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काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ि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 ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत

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

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

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
ि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
संयु इजलास
११
इजलास नं. ११
इजलास नं. १
३
इजलास नं. १२
इजलास नं. २
५
इजलास नं. १३
इजलास नं. ३
४
इजलास नं. १४
इजलास नं. ४
७
इजलास नं. १५
इजलास नं. ५
७
इजलास नं. १६
इजलास नं. ६
१२
इजलास नं. १७
इजलास नं. ७
८
इजलास नं. १८
इजलास नं. ८
३
एकल इजलास
इजलास नं. ९
३
पूण इजलासमा पेस हने
इजलास नं. १०
२
ज मा
ज मा
कूल ज मा

६५ + २ २ = ८ ७

४
८
१
१
१
२
२
१
१
१

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७४, असार – 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
संयु इजलास
१-९
१. कत य यान नेपाल सरकार िव. दगु ा
मिु खया सनु वु ार
२. लागु औषध नेपाल सरकार िव. Hyback
(सेतो हेरोइन) Zambian MWanza समेत
३. लागु औषध अिनता सु बा िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार
४. कत य यान िवनोद चौधरीसमेत िव. नेपाल
सरकार
५. लागु औषध देवे काक िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार
६. कत य यान नेपाल सरकार िव. बालकृ ण
दज
७. कत य यान नेपाल सरकार िव. काश
चौधरी
८. कत य यान नेपाल सरकार िव. रनलाल
िव.क.समेत
९. कत य यान कृ ण साद दाहाल जैसीसमेत
िव. नेपाल सरकार
१०. कत य यान हकमान राईसमेत िव. नेपाल
सरकार
इजलास नं. १
९ - ११
११. िनणय दता ीमती मानकुमारी कुँवर िव.
दा.खा. मीनबहादरु कुँवरसमेत
िलखत बदर,
हक कायम
दा.खा. समेत

१२. कत य यान
१३.

१४.

१५.
१६.
१७.

१८.

१९.
२०.
२१.

i

भ स के वट िव. नेपाल
सरकार
कत य यान साङ् गे लामा िव. नेपाल
सरकार
इजलास नं. २
११ - १५
गडा मारी वीरबहादरु
ा िव. नेपाल
खाग िब
सरकार
िवतरण गरेको
जबरज ती नेपाल सरकार िव. च
करणी उ ोग नारायण यादव
कत य यान नेपाल सरकार िव. ल मण
िसंह साउद
मानव
मधु बोहरासमेत िव. नेपाल
ओसारपसार सरकार
तथा मानव
बेचिबखन र
जबरज ती
करणी
ठगी
नेपाल सरकार िव. रामे र
भ राईसमेत
इजलास नं. ३
१५ - १८
कत य यान नेपाल सरकार िव. सरु े
साह
कत य यान नेपाल सरकार िव. रामबाबु
ठाकुर
कत य यान नेपाल सरकार िव. कुमार
माझी

२२. कत य यान नेपाल सरकार िव. राजेश राय
इजलास नं. ४
१८ - २०
२३. िनषेधा ा / िव िव म जोशी िव. रनाउन
परमादेश म टपल
को-अपरेिटभ
िलिमटेड
२४. उ ेषण / बलराम े िव. ीमान्
परमादेश काक समेत
२५.
टहरा
िचिनया पा डे िव. मख
ु ,
भ काउने काठमाड महानगरपािलका
िनणय बदर सु धारा, काठमाड समेत
२६. अ.आ.
मोहनमाया महजन िव. िमरा
सिहतको िच कारसमेत
िनषेधा ा
इजलास नं. ५
२० - २५
२७. कत य यान िटकाराम िव.क. िव. नेपाल
सरकार
२८. लागु औषध राजदेवराम चमार िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार
२९. कत य यान भिव
राई िव. नेपाल
सरकार
३०. लेनदेन मौजीदास त मा िव. वदरदास
त मा
३१. कत य यान भ बहादरु सनु ार िव. नेपाल
सरकार
३२. कत य यान राम दमाई िव. नेपाल सरकार
३३. कत य यान तपसी महतो कहार िव. नेपाल
सरकार

३४.
३५.
३६.
३७.
३८.
३९.
४०.

४१.
४२.

४३.
४४.

ii

इजलास नं. ६
२५ - ३१
िनषेधा ा िहरा धामी िव. भानी च द
िनषेधा ा सरो देवी चौधरी िव. र सु
चौधरी था
िनषेधा ा खटर यादवसमेत िव.
मनु रु कुमारी साह
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. गंगा साद
रोगजार कसरु सेढाई
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. छुि डम
रोगजार कसरु लामासमेत
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. पु षो म
रोगजार ठगी लामा
दिू षत
का छा महजन िव. तरी भई
नामसारी दता महजनसमेत
बदर हक
कायमसमेत
िलखत बदर का छा महजन िव. तरीमै
महजनसमेत
अंश चलन जिमल जटिमयाँ िव. रसल
ु
जटिमयाँसमेत
इजलास नं. ७
३१ - ३७
कत य यान नेपाल सरकार िव. र जी
शेपा
संरि त सक
ु राम कुमाल िव. नेपाल
व यज तु सरकार
गडा मारी
खाग िब
यवसाय

४५. जबरज ती टेकबहादरु िव.क. िव. नेपाल
करणी
सरकार
४६. कत य यान नेपाल सरकार िव. भेषबहादरु
राना
४७. िनषेधा ा / जमनु ा देवी गौतम िव. ानु
परमादेश
े समेत
४८. अंश चलन नारायण साद आङदे वेसमेत
िव. स तमाया िल बू
(आङदे वे)
४९. उ ेषण / राजदेव साद यादव िव.
परमादेश िज ला वन े सम वय
सिमित, पसा वीरग जसमेत
५०. जबरज ती पि डत कु हार िव. नेपाल
करणी
सरकार
इजलास नं. ८
३७ - ४०
५१.
ब दी
हिदशा कुजन समेत िव. रोशन
य ीकरण खातुन
५२. उ ेषण / िसक िगरी िव. पसा िज ला
परमादेश अदालत, पसासमेत
५३.
ठगी
नेपाल
सरकार
िव.
अजनक
ु ु मार ल सालसमेत
इजलास नं. ९
४० - ४३
५४. कत य यान रामान द पटेल िव. नेपाल
सरकार
५५. यान मान कृ णबहादरु अिधकारीसमेत
उ ोग
िव. नेपाल सरकार

५६. कत य यान खड् गबहादरु तामाङ िव.
नेपाल सरकार
इजलास नं. १०
४३ - ४४
५७. हातहितयार नेपाल सरकार िव. शिश
खरखजाना पंिजयार
५८. उ ेषण सिदकिमया अ सारी िव.
जिहर िमया अ सारीसमेत
इजलास नं. ११
४४ - ४७
५९.
ज गा
शेरबहादरु
प रयार िव.
िखचोला मोतीबहादरु थापा
मेटाई चलन
चलाई पाउँ
६०.
मू य
सरु शे
धान िव. ीकृ ण
अिभविृ कर आयल रफाइनरी ए ड
भेिजटेबल िघ इ डि ज
ा.िल., काठमाड
६१. आयकर सरु शे
धान िव. ीकृ ण
आयल रफाइनरी ए ड
भेिजटेबल िघ इ डि ज
ा.िल., ताहाचल, काठमाड
इजलास नं. १२
४७ - ५१
६२. उ षे ण पदम गु ङ िव. धानम ी
तथा
मि प रषदको
्
कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत
६३. बैनाबापतको राजन े िव. िमला
रकम िदलाई राजभ डारी
पाउँ
iii

६४. करारबमोिजम िविपन हाडा िव. कृिष साम ी
मािजन क पनी िलिमटेड धान
किमसन कायालय, टेकु
लगायतको
रकम िदलाई
भराई पाउँ
६५. स पि
धमवीर पासवान िव. नेपाल
शु ीकरण सरकार
इजलास नं. १३
५१ - ५३
६६. जबरज ती दावा लामा शेपा िव. नेपाल
करणी
सरकार
इजलास नं. १४
५३ - ५४
६७. उ ेषण / िवनोद चौधरी कलवार िव.
परमादेश सतो चौधरी कलवारसमेत
इजलास नं. १५
५४
६८. अंश चलन ितलकमान िसं धानसमेत
िव. र नकुमारी े धान
इजलास नं. १६
५५ - ५६
६९.
राहत
नेपाल
सरकार
िव.
िवतरणमा देवे साद िसंहसमेत
अिनयिमतता
गरी सरकारी
रकम हािन
नो सानी
परु य् ाई
ाचार
गरेको

७०.

ल मण अयाल िव. नेपाल
सरकार
इजलास नं. १७
५६ - ५७
७१. उ ेषण नरेशजंग थापा िव. ि भवु न
िव िव ालय, क ितपरु समेत
७२. उ ेषण दामोदर
पाठक
िव.
रामिसंहाशन राय यादवसमेत
इजलास नं. १८
५७ - ५८
७३. कत य यान िटकामाया राई िव. नेपाल
सरकार
एकल इजलास
५८ - ५९
७४. उ ेषण / गगनदेव
महतो
िव.
परमादेश
धानम ी
तथा
मि प रषादक
् ो कायालय,
िसंहदरबारसमेत
पूण इजलासमा पेस हने
५९ - ६०
७५. उ ेषण शरद गोयल िव. िज ला
िवकास सिमितको कायालय,
िस धल
ु ीसमेत

iv

ाचार
( रसवत)

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, असार - १
अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
संयु इजलास
पनु रावेदक / ितवादी गो याउँदनै भ ने
दगु ा मिु खया सनु वु ारको पनु रावेदनतफ िवचार गदा
१
मतृ क मनकुमार राईले आफूलाई पिहलादेिख नै
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज िज याइ रहने गरेको भनी ितवादीले नै वीकार
जोशी, ०६८-CR-१४२० र ०६९-CR-०३३०, गरेको देिख छ । यसैगरी वारदात भएको िदन मतृ कले
कत य यान, नेपाल सरकार िव. दुगा मुिखया सुनुवार, यी ितवादीलाई एक झापड हानेको रसको आवेगमा
दुगा मुिखया सुनुवार िव. नेपाल सरकार
ितवादीले आ नो घरमा गई सगुँ रु मान योग ग रने
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको फलामको भाला याई मतृ कलाई हार गरेको र सोही
महलको १३(१) नं. बमोिजम सजायको माग दाबी चोटका कारणले िनजको मृ यु भएको भ ने देिख छ ।
ग रएकोमा सोबमोिजम सजाय नगरी सोही महलको मतृ कले यी ितवादीलाई हानेको झापडको रसमा सोही
१३(३) नं. बमोिजम सजाय गरेको निमलेको भ ने ठाउँमा रहेको के ही हितयार हार गदा यान मन गएको
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा अव था पिन छै न । आफूलाई झापड हानेको रसको
ितवादीले मतृ कलाई हार गरेको भाला काठको आवेगमा आ नो घरमा गई सगुँ रु मान योग ग रने
िबँड भएको १ िफट लामो रहेको भ ने बरामदी फलामको हितयार याई यसले हार गदा मािनस
मचु ु काबाट देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको मनस छ भ ने थाहा हँदाहँदै हार गरेको देिखएकाले
महलको १३(१) नं. बमोिजम धार भएको वा नभएको सो अपराधमा मनसाय त व िथएन भ न सिकने अव था
जोिखमी हितयारले रोपी घोची मारेमा भ ने उ लेख रहँदैन । यसरी मतृ कले हानेको झापडका कारण रस
भएको तथा ऐ.१३(३) नं. मा लाठा ढुङ्गा र साधारण उठी मतृ कलाई मानस मको योजना बनाई अथात्
सानाितना हितयारले कुटी हानी रोपी घोची यान यसरी हार गदा मािनस मनस छ भ ने थाहा हँदाहँदै
मरेमा भ ने उ लेख भएको देिख छ । यी दवु ै नं. मा आ नो घरमा रहेको फलामको भाला याई छाती तथा
भएको सजायस ब धी कानूनी यव था हेदा दवु ैमा कोख ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गरी मतृ कलाई
सव वसिहत ज मकै दको सजायको यव था भएको स त घाइते बनाएको र सोही चोटका कारण िनजको
पिन देिख छ । ितवादीले मतृ कलाई हार गरेको मृ यु भएको देिखएको अव थामा य तो ह यालाई
हितयार घरमा योग हने हितयार भएकाले यसलाई आवेश े रत ह या मा न सिकने तथा सजाय कम गन
सानाितना हितयारको पमा िलन सिकने र ऐ.१३(३) सिकने अव था िव मान रहेको नदेिखने ।
नं. बमोिजम सजाय गदासमेत सजायमा खासै फरक इजलास अिधकृत:- दगु ा साद खनाल
नपन देिखनक
ु ा साथै पनु रावेदक / वादी नेपाल सरकारले क यटु र: रामशरण ितिमि सना
समेत सजायमा फरक परेको भ ने िजिकर िलन सके को इित संवत् २०७३ साल असार २९ गते रोज ४ शभु म् ।
नदेिखँदा ितवादीलाई मल
२
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(३) नं. को कसरु मा सोही महलको १३(३) स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी दीपकराज
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गरी जोशी, ०६९-CR-०१५७, ०३९१, ०३९३,
सु अदालतले गरेको फै सला सदर हने ठहर्याई ०४८२, लागु औषध (सेतो हेरोइन), नेपाल सरकार
पनु रावेदन अदालत, इलामबाट भएको फै सलालाई िव. Hyback Zambian MWanza समेत, Hyback
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Zambian MWanza िव. नेपाल सरकार, Mary ह छ । पनु रावेदन अदालतको फै सलाअनस
ु ार
Ann Arnaldo Figue Ras िव. नेपाल सरकार, िनजलाई मु य अिभयु मानी सजाय भएकै देिखयो ।
Annie Zambian Nondo िव. नेपाल सरकार
यसथ ितवादी Hyback Zambian Mwanza लाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा थप सजाय ग रपाउँ भ ने र अ य ितवादीह लाई
१६ मा भएको कानूनी यव था हेदा बार बार अपराध मु य अिभयु मानी सजाय होस् भ ने वादी नेपाल
गनलाई थप सजाय हने यव था रहेको छ । सो सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
दफामा “यस ऐनअ तगत एकपटक सजाय पाइसके को नसिकने ।
यि ले पनु ः यसै ऐनअ तगत अपराध गरेमा िनजलाई
अ य पनु रावेदक / ितवादीह Mary
य तो पिछ लो येक पटकको िनिम सजायमा Ann Arnaldo Figueras र Annie Zambian
थप पाँच वष कै द र एकलाख पैयाँस म ज रवाना Nondo को पनु रावेदन िजिकर हेदा, यी पनु रावेदक
हनेछ” भ ने यव था रहेको छ । उ कानूनी यव था / ितवादीह समेत तीनैजना ितवादीह एउटै
हेदा कुनै कसरु दारले पिहला पिन लागु औषधको कोठामा बसी कुराकानी ग ररहेको अव थामा
कसरु मा सजाय पाइसके को हनपु न अिनवाय रहेको Hyback Zambian Mwanza को साथबाट ५४
देिख छ । यी पनु रावेदक / ितवादी Hyback थान या सल
ु ६४८ ाम लागु औषध बरामद भएको
Zambian Mwanza ले यस अिघ लागु औषधको अव था छ । ितवादीह तीनैजना िवदेशी रहेको र
कसरु गरी सजाय पाइसके को अव था नभई एकै एउटै घरको याट भाडामा िलएर सँगै बिसआएको
समयमा अलगअलग २ मु ा चली दवु ै मु ामा सजाय देिख छ । पनु रावेदक / ितवादी Hyback Zambian
पाएको अव था देिखयो । यसरी पिहला नै सजाय Mwanza ले अनस
ु धानको ममा ितवादीह
पाइसके को अव थामा थप सजाय हने कानूनी यव था Mary Ann Arnaldo Figueras र Annie
रहेकोमा एकै साथ चलेका मु ामा थप सजाय हन स ने Zambian Nondo आ नो के टी साथी रहेको र
अव था नदेिखने ।
िनजह आफूसँग बसीआएका भ ने त य उ लेख
पनु रावेदक / ितवादी Hyback Zambian गरेको अव था देिखँदा यी पनु रावेदक / ितवादीह को
Mwanza को सँगसाथमा एकै साथ प ाउ परेका अका ितवादी Hyback Zambian Mwanza
अ य ितवादीह Mary Ann Arnaldo Figueras सँग कुनै स ब ध नै छै न भनी अथ गन सिकनेसमेत
र Annie Zambian Nondo को साथबाट लागु नदेिखने ।
औषध बरामद भएको देिखँदैन । िनजह एकै
ितवादीम येकै Mary Ann Arnaldo
याटमा भाडामा बसेको भएपिन अलग कोठामा Figueras ले अनस
ु धानको ममा बयान गदा
बसेको देिखएको र ितवादी Hyback Zambian आफूह तीनैजना ितवादीह सँगसाथमा बिसरहेको
Mwanza बाट मा लागु औषध बरामद भएको अव थामा Hyback Zambian Mwanza बाट
देिख छ । यसैगरी सामाखशु ीबाट बरामद भएको बरामदी मचु ु कामा उ लेख भएबमोिजमको लागु
लागु औषधसमेत यी ितवादी Hyback Zambian औषध बरामद भएको हो भनी वीकार गरेको
Mwanza ले भाडामा िलएको कोठाबाट बरामद भएको देिख छ । यसैगरी ितवादी Annie Zambian
देिखँदा मु य कारोबारी िनज पनु रावेदक / ितवादी Nondo ले समेत अनस
ु धान अिधकारीसम
Hyback Zambian Mwanza भएको भ ने पिु
तीनैजना सँगसाथमा बिसरहेको अव थामा िनज
2

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, असार - १
Hyback Zambian Mwanza को साथबाट लागु
Zambian MWanza िव. नेपाल सरकार
औषध बरामद भएको कुरामा सािबत भइ बयान गरेको
भएको मु ामा पिन यसै अनस
ु ार फै सला
देिख छ । घटना थल िववरण हेदा ितवादीह ले
भएको छ ।
घरको याट भाडामा िलएको, उ
याटमा दईु वटा
३
कोठा रहेको देिखएको र एउटामा िकचेन रहेको स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
देिखएबाट समेत ितवादीह एउटै याटमा ब ने गोपाल पराजुली, ०७१-CR-०५३२, लागु औषध
र सँगै खाने गरेको भ ने देिख छ । यसरी सँगै बसेको खैरो हेरोइन, अिनता सु बा िव. नेपाल सरकार
अव थामा कुनै एकजनाको साथबाट अवैध व तु लागु
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादीले मौकामा
औषध बरामद ह छ भने अ य प रि थितज य एंव बयान गदा उि लिखत यव थाअनस
ु ार िनज अचेत
व तिु न माणबाट पिु नभएस म उ लागु औषधको अव थामा रहेको वा िनजलाई उ बयान गन बा य
कारोबारमा यी ितवादीह को संल नता रहेको छै न पा रएको अव था रहेको भ न र सो पिु गन सके को
भनी मा न सिकने अव था नहँदा आ नो साथबाट देिखएन । अदालतमा आई मौकाको बयान आफूले
लागु औषध बरामद नभएको आधारमा आफूह
भनेबमोिजम लेिखएको होइन भनी इ कार गदमा कुनै
िनद ष रहेको भ ने यी पनु रावेदक / ितवादीह को माणबाट पिु नभएको अव थामा य तो दाबीकै
पनु रावेदन िजिकर तथा िनजह को तफबाट भएको आधारमा मौकाको बयानलाई माणमा िलन निम ने
कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन भनी या या गन िम दैन । ितवादीको मौकाको
नसिकने ।
बयानलाई बरामदी मचु ु का, बरामदी मचु ु काका
तसथ, उि लिखत त य, आधार र मािनसह ले गरेको बकप , बरामदी व तु लागु औषध
कारणबाट ितवादीम येका Hyback Zambian खैरो हेरोइन देिखयो भ ने परी ण ितवेदनसमेत तथा
Mwanza लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ बरामदी मचु ु कामा पनु रावेदक ितवादीले रोहवरमा
को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १७ (स ) वष गरेको सिहछापसमेतबाट पिु ग ररहेको अव था
कै द तथा .९,००,०००।– (नौ लाख) ज रवाना रहेको देिखने ।
र ितवादीह Mary Ann Arnaldo Figueras
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार
र Annie Zambian Nondo लाई सोही ऐनको फौजदारी मु ामा दाबी मािणत गन भार वादीमा हने
दफा १७ बमोिजम सोको आधा ८ वष ६ मिहना भ ने यव था भए पिन लागु औषधस ब धी मु ामा
कै द र जनही .४,५०,०००।– (चारलाख पचास माणको भार स ब धमा लागु औषध (िनय ण) ऐन,
हजार) ज रवाना हने ठहर्याई सु काठमाड िज ला २०३३ को दफा १२ ले गरेको यव था आकिषत
अदालतले गरेको फै सला सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन हने ह छ । उ दफामा “कुनै यि को साथमा कुनै
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८/१२/२८ मा भएको लागु औषध भएको फे ला परेमा य तो पदाथ िनजले
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यो ऐन र यस ऐनअ तगत बनेको िनयम वा जारी
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
ग रएको आदेशबमोिजम ा गरेको वा राखेको हो
क यटु र: िवके श गरु ागाई
भ ने कुराको माण िनजले नै पेस गनपन
ु छ । य तो
इित संवत् २०७३ साल असार २९ गते रोज ४ शभु म् । माण पेस गन नसके मा र अ यथा मािणत भएमा
§ यसै लगाउको ०६९-CR-०३९२, Hyback बाहेक िनजले यस ऐनअ तगत सजाय हने अपराध
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गरेको मािननेछ” भ ने यव था रहेको छ । उि लिखत अ यिधक र ाव भएर भ ने शव परी ण ितवेदन,
कानूनी यव थाअनस
मतृ कको टाउको एवम् िनधारलगायतका िविभ न
ु ार पनु रावेदक ितवादीले उ
लागु औषध आ नो होइन भनी अदालतको बयानमा ठाउँमा चोटपटक रहेको भ ने लासजाँच कृित
िजिकर िलए तापिन सो िजिकरलाई पिु गन त ययु
मचु ु का, मतृ कको ह या १५ िदन अगािड चारैजना
माण पेस गन सके को देिखन नआउने ।
ितवादीह लाई उ मि दरका पज
ु ारीले मि दरिभ
तसथ उि लिखत त य, कानूनी यव था वेश गरी िलची खान निदएका भनी रसइवी िलई
एवम् आधार माणबाट समेत ितवादी अिनता ितवादीह चारै जना भई गरेका भ ने चेतनाथ
सु बाले आरोिपत कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई लागु गौडेलसमेतका यि को घटना िववरण कागज र
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) अदालतसम गरेको बकप , ितवादीह को मौकाको
(ङ)(च) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बयान तथा ितवादीह िवनोद चौधरी, अजनु नेपाली
बमोिजम १२(बा ) वष कै द र .८७,०००।- (सतासी तथा जोते साद सापकोटाको अदालतसम को
हजार पैयाँ) ज रवाना हने ठहर्याई सु अदालतबाट बयानसमेतका माणह बाट ितवादीह ले मतृ कसँग
भएको फै सलालाई सदर ठहर गरी पनु रावेदन सामा य िवषयमा भएको वादिववादको कारण रसइवी
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।११।६ मा भएको िलई मान मनसायले ढोका फोडी मतृ कको कोठामा
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वेश गरी लात, ढुङ्गा मु का हार गरी मारी
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
फालेको मािणत हन आएकाले य तो अव थामा
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ितवदीह को पनु रावेदन िजिकरबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
यानस ब धीको महलको ५ नं. आकिषत हन स ने
४
देिखएन । तसथ पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
गोपाल पराजुली, ०६९-CR-०९४४, ०७१-RCअतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था
००७१, कत य यान, िवनोद चौधरीसमेत िव. नेपाल तथा आधार माणबाट ितवादीह िवनोद चौधरी,
सरकार, नेपाल सरकार िव. कणबहादुर कुमाल
अजनु नेपाली, जोते साद सापकोटा र कणबहादरु
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, मौकामा कुमाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
बिु झएका यि ह को मौकाको कागज तथा १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहर गरी वारदात
अदालतसम को बकप बाट ितवादीह
र हँदाका बखत ितवादीह म ये कणबहादरु कुमाल र
पज
ु ारीबीच जेठ मिहनाको पिहलो ह ा मि दर प रसरका अजनु नेपालीको उमेर १६ वष नपगु ी १४ वष नाघेको
िलचीको स ब धमा झगडा परेको भ ने खु न आएको अव था देिखँदा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
र ितवादीह ले अदालतमा बयान गदासमेत सो को दफा ११(३) बमोिजम आधा अथात् दश (१०)
कुरालाई वीकार गरी घटनाको िसलिसलेवार पमा वष कै द सजाय हने ठहर गरी ितवादीह को उमेर,
उ लेख गरी लेखाएका माणह बाट ितवादीह को ितवादीह ले मतृ कलाई धा रलो हितयार हार गरी
पज
ु ारीलाई मान मनसाय िथएन भनी िलएको िजिकर ह या गरेको नभई लात मु का हार गदा मृ यु हन
आफै ँ मा खि डत भएको पाइने ।
गएको भ ने एवम् ितवदीह ले अनस
ु धान तथा
मतृ कको मृ यक
ु ो कारण िदमागमा अदालतलाई स यत य बताई गरेको सहयोगसमेतका
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आधारमा ितवादीह िवनोद चौधरी, अजनु नेपाली, (छ)(२) अनस
ु ार जनही दश वष कै द र जनही पचह र
जोते साद सापकोटा र कणबहादरु कुमाललाई ६ हजार पैयाँ ( .७५०००।-) ज रवाना हने ठहर गरी
(छ) वष कै द सजाय गन राय य गरी भएको सु को सु काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट सदर ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
िमित २०६९।३।७ मा भएको फै सला रायसिहत २०६७।१०।१८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ठहछ । साधकसमेत सदर हने ठहछ । सदर हने ठहछ । ितवादी देवे काक को पनु रावेदन
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
६
५
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज जोशी, ०७२-RC-०१६७, कत य यान,
गोपाल पराजुली, ०६८-CR-०३६८, लागु औषध नेपाल सरकार िव. बालकृ ण दज
खैरो हेरोइन, देवे काक िव. नेपाल सरकार
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादीले १३(३) मा “लाठा ढुंगा र साधारण सानाितना
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान आ नो हातहितयारले कुटी हानी रोपी घोची वा अ यान
वे छाले गरेको होइन भ ने िजिकर िलए पिन मान गै कुरा गरी यान मरेमा... सव वसिहत ज मकै द
िनजले मािथ उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार गनपछ”
ु भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । उ
िनजलाई सो बयान िदन बा य गराइएको वा िनज वा कानूनी यव थाबमोिजम यी ितवादी झलक भ ने
अ कसैलाई यातना िदएको वा यातना िदन ध क बालकृ ण दज ले आराले िचरेको से टी काठ (दाउरा)
िदई बयान गराइएको िथयो भनी खल
ु ाउन सके को ले शेरबहादरु प रयारलाई र सीको नसामा पटकपटक
पाइँदैन । य तै िनजले सो बयान िदँदाको अव थामा टाउकोज तो संवेदनशील भागमा िहकाई सोही चोटको
आफूले भनेको कुरा बु न नस ने अव थामा रहेको िथएँ कारणबाट शेरबहादरु प रयारको मृ यु भएको पिु
भनी िजिकर िलनसमेत सके को पिन पाइँदनै । आफूले भएको हँदा ितवादी झलक भ ने बालकृ ण दज लाई
भनेको कुरा बु न स ने अव थाका यि ले कसैको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
दबाब वा भावमा नपरी आ नो िव मा अिधकार ा बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर
अिधकारीसम बयान िदएको अव थामा य तो बयान गरेको सु अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
मेरो इ छा िव को िथयो भनी अदालतसम िजिकर पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०७१।१२।९
िलएकै आधारमा य तो बयानको कुनै मािणकता नै को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नहने भ न िम ने नदेिखने ।
ितवादीले शेरबहादरु प रयारलाई मान
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था मनसायले यसैलाई माछु भनी िहकाएको भ ने पिन
एवम् आधार र कारणबाट ितवादीह देवे काक िमिसलबाट देिखँदैन । ितवादीले अनस
ु धान
र कणकुमार काक लाई अिभयोग दाबीबमोिजम लागु अिधकारी र अदालतमा बयान गदा स यत य साँचो
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को (१) कुरा भनी अनस
ु धान एवम् याियक ि यालाई
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सहयोग परु याएको
समेत देिखँदा वारदातको कृित अदालत, िदपायलको फै सला मनािसब देिखन
्
र प रि थितबाट ऐनबमोिजम सव वसिहतको आयो । ितवादीलाई यानस ब धीको महलको
ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखएकोले िनज १३(३) नं. बमोिजम कसरु कायम गरी सजाय
ितवादी झलक भ ने बालकृ ण दज लाई मल
ु क
ु ऐन, हनपु दछ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष मा कै दको सजाय िजिकर तथा िव ान् उप यायािधव ाको बहस
हने ।
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा कानूनी यव था
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा ितवादी काश
क यटु र: िवके श गरु ागाई
चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
इित संवत् २०७३ साल जेठ १० गते रोज २ शभु म् । १४ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द हने ठहर्याई
७
कै लाली िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-०३५५, कत य यान, िमित २०६९।१२।१८ मा भएको फै सला िमलेकै
नेपाल सरकार िव. काश चौधरी
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीलाई अिभयोग
मतृ क र ितवादी साथै बसी र सी माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
खाइरहेको बेलामा मतृ कले ितवादीको आमा हो भ ने सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
थाहा नपाइकन आफू ब ने घरमा राित राित आउने इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
मिहलासँग आफूले एक मिहनादेिख यौन स पक रा दै क यटु र: मि दरा रानाभाट
आएको छु भनी भ दा आ नो अगािड आ नै आमासँग इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभु म् ।
यौन स पक रा दै आएको भ ने मतृ कको कुराबाट
८
ितवादीले यसो गनु हँदैन भ दा मतृ कले हातपात स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
गरेपिछ यी ितवादी त काल आवेशमा आई मतृ कलाई दीपकराज जोशी, ०७०-CR-१३५४, कत य यान,
लात मु काले कुटिपट गरेको, घर परु याई
् फकको र नेपाल सरकार िव. रनलाल िव.क.समेत
सोही कुटिपटका कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको
जाहेरवालाले आ ना बबु ाआमाबीच आ नै
घटना मबाट देिख छ । िमिसल संल न कागजातबाट घर आँगनमा झगडा भई बबु ाले आमालाई चु ठोमा समाई
यी ितवादीको मतृ कलाई कुटिपट गरी मानपनस
मको ला ाले हा दा आमाको मख
ु
ु बाट रगतसमेत आएको,
पूव रसइवी रहेको, वारदात घटाउन योजना बनाएको सो देखेर सोही घरमै िट.भी. हेरी बसेका रनलाल िव.क.
भ ने पिु हन सके को नदेिखने ।
र मनराज िव.क. तथा पिछ आएका िवतमान िव.क.
उपरो ानस
ु ारको त य र कानूनबाट समेत भई छुट्याउन खो दा बबु ाले िनजह लाई २/४
ितवादीको काय मनसाय े रत नभई त काल मु का हानेपिछ दोहोरो कुटिपट भई बबु ालाई छुट्याई
उठेको रसबाट आवेश े रत कृितको र घरिभ ओछ् यानमा सतु ाई आ-आ ना घरतफ गएका
ितवादीले जोिखमी हितयार योग गरेकोसमेत र सोही कुटाईबाट भोिलप ट राित बबु ाको मृ यु भएछ
नदेिखँदा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको भ ने मतृ कका छोरा थलबहादरु िव.क. को जाहेरी
महलको १४ नं. अनस
ु ार १० वष कै द गन गरेको दरखा त यहोरालाई ितवादीह को मौकाको
सु को फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन बयानबाट समिथत भएको देिख छ । मतृ कलाई
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मान कुनै योजना नभएको, ीमान् ीमतीबीच तोरी रहेको खेतमा बरामद भएको धारको भाग ९.५
भएको झगडा छुट्याउनस म गएकोमा मतृ कले उ टै से.मी., त लो समा ने भाग १२.५ से.िम. गरी ज मा
आफूह लाई मु का हार गन थालेकोले २/४ थ पड २२ से.मी. नाप भएको धारको मािथ लो भागमा USA
हानेका ह भनी गरेको बयानबाट ितवादीह को Super Knife लेखेको धारको भागमा रगतज तो
मतृ कलाई मान योजना रहेको नभई झगडा छुट्याउन रातो पदाथ र धल
ु ो माटो लागेको वटनवाला च कु,
गएकोस म देिख छ । मतृ कका छोराको जाहेरी घटना थल मचु ु का अनस
ु धानको ममा तयार
दरखा त, मौकामा बिु झएका यि ह को भनाइ तथा ग रएको लास कृित मचु ु कामा मतृ कको शरीरको
अदालतमा भएको बकप , मतृ कक ीमती सक
ु माया ४ थानमा कािटएका घाउह रहेको भनी उ लेख
िव.क. को मौकाको कागज तथा अदालतमा गरेको हनक
ु ा साथै Autopsy Report को External
बकप र ितवादीह को मौकामा र अदालतमा भएको Examination महलमा कािटएका घाउह रहेको
बयानसमेतबाट ितवादीह को आपरािधक योजना, भनी उ लेख भएको हनक
ु ा साथै मृ यक
ु ो कारणः
मनसाय वा काय भएको िथयो भ ने त य थािपत हन MULTIPLE STAB WOUND INJURIES
सके को नदेिखने ।
भ ने म यपि म े ीय अ पताल, सख
ु तबाट ा
ितवादीह रनलाल िव.क., मनराज Autopsy Report समेतबाट मतृ क कमल गौतमको
िव.क. र िवतमान िव.क. लाई यानस ब धीको मृ यु ियनै ितवादी यागराज दाहाल तथा कृ ण साद
महलको १४ नं. अ तगतको कसरु ठहर गरी १० दाहाल जैसीको कत यबाट भएको पिु हन आउने ।
(दश) वष कै द सजाय हने ठहर गरेको सु लमजङ
ितवादीकै बयानअनु प परशरु ाम सवु ेदीको
ु
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हने ठहर गरी तोरी बारीबाट मतृ कलाई मान योग भएको च कु
पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०७०।९।२३ बरामद भएको त य पिन थािपत भइरहेको अव था
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । मतृ क कमल गौतमलाई ितवादी यागराज दाहालले
ितवादीह लाई यानस ब धीको महलको १३(३) च कुले ढाडमा हार गरेको य देखेको भनी य
नं. बमोिजम कसरु कायम ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल दश सा ीको पमा रहेका क पना शमा, स तोष िव.क.,
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
राजे हमाल, परशरु ाम कँ डेल, ह रलाल कँ डेलले
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
अदालतमा उपि थत भई गरेको बकप समेतबाट
क यटु र: अिभषेककुमार राय
मतृ क कमल गौतमलाई यी ितवादीले च कु हार
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभु म् । गरेको कत य गरी मारेको पिु भएको देिख छ भने
९
वारदातमा आफू उपि थत भई मतृ क कमल गौतमलाई
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी हार गरेको होइन भनी आरोिपत कसरु मा इ कार
ओम काश िम , ०६९-CR-०१९७ र ०६९-CR- रहेको देिखए पिन वारदातको अव थामा कृ ण साद
०१९८, कत य यान, कृ ण साद दाहाल जैसी िव. दाहालले कमल गौतमलाई पछािडबाट लाठी हार
नेपाल सरकार र यागराज दाहाल िव. नेपाल सरकार गरेपिछ कमल गौतम भइु मँ ा पि टए र िनज कमल
िनज ितवादीह
यागराज दाहाल र गौतमका अ य साथीह मोटर साइकल टाट गरी
कृ ण साद दाहाल (जैसी) का िव मतृ कका दाजु गइहाले सोही अव थामा यागराज दाहालले कमल
अने गौतमको िकटानी जाहेरी, परशरु ाम सवु ेदीको गौतमको पेटमा ढाडको भागमा पटकपटक छुरी हानेको
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र यसपिछ पिन मतृ क कमल गौतम ढलेकै अव थामा (दश) वष कै द गदा यायको उ े य पूरा हने देिखँदा
पनु : कृ ण साद जैसी (दाहाल) ले मतृ कलाई लाठीले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादीह
पटकपटक हानेको देखेको हँ भ नेसमेत यहोराको यागराज दाहाल र कृ ण साद दाहाल (जैसी) लाई
य दश क पना शमाले गरेको कागज र सोही जनही १० (दश) वषको कै द सजाय हने ।
यहोरासँग िमलान हने गरी परशरु ाम सवु ेदी, ह रलाल इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
कँ डेलले गरेको कागज तथा उ वारदातमा कृ ण साद क यटु र: रामशरण ितमि सना
जैसीले कमल गौतमलाई लाठीले हानी लडाएपिछ इित संवत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शभु म् ।
ितवादी यागराज दाहालले च कुले हानेको भ ने
१०
कुरा सनु ी थाहा पाएको हँ भ नेसमेत यहोराको महेश स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या.
सापकोटा तथा तल
ु े भ ने तल
ु बहादरु शाहीले गरेको ी जगदीश शमा पौडेल, ०६७०-CR-०४३५ र
कागज यहोरा तथा सोही िमलानको अदालतसम ०६७०-CR-०५९३, कत य यान, हकमान राई िव.
भएको बकप समेतबाट वारदातमा कृ ण साद नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. मङ् गलिसंह राई
दाहाल (जैसी) समेतको संल नता पिु हन आएकोले
छानिबन टोलीमा बसेको िवषयमा ितवादीले
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तले यी ितवादीह म ये र नबहादरु राईलाई मान ध क िदएको भनी
यागराज दाहाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको र नबहादरु राईले अदालतमा आई बकप गरेको एवम्
महलको १३(१) नं. बमोिजम र ितवादी कृ ण साद छानिबन टोलीमा रहेर काम गन ीहक राई र सवु ाष
दाहाल जैसीलाई ऐ.ऐ. को १३(४) नं. १३(४) नं. राईले अदालतसम बकप गदा पनु रावेदक ितवादी
बमोिजम सजाय हने ठहर्याएको फै सला िमलेकै हकमान राईले नै कत य गरी मारेको भनी खल
ु ाएको
देिखँदा उ िमित २०६९।३।१० को पनु रावेदन समेतका माणह बाट पनु रावेदक ितवादीले िनद ष
अदालत, सख
छु भनी िलएको माण खि डत भएको देिखन आउने ।
ु तको फै सला मनािसब देिखने ।
मािथ िववेचना ग रएका आधार कारण र
मतृ क र पनु रावेदक ितवादी हकमान
माणह समेतबाट सु सख
ु त िज ला अदालतले राईबीच िमित २०६३।१०।२१ मा भेट हँदा २२ गते
ितवादी यागराज दाहाल र ितवादी कृ ण साद इलामबाट अ य जाने भनी मतृ कले ितवादी हकमान
दाहाल जैसीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको राईसँग भनेको भ ने तथा मतृ कको कोट पनु रावेदक
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द ितवादीसँग रहेको भनी पनु रावेदक ितवादीले
हने ठहर्याएको फै सला पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट बयानमा खल
ु ाएको कुरा र मतृ कक आमाले २२ गते
के ही उ टी भई ितवादी यागराज दाहालको हकमा नै मतृ क देउकुमार राई ितवादी हकमान राईको घरमा
सु सख
ु त िज ला अदालतको फै सला सदर हने र कोट िलन भनी गएकोमा घर नआएको हँदा ितवादीको
ितवादी कृ ण साद दाहाल जैसीको हकमा मल
घरमा गई हेदा ितवादीको कोठामा छोरा देउकुमार राई
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको १३(४) न. बमोिजम ज मकै द लिडरहेको देखेको भनी खल
ु ाएको कुराबाट मतृ क २२
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित गते िबहान पनु रावेदक ितवादीको घरमा गएको भ ने
२०६९/३/१० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने देिखयो । िमित २०६३।१०।२६ मा देउकुमार राईको
ठहछ । तर िनज ितवादीह लाई ठहरेबमोिजम सजाय लास पनु रावेदक ितवादीले गोिलया काठ कटान गन
गदा चक पन देिखँदा यायको रोहमा िनजह लाई १० गरेको थानभ दा क रब ५ िमनेटको दूरीमा भेिटएको
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ज ता प रि थितज य माणह बाट पनु रावेदक
ितवादीले मतृ क देउकुमार राईलाई कत य गरी
इजलास नं. १
मारेका त य पिु हन आयो । पनु रावेदक ितवादी र
मतृ कबीच बाल िश ास ब धी िवषयमा मनमटु ाव भई
१
पनु रावेदक ितवादीले मतृ कलाई बार बार मान ध क मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
िदएको भ ने देिखँदा पनु रावेदक ितवादी र मतृ कबीच िम , ०६६-CI-०७२२, िनणय दता दा.खा. िलखत
पूव रसइवी रहेको पिु हन आउने ।
बदर, हक कायम, दा.खा. समेत, ीमती मानकुमारी
ितवादी मङ् गलिसंह राईले मौकामा तथा कुँवर िव. मीनबहादुर कुँवरसमेत
अदालतसम बयान गदा कसरु मा पूण इ कार रहेको
िक ा नापी महाशाखा का क को प बाट
पाइ छ भने िनजको सो घटनामा संल नता रहेको भ ने िक.नं. १०४४ को ज गालाई िक.का. गनपनमा
ु
उ घटनालाई िसलिसलेवार पमा अ ययन गदा कमचारीको भूलबाट िक.नं. १०४२ को ज गाबाट
कही ँबाट खु न आउँदनै । के वल ितवादी मङ् गलिसंह िक.का. भएको र िक.नं. १०४४ को वा तिवक
राई अका ितवादी हकमान राईसँगै काम गन यि
े फल १-१२-२-३ नै रहेको भ ने उ लेख भई
भएको हँदा सो अपराधमा ितवादी मङ् गलिसंह राईको आएको तफसमेत िवचार नगरी वादीका पितले
समेत संल नता हन स ने भ ने अनमु ानको आधारमा िदएभ दा बढी ज गा िक ाकाट हने गरी े फल
परेको जाहेरीलाई अ य कुनै वत माणबाट पिु
सधु ार हने भनी मालपोत कायालयले मा यता िदएको
हन सके को देिखएन । कुनै पिन माणबाट दोषी देिख छ । सािबकको े फलभ दा बढी वा घटी हन
हन् भ ने पिु हन नआएको अव थामा अनमु ान र आएमा बढी वा घटी भएको े फल स बि धत ज गा
शङ् काको आधारमा मा कसरु दार ठहर गन निम ने । धनीको नाउँमा कायम ग रने भनी ज गा नापजाँच ऐन,
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था र आधार २०१९ को दफा ७ को कानूनी यव थालाई नजर
कारणबाट ितवादी हकमान राईलाई मल
ु क
ु ऐन, अ दाज गन िम ने नदेिखने ।
यानस ब धीको महलको १ र १३(३) नं. को कसरु मा
य तै समावेश भएको पनु रावेदक ितवादी
ऐ १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय िव ा शमशेर ज.ब.रा. िव िवप ी वादी राजकुमार
हने र अका ितवादी सिु दप भ ने मङ् गलिसंह राईलाई आचाय भएको ज गा हक कायम दता बदरसमेत मु ामा
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर्याई सु इलाम जित ज गा आफूले िलएको हो यित ज गा पिछस म
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर ठहर गरी कायम ह छ । नरबढी भएको ज गा िलनेको ह छ
पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६७।२।२३ भ न निम ने भनी ने.का.प. २०५०, िन.नं.४७०२
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । मा ितपािदत िस ा तसमेतबाट आफूले ा गरेको
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार तथा ितवादी हकमान ज गालाई पिछबाट े फल सधु ार गरी बढी ज गा िलन
राईको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िम ने अथ गन िम ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
यसरी िक.नं. १०४४ मा १-१२-२-३
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
े फल भएको, अ नै यि को िक.नं. १०४२ को
इित संवत् २०७३ साल जेठ २ गते रोज १ शभु म् ।
०-६-० े फल िक.नं. १०४४ मा कायम ग रएको,
9

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, असार - १
िक.नं. १०४२ को े फल भूलवश िक.नं. १०४४ को गाँठोमा फलामको िकलाले घाउ बनाएको, मौकामा
य दश नभएको, वारदातको
े फल कायम भई सोहीबाट िक ाकाट हन गएको बिु झएका यि ह
यहोरा नापी र मालपोत कायालयको प र िट पणी बारेमा आ नो आमालाई समेत नभनी अनस
ु धानलाई
आदेशबाट समेत देिखएकोले हक ह ता तरण भएको नै शंका पद बनाउन खोजेको, झिु डई मरेको भए
यहोरा उ लेख भएको, ितवादीको िलखतमा उ लेख सोको ल ण Postmortem Report बाट नखल
ु ेको,
भएको सािबकको े फलभ दा बढी ज गा स बि धत मतृ कको िभसेरा रपोटमा िकटनाशक औषिध
दातालाई बु दै नबझ
ु ी मालपोत कायालय, का क ले नपाइएको भनी उ लेख भएको, ास नली दिबई
तत् तत् यि ह को नाममा कायम ग रिदएको देिखँदा ास ासमा कृि म अवरोध आएपिछ ास ास
मालपोत कायालयको उ िमित २०५३।१।२४ अव भएको कारण मृ यु भएको भनी शव परी ण गन
को िनणय यथावत् कायम रहन स ने भ न डा टर यमबहादरु ब नेतले अदालतमा आई बकप
िमलेन । पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट सोतफ गरेको ज ता प रि थितज य माणबाट पनु रावेदक
समिु चत िववेचना नगरी ती िनणयह कायमै राखी दाबी ितवादी िनद ष भएको भ न िम ने देिखन आएन ।
नपु ने भनी सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला य तो अव थामा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट पनु रावेदक ितवादीले िलएको िनद िषताको िजिकर
िमित २०६३।५।२१ मा भएको फै सला निमलेकोले कानूनस मत एवम् मनािसब भएको नदेिखएकोले
उ फै सला बदर ग रिदएको छ । अब जे जो बु नु ितवादी भ स के वटको कत यबाट मतृ क रीता
पन हो बझ
ु ी मालपोत कायालयको िनणयह कायम सहानीको मृ यु भएको ठहर गरी पनु रावेदन अदालत,
रहन स ने हो वा होइन ? यसतफ समेत िववेचना गरी बटु वलबाट भएको फै सला अ यथा नभई िमलेकै
पनु ः िनणय गनु भनी याय शासन ऐन, २०४८ को देिखन आएकाले पनु रावेदक ितवादीलाई अिभयोग
दफा १४ बमोिजम सु िमिसल र माण िमिसलसमेत दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
साथै राखी उपि थत प ह लाई पनु रावेदन अदालत, १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
पोखरामा हािजर हन जानु भनी तारेख तोक पठाई हने ।
िदने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
इजलास अिधकृत: िदिलपराज प त
इित संवत् २०७२ साल माघ ४ गते रोज २ शभु म् ।
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
३
इित संवत् २०७२ साल चैत २३ गते रोज ३ शभु म् । मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
२
शमा पौडेल, ०६९-CR-१०५८, कत य यान,
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
साङ् गे लामा िव. नेपाल सरकार
गोपाल े , ०६८-CR-०१००८, कत य यान,
ततु वारदातको स दभमा मल
ु क
ु ऐन,
भ स के वट िव. नेपाल सरकार
यानस ब धीको महलको १४ नं. को यव था पिन
वारदात िमितमा ितवादी सँगसाथ अ
हेनपन
ु सा दिभक देिखन आयो । उ १४ नं मा
यि भएको भ ने नदेिखएको, वारदातको बारेमा यान मानको मनसाय रहेनछ, यान िलनपु न स मको
ितवादीको नै फरक फरक भनाइ रहेको, सपले टोक इवी पिन रहेनछ, लक
ु चोरीकन हानेको पिन रहनेछ
मृ यु भएको भ ने भान पान िनयतले मतृ कको गोली उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रस था न नसक
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जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवु ाएकोमा बाहेक िवतरण गरेको, वीरबहादुर ा िव. नेपाल सरकार
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का इ यािद हा दा
कानूनी ावधानअनस
ु ार ितवादीका नाममा
सोही चोटपीरले ऐनका यादिभ यान मरेमा दश वष जारी भएको समा न याद िमित २०६२।११।११ मा
कै द गनपछ
् तामेल
ु भ ने देिख छ । ततु मु ामा पनु रावेदक तामेल हँदा अ.बं.११० नं. को रीत नपरु याई
ितवादीले जोिखमी हितयारले हानेको नभई मतृ क भएको भए सु फै सला भएको िमितले ६ मिहनामा
र पनु रावेदक ितवादीबीच त काल भएको झगडाको थाहापाएको ३५ िदनिभ सु िचतवन राि य
कारण रस उठी ढुङ्गाले हार गदा मतृ कको मृ यु हन िनकु ज कायालयमा उपि थत भई अ.बं.२०८ नं. को
गएको देिखएको स दभमा ततु वारदातमा मल
ि या अवल बन गनपन
ु क
ु
ु ह छ । उ ऐन, अनु पको
ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. नै आकिषत हद यादिभ िनवेदक ऐनले देखाएको अदालतमा
हने हँदा पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग वेश गरेको देिखन नआउने ।
सहमत हन सिकएन । तसथ िकटानी जाहेरी दरखा त,
िवधाियकाले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०८ नं.
ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम र १९३ नं. को कानूनी यव था पथृ क अव था र
गरेको सािबती बयान, घटना थल मचु ु का र लास योजनका लािग गरेको देिख छ । अ.बं.२०८ नं. मु ामा
जाँच कृित मचु ु कासमेत िमिसल संल न आधार अड् डाबाट जारी भएको समा ान इतलायनामाको
माणबाट पनु रावेदन अदालत, पोखराले गरेको याद तारेखमा ितवादी निदई सु यादै गज
ु ारी
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
बसेको अव थामा अड् डाले एकतफ माण बझ
ु ी
त य, कानूनी यव था एवम् िववेचनासमेतको फै सला गनपन
ु ह छ । यस फै सलाउपर पनु रावेदन
आधारमा पनु रावेदक ितवादी साङ् गे लामाले मल
नला ने प कानूनी यव था गरेको देिख छ । य तो
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजमको अव थामा फै सला भएको ६ मिहनामा थाहा पाएको
कसरु गरेको ठहर्याई १० वष कै द गन गरेको सु ३५ िदनिभ ितवादीले सु अदालत वा कायालयमा
मनाङ िज ला अदालतको िमित २०६९।१।१३ उपि थत भई सु याद बेरीतको भनी ितवाद गनको
को फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, लािग कारवाही ि या अगािड बढाउनु पनस मको
पोखराबाट िमित २०६९।११।१३ मा भएको फै सला कानूनी बाटो रहेको देिख छ । तथािप, याद रीत पगु ी
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको तामेल भएको देिखएमा यो उजरु ला न स ै न भनी
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
अड् डाले दरपीठ गनपन
ु कानूनी यव था रहेको छ ।
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
तर, अ.बं. १९३ नं. अनस
ु ार मु ामा अड् डाबाट जारी
क यटु र अिधकृत: िब म धान
भएको सु यादमा ितवादी हािजर भई मु ाको
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभु म् । कारवाहीमा स रक भई अड् डाबाट मु ा फै सला हँदा
ितवादी हािजर भएमा वा फै सला हँदा ितवादी
इजलास नं. २
हािजर नरहेमा मु ामा यो कुरा ठहरेको हनाले ितमीलाई
यो यित सजाय भएको छ भ ने र पनु रावेदन ला ने
१
भए पनु रावेदन ला ने अड् डाको नामसमेत खल
ु ाई सो
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
झगिडयाको नाममा याद जारी गनपन
ु देिखने ।
गोपाल े , ०६८-CR-०१२७, गडा मारी खाग िब
ततु मु ामा सु राि य िनकु ज
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कायालयबाट िमित २०६५।२।२७ मा फै सला भएकोमा जाहेरवालीको कथनबाहेक अ य सबदु माणबाट
कानूनले िनिद गरेको अविधिभ यी पनु रावेदकले पिु हन सके को देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को
अ.बं.२०८ नं. अनु प राि य िनकु ज कायालयमा दफा २५ ले फौजदारी मु ामा अिभयोग मािणत गन
उपि थत भई याद बेरीतबाट तामेल भएको भनी माणको भार वादी प मा रहने ह छ । ततु मु ामा
ितवाद गन गएको देिखएन । ितवादीले अ.बं. ितवादीउपरको अिभयोग वत
माणह बाट
२०८ नं. को कानूनी मागको अवल बन नै नगरेको शङ् कारिहत तवरबाट पिु भएको नदेिखँदा
अव थामा सु को फै सलाउपर पनु रावेदन ला न ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु दछ
नस ने । कानूनले नै सु याद गज
ु ानले पनु रावेदन भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
गन नपाउने भनी ट यव था गरेको अव थामा सहमत हन नसिकने ।
ितवादीले पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन गरेकोमा
तसथ, ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको
पनु रावेदन िजिकर खारेज हने ठहर्याएको फै सलामा ठहर गरी िनजलाई ३ वष कै द हने ठहर्याएको सु
कानूनी िु ट रहेको देिखएन । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९३ स री िज ला अदालतको िमित २०६६।२।५ को
नं. अनु प पनु रावेदनको याद िदने कानूनी यव था फै सला उ टी भई ितवादीले आरोिपत कसरु बाट
तारेख गज
ु ारी ब ने मु ाको प लाई मा हो, सु यादै सफाइ पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
गज
राजिवराजको िमित २०६६।१२।४ को फै सला िमलेकै
ु ारी ब नेलाई नहने ।
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट देिखँदा सदर हने ।
ितवादी पायमाराङ् ग जा भिनएका वीरबहादरु इजलास अिधकृत: िशवह र पौडेल
जालाई राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण क यटु र: अिभषेककुमार राय
ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को कसरु इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
अपराधमा ऐ. ऐनको दफा २६(१) बमोिजम १५ (प )
३
वष कै द र .१,००,०००।- (एक लाख) ज रवाना हने मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
ठहर्याएको िचतवन राि य िनकु ज कायालय, कसरा शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०६७३, कत य यान,
िचतवनको िमित २०६५।२।२७ को फै सलाउपर नेपाल सरकार िव. ल मण िसंह साउद
ितवादीले पनु रावेदन गरेकोमा पनु रावेदन खारेज
कसैले अपराध नै नगरी कुनै डर, ास वा
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित बहकाईमा आई कसरु मा सािबत हन गएको देिखएको
२०६८।१।६ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । ि थितमा पिन कसरु दार ठहर गरी सजाय हन गयो
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
भने याय र कानून दवु ैको मम मन जा छ । कसरु ठहर
क यटु र: अिभषेककुमार राय
सबतु माणबाट कायम ग रने हो, फगत सािबतीबाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ३ शभु म् ।
होइन । सािबती बयान भएको अव थामा यो अ य
२
वत माणबाट पिन पिु हनु पन ।
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
फौजदारी मु ामा कसरु मािणत गन भार
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०६९९, जबरज ती वादी प मा िनिहत रहने ह छ । ेमिसंह महताको
करणी उ ोग, नेपाल सरकार िव. च नारायण यादव मृ यु ितवादी ल मण िसंह साउदको कुटाइको
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको भ ने कारणबाट भएको भ ने कुरा शङ् कारिहत तवरबाट
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मािणत नभएको तथा ेमिसंह महताको मृ यु सरु ा कुँवरको मितयार म तीको देिखन आएकाले िनजलाई
फौजको कारवाहीमा परी भएको भनी आिधका रक सो हदस मको आपरािधक दािय व कायम हने ।
िलखतह तयार भएको अव था छ । फगत कुटिपट
ितवादी ल मी बोहरा र मधु बोहराले
स ममा सािबती भएकै आधारमा मा सरु ा फौजको स चालन गरेको अ जु रे टुरे टमा दीपा भ ने कमला
कारवाहीमा परी मरेको यि लाई ितवादी ल मणिसंह े काम गन गरेक र मधु बोहराले कमला े लाई
साउदले कत य गरी मारेको भ न िम न नआउने ।
ाहकह सँग पठाएको भ ने जाहेरी तथा पीिडतको
तसथ, ितवादी ल मण िसंह साउदलाई कागजबाट देिख छ । ितवादी ल मी बोहराले
कसरु दार ठहर्याई सव वसिहत ज मकै द गन आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेक र अ य
गरेको सु डडेलधरु ा िज ला अदालतको िमित ितवादीह ले पिन िनजलाई पोल गरेको अव थासमेत
२०६६।१२।२४ को फै सला उ टी भई ितवादी नहँदा जबरज ती करणी अङ् गभङ् ग वारदातमा
ल मणिसंह साउदले आरोिपत कसरु बाट सफाइ िनजको संल नता रहेको देिखन आएन । यसै गरी अका
पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट ितवादी नारायण साद भ डारीले पिन आरोिपत
िमित २०६७।७।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा कसरु मा इ कार रही बयान गरेको तथा िनजको होटलमा
सदर हने ।
जबरज ती करणी वारदात गरे भएको भ ने अिभयोग
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
दाबी अ य वत माणबाट पिु हन सके को छै न ।
क यटु र: अिभषेककुमार राय
यी ितवादीउपर मौकामा जाहेरीमा उ लेख नभएको र
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् । पीिडतको बयानबाट समेत िनजको आपरािधक कायमा
४
संल नता रहेको देिखन आएन । ितवादीह ल मी
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
बोहरा र नारायण साद भ डारीलाई सफाइ िदने गरी
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०५१३, ०६७-CR- भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा देिखन
०७६३, मानव ओसारपसार तथा मानव बेचिबखन नआउने ।
र जबरज ती करणी, मधु बोहरा िव. नेपाल सरकार,
ितवादीह लाई मानव बेचिबखन तथा
नेपाल सरकार िव. मधु बोहरासमेत
ओसारपसार ऐन, २०६४ बमोिजम समेत सजाय
पीिडतलाई राितको समयमा मादक पदाथ हन अिभयोग माग दाबी रहेको पाइ छ । ततु
सेवन गरेका ाहकसँग होटल मािलक मधु बोहराले मु ामा जबरज ती करणी र कुटिपटमा अनस
ु धान
पठाएको भ ने पीिडतको मौकाको कागजबाट ार भ भएकोमा पीिडतको बयान कागजबाट खु न
देिखएको छ । वारदातको मौकामा तँलाई रातभरीको आएको भनी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारमा
लािग साहलाई .२,०००।- ितरी याएको हो भनी समेत अनस
ु धान ग रपाउँ भ ने .िन. नवीन े ीको
ितवादीह ले भनेका तथा आ नो टाफमािथ भएको ितवेदनबाट मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको
वारदातको स ब धमा ितवादीह को िव मा कसरु मा समेत सजाय हन माग गरेको पाइयो ।
यी ितवादी मधु बोहराबाट कुनै याससमेत भएको अनस
ु धानबाट मानव बेचिबखनको कसरु लाई थािपत
नदेिखँदा िनजको समेत ततु वारदातमा संल नता गराउने आधार माण सङ् कलन भएको देिखँदैन । अ जु
रहेको देिखन आउँछ । जबरज ती करणीको वारदातमा रे टुरे ट र पा पाली होटलमा वे याविृ स चालनका
ितवादी मधु बोहराले ितवादीह िव णु कुँवर र सूय लािग पूवाधारह रहे भएको पिु हन नसके को
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तथा ितवादीह का बीच यौन स पकका कारोबार विवप िव म राणा, राजे िल बू, सिु नता राई, िदप
िनर तर पमा हँदै आएको कुरा वादी प बाट पिु
थापा, सज
ृ ना खड् गी, सरीता िल बू र राजु िव म
हन सके को छै न । अतः ितवादीह उपर जबरज ती राणासमेतबाट ित यि
.२०,०००।- (बीस
करणीको र अङ् गभङ् गको कसरु थािपत भई सजाय हजार) का दरले .२,२०,०००।- तथा िव दु
भएको अव थामा पीिडतसँग वे यागमन गरे गराएको महजनबाट .२३,०००।- र सिवना खितवडाबाट
भनी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४
.१४,५००।- थप गरी १३ जना जाहेरवालाको ज मा
अ तगतको कसरु मा समेत सजाय ग रपाउँ भ ने वादी हने िबगो .२,५७,५००।- (दईु लाख स ताउ न
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हजार पाँच सय) ितवादी रामे र भ राईले ठगी गरेको
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट ठहर गरी ठगीको ४ नं. बमोिजम ितवादी रामे र
ितवादी नारायण साद भ डारी र ितवादी ल मी भ राईलाई ज रवाना हने र जाहेरवालाह ले आ नो
बोहरालाई अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने, िबगोबमोिजमको रकम भराई पाउने ठहर्याएको
ितवादीह सयु कुँवर े ी, िव णु कुँवरलाई पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला अ यथा देिखन
जबरज ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम नआउने ।
जनही ६ वष कै द सजाय हने र ितवादीह सयु कुँवर
ितवादीह आकाश भ ने मरु ारी रजाल,
े ी र िव णु कुँवरबाट जबरज ती करणीको १० नं. माधव िगरी तथा याम ितवारीले अनस
ु धान
बमोिजम ितपूितबापत पीिडत िदपा भ ने कमला अिधकारीसम तथा अदालतमा बयान गदासमेत
े ले .१,००,०००।- (एक लाख पैयाँ) भराई िलन कसरु मा इ कार रही बयान गरेका छन् । िनजह ले
पाउने र अका ितवादी मधु बोहरालाई जबरज ती अ यापन गराएबापत िनि त रकम िलने गरेकोस म
करणीको महलको ४ नं. बमोिजम ३ (तीन) वष कै द देिखन आयो । िनजह ले आ नो पा र िमकस म
सजाय हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट ा गरेको अव था छ । जाहेरवालाह बाट रकम
िमित २०६७।३।२७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा असल
ु गरेको भ ने देिखँदैन । इि ट यटु को स चालक
सदर हने ।
वा आिधका रक यि रामे र भ राईबाहेकका यी
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
ितवादीह देिखँदैनन् । सो इि ट यटु दता गराई
क यटु र: अिभषेककुमार राय
ठगी गन कायमा िनजह को संल नता भएको पिु
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् । नभएको अव थामा िनजह लाई इि ट यटु को
५
मा यमबाट ठगी गरेको भ न िम ने हँदैन । फौजदारी
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
कसरु कायम गन कसरु ज य कायसँग प र य
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०७८९, ठगी, नेपाल स ब ध रहेको देिखनपु दछ । तसथ, ितवादीह
सरकार िव. रामे र भ राईसमेत
आकाश भ ने मरु ारी रजाल, माधव िगरी तथा याम
िमिसल संल न जाहेरी दरखा त, ितवारीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको
जाहेरवालाह ले अदालतमा गरेको बकप र पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
इि ट यटु ले भनालगायतका अ य शु कह बझ
पीिडत जाहेरवालाह
ज मा २८
ु ेको
िबल भरपाईको आधारमा जाहेरवालाह सगनु जना देिख छन् । अदालतबाट ज मा १३ जना
थापा, कुमारी राई, अशोक थापा, िव म सनु वु ार, जाहेरवालाह को स म िबगो ठहर भएको देिख छ ।
14

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, असार - १
िबगो के कित ठहर हने हो भ ने यिकन सबदु माणबाट को सिु नएको डाम देिखएकोमा ितवादीको मौका
हने हो । जाहेरवालाको सङ् या वा मौिखक भनाइको र अदालतको बयानबाट समेत मतृ कको शरीरमा
आधारमा मा िबगो कायम हने होइन । जाहेरवाला चोटपटक लागेको देिखएकोमा मेिडकल अिधकृतले
अदालतमा आई बकप गरी आ नो भनाइलाई कागज शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको शरीरमा Injury
माण देखाई पिु गनपन
ु ह छ । तर, अदालतमा अथात् चोटपटक नदेिखएको भनी बकप गरेको
उपि थत हन नै नआई आ नो ठगी भएको रकमको कुरालाई त यह को रोहमा माणमा िलन निम ने
अङ् क र सोको माण देखाउन नस ने जाहेरवालाको भनी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले मेिडकल
हकमा अदालतले आफै ँ ले िबगो कायम गरी िदन िम ने अिधकृत डा. गौराङ् ग िम लाई . ५०।– ज रवाना
नहने ।
गरेको अव थालाई दयंगम गदा िनजको बकप
तसथ, ितवादी आकाश भ ने मरु ारी माणमा िलन िम ने नदेिखने ।
रजाल, माधव िगरी तथा याम ितवारीले सफाइ पाउने
ितवादीले मौकामा ीमती लिलतादेवीलाई
र जाहेरवालाह लाई ितवादी रामे र भ राईले ठगी दहेजको िवषयमा आफूले मु काले कुटिपट गरेको
गरेको ठहर्याई लिलतपरु िज ला अदालतबाट भएको कारण घाइते भई उपचारको पखाइमा रहेक ीमतीलाई
िमित ०६३।८।२४ को फै सला सो हदस म सदर हने वारदातको ३/४ िदनस म पिन उपचार नगराई बेहोस
तथा जाहेरवाली िव दु महजन र सिवना खितवडाको हालतमा िसरहाि थत माइती घरमा परु याएको
्
हकमा के ही उ टी गरी िनजह को समेत ज मा १३ देिख छ । मौकामा गरेको बयानले आफू कसरु दार हने
जना जाहेरवालाह बाट ठगी भएको ज मा रकम मनोभावनाले अदालतमा मतृ क पिहलेदेिख नै िट.वी.,
.२,५७,५००।- (दईु लाख स ताउ न हजार पाँच दमसमेतबाट पीिडत िथइन् र यसैका कारणसमेत
सय पैयाँ) िबगो कायम गरी िनज ितवादी रामे रलाई मृ यु भएको भ ने देखाउन खोजेको भए तापिन आफूले
िबगोबमोिजम ज रवाना हने र जाहेरवाली य समेतले अदालतको बयानमा दम, िट.बी. र मानिसक रोगक
िबगो भराई पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, िबरामी हन् भनेकोमा ितवादीले मतृ क ीमतीलाई
पाटनबाट िमित २०६६।१०।२४ मा भएको फै सला उि लिखत रोगह को उपचार गराएको माण
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िमिसलमा देिखँदैन । यसबाट ितवादीले आरोिपत
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
कसरु बाट सफाइ पाउन मा इ कारी बयान गरेको पिु
क यटु र: अिभषेककुमार राय
हने ।
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
मािथ ग रएको िववेचनाबाट पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु बाट िमित २०६७।११।३० मा
इजलास नं. ३
भएको सु िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
गरी ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय
१
हने ठहर्याई गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ितवादी सरु े साहलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
ओम काश िम , ०७२-RC-०११४, कत य यान, १८८ नं. बमोिजम १० वषमा कै द सजाय गन
नेपाल सरकार िव. सुरे साह
गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले राय य
घटना थल लास जाँच मचु ु कामा २”/२” गरेको स ब धमा िवचार गदा ितवादीले दाइजोको
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िवषयमा झगडा हँदा आ नी ीमतीलाई हातको देिखन आउने ।
मु काले टाउकोमा हार गरेको देिख छ । मार
ितवादीलाई
पनु रावेदन
अदालत,
भ नेसमेतको कुनै योजना बनाई पूव रसइवी राखी जनकपरु ले सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
जोिखमी हितयारको योग गरेको देिखँदनै । हातको ठहर गरेको फै सलाउपर पनु रावेदन गन िदएको याद
मु काले टाउकोसमेतमा हार गरेको ३/४ िदनपिछ ितवादीले कारागार कायालय, महो रीमाफत िमित
मृ यु भएको अव था र कृितसमेतलाई ि गत गदा २०७२।२।१० मा आफै ँ ले बझ
ु ेर पिन ऐनका यादिभ
सव वसिहतको ज मकै द गदा चक पन देिखँदा मल
पनु रावेदन नगरेबाट कसरु वीकार गरेको देिखएबाट
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादीलाई १० समेत ितवादीलाई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट
वष कै द सजाय गन मनािसब नै हने हँदा पनु रावेदन िमित २०७१।११।२० मा सव वसिहत ज मकै दको
अदालत, जनकपरु ले १० वष कै द सजाय गन य
सजाय हने ठहरी भएको फै सला साधकको रोहमा
गरेको राय पिन मनािसब देिखँदा सो पिन सदर हने । िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क यटु र: रमेश आचाय
क यटु र: रमेश आचाय
इित संवत् २०७२ साल चैत ५ गते रोज ६ शभु म् ।
इित संवत् २०७२ साल चैत ५ गते रोज ६ शभु म् ।
२
३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ओम काश िम , ०७२-RC-०१२०, कत य यान, ओम काश िम , ०७२-RC-०१२१, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. रामबाबु ठाकुर
नेपाल सरकार िव. कुमार माझी
शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको मृ यक
माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम
ु ो
कारण excessive bleeding from heart / मानिसक अस तल
ु नको अव था पिु गन दािय व
lung and liver due to gunshot injury भ ने ितवादीको हो । मौकाको बयानमा हालस म
देिख छ । घटना थल लासजाँच कृित मचु ु कामा रोग लागेको छै न । कही ँ कतै उपचार गराएको छै न
मतृ कको दािहने छातीको तनमा वाल परेको भनी बयान गन ितवादीले अदालतमा मानिसक
देिख छ । मौका र अदालतमा ितवादीले मतृ क अस तल
ु नको कारणले वारदात घटेको भनी गरेको
आमाको घटना थल मचु ु कामा उि लिखत थानमा बयान औिच यपूण देिखएन । मानिसक अस तल
ु नको
गोली लागेको कुरा वीकार गरी बयान गरेको कारण अपराध भएको भए मौकाको बयानमा मानिसक
देिख छ । यसरी ितवादीले आ नो घरबाट कटुवा अस तल
ु नको अव था भ न र सोको माण देखाउन
पे तोल, सोको ३ राउ ड गोली बरामद भएको स नपु नमा भ न र माण देखाउनसमेत सके को
कुरालाई अ यथा भ न नसके को साथै मतृ कको नदेिखँदा मानिसक अस तल
ु नको कारण अपराध
मृ यु ितवादीसँग भएको ब दक
ु बाट भएको त य भएको त य पिु हन नस ने ।
ितवादीको मौकाको सािबती बयान, घटना थल
मौकामा ह रमायाले मतृ क मेरो दाजल
ु ाई
लासजाँच कृित मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट ितवादी कुमार माझीले टाउकोमा फलामको
समिथत भएबाट ितवादीको बयान माण ऐन, कोदालोले हार गरी कत य गरी मृ यु गराएको
२०३१ को दफा ९ बमोिजम िनज िव
माण ा
भ ने यहोराले जाहेरी दरखा त िदएको देिख छ ।
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यसै गरी मौकामा घटना िववरण कागज गन स जु स जु माझीलाई से सस ब धी चटु िकला सनु ाएको
माझीले म आफै ँ ले ितवादीले मतृ कलाई कोदालो कारण आवेगमा आउँदा आ नो कारणले अपराध
हार गरी कत य गरेको देखेको भनी लेखाएको गरेको वीकार गरी याियक ि यामा सहयोग गरेको
देिख छ । िनजह ले अदालतमा सा ीसरह उपि थत देिख छ । वारदातको अव था र प रि थित अवलोकन
भई मौकामा लेखाएको आआ नो यहोरा समथन गरी गदा मतृ क र ितवादीबीच रसइवी भएको नदेिखएको
बकप गरेको देिखँदा जाहेरवालीको बकप माण एवम् ितवादीले मान योजना बनाई मतृ कलाई
ऐन, २०३१ को दफा १८ र य दश स जु माझीको कोदालोले टाउकोमा हार गरेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन,
बकप ऐ. दफा १० (१) बमोिजम ितवादी िव
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादीलाई १४ वष कै द
ठोस र िव सनीय माणको पमा िलनपु न ।
सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट
ितवादीले कोदालोले टाउकोमा हार गदा य राय पिन सदर हने ।
टाउकोमा घाउ खत र शरीरका अ य भागमा चोटपटक इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
लागी मृ यु भएको कुरा घटना थल मचु ु का, मौकाको क यटु र: रमेश आचाय
घटना िववरण कागज र शव परी ण ितवेदनबाट इित संवत् २०७२ साल चैत ५ गते रोज ६ शभु म् ।
पिु भएको अित र सो कुरालाई ितवादीले आ नो
४
बयानमा वीकार गरेबाट िनजले गरेको बयान पिन मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम िनजकै िव
ओम काश िम , ०७२-RC-०११६, कत य यान,
माण ला ने देिखँदासमेत ितवादीकै कत यबाट नेपाल सरकार िव. राजेश राय
वारदात भएको थािपत हन आउने ।
जाहेरवाला िबलट रायले सिु नल रायलाई
ितवादीलाई हने सजायतफ िवचार गदा राजेश रायले कत य गरेको भनी िकटानी जाहेरी
ितवादीले जोिखमी हितयार कोदालोले टाउकोमा िदएको देिख छ । मौकामा घटना िववरण कागज
हार गरेको कुरा घटना थल मचु ु का, कोदालो गन िजतु राय, राम ताप राय, दख
ु ा राय र रामपतृ
बरामद भएको मचु ु काबाट देिखएकोमा शव परी ण रायले पिन जाहेरी यहोरा समथन गरी लेखाएको
ितवेदनबाट मतृ कको टाउकोमा चोट लागी मृ यु देिख छ । िनजह ले अदालतमा सा ीसरह उपि थत
भएको भ ने उ लेख भएको र कोदालो मल
ु क
ु ऐन, भई ितवादीले नै ब चरो हार गरी कत य गरेको भनी
यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय १ मौकाको आआ नो यहोरा समथन गरी बकप गरेको
बमोिजम जोिखमी धा रलो हितयारअ तगत पन हँदा देिख छ । िनज जाहेरवाला घटना िववरण कागज गन
ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन िबलट राय, िजतु राय, राम ताप राय, दख
ु ा राय र
गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला िमलेकै रामपतृ रायले गरेको बकप माण ऐन, २०३१ को
देिखँदा साधकको रोहमा सदर हने ।
दफा १८ बमोिजम र ितवादीले गरेको बयान ऐ. दफा
पनु रावेदन अदालतले उ सव वसिहत ९ बमोिजम िनज ितवादी िव
माण ा हने
ज मकै दको सजाय गदा ितवादीलाई चक हँदा अब को कसको कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको
पन भनी १४ वष सजाय गन राय य गरेको भ ने स ब धमा माणह को थप िववेचना ग ररहन
देिख छ । उ रायस ब धमा िवचार गदा ितवादीले परेन । ितवादीले हार गरेको ब चरोको चोट पीडाबाट
मौका र अदालतमा मतृ कले आ नी माइजू नाताक सिु नल रायको मृ यु भएको देिखन आउने ।
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ितवादीलाई हने सजायतफ िवचार गदा िवषयमा आदेश जारी ग रने हो सो िवषय िनवेदकको
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. को िनिववाद हकको देिखनु पन ।
देहाय १ मा “धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयार
पनु रावेदक / िनवेदक र िवप ी रनाउन
गै ले हानी रोपी घोची यान मरेमा जित जना भई को-अपरेिटभ िल. का बीच ऋण लेनदेन भएको हो
हितयार छाडेको छ, उित जना यानमारा ठहछन् । होइन वा ऋण चु ा भइसके को छ छै न, पनु रावेदकको
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गनपछ”
ु भ ने कानूनी भनाइबमोिजम िकत कागज तयार भएको हो, होइन
यव था भएको देिख छ । उ कानूनी यव थामा धार भ ने िवषयमै िववाद रहेको देिखयो । यी िववादह को
भएको वा नभएको जोिखमी हितयारले हानी रोपी घोची िनराकरण दवु ै प बाट पेस भएका सबदु माणको
कसैको यान मरेमा यान मानलाई सव वसिहत मू याङ् कन गरेर मा गनपन
ु ह छ । यसरी सबदु
ज मकै दको सजाय गनपन
ु यव था समावेश भएको माणको मू याङ् कन गरी िनणय गनपन
ु िवषय
र ितवादीले जोिखमी हितयार ब चरो हार गदा समावेश भएको हँदा ततु िवषयमा िनषेधा ाको
मतृ कको मृ यु भएको हँदा ितवादीलाई सव वसिहत आदेश जारी हने अव था देिखएन । तसथ, िनवेदन
ज मकै दको सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत, खारेज हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
जनकपरु को िमित २०६६।१०।२७ को फै सला िमलेकै िमित २०७१।१।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
देिखँदा साधकको रोहमा सदर हने ।
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
क यटु र: रमेश आचाय
क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७२ साल चैत ५ गते रोज ६ शभु म् ।
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-CI-०४२०, िनषेधा ा,
इजलास नं. ४
िव िव म जोशी िव. रनाउन म टपल कोअपरेिटभ िलिमटेडसमेत भएको मु ामा पिन
१
यसै अनस
ु ार भएको फै सला भएको छ ।
मा. या. ी िदपकराज जोशी र मा. या. ी
२
ओम काश िम , ०७१-CI-०४२१, िनषेधा ा / मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
परमादेश, िव िव म जोशी िव. रनाउन म टपल को- ओम काश िम , ०७२-CI-००६२, उ ेषण /
अपरेिटभ िलिमटेड
परमादेश, बलराम े िव. ीमान् काक समेत
पनु रावेदककै िजिकरअनस
िबमा सिमितले गरेको िनणयउपर िच नबु ने
ु ार पिन यथ
रनाउन कोअपरेिटभले पेस गरेका तमसक
ु समेतका प ले पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन गनपन
ु गरी
कागजातह का स ब धमा काठमाड िज ला
ट कानूनी यव था गरेको देिख छ । त स ब धमा
अदालतमा िकत मु ा दायर भई िवचाराधीन रहेको िबमा ऐन, २०४९ को दफा ३७ को कानूनी यव था
भ ने देिखन आएको छ । यसरी अदालतमा िवचाराधीन हेदा “यस ऐनबमोिजम सिमितले गरेको िनणयउपर
रहेको मु ाको िवषयमा भाव पन गरी िनषेधा ाको िच नबु ने यि वा संगिठत सं थाले सो िनणय
आदेश जारी गन निम ने अव था एकातफ देिख छ भएको ३५ िदनिभ स बि धत पनु रावेदन अदालतमा
भने अक तफ िनषेधा ाको आदेश जारी गनलाई जनु पनरु ावेदन िदन स नेछ” भ ने यव था गरेको
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देिख छ । ततु प र े यमा बीमा सिमितको २०६९।५।१७ को िनवेदन मागबमोिजम िनजले
िनणयउपर पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन गन उपचार पाउने हो वा होइन, िनजले बनाएको घर टहरा
स ने वैकि पक उपचारको माग रहेकै देिखयो । भ काउने नभ काउने स ब धमा िनजको माग के हने
यसरी उपचारको वैकि पक माग रहेकै अव थामा रट हो सो कुरा िनजको सोही उजरु ी िनवेदनबाट टुङ्गो
े मा वेश गरेको देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम लगाउनु पनमा सो नगरी अ य मु ामा भएको फै सलाको
उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी गन निम ने स दभ देखाई पनु रावेदकको िनवेदन तामेलीमा रा ने
अव था भएकोले नै रट िनवेदन खारेज गन गरी गरी भएको िनणयले यी पनु रावेदक / िनवेदनको हकमा
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।१२।१८ यिकन, प र रीतपूवकको िनकास िदनसके को
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पाइँदैन । यसरी आफू सम को िनवेदनमा बु न पन
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
माण बझ
ु ी आधार कारण खल
ु ाई प िनणय नगरेको
क यटु र: िव णदु वे ी े
कारणले य तो िनणयलाई याियक र कानूनस मत
इित संवत् २०७३ असोज ३० गते रोज १ शभु म् ।
मा न निम ने अव था भएकोले काठमाड
§ यसै लगाउको ०७२-CR-००२६, महानगरपािलकाको िमित २०७०।९।५ को िनणय
अदालतको अवहेलना, बलराम े िव. बदर गरी अब जे जो बु नपु छ बझ
ु ी कानूनबमोिजम पनु ः
ीमान् काक समेत भएको मु ामा पिन यसै िनणय गनु भनी िमिसल काठमाड महानगरपािलकामा
अनस
पठाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
ु ार फै सला भएको छ ।
३
२०७१।३।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
ओम काश िम , ०७१-CI-०१७७, टहरा भ काउने क यटु र: कृ णमाया खितवडा
िनणय बदर, िचिनया पा डे िव. मुख, काठमाड इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभु म् ।
महानगरपािलका सु धारा, काठमाड समेत
§ यस लगाउको ०७१-CI-०१७६, िनषेधा ा
िनणयकताले कुनै पिन यि को स पि
/ परमादेश / उ ेषण, िचिनया पा डे िव.
स ब धमा िनजका िव िनणय गनपदा
काठमाड महानगरपािलका सु धारा,
ु स पि को
स बि धत धनी वा य सरोकार भएको हकवालालाई
काठमाड समेत भएको मु ामा पिन यसै
बझ
अनस
ु ी िनजलाई सनु वु ाइको मौका दान गरेर मा िनणय
ु ार फै सला भएको छ ।
गनपन
४
ु ह छ । यसरी जो यि को िव मा िनणय
ग रने हो सो यि लाई जानकारी गराई िनजलाई मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
ितवाद गन मौका िदनपु न अथात् सनु वु ाइको मौका गोपाल े , ०७०-CI-०४९०, अ.आ. सिहतको
दान गनपन
ाकृितक यायको सवमा य िस ा त िनषेधा ा, मोहनमाया महजन िव. िमरा िच कारसमेत
ु
रहेकोमा यी पनु रावेदकलाई िवप ी नबनाई िनजलाई
पिहले यी पनु रावेिदकाको पितकातफबाट मु ा
बु दै नबझ
ु ी िनजको भोगमा रहेको टहरा भ काउने परेको िवषयव तु र यो मु ाको िवषयव तु स पूण पमा
गरी काठमाड महानगरपािलकाबाट भएको िनणय एउटै रहन आएको देिखयो । यसरी एउटै िवषयव तमु ा
ाकृितक यायको िस ा तसमेतको िवपरीत हने ।
सोही प उपर पटकपटक नयाँ मु ा दायर भएको
पनु रावेदक िचिनयाँ पा डेले िदएको िमित ख डमा यसले एकपटक िनणय भई अि तम भएर
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बसेको मु ाको फै सला काया वयनमा ग भीर असर पन ००२१, कत य यान, िटकाराम िव.क. िव. नेपाल
देिख छ । यसरी अि तम भएको फै सला काया वयन सरकार, नेपाल सरकार िव. िटकाराम िव.क.
हन निदई यसको मूल मम नै िन योिजत हने गरी
ितवादीले हार गरेको हँिसया बरामद भई
एउटै प ले पटकपटक सोही िवषयमा नयाँ मु ा दता सनाखतसमेत भएको र सोही हितयारको चोटबाट
गन नपाउने गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ८५ नं. मा कानूनी के मानिसंह िव.क. को मृ यु भएको भ ने ितवादीका
यव था रहेको देिखएको र फै सला अि तमताको दाजु ितलकबहादरु िव.क.ले मौकामा िदएको जाहेरी
िस ा तले समेत तहतह िनणय भई मािथ लो तहबाट तथा अदालतमा गरेको बकप , िव णमु ाया थापा,
मु ामा अि तम भई बसेको अव थामा फै सलाबमोिजम वीरमाया थापा, हकबहादरु थापा, गंगाबहादरु थापा
भएन भ नेबाहेक नयाँ मु ा दायर गन रोक लगाएको र जसबहादरु थापासमेतले अनस
ु धानको ममा
देिख छ । सोही प र े यमा पनु रावेिदकाको पितले तथा अदालतमा गरेको बकप समेतबाट ितवादी
यसै िवषयमा स म िनकायमा मु ा दायर गरी तहतह िटकाराम िव.क. ले टाउकोमा हार गरेको हँिसयाको
भई िमित २०६८।१।६ मा यस अदालतबाट अि तम चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने पिु भइरहेको
फै सला भएको देिखएको अव थामा पनु रावेिदकाको अव था िव मान छ । बबु ाले र सीले माि एर
दाबीबमोिजम आदेश जारी नगरी िनवेदन खारेज हने नाबालक छोरीलाई हँिसया देखाई काटम् भनी डराइ
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला राखेको भ ने ितवादीको बयान हेदा के ीय हरी
यायका मूलभूत मा यताको रोहमा िमलेकै देिखन िविधिव ान योगशालाको िमित २०६८।३।२२ को
आउने ।
मतृ क के मानिसंहको िभसेरा परी ण ितवेदनले र सी
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट खाएको कुरा पिु भएको नपाइने ।
एकपटक सोही िवषयमा तहतह भई यस अदालतबाट
पनु रावेदकले िजिकर िलएको भिवत य
अि तम िनणय भई बसेको फै सलाको सहज काया वयन स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको
रो ने मनसायले दायर भएको िनषेधा ाको िनवेदन महलको ५ नं. ले “ यान िलने इवीलाग वा मनसाय
खारेज गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित नभई कसैले आफूले गरेको कुटिपटले मािनस
२०६९।११।३० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा मला भ ने ज तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक िनवेिदकाको पनु रावेदन यसैबाट के ही भई कुनै मािनस मन गएको भिवत य
िजिकर पु न नस ने ।
ठहछ” । भ ने यव था गरेको पाइ छ । यी ितवादी
इजलास अिधकृत: च काश ितवारी
िटकाराम िव.क.ले आ नो बाबक
ु ो हातबाट हँिसया
क यटु र: च दनकुमार म डल
खोिससके प ात् मतृ कको टाउको ज तो संवेदनशील
इित संवत् २०७३ साल जेठ २७ गते रोज ५ शभु म् ।
थानमा हार गरी ५-६cm. ठूलो र हड् डीस म गिहरो
घाउ पारेको र सो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै घाइते र
इजलास नं. ५
रगता य भएको आ नो बबु ालाई यि कै छोडी आफू
सु न गएको ि याबाट मान िनयत र योजना िथएन,
१
हँिसया खो दाखेरी ला न गएको भनी सजायबाट
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी उ मिु पाउने झु ा दाबी िलएको पिु ह छ । आ नै
ओम काश िम , ०७१-CR-०२५७ र ०७१-RC- बबु ालाई िववाद भनाभन भई सामा य चोट ला न गएको
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अव थामा पिन त काल उपचार हेरिवचार गनपनमा
गो य थान पे टीिभ लक
ु
ु ाई िछपाई याएको काय
आफै ँ ले धा रलो हितयार हँिसयाले टाउकोज तो त य वा कानूनको भूल रहेछ भनी भ न र मा न
संवेदनशील थानमा हार गरी त प ात् र ाव भई िम दैन । अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतसम
रगतप छे भएको र घाइतेको उ ारसमेत नगरी रातभ र यी पनु रावेदकले आफूबाट बरामद भएको लागु औषध
पीडाले छट् पिटएर मृ यु भएको अव थालाई म यनजर स ब धमा बरामदीको यहोरास ममा सािबत भई
गदा ततु वारदातलाई भिवत य नभई ू र ह याको बयान गरेको कारणले िनजमािथ लागेको अिभयोग
सं ा िदनपु न ।
पिु भइरहेको प र े मा अिभयोगदाबी नै निलइएको
उपयु आधार कारणह बाट ितवादी लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७
िटकाराम िव.क.लाई अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार बमोिजम कसरु ठहर गन िम ने देिखँदैन । लागु औषध
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. मु ा िनरपे दािय वअ तगत पन मु ा रहेको र लागु
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको तनहँ औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम
िज ला अदालतको फै सला सदर गन र तनहँ िज ला िनद िषताको माण परु याउने
भार ितवादीमै िनिहत
्
अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको रहेको प र े मा अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय
महलको १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द हनपु न हनपु न होइन, आफूले गरेको कसरु मा मितयारस मको
राय समथन नहने भनी गरेको पनु रावेदन अदालत, भूिमकाको लािग सजाय हनपु न भ ने पनु रावेदन
पोखराको िमित २०७१।१।९ को फै सला िमलेको हँदा िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
उि लिखत आधार र माणबाट यी ितवादी
िजिकर पु न नस ने ।
राजदेवराम चमारलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
२०३३ को दफा ४ को (घ)(ङ) र (च) बमोिजम कसरु
क यटु र: च ा ितम सेना
गरेको ठहर्याई सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२)
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १० गते रोज ६ शभु म् । बमोिजम कै द वष १२ (बा ) र . १,५०,०००।–
२
ज रवाना हने भनी मकवानपरु िज ला अदालतबाट
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी िमित २०६८।१२।८ मा भएको फै सला सदर हने
ओम काश िम , ०७०-CR-१२९६, लागु औषध ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
खैरो हेरोइन, राजदेवराम चमार िव. नेपाल सरकार
२०६९।१२।६ को फै सला िमलेकै हँदा सदर हने
ितवादीले ९८ ाम ३१० िमिल ाम ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
प रमाणको लागु औषध खैरो हेरोइन वीरग जबाट नस ने ।
काठमाड कलंक स म परु याउन
आफूले िज मा इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
्
िलएको र यसरी परु याई
् िदएबापत आफूले नगद क यटु र: च ा ितम सेना
.१५००।- लाभ ा गन कुरामा सािबत रहेका इित संवत् २०७३ साल वैशाख १० गते रोज ६ शभु म् ।
छन् । यसरी आफै ँ
य पमा कसरु ज य
३
ि याकलापमा संल न भई गरेको काय मितयारको मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
प रभाषाअ तगत पन देिखँदैन । योजनाब
पमा चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०८८९, कत य
उ कृित र प रमाणको लागु औषध आ नो शरीरको यान, भिव राई िव. नेपाल सरकार
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ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी िनजले झै-झगडा भएको र सोही रसका कारणले ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको सािबती बयान, ीमतीलाई ह के लाले घाँटीमा अठ् याई कत य गरी
िनजले सु अदालतसम को आ नो बयानमा कत य मारेको देिख छ । सँगै रहे बसेका ीमान् ीमतीबीच
गरी मारेकोमा अ वीकार गरेपिन उ वारदातको बेलाबखत टकराव भइरहने र उ िदन पिन एकापसमा
समयमा आफूह बीच वादिववाद भएको आफूले भएको भनाभनका कारणबाट उ घटना घट् न पगु ेको
मतृ कउपर हातले हार गरेको र सोही कारण िनज अव थालाई िवचार गरी सजाय िनधारण गनपन
ु ।
ीमतीको मृ यु भएको उ कुरालाई यी ितवादीले
िवधाियकाले आव यकताअनस
ु ार द ड
वीकार गरेको र बिु झएका यि ह को भनाइ, लास िनधारणमा विववेक योग गन सहजताको लािग
एवम् घटना थल मचु ु कासमेतका िमिसल संल न मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं. को
कागजातह बाट यी पनु रावेदक ितवादीको कारणबाट कानूनी यव था गरी यायकतालाई याियक विववेक
नै मतृ क टुकमाया राईको मृ यु हन पगु ेको भ ने कुरा िदएको अव थामा पूणयोजना र रसइवी मतु ािवक
िस हन आउँदछ । य तो अव थामा ीमतीको नभई त कालीन प रि थितका कारणबाट उपयु
त काल मृ यु भएको देखेर आफू मानिसक पमा ग भीर आपरािधक घटना घट् न गएको अव थालाई
िव र िबचिलत भएकोले िनजको उपचारभ दा पिन म यनजर गरी १८८ नं. को योग सजायमा कमी गनु
आफू घणृ ा प ातापको भमु रीमा डुबेको हँदा ीमतीको द ड िनधारणको याियक प ितअनु प हने ।
उपचारतफ कुनै यास गन नसेकेको, ीमतीलाई मान
ततु पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
कुनै पूवयोजना नहँदा र त यमा सािबत भई बयान सव वसिहत ज मकै द हने गरी भएको फै सला सदर
गरेको अव थामा आफूलाई सव वसिहत ज मकै दको भइसके को अव थामा यी पनु रावेदक ितवादीले
सजाय गन गरी भएको काठमाड िज ला अदालत ीमतीको मृ यु आ ना कारणबाट भएको र आफूबाट
र पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िु टपूण ग ती भएको महसस
ु गरी आफै ँ िवष सेवन तथा
हँदा बदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन पेटमा छुरी हार गरी बेहोस भएको अव था देिखँदा
िजिकर पु न स दैन । यी पनु रावेदकउपर मल
ु क
ु ऐन, ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पनजाने देिखँदा अ.बं.
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. को कसरु मा १८८ नं. अनस
ु ार िनजलाई १४ (चौध) वषको सजाय
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी काठमाड हने ।
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सला िमलेको क यटु र: च ा ितम सेना
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन इित संवत् २०७३ साल वैशाख ७ गते रोज ३ शभु म् ।
िजिकर पु न नस ने ।
४
मतृ क टुकमाया राई र ितवादी भिव
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
राईबीच माया ेमका आधारमा स ब ध रहन गई चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१२८९, लेनदेन,
२०६६ साल आि नदेिख सँगै ीमान् ीमतीका मौजीदास त मा िव. वदरदास त मा
पमा रही बसी आएकोमा बेलाबखतमा झै-झगडा
िमिसल संल न कागजातह बाट यी वादी
भइरहने गरेको कुरामा िववाद देिखँदैन । वारदातका ितवादीह बीच िज ला बारा जयनगर यटु ाहा
िदन पिन मतृ क टुकमाया र यी ितवादीबीच सामा य वडा नं. ४ को िक.नं. ४२३/१ ज.िव. ०-०-३।।।
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सोमा भएको घर ज गा िलने िदने सहमित भई कागज नस ने ।
भएको र तोिकएको भाखामा घरज गाको रिज ेसन इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
पा रत नभएपिछ, वादी प बा य भई अदालतसम क यटु र: मि जता ढुंगाना
आएको देिखयो । बैनाप ाको कागज र सोमा भएका इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् ।
सिहछापसमेत िवशेष बाट जाँच भई आउँदा स े भनी
५
उ लेख भएको अव थामा यी ितवादी बदरी दास मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
त माबाट वादीले िमित २०६६।४।५ को बैनाप ाको चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०२८४, कत य
कागजमा उ लेख भएबमोिजम भराई िलन पाउने नै यान, भ बहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार
देिखयो । जहाँस म बैनाप ाको कागजको करण १ मा
सनु सान जंगलको बीच भागमा ४ िफट ६ इ च
रिज ेसन पा रत नगरेस म उ घरजगगा दो ो प ले उचाइ भएको काली लहरा (राहरोइनी) मा झिु डएको
बहालको पमा बसी भोगचलन गनहोला
ु भनी उ लेख अव थामा लास रहेको भ ने लासजाँच कृित मचु ु का
भएको पाइँदा तोिकएको िमितस म रिज ेसन पास रहेको छ भने िमिसल संल न मतृ कको फोटोह हेदा
नभएकोले बैनाप ाको कागजअनु प कपालीसरह लासको खु ाले भइु मँ ा छोएको तथा खु ा पछािड
असल
ु ीको लािग दाबी िलएको अव थामा रिज ेसन फकको अव था देिख छ । मतृ कको उचाई १४५
पा रत हन नसके को अव थामा रिज ेसन पास गन से.मी. अ लो रहेको शव परी ण ितवेदन देिख छ ।
भनी तोिकएको िमितभ दा अगािडबाट नै याज भरी य तो अव थामा १४५ से.मी. अ लो मािनस ४ िफट ६
िलन पाउने भ ने मनािसब देिखन नआउने ।
इ च उचाइको क रब आफू बराबरको खको हाँगामा
बैनाप ाको कागज िकत हो भनी ितउ र झिु डएर आ मह या गन स ने अव था हँदैन । आफू
िजिकर िलएकोमा उ कागजको सिहछाप र कागज बराबरको खको हाँगामा सल झिु डएको भागसमेत
रीतपूवकको देिखए पिन, मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको जोड् दा मािनस झिु डन नस ने र खु ा भइु मँ ा टेिकने
१८ नं. को कानूनी यव था हेदा “पोल उजरु गदाको हँदा मािनसले आ मह या गरी मनस ने अव था
अव थामा रसइवी रहनेछ भ ने वा पोल उजरु गनपन
रहँदैन । यसैगरी दवु ै खु ाको जाङ् गमा नीलो रगतको
ु
मनािसब मािफकको त य भई गरेको हो भ ने मु ा हेन डाम रहेको भ ने घटना थल लास जाँच मचु ु का रहेको
अड् डालाई िव ास भएमा सजाय गनु नपन वा कम देिख छ भने मृ यक
ु ो कारण Asphyxia भनी उ लेख
गनपन
ु कारण खोली य तो पोल उजरु गन यि लाई भएको देिख छ । जसबाट मतृ क वाभािवक पमा
सो लेिखएको सजायम ये सबै वा के ही सजाय नगन झिु डएर मरेको नभई कसैको कत यबाटै मृ यु भएको
स नेछ” भ ने उ लेख भएको पाइ छ । ततु पिु हन आउने ।
मु ामा य तो अव था नदेिखएकोले ितवादीलाई
ितवादी भ बहादरु सनु ारले आ नी भा जी
द ड सजायको १८ नं. बमोिजम ज रवाना नहने र यसोदा सनु ारमाफत सपना सनु ारलाई कुलबाट
ितवादीबाट वादीले रिज ेसन पास गन तोिकएको बोलाई सँगै गई िचनजानका यि मनकुमारी
िमितप ात् कपालीसरहको सावाँ याज भराई िलने चौधरीको घरमा रात िबताई मतृ कको सहमित नहँदा
पाउने ठहरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित नहँदै िववाह गन भनी भावमा पारी मतृ कको सहमित
२०७१।५।१५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर िबना करणी गरेको र िनजह राित बसेको घरबाट सँगै
हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न िन क मनकापरु को काठे पल
ु स म आएको त यलाई
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वीकार गरेकै देिख छ । जसबाट यी मतृ क र ितवादी उि लिखत प रि थितज य घटनाह बाट ितवादी
वारदातको समयमा सँगसाथै रहेको देिखन आयो । यिद भ बहादरु सनु ारकै कत यबाट सपना सनु ारको मृ यु
सँगै रहेको मािनसको सोही समयमा मृ यु ह छ भने भएको त य मालाकार पमा मािणत हन आएको
अ यथा मािणत हन नसके को अव थामा यसको देिखने ।
दािय वसँगै रहेको यि ले नै िलनपु न ह छ । जाहेरी
अतः
उि लिखत
प रि थितज य
दरखा तमा िबहान ९.३० बजे सपना सनु ारको लास माणह बाट ितवादी भ बहादरु सनु ारले कसरु
फे ला परेको भनी लेिखएको देिख छ भने ितवादीले गरेकै देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम िनजलाई
मनकुमारीको घरबाट आफूह १०.०० बजे िन के को यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत
भनी बयान गरेको देिख छ । मनकुमारीले घटना िववरण ज मकै द र जबरज ती करणीको महलको ३(३)
कागजमा आफू ८.०० बजे घरमा आएको र सोही नं. बमोिजम ६ वष कै द गन ठहर्याएको सु बिदया
समयमा मतृ क सपना र ितवादी भ बहादरु घरबाट िज ला अदालतको िमित २०६६।११।१८ को फै सला
िनि कएका हन् भनी लेखाएको अव था देिख छ । सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित
यसरी ितवादीले मतृ कसँगै रहेको भनेको समय नै २०६७।११।१ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
फरक परेको देिखयो । जसबाट यी ितवादीको कथन ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
िव ासयो य मा न नसिकने ।
पु नस ने नदेिखने ।
यिद यी ितवादीले सपनाको ह या नगरेको इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
भए िनजउपर नै कत य यानको िकटानी अिभयोग क यटु र: च ा ितम सेना
लगाउनु पन कुनै कारण रहेको पिन देिखँदैन । ितवादी इित संवत् २०७२ साल पस
ु ६ गते रोज २ शभु म् ।
कै सा ी बलबहादरु सनु ारले अदालतसम बकप
६
गदा सपना सनु ार भ बहादरु सँग गई िदन रात साथै मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
बसी करणी िलनिु दनु गरेका र भोिलप ट यसै जाउँ ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०५७७,
मैले बाबु आमा दाजु भाइसँग नसोधी िववाह गरी अिहले ०६८-RC-०००५, कत य यान, राम दमाई िव.
नै जान सि न भनी भ बहादरु ले भनेपिछ के टाके टी नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. राम दमाई
आआ ना घरतफ गएका भनी लेखाएको देिख छ ।
िवधाियकाले आव यकताअनु प द ड
जसबाट मतृ क र यी ितवादीबीच िववाह गन कुरामा िनधारणमा विववेक योग गन सहजताको लािग
िववाद भएको र िववाह गन कुरामा ितवादीलाई इ छा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. को कानूनी यव था गरी
नभएकोले करणी गरेको कुरा मतृ कले ह ला गन र यायकतालाई याियक विववेकको अिधकार िदएको
आफूलाई अ ठ् यारो पन ठहर्याई ितवादीले सपना अव थामा वारदातमा ग भीर कृितको संल नता
सनु ारलाई कत य गरी मारेको प रि थितज य अव था रहेको नदेिखएका यी ितवादी राम दमाईलाई अ.बं.
देिखयो । घटनाको य दश को अभावमा कसरु को १८८ नं. को योग गरी सजायमा कमी गनु द ड
यथाथ प ा लगाउन प रि थितज य माणको िनधारणको चिलत याियक प ितअनु प नै हने ।
सहायता िलनपु न नै ह छ । य ता माणह को
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत,
सहयोग निलने हो भने कसरु दारले उ मिु पाई महे नगरबाट सव वसिहत ज मकै द हने गरी भएको
कानूनको शासनको बिखलाप हन जा छ । तसथ फै सला सदर भइसके को अव थामा यी ितवादी
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र मतृ कबीच र सीको नशामा सामा य िववाद भई तपसी महतोलाई गराएकोसमेत देिख छ । ितवादीले
त काल उठेको रसको कारण झगडा हँदा िभरबाट आ ना सा ी उपि थत गराउन पनु ः अवसर पाउँ
खसी मृ यु भएको हन स ने अव थालाई िवचार भ ने यहोराको िजिकर सु अदालतमा उठाउन
गदा भिवत य हो िक भ ने अव थासमेत भएकोले सके को पाइँदनै । यसरी ततु मु ाको त यलाई सबदु
यी ितवादी राम दमाईलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा माणबाट यी ितवादी तपसी महतो कहारले कसरु
चक पनजाने देिखँदा अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार िनजको गरी मारेको पिु भइरहेको यस ि थितमा अदालतमा
हकमा १२(बा ) वष कै द सजाय हने ।
गरेको इ कारी बयानले मा यता पाउनु पन, अमक
ु
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
मु ामा ितपािदत निजर आकृ हने भनी ितवादीले
क यटु र: च ा ितम सेना
िलनभु एको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इित संवत् २०७२ साल पस
अतः यी ितवादी तपसी महतोको हकमा
ु ६ गते रोज २ शभु म् ।
७
अिभयोग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. को १३(१) नं. बमोिजम
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०१६५, कत य सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई भएको सु बारा
यान, तपसी महतो कहार िव. नेपाल सरकार
िज ला अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
ितवादी तपसी महतो कहारले अदालतमा हने भनी िमित २०६७।१२।८ मा भएको पनु रावेदन
गरेको इ कारी बयान ख डन ह छ । ितवादीले अदालत, हेट डाको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
मौकामा “मैले पानी टंक को ठीक अगािड बकुिलया ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
जाने बाटोमा पिु गसके को सिचव रामबाबु शमालाई इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
टाउकोमा गोली हा दा गोली लागी लडेपिछ क यटु र: च ा ितम सेना
गाउँलेह आउँछन् भनी हामी तीनैजना भागी आय ” इित संवत् २०७२ साल पस
ु ७ गते रोज ३ शभु म् ।
भनी गरेको बयानको तादात यता In our opinion,
the cause of death is due to shock and
इजलास नं. ६
result of head injury by bullet भनी नारायणी
उप े ीय अ पतालमा गरेको मतृ क रामबाबु शमाको
१
शवपरी ण ितवेदनसँग मालाकार पमा ऐ यब ता मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
रहेको देिख छ । ितवादीले आरोिपत कसरु आफूले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१५१७, िनषेधा ा, िहरा
गरेको होइन भनी इ कार भएपिन सोको पिु को लािग धामी िव. भानी च द
सा ी सबदु िनजले गज
िववािदत िक.नं. २६३० को ज गा बाटो
ु ान सके को नदेिखने ।
सा ी उपि थत गराउने, िजरह गन मौका भई नेपाल सरकारको कायम रहेको त यमा िववाद
िदइएन भनी िलएको िजिकरका स ब धमा िमित छै न । उ कुरा िमिसल संल न पेस भएको िफ डबक
ु
२०६६।४।२६ मा ितवादीको सा ीसमेतलाई बु ने उतारको फोटोकपी र िमित २०७१।७।४ मा भई
गरी आदेश भएको देिख छ । िमिसल संल न कारागार आएको थलगत नाप न सा मचु ु काबाट समेत प
कायालय, पसा वीरग जको िमित २०६६।५।११ भइरहेको देिख छ । ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९
चनं ४२९ को प बाट सोको जानकारी ितवादी को दफा २(ङ) मा “सरकारी ज गा” भ नाले सडक,
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बाटो, रे वे तथा सरकारी घर, भवन वा कायालय अदालत, महे नगरको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
रहेको ज गा स झनु पछ... भनी प रभािषत भएको हने ।
पाइ छ । सावजिनक योगमा रहेको बाटोको संर ण इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
गरी स बि धत सबैले िनवाध पमा योग गन पाउने क यटु र : ेमबहादरु थापा
गरी यवि थत गनपन
ु हनाले उ बाटोको सरकारी इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभु म् ।
ज गामा अनिधकृत पमा िवप ीह ले पखाल िनमाण
२
गन, सो पखाल िनमाण गन जग ख ने, सोिलङ गन, मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
बाटो अव गन, िनकास ब द गन र सरकारी बाटोको शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०६२०, िनषेधा ा, सरो
ज गा क जा गन कायलाई कानून र यायको रोहमा देवी चौधरी िव. र सु चौधरी था
वीकारयो य काय हो भनी मा न नसिकने ।
स री िज ला अदालतबाट िमित
अदालतको आदेशानस
ु ार िमित २०७१।७।४ २०४२।९।२५ मा भएको िमलाप बमोिजमकै संयु
मा भई आएको थलगत नाप न सा मचु ु कामा दताका वामीह को वािम व यथावत् रहेको अथात्
थानीय मािनसह , िनवेदक र िवप ीह तथा एक िह साको धनी दल
ु ारी देवीको मृ यपु ात् सोको
िभमद नगरपािलका वडा नं. १८ का सिचवसमेतको वािम व प रवतन भइनसके को र िनवेदकको भाग
सही रहेको साथै कानूनको रीत ढाँचा िमलेको सोउपर िह सा ख रद गरेको मािणत हने कागज माणको
उजरु ीसमेत नपरी कायमै रहेको देिख छ । उ
अभाव रहेको अव थामा िवप ीह को हक अिधकार
मचु ु कामा िक.नं. २६३० न.नं. १० को ज गा परु ानो थािपत भइनसके कोले िनजह को भोग चलनको
बाटो भई हाल रिव िसंह धामीको भोगमा रहेको े फल वैधतासमेत प हन सके को देिखएन । दाबीको ज गामा
०,०६२५.०० वग िमटर रहेको िववािदत ज गा हो यसपूव पिन पटकपटक िववाद खडा भई अदालतमा
भनी खल
ु ाइको छ । यसरी खल
ु ी आएको मचु ु कामा मु ासमेत चलेको िमिसल संल न कागजातबाट पिु
िवप ी पनु रावेदकह को सही रहेको र िच बझ
ु ाई भइरहेको र ततु मु ाका पनु रावेदकह ले आमा तथा
बसेबाट उ मचु ु काले यथाथता िच ण गरेको छ भ ने सासूको अपतु ाली र घरसारको लेनदेनका आधारमा
नै मा नु पन ।
ज गा भोग गरेको त य वीकार गरेको भए पिन
उपयु आधार र कारणसमेतबाट िक.न.ं सोको वैधता पिु गन नसके को हँदा दाबीको ज गामा
२६३० को बाटो िस ा ततः तथा यवहारगत कुनै िनजह ले अनिधकृत ह त ेप गन स ने आशङ् काको
पिन ि कोणबाट कुनै यि िवशेषको भोगमा नरहनु िव मानता देिखँदा िनषेधा ाको आदेश जारी हने
पनमा कानून ितकूल यथ रिव िसंह धामीको ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
भोगमा रहेको िवषयमा िववाद देिखएन । बाटोको ज गा २०७०।६।१३ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कुनै यि िवशेषको भोग क जा, िनय ण र योगमा इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
आउन स ने र योगमा िलन स ने कृितको ज गा क यटु र: ेमबहादरु थापा
नै होइन । तसथ उ बाटोको ज गामा पखाल िनमाण इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभु म् ।
काय नगनु नगराउनु बाटो अव नगनु नगराउनु भनी
३
यथ ह को नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी हने मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
ठहर्याई िमित २०७१।७।१९ मा भएको पनु रावेदन शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०२४०, िनषेधा ा, खटर
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यादवसमेत िव. मुनुरकुमारी साह
ततु मु ाका िवप ी िपता बर यादवले
स री िज ला अदालतमा िमित २०७०।१०।२ मा
उि लिखत बकसप बदर मु ामा दायर गरेको िमिसल
संल न िफरादप को ितिलिपबाट देिखए पिन स री
िज ला अदालतबाट उ िमितमा अ.बं. १७१ नं.
बमोिजम ज गा रो का रा ने गरी भएको आदेशको
ितिलिप पेस गन सके को देिखँदैन । यसैगरी उ मु ा
फै सला भई उ बकसप को िलखत बदर भइसके को
अव था पिन देिखँदैन । य तो अव थामा िवप ीह ले
अकाको हकभोग वािम व कायम भइसके को ज गामा
घर बनाउनेलगायतका काय रो ने खालका गितिविध
स चालन गनु कानून र यायस मत हँदनै । िवप ीको
िलिखत जवाफ यहोराबाट नै िनजले उ ज गा
िलनेिदने गरी खडा भएको बकसप को िलखत बदर
गराई मा न नालेस िदएको र स री िज ला अदालतबाट
सो ज गा रो का रा ने आदेश भएको भ ने यहोरा
उ लेख गरेको अव थालाई म यनजर गदा पिन
िनवेदकह ले उ ज गामा घर िनमाण गन कायमा
िवप ीले रोकटोक गन आशङ् काको िव मानता रहेको
कुराको पिु गन ।
स री िज ला अदालतबाट बकसप बदर
मु ामा अि तम िकनारा भई िववादको याय िन पण नै
भई नसके को अव थामा िनवेदकको हकभोगको ज गा
उपभोग गरी घर बनाउनेलगायतका काय स चालन
गन कुरामा अवरोध परु याउन
िम ने देिखँदैन । तसथ
्
ततु मु ामा उि लिखत िक.नं. २३० र २३१ को
ज गामा जबरज ती वेश नगनु नगराउनु र िनवेदकको
हकभोगमा अवरोध नगनु भनी िवप ीह का नाउँमा
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहरी भएको पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजको िमित २०७१।१।१४ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभु म् ।

४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
दीपककुमार काक , ०७१-CR-१५८७, वैदेिशक
रोगजार कसरु , नेपाल सरकार िव. गंगा साद सेढाई
वैदेिशक रोजगारीमा जानको लािग पासपोट
अिनवाय ह छ । पासपोट नै नभएको यि लाई
अमे रका वैदिे शक रोजगारमा िलखत हँदाको िमितले
१ मिहनािभ पठाइिदने सतमा ितवादीले वइ छाले
उि लिखत िलखत ग रिदएका होलान् भ ने कुरामा
शङ् का उ प न हने अव था छ । “कागज मेरो वइ छाले
गरेको होइन, उ रकमह वैदिे शक रोजगारीको लािग
िलएको नभई घरज गा कारोबारको लािग ऋण िलएको
हो, िलखत करकापमा पारी मलाई नै ले न बा य
गराएका हन्, सिहछापसमेत मेरो हो” भनी ितवादीले
बयान गरेको स दभमा िवचार गदा जाहेरवाला सवु ेश
रानाभाटले यी ितवादीबाट ज गा पास गन भनी िमित
२०६८।२।३ मा बैनाप ाको कागज गरेको देिखँदा
उ बैनाप ाको कागजपिछ मा अमे रकामा पठाउने
भनी रकम बिु झिलएको कागज िमित २०६९।३।२६
मा भएको देिख छ । ज गा कारोबार स ब धमा
िलखत भएकोमा यसपिछ भएको िलखतमा वैदेिशक
रोजगारबापत रकम िलनिु दनु गरेको भनी उ लेख
भएको त यलाई प या रलो मा न नसिकने ।
उपयु िववेिचत आधार कारणबाट ततु
मु ामा ेिषत माणलाई हेदा जाहेरवालाह सँग यी
ितवादी पूवप रिचत भई ज गास ब धी कारोबार
भएको कुरा जाहेरवाला सवु ेश राना भाटले ितवादीबाट
ज गा पास गन िमित २०६८।२।३ मा गरेको ज गाको
बैनाब ा को कागज र २०६७ सालमा चेक बझ
ु े को
देिखएबाट, जाहेरवालाह जानेबझ
ु ेको घर ज गाको
यवसायको कारोबार गन समूहिभ कै यि देिखएको
र वैदेिशक रोजगारको लािग चािहने अप रहाय
पासपोटसमेत नरहेको जाहेरवालाह बाट वैदेिशक
रोजगारका लािग ितवादीले रकम बिु झिलएको रहेछ
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भनी स झनु यायसङ् गत नभएकोले वादी नेपाल
उपयु िववेिचत आधार कारणबाट वैदेिशक
सरकारले यी ितवादी गंगा साद सेढाईउपर िलएको रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनस
ु ार कसैले
अिभयोग मागदाबी समिथत हन नसके कोले मागदाबी दफा १० िवपरीत इजाजतप निलई वैदिे शक रोजगार
नपु ने भनी ठहर्याई िमित २०७१।११।४ मा भएको यवसाय स चालन गरेमा वा कसैलाई वैदिे शक
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको फै सला िमलेकै रोजगारमा लगाइ िद छु भनी झु ो आ ासान िदई
देिखँदा उ फै सला सदर हने ।
वा लोभन देखाई वैदेिशक रोजगारीमा लगाइिदने
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
उ े यले कुनै रकम िलएमा वा िवदेश पठाएमा उ
क यटु र: ेमबहादरु थापा
कायलाई कसरु मानी सजाय हने यव था गरेको
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् । पाइ छ । उपयु यव थाअनस
ु ार वैदेिशक रोजगारीमा
५
लगाइिदने उ े यले रकम िलएको हनपु न देिख छ ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
ततु मु ामा जाहेरवालाह ले ितवादीह लाई
दीपककुमार काक , ०७२-CR-०३९१, वैदेिशक रकम बझ
ु ाएको भ ने देिखँदैन । माण ऐन, २०३१
रोगजार कसरु , नेपाल सरकार िव. छुि डम लामासमेत को दफा २५ अनस
ु ार फौजदारी मु ामा अिभयोग
ितवादीह ले ग रिदएको भिनएको कागजात मािणत गन भार वादी प मा रहने भएबाट ततु
पेस भएको फोटोकपी हेदा (१) पासाङ र यापयाङ मु ामा वादीले ितवादीह उपर लगाएको अिभयोग
अमे रकामा नपगु ेमा स पूण लागेको खचह छुि डम र शङ् कारिहत तवरबाट मािणत गन सके को नदेिखँदा
करजङ् ग लामाले बेहोनछ । (२) पासाङ र यापयाङले ितवादीह छुि डम लामा र करजङ् ग लामाले
िदन बाँक रकम िभसा लागेपिछ ज मा गन (सबैलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर्याई िमित
सरु ा हने ठाउँमा ज मा ग रनेछ)। (३) सो रकम २०७१।७।२३ मा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
अमे रकामा पगु ेपिछ िदने। (४) पासाङ र यापयाङले भएको फै सला िमलेकै देिखँदा उ फै सला सदर हने ।
लापरवाही कुनै ग ती गरी घटना भएमा छुि डम र इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
करजङ् ग िज मेवारी हने छै न । (५) अमे रकास म क यटु र: ेमबहादरु थापा
पासाङ र यापयाङ आफै ँ ले पैयाँ खच गन र सो इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् ।
रकम पिछ क ी हने भ ने सत रहेको देिख छ । तर
६
सम िलखतमा रकम िलएको वा बझ
ु ेको िवषय अथवा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
कसले कित रकम बझ
दीपककुमार काक , ०७०-CR-१११२, वैदेिशक
ु ेको भ ने कुनै यिकन कुरा उ
िलखतबाट खु दैन । फे र उ ेिषत फोटोकपीको रोगजार ठगी, नेपाल सरकार िव. पु षो म लामा
स कल ितसमेत “ ितवादीप ले लटु ी लगेकाले
जाहेरवालाह अनपु ि थत र बेखबर रहेका
कागजात पेस गन नस ने” भनी िमित २०६९।४।२३ छन् भने िनजह ले जाहेरीका साथ पेस गरेका
मा जाहेरवालाह ले िनवेदन िदएको पाइ छ । यस ितवादीले रकम बझ
ु ेको भिनएका नगदी रिसदका
त यबाट उ िलखतको अ त व र रकम िलएको स कल ितह समेत अड् डामा पेस भएका छै नन् ।
यिकनताज ता दवु ै कुराबाट शङ् काको घेरामा रहेको ितवादीले रकम बझ
ु ेको नगदी भपाई आफूह सँग
पाइँदा य तो िलखतका आधारमा िबगो ठहर गन भ ने रहेको तर सतअनस
ु ार वैदेिशक रोजगारमा ग त यमा
कुरा कानूनको रोहमा उपयु हन नस ने ।
नपरु याई
् भारतको िद लीस म लगी अलप पारी ठगी
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गरेको भ ने जाहेरवालाह को जाहेरी दरखा तका सिमितको िसफा रस यहोरालाई नाता कायमतफको
आधारमा ततु मु ाको उठान भएको छ । जाहेरी माणमा िलन िम ने देिखन आएन । िमिसल संल न
यहोरालाई अदालतमा बकप गरी खि बर गराउन कागजातह समेत हेदा उ िमितमा समान तरका
नसके को र स कल िलखतसमेत पेस नभएको अ य ज गाह पिन नामसारी भएको देिख छ ।
यस अव थामा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको हालैको बकसप को िलखतकै आधारमा सबै ज गाह
ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको फै सलालाई नामसारी भएकोले सोसमेतलाई म यनजर रा दा
अ यथा भ न सिकने अव था नहने ।
िक.न. २८ को हकमा मा भएको दाबी मािणत हन
उपयु
िववेिचत आधार कारणबाट आउने ि थितसमेत नदेिखँदा उ िववािदत ज गा
ितवादी पु षो म लामा आरोिपत कसरु मा मौकामा कािजमान यापू दाता भई स तमान महजनका
अनस
ु धान अिधकृतसम बयान गदासमेत आरोिपत नाउँमा िमित २०२३।१०।३० मा र.न. ३५८ हा.व.
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको र जाहेरवालाह
बाट ा ज गा दा.खा. नामसारी गन गरेको मालपोत
आ नो जाहेरी समथन गन स कल नगदी रिसदसिहत कायालयको िमित २०४१।१२।१४ को िनणय र
उपि थत नभएको अव थामा यी ितवादीले िबना ितवादीह का नाउँमा संयु दा.खा नामसारी गन
इजाजत वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गरेको गरेको िमित २०६२।११।१० को िनणय मनािसब नै
भ न स ने अव था देिखएन । फौजदारी मु ामा देिखँदा उ िववािदत ज गा वादीका नाउँमा हक कायम
ितवादीलाई सजाय गन िनजका िव को अिभयोग हने अव था िमिसल माणबाट नदेिखने ।
शङ् कारिहत पले पिु हनपु न हन आउँछ । ततु
मािथ उि लिखत िववेिचत आधार, कारण र
मु ामा वादीले ितवादीको कसरु मािणत गन सके को अव थाबाट सु लिलतपरु िज ला अदालतले वादी
अव था नदेिखँदा िनजलाई सजाय ग रपाउँ भ ने दाबी पु न नस ने ठहर्याई िमित २०६६।११।२३ मा
अिभयोगदाबी पु न स दैन भ ने िमित २०६९।१२।११ गरेको फै सला सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत,
को वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, काठमाड को पाटनबाट िमित २०६८।८।५ मा भएको फै सला िमलेकै
फै सला िमलेकै देिखँदा उ फै सला सदर हने ।
देिखँदा यस अदालतबाट िमित २०७१।११।२९
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
मा दान ग रएको िन सासँग सहमत हन सिकएन ।
क यटु र: मे बहादरु थापा
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।८।५ को
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् । फै सला सदर हने ।
७
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी क यटु र: ेमबहादरु थापा
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CI-१२१०, दूिषत इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभु म् ।
नामसारी दता बदर हक कायमसमेत, का छा महजन यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
िव. तरी भई महजनसमेत
फै सला भएका छन्:
कािजमान बाजे भएको भ ने कुरा वादीबाट
§ ०७१-CI-१२०९, ज गा िखचोला, का छा
पेस भएको कागजातबाट ठोस पमा मािणत नभएको
महजन िव. पनु डंगोल
र गाउँ िवकास सिमितको िसफा रसको आधारमा मा
§ ०७१-CR-११००, जालसाजी, का छा
ततु मु ा दायर भएकोले स बि धत गाउँ िवकास
महजन िव. तरी मै महजनसमेत
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§ ०७१-CR-११०१, जालसाजी, का छा देिखँदा यस अदालतबाट िमित २०७१।११।२९
महजन िव. तरी मै महजनसमेत
मा दान ग रएको िन सासँग सहमत हन सिकएन ।
८
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।८।५ को
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी फै सला सदर हने ।
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CI-१२११, िलखत इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
बदर, का छा महजन िव. तरीमै महजनसमेत
क यटु र: ेमबहादरु थापा
िववािदत िक.नं.२८ को े फल ०-९-२- इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभु म् ।
० ज गा मल
९
ु क
ु ऐन, ज गा पजनीको २ नं. बमोिजम
स तमानबाट िनजका छोरा ीमतीका नाउँमा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
नामसारी दािखल खारेज दता भई ज गाधनी माण सारदा साद िघिमरे, ०७१-CI-००३९, अंश चलन,
पज
ु ासमेत ा गरी ितरोभरोसमेत गरी आएको हँदा जिमल जटिमयाँ िव. रसुल जटिमयाँसमेत
उ ज गा तरीमै महजन िदने सज
अब डा ज गा ब डाको िलखतबाट पनु रावेदक
ु माया महजन िलने
गरी र.नं.३००५(ङ) २०६५।९।१७ गते पा रत भएको वादीका िपता तथा काकाह बीचमा २०१५ सालमा
र सोही ज गालाई सज
ु माया महजन िदने र पनु डंगोल वैशाखमा छु िभ न भइसके को भ ने देिखएको छ ।
िलने गरी र.नं.४४६४ २०६५।११।२१ मा पा रत सो िलखतबाट अब डा रािखएको के ही ज गाह मा
गरी हक ह ता तरण भएको देिखयो । पित िपता ब डा भएको पाइएको र वादीका िपता र काकाह बीच
स तमानबाट कानूनबमोिजम ा भएको उ ज गा यी अंश िलन बाँक नरहेको भ ने देिख छ । अब डा ज गा
िवप ीले आफूखस
ु गन पाउने भई आ नो हकभोगको ब डा लगाएको िवषयको िलखतबाट बादीको िपताका
स पि बेचिबखन हकह ता तरण गनमा कुनै कानूनले भागमा कुनै ज गा नपरेको भ ने आधारमा मा वादीका
बाधा रहेको नपाइने ।
िपता र काकाह छु िभ न नभएको भनी अथ गन
पनु रावेदक वादीले मेरो हकको ज गा हक िम ने नदेिखने ।
ह ता तरण गरेकोले उ िलखतलाई बदर ग रपाउँ
पनु रावेदक वादीले आ ना िपता रसल
ु जट
भनी माग दाबी िलई िफराद दायर गरेको देिख छ । यी जीिवतै रहेको अव थामा िपता र काकाह समेतलाई
पनु रावेदक र िवप ी भई चलेको ०७१-CI-१२१० िवप ी बनाई िनजह समेतबाट अंश माग गरी िफराद
को यसै लगाउको दूिषत नामसारी दता बदर हक गरेको देिख छ । तर िनजका िपता रसल
ु जटले
कायमसमेत मु ामा आजै यसै इजलासबाट फै सला हँदा ितउ र गदा आ नो हाँगाका ३ जना दाजभु ाइह
उ मु ामा िलएको आधार, कारण र माणसमेतबाट बीच २०१५ सालमा नै छु ी िभ न भएको भनी िजिकर
दाबीको ज गामा पनु रावेदक वादीको दाबीबमोिजम िलएको अव था छ । िमित २०५२।९।२१ को अब डा
िलखत बदर हनस ने नदेिखने ।
ज गाको ब डा गरी भएको िलखत यहोराबाट सो कुरा
मािथ उि लिखत िववेिचत आधार, कारण र समिथत भएको देिख छ । सो िलखतको वैधािनक
अव थाबाट सु लिलतपरु िज ला अदालतले वादी अि त व यथावत् कायम रही रहेको अव था र ियनै
दाबी पु न नस ने ठहर्याई िमित २०६६।११।२३ मा पनु रावेदक वादीले ितवादीम येका जहरजट िमयाँ
गरेको फै सला सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, उपरको अंशको दाबी छाडी िमलाप ग रसके को
पाटनबाट िमित २०६८।८।५ मा भएको फै सला िमलेकै अव थासमेतका िमिसल संल न त य माणबाट यी
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पनु रावेदकले ितवादी काकाह समेतबाट अंश पाउने िज ला अदालतको फै सला साधक सदर गरेको
अव था देिखन नआउँदा पनु रावेदक वादीले िनजका पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७१।३।२
िपता रसल
ु जट िमयाँले तायदातीमा उ लेख गरेको गतेको फै सला मनािसब नै देिखँदा साधक सदर हने ।
स पि बाट मा चार भागको एक भाग अंश पाउने इजलास अिधकृत: गीता े
ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको क यटु र: सदु शन साद आचाय
िमित २०५४।८।५ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर इित संवत् २०७२ साल माघ १५ गते रोज ६ शभु म् ।
हने ।
२
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०३७१, संरि त
इित संवत् २०७३ साल असोज १२ गते रोज ४ शभु म् । व यज तु गडा मारी खाग िब यवसाय, सुकराम
कुमाल िव. नेपाल सरकार
इजलास नं. ७
ितवादी सक
ु राम कुमालले मु ा हेन
अिधकारीसम आ नो अनस
ु धानको बयान
१
यहोरालाई वीकार गद बयान गरी उ बयान
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
यहोरासमेत आफूले भनेबमोिजम लेिखएको ठीक साँचो
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-००५६, कत य यान, हो भनी लेखाइिदएको र सु कारवाहीको िसलिसलामा
नेपाल सरकार िव. र जी शेपा
कानून यवसायी राखी बहससमेत गराएको िमिसलबाट
वारदात िमित २०४७।६।१३ देिख हालस म देिखएको अव थामा यी ितवादीले सनु वु ाइको मौका
ितवादी र जी शेपा फरार रहेको देिखएको र िनज नै नपाएको भनी Miranda Vs Arozona को मु ामा
ितर ाका लािग सु देिख यस अदालतसम समेत ितपािदत व छ सनु वु ाइको िस ा तसमेतको
समेत उपि थत नभई आफूउपरको आरोिपत पालना नभएको भ न िम ने नदेिखने ।
कसरु को ितर ासमेत नगरी बसेको तथा शव
ितवादी सक
ु राम कुमाल अदालतमा
परी ण ितवेदन, घटना थल तथा लास कृित समेत आफूह गडा मान गएकोमा सािबत रहेको
मचु ु कासमेतबाट य दश मतृ कक ीमती फुवा अव थामा दशी बरामद नभएको भ ने मा आधारमा
शेपनीको भनाइलाई समथन ग ररहेको र जाहेरवाला कसरु गरेको होइन भ न सिकने देिखँदैन । कसरु
पेमरे जी शेपाको बकप बाट समेत ितवादीउपरको गरेको स ब धमा त काल थाहा नभएको अव थामा
कसरु थािपत भएको देिखयो । अत: मतृ कउपर दशी बरामद हन नस नु वाभािवक नै हनजाने
संवेदनशील अङ् गह मा धा रलो हितयारको योग ह छ । साथै सँगै गडा मान भनी गएको अव थामा
तथा मतृ कको घटना थलमा त काल मृ यु भएको आफूले गोली हानी गडा नमारेको तथा गोली अक ले
भ ने य दश को भनाइसमेतबाट आपरािधक काय हानेको हो भ ने कुरामा पिन सफाइको आधार ब न
र यसको गा भीयतासमेत िवचार गरी ितवादी स ने नदेिखने ।
र जी शेपालाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
पनु रावेदक ितवादीले आफू गडा मान
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम साथीह सँगै गएको भनी घटना मलाई िसलिसलेवार
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको सु इलाम उ लेख गरी अनस
ु धानमा र अदालतमा लेखाई िदई
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याियक ि यालाई सहयोग गरेको पाइ छ । य तै देिखँदा सदर हने र सजायको हकमा स म के ही उ टी
यी ितवादीले आफू लहलहैमा लागेर गएको भनी भई पनु रावेदक ितवादीलाई १२ (बा ) वष कै द र
कसरु गन पगु ेकोमा प ातापको भावनासमेत य
.५०,०००।- (पचास हजार) मा ज रवाना हने ।
गन खोजेको देिखएको छ । साथै िमिसल संल न इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
माणह बाट यी ितवादी कसरु मा संल न रहे भएको क यटु र: सदु शन साद आचाय
देिखए पिन य पमा यी पनु रावेदकले गडा मान इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् ।
कायमा मु य भई मत स लाह िमलाएको आफूले नै
३
गोली हानी मारेको भ नेसमेत िमिसलबाट देिखएको मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
छै न । यसरी िमिसल हेदा एकाितर गडाज तो दल
ु भ शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१४२०, जबरज ती
संरि त जनावरलाई मान कायमा यी ितवादीको करणी, टेकबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार
समेत संल नता देिख छ भने अक तफ यी ितवादीले
पीिडत “त” ४ लाई करणी गरेको र िनज कडा
भएको स य साँचो यहोरा बताई याियक ि यालाई मानिसक रोगी एवम् बो न नस ने अश यि समेत
सहयोग गन र घटना लहलहैमा लागेर भएको भनी रहेको त य पिु हन आएकाले िनजलाई सहमितमा
प ातापको भावना य गन खोजेको साथै मु य पले करणी भएको भ ने त य थािपत हनस ने नदेिखँदा
संल नतासमेत नदेिखएको ततु अव थामा स तल
ु न िनजलाई यी ितवादीह ले जबरज ती करणी गरेको
िमलाई सजाय िनधारण गदा मा द ड सजायको त य थािपत हन आएकाले पनु रावेदन िजिकरसँग
तथा उि लिखत दफा २६(१) ले िदएको याियक सहमत हनस ने अव थाको िव मान नहँदा यथ
विववेकािधकारको म सद पूरा हने देिख छ । िझकाई रहनु नपन ।
य तो दवु ै खाले अव थाको स तल
िववेिचत आधार कारणबाट पीिडत “त”४
ु न िमलाउँदा यी
पनु रावेदक ितवादीलाई हदैस मको सजाय गदा चक लाई यी पनु रावेदकले जबरज ती करणीको वारदात
पन देिखएकोले यी ितवादीलाई १२ (बा ) वष कै द गरेको पिु हन आएकाले िनजलाई जबरज ती
र .५०,०००।- (पचास हजार) मा ज रवाना हन करणीको ३ नं. अनस
ु ार ५ वष कै द र ३क नं. अनस
ु ार
उपयु देिखन आउने ।
थप ५ वष गरी ज मा कै द वष १० र ितपूितबापत
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
.२५,०००।- भराउने ठहरेको सु को फै सला सदर
यी ितवादी सक
ु राम कुमाललाई अिभयोग माग ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सला
दाबीअनस
ु ार राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ऐन, २०२९ को दफा ५(क), १९(१) र २६(१) इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
को कसरु अपराधमा कसरु दार ठहर गरी सोही क यटु र: ेमबहादरु थापा
ऐनको दफा २६(१) बमोिजम १५(प ) वष कै द र इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३० गते रोज ५ शभु म् ।
.१,००,०००।- (एकलाख) ज रवाना हने ठहर्याई
४
सु िचतवन राि य िनकु ज कायालयले गरेको िमित मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
२०६७/०५/०३ को फै सला सदर ठहर्याई पनु रावेदन शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१३५१ र ०७३-RCअदालत, हेट डाबाट िमित २०६८/०१/१३ मा ०००२, कत य यान, नेपाल सरकार िव. भेषबहादुर
भएको फै सला कसरु दार कायम गरेको हदस म िमलेकै राना, नेपाल सरकार िव. िग रजा पुनसमेत
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ितवादी भेषबहादरु रानाले अनस
ु धान सािबत रही बयान गरेकोसमेतका प रि थित र कागज
अिधकारीसम बयान गदा आ नो उमेर १६ वष माणलाई िवचार गदा तोिकएको सजाय चक पन भई
उ लेख गरे पिन अदालतसम बयान गदा आ नो कम सजाय गदा पिन ऐनको मकसद पूरा हने भएकाले
उमेर १५ वष उ लेख गरेको पाइयो । िनजले अ ययन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम यी ितवादीह लाई घटी
गरेको िव ालय ी गौ बोम ब त मा यिमक िव ालय सजाय गन गरी ताव भएको पनु रावेदन अदालत,
देवी थानको उमेर खल
ु ाएकोस ब धी िमिसल सामेल बागलङ
ु को िमित २०७०।५।११ को रायसिहतको
रहेको प मा िनजको ज मिमित २०५३।४।१४ रहेकोमा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वारदातका बखतस म िनजको उमेर १५ वष रहेको इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
देिखयो । यस कार िनजको उमेर वारदातका िमितस म क यटु र: ेमबहादरु थापा
१६ वषमिु नकै नाबालक रहेको पाइयो । िमिसल संल न इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३० गते रोज ५ शभु म् ।
माणबाट नाबालक देिखएको अव थामा ितवादीले
५
कम सजायको िजिकर निलएको कारण पूरा सजाय मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना
हनपु छ भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग धान म ल, ०७१-CI-००१८, िनषेधा ा / परमादेश,
सहमत हनस ने अव था नहँदा यथ िझकाई रहनु जमुना देवी गौतम िव. ानु े समेत
नपन ।
घर भाडामा लगाई डेरामा बसी आएकोमा
ितवादीको पनु रावेदन नपरेकोले साधक िविवध कारण डेरामा ब न असिु वधा भएकोले घर
जाँचको रोहमा साधक जाँच गनपन
ु भई पनु रावेदन खाली ग रिदनू भनी िमित २०७०।६।१० मै थम
अदालत, बागलङ
ु ले य गरेको अ.बं. १८८ नं. प च डमान े ले ि तीय प र नकाजी बाडलाई
को रायसमेतका स ब धमा िवचार गदा सबैजना सूचना िदएको पाइ छ । घर खाली गन करारका
ितवादीलाई १० वषभ दा बढी कै द सजाय ठहर थम प ले घर खाली गराई पाउँ भनी िज ला
भई ितवादी मन साद बढु ाथोक लाई कै द वष ७ शासन कायालय, काठमाड मा िनवेदन िदएको िमित
(सात) र अ य ितवादीह ने बढु ाथोक , िग रजा २०७०।१०।८ मा नै ि तीय प ले घर खाली गन
पनु र फटबहादरु बढु ाथोक लाई कै द वष ५(पाँच) सहमित िदएको भ ने यहोराको िनवेदन िदएको त य
एवम् नाबालक ठहर भएका भेषबहादरु रानालाई कै द िमिसल संल न कागजातबाट पाइ छ । यसरी प ह
वष ३(तीन) सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालत, बीच नै वयम् करार गन, प रपालन गन र करार समा
बागलङ
ु बाट अ.बं. १८८ नं. राय य भएको गन ि याशील र स म रहेको ततु प र े यमा
देिखयो । ततु वारदातको त यगत अव था हेदा करारको प भ दा बािहरक यी िनवेिदकाको भनाइ
यी सबैजना ितवादीह किललो उमेरका देिखनक
ु ा कानूनको ि मा िवचारणीय हने नदेिखने ।
अित र , वारदातका बखत ितवादीह र सी मासु
अतः िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट यी
खाइरहेको थानमा मतृ क वयम् आई ितवादीह ले िनवेिदकाको पित करारको प रहे भएको यि लाई
खाइरहेको र सी मासु फाली टच लाइटले समेत हार कानून र करारमा उि लिखत त रकाबाट घर खाली
गरी ितवादीह लाई उ ेिजत बनाई आपरािधक गनु भनी सूचना िदएको र घर खाली गन भाडामा
मनोबेग बढाएको, यी मतृ कसँग ितवादीह ले िलने यि ले म जरु गरेको देिखँदा करारमा प नै
मानपनस
मको पूव रसइवी नरहेको एवम् कसरु मा नभएक यी िनवेिदकालाई गैरकानूनी त रकाबाट
ु
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घरबाट िनका ने आशङ् काको ि थित देिखएन । तसथ नैसिगक अंशहकलाई लोप गराई ५ अंिशयार रहे
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन िम ने अव था भएकोमा ४ भागको १ भाग वादीले ब डा छुट्याई िलन
िव मान नदेिखँदा ततु िनवेदन खारेज हने भनी पाउने ठहर्याएको सु पाँचथर िज ला अदालतको
ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई माणको
२०७१।३।११ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने । २०५७ सालको सा.दे.नं. ६१/२२२ नं. को अंश
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
मु ामा पेस भएको तायादाती फाँटवारीमा िनिद
क यटु र: ेमबहादरु थापा
ीस पि बाट ५ भागको १ भाग स पि मा वादीको
इित संवत् २०७३ साल काि क १८ गते रोज ५ शभु म् । अंशहक कायम गरी ब डा छुट्याई िदने ठहर्याई भएको
६
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७०।३।४ मा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना भएको फै सलामा कानूनी र ितपािदत निजरको कुनै
धान म ल, ०७०-CI-०६८४, अंश चलन, िु ट भएको नपाइँदा सदर हने ।
नारायण साद आङदे वेसमेत िव. स तमाया िल बू इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
(आङदे वे)
क यटु र: ेमबहादरु थापा
फै सलाको काया वयन हन बाँक रहेको इित संवत् २०७३ साल काि क १९ गते रोज ६ शभु म् ।
र फै सलाको काया वयन नहँदै कानूनमा भएको
७
फे रबदलसमेतका कारण अिववािहत छोरीले समेत मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना
अंश पाउने ावधानसमेतले ततु मु ामा २०५७ धान म ल, ०७०-CI-०६५४, उ ेषण / परमादेश,
सालको सा.दे.नं. ६१/२२२ नं. को अंश मु ामा पेस राजदेव साद यादव िव. िज ला वन े सम वय
भएको तायादाती फाँटवारीमा िनिद ीस पि बाट सिमित, पसा वीरग जसमेत
५ भागको १ भाग स पि मा वादीको अंशहक कायम
२०६७ सालितर नै सिमितको याद
गरी ब डा छुट्याई पाउने भएको हँदा यस मु ामा अ य समा भएको हँदा तदथ सिमित गठन ग रपाउँ भनी
स पि बाट अंश पाउने भ ने नभई िमित २०५८।४।२४ यी िनवेदकसमेतले २०७०।२।२६ मा वन तथा भूको सोही फै सलामा उि लिखत स पि बाट मा ै संर ण म ालयमा िनवेदन िदएको र सो िनवेदनलाई
अंश पाउने भएको हँदा एक पटक िनजी आजनको म ालयले वन िवभागमा पठाएको र वन िवभागबाट
स पि होइन भनी फै सलाबाटै टुङ्गो लागी अि तम िनयमानस
ु ार कारवाही गरी सोको नितजा िवभागमा पेस
भइसके कोले अिहले आएर ततु मु ामा घरसारमा गन लगाउने भनी िज ला वन कायालय, पसामा लेखी
अंशब डा गरेको िदन िमित २०३३।११।२ लाई मानो आएको िज ला वन े सम वय सिमितको िलिखत
छु एको िमित कायम हनु पन र अमक
ु स पि मेरो जवाफसमेतबाट देिखएको छ । जनतालाई दैिनक
िनजी आजनको हँदा ब डा नला ने भ ने पनु रावेदन दाउरा तथा घर बनाउनको लािग काठ उपल ध गराउनु
िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
पन, वन अित मण रो न र वन जोगाउन सरकारको
अतः उपयु िववेिचत आधार कारणबाट नीित नै रहेको भनी खल
ु ाई तदथ सिमित गठन गन
वादी ितवादीह अंिशयार कायम हन आई वादी माग गन तर आफूह गठन भएको सिमितमा नपरेपिछ
ितवादीबीच अंशब डा नभएको पिु हन आएकोले कानूनबमोिजम गठन भएको सिमितलाई चनु ौती िदने
मु ाको रोहमा अंिशयार देिखन आएक ल मीदेवीको कायलाई कानून र यायको रोहमा उपयु भनी
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मा न िमलेन । यी सब सबदु , माण र तकसमेतबाट लडी िनजको योिनमा चोट लािग रगत आएको तथा
िनवेदकको िनवेदन िजिकरअनस
ु ारको रट आदेश जाहेरीमा अ ले लेखेर याएकोमा मा सही गरेको
जारी नहने भनी भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको हो भनी लेखाएको भए तापिन अनस
ु धानमा तयार
आदेशलाई अ यथा हो भनी भ ने अव था नहने ।
भएका परी ण ितवेदनलगायतका कागज माणह
अतः आफूलाई ा अिधकारको योग गरी एकआपसमा स ब ता रहेको र एकआपसमा समिथत
सबैया साझेदारी वन े को काठ / दाउरा िब िवतरण भइरहेको अव थामा िनजह ले पिछ आई गरेको
गनको लािग सिमित गठन गन गरी िमित २०७०।३।२३ अदालतको ितकूल (Hostile) बयानलाई स य
मा भएको िनणय कानूनिवपरीत भएको भ ने देिखन भनी भ न सिकँ दैन । साथै एक अबोध बािलकाको
नआई िनवेदनमा उ लेख भएअनस
ु ारको आशङ् काको जीवनमा जबरज ती करणीको अिमट छाप पन गरी
ि थित िव मान नरहेकोले िनवेदन मागबमोिजमको गाउँलेह ले तथा अनस
ु धानका ममा लेखाई याई
उ षे णयु परमादेशलगायत िनषेधा ाको आदेश सोमा जबरज ती सिहछाप गराए होलान् भ न सिकने
जारी गन निम ने देिखँदा ततु िनवेदन खारेज हने ज तो कुनै कारण रहे भएको समेत िमिसलमा किहँकतै
ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित रहे भएको नपाइने ।
२०७०।४।१३ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीलाई वारदात थलबाटै त काल
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
गाउँलेह ले प
हरीलाई बझ
ु ाएको देिख छ ।
क यटु र : ेमबहादरु थापा
मौकामा पीिडतको शारी रक जाँच हँदा Tenderness
इित संवत् २०७३ साल काि क १८ गते रोज ५ शभु म् । and Slight Swelling over Labia majora,
८
Mucoid and blood discharge present,
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना Hymen repture with tearing of labia minora
धान म ल, ०७०-CI-१५१२, जबरज ती करणी, भ ने र पीिडतको योिन वरपर चोटपटक एवम् िलिवया
पि डत कु हार िव. नेपाल सरकार
मेजोरा सिु नएको, क या जाली याितएको र रगत
ितवादी विकल पि डतले अदालतमा बिगरहेको भ ने िमित २०६९।९।२० को पीिडतको
बयान गन ममा कसरु मा इ कार रही बयान गरी वा य परी ण ितवेदनबाट देिखन आएको छ ।
अनस
ु धानका ममा आफूलाई कुटिपट गरी उ वारदातको अनस
ु धानको ममा सङ् किलत हन
जबरज ती सािबती गराएको भनी उ लेख गरी िनजका आएको नमनु ा जाँच गन पठाउँदा Human semen
सा ीसमेतले सोको समथन गरेपिन कसरी कसले was detected भ ने र पीिडतको कट र ितवादीको
जबरज ती गराएर सािबती गराए कहाँ कहाँ कुटिपट अ डर वयर (पे टी) मा वीय देिखएको अव था छ ।
गरे भनी के ही खल
ु ाउन नसके को र कुटिपट गरेको साथै घटना थलबाट िलइएको र मािनसको हो भ ने
माणसमेत के ही िदन सके को देिखँदैन । जाहेरीमा कुरासमेत के ीय हरी िविधिव ान योगशालाबाट
यी ितवादीले आ नो छोरीलाई जबरज ती करणी परी ण भई मािणत हन आएबाट जबरज ती
गरेको भनी िकटानी जाहेरी िदने पीिडतक आमा करणीको वारदात भएको त य िनस देह स पूण
के .िड.पी.ले र पीिडत प रवितत नाम के . के .पी. व तगु त माणबाट थािपत हन आएको छ । पीिडत
ले अदालतमा गरेको बकप मा ितवादीले कसरु तथा जाहेरवालाले बाँसघारीमा लडी चोट लागेको
नगरेको छोरी िदशा गन बाँसघारीमा गएको अव थामा भनी अदालतमा ितकूल (Hostile) भई ग रिदएको
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बकप का आधारमा मा जबरज ती करणी भएको त काल अिघ वा पिछ य गरेको कुरा माणमा िलन
होइन भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरलाई स य ह छ भ ने यव था भएबाट र मौकाको भनाइह
मा न नसिकने ।
एक आपसमा समिथत भई व तगु त माणले समेत
पीिडतले यी ितवादीले नै आफूलाई जबरज ती करणी पिु भइरहेको अव थामा मौकामा
जबरज ती करणी गरेको भनी र अ य मौकामा गरेको बयान कागजह को यहोरा अदालतमा लेखाई
बिु झएका यि ह ले पिन सोही कुरालाई समथन हने िदएको ितवादीको बयान तथा पीिडत र जाहेवालाको
गरी लेखाई िदएको पाइ छ । यी ितवादीलाई पीिडत बकप बाट पिु हन नसके कोले माणमा िलन िम दैन
प र गाउँलेह ले त काल प ाउ गरेको अव था भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
छ । ितवादीले आफू अ य रहेको (Alibi) लाई अ य सिकँ दैन । बकप ितकूल भएकै कारणले िमिसलमा
कुनै सबतु माणबाट मािणत गन सके को छै न । यसरी रहेको अ व तिु न वत माणको मह व कम
करणीको वारदात पिु भएको र अनस
ु धानका ममा आँकलन गन िम ने नहने ।
सङ् किलत माणह बाट यी ितवादीले कसरु गरेको
हा ो ज तो समाजमा पीिडत र जाहेरवाला
पिु भइरहेको अव थामा जाहेरवाली तथा पीिडतले सामािजक इ जत ित ा, लोक ल जा, आिथक
अदालतमा ितकूल (Hostile) भई बकप गरेको लोभन, दबाब, डर, धाकध क ज ता अनेकौ कारणले
मा आधारमा कसरु गरेको होइन भनी भ न सिकने ितकूल बकप ग रिदन वा ितकूल बकप का
देिखँदैन । िनजह ले बाँसघारीमा लडेर योिनमा चोट लािग बा य पा रएको हन स छन् । य तो अव थामा
लागेको भनी लेखाएपिन परी ण ितवेदनबाट सो सोही ितकूल बकप (Hostile Statement) का
पिु नभई जबरज ती करणी नै भएको देिख छ । आधारमा मा कसरु बाट उ मिु िदँदै जाने हो भने
लडेर चोट लागेको भए शरीरको अ य अङ् गमा नलागी यायको मकसद पूरा नभई समाजमा आपरािधक
योिनमा मा ला ने कुरासमेत अस भव ह छ । जाहेरी गितिविध गनले रा यकै तफबाट ो साहन पाउने
र पीिडतको कागज अ ले लेखेर याई सही गराएको अव था रह छ । य तो अव थामा ितकूल बकप
भने पिन सोको आधार कारण नदेिखएबाट अदालतमा िदन दु सािहत गन कारक त वलाई िनराकरण गन
गरेको िनजह को भनाइलाई त यपरक मा न आव यक रह छ । आव यकता र डरबाट वत ता
सिकँ दैन । यो के वल ितवादीलाई बचाउन सिक छ िक (Freedom for Fear) तथा सरु ाको सिु नि तता
भ नेमा आसयले गरेको हन स ने देिख छ । य तै गनु रा यको दािय व हने ।
यी ितवादी पिन अनस
अनस
ु धानमा कसरु मा सािबत रही
ु धान अिधकारी तथा अदालतले पिन
पीिडत र जाहेरवालाले उ लेख गरेअनस
ु ार नै वारदात के क तो कारणले पीिडतले वा जाहेरवालाले ितकूल
भएको कुरा वीकारी बयान ग रिदएको अव थामा बकप िदइरहेको छ बु न आव यक रह छ । यसको
िनजको सो कुरालाई अस य मा न सिकने कुनै आधार लािग जोिखममा रहेको सा ीको संर णको नीित
रहेको पिन नदेिखने ।
तथा काय म याउन आव यक छ । अ यथा एउटा
माण ऐन, २०३१ को दफा १० मा कुनै सानी नाबािलका छोरीमािथ अक पनीय त रकाबाट
काम गन वा सो काम, घटना वा अव था य पमा यौनज य िहंसा हँदा आ नै छोरीमािथको िहंसाको
दे ने वा थाहा पाउने यि वा सो काम घटना वा प मा तथा अ यायको प मा र यायको िवप मा प
अव थाबाट पीिडत भएको यि ले मौकामा वा यसको वा जाहेरवाला वयम् िकन उपि थत भयो होला भनी
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सो न आव यक छ । तर Hostile भएकै कारणले कुनै िमिसल संल न व तगु त ठोस माणह को आधारमा
पिन पीिडत सा ीले गरेको बकप पूण पमा नै (ipso यी ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय गन गरी
facto) इ कार (reject) गन नसिकने र सु देिख भएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
अ यस म नै सा ी गलत छ (fales in uno, falsos फै सलालाई अ यथा भ न सिकने नदेिखने ।
in omibus) भ न नसिकने ह छ । अ यथा हा ो देशमा
अतः उपयु िववेिचत आधार कारणह बाट
जहाँ बहसं यक मिहला िव
िहंसामा सा ीह
ितवादी विकल पि डत कु हारले जबरज ती
ितकूल (Hostile) ह छन् ।
करणीको महलको ३(१) नं. अनस
ु ारको कसरु
जबस म बकप ले अ य घटना म र गरेको ठहर गरी िनजलाई १० वष कै द हने र िनज
अपराधको अव थालाई थािपत गदछ सोस मको ितवादीबाट पीिडतलाई .२०,०००।- (बीस हजार
बकप लाई माणमा िलन सिक छ । तर य तो
पैयाँ) ितपूित भराई िदने गरी सु बारा िज ला
बयान बकप माणमा िलँदा अदालतले य तो बयान अदालतबाट िमित २०७०।३।२७ मा भएको फै सला
बकप को सचेततापूवक परी ण (Careful Scrutiny) सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
गन आव यक छ । बयान बकप हण गदा अ य त िमित २०७०।१०।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा
चनाखो र िववेकशील हनपु छ । याय स पादन कसैले सदर हने ।
एउटा कुराभ दा एउटा िन कषमा पु न िम ने र सोही इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
िवषयमा अक कुराभ दा अक िन कष िनका न िम ने क यटु र: सदु शन साद आचाय
अथात् दाउपेचको खेलको िवषय कदािप हन नस ने । इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
अनस
ु धानका ममा सङ् किलत माण
तथा भनेका तथा लेखाइिदएका कुराह को स यता
इजलास नं. ८
रहे नरहेको आधारह को याय िन पणका ममा
व तिु न तथा वत मू याङ् कन ग र छ ।
१
मू याङ् कनबाट स य सािबत भएका भनाइ तथा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
िमिसलमा रहेको वत व तिु न माणको आधारमा ी सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०८९५,
कसरु मािणत ह छ वा हँदनै भ ने कुरा इ साफको ब दी य ीकरण, हिदशा कुजन समेत िव. रोशन
रोहमा हे रनपु न ह छ । कुनै कारणबाट भािवत भई खातुन
ितकूल बकप भयो होला भ ने अव थासमेतलाई
आमाले आफै ँ सगँ राखी पा न चाहँदा चाहँदै
सोको कारण र अव थासमेतलाई िव ेषण ग रनु पन । िनजबाट ब चा खोसेर लैजानु र िनजलाई भेटघाट
मु ामा अनस
ु धानमा जबरज ती करणी गनसमेत निदने गरी रा ने काय कानूनिवपरीतको काय
भएको भिनिदएको िवशेष को राय, जाहेरी यहोरा, तथा नाबालक र आमाको हक िहतिवपरीतको काय नै
मौकामा बिु झएका पीिडतलगायतका यि ह को हनजा छ । यहाँ ब चालाई कुनै कोठामा ब द गरी राखी
भनाइ आिदको यहोरा एकआपसमा समिथत रही थनु ेकोलाई मा ब दी बनाएको भनी अथ लगाई य तो
कसरु तथा कसरु दारलाई पिु ग ररहेको अव थामा ती अव थामा मा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
माणह लाई अ यथा भ न सिकने देिखँदैन । यसैले ह छ भ न िम दैन । कुनै यि लाई कानून िवपरीत
37

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, असार - १
हने गरी वा िनजको हक िहतमा ितकूल असर पन आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरी राखेको मा लाई पिन ब दी वा थुनामा राखेको नै इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
मा नपु छ । य तो अव था देिखएमा अिधकार स प न क यटु र: िसजन रे मी
अदालतबाट ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने नै इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ शभु म् ।
ह छ । यसैले िनवेदकको मागबमोिजम यथ ह को
२
नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ठहर्याई मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िनज नाबािलकालाई अदालतबाटै आमा रोशन सारदा साद िघिमरे, ०७१-CI-१२२८, उ ेषण
खातनु का िज मा लगाइिदने गरी भएको पनु रावेदन / परमादेश, िसक िगरी िव. पसा िज ला अदालत,
अदालत, राजिवराजको फै सलालाई अ यथा मानी पसासमेत
नाबालक तवाना खातनु लाई बोिडङ कुल भना गरेको,
डेरा गरी ब दै आएको ठाउँमा पिन याद
कोठामा थनु ी नराखेकोले ब दी य ीकरणको आदेश तािमल गन सिकने भएकोले यि को कुनै स पि
जारी गन िम ने होइन भनी िवप ीले िलएको पनु रावेदन नदेिखने ठाउँ पिन याद तामेलको योजनाथ िनजको
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
वतन मा नपु न नै ह छ । यसैले ततु मु ामा याद
नाबालकको हक िहतको िवषय र कानूनी तामेल भएको वतनमा मेरो कुनै स पि नरहेको भनी
यव थाका आधारमा नाबालकलाई आमाले अंश रो का मचु ु कामा पिन उ लेख भई आएकोले उ
आफूसँग राखी पा न चाहेमा जिहलेसक
ु ै वा वतन मेरो होइन भ ने ट ह छ भ ने िनज िनवेदकको
ज तोसक
ु ै प रि थितमा पिन आफूसँगै राखी पा न पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पाउने नै देिख छ । सो नभएमा नाबालकले आ नो
घरदैलोमा याद टाँस गनको
ु अथ नै
हक िहतबाट समेत वि चत हनपु न ह छ । यसरी स बि धत यि फे ला नपरेको र एकाघरका मािनस
हक िहतबाट वि चत भएको अव थामा ज तोसक
ु ै फे ला नपरेको वा फे ला परे पिन बझ
ु ी निलएको
अव था वा समय भए पिन त काल स म िनकायबाट भ ने ह छ । सो कुरा उ लेख गनपनमा
सो उ लेख
ु
हकािधकारको चलन गनपन
ु नै ह छ । यसैले िवप ी नगरेकोज तो सामा य ािविधक िु टका कारणले मा
पनु रावेदकह ले यी नाबालकको हकमा िनवेदक अ य कुरामा रीत पगु ेको यादलाई बेरीतको भनी बदर
रहेक आमा रोशना खातनु सँग आफूह को धनमाल गनु उिचत देिखँदनै । आफूसमेत ब ने गरेको आ नै
िफता मु ा र मानाचामल मु ा अदालतमा िवचाराधीन बबु ाको नाममा रहेको घरको ढोकामा थानीय यि
रहेकै आधारमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी तथा वडा सद य रोहवरमा राखी टाँस गरेको र वडा
हनपु न होइन भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरलाई पिन सद यले नगरपािलकाको सूचनापाटीमा टाँस गनसमेत
यायोिचत मा न नसिकने ।
बझ
ु ी िलएँ भनी द तखत ग रिदएको यादका बारेमा
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िनजले के ही थाहा पाउन नसके को होला वा थाहा
यथ को मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश पाउन नस ने प रि थित रहेको िथयो भनेर पिन भ न
जारी गरी नाबािलका तवाना खातनु लाई अदालतबाटै नसिकने ।
िनजको हकमा िनवेदन गन आमा रोशना खातनु को
सु यादै गज
ु ारी ाथिमक सनु वु ाइको
िज मा लगाई पठाइ िदनू भनी पनु रावेदन अदालत, मौकाको समेत बेवा ता गनलाई कानून तथा अदालतले
राजिवराजबाट िमित २०७०/०३/१६ मा भएको मा समय समयमा सिु वधा िदनु पिन औिच यपूण
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रहँदैन । यसैले सु याद गज
ु ान ितवादीलाई िनजह पिन कसरु दार रहेको अनमु ान गरी सजाय गनु
पनु रावेदन याद तथा फै सलाको जानकारी िदनु नपन यायोिचत हँदैन । सं थागत िनणयबाट सामूिहक पमा
गरी कानूनले यव था गरेको हो । तसथ िनवेदनमा सं था स चालन गन दािय व सबै पदािधकारीको भए
यी पनु रावेदक िनवेदक िसक िगरीले बेरीतको भनी पिन सोही आधारमा मा िनजह को पिन ठगी ज तो
िजिकर गरेको याद र सोको आधारमा पनु रावेदनको अपराधज य कायमा संल नता रहेको िथयो भनी भ न
यादसमेत निदई बेरीतको भएको भिनएको फै सला सिकँ दैन । फौजदारी याय स पादनमा अनमु ान र
कानूनको रीतपूवकको नै देिखई िनवेदन माग आशङ् काको भरमा मा कसैलाई कसरु दार ठहराउँदा
अनस
ु ारको आदेश जारी गनपन
ु नठहर्याई सु िनद षसमेत पन गई िनजलाई अपूरणीय ित हन
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको आदेश िमलेकै देिखँदा जा छ । यसैले शङ् कारिहत तथा िनिववाद माणबाट
अ यथा भ न नसिकने ।
कसरु दार कायम हन गएमा मा कसरु दार ठहर्याउन
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट यी िम ने ह छ । ततु वारदातका स ब धमा उि लिखत
पनु रावेदक िनवेदक िसक िगरीसमेत ितवादी भएको ितवादीह लाई कसरु दार कायम गन य तो
जबरज ती करणी मु ामा पसा िज ला अदालतबाट व तिु न शङ् कारिहत माणको अभाव देिखएकोले
यी ितवादीको नामको यादी पज
ु पसा िज ला िनज ितवादीह लाई सु र पनु रावेदन अदालतबाट
वीरग ज उपमहानगरपािलका वडा नं.१६ राधेमाइमा सफाइ िदएको िमलेकै देिखन आउने ।
रहेको िनजको बबु ा ान द िगरीको नाममा रहेको
सहकारी सं थामा आफै ँ वा एजे टमाफत्
घरको घरदैलोमा टाँस भएको िमित २०५९।०२।२० रकम ज मा गन ाहकह ले अनस
ु धानको
को याद तामेली र सोका आधारमा िनज पनु रावेदक
ममा आफूबाट समयसमयमा सहकारीमा ज मा
िनवेदकलाई पनु रावेदन यादसमेत निदने गरी पसा गन भनी उठाएको रकमको एकमु िहसाब गदा
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६३।०७।०२ को
.७,५५,९४२।- हन आएको छ । सोबाहेक अ य
फै सला बेरीतको नदेिखएको हँदा िनवेदक मागबमोिजम
ोतबाट के कित सङ् कलन भयो भनी वादी प ले प
उ ेषण र परमादेशको आदेश जारी नगरी रट िनवेदन आधार िदन सके को पाइँदनै । यसैले सो रकमलाई नै
खारेज हने ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालत, ज मा सङ् किलत रकम मा नपु न ह छ । सो ज मा
हेट डाको िमित २०७१/१०/२८ को फै सला िमलेकै सङ् किलत रकम नै ितवादीह ले ठगी गरेको देिखँदा
देिखँदा सदर हने ।
सो .७,५५,९४२।- नै ठगी गरेको िबगो कायम हने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
ितवादीह ले आ नो फमको नाममा रहेको
क यटु र: िसजन रे मी
खातामा फमको कारोबारको आ नो िनजी पैसासमेत
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ शभु म् । ज मा गरेको हनस छ । यसैले िवना आधार माण
३
फमको खातामा ज मा भएको स पूण रकम यी
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी ितवादीह ले ठगी नै गरी ज मा गरेको हो भ न
सारदा साद िघिमरे, ०७०-WO-१२१६, ठगी, सिकँ दैन । यसरी ितवादीह को ठगीको कसरु बाट
नेपाल सरकार िव. अजुनकुमार ल सालसमेत
पीिडत हन पगु ेका यि ह सबैले आफूबाट उठाएको
व तिु न माणका अभावमा ितवादीह
रकमको िववरण खोली अनस
ु धानका ममा गरेको
पिन सं थाको पदािधकारी भएको भ ने मा आधारमा कागजमा लेखाइिदएको रकम नै तत् तत् यि बाट
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उठाई यी ितवादीह ले बकमा रहेको आ नो िनजी नं. अनस
ु ार १ (एक) मिहना कै दसमेत गन गरी भएको
फमको खातामा ज मा गरेको देिखएकोले उ रकमको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०/९/१ को
कूल जोड नै ठगी गरेको रकमको कूल िबगो हने फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ह छ । खातामा ज मा गरेको देिखएको सबै रकमलाई इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
ठगी गरेको नै मानी िबगो कायम गनु यायसङ् गत हँदनै । क यटु र: िसजन रे मी
यसैले यी ितवादीह ाणनाथ काय थ, शारदादेवी इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ शभु म् ।
काय थ र भोलानाथ काय थले ठगी गरेको िबगो
.७,५५,९४२।- कायम गन गरी भएको फै सलालाई
इजलास नं. ९
अ यथा भ न नसिकने ।
कसले कित रकम ठगी गरेको भ ने नखल
१
ु ी
तीनैजना ितवादी िमली कूल . ७,५५,९४२।- ठगी मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी मीरा
गरेको देिखएको अव थामा यी ितवादीह बाट उ
खडका, ०७१-CR-०७५४, ०८५०, ०७०-RCिबगो रकम दामासाहीका दरले असल
ु उपर गरी सोही ००४३, कत य यान, रामान द पटेल िव. नेपाल
दामासाहीको दरले नै तीनै जना ितवादीह लाई सरकार, पोषण सहनी मलाह िव. नेपाल सरकार,
सजाय गन ठहर्याएको सु र पनु रावेदन अदालतको नेपाल सरकार िव. रामान द पटेलसमेत
फै सला िमलेकै देिखन आएको छ । सबै ितवादीह लाई
जाहेरवाली बासमतीया देवीको िकटानी
कूल िबगोको आधारमा नै ज रवाना ग रपाउँ भ ने वादी जाहेरी र जाहेरीको यहोरालाई पिु हनेगरी िनजले
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
अदालतसम गरेको बकप एवम् व तुि थित
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट मचु ु काका च दे र राय, रामिव ास राय, राजकरण
ितवादीह म येका अजनक
ु ु मार ल साल, िदपन द यादव, गोवधन रायसमेतको बकप समेतलाई हेदा
वै , मान द वै , िवनन द वै , उिमला वै , घटना थल, लास कृित मचु ु का, जाहेरी दरखा त
स यनारायण राउत कुम र िधरे कुमार िसंहले सफाइ तथा बिु झएका मािनसको बकप र मतृ क श भु राउत
पाउने, ितवादीह म येका ाणनाथ काय थ, कुम को मृ यु छातीभ दा मािथको भागमा कुनै गहिकलो
भोलानाथ काय थ र शारदा काय थलाई ज मा . व तक
ु ो चोटको कारणबाट हन गएको भ नेसमेत
७,५५,९४२।- मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ नं. यहोराको पो माटम रपोटलगायतका माणह ले
अनस
ु ार ठगी गरेको ठहर्याई सोही महलको ४ नं. यी ितवादीह ले नै मतृ क श भु राउतलाई घरबाट
अनस
ु ार िनजह बाट दामासाहीका दरले िबगो असल
ु िनकाली बाँधछाँद गरी खेतमा लगी कुटिपटसमेतको
गरी पीिडतह लाई भराइ िदने र िनज ितवादीह लाई कत य गरी मारेको भ ने देिखने ।
सोही दामासाहीका दरले िबगोबमोिजम ज रवाना
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
गन गरी सु बारा िज ला अदालतको िमित १३(३) नं. मा “लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना
२०६७/०३/३१ को फै सला ज रवाना मा गरेको हातहितयारले कुटी हानी रोपी घोची वा अ यान
हदस म के ही उ टी गरी िनज ितवादीह बाट मन गै कुरा गरी यान मरेमा एकै जनाले मा सो काम
उपयु ानस
ु ार दामासाहीले हन आउने िबगो भराइिदने, गरी यान मारेमा सोही एक जना र धेरै जनाको हल
सो िबगोअनस
ु ार ज रवानाका साथै जनही ठगीको ४ भई मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भ ने
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माणबाट देिखन ठहन आएमा सोही मािनस मु य major injury over Rt. Shoulder and scapular
यानमारा ठहछ । य तालाई सव वसिहत ज मकै द region. Injury over Rt. upper eye lid and
गनपछ
ु । सोबाहेक अ लाई र यसैले मारेको वा यसैका head. Multiple injury over abdominal Region
चोटले मरेको भ ने कुरा सो हात हितयार छाड् ने भ नेसमेत उ लेख गरेको देिख छ । मौकामा बिु झएका
कसैउपर कुनै माणबाट देिखन ठहन नआएमा सबैलाई
य दश ह रबहादरु अिधकारी, मिनषा अिधकारी,
ज मकै द गनपछ”
भ ने कानूनी यव थाअनु प बमबहादरु अिधकारीसमेतले अदालतमा उपि थत
ु
ितवादीह गंगा राउत कुम , रामान दन पटेल भई ितवादी कृ णबहादरु अिधकारीले पीिडतलाई
(राउत), पोषण सहनी मलाह, गंगा राय तथा सरु े
खक
ु ु रीले टाउकोसमेतमा हार गरेको भनी उ लेख
भ ने भपु े रायलाई सु अदालतले मल
ु क
ु ऐन, गरेको र पीिडत िभमबहादरु अिधकारीले मौकामा एवम्
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय अदालतसमेतमा घटना वारदातमा यी ितवादीह ले
गरेको देिखयो । आरोिपत कसरु बाट सफाइपाउँ भ ने खक
ु ु री हार गरेका हन् भनी िकटानी साथ बकप
ितवादीह रामान दन पटेल (राउत) र पोषण सहनी ग रिदएको िमिसलबाट देिख छ । यसथ ितवादी
मलाहको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
कृ णबहादरु अिधकारीले अदालत र अनस
ु धान
मािथ िववेिचत त य, माण, कानूनसमेतबाट अिधकारीसम गरेको बयान, जाहेरवालाको िकटानी
ितवादीह गंगा राउत कुम , रामान दन पटेल जाहेरी तथा ितवादी कृ णबहादरु को मौकामा भएको
(राउत), पोषण सहनी मलाह, गंगा राय तथा सरु े
सािबती बयानलाई पीिडतको घाउ के स फाराममा
भ ने भपु े रायलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको उि लिखत घा चोटको अव था र कृित एवम् सो
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने चोट पान हार भएको जोिखमी हितयारसमेतका
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित िमिसल संल न रहेका वत व तिु न माणह बाट
२०७०।३।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा ितवादीह
यी ितवादीले पीिडतलाई ज गाको साँध िसमानाको
गंगा राउत कुम , गंगा राय र सरु े भ ने भपु े रायको िवषयमा भएको परु ानो रसइवीको कारण यानै मान
हकमा पेस भएको साधक सदर हने ठहछ । पनु रावेदक उ े यले खक
ु ु री हार गरी मरणास न अव थामा
ितवादीह रामान दन पटेल (राउत) र पोषण सहनी परु याएको
भ ने कुरामा िववाद नदेिखने ।
्
मलाहको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवादी कृ णबहादरु को मौकामा भएको
इजलास अिधकृत: य साद आचाय
सािबती बयानलाई पीिडतको घाउ के स फाराममा
क यटु र: उ रमान राई
उि लिखत घा चोटको अव था र कृित एवम् सो
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् । चोट पान हार भएको जोिखमी हितयारसमेतका
२
िमिसल संल न रहेका वत व तिु न माणह बाट
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी यी ितवादीले पीिडतलाई ज गाको साँध िसमानाको
सपना धान म ल, ०७१-CR-०४६६, ०७१-CR- िवषयमा भएको परु ानो रसइवीको कारण यानै मान
०७४४, यान मान उ ोग, कृ णबहादुर अिधकारी उ े यले खक
ु ु री हार गरी मरणास न अव थामा
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. गंगाबहादुर परु याएको
भ ने पिु हन आएको छ । यसथ पनु रावेदन
्
अिधकारी
अदालत, पोखराको फै सला िमलेकै देिखएकोले सो
पीिडतको घाउ जाँच के स फारमबाट Multiple फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
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िछमेक दाजभु ाइसँग ज गास ब धी िववाद कृ णबहादरु अिधकारीलाई यानस ब धीको महलको
भई मनमटु ावको अव था देिखए पिन ितवादी १ र १५ नं. को कसरु मा सोही १५ नं. बमोिजम पाँच वष
गंगाबहादरु अिधकारीले पीिडतलाई यानै मान उ े य कै द गरेको सु लमजङ
ु िज ला अदालतको फै सला
एवम् मनसायका साथ हितयार िलई िनजलाई हार सदर हने ठहर्याई तथा अका ितवादी गंगाबहादरु
गन योजना बनाई तयारीपूवक पीिडतकै घरमा गएर अिधकारीको हकमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
िनज पीिडतलाई धा रलो जोिखमी हितयार हार महलको १५ नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द सजाय
गरेको अव थासमेत देिखँदनै । यी ितवादीउपर गाउले गन गरेको सु लमजङ
ु िज ला अदालतको फै सला
दाजभु ाइह ले लाठा, घोचा बोक आई ध कयाउने, िमलेको नदेिखएकोले सो हदस म के ही उ टी गरी
धके नेसमेतका काय गदा ितवादी गंगाबहादरु का अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनु रावेदन
छोरा मु य अिभयु कृ णबहादरु अिधकारीले मा अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।५।१६ मा भएको
पीिडत िभमबहादरु अिधकारीलाई खक
ु ु री हार गरी फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
घाइते बनाई अिभयोग मागदाबीको कसरु गरेको पिु
इजलास अिधकृत: य साद भ राई
हन आई िनज ितवादी गंगाबहादरु अिधकारीले पीिडत क यटु र: उ रमान राई
िभमबहादरु लाई दाउराको िचरपटले हार गरेको भ ने इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् ।
वत माणबाट समथन हन आएको पाइएन । िनज
३
ितवादी मौका तथा अदालतमा कसरु मा इ कार मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
रहेको, सह- ितवादी कृ णबहादरु अिधकारीले यी धान म ल, ०७१-CR-०८९०, कत य यान,
ितवादीले पीिडतलाइ िचरपट दाउराले हार गरेका खड् गबहादरु तामाङ िव. नेपाल सरकार
होइनन् भनेको, पीिडतको घाउ जाँच के स फारामबाट
मतृ कका भितजाको िकटानी जाहेरी,
पीिडतको घा चोट धा रलो हितयारबाट भएको भ ने लासजाँच एवम् घटना थल कृित मचु ु का, शव
देिखएकोसमेतका आधार र कारणबाट यी ितवादीले परी ण ितवेदन, ितवादीको मौकाको सािबती
पीिडत भीमबहादरु अिधकारीलाई दाउरा हार गरी बयान, वारदातमा योग भएको भिनएको च कु
अिभयोग मागदाबीको कसरु गरेको भ ने पिु हन बरामद भएको बरामदी मचु ु का, मौकामा र अदालतमा
सके को देिखएन । यसथ पनु रावेदन अदालतबाट िनज बिु झएका मािनसह को कागज तथा बकप र
ितवादी गंगाबहादरु अिधकारीलाई अिभयोग दाबीबाट ितवादी अदालतमा गरेको बयान एवम् िविध िव ान
सफाइ िदनेगरी भएको फै सलालाई अ यथा मा न योगशालाको परी ण ितवेदन तथा वारदात हँदाको
सिकएन । तसथ वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन अव था र प रि थितसमेतबाट ितवादी ताप भ ने
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
खड् कबहादरु तामाङले हानेको च कुको कारणबाट
ितवादीह
कृ णबहादरु
अिधकारी मतृ क ड बर पनु को मृ यु भएको देिखन आएको हँदा
र गंगाबहादरु अिधकारीलाई यानस ब धीको िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ र
महलको १५ नं. बमोिजम जनही कै द वष ५(पाँच) १३ नं. को कसरु मा सोही ऐनको १३(१) नं. बमोिजम
हने ठहर गरी सु लमजङ
ु िज ला अदालतबाट सव वसिहत ज मकै द गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
िमित २०७०।१२।५ मा भएको फै सलामा ितवादी पोखराको फै सला मनािसब नै देिखने ।
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पनु रावेदक ितवादी तापा भ ने खड् कबहादरु
. ८०,०००/- (असी हजार) ज रवाना र ४ (चार) वष
तामाङलाई ठहरेबमोिजम सजाय गदा चक पन कै द हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट
भनी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम वष दश फै सला भएको र यसमा ितवादीको तफबाट
(१०) कै द सजाय हने भनी पनु रावेदन अदालत, पनु रावेदन परेको नदेिखँदा सोतफ के ही बोिलरहनपु न
पोखराले य गरेको रायका स ब धमा िवचार गदा नदेिखने ।
ितवादी खड् कबहादरु तामाङले घटना िववरणलाई
ितवादी शशी पंिजयारले सु िज ला
अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा बयान शासन कायालयमा बयान गदा कसरु मा इ कारी
गदासमेत यथाथ कुरा लेखाई यायस पादन कायमा भई बयान गरेका छन् । घटना िववरण कागज गन
सहयोगसमेत गरेको देिख छ । अदालतमा आई स य मािनसह , घटना ि थित मचु ु कालगायत िमिसल
साँचो कुरा बो ने र आफूले गरेको अपराधलाई लक
ु ाई संल न अ य माण कागजह बाट यी ितवादीको
यहोरा लेखाउने ितवादीलाई समान तरमा रा ने हो साथबाट कटुवा पे तोल बरामद भएको भ ने
भने साँचो बोली अदालतलाई याय स पादन गनमा देिखँदनै । हातहितयार खरखजना ऐन, २०१९ ले
सहयोग गरेको कायको कुनै अथ रहन नस ने ह छ । अवैध पमा हातहितयार रा ने, य तो हातहितयार
तसथ घटनाको तथा वारदातको अव था ितवादीले िलई िहँड्ने र िब िवतरण गनसमेतका कायलाई िनषेध
बयानमा स य कुरा लेखाई िदएको ि थितसमेतलाई गरेको छ । कुनै हितयार नै बरामद नभएका ितवादीले
हेदा ितवादी खड् कबहादरु तामाङलाई घटी सजाय सो िनषेिधत काय गरेको भ न िमलेन । एकाितर यी
गदा पिन यायको म सद पूरा हन जाने हँदा मल
ितवादीको कसरु मा संल नता रहेको भ ने कुराको
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. कै द वष दश (१०) हने गरी राय वादी नेपाल सरकारले य सा ी ततु गन सके को
जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको राय देिखँदनै भने अक ितर घटनालाई पिु गन अ य ठोस,
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
व तिु न एवम् िव सनीय माण ततु गन सके को
इजलास अिधकृत: य साद भ राई
छै न । य तो अव थामा ितवादीले आरोिपत कसरु
क यटु र: उ रमान राई
गरेको हो भनी कसरु दार ठहर गरी सजाय गन कानून
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् । एवम् यायसङ् गत देिखन नआउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार एवम्
इजलास नं. १०
माणह बाट ितवादी शशी पंिजयारले आरोपित
कसरु गरेको भ ने पिु नभएको हँदा सु िज ला
१
शासन कायालय, धनषु ाबाट िनज ितवादी शशी
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. पंिजयारलाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९
ी के दार साद चािलसे, ०७०-CR-०८०६, को दफा २०(२) बमोिजम . ८०,०००।– (असी
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. शिश हजार) ज रवाना र ४ (चार) वष कै दसमेत हने ठहर्याई
पंिजयार
िमित २०६८/९/१७ मा भएको फै सला सो हदस म
ितवादी रिवउ ला अ सारीलाई हातहितयार िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई िनज ितवादी
खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) बमोिजम शशी पंिजयारले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
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ठहर्याई गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित तमसक
ु खडा भएको िमितभ दा पिछ २०६१।१।१४
२०६९/८/२० को फै सला मनु ािसब नै देिखँदा सदर मा ब डा हनेगरी िलखत भएको र सो िलखतमा स म
हने ।
२०५३ सालमा मानो छु एको भ ने यहोरा उ लेख
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली
गरेकोमा सो यहोरा साहको ऋण मान उ े यले मा
क यटु र: सिवना अिधकारी
अंिशयारह िमली ऋणीको नाउँमा ज गा नराखी
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् । कलिु षत पमा २०५३ सालमा मानो छु एको भनी
२
उ लेख गरेको देिखँदा मानो छु एको िमितपिछको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा कारोबारमा अंशब डा भइसके को अ य अिशयारको
खड् का, ०६९-WO-१३२९, उ ेषण, सिदकिमया स पितमा दाबी गन निम ने भ ने आधारमा बारा
अ सारी िव. जिहर िमया अ सारीसमेत
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।५।१९ मा भएको
िमिसल संल न माणह को अ ययन गरी आदेशलाई बदर गरी िवप ीह को ज गाको रो का
हेदा िनवेदक र िवप ी जिहर िमया अ सारीबीचमा फुकुवा ग रिदनु भनी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
िमित २०५८।१।८ मा तमसक
ु भएको देिख छ भने िमित २०६९।१०।११ को आदेश उ ेषणको
िवप ीह को बीचमा िमित २०६१।१।१४ मा मा आदेश ारा बदर हने ठहछ । सो हनाले कानूनबमोिजम
ब डाप को िलखत पा रत भएको देिख छ । यसरी लेनदेन मु ाको फै सलाबमोिजम िबगो भराउने काय
तमसक
ु भएको िमितभ दा पछािड मा ब डाप को काया वयन गनु भनी िवप ी बारा िज ला अदालत,
िलखत भएको अव थामा तमसक
ु हँदाको समयमा बाराको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
िवप ीह एकाघर सगोलमा नै भएको मा नु पन ।
इजलास अिधकृत: स देश े
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १८ नं. ले लेनदेन क यटु र: याम साद रे मी
यवहारको ८ नं. बमोिजम लगाएको ऋण सबै इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभु म् ।
अंिशयारलाई भाग ला ने यव था गरेको छ भने द ड
सजायको २६ नं. ले दिु नयाँको िबगोबापत जायजात
इजलास नं. ११
गदा यो धन खाने बा वषदेिख मािथका ऐनबमोिजम
मानु नछु ी सँग बसेका वा यो धन खाँदा सँग बसेका
१
पिछ िभ न हनेको अंशसमेत जायजात गनपछ
ु भ ने मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
यव था गरेको छ । यस अव थामा िनवेदक तथा सारदा साद िघिमरे, ०६८-CI-०३६२, ज गा
िवप ी जिहर िमया अ सारीबीचमा भएको लेनदेनबापत िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ, शेरबहादुर प रयार
िसजना भएको दािय वमा त कालीन अव थामा एकाघर िव. मोतीबहादुर थापा
सगोलमा रहेका यी अ य िवप ीह को पिन िज मेवारी
अ.बं. १७१ नं. बमोिजम ग रने न सा
रहेको देिख छ । यसरी िनवेदक र िवप ी जिहर िमया मचु ु कामा मु ाका प ह को अित र अ य वत
अ सारीबीचको लेनदेन िवप ीह एकाघरको सगोलमा यि ह को उपि थितको ब ध पिन यही कानूनी
रहँदाकै समयमा भएको अव थामा िनजह को समेत यव थाले गरेको छ । यितमा नभई न सा मचु ु कामा
दािय व हने देिख छ । २०५३ सालमा नै मानो छु एको प ह ले आ ना कुरा लेखाउन पिन स दछन् । य ता
िलखत पा रत नभएको, २०५८।१।८ मा कपाली लेखाइएका कै िफयत यहोरा याियक िन पण ग रँदा
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िवचारयो य ह छन् । कै िफयत नलेखाइएको ि थितमा अिभविृ कर, ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन,
समेत न सामा असहमित जनाई िनवेदनमाफत प ले लिलतपुरको तफबाट ऐ. कायालयका मुख कर
आ नो कुरा रा न पाउने यव थालाई पिन हा ो शासक सुरशे धान िव. ीकृ ण आयल रफाइनरी
कानूनी णालीले वीकारेको ि थितमा ज गाको हक ए ड भेिजटेबल िघ इ डि ज ा.िल., काठमाड
वािम वको िनधारण दता े ता र नाप न साकै
िमिसल संल न िबजकह हेदा िबजकमा
आधारमा गनपन
िट.िप.नं. एक एक अङ् क स याई सिहछाप गनलाई
ु ।
ु
न सा मचु ु का हेदा न.नं. ७ िववािदत भ ने सामा य र वाभािवक ि याकै पमा िलनपु न
जिनएको देिख छ भने न.नं. ५ िक.नं. १११६८ ह छ । ती िबलमा स याइएको अङ् कले कारोबारमा
ितवादी शेरबहादरु प रयारको ज गा भ ने देिख छ ताि वक असर परेको पिन देिखँदैन । ती िबलह नै िकत
। न.नं. ५ र ७ को न सा आकृित कृित हेदा न.नं. गरी बनाइएको हो भ नेस मको अव था पिन िमिसल
७ वादीको िक.नं. ८१९१ िभ ैको ज गा देिखन संल न माणबाट पिु हँदनै । यसरी पेस ग रएका
आउँछ । अदालतबाट भई आएको न सालाई त काल िबलह वा तिवक भएपिछ कारोबारको िसलिसलामा
अ यथा नगरेको, वादी दाबीअनस
ु ारको ज गा र भएको सामा य अङ् क य िु टको मा आधार िलएर
भइआएको न सा कु डलीको ४ िक ला, नाप न सा मू य अिभविृ कर दाबीलाई अमा य गनु कानूनस मत
सँिधयारसमेत िमले िभडेको देिखएको हँदा वादीको देिखँदनै । यस अदालतबाट पनु रावेदनको अनमु ित
ज गा िखचोला गरेको छै न भ ने पनु रावेदन िजिकर दान गदा िलएको आधार एवम् े ताको िट.पी.नं.
िव ासलायक नदेिखने ।
न बर निमलेपिछ उ िबल िबजकबाट े ताले व तु
अतः मािथ िववेिचत आधार, माणबाट िमित वा सेवा ख रद गरेको भ न निम ने भ ने पनु रावेदन
२०७३।३।१० मा भई आएको न सा मचु ु कामा न.नं. िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
७ को झगडा जिनएको ज गामा ितवादीले आ नो
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
भोगमा छै न भ ने न सा मचु ु काको िजरह ख डमा करदाताको मू य अिभविृ करतफ २०६४ भा को
उ लेख गरेको तर वादीले सो न.नं. ७ को ज गा कर िफता गदा नपाउने े िडट दाबी गरेको भनी मू य
ितवादीले िखचोला गरी भोग ग ररहेको भनी उ लेख अिभविृ कर िनधारण गन गरेको ठूला करदाता
गरेको र न सा कु डलीमा झगडासमेत जिनएको कायालयको िमित २०६४।१०।११ को िनणय पचा र
देिखएकोले सो ज गामा ितवादीको िखचोला मेटाई सोलाई सदर गन गरेको आ त रक राज िवभागको
वादीले चलन पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, िमित २०६५।३।३१ को िनणय पचालाई उ टी हने
पोखराको िमित २०६८।१।१९ को फै सला िमलेकै ठहर्याएको राज यायािधकरण, काठमाड को िमित
देिखँदा सदर हने ।
२०६७।२।१० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
क यटु र: उ रमान राई
क यटु र: याम साद रे मी
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल पस
ु २६ गते रोज ३ शभु म् ।
२
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७१-RB-००२२, मू य िव भर साद े , ०७१-RB-००२३, आयकर,
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ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन, लिलतपुरको वास थानको यव था गन छुट्याइएको रकम बढी
तफबाट ऐ. कायालयका मुख कर शासक सुरशे िवत रत भएजित बोनस छुट्याउन स ने यव था
धान िव. ीकृ ण आयल रफाइनरी ए ड भेिजटेबल गरेको देिख छ । बोनस ऐनको प रिधिभ रही बोनस
िघ इ डि ज ा.िल., ताहाचल, काठमाड
रकमको यव था गरी क पनीले बोनस छुट्याउन
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ ले कुनै स ने नै देिखयो । क पनीले बोनस छुट्याइसके को
यि ले कुनै आय वषमा कुनै यवसाय वा लगानीबाट रकमलाई क पनीको खदु आयमा समावेश गन िम ने
भएको आय गणना गन योजनको लािग यस ऐनको नदेिखने ।
अधीनमा रही कारोबारसँग स बि धत सो आय वषमा
स झौता भएअनु प नेपाल बोडरस म
भएका, यि बाट भएका र यवसाय वा लगानीबाट मालसामानको डेिलभरी हामीले िदनपु न हँदा
आय आजन हने कायमा भएका खचह क ी गन पाउने सोहीअनु प िनकासीको लािग चािहने भारतीय खाली
उ लेख गरेको देिख छ । यी करदाताको कारोबार कको लािग Custom entry fee पूण पमा िमनाहा
यी करदाताले ितन गरेको कर र सम कारोबार हेदा पाउनु पन करदाताको िजिकर देिखयो । य तो
अितिथ स कारमा ग रएको सो खच . ८१,८९९।२२ खच करदाताले यहोन स ब धमा कुनै स झौता
उपयु नै देिखने ।
भएको िमिसल संल न माणबाट देिखँदनै । य तो
करदाताले आ नो काम कारवाही खच यवसायको सामा य कृितअनस
ु ार िव े ताले
कानूनस मत छ वा छै न ? क पनीको कारोबारसँग यहोन िकिसमको देिखएन । य तो खच करदाताको
स बि धत भई यस शीषकअ तगत खच गन पाउने यवसायको आय आजनसँग स बि धत भएको भनी
कानूनी छुट करदातालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा व तिु न
माणबाट पिु समेत भएको नदेिखँदा
१३ ले दान गरेको देिखएपिछ सोही शीषकअ तगत भारतीय खाली कको लािग Custom entry fee
रही यी करदातालाई आ.व. २०५७।०५८ मा सु कर पूण पमा िमनाहा पाउनु पन करदाताको िजिकर
कायालयले गरेको िनणय होस् वा सोभ दा मािथको कानूनस मत नदेिखने ।
िनकायबाट भएका िनणयह मा पनु रावेदन गन वा
करदाताले आ.वं. २०६२।०६३ मा लिु बनी
अ य य तै कायको लािग कानून यवसायीले ा िचनी कारखानामा .५०,००,०००।- लगानी गरेको
गरेको शु क वा यी कारोबारसँग नै स बि धत खच र सोही कारखानालाई .२,३७,४३,५३०।०१
हो भनी देिखई रहेको अव थामा यस शीषकअ तगत Advance िदएको देिखयो । सोम ये Advance
खच गन नपाउने भ न िम ने पिन देिखँदैन । कुनै पिन िदएको रकमको याज भनी .९,३५,८१०।५१
क पनीले कानूनी स लाहबापत खच गन पाउँदैन भ नु लाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ अ तगतको
पिन कानूनस मत नदेिखने ।
याज खच दाबी गदा यून गरेको देिखएको तर लगानी
बोनस ऐ. २०३० को दफा ५ ले मनु ाफा गन गरेको .५०,००,०००।- बापतको ितफल वा आय
येक ित ानले एक आ.व.मा गरेको खदु मनु ाफाको आजन नभएको अव थामा सोबापतको याज खचलाई
१० ितशत रकम कमचारीलाई बोनसबापत छुट्याउनु कूल याज खचबाट घटाएको नदेिखँदा याज रकम
पछ । खदु मनु ाफा िनधारण गदा आयकर ऐनबमोिजम
.१,५५,५५६।- आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४
कायम हन आउने खदु आयबाट म ऐन, २०४८ बमोिजम खच क ी गन पाउने नदेिखने ।
को दफा ४१ को उपदफा १ बमोिजम कमचारीको
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ हेदा
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कुनै यि ले कुनै आय वषमा यवसायको लगानीबाट
लिलतपुरको तफबाट ऐ. कायालयका मुख
भएको आयको गणना गन योजनको लािग सो
कर शासक सुरशे धान िव. ीकृ ण
यि को ऋण दािय वअ तगत सो वषमा लागेको
आयल रफाइनरी ए ड भेिजटेबल िघ
सबै याज क ी गन पाउने सिु वधा दान गरेको
इ डि ज ा.िल., काठमाड भएको मु ामा
देिख छ । करदाताले बकबाट िलएको TR कजा रकम
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
यस आ.व. मा पज
ुँ ीकृत ग रसके को र सोलाई बक याज
फाँटवारीमा स पि ख रदको लािग िलएको ऋणमा
इजलास नं. १२
लागेको याज पज
ुँ ीकृत गरेको भनी घटाइसके कोले पनु ः
सोबापत .२,२०,६९१।- आयतफ समावेश गदा
१
दोहोरो भार पन हँदा िम हा पाउँ भ नेसमेत यहोराको मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िजिकर देिख छ । स पि ख रदको लािग िलएको ई र साद खितवडा, ०७१-WO-०७४९, उ ेषण,
ऋणमा लागेको याज पज
ुँ ीकृत गरी घटाइसके को बक िचतवन िज ला भरतपुर नगरपािलका वडा नं. १०
याज फाँटवारीमा देिखई सके पिछ .२,२०,६९१।- मा धान कायालय रहेको कािलका इनज ा.िल.
करदाताले िमनाहा पाउने नै देिखने ।
का तफबाट अि तयार ा ऐ. का स चालक पदम
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट गु ङ िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
करदाताको आ.व. २०६२।०६३ को संशोिधत कर िसंहदरबार, काठमाड समेत
िनधारण गदा, अितिथ स कार खच, Legal and
ाचारस ब धी छानिबनको ममा बाहेक
advising expenses, बोनस खच, िनयात खच, िव तु ् उ पादन अनमु ितप मा तोिकएको अविध समा
लगानीको याज र Capital work in progress भए नभएको वा दईु प बीच भएको स झौताको सत
अ तगतको याज खचलाई अमा य गरी आयतफ पालना गरे नगरेकोज ता िवषयमा अि तयार दु पयोग
समावेश गन गरेको ठूलो करदाता कायालयको िमित अनस
ु धान आयोगलाई छानिबन गन र िनणय गन
२०६४।४।१४ को िनणय पचा याय र कानूनस मत अिधकार दान भएको देिखँदैन । ततु िववादका
नहँदा उ टी हने ठहर्याएको राज यायािधकरण, स दभमा हेदा ाचार वा अनिु चत काय भएको भनी
काठमाड को िमित २०६७।२।१० को फै सला के ही कुनै कारको छानिबन वा कारवाही भएको पाइएन ।
उ टी भई Custom entry fee . ६,३९,०१५।- कानूनबमोिजम स झौता गन र यसको काया वयन
र याज रकम .१,५५,५५६।- गरी ज मा गन स म िनकाय र प ह ले गरेको काम कारवाहीको
.७,९४,५७१।- मा ीकृ ण आयल रफाइनरी औिच यमा वेश गरी आयोगले िनणय गरेको
ए ड भेिजटेवल िघ इ डि ज ा.िल.ले कर िमनाहा देिखयो । अनमु ितप र गन िवषय तोिकएको
नपाउने ।
अिधकारीले कानूनअनु प आ नो वत वःिववेक
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
योग गरी िनणय ग रनु पन िवषय हो । य तो िवषयमा
क यटु र: याम साद रे मी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िनणय
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २६ गते रोज ३ शभु म् । गरी आदेश र िनदशनह जारी गनु उ आयोगको
§ यसै कृितको ०७१-RB-००२४, आयकर, काय े िभ पन देिखँदैन । यसलाई आयोगले आ नो
ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन, े ािधकारभ दा बािहरको काम कारवाहीको िवषयमा
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ह त ेप गरेको भनी मा नु पन देिखयो । कानूनबमोिजम कानून ितकूल िनणय गरी प ाचार गरेको आधारमा
िनणय गन पाउने िनकायको िनणयलाई अि तयार ऊजा म ालयबाट िनणय भएको र यसरी िनणय गदा
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िनणयले ित थापन िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ८ (३) बमोिजम सनु वु ाइको
गन स ने नदेिखने ।
अवसरसमेत अनमु ित प वालालाई िदएको नदेिखएको
कानून ारा तोिकएको कारण, अव था हँदा िववािदत िनणयह लाई कानून अनक
ु ू लको िनणय
र प रि थित िव मान रहेको अव थामा मा न िमलेन । अतः अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी अनमु ितप र गन आयोगको िमित २०७१।५।१३ को िनणय, सोबमोिजम
सिकने नै ह छ । िव तु ् ऐन, २०४९ ले अनमु ितप लेिखएको प , सोबमोिजम ऊजा म ालयले िमित
खारेज गन स ब धमा यव था गरेकोसमेत देिख छ । २०७१।१०।४ मा िनवेदकको िव तु ् उ पादन सव ण
यसरी अनमु ितप खारेज गन िनणय गदा स बि धत अनमु ितप र गन भनी गरेको िनणय र सो िनणयका
अिधकारीले सरोकारवाला यि वा सं थालाई आधारमा िव तु ् िवकास िवभागले िनवेदकलाई िमित
ितवादको मनािसब अवसर दान गरी त य, माण २०७१।१०।९ मा लेखेको प कानूनस मत् रहेको
र स ब कानूनका आधारमा आ नो सद्िववेक नदेिखँदा उ िनणयसिहतको प उ ेषणको आदेशले
योग गरी वत पमा मू याङ् कन गरेर िनणय गनु बदर हने ।
आव यक ह छ । अ य कुनै अिधकारिवहीन िनकाय
िनजी े लाई िव तु ् उ पादन, सव ण
वा पदािधकारीको कानून ितकूलको िनणय, आदेश आिदका लािग अनमु ित दान गरेपिछ तोिकएको
वा िनदशनको आडमा िनणय ग रएको कुराको औिच य सतबमोिजम काय स प न गनु िनजी े का
मािणत हन स ै न । िनणय गन अिधकारीले िनणय उ मीह को समेत कत य र िज मेवारी ब दछ ।
गदा आफै ँ ले कानून र माणको योग र मू याङ् कन समयमा नै अनमु ित प बमोिजमका सतह पालना
सदिववे
र सो िनणय ितको गरी िनजी े को सहभािगताको औिच य िनजी े
ु
् क योग गरेर गनपदछ
उ रदािय वसमेत िनजमा नै रह छ । यो सावजिनक वयम्ले पिन मािणत गनपदछ
। यदाकदा काय
ु
जवाफदेिहताको आधारभूत मा यता पिन हो । तर, स चालनको तहमा इमा दा रताका साथ यास गदा
ततु िववादका स दभमा ऊजा म ालयका गद पिन कितपय अनपेि त काबभु दा बािहरको
सिचवले िमित २०७१।१०।४ मा िनणय गदा प रि थितको कारणबाट प रयोजनाको काय तोिकएकै
मािथ उि लिखत कुराह को पालना गरेको देिखन समयमा पूविनधा रत सतअनस
ु ार स प न गन
आएन । के वल अि तयार दु पयोग अनस
ु धान नसिकने अव था पिन आई पदछ । य तो अव थामा
आयोगको िमित २०७१।५।१३ को कानून ितकूलको प रि थितको व तगु त मू याङ् कन नगरी स बि धत
िनणय र सोअनस
ु ार पठाएको प लाई आधार बनाएर व क, लगानीकता वा अनमु ित प वालालाई नै
हचवु ा र वे छाचारी तवरबाट िनणय गरेको देिखन अनिु चत तवरबाट हतो साही हने गरी काय गनु कसैको
आयो । यस कारको िनणयलाई कानूनअनक
ु ू लको पिन िहतमा हँदनै । तर, स प न गन सिकने कामसमेत
िनणय मा न निम ने ।
नगरी सामा य पमा प रवितत प रि थितको बहाना
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट बनाएर समयमा काय स प न नगन, प रयोजनाको
िनणय गन अिधकारीले आ नो िववेक योग गरी िनणय कायलाई अवाि छत पमा ल याउने, नदी, खोला
नगरेको, अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले नाला ओगटेर ब ने र प रणामतः आफू पिन काय
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स प न नगन, अ लाई पिन वेश निदने अव था
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं. २
पैदा हन िदनु हँदैन । यस कारको विृ िवकासको
बालुवाटारि थत मोि नया पावर िलिमटेडका
बाधक र आपि जनक हन जा छ । य ता नकारा मक
अि तयार ा यि ऐ. का स चालक
विृ ह लाई रा यले कठोरताका साथ िन सािहत
अ य रामे र रजाल िव. धानम ी तथा
गन पन ।
मि प रषद्को कायालयसमेत
अतः मािथ उ लेख ग रएका कुराह तफ
§ ०७१-WO-०९५६, उ ेषण, काठमाड
समिु चत पमा ि िदई िनवेदकबाट भए ग रएका काम
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा
कारवाहीको ि थित, स ब कानूनी ावधानह ,
नं. ३ बालुवाटारि थत एपोलो हाइ ोपावर
अनमु ितप मा तोिकएका सतबमोिजम समयमा काय
ाइभेट िलिमटेडका अि तयार ा यि
स प न हन नसके का कारणको औिच य, अब काय
ऐ. का स चालक अ य िव णु साद
स प न गन ला ने समय र अनमु ित प वालाको
ितिमि सना िव. काठमाड िज ला काठमाड
काय मतासमेतका सबै प मा िनणयकता वयम्ले
महानगरपािलका वडा नं. ३१ ि थत नेपाल
व तिु न तवरबाट मू याङ् कन गरी साथै िनवेदक
िव ुत् ािधकरण, र नपाक, काठमाड समेत
अनमु ित प वालालाई ितवादको उिचत मौकासमेत
§ ०७१-WO-१०२९, उ ेषण, काठमाड
दान गरी अनमु ित प खारेज (र ) गनपन
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
ु हो ? वा,
पूव अनमु ित प को कायाविध थप गरी (अनमु ितप
१० बु नगरमा रिज टड कायालय रहेको
नवीकरण गरी) काय स प न गराउनु पन हो ? यो आदेश
वेलकम इनज डेभलपमे ट ा.िल.का
ा भएका िमितले १ (एक) मिहनािभ अनमु ितप
अि तयार ा कायकारी अ य पु कर
खारेज गन अथवा नवीकरण गन भ ने स ब धमा
देवान िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान
कानूनबमोिजम आधार र कारण खल
आयोग, टङ् गाल, काठमाड समेत
ु ाई िनणय गनु
भनी िवप ीम येको ऊजा म ालयसमेतका नाउँमा
२
परमादेशको आदेश जारी हने ।
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
ी ई र साद खितवडा, ०७१-CI-०९२३,
क यटु र: अिभषेककुमार राय
बैनाबापतको रकम िदलाई पाउँ, राजन े िव. िमला
इित संवत् २०७३ साल काि क १ गते रोज २ शभु म् । राजभ डारी
यसै कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
बैना िलखतबमोिजम प ह बीच ज गा
ु ार
आदेश भएका छन्:
रिज ेसन पा रत गराइिदने िलने काय नभएको
§ ०७२-WO-०५२५, उ ेषण, काठमाड अव थामा बैनाब ामा उि लिखत रकम िफता गन कुरा
िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं. २ सो बैनाब ाको कागजमा नै उ लेख गरेको देिख छ ।
बालुवाटारि थत मोि नया पावर िलिमटेडका ितवादीले बैनाबापत िलएको के ही रकम िफता गरेको
अि तयार ा यि ऐ. का स चालक र यसरी िफता गरेको रकम बैनाकागजको पछाडीप
अ य रामे र रजाल िव. धानम ी तथा लेखी वादीलाई बझ
ु ाएको देिख छ । बैनाब ाको
मि प रषद्को कायालयसमेत
सक् कल िलखत हेदा ितवादीले पटकपटक गरी
§ ०७२-WO-०२७३, उ ेषण, काठमाड
.६,२५,०००।– वादीलाई िफता गरेको देिखएको
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हँदा साँवा .१४,००,०००।- मा वादीले िफता करारबमोिजम मािजन किमसनलगायतको रकम
पाएको .६,२५,०००।- कटाई बाँक साँवा िदलाई भराई पाउँ, िविपन हाडा िव. कृिष साम ी
.७,७५,०००।– िफता गन बाँक रहेको देिखँदा क पनी िलिमटेड धान कायालय, टेकु
सो रकमस म वादीले ितवादीबाट पाउनपु न देिखन
पनु रावेदक बक (Issuing Bank) र िवदेशमा
आउने ।
भएको िसटी बक इजरायल (Confirming Bank)
बैना िलखतबाट देिखन आएको को बीचमा यही L/C को रकमको लेनदेन स ब धमा
.६,२५,०००।- बाहेकको रकम वादीलाई िफता िमलाप भई िववाद समाधान भइसके को देिखयो ।
गरेको भ ने माणबाट पिु हन सके को देिखँदैन । यसरी यस कार L/C स ब धी लेनदेनको िववाद िमलाप बाट
ितवादीले रकम बझ
ु ाइसके को भ ने कानूनबमोिजमको समाधान भइसके पिछ यथ क पनीले सो L/C
माणको अभावमा बैनािलखतबमोिजमको बाँक बापत राखेको मािजन किमसन करारबमोिजमको
पैयाँ ितनु पन दािय वबाट ितवादीले उ मिु पाउने काय स प न नभएको L/C करार र भएको ि थितमा
भ न िमलेन । उ आधारबाट आफूले पटकपटक िवप ी क पनीलाई िफता गन नपन भ ने िजिकर
गरी .११,२५,०००।- वादीलाई बझ
ु ाएको छु भनी यायसङ् गत नदेिखने ।
ितवादीले िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
यथ क पनीले स झौताबमोिजम ा
नसिकने ।
गनपन
ु यु रया मल Shipment नै हन सके को
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट छै न । L/C र भएको जानकारी पनु रावेदक बकलाई
ितवादीले ज गा िब बापत वादीसँगबाट चौधलाख
यथ क पनीले गराइसके को देिख छ । करार
( .१४,००,०००।–) िलई बैना कागज गरी िदएकोमा स झौताअनस
ु ार मल स लायसबाट मल नेपालमा
सतबमोिजम ज गा रिज ेसनपास गरी निदएको, याउन Shipment नै नगरेको अव थामा िनज
आफूले िलएको बैना रकमम ये िविभ न िमितमा स लायसले L/C को रकम भु ान िदइसके को भ ने
गरी .६,२५,०००।- रकम वादीलाई िफता िदएको पनु रावेदक बकको ितउ र िजिकर उ माणमा
देिखँदा बाँक .७,७५,०००।- साँवा र सो साँवाको उि लिखत फै सलाह बाट खि डत भइसके को
१० ितशतका दरले हने याजसमेत िवप ीबाट छ । करार र भएमा करार ऐनको दफा ८४ बमोिजम
िदलाई भराइपाउने गरी भएको सु को फै सला के ही िदएको नगद वा िज सी िफता गनपन
ु ह छ । सहज
उ टी गरी साँवा .७,७५,०००।- मा ितवादीबाट सरल तवरबाट यथ क पनीलाई पनु रावेदक बकले
वादीले भराई पाउने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, िफता पाउने रकम निदएको हँदा यथ क पनी सो
पाटनबाट िमित २०७१।३।२२ मा भएको फै सला ा गन कानूनी कारवाहीमा आएकोले मनािसब खच
मनािसब देिखँदा सदर हने ।
ितपूितबापत भराई िदनपन देिखने ।
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
िमित २०५९।११।२९ मा यथ क पनीले
क यटु र: रमेश आचाय
पनु रावेदक बकमा चेकमाफत .७४,००,०००।–
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् । रकम भु ान िदएको देिख छ । सावजिनक सं थाको
३
रकम धेरै लामो अविधस म बकमा ज मा भइरहेको
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. छ । बकले सो रकमबाट मनु ाफा आजन गन अवसर
ी िव भर साद े , ०७०-RB-००७९, ा ग ररहेको पाइ छ । अक तफ कृिष साम ी सं थान
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ज तो सावजिनक िनकायले सो रकम अ य थानमा कुरा िकटानी नगरी ऐनको समु चा दफािवपरीतको
लगानी गरी ितफल ा गन कायबाट वि चत हन काय भनी गो ारा पमा अिभयोग लगाएको
पन ि थित देिख छ । यस अव थामा मनािसब देिखयो । अिभयोग लगाउँदा िकटानी पमा दफा ४ को
मािफकको ितपूितबापत बकले ऋण वाह गदा कुन पूवाव था देिखएको भ ने स ब धमा के ही उ लेख
त काल चलनच तीमा िलने याजको अङ् कलाई गरेको देिखँदनै । आफूले गरेको कसरु र सो कसरु
आधार मानी ितपूितबापतको याजसमेत भराई िदने गरेबापत हने सजायको बारेमा थाहा पाउनु येक
गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सलालाई यि को नैसिगक अिधकार हो । फौजदारी यायको
अ यथा मा न निम ने ।
सवमा य िस ा तले पिन कसरु लगाइएका यि ले
तसथ, मािथ िववेिचत त य माण एवम् आफूले गरेको कसरु र सोको प रणामका बारेमा थाहा
कानूनी यव थाबाट सु काठमाड िज ला जानकारी पाउनपु न कुराको यारे टी गरेको पाइ छ ।
अदालतको िमित २०६४।८।२६ को फै सलालाई के ही दफा ४ र दफा २८ एक अकासँग अ तरिनभर नभई
उ टी गरी मािजन साँवा रकम . ७२,५४,३४२।– छु ाछु ै वत रहेका दफा हन् । यी दवु ै दफालाई
बकमा दािखल भएको िमितदेिख भ रभराउ हँदास मको एक अकाको प रपूरक नभई वत दफा भएकाले के
१३% ले हने ितपूित याजसमेत ितवादी बकबाट कुन दफाको के क तो कसरु गरेको हो सो प पमा
वादी कृिष साम ी क पनीले भराई िलन पाउने ठहर खल
ु ाउनु पन ।
गरेको हदस मको फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन
तसथ मािथ िववेिचत मु ाको त यगत
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।५।३१ मा भएको अव था, स ब कानून र माणबाट यी पनु रावेदक
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी धमिवर पासवान िव को अिभयोग प
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
खु न आई मािणत हने आधार र माण पेस हन
क यटु र: च दनकुमार म डल
आएको नदेिखँदा िनजलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १६ गते रोज ५ शभु म् । सजाय गन गरेको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
४
२०६९।३।१९ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी भई िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
अिनलकुमार िस हा, ०६९-CR-०६१५, स पि इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
शु ीकरण, धमवीर पासवान िव. नेपाल सरकार
क यटु र: मि जता ढुंगाना
स पि शु ीकरणको अपराधमा मूलतः इित संवत् २०७३ साल पस
ु गते ३ रोज १ शभु म् ।
आ नो गैरकानूनी स पि लाई शु ीकरण गरी वैध
बनाउने उ े य रहेको ह छ । जबस म सो स पि को
इजलास नं. १३
मूल वामीको पिहचान हँदैन तबस म बाहक वा
मा यमलाई मा आपरािधक सं ा िदन िम दैन । बाहक मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ई र साद
र मा यम त के वल साधन मा हो, तर सो स पि खितवडा, ०६८-CR-१२२३, जबरज ती करणी,
शु ीकरण गन सा य त मूलधनीकै मनसाय हने ।
दावा लामा शेपा िव. नेपाल सरकार
अिभयोजन प ले ितवादीले उि लिखत
ितवादी दावा लामा शेपाले मौका तथा
कसरु ज य कायम ये के , कुन कसरु गरेको हो भ ने अदालतमा समेत पीिडत रचना तामाङ (प रवितत
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नाम) लाई जबरज ती करणी गरेको होइन भनी गरी बकप गरेको पाइने ।
आरोिपत कसरु मा इ कार रहे तापिन गाउँकै लङ
िज ला वा य कायालयको च.नं. १३४
ु ु वा
ज तरेको छोरीको िववाहमा गएको, पीिडतसँग राित िमित २०६६।१।६ को पीिडतको शारी रक परी ण
नाचगान गरेको, पीिडतको हात समाती िनजलाई ितवेदन हेदा पीिडतको hymen याितएको
आलबु ारीमा लगेको, यौन स पक गन कुरा गरी करणी र gloves मा रगत लागेको हँदा hymen २४
गन खोजेकोस म हो भनी आफू वारदातमा उपि थत घ टािभ
याितएको भ ने उ लेख भएको
भई पीिडतलाई चु बन गरेको त यमा सािबत भई देिख छ । अनस
ु धानका ममा बिु झएका नबु ु शेपा,
बयान गरेको देिख छ । तथािप, सोही वारदातमा संल न दावा शेपा र फुवा शेपाले पीिडतलाई िववाह भएको
रहेका अका ितवादी पेम नबु ु शेपाले मौकामा बयान राित ितवादीह ले जबरज ती करणी गरेको भ ने
गदा पीिडतलाई िववाह घरभ दा पर आलबु ारीको सनु ेको हो भनी कागज ग रिदएको देिखयो । पीिडतले
िडलमा लगी म परै बसी मैले दावालाई करणी गन मौका यी ितवादीउपर झठु ा जाहेरी िदनु पनस मको कुनै
िदएँ र पिछ फक आउँदा पीिडतको पे ट तल झरी कारण िमिसलबाट देिखँदैन । जबरज ती करणी मु ामा
अधन न अव थामा िथइन् । रचनालाई देखेपिछ म पिन सामा यतया य दश सा ीको उपि थित हँदैन ।
उ ेिजत भई मैले पिन िनजलाई करणी गरेको हो भनी पीिडत नै घटनाको आधारभूत गवाह हो । पीिडतले
आफू आरोिपत कसरु मा सािबत भई ितवादी समु न अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतसम य गरेको
भ ने दावा लामा शेपालाई कसरु गरेकोमा िकटानीसाथ कुरालाई माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क)(ख)
पोल गरेको देिख छ । ितवादीह ले मलाई पालै बमोिजम य र िनणायक माणको पमा िलनपु न ।
पालो जबरज ती करणी गरे भ ने ितवादीह उपर
ततु मु ामा यी ितवादीले अिभयोग
पीिडतले िदएको िकटानी जाहेरी यहोरालाई समथन दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी पनु रावेदन प मा िजिकर
हने गरी जाहेरवाली रचना तामाङले अदालतमा समेत िलएको र सु अदालतमा आरोिपत कसरु मा इ कारी
यी ितवादीसमेतले मलाई जबरज ती करणी गरेका बयानसमेत गरेको पाइ छ । ितवादीले कुन कानूनी
हन् भनी बकप गरेको देिखँदा सो बकप लाई माण आधारमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने हो सो
ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम माणमा हण कानूनी आधार र माण पनु रावेदनसाथ पेस गरेको
गनपन
ु देिखयो । जबरज ती करणीको वारदातको देिखँदनै । साथै ितवादीले आरोिपत कसरु मा
माणको पिहलो कडी भनेकै वयम् पीिडत हो भने अदालतमा इ कारी बयान गरेकै भरमा ितवादी
अक कडी पीिडतको शारी रक परी णलाई मा नु िनद ष छन् र िनजले आरोिपत कसरु अपराध गरेको
पन भनी यस अदालतबाट कालरु ामको जाहेरीले होइन भनी मा न िम ने देिखँदैन । ितवादीको
नेपाल सरकार िव सरोज िहङमाङसमेत भएको इ कारी बयानलाई िमिसल संल न वत , व तिु न
जबरज ती करणी मु ा (ने.का.प. २०६७ अङ् क ९ र त यगत माण ारा पिु र समथन भएको देिखनु
िन.नं. ८४६९ पृ १६१०) मा िस ा त ितपादन पदछ । तर, ततु मु ामा ितवादीको अदालतमा
भएको छ । ितवादीका सा ी नबु ु शेपाले ितवादी भएको इ कारी बयानलाई िमिसल संल न वत ,
दावा लामा शेपा राित िववाहमा गएका िथए भनी त यगत र व तिु न माण ारा पिु र समथन भएको
ितवादीको वारदातमा महजदु रहेको त य पिु हने नदेिखने ।
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सहअिभयु पेम नबु ु शेपाले आफू कसरु मा / परमादेश, िवनोद चौधरी कलवार िव. सतो चौधरी
सािबत भई यी ितवादी समु न भ ने दावा लामा शेपाले कलवारसमेत
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको हो भनी पोल
िनवेदकले देखाएको ज गाबाट वादीको िबगो
गरेको, पीिडतको मौकाको कागज, जाहेरी दरखा त, भ रभराउतफ पनु रावेदन अदालतबाट कुनै याियक
िचिक सकको ितवेदन, घटना थल मचु ु का ज ता िवचार नगरी िनवेदकलाई थनु ामा रा नपु छ भ दा
िमिसल संल न वत माणबाट ितवादी वारदातमा वादीलाई आ मस तिु त होला, तर चिलत कानूनले
संल न भई आरोिपत कसरु गरेको त य पिु भइरहेको माग िनदशन गरेको यायको मा य िस ा तअनक
ु ूल
र ती माणह अ यथा हन् भनी ितवादीले ख डन हने देिखँदैन । अदालतले कसैको आ मस तुि को
गरी पिु गन सके को देिखएन । य तो अव थामा लािग आदेश गन होइन । मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
ितवादी दावा लामा शेपासमेतले पीिडत रचना तामाङ यवहारको १९ नं. को उ े य फै सलाले गरेको िबगो
(प रवितत नाम) लाई जबरज ती करणी गरेको पिु
जेथाबाट असल
ु उपर गराउने हो । जेथा नभएमा वा
भइरहेको देिखँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने देखाइएको जेथाबाट िबगो असल
ु उपर गदा नपगु भएमा
पनु रावेदन िजिकर र पनु रावेदकतफका िव ान् कानून मा थनु ामा रा नेतफ कारवाही गन िम ने हो । तर
यवसायीको बहस बदुँ ामा सहमत हन नसिकने ।
िनवेदक ितवादीले ज गाबाट वादीको िबगो भराई
अतः मािथ उि लिखत आधार र पाउन िनवेदन िदएको अव थामा ज गाबाट वादीको
कारणसमेतबाट ितवादी दावा लामा शेपालाई मल
िबगो भ रभराउतफ कुनै कारवाही नै नगरी थनु ामा
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम रा नपु छ भ दा िनवेदकको कानूनी हकमा आघात
६ वष र सामूिहक करणी गरेकोमा ऐ. ३क बमोिजम ५ वष पु ने हँदा पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
कै द सजाय गरी ितवादीबाट पीिडतले .१०,०००।- २०७१।१२।२० को आदेश बदरयो य नै देिखन
(दश हजार) ितपूित भरी पाउने ठहर्याएको सु आउने ।
संखवु ासभा िज ला अदालतको िमित २०६७।३।१४
अत: िनवेदक ितवादीले िबगोबापतको
को फै सला सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, जेथा देखाइसके को अव थाको िव मानतामा सोही
धनकुटाको िमित २०६८।६।३ को फै सला िमलेको जेथाबाट पूरै िबगो आिद असल
ु हन नसके को बाँक
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको ब यौताका लािग त कालै मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
यवहारको १९ नं. बमोिजमको कारवाही र आदेश
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
गन सिकने नै हँदा पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
क यटु र: मि दरा रानाभाट
िमित २०७१।१२।२० को आदेश नेपालको अ त रम
इित संवत् २०७३ साल काि क ३ गते रोज ४ शभु म् । संिवधान २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२)
र नेपालको संिवधानको धारा १३३ को उपधारा
इजलास नं. १४
(२) एवम् (३) बमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ । अब धनषु ा िज ला अदालतको िमित
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी २०७१।११।१५ को आदेशबमोिजम वादीको िबगो
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०८४९, उ ेषण भ रभराउ गराउनेतफ कारवाही अगािड बढाउन धनषु ा
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िज ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हक िह साबाहेक अ य यवहारलाई चलाउन नहने
हने ।
भ नेतफ वादीले पिन िच बझ
ु ाएकै देिखने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
बाबु बाजेको पैतक
ृ स पि अंिशयारलाई
क यटु र: िव णदु वे ी े
ब डा ला ने अंशब डाको महलको १४ नं. मा कानूनी
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् । यव था रहेको छ । पैतक
ृ स पि बाट अंिशयारलाई
अंश िह सा छुट्याई िदने हा ो याियक प रपाटी रहेकै
इजलास नं. १५
छ । कितपय अव थामा बाब,ु बाजेसमेतका बीचमा
पैतक
ृ स पि को िह सा नछु एको लामो अविधस म
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी पिन सगोलमै रहन गएको ह छ । यसमा िविवध
ई र साद खितवडा, ०६९-CI-०७०२ र ०७०-CI- कारणह हन स दछ । ज तै ततु मु ामा १९९८
००५४, अंश चलन, ितलकमान िसं धानसमेत िव. सालमा नै वादीका ससरु ा नोकरीको िसलिसलामा
र नकुमारी े धान, गंगादेवी धान िव. र नकुमारी काठमाड बािहर गई उतै बसोबास गरे, य तै ितवादी
धान
मािणकलालतफ पिन वीरग ज गई बसे यस अव थामा
पु य ली स पि मा अंशबाट िह सा पाउने वादीतफका हाँगा उप यकाबािहर गई बसेको हँदा पैतक
ृ
नाताका यि लामो समयदेिख अ य गई बसोबास हक िह सा छु न सके न । ितवादी ितलकमानको
गरेको वा ४ पु ता भइसके को छ भ ने आधारले ितउ रमा वादीको िह सा गंगामायासँग रहेको भनी
य तो पु य ली स पि बाट हक िह सा जान उ लेख गरेका छन् । यसबाट पिन वादीले पैतक
ृ
स ने भनी अंशब डाको महलले ब देज लगाएको स पि बाट िह सा भाग पाएको भ ने नदेिखने ।
पाइँदैन । वादीह जले र गई आ नो यवहार अलग
तसथ ४ पु तास म पिन के ही ज गा संयु
गरी बसेको, कोही ितवादी वीरग ज गई यवहार नाउँमा नै रहन गएको भ ने ितवादी ितलकमानले
अलग गरी बसेका र कोही ितवादी काठमाड बसी वीकार गरेको पाइयो । वादीतफका हाँगाले पैतक
ृ
अलग यवहार गरी बसेको देिख छ । यस अव थामा थाकथलोको घर ज गाबाट हक िह सा पाइसके को
लामो समयको अ तरालमा वादी र ितवादीह बाट भ ने पिु भएको पाइँदैन । वादी र ितवादीह ले
आआ नो यवहार ख रद िब लगायतका काय हन अलगअलग बसोबास यवहार गरी आएको देिखए
जानु वाभािवक नै ह छ । पु य ली स पि बाट पाउने तापिन उ िक.नं. ८६७ र ८७१ को घर ज गा
हक िह साबाहेक वादी र ितवादीको आआ नो पु य ली सगोलकै अब डा गो ारा धनको पमा
ख रद िब लगायतका यवहारलाई खलब याउनु रहेको स पि भ ने देिखँदा सो िक.नं. ८६७ र ८७१
मनािसब र यायोिचत पिन हँदैन । तायदातीमा को घर ज गाबाट वादीले आ नो हक िह सास म अंश
उि लिखत स पि म ये िक.नं. ८६७ र ८७१ पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
को घर ज गाबाटस म वादीले अंश पाउने र अ य २०६७।३।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तायदातमा उि लिखत स पि लाई ब डा नलगाउने इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सलालाई क यटु र: च ा ितम सेना
वादीले िच बझ
ु ाई पनु रावेदन नगरेको हँदा पु य ली इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभु म् ।
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िमित २०६८।९।३ को प बाट देिखएको हँदा दाबीको
इजलास नं. १६
िबगोको राहत सामा ी िहनािमना भएको भ ने त ययु
आधार देिखन आएन । यसरी िबगोको यिकन िववरण
१
उ लेख गरी दाबी िलएको नदेिखँदा आरोप प मा दाबी
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. िलएको िबगो कायम नहने ठहर्याई िवशेष अदालत,
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-०३५८, राहत काठमाड बाट िमित २०७१।३।१ मा भएको फै सला
िवतरणमा अिनयिमतता गरी सरकारी रकम हािन मनािसब देिखने ।
नो सानी परु याई
ाचार गरेको, नेपाल सरकार िव.
ितवादीह िवरे महतो भ ने िवरे साद
्
देवे साद िसंहसमेत
िसंह र लखे महतोमा मकै बाली पीिडत िकसानह को
ितवादीह ले
मकै बाली
पीिडत नामावली सङ् कलन गरी लगत िववरण तयार गन
िकसानह को दोहोरो नामावली पेस गरी नेपाल कानूनी दािय व वा कत य रहेको देिखँदनै ।
सरकारलाई .१३,०८,४५८।९० िबगो हािन
ितवादीह ले िज ला कृिष िवकास
नो सानी परु याएको
भनी आरोप प मा दाबी िलएको कायालय, सलाहीसँग मकै वाली पीिडत िकसानह लाई
्
देिख छ । हज रया वडा नं. ७ का पिहलो पटकमा राहत िवतरण गन कायमा कुनै शपथ, कबिु लयत,
राहत बिु झिलने १७५ जना िकसानह म ये दोहोरो स झौता, ठे का, लाइसे स, परिमट, ित ाप वा
गरी राहत बिु झिलएका िकसानह ज मा १४ जनाको िडलरसीपको ित ा गरेको पिन िमिसल संल न
नाम मा दोहो रएको भ ने इलाका शासन कायालय, कागजातबाट देिखँदैन । िनज ितवादीह ले मकै बाली
वरहथवाले गरेको छानिबनबाट देिखएको भ ने िमिसल पीिडत िकसानह लाई राहत रकम िवतरण गरेको भ ने
संल न कागजातबाट देिख छ । उ राहत कसले पिन िमिसलबाट देिखँदनै । ितवादीह लखे महतो
कित पाए, कित िलए भ ने यिकन िववरण खल
ु ाई दाबी र िवरे महतो भ ने िवरे साद िसंहले ाचार
िलनपु नमा पिहलो पटकमा .१३,०८,४५८।९० िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) मा उि लिखत
रकम बराबरको राहत िवतरण भएको दो ो अनिधकृत कसरु गरेको भ ने आरोप प अनमु ान र शङ् काको
िल टमा ज मा १७२ जनाको नाम पेस भएकोमा सो भरमा दायर हन आएको देिखन आयो । िनजह
बराबरकै राहत िवतरण भयो भ ने अनमु ान गरी आरोप उपरको आरोप माणबाट पिु हन आएको नपाइने ।
प मा दाबी िलएको देिख छ । सो दो ो नामावलीको
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
आधारमा राहत िवतरण हँदा िववाद भई कसैले राहत
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४)
बु न नपाएको अव था र यसमा १४ जनाको नाम अनस
ु ारको कसरु गरेको त य मािणत हन आएको
मा दोहो रएको भ नेसमेत देिखँदा कसले कित नदेिखँदा ितवादीह लखे महतो र ितवादी
रकम बराबरको राहत बझ
ु े भ ने ट िववरणको िवरे महतो भ ने िवरे साद िसंहलाई ाचार
अभाव रहेको र राहत िवतरणको ममा रहेको राहत िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोिजम जनही
साम ीम ये वरहथवा के को .८,२७,१०२/- रकम ६ मिहनाका दरले कै द सजाय हने ठहर्याई िवशेष
बराबरको राहत साम ी िब गरी बक दािखला भएको अदालत, काठमाड बाट िमित २०७१।३।१ मा भएको
भ ने िज ला कृिष िवकास कायालयको च.नं. ३२७ फै सला उ टी भई पनु रावेदक / ितवादीह लखे
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महतो र िवरे महतो भ ने िवरे साद िसंहले (ख) अनस
ु ार िबगोबमोिजम .३०,०००/- ज रवाना
आरोिपत कसरु को आरोप प बमोिजमको दाबीबाट र कै द मिहना ३ (तीन) समेत हने ठहर्याई सु िवशेष
सफाइ पाउने ।
अदालत, काठमाड बाट िमित २०६७।११।११ मा
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: सदु शन साद आचाय
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् । क यटु र: सदु शन साद आचाय
२
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् ।
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा.
आन दमोहन भ राई, ०६७-CR-१३००, ाचार
इजलास नं. १७
( रसवत), ल मण अयाल िव. नेपाल सरकार
ितवादी आ मीय बचत तथा ऋण सहकारी
१
सं था दता कायमा संल न देिखएको र सोही कायसँग मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या.
स ब यि बाट रकम रहेको खाम बझ
ु ेको पाइएबाट ी काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०६२०,
िनज िनद ष रहेछन् भ न सिकएन । नभए नगरेको उ ेषण, नरेशजंग थापा िव. ि भुवन िव िव ालय,
कुरा गरी यी ितवादीको िव अि तयार दु पयोग क ितपुरसमेत
अनस
रट िनवेदक िव ाथ यस अदालतको
ु धान आयोग ला नपु न कुनै कारण पिन
देिखँदैन । बरामदी मचु ु का र ितवादीको प ाउ एकै िमित २०७१।१०।२२ को अ त रम आदेशबमोिजम
िमित २०६७।५।२४ मा भएको देिख छ । िमिसल परी ामा सामेल भई परी ाको नितजासमेत कािशत
संल न बरामदी मचु ु का हेदा कानूनको रीत नपगु ेको भएको र आ नो ा सि टसमेत यी रट िनवेदकले
पिन देिखएन । िमिसल संल न माणह बाट यी ा ग रसके को भनी िनजको तफबाट उपि थत हनु
ितवादीले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा भएका िव ान् कानून यवसायीले बहसको ममा
३(१) मा उ लेख भएबमोिजम काम ग रिदएबापत ा सि टको ितिलिप पेस गनभएको
देिखएको हँदा
ु
रसवत िलएको रहेछ भ ने नै देिखन आयो । यस िनज रट िनवेदक िव ाथ लाई मका परेको वा हक
ि थितमा यी पनु रावेदकलाई कसरु दार ठहर्याएको िहतमा असर परेको भ ने देिखएन । ततु िनवेदनमा
सु िवशेष अदालतको फै सलालाई अ यथा मा नपु न यस अदालतमा िनवेदन िदनपु ूव पनु रावेदन अदालत,
नदेिखने ।
पाटनमा िनवेदन िदएको र यहाँबाट अ त रम आदेश
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह
जारी नभएपिछ त य लक
ु ाई यस अदालतमा िनवेदन
समेतबाट यी पनु रावेदक / ितवादी ल मण अयालले िदएको भ ने ग भीर उठाइएको छ । अदालतलाई
आ मीयता बचत तथा ऋण सहकारी सं था िलिमटेड ढाँट्ने प ले अदालतको सहयोगको अपे ा गन स दैन
दता गरेबापत भनी जाहेरवालाबाट .३०,०००/- तर यहाँ िनवेदकले जनु परी ामा सि मिलत गराइएन
रसवत िलएको त य पिु भएकाले िनजले ाचार भनी रट िनवेदन दता गरेको छ सो परी ामा िनज
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अ तगतको सि मिलत भई परी ाफल कािशत भइसके को भ ने
कसरु अपराध गरेको ठहर्याई सोही ऐनको दफा ३(१) पाइयो । यसबाट समेत यो रट िनवेदनको औिच य
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समा भइसके को ि थित भएबाट ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास नं. १८
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र: च ा ितम सेना
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
इित संवत् २०७३ साल भदौ ३१ गते रोज २ शभु म् ।
काशमान िसंह राउत, ०७३-CR-०२६०, कत य
२
यान, िटकामाया राई िव. नेपाल सरकार
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या.
मिहलालाई आ नो सती व र ाका लािग
ी काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-००७६, िहं क तथा आततायी यवहार िव
आव यक
उ ेषण, रौतहट िज ला, गौर नगरपािलका वडा नं. बल योग गनस ने अिधकार दान गरेको
१ ि थत महादेव थान िशवलाल मठको हकमा पुजारी देिख छ । तर य तो बल योग उिचत र यायस मत
दामोदर पाठक िव. रामिसंहाशन राय यादवसमेत
हनपु न ह छ । अ यथा कानूनले दान गरेको
बाटोको कारण िशवालयको ज गा उ मिु को दु पयोग हने स भावनासमेत रहने
ख डीकरण गन हक कसैलाई हँदैन । साथै िशवालय ह छ । उ न बरको कानूनी मनसाय भनेको
प नै नरहेको मु ामा कुनै कुरा लेिखँदैमा िशवालयलाई मिहलालाई करणी गन मनसाय िलएको हनपु न, करणी
ितकूल असर पन हँदमै ा िशवालय मि दरको ज गा गन मनसायले मिहलामािथ जोरजल
ु मु गरेको हनपु न,
अित मण गन वा खाने मा ने हक कसैलाई हँदैन । य तो अव थामा उ अव थाबाट उि कन कराई
िशवालय मि दरको ज गा संर ण र योजनाबमोिजम गहु ार मा दा भागी उ कन नस ने ि थित भई आ नो
यव थापन गन सबै सरोकारवाला र थानीय सती व, धम बचाउन नस ने ि थितको िसजना
जनताको कत य ह छ । िक.नं. २९९ को ज गा संर ण भएको हनपु न, उ प रि थितबाट ब नको लािग
हनेगरी क पाउ ड वाल लगाउन कुनै बाधा अवरोध आ नो अ कल वकतले सके स म काम कुराह
भएको नदेिखएको र परापूवदेिख चलेको बाटो रो न गरेको हनपु न, उसैबखत आ नो जोडबल पु न नसक
निम नेसमेत हँदा दईु दईु पटक अदालतमा मु ा परी करणी िलन नपाउँदै उसैबखत हितयार, लाठी, ढुङ्गा
टुङ्िगसके को िवषयमा ह त ेप गन आव यक र उिचत इ यािद चलाउँदा यान मन गएको हनपु न ज ता
देिखन नआउने ।
पूवाधारह को यव था गरेको देिख छ । यसरी यी
अत: मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट उि लिखत सतह को िव मानता रहेको अव थामा
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०७२।१।१६ मा आ मर ाको िजिकरबमोिजम उ मिु िलन
मा भएको फै सला उ ेषणको आदेश ारा बदर सिकने ।
ग रपाउँ भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर वीकारयो य
मतृ क धनबहादरु राईले ितवादी टीकामाया
नदेिखँदा र िवप ीह ले मि दरको ज गा संर ण गन राईको चु ठो र लाउजमा समाती लडाउन खोजेको
कायमा बाधा यवधान गरेको भ नेसमेत नदेिखई अव थामा काठको सोइलाले मतृ कलाई टाउकोमा
कानूनिवपरीत काम भएको भ ने थािपत नहँदा रट अ धाधु ध हार गरेको भनी वयम् ितवादीले नै
िनवेदन खारेज हने ।
अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम गरेको बयानमा
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
भनेको अव था छ । मतृ ले ितवादीको अि मता लटु ् न
इित संवत् २०७३ साल माघ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
खोजेको अव थाबाट उ कनको लािग आ नो बलबतु ा,
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बिु , अ कल योग गरेको वा भरम दरु यास गरेको
भ ने कुरा िनजको बयानबाट समेत देिखँदैन । यी
एकल इजलास
ितवादीले आ नो सती व र ाका लािग िच याउने,
हार गहु ार गन, भा नेज ता अवसरह लाई योग नै मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७३नगरेको अव था िव मान देिख छ । एकपटक हार WO-०१६६, उ ेषण / परमादेश, गगनदेव महतो
गरेर भइु मँ ा ढलेपिछ जल
ु मु ीको प जाबाट भागी उ कन िव. धानम ी तथा मि प रषाद्को कायालय,
स ने पया अवसर हँदाहँदै पिन यी ितवादीले िसंहदरबारसमेत
मतृ कको टाउकोमा सोइलाले हार गदा मतृ क
यथाथमा िश ाको तर र व प सामािजक
ढलेपिछ पिन हार गरेको अव था िव मान रहेको हँदा आव यकताअनु प मशः प रवतन हँदै जाने कुरा
मािनस मन नै गरी अिधकतम शि को योग गरेको हन् । यसस ब धी उिचत यव था गनको लािग नेपाल
देिखयो । आ नो र ाको लािग आफूले हारगहु ार गरेको सरकारको िश ा म ालय नै खडा छ जसमा ठूलो
वा िच याएको भ नेज तो कुनै पिन काय गरेको भनी मा ामा िव र द जनशि सिहत अरब को वािषक
ितवादी टीकामाया राईले दाबी िलन सके को छै न । बजेट िविनयोजन हने गरेको छ । उ म ालय र यस
यी ितवादीसँग आ नो सती व र ाको लािग जोिगन मातहतका िनकायह ले िवशद अ ययनपिछ क ा ११
स ने श त अव था हँदाहँदै पिन मतृ कको टाउकोमा को पठन पाठनको िवषयह र िव ाथ भना स ब धमा
लगातार हार गरेको देिख छ । घटना थलबाट भागी तोके को यो यता आिद कुरालाई यो इजलासले कसरी
त काल छरिछमेकमा जानकारी िदएको अव था पिन अनपु यु भ ने ? यो शु नीितगत र एके डेिमक
नदेिखएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको (academic) िवषय हो जसको याियक िछनोफानो
८ नं. को कानूनी यव थामा पूवाव था रहेको हनै स ै न । यसमा कुनै कमी कमजोरी छ भने सोको
देिखएन । य तो अव थामा यी ितवादीले धनबहादरु उ मूलन र सधु ार अनभु व, िव ता र जनमतबाटै स भव
राईलाई कत य गरी मारेबापत हने सजायबाट उ मिु
ह छ । देवानी फौजदारी मु ा मािमलालाई पया समय
पाउने अव था नदेिखने ।
िदई सही याय िदनलाई समेत अ यिधक चाप र
तसथ सु सनु सरी िज ला अदालतबाट दबाबमा परेको यो सव च अदालतले थप ािविधक,
ितवादीह म ये टीकाराम राईले मल
ु क
ु ऐन, सामािजक र शैि क िवषयमा हात हा नु भनेको काम
यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु कुरो एकाितर कु लो बोक िठमीितर अथात् jack
गरेको ठहर गरी िनजलाई १० वष कै दको सजाय of all but master of none सरह हनेछ । य ता
गन गरी र अका ितवादी पूणिसंह राईलाई सफाइ िवषयव तक
ु ो िन पणको लािग अदालत बनेको पिन
िदने गरी िमित २०६९।७।२१ मा गरेको फै सलालाई होइन ।
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित
उि लिखत िनणय र िव ि ले िनवेिदकाको
२०७०।११।८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर छोरीको िश ा पाउने हक, बालबािलकाको हक,
हने ।
सामािजक यायको हक, समतामूलक रा िनमाण
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
वा िव यापी मानव अिधकार घोषणा प लगायतको
क यटु र: सिबना अिधकारी
द ताबेजको उ लङ् घन गरेको कुरा मा ने कुनै आधार
इित संवत् २०७३ साल काि क २४ गते रोज ४ शभु म् । छै न । अतः ततु िवषयमा यथ ह लाई िझकाउनु
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ोत साधनको दु पयोग मा हने देिखँदा िनवेदकको (िनजी ज गामा उ पािदतसमेत)” मा ित यिु बक िफट
रट िनवेदन खारेज हने ।
यूनतम .१।५० र अिधकतम .२।- का दरले
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
िज ला प रषदल
् े तोके बमोिजम कर लगाउन स ने
क यटु र: मि जता ढुंगाना
यव था रहेको पाइने ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभु म् ।
रट िनवेदनमा माग दाबी ग रएको खानी
तथा खिनज पदाथ ऐन, २०४२ को दफा ३क ले यस
पूण इजलासमा पेस हने
ऐनको योजनको लािग खिनज पदाथको कृित एवम्
मह वको आधारमा वग करण गरी उ वगिभ पन
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी गरी खानी तथा खिनज पदाथ िनयमावली, २०५६
ई र साद खितवडा, ०७१-WO-१०१०, (०७२- को िनयम ३ मा उ लेख भएबमोिजम अनस
ु ूची १ को
FN-०३४९), उ षे ण, क पनी रिज ारको १(ख) को अधातु खिनजअ तगत .सं. (१५) मा
कायालय, ि पुरे रमा िल.नं. ९७७४५ मा दता भई चनु ढुङ्गा र .सं. (३९) मा “साधारण िनमाण ढुङ्गा,
िसरहा िज ला, च उपयपुर गा.िव.स. वडा नं. ९ ि थत बालवु ा, िग ी तथा लेट” तथा सोही अनस
ु ूचीको २(ग)
मा ती िसमे ट िलिमटेडको तफबाट अि तयार ा ऐ. को सामा य खिनज वगको .सं. (१९) मा “साधारण
क पनीको स चालक शरद गोयल िव. िज ला िवकास िनमाण ढुङ्गा, बालवु ा, िग ी तथा लेट” को उ लेख
सिमितको कायालय, िस धुलीसमेत
गरी य तो खिनज पदाथको खिनज काय गन अनमु ित
थानीय िनकाय स चालनस ब धी यव था दान गन फरकफरक िनकायसिहतको यव था गरेको
गन बनेको िव मान कानूनी यव थालाई हेदा थानीय देिखने ।
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा
यसैगरी खानी तथा खिनज पदाथ ऐन,
“िज ला िवकास सिमितले िज ला िवकास े मा २०४२ को दफा १९ मा “अनमु ित ा यि ले
तोिकएको दरमा नबढ् ने गरी िज ला प रषदबाट
रोय टीको आधारमा तोिकएको दरमा तोिकएको
्
पा रत दरमा ऊन, खोटो, जिडबटु ी, वनकस (खर), िनकायमा थानीय िवकास शु क बझ
ु ाउनु पनछ” भ ने
कवाडी माल, ढुङ्गा, लेट, बालवु ा तथा चिलत तथा खानी तथा खिनज पदाथ िनयमावली, २०५६
कानूनबमोिजम िनषेिधत जीवज तबु ाहेक अ य को िनयम २२ मा “उ खनन् कायको अनमु ितप ा
मतृ जीवज तक
ु ो हाड, िसङ, वाँख, छाला आिद यि ले खानी ारबाट येक पटक खिनज पदाथ
र तोिकएबमोिजमका अ य व तमु ा कर लगाउन बािहर िनका दा यसरी िनकािलएको खिनज पदाथको
स नेछ” भ ने यव थाअनस
ु ार थानीय वाय प रमाणको आधारमा िनयम २१ बमोिजम तोिकएको
शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम २०७(१)(ख) रोय टीको दश ितशतले हने थानीय िवकास शु क
मा “आ नो िज लािभ उ पादन भई िनकासी हने िज ला िवकास सिमित वा सो सिमितले तोके को
अनस
ु ूची २३ को ख ड (२) मा उि लिखत व तहु मा िनकायमा बझ
ु ाउनु पनछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
सोही अनस
ु ूचीमा तोिकएको दरको िनकासी कर लगाई देिखने ।
असल
यही करको िवषयमा परेको पनु रावेदक िवप ी
ु उपर गन स ने उ लेख रहेको देिखयो । उ
िनयम २०७(१)(ख) संपिठत अनस
यथ
ु ूची २३ को करण िज ला िवकास सिमित िस धल
ु ीसमेत िव
२(ङ) अनस
ु ार “ढुङ्गा, िग ी, बालवु ा, ाभेल र रोडा िनवेदक मा ती िसमे टस िलिमटेड भएको ०६६-CI59

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, असार - १
०९७१ को िनषेधा ा परमादेशस ब धी िववादको चनु ढुङ्गासमेतमा कर लगाउन पाउने भनी अथ गन
स दभमा “ थानीय वाय शासन िनयमावली, तथा अिधकार े को िव तार गन निम ने देिखएको
२०५६ को िनयम २०७ ले आ नो िज लािभ र यथ िनवेदक उ ोगले चिलत कानूनबमोिजम
उ पादन भई िनकासी हने मालव तमु ा िज ला थानीय िवकास शु कसमेत िनयिमत पमा
प रषदल
ु ाइरहेको अव थामा यथ िनवेदक हेट डा िसमे ट
् े तोके बमोिजम कर लगाउन स ने यव था बझ
रहे भएको र चनु ढुङ्गा पिन ढुङ्गाअ तगत पन भनी उ ोगसँग चनु ढुङ्गामा िवप ीह ले कर िलन पाउने
या या गद उ चनु ढुङ्गामा समेत िनकासी कर
ट कानूनी यव था रहेको नदेिखँदा अिनयिमत कर
लगाउने गरी भएको िज ला िवकास सिमित िस धल
ु ीको वा शु क िलने काय नगन,ु नगराउनु भनी परमादेशको
िमित २०६५।११।२९ को प रषद्को िनणयबमोिजम आदेश जारी भएको पाइने ।
िनकासी गदा िलइने करह को स ब धमा ठेकेदार
अतः उपयु ानस
ु ारको यस अदालतमा परेका
िनयिु गनस ब धी िमित २०६६/०१/२२ को िविभ न रट िनवेदनह मा िमित २०६८।४।२६ मा
सूचनासमेत कानूनस मत देिखन आएको हँदा उ
भएको आदेश र िमित २०७०।१२।४ मा भएको आदेश
िनणय र सोही सूचनासमेतका आधारमा जारी ग रएको पर परमा बािझई िवरोधाभाषपूण ि थित पैदा भएको
सूचनासमेतलाई रो ने गरी िनवेदकसँग चनु ढुङ्गा देिखयो । थानीय वाय शासन ऐन र िनयमावलीले
िनकासी कर निलन,ु खानी स चालन र उ खनन् िदएको अिधकारअ तगत िज ला िवकास सिमितले
कायमा गैरकानूनी ह त ेप नगनु भनी पनु रावेदन साधारण ढुङ्गासरह चनु ढुङ्गामा समेत िनकासी
अदालत, जनकपरु बाट यी पनु रावेदकका नाउँमा जारी कर लगाउन पाउने वा नपाउने स ब धमा एक पता
भएको िमित २०६६।०९।२१ को िनषेधा ाको आदेश कायम गरी प ि कोणसिहतको याियक िन पण
निमलेकोले उ टी हने भनी िमित २०७०।१२।४ मा हन आव यक भएको र सोका लािग ततु कर
यस अदालतबाट आदेश भएको देिखने ।
असल
ु गनस ब धी कानूनी को िन पण पूण
यसैगरी िज ला िवकास सिमितको कायालय, इजलासबाट हन उपयु हने देिखएको हँदा संयु
मकवानपरु समेत (पनु रावेदक / िवप ी) िव हेट डा इजलासको दायरीको लगत क ा गरी सव च अदालत
िसमे ट उ ोग िलिमटेड (िनवेदक) भएको ०६७-CI- िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१) को देहाय (ख)
०४८८ को िनषेधा ा परमादेशको रट िनवेदनका र (घ) बमोिजम ततु िनवेदन सनु वु ाइका लािग पूण
स दभमा यसै अदालतको संयु इजलासबाट िमित इजलाससम पेस गन ।
२०६८।०४।२६ मा आदेश हँदा थानीय वाय इजलास अिधकृत: नगे के शरी पोखरेल
शासन ऐन, २०५५ ले िज ला िवकास सिमितलाई क यटु र: िसजन रे मी
“ढुङ्गा” मा कर लगाउन िदएको अिधकारअ तगत इित संवत् २०७३ साल काि क १८ गते रोज ५ शभु म् ।
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