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९
इजलास नं. १
३
इजलास नं. १०
६
इजलास नं. २
२
इजलास नं. ११
१
इजलास नं. ३
१
इजलास नं. १२
४
इजलास नं. ४
१०
इजलास नं. १३
४
इजलास नं. ५
४
इजलास नं. १४
२
इजलास नं. ६
४
इजलास नं. १५
४
इजलास नं. ७
२
एक यायाधीशको इजलास
२
इजलास नं. ८
७
ज मा
३८
ज मा
३२
कूल ज मा ३८ + ३२ = ७०

नेपाल कानून पि का
मा कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख
हालस म)
हेन, पढ्न तथा सरु ि त गन

www.nkp.gov.np
मा जानहु ोला ।
खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गृहपृ मा देिखने श दबाट फैसला खो नहु ोस् भ ने
थानमा आफूले खो न चाहेअनस
। यसबाट
ु ारको कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा टाइप गनहोस्
ु
खोजेअनस
ु ारको फै सला ा गन नसके मा वेबसाइटको दो ो शीषकमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ न
िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस अित र नेकाप येक वष र हा ो बारेमा समेत हेन स नहु नेछ ।

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलिे टन, २०७७, मङ् िसर – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पि का र सव च अदालत बुलेिटन" को "वािषक ाहक" ब न चाहनेका
लािग २०७६ वैशाख अङ् कदेिख वािषक ाहक ब न पाउने गरी स पादन तथा काशन
सिमितले िनणय गरेको हँदा स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना काशन ग रएको
छ।
सिमितको िनणयानस
ु ार मू य समायोजन भई नेपाल काननू पि का .७५ र सव च
अदालत बुलेिटन ित अङ् क .४० कायम ग रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ छ ।

सव च अदालतबाट २०७५ सालमा कािशत नेपाल कानून पि का
अित र ाङ् क २०७१ सीिमत मा ामा रहेकाले आ नो ित सरु ि त गन स बि धत
सबैको लािग जानकारी गराइ छ ।
ने.का.प.को अित र ाङ् क २०७२ र २०७३ मश: काशन हदँ ै गरेको पिन
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव च अदालतबाट नेपाल कानून पि का
संवैधािनक इजलास ख डको छु ै काशन भएको जानकारी गराउन चाह छ । यस
वष वातावरणसँग स बि धत फैसलाह को सङ् गालो, २०७६ पिन काशन
भएकाले आ नो ित बेलैमा सरु ि त गन स बि धत सबैको लािग अनरु ोध छ ।
मू य .४०।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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पन स पि िनजले शेषपिछको िलखत ग रिदन
पाउने नै देिखँदा आमा न दमाया थापाले िनजको
छोरा िपता बर थापालाई िमित २०६८।६।२६ मा
ग रिदएको शेषपिछको बकसप उिचत ह ता तरण
पिु भए स ब कानूनी यव था र िलखत उ पि को
आधारमा वैधता ा गन नै देिखएकोले कानूनसङ् गत
मा नपु न ।
वृ अव थाको न दकुमारीको ब डा नहँदै
मरेमा सक
ु ु म थापासमेतका अ य अंिशयारालाइ ब डा
ला ने अव थालाइ रो ने उ े यले वा मनपरेको प नी
छोराछोरीलाइ िदने उ े य वा सक
ु ु म थापासमेतले
न दकुमारी र यी िनवेदक िपता बर थापालाइ अंश
मु ा िदएको कारणले य ता मु ा िदने अंिशयारलाइ
कम अंश परोस् भ ने धारण बनाइ यवहार गनु उिचत
मा न सिकँ दैन । य तो पैतक
ृ स पि को पमा
रहेको स पि नै अंश मु ा परी मानो छु एको िमित
कायम भएपिछ वा ब डा नछु दँ क
ै ो अव थामा हने
कुनै िलखत यवहार अनिु चत यवहार नभई सामा य
र उिचत यवहार नै हो भनी पिु गन भार पिन य ता
िलखत गन प मा नै रहने ।
पैतक
ृ स पि यी िनवेदक िज मा रहेको र
य तो स पि िवप ीह ले िलए पाएको नदेिखएको
अव थामा सोही स पि बाट नै न दकुमारीको हेरचाह
भइरहेको ि थितमा िनवेदकले मा रेखदेख गरेको
भनी मा न निम ने र यस कारको स पि को ोत
एउटै, एउटै बाबक
ु ा स तान छोराछोरी ीमतीह का
िबच अंश गदा ािविधक पमा िपता बरले ा गरेको
एकलौटी गदा अ तत: पैतक
ृ स पि मािथ िवभेद हने
देिखएको छ । िनवेदकले िनजी आजनको दाबी िलए
पिन ा स पि पु य ली तथा िवप ीलाइ समेत
अंश भाग ला न स ने कृितको स पि नै आमाबाट
िपता बर थापाले शेषपिछको बकस ग रिलएको
देिखएको छ । अंश मु ा फै सला भए पिन अंश
छु िभ न वा ब डा मचु ु का भई फै सला काया वयन

संयु इजलास
१
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०७३-WO-१२३२, उ ेषण,
िपता बर थापा िव. उ च अदालत तुलसीपुर, बुटवल
इजलाससमेत
अंश मु ा दायर भएपिछ वा मानो छु एको
िमित कायम भइसके पिछ िज ला अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ७८ख (१) बमोिजम अंिशयारको
घटबढ ज ता अ यथाको अव थामा बाहेक सगोलको
पा रवा रक स पि ब डा हने िनि तता हन जाने नै
ह छ । अथात् मानो छु एको िमित िनि त हनु भनेको
सगोलको पा रवा रक हैिसयत वा कत य समा हने ।
पितप नी बाबआ
ु मा छोराछोरीको सगोलको
पा रवा रक हैिसयत (status) मा रहनपु न के ही
आपसमा हने यवहारगत सीिमततामा प रवतन हने
हँदा य ता अंिशयार सद य सगोलको पा रवा रक
हैिसयतबाट एकापसमा करार (Contract) वा यवहार
गन स ने प रवितत अव थामा पु ने हदा अंिशयारले
अंिशयारलाइ समेत िलखत गरी िदन नस ने
हँदनै । अथात् मानो छु एको िमित िनि त भएप ात्
वा अंश मु ा अि तम भएप ात् एक अंिशयारले अक
अंिशयारलाइ शेषपिछको बकसप ग रिदएको काय
वा य तो िलखतलाइ एकासगोलको अंिशयारले
एकासगोलको अंिशयारलाई सगोलको स पि
ह ता तरण गरेको अथ गन िम ने नदेिखने ।
अंश मु ा दायर ग रसके वा मानो छु एको
िमित कायम भएपिछ फै सला वा फै सला काया वयन
नहँदै आ नो अंशभागमा पन आउने स पि शेषपिछको
बकसप ग रिदन नपाउने गरी कुनै दातालाई कानूनले
रोक नलगाएको अव थामा दानबकसको १ नं. तथा
अंश ब डाको १९(४) नं. अनस
ु ार आ नो अंशभागमा
1
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भइसके को नदेिखएकोले पा रवा रक सदभाव
र
्
अ तिनभरता यथावत् कायम रा न र पित पीताले सबै
प नी छोराछोरी ित समान यवहार गरेको देिखनपु न
अव थाको कत यसमेत यी िनवेदकको रहेकोमा
उि लिखत अव था प रि थितलाइ नजर अ दाज गन
नसिकने ।
मल
ु अंिशयारा न दकुमारीको मृ यु भएकोले
अंिशयार सं यामा घटीबढी भइरहेको देिखएको
छ । आमा न दमायाबाट अ लोह शे.व. को िलखतको
कारण िपता बर थापा िनज न दकुमारी थापाको
अंशको एकलौटी हकदार देिखन आए पिन िपता बर
थापाका सक
ु ु म थापा, िच कुमारी र र ा थापा गरी
तीनवटा प नी रहेकोमा मन परेको प नी र ा थापा
र िनजको छोरा अमरदीप थापालाइ पो ने उ े यले
आमाछोरा िमली उि लिखत शेषपिछको बकसप को
िलखत गरेका हन् भनी िलिखत जवाफमा उ लेख
गरेकोमा िनवेदकले कुनै िति या ख डन नगरेको र
ियनै िनवेदक र िवप ी भई अंश मु ा चलेको देिखँदा
यी िनवेदक र िवप ीको आपसी मनोमािल यको
भाव उ िलखत हँदा नपरेको भ न सिकने अव था
नदेिखने ।
िनवेदक तथा िवप ी सक
ु ु म थापासमेत िबचको
अंश भागलाइ भािवत तु याउन िनवेदक िपता बर
थापा र िनजको आमा न दमायाको आपसी सहमितले
न दमायाको वृ ाव था र िज ला अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ७८ख (१) समेतको कानूनी
यव थालाइ िवचार गरेर नै दाबीको िलखत भएको
मा न सिकने आधारसमेत पिु भइरहेको छ । िज ला
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ७८ख(१)
(२) समेतको कानूनी यव थालाइ िन भािवत
तु याउने, अंिशयारले पाउने अंशमा घिटबढी पन
गरी वृ अव थाका बाबआ
ु मालाइ भािवत तु याइ
िनवेदकसमेतले िलखत यवहार गरेको देिखन आएको
छ । यसरी अंिशयारलाइ अंशमा घिटबढी पान, मन

परेको वा नी छोराछोरीलाइ िदने गरी वृ धारणा
रा ने, ब डाको प रणामलाइ सोचिवचार गरी कुनै
िनयतले िलखत यवहार गनसमेतका काय वा िलखत
यवहार यायको मागका अवरोध वा चनु ौती मा नु पन
हँदा उिचत र सम यायपूण मा न नसिकने ।
यायको मागमा चनु ौती िदने वा अनिु चत
यवहार देिखइ िनवेदकसमेतको यवहार स दभ
र प रणामको ि कोणबाट समेत यायोिचत
नदेिखएकोले मु ा च दैको अव थामा भएको सम
यवहारलाइ िवचार नगरी अंिशयारले अंिशयारलाइ
आफनो अंश भाग िदएको भ ने आधारमा मा
पाउनेको ठहर गनु यायोिचत र िववेकस मत हने
नदेिखनक
ु ो अलवा घरको मु य भई काम गनको
अनिु चत यवहारबाट आि त प रवार वा अंिशयारलाइ
मका पन देिखएको छ । िववेिचत अव था प रि थित
तथा सगोल स पि बाट आमालाइ हेरचाह भइरहेको
प रि थितमा पैतक
ृ स पि नै आमाबाट आफूले मा
शेषपिछको बकस पाएको भनी छोराछोरी प नीलाइ
बाहेक गन गरी भएको िवप ीको काम कारबाही उिचत
यवहार र सामा य तवरको िनजी आजनको पु ् याइँ
हन नसके कोले य तो िवशेष (Particular) अव थामा
मािथ िववेिचत सामा य अव थामा ितपािदत िस ा त
(ने.का.प.२०४५, िन.नं.३५५० र ने.का.प.२०६६,
िन.नं.८११०) आकिषत हन स ने नदेिखने ।
अनिु चत यवहारलाइ रोक पा रवा रक
सदभाव
र अ तिनभरता कायम रा न पितिपताले
्
पैतक
ृ स पि बाटै बकसप लगायतबाट ा गरेको
स पि समेत ब डा नहँदक
ै ो अव थामा वा नी
छोराछोरीको हकमा समेत ब डा ला ने नै ठहर गनु
कानून र यायसङ् गत हने देिखएकोले न द मायाबाट
िपता बर थापाले पाएको हक िह साको स पि बाट
समेत सक
ु ु म, िच कुमारीसमेतका िपता बर थापाका
प नी छोरा छोरीह ले समेत ब डा भाग ला ने गरी
ब डा मचु ु का गनपनमा
सो नगरी गरेको ब डा मचु ु का
ु
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कानून र यायस मत नदेिखँदा बदर गन ठहराएको
सु िज ला अदालतको िमित २०७३।११।६ र
उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको िमित
२०७४।१।२१ को आदेश कानून र यायस मत नै
देिखएकोले उ ेषणको आदेश ारा बदर ग ररहनपु न
देिखन नआउने ।
तसथ, अंश मु ा परेपिछ पैतक
ृ स पि नै
अनिु चत ह ता तरण गरी िलएको देिखएकोले िदने
आमा न दमाया िलने िपता बर थापा भई पा रत
शेषपिछको बकसप को िलखत भएको र न दमायाको
अंशभाग िपता बर थापाको एकलौटी पाएको भ ने
आधारले मा िनज िपता बर थापाको एकलौटी कायम
भई ब डा नला ने भ ने नदेिखँदा िनवेदकको िनवेदन
मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी हने अव था
नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
इित संवत् २०७४ साल पौष ३ गते रोज २ शभु म् ।
२
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या.
ी ह रकृ ण काक , ०७३-WH-००७५,
ब दी य ीकरण, प रवितत नाम दोरेन लामा िव.
काठमाड िज ला अदालतसमेत
कुनैपिन माण दािखला भएपिछ य तो
माणको ामािणक गा भीय स ब धमा अदालतले
बु न स ने नै हँदा मु ा कारबाहीको िसलिसलामा
परी ण नगरी ितवदीबाट पेस भएकै आधारमा य तो
माणको काया वयन भएन भ न िम ने नदेिखने ।
अदालतमा िवचाराधीन मु ाको स दभमा
भएको आदेशानस
ु ार थनु ामा रहेका यी िनवेदकलाई
गैरकानूनी थुनामा रहेको भ न िम ने नदेिखएको
र िनवेदनमा उ लेख भएबमोिजम बालबािलकाको
हकमा कठोर आदेश भएको भ न िम ने देिखँदैन ।
माण परी णको ममा िनवेदकको मागको स बोधन
िवचाराधीन मु ाबाट हने नै हँदा हाल िनवेदन

मागबमोिजम ब दी य ीकरण आदेश जारी हनपु न
औिच य देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िनवेदक काठमाड िज ला अदालतमा
िवचाराधीन मु ाका ितवादी प रवितत नाम दोरेन
लामाको ज मिमित हेदा िमित २०५९।७।१ को
देिख छ सो िमितबाट िनवेदक साबालक भ ने नदेिखँदा
नाबालकलाई कुनैपिन वय क यि सँगै थुना वा
कै दमा रा न निम ने िस ा तलाई यस अदालतबाट
आ मसात् ग ररहेको प र े यमा िनजको सव म
िहतको लािग थनु ामा रहेको कायालयबाट निजकको
पायक पन बालसधु ार गृहमा पठाउने यव था गनु
भनी भएका आदेशानस
ु ार आजै छु ै प बाट लेखी
पठाइसके को देिखँदा के ही ग ररहनु नपन ।
इजलास अिधकृ त : ई री साद भ डारी
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभु म् ।
३
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-१६१८, लागु औषध
( ाउन सुगर), नेपाल सरकार िव. बहरी खाँसमेत
ितवादी बहरी खाँको कसरु मा इ कारी
बयान रहेकोमा सोलाई पिु गन गरी वादी प का सा ी
ितवेदकह ले अदालतसम बकप गन सके को
नदेिखएको र कसरु ठहर भएका ितवादी सिहजात
खाँले समेत अ य ितवादीह को लागु औषध ख रद
िब कायमा संल नता रहेको भनी अ य ितवादीउपर
पोलस म गन सके को नदेिखएको अव थामा ितवादी
बहरी खाँको सलबाट बरामद भएको भिनएको लागु
औषधको लाि टक ितवादी सिहजात खाँले
कितबेला रािखिदएको हो सो बरामदी लागु औषध
लक
ु ाउने कायमा यी ितवादीको संल नता िथयो िथएन
भ ने कुराको व तिु न पमा मािणत हन नसके को
देिखँदा के वल शंकाको आधारमा फौजदारी कसरु मा
सजाय गनु यायको िस ा तिवपरीत हने हँदा ितवादी
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बहरी खाँलाई सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालतबाट
भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
ितवादी िमनबहादरु राना भाटले अनस
ु धान
अिधकारी र अदालतसम बयान गदा आफू ४ वष
िवदेश बसी फक आएको र साथीह को सङ् गतमा
परी लागु औषध सेवन गन गरेको र प ाउ परेको
िदन ितवादी सहजात खाँसगँ लागु औषध ख रद
गन गएको समयमा प ाउ परेको हो भनी सेवन गन
कुरामा सािबत भई बयान गरेको र िनजले ख रद िब
ग ररहेको भ ने कुराको वादी प बाट मािणत गन
नसके को अव थामा सेवन गन योजनका लािग लागु
औषध ख रद गन गएको भ ने मािणत हन आएको
अव थामा िनजलाई सेवनतफ कसरु ठहर गरी सजाय
गरेको फै सलासमेतलाई अ यथा भ न निम ने ।
तसथ, ितवादी बहरी खाँले लागु औषधको
ख रद िब गन लागेको कुरा वादी प ले शंकारिहत
माण ारा पिु गरेको नदेिखँदा िनजलाई सफाइ िदने
गरी र ितवादी िमनबहादरु रानाभाटले लागु औषध
सेवन गनका लािग िक दै गरेको अव थामा प ाउ परेको
पिु भएको देिखएका आधारमा ितवादी बहरी खाँलाई
सफाइ िदने र ितवादी िमनबहादरु रानाभाटलाई लागु
औषध सेवनतफ सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालत
नेपालग जबाट िमित २०७१।११।११ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ई री साद भ डारी
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभु म् ।
४
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-०४८८, चोरी, नेपाल
सरकार िव. काले सुिनल भ ने िवनोद खानासेती
िसरालसमेत
ितवादी ह र
थापाले अदालतसम
बयान गदा चोरी गरेको वीकार गरेको गहनाम ये

सनु को िस , झु का र औ ंठी मा बरामद भएको
र के ही गहना िब गरेको र ख रद गन भिनएका
सह ितवादी िवनोद खानासेतीले बयान गदा ितवादी
ह र ले आ नो गहना हो भनी िब गन याएका
गहना ख रद गरी उ गहना गलाई अक गहना बनाई
िब ग रसके को छु । चोरीको भ ने थाहा भएन भनी
बयान गरेबाट यी ितवादी ह र
थापाले चोरी
गरेको वीकार गरी अदालतसम बयान गरेको मू य
.२,६९,५००।- बराबरको चोरीको िबगो ठहर गरेको
हदस म फै सला िमलेकै देिखन आयो । जाहेरवालाले
खल
ु ाएको ४,६९,५००।- बराबरको गहना ितवादीले
चोरी गरेको भनी वादी प ले पिु गन सके को नदेिखँदा
बरामद नै हन नसके को र चोरी भएको पिु गन थप
माण वादी प बाट पेस हन आएको नदेिखएको
अव थामा जाहेरी दरखा तमा उि लिखत िबगो नै
कायम गनपछ
ु भ ने वादी प को पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
ितवादी िहराल मी ब ाचायको पसलमा
ब धक रा न लगेको ितवादी ह र
थापाले
१ मिहनामा िफता गन गरी गहना राखी पटकपटक
.५१,०००।- िलएको कागजसमेत ितवादी
िहराल मीबाट पेस भएको र ब धक रािखएको गहना
सोही अव थामा बरामद भएको र ितवादी िवनोद
खानासेतीले ितवादी ह र ले आ नै गहना भनी
िब गरेको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको
२४ नं. बमोिजम चोरीको माल भनी नजानी िलएको
भए ज रवाना कै द हदँ ैन भ ने कानूनी यव था रहेको
देिखँदा ितवादीले गहना िक दा उ िब गन
याएको गहना ितवादी ह र को भ ने जानी ख रद
गरेको भनी अदालतसम को बयानमा उ लेख गरेको
अव थामा ितवादी िवनोद खानासेती र ितवादी
िहराल मी ब ाचायलाई समेत कसरु ठहर गनपछ
ु
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादी िनके न ह र
भ ने ह र
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थापाले अदालतसम बयान गदा सनु को चरु ा २ थान,
िपँजडा टप १ जोर, बे वा औ ंठी १, िस १, सनु को
लके ट, सनु को ि ल माला, मंगलसु समेत गरी ज मा
मू य .२,८९,४६०।- भ दा बढी पदन सोबाहेक अ य
सामान आफूले चोरी नगरेको भनी .२,८९,४६०।बराबरको सनु का गहना चोरी गरेकोमा कसरु वीकार
गरी अदालतसम बयान गरेको समेतका आधारमा
बरामद िबगोस म कसरु ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
पाटनको फै सला सो हदस म िमलेकै देिखने ।
चोरी भएको गहनामा सनु को िस , िपँजडा
भएको टप १ जोर, सनु को औ ंठी १ स म बरामद
भएको र उ बरामद भएका गहना .५१,०००।मा ब धक राखेको भ ने देिखँदा जाहेरवालाको चोरी
भएको ितवादीले वीकार गरेको .२,८९,४६०।गहनाम ये के ही गहना मा बरामद भई बरामद
भएका गहना जाहेरवालाले सनाखत गरी िमित
२०६८।१०।२९ मा िफता बझ
ु ी िलएको िमिसल संल न
भरपाई कागजातबाट देिखँदा जाहेरवालाले भरपाई गरी
िलएका सनु का गहनाको ज मा मू य .९३,९६०।रहेको र कसरु ठहर भई िबगो कायम भएको .
२,८९,४६०।- मा नपगु बरामद हन नसके को गहनाको
मू य .१,८५,५००।- जाहेरवालालाई भराई
िदनपु नमा सु र पनु रावेदन अदालतसमेतबाट कसरु
ठहर गरी नपगु भएको जाहेरवालाको िबगो भराइिदने
स ब धमा के ही पिन नबोलेको सो हदस मको
फै सला िु टपूण हँदा सो हदस म के ही उ टी भई
चोरी भई बरामद हन नसके को जाहेरवालाको ज मा
िबगो . १,८५,५००।- ितवादी ह र थापाबाट
जाहेरवालाले भराई िदनु पन देिखन आउने ।
तसथः उि लिखत आधार र कारणबाट
िमित २०६९।०५।०५ मा सु काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।७।१८ मा
भएको फै सला के ही उ टी भई बरामद हन नसके को

िबगो .१,८५,५००।- ितवादी िनके न थापा भ ने
ह र थापाबाट जाहेरवालाले भ रपाउने ।
इजलास अिधकृत: ई री साद भ डारी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभु म् ।
५
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७२-CR-०४९०, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. बलिवर िसंजाली मगर
करणी भए नभएको यिकन गन याव टे को
सिु वधा नभएको अव थामा यौन स पक भएको यिकन
गन आधार नहँदा उ परी ण प लाई माणको पमा
हण गन निमली ितवादीले जबरज ती करणी गरेको
भ ने त य थािपत हने माणको अभावमा अनमु ानको
भरमा ितवादीले जबरज ती करणी पीिडतउपर गरेको
भ न िम ने नदेिखने ।
जबरज ती
करणीको
वारदातमा
ितवादीबाहेक सो घटनामा दे ने, भो ने भनेको पीिडत
मिहला नै हने कुरामा िववाद हँदैन । घटनाको कृितले
य दश यि को खोजी गनु पिन वाभािवक हँदैन ।
य तोमा पीिडत मिहलाको भनाइले मह वपूण माणको
थान हण गन अव था रहने ।
घटना कृ ित‚ पीिडत तथा ितवादीको
शारी रक अव थालगायत अ य माण हेदा
पीिडतले मौकामा लगाएको कपडा परी ण भएकोमा
वीयलगायतका माण ला ने अ य व तु फे ला
पदन । मौकामा भएको परी णमा योिनमा वीय
देिखँदनै । ितवादीको िलङ् ग परी णबाट यहाँ
योिनरस फे ला परेको छै न । जबरज ती करणीको
वारदात भई पीिडतको योिनमा वीय खलनसमेत भए
गरेको मा न सिकने अव था भएन । िदउसोको समयमा
पीिडतको माइती घरमा ितवादीबाट पीिडतउपर
जबरज ती करणीको काय स प न गरी भागेको भ ने
भनाइसमेत िव ासलायक नदेिखने ।
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वारदातको समयमा ितवादी पीिडतको
घरमा जान,ु मौकामा घरमा अ य यि नहन,ु पीिडत
तथा पीडक दवु ैको शरीरमा िनलडामलगायतका
चोटपटक देिखनु ज ता य तथा प रि थितज य
माणबाट ितवादीले पीिडतउपर जबरज ती
करणीको उ ोगस मको कसरु ठहर गरी ितवादीले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको भनी िलएको दाबी
पीिडतको लगु ाको परी ण रपोटलगायतको व तिु न
माणबाट समिथत नहँदा जबरज ती करणीको
कसरु बाट ितवादीलाई सफाइ िदएको पनु रावेदन
अदालत बा लङ
ु को फै सलालाई अ यथा भ न िम ने
नदेिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत माणसमेतबाट
ितवादीलाई जबरज ती करणीतफ सफाइ हने र
जबरज ती करणीको उ ोगस म ठहर गरी दईु वष छ
मिहना कै द गरेको सु बा लङ
ु िज ला अदालतको
फै सला सदर हने ठहराई पनु रावेदन अदालत
बा लङ
ु बाट िमित २०७२।१।२८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : ई री साद भ डारी
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभु म् ।

मा स झौता भएको र स झौताबमोिजमको
काम स प न गन समय १८ मिहना तोिकएको
देिख छ । स झौताको अविधमा काम स प न गन
नसक िनवेदकको अनरु ोधमा ख रद स झौताको
अविध िमित २०६४।९।१२ स म कायम भएको
देिखने ।
िनवेदकले स झौताअनस
ु ारको काम
स झौता अविधमा स प न नगरेको भ ने आधारमा
िज ला िवकास सिमित रौतहटले िमित २०६८।८।१
गते गोरखाप दैिनकमा ठे का तोड् ने र कालोसूचीमा
रा न सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयमा लेखी
पठाउने र पनु ः टे डर आ ान गरी स प न गदा
ला ने थप खच भराउने भनी सूचना कािशत गरेको
देिख छ । सोही िवषयलाई िलएर कालोसूचीमा रा ने
भनी ग रएको िनणय कानून ितकूल भयो भ ने
िनवेदकको मु य िनवेदन िजिकर देिखने ।
सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ को
िनयम १४१ को उपिनयम (१४) अनस
ु ार सावजिनक
ख रद अनगु मन कायालयले िज ला िवकास सिमित
रौतहटबाट कालोसूचीमा रा न लेखी पठाएको प
ा त गरेको िमितले ६(छ) मिहनािभ कारबाही गरी
स नपु छ भ ने उ लेख भएको अव थामा सोही
अविधिभ िनणय गनपन
ु ह छ । तर िवप ी कायालयले
तोिकएको समयाविधिभ िनणय गन सके को
देिखएन । कालोसूचीमा रा न पिहलो पटक लेिखएको
िमित २०६९।१०।५ को प िमित २०६९।१०।२१
मा कायालयले ा गरेपिछ सो िमितबाटै ६ मिहनाको
अविध सु भएको मा नु पन देिखयो । िनयम १४१ को
उपिनयम (१४) मा उ लेख भएको अविध ६ मिहना
समय यतीत भएपिछ गरेको काम कारबाही एवम्
िनणयले वैधता ा त गन स ने पिन नदेिखने ।
िमित २०६९।११।१ को प सावजिनक
ख रद अनगु मन कायालयले या सबाट िमित
२०६९।११।५ (Feb. 16, 2013) गते ा त

इजलास नं. १
१
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७०-WO-०२०७, उ ेषण,
य वज काक िव. सावजिनक ख रद अनुगमन
कायालय, ताहचलसमेत
िनवदेक गोखा काई यानयोन जे.भी. र
िज ला िवकास सिमित गौर, रौतहटिबच ी जु मा.िव.
छा ाबास भवन, याि टन र क पाउ डवाल िनमाण
काय स प न गन स ब धमा िमित २०६२/०९/१८
6

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, मङ् िसर - १
गरेको प लाई आधार मा दा पिन ६ मिहना िमित
२०७०।५।४ गते पु दछ । तर उ कायालयबाट
िनणय िमित २०७०।५।११ गतेको भनी उ लेख
भएको पाइँदा सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयको
िनणय कानूनले तोके को िनि त समयाविध समा त
भइसके पिछ भएको भ ने देिखयो । साथै िमिसल
हेदा सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयबाट एक
वषको समय अविध तोक कालोसूचीमा रा न िनणय
भएकोमा सो अविध हाल समा भइसके को अव था
पिन देिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
रट िनवेदकले ठे का स झौताको सत पालना
नगरेको कुरालाई आधार बनाई सावजिनक ख रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम १४१ को उपिनयम
(१४) अविधिभ सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालयबाट िनणय नगरी समय यतीत भएपिछ
मा िनणय गरेको कुरालाई कानूनअनु प भ न िम ने
देिखएन । तर सो कालोसूचीमा रा ने भनी तोिकएको
एक वषको समयाविध समा भइसके कोले अब िनवेदन
मागअनस
ु ारको आदेश जारी गनु योजनहीन हने
देिखयो । तसथ ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७३ साल फा गनु २३ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-RB-००४९,
करारबमोिजम कामकारबाही ग रपाउँ,
य वज काक िव. िज ला िवकास
सिमितको कायालय, रौतहटसमेत भएको
मु ाको फै सला यसै कृ ितको रहेको छ ।
२
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७२-CR-०२९२, जुवा,
नेपाल सरकार िव. कृ ण अिधकारीसमेत
ितवादीह म ये राजु काक ले िशव के .सी.

समेतका ५ जना ितवादीह ले जवु ातास खेलेका
र म, िव णु े ठ र कृ ण अिधकारी उ तास खेल
हे ररहेको अव थामा ३ बक
ु तास र नगद फे ला
परेको हो भनी तथा ितवादी िव णु े ठ र कृ ण
अिधकारीले समेत सोही बेहोराको बयान गरेको
देिखयो । अदालतसम उपि थत भई बयान गदासमेत
अिधकार ा त अिधकारीसम कै आफूह ले तास
नखेली हेरी बसेको भनी लेखाएको बेहोरा उ लेख
गरेको देिख छ । ितवादीम येका िशव के .सी. को
घरमा जवु ा तास खेलाएको छ । िनजले यी ितवादीह
कृ ण अिधकारी, िव णु े ठ र राजु काक ले जवु ा तास
खेलेको नभई हेरक
े ो र अ य हामी ५ जनाले खेलेका ह
भनी अदालतसम उपि थत भई ग रिदएको बयानबाट
समेत यी ितवादीह ले जवु ा तास खेलेको नभई हेररे
बसेको भ ने कुरा समिथत भइरहेको देिखने ।
जवु ा ऐन, २०२० को दफा ५ को यव था
हेदा जवु ा खे ने ितवादीह बाट बरामद नगद र
तासलगायतका िज सी सामान मा जफत गनपन
ु
देिख छ । यी ितवादीह ले जवु ा तास नखेलेको र
हेरक
े ो हो भ ने कुरा मािथ विणत त यबाट देिखइरहेको
अव थामा जवु ा तास नखेलेका ितवादीह का
साथबाट बरामद नगद जफत नहने ठहर भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलामा जवु ा ऐन,
२०२० को दफा ५ को या या मक िु ट रहेको
भ ने यस अदालतको संयु इजलाससँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट
ितवादी राजु काक , कृ ण अिधकारी र िव णु े ठले
तास खेलेका ठाउँमा हेरी बसेको अव था फे ला परेको
देिखँदा िनजह लाई जवु ा ऐन, २०२० को दफा ३(१)
को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा ४(क) बमोिजम जनही
.५०।- का दरले ज रवाना हने र िनजह को साथबाट
बरामद नगद जफत नगन गरी िमित २०७१।१।९
मा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
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िनजह को हकमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : जगदीश साद भ
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शभु म् ।

आफूले ब चरोले मतृ कको टाउकोमा हानेको भनी
मौकाको बयानमा वीकार गरेको देिख छ । मृतकलाई
मान कायमा ितवादी नरे शाहीको संल नता
रहेको भनी अदालतको बयानमा खल
ु ाएको अव था
देिखँदनै । वारदातको कृ ित हेदा वन अित मण
हटाउन गएका हरीमािथ अित मणकारीह ले
सामूिहक पमा घटना घटाएको अव था छ भने सो
ममा एकजना हरीको टाउकोमा ब चरोज तो
घातक हितयार हार गरी मतृ कको मृ यु भएको
देिख छ । ब चरो हार गन ितवादी महेश साद
जैशीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय भइसके को
र सो वारदातमा रि म भ ने नरे शाहीको पिन
संल नता रहेको भ ने सजाय मागदाबी भएकोमा
यी ितवादीले यो य तो हितयार योग गरेको भनी
िमिसल संल न माणबाट खु न आएको देिखँदनै ।
ततु मु ामा सजाय पाएका ितवादी महेश साद
जैशीले अदालतमा बयान गदा यी ितवादीको
वारदातमा संल नता िथयो भनी प पमा खल
ु ाएको
देिखँदनै । ALIBI को िजिकरलाई व तुिन माणबाट
पिु गराउन स नु पदछ अ यथा माणमा
हँदनै
भनी वादी नेपाल सरकारले िजिकर िलएको स ब धमा
हेदा, अिभयोग दाबी गन वादी प ले पिन आ नो दाबी
शंकारिहत तवरबाट पिु गराउनु पदछ । ितवादीमािथ
अिभयोग लगाउँदा जाहेरी दरख त र सहअिभयु ले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको पोललाई आधार
िलइएकोमा सो पोल गन सह ितवादीले अदालतमा
पोल गन सके को देिखँदैन । धेरज
ै नाको हलमा
सक
ु ु बासी सिमितको िज ला अ य र के ीय
सद यसमेत रहेका यी ितवादीलाई पिन शंका र
अनमु ानको आधारमा ितवादी बनाएको देिख छ ।
यान ज तो गहन अपराधमा सजाय गन शंकारिहत
तवरबाट कसरु पिु भएको हनपु दछ । माण ऐन,
२०३१ को दफा २५ बमोिजम कसरु मािणत गराउने
दािय व अिभयोजन प को ह छ । शंकाको सिु वधा

इजलास नं. २
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-CR-१४७३, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. रि म भ ने नरे शाही
ततु मु ामा ितवादीम येका महेश साद
जैशीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठह याई
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १४ वष कै द हने गरी यस
अदालतबाट िमित २०७३।२।२० मा फै सला भएको
फै सलाको ितिलिपबाट देिख छ । कसरु दार ठहर
भएका ितवादी महेश साद जैशीले अिधकार ा
अिधकारीसम
घटनामा ितवादी रि मको
संल नता रहेको भने पिन अदालतसम को बयानमा
रि म भ ने नरे शाहीको संल नताबारे खल
ु ाएको
पाइँदैन । रि मलाई निचनेको भनी य गरेको
पाइ छ । अदालतमा आई बकप गन टेकबहादरु
गु ङसमेतका यि ह ले ितवादी नरे शाहीको
संल नताबारे िकटानीसाथ भ न सके को पिन
देिखँदैन । ितवादी नरे शाहीले अदालतमा उपि थत
भई बयान गदा घटना हँदाको िमित २०६६।८।१९ मा
आफू था वान रा य सिमितको बैठकमा अ य रहेको
भनी य गरेको पाइ छ । सो बेहोरा खि डत हने
माण िमिसल संल न रहेको नदेिखने ।
वारदातको कृित हेदा अ दाजी १५००
जना मािनसह ले हातहितयारसमेत िलई िडउटीमा
खिटएका हरी टोलीमािथ आ मण गदा हरी
कमचारी पदम िसंह ऐरको मृ यु भएको अव था छ ।
कसरु ठहर भएका सह ितवादी महेश साद जैशीले
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अिभयु ले पाउँछ भ ने फौजदारी यायको सवमा य
िस ा तसमेतका आधारमा यी ितवादी रि म भ ने
नरे शाहीले कसरु गरेको भ ने मा न नसिकने हँदा यी
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अत: िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
रि म भ ने नरे शाहीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित
२०७१।११।१९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काितक २७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१६२६, हातहितयार
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. मक
ु े शकुमार यादव
बरामदी मचु ु कामा उ लेख भएको कटुवा
पे तोल थान २ मक
ु े शकुमार यादव र शंककुमार
यादवको साथबाट बरामद भएको भ ने देिख छ ।
सो बरामदीलाई यी ितवादीह ले मौकाको बयानमा
समेत वीकार गरेका छन् । ितवादीह मिनषकुमार
यादवको मौकाको बयान र अदालतमा समेत कसरु मा
इ कार रही बयान गरेको देिख छ । बरामदी गोली
मक
ु े शकुमार यादवको कोठाबाट बरामद भएको भनी
सह ितवादीह ले मौकामा बयान गरेको अव था
छ । गोली मिनषकुमार यादवको साथबाट बरामद
भएको भ ने कुरा शंकारिहत तवरले पिु भएको
पाइँदैन । ितवादीह अिनलकुमार यादव र
अमरे साद यादवबाट फाइटर बरामद भएको
भ ने देिखए पिन सो बरामदी सामान हातहितयार
खरखजानाको प रभाषािभ नपरेको भ ने आधार
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा उ लेख भएको

देिख छ । ितवादीह म ये एइस अ सारी प ाउ
नपरेको कारण िनजको बयानसमेत हन सके को
छै न । िनजको कसरु मािणत हने त य र आधार
िमिसल संल न माणबाट नदेिखएको अव थामा
शंकाको भरमा कसरु दार ठहर गन यायोिचत हँदैन ।
ितवादीह छा ोमा बिसरहेको अव थामा सँगै प ाउ
परेको भिनए पिन मक
ु े शकुमार यादव र शंकरकुमार
यादवको साथबाट मा पे तोल बरामद भएको भ ने
बरामदी मचु ु काबाट देिखएको अव था छ । कसरु
मािणत हने माण फे ला नपरेस म सँगै रहेको भ ने
आधारमा कसरु को कृ ितबाट कसरु दार ठहर गन िम ने
देिखँदनै । फौजदारी कसरु येक यि को यवहारबाट
मािणत भएको हनपु छ । तसथ पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको फै सलामा ग भीर िु ट रहेको भ ने वादी
प को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट सु
िज ला शासन कायालयको फै सला के ही उ टी गरी
ितवादीह मक
ु े शकुमार यादव र शंकरकुमार यादवको
हकमा सु फै सलाबमोिजम हने र अ य ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।१।२३ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काितक २७ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ३
मा. या. ी चोले श शेर ज.ब.रा र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०७५-WH-०००४,
ब दी य ीकरण, साइमन तामाङ िव. बारा िज ला
अदालत, कलैया बारासमेत
िनवेदकलाई कै द ठे ने स ब धमा द ड
सजायको ४१ नं. को अि तम वा यांशको यव था
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लागु हने अथात् यी िनवेदकलाई ठहरेको ठुलो
हदको कै द सजाय २ वष नना ने गरी कै द ठे नपु न
देिखयो । यसरी कै द ठे दा लागु औषध मु ामा प ाउ
परेको िमित २०७३।३।१२ देिख २०७५।३।११ स म
कै दबापत थुनामा ब नपु न र ज रवाना बझ
ु ाएको िमित
२०७५।४।८ गते बढी थुनामा बसेको अविध बराबरको
रकम ज रवानाबाट क ा गरी सोही िमित २०७५।४।८
मा थनु ामु भइस नपु न देिख छ । यसथ यी िनवेदक
िमित २०७५।४।८ भ दा बढी कै दमा ब नपु न गरी
बारा िज ला अदालतबाट िमित २०७४।२।२२
मा जारी गरेको कै द पज
ु लगायतका काम कारबाही
कानूनस मत भएको नदेिखएकोले सो कै द पज
ु बदर
गरी ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी िनवेदकलाई
थुनामु ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी मनािसब
देिखयो । बारा िज ला अदालतबाट जारी भएको कै द
पज
ु कानूनस मत रहेकोले रट िनवेदन खारेज हनपु छ
भ ने िलिखत जवाफ िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, यी िनवेदकलाई बहिववाह र लागु
औषध मु ाको फै सलाले मशः १ वष र २ वष कै द
लागेकाले मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४१
नं. बमोिजम प ाउ परेको िमित २०७३।३।१२ देिख
ठुलो कै द हद नना ने गरी ज मा २ वषको अथात्
िमित २०७५।३।११ स मको कै द ठेक ज रवाना
बझ
ु ाएको िमित २०७५।४।८ गते थनु ामु गनपनमा
ु
सो िमितभ दा पिछ पिन यी िनवेदक कै दमा ब नपु न
गरी बारा िज ला अदालतबाट िमित २०७४।२।२२
मा जारी भएको कै द पज
ु कानूनस मत नदेिखँदा
उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । िनवेदकलाई
िमित २०७४।४।८ देिख पिछ पिन बहिववाह मु ाको
फै सलाअनस
ु ार भनी थनु ामा रािखएको कायसमेत
कानूनस मत नहँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृत: िवकास कुमार रजक
इित संवत् २०७५ साल काितक १८ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं. ४
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०६८-WO-०७९३, उ ेषण /
परमादेश, पूण िव वकमा थािपत िव. भूिमसुधार तथा
यव था म ालय, िसंहदरबारसमेत
ततु िववादको िक ा नं. २१२ को ज गा
भूिम सधु ार सव नापी हँदा कायम भएको सािबक
लिलतपरु नगर प चायत वडा नं. ५(क), िक ा नं.
१२६ को े फल २०५-८-०-० म येको ज गा
भएकोमा िववाद देिखँदैन । उ िक ा नं. १२६ को
ज गाको सािबक दता े ता हेदा ज गाको जोताहा
तथा िवरह महलमा लगनखेल उ लेख भई ज गाधनी
महल, िकसानको बेहोरा एवं कै िफयतमा खाली रहेको
देिख छ । सोप ात् त कालीन ी ५ को सरकारको
िनणयले गिठत िश ण सं थाको स पि यव था
िज ला सिमित लिलतपरु को िमित २०३४।११।१२
को िनणयले िक ा न बर १२६ को िक ाकाट भई
ततु िववादको िक ा न बर २१२ र अक िक ा
न बर २१३ कायम हन आएको देिख छ । जसमा
िक ा न बर २१२, े फल १४-१०-२-० को ज गा
िव ालयले चचको भनी िनज िव ालयको नाममा
र िक ा न बर २१३ को े फल १९०-१३-२० ज गा त कालीन ी ५ को सरकारको नाममा
जिनएको देिख छ । पिछ पनु ः ी ५ को सरकारको
िमित २०५०।९।८ को िनणयबमोिजम मालपोत
िवभागको च.नं. ४३४०, िमित २०५०।१०।२७
को प समेतका आधारमा सरकारी सावजिनक तथा
गठु ीका ज गाह तत्तत् िनकायका नाममा दता गन
भ ने प ाचारका आधारमा सािबक १२६ को पूरै ज गा
िमित २०५०।१०।२९ को िनणयले त कालीन ी ५
को सरकारको नाउँमा दता भएको देिख छ । यसरी
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िवप ी िव ालयले सािबक २०३४ सालदेिख आ नो
िनिववाद हक भोग कायम रहेको भनेको ज गा सािबक
िक ा न बर १२६ को े फल २०५-८-०-० को
ज गाबाट िक ाकाट भई कायम हन आएकोमा िववाद
देिखँदैन । उ िक ाको सािबक दतामा लगनखेल
भनी जिनएको देिखयो भने पनु ः सािबक िक ा न बर
१२६ को पूरै ज गा २०५० सालमा त कालीन ी
५ को सरकारको नाममा दता भएको देिख छ । उ
दता हालस म कतैबाट बदर बाितल भएको अव था
देिखँदैन । यसबाट िववादको िक ा न बर २१२ को
ज गा त कालीन ी ५ को सरकारको नाम दताको
ज गासमेत रहेको भ ने देिखन आउने ।
िववािदत िक ा न बर २१२ को ज गा िश ण
सं था स पि यव था िज ला सिमित, लिलतपरु को
िमित २०३४।११।१२ को िनणयले आ ना नाममा
दता रहेको हँदा उ ज गामा भवन िनमाणलगायतका
कायका साथै ज गाको वत
पमा भोग गन
पाउनपु न भ ने िवप ी िव ालयको िजिकर रहेको
पाइयो । सो स ब धमा िवचार गदा, २०२१ सालको
नापीमा सािबक िक ा न बर १२६ को ज गाको
जोताहा तथा िवरह महलमा लगनखेल भनी उ लेख
भएको देिख छ भने २०३४ सालमा आएर उ
सरकारी ज गा िक ाकाट भई कायमी िक ा न बर
२१२ र २१३ को ज गाम ये िक.नं. २१२ को ज गा
िव ालयको नाममा दता ग रिदने गरी िनणय भएको
देिखँदा सरकारी ज गा िव ालय (कानूनी यि ) का
नाममा दता हन गएको देिखयो । मालपोत ऐन, २०३४
को दफा २४(२) मा, “कुनै सावजिनक वा सरकारी
ज गा यि िवशेषको नाममा दता भएमा य तो दता
वतः बदर ह छ । य तो ज गाको यि िवशेषका
नाउँमा रहेको दता लगतसमेत मालपोत कायालय वा
ी ५ को सरकारले तोके को अिधकारीले क ा गन
छ” भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । साथै यस
कानूनी यव था एवं सावजिनक ज गा यि िवशेषका

नाममा दता गन नहने स ब धमा यस अदालतबाट थप
िववेचना भई “मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)
ले सरकारी वा सावजिनक ज गा यि िवशेषका
नाउँमा दता वा आवाद गन गराउन नभई दफा २४(३)
मा कसैले यो दफा ार भ हनभु दा अिघ वा पिछ
कुनै सरकारी वा सावजिनक ज गा यि िवशेषका
नाउँमा दता गरी आवाद गरेकोमा य तो दता वतः
बदर हने” भनी ने.का.प. २०६२, अङ् क ११, िन.नं.
७६२२ मा र “कुनै यि ले मा नभई सावजिनक
पमा योग गन पाउने परापूवदेिख चलनमा रहेको
बाटोसमेतलाई सावजिनक ज गामा समािहत गरेको
प र े यमा िववािदत ज गा सबैले योग गन राजमागको
ज गा रहेकोले य तो ज गाको दता भए पिन वतः
बदर हने अव थाको देिखन आउने” भनी ने.का.प.
२०६३, अङ् क १२, िन.नं. ७७९८) मा िस ा त
ितपादन भएको देिख छ । मालपोत ऐन, २०३४ को
दफा २४(२) को कानूनी यव थाको मकसद पिन
सावजिनक ज गालाई यि को नाममा दता गन नपाइने
र यिद कसैले य तो गरेको पाइएमा समेत वतः बदर
हने, यि िवशेषका नाउँमा रहेको दता लगतसमेत
मालपोत कायालय वा ी ५ को सरकारले तोके को
अिधकारीले क ा गन स ने भ ने हो । सो कानूनी
यव था एवं ितपािदत निजर िस ा त ततु नेपाल
सरकारको नाम दताको ज गा िव ालयको नाममा दता
भएको िवषयको रट िनवेदनको हकमा समेत आकिषत
हने ।
यस अदालतको िमित २०६१।१०।८ को
फै सलाले आ ना नामको दता बदर गरेको छै न भ ने
िवप ीह को िजिकर रहेको अव थामा ततु मु ाको
िवषयव तु एवं उ िजिकरसमेतको िनराकरणका
लािग यस अदालतमा परेको २०६१ सालको रट
न बर ३००५ को िव ेषण पिन ज री देिखन
आएको छ । सो स ब धमा हेदा, सावजिनक दताको
ततु िववादको िक ा न बर २१२ को ज गाको
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संर णका लािग िनज रट िनवेदक सं थाले िवप ी
िव ालयसमेतका िव यस अदालतसम २०६१
सालको रट नं. ३००५ को सावजिनक सरोकारको
िवषयको ितषेध िमि त परमादेशको रट िनवेदन
दायर गरेको देिख छ । उ रटमा यस अदालतबाट
“िववािदत पोखरी िक ा न बर १२६ को े.फ.
२०५-८-०-० िभ ै परेको र २०५० सालमा उ पूरै
ज गा नेपाल सरकारको नाममा दता भएकोमा िववाद
नदेिखएको, सोउपर िवप ी िव ालयले आपि
जनाएको नपाइएको र ी ५ को सरकारको नाउँमा
दता भएको ज गामा परापूव कालदेिख ग रँदै आएका
धािमक, साँ कृितक, ऐितहािसक र पानीको ोतको
उपभोग िनवेदकह ले समेत गन पाउने भनी िववािदत
िक ा न बरको ज गा सावजिनक उपयोगको ठहर गरी
िवप ी िव ालयले गन लागेको भवन िनमाणस ब धी
न सा पास मचु ु का उ ेषणको आदेशले बदर हने तथा
िनमाणाधीन भवन नबनाउनु भनी िवप ी िव ालयको
नाममा ितषेध र सो े मा भवनलगायत कुनै पिन
ताव काया वयन गनपु ूव वातावरणीय भाव
मू याङ् कन वीकृ त गराएर मा गनपन
ु हो, होइन ?
समय समयमा िनरी ण गरी उिचत ब ध गन,ु गराउनु
भनी िज ला शासन कायालय, लिलतपरु समेतका
िवप ीका नाममा िमित २०६१।१०।८ मा परमादेशको
आदेशसमेत जारी भएको देिख छ । साथै उ फै सलाले
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) को कानूनी
यव थाको िव ेषणसमेत फै सलामा उ लेखन गरेको
पाइ छ । यसरी िववािदत िक ा न बर २१२ को ज गा
त कालीन ी ५ को सरकारको नाम दताको कायम गन
गरी भएको यस अदालतको उ िमित २०६१।१०।८
को फै सलाउपर िनज िवप ीह को कुनै चनु ौती
रहे भएको अव था नहँदा उ िनणय अि तम भएर
बसेको देिखयो । यस ि थितमा फै सला अि तमताको
िस ा तसमेत ततु मु ामा आकिषत हने ।
२०५० सालभ दा पिछ िव ालयको नाउँको

उ िक ा न बर २१२ को ज गाको िवषयलाई यस
नमनु ा मि छ आवासीय मा.िव. का तफबाट रो या ड
िड.िट.ले चा िनवेदक र िवप ी िनज नमनु ा मि छ
मा.िव. भएको िनषेधा ा मु ामा यस अदालतबाट
२०६२।१२।२० मा भएको फै सला र िड.िव.थापा वादी
र यस िव ालयसमेत ितवादी भएको ज गा िखचोला
मेटाई पाउँ भ ने मु ामा समेत सु लिलतपरु िज ला
अदालतबाट भएको २०६२।८।७ को फै सलाले पिन
िक ा न बर २१२ को ज गा िवप ी नमनु ा मि छ
मा.िव.को हो भ ने कुरालाई थािपत गरेकोले उ
ज गामा आ नो िनिववाद हकभोग हनपु दछ भ ने
िव ालयको िजिकर रहेको देिख छ । सो स ब धमा
हेदा, एकाितर िनषेधा ाको िनवेदनबाट हक,
बेहकस ब धी िववादको िन पण गन िम ने नै हँदनै
भने उ २०५७ सालको दे.प.ु नं. ८८७८ न बरको
िनषेधा ा मु ामा िनणय गदा, ततु िववादको
स ब धको सरोकारसमेत रहेको देिखँदैन । साथै वादी
नमनु ा मि छ आवासीय मा.िव र ितवादी नमनु ा
मि छ मा यिमक िव ालयसमेत भई लिलतपरु
िज ला अदालतमा चलेको २०६० सालको दे.िम.
नं ४८।८४९ को मु ामा िवप ीले उ लेख गरेज तो
ततु िववादको िक ा न बर २१२ को ज गाको
वािम वबारेमा िनणय गरेको देिखँदनै । यस ि थितमा
ततु रट िनवेदनका स दभमा िवप ीको िनवेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
वातावरणको संर ण आज सव यापी
महसस
ु ग रएको िवषय हो भने वातावरण जगेना गनु
हरेक मानवको अप रहाय कत य बनेको छ । मानव
समदु ायको सव म िहत र मानव स यताको िदगो
िवकासको लािग वातावरण संर ण एक मख
ु एजे डा
रहेको छ । यसैगरी िवकासका कायह स चालन
गदा वातावरणीय प को संर ण र स ब न ग रनपु न
भ ने िदगो िवकासको अवधारणा िव यापी पमा
वीका रएको छ । वतमान िव मा वातावरणको य
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स ब ध अ ततः मानव जाितको सम समु नित र
वैभवसँग जोिडएको ह छ । अतः वातावरण र मानव
जीवनिबच अ यो याि त स ब ध रहनेमा दईु मत
छै न । मानव अि त वको लािग व छ र व थ
वातावरण अप रहाय हने कुरालाई दयङ् गम गरी व छ
वातावरणको हकलाई नेपालको संिवधानले आधारभूत
र नैसिगक अिधकारको पमा थािपतसमेत गरेको
नदेिखने ।
वातावरणीय िवषयसमेत सि मिलत ततु
रट िनवेदनमा स पाताल पोखरी, ऐितहािसक,
परु ाताि वक िवषयिनि त अशोक तपु रहेको नेपाल
सरकारको नाम दताको ततु िववादको ज गाको
धािमक, साँ कृितक, ऐितहािसक र वातावरणीय
ि बाट समेत मह वपूण रहेको भ नेमा िववाद गनपन
ु
ि थित देिखएन यसको जगेना गनु सबैको सामूिहक
दािय व पिन हो । यस स ब धमा यस अदालतबाट
“मानवले ज मसँगै धम सं कृ ितलाई जीवनको अिभ न
अङ् गको पमा हण गरी आएको हने, पर परादेिख
चली आएका चलन, स पदा र स यता यि को
जीवनको अिधकार (right to life) कै पमा रहने,
धािमक, साँ कृितक स पदाले इितहास बोिलरहेको
हने, धम, स पदा, स यताको संर णबाट समाज अझ
प र कृ त हन जाने, यसले समाजलाई संयिमत एवं
मयािदत बनाउन म त गन” भनी वामी स बु समेत
िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालय, काठमाड समेत भएको ने.का.प २०७४,
अङ् क ९, िन.नं. ९८२५ को मु ामा िस ा त
ितपादन भइसके को छ । यसरी स पाताल पोखरी
पिन धािमक, साँ कृ ितक, ऐितहािसक एवं वातावरणीय
मह वको थल रहेको देिखएको ि थितमा स पाताल
पोखरीको संर ण, स ब नको िवषय जोिडएको
ततु रट िनवेदनमा पिन उि लिखत िस ा तसमेत
आकिषत हने ।
िववािदत िक ा नं. २१२ को ज गा िमित

२०५०।१०।२९ को िनणयबाट त कालीन ी ५
को सरकारको नाम दताको भई सावजिनक ज गा रहे
भएको देिखएको, उ दता हालस म कायम रहेको,
उ ज गामा वातावरणीय मह वको स पाताल
पोखरीसमेत रही उ सावजिनक ज गा धािमक,
साँ कृितक योजनको लािगसमेत योग भएको
देिखएको ि थितमा िववािदत िक ा नं. २१२ को ज गा
िव ालयको वािम वको हँदा उ ज गामा आफूले
आव यकतानस
ु ार भवन िनमाण गन पाउनपु न भ ने
बेहोराको िवप ी िव ालयका तफबाट रहनभु एका
िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार
कारणह बाट सािबक िक ा न बर १२६ बाट
िक ाकाट भई कायम हन आएको िक ा न बर
२१२ को े फल १४-१०-२-० ज गा िमित
२०५०।१०।२९ मा नै त कालीन ी ५ को सरकारको
नाउँमा दता भएको देिखएको, उ िनणय हालस म
बदर भएको नदेिखएको र उ ज गामा सावजिनक
उपयोगको धािमक, सां कृ ितक एवं वातावरणीय
मह वको स पाताल पोखरी रहेको भ ने देिखएको,
सो पोखरीको ज गामा िवप ी िव ालयले अित मण
हने गरी भवन िनमाण गन लागेको स ब धमा यस
अदालतमा परेको २०६१ सालको रट न बर ३००५
मा यस अदालतबाट आधार, कारणको िव ेषण गरी
ततु िववादको ज गा २०५० सालमा नै त कालीन
ी ५ को सरकारको नाममा रहेकोले उ थानमा
िव ालयलाई भवन िनमाण नगन,ु नगराउनु भनी
ितषेधको आदेश र उ ज गाको संर ण गन,ु गराउनु
भनी िवप ीह का नाममा िमित २०६१।१०।८ मा
परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको र उ आदेश
अि तम भई बसेको देिखएको ि थितमा िक ा न बर
२१२ को े फल १४-१०-२-० ज गालाई िव ालयको
नाममा दता गन गरी भएको िवप ी िज ला िश ा
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कायालयअ तगतको िश ण सं था स पि यव था
िज ला सिमित, लिलतपरु को िमित २०३४।११।१२
को िनणय, सो िनणयबमोिजम दता े ता कायम गरी
िदने गरी भएको भूिम शासन कायालय (हाल मालपोत
कायालय) बाट भएको िमित २०३४।१२।१ को िनणय
िवप ी भूिम सधु ार तथा यव थापन िवभागको िमित
०६५।१।८ को िनदशन, सोसमेतका आधारमा भएको
िमित ०६८।५।८ को मालपोत कायालयको िनणय
पचालगायतका ततु िववादको ज गास ब धीका
िवप ीका स पूण िनणय, काम कारबाहीह र
प ाचार गैरकानूनी देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ । साथै त कालीन ी ५ को सरकारको
नामदताको भई सावजिनक उपभोग रहेको देिखने
ततु िक.नं. २१२ को ज गा स पाताल पोखरी
कायम गरी सोहीबमोिजम दता े तासमेत कायम गन,ु
गराउनु भनी िवप ी मालपोत कायालय लिलतपरु का
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: कमलका त जोशी
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल आषाढ २३ गते रोज २ शभु म् ।
यसमा यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसै
कृितको फै सला भएको छ :
§ ०६७-CI-०६६६, िनषेधा ा, राधाकृ ण
महत िव. लगनखेल वातावरण सुधार सं था
लगनखेलसमेत
§ ०७५-WO-०१६९, उ ेषण / ितषेध,
पूण िव कमा थािपतसमेत िव. लिलतपुर
महानगरपािलकाको कायालयसमेत
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-१८९४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. रामसेवक राय यादव
ततु मु ामा ितवादी रामसेवक राय
यादवले अदालतसम को बयानमा कसरु मा पूण पमा

इ कारी बयान गरेको पाइ छ । िनजको इ कारी
बयानलाई िनजका सा ीले राम एकलाल राय यादव
अदालतमा उपि थत भई ग रिदएको बकप समेतबाट
पिु गरेको अव था छ । अ य अिभयु ह ले समेत
अदालतसम बकप गदा िनज ितवादीलाई पोल
गरेको अव था नदेिखने ।
ततु मु ाका अ य अिभयु ह म येका
अवधेश भ ने सिु जतकुमार महतो कोइरीको हकमा
िमित २०६८।११।२२ मा बारा िज ला अदालतबाट
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(१) नं.
बमोिजम १० वष कै द हने गरी फै सला भएको देिख छ
भने िमित २०७०।३।२५ मा उदयशंकर महतो, हरदेव
हजरा र राजाराम राउत कुम ले सोही अदालतबाट
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फै सला भएको
देिख छ । िज ला अदालतबाट सजाय तथा सफाइ
पाउने चारैजना अिभयु ह लाई पनु रावेदन अदालतले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फै सला गरेको
देिखने ।
उि लिखत अवधेश कुसवाह भ ने
सिु जतकुमार महतो कोइरी, उदयशंकर महतो, हरदेव
हजरा र राजाराम राउत कुम ले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउने गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०७१।४।२७ मा फै सला भइसके प चात् िमित
२०७२।१।१० मा यी ितवादी रामसेवक राय यादव
प ाउ परेको देिख छ । पनु रावेदन अदालतबाट सफाइ
पाउने ितवादीह र यस मु ाका ितवादी रामसेवक
राय यादव िव समान अिभयोग मागदाबी िलइएको
देिखन आयो । आरोिपत कसरु पिु गन सबदु माणको
अभाव भएको र शंकाको सिु वधा ितवादीह ले पाउने
हँदा उि लिखत ितवादीह ले सफाइ पाउने ठहर
भएको देिखने ।
ततु मु ाका ितवादी रामसेवक राय
यादवका हकमा िवचार गदा, ियनै ितवादीको
संल नतामा मतृ कको मृ यु भएको भनी भ न
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सिकने कुनै त यपरक माण िमिसल संल न रहेको
पाइएन । िनज िव परेको िकटानी जाहेरीलाई समेत
पिु गन िकिसमको कुनै य माण िमिसल संल न
रहेको देिखएन । यस अव थामा ितवादी रामसेवक
राय यादवलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सलालाई
अ यथा मा नपु न अव था नरहने ।
तसथ, ितवादी रामसेवक राय यादवले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी सु बारा िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवु ेदी
क यटु र : स तोष अवाल
इित संवत्२०७५ साल ावण १४ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-२०६४, १९६८,
जबरज ती करणी, देवकुमार सदा िव. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार िव. देवकुमार सदा
पीिडत एक १७ वषक अिववािहत यवु ती
रहेक , िनजको शारी रक परी ण ितवेदनबाट
िनजको शरीरका अ य भाग एवं योिन तथा योिन ारमा
पु षको िलङ् ग वेशको घषणबाट हन स ने रातोपना,
िनलोपना तथा अ य सामा य घा चोट िनलडाम के ही
नरहेको भ ने देिखएको र पीिडतको मौकाको भनाइ र
अदालतमा भएको बकप मा समेत ितवादीको िलङ् ग
आ नो योिनमा वेश गरे नगरेको कुरामा िभ नता
रहेको पाइएको, वारदात दे ने य दश च मिदद
गवाहको अभाव रहेको ि थितमा के वल पीिडतको
अनस
ु धानका ममा भएको कागज र सनु ी जा ने
जाहेरवाला र व तिु थित मचु ु काका यि ह ले
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको कुरा
पीिडतले भनी थाहा पाएको भनी पोल गरेकै आधारमा

ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेकै हो
भनी मा ने िम ने अव था रहँदैन । यसरी ितवादीले
जबरज ती करणीको अपराध गरेकै हो भनी वत
पमा मािणत हन नसिकरहेको अव थामा वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरबमोिजम ितवादी
देवकुमार सदालाई अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय
गन िम ने नदेिखने ।
ितवादी देवकुमार सदाको पनु रावेदन
िजिकरअनस
ु ार िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउनपु न हो वा होइन भ ने स ब धमा िव लेषण
गनपन
ु देिखयो । सो स ब धमा िवचार गदा, ितवादी
देवकुमार सदाले अनस
ु धानका ममा अिधकार ा
अिधकारीसम को बयानमा २०७१।३।१० गते राित
आफू पीिडतको घरमा गई खिटयामा बसी गफगाफ
ग ररहेको अव थामा मेरो ीमती ह ला गद आई
मलाई टचले हानेक र म भा दा पीिडतलाई टचले
िहकाएक हो भनी र अदालतमा बयान गदा पीिडतसँग
३ पटक झगडा भइसके को छ, २०७१।३।१० गते
राित म म तेल िकनी फकदा सङ् के त-१०० आ नो
घरबािहर उिभरहेक िथइन् । मलाई फोनमा रचाज
काड हाली देउन भिनन् । मेरो फोनको टच ितनलाई
बा न लगाई रचाज काडको न बर डायल गद गदा मेरी
ीमती आई मेरो पितलाई िकन भल
ु ाएक भनेर टच
लाइटले ३ पटक ितनलाई कुिटन् । मैले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको छै न भ ने बेहोरा लेखाएको
पाइए तापिन िनजले आ नो बयान बेहोराको समथनमा
आ नी ीमतीलाई सा ीको पमा ततु गरी बकप
गराउन सके को नपाइने ।
ितवादीले मौकाको बयानमा उ लेख
गरेअनस
ु ार पीिडतलाई के ही गद नगरेको भए िनज
ितवादीक ीमतीले ितवादीलाई टच लाइटले
िहकाउने कुरा वाभािवक नरहेको र िनज ितवादीकै
ज गामा घर बनाई बसेक अिववािहत पीिडतले
ितवादी आ नो घरमा राित आई डर ास देखाई
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िलङ् ग िनकाली आ नो शरीरमािथ चढी तलमािथ
गरेको भनी बकप मा पोल गनपन
ु ि थितसमेत
नदेिखँदा ितवादी देवकुमार सदाले पीिडत संकेत१०० लाई जबरज ती करणी गनका लािग यासस म
गरेको भ ने कुरा मािणत हने ।
तसथ, िववेिचत आधार, माण र कारणबाट
ितवादी देवकुमार सदाले पीिडतलाई जबरज ती
करणी उ ोगस म गरेको ठह याई िनज ितवादीलाई
जबरज ती करणीको महलको ५ नं. अनस
ु ार ३(४) नं.
बमोिजम हने सजायको आधा सजाय २ वष ६ मिहना
कै द गन गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: इशा सवु ेदी
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७५ साल ावण १४ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१४०६, ०७३-RC०१२९, कत य यान, रितमान रोकाया िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. रितमान रोकाया
ितवादी रितमान रोकायालाई मागबमोिजम
सव वसिहत ज मकै द र थप ६ मिहना कै द तथा खडका
रोकायासमेतका १५ जनालाई .१० ज रवाना हनेगरी
भएको सु जु ला िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत जु लाको िमित
२०७१।७।२३ को फै सलाउपर ितवादी रितमान
रोकायाको यस अदालतमा पनु रावेदन परेको र िनजकै
हकमा साधक जाहेरसमेत भई पेस भएको देिखँदा
साधकको लगत क ा ग रिदएको हने ।
मतृ कको मृ यु ितवादी रितमान रोकायाकै
कत यबाट भएको िवषयमा िववाद नदेिखँदा सोतफ
यहाँ थप िववेचना गनपन
ु देिखएन । सो वारदात मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको
मनसाय े रत हो वा ऐ. १४ नं. बमोिजमको आवेश े रत

हो भ ने स ब धमा नै यिकन गनपन
ु देिखन आयो ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. मा मनसाय
े रत ह याको स ब धमा यव था रहेको पाइ छ भने
ऐ. १४ नं. मा आवेश े रत ह याको स ब धमा यव था
रहेको देिख छ । सो १४ नं. मा “ यान मानाको मनसाय
रहेनछ, यान िलनपु नस मको इवी पिन रहेनछ, लक
ु
चोरीकन हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकमा उठेको
कुनै कुरामा रस था न नसक जोिखमी हितयारले
हानेको वा िवष खवु ाएकोमा बाहेक साधारण लाठा
ढुङ्गा हात मु का इ यािदले हा दा सोही चोटपीरले
ऐनका यादिभ यान मरेमा दश वष कै द गनपछ”
ु
भ ने यव था रहेको देिख छ । ततु वारदातमा
ितवादी रितमान रोकायाले आ नै कुटिपटबाट
ीमतीको ह या भएको कुरालाई वीकार गरेका
छन् । िनजले मृ यक
ु ो स ब धमा हरी तथा शासन
कतै खबर नगरी लासको सदगत् गरेकोले लासको
अव थाको मचु ु का तथा पो टमाटम हन सके को
छै न । िनजले अदालतसम को बयानमा आवेशमा आई
दाउराले एकपटक मा िहकाएको हँ भनी बयान गरे
पिन अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा िमित
२०६९।१२।२३ गते िदउसो मतृ क मेरो ीमती सीता
कठायत (बढु ा) ले माइती घर जा छु भनी मलाई भनेक
िथइन् । आज नजाउ दईु चार िदनपिछ दवु ैजना जाउँला
भ दा नमानी िज ी गरी घरदेिख तल पिु गन् । मैले सो
ठाउँबाट फकाई हामी सु ने कोठािभ लगी आवेशमा
आई सोही कोठामा रहेको ख क
ु ो दाउराले दईु तीन
चोटी ढाडमा हाने ँ । िनज भइु मँ ा लिडसके पिछ फलामको
कोदालोले टाउकोमा एकपटक हानेको हँ । सोही ठाउँमा
सास गई घटना थलमै मृ यु भएको हो । हरीमा खबर
नगरी गाउँलेलाई भनी लास जलाएको हो भनी बयान
गरेको पाइ छ । लासको पो टमाटम नगरी जलाएकोले
ितवादीले पनु रावेदन प मा आफूले दाउराले एकपटक
मा हानेको भनी िजिकर िलए पिन लासको परी ण
हन नसके बाट िनजले अिधकार ा अिधकारीसम
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कोदालोले हानेको भनी गरेको बयान अ यथा नदेिखँदा
िनजको अदालतसम को बयान र पनु रावेदन प मा
िलएको िजिकरको बेहोरालाई िव वास गन सिकने
आधार देिखन आएन । आवेश े रत ह यास ब धी
उि लिखत कानूनी यव थालाई हेदा, जोिखमी
हितयारको योग भएको अव थामा यानस ब धीको
१४ नं. आकिषत नहने र ितवादीको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान खि डत नभएको र कानूनले
जोिखमी हितयार योग भएको अव थालाई मनसाय
यिकन गन आधार मानेकोले ततु वारदातलाई
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजमको वारदात
कायम गन िम ने नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणबाट ितवादी
रितमान रोकायालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु कायम गरी सजाय
भएको सु िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत जु लाको िमित २०७१।७।२३ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ततु मु ामा ितवादीको आ नै प नीलाई
मानपनस
मको रसइवी वा मनसाय देिखँदैन ।
ु
माइती घर जा छु भनी प नीले भनेको र लो ने
ितवादीले सो कुरा नमानी हा दा प नीको मृ यु भएको
देिख छ । यस घटनाअिघ ीमान् ीमतीको स ब धमा
जिटल कारको स ब धको अव था रहेको भ ने कुरा
पिन अनस
ु धानबाट खु दैन । ितवादीले भएको
घटनाको त य प राखी याियक ि यामा सहयोग
गरेको अव था पिन देिखएको छ । यस अव थामा
िनजलाई ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखएको
र १२ वष मा कै द गदासमेत ऐनको मकसद पूरा हने
भएकोले िनज ितवादी रितमान रोकायालाई सािबक
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२(बा ) वष मा
कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
इित संवत् २०७५ साल फागनु २१ गते रोज ३ शभु म् ।

५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१६२९, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. ले साङ लामा
टाँसी लामाको घरमा लगाएको ता चा
ितवादी ले साङ लामासमेतले काटी िदएकोमा
खामसङ
ु लामाले उ घरमा लगाएको ता चा
कसलाई सोधी काटेको हो भनी सोधपछ
ु गदा पीिडत
प र ितवादीिबच िववाद हँदा ितवादीले खामसङ
ु
लामालाई हार गरी यान मान उ ोग गरेको भनी
अिभयोग पेस भएकोमा बिु झएका नोबाबु शेपा, फुपा
शेपा र िनमा शेपाले पीिडतलाई ितवादीले कुटिपट
गरी यान मान उ ोग गरेका हन् भनी लेखाई िदएको
देिख छ । ितवादी ले साङ लामाले आफूले कुटिपट
नगरेको भनी अदालतमा बयान गरेको भए पिन
अिधकार ा अिधकारीसम पीिडतलाई हार गरेको
कुरा वीकार गरेको देिख छ । ितवादीको शरीरमा पिन
घा चोट परेको देिखएको र पीिडतको टाउकोलगायतका
शरीरको भागमा चोट देिखएकोले ितवादी र पीिडतको
िबचमा कुटिपट झगडा भएको भ ने कुरा पिु भएको
छ । झगडाको सु वात टाँसी लामाको घरमा लगाएको
ता चा यी ितवादीसिहत भई कािटिदएको िवषयलाई
िलएर भएको देिख छ । ितवादीको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयानबाट पिहला ता चा काटेको
िवषयलाई िलएर पीिडत प नै ितवादीको घरमा
गई ढुङ्गा मढु ा गरी घर प रवारसमेतलाई आ मण
गरेकोले बचाउनको लािग खक
ु ु री हार गरेको
कारण खामसङ
ु लामा घाइते भएको भनी लेखाएको
पाइ छ । ितवादीले पिहले नै योजना बनाई पीिडत
रहेबसेको ठाउँमा गई हार गरेको भ ने नदेिखने ।
यानस ब धी अपराधमा कत य यान
र यान मान उ ोगको िबचमा अपराध थािपत
गन त वह आपरािधक मनसाय (Mens Rea),
आपरािधक काय (Actus Reus) र वैध ितर ाको
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अभाव (Absense of Valid Defense) को
ि कोणबाट कुनै िभ नता रहेको हँदैन । के वल
प रणामको ि ले अपराधले पूणता पाउन मा बाँक
रहेको ह छ । अपराध गन उ ोगको न के वल
मनसायपूवक ग रएको आपरािधक कायमा मा
सा दिभक ह छ । मनसायपूवक ग रएको कायमा
मनसाय, तयारी, उ ोग र पूण अपराधका चार
चरणह म ये मनसाय र तयारीस मको चरणमा
य तो अपराध गन खो ने यि ले अपराध घटाउनको
लािग कुनै काय नगन हँदा उ ोगको
आउँदैन ।
जब मनसाय र तयारीको चरण पूरा गरी मनसायलाई
काय प िदन सारवान् पमा कुनै आपरािधक काय
गरेको ह छ तर कुनै कारणले िनजले अपे ा गरेको
प रणाम ा नभएको अव थालाई उ ोगको पमा
िलइ छ । य तो अपराधको अपूण काय गनको लािग
मनसाय त वको उपि थित अिनवाय नै मािनने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं.
ले यान मान उ ोगलाई अपराधको पमा प रभािषत
गरी ऐ. १५ नं. मा सजायको यव था गरेको स दभमा
यान मान उ ोगको अपराधमा कत य यानको लािग
आव यक त वको िव मानता हनपु छ तर पीिडतको
मृ यु भएको हनु हँदनै । ितवादीले यान मान मनसाय
राखेर पीिडतमािथ कुनै िकिसमको हार वा अ य
कुनै कारको आपरािधक काय गदछ र उसलाई वैध
ितर ा उपल ध छै न भने य तो ितवादीले यान
मान उ ोगको अपराध गरेको मािन छ । यान मान
मनसाय र काय थािपत हन ते ो प को उपि थितबाट
यान मन नपाएको वा अ य कुनै कारणबाट यान
नमरेको भए पिन कत य यानको लािग आव यक
पन सबै त वह को िव मानता छ भने यान मान
उ ोगको वारदात थािपत हन स ने ।
ततु मु ामा ितवादीको यान मान
मनसाय िथयो वा िथएन र यान मानस मको काय
ग यो वा गरेन भ ने स ब धमा नै हेनपन
ु हछ ।

ितवादीले घरको दाबी गन यि ब न पाउने अपे ामा
घरमा लगाएको ता चा काट् न लागेको समयमा
पीिडत प बाट अवरोध पैदा हँदा वारदात घटेको
देिख छ । पीिडत प नै ितवादीको घरमा गई
अवरोध र िवरोध गरेपिछ नै दईु प िबच कुटिपट
र हानाहानको ि थित भएको भ ने देिख छ । यी
ितवादीको यान मानस मको पूवयोजना रहेको भ ने
देिखँदनै । त काल उठेको रसले यान मान मनसाय
उ प न भएको भ नलाई िनजले हार गरेको चोट
उपचार गदा िनको भएको अव था देिखएको छ ।
ितवादीले हार गरेको चोट कसैले रोके को कारण
अथात् ते ो प को उपि थितबाटै यान मनबाट
जोिगएको भ ने पिन िमिसलबाट देिखँदैन । यस
अव थामा िनजले मान मनसायले नै पीिडतलाई हार
गरेको भ ने देिखन आउँदनै । ितवादीमा पीिडतलाई
मानस मको योजना, तयारी, रिसइवी वा काय रहेको
भ ने थािपत नभएको अव था हँदा ितवादीको
पीिडतलाई मानस मको मनसाय रहेको भ ने देिखन
नआउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट ततु
मु ाको वारदात कुटिपटस मको देिखँदा सु
िस धपु ा चोक िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी
यान मान उ ोगतफको दाबी पु न नसक ितवादीले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र वारदातको
कृितसमेतलाई कुटिपटमा ि गत गरी सािबक
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
बमोिजम सरोकारवाला यि ले सकार गन आए वादी
प कायम गरी यसै मु ाबाट कारबाही िकनारा गन गरी
ततु मु ालाई कुटिपटमा प रणत गरेको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७२।३।२९ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : अनपु मा प त
क यटु र : रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २१ गते रोज ३ शभु म् ।
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६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.
ी सु मालता माथेमा, ०७५-WH-०१३६,
ब दी य ीकरण, युव साद यौपाने िव. काठमाड
िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
िनवेदकले आफूलाई गैरकानूनी पमा
प ाउ गरी थनु ामा रािखएको भ नेलगायतका दाबी
िलई ततु रट िनवेदन दायर गरेको भए पिन
िनवेदक िव मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा २४९(१) समेतका आधारमा काठमाड िज ला
अदालतमा जाहेरी परेको, उ जाहेरीउपर काठमाड
िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
(संिहता) ऐन, २०७४ को दफा १४(६) बमोिजम याद
थप भएको तथा सािधकार िनकायबाट अनस
ु धान
योजनाथ बयान गराइएको अव थामा िनवेदकले
भनेज तो गैरकानूनी काय भएको वा गैरकानूनी तवरले
थुनामा रािखएको भ ने देिखन नआउने ।
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन कुनै
पिन यि वा सं थाले अि तयारीिवना कसैलाई
थुनामा राखेको, अिधकार े ा मक िु ट रहेको,
थनु ामा रा दा अपनाउनपु न अिनवाय कायिविध पूरा
नगरेको, थनु ामा रा नपु न कानूनी कारण नरहेको वा
वृ भावनाले थुनामा राखेको ज ता प रि थितह
िव मान हनु ज री हने ।
िनवेदकले िवदेशी नाग रकसँगको िमलेमतोमा
जाहेरवाला मेरे काक लगायतको इमेल आइ.डी.
लगायत बक एकाउ ट ाक गरी जाहेरवालाको
िहमालयन बकमा रहेको खाता न बरमा ा
हनपु न रकम आ नो एभरे बकको खाता न बर
०१२००१०२०००४३५ मा ा सफर गराएको भ ने
िवषयमा िकटानी जाहेरी परेको छ । यसै िनवेदनको
माण व प ा हन आएको मेरे काक को जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार ितवादी ियनै िनवेदक नेहा े
भई काठमाड िज ला अदालतमा दायर भएको ठगी

मु ामा अनस
ु धान अिधकारीसम भएको बयानका
ममा िनवेदकले जाहेरवालाको रकम आ नो खातामा
आएको कुरा वीकारी हाल खाता रो का रहेको र खाता
स चालन हनासाथ रकम िफता ग रिदने भनी सहमित
जनाएको भनी वयम्ले उ लेख गरेको अव था छ ।
िनवेदककै भनाइबाट पिन जाहेरवालाले ा गन रकम
अवैध ढङ् गले आ नो खातामा आएको कुरा िनजले
वीकार गरेको तर उ रकम जाहेरवालाले िफता
पाएको भनी िनजले िजिकर िलन सके को अव था
छै न । अमतृ दाहालको जाहेरीले दायर भएको ठगी
मु ामा थनु छे क आदेश भई सो आदेशबाट माग भएको
धरौटीबापत जेथा जमानी राखी ता रखमा छुटेपिछ मा
यी िनवेदक िव मेरे काक जाहेरवाला भएको अक
ठगी मु ा दायर हन आएको देिख छ । िनवेदकले आफू
थनु ामा रहँदाको बखतमा आ नो खातामा रकम ज मा
हन आएकोले म िनद ष छु भ ने िजिकर िलए पिन बक
खाता ािकङ गन िगरोहका सद यले िनवेदकले नै
उपल ध गराएको िनजकै एकाउ ट नं. योग ग ररहेको
अव था छ भने खाता नं. उपल ध गराउनेलगायतका
काय िनज थनु ामा पनअिघ
नै िनवेदकले स प न
ु
गरेको अव था छ । साथै यी दईु जाहेरवालाको मा
नभई िमङमार लामा र टोपबहादरु लामाको समेत बक
एकाउ ट ाक गरी िनजह को खाताबाट रकमा तर
गरेको भ ने कुरा माणको िमिसलमा ियनै िनवेदकले
गरेको बयानबाट देिखन आउने ।
िनवेदकले दाबी गरेज तो एउटै कसरु मा
पटकपटक िनवेदकलाई प ाउ गरी थनु ामा रािखएको
नभई िनवेदकले फरकफरक समयमा गरेका कसरु उपर
िनज िव फरक समयमा फरकफरक जाहेरी परेका
र पिछ लो जाहेरीउपर अनस
ु धानलगायतको काय
हनै नपाएको अव थामा सोही जाहेरीका आधारमा
अनस
ु धान योजनाथ अदालतबाट याद थप भई
थनु ामा रािखएको भ ने कुरामा िववाद नरहने ।
उपयु त य एवं माणसमेतका आधारमा यी
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िनवेदकले जाहेरवाला मेरे काक उपर िनजको एकाउ ट
ाक गरी ठगी गरे नगरेको भ ने िवषयमा माणको ठगी
मु ामा अि तम िनणय हँदाका बखत िन य ल हने नै
हँदा ततु ब दी य ीकरणको हकमा िनवेदकले
जाहेरवाला मेरे काक को बक एकाउ ट ाक गरी
आ नो खातामा रकमा तर गरे नगरेको भ ने िवषयमा
िनवेदकलाई प ाउ गरी िनजउपर अनस
ु धान गनपन
ु
स त आधारह िव मान रहेका र सोही आधारमा
अनस
ु धान योजनाथ िनयमानस
ु ार प ाउ पज
ु
जारी गरी िनजलाई प ाउ गरी स म अदालतबाट
याद थप अनमु ित िलने, सािधकार िनकायबाट बयान
गराउनेलगायतका काय भए गरेको देिखँदा िनवेदकको
संिवधान द मौिलक हकमा आघात पगु ेको तथा
िनजको यि गत वत ताको हनन् भएको भ ने
नदेिखने ।
अत: उपयु िववेिचत त य एवं माणसमेतका
आधारमा यी िनवेदक िव ठगीस ब धी अलगअलग
कसरु मा जाहेरी पिन परेको र िनजलाई प ाउ गरी
अनस
ु धान गन ज री देिखएको तथा यस िवषयमा
यसअिघ कुनै अनस
ु धान पिन नभएको तथा िनजलाई
प ाउ गदा, याद थप गदा वा थनु ामा रा दा पिन
कानूनिवपरीतका कुनै पिन काय नगरी कानून ारा
िनिद ि या पूरा गरेर नै थनु ामा रािखएको तथा
अिधकार े ा मक िु ट एवं वृ भावना िलएको
भ ने ज ता कुनै पिन आधार नभएको र िनज िव
ठगी मु ाको अिभयोग प समेत दायर भइसके को
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम ततु िनवेदनमा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनपु न
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : सभु ाषच दाहाल
इित संवत् २०७६ साल बैशाख ९ गते रोज २ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७२-CR-०६९०, ०७११,

०७९८, १०३५, १११०, २१५९, २१६०,
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. गोपी
सराफसमेत, होमबहादुर याङ् गतान िव. नेपाल
सरकार, ल मण ख ी िव. नेपाल सरकार, करण भ ने
का छाराम याङ् गतान िव. नेपाल सरकार, गोपी
सराफ िव. नेपाल सरकार, ीह र अयाल िव. नेपाल
सरकार, सुयस ढकाल िव. नेपाल सरकार
ितवादीह
का छाराम
याङ् तान,
होमबहादरु याङ् तान, गोपी सराफ, सयु स ढकाल,
ीह र अयालसमेतले अदालतमा बयान गदा कसरु
गरेमा इ कारी भए तापिन मौकामा बयान गदा पीिडत
भीमफे दी (क) लाई आफूह ले सामूिहक पमा
पालैपालो जबरज ती करणी गरेकोमा सािबत हँदै
अ य ितवादीह ले समेत जबरज ती करणी गरेको
हो भनी एकआपसमा पोल गरेको देिख छ । यसैगरी
अका ितवादी ल मण ख ीले मौकामा र अदालतमा
बयान गदा पीिडत भीमफे दी (क) लाइ जबरज ती
करणी गरेकोमा सािबत रहेको पाइ छ । जबरज ती
करणी भएको भिनएको घटना थलमा क डमको
खोलसमेत फे ला परेको भ ने देिख छ । जाहेरवाली
भीमफे दी (क) ले िनजलाई नारायणी होटेलमा लगी
कोठामा राखी पिहला ल मण ख ीले जबरज ती
करणी गरेको र यसपिछ पालैपालो अ ले जबरज ती
करणी गरेको साथै पनु : गो ड वाइन रे टुरे टमा लगी
गोपी सराफसमेतका ितवादीह ले जबरज ती करणी
गरेका हन् भनी अदालतमा आइ पीिडत जाहेरवालीले
बकप ग रिदएको पाइ छ । िमित २०७०।३।८ गते
मलाई नारायणी होटल र गो ड वाइन रे टुरे टमा
लगी पालैपालो जबरज ती करणी गन यि ियनै
हन् भनी ितवादीह लाई िचनी पीिडत भीमफे दी
(क) ले सनाखत ग रिदएको देिख छ । भीमफे दी (घ)
ले ितवादीह ले आफू र साथी भीमफे दी (क) लाई
नारायणी होटलमा लगेको र आफूलाई जबरज ती
गन खो दा भागी आएको भनी बकप ग रिदएको
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पाइ छ । ितवादीह सयु स ढकाल, ीह र अयाल,
ल मण ख ी, िवकास याङ् तान होमबहादरु
याङ् तानसमेतको शरीरमा िचथो रएको िनलडाम
रहेको साथै पीिडत भीमफे दी (क) को दे े तनमािथ
िनलडाम र दधु को मु टामा समेत घाउ रहेको तथा
Hymen Rapture देिखएको भ ने वा य परी ण
ितवेदनबाट देिखँदा िनज ितवादीह ल मण ख ी,
का छाराम याङ् तान, होमबहादरु याङ् तान, सयु स
ढकाल, ीह र अयाल र गोपी सराफसमेतले पीिडत
भीमफे दी (क) लाइ नारायणी होटल र गो ड वान
रे टुरे टमा पालैपालो सामूिहक पमा जबरज ती
करणी गरेको त य थािपत हने देिखने ।
ततु मु ामा ितवादीह ले पीिडत
भीमफे दी (क) लाई अ यिधक मा ामा मिदरा सेवन गराई
लगेको, िनज पीिडत र सीको नसा लागी अधचेतन
अव थामा रहेको भ ने कुरा िमिसल संल न कागजबाट
देिख छ । िनज पीिडतलाई ितवादीह ले पालैपालो
एक ठाउँमा जबरज ती करणी ग रसके पिछ फे री अक
ठाउँमा लगी पीिडतको शारी रक अव थाको फाइदा
उठाई आ नो क जामा राखी बा य बनाई, ितकार
गन नस ने ि थितमा पु याई ितवादीह ल मण
ख ी, का छाराम याङ् तान, होमबहादरु याङ् तान,
सयु स ढकाल, ीह र अयाल र गोपी सराफसमेतले
पीिडत प रवितत नाम भीमफे दी (क) लाइ सामूिहक
पमा जबरज ती करणी गरेको देिखने ।
ितवादी गोपी सराफले मौकामा र
अदालतसम बयान गदा भीमफे दी (घ) लाइ
जबरज ती करणीको उ ोग गरेको कसरु मा इ कार
रहेको पाइ छ । िमित २०७०।३।८ मा म, भीमफे दी
(क), िवकास याङ् तान र होमबहादरु याङ् तान
सँगै िफ म हेरी फकदा माफा होटलमा खाजा खाइ
ल मण ख ीसमेतले नारायणी होटलमा लगेकोमा मैले
होमबहादरु लाइ कोठामा पु याइिदनु भ दा िनजले गोपी
सराफलाइ गाडी िलइ आउन फोन गरेपिछ िनजले

बा. ७ च ८१५२ नं. को कार िलई आई सो कारमा
राखी कोठामा पु याई गोपी सराफसमेत कोठामा पसी
मलाई अनैितक काय गन खोजेपिछ म कोठाबाट बािहर
िन के को िथएँ । यसपिछ सोही कारमा साथी भीमफे दी
(क) लाई िलन जाने भनी पनु ः आई गो ड वाइन
होटलमा पु याई िनज गोपी सराफले कोठामा लगी
अनैितक काय गन खोजेपिछ चक
ु ु ल खोली िन क
बािहर आएँ भनी भीमफे दी (घ) ले मौकामा कागज
गरेको देिख छ । सोबाहेक ितवादी गोपी सराफले
भीमफे दी (घ) लाइ जबरज ती करणीको उ ोग गरेको
भ ने पीिडतको भनाइलाइ समथन गन अ य सबदु
माण वादी प बाट पेस गन सके को िमिसलबाट
नदेिखएको हँदा शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने
फौजदारी यायको िस ा तको आधारमा यी ितवादी
गोपी सराफले पीिडत भीमफे दी (घ) लाइ जबरज ती
करणीको उ ोग गरेको कसरु ठहर गन िम ने देिखन
नआउने ।
ितवादी जीवन िथङ लामालाइ जबरज ती
करणीको मितयार कायम गरेको िमलेन भ ने वादी
नेपाल सरकारको दो ो पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा
ितवादी जीवन िथङ लामाले िमित २०७०।३।८
गते राित म गो ड वाइन रे टुरे टमा सिु तरहेको
अव थामा होटल साह गोपी सराफ र व ण
चौलागाईसमेतले याएका के टीलाइ गोपी सराफले
िनजको कोठास म पु याइदेउ भनेको हँदा व ण
चौलागाईले चलाएको मोटरसाइकलको िबचमा राखी
मैले समाई मानसचोकस म याई छािडिदएको
भनी अदालतसम बयान गरेको देिख छ । यसैगरी
बिु झएका रोहन घलानले मौकामा कागज गदा ब ण
र गोपीले याएको के टीलाइ गो ड वाइन होटलबाट
जीवन र अक १ जनाले बाइकमा हाली िलई गएका
िथए भ ने लेखाइ िदएको पाइने ।
पीिडत जाहेरवाली भीमफे दी (क) ले
अदालतमा आइ बकप गदा आफूलाइ जबरज ती
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करणी गन योजना बनाउनेमा होमबहादरु याङ् तान
र िवकास याङ् तान हन् । ल मण ख ीसमेतका
ितवादीह ले मलाइ जबरज ती करणी गरेका
हन् । ितवादी जीवन िथङ र ब ण चौलागाइको
ग ती भनेको गो ड वाइन रे टुर टबाट िवकासको
कोठास म पु याइिदनु हो भ ने लेखाएको देिखँदा यी
ितवादीले अपराध घटाउन अ य ितवादीह लाइ
साथ िदइ सहयोग गरेको देिख छ । यी ितवादीले
वारदात थलमा उपि थत भई अ य ितवादीह लाई
आरोिपत कसरु घटाउन साथ िदएको, सँगै गइ म त
पु याएको, बल िदएको र घटनाका बारेमा कही ँकतै
खबर नगरेको, अपराध हन निदन कुनै भूिमका िनवाह
नगरेको भ ने देिख छ । यी ितवादीले जबरज ती
करणी गन िवकास याङ् तानसमेतका यि ह लाई
अपराध घटेप चात् िनजको कोठास म पु याई अपराध
घटाउन सहयोग म त पु याएको देिखँदा िनज ितवादी
जीवन िथङले पीिडत भीमफे दी (क) लाइ जबरज ती
करणी नगरी अ य ितवादीह लाइ अपराध घटाउन
सहयोग गरी मितयारको काय गरेको देिखन आउने ।
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१ नं. मा भएको कानूनी यव था हेदा कसैले कुनै
मिहलालाइ िनजको म जरु ी निलइ करणी गरेमा वा
सो वषभ दा कम उमेरक बािलकालाइ िनजको
म जरु ी िलइ वा निलइ करणी गरेमा िनजले जबरज ती
करणी गरेको ठहछ भ ने र ऐ.४ नं.मा जबरज ती
करणी गन भएको कुरा जानी थाहा पाई हल गरी सँग
लािग जाने, समाउने गन नहने भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । सो कानूनी यव थाको िवपरीत ितवादीह
ल मण ख ी, का छाराम याङ् तान, होमबहादरु
याङ् तान, सयु स ढकाल, ीह र अयाल र गोपी
सराफसमेतले पीिडत भीमफे दी (क) लाइ एक ठाउँमा
सामूिहक पमा जबरज ती करणी ग रसके पिछ पनु :
अक ठाउँमा लिग सामूिहक जबरज ती करणी गरेको र
ितवादी जीवन िथङ लामाले अ य ितवादीह लाइ

जबरज ती करणीको कसरु गन सहयोग म त
पु याएको देिखँदा िनज ितवादीह ल मण ख ी,
का छाराम याङ् तान, होमबहादरु याङ् तान, सयु स
ढकाल, ीह र अयाल र गोपी सराफसमेतले आरोिपत
कसरु गरेको र ितवादीम येका जीवन िथङ लामालाइ
कसरु को मितयार ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७२।३।१५ मा भएको फै सला
मनािसब देिखने ।
तसथ उि लिखत आधार माणसमेतबाट
िमित २०७०।३।८ मा पीिडत भीमफे दी (क) लाइ
ितवादीह ल मण ख ी, िवकास र करण भ ने
का छाराम याङ् तान, होमबहादरु याङ् तान, ीह र
अयाल, सयु स ढकाल, गोपी सराफसमेतले नारायणी
होटल र गो ड वाइन रे टुरे टमा लगी पालैपालो
सामूिहक पमा जबरज ती करणी गरेको त य
ितवादीह को बयान, पीिडत जाहेरवालीको जाहेरी,
सनाखत कागज एवम् अदालतमा आइ गरेको बकप ,
बिु झएका मािनसह ले गरेको बकप , पीिडतको
शारी रक परी ण ितवेदनसमेतबाट थािपत भएको
देिखँदा िनज ितवादीह लाइ मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम ५ वष कै द र
सामूिहक जबरज ती करणी गरेतफ सोही महलको
३(क) नं. बमोिजम थप ५ वष कै द गरी जनही ज मा
१० (दश) वष कै द सजाय हने र सोही महलको १०
नं. अनस
ु ार ितवादीह बाट जनही .५०,०००।का दरले ज मा .३,००,०००।- (तीन लाख पैयाँ)
पीिडतलाई ितपूित भराइिदने गरी र ितवादी गोपी
सराफले पीिडत भीमफे दी (घ) लाइ जबरज ती
करणीको उ ोग गरेको अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने साथै अका ितवादी जीवन िथङ लामालाई
सोही महलको ४ नं. को कसरु मा ३ (तीन) वष कै द
सजाय हने गरी सु मकवानपरु िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।१।४ र िमित २०७१।७।२६ मा भएको
फै सलालाइ सदर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
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िमित २०७२।३।१५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : रामच खड् का
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल साउन २७ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-CR-००५२, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. घन याम आचाय
ितवादी र मतृ क एकै क पनीमा काम
गन एकै घरमा डेरा गरी ब ने साथीह रहेको र दवु ै
िमलीजल
ु ी ब दै आइरहेको भ ने ितवादीको बयानबाट
खु दछ । ितवादी र मतृ किबच पिहलेदेिखको झैझगडा तथा रसइवी रहे भएको देिखँदनै । सोही
घरमा डेरा गरी ब ने अ य यि ह ले समेत यी
दईु िबच पिहलेदेिख नै झगडा रसइवी के ही िथयो भनी
लेखाएको देिखँदनै । ितवादी र मृतकिबच अ य कुनै
यवहारले मानपनस
मको कारण िसजना गरेको भ ने
ु
देिखन नआएको हँदा ितवादी र मतृ किबच मतृ कले
ितवादीको ीमती मधु आचायलाई समातेको र सो
अव थामा ितवादीले दे दा यी ितवादी आ ोशमा
आई र सी खाई ीमतीलाई समेत कुटिपट गरी
मृतकसँग झगडा गन गएको र कुटिपट गदा सोही
कुटिपटका कारणले मतृ कको मृ यु भएको देिखन
आउने ।
घटना मको अ य प ह लाई हेदा
ितवादीले मतृ कलाई कुनै धा रलो वा घातक व तु वा
हितयारले हार गरेको देिखँदैन । पूव रसइवी र मनसाय
राखी ह या गन खो नेले सामा यतः लक
ु िछपी तथा
अ य यि ले थाहा नपाउने त रकाले हार गन, सबदु
माण मेटाउन खो ने तथा घटना वारदातप चात्
फरार हने ज ता काय गन गदछन् । ितवादीले घरमा
अ य कोठाह मा मािनसह रहे भएको अव थामा
झगडा कुटिपट गरेका छन् । मतृ कको मृ यपु चात्

पिन िनज मतृ कको लास छे उ उिभरहेका िथए भनी
बकप गनले खल
ु ाएका छन् । कुनै घातक व तु वा
हितयारको योगसमेत गरेको अव था देिखन आएको
छै न । सो अव था हँदा घटना कुनै पूव रसइवीका
कारण िनयोिजत पमा मनसायपूवक घटाइएको नभई
ीमतीलाई अभ यवहार गरेको रसमा कुटिपट गदा
हन पगु ेको देिखँदा त कालको आवेशमा कुटिपट गदा
मृतकको मृ यु हन पगु ेको अव था पिु हन आउने ।
मनसायपूवकको ह यामा मानपनस
मको
ु
कारण र िजउ मानका लािग रहेको िनयत वा मनि थित
(cause and motif of murder) ट पमा
देिखनपु दछ भने आवेश े रत ह यामा मतृ कको कुनै
काय वा यवहारले ितवादीले आ नो िनय ण
गमु ाउने अव था िसजना भई त कालको आवेशमा
कुटिपट गन वा िहकाउने गदा घटना घटेको अव था
ह छ । यही त वले नै कुनै पिन ह या मनसायपूवक
घटाइएको हो वा त कालको आवेशमा भएको घटना हो
भनी छुट्याउने ।
चिलत कानूनी यव थालाई हेन हो भने पिन
उि लिखत दईु कृ ितका कसरु मा भएको िभ नतालाई
बोध गन सिक छ । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३ (३) र १४ नं. ले गरेको कसरु कायम तथा
सजायको यव थालाई हेदासमेत सो कुरा ट ह छ ।
ऐ. १३(३) नं. ले “लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ यान
मन गै कुरा गरी यान मरेमा एकै जनाले मा सो काम
गरी यान मारेमा सोही एकजना र धेरज
ै नाको हल भई
मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भ ने
माणबाट देिखन ठहन आएमा सोही मािनस मु य
यानमारा ठहछ । य तालाई सव वसिहत ज म
कै द गनपछ
ु । सोबाहेक अ लाई र यसैले मारेको वा
यसैका चोटले मरेको भ ने कुरा सो हातहितयार छाड् ने
कसैउपर कुनै माणबाट देिखने ठहन नआएमा सबैलाई
ज मकै द गनपछ”
ु भ ने यव था गरेको देिख छ भने
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१४ नं. ले “ यान मानाको मनसाय रहेनछ, यान
िलनपु नस मको इवी पिन रहेनछ, लक
ु चोरीकन
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा
रस था न नसक जोिखमी हितयारले हानेको वा
िवष खवु ाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात,
मु का इ यािद हा दा सोही चोटपीरले ऐनका यादिभ
यान मरेमा दश वष कै द गनपछ”
ु भ ने यव था गरेको
देिख छ । उि लिखत १३ (३) नं. ले मनसायपूवक
घटाइएको कायलाई र १४ नं. ले त कालको आवेशमा
भएको कायलाई उ लेख गरेका छन् भने यी दईु िबचको
िभ नतालाई समेत ट पारेको देिखने ।
मतृ कको मृ यु ितवादीकै कुटिपटबाट
भएको र उ कुरालाई ितवादीले पूण पमा वीकार
गरेको देिख छ । ितवादी र मृतकिबच पूव रसइिव
तथा झगडा भएको नदेिखएको, आ नो ीमतीलाई
समातेको देखेको अव थामा त कालको आवेशमा
ितवादी मृतकसँग झगडा गन गएको अव थामा
कुटिपट हँदा मतृ कको मृ यु हन पगु ेको देिखएको
हँदा ितवादीको कायलाई पूव रसइिवका कारण
सोचीस झी जानी बझ
ु ी मृतकको यान िलने मनसाय
राखी वा मनि थित बनाई िनजलाई मारेको भनी
मा न सिकएन । ितवादीले पिहलेदिे ख मतृ कले
ीमतीलाई िज याएको कारणले पूवमनसाय बनाई
कत य गरेको देिख छ भनी वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर रहेको भए तापिन वारदात भएको
िदन झगडा वा कुटिपट मृतकको त कालीन यवहारका
कारणले भएको देिख छ । मतृ कको यवहारले दईु िबच
पिहलादेिख नै झै-झगडा रहेको भए तापिन सोही
कारणले मानस मको पूव रसइवी रहे भएको भनी मा न
सिकने अव था नहने । वारदात समयमा मतृ कले मधु
आचायलाई अभ यवहार गरेकै कारणले उ घटना
घट् न गएको हँदा त कालको आवेशमा नै कसरु घिटत
भएको पिु हन आएको हँदा वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।

अतः ितवादी घन याम आचायलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजमको
कसरु मा सोही १४ नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय
हने गरी सु काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत पाटनको िमित
२०७४।३।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : महे साद पौड् याल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७६ साल भा ८ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ५
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७३-CI-१४९१, िनषेधा ा,
शारदा हलुवाई िव. भुटन भ ने मनोज साह
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात हेदा,
िनवेिदका शारदा हलवु ाईको नाउँ दताको िक.नं.१६१
को ०-०-८ ज गामा रहेको घर पखाल भ क लड् ने
गरी साँधमा रहेको िवप ीको ज गामा िवप ीले खाडल
खनाई रहेकोले सो रो न िनषेधा ाको आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेिदकाले माग गरेकोमा िवप ीले
िनवेदकको घर पखाल भ कने गरी कुनै खाडल खनेको
छै न । २०७१ सालको चै मिहनामा नै ज गा आवाद
गन आ नै ज गामा पैनी खनेको हो भनी िलिखत
जवाफमा उ लेख गरेको देिख छ । िनवेिदकाउपर
िवप ीको तफबाट िववािदत ज गाकै साँधमा िवप ीले
स री िज ला अदालतमा CP-२३७५ नं. को
िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउँ भ ने मु ा
दायर गरी कारबाहीमा रहेको भ ने देिखन आएको
छ । िनषेधा ाको आदेश जारी हनको लािग िवप ीले
िनवेदकको िनिववाद हक वािम व कायम रहेको
ज गामा अित मण गन वल स भावना रहेको हनपु न
ह छ । िनवेदनमा िनवेिदकाको नामको ज गामा खा टो
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खनेको भ ने नभई िवप ीले आ नै ज गामा खा टो
खनेको भ ने उ लेख गरेको देिखएको छ । अक तफ
िनवेिदकाले िनषेधा ाको आदेशबाट खा टो ख ने
काय रोक पाउँ भनेकोमा अवहेलना मु ामा पेस भएको
फोटोह बाट खा टो ख ने काय भइसके को भ ने
देिखन आएको छ । िवप ीको कायबाट िनवेिदकाको घर
बसोबासमा ित पु न गएको ख डमा स ब कानूनको
आधारमा उपचार खो ने कानूनी हक सरु ि त नै
रहेको र िववािदत ज गाकै साँध िसमानामा िनवेिदका र
िवप ीको िबच ज गा िखचोला मु ासमेत स री िज ला
अदालतमा कारबाहीमा रहेको भ ने देिखएकोले
उ ज गा िखचोला मु ामा असर पन गरी ततु
िनषेधा ाको िनवेदनमा िनषेधा ाको आदेश जारी गन
िम ने अव था नभएकोले िज ला अदालतमा चलेको
ज गा िखचोला मु ामा भाव पान मनसायका साथ
त य लक
ु ाई अदालतमा वेश गरेको भ नेसमेतको
आधारमा पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको
आदेश अ यथा देिखन नआउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ततु िनषेधा ाको िनवेदन खारेज हने ठह याई
भएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७३।२।२३ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िहरामाया अवाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७३-CI-१६९९, िनषेधा ा,
बासु काक समेत िव. मकवानपुर िज ला अदालतसमेत
हरिहसाब गराई पाउँ भ ने मु ा िवचाराधीन
रहेको कारणले रट िनवेदकको हकािधकार कुि ठत
भएको छ, छै न भ नेतफ हेदा, भ परु िज ला
अदालतमा िवप ी मीनाकुमारी लोहनी दाहालको
तफबाट दायर भएको चेक अनादर मु ामा भएको

अि तम फै सलाबमोिजम भरी पाउने ठहर भएको िबगो
भरी भराउमा चलेको कारबाहीलाई हरिहसाब गराई
पाउँ भनी िनवेदकको तफबाट परेको मु ाको आधारमा
िनषेधा ाको आदेशबाट िबगो भरी पाउँको कारबाही
रोक पाउँ भ ने माग रहेको देिखयो । अदालतको
अि तम भई बसेको फै सला काया वयन गन कायबाट
िनवेदकको िनिववाद हक चलनमा आघात परेको
भ ने देिखन आएन । अक तफ हरिहसाब गरी पाउँ भनी
िदएको मु ाको आधारमा िबगो भरी पाउँको कारबाही
रोक पाउँ भनी िदएको िनवेदन मागबमोिजम िज ला
अदालतबाट िबगोको कारबाही रो न निम ने भनी
भएको आदेश बदर गरी पाउन उ च अदालतमा िनवेदन
िदन स ने वैकि पक उपचारको कानूनी यव था
अवल बन नगरी दायर गरेको ततु िनषेधा ाको
िनवेदनबाट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
ु
अव था िव मान रहेको नदेिखने ।
अतः मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
िनवेदकले िबगोको कारबाही मल
ु तबी राखी पाउन माग
गरेकोमा मल
ु तबी रा न नपन गरी िज ला अदालतबाट
भएको आदेशउपर मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
महलको १७ नं. अ तगत पनु रावेदन तहमा िनवेदन गन
वैकि पक माग हँदाहँदै यस अदालतमा रट िनवेदन
िलई आएको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको
आदेश जारी गनपन
अव थाको िव मानता
ु
नदेिखएकोले रट िनवेदन खारेज हने ठह याई भएको
िमित २०७३।१०।२६ को उ च अदालत पाटन,
हेट डा इजलासबाट भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िहरामाया अवाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-CR-०७५८, िबना इजाजत
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वन पैदावार ओसारपसार गरेको, नेपाल सरकार िव.
भीमबहादुर खड् कासमेत
बरामदी काठ ओसारपसार गन गराउने
कायमा िजप दतावालास म देिखएका ितवादी
वीरबहादरु बोहराको संल नता रहेको भ ने मािणत
हन नआएकाले के वल काठ बरामद भएको िजप दता
रहेको नाताले मा िनजले दाबीको कसरु गरेको ठहर
गन यायोिचत नदेिखने ।
गाडी धनी वीरबहादरु बोहरा भए पिन सो
गाडी स चालन ितवादी भीमबहादरु खड् काले गरी
आएकोमा बरामद भएको अवैध काठ ओसारपसार गन
गराउने कायमा यी ितवादीह भीबहादरु र वीरबहादरु
बोहराको संल नता रहे भएको पिु हन नसके कोले
यी दवु ै ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने र काठ बरामद भएको से. १ च ३२५ नं. को
िजप स चालक भीमबहादरु खड् कालाई िफता िदने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको फै सला
िमलेकै देिखँदा अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव था, ितपािदत
िस ा तलगायत िमिसल संल न माणह समेतबाट
यी ितवादीह भीमबहादरु खड् का र वीरबहादरु
बोहराले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र िजप िफता
िदने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित
२०७२।३।८ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७४-CR-०७०७, ठगी, नेपाल सरकार
िव. पु पा खड् का (काक ) समेत
ततु मु ामा जाहेरवालाह
ितवादी
पु पा खड् का काक ले एकल पमा स चालन गरेको
उि लिखत क पनीमा उपि थत भई सो क पनीले
तोके को शु क रकम रािजखस
ु ीका साथ बझ
ु ाएको र

आफूले बझ
ु ाएअनु पको रिसदसमेत िलएको भ ने
बेहोराको ितवादीह ले मौकामा र अदालतमा समेत
आई गरेको बयान बेहोरालाई जाहेरवालाह को मौकाको
जाहेरी तथा अदालतमा भएको बकप बाट समेत पिु
भइरहेको भ ने कुरा िमिसल संल न कागज माणबाट
देिखएको छ । उि लिखत माणह बाट जाहेरवाला र
ितवादीह का िबचमा आपसी सहमितबाट रकमको
लेनदेन भएको प पमा देिखने ।
ठगीको कसरु कायम हन धोखा, गफलतमा
पारी िबगो िलए खाएको भ ने माणबाट अिभयोजन
गनले पिु गन स नपु न ह छ । ितवादीह ले गरेको
कायले जाहेरवालाह लाई धोखा, गफलतमा पारी
आ नो हकािधकारमा नरहेको अकाको चलअचल
धनमाललाई िलए खाएको भ ने पिन देिखन
आउँदनै । यसैगरी यी ितवादीह ले आफूसँग नभएको
कुरा आफूसँग छ भनी जाहेरवालाह लाई गफलतमा
पारेको वा गलत कुरालाई स े हो भनेर बेइमानीका
िनयतले धोका िदएको वा आ नो हकािधकार
नभएको अकाको धनमाल जहेरवालाह बाट िलए
िदएको िदलाएको भ ने पिन माणबाट पिु भएको
देिखँदनै । यसथ जाहेरवाला र ितवादीह को िबचको
यवहारलाई हेदा पिन ितवादीह ले ठगीको महलमा
उ लेख भएअनस
ु ारको अिभयोग मागदाबीबमोिजम
ठगीको प रभाषाअ तगतको कसरु गरेको भ ने कुरा
माणबाट पिु भएको देिखनसमेत नआउने ।
ततु मु ामा लेनदेनको स ब धमा
ितवादीह ले कपटपूण यवहार गरेको, झु याएको वा
जालसाजीपूण यवहार गरेको भ नेसमेत नदेिखएको
अव थामा फौजदारी दािय वको िसजना हन स ने
अव था देिखन नआउने ।
ततु मु ामा जाहेरवाला र ितवादीह ले
एक अकाको आपसी सहमितमा फम भन, ला ने शु क,
द तरु बझ
ु ाउने वा बझ
ु ाउन कबल
ु गन वा एक अकाको
िव ासमा रकमको लेनदेन गन, मु ा च दाच दैको
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अव थामा समेत रकमको लेनदेन गरी जाहेरवालाह ले
रकम बझ
ु ेको वा बझ
ु ाएको िवषय देवानी दािय वको
िवषयिभ पन ।
कुनै ितवादीले पनु रावेदन नगरेकै कारणले
मा ितवादी कसरु दार रहेको भनी मा ने अव था
नरहने ।
जाहेरवाला र ितवादीह का िबचमा
भएका लेनदेन कारोबारह आपसी सहमितमा
भएको भ ने देिखएको छ । ितवादीले सं थागत
पमा जाहेरवालाह बाट िलएको रकम िफता गन
ममा िखिचएका चेकह अनादर भए पिन पनु ः
जाहेरवाला र ितवादीह का िबच रकम िलनिु दनु भई
उि लिखत जाहेरवालाह ले रकम िलई पाइसके को
भ ने देिखन आएकोले ितवादीह ले अिभयोगप मा
िलएको ठगीको कसरु गरेको भ ने देिखन नआएको
भनी ितवादीह पु पा खड् का काक र पा डवराज
काक लाई ठगीको महलको १, ४ नं. को कसरु
कायम गरी सजाय गन गरेको सु काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०७१।३।२३ को फै सला उ टी
गरी ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ
िदने ठह याएको उ च अदालत पाटनको िमित
२०७३।७।२२ को फै सला अ यथा नदेिखने ।
तसथः ितवादीह पु पा खड् का काक र
पा डवराज काक ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।

हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. सुनबहादुर
गोलेसमेत
घटना िववरणका मािनस तथा मौकामा
बिु झएका मािनसह ले लेखाएको बेहोरा र
ितवादीह ले मौकामा िज ला शासन कायालयमा
गरेको बयान बेहोराबाट सनु बहादरु गोलेसमेतका
ितवादीह वनकुखरु ा मान भनी गएका र
ितवादीह म येका सनु बहादरु गोलेले गोली चलाएको
भ ने देिख छ । ितवादीह म ये पूणबहादरु गोले र
सनु बहादरु गोलेबाट भ वा ब दक
ु बरामद भएको भ ने
बरामदी मचु ु काबाट देिख छ । ितवादी पूणबहादरु
गोलेले आफूबाट बरामद भएको ब दक
ु आ नो भएको
र इजाजत प नभएको भनी सािबत रहेबाट सो ब दक
ु
िनजकै रहे भएको देिखन आयो । ितवादी सनु बहादरु
गोलेले आफूबाट बरामद भएको ब दक
ु आ नो नभएको
भनी बयान गरे पिन िनजले ब दक
ु चलाएकोमा सािबत
रहेको र िनजबाटै ब दक
ु बरामद भएको देिख छ । य िप
ितवादी राजु घलानले बरामद भएका ब दक
ु म ये एक
थान ब दक
ु मेरो भनी बयान गरे पिन िनजबाट ब दक
ु
बरामद नभएको र िनजको नामको इजाजत प नरहेको
अव था हँदा ब दक
ु जो यि बाट बरामद भएको हो
यसैले अवैध पमामा राखेको मा नपु न ।
हातहितयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९
को दफा ३(२) मा लाइसे स निलई वा लाइसे समा
तोिकएको सत ब देजमा नरही कुनै यि ले हातहितयार
वा खरखजाना बनाउन, ममत गन, आफूसाथ रा न वा
अ य थानमा रा न वा रा न लगाउन, एक पबाट
अक पमा प रणत गन वा बे न वा िब को लािग
िदन, रा नसमेत हँदनै भ ने कानूनी यव था रहेको
इजलास नं. ६
पाइ छ । यी ितवादीह िसत लाइसे स वा इजाजत
प नभएको, िनजी उपयोगको िनिम कानूनी तवरबाट
१
राखेको पिन नदेिखएको, िनज ितवादीह सनु बहादरु
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. गोले र पूणबहादरु गोलेबाट अवैध ब दक
ु बरामद भएको,
ी िव व भर साद े , ०६८-CR-०८०७, िनज ितवादीह ले यसरी ब दक
ु रा नपु न आधार
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कारण र माणसमेत पेस गन नसके को अव थामा
यी ितवादीबाट बरामद ब दक
ु िवना इजाजत अवैध
पमा राखी वनकुखरु ा मान भनी यी ितवादीह ले
हातहितयार िलई गई आफूह ले बोके को ब दक
ु बाट
गोली चलाएकोसमेतको काय उ कानूनी यव थाको
ितकूल भएको मा नपु न देिखयो । यसरी कानूनले
इजाजत प नभई ब दक
ु ज तो हातहितयार चलाउन
वा िलई िहँड्न ितब ध गरेको अव थामा ितवादीह
सनु बहादरु गोले र पूणबहादरु गोलेले इजाजत िवना
ब दक
ु ज तो घातक हातहितयार बोक िहँडेको र गोली
चलाई दाबीबमोिजम कसरु गरेको पिु हन आउने ।
ितवादीह सनु बहादरु गोले र पूणबहादरु
गोलेलाई अिभयोग दायर हँदाको अव थामा ३ वषदेिख
५ वषस म कै द अविध सजाय हने अव था घट् न गई
६ मिहनादेिख १ वषस म कै द हने यव था रहेको
देिख छ । फौजदारी यायको मा य िस ा तअनस
ु ार
कसरु गदाको अव थामा भ दा सजाय गदाको
अव थामा घटी सजाय हने गरी सजायको यव था
प रवतन भएमा घटी सजायको यव था लागु हने
मा यता रहेको छ । चिलत के ही फौजदारी मु ा
खारेज गन र द ड सजाय िमनाहा िदने ऐन, २०२० को
दफा ४(३) मा ग रएको यव थाअनस
ु ार "...सािबकको
मल
ु क
ु ऐनबमोिजम भएको सजायभ दा अनस
ु ूचीमा
उ लेख भएको नेपाल ऐनमा कम सजाय तोिकएको
रहेछ भने सो बढी भए जित सजाय वतः िमनाहा
भएको मािनने छ भ ने यव था गरेको पाइ छ । य तै
International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR) को धारा १५(१) को अि तम
हरफमा ..."If, subsequent to the commission of
the offence, provision is made by law for the
imposition of a lighter penalty, the offender
shall benefit thereby. भ ने यव था ग रएको र

नेपाल ICCPR को प रा भएकोले सजाय गदाका
बखत कम सजाय हने गरी कानूनमा प रवतन भएमा
घटी सजायको लाभ ितवादीह सनु बहादरु गोले र
पूणबहादरु गोलेले ा त गन नै देिखने ।
ितवादीह सनु बहादरु गोले र पूणबहादरु
गोलेलाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ मा
ग रएको िमित २०७२।११।१३ गतेको संशोधनपिछको
दफा २०(२)(क) बमोिजम ६ मिहनादेिख १ वषस म
कै दको यव था आकिषत हने हँदा ऐ. ऐनको दफा
२०(२)(क) बमोिजम यूनतम ६ मिहना कै द सजाय
हने ठहछ । उि लिखत ितवादीह सनु बहादरु गोले
र पूणबहादरु गोलेबाट बरामद ब दक
ु अवैध ठहर गरी
ऐ. ऐनको दफा १६ बमोिजम जफत गरेपिछ अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गरी सजाय गनपनमा
ु
सफाइ िदने गरी भएको सु िज ला शासन कायालय,
रौतहटको फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०६७।२।४ को फै सला सो
हदस म िमलेको नदेिखने ।
ितवादीह म ये राजु घलान र दगु ाबहादरु
लो चनको हकमा िवचार गदा ितवादी दगु ाबहादरु
लो चन कसरु मा इ कार रही बयान गरेका र यी
ितवादीबाट हातहितयार ब दक
ु बरामद नभएको र
िनजले हितयार चलाएको भ ने पिन िमिसल संल न
माणबाट देिखँदैन । यसैगरी ितवादीम येका
राजु घलानले बरामद भएको ब दक
ु म ये एउटा
ब दक
ु आ नो भएको भनी बयान गरे पिन िनजबाट
बरामद नभएको, िनजको देिखने इजाजतप समेतको
माण नभएको र वादी प का सा ीह ले समेत यी
ितवादीले हातहितयार चलाएको भ न नसके को
अव थामा िनजले समेत अवैध हातहितयार िलई
चलाई कसरु गरेको भ न िम ने नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार माणबाट यी
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ितवादीह राजु घलान र दगु ाबहादरु लो चनको
हकमा स म सफाइ िदने गरी भएको सु िज ला
शासन कायालय रौतहटको फै सला सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६७।२।४
को फै सला सो हदस म िमलेकै देिखँदा सदर हने र
ितवादीह सनु बहादरु गोले र पूणबहादरु गोलेलाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको सु िज ला
शासन कायालय, रौतहटको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६७।२।४ को
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
ितवादीह सनु बहादरु गोले र पूणबहादरु गोलेलाई
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०
(२)(क) बमोिजम जनही ६ (छ) मिहना कै दको सजाय
हने ।
इजलास अिधकृ त: महे साद भ राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७०-CI-०७४५, फै सला
बदर, के शल मी तुलाधरसमेत िव. मनोरमा देवी
तुलाधर
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यथ वादी मनोरमा देवी तल
ु ाधरले सु
अदालतमा अंश चलन मु ामा अ.बं.१३९ नं. बमोिजम
बयान गदा आफू २०३२/३३ सालितर नै अंश िलई
छु ी िभ न भइसके को भ ने बेहोराको िजिकर गरेको
पाइयो । पनु रावेदक ितवादीले समेत सो त य वीकार
गरेको देिख छ । िभ न भइसके को हँदा पनु रावेदक
ितवादीह तथा यथ वादीिबच एक अकाको नाम
दताको स पि मा अंश हक ला ने वा ब डा गनपन
ु
अव था देिखँदैन । यस अव थामा वादी के शल मी
तल
ु ाधरसमेत, ितवादी सवु णसागर तल
ु ाधर भएको
दे.दा.नं.५८२२ को अंश मु ामा िक.नं.६४ को
ज गाम ये आधा भागमा मा अंशब डा ला नेमा वादी
मनोरमाको समेत आधा हक िह साको िक.नं.६४
को स पूण ज गालाई नै ४ भाग लगाउने गरी भएको
सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला िु टपूण
देिखँदा सो फै सला के ही उ टी गरी िक.नं.६४ को
आधा ज गामा वादीको हक हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला मनािसब देिखने ।
तसथ िववेिचत आधार र कारणबाट सु
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६७।११।१२
मा वादी दाबी नपु ने ठह याई भएको फै सला के ही उ टी
भई िक.नं.६४ को आधा ज गा वादीको हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।७।११ मा
भएको फै सला
इजलास अिधकृ तः महे साद भ राई
इित संवत् २०७४ साल चै १३ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६९-RB-००५७, मोटर
िबमा, युगेशभ वादे े िव. काश िकरण बम

ततु मु ामा िबमा गराइएको या ु बस
(मोटर) दघु टना भएको र सो दघु टनाको ितपूित
पाउन मु य दाबी रहेको छ । सु िनणय गन िनकाय
िबमा सिमितले दघु टना भएको बसका धनीले
ितपूितको दाबी खारेज गन गरी िनणय गरेको
देिख छ । सु िनकायले िनणय गदा ित त सवारी
साधनको इि जन खोिलएको अव थामा पाइएको,
मु य पाटपज
ु ा भ भसेट तथा िप टन फे ला नपरेको,
ित त मोटरमा दघु टनाज य कुनै संकेत नभएको,
इि जन न बर पढ् न र बु न नसिकने गरी वालह
पारी ित पु याइएको, चेिसस नं. हटाउनको लािग
यास ग रएको, के ही भाग दे न सिकने फोटोसमेत
संल न रहेको, निजकको हरी टेसनमा दघु टना र
घाइते यि ह को उ लेख भई अिभलेख नभएको
तथा दाबीकताले घाइते तथा उनीह को उपचारको
स ब धमा प पान नसके को, गाडी ममत गन मा
कोटेसन पेस गरेकोमा उ कोटेसनसमेत ितअनु प
निमलेको उ लेख भएको दाबीकताले दघु टनाबाट मोटर
ित त भएको हो भनी पिु गरेको नदेिखएको हँदा
सभयरको ितवेदनको आधारमा िबमालेखबमोिजम
भु ानी गन नपन भ ने िबमकको भनाइलाई अ यथा
भ न निम ने ।
सभयरले सभ गरी ितवेदन िदएको र सो
ितवेदनमा या ु गाडी दघु टना भई के ही या स
ु मेत
घाइते भएकोले उपचारको लािग पठाइएको तथा
दघु टना भएको गाडीका स पूण पाटपज
ु ा सरु ि त
थानतफ लैजानसमेत िबिमतलाई प लेखेको
देिख छ । या ु गाडी दघु टना भई ित भएको कुरा
िमिसल संल न कागजातबाट प पमा देिखँदादेिखँदै
िबमकले लेखेको जवाफकै आधारमा िबिमतको दाबी
खारेज गरेको िनणय कानूनस मत नदेिखने ।
ना.२ ख ९७१३ को बस दघु टनास ब धी
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िमिसल साथ संल न त वीरह वाट बस दघु टना
भएको देिख छ । इलाका हरी कायालय, तु सीपरु को
िमित २०६५।२।२६ को िसफा रस प मा उपरो
बस दघु टना भएको र मोहनथापासमेतका ११ जना
यि ह घाइते भएको बेहोरा उ लेख हनल
ु े पिन बस
दघु टना भएको मािणत ह छ । सभयर इ. गोपीनाथ
खरेलले िमित २०६५।२।३० मा िजते बहादरु
शाहलाई लेखेको प मा दघु टना भएको गाडी न बर
ना.२ ख ९७१३ को गाडीलाई सरु ि त ममत गन
थानमा लैजान भिनएको एवं गाडीका स पूण
पाटपज
ु ा सरु ि त ठाउँमा लैजान हन भ ने बेहोराले
गाडी दघु टना भएको देिखँदा सभयरको रपोटको
पृ २ को Extent of Damages शीषकअ तगत
गाडीमा भएको Damages को िववरण उ लेख भएको
पाइ छ । सभयरले ममतको लािग तयार भएको
कोटेसनको फोटो गाडीमा भएको Loss सँग मेल
खाँदैन भनेको र सभयरले गरेको Comment
सिहतको रपोटलाई आधारमानी िबमा सिमितले
िमित २०६७।९।१ मा गरेको िनणय िमलेको नदेिखँदा
उ टी गरी िनवेदकले िबमा लेखबमोिजम ितपूित
पाउने ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः उि लिखत आधार माणबाट सु को
िनणय उ टी गरी िबिमतलाई ितपूित भराई िदने
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६९।०१।३१ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः िड लीराम साई
फै सला लेखनमा सहयोग गन इजलास अिधकृतः
धनिसंह िगरी
क यटु रः च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभु म् ।

४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-RB-०२४९,
ज रवानाको कारबाही बदर, अिनल हाडा िव. नेपाल
रा बैङ्क के ीय कायालय, बालुवाटारसमेत
पनु रावेदक अिनल हाडा नेपाल हाउिजङ
ए ड मच ट फाइना स िल. िड लीबजार काठमाड मा
महा ब धकको पमा कायरत रहेको अव था
देिख छ । नेपाल रा बक िव क पनी सपु रीवे ण
िवभागले च.नं. ११४३ बाट िमित २०६९।०९।२९
गते पनु रावेदकलाई अिनयिमत काय गरेको देिखएको
भनी अिनयिमत देिखएका कायह बदुँ ागत पमा
खल
ु ाई पनु रावेदकसँग प ीकरण मागेको र यी
पनु रावेदकले िमित २०६९।१०।१७ गते बदुँ ागत पमा
नेपाल रा बक िव क पनी सपु रीवे ण िवभागसम
प ीकरणको जवाफ पेस गरेको देिख छ । िनज
पनु रावेदकले पेस गरेको प ीकरण स तोषजनक
नरहेको तथा य तो बिकङ अिनयिमततालाई
िन सािहत गन आव यक भएको भनी नेपाल
रा बकका गभनरसम िमित २०७०।०४।२२
गते िट पणी पेस भएकोमा “बिकङ अिनयिमतताको
सघनतालाई हेरी िनजलाई ज रवाना लगाउने र
अ य कारबाही अिघ बढाउने ताव वीकृत” भनी
गभनरबाट िमित २०७०।०४।२३ गते िट पणी सदर
िनणय भएको देिखने ।
पनु रावेदक
अिनलकुमार
हाडाबाट
ा
प ीकरण जवाफ त यहीन अपूण एवं
स तोषजनकसमेत नपाइएको नेपाल रा बक
िव क पनी सपु रीवे ण िवभागले यी पनु रावेदक
अिनल हाडाको नाममा िमित २०७०।०४।२४
गते नगद ज रवाना ग रएको बारेको प पठाएको
देिखयो । शासिनक कायको िसलिसलामा पेस गरेको
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िट पणीलाई आधारमानी िट पणी सदर गरेको देिख छ ।
िनज पनु रावेदकलाई ज रवानाको िनणय गनपु ूव िनजले
पेस गरेको प ीकरणको जवाफ स तोषजनक नभएको
भ नेस म उ लेख ग रएको पाइ छ । ज रवानाको
सजाय गदा िट पणी सदर गन अिधकारीले प पमा
पनु रावेदकले पेस गरेको प ीकरणको जवाफमा
स तोष नहनक
ु ा कारण नै नखोली ज रवानाको िनणय
सदर गरेको पाइयो । उि लिखत त य तथा िनणयको
प र े यमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७१।५।४ मा भएको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
अतः नेपाल रा बकका गभनरले तहतहबाट
उठेको िट पणीलाई िट पणी सदर गनपन
ु कारण उ लेख
नगरी ज रवाना गनगरी गरेको िमित २०७०।४।२३ को
िनणय िमलेको नदेिखँदा बदर गरी जो जे बु नपु न बझ
ु ी
कानूनबमोिजम िनणय गन स बि धत फाइल नेपाल
रा बकमा पठाइिदने ठह याई भएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७१।५।४ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
फै सला लेखनमा सहयोग गन इजलास अिधकृतः
धनिसंह िगरी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभु म् ।

यि ले पाउने देिख छ । उि लिखत नाताका
यि म ये कसलाई मोही रो ने हो सो अिधकार
ज गावालालाई दान गरेको देिख छ । दाबीको िक.नं.
६१ र िक.नं. ४०९ को ज गाको दतावाला मोही
शेख फ रदको मृ यपु िछ ज गावाला िव दे र साद
यादवले िनजको छोरा शेख आिवद हसेनलाई
प याएकोमा िनजको मृ यु भएकोले िनजको छोरा
यथ ितवादी शेख महफुजलाई भूिमस ब धी ऐन,
२०२१ को दफा २६(१) बमोिजम मोहीमा प याएको
छु भनी भूिम सधु ार कायालयमा िनवेदन िदएको
देिख छ । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)
मा उि लिखत नातािभ का यि रहेका यथ
ितवादीलाई ज गावालाको हैिसयतले प याइसके को
अव थामा पनु रावेदनमा िजिकर िलएबमोिजम अ य
आचरणगत तथा यवहारगत माणह खोिजरहनपु न
औिच यसमेत देिखँदैन । ज गावालाले प याइ नसके को
अव थामा मा अ य यवहारगत तथा आचरणगत
माणह को सा दिभकता रहने ह छ । यी पनु रावेदक
वादीलाई ज गाधनीले भूिमसधु ार कायालयमा मोही
प याएको कुनै कागज गरेको देिखँदनै । ज गाधनीले
यथ ितवादी शेख आिवदलाई प याएको भ ने
देिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार माणबाट
वादी दाबी पु न नस ने ठह याई सु भूिम सधु ार
कायालय, रौतहटबाट िमित २०७१।५।४ मा भएको
िनणय सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०७१।१२।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : सिु दपकुमार भ राई
इित संवत् २०७५ साल असार २१ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी बमकुमार
े ठ, ०७०-CR-१३८८, अवैध वन पैदावार ओसार

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७२-CI-०९८४, मोही नामसारी, शेख
तैयव िव. िव दे र साद यादव
मोहीको हक िनजको एकासगोलका पित,
प नी, छोरा, छोरी, आमा, बाब,ु धमपु , धमपु ी,
छोरा, बहु ारी, नाित, नाितनी, नाितनी बहु ारी, दाजु
भाइ वा िददीबिहनीह म ये ज गावालाले प याएको
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पसार, मोहन नेपाली िव. नेपाल सरकार
वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ) र
सोही ऐनको दफा ६६ लाई सम तामा अ ययन गनपन
ु
ह छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ) हेदा "दफा
४९ को ख ड (घ), (ङ), (च), (छ) वा (ज) अ तगतको
कसरु गनलाई कसरु सँग स बि धत वन पैदावार जफत
गरी .....सजाय हनेछ" भ ने र ऐ. को दफा ६६ ले "यो
ऐनबमोिजम सजाय हने कसरु गरेको ठह रएमा कसरु मा
बरामद भएका सबै बोझबाहक, औजार, चौपाया र
अ य साधनह जफत हनेछन् । तर िबगो दश हजार
पैयाँभ दा क ती मोल पन वन पैदावार लादी याउने
टे टर, क, लहरी, मोटर र अ य सवारी साधनको
हकमा य तो सवारी साधन जफत नगरी उ
काय गनलाई अ य दफाले हने सजायमा दश हजार
पैयाँस म थप सजाय हनेछ" भ ने कानूनी यव था
रहेको छ । यी दईु दफाह िबच य अ तरस ब ध
रहेको पाइ छ । सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतले
बरामद काठको गोिलयाको .१०,८९६।- िबगो कायम
गरी िबगोको दो बर .२१,७९२।– यी ितवादी
मोहन नेपालीसमेतलाई दामासाहीले ज रवाना गरेको
देिख छ । उ फै सलालाई यी पनु रावेदक मोहन
नेपालीसमेतका ितवादीह ले चनु ौती िदन सके को
अव था छै न । यसरी अवैध काठ ओसार पसार गरेको
ठह याई यी पनु रावेदक ितवादी मोहन नेपालीसमेतलाई
.२१७९२।– ज रवाना हने ठह याएको सु िज ला
अदालतबाट भएको फै सला अि तम भएर रहेको छ ।
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु मा यी पनु रावेदक
ितवादी मोहन नेपालीसमेतको संल नता देखाई अवैध
काठको िबगो .१०,८९६।– कायम गरी उ िबगो
.१०,८९६।– को दो बर .२१,७९२।- ज रवाना
हने गरी सु िज ला अदालतबाट फै सला भएको
छ । सो फै सलालाई यी पनु रावेदकसमेतले वीकार गरी

बसेको अव था देिख छ । यसरी दश हजार पैयाँभ दा
बढी िबगोको वन पैदावार ओसार पसार गन बोझबाहक
सवारी साधन अिनवाय पमा जफत हने भ ने वन ऐन,
२०४९ को दफा ६६ ततु मु ामा आकिषत हने नै
देिखने ।
अत: वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को
प र े यमा सु िज ला अदालतले १० हजारभ दा
बढीको मोल िबगो कायम गरी सो मोल िबगोको आधारमा
पनु रावेदक ितवादी मोहन नेपालीसमेतलाई सजाय
ग रसके पिछ य तो वारदातमा योग भएको सवारी
साधन वतः नै जफत हने देिख छ । तसथ, पनु रावेदन
अदालत तल
ु सीपरु ले सु िज ला अदालतको
फै सलालाई के ही उ टी गरी वारदातमा योग भएको
टे टर जफत हने ठह याएको िमित २०७०।३।९ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः सिु दपकुमार भ राई
क यटु र : िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल चै १२ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िव भर साद े ठ, ०७०-CR-१६०१, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
काश कटुवाल े ी
ितवादी काश कटुवाल ीले मौकामा
अनस
ु धानको ममा अनस
ु धान अिधकारीसम
आरमाया धान र एलमाया था सँग भेट भएपिछ
िनजह लाई ललाई फकाई िनजह को अिभभावकको
म जरु ी बेगर भारतमा लगी एलमायालाई प जावीको
घरमा र आरमायालाई जल धर प जावीको घरमा
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काममा लगाइिदएको हो । सोबापतमा भा. . १०/१०
हजार िदने सहमित भएको हो । सो रकम खच
ग रसके को छु भनी मौकामा बयान गरेको देिखने ।
िनजले अदालतसम मोरङ हसनदह
आएको समयमा जाहेरवालीसँग िचनजान भई िनजसँग
र एलमाया चौधरीको आमाबाबस
ु मेतले आ ना
छोरीह लाई भारतमा लगी काममा लगाइिदनु प यो
भनेकाले िनजह को अनरु ोधमा भारत चि डगढ लगी
ब चा हेन काममा लगाइिदएको हो, िब गरेको होइन,
खाना र बाटो खच भनी प जावीले .४,०००/- िदएको
हो भनी बयान गरेको देिख छ । िनज ितवादीका
सा ी दलबहादरु पोखरेलले अदालतमा बकप गदा
ितवादी नरा ो मािनस नभएको हँदा िनजले भारतमा
लगी पीिडतलाई बेचिबखन गरेका होइनन् भनी बकप
गरेको देिख छ । यसरी पीिडतलगायत पीिडतका
अिभभावकले अिभभावकको सहमित र म जरु ीबेगर
ितवादीले पीिडतलाई भारत लगेको हो भनी िकटानी
साथ उ लेख गरेको र पीिडतको अिभभावकको
स लाह एवम् म जरु ीले ितवादीले पीिडतह लाई
लगेको भनी ितवादीले व तिु न ठ ठोस माण
देखाउन तथा पेस गन नसके को अव थामा ितवादीले
पीिडतह लाई अिभभावको म जरु ी र सहमितबेगर
भारतमा काममा लगाई िदने भनी ओसारपसार गरेको
भ ने पिु हन आउने ।
पीिडतह ले अनस
ु धान अिधकारी र
अदालतमा ितवादीले बेचेको भनी काम लगाउने घरको
मािलकले भनेको भनी उ लेख गरे पिन ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारीसम मैले िनजह लाई
बेचिबखन गरेको होइन । दवु ैलाई प जावीको घरमा
काम लगाइिदने भनी लगेको हो भनी उ लेख गरेको र
अदालतमा समेत पीिडतह लाई मैले घरयासी काममा
लगाउने भनी भारतमा लगी काममा लगाइिदएको हो

भनी उ लेख गरेको देिख छ । अिभभावको आ हमा
पीिडत एलमायालाई ितवादीको छोराले िफता
याएबाट ितवादीले िब गरेको िथयो भनी भ न
सिकने अव थासमेत नदेिखने ।
पीिडतह ले ितवादीले यो यितमा िब
गरेका हन् भनी िकटानी साथ उ लेख नगरी आफूले
तलब मा दा िदन इ कार गद घरमािलकले भनेको भनी
मा उ लेख गरेको देिख छ । पीिडतह लाई बेचिबखन
गरेको हो भ ने त य िमिसल संल न अ य माणह बाट
खु दैन । ितवादीले पीिडतह लाई बे न मोलमोलाई
गरेको र सो बेचेबापत यित पैसा िलएको भनेर पिु हन
स ने अव था पिन छै न । ितवादीले खाना र बाटो
खचबापत पैसा िदएकोस म उ लेख गरेको अव था
छ । य तो अव थामा ितवादीले पीिडतलाई भारत
लगेको भए पिन िब नै गन भारतमा लगेको हो भनी
भ न सिकने अव था नदेिखने ।
ततु वारदातमा ितवादीले पीिडतह लाई
भारतमा लगी घरायसी काममा लगाएको भ ने पिु
भइरहेकोमा िनजले पीिडतह लाई बेचिबखन गरेको
भ ने िमिसलबाट पिु हन स दैन । य तो पीिडतह लाई
भारतस म पु याई घरायसी काममा लगाएको पिु
भइरहेको अव थामा अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय नगरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
िु टपूण भएको भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को
कसरु मा ऐ.ऐनको दफा १५(१)(छ) बमोिजम कै द वष
१०(दश) हने ठह याएको िमित २०६९।०६।११ को
सु मोरङ िज ला अदालतको फै सलामा अिधकतम्
सजाय गन गरेको हदस म के ही उ टी भई ितवादीलाई
कै द वष ७(सात) हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
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िवराटनगरको िमित २०७०।३।३० को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िव णु साद आचाय
क यटु रः िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िव व भर साद े ठ, ०७२-CI-२०६९, मोही
नामसारी, गु जे वर माणी िव. दाइवती माणी
सािबक किमणीदेवी राजपतु नीको नाममा
सािबक िक.नं.२१ को ज गाको िवप ीको ससरु ा
नकछे दी माणी मोही भएकोमा २०६५ सालमा
ज गाधनी र मोहीिबच ज गा घरसारमा नै बाँडफाँट गन
सहमितअनस
ु ार ज गाधनी किमणीदेवीबाट िवप ीले
मोहीफाँटबापत ज गा हालको बकसप बाट िलई
िवप ी दाइवतीको नाममा िक ाकाट भई िक.नं.५९४
को ०-२-१९१/२ दता कायम भएको हो । त प चात्
उ ज गा िदने दाइवती माणी र िलने बदु रु यादव
भई िमित २०६४/०१/१२ मा र.नं.८९७४ को पा रत
राजीनामा ारा हक ह ता तरण गरेको उ पा रत
राजीनामाको ितिलिपबाट देिखने ।
दाइवती माणीले बदु रु यादवलाई पा रत
ग रिदएको राजीनामा िलखतको मोही महलमा
जोताहा खाली भनी उ लेख गरेको उ राजीनामा
िलखतको ितिलिपबाट देिखन आएको सो ज गा
नै िदने बदु रु यादव र िलने गु जे वर माणी भई
िमित २०६५/१०/१२ मा र.नं.८४४७ को पा रत
राजीनामाबाट ख रद गरेको देिखयो । यसरी आफूले
ज गाधनी भई िब गदाको अव थामा जोत खाली
भनी उ लेख गरी राजीनामा गरी िदइसके पिछ अिहले
आएर सो ज गामा म मोही भ न माण ऐन, २०३१ को
दफा ३४ मा यवि थत िवव धनको िस ा तले िम ने

देिखँदनै ।
आफै ँ ज गाधनी र आफै ँ मोही हन
स दैन । यसकारण दाबीको उ िक.नं.५९४ को
ज गाको मोही िनज दाइवती माणी हन नस ने
अव थामा मोही नामासारी हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट भएको फै सला िमलेको
नदेिखँदा उ टी हने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
मोही नामसारी हने ठह याई भूिम सधु ार कायालय,
स तरीबाट िमित २०६९/०३/२१ मा भएको िनणय
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०६९/१२/२६ मा भएको फै सला िमलेको
नदेिखँदा उ टी हने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव वकमा
क यटु र : िसजन रे मी
इित संवत् २०७५ साल जेठ १५ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-१४९२, ०७१-CI०९४०, िनषेधा ा, गु जे र माणीसमेत िव.
दाइवती माणी, गु जे र माणी िव. दाइवती
माणी भएको मु ाको फै सला यसै कृितको
रहेको ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७५-RC-००२७, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. बलराम पोखरेल
यथ ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी
दखा त, शव परी ण ितवेदन, घटना िववरण कागज,
व तिु थित मचु ु का एवं ितवादीको अनस
ु धान
तथा अदालतसम को सािबती बयानसमेतका िमिसल
संल न माणह बाट मृतक च लाल भ ने िभमलाल
पो ेल र कृ णकुमारी पो ेलको मृ यु यी यथ
ितवादीले इँटाले पटकपटक हार गरेको कत यबाट
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हन गएको त य िनिववािदत पमा थािपत हन
आउने ।
यथ ितवादी बलराम पो ेलले पिहलो
पटक इँटाले हानी ग लीमा लिडसके को िभमलाल
पो ेललाई टाउको ज तो मािनस मन स ने स भावना
रहेको संवेदनशील अङ् गमा पटकपटक हार गरेको
र ीमती कृ णकुमारी पो ेललाई पिन पटकपटक
इँटाह याई टाउको ज तो मािनस मन स ने
स भावना रहेको संवेदनशील अङ् गमा पटकपटक
हार गरी अब त मरे होलान् भनी छोडी जानल
ु े
यथ ितवादी बलराम पो ेलको मतृ कह लाई
मान मनसाय िथयो, िथएन भनी खोजी गनु आव यक
नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार, कारण र
िस ा तबाट यी यथ ितवादी बलराम पो ेलले
टाउको ज तो मािनस मन स ने स भावना रहेको
संवेदनशील अङ् गमा पटकपटक हार गरी मतृ कह
िभमलाल पो ेल र कृ णकुमारी पो ेललाई
कत य गरी मारेको त य यी यथ ितवादीले
अिधकार ा त अिधकारी र सु अदालतसम गरेको
सािबती बयानलाई मृतकह को शव परी ण ितवेदन,
घटना थल कृित मचु ु का, लासजाँच कृित
मचु ु का, जाहेरी दखा त, घटना िववरण कागज एवं
व तिु थित मचु ु काका मािनसह को कथनसमेतबाट
पिु ट हन आएकाले िनज यथ ितवादी बलराम
पो ेललाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १ नं. तथा १३(३) नं. को
कसरु अपराध कायम गरी सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठह याई
आ नै ीमती परपु षसँग करणी िलनिु दनु ग ररहेको
अव थामा दे दाको रसको आवेगमा आई घटना थल
निजकमा रहेका इँटा उठाई कुटिपट गरी मतृ कह लाई

कत य गरी मारेको र घटना घटाइसके पिछ पिन नभागी
आफै ँ ले हरीलाई खबर गन जाँदै गदा प ाउ परेको
अव था हँदा अपराध गदाको अव था, प रि थित एवं
ितवादीले अदालतको याियक ि यामा पु याएको
सहजतासमेतलाई िवचार गरी ितवादी बलराम
पो ेललाई सव वसिहत ज मकै द गदा चक पन
हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम दश वष
कै द सजाय हने गरी साधक जाहेर गरी सु प देही
िज ला अदालतबाट िमित २०७३।३।३० मा भएको
फै सला सदर हने ठह याई िमित २०७४।३।१९ मा
उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु बल इजलासबाट भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा डेय
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १७ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०६८-CI-०६१०, ज गा िखचोला चलन,
कमलाल िघिसङ िव. सकु तलाकुमारी थापा
पनु रावेदक ितवादीले आ ना बाजे
कृ णबहादरु िघिसङ र बाबु कुलबहादरु भ ने
तल
ु बहादरु िघिसङ रहेको भनी िजिकर िलएको, बाजे
कृ णबहादरु िघिसङ िमित २०३५।५।३ मा र सोभ दा
१५ वष अगािड बबु ा कुलबहादरु भ ने तल
ु बहादरु
िघिसङ िमित २०२० सालमा वगबास भएको र आमा
फुलमाया र बजै वगबास भई एकमा नाित आफू मा
बाँक रहेको, आ नो नाग रकताको माणप , बबु ाको
नाम कुलबहादरु भ ने तल
ु बहादरु रहेको िसफा रस,
ज गाधनी दता माणपज
ु ा, नाता मािणत माणप ,
मोही नामसारी स ब धमा िमित २०६२।८।३ को
िसफा रस मचु ु का, िमित २०४५।७।१५ गतेको
साना िकसान बकमा िधतो िलँदाको िधतोप को
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मािणत न कल ा त गरेको मेरो बाबु बाजेको
तीनपु ते माणलाई माणमा निलई ज गा ख रद
िब को कागज नबझ
ु ी िवप ी वादीले यी ितवादीको
बाबु र बाजे फलाना हन् भनी माण गज
ु ान नसके को
अव थामा अनिधकृत यि गा.िव.स. सिचवले िमित
२०५४।४।१ मा िदएको िसफा रसलाई आधार मानी
गलत माण नला ने किथत झु ा माणलाई आधार
मानी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट फै सला भएको
भनी िजिकर िलएको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादी कमलाल िघिसङको
ज गाधनी माण पज
ु ामा बाबक
ु ो नाम कुलबहादरु भनी
उ लेख भएको छ भने नाग रकताको माणप मा
तल
ु बहादरु भनी उ लेख भएको देिख छ । यसरी यी
पनु रावेदक ितवादी कमलाल िघिसङको बाबक
ु ो नाम
िविभ न िलखतमा फरकफरक देिख छ । सनु माया
पाि नको नाग रकताको माणप मा बाबक
ु ो नाम
कृ णबहादरु िघिसङ भनी उ लेख भएको छ । सनु माया
पाि नले िमित २०५४।३।१५ मा मोही नामसारीको
लािग िसफा रस पाउँ भनी ज दी गा.िव.स. मा िदएको
िनवेदनअनस
ु ार सो गा.िव.स.को वडा नं. ६ का वडा य
ने बहादरु राउतसमेतलाई रोहवरमा राखी सजिमन
गरी िमित २०५४।४।१ मा िसफा रस गरेको देिख छ ।
सो िसफा रसमा कृ णबहादरु िघिसङ र िनजको ीमती
मनमाया िघिसङको मृ यु भइसके को र िनजह को
हकदार एकमा छोरी सनु माया पाि नबाहेक कोही
नभएको भनी उ लेख गरेको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादी कमलाल िघिसङले
पनु रावेदनप मा उ लेख गरेका आ नो नाग रकताको
माणप , बबु ाको नाम कुलबहादरु भ ने तल
ु बहादरु
रहेको िसफा रस, ज गाधनी दता माणपज
ु ा, नाता
मािणत माणप , मोही नामसारी स ब धमा

िमित २०६२।८।३ को िसफा रस मचु ु का, िमित
२०४५।७।१५ गतेको साना िकसान बकमा िधतो
िलँदाको िधतोप लगायतका कागजातह का मािणत
न कल िनवेदन साथ पेस गरेको नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार माण र
िस ा तसमेतबाट बहसका
ममा देखाइएको
राजीनामा कागजमा आ नो, बाबक
ु ो र बाजेको नाम
तीनै महलमा काटेको देिखएको र सो काटेको ठाउँमा
सहीछाप भएको नदेिखएको, लगाउको जालसाजी
मु ामा िमित २०२७।१०।२७, िमित २०३९।१२।१७
र िमित २०३८।२।७ का पा रत राजीनामाका
ितिलिपह मालपोत कायालय, सलाहीबाट
िझकाउँदा उ िलखतह को स कल ित िमित
२०६२।१२।२३ मा माओवादीह ले गराएको
तोडफोड र आगजनीबाट न भएको भनी जवाफ
पठाएको, उि लिखत कागजातह िज ला अदालतमा
ितउ रप साथ पेस नगरेको, सनु मायाले िलएको
मृ यु दता माणप र िसफा रस तथा यी वादीले
िलएको िसफा रसलाई चनु ौती िदई बदर गराउन
यी पनु रावेदक ितवादीले पहल गरेको नदेिखएको,
राजीनामामा बाबक
ु ो नाम तल
ु बहादरु उ लेख भएको,
ज गाधनी माणपज
ु ामा बाबक
ु ो नाम कुलबहादरु
उ लेख भएकोसमेतबाट यी पनु रावेदक ितवादी
कमलाल िघिसङ िक.नं. ८५ को मोही कृ णबहादरु
िघिसङको नाित नाताका यि हन् भ ने नदेिखएकाले
वादी दाबीबमोिजम िक.नं.२९६ को ०-४-१३ ज गा यी
ितवादीले िखचोला गरेकोले िनजको क जा िखचोला
मेटाई वादीले उ ज गा चलनसमेत चलाई पाउने
ठह याई सु सलाही िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
िमित २०६६।११।२३ मा भएको फै सला िमलेको
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देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा डेय
क यटु र : िसजन रे मी
इित संवत् २०७५ साल ावण ३० गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०६११, ०६१२,
०६८-CR-०५७८, ज गा िखचोला चलन,
जालसाजी, कमलाल िघिसङ िव. भरतबहादुर
थापा, कमलाल िघिसङ िव. हेमकुमारी थापा,
कमलाल िघिसङ िव. भरतबहादुर थापासमेत
भएको मु ाको फै सला यसैअनस
ु ारको
रहेको ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७२-CR-०३६२, राि य वनको
वनपैदावर साल िससौ काठ ओसार पसार, नेपाल
सरकार िव. ानबहादुर वली
ितवादी ानबहादरु वलीको फिनचर
उ ोगबाट १२०.७९ यू.िफट िससौ र १०१.७१
यू.िफट सालको काठ बरामद भएकोमा कुनै िववाद
देिखँदैन । उ काठह राि य वनबाट ओसार पसार
गरी याएको भ ने अिभयोग दाबी रहेको छ । ितवादी
ानबहादरु वलीले अनस
ु धान अिधकारीसम बरामद
काठह मैले जनु ेद श-िमल तल
ु सीपरु , वाला श-िमल
तल
ु सीपरु , माउ ट एभरे काठ उ ोग तल
ु सीपरु र जय
माँ ल मी का उ ोग घोराहीबाट ख रद गरेर याएको
हँ । काठ ख रद गदा श-िमलले िदएको याट िबल पेस
छु भनी बयान गरेको र अदालतसम पिन बरामद काठ
श-िमलह बाट ख रद गरी याएको हो भनी आरोिपत
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिखने ।
अनस
ु धान अिधकृ त अन त डाँगीले
अनस
ु धानको ममा श-िमललाई प लेखेकोमा

जनु ेद श-िमलबाट ितवादीको फिनचर उ ोगले ३०
यू. िफट साल जातको काठ ख रद गरेको, वाला
श-िमलबाट १२५.३८ यू.िफट िससौको काठ ख रद
गरेको, माउ ट एभरे का उ ोगबाट ४० यू.िफट
सालको िचरान काठ र जय माँ ल मी का उ ोगबाट
साल िस ेड कट िपस ७०.०५ यू.िफट ख रद
गरी िलएको िनज श-िमलह ले उपल ध गराएको
िववरणबाट देिखने ।
फौजदारी मु ामा अिभयोग लगाउने प ले
माणको भारसमेत पु याउन स नपु छ भ ने फौजदारी
यायको सवमा य िस ा तसमेत रहेको छ । सोबमोिजम
अिभयोग दािबमा िलएको िजिकर पिु गन गरी वादी
नेपाल सरकारले शंकारिहत पमा स- माण पिु गन
सके को देिखँदैन । ितवादीले श-िमलह बाट ख रद
गरेको िबलसमेत पेस गरेको र िमिसल संल न माणह
तथा मचु ु कामा सही गन यि ह को भनाइबाट समेत
पिु भएको अव था छ । य तो अव थामा ितवादीको
िवजय तथा रा ी फिनचर उ ोगबाट बरामद भएका
काठह अवैध ोतबाट बरामद गरेको भ ने वादी
नेपाल सरकारको िजिकर त ययु देिखन नआउने ।
िमित २०७०/०९/११ को बरामदी मचु ु का
हेदा टाँचा भए नभएको स ब धमा कुनै उ लेख भएको
देिखँदनै । सोही िमितको काठ िज मा लगाएको भरपाइ
कागजमा पिन टाँचा भए नभएको स ब धमा उ लेख
भएको देिखँदनै । िमित २०७०/१०/१० मा भएको
मचु ु कामा भने िससौका काठह मा टाँचा लगाइएको,
सालका काठह म ये १४ थानमा टाँचा रहेको भ ने
उ लेख भएको देिख छ । वादी नेपाल सरकारको
सा ी अन त डाँगीले अदालतमा बकप गदा पिछ मा
टाँचा लागेको िथयो भने पिन सो कुरालाई स- माण
पिु गन सके को नदेिखने ।
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िमित २०७०/१०/१० गतेको मचु ु का
सहायक वन अिधकृत देव महतोसमेत भई खडा
गरेको र सो मचु ु कामा कायालयको छाप र िनज
देव महतोको द तखतसमेत भएको अव थामा
सो सरकारी कागजलाई माणमा िलन िम ने नै
देिखयो । बरामद भएको काठमा पिछ टाँचा लागेको
भए यो यसरी टाँचा लागेको हो भनी भ न सके को
पिन देिखँदैन । बरामद भएको काठ िविभ न यि को
िज मा लगाएको अव थासमेत देिख छ । यसरी
सु को बरामदी मचु ु कामा टाँचा रहे नरहेको भ ने
प यिकन हन नसके को र दो ो मचु ु कामा टाँचा
रहेको भनी प उ लेख भएको अव थामा वादीका
सा ी अन त डाँगीको बकप समेतको आधारमा मा
बरामद भएको काठमा पिछ मा टाँचा लगाएको भनी
मा न िम ने देिखन आएन । य तो अव थामा वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
स ने अव था नदेिखने ।
अत: उपरो बमोिजमका माण, कारण र
आधारह बाट काठको ोत अवैध भएको र बरामद
भएको काठमा टाँचासमेत नलागेको हँदा ितवादीलाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने हँदा
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको
ठह याई सु दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट भएको
फै सला उ टी गरी ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउने ठहरी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट
िमित २०७२/२/१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७५ साल ावण १४ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं. ९
१
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७०-CR-१६६५, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. गणेश सुनार
ततु मु ामा यान मानाको मनसाय,
यान िलनपु नस मको इवी र लक
ु चोरीकन हानेको
पिन िमिसल संल न माणबाट देिखँदैन । आवेश े रत
ह यामा ितवादीले आफूले आफै ँ लाई िनय ण
गन नसक उ ेिजत भई आ नो कत यबाट हने
प रणामको यालै नगरी पीिडतउपर आ मण गदा
य तो आ मणको कारणबाट पीिडतको मृ यु भएको
ह छ । त काल आवेश उ प न हने हँदैन । बा कुनै
कारणबाट वा मतृ कले नै गरेको ि याकलापबाट
त काल आवेश उ प न हन जाने ह छ । यो आवेशको
मा ाको हदबाट यि ले आ मसंयम गमु ाउन पु दछ
र आवेश उ ेजनाकै अव थामा कुनै प रमाणको
यालै नगरी काय (Action) गन पगु ेको ह छ ।
आवेश उ प न हने मापनको स दभमा प रि थित
कारणलाई हेरी सो अव थामा सामा य समझ भएको
यि ह समेत उ ेजनामा आउन स ने देिखनपु न
ह छ । ततु मु ामा लो ने वा नीको िबच िववाद
भइरहेको वातावरण रहेको छ । मतृ कलाई स झाई
बझ
ु ाई गरी िबचमा ह त ेप गन मतृ क लालमिण
सनु ार पगु ेको देिख छ । यस अव थामा ितवादीलाई
उ ेिजत पान काय भएको र सोही अव थामा आवेशमा
आई आ मसंयम गमु ाई (Lose of Self-control)
ितवादीले ढुंगाले मृतकलाई टाउकोमा हार गरेको
देिखँदा ततु वारदात घटना आवेश े रत ह याको
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अपराधअ तगत पन जाने देिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणबाट ितवादी
गणेश सनु ारलाई यानस ब धी महलको ६(२) नं.
अनस
ु ार भिवत यको वारदात ठह याई २ वष कै द
सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७०।२।२७ को फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही
उ टी भई िनज ितवादी गणेश सनु ारलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम
१०(दश) वष कै द हने ।
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
क यटु र : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष ३ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७२-RB-०४७१, आयकर
(आ.व. २०५९/६०), आन दराज ढकाल िव.
प योित
यथ करदाताले आ नो यवसायबाट
ा रकमलाई बचतप मा िवगत वषह देिख नै लगानी
गरेको देिख छ । दाबी िलएको आ.व. मा क पनीले
बचतप मा लगानी गरेको नभई िवगत आ.व. मा ग रएको
लगानीलाई नै यस वष पिन देखाएको पाइयो । क पनी
नो सानीमा गएको र िविभ न बकह बाट ऋण िलएको
भए पिन सोही ऋण रकमबाट लगानी िशषकअ तगत
बचतप ख रद गरेको अव था भने मािणत
देिखँदैन । िवगत वषमा लगानी भएको बचतप लाई यस
आ.व. मा ऋण िलई बचतप मा लगानी गरेको भ ने
अव था पिन देिखएन । यवसायमा बचतको मह व रहने
र क पनीको तरलताको ि थित रा ो भएको अव थामा
आ नो आ दानीको ोत बढाउन करदाताले पाउने
नै हँदा य ता बचतप मा गरेको लगानीलाई अ यथा
मा नपु न अव था पिन नदेिखने ।

क पनीले बचतप क पनी स चालनको
लािग बक जमानतमा राखी ऋण िलएको बेहोरा उ लेख
भइरहेको र यापा रक योजनका लािग िलएको
ऋणमा लागेको याज आयकर ऐनबमोिजम िमनाहा हने
नै देिखएकोले िवगत वषमा लगानी भएको बचतप लाई
यस आ.व. मा ऋण िलई बचतप मा लगानी गरेको
भ ने अव थामा सु कायालयको िनणय निमलेको
भनी राज व यायािधकरणले गरेको फै सला मनािसब
नै देिखने ।
तसथ, बचतप मा लगानी गरेको रकम
िवगत आ.व. को देिखँदा सो याजलाई अमा य गरेको
हदस म ठुला करदाता कायालय, लिलतपरु को िमित
२०६४।०६।२७ को िनणय र सोलाई सदर गरेको
आ त रक राज व िवभागको िमित २०६५।०८।१८
को िनणय िमलेको नदेिखँदा सो हदस म उ टी हने र
सोबाहेक किमसन खच र िडलरह बाट एडभा सबापत
रकममा िदएको याजको हकमा सु कायालयको
िनणय िमलेकै देिखँदा सदर हने भनी राज व
यायािधकरण, काठमाड बाट िमित २०६९।०२।१७
मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : नगे के शरी पोखरेल
क यटु र : च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसमा यसै कृ ितको ०७२-RB-०४७२,
आयकर (आ.व.२०६०/६१), आन दराज
ढकाल िव. प योित भएको मु ाको फै सला
यसै कृ ितको रहेको ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७५-CR-००५३, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. ेमबहादुर िव.क.
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
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नं. बमोिजमको कसरु कायम हन यान मान मनसाय
रही यान मान उ े य िलई सोचिवचार गरी योजना
बनाई तयारीसमेतका काय स प न गरी यान मान
काय भएको हनपु छ । यान िलने मनसाय नभएको
अव थामा यानस ब धी महलको १३ नं. आकिषत
हन नस ने ।
यान मान मनसाय नभएको अव थामा
िववाद, भनाभन, झै-झगडा हँदा त काल उठेको
रसबाट ितवादी आवेशमा आई आफूलाई िनय ण
गन नसक अचानक, अिनयि त अव थामा कसैको
ह या गरेमा यस कारको ह या आवेश रत ह यामा
पन आउने ह छ । आवेश रत ह या हनको लािग
यान मान मनसाय नभएको, यान िलनपु नस मको
पूव रसइवी नरहेको, बाटो, ग डा, छे क थनु ी
एका त थान खोजी, लक
ु चोरीकन हार नगरेको,
िवष खवु ाएको वा जोिखमी हितयारको योग नभएको,
वादिववाद झै-झगडा हँदा उसै मौकामा उठेको कुनै
कुरामा रस था न नसक साधारण लाठा, ढुङ्गा लात,
मु का हार गरेको अव थामा यान मरेको हनपु न
ह छ।
कत य यानतफ आवेश े रत ह यालाई
यान मान मनसाय राखेको नहँदा कम सजाय हने
ह याको पमा िलइ छ । य तो ह यामा त काल
उ प न प रि थतीले यि लाई उ ेजनामा याउने
र आ मा िनय ण गमु ाई कसैउपर आ मण ग रने
ह छ । आवेशमा आएर ग रने कायबाट के प रमाण
िन क छ भ ने अनमु ानसमेत ग रएको नहने ।
िववािदत घटना वा वारदातका स ब धमा हेदा
अकाको ज गामा छा ो बनाई मजदरु ी पेसा गरी जीवन
िनवाह गरी आएका मृतक र ितवादी लो ने वा नी
नाताका देिख छन् । मतृ क र ितवादीिबच पूव रसइवी
रहेको देिखँदैन । घरायसी काम यवहारमा ीमान्

ीमतीिबच हने िववादह सामा य नै ह छन्, यानै
मानपनस
मको कुनै रसइवी रहेको देिखँदैन । वारदात
ु
ितवादी र मृतक ब ने गरेको आ नै घरकोठामा भएको
देिख छ, बाटो ग डा छे क थनु ी लक
ु चोरीकन हार
गरेको देिखँदनै । मतृ कलाई मान िवष खवु ाएको वा
वारदात हँदाका अव थामा जोिखमी धा रलो हितयार
योग भएको छै न । घरकोठािभ ै रहेको सध योगमा
आइरहने आगो फु ने फलामको पाइप योग भएको
देिख छ । छोरा छोरीक आमासमेत रहेक आ नो
ीमतीलाई मानस मको ितवादीको मनसाय योजना
र तयारी रहेको नदेिखने ।
वारदातको िदन िमित २०७२।१।१५ मा
समेत ितवादी र मतृ क दवु ैजना िववािहत छोरीको घर
लेकसाइडतफ गई बेलक
ु ा फकदा बाटोमा दवु ैजनाले
मादक पदाथ सेवन गरेको र घरमा समेत सेवन गन ३
बोतल र सी ख रद गरी घरतफ आएको देिख छ । िबच
बाटोमा ीमतीसँग छु ई ितवादी घरमा पिु गस दा
पिन ीमती आई नपगु ेको, िढलो गरी आएको हँदा
झगडा हन गएको देिखयो । मतृ क ीमतीसँगै मादक
पदाथ सेवन गरी घरतफ फकने अव थामा ितवादी
र मृतकको कुनै झगडा भएको देिखँदैन । िबच बाटोबाट
ीमती छु एक , रातको समय िढलो गरी घरमा पगु ेक ,
घरको चाबी िनजैसगँ रहेकोले ितवादीलाई रस उठ् नु
वाभािवक देिख छ । सोही िवषयमा त काल झै-झगडा
हँदा वारदात थलमा कोठािभ रहेको फलामको
पाइपले मतृ कलाई हार भएको पाइ छ । उसैबखत
उठेको आवेशको फल व प ितवादीले आ मसंयम
गमु ाई वारदात थलमा नै रहेको फलामको पाइपले
हार गन पगु ेको घटना प रि थितसमेतलाई िवचार
गदा ततु वारदात यानस ब धी महलको १४ नं. मा
विणत आवेश े रत ह याअ तगत नै पन जाने देिखने ।
अतः ितवादी ेमबहादरु िव.क.लाई मल
ु क
ु
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ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष
कै द हने ठह याएको सु का क िज ला अदालतको
िमित २०७२।१२।२ को फै सलालाई सदर गन गरेको
उ च अदालत पोखराको िमित २०७४।१०।२३को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः मदन पराजल
ु ी
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल ावण १२ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या.
ी बमकुमार
े ठ, ०७३-WO-०५०२,
उ ेषण, रामगोपाल साहसमेत िव. उ च अदालत
िवराटनगरसमेत
िनवेदकह (अंश मु ाका ितवादीह )
लाई िमित २०७२/१२/२२ को डोरको तारेख
तोिकएकोमा डोरमा उपि थत भएकोसमेत
देिखँदैन । अदालतबाट अि तम भई बसेको फै सला
काया वयनको तहमा िफ डमा उपि थत भई िच
नबझ
ु ेको बेहोरा त कालै उ ब डा मचु ु कामा उ लेख
गन स ने सिु वधा यी िनवेदकह लाई रहे भएकै समेत
देिख छ
।
फै सलाअनस
सनु सरी
ु ारका
िज लाअ तगतका स पि ह को पिन ब डा गनु बाँक
रहेको अव थामा फै सला काया वयन गन अिधकारीले
आफूले जानकारीमा िलएको फै सलामा उि लिखत
ऋण र िववाह खचतफ िनणय गन स ने अव थासमेत
िव मान रहे भएकै समेत देिखयो । बािलका छोरीको
संर कसमेत भई मिहलाले आ नो लो नेसमेत उपर
अंश मु ा िदई अंश पाउने ठहरी अि तम फै सला भएको
छ । अंश मु ाको फै सलाको काया वयनबाट नै वादीले
जीवनयापनलगायत ब चाको पालन पोषण र िश ा
िद ालगायतका कायह गनपन
ु ह छ । अदालतले
सामा यतया फै सला काया वयनको प लाई

ाथिमकतामा राखेको ह छ । फै सला काया वयनको
ममा साधारण े ािधकारबाट तहतह समथन हँदै
आएको आदेश रट े बाट बदर गन मनािसबसमेत
नहने ।
फै सलाअनस
ु ार यी वादीह ले तायदातीमा
उि लिखत स पि बाट ४ भागको १ भागको ५ भागको
१ भागको ३ भागको २ भाग स पि अंश पाउने
ठहर भएको छ । उ फै सलाअनस
ु ार येक िक ा
ज गामा ब डा गद जाने हो भने उ ज गा योगको
ि टकोणबाट अनपयु र े फलको ि कोणले
ब डा गन किठनाइसमेत हने देिख छ । फै सलालाई
याि क त रकाले काया वयन गदा योग तथा
उपभोग गनसमेत असिु वधा उ प न हन जाने र नरम
गरम िम नेसमेत देिखँदैन । मोरङ िज ला अदालतबाट
भएको उ मचु ु कामा ज गाको नरम गरम िमलेको र
भोगचलनको ि ले िमलेकै देिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
रीतपूवक िनवेदकलाई डोरको सूचना िदई मोरङ
िज ला अदालतबाट िमित २०७२/१२/२२ मा
भएको ब डा मचु ु कामा कुनै िु ट नदेिखँदा ब डा
मचु ु कालाई समथन गन गरी भएको मोरङ िज ला
अदालतको िमित २०७३।२।१४ को आदेश र उ च
अदालत िवराटनगरको िमित ०७३।६।७ को आदेश
बदर ग रपाउँ भ ने ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः के दार साद पौडेल
इित संवत् २०७४ साल काितक १७ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-RC-०१६६, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. सुखधन राई
मल
ु तः ितवादीको मानिसक अव था
वारदातको समयभ दा के ही िदनदेिख ठीक नरहेको
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भनी मौकामा कागज गन वीरबहादरु राई, जसधनी राई,
ह रकुमार राई, सूयबहादरु राईसमेतले सु अदालतमा
बयान गरेको देिखए पिन िनज ितवादीले नै सु
अदालतमा बयान गदा आफूमा कुनै िवराम नभएको
र औषिधसमेत नखाएको बेहोरा उ लेख गरेको
पाइ छ । ितवादीको मानिसक अव था सामा य नै
रहेको भनी मौकामा कागज गन काश राई, िनशा
राईसमेतले अदालतसम बकप गरेको पाइ छ ।
मानिसक अ पताल लगनखेलको ितवेदनमा समेत
वारदातको समयमा ितवादीको मानिसक अव था
यिकन हन सके को देिखँदनै । तसथ, ितवादी
सख
ु धन राईको मानिसक अव था वारदातको समयमा
असाधारण तथा मानिसक िबरामी रहेको भ ने त य
पिु हन आएको नपाइने ।
िववेिचत आधार, कारणबाट ितवादी
सख
ु धन राई सामा य समझमा नै रही आ नो कामको
प रणाम थाहा पाउने गरी होस ठेगानमा नै रहेको
अव थामा आ नै झट् केलो छोरी ११ मिहनाक रिनशा
राईलाई खक
ु ु री हार गरी टाउको र शरीर छुट्याई
मारेको त य पिु भएको देिखँदा िनज ितवादीले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत
१३(१) नं. बमोिजमको कसरु गरेको देिखयो । यस
ि थितमा ितवादी शख
ु धन राईलाई सोही १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी सु
सोलख
ु ु बु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
हने गरी उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास
ओखलढुंगाबाट भएको फै सला साधकको रोहमा
अ यथा भ न निम ने ।
अतः सु सोलख
ु ु बु िज ला अदालतबाट
ितवादी सख
ु धन राईलाई यानस ब धी महलको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
गरी भएको फै सला सदर हने गरी उ च अदालत

िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुंगाबाट िमित
२०७४।०७।२६ मा भएको फै सला साधकको रोहमा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । य िप, मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम
िनज ितवादी सख
ु धन राईलाई सव वतफको सजाय
नहने भएकाले िनजलाई ज मकै दको मा सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७६ साल अषाढ १८ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०६७-CI-०४५२, घर बहाल
भराई घर खाली गराई पाउँ, ल मी काय थ िव.
रामकाजी काय थ
ततु मु ामा गणेशबहादरु काय थ मरी
म.ु स.गन िनजको ीमती काठमाड िज ला काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.६ बौ टुसाल ब ने ल मी
काय थ उ लेख गरी िनजले यस अदालतमा पनु रावेदन
दायर गरेबाट ीमान् गणेशबहादरु काय थको मृ यपु िछ
आफै ँ ले मु ा सकार गरेको देिख छ । ततु मु ा फै सला
नहँदै गणेशबहादरु काय थको िमित २०६५।१।२ मा
मृ यु भएको भ ने कुरा ल मी काय थले सु काठमाड
िज ला अदालतमा आफू निजकको हकदार भएकाले
मु ा सकारको लािग िदएको िमित २०६५।२।२ को
िनवेदनबाट ट देिखएको छ । देवानी दािय व भएको
ततु मु ामा सगोलमा रहेको पित गणेशबहादरु
काय थलाई ितवादी कुमार लामाले दाबीको घरमा
घरबहालमा बसी घरबहाल बझ
ु ाएको पिु भएको
अव थामा मु ा सकार गन एकासगोलको पि नले
अथात् गणेशबहादरु काय थको म.ु स. गन ल मी
काय थमाफत वादीले घर बहाल भराई पाउने ठहर
गरेको फै सला निमलेको भ ने यसतफको पनु रावेदन
िजिकरसमेत मनािसब र यायोिचत मा न नसिकने ।
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अतः िववेिचत त यगत आधार, कानूनी
यव थासमेतबाट ितवादी कुमार लामाको िमित
२०६० फागनु देिख २०६२ आषाढस मको घरभाडा
मािसक .७,०००।– का दरले ितवादीम येका
गणेशबहादरु काय थको म.ु स.गन ल मी काय थमाफत
वादी रामकाजी काय थले भराई िलन पाउने ठहर
गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६६।१२।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भरतकुमार दहाल
क यटु र : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असार ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०६७-WO-०६१६, उ ेषण,
िवनायकराज पा डे िव. म अदालतसमेत
नेपाल ामीण िवकास सं थाको कमचारी
िविनयमावली, २०६० को यव था हेदा सो
िविनयमावलीको प र छे द-४ िनयम २०(क) मा
कमचारीले कायालयमा हािजर भई काम गरेको
िमितदेिख तलबमानबमोिजम भ ा पाउने छ भ ने
उ लेख छ । यसैगरी िनयम २५ (क) मा येक
कमचारीको तलबबाट येक मिहना खाइपाई आएको
तलबको १० ितशत रकम अिनवाय पमा क ा गरी
स चय कोषमा ज मा ग रने छ भ ने यव था रहेको र
िनयम २९ मा कमचारीलाई वािषक १२ िदनको िबरामी
िबदा िदने र सो िबदा सि चत हने तथा अवकाश हँदा
एकमु िदने भ ने यव था रहेको देिखयो । यसरी िनज
रमेशराज प तलाई तलब, िबदा सिु वधा, स चयकोष
तथा उपदानसमेत िदने गरी िनयिु ग रएको
देिखयो । सं थाको कमचारी सेवा िविनयमावली,
२०६० अनु प सं थाको काय सिमितबाट िनणय गरी
िनयिु िदइएको छ । य तो अव थामा िनजले आफू

सं थामा बहाल भई काय गदा आिजत गरेको तलब,
स चयकोष तथा िबरामी िबदाबापतको रकमसमेत
पाउने अव था देिखयो । िनजलाई ती सिु वधाबाट
वि चत गनु म िविधशा िवपरीत हन जा छ । तसथ
िनजले आिजत गरेका सिु वधा पाउने नै देिखने ।
यथ रमेशराज प त करार सेवामा िनयिु
ग रएको हो । थायी कमचारी नहँदा िबदाबापतको
सिु वधाका रकमह िदन निम ने भ नेसमेत
िनवेदन िजिकर देिख छ । यसतफ िवचार गदा म
ऐन, २०४८ को दफा ७ मा उि लिखत कानूनी
यव थालाई म यनजर गदा सो करार सेवाको िनयिु
ित ानको त काल उ पादन वा सेवामा वृि गनु
परेको अव था र थायी कृितको कामबाहेकमा
अथवा कुनै िनि त कामको लािग समयाविधसमेत
तोक िनयिु गनु परेको अव थामा मा करार िनयिु
ग रने हो । तर िनवेदक सं थाले उ ोगज तो कामदार
िवशेष अव थाको लािग त काल उ ोगको उ पादन
वा सेवामा वृि गनपन
ु सत राखी यथ रमेशराज
प तलाई िनयिु ग रएको देिखएन । िनजलाई
लेखा तथा यव थापनलगायत सं थाको िनयिमत
शासनको काय गनका लािग २०६२ सालदेिख
२०६५ साल आषाढ मसा तस मको लािग मािसक
तलब िदने गरी करारमा िनयिु गरेको देिखँदा उ
कानूनी यव थाअनु प िनजलाई कामदार भ न िम ने
देिखएन । तसथ यथ रमेशराज प त करार सेवामा
िनयिु ग रएको हो । थायी कमचारी नभएकाले
िनजले िबदासमेतको सिु वधाका रकम नपाउने भ ने
िनवेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
म ऐन, २०४८ को दफा २(ख) मा उ
कानूनी यव थाको प र े यमा सो कायालय म
ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले गरेको ित ानको
प रभाषािभ पन नै देिखयो । यथ रमेशराज प त
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सो सं थाका कमचारी भएको त य मािणत नै छ ।
िनज कामदार नभए तापिन सो सं थाका यव थापक
कमचारी भएको देिखँदा िनजको हकमा पिन म ऐन
आकिषत हने नै देिखने ।
यसै स दभमा यस अदालतबाट (ने.का.प.
२०६३, मङ् िसर, िन.नं. ७७५३) भनी याियक
या यासमेत भएको पाइयो । यसथ िनज रमेशराज
प त नेपाल ामीण िवकास सं थामा सं थाका
ब धक / यव थापक तथा लेखासमेतको िज मेवारी
पाई सोही काय गन कमचारी रहेको देिखँदा िनजका
हकमा म ऐन, २०४८ आकिषत हन स दैन भ ने
िव ान् व र अिधव ा तथा िव ान् अिधव ाको बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अब म अदालतबाट यथ रमेशराज
प तलाई रकम .३,७६,५६९।७५ को हने
हजानाबापतको दो बर रकम .७,५३,१३९।५०
नेपाल ामीण िवकास सं थाका यव थापकबाट
भराइिदनपु न गरी फै सला भएको छ । सो हजानाबापत
हने दो बर रकम भराउने गरेको फै सला िमले
निमलेको के रहेछ सो स ब धमा िवचार गदा, यथ
रमेशराज प तलाई नेपाल ामीण िवकास सं थाबाट
पटकपटक सं थामा उपि थत हन र प ीकरण पेस
गन प ाचारसमेत भएको देिख छ । िनजलाई बखा त
गनु नपन कारणसमेतको प ीकरण पेस गन २४
घ टािभ उपि थत हनु भनी िमित २०६६।५।११
मा राि य दैिनक िहमालय टाइ समा सूचना कािशत
भएको पाइयो । सोको कुनै वा ता नगरी गैरहािजर
भई बसेको र िनजलाई सं थाको कमचारी सेवा
िनयमावली, २०६० (संशोधनसिहत) को िवपरीतको
आचरण र ि यापलाप गरेकोले बखा त गन गरी
सं थाको कायसिमितबाट िमित २०६६।५।१७ मा
िनणय गरी पदबाट बखा त गरेको देिखयो । सोको

सूचनासमेत िमित २०६६।५।२४ को राि य दैिनक
िहमालय टाइ समा सूचना कािशत भएको र िनजलाई
सोको जानकारीसमेत िनजको घर ठे गानामा रिज ी
प माफत पठाएको देिख छ । सं थाले पटकपटक
िहसाब िमलान गन स पकमा आउन समय दान गदा
पिन सं थाको सूचनालाई अटेर गरी बसेको अव था
छ । िनजले बखा त भएपिछ मा िमित २०६६।७।१७
मा िमित २०६६।३।१ बाट लागु हने गरी राजीनामा
पेस गरेको देिखयो । य तो अव थामा नेपाल ामीण
िवकास सं थाबाट म ऐन, २०४८ को दफा २५
अनस
ु ार जानीजानी तलब सिु वधा िदन िढलाई गरेको,
म कायलयमा उजरु ी िदन बा य पारेको भ ने देिखन
आएन । िनजलाई सं थामा उपि थत हन यथे अवसर
िदँदा पिन उपि थत नभएको, स पकमा नआई गैरहािजर
भई बसेको देिख छ । अतः म ऐन, २०४८ को दफा
२५(३) बमोिजम दो बर रकम .७,५३,१३९।५०
भरी पाउने ठहर गरेको म कायालयको िमित
२०६७।१।१३ को िनणय सदर गरेको म अदालतको
िमित २०६७।५।३१ को फै सला यायोिचत तथा
कानूनसङ् गत देिखन नआउने ।
यथ रमेशराज प तले लेखा परी णले
औ ं याएका बे जु रकमसमेत फछ् य ट नगरेको
भनी िनवेदन िजिकरमा उठाइएका स ब धमा िवचार
गदा चिलत कानूनबमोिजम छु ै उपचारको बाटो
अवल बन हनै नै हँदा यहाँ थप िववेचना ग ररहन नपन ।
िववेिचत त यगत आधार, कानूनी यव था
र निजरसमेतका आधारबाट म अदालतबाट यथ
रमेशराज प तलाई हजानाबापत सोको दो बर हने
रकम .७,५३,१३९।५० नेपाल ामीण िवकास
सं थाका यव थापकबाट भराइिदनपु न गरी म
अदालतबाट भएको िमित २०६७।५।३१ फै सला सो
हदस म िमलेको देिखएन । िनज यथ रमेशराज

45

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, मङ् िसर - १
प तलाई बखा त गरी पदबाट अवकाश िदए पिन
िनजले सं थामा काय गरेको समयाविधको तलब,
िबदाको सिु वधाबापतको रकम, स चय कोष तथा
उपदानबापतको ज मा रकम .३,७६,५६९।७५
िनवेदक सं थाबाट पाउने नै देिखने ।
तसथः यथ रमेशराज प तलाई २०६६
साल जेठ मिहनाको तलब .३६,०००।– उपदानबापत
२०६५ साल असारस मको रकम .३६,०००।-,
उपदान २०६५ साल ावणदेिख २०६६ जेठस मको
.७,०००।- का दरले ११ मिहनाको .७७,०००।िबदाबापतका रकम .९९,९९९।७५ तथा स चय
कोषबापतको रकम .१,२७,५७०।- समेतको बाँक
रकम .३,७६,५६९।७५ स म िनवेदक सं थाबाट
िदलाई भराई पाउने ठहछ । सो बराबरको थप रकम
.३,७६,५६९।७५ समेत हजाना िदलाई िदने गरेको
हदस म म कायालयको िमित २०६७।१।१३ को
िनणय र सो िनणय सदर गन गरेको म अदालतको
िमित २०६७।५।३१ को फै सला कानून र यायसङ् गत
नदेिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क यटु र : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भा १८ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. १०
१
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७३-WO-०३०८, उ ेषण
/ परमादेश, किपलमिण पोखरेल िव. सामा य शासन
म ालयसमेत
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ३६(३) मा रहेको ावधान पाको उमेरका

राजप अनङ् िकत कमचारीह को िहत संर णका
लािग ग रएको िवशेष यव था हो । यसको समिु चत
पालना स वा गन िनकाय वा अिधकारीले गनु पदछ
। पचास वष नाघेका कमचारी भए पिन के ही अपवाद
व पका िवशेष अव थामा स वा गन सिक छ ।
यसरी स वा गदा पिन कानून ारा िनधा रत सत र
ि या पूरा गनु नै पन ह छ । एउटा म ालयअ तगतको
कमचारीलाई अक म ालयअ तगतको कायालयमा
स वा ग रएको ज ता कारण देखाएर उि लिखत
िनयम ३६(३) बमोिजमको सत पूरा भएको स झन
िम दैन । िनवेदकलाई “क” वगको भौगोिलक े मा
स वा गनपन
ु कानूनसङ् गत आधार र कारण
िवप ीतफबाट तुत हन आएको नपाइने ।
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम ३६(३) को कानूनी यव था ितकूल हने गरी
सामा य शासन म ालयको िमित २०७३/०५/३१
को िनणयानस
ु ार पचास वष उमेर पगु ेका िनवेदक
किपलमिण पोखरेललाई मालपोत कायालय, सनु सरी,
इन वाबाट “क” वगको िज ला सोलख
ु ु बमु ा स वा
ग रएको देिखँदा सो िनणय उ ेषणको आदेशले
बदर ग रिदएको छ । िनज िनवेदकलाई मालपोत
कायालय, सनु सरीमा कामकाज गन िदनु िदलाउनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेशसमेत
जारी हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७३-WO-०४०१, उ ेषण
/ परमादेश, इ साद यौपानेसमेत िव. िश ा
म ालयसमेत
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िनवेदकह िश ा ऐन, २०२८ को सािबक
दफा १२(१) अनस
ु ार जन योित उ च मा.िव. र
चतभु जे
ु र जनता उ च मा.िव.को यव थापन
सिमितको अ य पदमा िमित २०७१/११/२४ र
िमित २०७१/०५/२१ मा िनवािचत भई हालस म
िव ालय यव थापन सिमितको अ य पदमा काय
ग ररहेको देिखन आयो । िनजह को पदाविध बाँक
रहेको देिख छ । िनजह लाई कानूनबमोिजमको
ि या अपनाएर पदबाट हटाएको भ ने देिखँदनै ।
िश ा ऐन, २०२८ मा भएको पिह लो संशोधनबमोिजम
िव ालय यव थापन सिमित गठन हनु वाभािवक
ि या देिख छ । तथािप नयाँ यव थापन सिमित
गठन नह जेलस म सािबकको यव थापन सिमितले
पदाविध पूरा नगदास म काय स चालन गन पाउने
नै ह छ । सोबमोिजम काय स चालन गन निदएको
भ ने अव था यस िववादको स दभमा देिखन आएन ।
यसरी कानूनअनक
ु ू ल भए ग रएका काम कारबाहीबाट
िनवेदकको कुनै कारको हक अिधकारमा आघात
परेको स झन निम ने ।
अतः िश ा ऐन, २०२८ को दफा १२ मा भएको
आठ संशोधनबमोिजमको ावधान काया वयनका
स दभमा िव ालय यव थापन सिमित गठन गन
स ब धमा िश ा म ालय (माननीय म ी तर) बाट
िमित २०७३/०३/२८ मा भएको िनणय र सोबमोिजम
जारी ग रएको प रप र सूचना कानूनअनक
ु ू ल नै
देिखयो । तसथ सो िनणय र प रप बदर ग ररहन
परेन । अक यव थापन सिमितको गठन नहँदास म
िव ालयका यव थापन काय िनयिमत पमा हनपु न
भएकोले िनवेदकह को तीन वष अविधको कायकाल
पूरा नभएस मका लािग िनजह लाई स बि धत
िव ालय यव थापन सिमितको अ य का हैिसयतले
काम कारबाही गन िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह का

नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७४-CR-०७५८, लागु औषध
कोिकन, मस भिनने के मस िव. नेपाल सरकार
बरामदी मचु ु का, ितवादीको अिधकार ा
अिधकारीसम भएको बयान, लागु औषधको
परी ण ितवेदन, ितवेदक र बरामदी मचु ु काका
मािनसह को भनाइ, सहअिभयु को पोलसमेतका
आधारमा ितवादी K. Mercy को साथबाट लागु
औषध कोिकन बरामद भएको त य मािणत भएको
छ । आ नो साथमा लागु औषध रहनपु न कुनै उिचत
र तकपूण कारण खल
ु ाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १२ बमोिजम ितवादीले आ नो
िनद िषता स ब धमा माण ततु गन सके को
देिखँदनै । यस अव थामा िनज ितवादी के . मस ले
जानीजानी आ नो साथमा लागु औषध राखी स जय,
ओसारपसार तथा िब िवतरणस ब धी कारोबार
गरेको भनी अनमु ान गनपन
ु ह छ । तसथ िनजले
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४
(च) बमोिजम कसरु गरेकोले िनजलाई सोही ऐनको
दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १५(प ) वष कै द र
५(पाँच) लाख पैयाँ ज रवाना हने ठह याई काठमाड
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी उ च
अदालत पाटनबाट भएको फै सला मनािसब देिखयो ।
ितवादी मस भिनने के . मस को पनु रावेदन िजिकर
एवं िनजको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव को
बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उ च अदालत पाटनबाट िमित
२०७४।५।१९ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
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सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- अि बका साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २९ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७२-CI-०४३५, छुट ज गा
दता नामसारी दा.खा., फूल कुमैर पासवान िव.
जगनारायण यादव
िज ला सनु सरी रामग ज िसनवारी वडा नं.
६ख िक.नं. २०६ को ज गाम ये ०-७-१० ज गा र.नं.
११७२ मा फूल कुमैर पासवानका पित अगमलालबाट
राजीनामा गरेको हो । ज गाधनी पज
ु ा बनाउन मा
बाँक रहेको भनी पनु रावेदक जगनारायण यादवले
सु मा दाबी िलएको र सो िक.नं. २०६ को सिसम
ज गाको छुट दता ग रपाउँ भ ने फूलकुमैर पासवानको
पिन सु मा िजिकर भएकोले एउटै ज गामा दवु ै प को
दाबी हँदा उ ज गामा हक बेहकको
उपि थत
रहेको देिखने ।
हक बेहक स ब धमा माण बझ
ु ी इ साफ
गन े ािधकार मालपोत कायालयलाई नभएको र
यस कारका िवषयमा अदालतबाट हक कायम गरी
याउन सनु ाउनपु न भनी मालपोत ऐन, २०३४ मा
रहेका ावधानह को या या गद यस अदालतबाट
पटकपटक िस ा त कायम भएकोसमेत देिख छ ।
यही योग वा चलनको िनर तरता व प मल
ु क
ु
देवानी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ७ मा समेत
ावधान समावेश भएको देिख छ । व ततु ः यो एक
थािपत कानूनी ि या हो र यस मा यताको ितकूल
हने गरी मालपोत कायालयले े ािधकार हण गन
स ै न । हक बेहकको
उपि थत भएपिछ दवु ै
प लाई अदालतबाट हक कायम गरी याउन सनु ाई
िदनपु नमा सोअनस
ु ार नगरी आफै ँ ले हक बेहकको

िन पण गरेको मालपोत कायालय सनु सरीको िनणयमा
अिधकार े ा मक िु ट रहेको देिखने ।
अतः िववािदत िक.नं. २०६ को दता छुट
भएकाले दता ग रपाउँ भनी पनु रावेदक जगनारायण
यादव र यथ फूलकुमैर पासवानसमेतले िनवेदन
गरेकोमा हक कायम गरी याउन सनु ाई िदनपु नमा
अ यथा िनणय गरेको िमित २०७०/९/१२ गते मालपोत
कायालय सनु सरीको िनणय िमलेको नदेिखँदा उ टी
भई पनु रावेदक र यथ दवु ै प लाई अदालतबाट हक
कायम गरी याउन सनु ाOिदने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला मनािसब देिखने ।
तसथ, पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
िमित २०७१।१२।२९ फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : अि बका साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ ३ गते ६ रोज शभु म् ।
५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७६–WO–०१८३, उ ेषण,
पिव ा िखिसना िव. उ च अदालत िवराटनगरसमेत
वादी उिमला तु बाहा फे पा डे र आयषु ा
पा डे ितवादी पु पबहादरु पा डे भएको अंशचलन
मु ामा भएको िववािदत ब डा मचु ु का बदर ग रपाउँ
भनी परेको ियनै िनवेदकको िनवेदनका स दभमा
सनु वु ाइ गरी िववािदत ब डा मचु ु का रतपूवक
भएकोले ब डा मचु ु का बदर गन परेन भनी िमित
२०७६/२/१० मा सु अदालतबाट आदेश भएको
देिखयो । सो आदेश बेरीतको भयो भनी परेको
िनवेदनउपर सनु वु ाइ भई उ च अदालत िवराटनगरबाट
िमित २०७५।११।११ को ब डा मचु ु कामा यी
िनवेदक / वादीको पिन उपि थित भई म जरु गरेको
ि थितमा सु अदालतबाट िमित २०७६।२।१० मा
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भएको आदेश िमलेकै देिखँदा प रवतन ग ररहनु परेन ।
कानूनबमोिजम गनु भनी उ च अदालत िवराटनगरबाट
िमित २०७६/३/१२ मा आदेश भएको देिखने ।
िमित २०७५/११/११ को ब डा मचु ु का
हँदा िनवेिदका वयम् रोहवरमा बसी ब डा छुट्याएको
त यमा िववाद छै न । ब डा छुट्याउने काय हँदा आफू
वयम् उपि थत भई ब डा मचु ु कामा रोहवरमा बसी
सहीछापसमेत गरेपिछ सोबमोिजम भएको ब डामा
नरम करम िमलेन भनी पिछ आएर उठाउनल
ु ाई
सामा यतयाः मनािसब ठा न िम दैन । के कसरी
ब डा गदा यायोिचत ह छ भ ने कुराको दाबी वा
िजिकर स बि धत प ले ब डा मचु ु का गदाकै
अव थामा गनपदछ
। सोअनस
ु
ु ार िजिकर नगरी ब डा
मचु ु कालाई वीकार गरेर सहीछाप गरेको अव थामा
पिछ आएर अ यथा िजिकर गनु उिचत हँदैन । यस
कारको िवषयमा माण बझ
ु ी त यको िन पण रट
े ािधकारबाट गन िम ने पिन देिखँदैन । यसका
अित र िनवेदकले उठाएका ह को िनयिमत
याियक ि याबाट तहतह अदालतह बाट िन पण
भइसके कोसमेत देिख छ । यसरी िन पण भएको
कुरामा कुनै कानूनी वा कायिविधगत िु ट रहेकोसमेत
देिखएन । अतः यसमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
जारी गन िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: सृजना गौतम
क यटु र: िवजय खड् का
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७६-WO-०१९६, उ ेषण,
बौएलाल म डलसमेत िव. गोिव द साद ढुंगेलसमेत
फौजदारी कसरु मा बाहेक िनवेदकलाई
प ाउ नगनु भनी िनषेधा ा मु ामा उ च अदालत

जनकपरु बाट िमित २०७६/४/१२ मा अ त रम आदेश
जारी भएको देिख छ । ततु िववादस ब धी कारबाही
ठगीस ब धी फौजदारी कसरु मा जाहेरी दरखा त परी
कारबाही भएको देिखयो । िनवेदकह का िव मा ठगी
गरेको भ ने जाहेरी दरखा त परेको, सो दरखा तमा
नाम िकटान ग रएका यि लाई प ाउ पज
ु जारी गन
अनमु ित पाउँ भनी िज ला हरी कायालय धनषु ाले
अदालतसम अनमु ित माग गरेको, अदालतले
अनमु ित दान गरेको र यसको आधारमा प ाउ गरी
थनु ामा राखेको देिखने ।
देवानी कृितको यवहारको िवषयमा
प ाउ गरी थनु ामा रा नु कानून ितकूल ह छ भनी
िनवेदकले िजिकर गरेको पाइयो । िन य नै देवानी
दािय वको िवषयमा प ाउ गन, थनु ामा रा ने ज ता
काय गनु कानूनअनक
ु ू ल हँदैन । फौजदारी कसरु को
अिभयोगमा कुनै यि लाई प ाउ गदा स बि धत
िज ला अदालतको अनमु ितले प ाउ गनपन
ु
कानूनी ावधानअनस
ु ार गरी मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ९ मा रहेको
ावधानबमोिजम िनवेदकह लाई प ाउ गन
स ब धमा िमित २०७६/४/१६ मा अनमु ित दान
भएकोसमेत देिख छ । यो िनयिमत फौजदारी याय
ि यामा रहेको िवषय हो भ ने देिख छ । ठगी गरेको
भनी जाहेरी दरखा त परेको ममा छानिबन भएको
हँदा अनस
ु धान छानिबनप ात् ठगीको कसरु भएको
हो वा के हो भ ने कुराको िववेचना, िव ेषण र िन पण
हन स ने नै देिख छ । यस कार िनयिमत फौजदारी
याय ि यामा रहेको कुरामा अिनवाय पमा पालना
गनपन
ु कानूनी ि याको पालना नग रएको, वृ
धारणा राखी काय गरेको वा ग भीर अ यायको प रणाम
देिखएको ज ता अव थामा बाहेक सामा यतयाः यस
अदालतको रट े ािधकारबाट ह त ेप गनु मनािसब
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देिखँदैन । तसथ, िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी
गनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: सृजना गौतम
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ११
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी बमकुमार
े , ०७६-WH-००८१,
ब दी य ीकरण, िनहाल िसंह बुढाथोक िव. िस धुली
िज ला अदालत, िस धुलीमाडी, िस धुलीसमेत
िनवेदकलाई जबरज ती करणी मु ामा
अिभयोग लािग जबरज ती करणी गरेको ठहर भई
िस धल
ु ी िज ला अदालतबाट िमित २०६८।२।१
मा १२ वष कै द हने गरी फै सला भएको र पनु रावेदन
अदालत जनकपरु बाट िमित २०६८।८।७ मा फै सला
हँदा १० वष कै द हने गरी फै सला भएकोमा सव च
अदालतबाट िमित २०७२।३।७ मा फै सला हँदा
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला सदर हने गरी
फै सला भई उ मु ा अि तम भएर रहेको र यी िनवेदक
िमित २०६७/०५/२७ गतेदिे ख कै द सजाय क ा हने
गरी िमित २०७७/०५/२६ गतेस म दश वष कै दमा
रही कै द भु ान भई छुटी जाने गरी िज ला अदालतको
िमितः २०७३/०२/१० को कै दी पज
ु अनस
ु ार िनवेदक
हाल कारागार कायालय िड लीबजार, काठमाड मा
कै दमा रहेको अव था देिखने ।
जेठ नाग रक ऐनको दफा १२(१)(क) मा
उ लेख भएको पस ी वष उमेर पूरा भई स री वष
ननाघेको जेठ नाग रकलाई पि चस ितशतस म
कै द सजाय छुट हने भ ने िवषयलाई फौजदारी कसरु
(सजाय िनधारण) ऐन, २०७४ को दफा ३७(१)

को ख ड (ख) मा उ लेख भएको जबरज ती
करणीस ब धी मु ामा सजाय पाएको यि लाई
कै दमा छुट गन िनषेध गरेको पाइ छ । यसरी कानूनले
नै िनषेध गरेको नकारा मक सूचीमा उ लेख भएको
जबरज ती करणीको कसरु गरेको यि लाई कै द छुट
गन निम ने देिखयो । यसरी फौजदारी कसरु (सजाय
िनधारण) ऐन, २०७४ को दफा ३७(१) को ख ड
(ख) को कानूनी यव थालाई अनदेखा एवं बाहेक गरेर
िनवेदकले दाबी िलएको जेठ नाग रक ऐन, २०६३ को
दफा १२(१) को देहाय (क) मा भएको यव थालाई
मा हेरी एकल पमा कानूनको या या गन िम ने
पिन भएन । मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफ िदन सिकने
भ ने यव था भएको र उ १५९(४)(ग) अनस
ु ार
जबरज ती करणीस ब धी कसरु का कसरु दारलाई
भएको सजाय माफ गन, मु तबी रा ने, प रवतन गन
वा कम गन कारबाही गन सिकने छै न भ ने यव था
भएको देिख छ । यस यव थाले समेत जबरज ती
करणीको कसरु मा भएको सजाय माफ गन, मु तबी
रा ने, प रतन गन वा कम गन कारबाहीमा प पमा
िनषेध नै गरेको पाइने । जेठ नाग रक ऐन, २०६३
िवशेष कानून भएको र उ ऐनको दफा १२(२) मा
भएको यव थाले मा अ य चिलत कानूनमा भएको
यव थालाई अ यथा हने गरी िवशेष यव था गरेको
नै देिखयो । उ दफा १२(२) मा उ लेख भएको जेठ
नाग रकको उमेर र शारी रक अव थाको हदस मका
कुरामा अ य कानूनको यव था आकिषत नहने
देिख छ । िनवेदकउपर जबरज ती करणी मु ा चली
सव च अदालतबाट िमित २०७२।०५।२७ मा
फै सला भएको अव था छ । जेठ नाग रक ऐन, २०६३
को यव था िनवेदकको हकमा आकिषत हने हो वा
होइन भ ने कुरा यसै अव थामा िवचार हन स नेमा

50

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, मङ् िसर - १
सो भएको देिखँदैन । यस प र े यमा िनवेदकले िजिकर
िलएको जेठ नाग रक ऐन, २०६३ को दफा १२(१)
(क) अव थालाई फौजदारी (कसरु सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७(१) को
ख ड (ख) मा उ लेख भएको जबरज ती करणीसँग
स बि धत कसरु दारलाई भएको सजायमा छुट हने
भनी भएको यव थालाई िनषेध गरेको नै देिख छ । यी
िनवेदकले जेठ नाग रक ऐन, २०६३ को दफा १२(२)
मा भएको यव थाअनस
ु ार पचह र वष नािघसके का
असहाय जेठ नाग रक नदेिखँदा िनवेदन िजिकरको
िवषय कानूनसङ् गत नहँदा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल काि क ८ गते रोज ६ शभु म् ।

कुरा .रामे र दासको बयानबाट खु न आएको
देिख छ । आ नो घरपसल गोदाममा अ य बाट सु
भएको झगडाको प रणाम व प कोही भा दै लु न
आएमा य तो िववाद रो ने र आ नो िजउ यान
स पि समेत बचाउन य न हनु वाभािवकै
देिख छ । यी ितवादीह ले मृतकलाई कुटिपट गरेको
भ न िम ने अव था मािणत गन वत माणको
उपल धतासमेत नभएकोले िनजह ले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६६।१२।२२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी वैजु दासको अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा,
ितवादीह वैजु दास, ान दास र रामे र दास
मु कान होटलका स चालक रहेका, िनजैह को उ
होटलमा मतृ क श भु झाले खाजा खाएको र पैसा
निदएको िवषयलाई िलएर िववाद सु भएको तथा
तीनैजना ितवादीह ले मृतकलाई कुटिपट गरेको
कुरा ितवादीम येका रामे र दासले अनस
ु धान
अिधकारीका सम गरेको बयानमा पाइ छ ।
यसैगरी घटना िववरण कागज गन दानी झासमेतका
यि ह को कागजबाट समेत उ वारदातमा
यी ितवादीह को संल नता िथयो भ ने कुरा
देिख छ । ततु मु ामा खाजा खाई पैसा निदएको
िवषयमा वादिववाद भई कुनै िकिसमको पूवतयारीिबना
ए कासी वारदात भएको पाइ छ । मतृ कलाई मानस मको
कुनै तयारी, इवी तथा दु मनीसमेत यी ितवादीह मा
रहे भएको पाइँदैन । ितवादीह ले उ वारदातमा
कुनै िकिसमको हातहितयारसमेत योग गरेको
पाइँदैन । सामा य कृ ितको पैसा ितन िववादमा यसरी
उ प िलनु वीकाय िवषय पिन होइन, कुटिपटमा
संल न भइहा नु अ य पिन होइन, तर य तो

इजलास नं. १२
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६७-CR-०४५९, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. रामे वर दाससमेत
ततु मु ामा ितवादीह आमोद नारायण
चौधरी, कौश यादेवी चौधरी र संजय चौधरीलाई
सु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा
िनज ितवादीह को मतृ कसँग कुनै िववाद भएको
देिखँदैन । होटलमा भएको िववादपिछ कुटिपटबाट
ब नलाई मृतक लु न यी ितवादीह को चामल
गोदाममा आउँदा यहाँ भएको कुटिपट वारदातलाई
यी ितवादीह ले रो ने यास गरेको भ ने
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कुटिपटको प रणामका बारेमा िवचार गनपन
ु िथयो ।
य िप त काल भएको िववादमा हात हालाहालस मको
प रि थित िसजना भएको, ितवादीह को उ
कायबाट मतृ क मन पिन स छ भ ने सामा य सोच
ितवादीह मा नभएको अव थामा मतृ कको मृ यु
वारदात थलमा नभई उपचारको ममा अ पतालमा
भएको पाइयो । पनु रावेदक बैजु दासले आफू वारदातको
समयमा अ य िथए भनी िजिकर िलई सा ी ततु गरे
पिन अ य कुनै व तिु न माणबाट िनज घटना थलमा
नरहेको र मतृ कलाई हात नहालेको भ ने पिु हन सके को
पाइँदैन । ितवादीह ान दास र रामे र दासको
समेत संल नतामा कुटिपट भएको भनी अनस
ु धानमा
िव भर झा, वय भर झा, शिशका त झासमेतले
गरेको कागजबाट घटना िववरणमा एक पता देिख छ,
यसबाट यी ितवादीह घटना थलमा िथएनन् भ ने
िजिकर खि डत हन पगु ेको छ । तथािप यी कागज गन
यि ह बाट पिन यी मतृ कलाई मान स ने कृितबाट
कुटिपट भइरहेको िथयो भनी भ न सके को नदेिखने ।
अत: उ लेख भएबमोिजमको त य सबतु
माण रहेको ततु मु ामा ग रएको िववेचनाका
आधारमा ततु मु ामा भएको वारदात मल
ु क
ु ऐन
यानस ब धी महलको १३(३) को अव थाको
देिखन आएन साथै उ वारदातमा ऐ.ऐ. को १४
नं. को पूवाव था िव मान रहेको पिन देिखएन ।
ततु मु ाको वारदातमा होटलमा खाजा खाएर
पैसा निदएको कारणबाट कुटिपट गदा मतृ कको मृ यु
भएको देिखएकोले पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०६६।१२।२२ को फै सला के ही उ टी भई
ितवादीह रामे र दास, ान दास र वैजु दासले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ६(४) नं.
बमोिजमको कसरु गरेको देिखँदा िनजह लाई सोही
नं. बमोिजम दईु (२) वष कै द र . पाँच सय (५००।-)

ज रवाना हने ठहछ तथा ितवादीह आमोद नारायण
चौधरी, कौश यादेवी चौधरी र संजयकुमार चौधरीको
हकमा िनजह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
गरी भएको िमित २०६६।१२।२२ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : िदपे नाथ योगी
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित सवंत् २०७६ साल भा १६ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७६-WH-०१२१, ब दी य ीकरण,
जङ् गबहादुर भ डारीसमेत िव. गृह म ालयसमेत
िनवेदकह जङ् गबहादरु भ डारी, काजी
गु ङ र िमलन राईलाई िमित २०७६/७/१ मा
सावजिनक िहत, वा य सरु ा, सिु वधा र नैितकता
िव को अ तगतको अभ यवहार कसरु मा प ाउ
गरेको भ ने िलिखत जवाफबाट देिखए पिन िमित
२०७६।२।२५ गते का क िज लाबाट िव ाथ ह को
बैठकबाट िनवेदकह ३ जनालाई प ाउ गरी
राज ोहस ब धी कसरु मा का क िज ला अदालतबाट
याद थप ग रएकोमा ब दी य ीकरणको मु ा परी
उ च अदालत पोखरा, का क बाट िमित २०७६।२।३०
मा िनवेदकह लाई थनु ामु गन ब दी य ीकरणको
आदेश जारी भई थुनामु भएकोमा उ च अदालत
बार पोखराको क मा बिसरहेको अव थामा िमित
२०७६।२।३१ गते िदउँसो अं.१२.३० बजे रातको
समयमा प ाउ गरी िज ला हरी कायालय का क को
िहरासतमा राखी सावजिनक मु ामा याद थप गरेकोमा
िनवेदकह को हकमा ब दी य ीकरणको िनवेदन
परी िमित २०७६।३।३ मा उ च अदालत पोखराबाट
पनु ः ब दी य ीकरणको आदेश जारी भई थनु ामु
भएकोमा िमित २०७६।३।४ गते िबहान िनवेदकह लाई
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प ाउ गरी िज ला हरी कायालय, दमौली, तनहँमा
िहरासतमा रािखएको र राज ोहको कसरु मा तनहँ
िज ला अदालतबाट िमित २०७६।३।३१ मा साधारण
तारेखमा रही मु ा पपु गन आदेश भएकोमा सो लग ै
प ाउ गरी राज ोह मु ामा याङ् जा लगी याद थप
गरेकोमा िमित २०७६।४।२३ गते याङ् जा िज ला
अदालतमा साधारण तारेखमा राखी मु ाको पपु गन
आदेश भएकोमा लग ै प ाउ गरी गोरखामा पु याई
सावजिनक शाि त िव को कसरु मा याद थप
गरेकोमा िमित २०७६।५।१६ मा िज ला शासन
कायालय, गोरखाबाट थनु ामु ग रएको लग ै
प ाउ गरी िज ला शासन कायालय बे ँसीसहर
लमजङ
ु बाट याद थप ग रएकोमा िनवेदकह ले
िदएको रट िनवेदनमा सव च अदालतबाट िमित
२०७६।०६।०२ गते ब दी य ीकरण (०७६-WH००७१) को आदेश जारी भई थनु ामु भएकोमा साँझ
५:३० बजे यस अदालतकै सेरोफे रोमा महानगरीय
हरी वृ , िसंहदरबारबाट खिटई आएका हरी ारा
प ाउ ग रएको देिखने ।
तसथः प ाउ गरी थनु ामै रा नपु न
अप रहायताको अभावमा िवना व तिु न आधार
र कारण ततु नगरी िनवेदकको संिवधान द
मौिलक हकह मािथ अनिु चत ब देज लगाउने गरी
िमित २०७६/२/२५ देिख यी ब दीह लाई अनवरत
पमा एकपिछ अक तथाकिथत कसरु को अिभयोगमा
पटकपटक प ाउ गरी िनवेदकको थनु ालाई िनर तरता
िदई राखेको देिखएको अव थामा यी ब दीलाई थनु ामै
रा ने वृ भावना छै न भ न नसिकने हँदा सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क)
बमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रिदएको
छ । अ य कसरु मा थनु ामा रा नपु न नभए आजैका
िमितदेिख थनु ामु ग रिदनु भनी संि आदेश जारी
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भई यस अदालतको च.नं.७६३०६-३१५५८६,
मु ा नं.०७६-WH-०१२१, िमित २०७६।७।१९ मा
प ाचार भएको देिखँदा अ के ही ग ररहनु नपन ।
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल काितक १९ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०६७-CR-०६२७, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. िहम साद शमा
ततु मु ामा जाहेरवालाले यी ितवादीउपर
िकटानी जाहेरी िदएको भएपिन िनजले अदालतमा
बकप गदा मतृ कसँग स ब ध नरा ो रहेकोले
ितवादीले मतृ कलाई कत य गरी मारेकोमा िव ास
ला छ भनेका छन् । स ब ध ज तोसक
ु ै चर ,
चालचलन ज तोसक
ु ै भए पिन िवना ठोस आधार,
कारण र माणिवना कसैलाई दोषी ठह याउन
िम दैन । यी जाहेरवाला थाने रभ दा पिहले नै
ितवादीले हरीसम ीमती झिु डएर मरेको भ ने
जाहेरी दता गराएको अव था छ । मतृ कको शवपरी ण
ितवेदनमा टाउकोमा चोट लागेको स भावनास म
औ ं याइएको छ । यसरी बिु झएका मािनसह को शंका
एवं शव परी ण ितवेदनमा औ ं याइएको कुटिपट
चोटको स भावनालाई ितवादीको कसरु िस गन
आधार बनाउन सिकने अव था देिखँदैन । कुटिपट
गरी मारेको भए कुन थानमा कुटिपट ग रएको हो ?
टाउकोमा ग भीर चोट पु याएर मारेको थान कुन हो ?
क तो हितयार योग भयो ? उ थानमा सङ् घषको
माण रगतलगायत ठोस माण देिखनु भेिटनपु न सो
के ही भेिटएको नदेिखने ।
ितवादीका सा ीह रामलाल शमा,
जाय वर जैसीले मतृ क आफै ँ झिु डई आ मह या गरी
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मरेक हन् भनी ितवादीको अदालतसमेतको इ कारी
बयानलाई समथन हने गरी बकप समेत ग रिदएका
छन् । आँखा र टाउकोमा घाउको खत छ भ ने स दभमा
घटना थल कृित मचु ु कामा सो उ लेख भएको
छै न । उ मचु ु कामा ब नेले घाउ भएको भए यहाँ
ितनीह ले बो ने िथए, लेखाउने िथए । तर आँखामा र
टाउकोमा भएको घाउ सु घटनाि थत लास कृित
मचु ु कामा उ लेख भएको पाइँदैन । लास जाँच गराउन
पहाडको बाटोमा क रब १२ कोष टाढाबाट गाडीमािथ
लास राखेर याएको अव था देिखँदा लासमा
चोटपटक ला न स ने स भावना देिख छ । शंका र
प रि थतज य माणबाहेक ठोस आधार माणह
नदेिखने ।
ितवादीले मतृ कलाई मान लागेको भए मतृ क
कराएको, िचचाएको, हार गहु ार गरेको अ य यि ले
सु नपु न सो कुरा देखाउन खल
ु ाउन सके को पाइँदनै ।
प रवारले लगी मतृ कलाई झु ड् याइएको भए जिमनमा
िविभ न िच हनपु न य तो के ही देिखएको छै न ।
िहम साद शमालाई मा ितवादी बनाएको छ, अ य
यि एवम् प रवारको सद यलाई ितवादी बनाएको
छै न । ए लै ितवादीले मारी झु ड् याउन स ने
स भावनासमेत नदेिखने ।
यान मान कसरु ज तो आरोपमा-अपराध
अपराधीले नै गरेको हो भनी मािणत हनपु छ ।
अपराध गरेको होला, हनस छ ज ता का पिनक
एवम् अनमु ानको आधारबाट अपराध पु ् याई हँदैन ।
प रि थितज य माण िनणया मक एवम ामािणक
हनपु छ । अपराध मालाकारको पमा गाँिसएर जोिडएर
मािणत गरेको हनपु छ । तर ततु मु ामा य तो
माणह पेस गन सके को नपाइने ।
अत: ितवादीले कसरु गरेको भ न सिकने
ठोस माणको अभाव हँदा िनजले अिभयोगबाट

सफाइ पाउने ठह याई यूठान िज ला अदालतबाट
िमित २०६५।५।१५ को फै सला सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत तु सीपरु , दाङबाट भएको िमित
२०६६।७।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
इित संवत् २०७६ साल काितक २६ गते रोज २६ शभु म् ।
४
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या.
ी ह र साद फुयाल, ०७१-CR-१४०९,
ब दी य ीकरण, ड बरबहादुर थापा मगर िव.
उदयपुर िज ला अदालतसमेत
पनु रावेदक ितवादीलाई कत य यान मु ामा
उदयपरु िज ला अदालतको िमित २०६७।३।२८
को फै सलाबमोिजम लागेको कै दको लगत बाँक
रहेकोमा कानूनबमोिजमको स पूण ि या पु याई
िनजका िव कै द याद ठेगी, िनजले सो कै दीपज
ु
रीतपूवक बिु झिलई कानूनबमोिजम कै द भु ान
ग ररहेको अव था देिखयो । ततु मु ाका अका
ितवादी महेश चौधरीले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयानमा श भु मगर भ ने ड बरबहादरु मगरको
खास घर झापाितर हो भ ने सनु ेको हँ । िनज रामपरु
ठोि सला वडा नं.५ मा अ थायी पले बसोबास
गद आएका िथए । िनज घटना थलबाट भागी गई म
प ाउ नपन बेलास म गाउँमा आएका िथएनन् भनी
लेखाई िदएको पाइ छ । िनजको ठेगाना िमिसल संल न
कागजातह बाट पिन झापा सतासीधाम भ ने खल
ु े को
र जाहेरवालाले अदालतमा आई बकप गदा श भु
मगर नै ड बरबहादरु मगर हन् भनी लेखाई िदई
सनाखतसमेत गरेको देिख छ । िनजको पिहचानमा
ताि वक अ तर हने गरी फरक पन नदेिखएको तथा
िनवेदकले पेस गरेको नाग रकताको माणप मा
िनजको वतन झापा सतासीधाम वडा नं. ४ र
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मतदाता प रचयप मा झापा सतासीधाम वडा नं. ९
उ लेख भएको देिखएबाट पिन िनज नाम तथा वतन
प रवतन गरेर िहँड्ने गरेको देिख छ । ततु मु ाका
स दभमा यस अदालतबाट जाहेरवाला दीपककुमार
ख वेलाई याद िदई िझकाई, िनवेदकलाई उपि थत
गराई कानूनको रीतपूवक सनाखतको ि या स प न
गरी पेस गनु भनी िमित २०७५।१।७ मा भएका
आदेशानस
ु ार िमित २०७५।५।२८ मा जाहेरवाला
उदयपरु िज ला अदालतमा उपि थत भई वारदात
हँदाको अव थामा िनज ितवादी र म एउटै गाउँमा
ब ने गरेको र गाउँघरमा िनजलाई श भु मगर भनेर
बोलाउने हँदा जाहेरीमा िनजको नाम श भु मगर भनेर
लेिखएको हो । आज मलाई देखाइएका ड बरबहादरु
मगर नै मैले जाहेरीमा उ लेख गरेका श भु मगर हन्
भनी सनाखत ग रिदएको देिखने ।
कुनै पिन िनद ष यि ले आफूले नगरेको
कामबापत कुनै पिन िकिसमको सजाय पाउनु हँदैन
भ ने यायको थािपत मा यता रहेको छ । ततु
िववादमा यी िनवेदकले आफूलाई आरोिपत यि भ दा
फरक यि भएको भनी दाबी िलएको र अ य यि को
शंकामा गलत यि लाई प ाउ गरेको (case of
mistake identify) भ ने दाबी िलएको देिखयो
। यो कुरा पिु गन आफू िज ला झापा सतासीधाम
गा.िव.स. वडा नं. ४ मा ज म भई सोही वतनमा
बसोबास गरी आएको भनी नाग रकता माणप लाई
आधार िलएको देिख छ भने पनु रावेदन गदा आफू
बाबस
ु गँ अंश िलई वडा नं. ९ मा बसोबास गरी मतदाता
माणप समेत सोही वडा नं. ९ बाट िलएको देिख छ
। हरी हवलदार दगु ा साद े को ितवेदनमा यी
पनु रावेदक झापा थायी घरमा लक
ु िछपी बसेको
अव थामा प ाउ परेको र ियनको थायी वतन झापा
िज लामा भए पिन उदयपरु िज ला रामपरु ठो सीमा

गा.िव.स. वडा नं. ५ अ थायी बसोबास भएको श भु
मगर हन् भनी उ लेख गरेको, जाहेरवालाले सनाखत
गदासमेत वारदात हँदा आफू र यी पनु रावेदक एकै
गाउँघरमा ब ने गरेको र उ गाउँमा ियनलाई श भु
मगर भ ने गरेको तथा श भु मगर र ड बरबहादरु थापा
मगर एकै यि हो भनी िकटानी कागज गरेको पाइयो
। जाहेरवालाले यी पनु रावेदकलाई पो नपु न कारण
र अव थाबारे यी पनु रावेदकको कुनै भनाइरहेको
देिखँदनै । आफूले कै दी पज
ु बझ
ु ी िलँदासमेत उ कै दी
पज
ु आ नो होइन, आफू अस बि धत यि हो भनी
िवरोध गरी सो स ब धमा कुनै बेहोरा लेखाएको पिन
देिखँदनै । तसथ ततु मु ाको िमिसलबाट यी
ड बरबहादरु थापा मगर नै ितवादी श भु मगर हो
भ ने स ब धमा िववाद नदेिखएको हँदा उ रट
िनवेदन खारेज गरेको िमलेकै देिखँदा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।१०।२६ मा
भएको फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िदपे नाथ योगी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल भा १९ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. १३
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७३-CI-०६८५, ०७९५, ज गा
िखचोला मेटाई घर हटाई भ काई चलनसमेत पाऊँ,
भगतदास े िव. िसमला गु ङ (तामाङ), िसमला
गु ङ (तामाङ) िव. भगतदास े
पनु रावेदक वादीको िक.नं.८११ को ०-१-३० को ज गा वादीको पित राजे तामाङले स चबहादरु
तामाङसँग िमित २०६९।१२।२५ मा र.नं. ५१७८
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बाट पा रत गराई िलएकोमा सो ज गा वादीले वादीका
पित राजे तामाङसँगबाट हालैको बकसप गरी िमित
२०७०।३।११ मा र.नं. ७१०२ बाट ा गरेको देिखई
अका पनु रावेदक ितवादी भगतदास े वादीका साँध
सँिधयार भएका र िनजका नाउँमा िक.नं.८१० र ९९४
का ज गाह दता रहेको देिख छ । यी पनु रावेदक
ितवादी भगतदास े ले आ नो नाउँमा दता े ता
कायम रहेका िक.नं.८१० समेतका िक ा ज गाह मा
सीिमत रही आफूले घर िनमाण गरेको िजिकर िलएको
भए पिन सु नवु ाकोट िज ला अदालतबाट िमित
२०७१।२।१९ मा भई आएको न सा मचु ु का हेदा
"िक.नं. ८११ को ज गाको े फल ०-१-०-० म ये
उ र पूव सडकतफ ितवादीले आ नो िक.नं. ८१०
तफबाट िमची बनाएको िववािदत घरज गा रहेको न.नं.
४ को े फल ०-०-०-३ देिखन आयो ।" भ नेसमेत
बेहोराको ितवेदन ततु भई िमिसल संल न रहेको
ेस न साको मािणत ितिलिपबाट िक.नं. ८१० र
८११ लाई दि णदेिख उ रतफ गएको िसधा रेखाले
छु ् याएको देिखन आएकोले ितवादीले आ नो
ज गामा मा सीिमत रही घर बनाएको भ ने िनजको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं.
मा “ज गा िमची घर बनाएकोमा घर तयार भएको
िमितले एक वषिभ नािलस निदए ला न स दैन”
भ ने कानूनी यव था रहेको स दभमा यी पनु रावेदक
ितवादी भगतदास े ले २०६८ साल मङ् िसरमा
आ नो नाउँ दता रहेको िक.नं. ८१० समेतमा
घर िनमाण गरी िमित २०६९।५।२७ मा मालपोत
कायालय, नवु ाकोटमा घर कायम ग रपाउँ भनी िनवेदन
िदई मालपोत कायालयको िमित २०६९।८।२८ को
िनणयले मेरो नाममा घर कायम भएको भ ने कुरा
िमिसल संल न कागजात माणबाट तथा वयं यी

पनु रावेदक ितवादीको वीकारोि बाट थािपत
भएको देिख छ । पनु रावेदक वादीका दाता तथा पित
राजे तामाङले स चबहादरु सँग िक.नं. ८११ को
ज.िव. ०-१-३-० ज गा िमित २०६९।१२।२५ मा
र.नं. ५९७८ को पा रत िलखतबाट ा गरेकोमा िनज
राजे तामाङले आ नी ीमती पनु रावेदक वादीलाई
िमित २०७०।३।११ मा र.नं. ७१०२ बाट हालैदेिखको
बकसप पा रत गरी िदएको कुरा िमिसल संल न
पा रत िलखतह को ितिलिपबाट देिखन आउँछ ।
यसरी ितवादीले बनाएको घर मालपोत कायालयबाट
िमित २०६९।८।२८ को िट पणी आदेशबाट मािणत
भएको देिखन आएकोले सोही िमितमा घर िनमाणको
काय स प न भएको िमित मा नपु न देिखई वादीका
दाताह समेतले मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको
११ नं. बमोिजम उजरु ी िदन स ने हद याद बाँक
रहेको अव थामा वादीले हद याद नघाई िफराद गरेको
भनी पनु रावेदक ितवादीले िलएको िजिकरसमेत
कानूनस मत नदेिखने ।
िमित २०७१।२।१९ को न सा मचु ु काबाट
िववादको न.नं. ४ को ज गा वादीको िक.नं. ८११
िभ को भई सो ज गामा वादीको हक रहेको देिखएको
हँदा वादीको दाबी पु न नस ने ठहराएको सु
नवु ाकोट िज ला अदालतको फै सला िमलेको नदेिखँदा
सो हदस म उ टी भई वादीले िववादको न.नं. ४ मा
रहेको घरको भाग भ काई सो िववादको न.नं. ४ को
ज गाबाट ितवादीको िखचोला मेटाई चलन चलाई
पाउने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७२।७।१८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः गगनदेव महतो
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल भा १९ गते रोज ५ शभु म् ।
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२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-००३५, ००४८,
०१०२, ०५३४, कत य यान, माधव लोिनया चौहान
िव. नेपाल सरकार, शाि त लोिनया चौहान िव. नेपाल
सरकार, ब ी लोिनया चौहान िव. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार िव. िदनेश लोिनया चौहानसमेत
ितवादीह माधव लोिनया, ब ी लोिनया
र शाि त लोिनयासमेतले आरोिपत कसरु मा इ कारी
बयान गरेको पाइए तापिन जाहेरी, जाहेरी मतु ािबकको
जाहेरवालाको बकप , ितवादीह को अिधकार ा
अिधकारीसम को सािबती बयान कागज, अ य
ितवादीह को सोही िमलानको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान कागज, बिु झएका
मािनसह को भनाइ, वादीका सा ीह गल
ु ाम
धोवी र िदनेशकुमार वालीसमेतले अदालतसम
ग रिदएको बकप समेतका सबतु माणह एक
अकासँग ङ
ृ ् खलाब तवरले िम न आएको स दभमा
यी ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको पिु हन
आएकाले अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार ितवादीह
ब ी लोिनया र माधव लोिनयालाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय र अका ितवादी
शाि त लोिनया चौहान जसले िभ ल
ु ाई मानको
िनिम यो बढु ालाई तह लगाउनु पदछ, मा रदेउ भनी
ितवादीह माधव लोिनया र ब ी लोिनयालाई वचन
िदएको देिखन आई र सीसमेत उपल ध गराएको हँदा
यी ितवादी शाि त लोिनयालाई ऐ.महलको १३(४)
नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी सु
किपलव तु िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत बटु वलको
फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा भ न िमलेन । तर

ततु मु ामा ितवादीह माधव लोिनया र ब ी
लोिनयालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर
गरेको सु किपलव तु िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत बटु वलको
फै सला सािबक कानूनी यव थाको स दभमा िमलेको
देिखए तापिन “मल
ु ुक अपराध संिहता, २०७४ को
दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सव वको
सजाय हने रहेछ भने यो संिहता ार भ भएपिछ
य तो कसुरमा सजाय गदा सव व हने गरी सजाय
ग रने छै न” भ ने र के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन,
एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४
को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ तगत कुनै
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका
मु ामा सजाय गनुपदा सोही कानूनबमोिजम नै
गनपन
ु छ तर कुनै फौजदारी कसरु को सजाय मल
ु क
ु
अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी रहेछ भने
मल
ु ुक अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म मा
सजाय हने छ” भ ने कानूनी यव था रहेको देिखँदा
ततु मु ामा ितवादीह माधव लोिनया र ब ी
लोिनयालाई सव वको सजाय हने देिखएन । तसथ िनज
ितवादीह लाई ज मकै दको मा सजाय हने ठहछ ।
साथै सव वको सजाय नहने भएकोले िनजह को अंश
भागमा पन आउने चल अचल स पि
ततु मु ाको
रोहबाट रो का रािखएको भए फुकुवासमेत हने ठहन ।
ितवादीह सोनी लोिनया, गल
ु ावी लोिनया
र मोह मद रिहस खाँ घरमूली नभएको, वारदातको
समयमा वारदात थलमा रहेको नपाइएको, मान मराउने
कायका योजनाकार एवं िमलोमतोमा रहेको र सहयोग
गरेको भ ने नदेिखएको, अ य ितवादीह समेतले
यी ितवादीह को यो य तो भूिमका िथयो भनी भ न
लेखाउन नसके को साथै ितवादी रिहस खाँ यान मान
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प रवारको सद यसमेत नभएको अव था ि थितमा यी
ितवादीह समेतले आरोिपत कसरु गरेका हन् भनी
भ न मा न िमलेको नदेिखँदा यी ितवादीह सोनी
लोिनया, गल
ु ाबी लोिनया र मह मद रिहस खाँलाई
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको सु
किपलव तु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत बटु वलले गरेको
फै सला िमलेकै देिखने ।
ितवादी िदनेश लोिनयाको मान मनसाय
रहेको नपाइएको, मान कायमा य पले संल न
रहेको नदेिखएको, मान कायमा ियनको संल नता
रहेको िथयो भनी कसैले पोल गन नसके को, आरोिपत
कसरु मा ितवादीको इ कारी बयान रहेको पाइए
तापिन अ य ितवादीले िभ ल
ु ाई मा रसके पिछ
खबर पाई कोदालो िलई गई लास पनु कायमा
सहयोग गरेको भनी अिधकार ा अिधकारीसम
बयान कागज गरेको, सोहीबमोिजमको बयान कागज
अ य ितवादीह समेतको रहेको, ितवेदक एवं
जाहेरवालाले ितवादीको पिन लास गाड् ने कायमा
संल नता रहेको भनी उ लेख गरेको, बिु झएका रामशरण
मरु ाउ, नारायण साद वालीको कागज आिदसमेतबाट
यी ितवादीले िभ ु सयु मानलाई आ ना दाजहु र
आमा शाि त लोिनयाले मारेको थाहा जानकारी पाई
कसैलाई नभनी लास दबाउनलाई लगी गाड् ने कायमा
सहयोग पु याई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
४ नं. को कसरु गरेको देिखन आयो । मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको ४ नं. मा “ ........लास जाँच
भई नस दै दबाउनका मतलबले लास जलाउने, गाड् ने,
फा ने वा सो कुरा गन लगाउनेलाई अ कुनै कानूनले
हने सजायमा सो गरेबापत ६ मिहना थपी कै द गनपछ
ु
।” भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । ितवादी
िदनेश लोिनयाले मतृ कको लास जाँच नहँदै लास

दबाउन अ य ितवादीह लाई सहयोग गरेको पिु
भएको अव था देिखन आएकोले यी ितवादी िदनेश
लोिनयालाई यानस ब धी महलको २५ नं. र ऐ.को ४
नं. बमोिजम ज मा . ३०।-(तीस) ज रवाना हने गरी
सु किपलव तु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई िनज ितवादी िदनेश
लोिनयालाई भएको ज रवाना .३० यथावत् रही
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ४ नं. बमोिजम
कै द मिहना ६(छ) थप सजाय हने ठहन ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
क यटु र : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल पौष २६ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ी काशकुमार ढुंगाना, ०७६-WH-०३४१,
ब दी य ीकरण, मनु के .सी. िव. िज ला हरी
कायालय, बा लुङसमेत
ब दी िनवेदक रामबहादरु कुँवरलाई पिहलो
पटक िमित २०७६।१२।१७ मा िज ला नवलपरासी
(बदघाट सु तापूव) कावासोती नगरपािलका वडा
नं.२ बाट अभ यवहारको कसरु मा प ाउ गरी
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी याद थप
गराई िहरासतमा रािखएको, अनस
ु धान काय पूरा
भएप चात् िज ला शासन कायालय, नवलपरासी
(बदघाट सु तापूव) मा अिभयोगप दायर भएको
देिखएको, उ कायालयबाट िमित २०७७।१।९ मा
आदेश हँदा िनज ब दी िनवेदकसँग .१,०००।– (एक
हजार) धरौट माग भएको र माग भएको धरौटी रकम
दािखला गरी िनवेदक सोही िमितमा थनु ामु भएको
त य िवप ी िज ला हरी कायालय, नवलपरासी
(बदघाट सु तापूव) समेतको िलिखत जवाफबाट
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देिखन आएको छ । ब दी िनवेदक रामबहादरु कुँवरलाई
िमित २०७७।१।१० मा अभ यवहारको कसरु मा
िज ला बा लङ
ु , बा लङ
ु नगरपािलका वडा नं.१ बाट
प ाउ ग रएको, अनस
ु धान काय पूरा गरी िज ला
शासन कायालय, बा लङ
ु सम मु ा पेस ग रएकोमा
मु ा हेन अिधकारीबाट िमित २०७७।१।२२ मा आदेश
हँदा साधारण तारेखमा छुटी गएको भनी िज ला
शासन कायालय, बा लङ
ु समेतको िलिखत जवाफमा
उ लेख भएको पाइयो । िज ला शासन कायालय,
बा लङ
ु को आदेशबाट िहरासत मु भएकै िदन यी
िनवेदकलाई अभ यवहारकै कसरु मा िज ला पवत,
कु मा नगरपािलका वडा नं.१ बाट प ाउ ग रएको,
अनस
ु धान काय पूरा गरी िज ला शासन कायालय,
पवतसम मु ा पेस ग रएकोमा सो कायालयबाट िमित
२०७७।१।२९ मा आदेश हँदा िनवेदकलाई साधारण
तारेखमा छाड् ने गरी आदेश भएको कुरा िवप ीह को
िलिखत जवाफमा उ लेख भएको देिख छ । िज ला
शासन कायालय, पवतको आदेशबाट थनु ामु
भएका यी िनवेदकलाई िमित २०७७।१।२९ मा िज ला
या दी बेनी नगरपािलका वडा नं. ८ बाट प ाउ
गरी अभ यवहारमा मु ा चलाई िज ला शासन
कायालय, या दीबाट िमित २०७७।२।४ मा साधारण
तारेखमा छाड् ने गरी आदेश भई ब दी िनवेदक थनु ामु
भएको त य िज ला शासन कायालय, या दीको
तफबाट पेस गरेको िलिखत जवाफमा उ लेख भएको
पाइ छ । िज ला शासन कायालय, या दीले िज ला
हरी कायालय, या दीलाई ितवादी रामबहादरु
कुँवरलाई अ य कारणबाट थुनामा रा न नपन भए
ततु मु ाबाट िहरासत मु ग रिदनु भनी िमित
२०७७।२।४ मा गरेको प ाचारबाट ब दी िनवेदक
ततु मु ाको रोहबाट थनु ामु भएको देिखयो । साथै
िनवेदक थनु ामु भई साधारण तारेखमा रहेको भनी

इजलाससम िनवेदकको तफबाट बहसमा उपि थत
िव ान् अिधव ाह ले समेत जानकारी गराएको हँदा
हाल ब दी िनवेदक थुनामा रहेको नदेिखने ।
ब दी िनवेदक रामबहादरु कुँवर िज ला
शासन कायालय, या दीको िमित २०७७।२।४
को आदेशबाट साधारण तारेखमा छुटी थनु ामु भई
रट िनवेदनको औिच य नै समा त भइसके को देिखँदा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको
िव मानता देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने
ठहन ।
इजलास अिधकृतः मनु ा अिधकारी ढकाल
क यटु र: सु भा अयाल
इित संवत् २०७७ साल जेठ ६ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७६-RC-०१०६, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. काश म लसमेत
अ य ितवादीह को हकमा सव च
अदालतबाट िमित २०६३।१०।१० मा फै सला
भइसके को हँदा यसतफ के ही बोिलरहन परेन । िमित
२०५७।९।६ गते राित मेरो िभनाजु जय वर भ राईलाई
शेरबहादरु ब नेत, काश म लसमेतका ितवादीह ले
बाटो छे क साङ् घाितक हमला गरी धा रलो हितयारले
हार गरी कत य गरी मारेको र साथमा रहेको नगद
.१,८०,०००।- समेत लटु ी लगेको हँदा आव यक
कारबाही ग रपाउँ भनी बाबरु ाम अयालले िकटानी
जाहेरी िदएको देिख छ भने यी दवु ै ितवादीह उपर
गढाउ गरी आ नो जाहेरी बेहोरालाई पिु गरी
बकप समेत ग रिदएको पाइ छ । ितवादीम येका
गोरे पनु ले मौकामा बयान गदा, िमित २०५७।९।६
गते राित म र काश म लसमेतका साथीह को
स लाहअनस
ु ार चोरी गन, लटु ् ने भनी मै ीपथमा
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पु दा जय वर भ राईलाई भेटी िनजलाई बाटो छे क
शेरबहादरु ले हात मकाई छटपटाउन िदएनम्, काश
म लले मख
ु थुनेपिछ मसमेतले पछािडबाट खक
ु ु रीले
हानी मारेको हो भनी उ लेख गरेको पाइ छ । बटु वल
चाँदवारीि थत रहेको खको स-साना पो ाह
फाँडेको चौर सो चौरको िबचमा ६१/२ इ चको दाप
नभएको नाङ् गो खक
ु ु री बरामद भएको भ ने बरामदी
मचु ु का रहेको छ । मौकामा कागज गन यि शंकर
म लाहले घटना थलमा कुरी बसेको अव थामा ियनै
ितवादीह हन् िक भनी लखेट्दै जाँदा शेरबहादरु र
काश म ललाई िच य भनी बकप समेत ग रिदएको
देिख छ । मृतक जय वर भ राईलाई ितवादी
शेरबहादरु ब नेतसमेतले धा रलो हितयार हार गरी
मारेको र िनजको साथमा रहेको नगदसमेत लटु ी
लगेकोमा िव वास ला छ भनी बिु झएका िभम तल
ु ाचन,
उमेश गरु ागाई ंको मौकाको कागज एवं सोही बेहोरा
िमलान गन गरी व तिु थित मचु ु काका राजे शाही,
रामकृ ण भ डारी, तल
ु सी रानासमेतका मािनसह ले
आ नो बेहोरा लेखाई कागज तथा बकप ग रिदएको
पाइ छ । जाहेरी बेहोरा, जाहेरवालालगायत बिु झएका
यि ह को कागज तथा बकप , सहअिभयु गोरे
पनु ले यी ितवादीह उपर पोल गरी गरेको सािबत
बयानसमेतबाट यी ितवादीह को उ वारदातमा
संल नता रहेको भ ने त य समिथत हन आएकोले
िनज ितवादीह िनद ष रहेछन् भनी भ न सिकने
अव था नदेिखने ।
ितवादीह शेरे भ ने शेरबहादरु ब नेत र
काश म लबाहेकका अ य ितवादीह को हकमा
डाँकातफ दाबी नपु ने र कत य यानतफको वादी
दाबी पु ने ठहर गरी सु र पनु रावेदन तहमा भएको
फै सला यसै अदालतबाट सदर भई अि तम भएर रहेको
देिखएको छ । यी ितवादीह उपर जाहेरवालाको

िकटानी जाहेरी परी िनज अदालतमा उपि थत भई
जाहेरी बेहोरालाई समथन गद बकप ग रिदएको
पाइ छ । यी ितवादीह उपर लागेको अिभयोगलाई
अदालतमा उपि थत भई आफू िनद ष रहेको भनी
माण ततु गन स नपु नमा उपि थत नभई
कसरु लाई वीकार गरेर बसेको देिखन आयो । कसरु दार
ठहर भएका ितवादीम येका गोरे पनु ले बयान गदा
शेरबहादरु ले मतृ कको हात मकाई छटपटाउन निदएको,
काश म लले मख
ु थुनेपिछ मसमेतले पछािडबाट
मतृ कको टाउकोमा खक
ु ु री हार गरी हामी सबै िमली
मारेका ह भनी यी ितवादीह लाई पोल गरेको,
िनज गोरे पनु कसरु दार ठहर भएकोले िनजले गरेको
ामािणक मह व हने हँदा िनज गोरे पनु समेतको हकमा
यस अदालतबाट भएको फै सलासमेतका आधारमा यी
ितवादीह समेतको संल नतामा अिभयोग दाबीको
कसरु गरेको देिखन आउने ।
उ
वारदातमा उपि थत भई यी
ितवादीह ले मृतकको हात समा ने, मख
ु थु ने
ज ता काय गरी अ य ितवादीह सँग िमली योजना
बनाई मनसायका साथ जय वर भ राईलाई कत य
गरी मारेको अव था रहेको हँदा िनज ितवादीह लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(४) नं.
बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याएको उ च
अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासको फै सला
साधकको रोहमा हेदा मनािसब नै देिखन आउने ।
साधकको रोहमा पेस हन आएको ततु
मु ामा ितवादी शेरे भ ने शेरबहादरु ब नेत र काश
म ललाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने
र डाँकातफको अिभयोग दाबी पु न नस ने गरी सु
प देही िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर
गन गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासबाट
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िमित २०७६।२।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
साधक सदर हने ठहन ।
इजलास अिधकृ त: नवराज काक
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ माघ मिहना २३ गते रोज ५ शभु म् ।

ऋण िलएको अव थामा पनु रावेदक एस.िव.आई. बक
िलिमटेडलाई ज गा िधतोमा पास ग रिदन म जरु रहेको
भनी यथ ले वीकार गरेको भ ने िमिसल संल न
म जरु नामाको कागजबाट देिख छ । उ ज गाह
सहिव ीयकरण ऋणको सरु णबापत मा िदएको
देिखने ।
वादी क णा खड् गी वयम् ऋणी नभई
ऋणी कलर कान नेपाल िलिमटेड र नेपाल एस.िव.
आई. बकिबचको ऋण कारोबारको स ब धमा नपगु
थप ऋणका लािग मा आ नोसमेतको िक.नं.५९८ र
६०० का दईु िक ा ज गा िधतोमा रा न म जरु स म
गरेको भ ने िमिसल संल न िनजले गरेको म जरु ीको
िलखतबाट देिखए पिन म जरु ी िदएको सरु णबापतको
िधतोका उ दईु िक ा ज गाह कानूनबमोिजम
रिज ेसन पा रत गराई िधतो सरु ि त गराउनपु न
दािय व पनु रावेदक ितवादी एस.िव.आई. बकबाट
पूरा भएको अव था नदेिखने ।
बक तथा िवि य सं थास ब धी ऐन, २०६३
को दफा ५६(३) अनस
ु ार सरु णबापतको ज गा
रो का रा न सिकने भिनए तापिन पनु रावेदक नेपाल
एस.िब.आई. बक वयमले संयु ज गाधनीह म ये
बकसँगको आिथक कारोबारमा िद य खड् गी र
रोशन खड् गीको कजाको स ब धमा कुनै िकिसमको
दािय व नदेिखएकोले क णा खड् गीको हक िह सामा
बकको रो का यथावत् राखी दईु जना ज गाधनीह
िद य खड् गी र रोशन खड् गीका हकमा िक ाकाट
तथा फुकुवा ग रिदनु भनी प सं या ९३३ िमित
२०६५।५।१७ मा मालपोत कायालय लिलतपरु लाई
प पठाएको देिख छ । बकको ऋणका स ब धमा
यथ वादीको कुन दािय व िसजना भएको र िनजको
हकको ज गा मा रो का रा नपु न आधार कारणसमेत
िमिसल संल न ज गा रो कास ब धी प तथा अ य

इजलास नं. १४
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०६९-CI-०५४६, रो का बदर,
आलोककुमार शमा िव. क णा खड् गी
नेपाल एस.िव.आई. बक िलिमटेडको िमित
२०६३।५।१५, प.सं. ६२९ अ तगत रो का रािखएको
िद य खड् गी, रोशनी खड् गी र क णा खड् गीको नाममा
संयु दता कायम रहेको लिलतपरु िज ला लभु ु
गा.िव.स. वडा नं.३/क िक.नं. ५९८ को े.फ.२-०-०० र ऐ. िक. नं.६०० को े.फ.१-१४-०-० ज गाम ये
ज गाधनी िद य खड् गी र रोशन खड् गीसँग कजाको
कुनै दािय व नदेिखएकोले िनजको भागको दईु िह सा
िक ाकाट गरी रो का फुकुवा ग रिदनु र बाँक क णा
खड् गीको १ िह सा ज गा रो का रा नु भ ने उ लेख
भई उ िक.नं. ५९८ र ६०० को ज गा िक ा काट
भई िक.नं. १५३८ र १५४५ िक ाको ज गा क णा
खड् गीको नाममा कायम भई बकको प ानस
ु ार िस.नं.
१२५ मा रो का रािखएको भ ने मालपोत कायालय
लिलतपरु को च.नं. ३६७७ िमित २०६७।९।९ को
िमिसल संल न प बाट देिखने ।
वादी क णा खड् गीको नाममा समेत सयु
दता रहेको िक.नं. ५९८ र ६०० दईु िक ा ज गा
रो का राखेको कुरामा िववाद देिखँदैन । उ दईु
िक ा ज गाह कलर कान नेपाल िलिमटेडले थप
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कागज माणबाट नदेिखने ।
ऋणको िधतो िदने म जरु ीको कागजबाट
मा िनजको ऋण ितन दािय व िसजना हन नस ने
देिखँदा िनजको ऋणको दािय वतफ यान नै निदई
भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला फरक पन
स ने भनी यस अदालतको संयु इजलासबाट भएको
यथ िझकाउने आदेश र पनु रावेदन अदालतको
फै सला बदर गरी रो का यथावत् हनपु न भ ने
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
िधतोस ब धीको िलखत रिज ेसन पा रत
नभएको र यथ लाई ऋण दािय वको जानकारी
निदएको अव थामा संयु रो का रहेको िद य खड् गी,
रोशन खड् गीको भागस म ऋण दािय व नभएको भनी
फुकुवा गरी वादी क णा खड् गीको नाममा िक.नं.
५९८ र ६०० को ज गा िक ाकाट भई कायम िक. नं.
१५३८ र १५४५ का दईु िक ा ज गा मा मालपोत
कायालय, लिलतपरु ले यथ को हकमा मा रो का
राखेको निमलेकोले रो का फुकुवा ग रिदने भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।७।१३ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जगिदश साद भ
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल पौष ९ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
काशकुमार ढु ंगाना, ०६८-WO-०३६१, उ ेषण
/ परमादेश, उ व साद आचाय िव. हरी धान
कायालय, न सालसमेत
रट िनवेदकले छोरा िबरामी भएको हनाले
िमित २०६७।६।१७ मा ४ िदनको या.वी. को फाराम
भरी शासन फाँट मख
ु लाई बझ
ु ाई छोराको उपचार

गन गएको र छोराको उपचारपिछ िमित २०६७।६।२१
मा हािजर हन जाँदा हािजर हन निदएको भनी
िलएको िजिकरतफ िवचार गदा, हरी सेवालगायत
जनु सक
ु ै सावजिनक सेवामा समेत सांगठिनक तथा
पदीय अनशु ासन रहनु अिनवाय सत नै ह छ । िनज
कायरत रहेको हरी सङ् गठन chain of command
अ तगत नै स चालन हनपु छ भ ने कुरामा िववाद
हन स दैन । हरी कमचारी कठोर अनशु ासनमा
रही देश र जनताको सेवामा समिपत हनपु दछ । कुनै
पिन कमचारीको िबदा अिधकार नभई सहिलयत मा
हो । िबदा वीकृत गन अिधकार कायालय मख
ु लाई
ह छ । कायालय मख
ु ले सङ् गठनको आव य ा र िबदा
मा ने कमचारीको िबदा ब नपु नको कारणसमेतलाई
िवचार गरी िबदा वीकृत गन वा अ वीकृत गन स ने
नै ह छ । िनजले िबदाको िनवेदन कायालय मख
ु लाई
निदई शासन शाखामा बझ
ु ाएर िबदा वीकृत
नगराई िहँडेको भनी रट िनवेदनमा वीकार गरेको
पाइ छ । कुनै पिन कमचारी िबदामा ब नु पदा अिनवाय
पमा िबदा वीकृत गराएर मा ब नपु न ह छ ।
कमचारीले िबदा वीकृत गराएर मा िबदामा ब नपु न
कुरा सामा य अनशु ासनिभ पदछ । रट िनवेदकले
लेखेको ४ िदन िबदापिछ िमित २०६७।४।२१ मा
पिन हािजर हन कायालयमा नगएको भ ने बेहोरा उ
िमितमा गेटमा आर.िप. ड् यटु ीमा रहेका हरी जवान
सदु शन सापकोटाले हरी जवान उ व साद आचाय
कायालयमा हािजर हन नआएको र मैले मेरो ड् यटु ीको
समयमा िनजलाई नदेखेको भनी िदएको ितवेदनबाट
समेत िनज कायालयमा हािजर हन गएको नदेिखँदा
कायालयमा हािजर हन जाँदा हािजर हन निदएको भ ने
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
रट िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका निदई
एकतफ पमा नोकरीबाट हटाइएको भ ने िजिकरतफ
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िवचार गदा, कोही कसैउपर िनजको िहतिवपरीत कुनै
िनणय गदा उिचत र पया त सनु वु ाइको मौका िदनपु न
कुरामा िववाद देिखँदैन । कानूनले नै सफाइको मौका
निदए पिन हने अपवादको यव था गरेकोमा बाहेक
व छ सनु वु ाइको सिु नि चतता गनु ाकृितक यायको
िस ा त पिन हो । यसरी हेदा िनज िनवेदकलाई
सेवाबाट हटाउनपु ूव िमित २०६७।०७।०८ मा
कायालयमा हािजर हनु भनी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११०
नं. बमोिजम याद तामेल गरेकोमा िनज कायालयमा
हािजर नभएपिछ िमित २०६७।०७।२६ मा राि य
दैिनक पि कामा कायालयमा ७ िदनिभ हािजर हन
आउनु भनी सूचना कािशत गरेको पाइ छ । उ
सूचना कािशत भएपिछ िनज कायालयमा उपि थत
भएपिछ िमित २०६७।०८।०३ मा कायालयमा
अनपु ि थत हनक
ु ो कारणबारे प ीकरण सोिधएकोमा
िनजले िमित २०६७।०८।०४ मा प ीकरणको जवाफ
पेस गरेकोमा उ प ीकरणको जवाफ स तोषजनक
नभएकोले पनु : िमित २०६७।०८।०४ गते प ीकरण
सोधेको र िनजले िमित २०६७।०८।०५ मा जवाफ
पेस गरेकोमा उ जवाफ स तोषजनक नभएको
हनाले पनु : िमित २०६७।०८।०५ मा प ीकरण
सोधेको र िनजले सोही िमितमा प ीकरणको जवाफ
िदएको िमिसल संल न कारबाहीस ब धी फाइलबाट
देिख छ । िनजले िदएको प टीकरण स तोषजनक
भए नभएको िनणय गन अिधकार अि तयारवालालाई
नै ह छ । िनजलाई सेवाबाट हटाउने िनणय गरी
भएको िनणयउपर िनजले पनु रावेदन गरी पनु रावेदन
सु ने िनकायबाट पिन कानूनबमोिजम पनु रावेदन
सनु ी िनणय भएको देिख छ । हरी सङ् गठनलाई
अनशु ािसत मयािदत बनाई जनताको िजउधनको
सरु ा गरी समाजमा अमन चयन कायम रा न,ु हरी
कमचारीलाई सेवामा त लीन बनाउनु सो सङ् गठनको

नेतृ वको भूिमका रह छ । कानूनले िदएको अिधकार
योग गरी कानूनबमोिजम सबदु माण बझ
ु ी सनु वु ाइको
मौकासमेत िदई आधार र कारणसिहत पचा खडा गरी
ि यागत पमा अि तयारवालाबाट िनणय भएको
हँदा िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका निदई नोकरीबाट
हटाइएको भ ने िनवेदन िजिकर एवं िनवेदकका तफबाट
उपि थत िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अत: मािथ उि लिखत आधार, कारण एवं
कानूनी यव थासमेतबाट इलाका हरी कायालय,
गौरीग ज, झापामा दरब दी रही िज ला हरी
कायालय, झापामा कायरत हरी जवान उ व साद
आचायलाई हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८
को देहाय (ग) र (झ) अनस
ु ारको कसरु मा ऐ. िनयम
८४(छ) बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीका लािग
अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी िज ला
हरी कायालय, झापाका हरी उपरी कबाट िमित
२०६७।८।६ मा भएको िनणय तथा सो िनणयउपर
पनु रावेदन परी पूव े ीय हरी कायालय, रानी,
िवराटनगरका हरी नायब महािनरी कबाट िमित
२०६८।५।१८ मा भएको िनणय कानूनस मत िमलेको
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणयु परमादेशको
आदेश जारी गनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: सूय साद भ डारी
इित संवत् २०७६ काितक १४ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. १५
१
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७५-CR-२०२७, यान मान उ ोग र डाँका,
63

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७७, मङ् िसर - १
नेपाल सरकार िव. िव म तामाङसमेत
यान मान उ ोग भयो भ नलाई मनसायपूवक
यान मानस मको काय ितवादीह बाट भएको
माणले थािपत हनपु न र ते ो प को बचाउको
कारणले ितवादीह बाट भएको काय पूरा हन नसक
पीिडतको यान मन नपाएको भ ने कुरा देिखनपु न ।
घाइते िडकबहादरु तामाङ र िवपन
तामाङलाइ यानै िलने उ े यले कुटिपट गरी
िनजह सँग भएको नगद धनमालसमेत डाँका गरेको
भ ने आरोिपत कसरु मा ितवादीह इ कार रहेका,
घाइतेह लाइ यान मानपनस
मको मनसाय वा
ु
पूव रसइवी, कारण ितवादीह मा रहेको भ ने
िमिसलबाट नदेिखएको साथै घाइतेह को घाउ जाँच
के स फारामबाट िनजह लाइ सामा य चोटपटक
लागेको भ ने देिखई यानै मनस मको ग भीर
चोटपटक लागेको, िनजह को अव था ग भीर रहेको
वा मनस मको अव था रहेको भ ने पिन नदेिखएको,
ते ो प को उपि थितको कारण यान मन नपाएको
भ नेसमेत नदेिखएको र ितवादीह का सँगसाथबाट
डाँका गरी लगेको भनेको नगद धनमाल के ही बरामद
हन नसेकेको, यित ठुलो रकम सँग साथमा बोक
िहँडेको भनी िव ास गन सिकने ोतसमेत त ययु
तवरमा पिु हन सके को िमिसलबाट नदेिखने ।
यानस ब धी महलको १५ नं. मा ‘’...सो
काम गदा पिन यान भने मन पाएको रहेनछ’’ भ ने
यव थाले पिन ते ो त वको अ यािसत उपि थितले
रोकावट उ प न गरेको भ ने देिखनु आव यक देिख छ
। ितवादीह ले पिहलेदेिख नै मानिसक पमा तयारी
गरी जोिखमी हितयारले योजनाब
पमा ताके र
हार गरेको भ ने नदेिखएको, अ य कुनै काबबु ािहरको
ते ो त वले िनज ितवादीह लाइ रोके को नपाइएको
र घाइतेह लाइ लागेको घाउ चोट मनस मको

कृितको िथयो भ ने पिन िमिसल संल न घाउ जाँच
के स फारामह बाट नदेिखन,ु ितवादीह ले डाँका
गरी धनमाल लगेको भ ने त य िमिसल संल न
कागजातह बाट पिु नहनक
ु ा साथै ितवादीह बाट
अपराधसँग स ब ध रा ने दसीको मालसामान
धनमाल बरामद हन नस नस
ु मेतको कारणबाट ततु
वारदातमा यान मान उ ोग तथा डाँकाको वारदात
थािपत हन स ने शंकािवहीन मािणक ाचयु ताको
अभाव रही िव ासलायक यिु सङ् गत य माणको
अभावसमेत देिखँदा ितवादीह लाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम नै सजाय हनु पदछ भ ने पनु रावदेक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन तथा पनु रावेदन
िजिकरलाई समथन गद िव ान् उप यायािधव ाले
ततु गनु भएको बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
ितवादीह म येका िवधान तामाङ,
रामकुमार तामाङ र कमल तामाङले यान मान
उ ोगतफको अिभयोग दाबीबाट र सबै ितवादीह ले
डाँकातफको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी
भएको फै सला सो हदस म सदर गरी ितवादीम येका
िव म तामाङ, अमृत तामाङ, शु तामाङ, रामबहादरु
तामाङ र ल मी साद तामाङलाइ यान मान
उ ोगतफ कसरु ठहर गरी सजाय गन गरेको भोजपरु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सो हदस म
आंिशक बदर गरी ितवादीह िव म तामाङ,
अमतृ तामाङ, शु तामाङ, रामबहादरु तामाङ र
ल मी साद तामाङसमेतले यान मान उ ोगतफ
समेत अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने घटनाको
कृित र पसमेतलाई म यनजर राखी घिटत सो
वारदातको स ब धमा सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा २७ बमोिजम सरोकारवालाले सकार
गन आएमा ततु मु ाको िमिसलबाटै कारबाही
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िकनारा गरी िदने गरी कुटिपटमा प रणत हने ठह याई
उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट
िमित २०७५।०९।२४ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त : माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७७ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७६-RC-००६०, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. कमलेशकुमार यादव
पनु रावेदक उपे कुमार यादवको जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार यथ स यनारायण यादवसमेत
भएको कत य यान मु ामा स री िज ला अदालतबाट
िमित २०७५।१०।०९ मा सव वसिहत ज मकै द हने
ठहरी फै सला भएको कमलेशकुमार यादवको कै दमै
बसेको अव थामा २०७४/१०/१६ मा मृ यु भएकोले
सजाय माफ हने भएकोले ज मकै दको लगत क ा
ग रिदन साधक जाँचको लािग िमिसल नं. २०७३CS-०३७७ (रे.नं.१२१९१) र २०७१-CS-०७५६
(रे.नं.१२१९१) स कल िमिसल र ०६८-CR००२५ को सु स कल िमिसलसमेत थान-१ र
उ च अदालतको स कल िमिसल थान -२ ज मा ३
थानसमेत यसै प साथ पठाइएको बेहोरा सादर अनरु ोध
छ भ नेसमेत बेहोराको उ च अदालत जनकपरु ,
राजिवराज इजलासबाट िमित २०७६।५।१८ च.नं.
२५९५ को प ा भई पेस हन आएको देिखयो ।
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को
दफा १५८ हेदा “अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय
पाएको यि को मृ यु भएमा मृ यु हँदाका बखतस म
काया वयन हन बाँक रहेको स पूण कै द सजाय

वा ज रवाना वतः िमनाहा हने छ” भ ने यव था
भएको देिखँदा सु स री िज ला अदालतबाट िमित
२०७१।०५।०५ मा सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी
भएको फै सलाअनस
ु ार कै दमा रहेका कमलेशकुमार
यादवको कै दमै बसेको अव थामा २०७४/१०/१६ मा
मृ यु भएकोले सजाय माफ हने हँदा मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १५८ बमोिजम
सजाय माफ हने ठहछ । साधक सदरको लािग ा
हन आएको उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज
इजलासको िमित ०७५।१०।०९ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ठहछ । मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ मा सव को सजायस ब धी यव था
नरहेको र सो संिहताको दफा ४० को उपदफा (२) मा
सव व गन यव था नरहेकोले कमलेशकुमार यादवको
सव वको लगतसमेत क ा हने ठहन ।
इजलास अिधकृत: अि बका साद दाहाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर २ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०६८-WO-०४६७, उ ेषण,
जीतकुमारी िल बू िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालयसमेत
िज ला इलाम बाझो गा.िव.स. वडा नं. ९(ख)
िक.नं. ५१ को ज गा नै पनु : नाप जाँच गरी िक.नं. ३०
को ज गा भएको हो वा होइन भ ने िवषय ट हन
आएको देिखँदैन । दिधराम िल बल
ु े सो ज गा पिहले नै
छाडी सो ज गाबापत मोरङ िज ला मधमु ला गा.िव.स.
वडा नं. ६क िक.नं. ४५ ज.िव. ४-०-० ज गा २०३५
सालितरै स ा भना पाई ज गाधनी माण पज
ु ासमेत
पाइसके को भ ने अव थामा दिधराम िल बबु ाट िमित
२०६३।८।१३ मा राजीनामा गरी िलएको भिनएको
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उ िक.नं. ५१ को ज गा २०३५ सालमा स ा
भएका हन्, होइनन् ? उ ज गामा २०६४ सालदेिख
हालस म मालपोत कायालयमा क-कसको मोठ
े ता कायम रहेको र सािबकदेिख हालस म कसको
ितरो ितरान हँदै आएको छ ? उ ज गामा कुन कुन
समयाविधमा क-कसले भोग चलन गद आएका छन् र
क-कसको घरबास बनेको छ ? यी सबै िवषयह को
कुरा बझ
ु ी िनणय हनपु न देिख छ । सो स ब
िवषयह का स ब धमा आव यक सबै माण बझ
ु ी
िववािदत भिनएको उ ज गाको िन य ल गन कानूनी
उपचारको साधारण अिधकार े अ तगतको मागह
अवल बन गरी आउनपु नमा इलाम िज लाअ तगत
चल
ु ाचल
ु ी े को अ यवि थत बसोबासस ब धी
सम या समाधान गन कानूनबमोिजम गिठत अिधकार
स प न िनकायबाट काय स प न भई िनकाय नै
िवघटन भएको लामो समयपिछ आएर असाधारण
अिधकार े को बाटो योग गरी अदालत वेश गन
िम ने देिखन नआउने ।
तसथ, मािथ िववेिचत त यगत आधार र
कारणह समेतबाट उ िववािदत भिनएको ज गाको
कानूनी उपचार साधारण अिधकार े बाट नै हने र
िनवेिदकाले सो माग अवल बन गन स ने नै हँदा
मागबमोिजम रट जारी हने अव था नदेिखएबाट
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः माधव भ डारी
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १२ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६८-WO-०४६८, उ ेषण
/ परमादेश, जीतकुमारी िल बू िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।

एक यायाधीशको इजलास
१
मा. या. ी सु मालता माथेमा, ०७५-WO-१२७८,
उ ेषण / परमादेश, नीता हमाल राणा िव. काठमाड
िज ला अदालत, बबरमहलसमेत
नेपालको संिवधानको धारा १३३ को उपधारा
(२) ले संिवधान ारा द मौिलक हकको चलनको
लािग वा अक उपचारको यव था नभएको वा अक
उपचारको यव था भए पिन य तो उपचार अपया
वा भावहीन देिखएको अ य कुनै कानूनी हकको
चलनका लािग वा सावजिनक हक वा सरोकारको
कुनै िववाद समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा
कानूनी को िन पणका लािग आव यक र उपयु
आदेश जारी गन, उिचत उपचार दान गन, य तो
हकको चलन गराउने वा िववाद टुङ्गो लगाउने
असाधारण अिधकार यस अदालतलाई दान गरेको
छ l सोही प रिधिभ रहेर असाधारण अिधकारको
योग गनपन
ु ह छ l िनवेदनमा उि लिखत िनवेदकको
स पि स ब धी हक अंशसँग स बि धत कानूनी
हक भएकोमा िववाद छै न l सो चलनको लािग िनज
वयम्ले एकातफ उ च अदालतको फै सला दोहो याई
पाउन िनवेदन िदई िवचाराधीन रहेको अव था छ भने
अक ितर ब डा मचु ु कामा िच नबझ
ु ेको अव थामा
वा मचु ु का बे रतसँग भएमा पिन यसको लािग कानूनी
उपचारको यव था रहेको पाइने ।
िनवेदकले उ च अदालतको उि लिखत
फै सला दोहो याई हेनका लािग सव च अदालतमा
िदएको िनवेदन िवचाराधीन रहेको भनी िनवेदनमा
उ लेख गरेको देिखँदा यसस ब धी मु ाको कारबाही
अदालतको साधारण अिधकार े अ तगत भइरहेको
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स दभमा पिन िनवेदकको कानूनी उपचारको माग नै
ब द रहेको भ ने त य थािपत हन सके न l अदालतबाट
ठहरेबमोिजम हने नै हँदा कानूनी हकको चलनका
लािग यी िनवेदकलाई असाधारण अिधकार े मा वेश
गनपन
ु बा या मक ि थितको िव मानता रहेको भ ने
िनवेदन िजिकर कानूनसङ् गत देिखन नआउने l
य तै, अदालतको फै सला काया वयनका
लािग भएको ब डा मचु ु कामा आफूलाई रोहबरमा
नराखी नरमकरम निमलाई बे रत र अ यायपूण
भएको भ ने िनवेदन िजिकर स ब धमा हेदा, मल
ु क
ु
देवानी कायिविध संिहता, २०७४ को फै सला
काया वयनस ब धी प र छे द २२ को दफा २५०
मा फै सला काया वयनको िसलिसलामा स बि धत
कमचारीले गरेको कामकारबाहीउपर िच नबु ने
सरोकारवाला यि ले १५ िदनिभ स बि धत िज ला
अदालतका यायाधीशसम उजरु गनस ने कानूनी
यव था रहेको छ l सोबमोिजम परेको उजरु ीमा भएको
िनणयमा िच नबझ
ु े पनु रावेदन सु ने अदालतमा
पिन िनवेदन िदन सिकने गरी भएको िनयिमत कानूनी
यव थाको माग अवल बन नगरी यस अदालतको
असाधारण अिधकार े बाट याय मा न आएको
पाइयो l यसरी कानूनी उपचारको िवक प हँदाहँदै
रट े लाई सिु वधाका िहसाबले योग गन खोजेको
अव थामा िनवेदन िजिकरतफ वेश गनस ने अव था
नदेिखने l
उपयु कारण र आधारबाट ततु रट
िनवेदनलाई िनर तरता िदन आव यक नदेिखएको हँदा
िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन परेन l रट
खारेज हने l
इजलास अिधकृ तः तारा साद डाँगी
क यटु रः च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शभु म् ।

२
मा. या. ी सु मालता माथेमा, ०७५-WO-१२८७,
उ ेषण / परमादेश, नानीकाजी मगर िव. रामकाजी
मगरसमेत
ज गा रो का फुकुवाका उि लिखत आदेशह
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४६ नं. र ने.का.प.
२०५९ अङ् क ९/१०, पृ ६६७, िन.नं. ७१३९
मा उि लिखत िस ा तसमेतको िवपरीत भएको
भ ने िनवेदन िजिकरका स ब धमा हेदा, अदालतको
फै सला अि तम भई हक बेहकको िकनारा लागी रो का
रहेको ज गाम ये िवप ीतफ कायम हनेस मको हकको
ज गाबाहेक गरी बाँक फुकुवा ग रिदनु भनी स बि धत
मालपोतलाई लेखी पठाएकै देिखयो l मल
ु क
ु ऐन, द ड
सजायको महलको ४६ नं. को यादिभ अंशहक
कायम गराउन नगएकै आधारमा अंशज तो नैसिगक
हक समा ह छ भनी अथ गन िम ने हँदैन l अकाको
हक कायम भइसके को ज गालाई नामसारी गरी निलई
बसेको र चलन चलाउने याद समा भइसके को
कारणबाट मा वतः आ नो हक कायम भएको हँदा
फुकुवा ग रिदनपु छ भनी िलइएको िनवेदन दाबी र
िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन l िनवेदकले िनवेदनमा आधार िलएको
फै सलामा यस कार या या भएको पाइ छ "...
तर द ड सजायको ४६ नं. को याद नघाई फै सला
काया वयन नगराएको कारणले फै सला कानूनबमोिजम
काया वयन हन नस नु र अि त वहीनताको ि थितमा
पु नु एउटा कुरा भएको र यसको िवपरीत कुनै पिन
अंिशयारको अंशस ब धी हक सो फै सला काया वयन
नभएको कारणले वतः समा हन जाने भ नु बे लै
कुरा भएको देिखन आउँछ । अंश मु ाको फै सलाबाट
फै सला काया वयन गराई पाउने हकस मलाई द ड
सजायको ४६ नं. ले भािवत गन भएकोमा अंिशयार
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भएको यि को सगोलको अंिशयारको हक समा भई
अंिशयारै नहने ि थितमा फै सला काया वयन नगराएको
कारणबाट पु नजाने भ ने देिखन आउँदैन । दुवै थर
अंिशयारह को स पूण हकलाई द ड सजायको ४६
नं. को याद भु ान भएको कारणबाट काया वयन
गराउन रो का रािखरहनुपन ि थित नभएकोमा समेत
पसा िज ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेट डाले
रो का रा ने गरेको मशः िमित २०५७।५।८ र
िमित २०५७।८।९ को आदेशह कानूनबमोिजमको
देिखन आएन । सगोलको अंिशयारको नाताबाट
िनवेदक जादोलाल साह कानूसमेतले कानूनबमोिजम
जे जित हक ह ता तरण गन पाउने हन् सो कुरालाई
उपरो अंश मु ाको आदेशले द ड सजायको ४६
नं. को याद भु ान भइसके को ि थितले गदा ब देज
लगाएको मा न सिकने भएन । तसथ रट िनवेदकह ले
कानूनबमोिजमको रीत पु याई ह ता तरण गन पाउने
आ–आ नो हकमा समेत ब देज ला ने प रणामको
उपरो आदेशह उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
ठहछ ।" यसरी उ निजरमा समेत चलन चलाउन
नआएकै कारणबाट अंशभाग समा नहने भ ने

िस ा त ितपादन भएको देिखएबाट उ निजरले
िनवेदकलाई म त गन स ने देिखएन l अकाको हक
ला ने भनी याियक िनणयबाट िन पण भइसके को
अंशभागको ज गा हकवालाले चलन नगरेको कारण
सो ज गा पिन मेरै ह छ भनी कानूनी आधारिबना नै
दाबी िलनल
ु ाई कानूनी अिधकार हनन् भएको भनी
मा नसमेत िम ने नहने l
अतः अदालतबाट तहतह िनणय भई
अंशहकको िन पण भइसके को अव थामा कोही
आ नो हकको चलन गन आएन भ दैमा, कानूनले नै
निदएको अिधकार िनवेदकले रटमाफत ा गनस ने
अव था रहँदनै l आ नो हक नै नला ने रो का ज गा
फुकाई ज गाको वािम व ा गन रट दायर गन
हकदैया िनवेदकमा रहेको देिखन नआएकोले सो
स ब धमा िवप ीह बाट िलिखत जवाफ माग ग ररहन
परेन l ततु रट ार भमै खारेज हने l
इजलास अिधकृतः तारा साद डाँगी
क यटु रः च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शभु म् ।
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