३ वषको मा हँ पराजल
ु ी, ०७१-RC-००१७, कत य यान, नेपाल
भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार सरकार िव. सु बा प रयार (दमै)
गदा िनजले सु अदालतमा बयान गदा आफू १३
घटना थल िडलबहादरु प रयारको घरको
वषको मा भएको भनी बयान गरेको भए तापिन आँगनमा रगत लागेको र सो आँगनको िडलमा २
मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा िफट ४ इ च ल बाइ साढे पाँच इ च गोलाइको रगत
आफू १६/१७ वषको भएको भनी उ लेख गरेका लागेको दाउरोसमेत बरामद भएको घटना थल
छन् । िनजको उमेर परी णका लािग अदालतको मचु ु काबाट देिख छ । जाहेरवाला िनज ितवादीका
आदेशानस
ु ार िमित २०६९।१।८ को तीनजना काका नाता पन तथा बिु झएका मािनस पतु ली प रयार
िचिक सक टोलीले पनु रावेदक ितवादीको शारी रक िनजका आमा भएको र िनजसमेतका य दश ह ले
परी ण ग रिदएको रायसिहतको ितवेदनमा िनजको ितवादीको कुटिपटले स त घाइते भएको मनमाया
उमेर १७ र १८ वषबीचको रहेको देिख छ । यस प रयारको उपचारको ममा मृ यु भएको हो भनी
अव थामा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा बकप गरेका छन् । यसका साथै यी ितवादीले
२(क) को प रभाषािभ को नाबालक मा न सिकने अनस
ु धानको ममा अपराध वीकार गरी बयान गरे
नदेिखँदा िनज उमेर पगु क
पिन अदालतमा आई बयान गदा आफू िबरामी भएको
े ै यि देिखन आउने ।
पनु रावेदक ितवादीबाट ९६ ाम खैरो बेलामा के के गरे ँ थाहा भएन, उ िदन मतृ कसँग कुनै
हेरोइन बरामद भएको त य िमिसल संल न माणबाट झगडा भएको िथएन भनी बयान गरे तापिन आ नो
पिु भई िनज लागु औषध खरीद िब , ओसारपसार िनद िषता मािणत गन कुनै सा ी माण पेस गन
गन कायमा संल न रहेको देिखएको र लागु औषध सके को देिखँदैन । यसरी ितवादी िव को िकटानी
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम िनजले जाहेरी िनजको अनस
ु धानको ममा भएको बयान
उ बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन आफूबाट एवम् य दश ह को अदालतसम को बकप को
बरामद भएको हैन भनी माण ारा पिु गन सके को यहोरासमेतबाट मािणत भइरहेको हँदा मनमाया
नदेिखँदा िनजको उमेर र अपराधको अव थासमेतलाई प रयारको मृ यु यी ितवादी सु बा प रयारको
िवचार गरी िनज ितवादीलाई लागु औषध िनय ण कत यबाट भएको त य शंकारिहत तवरबाट पिु हन
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १० आउने ।
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ितवादी र मतृ क ीमान ीमती नाताका
३
भई सँगै बसोबास गरेको त यमा िववाद छै न । ीमान् मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
ीमतीको स ब ध पूणत: िव ासमा अडेको ह छ र िम , ०६७-WO-११२४, उ ेषण, दीपकुमार
यसमा एउटाले अकाको िव मा कुनै आपरािधक साद साह कलवार िव. रामभजन राय यादवसमेत
घटना घटाउन स ने प रक पना समेत गरेको
व ततु ः आफू िव को फै सलाको जानकारी
हँदनै । अझै परेका बेला एकले अकालाई संर ण गन ा गन वा य तो फै सलाउपर िच नबझ
ु ेमा
हो । तर यिद कसैले य तो आपरािधक काय गरी पनु रावेदन गन पाउने कानूनी हक मु ाका प ह मा
य तो अमानवीय त रकाले कुटिपट गरी यानसमेत िनिहत रहेको ह छ । कानून ारा द अिधकारको
िलएको रहेछ भने य तो काय यस स ब धमा भएको उपयोग गनबाट कसैलाई वि चत गनसमेत निम ने ।
िव ास िव ग रएको घात (break of trust) पिन
येक यि लाई िनज िव
ग रएको
हो र यस अव थाको िव मानता भएमा िव ासघात कारवाहीको जानकारी पाउने र य तो कारवाहीउपर
आपरािधक कायमा हने सजाय बढाउने एउटा अव था िचत नबझ
ु ेका कुरामा पनु रावेदन गन पाउने अिधकार
(Aggravating circumstance) हने ।
रह छ । तर रट िनवेदकका नाममा जारी भएको याद
घटना थल लास जाँच मचु ु का एवम् तामेलीस ब धी उपयु कानूनी यव थाअनु प अ.बं.
य दश ह को बकप बाट ितवादी सु बा ११० नं. को ि या परु याई
् तामेल भएको अव थामा
प रयार दमैले आ नै ीमतीलाई कुटिपट गरी के कुन ि या नपगु ी बेरीतको भएको र आफूले थाहा
वीभ स त रकाले मारेको पिु हन आएको अव थामा जानकारी नपाएको भ ने यथे , िव ास द कारण,
ितवादीले अदालत सम बयान गदा रोगी भएकोले अव था र ि थित देखाउनु पन दािय व िनवदककै
सो कुरा आफूलाई थाहा भएन भनी गरेको बयान कुनै रहने ह छ । रट िनवेदकले उ याद बेरीतको हनक
ु ो
सबदु माणबाट मािणत नभएको अव थामा िनजको कुनै आधार र कारण िदन सके को देिखँदैन । यसका
सो बयानको आधारमा मा िनजलाई िनद ष वा कम अित र रट िनवेदकका नाउँमा जारी भएको याद
सजाय हने अव था समेत देिखएन । तसथ िनजलाई िनज आ नो घर ठेगानामा फे ला नपरेपिछ र िनजको
सव सिहत ज म कै दको सजाय गरेको सु िज ला एकाघरको अ यि ले बु न इ कार गरेको कारण
अदालतको फै सलालाई सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन िनजको घरको ढोकामा टाँस भएको र उ तामेली
अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न निम ने हँदा ितमा सा ी र गा.िव.स. सिचवसमेतले ह ता र
लमजङ
ु िज ला अदालतले यी ितवादी सु बा प रयार गरी उ याद रीतपूवक तामेल भएको देिखँदा
दमैलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव वसिहत ज म िनवेदकलाई ितवाद गन मौकाबाट वि चत ग रएको
कै दको सजाय गरेको फै सलालाई सदर हने ठहर गरेको भ न िम ने देिखँदैन । कानूनले िनधारण गरेको ि या
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित २०७०।८।१७ र रीत परु याई
् तामेल भएको यादिभ ितवाद नगन
को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
यि लाई िवना आधार र कारण याद बदर गरी पनु ः
शाखा अिधकृत: रामु शमा
ितवादको मौका िदइरहनपु छ भ ने कानूनको म सद
क यटु र: सदु शन साद आचाय
हन नआउने ।
रट िनवेदकका नाउँमा जारी भएको याद
इित संवत् २०७२ साल फागनु ११ गते रोज ३ शभु म् ।
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अदालतबाट जाँच भई याद रीतपूवक तामेल भएको ईसा नदाफबीच चलेको लेनदेन मु ाको िबगो भराई
मानी िबगो मु ामा िबगो भराउने काम कारवाही अगािड पाउँ भनी िनवेदकले िवप ी ईसा नदाफको व. िपता
बढेको देिख छ । िवप ी / वादी राम भजन राय यादव रोजाई नदाफका नाउँको धनषु ा िज ला, फुलगामा
र यी िनवेदक ितवादी भई चलेको लेनदेन मु ा िमित गा.िव.स. अ तगतको िक.नं. २५५, २८६, ३१५
२०६५।३।१ मा फै सला भएको र फै सलाबमोिजम समेतका ज गा जेथा देखाई फै सला काया वयनतफ
लेनदेनको िबगो भराई पाउँ भनी िमित २०६६।२।२५ िनवेदन िदएको देिख छ । िवप ीह बीच चलेको अंश
मा िवप ीको िनवेदन परी फै सला काया वयनको मु ामा िमित २०६६।१२।१५ मा िमलाप हँदा ऋणी
ममा समेत रट िनवेदकका नाउँमा जारी भएको ३५ ईसा नदाफको अंशमा िक.नं.२८६ बाट ०-०-१८िदने सूचना अ.बं. ११० नं. को देहाय १ बमोिजमको १२, िक.नं.३१५ बाट ०-०-१४-८ ज गा परेको उ
ि या परु याई
िमित २०६६।६।२२ मा िनजको िमलाप को ितिलिपबाट देिखन आउने ।
्
घरदैलोमा टाँस भई तामेल भएको देिख छ । अ.बं.
िवप ी दख
ु नी देवीको दईु वटा छोराम ये
११० नं. अनस
ु ारको कानूनी हकमा आघात पगु ेको का छो छोरा िवप ी ईसा नदाफले िनवेदकबाट ऋण
यि ले अ.बं.२०८ नं. बमोिजम वैकि पक उपचारको िलई तमसक
ु ग रिदएको त यमा िववाद देिखँदनै । सो
माग अवल बन गन स ने देिख छ । अ.बं.२०८ नं. तमसक
ु मा अ य अंिशयार सा ी बसेको वा िवप ी
बमोिजम परेको िनवेदन मािथ अदालतबाट जाँच ऋणी ईसा नदाफ घरको मु य यि भएको भ ने
भई सो अव थाको िव मानता नरहेको ठहरी काम पिन देिखँदनै । अंश मु ाको िमलाप बाट िवप ी ईसा
कारवाही भइसके को अव थामा रट े को योगबाट नदाफले अंश ा ग रसके को अव थामा अंिशयारह
उपचार माग गन निम ने ।
सबैको अंश भाग रो का गरी िबगो भराई िलन पाउनु
उि लिखत त य, िववेचना र कानूनी पछ भ ने िनवेदन िजिकर यायोिचत देिखएन । यसका
यव थाबाट िनवेदकका नाउँमा जारी भएको अित र िवप ी ईसा नदाफ घरको मु य यि
पनु रावेदनको याद बदर नहने गरी बारा िज ला दख
ु नी देवीको छोरा भएको र िनज छोराको नाउँमा
अदालतबाट िमित २०६७।४।१६ मा भएको आदेश भएको स पि बाट लेनदेनको िबगो भ रभराउको
र सो आदेशलाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, कारवाही गन पाउने वैकि पक आधार मौजदु
हेट डाबाट िमित २०६७।९।१ मा भएको आदेश रहँदारहँदै सो माग अवल बन नगरी यस अदालतको
कानूनस मत देिखएकोले बदर ग ररहनु पन अव था असाधारण अिधकार े अ तगत उपचार माग गनु यस
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
अदालतबाट ितपािदत िस ा तिवपरीत समेत हन
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
जाने ।
क यटु र: िवके श गरु ागाई
िबगो भरी भराउ गदा द ड सजायको
इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभु म् । २६ नं.का साथसाथै लेनदेन यवहारको ८ र ९
४
नं. समेतलाई साम ज यपूण पमा हेनपन
ु हछ ।
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश घरको मु य यि ले िलएको ऋणको दािय व अ य
िम , ०६७-WO-०९८०, उ ेषण / परमादेश, यि समेतले यहोनु पन र मु यको म जरु ी नभएमा
देव महतो नुिनया िव. तसिलन नदाफसमेत
अ य अंिशयारले गरेको यवहारबाट सगोलको
िववादमा रट िनवेदक र िवप ीम येका स पि मा दािय व िसजना गन पाउने ि थित नदेिखने ।
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मािथ उि लिखत त य, माण र ितपािदत िलखतमा लेिखएको समयिभ कजा नबझ
ु ाएमा कजा
िस ा तसमेतको आधारमा पनु रावेदन अदालत, असल
ु ी गन योजनका लािग िनवेदकलाई प ाचार गन,
जनकपरु बाट अंश मु ाको िमलाप बाट ऋणीले अंश सरु ण व प िनवेदकको खाता रो का गन यथ
ा ग रसके को हँदा िनजले खाएको ऋणमा अ य सं थाले स ने नै ह छ । सोबाहेक अ कुनै कारवाही
अंिशयारको स पि रो का रा न निम ने भनी ऋणी गरेको िमिसलबाट देिखएको छै न । कजा लेनदेनको
ईसा नदाफबाहेकका अ य िवप ीह को अंश भागमा िवषयमा िलने र िदने प बीच सम या उ प न भएमा
परेको ज गा फुकुवा गन गरी िमित २०६७।११।१२ मा साधारण े ािधकारको अवल बन गरी अिधकार ा
भएको आदेशलाई बदर ग ररहनु पन अव था नदेिखँदा िनकायबाट िनवेदकले उपचार ा गन कानूनले माग
ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । यस अदालतबाट श त गरेको नै छ । के कित कजा िलएको हो, कित
जारी भएको अ त रम आदेशसमेत िनि य हने ।
कुन िमितमा बझ
ु ाएको, बझ
ु ाउन बाँक के कित छ ज ता
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
िवषयमा माण बझ
ु ी याय पाउने हक िनवेदकको
क यटु रः अिमरर न महजन
सरु ि त नै रहेको देिखने ।
इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभु म् ।
यथ सं थामा रहेको बचत खाताको
रकम िझ न िदनु भनी परमादेशको आदेश हन माग
इजलास नं. २
गरे तफ पनु रावेदन अदालतबाट के ही बोिलएन भनी
पनु रावेदनमा िजिकर िलएपिन ऋण कारोवारको
१
िवषयमा कानूनले तोिकएको ि याबमोिजम िन टारा
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी हने हँदा परमादेशको आदेश जारी ग ररहनु परेन
दीपकराज जोशी, ०६५-CI-०३१४, िनषेधा ा / भनी पनु रावेदन अदालतको आदेशमा बोलीएको नै
परमादेश, धनबहादुर िघिमरे िव. िज ला शासन देिख छ । जहाँस म शासिनक र सरु ा दान गन
कायालय, लिलतपुरसमेत
िनकाय िज ला शासन कायालय, लिलतपरु र ऐ.
िवप ी सहकारी सं थासँग ऋण कारोवार को महानगरीय हरी प रसरले जबरज ती अनिधकृत
गरेको छै न भनी पनु रावेदनमा िजिकर िलए पिन कागज गराए भ ने िनवेदकको िजिकर छ, सो गरे
पनु रावेदकले
यथ लालीगरु ाँस बहउ े यीय गराएको स ब धमा िनजह ले िलिखत जवाफमा
सहकारी सं थाबाट िमित २०६२।५।२३ मा दईु पूण पमा अ वीकार गरेको देिखन आउने ।
लाख पैयाँ कजा िलएको उ स थाको िलिखत
िनवेदकलाई धरपकड गन वा थनु ामा
जवाफ तथा सो संल न िलखतको ितिलिपबाट रा ने आंशकाको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार
देिख छ । यथ सं थाको अनरु ोधमा दईु लाख गदा य तो धरपकड गन काय गरेको छै न भनी
पैयाँ बझ
ु ाएको भनी िनवेदकले आ नो िनवेदनमा िज ला शासन कायालयको िलिखत जवाफ परेको
उ लेख गरेको पाइ छ । तर, बझ
ु ाएको िन सा माण देिख छ । महानगरीय हरी प रसरको िलिखत
िनवेदनसाथ पेस गन िनवेदकले सके को देिखँदनै । जवाफमा पिन पनु रावेदक िनवेदकलाई धरपकड नगरी
िनवेदन र िलिखत जवाफमा विणत उ त यबाट स म िनकायबाट आ नो िववादको समाधान गन जान,ु
िनवेदक र यथ सं था बीच कजा लेनदेन भएको शाि त यव था नखब याउनु भनी पठाएकोस म हो
त यलाई त काल नकान सिकने अव था देिखएन । भनी उ लेख गरेको पाइ छ । यसरी देशमा शाि त
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सु यव था कायम रा न जनसाधारण ित कत य जङ् गलबाट बाटोतफ िन के को देखेको भनी पिव ा
िनवाह गनपन
ु नेपाल सरकारको िज मेदार शासिनक ख ी, पा ख ीसमेतका यि ह ले घटना िववरण
िनकायले धरपकड नगरेको, थनु ामा नराखेको भ ने कागज गरी खल
ु ाएका र सोही यहोरालाई समथन गरी
भनाईलाई िबना कुनै आधार िबना कुनै माण हठात बकप समेत ग रिदएको देिखने ।
फटाहा कुरा गर्यो भ न िमलेन । िज मेदारी बहन
मतृ कले लगाएको गहनाह िनजको लाससँग
गनपन
ु िनकायले य गरेको अिभ यि लाई अ यथा नरहनु र ितवादीको आकि मक आिथक गितिविधले
मािणत नभएस म िव ास गन पन नै हन आउने ।
पिन ततु वारदातमा यी ितवादीको संल नता थप
तसथ उि लिखत आधार र कारणबाट पिु हन गएको पाइने ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िनवेदन खारेज हने
अपराध हँदाहँदक
ै ो अव था दे ने च मिदद
ठहर्याई िमित २०६५।७।२० मा भएको आदेश गवाह मु ामा नहन पिन स दछ । च मिदद गवाह
िमलेको हँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको पनु रावेदन नभएको अव थामा पिन अपराधी यही नै हो भनी
िजिकर पु न नस ने ।
ठ याउन व तिु न र प रि थितज य माणबाट पिन
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
सिक छ । घिटत अपराधको कृित अपराध हनअ
ु िघ
क यटु र: मि दरा रानाभाट
र पिछका घटना र ितवादीको हाउभाउसिहतको
इित संवत् २०७३ साल असार २१ गते रोज ३ शभु म् । यवहार आिद सबै तफबाट अपराधी को हो भनी देखाई
२
रहेको अव था च मिदद गवाह छै न वा अदालतमा
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
अपराधमा ई कारी बयान गरेकै कारणले मा सफाइ
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-००७४, कत य यान, िदनु यायिचत हँदनै । मतृ कको मृ यपु ूव यी ितवादीसँग
नेपाल सरकार िव. तुलबहादुर रोकाय
जङ् गल छे उमा गफ गरी बसेको दे ने यि ह छन् ।
मतृ क सेती वलीको घाँटी धा रलो हितयारले जङ् गलबाट हँिसया िलई ह याङ् फ याँङ् गरी ितवादी
वाश नलीसमेत कािटने गरी ६ इ च ल बाई, आइरहेको दे ने मािनसह पिन छन् । ितवादीले
५ से.मी. गिहराईको घाउ चोट रहेको भ ने िमित आफू अ य रहेको दाबी िलदा िनजले बाटोमा कुरा
२०६८।११।२५ मा घटना थल लासजाँच मचु ु का गरेका भिनएका मािनसह यो होइन भनी आ नो
र Cause of Death “Most Probably due to यहोरा लेखाएका छन् । मतृ कको गहना लासमा
hemorrhagic shock and asphyxia due to छै न । ितवादीसँग अ वभािवक तवरबाट बढी रकम
cut trachea” भ ने शव परी ण ितवेदनबाट देिखँदा रहेको त य मािणत छ । िनजले काठ बेचेर याएको
मतृ क सेती वलीको मृ यु वभािवक नभई कत यबाट भने तापिन िनजको छे उछाउ कतै ख काटेका
भएको त यमा िववाद नहरने ।
ठुटाह नभएको भनी सजिमन मचु ु का भएको छ ।
वारदात थलमा उ
िदन िवप ीको यी त यको रोहबाट िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
उपि थित रहेको त य शंकर शाहीसमेतका यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
यि ह को बकप बाट पिु भएको देिख छ । सोही सव वसिहत ज मकै द गरेको सु बिदया िज ला
िदनको १० बजे ितवादी मतृ क सेती वलीसँग वातिचत अदालतको फै सला सदर गरी पनु रावेदन अदालत,
गरेको आफूह ले देखेको र सोही िदन १२:०० बजे नेपालग जबाट िमित २०७०।८।२३ मा भएको फै सला
यी ितवादी हातमा हँिसया बोक ह याङफ याङ गरी िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
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ितवादी उपर चोरीको १ र ५ नं. बमोिजमको गनह तथा जाहेरवालासमेतले िकटानीसाथ उ लेख
कसरु मा सोही महलको १४(३) नं. बमोिजम सजाय हन गरेको, जाहेरवाला तथा मौकामा कागज गन यि ह ले
र ऐ. १० र २१ नं. बमोिजम िबगोसमेत भराई पाउन अदालतमा आई बकप गदासमेत ितवादीह ले
दाबी िलई अिभयोग पेस भएको स दभमा िवचार गदा कसरु गरेको कुराको उ लेख गरेको देिख छ । य तै
िमिसल संल न कागजातह बाट सेती वलीको मृ यु ितवादी िवकास प रयारसमेतले िजउँदो गाईलाई
हनका कारण नै िनजले लगाएका सनु का गहना िलने आफूसमेतका ितवादीह को स लाहमा कोदालोको
खाने मनसायले भएको पिु भइरहेको र िनजले लगाएका िबँडले हानी मारेको र मासु खाएको कुराको उ लेख
गहनाह लासको साथमा रहे भएको नदेिखएको, सोही गरेको र सो कायलाई घटना थल मचु ु कासमेतले पिु
वारदातको िदन यी ितवादीले खली भ डारीको बाँक गरेको देिखँदा ितवादीह ले गरेको काय कानूनले
.१०,०००/- भु ानी गरेको, सोको ोत खल
ु ाउन प रभािषत कसरु अ तगतको देिखयो । ितवादीले
नसके को समेतका आधार माणह बाट अिभयोग खाएको गाईको मासु मरेको हो भनी भने पिन िजउँदो
दाबीबमोिजम ितवादी तल
ु बहादरु रोकायले कसरु गाई मारी काटी खाएको कुरा पिु हन आएको छ । जनु
गरेको पिु हन आएकोले िनजबाट िबगो भराई रहजनी कुरा स ब माणह बाट पिु भएको छ । िजउँदो
चोरीतफ मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(३) नं. गाई मारी काटी गाईको मासु खाएको तथा लगेको
बमोिजम ६ वष ३ मिहना २० िदन कै द हने ठहर गरेको वारदातमा ितवादीह को संल नता रहेको त य
फै सला अ यथा देिखँदैन । तर ितवादीलाई मल
थािपत भइसके कोले सोस ब धमा थप िववेचनाको
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम आव यकता नदेिखने ।
सव वसिहत ज मकै दको सजायसमेत ठहर भएको
समान तरका ितवादीह म ये कुनैको
हँदा द ड सजायको महलको ४१ नं. बमोिजम चोरीको सजाय उि टएको अव थामा अक ितवादीलाई
महलबमोिजमको थप सजाय हन नस ने ।
समेत अ याय नपरोस् भनी य तो यव था राखेको
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
देिख छ । कानूनले सु प पमा पनु रावेदन नगन
क यटु र: िसजन रे मी
ितवादीको हकमासमेत पनु रावेदन िदने सरह
इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभु म् । उ टाई िदनपु छ भनी तोके को अव थामा पनु रावेदन
अदालतबाट पनु रावेदन नगन ितवादीह को हकमा
इजलास नं. ३
समेत सजाय घटाएको फै सलालाई अ यथा भ न
सिकएन । पनु रावेदन नगन ितवादीह ेमबहादरु
१
खड् का े ी, रमनबहादरु खड् का े ी, िवकास प रयार
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी तथा माइकल भ ने यामबहादरु दज को हकमासमेत
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CR-०८७५, गौवध, अ.बं. २०५ को रोहमा ऐ.१३ नं. बमोिजम जनही कै द वष
नेपाल सरकार िव. ेमबहादुर खड् का े ीसमेत
६ हने ठहर्याई गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
ततु मु ामा ितवादी राजन प रयारले मनािसब देिखँदा पनु रावेदकको िजिकरसँग सहमत हन
अदालतमा बयान गदा आफूसमेत भई मरेको गाईको नसिकने हँदा पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को िमित
मासु काटी खाएको भनी बयान गरेको, मौकामा कागज २०७०।५।१७ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
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ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । अ यथा भ न िम ने अव था नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
तसथ यसमा पनु रावेदकले अंश पाउने देिखँदा
क यटु र: रमेश आचाय
अंश नपाउने भनी ठहर गरेको सु को फै सला सदर गन
इित संवत् २०७२ साल फागनु २७ गते रोज ५ शभु म् । गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला बदर
२
ग र िदएको छ । िमित १९७४।५।१६ को िलखत दवु ै
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश प ले वीकार गरेको देिखँदा सो िमितभ दा अिघ लो
िम , ०६६-CI-११४६, अंश चलन, भि िलला झा िदनलाई मानु छु एको िमित कायम गरी ब डा ला ने
िव. सुिनल गोपाल झासमेत
स पि के क तो अव थामा छ वा छै न हेरी माण
माणमा आएको भिनएको हक कायम मु ा बु नु पन भए जो जे बु नु पन हो बिु झ यिकन गरी ियनै
सबै ितवादीह सँग परेको होइन मोहन गोपाल झासँग वादी ितवादी र यसै मु ाका स बि धत अ य प समेत
मा के ही ज गाको स ब धमा माल अड् डाबाट मु ा भएको भ परु िज ला अदालतमा कारवाहीयु
परेको हो । सो मु ा अंिशयारह बीच अंशब डा भएको अव थामा रहेको मु ाह समेत सबै साथै राखी पनु :
हो होइन भनी िववाद परी अंश िववादको टुङ्गो लागेको िनणय गनु भनी िमिसल र प ह लाई समेत तारेख
नहँदा एकजना यि सँग के ही ज गाको िववादलाई तोक भ परु िज ला अदालतमा उपि थत हन पठाइ
आड िलई अंश हक नै गु ने तवरबाट हन गएको फै सला िदने ।
िमलेको भ न िम ने अव था नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े
ब डा ला ने सगोलको धेरै िक ा ज गा रहेको क यटु र : गनु ाखर शमा
त य िनिववाद भएको अव थामा आधा अंश हक खाने इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् ।
अंिशयार ववासी नाताले दईु िक ाको ज मा े फल
३
०-१-२-२ मा नापी भएको छ भने बाँक स पूण स पि मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
ितवादीका नाममा भएकोमा त स ब धमा माण िम , ०६७-CI-०८२८, ०८२९, अंश, िच साद
बझ
रे मीसमेत िव. नारायण साद रे मी, नारायण साद
ु ी माणको मू याङ् कन गरी िन पण गनपनमा
ु
सु तथा पनु रावेदन अदालतले एकजना यि सँग रे मी िव. िटकादेवी रे मीसमेत
के ही ज गा स ब धमा मालपोतमा उठेको िववादलाई
अंशब डाको ३० नं. ले अंिशयारह
िलएर अंशज तो ज मिस नैसिगक हकबाट िवमख
छु एको यवहारबाट िलए खाएको दता भोग चलन
ु
तु याउन गरी हन गएको फै सलामा अंशब डाको २ र गरेको देिखनपु छ । िनजी एकलौटी स पित कसैलाई
३० नं. समेतको िु ट भएको देिखने ।
ब डा नगनु र अंशब डाको ३० नं. को यव था
अिघ चलेको हक कायम मु ामा िफराद पथृ क पथृ क अव था हो । अंिशयाराह को बीचमा
िदँदा .म येका शा तगोपाल झा र ीगोपाल झाले ब डा गनपन वा नपन ज तोसक
ु ै पिन स पि
भि िलला झाले अंश िलन पाउन बाँक रहेको दशाई हन स छ । तर अंश छु एको, मानो छु एको
भि िलला झाको भाग प छाई बाँक रहन आउने यव थालाई कानूनले अंशब डाको १, २, ३ तथा
भागबाट आ नो हक कायम ग रपाउँ भनी िफराद ३० नं. को यव था र रिज ेशनको १ नं. को
िदएका छन् । मौकामा याियक िनकाय सम वीकार यव थालाई अलग गरेर हेन िम ने देिखँदैन । वग य
गरी थािपत गराई राखेको त यलाई अिहले आयर राम साद २०२२ सालमा जाजरकोटबाट सख
ु त
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आई अलग अव थामा बसी के ही ज गा आजन गरेको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तमा पठाइ िदने ।
देिख छ । तर ितथराजले िमित २०२३।११।१० इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
मा भएको ७ नं. फाँटवारीमा िटकादेवीको नाममा क यटु र: िव णदु ेवी े
स पि पिन उ लेख गरेको र २०२२ सालमा छु ी इित संवत् २०७३ साल जेठ ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
िभ न भएका देिख छन् । राम सादले त प ात् ७ नं.
फाँटवारी भरेको नदेिखएको अव थामा राम सादका
इजलास नं. ४
स तानह बीच आआ ना स पि ब डा गरी िलन
नस ने भ न निम ने ।
१
िटकादेवीको नामको स पि
ततु मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
अंश मु ामा के कसरी ह ता तरण भयो ? िकन सो गोपाल े , ०६८-CR-०३०६, कत य यान,
स पि तफ वादीह ले दाबी गन सके नन् र यसतफ छमबहादु र िभ ीकोटी िव. नेपाल सरकार
पिन फै सलामा िववेचना हन सके को देिखएन ।
जनमिु सेनको या प रामनगर – ५,
राम सादका स तानह िमित २०४५।५।१६ मा जगाई नवलपरासीमा कायरत ितला बढु ाथोक घर
छु ी िभ न भई अंश पा रत गरी िलनु िदनु ग रसके पिछ िवदामा गएको समयमा िनजका ीमान् ितवादी
सो ब डाप उपर क रब १४ वषपिछ िफराद गरेको छमबहादरु ले घाँटी िथची मारेको वीकार गरेकोले
देिख छ । ितथराजकै छोरा अजु साद र िनजका िनजलाई िनय णमा िलई पठाइएको भ ने जनमिु
स तानलाई समेत नबझ
ु ी फै सला गरेको पिन देिखन सेना रामनगर- ५ जगाईको जाहेरीबाट ततु मु ाको
आयो । ितवादीम येका गणेशले पैतक
ृ स पि ा उठान भएको देिख छ । िकटानी जाहेरी, ितवादीको
गरी स पि आजन गरेको हो वा िनजी तबरबाट मौकाको र अदालतसमेतमा भएको सािबती बयान
आजन गरेको भ नेसमेतको िव ेषण हन सके को र बिु झएका यि ह को कागजसमेतको आधारमा
देिखएन । य तो अव थामा बु नपु न माण नबझ
ु ी ितवादीले आ नै ीमतीलाई मारी यानस ब धीको
ग रएका फै सलाह बाट ते ो प को हकमा असर पन १ र १३(३) नं. को कसरु मा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम
अव था पिन हन जाने ।
सव वसिहत ज मकै दको सजाय ग रपाउँ भ ने
बु नु पन माणह नबझ
ु ी िववािदत अिभयोग दाबी रहेकोमा ततु मु ाको अनस
ु धानको
स पि को स ब धमा िनजी वा पैतक
ममा
ितवादीले मौकामा अिधकार ा
ृ वा सगोलको के
हो भ नेस ब धमा आधार र कारण िबना ग रएको अिधकारीसम बयान गदा ीमती ितलाबाट स तान
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित २०६७।३।२१ नभएकोले या पिभ रहेको िसमलको खमा घाँटी
को फै सला िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको छ । अब िथची मारी िनजको लास जङ् गलमा लगी खाडल
मािथ िववेिचत ह मा माणको उिचत मू याङ् कन, खनी गाडेको हँ भनी र अदालतमा त काल अचानक
भएको कानूनी यव था र सव च अदालतबाट उठेको रस था न नसक घाँटी िथची मारेको हँ भनी
ितपािदत कानूनी िस ा तह लाई समेत हेरी बयान गरेको अव था छ । वादीका सा ी तथा हरीमा
अजु साद तथा िनजका स तानलाई समेत बझ
ु ी कागज गन यि ह ले वारदातको पिु गद कागज
अ माणह बु नु पन भए बझ
ु ी कानूनबमोिजम गरेको र अदालतमा समेत सो कुराको पनु ः पिु गद
फै सला गनु भनी प ह लाई तारेख तोक िमिसलसमेत बकप गरेको अव था छ । यसरी ितवादीले ब चा
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नभएको िवषयमा त काल रस उठेकोले भनाभन भई
ब दी य ीकरण रटको मूल उ े य
िमित २०६५।७।३ गते बेलक
ु १० बजेितर घाँटी गैरकानूनी पमा कसैलाई थनु ामा रािखएको छ भने
िथची मारेको भनी मौकामा र अदालतमा सािबत सो गैरकानूनी थनु ाबाट ब दीलाई मु ग रिदन आदेश
हँदा अचानक उठेको रसको कारण घाँटी िथची िदने हो । ततु िववादको स दभमा हेदा िनवेदकह
मारेको भनेको हँदा दवु ै ठाउँको बयानबाट ितवादीले हाल हरी र शासनको िहरासत वा थनु ामा रहेको
कत यबाटै आ नी ीमती ितलाको ह या गरेको नभई धरौटी र ता रखमा रहने गरी थुनामु भइसके को
भ ने देिख छ । घटना थल मचु ु काबाट जङ् गलमा कारणले िनवेदक मागको स ब धमा अ य मु ाको
भेिटएको लास सडेगलेको अव थामा मतृ क ितलाले कुराह बाट हने कारवाहीको िवषयमा यही मु ाबाट
लगाउने गरेको क याक भे र ह रयो िसिभल पे ट िनणय हने नै देिख छ । य तो अव थामा ब दीलाई
भेिटएको देिख छ । वादीका सा ी, हरीमा कागज गन गैर कानूनी थनु ामु गनु भनी आदेश गनको
ु योजन र
टेकबहादरु िव , व तिु थित मचु ु काका रमा सनु वु ार, औिच य समा भइसके को हँदा िनवेदन मागबमोिजम
घटना थल तथा लासजाँच मचु ु कासमेतका मािनस ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनु परेन ।
दीपकबहादरु काक , सीताराम चौधरी, सीता िज.सी.
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
समेतका सा ीह को बकप बाट ितवादीले आरोिपत इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
कसरु गरेको पिु हन आउने देिख छ । ितवादीले क यटु र: रानु पौडेल
त काल उठेको रीसको कारण आवेशमा आई मारेकोले इित संवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभु म् ।
यानस ब धीको महलको १४ नं. आकिषत हने हो
३
िक भ नेतफ हेदा ितवादीले ीमतीलाई आ नो मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
िनय णमा िलई घाँटी िथची मारेको कुरामा सािबत गोपाल े , ०६९-CI-०७६७, हक कायम, िनणय
रहेका र अचानक उठेको रीसको कारण वारदात भएको बदर दता कायम, िज ला इलाम, इलाम नगरपािलका
भए साधारण लाठा, ढुंगा, मु काको योग हनपु नमा कायालयको तफबाट पदमिसंह थापा िव. नरवीर
य तो नभई लामो समयस म घाँटी िथचेका कारण चाहारको मु.स. गन या डु चाहार
मृ यु भएको अव थामा त कालको आवेश नभई
दता गराएको िक.नं ८८ को उ ज गामा
मनसाय े रत तवरबाट नै ितवादीले मतृ कलाई मारी त काल देिखएको भ दा बढी ज गा दता गराएका छन्
आरोिपत कसरु गरेको पिु हन आउन देिखँदा सदर भ ने कुरा यी पनु रावेदकले देखाउनसमेत सके को
हने ।
अव था छै न । साथै ततु मु ामा भएको िमित
इजलास अिधकृत :
२०६६।१०।२२ को न सामा समेत पिहलेको ज गा
क यटु र: च दनकुमार म डल
िखचोला मु ामा भएको िमित २०५९।१०।२८ को
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २१ गते रोज ३ शभु म् । न सामा देिखएभ दा बढी ज गा ितवादीले दता
२
गराएको रहेछ भ नेसमेत नदेिखएको अव थामा
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
०–०–२–११/२ ज गामा इलाम नगरपािलकाको
गोपाल े , ०७२-WH-००५६, ब दी य ीकरण, हक कायम भई दता हने अव था देिखँदनै । ततु
इशान अिधकारीसमेत िव. महानगरीय हरी वृ , अव थामा इलाम नगरपािलकाको हक कायम भई
िसंहदरबार, काठमाड समेत
दता हने ठहर्याएको सु इलाम िज ला अदालतको
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फै सला उ टी गरी ितवादीका नाउँमा िक.नं. ८८ मा भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
००१३४ व.िम. ज गा दता सदर कायम गन गरी भएको सिकएन । ितवादीिप छे अलगअलग िबगो कायम
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०६९।६।१६ गरी सजाय गरेको बाँके िज ला अदालतको फै सला
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सो हदस म निमली बरामद भएको ज मा िबगो कायम
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
गरी के ही उ टी हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
क यटु र: रानु पौडेल
नेपालग जको िमित २०६७।७।१४ को फै सला िमलेकै
इित संवत् २०७३ साल जेठ ७ रोज ६ शभु म् ।
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको
§ यसै लगाउको ०६९-CI-१०५०, अंश पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
चलन, या डु चाहार िव. िसता चाहार भएको इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ । क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १० गते रोज ६ शभु म् ।
इजालस नं. ५
२
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
१
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-००१५, कत य
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी यान, र जु क वा िव. नेपाल सरकार
ओम काश िम , ०७०-CR-०९१५, नकबजनी
ितवादीले मौकामा बयान गदा नाम, थर,
चोरी, मोद िगरी िव. नेपाल सरकार
वतन नखल
ु ेका मेरा साथी राज िट टेट बगानमा
ितवादीले जाहेरवालाको घरमा चोरी गरको काम गन मजदरु भेिटयो । ितनीह सँग मादक पदाथ
भ ने सु िज ला अदालतको ठहरमा ितवादीले सेवन गरी बसीरहेको अव थामा तेरी ीमती अ
िच बझ
ु ाई पनु रावेदन नगरेकोमा िववाद छै न । यी के टाह सँग लागी िहँड्छे तेरो घरमा बे यालय खोल
ितवादी र ितवादी अिजज खाँले आपसमा मत भनी मलाई सनु ाए । मेरो मनमा िचसो पसी अब
स लाह नगरी जाहेरवालाको घरमा अलगअलग गई ीमती, छोरा, छोरी मारी म पिन मछु भनी सोही
ए लाए लै चोरी गरेको देिखन नआई एकगठ भई चोरी घरमा गएँ । राित खाना खाई ीमती, छोरा, छोरी सँगै
गनु संयु उ म ह छ । य तो संयु उ मबाट हने सु य । भोिलप ट िबहान ीमती, छोरा, छोरी सबै
कायलाई फुटाउन िम दैन । यसरी भएको कसरु लाई साथमा िलई राज िट टेटको बगानमा दाउरा काट् न
संयु उ म (joint enterprise) को कसरु मािन छ। गयौ ँ । दाउरा काटी घरतफ फकदा सोही कुरालाई
य तो कसरु को वादी दाबी पगु ेमा सबै ितवादी िलएर मैले ीमतीसँग तँ अक के टासँग लागेक छस्
िज मेवार ह छन् । ततु मु ामा दवु ै ितवादीह
अरे भनी ीमतीलाई सो दा ीमतीले कसले भ यो
एकसाथ जाहेरवालाको घरमा गई चोरी गरेको र चोरीको म कोसँग लागेको छु माण लगाउनु भनी वादिववाद
धनमाल आपसमा बाँड्ने ितवादीह को योजना गद घरमा आई खाना खाएर गाँजा चरु ोटमा भरी खाई
रहेको समेतबाट जाहेरवालाको िबगोलाई ितवादी सतु । एकिछनपिछ उठ ीमती बािहर बाटोबाट सानी
िप छे फुटाउनु याय र कानूनस मत हँदैन । तसथ छोरी पछािड डँडा नोमा ओढ् नेले बाँधी घरतफ
ितवादीह बाट बरामद भएको िबगो छु ाछु ै कायम आँगनमा आएको देखे ँ । िबहान दाउरा काट् न लगेको
हनपु छ । यसलाई जोडी एउटै िबगो कायम गन िम दैन ब चरो र धा रलो हितयार कलम छुरी घरको दलानमा
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राखेको िथएँ । यही ब चरो उठाई ब चरोको पासोले बीभ स ह या गन यी ितवादी समाजको लािगसमेत
हानी टाउकोको दायाँ च लीमा ला यो। ीमती र छोरी खतरा भएकाले सामािजक सरु ाको लािग पिन ियनले
भइु मँ ा ढले । फे री एकपटक टाउकोमा हाने ँ ीमती हदैस मको कै द सजाय पाउनु उपयु देिखँदा सदर
मरे ँ भनेको सनु े ँ । यही अव थामा छोरो ँ दै आँगनमा हने ।
आयो छोरालाई पिन सोही ब चरोले हानी ढाल । म इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
घरिभ जाँदा दलानमा रहेको धा रलो हितयार कलम क यटु र: मि जता ढुंगाना
छुरी बोक आ नो नली खु ामा काटे ँ । घाँटीमा पिन इित संवत् २०७२ साल चैत २९ गते रोज २ शभु म् ।
सोही हितयारबाट काटेपिछ घरिभ नै ढले ँ भनी
३
उ लेख गरेको यहोराबाट सबैलाई मान मनसाय बनाई मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
यी ितवादीले हार गरेको चोट देिख छ । अड् केको ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RB-००३७,
ब चरो ता दा मतृ क छोरालाई र ीमतीलाई मा एक क पनीको नाम बदर ग रपाउँ, क साई पे टस नेपाल
चोट हा दा ीमती र छोरी दवु ैलाई एकै साथ गिहरो ा.िल.समेत िव. क साई नेरोलेक पे टस ा.िल
चोट पन स ने कुरा मा न नसिकने हँदा यी चोटह
क साइ नेरोलेक पे टस् ा.िल. भ ने
मतृ कह को यान िलने मनसायले नै ितवादीले नामबाट िनवेदकको क पनी िमित २०६८। ३। १९ मा
हार गरेको मािणत हने ।
दता भइसके पिछ क साइ पे टस् ा.िल. भ ने नामबाट
ितवादीले आवेश े रत ह याको िजिकर यसपिछ अक क पनी दता हँदा दवु ै क पनीम ये
िलएपिन यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम क साई पे ट् ससँग स बि धत क पनी यही हो भनी
सजाय ग रपाउँ भ ने िजिकर िलन नसके कोले आवेश कारोबार गनलाई म उ प न हने कुरा िनि तज तो
े रत ह यातफ वेश गनपन
ु खासै आव यकता भएकोले पनु रावेदक क पनीको नाम संशोधन गरी दता
छै न । यसमा पिन यानस ब धीको महलको १४ नं. गरेको र सो दता कायम राखेको सु क पनी रिज ार
ले ब चरो ज तो घातक हितयारको हारलाई समेटेको कायालयको िनणय क पनी ऐन, २०६३ को दफा
त छै न नै । यसमािथ एकपिछ एक गरी नगरे निबराएका ६(१) को रोहमा िु टपूण देिखने ।
सहारा र दयाका पा अबोध िशशहु समेत ३ जनाको
क साइ पे टस् िलिमटेड भ ने क पनी
ह यामा उ १४ नं. आकिषत हने अव था झनै जापानी क पनी रहेको र सो क पनीले भारतमा लगानी
हँदनै । मतृ कह को यान िलने िनयत नै िलई नशृ ंस गरी क साई नेरोलेक पे टस् िलिमटेड नामक क पनी
ह या गन यी ितवादी मतृ कह का पित र िपता हन् । दता गरेको नै गलत रहेको भ ने पनु रावेदकको ते ो
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. को योग गदा सावजिनक पनु रावेदन िजिकर छ सो कुरा िनवेदकले क साई
िहतको स व न भए नभएको कुरालाई पिन यानमा नेरोलेक पे टस् ा.िल. नाम राखी नेपालमा दता
रा नपु छ । बाब,ु पित नाताका ितवादीले गरेको य तो गरेको क पनीको दता बदर ग रपाउँ भनी असर पन
िनदयी वारदातमा िनजले मौका र अदालतसम स य जापानी वा भारतीय क पनी वा अ सरोकारवालाले
साँचो कुरा गरेकै आधारमा राय लगाउँदा समाजमा उजरु गरेमा िवचार हने कुरा भएको भनी पनु रावेदन
नकारा मक स देश जाने र कसरु तथा सजायमा अदालतले फै सलामा उ लेख गरेको बदुँ ा एकदम
अस तल
ु नसमेत हने अव था उ प न हन पु छ । मनािसब देिखने ।
आफूले कुनै कुरा बु ने यास नै नगरी शंकाको भरमा
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िनणय
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निमलेको भनी पनु रावेदकले उठाएको यावत् पनु रावेदन हँदा मतृ क राजकुमार लामालाई धा रलो हितयार योग
िजिकर आधारहीन देिखएका र सोबाहेक अ िजिकर गरी कत य गरी यी पनु रावेदक ितवादी शेरबहादरु
िलई पनु रावेदन नपरेको र आजको पेसीमा अनपु ि थत िब म भ ने सोमबहादरु लामाले मारेको देिखँदा मल
ु क
ु
रही थप तक रा न नसके को देिखँदा क पनी रिज ार ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. को
कायालयबाट भएको िमित २०६९।६।२४ को िनणय िवपरीत कसरु गरेको देिखएकोले ऐजनको १३(१)
उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको
२०७०।१०।२८ को फै सला उ टी ग रपाउँ भ ने सु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । उ
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।३।२१
फै सला सदर हने ।
गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा हने ठहछ । पनु रावेदक
इजलास अिधकृतः मक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ु ु द आचाय
क यटु रः च ा ितम सेना
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् । क यटु र: च ा ितम सेना
४
इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०६०७, कत य
इजलास नं. ६
यान, शेरबहादुर िब म भ ने सोमबहादुर लामा िव.
नेपाल सरकार
१
पनु रावेदक ितवादीले भने ज तो गाडीले मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
िकचेको भए पूरा गिहरो धा रलो चोट ला न स ने शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-१५३०, उ ेषण,
अव था नै हँदैन । घटना थल कृित मचु ु का, के शवराज छतकुली िव. मालपोत कायालय िचतवन,
जाहेरी दरखा त, पो टमाटम रपोट, िनज पनु रावेदक भरतपुरसमेत
ितवादीको सािबती बयान, अ य ितवादीह को
िनवेदक के शवराज छतकुलीको सािबक
बयान, जाहेरवालाको बकप एवम् अ य कागज िक.नं. ५२ बाट िक ाकाट भई कायम भएको िक.नं.
गनह को बकप समेतका आधारबाट मतृ क २३२ को े.फ.१-१-१६ को परु ै ज गाको मआ
ु जा
राजकुमार लामालाई यी पनु रावेदक ितवादीले नै
.१५,९१४।- िनधारण भएको र उ रकम िनजले
धा रलो हितयार योग गरी मारेको पषु िट
् हन आएको बिु झिलएको त य त कािलन िज ला कायालय,
छ । िनज ितवादी शेरबहादरु िब म भ ने सोमबहादरु िचतवनको च.नं.१५२० िमित २०३५।१०।९ को
लामाले मतृ क राजकुमार लामालाई धा रलो हितयार प साथ संल न िल टबाट देिखएको साथै उ स पूण
योग गरी मारेको पषु िट
् हन आएकोले मल
ु क
ु ऐन, ज गाको लगतसमेत क ा भई हेट डा-नारायणगढ
यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. को कसरु राजमागको नाममा े ता कायम भइसके को भ ने
अपराधमा ऐजनको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत मालपोत कायालय, िचतवनको िलिखत जवाफबाट
ज मकै द सजाय हने नै देिखन आयो । यी पनु रावेदक देिखएको छ । सो कुरा िलिखत जवाफसाथ पेस
ितवादीले िलएको पनु रावेदन िजिकर पिु हने कुनै भएका माणका ितिलिपबाट समेत पिु भएको छ ।
आधार माण देिखन नआएकोले सहमत हन नसिकने य तै िडिभजन सडक कायालय भरतपरु , िचतवनले
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मालपोत कायालय, भरतपरु लाई लेखेको च.नं. १५३ िश ा, वैिदक िश ा आिद स चालन भई रहेका
िमित २०६८।५।२१ को प मा उ हाजीपरु गा.िव.स. िव ालयलाई राि य मूलधारमा याई ितनको जगेना
९ख को िक.नं. ५२ को े फल १-१-१६ ज गाको गरी उ थान गनका लािग सामदु ाियक िव ालयका
मआ
पमा िवकिसत गद लैजाने सरकारी नीित अनस
ु जा रकम .१५,९१४।- यिकन भएको भ ने
ु ार
खल
नरु ानी ाथिमक िव ालय सामदु ाियक िव ालयको
ु ेको प समेत िमिसल संल न रहेको छ । यसरी उ
ज गा कानूनको रीत परु याई
पमा दता भई सोही अनस
् २०३५ सालमा नै ा
ु ार िश ा ऐन, २०२८ तथा
भएको देिख छ । सो समयपिछ पिन ज गा िफता गन िश ा िनयमावली, २०५९ बमोिजम िज ला िश ा
योजनको लािग “ थािनय अिधकारी” भनी तोिकएको कायालय, मोरङले िनयमन गरी आएको देिख छ । उ
मख
ु िज ला अिधकारीसम िनवेदन निदई मालपोत िव ालयले सामदु ाियक िव ालयका पमा िव ाथ
कायालयमा िनवेदन िदएको र यसमा पिन िमित त याङ् क, भौितक अव थाको त याङ् क आिद पठाई
२०६७।१२।३ मा मा हलाकबाट ा भई मालपोत सरकारी िनकासा सो िव ालयबाट माग भए अनस
ु ार
कायालय, िचतवनमा दता भएको िनवेदन धेरै िढला अ य सामदु ाियक िव ालय सरह िविभ न िशषकमा
गरी परेको देिखयो । आ नो हक चलनको लािग सरकारी अनदु ान समेत िदएको छ भने िवप ीले दाबी
सचेत रही उिचत समय िभ आव यक ि या ार भ िलए ज तो िनजी िव ालयको पमा वीकृत गरी
गनपनमा
सो नगरी बसेका िनवेदकलाई अदालतले स चािलत िव ालय होइन । िश ा ऐन, २०२८ को दफा
ु
म त गन स ने नदेिखने ।
१२ तथा िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २३ को
यसरी २०३५ सालमा . १५,९१४।- उपिनयम (१), (२), (३) र (४) समेतको ि या पूरा
मआ
ु जा कायम गरी दाबीको िक.नं. २३२ को १-१- गरी अकलाद िमयाँको अ य तामा िमित २०६८।९।६
१६ े फल भएको ज गा ज गा ाि ऐन, २०३४ मा िव ालय यव थापन सिमित गठन भएको हो भ ने
बमोिजम ा गरेको देिखएबाट ०-४-७ ज गा िश ा कायालय, मोरङसमेतको िलिखत जवाफ रहेको
अिध हणमा नपरेको त य समिथत हन नआएबाट छ । उ िलिखत जवाफ मा आ.व. २०६५।०६६ र
रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याई भएको पनु रावेदन आ.व. २०६७।६८ को िव ालय स चालन अनदु ान
अदालत, हेट डाको िमित २०७२।११।१९ को आदेश खच शीषकगत पमा देखाइएको छ । एउटा कानूनी
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सरकारी िनकायले िवगत आिथक वषह मा गरेको
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
बजेट खचको िववरण ततु गनु नै उ नरु ानी मदरसा
क यटु र: िसजन रे मी
िव ालय सामदु ाियक िव ालयको पमा सं थािपत
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभु म् । िव ालय भएको हने ।
२
नरु ानी मदरसा िव ालय सं थागत िव ालय
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
नभै सामदु ाियक िव ालयको पमा अनमु ित भई हाल
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०६७७, उ ेषण / स चालनमा रहेकोमा सामदु ाियक िव ालयको पमा
परमादेश, निजर िमयाँ िव. िज ला िश ा कायालय, स चािलत उ िव ालयको यव थापन सिमित िमित
मोरङ, िवराटनगरसमेत
२०६८।९।६ मा गठन गदा सोअनु प नै सामदु ाियक
कुनै पिन धम, भाषा, सं कृित, रीित रवाज, िव ालय यव थापन सिमितले अपनाउने छनौट
पर पराअनस
ु ार स चािलत वौ िश ा, इ लाम ि या अपनाई यव थापन सिमित गठन भएको
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पाइ छ । यसथ िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको मा कै द गन मनािसब देिखएको भनी अ.वं. १८८
आदेश जारी ग ररहन नपन हँदा खारेज हने ठहर्याई नं. बमोिजम य राय समेत मनािसब नै देिखन
िमित २०६९।२।१ मा भएको पनु रावेदन अदालत, आउँदा ितवादी रमेश सनु ारलाई मल
ु क
ु ऐन,
िवराटनगरको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय दफा ३
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन गरी अ.बं. १८८
क यटु र: िसजन रे मी
नं. बमोिजम १५ वष मा कै द सजाय गन रायसिहतको
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभु म् । पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित २०७१।१२।२६
को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश इजलास अिधकृत : आन दराज प त
शमा पौडेल, ०७२-RC-०१४४, कत य यान, क यटु र: ेमबहादरु थापा
नेपाल सरकार िव. रमेश सुनार
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादी रमेश सनु ारले मौकामा गरेको
४
वयान िनजको ई छािवपरीत भए गरेको भ ने मािणत मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी सपना
हन नआएको र िनजको सो बयान िमिसल संल न धान म ल, ०७२-CR-०१६३, अङ् गभङ् ग,
सा ी माणबाट समिथत भएको र मतृ कको शरीरमा रामकृ ण राई िव. नेपाल सरकार
आगो लागेपिछ िनजलाई बचाउनतफ यास नगरी
आँखा फुटाउने तवरले हार गरेको नभई
ए लै छाडी ितवादी आ नो घर गएको कुरा सु सामा य पमा हार गरेको भ ने ितवादीको बयान
अदालतमा भएको िनजको वयानमा उ लेख रहेकोमा एवम् पनु रावेदन िजिकर हेदा सामा य पमा हार गरेको
आफूले आगो नलगाएको भए यसरी भागी जाने भए आँखाबाहेक शरीरको अनहु ारको अ य भागमा
अव था नहने कुरा तकसङ् गत पबाट पु ाई भएको ला नु पनमा अ य लागेको नभई के वल आँखामा नै
देिखँदा िनज ितवादीले नै मतृ कलाई आगो लगाई ताक हार गरेको मु काले आँखा फुटेको कुरा जाहेरी
कत य गरी मारेको पिु भई िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, दरखा त, ितवादीको अदालत तथा अिधकार ा
यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय दफा ३ अिधकारीसम को वयान, घाँ जाँच ितवेदनसमेतका
बमोिजम सव सिहत ज म कै द सजाय हने ठहर्याएको माण कागजातले समेत एक अक मा समिथत गरेको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सला िमलेकै देिखन देिखँदा ितवादीले मु का हार गरी आँखा फुटाई
आउने ।
िदएको मािणत हन आउने ।
घटना म हेदा ितवादी रमेश सनु ारले
पीिडत जाहेरवाली वयम्ले अदालतमा
योजनाव ढङ् गबाट पूवतयारीसाथ उ कसरु आई बकप गदा लडेर िकलामा आ नो आँखा परी
अपराध गरेको नभई त काल दवु ै प बीच वादिववाद फुटेको भनी बकप गरेकोमा सोलाई माणमा हण
भई अ रङ् गाल मान योजनको लािग साथमा नगरी ितवादी रामकृ ण राईलाई कसरु दार ठहर गरी
िलई गएको पे ोल योग भई ततु वारदात सजाय गरेको भ ने आधारमा िन सा िदइएको छ ।
घिटत हन पगु ेको घटनाको त कालको प रि थित सोतफ िवचार गदा जाहेरवालीको बा या मक कारणले
एवम् अव थासमेतलाई िवचार गदा िनजलाई उ
प रवितत बयानलाई वत पमा ख डन गनपन
ु
ठहरअनस
ु ारको सजाय गदा चक पन देखी १५ वष अव था रह छ । आ नै पितबाट अङ् गगभङ् ग भएक
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पीिडत जाहेरवाली आ नै िहत िव िकन बकप माया, िव ास र स मानमा अडेको ह छ र यसमा
ग रन होला, कुन सामािजक, सां कृितक र आिथक एउटाले अकाको िव मा कुनै आपरािधक घटना
कारणले वा के कारणले पीिडत एकाएक प रवतन भइन घटाउन स ने प रक पनास म गरेको हँदनै । प नीसँग
सो नपन ह छ । पीिडतले आफै ँ अँ यारोलाई िकन कुनै कारणले बेमल
े हँदमै ा संवदे नशील अङ् ग आँखामा
वीकानु पर्यो होला यो पिन आँखाज तो शरीरको हार गनपन
ु अव था र कारण हँदैन । समानता तथा
लािग सवािधक नभई नहने य तो शरीरको अङ् ग आ मस मानका साथ बाँ न पाउने मािनसको नैसिगक
जसिवना जीवन अ य त चनु ौतीपूण ब न पगु ेको छ । अिधकार हो । कुनै पिन बहानाबाजी, कारण, अव था
वयमलाई परािजत गन प रक पना यायमा गरेको वा प रि थितले पिन सो अिधकार हनन् हनु हँदैन ।
हँदनै । यायकताले ितकूल बयानको बा या मक आ नो संर क वमा रहेक , आफूले सदैव र ा गनपन
ु
प रि थितलाई म यनजर रा नु पदछ । ितकूल प नीलाई अ धो बनाएको अव थामा िनजलाई कम
बयानलाई यायको कसीमा हेन आव यक छ । ितवादी सजाय गरी सजाय घटाउने अव था र कारण हँदनै ।
रामकृ ण राई वयम्ले पीिडतलाई िहकाएको कुरामा घर र पित जसबाट जहाँ आफू बढी सरु ि त भएको
वीकारोि रहेको छ । साथै स पणु व तगु त माणले अनभु ूित गदछन् िक सोही ठाउँमा र यि वाट िहंिसत
ितवादीले िहकाएको कुरालाई थािपत गरेको छ । हनु बढी डर ला दो अव था हो । य तोमा लो ने
व तगु त माणलाई खि डत गन नसके को अव थामा पीडक भएकै आधारमा सजाय घटाउँदा यायोिचत
यस अदालतबाट मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान नहनक
ु ा साथै घरेलु िहंसा िनय ण र रोकथाममा
गरेको िमित २०७२।०२।२१ को आदेशमा िन सामा बाधा उ प नसमेत हन स दछ । नाताले अपराधबाट
िदइएको कारणसँग सहमत हन नसिकने ।
उ मिु वा Concession पाउन नस ने ।
ितवादीलाई के कित सजाय हने भ ने
पीिडतको एउटा अङ् ग पिहले नै पूण पमा
स ब धमा िवचार गदा अब एउटास म आँखा काम निदने छ । सो कुराको ितवादीलाई पूण जानकारी
फुटाएकोमा एउटै काम गन दईु अङ् गम ये एक छ । य तो एउटा अङ् ग बेक मा भइरहेको अव थामा
अङ् गभङ् ग गराएको मानी सोअनु प सजाय िनधारण अक अङ् ग पिन काम नला ने बनाई िदने कायले उ
गनपन
ु हो वा एउटा आँखा पिहले नै काम नला ने भएका अङ् ग पूण पमा काम नला ने भई सो अङ् गको पूण
कारण अङ् गभङ् ग वापतको पूरै सजाय गनपन
पमा अङ् गभङ् गका पमा रहन जाने अव था ह छ ।
ु हो सो
स ब धमा िवचार गनपन
ु देिखयो । फौजदारी कानून र जसको प रणाम व प एउटै काम िदने दईु अङ् गम ये
यायको एउटा मह वपूण उ े य भनेको कसरु दारलाई एक अङ् गमा अङ् गभङ् ग भएको भ ने अव था ततु
सजाय गनको
ु साथै अपराधको रोकथाम र िनय ण मु ाको पीिडतको अव था रहेको छै न । सो भएबाट
गरी समाजमा शाि त र यव था कायम गनु पिन आँखा नदे ने गरी आँखा फुटाली शि हीन ग रिदएको
हो । कसरु दारलाई सजाय तो दा द ड गरे ज तो मा देिखन गई सोही मतु ािबक सजाय िनधारण हने ।
देिखनु हँदैन । कसरु को मा ा र गा भीयताअनस
मल
ु ार
ु क
ु ऐन, कुटिपटको महलको २ नं. मा
द ड पाएको अनभु ूित गरी प ातापको वातावरण पिन आँखाको हेन शि हीन गरी वा आँखा फोरी ि िवहीन
िसजना हने िकिसमले द ड गनपन
ु ह छ । यी पनु रावेदक बनाइिदएमा अङ् गभङ् गको खत ठहछ भ ने कानूनी
र पीिडत पितप नी नाताका भई सँगै बसोबास गरेको यव था रहेको छ । यसै गरी सोही महलको ६ नं.
त यमा िववाद छै न । पितप नीको स ब ध पूणत: मा ि िवहीन बनाएको खतमा सो गनलाई ३ लाख
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ज रवाना गरी ८ वष कै द गनपछ
ु भ ने कानूनी यव था / परमादेश, िटकाराम जैसी िव. वा य तथा
हँदा एउटा अङ् ग बेक मा भई रहेको अव थामा अक जनसङ् या म ालय रामशाहपथ, काठमाड समेत
अङ् ग पिन काम नला ने बनाई िदने कायले आँखाज तो
िनवेदक वा य सेवाअ तगतको कमचारी
शरीरको मह वपूण अङ् ग पूण पमा काम नला ने भई भएको र िनजको सेवा सतस ब धी ऐनको पमा
सो अङ् गको पूण पमा अङ् गभङ् गका पमा रहन नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल
जाने अव था हँदा यी ितवादीले आ नी ीमतीलाई वा य सेवा िनयमावली, २०५५ रहेभएको
पूण पमा दवु ै आँखा नदे ने गरी ि िवहीन बनाएको पाइ छ । िनवेदक िज ला वा य कायालय,
मािणत हन आउने ।
जाजरकोटमा कायरत रहेको र सो थानमा िनज
अतः उि लिखत आधार, कारण, माणको किहलेबाट कायरत रहेको हो भ ने नखल
ु ाए तापिन
िववेचनाबाट ितवादी रामकृ ण राईले दायाँ आँखा यूनतम सेवा अविध नपगु ी स वा ग रएको भ ने
नदे ने पीिडत जाहेरवाला िनशा भ ने च कला दाबी निलएबाट िनजको सो थानमा यूनतम सेवा
राईलाई कुटिपट गरी िनजको बायाँ आँखा फोरी अविध पिु गसके को नै देिख छ । लामो समयस म
ि िवहीन बनाई मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको महलको कुनै एक थान वा कायालयमा मा काय गन
२ नं. अ तगतको कसरु गरेको िनिववाद पमा पिु
पाउनु पदछ भनी स वास ब धी यव था गन
भएकोले कुटिपटको महलको ६ नं. बमोिजम ितवादी ऐन िनयमावलीको यव थालाई िव ेषण गन
रामकृ ण राईलाई ८ (आठ) वष कै द र .१०,०००।– िम दैन । यस कृितको िनवेदन दाबीलाई
(दश हजार) ज रवानाको सजाय हने ठहयाई सु झापा कानूनस मत मा नसमेत िम दैन । जहाँस म िनजको
िज ला अदालतले िमित २०६९।१०।१७ मा गरेको पदनाम मा कायम गरेको तर िसिनयर अ.हे.व.
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, ईलामको को पदबाट िव थािपत गराएको भ ने छ, िनजको
िमित २०७०।१२।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा यस स वा िज ला वा य कायालय, जाजरकोटको
अदालतबाट िमित २०७२।०२।२१ मा दान ग रएको िस.अ.हे.व.बाट गङ् गापरु वा य चौक , बाँकेमा
िन सासँग सहमत हन सिकएन । झापा िज ला रहेको सोही पदमा स वा गरेको देिख छ । यसबाट
अदालतको फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन िनवेदकलाई िज मेवारीबाट हटाएको भनी अथ गन
अदालत, ईलामको िमित २०७०।१२।२६ को फै सला निम ने ।
सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
िनवेदकलाई वा य सेवा िनयमावली,
नस ने ।
२०५५ को िनयम ३१क को उपिनयम (१) बमोिजम
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
तोिकएको समयमा मा स वा गनपन
ु भ ने िनवेदकको
इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभु म् । माग तफ हेदा उ िनयम ३१क को देहाय (१) मा
कमचारीलाई स वा गदा सोको समय तािलका
इजलास नं. ७
र अविध िकटान ग रएको देिख छ । जसअनस
ु ार
कमचारीको स वा गदा म ालयले येक वषको
१
असोज मिहनामा, िवभागले येक वषको काितक
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
मिहनामा र े ीय िनदशनालयले येक वषको
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०५५१, उ ेषण मङ् िसर मिहनामा स वा गन स ने ावधान रहेको
25

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, माघ - १
देिख छ । तर सोही िनयमावलीको िनयम ३१क को िव मानता देिखन आएन । िनवेदनस म िदएको भ ने
उपिनयम ३ मा उपिनयम १ मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको आधारमा िवक प समा भयो भ ने अथ गन िम ने
भए तापिन कुनै कायालयमा दरब दी र भई वा य होइन । यसबाट वैकि पक उपचारको यव था ऐनमा
सेवा वाहमा किठनाई उ प न भएमा, ाकृितक उपल ध भइरहेको भ ने त यलाई िनवेदक वयम्ले
कोप वा सं ामक रोग वा महामारी िनय ण गन पिन वीकार गरेको अव थामा रट े ािधकार
आव यक भएमा, िवभािगय मख
आकिषत हन स ने नदेिखने ।
ु वा कायालय मख
ु
वा आयोजना मख
यसरी िनवेदकलाई कानूनमा यव था
ु भई काय स चालन गन िवशेष
िज मेवारी िदनु परेमा, अ ययन र असाधारण िबदा भएबमोिजमको कायिविध अपनाई तोिकएको मापद ड
बसेका कमचारीको पदािधकार अ य थानमा सारी र ि याबाट अिधकार ा अिधकारीबाट स वाको
सो थानको पूित गन आव यक भएमा म ालयको िनणय भएको देिखएको र सो िनणयउपर वैकि पक
वीकृित िलई िवभागीय मख
ु ले अ य अविधमा पिन उपचारको यव थासमेत रिहरहेको अव थामा रट
स वा गन स ने गरी कानूनमा प यव था भएको े ािधकार आकिषत हन स ने अव था देिखएन ।
देिख छ । यसबाट िनवेदकले तोिकएको समयभ दा तसथ िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन ।
फरक समयमा आफूलाई स वा ग रयो भनी िलएको रट िनवेदन खारेज हने ।
दाबी मनु ािसब देिखन नआउने ।
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
िनवेदकको स वा संशोधन गन स ने िवक प क यटु र: िसजन रे मी
वाँक नै रहेको अव थामा रट े ािधकार आकिषत इित संवत् २०७३ साल असार ८ गते रोज ४ शभु म् ।
हन नस ने भ ने िवप ी वा य म ालय तथा
२
वा य सेवा िवभागको िलिखत जावाफमा िलएको मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
िजिकरतफ िवचार गदा वा य सेवा ऐन, २०५३ शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०५५०, उ ेषण,
को दफा २० को उपिनयम २(क) बमोिजम स वा च डकुमार काक िव. वा य तथा जनसङ् या
गन अिधकार ा अिधकारीले गरेको स वा संशोधन म ालय रामशाहपथ, काठमाड समेत
तथा िमलानको लािग स वा गन अिधकारीभ दा
वैकि पक उपचारको यव था रिहरहेको
एक तहमािथको अिधकारीसम िनवेदन पेस गनपन
भ ने िवप ी वा य म ालय तथा वा य सेवा
ु
कानूनी यव था रहेको देिख छ । सो कानूनी िवभागको िजिकरतफ िवचार गदा नेपाल वा य
यव थाबमोिजम िनवेदकले िनवेदन यहोरामा नै सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० को उपिनयम २(क)
िनजलाई स वा गन िनकाय वा अिधकारीभ दा एक बमोिजम स वा गन अिधकार ा अिधकारीले गरेको
तहमािथको अिधकारी वा िनकायमा िनवेदन दता स वा संशोधन तथा िमलानको लािग स वा गन
गराएको तर सो िनवेदनमा के िनकासा भएको हो सो को अिधकारी भ दा एक तहमािथको अिधकारीसम
ित ा गरेको वा िनवेदनउपर हने िनणयलाई बेवा ता िनवेदन पेस गनपन
कानूनी यव था रहेको
ु
गरी रट े ािधकारअ तगत यस अदालतमा वेश देिख छ । िनवेदकले आ नो रट िनवेदनको यहोरामा
गरेको देिखयो । य तो अव थामा वैकि पक उपचारको नै िनजलाई स वा गन िनकाय वा अिधकारीभ दा एक
यव था नरहेको वा भावहीन रहेको अव थाको तह मािथको अिधकारी वा िनकायमा िनवेदन िदएको
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तर सो िनवेदनमा अि तम सनु वाई भइसके को भ ने
देिखँदैन । यसरी िनवेदन िदने औपचा रकतास म
इजलास नं. ९
रट िनवेदकले पूरा गरेको तर यसबाट िनणय नहँदै
वैकि पक उपचारको यव था िव मान रिहरहेको
१
अव था देिखएको र सो त यलाई िनवेदक वयम्ले मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
पिन वीकार ग ररहेको अव थामा सो यव थाको दीपककुमार काक , ०७१-RC-००६२, ०७१-CRउपयोग नगरी रट े ािधकार आकिषत हन स ने ११७१, कत य यान, नेपाल सरकार िव. पदमबहादुर
नदेिखने ।
प रयार दमाई, पदमबहादुर प रयार दमाई िव. नेपाल
िनवेदकको थाई वतन िज ला जाजरकोट सरकार
खलगा गा.िव.स. रहेभएको देिख छ । िनज २०६६
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी तथा सो
सालदेिख नै िज ला वा य कायालय, जाजरकोटमा जाहेरीलाई समथन हने गरी अदालतमा गरेको बकप ,
रहेको भ ने रट िनवेदन साथ िनजले पेस गरेका ितवादीले मौकामा र अदालतमा गरेको सािवित बयान
कागजातह बाट देिखएको छ । िनजको हालको पदमा ितवादीको ीमती मनमाया प रयारले गरेको बयान,
तरविृ भएप ात पिन सोही थानमा रिहरहेको सो घटना थल तथा लासजाँच कृित मचु ु का, शव
अवधी दईु वषभ दा बढी भएको पिन देिखयो । यसरी परी ण ितवेदन, बरामदी मचु ु कासमेतबाट ितवादी
लामो अविधस म आफूलाई अनक
ु ू ल र पायक पन पदमबहादरु प रयारले िललाबहादरु प रयारलाई
कायालयमा मा रिहरहन पाउनु पदछ भ ने गलत धा रलो खक
ु ु रीले हानी काटी ह या गरी यानस ब धी
मनसाय रािख िलएको िनवेदन दाबीलाई कानूनस मत ग भीर कसरु गरेको देिखन आएबाट िनजलाई
दाबी मा न नसिकने ।
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको पनु रावेदन
अतः िनवेदकलाई कानूनमा यव था अदालत, जनकपरु बाट भएको फै सलालाई अ यथा
भएबमोिजमको कायिविध अपनाई तोिकएको मापद ड र भ न िमलेन ।
ि या अपनाई अिधकार ा अिधकारीबाट स वाको
पनु रावेदक ितवादी पदमबहादरु प रयारलाई
िनणय भएको देिखएको छ । आफूलाई अनक
ु ू ल पन ठहरेबमोिजम सजाय गदा चक पन भनी मल
ु क
ु
कायालयमा सदैव काय गन पाउनु पदछ भ नु कानून ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम
र यायस मत पिन देिखँदनै । साथै रट िनवेदकलाई बा (१२) वष कै द सजाय हन पनु रावेदन अदालत
स वा गन गरी भएको िनणयउपर वैकि पक उपचारको समेतले य गरेको रायका स ब धमा िबचार गदा,
यव था समेत रिहरहेको अव थामा रट े ािधकार ितवादी र मतृ क िबच यानै िलनु पन स मको पूव
आकिषत हन स ने अव था देिखएन । तसथ िनवेदन रसइबी नभएको, ितवादीले मतृ कलाई मान पूव
मागबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन । रट िनवेदन योजना तयारी तथा मनसाय राखेको नदेिखएको,
खारेज हने ।
मतृ कले ितवादीको ीमतीलाई िनज घरमा नभएको
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
अव थामा यौनस पक रािखरहेको देखेप ात सोही
क यटु र: िसजन रे मी
ज रयाबाट रसको आवेशमा आई मतृ कलाई लखेटदै
इित संवत् २०७२ साल चैत १६ गते रोज ३ शभु म् । लगी हितयार योग गरी काटी मारेको र अनस
ु धानको
ममा र अदालतमा बयान गदा घटनाको यथात िववरण
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निछपाई स य त य कुराको खल
२
ु थ बयान गरी याय
स पादन कायमा सहयोग परु याएको
तथा अदालतमा मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
्
बयान गदा कसरु गरेकोमा पछुतो मानी ायि त गरेको दीपककुमार काक , ०७१-RC-००६७, ०७१र िनजको उमेर ६१ वष भई शारी रक दबू लतासमेत CR-०९०२, १०९७, कत य यान, नेपाल सरकार
भएको आधारमा ितवादी पदमबहादरु प रयारलाई िव. अिमतादेवी गोइत, नेपाल सरकार िव. जुगे रदेवी
सव वसिहत ज म कै द गदा चक पन स ने देिखँदा गोइत, अिमतादेवी गोइत िव. नेपाल सरकार
कै द वष बा (१२) मा हन मनािसब देखी अ.ब.
ततु मु ामा ितवादी अिमतादेवी गोइतले
१८८ नं. बमोिजम िस धल
ु ी िज ला अदालतबाट िमित सिु जतकुमार गोइतलाई हँिसया ज तो धा रलो
२०६९।५।२८ मा फै सला हँदा य भएको राय सदर हितयारले छातीमा हानी घाइते बनाएको कुरा िकटानी
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट य
जाहेरी, ितवादीले मौकामा गरेको बयान तथा
भएको उ राय िमलेकै देिखने ।
अदालतमा गरेको बयान, बरामदी मचु ु कालगायत
मािथ िववेिचत त य, माण, कानून माणबाट प भएको पाइ छ । हँिसया ज तो धार
एवम् िमिसल संल न कागजातह बाट ितवादी भएको घातक हितयारले रोपी हानी घाइते बनाई
पदमबहादरु
प रयारलाई िस धल
ु ी िज ला सोही कारणबाट िनजको मृ यु भएको त य थािपत
अदालतबाट अिभयोग मागदाबी अनस
ु ारको कसरु मा भएको र धा रलो हितयारले हानी रोपी यान मारेमा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने कानूनी
नं.अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादी यव थासमेत भएको हँदा ितवादी अिमतादेवी गोइत
मनमाय प रयारलाई सोही ऐनको यानस ब धीको यादवलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी
महलको २५ नं. बमोिजम . बीस (२०) ज रवाना भएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला
हने ठहर्याएको िमित २०६९।५।२८ को फै सलालाई िमलेकै देिखन आउने ।
सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट
रामई र गोइतले िदएको िकटानी जाहेरी,
िमित २०७०।१२।१२ भएको फै सला िमलेकै
ितवादीले मौकामा गरेको सािबती बयान, शव परी ण
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी पदमबहादरु
ितवेदन, बरामदी मचु ु का, घटना िववरण कागज,
प रयारलाई सव वसिहत ज मकै द सजाय गदा चक घटना थल कृित मचु ु कालगायत िमिसल संल न
पन देिखन आएकोले िनज ितवादीलाई अदालती माण र कागजात, वारदात हँदाको प रि थित र
ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम बा (१२) वष अव थाको मू याङ् कनसमेतबाट ितवादी कारीभ ने
कै द सजाय हन मनािसब हने भनी राय य भएको अिमतादेवी गोइत यादवको हँिसयाले हानेको कारणबाट
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को रायसमेत िमलेको मतृ क सिु जतकुमारको मृ यु भएको देिखन आएको
देिखँदा िनज ितवादीलाई १२ वष कै द सजाय हने हँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न १३(१) नं. बमोिजम सव व सिहत ज म कै द हने तथा
नस ने ।
अका ितवादी जगु े रीदेवी गोइतको ततु वारदातमा
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
संल नता नदेिखएबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभु म् । पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला मनािसब नै
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देिखयो ।
अनस
ु ार बा (१२) वष कै द सजाय हने ।
ितवादी कारीभ ने अिमतादेवी र मतृ क इजलास अिधकृतः य साद भ राई
सिु जतकुमार काका भितजी नातामा पन देिखएको, क यटु र: उ रमान राई
मतृ कलाई ितवादीले मानु पन कुनै पिन पूव रसइबी, इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभु म् ।
पूवतयारी के ही पिन नदेिखएको, सडकमा बगेको
३
पानीको िवषयलाई िलई ितवादीक आमा जगु े रीसँग मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
मतृ कको झगडा िववाद हँदा िनजक आमालाई मतृ कले म ल धान, ०७०-CI-०९९६, अंश नामसारी,
कुटिपट गरेको अव थामा ितवादीलाई समेत मतृ कले मुरली ह रजन िव. सु दर ह रजन
गाली गदा घाँस काटी आएको अव थामा आफूसँग
पनु रावेदक ितवादीले मेरो िनजी आजनबाट
भएको हँिसयाले मतृ कको छातीमा घो ँ न गई मतृ कको जोडेको स पि हो भनी िजिकर गरे पिन उ
मृ यु हन गएको तथा िनजले अदालतमा समेत हातमा स पि पिहलेदिे ख कमाई आएको हकभोगको
हँिसया रहेको त यलाई वीकार गरी बयान गरेको कारणबाट उखडा ज गा, उखडा िवशेष अदालत,
एवम् िनजको उमेरसमेतलाई िवचार गदा ितवादी
प देहीको िमित २०४०।१।२० को िनणयबमोिजम
कारीभ ने अिमतादेवी गोइत यादवलाई सव वसिहत मरु ली ह रजनको नाउँमा दता भएको देिख छ । सो
ज मकै द गदा चक पन स ने देिखँदा कै द वष बा समयमा यी वादी ितवादीह एकसगोलमा नै रहेको
(१२) मा हन मनािसब देखी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. अलग अलग छु ई िभ न भई बसेको भ ने नदेिखँदा
१८८ नं. बमोिजम धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित एकसगोलका प रवारको हकभोगको आधारमा हक
२०६९।९।२२ मा फै सला हँदा य भएको राय सदर कायम हन आएको स पि यी पनु रावेदक ितवादीको
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट य
मा िनजी आजन हो भनी लेनदेन यवहारको ८ नं. र
भएको उ राय िमलेकै देिखन आउने ।
अंशब डाको १८ नं. समेतले मा न िम ने देिखएन । यी
मािथ िववेिचत त य, माण, कानूनसमेतको पनु रावेदक ितवादीले मेरो िनजी आजनको हो भनी
आधारमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, दाबी िलएपिन आ नो दाबीलाई माण ऐन, २०३१ को
यानस ब धीको महलको १ नं. र ऐ. १३(१) नं. को दफा २९ बमोिजम पिु गन सके को देिखएन । के वल
कसरु कायम गरी ऐ. १३(१) नं. अनस
ु ार ितवादी कारी आ नो नाउँमा दता भएकै आधारमा िनजी स पि हो
भ ने अिमतादेवी गोइतलाई सव वसिहत ज मकै दको भनी अनमु ान गन िम ने नदेिखँदा यस अदालतबाट
सजाय गरी तथा अका ितवादी जगु े रीदेवी गोइतलाई िमित २०७०।११।२३ मा िन सा दान गदा िलइएका
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको धनषु ा आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
िज ला अदालतको िमित २०६९।९।२२ को फै सला
वादी दाबीबमोिजम वादीले ३ भागको १ भाग
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित अंश पाउने ठहरी सु बाट भएको फै सला सदर गरेको
२०७०।१२।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०६८।१२।१३
हने ठहछ । ितवादी कारीभ ने अिमतादेवी गोइतलाई को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने इजलास अिधकृतः य साद आचाय
देिखन आएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् ।
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§ यसै लगाउको ०७०-CI-०९९७, अंश िवषयमा िवप ी नेपाली राजदूतावास वालाल परु बाट
नामसारी, मुरली ह रजन िव. च दर ह रजन स बोधन भई ततु िनवेदनको औिच य नै समा
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको देिखँदा मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी
भएको छ ।
हन स ने नदेिखने ।
तसथ, िवप ीम येको नेपाली राजदूतावास
इजलास नं. ११
वालाल परु को िमित २०७१।१२।३० (१३ अि ल,
२०१५) को सूचना उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ
१
भनी िनवेदकले माग गरेको सूचना िवप ी दूतावासको
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी िमित २०७२।३।७ (२२ जनु , २०१५) को सूचनाबाट
काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०९४७, खारेज भइसके को देिखई िनवेदनको योजन नै समा
उ षे ण / परमादेश, अिधव ा पु पराज पौडेल िव. भएको देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
जारी ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िवप ी म येको नेपाली राजदूतावास इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम
वालाल परु ले अवैधािनक पमा नेपाली नाग रक इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभु म् ।
कायरत मलेिसया सरकारको गहृ म ालयअ तगतको
२
अ यागमन िवभागको २८ अग ट, २०१४ को मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
प ानस
ु ार आ वासी कामदार नेपाली नाग रकह मािथ काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-१०५२,
अ य अनािधकृत यि ह बाट हन स ने ठगी रोक उ ेषण / परमादेश, िहमालय फाइना स िलिमटेड
सरल र सगु म पमा या ा सिु नि त गनका लािग या ा शाखा कायालय, िवराटनगर मोरङको तफबाट ऐ.
अनमु ितको िनवेदन िदँदा कोपेरासी इिम ेसन बरहद को के ीय कायालय, का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.
मलेिसयाको रिसदसमेत संल न हनपु न भनी िमित ११ ि थत िहमालय फाइना स िलिमटेडका िनिम
२०७१।१२।३० (१३ अि ल, २०१५) मा सूचना कायकारी अिधकृत काशबहादुर काय थ िव. झापा
जारी गरे पिन सूचनाको काया वयन ममा देिखएका िज ला अदालतसमेत
सम या र कामदारह को असिु वधालाई वयम्
कजा िलन सरु णमा िदएको जेथा सरु ण
दूतावासले मनन् गरी िमित २०७२।३।७ (२२ जनु , िदनेको हक नपगु ी क चा ठहरेमा िनवेदक िव ीय
२०१५) मा कोपेरासी इिम ेसन बरहद मलेिसयाको सं थाले ऋणीको अ य जायजेथाबाट ऋण असल
ु ीको
रिसद साथै रा न, याउन नपन गरी अिघ लो सूचना ि या अवल बन गन स ने नै ह छ । दूिषत पमा
खारेज गरी िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको चासो दता गराएका दतावालाबाट िधतो िलएको स पि बाट
िच तालाई स बोधन ग रसके को िवप ी राजदूतावासको नै ऋण असल
ु गन पाउनु पछ भ ने िनवेदकको िनवेदन
िलिखत जवाफबाट देिखन आउँछ । यसरी जारी िजिकर कानूनस मत नदेिखने ।
भएको दो ो सूचनालाई िनवेदकले अ यथा भनी थप
िवप ी म.ु स. गन ेमकुमारी िघिमरेको व.
िजिकर िलएको नदेिखएको र इजलासबाट पटकपटक पितले २०३४ सालमा राजीनामा पा रत गरी िलएको
पक
ु ारा गदासमेत िनवेदक छलफलमा उपि थत हन ज गामा सोही िमितदेिख नै राजीनामा पा रत ग रिलनेको
नसके को समेतबाट िनवेदकले िनवेदनमा उठाएका हक िसजना ह छ । दािखल खारेज हन बाँक रहेको
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कारणले राजीनामा गरी िलने यि को हकमा असर पन हँदा उ फै सलाह मा ितपािदत िस ा तसमेतका
अव था हँदैन । य तो हक भई दािखल खारेज गन मा आधारमा िनवेदक िव ीय सं थाको िनवेदन िजिकर
बाँक रहेको स पि मल
ु क
ु ऐन, ज गा पजनी गनको औिच यपूण रहेको देिखन नआउने ।
महलको २ क नं. मा “आ ना हक हन आई दािखल
तसथ, मािथ उि लिखत कानूनी आधार
खा रज गनपन
ु भएको र दतावाला मरी हकवालाको एवम् यस अदालत पूण इजलाससमेतबाट ितपािदत
नाममा सानमा समेत पतीस िदनिभ दािखल दता िस ा तका आधारमा िमित २०३४।१२।३१ मा
नगराई याद गज
ु ारी बसेकोमा पिछ दािखल दता िलखत पारीत गरी िलएको ज गामा म.ु स. गन िवप ी
गराउन दरखा त िदएमा जितसक
ु ै अविध यितत भए ेमकुमारी िघिमरेको हक थािपत भइरहेकोमा य तो
पिन दश पैयाँ द तरु िलई नामसारी दािखल खारेज ज गा िवप ीह इ ेस राणा र धमपोमु िल बल
ु े
ग रिदनु पछ । यो ऐन लागू हनभु दा पिहले ज गाको दूिषत पमा हक ह ता तरण गद तहतह हँदै िवप ीह
नामसारी दािखल खारेज गन याद गु क
े ा कलमह मा िभमराज ब नेत र बाबरु ाम अिधकारीका नाममा
समेत सोबमोिजम द तरु िलई नाउँसारी दाखेल दूिषत पमा दता भई िनवेदक िव ीय सं थाले िधतोमा
ग रिदनु पछ” भ ने यव था भएको हँदा दािखल िलई रो का राखेकै कारणले उ स पि बाट बकको
खारेज नभएकै कारणबाट राजीनामा पा रत गराई िलने लगानी असल
ु गन हक पु ने अव था नहँदा फै सला
यि को ज गाको िसिजत सा पाि क हक समा हने काया वयनका ममा झापा िज ला अदालतबाट िमित
अव था नहने ।
२०७२।१।२५ मा भएको आदेश र सो आदेशसमेतका
ततु िववादमा िनवेदक िव ीय सं थाका आधारमा झापा िज ला अदालतले िनवेदक सं थालाई
ऋणीका परदाता धमपोमु िल बूले दोहोरो राजीनामा प.सं. २०७१/०७२ च.नं. ११५४० बाट िमित
गरी िलएको िलिखत नै बदर हने ठहरी झापा िज ला २०७२।१।३० मा रो का फुकुवा गनु भनी लेखेको
अदालतबाट िमित २०५५।१०।२५ मा भएको प समेतमा कुनै कानूनी िु ट रहेको नदेिखएकाले
फै सला पनु रावेदन अदालत, इलामबाट सदर
ततु िनवेदन खारेज हने ।
ठहरी िमित २०५७।१।८ मा फै सला भई अि तम इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
रिहरहेको अव थामा अदालतको अि तम फै सला क यटु र: मि दरा रानाभाट
काया वयनका ममा झापा िज ला अदालतबाट िमित इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभु म् ।
२०७२।१।२५ मा भएको आदेश कानूनसङ् गत रहेको
देिख छ । िनवेदकले िनवेदनमा उ फै सलासमेत बदर
इजलास नं. १२
गनतफ दाबी िलएको अव था पिन देिखँदैन । यसरी
अिधकार ा अदालतबाट फै सला भई अि तम रहेको
१
फै सलाबमोिजम काया वयनका ममा अदालतबाट मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
भएको आदेशबाट िनवेदकको हक हनन् भएको मा न िव भर साद े , ०७०-CI-०५६०, अंश दता,
िम ने नदेिखने ।
हंसरिजयादेवी तेिलन िव. िशवदुलारी तेिलनसमेत
वा तिवक हकवालाले दा.खा. नगरेको ज गा
ततु अंश मु ा वादी हंसरिजया देवीले
दूिषत पमा तह तह हक ह ता तरण गरी िधतो रा ने िमित २०६२।२।२९ मा दता गरेपिछ सासू िशव
र ऋण लगानी गन गरेको कायले मा यता पाउन नस ने दल
ु ारीले छोरा िवहारी साहउपर िमित २०६२।५।६
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मा अंश मु ा दता गराएको त य रहेको छ । उ
दायर भएका मूल अंशीयारह को बीचको अंश मु ामा
त यह बाट यी वादी हंसरिजया देवीले िमित कानूनी ि या बढाई कानूनबमोिजम फै सला एवम्
२०६२।२।२९ मा ततु अंश मु ा दता गराए तापिन फै सला काया वयन गन ज ता काय गन कुनै कानूनले
िनज वादीले िमित २०६२।११।१८ मा तारेख गज
देिखँदनै । अदालतमा उपि थत रही
्
ु ारी बाधा परु याएको
ततु मु ा तामेलीमा रही िमित २०६५।११।२५ मा आ नो हक ित जाग क रहने यि ह को बीचमा
मा जागी कारवाही भएको रहेछ । वादी हंसरिजया परेको अंश ज तो मु ामा िछटो कारवाही िकनारा गनु
देवीले २०६२।२।२९ मा अंश मु ा िदए तापिन िनज अदालतको कत य पिन हने ।
वादी वयम्ले आफूले िदएको मु ामा चासो निदई
िशवदल
ु ारी र िनजका छोरा िवहारी साह मूल
उदािसन भई लामो समयस म बिसरहेको देिखँदा यो अंिशयार रहेको देिख छ । िवहारी साहका दईु प नी
अंश मु ामा तायदाती फाँटवारी िमित २०६८।६।५ र जेठी वादी हंसरिजया देवी र का छी प नी का तीदेवी
िमित २०६८।८।२५ मा मा माग गन आदेश भएको रहेको भ ने देिख छ । का छी प नी का तीदेवीबाट
देिख छ । अंश मु ा दायर गरी सके पिछ तायदाती एक छोरा ओमशंकर साद र छोरी सनु ीता कुमारीको
फाँटवारी माग नगद वादीले तारेख गज
ु ारी बसेको जायज म भएको देिख छ । मूल अंिशयार आमा
अव था छ । तायदाती फाँटवारी नै माग नभएको हँदा िशवदल
ु ारी र छोरा िवहारी साह दईु जना रहेको
के वल अंश मु ा दायर गरेको आधारले मल
ु अंिशयार पाइयो । व ततु ः मूल अंिशयार दईु जनाको एकभाग
आमा र छोराको बीचमा अंश ब डा नभई सगोलमा ब डा भएर वादीका पित िवहारी साहले ा गन एक
रहेको भनी मा न नसिकने ।
भागबाट वादीका सौता, सौतेनी छोराछोरीसमेत पाँच
आ नो अंश हकतफ जाग क रिह अदालतमा भागम ये एक भाग अंश ा गन देिखने ।
दायर गरेको मु ामा चासो िच ता देखाई आ नो हक
व ततु ः उ िक.नं. ९ र ५० का ज गा
ा गनतफ वादीकै िज मेवारी र दािय व पिन हो । ितवादी िवहारी साह तेलीको नाउँमा जाने र दता
िनज वादीले अंश मु ा दायर गरी रहेकोमा सो अंश हने अव था नै नरहेको हँदा सो ज गाह छु ी िभ न
मु ामा अंिशयार सङ् या र तायदाती फाँटवारी मा ने भइसके को िशवदल
ु ारीको नाउँमा दा.खा. भइसके कोले
यिकन हने काय नै नभई तामेलीमा रहेको छ । सो अंश उि लिखत २ िक ा ज गाबाट पनु रावेदक वादीले अंश
मु ा दायर हँदमै ा अ अंशीयारह को बीचमा अंश मु ा पाउने देिखन नआउने ।
ला नै नस ने भ ने पिन हँदैन । मल
अतः उपयु िववेिचत आधार माणह बाट
ु अंिशयारह सासु
िशवदल
ु ारी र िनजका छोरा िवहारी साह रहेको भ ने ितवादी िशवदल
ु ारी अदालतको फै सला र ब डा
त यमा िववाद छै न । वादी हंसरिजयादेवीले आ नो मचु ु काबाट छु ई िभ न भइसके को देिखयो ।
पित िवहारी साहबाट अंश पाउने ।
िनज िशवदल
ु ारी र वादी हंसरिजया देवी संगोलको
एकपु ता मिु नका यि ले अंश मु ा दायर अंिशयार रहेको पाइएन । वादी हंसरिजया देवीले
गदमा मल
ु अंशीयारका बीचमा अंश मु ा च न नस ने ितवादी पित िवहारी साहबाट स म अंश पाउने देिखन
भ ने हँदैन। अंश मु ाको कारवाहीयु अव था नराखी आयो । उ िक.नं. ९ र ५० को ज गा िशवदल
ु ारी
लामो समयस म तामेली राखी मु ामा अ झाई रा ने देवीको अंश हकमा परेको देिखँदा सो ज गासमेतबाट
कायस म हन गएको छ । एक अंिशयारले अंश मु ा वादी हंसरिजया देवी तेलीनले अंश पाउने ठहर्याएको
दायर गरी तामेलीमा राखी बिसरहने अव थामा पिछ पसा िज ला अदालतको िमित २०६८।१०।१७ को
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फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने रावल आयोगको प ानस
ु ार रो का रहेको िथयो भ ने
अ तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत ी स पि बाट त यमा िववाद देिखएन । सावजिनक ज गा हो भ ने
वादीले ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्याई मा यताका आधारमा रावल आयोगले रो का राखेको
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०७०।५।३ मा भ ने कुरा िमिसल कागजातबाट देिख छ । तथािप उ
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट िमित ज गा सावजिनक ज गा हो भ ने तफ कुनै औपचा रक
२०७२।५।४ मा भएको झगिडया िझकाउने आदेशसँग िनणय भइसके को अव था भने देिखन आएन । कुनै
सहमत हन सिकएन । पनु रावेदन अदालत, हेट डाको पिन ज गाको वािम व कसको हो ? भ ने कुरा कानूनी
िमित २०७०।५।३ को फै सला सदर हने ।
तवरबाट यिकन पमा िन पण ग रनु वा छनीय
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
ह छ । यि को, सं थाको, सावजिनक वा सरकारी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
आिद क तो कृितको ज गा हो भ ने कुराको पिहचान
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभु म् । गरी तदनस
ु ार ज गाको दता, लगत, े ता आिद कायम
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार गनु भूिम यव थास ब धी शासन हेन रा यका
फै सला भएका छन्:
िनकायको कत य ब दछ । यसरी ज गाको यिकन
§ ०७२-CR-०३३४,
जालसाजी, पिहचान नै नगरी अिनि तकालस म के वल रो का
हंसरिजयादेवी तेिलन िव. िशवदुलारी रा ने काय गनु मनािसब हँदैन । कुनै खास काय, घटना
तेिलनसमेत
वा अव थास म खास योजनका लािग ज गा रो का
§ ०७२-CI-०४८२, िलखत दता बदर रा ने ि थित आई पदछ । तर अिनि त कालस म
दता, हंसरिजयादेवी तेिलन िव. िशवदुलारी बीना कुनै वैध योजन रो का रा नक
ु ो औिच य देिखन
तेिलनसमेत
आउँदैन । यस अथमा हेदा िवप ीह बाट रो का
§ ०७२-CI-०४८३,
फै सला
बदर, फुकुवा गरेकोस मको काम कारवाहीलाई बेरीतको,
हंसरिजयादेवी तेिलन िव. िशवदुलारी अनिु चत वा गैरकानूनी काय भनी मा न िमलेन ।
तेिलनसमेत
प रणामतः िनवेदकको मागबमोिजम रो का फुकुवा गन
§ ०७२-CI-०४८४, ब डा मचु ु का बदर, स ब धमा भएका िनणयह उ ेषणको आदेश ारा
हंसरिजयादेवी तेिलन िव. िशवदुलारी बदर गरी रहनु परेन । ज गा यिद सावजिनक हो भने
तेिलनसमेत
के वल रो का फुकुवा ग रएको कारणबाट नै य तो
§ ०७२-CI-०४८५, िलखत दता बदर ज गामा यि को हक िसजना नहने ।
दता, हंसरिजयादेवी तेिलन िव. िशवदुलारी
ज गाको भौितक अवि थितका ि ले हेदा
तेिलनसमेत
िन.नं. ९८ को २-१५-०-१ ज गा बागमती नदीको
२
िकनारामा रहेको देिख छ । यो ज गा नदी उकाश
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. भएको सावजिनक ज गा हो भनी रट िनवेदनमा
ी ई र साद खितवडा, ०६७-WO-०२४६, उ लेख भएको पाइयो । नदी उकाश भएको उ
उ ेषण, िनलभ साद गौतम िव. अि तयार दु पयोग ज गामा जा ा िनका ने, ज गा छे उमा लास जलाउने,
अनुस धान आयोग, टंगालसमेत
खु ला चौरमा वृ ह ले घाम ता ने, बालबािलकाह
िववािदत िक.नं. ९८ को २-१५-०-१ ज गा खे ने गरेको सावजिनक कृितको ज गा हो भ ने पिन
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िनवेदन िजिकर रहेको छ । यस कारको िजिकर िन य
नै संवेदनशील र िवचारणीय छ । चिलत मू यका
इजलास नं. १३
ि ले करोड पैयाँ पन मू यवान उ स पि
सावजिनक स पि हो वा होइन भ ने कुराको िनधारण मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या.डा. आन दमोहन
ाथिमकता र िज मेवारीबोधका साथ ग रनु वा छनीय भ राई, ०७०-CR-१४९२, अदालतको अवहेलना,
छ । यिद यस कारबाट सावजिनक योगमा आएको लालबहादुर साद कानू िव. रामकिलया कनोइन
सावजिनक कृितको नदी उकाश ज गा हो भने सो
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १८
ज गालाई वभावतः सावजिनक नै कायम ग रनु को उपदफा (२) ले “पनु रावेदन अदालतले आ नो र
पदछ । यस कुराको िन पण त य र माणको आ नो मातहतको िज ला अदालतको अवहेलनामा
आधारमा व तगु त तवरबाट ग रनु पन ह छ । कारवाई चलाउन स नेछ र अदालतको अवहेलना
सावजिनक ज गा कुनै यि का नाउँमा दता हन पगु ेकै गरेको ठहर्याएमा अिभयु लाई पाँच हजार पैयाँस म
रहेछ भने पिन य तो दता मालपोत ऐन, २०३४ ज रवाना वा ६ मिहनास म कै द वा दवु ै सजाय गन
को दफा २४ बमोिजम बदर गनपन
ु ह छ । ज गा दता स नेछ” भ ने र ऐ. ऐनको दफा १८ को उपदफा (३)
गन बाँक नै रहेको छ भने य ता सावजिनक ज गा ले “उपदफा (१) वा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको
यि का नाउँमा दता गन हँदैन । यि का नाउँमा दता भए तापिन अदालतलाई स तोष हने गरी अिभयु ले
गन नहने सावजिनक वा सरकारी ज गा यिद यि को मायाचना गरेमा अदालतले िनजलाई मा गन वा
नाउँमा दता ग रयो भने यस कुराको जवाफदेिहता सजाय तोिकसके को भए सो सजाय माफ गन, घटाउन
दतास ब धी िनणय गन अिधकारीले बहन गनु पन ।
वा अदालतले तोके को सतमा ६ मिहनास म मु तबी
मािथ उ लेख ग रएका िविवध प तफ राखी सो सतको पालन भएमा सजाय कायाि वत नगन
समिु चत ि िदई रट िनवेदकले उ लेख गरेको िक.नं. आदेश िदन स नेछ” भ ने यव था गरेबाट पनु रावेदन
९८ को ज गा सरकारी वा सावजिनक ज गा हो, होइन? अदालत, हेट डाले आफूले जारी गरेको आदेश पालना
स बि धत े ता, अिभलेख हेरी, साथै ज गाको नगन िवप ीलाई आ नो अवहेलनामा कारवाही
थलगत अ ययन गरी रट िनवेदक लगायतका अ
चलाउन स ने र िवप ीले मा याचना गरेकोले
मािनस, कागज, माण जे जो बु नपु छ बझ
ु ी, छानिबन सतसिहत मा दान गनस ने नै देिखन आउने ।
गरी उि लिखत ज गा सरकारी वा सावजिनक देिखन
िमित २०७०।३।२६ मा याल ढोका नरा नु
आएमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतको भनी िवप ीको नाममा आदेश गरेकोमा आ नो सो
कानूनबमोिजम आव यक कारवाही एवम् िनणय गन आदेशको अव ा गरी िवप ीले याल रा ने काम गरी
काय अिवल ब स प न गनु भनी िवप ी म येको अदालतको अवहेलना गरेको देिखएको र सजायको
मालपोत कायालय, काठमाड का नाउँमा परमादेशको हकमा िलिखत जवाफमा आदेश ितकूलको काम
आदेश जारी हने ।
मबाट हन गएको भए मा पाउँ भ ने मायाचना गरेको
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
अव था भएकोले यस पटकलाई िमित २०७०।३।२६
क यटु र: रानु पौडेल
को आदेश अ रशः पालना गन सतमा िवप ीलाई मा
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४ गते रोज ६ शभु म् । दान ग रएको छ भनी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
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िमित २०७०।९।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा स चालनकै अचल स पि र ािविधक सामा ीह को
यथ िझकाउनु पन अव था देिखएन । पनु रावेदन योग गरी यािसनो माजोङ् गको नामबाट नयाँ
अदालत, हेट डाको िमित २०७०।९।२४ मा भएको यािसनो स चालन गरेको देिख छ । होटल सो टीको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
यािसनो स चालन अनमु ित हण गदाका बखत
इजलास अिधकृत: य साद आचाय
यािसनो माजोङ् ग र सो टी होटलबीच भएको
क यटु र: उ रमान राई
िमित २०६९।७।२४ को स झौतामा पूव यािसनो
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभु म् । स चालन हँदा बाँक रहेको ब यौता कर र अ य
दािय व यािसनो माजोङ् गको हने भनी उ लेख गरेको
इजलास नं. १४
देिखँदा यािसनो माजोङ् ग नयाँ क पनीको पमा
खडा भएपिन पूववत क पनीको दािय व यहोन नपन
१
गरी वत रहेको भनी मा न सिकएन । उ िमित
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद २०६९।७।२४ को स झौताको बदुँ ा नं ८.२ अनस
ु ार
खितवडा, ०७०-WO-०८९५, उ ेषण, िवनोद े
यािसनो नेपालका कमचारी स बि धत दािय व
िव. मुकु दराज खरेलसमेत
िनवेदक यािसनो माजोङ् गले वीकार गरेको देिखँदा
क पनी
थापनाका त रकास ब धमा नयाँ नामको क पनी दता भएको स मको कारणबाट
ि िदनु आव यक देिख छ । कितपय क पनीह
उ दािय व बहन गन नपन ि थित देिखन नआउने ।
नयाँ पमा िनमाण ग रएका ह छन भने कितपय
रट िनवेदक यािसनो माजोङ् गले म
क पनीह परु ाना क पनीलाई पनु सरचना गरी कायालय काठमाड को िनणयप ात यािसनो
आधारभूत पमा पूववत क पनीलाई नै िनर तरता नेपालमा कायरत रहेका के ही कामदार कमचारीह लाई
िदने गरी नयाँ नामाकरणसिहत सं थािपत यािसनो नेपालमा काम गरेबापत बाँक रहेको ब यौता
ग र छन । कुनै क पनी नयाँ पमा िनमाण ग रएको रकमम ये आंिशक रकम भु ानी गरेको िमिसल संल न
मािननका लािग परु ानो क पनीको अि त व कागजातह बाट देिख छ । यािसनो माजोङ् गले
स पूण पमा समा भएको त य देिखनु आव यक यािसनो नेपालसँग आ नो कुनै स ब ध नरहेको दाबी
ह छ । नामको लािग मा नयाँ क पनी खडा गरी गरेपिन सोही यािसनो स चालन रहेको थान, जवु ा
परु ानो क पनीको स पि र ोतमा स चालन भएको खेलाउने साधन र के ही परु ानै कमचारीसमेत योग
क पनीलाई छु ै नयाँ अि त व वा हैिसयतको क पनी गरेको देिखँदा यािसनो माजोङ् ग पूण वाय नयाँ
भनी मा न िम दैन । क पनी कानूनको बहृ त् अवधारणा क पनी भ ने दाबी त ययु देिखन आएन । पूव
तफ ि गत गदा नाम र यव थापनमा ग रएको यािसनोको कितपय दािय व आंिशक पमा वीकार
सामा य प रवतनकै कारणबाट पूववत क पनीको ग रसके को र यािसनो नेपालको नाममा ा म
दािय वबाट नयाँ नाम िदइएको क पनीले छुट पाउने कायालयको प का स ब धमा छलफल गन पटकपटक
अव था रह छ भ नु यायोिचत हनेसमेत नदेिखने ।
िविभ न िनकाय र प सँग यािसनो माजोङका
रट िनवेदक क पनीले सो टी होटलसँग ितिनिधह उपि थत भएको देिखएबाट क पनी नयाँ
स झौता गरी यािसनो नेपाल रहेकै थानमा नयाँ व पमा थापना भएपिन परु ानो क पनीको दािय व
यािसनो स चालन गदा ब द भएको यािसनो यहोन कुरालाई यािसनो माजोङ् गले यवहा रक पमा
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वीकार गरेको देिख छ । यसरी “ पमा” नयाँ क पनी काठमाड बाट दािय व िनवाह गनस ब धमा भएको
दता गरी यािसनो माजोङ् ग स चालन गरेको देिखए िमित २०६९।११।११ को िनणयको जानकारी सोही
पिन “सारमा” पूव क पनीलाई नै नाम प रवतन गरी िमितको प बाट पठाएको र सोको जानकारी िनवेदक
पूनजीवन िदएको भ ने देिखन आउछ । सारभूत पमा क पनीले िमित २०७०।१।१६ मा ा गरेको कुरा
पूवक पनी यािसनो नेपालसँगको स ब ध समा िमिसल संल न िमित २०७०।१।२६ मा िनवेदक
भएको नदेिखएको अव थामा नयाँ क पनी दता भई क पनीले म कायालयलाई लेखेको प बाट नै
नयाँ नाम ा गरेको र सोही आधारमा नयाँ व पमा देिखन आएको हँदा िमित २०७०।६।१५ मा परेको
क पनी स चालन भएको आधारमा मा रट िनवेदक पनु रावेदनलाई म ऐन, २०४८ को दफा २६ बमोिजम
यािसनो माजोङ् गउपर पूववत यािसनो नेपालको ३५ िदनको यादिभ पनु रावेदन परेको मा न िमलेन ।
दािय व सरेको छै न भनी मा न निम ने ।
अत: िनवेदकको पनु रावेदन खारेज गन म अदालतको
म कायालय, काठमाड ले िमित िमित २०७१।१।२५ को फै सलामा कुनै कानूनी टु ी
२०६९।११।११ मा यि ह ले यािसनो नेपालबाट नदेिखँदा मागबमोिजम उ ेषणलगायतका रट आदेश
भ रपाउने रकम भराइिदन ठहर गरी गरेको िनणय सोही जारी गरी रहन परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
िमितमा नै होटल सो टीि थत यािसनो नेपालका इजलास अिधकृत: च काश ितवारी
यव थापकलाई िनणयको जानकारी सिहत प ाचार क यटु र: च दनकुमार म डल
गरेको देिख छ । सो प ाचारको स ब धमा यािसनो इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभु म् ।
माजोङ् गको यव थापकले आ नो क पनीको दािय व
२
नरहेको भनी त काल कानूनी उपचारको खोजी गरेको मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
देिखँदैन । सोको स ा िमित २०७०।४।१४ मा उ
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०६१०, परमादेश,
िमित २०६९।११।११ को िनणयको अ तरव तमु ा रोजी लामासमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
आपसी सौदावाजीका लािग मक
ु ु दराज खरेलसमेतका कायालयसमेत
यि ह सँग यािसनो माजोङ् गका ितिनिधले वाता
यो यता पगु ेको यि ले पिन आ नो
छलफल गरेको देिख छ । मक
ु ु दराज खरेलसमेतका कितपय अिथक र राजनीितक अिधकारको योग
िनवेदकको िनवेदनउपर म कायालयबाट “िमित गन नपाउने अव था िसजना ह छ । य तो ग भीर
२०६९।११।११ मा भएको िनणयको जानकारी िमित िवषयमा सिवना दमाई िव नेपाल सरकार भएको
२०७०।१।१६ मा पाएको भनी रट िनवेदकले िमित मु ामा (ने.का.प. २०६८, अङ् क २, िन.नं.८५५७)
२०७०।१।२६ मा म कायालय, बागमतीका कायालय िव ततृ पमा या या भई िनदशना मक आदेशसमेत
मख
ु लाई स बोधन गरी जवाफदेिहता नरहेको जारी भइरहेको अव थामा सहज त रकाले नाग रकता
स ब धमा गरेको प ाचारबाट” म कायालयको उ
उपल ध गराउनु पनमा कानूनले माग नै नगरेको ज गा
िनणयको जानकारी िनवेदकलाई िमित २०७०।१।१६ धनी माणपज
ु ा पेस नभएको भ ने अ ो थापी िवप ी
मा” नै ा भएको देिखन आउने ।
म य ठेचो गा.िब.स.ले िसफा रस नगरेको र आमाको
िववेिचत आधार र कारणबाट यािसनो नामबाट नाग रकता पाउनबाट िनवेिदकाह वि चत
माजोङ् गले पूववत यािसनो नेपालको दािय व भएको अव था रिह िनवेदनबाट जानकारी ा भए
पूरा गनु पन अव था देिखएको र म कायालय पिन िलिखत जवाफ ततु गन अ य िवप ीह ले
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यस िवषयमा िज मेवारीपूवक छानिबन नै नगरी उपयु
निजरको पालनातफ कुनै यान निदई अदालतको
इजलास नं. १५
िनदशनको त काल पालना गन तदा कता पिन
नदेखाई हचवु ा कृितको िलिखत जवाफ पेस गरी
१
िलिखत जवाफको औपचा रकतास म पूरा गरी मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
िज मेवारीबाट प छन खोजेको देिख छ । रा यले धान म ल, ०७०-CR-०४६४, ०७१-CRआमाको नामबाट नेपालको नाग रक हन यो यता पगु ेको ०००२, जबरज ती करणी, डाँका, भीमसेन गोले िव.
यि ह का स ब धमा गरेको य तो यवहार शोभनीय नेपाल सरकार, िदनेश लामा िव. नेपाल सरकार
र यायसङ् गत देिखँदनै । आमाको नामबाट नाग रकता
जबरज ती करणी अपराध थािपत हनको
पाउने अिधकार िसजना भइसके को यि ह लाई लागी मल
ु तः २ वटा त व आव यक पदछ । पिहलो
आ मिन कारण देखाई ि यामा अवरोध िसजना यौन समागम (Sexual Intercourse) र दो ो
ग र पटकपटक अदालत धाउने अव था िसजना गनु सहमतीको अभाव (Absence of Consent) । यसरी
उपयु िनदशना मक आदेशमा उि लिखत िनदशनको कुनै पिन करणी जबरज ती ग रएको हो वा होइन भ ने
िवपरीत हन जाने ।
को िन पण गदा उ करणी गदा कताह को
उि लिखत संवैधािनक र कानूनी यव थाह
बीचमा सहमती िथयो वा िथएन भ ने
मह वपूण
एवम् ने.का.प.२०६८ िन.नं.८५५७ मा ितपािदत ह छ । सहमती आफै ँमा देिखने भौितक िचज नभएकोले
निजर र िनदशना मक आदेशह को िववेचनाबाट सहमती िथयो वा िथएन भ ने कुराको िन य ल गनको
ततु मु ामा िनवेिदकाह को आमाले िमित लािग मूलभूत पमा पीिडतको भनाई र घटना घट् दाको
२०४५।४।११ मा नाग रकताको माणप िलएको र बेलाको अव था र प रि थितलाई िव ेषण गनपन
ु
िनवेिदकाह िनजै आमाबाट नेपालमा ज मेको भ ने ह छ । पीडकले सहमितमा करणी गरेको हँ भनेर दाबी
त य िवप ी ठेचो गा.िव.स को िलिखतजवाफबाट गदमा उ करणी सहमितमा भएको मा न िम दैन ।
मािणत भइरहेको हँदा िनवेिदकाह लाई नेपालको मिहलाले पिन सो कुरालाई समथन गरेको हनपु न ।
नाग रकताको माणप ा गन अिधकारबाट वि चत
जबरज ती करणीको मु ामा सबैभ दा
गनपन
िव ािसलो सा ी भनेको पीिडत वयम् नै हो । पीिडत
ु कुनै पूवाव था देिखँदनै । अतः िनवेिदकाह
लामो समयदेिख नाग रकताको माणप नपाई आ नो आफै ँ ले सहमित नभई जबरज ती करणी गन यास
कानूनी एवम संवैधािनक अिधकारह वाट वि चत गरेको भनी उ लेख गरेको अव थामा ितवादीह ले
भइरहेको संवेदनशील अव था हँदा िनवेिदकाह लाई दाबी गदमा सहमित िथयो भ न निम ने ।
आमाको नामबाट नाग रकता उपल ध गराउन
घटना थल मचु ु का, पीिडतह ले गरेको
अिवल ब ि या सु गरी गराई आमाको नामबाट घटना िववरण कागज, बरामदी मचु ु का, ितवादीह ले
कानूनबमोिजम नेपालको नाग रकता उपल ध गराउनु अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानलगायतका
भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी माणह को आधारमा ितवादीह ले जबरज ती
हने ।
करणी गरेको पिु भएको अव थामा सह ितवादी िभम
इजलास अिधकृत: जयराम े
नेपालीले गरेको पोलले थप मािणत भएको अव था
इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभु म् । देिख छ । यस अव थामा सह ितवादीको पोलको
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आधारमा मा िनज पनु रावेदकह लाई अिभयोग जनही कै दको सजाय हने तथा चोरीको महलको ४
लगाइएको अव था नदेिखँदा िनज िभम नेपालीको नं. बमोिजमको जबरज ती चोरीको कसरु मा सोही
पोलको भरमा आफूह लाई दोषी ठहर ग रएको महलको १२ र १४(२) नं. बमोिजम १ मिहना १५ िदन
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन कै द र िबगोको डेढीले हने .३,१३५।– ज रवानाबापत
सके न । पनु रावेदक ितवादीह ले जबरज ती करणी समेत कै दको सजाय हने ठहरी सु काठमाड िज ला
गरेको िमिसल संल न अ य माणह बाट पिु भएको अदालतले गरेको िमित २०६८।५।२६ फै सला
अव थामा पीिडतह अदालतमा उपि थत नभएको सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
भ ने मा कारणबाट पनु रावेदक ितवादी िनद ष २०६९।५।२६ को फै सला िमलेकै हँदा सदर हने ।
रहेछन् र सहमितमा करणी गरेका रहेछन् भनी मा न
ततु मु ा जबरज ती करणी मु ा भएकोले
निम ने ।
िवशेष कृितका मु ाह को कारवाहीमा प ह को
घटना थल मचु ु का र पीिडतह ले गरेको गोपनीयता कायम रा नेस ब धी िनदिशका, २०६४
घटना िववरण कागजमा ितवादीह ले रातको बमोिजम प ह को गोपनीयता कायम गनपनमा
ु
समयमा समूहमा आई धनमाल र पैसा लटु ेको भ ने सो गरेको नपाइएकोले आगामी िदनह मा यस
उ लेख भएकोछ भने अिधकार ा अिधकारीसम
कारको मु ामा िवशेष संवेदनशीलता अपनाई उ
गरेको बयानमा समेत ितवादीह ले सो कुरालाई िनदिशकाबमोिजम अिनवाय पमा गोपनीयता कायम
वीकार गरेका छन् । सु अदालतसम गरेको गनु भनी महा यायािधव ाको कायालय र हरी धान
वयानमा ितवादीह िदनेश लामा र िभमसेन गोलेले कायालयलाई िनदशन जारी हने ।
सो कुरालाई इ कार गरेको भए तापिन सह ितवादी इजलास अिधकृत: स देश े
िभम नेपालीले नाकको दइु वटा फुली र नगद .१०२ क यटु र: याम साद रे मी
मैले िनकाली िभमसेन गोलेलाई िदएको हो भनी इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभु म् ।
अदालतमा कसरु वीकार गरेको देिख छ । यसरी
२
तीनजनाको समूह भई टहरािभ वेश गरी लो नेबाट मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
.१०२ र पीिडतह को सनु को २ थान फुली खोसी धान म ल, ०७०-CR-०५६३, ०५६७, १३४८,
लगेको भ ने कुरा त यबाट देिख छ भने ितवादी लागु औषध खैरो िहरोइन, मोह मद जावेद मुसलमान
िभम नेपालीले अिधकार ा अिधकारी र सु िज ला िव. नेपाल सरकार, मह त ठाकुर भ ने भु नाउँ िव.
अदालतमा गरेको बयानबाट पिन सो कुरा पिु हन नेपाल सरकार, मोह मद सफवान मुसलमान िव.
जा छ । यस अव थामा पनु रावेदक ितवादीह ले नेपाल सरकार
मल
लागु औषध (िनय ण) ऐन‚ २०३३ को दफा
ु क
ु ऐन, जबरज ती चोरीको महलबमोिजम चोरीको
कसरु गरेको देिखने ।
८ को यव था हेदा बरामदी मचु ु कामा याएस म
पनु रावेदक ितवादीह जबरज ती करणी र स बि धत नगरपािलका वा गाउँ िवकास सिमितको
चोरी कायमा संल न भएको मािणत भएको देिखँदा सद य वा यस ठाँउको एकजना भलादमी वा कुनै
जबरज ती करणीको महलको १, ३क र ३ नं. को अक सरकारी कायालयका एकजना कमचारीलाई
कसरु मा सोही महलको ३(४) नं. बमोिजम कै द वष रोहबरमा रा नु पन उ लेख गरेको देिख छ । तर
६(छ) र ३क नं. बमोिजम थप ५(पाँच) वषका दरले उपयु यि ह उपल ध नभएको अव थामा
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क तीमा दईु जना औषध अनस
ु धान अिधकारी वा ह छ । सामा यतः माणको भार वादीमा रहने भए
क तीमा दइु जना हरी सहायक िन र क दजास मको तापिन कितपय मु ाह मा िवषयगत अपराधको
कमचारीलाई रोहबरमा मचु ु का तयार गनपन
ु यव था गा भीयतालाई िवचार गरी कानूनले िनषेध गरेको व तु
गरेको देिख छ । ततु मु ामा बरामदी मचु ु कामा सोही ितवादीबाट बरामद भएमा सो त यलाई कसरु मा ने
िज लाको सोही गा.िव.स. िशवानगरको िनवतमान कानूनी ावधान भई सो आपरािधक काय (Corpus
गा.िव.स. अ य ि वेणी साद चौधरीलाई रोहबरमा Delicit) थािपत भएपिछ िनद िषता मािणत गन भार
राखेको देिख छ । िवगतमा गा.िव.स. अ य को ितवादीमा रा ने गरेको पाइ छ । यसरी कुनै ितबि धत
िज मेवारी स हािलसके को िनज ि वेणी साद व तु कसैको साथबाट फे ला पनु नै आपरािधक काय
चौधरीलाई थािनय भलादमीको पमा िलन गरेको मािनने कृितको अपराधलाई Possessory
सिक छ । ितवादीह ले पनु रावेदन प मा बरामदी Crime भिन छ र यस कारको आपराधमा
मचु ु का खडा गदा वडा नं. ८ को यि लाई रोहबरमा आपरािधक काय थािपत भएपिछ िनद िषता मािणत
नराखेको भ ने िजिकर िलई बरामदी मचु ु काको गन भार ितवादीको ह छ । लागु औषध (िनय ण)
वैधािनकतामा
उठाएका रहेछन् । सो स ब धमा ऐन‚ २०३३ को दफा १२ ले पिन कसैबाट लागु
िवचार गदा ऐनको उि लिखत यव थामा सो ठाँउको औषध बरामद भएको अव थामा कानूनबमोिजम ा
थािनय भलादमीलाई रोहबरमा रा नु पन भ नेस म गरेको वा राखेको हो भ ने मािणत गन भार िनजमा
यव था गरेको देिख छ । सोही वडाको हनपु न भनी रहने र सो मािणत गन नसके यस ऐनबमोिजम
बा या मक यव था गरेको देिखँदैन । रोहबरमा सजाय पाउने काय गरेको मािनने भ ने प यव था
रािखएका ि वेणी साद चौधरी पिन वरामदी मचु ु का गरी माणको भार ितवादीमा ह ता तरण गरेको
तयार प रएको िशवानगर गा.िव.स. कै थायी िनवासी छ । यस अव थामा माथी नै िववेचना भई बरामदी
भएको र सो गा.िव.स. को अ य को िज मेवारीसमेत मचु ु का कानूनबमोिजम नै तयार भएको भ ने मािणत
स हािलसके को यि भएको अव थामा िनजलाई भैसके को अव थामा ितवादीह को साथबाट लागु
थानीय भलादमीको पमा रोहबरमा राखेको औषध बरामद भएको भ ने कुरामा िववाद रहेन ।
कायलाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
सो त यलाई िनज ितवादीह ले समेत अिधकार
ततु मु ामा ितवादी पनु रावेदकह
ा अिधकारीसम वीकार गरेको अव था छ भने
मोहमद सफवान मस
ु लमान, मह त ठाकुर भ ने भु र ितवादीबाट बरामद भएको धल
ु ो िचजव तु हेरोइन हो
मोह मद जावेद मस
ु लमानले आफूह िनद ष भएको र भनी के ीय िविध िव ान योगशालाको च.नं.२२२५
आफूह बाट लागु औषध बरामद नभएको तर हरीले िमित २०६७।१२।९ को प साथ ा हन आएको
जबरज ती सिहछाप गन लगाएको भ ने समेत िजिकर ितवेदनबाट देिख छ । मौकामा कागज गन यि ह
िलएको देिख छ । पनु रावेदक ितवादीह ले सु तथा मु ाका ितवेदक हरी कमचारीह समेत
िज ला अदालतमा पिन सोही यहोराको बयान गरेको अदालतमा उपि थत भई सु अनस
ु धानमा उ लेख
देिख छ । य िप िनजह ले सो िजिकरलाई शंकारिहत गरेको यहोरालाई समथन गरी बकप गरेको अव थामा
तवरबाट व तिु न , वत माणको आधारमा पिु
ितवादीह ले कसरु गरेको कुरा थािपत हन आउँछ ।
गन सके को देिखँदनै । लागु औषध मु ामा माणको माणको भार ितवादीह मा ह ता तरण हने ततु
भार (Burden of Proof) ितवादीमा नै रहेको मु ामा ितवादीह ले आ नो िनद िषताको माण
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ततु गन स नु पछ । के वल िनद ष हौ भ ने कथन २०४५ सालमा ज गाको नाप न सा भई नयाँ
मा िनद िषता पिु गनको लािग पया हन नस ने ।
े ता खडा भएको अव थामा सोभ दा पिहलेको
अतः मािथ उ लेखत आधारमा लागु (२०२२ सालको) न सा एवम् े ता कायम रहने
औषधको कृती, बरामद भएको प रमाण तथा नदेिखँदा सो २०२२ सालको न सा र े तालाई
भारतबाट याई नेपालमा िब िवतरण गन उ े यले अिहले यथावत पमा काया वयनमा याइनपु दछ
संगिठत भई ४ जनाको समूह बनाई योजनाब पमा भ नु मनािसब हँदनै । उ दफा ८क मा भएको
गरेको कसरु को मा ाह लाई िवचार गदा लागु औषध ावधानअनस
ु ार २०४५ सालमा भएको नापी
(िनय ण) ऐन, २०३३ ऐनको दफा १४ को उपदफा अनस
ु ारको न सा एवम् ज गाको े ताले २०२२
(१) को ख ड (छ) को उपख ड (३) बमोिजम सालको नापी न सा र े तालाई िव थािपत
पनु रावेदक ितवादीह लाई जनही १७ वष कै द र गरेको देिख छ । तसथ िवप ी अि तयार दु पयोग
जनही .२१,००,०००।– ज रवाना हने ठहर्याई अनस
ु धान आयोगले २०२२ सालको नापी न सा र
सु किपलव तु िज ला अदालतले गरेको िमित
े तालाई आधार मानी बाटो कायम गन भनी िनणय
२०६८।१२।१५ को फै सलालाई सदर गन गरी गरेको गरी िदएको िनदशन प तः ज गा (नाप जाँच) ऐन,
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०६९।७।१९ २०१९ को दफा ८क को ितकूल देिखने ।
को फै सला िमलेकै हँदा सदर हने ।
ज गाको नापी गन, दता े ता खडा गन र भूइजलास अिधकृत: स देश े
वािम वको िनधारण गनस ब धी िवषय ज गास ब धी
क यटु र: याम साद रे मी
शासन हेन मालपोत कायालय, नापी कायालय तथा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभु म् । अव थानस
ु ार भूिमसधु ार कायालय र त स ब धी
िवभाग एवम् म ालयले ज गा जिमनस ब धी
इजलास नं. १६
कानूनह बमोिजम िनयमन र यव थापन ग रने िवषय
हन् । यस कारको काम कुरामा ाचार वा अिनयिमत
१
काम कारवाही भए ग रएको अव थामा िवप ी
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी आयोगले स ब पदािधकारीह उपर कानूनबमोिजम
आन दमोहन भ राई, ०७१-WO-०६१६, उ ेषण तहिककात वा छानिबन गन पाउने ह छ । तर
/ परमादेश, सरीता के सीसमेत िव. अि तयार दु पयोग छानिबनकै नाउँमा हचवु ा वा वे छाचारी तवरबाट यो
अनुस धान आयोगसमेत
न सा े ता कायम रा न,ु यो बदर गनु भनी कानूनी
ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ावधान ितकूल हने गरी िवप ी अि तयार दु पयोग
८क मा “स बि धत नापी गो ारा वा नापी कायालयले अनस
ु धान आयोगले याियक कृितको आदेश जारी
ज गाधनी दता माणपूजा िवतरण भएको िमितले गन पाउने देिखँदैन । यस अथमा हेदासमेत िवप ी
एकसय बीस िदनिभ नाप जाँचस ब धी िववरण अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
स बि धत मालपोत कायालयमा बझ
ु ाउनु पनछ र २०७०।११।११ को िनणय र सोबमोिजम ग रएको
य तो िववरण ा भएपिछ सािबकको नाप प ाचार े ािधकारभ दा बािहर गई गरेको देिखन
जाँचस ब धी दता े ता वतः खारेज हनेछ” भ ने आउने ।
ावधान रहेको छ । उ कानूनी ावधानअनस
२०२२ सालको न सालाई आधार
ु ार
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मानेर बाटो कायम गरी पाउँ भनी के ही यि को सावजिनक ज गा के कित हो भनी यिकन गनु उिचत र
िनवेदन (उजरु ी) िमित २०७०।११।११ मा िवप ी रटस ब धी अवधारणा अनक
ु ू ल हनेसमेत नदेिखने ।
अि तयार दु पयोग अनस
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ु धान आयोगमा परेको र
सोही ठाडो उजरु ीका आधारमा उसै िदन िनणय गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले आ नो
भोिलप ट अथात् २०७०।११।१२ मा प ाचार गरेको े ािधकारभ दा बािहर गई िमित २०७०।११।११
देिखयो । यसबीच कुनै माण बझ
ु ेको, छानिबन मा गरेको िनणय र सोबमोिजम गरेको प ाचारसमेत
गरेकोसमेत देिखन आएन । यसबाट वे छाचारी उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । िवप ीम येको
तवरले हचवु ा र मनोमानी पमा आदेश वा िनदशन काठमाड उप यका नगर िवकास ािधकारणको
िदएको देिखन आउँदछ । िनणय पूवत यको पिहचान िलिखत जवाफसमेतबाट GLD मापद डअनस
ु ार
गरी सदिववे
् क योग गरेर यायोिचत िन कषमा ८ िमटर सडक िव तार तथा िनमाण काय स प न
पु नु सावजिनक जवाफदेिहता रहेका िनकाय वा ग रसके को भ ने देिखएको, कानूनबमोिजम िनधा रत
पदािधकारीको कानूनी कत य तथा दािय वसमेत हन मापद डअनस
ु ार सडक िनमाणको काय गन िवप ी
आउँछ । त य, माण, कारण, औिच य आिद कुनै ािधकरणले पाउने नै भएको र सरकारी वा सावजिनक
कुराको वा ता नगरी हचवु ा र वे छाचारी तवरबाट ज गा कुनै यि ले दता गरी वा नगरी भोग गरेको
कानून ितकूल हने गरी आ नो े ािधकारभ दा बािहर भएमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतका
गई याियक कृितको आदेश जारी गन िवप ीम येको चिलत कानूनबमोिजम स बि धत िनकायले य तो
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई चिलत ज गालाई सावजिनक कायम गनस ने नै भएको हँदा
कानूनले छुट िदएको छै न । यस ि ले िवचार गदा सो स ब धमा परमादेशलगायतको अ य कुनै कारको
पिन िमित २०७०।११।११ को अि तयार दु पयोग आदेश जारी गरी रहन नपन ।
अनस
ु धान आयोगको िववािदत िनणय र सोबमोिजम इजलास अिधकृत: गीता े
भएको प ाचार कानून अनक
क यटु र: सदु शन साद आचाय
ु ू ल देिखने ।
बाटोमा परेको सावजिनक ज गा यि ले इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभु म् ।
िनजी बनाई भोग गरेको भनी के ही सरोकारवालाह ले
२
उठाएको को स ब धमा िवचार गदा मालपोत मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा “कुनै सरकारी वा अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०३७१, ०३७२,
सावजिनक ज गा यि िवशेषको नाउँमा दता गरी ०३७३, परमादेश, अजुनकुमार अयालसमेत िव.
आवाद गरेकोमा य तो दता वतः बदर हनेछ । धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय, रा यल मी
य तो ज गाको यि िवशेषका नाउँमा रहेको दता गो छासमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
लगतसमेत मालपोत कायालय वा नेपाल सरकारले कायालय, गीता साद दाहालसमेत िव. धानम ी
तोके को अिधकारीले क ा गनछ” भ ने कानूनी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
यव था रहेको देिख छ । तसथ सावजिनक बाटोको
मूलतः नेपाली समाजमा र खासगरी गढीमाई
ज गा कुनै यि ले दता वा भोग गरेको भएमा य तो मेलाका ममा ठूलो सङ् यामा िदइने ग रएको
ज गाको दता बदर भई सावजिनक कायम हन स ने नै पशु बिलको िवषय; यससँग स बि धत कितपय
देिख छ । ततु रट िनवेदनका स दभमा माण बझ
ु ी अ धिव ास वा ढीवािदता; जनावरउपर ग रने ू र,
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िनदयी, बबर र अमानवीय यवहार; बिल िदइएको िनवेदकह कोही सांसद भइसके को यि , कोही
कारणबाट पन वातावरणीय दु भाव; जन वा यमा कानून यवसायी अिधव ा र कोही पशु क याणको
पन नकारा मक भाव; िवदेशबाट पैठारी ग रने े मा कायरत सामािजक अिभय ता भएको कुरामा
पशपु छीको वारे टाइन परी णको िवषय र स भािवत िववाद छै न । िनजह लाई जनसाधारणको चासो र
सं ामक रोगको सम या; िवधाियकाले ऐन िनमाण सरोकारको ितिनिध व गन स म नभएको भनी मा नु
गरेको १७ वषस म पिन य तो ऐन लागू ( ार भ) पन कुनै कारण देिखँदनै । तसथ, रट िनवेदकह ले
नग रएको िवषय आिद िविवध िवषयमा
उठाई सावजिनक हीत र सरोकारस ब धी ततु िवषयमा
याियक िन पणका लािग रट िनवेदकह अदालतमा रट िनवेदन िलई अदालतमा वेश गन पाउने नै देिखन
वेश गरेको देिख छ । उि लिखत िवषयह वभावैले आउने ।
तथा थम ि मा नै सावजिनक चासो र सरोकारका
वतमान यगु िव ान र चेतनाको यगु
िवषय देिख छन् । देशका िह दू धमावल बीह का बीच हो । आधिु नक यगु ले िढवादी अ धिव ासलाई
कायम रहेको कितपय ढीवािदता र अ धिव ास यही मा यता िदइरहन स दैन । िवगतका कितपय
देशका िह दू धमावल बी नाग रकको सरोकारको िवषय अतािकक, अमानवीय र समाजको िवकास एवम्
हनु वाभािवक छ; पशपु छीको बलीका कारणबाट गितशील प रवतनको बाधकको पमा रहेका था,
उ प न हने पयावरणीय सम या, जन वा यमा असर पर पराह लाई समाजले प र याग गरेका श तै
पन कुरा आम सचेत नाग रकको सरोकारको िवषय उदाहरणह छन् । समाज प रवतनको िव ानसँग
ब दछ । पशपु छीलाई बिल िदन देशका पूव पि म मेल नखाने कुराह लाई प र याग नगन हो भने हामीले
कुनै पिन भूभागबाट ओसारपसार गदाको ममा ग रने अपे ा गरेअनस
ु ारको प रवतनको ग त यसमेत दु ह
िनदयी यवहारका िवषयलाई गढीमाई े का थानीय वा दु कर ब दछन् । नयाँ मा यता थािपत हन परु ाना
मािनसको मा चासो र सरोकारको िवषय ठा नु उिचत मा यता िव थािपत हनु आव यक हन जा छ । सं कार,
नहने ।
पर परा, था वा य तै नाममा परु ाना मा यताह
िवधाियकाले १७ वषभ दा पिहले जारी सबैलाई अनस
ु रण गद जाने हो भने समाजको आधिु नक
गरेको ऐन काया वयनमा न याइएको िवषयलाई के वल प रवतन स भव नहने ।
कुनै यि गत िहत, चासो वा सरोकारको िवषय ठा न
िहजोदेिख जे ग रदै आयो, यो सबै ठीक
सिकँ दैन । उि लिखत िवषयह संिवधान ारा दत छ र अप रवतनीय छ भनी मा ने हो भने समाजको
स मानपूवक बाँ न पाउने हक, धािमक वत ताको गितशील प रवतन स भव हँदैन । गलत कुरालाई
हक, व छ वातावरणको हक, वा यस ब धी हक, छाड् न र असल कुरालाई आ मसात् गन स नु
खा स ब धी हक, उपभो ाको हकसँग स बि धत पदछ । यो मानव िवकासको एक सू पिन हो ।
देिखनक
ु ा साथै कानूनको यथोिचत काया वयनको यस कोणबाट पिन बिल थालाई हेनु आव यक
िवषय पिन देिख छन् । यो स दभ लोक-क याणकारी देिखने ।
रा य यव था कायम गन अिभ ायले हाल चिलत
कितपय मािनसमा बिल िदइने पशु प छीकै
संिवधान र पूववत नेपालको अ त रम संिवधान, मिु को लािग बिल िदनपु दछ भ ने धारणासमेत
२०६३ मा यवि थत रा यका िनदशक िस ा त रहेको पाइ छ । धमशा अनस
ु ार देवी भगवतीलाई
र नीितह सँग पिन जोिडएको िवषय देिख छ । रट “जगत जननी” मािन छ । जननी भ नाले आमा भ ने
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बिु झ छ । धािमक मा यताअनस
ु ार देवी भगवती स पूण सामािजक प रवतनको गितशील वाहलाई अव
ाणी मा क जननी हन । आमाका लािग आ ना हरेक गन िदनु हँदैन । बिल था ए काइस सता दीको
स तती ित अतल
ु नीय ममता र क णा रह छ । उनै आधिु नक स यता अनक
ु ू लको िवषय देिखँदैन । यसैले
जननीका नाउँमा उनकै स ततीको बिल िदएर कसरी पिन बिल थामा िनय ण कायम गन,ु यसलाई रो नु
खस
ु ी र स तु तु याउन सिकने हो ? यो तािकक पमा वा ब द गनु अप रहाय हने ।
बु न सिकने िवषय देिखँदैन । कसै-कसैमा शि
वा तवमा हामीले काम, ोध, लोभ, मोह,
ाि को लािग पशु बिल िदइ छ भ ने पिन धारणा ई याज ता आसरु ी विृ तको बिल िदनु ( याग गन)ु पन
रहेको पाइ छ । यथाथमा हेन हो भने बिल था ित हो । लाख िनद ष पशहु को िवभ स ह या गरेर धम
ची नरा ने कितपय मािनसह शि शाली बनेकै आजन गरेको ठा नु उिचत होइन । पिव नेपाल-भूिम
देिख छन र रा य स चालन गरी आएका छन् । बिल आज अ यिधक पशु बिल िदने देशको पमा िव सामु
िदनमा रमाउने कितपय मािनसह दीन, का िणक, िचि त हदै गएको छ । य तो कुरा आधिु नक समाजमा
कमजोर अव थामा रहेका ा त समाजमा य त
गव गन िवषय ब न नस ने ।
जताततै पाउन सिक छ । शि ा हनु वा नहनस
पयावरणका
ीले पिन बिल थाको
ु गँ
यि को आ नो मता, मेहनत, लगनशीलता, याग, औिच य परी ण गनु पन अव था देिख छ । यो संसार
समपण, ई छाशि , प रि थित, संयोग आिद कुराको मािनस लगायत पश,ु प छी, जलचर, वन पती सवैको
तादा यता रह छ; अ य, क पनातीत िवषयलाई साझा वास थान हो । के वल मािनसकै वाथ वा हीतका
धमको आवरण िदएर शि को ोत देखाउने ढीवादी ि ले िवचार गदा पिन पयावरण संर ण मािनसको
विृ तले समाजको अ गामी र गितशील प रवतन व थ र सख
ु ःद जीवनका लािग अप रहाय रहेको
स भव नहने ।
देिख छ । यदी पयावरणीय स तल
ु न (eco-system)
येक ाणीउपर दया, क णा र मै ी-भाव खलबिलयो भने वयम् मािनसको जीवनसमेत क कर
कायम रा नमु ा धमको मम िनिहत रहेको छ । हजार र दु कर ब दछ । के वल एउटा गढीमाई मेलामा
पशल
ु ाई धम वा पर पराका नाउँमा िनघात ह या गन लाख को सङ् यामा पशु प छीको बिल िदइ छ भने
िसलिसला आधिु नक स य समाजका लािग सहु ाउने देश भ रका अनेक देवी देवताका मठ मि दरमा कित
िवषय होइन । यो िसलिसलाले थप िवकृित नै िभ याउने सङ् यामा बिल िदइएको होला ! यिकन त यांङ्कको
खतरा रहेको छ । यही िवकृितको पराका ा व प अभाव भए पिन यो सङ् या िनकै ठूलो र कहालीला दो
मानव-बली िदइएका तथा िदन लािगएका अ य त छ भनी सहज पमा अनमु ान गन सिक छ । यसबाट
घिृ णत, िन दनीय, मानवता िव का घटनाह पिन पयावरणीय स तल
ु नमा िन य नै नकारा मक असर
यदाकदा सावजिनक हने गरेको पाइ छ । बिल था परेको छ । यस कारको अव था कायम रहन िदनु
िव का ि कोणलाई िह दू धम र सं कृितलाई मानवलगायत कुनै पिन ाणी जगतको िहतमा नहने ।
खलब याउने यासको पमा बु ने जमात पिन हा ो
गढीमाई मि दरमा िदइने बिल- था त काल
समाजमा िव मान छ । व ततु ः धम र सं कृितलाई रो न आदेश जारी गनु कित उपयु ह छ भ ने प मा
िनदयी िहंसाको कारक यवहारको पमा बु नु र हेदा सामािजक स दभ वा समाजको व तगु त यथाथता
यसैको प -पोषण गनु उिचत होइन । ढीवािदता, िवशेष िवचारणीय प को पमा रहेको देिख छ । हा ा
अ धिव ास ज ता कुरालाई धमको आवरण िदएर मठ मि दरह सयकड छन, यसमा दैिनक पमा
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हजार को सङ् यामा पशबु िल िदने ग रएको कुरा गन रणनीितक योजना तयार गरेर चरणब पमा
वाभािवक पमा अनमु ान गन सिक छ । गढीमाई काय म स चालन ग रनु पदछ । यसरी बिल िदने था
मि दर य ता पशबु िल िदइनेम येको एक थान हो । ब द गन के ही समय ला ने हन स दछ । त कालका
ततु िमिसल संल न कागजात एवम् इजलाससम लािग िनय णका उपायह अपनाउन सिक छ ।
छलफलका ममा उपि थत मि दरका पज
ु ारीलगायत िदन ितिदन बढ् दै गएको बिल िदने कायमा िनय ण
मि दर यव थापन सिमितका पदािधकारीह ले कायम गरी िमक पमा यसको मा ा घटाउँदै लैजाने
गढीमाई मेलाको समयमा एकै िदन क रब २५/३० उपाय व प बिल िदनेबाट सं थागत पमा आकषक
हजार राँगासिहत एक लाखभ दा बढी सङ् यामा द तरु असल
ु गन, ि यागत सतह िनधारण गन,
पशपु छीको बिल िदइने गरेको कहालीला दो बिल िदन पाउने अिधकतम सङ् या िनधारण गन,
त याङ् क उ लेख गनु भएको पाइयो । यसबाट
बिल िदने पशक
ु ो अिधकतम र यूनतम उमेर िनधारण
ह छ – हजार मािनसह को आ था यसमा जोिडएको गन, अ व थ वा िबरामी पशपु छीलाई बिल िदन
छ । िह दू समाजमा बिल था िनकै लामो समयदेिख नपाउने गरी ितब ध लगाउने ज ता आव यक र
चिलआएको छ र धेरै देवी मि दरह मा बिल िदने गरी उपयु सतह िनधारण गरी िनरोधा मक उपायह
आएको छ । बिल िदने काय यि गत तवरबाट मा अपनाएर पिन बिल िदने कुरालाई िन सािहत वा
नभएर सरकारी खचमा समेत हने गरेका ा तह
हतो सािहत गद लैजान सिक छ । यस कुरामा ग भीर
पिन छन् । सरकारी िनकायबाट तथा सरकारी अनदु ान यानाकषण हन आव यक भएबाट सोही बमोिजम गन
ा गरी गठु ीको मा यमबाट पिन कितपय चाड पवका गराउन नेपाल सरकारका स ब िनकायह को नाउँमा
िसलिसलामा पशु बिल िदने ग रएको पाइ छ । सही- िनदशा मक आदेश जारी गनु मनािसब देिखन आउने ।
गलत जे भए पिन बिल थाले नेपाली समाजमा जरो
पशल
ु ाई मािनसको “स पि ” मा ने आम
गाडेको छ र यो एक साँ कृितक मा यताको िवषय पिन चलन रही आएको छ । तथािप, कितपय पशु
बनेको छ । यसैले यो सामािजक स दभ र यथाथताको संरि त वगमा पदछन् भने कितपय पशउु पर यि को
स पूण पमा अनदेखा गरेर बिल था त काल ब द वािम व भएर पिन उनीह को वा य र संर णको
गनु भनी अिहले नै यस अदालतबाट आदेश जारी गनु दािय व रा यमा िनिहत रहने अव था रह छ ।
मनािसब देिखँदनै । तर यसो भ नक
ु ो ता पय बिल था व ततु ः कुनै स पित यि को िनजी स पित भए पिन
कायम रहनपु छ भ ने होइन । धािमक, सामािजक, यसको उपयोग यि ले जथाभावी तवरबाट गन
साँ कृितक, पयावरणीय वा नैितक तथा तािकक हरेक पाउँदैन । कानून ारा िनदिशत मापद डिभ रहेर
ि ले िवचार गदा बिल थामा रोक लगाउनु वा छनीय आ नो स पितको उपयोग गनु पन ह छ । पशु प छीमा
देिख छ । तर यसका लािग सव थम यापक पमा पिन मािनसमा ज तै जीवन वा ाण रहने भएबाट
जनचेतना अिभविृ गनु आव यक छ । सामािजक अ य स पितको तल
ु नामा पशधु नको योग वा उपयोग
प रवतनको मु य आधार सामािजक चेतना हो र गदा दया, क णा ज ता स वेदनायु मानवीय मू य
सामािजक चेतनाले वीकार गरेको प रवतन नै िदगो मा यताह अनक
ु ू लको यवहार गनु वा छनीय हन
र िटकाउ ह छ । सामािजक संरचना, मािनसको जा छ भ ने मा यता अिहले अ तराि य तरमा
आ था, साँ कृितक मा यता आिद िविवध प लाई थािपत हँदै आएको देिखने ।
स बोधन गरी िनि त समयसीमािभ बिल था समा
पशु अिधकारका िस लेखक तथा
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अिभय ता Richard D. Ryder ले “Speciesism” ग रएको िनदयी यवहारलाई फौजदारी कसरु को पमा
को अवधारणा अगािड सारेको पाइ छ१ । उनले प रभािषत गरी द डनीय घोिषत नगनलाई
ु यस कुराको
Speciesism लाई जातीय िवभेद, लैङ्िगक वा वल त उदाहरणको पमा िलन सिक छ । मल
ु क
ु
वणभेदज ता कुराह सँग तल
ना
गद
यसलाई
ऐन,
चौपायाको
महलमा
पश
स
ब
धी
के
ही
ावधान
ु
ु
िनय ण गनु पन धारणा अगािड सारेका छन् । के वल रहेका भए पिन सो ावधान गाई गो लाई कुट् न, घाइते
जैिवक उ पितमा फरक रहेको आधारमा ाणी मा को वा अङ् गभङ् ग गन वा मान नहने कुरामा नै सीिमत
लािग अप रहाय पीडारिहत तवरबाट बाँ न पाउने रहेको देिख छ । गाईलाई ल मीको पमा पूजा ग रने
हकबाट पशल
ु ाई वि चत ग रनु हँदैन भ ने कुरामा िह दू धम र सं कारबाट अिभ े रत भई यो कानूनी
यस अवधारणाले जोड िद छ । “म य- याय” जसरी ावधान िनमाण भएको देिख छ । उ चौपायाको
बिलयाले िनधाउपर अ याचार गन पाइँदैन भ ने महलले गाई, गो बाहेक अ य पशु प छी उपर ग रने
मा यतामा आधा रत भएर यो अवधारणा िवकाश िनदयी यवहारका स ब धमा कुनै कुरा उ लेख
ग रएको देिखने ।
गरेको देिखँदैन । गाई गो उपर हने कितपय ू र वा
पशउु परको ु रता वा िनदयी यवहार िनदयी यवहारलाई पिन यस कानूनले समेट्न सके को
भ नाले मािनस ारा िनयतवश िदइएको पीडा भ ने पाइँदैन । पशु वा य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ तथा
बिु झ छ । पीडा वा तवमा पीडा नै ह छ, यसलाई पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लगायतका
कानून ारा िनषेिधत ग रएको छै न भ दैमा पीडा ितको कानूनले पिन पशउु पर हने ु र वा िनदयी यवहारलाई
कुनै सामािजक वा नैितक दािय व नै हँदैन भ ने द डनीय घोिषत गरेको नदेिखने ।
होइन । पीडा, िनदियता, ु रताबाट आहत हनु
पशु वा य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
ाणीमा को ाकृितक वभाव हो । यही मा यताका को दफा २७ मा पशु ित िनदयी यवहार गन रोक
आधारमा पशु अिधकारलाई हेनपदछ
। पशल
ु
ु ाई लगाउन सिकने ावधान रहेको भए पिन यसलाई
के वल उपभो य व तक
ु ो पमा मा हेनु हँदनै । पशमु ा समेत काया वयनमा याइएको देिखँदैन । क रब
अ तिनिहत ाणी- वभाव ित मानवीय संवेदनशीलता १७ वष पिहले जारी भएको उ ऐनको दफा २७ मा
अपनाउन वा छनीय हने ।
“नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना काशन
कानूनी वा यावहा रक कुनै ि ले हेदा पिन गरी पशु ित हने िनदयी यवहार रो नको लािग एउटा
हा ा यासह कमजोर अवधारणागत धरातलमा सिमित गठन गन स नेछ र य तो सिमितको काम,
मिलएको अव था देखा पदछ । थमतः पशु कत य र अिधकार सोही सूचनामा तोिकिदएबमोिजम
अिधकारस ब धी कानून वयम्मा अपया र अपूण हनेछ” भ ने यव था ग रएको छ । तर अिहलेस म
छ । दो ो, भएका कानूनको काया वयनमा यस कारको सिमित गठन भएको देिखन आएन ।
भावका रता कायम गन सिकएको पाइँदैन । पशउु पर िनस देहः पशु अिधकार संर णका लािग यो ावधान
पया छै न । सांकेितक पको भए पिन १७ वष अगािड
१. Oxford English Dictionary मा Speciesism बनेको कानूनलाई अिहलेस म पिन योगमा न याउनु
भ नाले “the assumption of human superior- िवड बनाको िवषय ब ने ।
ity over other creatures, leading to the exपशु अिधकारको याभूित िदन, पशु
ploitation of animals” भनी उ लेख ग रएको छ । क याणको ब ध गन र पशउु पर हने सबै कारका
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ु र, िनदयी, िनमम वा बबरतापूण यवहार रो न नेपाल देिख छन । मासक
ु ो गणु तर िनधारण, परी ण र
सरकारका तफबाट भावकारी कदम चा नु वा छनीय िनय ण गनलगायतका पया ब ध निमलाइएको
देिख छ । यसैले, पशु वा य तथा पशु सेवा ऐन, कारणबाट जन वा यमा परेको असरको
२०५५ को दफा २७ बमोिजमको सिमित त काल गठन मा ास ब धमा कुनै खास अ ययन भएको ि थित
गन;ु पशु अिधकारलाई कानूनी मा यता िदँदै पशउु पर देखा पदन । सं ेपमा भ दा, जन वा य तथा
हने गरेका िनदयी, ू र, अमानवीय यवहारलाई वातावरण संर णका लािग नेपाल सरकारका स ब
प रभािषत गरी यसलाई द डनीय तु याउन आव यक िनकायह को तफबाट हनु वा ग रनु पन
कानून िनमाण गन ि या अपनाउन;ु र कानूनको यव थापनस ब धी यूनतम आधारभूत कायह समेत
भावकारी काया वयनका लािगसमेत जो चािहने भएको छ भनी स तु हने अव था देिखन आएन ।
संय तयार गनु भनी िवप ीह का नाउँमा आव यक
मासु जाँच ऐनको दफा ८ मा “कुनै पशु बध
आदेश जारी गनु मनािसब देिखन आउने ।
गनुभ दा अिघ पशु बधशाला थापना भएको े मा
िवदेशबाट पैठारी ग रने पशक
ु ो वारे टाइन पशु बधशालामा र पशु बधशाला थापना नभएको
परी ण गनु एउटा आव यक र मह वपूण काय े मा मासु सुपरीवे कले तोके को थानमा य तो
हो । खु ला िसमाना भएको कारणबाट वारे टाइन पशु जँचाउनु पन” यव था रहेको छ । सोही ऐनको
परी णका ममा “पैठारीकताले पश,ु पशज
ु य पदाथ दफा ९ ले परी ण गदा “बध गन उपयु देिखएको
वा पशु उ पादन साम ी पैठारी गदा वारे टाइन पशुलाई पशु बधशालामा बध गनुपन”, तर पशु
चेकपो टको बाटो भएर गनपन”
ु भ ने पशु वा य बधशाला थापना नभएको े मा मासु सुपरीवे कले
तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा ९ मा रहेको तोके को समय र थानमा य तो पशु वध गनु पन”
ावधानको कडाइका साथ पालना हनु आव यक यव था गरेको देिख छ । उ ऐनको दफा १६ मा
देिख छ । वीरग जको पशु वारे टाइन कायालय “यस ऐनमा अ य जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन
र वारा िज लाको मिटअवाको पशु वारे टाइन पर परादेिख चिलआएको चाडपव, धािमक पूजाआजा,
चेकपो टबाट मा यस कारको सेवा दान भएको कुनै भोजभतेर वा धािमक उ सव ज ता कायको
छ भनी िव त हन सिकने अव था देिखँदनै । िसलसीलामा पशु बधशालाबाहेकका थानमा पशु बध
िमिसल संल न कागजातको अ ययनबाट वारे टाइन गन र छालासिहतको मासु उपभोग गन बाधा पुरयाएको
्
परी णको कायलाई भावकारी तु याउन आव यक मािनने छै न” भ ने अपवाद व पको यव था रहेको
स य को िनमाण र चु त एवम् भरपद यव थापन देिख छ ।२ ऐनमा रहेको यही ावधानलाई अगािड
िमलाउन तथा वारे टाइन माणप िलनपु न कायलाई
अिनवाय तु याउन आव यक रहेको देिखन आउने । २. उि लिखत दफा १६ संिवधानको समानतास ब धी
जथाभावी पशु बिल िदने कायबाट ावधानसँग बािझएको नदेिखएको हदा बदर घोिषत गनु
नपन भनी यस अदालतको िवशेष ईजलासबाट िनवेदक: ल
जन वा यमा समेत ितकूल भाव पन गरेको टुडे ट् स सोसाइटी, काठमाड को तफबाट िवक प
छ भनी सहज पमा अनमु ान गन सिकने िवषय राजभ डारी समेत, िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा
देिख छ । यव थापन प मा रहेका कमजोरी, मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
अभाव वा र ताको कारणबाट जन वा य र (ने.का.प. २०७२, िन.नं. ९३१९, अंक १) को िववादका
पयावरणीय सम या थप जिटल र संवेदनशील बनेका स दभमा या या भएको समेत देिख छ ।
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सारेर िवप ी िलिखत जवाफ ततु कताह ले गढीमाई र ित ापूण व थ जीवन िजउन पाउने हकसमेत
मेलामा खु ला पमा बिल िदइने ग रएको कुराको अ तरिनिहत रहेको छ । बाँ न पाउने हकलाई के वल
औिच य मािणत गन खोजेको पाइयो । कानूनतः बाधा पशवु त् अि त व (animal existence) को पमा
नपन भएको स मकै कारणबाट लाख पशु प छीलाई बु ने ग रएको परु ातन अवधारणाको अव कुनै कानूनी
खु ला पमा बिल िदने ग रएको कुराको औिच य पिु
र यवहा रक मह व छै न । व ततु ः व छ र व थ
हन स दैन । यसलाई उिचत तवरबाट यव थापन गनु वातावरणमा बाँ न पाउने कुरा संिवधान ारा याभूत
सरकारका स ब िनकायह को कत य ह छ । ऐनको मौिलक हक भएकाले यो हकको संर ण र चलनका
मूल ावधानलाई एकातफ प छाएर अपवाद व पको लािग रा यका तफबाट आव यक ब ध ग रनु
यव थाको आड िलनु तकसङ् गत हँदैन । यसका अिनवाय र वा छनीय देिख छ । यो हक चलनका
अित र ऐन नै लागू नगरी य तो ऐनले गरेको लािग रचना मक भूिमका िनवाह गनु यस अदालतको
अपवाद व पको यव थाको आड िलनु सरकारका समेत दािय व ब दछ । तसथ, गढीमाई मेलाका ममा
लािग शोभनीयसमेत नदेिखने ।
हने गरेको वातावरणीय दूषण िनय ण गरी व थ
िवधाियकाबाट १७ वष पिहले िनमाण भएको र व छ वातावरण कायम रा न बिल िदइएका पशु
ऐन लागु गनस ब धमा यस अदालतबाट १० वष प छीको मासल
ु गायतका पदाथको उिचत यव थापन
पिहले जारी भएको आदेशअनस
ु ार अिहलेस म पिन गन, मासक
ु ो गणु तर िनधारण, परी ण र िनय ण
ऐन काया वयनमा न याइनु िवड बनापूण र दभु ा यपूण गन, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गन,
अव था हो । यो अव था कुनै पिन लोकताि क तथा गढीमाई मि दर र आसपासका े मा व छ र
रा य यव थाका लािग शोभनीय मा न सिकँ दैन । व थ वातावरण कायम गन तथा बिल िदइएका पशक
ु ो
िवधाियकाले ऐनको मा यमबाट तथा यायपािलकाले रगत, मास,ु छालालगायत अ य कारणबाट थानीय
फै सला / आदेशको मा यमबाट िनदश गरेको जन वा यमा ितकूल असर पन निदन आव यक
िवषयलाई सरकारले अनदेखा गनलाई
ु उतरदािय व व ध िमलाउनु भनी िवप ीह का नाउँमा आदेश
वा जवाफदेिहता िनवाह गरेको भनी मा न पिन जारी गनु आव यक देिखन आउने ।
िम दैन । िलिखत जवाफ ततु कता नेपाल सरकारका
िनकायह को िलिखत जवाफ हेदा चिलत कानूनी (१) जारी ग रएको रट आदेशः
यव था एवम् जनहीतका ि ले गनपन
मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट पशु
ु कायह
स ब धमा सचे रहेको भनी उ लेख गरेको देिख छ, बिल िदने थामा िनय ण कायम गन, पशु बलीको
तर काया वयन तहका ठोस एवम् प रणाममख
ु ी काम कारणबाट थानीय वातावरण र जन- वा यमा
भएका कुनै उ लेखनीय त य र त याङ् क ततु गन ितकूल असर पन निदन, पशु प छी उपर िनदयी,
सके को पाइएन । यस कारका आधारहीन जवाफबाट बबर वा ू र यवहार हन निदन देहायबमोिजम गनु
अदालत स तु हने अव था रहँदैन । यस प मा नेपाल गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा नेपालको अ त रम
सरकारका स ब िनकायह को त काल ग भीर संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) सपिठत नेपालको
यानाकषण हन वा छनीय देिखने ।
संिवधान, २०७२ को धारा १३३ को उपधारा (२) र
वा तवमा बाँ न पाउने हकिभ स मान (३) बमोिजम देहायबमोिजमको आदेश जारी हने ।
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(क) िनदशा मक आदेशः
गराउने काय स चालन गनु तथा िनि त
धािमक, सामािजक, सां कृितक, पयावरणीय,
समयसीमा तोक बिल थाको अ त ग रने
नैितक वा तािकक कुनै पिन ि ले िवचार गदा बिल था
सूचना / स देश चार सार गनु गराउनू ।
कायम रहनु उिचत होइन । अ ततः बिल िदने था
३. उपयु अनस
ु ार बिल िदने काय ब द हने
ब द ग रनु पदछ । तर, सधु ार र प रवतनका हा ा
अव थास मका लािग िदन- ितिदन बढ् दै
यासह यवि थत हनपु दछ; सामािजक संरचनालाई
गएको बिल िदने कायमा िनय ण कायम गरी
खलब याउने िकिसमको हन हँदैन । बिल था रोिकनु
िमक पमा यसको मा ा घटाउँदै लैजाने
पन भए तापिन सामािजक स दभ तथा सां कृितक
उपाय व प बिल िदनेबाट सं थागत पमा
यथाथलाई नहेरी लामो समयदेखी समाजमा चलनमा
आकषक द तरु असल
ु गन, ि यागत
रहेको बिल थामा त काल रोक लगाउनु भनी
सतह िनधारण गन, बिल िदन पाउने
अिहले नै परमादेशको आदेश जारी गनु मनािसब
अिधकतम पशु सङ् या िनधारण गन,
देिखएन । व ततु ः बिल था रो न वा छनीय देिखएको
बिल िदने पशक
ु ो अिधकतम र यूनतम
र यसका लािग चिलत सामािजक एवम् सां कृितक
उमेर िनधारण गन, अ व थ वा िबरामी
मा यताह लाई पिन यथोिचत पमा स बोधन गन
पशपु छीलाई बिल िदन नपाउने, खु ला
आव यक देिखएको हँदा बिल िदने काय रो न वा ब द
ठाउँमा सावजिनक तवरबाट बिल निदने
गनका लािग देहायबमोिजमको काय गनु गराउनु
ज ता आव यक र उपयु सतह िनधारण
भनी िवप ीम येको नेपाल सरकार, धानम ी तथा
गरी, िनरोधा मक उपायह अपनाई बिल
मि प रषदको
िदने कुरालाई िन सािहत गद लैजानू ।
् कायालय, गहृ म ालय, वा य तथा
जनसङ् या म ालय, िव ान, िविध तथा वातावरण
४. पशु अिधकारलाई कानूनी पमा प रभािषत
म ालय, सं कृित, पयटन तथा नाग रक उड् डयन
गरी पशपु छीउपरका सबै कारका िनदयी
म ालय, कृिष िवकास म ालय, पशु वारे टाइन
यवहारमा िनय ण कायम गन वा छनीय
कायालयलगायत नेपाल सरकारका स ब म ालय
भएकाले पशु अिधकारको
याभूित
एवम् कायालयह समेतका नाउँमा देहायबमोिजमको
िदन, पशु क याणको ब ध गन र नेपाली
िनदशा मक आदेश जारी ग रएको छः
समाजमा पशपु छीउपर हने गरेका सबै
१. सामािजक संरचना र स दभ, मािनसको
कारका ु र, बबर, िनदयी वा अमानवीय
आ था, साँ कृितक मा यता आिद िविवध
यवहारलाई द डनीय घोिषत गन अ य
प लाई स बोधन गरी िनि त समयसीमािभ
मल
ु क
ु का चलनसमेतको अ ययन गरी
पशु बिल िदने था समा गन (ब द गन)
हा ो सामािजक स दभ अनक
ु ू ल उपयु
रणनीितक योजना तथा काय म तयार गरी
कानून िनमाण गन ि या अिवल ब अगािड
चरणब पमा काया वयनमा याउनु र पशु
बढाउनू ।
बिल थाको अ य गन गरी आव यक कानून
िनमाण गन ब धसमेत िमलाउनू ।
(ख) परमादेशको आदेशः
२. उपयु अनस
पशु बिल िदने चलन ब द गन स ब धमा
ु ार बिल था रो नका लािग
यापक पमा जनचेतना अिभबिृ द गन, िनदशा मक आदेश जारी गदा मािथ उ लेख ग रएका
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कुराह को सवमा यतामा ितकूल असर नपन
वातावरणीय दूषण िनय ण गरी व थ र
गरी देहायका िवषयमा देहायबमोिजम गन गराउन
व छ वातावरण कायम रा न बिल िदइएका
िवप ीह का नाउँमा यो परमादेशको आदेश जारी
पशु प छीको मासल
ु गायतका पदाथको
ग रएको छः
उिचत यव थापन गन,ु मासक
ु ो गणु तर
१. बली िदने ममा वा बलीका लािग पशु
िनधारण, परी ण र िनय ण गन,ु तथा
प छीको ओसारपसार गदा तथा अ य
गढीमाई मि दर र आसपासका े मा व छ
ि याकलापका स दभमा पशपु छीउपर ू र,
र व थ वातावरण कायम गन तथा बिल
बबर, िनदयी यवहार हन निदने भावकारी
िदइएका पशक
ु ो रगत, मास,ु छालालगायत
यव था िमलाउन पशु वा य तथा पशु
अ य कारणबाट थानीय जन वा यमा
सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोिजमको
ितकूल असर पन निदन आव यक ब ध
सिमित त काल गठन गनलगायत अ य जो
िमलाउनू ।
चािहने थप संय खडा गरी काय स चालन
५. पश-ु बली िदने, िदलाउने कायमा य वा
गनू, गराउनू ।
परो पमा ो साहन वा सहयोग पु ने गरी
२. िवधाियकाबाट १७ वष पिहले िनमाण भएको
सरकारको तफबाट कुनै काय नगरी य तो
पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू
कायलाई िन सािहत गनू, गराउनू ।
गन स ब धमा यस अदालतबाट १० वष
पिहले िनदशा मक आदेश जारी भएकोमा
यो आदेशको काया वयन ि थित स ब धमा
अिहलेस म पिन उ ऐन ार भ गनतफ आविधक पमा अनगु मन गन र पूण काया वयनको
संवेदनशीलता नअपनाई उदािसनता कायम अव था सिु नि त गन, गराउन यस अदालतको
रािखएको िवड बनापूण अव था देिखन अनगु मन तथा िनरी ण महाशाखालाई यसै आदेश ारा
आएकाले अब यसस ब धमा जे जो यव था िनदश ग रएको छ ।
िमलाउनु पछ िमलाई; उ ऐनमा कुनै सधु ार
यो आदेशको एक ित आव यक जानकारी
गनु पन भए गरी; सो ऐनलाई अिवल ब पूण र कारवाहीको लािग यस अदालतको अनगु मन
काया वयनमा याउनू ।
तथा िनरी ण महाशाखालाई र एक ित ितिलिप
३. पशु वा य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ िवप ीह को जानकारीका लािग महा यायािधव ाको
बमोिजम िवदेशबाट पैठारी ग रने पशक
ु ो कायालयमा पठाइ िदनू ।
वारे टाइन परी ण गन तथा माणप इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
ा गनसमेतका कायलाई अिनवाय, भरपद इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् ।
र भावकारी तु याउन;ु यसका लािग
आव यक नाकाह मा वारे टाइन चेकपो
इजलास नं. १७
खडा गन लगायत आव यक िनयमनकारी
स य खडा गरी चु त सेवा उपल ध हने
१
यव था िमलाउनू ।
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
४. गढीमाई मेलाका ममा हने गरेको अिनलकुमार िस हा, ०७०-WO-०३९०, उ ेषण
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/ परमादेश, ीमती शैल झा िव. राज ी सेिभङ पिन अन तकालस म रो का रािखरहनु यायोिचत
इ भे मे ट कोअपरेिटभ िलिमटेड, मलङ् गवा हँदैन । सलाही िज ला अदालतको िमित २०६७।३।२७
सलाहीसमेत
को प ानस
ु ार रो का रहेको भ ने मालपोत कायालय,
झिलयादेवीले
िमित
२०५७।३।७ रौतहट गौरको िलिखत जवाफ देिख छ । मु ा च दा
मा .४,५०,००।- ऋण िलई राज ी सेिभङ च दैको अव थामा रो का रहेकोमा अब मु ा अि तम
इ भे मे ट कोअपरेिटभ सोसाइटी िलिमटेड मलंगवा भई काया वयन हन नसके को हँदा फै सलाबमोिजम
सलाहीमा आ ना नाउँको ज गाह िधतो राखेको नगन प को हकमा रो का राखी रहन िम ने
देिख छ । िधतो फछय ट नभएपिछ िधतोमा उि लिखत देिखएन । तसथ मािथ उि लिखत आधार कारण
ज गा सहकारी ऐनको दफा ३९ र सहकारीस ब धी र माणबाट अ य कुनै मु ा वा कारणबाट रो का
िनयमावली, २०४९ को िनयम २५ बमोिजम िललाम रा नपु न देिखएको अव थामा बाहेक डाँक िललाम र
चढाएको र पटकपटक िललाममा पिन कसैले सकार िलखत दता बदर दता मु ाको कारणबाट ज गा रो का
नगरेपिछ सहकारी आफै ले िमित २०६६।३।२३ मा रा नपु न नदेिखँदा हेरी बझ
ु ी िमित २०६७।३।२७
उ ज गा सकार गरी िलएको देिख छ । सहकारीले मा रािखएको रो का फुकुवा गनको लािग स बि धत
आफूलाई सकार गरी िलएको ज गाको टे डर काशन कायालयमा लेखी पठाइिदनु भनी िवप ीम येका
गदा सबैभ दा बढी रकम दािखला गन शैल झाको सलाही िज ला अदालतका नाउँमा परमादेशको
नाममा डाँक सकार भई ज गाधनी माण पूजासमेत आदेश जारी हने ।
बिनसके को देिखने ।
इजलास अिधकृत : मक
ु ु द आचाय
पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०६९।३।१८ क यटु र: मि जता ढुंगाना
मा फै सला भएप ात पिन लामो समयस म सहकारी इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज १ शभु म् ।
सं थालाई बझ
२
ु ाउनु पन साँवा याज बझ
ु ाई ज गा
पूववत िफता िलनु पनमा िमित २०६९।९।२० मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
मा झिलयादेवीको नाित ततु िनवेदनका िवप ी ी काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०३३४,
परमान द यादवले रकम बझ
ु ाउँछु भनी सहीछाप गरे उ ेषण / परमादेश, अ जु जोशी प तसमेत िव.
पिन सो अनु प सहकारी सं थालाई रकम बझ
ु ाई ि भुवन िव िव ालय, क ितपुर, काठमाड समेत
ज गा पूववत आ ना नाउँमा िफता िलनपु नमा िफता
रट िनवेदक िव ाथ ह यस अदालतको
िलन सके को देिखँदैन । फै सलाबमोिजम ितनपन
ु रकम िमित २०७१।७।२३ को अ त रम आदेशबमोिजम
ितरे बझ
ु ाएको कुनै माण पेस गरेको पिन पाइँदैन । परी ामा सामेल भई परी ाको नितजासमेत
ितनु बझ
ु ाउनु पन रकम सहकारीले नबझ
ु ेमा अदालतमा कािशत भएको र परी ाफलसमेत ा ग रसके को
फै सला काया वयनको िनि त जाने वा उजरु गनु पनमा भनी रट िनवेदकह का तफबाट ितिनिध व गन
सो के ही गरेको नदेिखने ।
िव ान् अिधव ा ी जयराम े ले बहसको ममा
िनवेिदकाको नाउँमा कायम रहेका ज गाह
िलिखत पमा जानकारी गराएको हँदा िनज रट
िज ला अदालतमा मु ा दायर भएप ात रो का िनवेदक िव ाथ ह लाई मका परेको वा हक िहतमा
रहेकोमा मु ा टुङ्गो लागी दािय व िनवाह गन असर परेको भ ने अव था रहेन । तुत रट िनवेदनको
िदइएको अविधसमेत यितत भइसके को पाइँदा अब औिच य समा भइसके को हँदा मागबमोिजम आदेश
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जारी गन परेन । यस अदालतबाट िमित २०७१।७।२३ मु ामा अपराध हनलाई आव यक पन दवु ै त व
को अ त रम आदेश कायम रा न परेन । ततु रट िव मान रहेको िमिसल संल न माण कागजबाट पिु
िनवेदन खारेज हने ।
भएको पाइने ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
ितवादीले आफू बला कारबाट ब नका
क यटु र: च ा ितम सेना
लािग के ही गदा उ वारदात घट् न गई मतृ क
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् । लालबाबु यादवको मृ यु भएको पो हो िक भनी िवचार
गदा, पिहलेदेिख नै यी ितवादी तथा मतृ क बीचमा
इजलास नं. १८
यौनस ब ध रहेको कुरा ियनै ितवादीले वीकार
गरेको अव था छ भने ियनै ितवादी भादेवीले
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी उ वारदातको समयमा नत हारगहु ार गरेको नत
काशमान िसंह राउत, ०७२-RC-०१७२, कत य कसैसगँ सहयोग मागेको नै देिख छ । अिधकार ा
यान, नेपाल सरकार िव. भादेवी साह सोनार
अिधकारीसम बयान गदा यसबारे के ही बोलेको पिन
जाहेरवाला रामबाबु यादवले ितवादी देिखँदनै । ततु घटना मको िसलिसला र व प
भादेवी साह सोनारसमेतले मतृ कलाई लाठीले हार हेदा यो वारदात अचानक भएको वा यी ितवादीले
गरी कत य गरी मारेका हन् भनी अदालतमा बकप आ नो सती व र ाथ लाठीले मतृ कलाई हार
गरेका छन् । जाहेरवालाको भाइ भादेवीको घरमा गनु परेको भ ने देिखन आउँदैन । यस अव थामा
आउने जाने अवैध स ब ध िथयो । सो िदन पिन िनज जबरज ती करणीको महलको ८ नं. मा भएको ज तो
भाकै घरमा िथए । के कुन रसइवीले मारे मलाई सती व र ा र बदला िलने अिधकार (Defence of
थाहा भएन तर िनज ितवादीह ले कत य गरी मारी chastity and right to retaliation) ततु मु ामा
पिहला आ नै करेसा बारीमा गाडेका िथए । पिछ आकिषत हने नदेिखने ।
गाउँलेले थाहा पाउँछन भनी भोिलप ट लासलाई
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
सडकमा िम काएका िथए भ नेसमेत यहोराको घटना ितवादी भादेवी साह सोनारलाई मल
ु क
ु ऐन
िववरणका मािनस िवनोद सादले अदालतसम
यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. बमोिजम
गरेको बकप समेतले यी ितवादी भादेवीसमेतले ज मकै दको सजाय गन गरी बारा िज ला अदालतबाट
मतृ कलाई मारेको कुरा थप पिु हने ।
िमित २०७१।०६।०१ मा भएको फै सलालाई
यानै िलने िनयतले कुनै काम गन मनसाय सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेटौडाको िमित
ेरीत ह याको आपरािधक मनसाय (Mens Rea) २०७२।३।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हो भने यानस ब धी कसरु मा मािनसको यान मन
सजायको हकमा िवचार गदा अपराध
स ने स मको काम गनू र यसबाट मािनसको यान हँदाको प रि थित र यी ितवादी भादेवी साह
जानु यसको आपरािधक काय (Actus Reus) सोनारको पितको मृ यु भइसके को, छोराछोरीसमेतको
हो । ततु मु ामा मतृ कको यवहारबाट िद क भएक पा रवा रक िज मेवारी रहेको र कुनै आपरािधक
यी ितवादी भादेवी साह सोनारले मतृ कलाई मान पृ भूिमसमेत नरहेको अव थासमेतको िवचार गदा
िनयतले नै आ नो घरमा लाठी याई सोही लाठीले अ.बं. १८८ नं. को योग गरी िनजले गरेको अपराध
हार गरी यी मतृ कलाई मारेको देिख छ । ततु र िनजलाई हने सजायबीच स तल
ु न थािपत गन गरी
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सजायमा कमी गनु औिच यपूण र ई साफको रोहमा िनवेदन दायर गरेको देिख छ । तर यी कुराह को
यायपूण हने देिख छ । य तो अव थामा यी ितवादी िन पण हनका लािग यो इजलासले ियनै िनवेिदका
भादेवी साह सोनारले गरेको अपराधको कृित, वादी र ितवादी एकदेव राई भएको िलखत जालसाजी
अपराध हँदाको िनजको अव था र पूवआपरािधक मु ाको िमिसलको अवलोकन गरी िन कषमा पु नपु न
च र को अभावसमेतलाई ि गत गदा २० वष नभई ह छ । यो काम ततु रटबाट गदा सु िज ला
१२ वषको कै द गदा पिन फौजदारी यायको उ े य अदालतसमेतको अिधकार े मा य असर पु ने
पूरा हने देिखने हँदा िनजलाई कै द वष १२ मा हने । अव था रह छ । सु िज ला अदालतले अ.बं. ८३ नं.
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
समेतका स ब धमा फै सला गदा माण मू याङ् कनको
क यटु र: याम साद रे मी
आधारमा आव यक कुरा बो न स ने नै ह छ ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभु म् । य तो अ तरकालीन / अ पकालीन आदेशलाई
रटबाट परी ण गनको लािग रट अिधकार े को
एकल इजलास
यव था नभएको र यसबाट िनवेिदकाले सही याय
पाउन िनजको मौिलक हक कुि ठत भएको नदेिखँदा
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७३-WO- िवप ीह बाट िलिखतजवाफ मगाई रहनु परेन ।
०१७८, उ ेषण / परमादेश, शाि तदेवी राई िव.
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सुनसरी िज ला धरान उपमहानगरपािलकाको इजलास अिधकृत : मक
ु ु द आचाय
कायालयसमेत
क यटु र : मि जता ढुंगाना
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
हो होइन भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न भई िवचार
§ ०७३-WO-०१७७, उ ेषण / परमादेश,
गदा िवप ी बलराम राईलाई मल
शाि तदेवी राई िव. सुनसरी िज ला धरान
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८३
नं. को सिु वधा िदएको िमलेन भ ने र यसको लािग
उपमहानगरपािलकाको
कायालयसमेत
िसफा रस गन रामकुमारलाई िवभागीय कारवाही
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको
हनपु न भ ने दईु माग िलई िनवेिदकाले ततु रट
छ।
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