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पाि क काशन
वष २६, अङ्क ३

२०७४, जेठ १–१५

पूणाङ्क ५९७

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
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२५१४ (छापाखाना),
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काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत

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

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

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

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

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संवैधािनक इजलास
१
इजलास नं. १०
संयु इजलास
७
इजलास नं. ११
इजलास नं. १
६
इजलास नं. १२
इजलास नं. २
११
इजलास नं. १३
इजलास नं. ३
७
इजलास नं. १४
इजलास नं. ४
३
इजलास नं. १५
इजलास नं. ५
७
इजलास नं. १६
इजलास नं. ६
८
इजलास नं. १७
इजलास नं. ७
६
इजलास नं. १८
इजलास नं. ८
२
पूण इजलासमा पेस हने
इजलास नं. ९
७
ज मा
ज मा
६५
कूल ज मा

६५ + २१ = ८६

२
३
२
२
३
२
२
२
२
१
२१

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७४, जेठ – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.
१.

२.
३.
४.
५.

६.
७.

८.

९.

िवषय
प / िवप
पृ
संवैधािनक इजलास
१-५
उ ेषण / सरीताकुमारी मो ान िव.
परमादेश
धानम ी
तथा
मि प रषदको
् कायालयसमेत
संयु इजलास
५ - १०
कत य नेपाल सरकार िव. िजत भ ने
यान िजते िव.क.
उ ेषण खड् गलाल गभु ाजस
ु मेत िव.
र भादेवी गभु ाजस
ु मेत
जबरज ती परु न चौधरी िव. नेपाल सरकार
करणी
मानव राजेश चौधरी िव. नेपाल
बेचिबखन सरकार
तथा
ओसारपसार
कत य सदु ीप भज
ु ेल िव. नेपाल
यान सरकार
बाँक रकम गजे साद राजभ डारी िव.
असल
ु उपर पि मा चल फाइना स क पनी
ग रपाउँ िलिमटेड, बटु वल
कत य नेपाल सरकार िव. यादव
यान
े समेत
इजलास नं. १
१० - १९
उ ेषण / ेम साद िधतालसमेत िव.
परमादेश नेपाल िव तु ् ािधकरण,
के .का.,
र नपाक,
काठमाड समेत

१०. उ ेषण / तल
ु सी िसंखडा िव. नेपाल
परमादेश सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयसमेत
११. िखचोला मोह मद सिफ वागवान, िव.
मेटाई घर छोटेलाल वागवान
भ काई
चलन चलाई
पाऊँ
१२. स ब ध सरु े बहादरु े िव. इि दरा
िव छे द
े सु दास
१३.
ाचार िकशोरकुमार े िव. नेपाल
सरकार
१४. अंश दता आयस
ु े िव. इि दरा े
चलन सु दाससमेत
इजलास नं. २
१९ - २४
१५. कत य पकबहादरु थापा िव. नेपाल
यान सरकार
१६.
ाचार नेपाल सरकार िव. बीकुमारी
(रकम ितवारीसमेत
िहनािमना)
१७.
ाचार नेपाल
सरकार
िव.
(रकम िवनोदकुमार यादवसमेत
िहनािमना)
१८. कत य टाजन राई िव. इ कुमार राई
यान
१९.
ब दी
सिु नल साह िव. काठमाड
य ीकरण िज ला अदालत तहिसल
शाखा,
बबरमहल,
काठमाड समेत
i

२०.
२१.

२२.
२३.

२४.

२५.

२६.

२७.
२८.

२९.

कत य नेपाल सरकार िव. पवन भ ने
यान पिव राई
कत य नेपाल सरकार िव. िदलबहादरु
यान मगर
इजलास नं. ३
२४ - ३०
अंश दता कृ णबहादरु खड् का िव.
स तोषीमाया थापा
रकम
गौतमकृ ण बािनया िव. िज ला
िदलाइ पाउँ मकवानपरु , हेट डा औ ोिगक
े मा कायालय रहेको
अ कोवा लोजर िस टम
इ टरनेशनल ा.िल.
घरमा आगो देउमान िजमी िव. नेपाल
लगाई यान सरकार
मान उ ोग
डाँका तथा देवान मस
ु लमान िव. नेपाल
मानव सरकार, महतो निु नया िव.
बेचिबखन नेपाल सरकार
दरू स चार नेपाल सरकार िव. सरोज
ऐन
लामासमेत
अ तगतको
कसरु
अपराध
कत य नेपाल सरकार िव. धनबहादरु
यान साक
कत य नेपाल सरकार िव.
साद
यान ितिमि सना
इजलास नं. ४
३० - ३२
िनषेधा ा / कां ेस चौधरी िव. िज. .का.,
परमादेश इन वा सनु सरीसमेत

३०. उ ेषण / पु प िच कार िव. नेपाल
परमादेश सरकार, ऊजा म ालय,
काठमाड समेत
३१. िनषेधा ा सरु शे कुमार वमा िव. कृिष
िवकास बक, धनगढीसमेत
इजलास नं. ५
३२ - ३७
३२. उ षे ण िव णु साद िनरौला िव.
वा य सेवा िवभाग,
टेकुसमेत
३३. कत य नेपाल
सरकार
िव.
यान घम डबहादरु पनु
३४. कत य नेपाल सरकार िव. भरु ाज
यान उपा याय
३५. उ ेषण / ठाकुर साद भ राई िव.
परमादेश मि प रषद,् धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयसमेत
३६. कत य नेपाल
सरकार
िव.
यान राजे बहादरु शाहीसमेत
३७. कत य नेपाल सरकार िव. नईमद िमयाँ
यान
३८.
ठगी
संजय कुमार याँङवा िव.
नेपाल सरकार
इजलास नं. ६
३७ - ४३
३९.
ब दी
जगदेव के .सी. िव. पनु रावेदन
य ीकरण अदालत, नेपालग जसमेत
४०. लेनदेन मायादेवी भ राई िव. िशवह र
भ समेत
४१. कत य कुमार प रयार िव. नेपाल
यान सरकार

ii

४२.

४३.
४४.

४५.
४६.

४७.

४८.
४९.

५०.
५१.
५२.

ब दी
िव भषु ण
दवाडी
िव.
य ीकरण महानगरीय हरी प रसर,
जावलाखेल लिलतपरु समेत
कत य लालबहादरु े िव. नेपाल
यान सरकार
जबरज ती सिु जत थापा िव. नेपाल
करणी र सरकार
डाँका
कत य निवनकुमार थापामगर, िव.
यान नेपाल सरकार
कत य ङे मा िघिसङ िव. नेपाल
यान सरकार
इजलास नं. ७
४३ - ४९
जबरज ती नेपाल सरकार िव. िशवबहादरु
करणी / अछामी
कत य
यान
अंश चलन राजकुमार महजन िव. नरेश
महजन
कत य नेपाल सरकार िव. ल मण
यान र बा तोलासमेत
जबरज ती
चोरी
कत य रीतादेवी पा डे िव. नेपाल
यान सरकार
लागु औषध नेपाल सरकार िव. अ दल
ु
चरेस
कलाम कुजडा
लागु औषध तारा गजमेर सनु ार िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार

५३.
५४.

५५.
५६.
५७.
५८.
५९.
६०.
६१.

६२.
६३.

६४.

iii

इजलास नं. ८
४९ - ५१
अदालतको िदिलपकुमार ठाकुर िव. च दा
अवहेलना यादव
बहाल भराई साङ् गे शेपा िव. अनु िव समेत
घरबाट
हटाई चलन
चलाई पाउँ
इजलास नं. ९
५१ - ५७
कत य िव णु शमा िव. नेपाल सरकार
यान
कत य ह दी ममु ू िव. नेपाल सरकार
यान
कत य राजकुमार राना िव. नेपाल
यान सरकार
कत य बहादरु डगौरा िव. नेपाल
यान सरकार
गौवध नेपाल सरकार िव. िदलबहादरु
दमाई
अंश चलन सु ू पि डत िव. स यनारायण
पि डत
जबरज ती हरे नारायण देव िव. नेपाल
करणी सरकार
इजलास नं. १०
५८ - ५९
अंश चलन लिखकुमार रौिनयार िव.
भोला साद रौिनयार
मोही
सोनालाल साह कानु िव.
नामसारी गोबधन महतो धानक
ु
इजलास नं. ११
५९ - ६१
उ षे ण / बैजु ठाकुरसमेत िव. अि तयार
परमादेश दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टङ् गालसमेत

६५.

६६.

६७.

६८.

६९.
७०.

७१.

७२.

उ ेषण

सिु मतकुमार अ वाल िव.
िज ला शासन कायालय,
रौतहटसमेत
उ ेषण टंकमिण शमा िव. राि य
सूचना आयोग, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. ३५
कोटे र पे रसडाँडासमेत
इजलास नं. १२
६१ - ६२
िनषेधा ा / जमािहर साह िव. मोहन
उ ेषण / साहसमेत
परमादेश
परमादेश मोती िसंह खड् का िव. िज ला
शासन कायालय, डोटीसमेत
इजलास नं. १३
६२ - ६३
कत य कालो भ ने दीपक शाही िव.
यान नेपाल सरकार
कत य िव णु िव कमा िव. नेपाल
यान सरकार
इजलास नं. १४
६३ - ६४
ज गा
े नारायण ख ी िव. च ी
िखचोला च दसमेत
मेटाई चलन
चलाइ पाऊँ
ज गा
दगु ादेवी
े समेत िव.
दा.खा. दता के शरिसंह राई

इजलास नं. १५
६५ - ६८
७३. अंश चलन भिगरथी िसवाकोटी िव.
धममाया िसवाकोटीसमेत
७४.
अंश
अतवारी था समेत िव.
भोजरु ाम चौधरीसमेत
इजलास नं. १६
६८ - ६९
७५. मानव नेपाल सरकार िव. रमेशकुमार
बेचिबखन दज
तथा
ओसापसार
७६.
मोही
तुलसी बा तोला िव. िवगा
नामसारी चौधरी
इजलास नं. १७
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ग रने तथा वे छाचारी पले कसैको पिन जीवनको
संवैधािनक इजलास
अिधकारको हरण हन स दैन । जीवनको अिधकारलाई
यि को नैसिगक अिधकारका पमा नाग रक
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी सश
ु ीला तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि य
काक , मा. या. ी बै नाथ उपा याय, मा. या. ित ाप , १९६६ को धारा ६ ले िकटान ग रिदएको
ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश छ । सोही ित ाप मा उि लिखत अिधकार तथा
िम , ०६८-WO-०८२९, उ ेषण / परमादेश, वत ताको हनन् भएको अव थामा स म याियक
सरीताकुमारी मो ान िव. धानम ी तथा िनकायले तोके बमोिजमको भावकारी उपचार पाउनु
मि प रषद्को कायालयसमेत
पन यव था गरेको छ । नेपालको अ त रम संिवधान,
नेपाल सरकारको तफबाट चलाइएको २०६३ को धारा १२(१) ले येक यि लाई
सरकारवादी हने फौजदारी मु ा नेपाल सरकारको स मानपूवक बाँ न पाउने हक दान गरेको छ, धारा
आदेश भएमा सरकारी विकलले अदालतको म जरु ीले १३ ले समानताको हक दान गरेको छ । य तै धारा
िफता िलन ह छ भ ने देिख छ । सरकारले मु ा िफता २४(९) ले कुनै पिन यि लाई अदालत वा याियक
िलने आदेश वा िनणय गदमा मु ा िफता हने होइन । िनकायबाट व छ सनु वु ाइको हकको यव था गरेको
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) पाइने ।
मा रहेको अदालतको म जरु ी भ ने श द के वल रीत
मािनसको जीवनको अिधकार अ य
परु याउन
मा रािखएको होइन । साथै नेपाल सरकारले अिधकारभ दा उप लो कोटीको मानव अिधकार
्
वादी भई दायर गरेका जनु सक
ु ै मु ा जनु सक
ु ै अव थामा हो । ज तै संकट वा िवपत् आइपरेको अव थामा समेत
अदालतले िफताको लािग अनमु ित िदनपु न अिनवायता नाग रकको जीवनको अिधकार अपह रत वा कुि ठत
पिन होइन । मु ा िफता िलने स ब धमा सरकारले हन नस ने ।
िनणय गरी अदालतसम िफता िलनको लािग सरकारी
अ तराि य मानव अिधकार तथा मानवीय
विकलमाफत माग भएकोमा अदालतले म जरु ी िदएमा कानूनले गैरकानूनी ह या ज ता अपराधह लाई
मा मु ा िफता हनस ने देिख छ । मु ा िफता िलनपु न मानव अिधकार उ लङ् घनका ग भीर घटनाको पमा
आधार र कारण उ लेख गरी मु ा िफता माग भई िलएको पाइ छ । मानव अिधकारको उ लङ् घन एवम्
आएको अव थामा य तो िफता मागको आधार मानवता िव को अपराध गन कसरु दारलाई फौजदारी
संिवधान तथा कानूनस मत र यायोिचत देिखई मु ा कानूनका थािपत मू य र मा यताअनु प फौजदारी
िफताको लािग अदालत स तु भएमा मा म जरु ी दािय व बहन गराउन जोड िदएकोसमेत पाइ छ ।
िदनस ने भ ने सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को यायको सिु नि तताका लािग गैरकानूनी ह याज तो
दफा २९(१) को मनसाय देिख छ । नेपाल सरकारले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ् घन एवम् मानवता
मु ा िफता िलन स ने अव था र आधारह का िव का घटनाह लाई सामा य फौजदारी याय
स ब धमा भने सरकारी मु ास ब धी ऐनमा यव था णालीको दायरािभ याउनु पन ।
भएको नदेिखने ।
नेपाल सरकारबाट िमित २०५५/५/१ मा
यि लाई जीवनको अ तरिनिहत अिधकार पा रत गरेको सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी
रह छ । जीवनको अिधकारको संर ण कानून ारा मु ाह िफता िलनेस ब धमा अपनाउनपु न नीितगत
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मापद ड तथा कायिविधको दफा १ ले गरेको राजनीितक
िचतवन िज ला अदालतमा िवचाराधीन
मु ाको प रभाषामा रा य िव को अपराध र सजाय अव थामा रहेको ततु रट िनवेदनसँग स बि धत
ऐन, २०४६ को दफा ३, ४ र ५ अ तगतका कसरु लाई कत य यान मु ा िफता िलने स ब धमा िवप ी नेपाल
मा राजनीितक अपराध र अ यलाई सामा य अपराध सरकार, मि प रषदको
् िमित २०६८।११।१५ को
भनेको छ । कुनै राजनीितक दलमा आब यि लाई िनणयबमोिजम मु ा िफताको अनमु ित माग ग रएकोमा
कुनै अपराधको अनस
ु धानबाट दोषी देिखई मु ा दायर सो अनमु ित मागको िनवेदनसमेत उ अदालतमा
भएकै आधारमा य तो कसरु लाई राजनीितक कसरु िवचाराधीन रहेको छ । सो मु ाको त यिभ पसेर
तथा राजनीितक मु ा मा न निम ने ।
अनमु ित िदन िम ने निम ने स ब धमा िनणय गन
सरकारले आफूले दायर गरेको मु ा आ नो अिधकार मु ा िवचाराधीन रहेको स बि धत िचतवन
वे छामा िफता िलन िम ने पिन होइन । ग भीर िज ला अदालतलाई नै भएको र सो अदालतले िदने
कृितका फौजदारी मु ाह मा पीिडत वयम्ले िनणयउपर पिछ मािथ लो अदालतबाट याियक
पीडकउपर वादी भई मु ा दायर गन नस ने र ग भीर परी ण गन सिकने नै हँदा सो िवषयमा मु ाको
अपराधमा सरकारी संय बाट अनस
ु धान गरी त यिभ पसेर अिहले नै यस अदालतबाट ह त ेप
घटनाका दोषीउपर अदालतमा मु ा दायर गरी समाजमा ग रहा न आव यक देिख न । तर चिलत कानून
शाि त र याय कायम गन दािय व कानून ारा नै र यस अदालतबाट ितपािदत निजर िस ा तको
सरकारलाई सिु पएको ह छ । कुनै घटनाका स ब धमा ितकूल हने गरी नेपाल सरकार, मि प रषदबाट
्
गलत अनस
ु धान हन गई िनद ष मािनसमािथ अिभयोग मु ा िफतास ब धी िनणय भएको भ ने दाबीसाथ मु ा
ला न गएको अव थामा याियक ि या ित जनताको िफताको िनणयलाई नै चनु ौित िदई यस अदालतको
िव ास कायम रा न, समाजमा सामािजक सदभाव
असाधारण अिधकार े अ तगत पेस हन आएको
्
र शाि त सु यव था कायम गन, कुटनीितक स ब ध िनवेदन मागदाबीलाई नै अनदेखा गन निम ने ।
िबि न िदनबाट जोगाउन, सामािजक तथा धािमक
मु ा िफताका स ब धमा नेपाल सरकार
सदभाव
् कायम रा न ज ता उ े य र बहृ र राि य आफै ँ ले बनाएको मापद डलाई वयम् आफै ँ ले पालना
िहतका लािग याियक सझ
ु बझ
ु का आधारमा िवशु नगरी मु ा िफता िलन अनक
ु ू लता हने गरी मापद डको
आपरािधक घटनाबाहेकका कसरु सँग स बि धत मु ा यव थालाई नै िनल बन गन एवम् मु ा िफताको
िफता िलन जायज मािनने ।
िनणय गनसमेतका काम कारवाही कानूनस मत मा न
सरकार प रवतनसँगै फौजदारी कसरु का निम ने ।
स ब धमा अदालतमा दायर भएका मु ाह कुनै
कत य यानज तो सङ् गीन अपराधका
राजनीितक दल िवशेषसँग आब भएकै नाताले स ब धमा अनस
ु धान पूरा गरी स बि धत
सरकारले वे छाचारी पमा मु ा िफता िलने अिधकार े भएको अदालतमा दायर भई िवचाराधीन
प रपाटीले नाग रकको िजउ, धन एवम् वैयि क मु ामा आरोिपत यि कुनै राजनीितक दलमा आव
वत ताको संर ण गरी कानूनको शासन थापना भएको कारण स बि धत राजनीितक दलले आ ना
गन, समाजमा शाि त सु यव था कायम गन, राजनीितक कायकताउपर लागेको मु ा िफताको लािग
द डहीनताको अ य गन रा यको उ े य एवम् काय िसफा रस गनु नै सरकारले मु ा िफताको लािग िनणय
नै धरासायी हनजाने ।
गन िविधस मत आधार हन नस ने ।
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ततु मु ा िफताको िनणय सरकारी िछ ह बढेर वा बढाएर ब ने णाली हिकन जा छ ।
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को मम र कायकारी भाव वा पहँच भएकाको हकमा फौजदारी
भावनािवपरीत हनक
ु ा साथै वयम् नेपाल सरकारले याय खेलौनाज तो र अ यलाई स नासो ज तो
बनाएको नेपाल सरकारवादी भई चलेका फौजदारी भयो भने यायले याियकता नै गमु ाउन जाने अव था
मु ाह िफता िलनेस ब धी नीितगत मापद ड र ह छ । य तो कुरालाई स पूण रा य र फौजदारी याय
कायिविध, २०५५ को समेत ितकूल देिखयो । णालीका स चालकह ले िवचार गनपन
ु ।
यसथ मि प रषद्बाट िमित २०६८/११/१५ मा
मु ा िफता िलने ि या याियक
िनणय भएको िववािदत मु ा िफतास ब धी िनणय मागको िवचलन वा िवमख
ु कारी हनु हँदैन । यो
कानूनस मत मा न निम ने ।
यायपूण वभािवक, व छ र दबाबरिहत हनक
ु ा
मु ा िफता िलने वा निलने िनणय िवशु साथै मु ा िफतामा पारदिशता र वीकायता
फौजदारी यायको िस ा तसँग स बि धत कुरा रहनपु छ । यो समानता र यायको अिधकारमा
हो । फौजदारी यायको राजनीितकरण गन य वा आधा रत हनपु दछ । रा यले िनि त र उिचत आधारमा
परो कुनै यास यायको व छताको लािग िवषसरह आ नो गलत अनस
ु धान वा अिभयोजनको प रणाम
ह छ । अिभयोजन वयम् याियक ि याको अिभ न रो नसमेत हरहालतमा मु ा िफता िलन नपाउने भ ने
अङ् ग बनेको ह छ, अिभयोजनलाई िवशु कायकारी कुरा होइन । य तो कुराले यायको पृ पोषण नहन
िनणय र यसमािथ हने िनणय मा ै याियक भए पु छ स छ । तथािप सरकारले कुनै अपराधपूण घटनाका
भ ने ठा ने हो भने यायको जरोमा नै वे छाचा रता स ब धमा गिहराईमा पगु ी आव यक अनस
ु धान गरी
भावी हनजा छ र याियकतामा असर पनस ने दोषीउपर मु ा दायर गनपन
ु ।
ि थित रहने ।
अपराधको आव यक अनस
ु धान नगरी मु ा
धेरै हदस म अिभयोजन कायलाई वत
चलाउन हतार गन र वे छाचारी ढङ् गले िफता िलने गन
र िन प बनाउने संवैधािनक र कानूनी यासह
हो भने यो सम ि याले एउटा ह क डाको प िलन
कानून णालीह मा भइरहेको पाइ छ । अिभयोजन पु दछ । घिटत अपराधका स ब धमा अनस
ु धानबाट
कायलाई समेत राजनीितक भाव एवम् ह त ेपबाट दोषी देिखएका यि ह लाई मु ा चलाई याियक
मु नगन हो भने याय णालीको िन प ता र ि यामा याइसके पिछ याियक ि यानै िनरथक,
भावका रता भािवत हने हनाले नै य तो यव था िन तेज वा परा त हने गरी मु ा िफता िलने कुराको
गनु परेको हो । एउटा कानूनी र वै ािनक आधारमा अ धाधु ध योग गरी राजनीितक िनणयबाट मु ा
ग रएको िनणयबाट अपराध पीिडत यि र समाजको िफता िलने सं कार वा पर परा याियक होइन ।
संर णको लािग फौजदारी मु ा चलाइ छ भने ितनै समाजमा िवशु आपरािधक मनोविृ बाट घटाइएका
उ े य र योजनलाई नै बेवा ता गरेर िनता त अपराधपूण घटनालाई राजनीितक आधारमा उ मिु
गैर यवसाियक र राजनीितक आधारमा मु ा िफता िदन िम दैन । यसले मु ा िफता गन ि यामा िवकृित
िलने, िलन लगाउने वा यसलाई भािवत गन याउने मा नभई समाजमा आपरािधक मनोविृ ले
यासह लाई थान र मा यता िदइरहेको ख डमा
य पाउने ।
यायको मूल भाव अव भई ज के लाबाट उ कने
फौजदारी यायलाई परा त गन गरी िवशु
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आपरािधक घटनासँग स बि धत मु ा िफता िलन क ता कृितका मु ा के क तो ि याबाट िफता िलने
सिकँ दैन । मु ा िफता अपवादमा हनपु न हो, अपराधी हो भ ने प नभई सवसामा य कृितको देिखए पिन
मु गन यासको अंश वा यसको प रणामको पमा यस अदालतबाट मािथ िविभ न करणह मा उ लेख
देिखनु नहने ।
ग रएअनस
ु ार िविभ न मु ाह मा भएको िनणय एवम्
मु ा िफता िलने ि यामा पीिडतको अदालतबाट जारी भएका िनदशनह बाट उ कानूनी
परामश, सनु वु ाइमा सहभािगता र याियक ि यामा यव थाको या यासिहत िफता िलन सिकने मु ा,
ितवादीले गनपन
ु समपण ज री छ । यस अदालतबाट अव था र ि याका स ब धमा प ग रएको हँदा ती
मािथ िविभ न करणमा उ लेख भएको िनणय एवम् आदेश एवम् िनदशनको अधीनमा काय गनपन
ु र सोको
िस ा तह बाट सु थािपत कानूनी मू य, मा यता काया वयन भएको ख डमा वे छाचा रता िनय ण
र पर पराह जनु हा ो संवैधािनक कानूनको पिन हने र कानूनको शासन कायम भई द डिहनताको समेत
अिभ न अङ् ग भइसके का छन, जसलाई उपे ा गरेर अ य हने ।
मु ा िफता स ब धमा जे सक
तसथ, मु ा िफता िलनेस ब धमा सरकारी
ु ै िनणय गन िम दछ भ ने
होइन । याय िदने िदलाउने रा यको कायलाई Public मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले नेपाल
Trust को पमा िलनपु न ।
सरकारलाई दान गरेको अिधकार िनरपे अिधकार
जथाभावी मु ा िफता िलने िदने गदा पीिडत नभएको र ततु िववािदत िडलबहादरु तामाङको
प को याय ाि को हक कुि ठत हन जा छ । जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी िशव साद
अदालतले िविभ न मु ाह माफत िदएको िनदशन पौडेलसमेत भएको िचतवन िज ला अदालतमा
र गरेको फै सलाको अित र सरकार आफै ँ ले िवचाराधीन कत य यान मु ा िफता िलने गरी नेपाल
बनाएको मु ाह िफता िलनेस ब धी नीितगत सरकार, मि प रषद्बाट िमित २०६८।११।१५ मा
मापद ड र कायिविधको दु पयोगको विृ कानूनी भएको िनणय कानून, यस अदालतबाट ितपािदत
शासनमा सहु ाउने देिख न । मु ाको ितवादीले पिन निजर िस ा त र नेपाल सरकार आफै ँ ले बनाएको
याियक ि याबाट नै याय पाउने हो । याियक सरकारवादी भई चलेका फौजदारी मु ाह िफता
ि याबाट ितवादीलाई अ याय पन स छ भ ने िलनेस ब धी नीितगत मापद ड र कायिविध, २०५५
पूवानमु ान गरी मु ा नै िफता िलनपु छ भ नु याियक समेतको भावनाअनु पको नभई राजनीितक दलको
ि याको दु पयोगको चरम अव था हो । िवशु िसफा रसमा िनता त राजनीितक आधारमा वे छाचारी
राजनीितक आधारमा मु ा चलाएको वा अनस
ु धान र मनोगत एवम् भेदभावपूवक िफता िलने िनणय भएको
र अिभयोजनमा िु टह िव मान भएको अव थामा देिखएको हनाले उ िमित २०६८।११।१५ को मु ा
यायोिचत आधारमा िवचार गन एउटा अव था हन िफतास ब धी िनणय संिवधान एवम् कानूनसङ् गत
स दछ । यस अव थामा रा यले गन सौदा एउटा हन नदेिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेशले
स छ । तर िवशु आपरािधक च र का मु ाह मा बदर हने ठहछ । अब, ततु िववािदत िडलबहादरु
भने मु ा िफता िलन याियक मा यताअनक
ु ू ल नहने । तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी
मु ा िफतास ब धी सरकारी मु ास ब धी िशव साद पौडेलसमेत भएको कत य यान मु ामा
ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा भएको यव थाले के कानूनबमोिजम कारवाही र िकनारा गनु भनी िचतवन
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िज ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी पिु गन कुनै ठोस र व तपु रक माण िमिसल संल न
हने ।
रहे भएको पाइएन । तसथ ितवादीले बेला बेलामा
इजलास अिधकृतह : िव नाथ भ राई, राम साद मानिसक अस तल
ु न हने गद यो, वारदातको समयमा
ब याल
पिन य तो भएको िथयो भनी िलएको िजिकर समिथत
क यटु र: रामशरण ितिम सीना
नभएकोले सफाइ वा सजायमा कमी पाउन स ने
इित संवत् २०७२ साल पस
ु ३० गते रोज ५ शभु म् । देिखन नआउने ।
यसै कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ितवादी िजत भ ने िजते िव.क.ले
ु ार
आदेश भएका छन्:
आ नी ीमतीलाई िनममतापूवक एक पटक धा रलो
§ ०६८-WO-०८५४, उ ेषण/परमादेश, हितयारले काटी मतृ क ढलेपिछ पनु ः कपाल समाती
पीयादेवी िव.
धानम ी तथा अक चोट हानी कत य गरी मारेको उपयु िमिसल
मि प रषदको
संल न माणको िव ेषणबाट देिखँदा अिभयोगमा
् कायालयसमेत
§ ०६८-WO-०८५५, उ ेषण/परमादेश, दाबीबमोिजम िनज ितवादीको सो काय मल
ु क
ु ऐन,
वेचनीदेवी महतो सुडी िव. धानम ी तथा यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं.
मि प रषद्को कायालयसमेत
को कसरु अपराध देिखँदा सोही १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको
संयु इजलास
अछाम िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०६७।५।१४
१
को फै सला िमलेका देिखँदा सदर हने ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
िम , ०७२-RC-००४१, कत य यान, नेपाल क यटु र: िवके श गरु ागाई
सरकार िव. िजत भ ने िजते िव.क.
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् ।
मल
२
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको १ नं.
को कानूनी यव थाको अवलोकनबाट वारदातको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
समयमा आफूले गरेको कामको कृित र प रणाम गोपाल
े , ०७०-WO-०८९२, उ ेषण,
थाहा नपाउने गरी मगज िब ी वा बौलाएका यि ले खड् गलाल गुभाजुसमेत िव. र भादेवी गुभाजुसमेत
मानिसक स तल
आ नो अंश भागअनस
ु न गमु ाई कानूनले सजाय हने कुनै काय
ु ारको दता े ता
गरेमा य तो मानिसक स तल
ु न गमु ाएको यि लाई खडा भइसके पिछ भएको नापीमा ज गा घटी बढी जे
सजाय हन नस ने तर ततु मु ामा यी ितवादीले भए पिन आ नो दता े ताभ दा बािहर गई पनु : ब डा
अनस
ु धानको ममा अनस
ु धान अिधकारीसम ग रपाउँ भ न िम दैन । यसरी पनु : ब डा हने भ ने हो
बयान गदा य तो मानिसक अस तल
ु न हने गरेको भने ब डा मचु ु का र सोबमोिजमको दािखल खारेज
कुरा उठाएको देिखँदैन । ितवादीले अदालतमा बयान पज
ु लगायत फै सला काया वयनस ध धी ि याको
गदा मानिसक अस तल
ु न बेलाबेलामा हने गरेको र अि त व शू य हन जा छ । जसको प रणाम व प
वारदातको समयमा पिन मानिसक अव था ठीक अदालतबाट भएको फै सला काया वयन िनरथक हन
नभएको भनी िजिकर िलएको देिखए पिन सोलाई जाने । त लो अदालतबाट भएको कामकारवाहीमा
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याद नाघेको वा बेरीत भएको भ ने प देिखएको
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको होइन
अथात् कायिविध कानूनको प िु ट भएको अव थामा भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा हेदा
अदालती ब दोब तको १७ नं. को अिधकार योग पनु रावेदक ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम र
गरी बेरीतको कुरा स याउनेस मको सीिमत अिधकार अदालतमा आई बयान गदासमेत पीिडत नाबािलकाक
पनु रावेदन सु ने अदालतको रहेको देिखने ।
आमालाई बजारमा सामान िक न पठाई िनज
ततु िववादमा अदालतबाट भएको फै सला नाबािलका घरमा ए लै रहेको अव थामा जबरज ती
अि तम भई सो फै सला काया वयनसमेत भइसके को करणी गदगदाको अव थामा पीिडतक आमा आइपगु ी
िवषयमा ितकूल असर पन गरी पनु रावेदन अदालतको ह ला गरी गाउँले समेत ज मा भई प ाउ गरेको भ ने
कुनै आदेश गन िम ने देिखन नआउने ।
लेखाएको पाइ छ । पनु रावेदक ितवादीले िजिकर
िनवेदक र िवप ीले ब डा मचु ु काबमोिजम िलएज तो झारफुक गदाको अव थामा पीिडत
आ नो अंश भागको ज गा आआ ना नाममा दािखल बािलकामािथ पन गएको भए पनु रावेदक ितवादीले
खारेज गराइसके प ात् भएको नापीबाट ज गा आ नी नाबािलका छोरीलाई जबरज ती करणी गरेको
नबढी नघटी जे भए पिन िनवेदक र िवप ीह ले भनी पोल गनपनस
मको ितवादी र जाहेरवालाबीच
ु
ब डा मचु ु काबाट ा गरेकोम येबाट आआ नो पूव रसइवी रहेको भनी पनु रावेदक ितवादीले िजिकर
घटी बढी हने ह छ । यसिवपरीत जान निम ने िलन सके को अव थासमेत पाइएन । पीिडतलाई औषिध
हनाले अ ासङ् िगक कुरा उठाई िववाद उठाउन वा गन असल िनयतले झारफुक गरेको भए झारफुकका
अदालतबाट िववाद गन ठाउँ राखी कुनै आदेश गन लािग आव यक पन सामान िक न गएक पीिडतक
िम ने पिन नदेिखने ।
आमा बजारबाट फक आएपिछ मा झारफुक गन
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट काम गनपन
ु हो । तर पीिडतलाई जबरज ती करणी
िनवेदक र िवप ीह बीच चलेको अंश मु ामा भएको गन दूिषत मनसायले नै पीिडतक आमालाई सामान
फै सलाअनस
ु ार िनजह बीच ब डा छु ् याई िदएको िक न बजार पठाएका र िनज फक घर नआइपु दै
चलन पज
ु बमोिजम िनजह ले आआ नो नाउँमा नाबािलकालाई जबरज ती करणी गरेको भ ने
दतासमेत गराइसके को अव थामा अ यथा हनेगरी देिख छ । य तो अव थामा पनु रावेदक ितवादीको
प देही िज ला अदालतको िमित २०७०।१२।२८ पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको होइन र
को आदेश बदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको जबरज ती करणी गन मनसायसमेत िथएन भनी
िमित २०७१।२।८ को आदेश िु टपूण देिखँदा िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
पीिडत सु त मनि थितक हन् भिनए पिन
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
िनजको मेिडकल जाँच गराई सो पिु हन सके को छै न
क यटु र: अिमरर न महजन
भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा पीिडत बािलकाको
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभु म् । शारी रक जाँच गरी ा ितवेदनमा िनजको Mental
३
(emotional) state मा Mentally handicapped
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी भ ने खल
ु ेको पाइ छ । य तै पीिडत बािलकाको
गोपाल पराजुली, २०६८-CR-०६२९, जबरज ती शारी रक जाँच गदा Libia Minora Swelling,
करणी, पुरन चौधरी िव. नेपाल सरकार
small laceration 2 in number/Redness,
6

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - १
Hymen ruptured, discharge vagina normal गरेको अव था छ । १२ वषक नाबािलकालाई िववाह
र examination painful भनी उ लेख भएकोबाट गरेको भनी अिभभावकलाई कुनै जानकारी नै निदई
मेिडकल परी ण भएको पिु भई पीिडत बािलका सु त साँझको समयमा बाटोबाटै िलएर जाने कायलाई
मनि थितक रहेक र िनजउपर जबरज ती करणी असल िनयतले गरेको काय मा न सिकएन । फौजदारी
भएकोमा भ नेमा िववाद देिखएन । तसथ पनु रावेदक मु ामा कसरु मािणत गन भार वादीमा ह छ भनी
ितवादीले सु त मनि थितक नाबािलकालाई पनु रावेदक ितवादीले आफूले िलएको िजिकर पिु
जबरज ती करणी गरेको पिु हन आउने ।
गनतफ सतकता देखाएको पिन पाइएन । य तो
मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था अव थामा पनु रावेदक ितवादी िनद ष रहेछन् भ न
र माणको आधारमा पनु रावेदक ितवादी परु न सिकएन । तसथ उ पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको हन नसिकने ।
३ को (२) नं. बमोिजम दश वष कै द र ऐ. को ३क. नं.
अतः उि लिखत त य, कानूनी यव था
बमोिजम थप पाँच वष कै द गरी ज मा प वष कै द तथा माणबाट पनु रावेदक ितवादीले अिभयोग
हने र ितवादीबाट पीिडतले . ५०,०००।- (पचास दाबीबमोिजम कसरु गरेको देिखँदा पनु रावेक ितवादी
हजार पैयाँ) ितपूितसमेत भराई पाउने ठहर गरी राजेश चौधरीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
कै लाली िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१) (ङ) (२)
ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित बमोिजम दश वष कै द र पचास हजार पैयाँ ज रवाना
२०६८।२।२ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहर गरी भएको का क िज ला अदालतको
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर फै सला सदर गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम पीिडतले
पु न नस ने ।
ितवादीबाट प चीस हजार पैयाँ ितपूित भरी
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
िलन पाउँसमेत ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
इित संवत् २०७३ जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
पोखराको िमित २०६७।११।१ को फै सला िमलेको
४
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी राजेश चौधरीको
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ी गोपाल पराजल
साथै पीिडतले ितवादीबाट भरी पाउने
ु ी, २०६८-CR-००५२, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, राजेश चौधरी िव. नेपाल ठहर भएको ितपूित रकम मानव बेचिबखन तथा
सरकार
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १४
१२ वषक नाबािलकाको कानूनबमोिजम अनस
ु ार थािपत पनु थापना कोषबाट पीिडतलाई
िववाह हन स ने अव था देिखँदैन । राजीखस
ु ीसाथ त काल भराई िदनु भनी मिहला तथा बालबािलका
िववाह गन िववाहको अथ बु नस ने अव थामा पगु ेको म ालयमा लेखी पठाउने ।
हनपु दछ । १२ वषको उमेर िववाहको अथ बु नस ने इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
अव थाको उमेर होइन । फे र पीिडत बािलकाले इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
पनु रावेदक ितवादीले मालले मख
५
ु समेत छोपी
ध याई जबरज ती गरी िलएर गएको भनी जाहेरी स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
तथा अदालतसम को बयानमा िकटानीसाथ उ लेख गोपाल पराजुली, २०७२-RC-००५५, कत य
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यान, सुदीप भुजेल िव. नेपाल सरकार
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मतृ क ब चा िजउँदो ज मेको वा मरेको
ितवादीको पित वैदिे शक रोजगारको
ज मेको हो भ ने स ब धमा हेदा मौकाको लासजाँच िसलिसलामा िवदेश गएको अव थामा परपु षसँग
मचु ु कामा मतृ क ब चाको ढाडको बायाँ साइडमा अवैध यौन स पक रहन गई गभधारण गरेक र पित
िघसादा िघसा रएको िनलडाम तथा दवु ै खु ामा चोट िवदेशबाट फिकएपिछ िनज पितसँगको स ब ध कायमै
तथा िनलडाम घाँटी र िचउँडोमा चोट तथा डामह
राखी सामािजक लोकल जाबाट ब ने उ े यले
देिखएकोले भ ने उ लेख हनक
ु ो साथै शव परी ण आ नो गभबाट ज मेको जातक (ब चा) लाई मानु
ितवेदनको External Examination बाट पिन परेको असहज प रि थित र कारण तथा िनज ितवादी
नीलडाम तथा िघसा रएका चोटह रहेको देिख छ । २१ वष उमेर अव थाक समेत देिखँदा िनजलाई
सोही शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारणमा “Most अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार मािथ ठहरेबमोिजम
Possible Cause of death is smothering” भ ने सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखँदा
उ लेख भएको र शव परी ण गन डा. िदपेस प रयारलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सु अदालतले
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको आदेशानस
ु ार ब द १०( दश) वष कै दको सजाय हन य भएको रायको
सवाल गरी बु दा सो मतृ क ब चा िजउँदै जि मएको र बदला ५ वष मा कै दको सजाय गन य भएको
म ृ यक
ु ो कारणमा “Smothering” हो । Smothering पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको राय मनािसब देिखँदा
भनेको मख
ु नाक छोपीइ ास ास रोिकई िनसािसएर िनज ितवादी कृ णकला राई (भज
ु ेल) लाई मल
ु क
ु
मृ यु हनु हो भनी बकप गरी आफूले गरेको शव ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष मा कै दको
परी ण ितवेदनलाई पिु हने गरी बकप गरेको सजाय हने ।
पाइ छ । िनज ितवादीले अदालतसम मतृ क इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
ब चा मतृ अव थामा ज मेको िथयो भनी गरेको क यटु र: िवके श गरु ागाई
बयान समिथत हन नसक मतृ क ब चा िजउँदै इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् ।
ज मेको पिु भएकोले िनज ितवादीको अिधकार ा
६
अिधकारीसम भएको बयान समिथत रही उ मतृ क स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी
ब चा िजउँदै ज मेको र घाँटी तथा मख
ु नाक छोपी कतै देवे गोपाल े , ०६७-CI-१०५३, बाँक रकम
नभनी कत य गरी मारेको पिु हने ।
असल
ु उपर ग रपाउँ, गजे साद राजभ डारी िव.
मािथ िववेिचत आधार माणबाट यी पि मा चल फाइना स क पनी िलिमटेड, बुटवल
ितवादीले िजउँदै ज मेको ब चालाई घाँटी िथची
िव क पनी ऐन, २०४८ को कानूनी
नाक मख
ु छोपी मारेको पिु भएकोले िनजको सो काय यव थाअनस
ु ार उ उपदफा ऐनको दफा (१) र
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १, १३(३) (२) को ि या पूरा गरी क पनीले सरु णमा राखेको
नं. िवपरीत कसरु देिखँदा ितवादी कृ णकला राई िधतो िललाम िब गरी लेना रकम असल
ु उपर
(भज
ु ेल) लाई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम गनस ने र य तो िधतोबाट असल
ु उपर हन नसके मा
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याई सु कबिु लयतनामाबमोिजम अन् जायजेथा वा स पि बाट
अदालतले गरेको फै सलालाई पनु रावेदन अदालत, ऋण असल
ु उपर गन पाउने यव था गरेको
धनकुटाले सदर गरेको िमित २०७१।१२।२४ को देिखयो । पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट फै सला हँदा
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उ यव थाअनक
ु ू ल नै भएको देिखन आयो । यस ितवादीह पा देन शेपा, अिभषेक लामा र राजेश
यव थाबाट िधतो रा दाको अव थामा मू याङ् कन प रयारको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
गरेको रकमभ दा कम रकममा िललाम िब गरेपिछ खि डत भइरहेको पाइने ।
बाँक मा असल
फौजदारी मु ामा ठोस माणको अभावमा
ु गन पाउने होइन भ ने ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर र पनु रावेदकको तफबाट िव ान् कसैलाई पिन अपराधी घोिषत गन िम दैन । माण ऐन,
अिधव ाले िलएको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार फौजदारी मु ामा कसरु
उपयु त य, यव था र िववेिचत मािणत गन भार वादीप मा नै रहेको छ । सोअनस
ु ार
आधार माणबाट ऋणीको सरु णबापत राखेको ितवादीह पा देन शेपा, अिभषेक लामा र राजेश
ज गा िललामबाट .१,३१,२५०।– असल
ु उपर प रयारको उ वारदातमा के क तो संल नता रहेको
भएकोबाहेक बाँक .१,५५,५९९।– तथा सोको िथयो भनी वादीप बाट ठोस र त ययु माण पेस
याजसमेत ितवादीबाट वादीले भराई पाउने ठहर्याई हन नसके को अव थामा िनज ितवादीह लाई जाहेरी
पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०६७।२।२४ दरखा त र अिभयोगप कै आधारमा अपराधी ठहर
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । गन िम ने नदेिखने ।
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ततु मु ामा ितवादी यादव े ले
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
मतृ कलाई कुनै जोिखमी हितयार योग गरी वा िवष
क यटु र: िवके श गरु ागाई
खवु ाई मारेको भ ने देिखँदैन । िनजको मतृ कसँग
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ८ गते रोज ४ शभु म् । इवीलाग नभएको, मतृ कलाई लक
ु चोरी हार
७
गरेको पिन नदेिखएको, यान िलने मनसायसमेत
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी नरही त काल मतृ कले यी ितवादीलाई पानीमा
जगदीश शमा पौडेल, २०६७-CR-०३७३, कत य धके ली िदएको कारण उठेको रस था न नसक
यान, नेपाल सरकार िव. यादव े समेत
इँ ाले हार गदा उ वारदात घट् न गएको भ ने
मतृ कको
शरीरमा
टाउकोलगायत देिखँदा उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार य तो
अनहु ारसमेतमा पटक पटक हार गरेको भ ने देिखए अव थाको वारदातलाई आवेश े रत ह या नै मा नपु न
पिन शरीरको अ य भागमा कुनै चोटपटक रहेको भ ने देिख छ । तसथ ितवादी यादव े लाई
देिखँदैन । ितवादी यादव े ले उ वारदात िनज यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० वष
ए लैको कुटिपटको कारण भएको भनी अदालतमा कै द सजाय गन गरी सु अदालतबाट भएको फै सला
अ य सहअिभयु ह लाई पोल गन सके को सदर ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
पाइँदैन । ३-४ जना भई ह या भएको अव थामा फै सलालाई अ यथा भ न नसिकने ।
अ य यि ह लाई पोल नगरी ह याको सबै दािय व
मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था तथा
ितवादी यादव े आफै ँ ले मा िलनपु नस मको प
माणह बाट ितवादीह पा देन शेपा, अिभषेक
कारण वादी प बाट पेस हन सके को पिन पाइँदैन । लामा र राजेश प रयारलाई अिभयोग दाबीबाट
मतृ क लासको Autopsy report मा मृ यक
ु ो कारण सफाइ िदने र ितवादी यादव े लाई मल
ु क
ु ऐन,
Blunt force craniocerebral (or head) injuries यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० वष
भनी खल
ु ाएको समेतका त य एवम् माणह बाट कै द सजाय गन गरी भएको सु को फै सला सदर गरी
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पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।९।२१ िलनु दईु फरक कुराह हन् । स झौता भइसके पिछ
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ािधकरणले Reimbursement गन काय करारीय
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न दािय व हो । िव तु ् ख रद स झौताको धारा ७.१
नस ने ।
करारीय िवषयव तु भएकोले िव तु ् ऐनको दफा ११
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
को िवपरीत नदेिखने ।
क यटु रः अिमरर न महजन
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ११
इित संवत् २०७३ साल जेठ २ गते रोज १ शभु म् ।
को ावधानले न त क पनीलाई रोय टी
Reimbursement गन नेपाल िव तु ् ािधकरणलाई
इजलास नं. १
रोक लगाएको छ, न यसरी गन गरी स झौता गन
ितब ध लगाएको छ । कानूनले ितब ध लगाएबाहेक
१
प ह बीच सहमित भएबमोिजमका सतह वीकार
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार गन करारका प ह करार ऐनअनस
ु ार वत र स म
उपा याय, ०७०-WO-०८८८, उ ेषण / परमादेश, ह छन् । िव तु ् ऐनको दफा ११ का कुनै पिन ावधानले
ेम साद िधतालसमेत िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण, िव तु ् उ पादन गन क पनीलाई रोय टीको रकम
के .का., र नपाक, काठमाड समेत
Reimburse गन नेपाल िव तु ् ािधकरणलाई रोक
रोय टीको Reimbursement गन काय लगाएको देिखँदैन । रट िनवेदकले करार ऐन, २०५६
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ११ को उ लङ् घन हो आइसके को अव थामा िकन परु ानो करार ऐन, २०२३
भ ने िनवेदकह को िजिकर रहेको छ । सोको कानूनी को दफा ८(१)(ङ)(च) अ तगत बदर घोिषत हनपु न
यव था हेदा दफा ११ रोय टी बझ
ु ाउनु पनः (१) करारको हो भनी खारेज भएको ऐन, समाती दाबी गनु
अनमु ितप ा यि ले जलिव तु ्को यापा रक भएको हो खल
ु ाउन सके को पिन पाइँदैन । साथै िवशु
उ पादन सु गरेको प वषस म ितजिडत िकलोवाट प ह बीच भएको करारीय िवषयव तल
ु ाई चनु ौती
वािषक एकसय पैयाँ र ित यिु नट (िकलोवाट घ टा) गन करारका प ह नै नभएको यि ह प हन
सरदर िब मू यको २ ितशतका दरले नेपाल नस ने करार कानूनको मा य िस ा त रही आएको
सरकारलाई रोय टी बझ
ु ाउनु पनछ । (२) उपदफा (१) छ । २०५२ सालमा भएको आयोजनाको स झौता
मा उि लिखत अविधपिछ अनमु ितप ा यि ले यितका समयपिछ के कारणले बदर घोिषत गनपन
ु हो
ित जिडत िकलोवाट वािषक एक हजार पैयाँ र िनवेदकह बाट खु न सके कोसमेत नदेिखने ।
ित यिु नट (िकलोवाट घ टा) सरदर िब मू यको
त कालीन ी ५ को सरकार र क पनीको
दश ितशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोय टी बीचमा भएको िमित २०५२।१०।१ (१५ जनवरी
बझ
ु ाउनु पनछ भनी उ लेख भएको पाइ छ । उ दफा १९९६) को आयोजना स झौताको दफा १९ ले िव तु ्
११ ले अनमु ित ा यि को पमा क पनीलाई ख रद स झौतालाई आयोजना स झौताको एउटा
रोय टी ितन लगाउँछ जनु क पनीले ितरी आएको अंशको पमा िलएको देिख छ । िव तु ् ऐन, २०४९
छ । रोय टी नै ितनु नपन भ ने िव तु ् ख रद स झौतामा को दफा ३५ ले सोही ऐनमा अ य दफाह मा जेसक
ुै
उ लेख छै न । नेपाल सरकारलाई रोय टी ितनु र कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारलाई िव तु ्को
नेपाल िव तु ् ािधकरणबाट Reimbursement उ पादन, सारण वा िवतरणको स ब धमा कुनै
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यि वा सं थासँग स झौता गरी सोही स झौतामा करारीय सत हो । य ता के ही Assumptions को
लेिखएका सतह अ तगत आयोजनाको उ पादन, आधारमा िव तु ् ख रद स झौताका सतह मा
सारण वा िवतरण गराउन स ने अिधकार िदएको प ह को सहमित भएको भ ने कुरा िव तु ् ख रद
पाइ छ । त कालीन ी ५ को सरकारले िव तु ् ऐन, स झौतामा नै उ लेख छ । िव तु ् ख रद स झौताको
२०४९ को दफा ३५ अ तगत ा अिधकारको योग अनस
ु ूची नं.६ को बदुँ ा १.५ मा “Royalties Payable
गरी क पनीसँग आयोजना स झौता गरेको र सोही by HPl to HMGN are to be billed Separately
स झौताको एउटा अंशको पमा रहने गरी क पनी and to be paid by NEA to HP१ in addition
र नेपाल िव तु ् िधकरणको बीचमा िव तु ् ख रद to the demand charge” भ ने यव था रहेको
स झौता भएको हँदा करार गन हरेक प ले करारीय पाइ छ ।
दािय व ब धनकारी पमा प रपालना गनपन
िव तु ् ख रद स झौताको दफा १.१ ले
ु ।
PPA मा भएको Reimbursement को अविधको प रभाषा गद िव तु ् ख रद स झौताको
कारण नेपाल िव तु ् ािधकरणलाई आिथक भार अविध यवसाियक उ पादन सु गरेको िमितले
थिपएको र सवसाधारण िव तु ् उपभो ा जनतालाई २० वषको हने यव था गरेको र दफा १६.१६ ले
यसको असर परेको पिन देिखँदैन । कारण आयोजना २० वष पूरा भएपिछ आयोजनाको ५० ितशत
BOOT (built, own, operate, transfer) णालीमा वािम व .१।- मा नेपाल िव तु ् ािधकरणलाई
िनमाण भई स चालनमा रहेको पाइ छ । BOOT ह ता तरण गन करारीय यव था गरेको
णालीअ तगत अनमु ित ा यि ले आयोजनाको देिख छ । HP1 ले आयोजनालाई २ चरणमा ािधकरण
िनमाण गन, आयोजनालाई आ नो वािम वअ तगत र नेपाल सरकारलाई ह ता तरण गनपन
ु करारीय
तोिकएको अविधभर स चालन गन लगानी उठाउने यव था रहेको देिख छ । पिहलो चरणमा यापा रक
तथा नाफा कमाउने र तोिकएको अविध समा भएपिछ उ पादन सु गरेको िमितले २० वषमा आयोजनाको
सरकारलाई ह ता तरण गन हन आउँछ । आयोजना आधा नेपाल िव तु ् ािधकरणलाई र दो ो चरणमा
स झौताको दफा ४.१ ले अनमु ित िलएको ५० वष ५० वषपिछ पूरै आयोजना नै नेपाल सरकारलाई
पूरा भएपिछ सरकारलाई िबना शु क ह ता तरण गन ह ता तरण गनपदछ
। यसकारण िव तु ् ख रद
ु
यव था पिन गरेको नदेिखने ।
स झौता करार गन स म प ह बीच भएको स झौता
आयोजना स झौता गदा आयोजनाको रहेको र नेपाल िव तु ् ािधकरण र िहमाल हाइ ोपावर
िनि त समयाविधिभ ऋण लगानीकताह को क पनीबीच िव तु ् उ पादन र ह ता तरणस ब धी
ऋणको साँवा तथा याज भु ानी हने र आयोजना भएको स झौता करारीय कृितको रहेको पिु हन
अविधिभ सेयरधनीह ले लगानीको ितफल आयो । रोय टी सोधभना हने स ब धमा सोही
उठाई स ने गरी तयार भएको Financial Model स झौतामा सतह रहेको देिखयो । रट िनवेदनमा माग
को आधारमा ग रने िनि त अनमु ान र िहसाबलाई ग रएको िवषय नै करारीय कृितको देिखन आएकोले
म यनजर गरी BOOT आयोजनाह तयार य तो िवषयव तस
ु गँ स बि धत मु ा यस अदालतको
ह छन् । Royalty Reimbursement भनेको असाधारण अिधकार े अ तगत िन पण हन स ने
आयोजनाको Financial Assumptions बमोिजम कृितको नदेिखने ।
नेपाल िव तु ् ािधकरण र क पनीको बीचमा भएको
यसै मु ाको त यसँग स बि धत
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ने.का.प.२०५३ अङ् क ३ िन.नं.६१६९ पृ २८० िम दैन । यसका अित र उपयु िव तु ् ख रद
मा ितपािदत िस ा तमा रट िनवेदनमा माग ग रएको स झौताबाट रट िनवेदकको संिवधान द के कुन
िवषयव तु नै करारीय दािय वबाट िसजना भएको मौिलक हकमा के कसरी आघात पारेको भ ने कुरा पिन
िवषयव तु देिखँदा यस अदालतको असाधारण रट िनवेदकले पिु गराउन सके को नदेिखने ।
अिधकार े आकिषत हन नस ने भनी या या
अक तफ नेपाल िव तु ् ािधकरण र
भएको स दभमा समेत िवशु करारीय दािय वमा िहमाल पावर िलिमटेडबीच िमित २०५२।१०।१
रट े आकिषत हने भ न िम ने देिखएन ।
मा िव तु ् ख रद स झौता भएको देिख छ । उ
रट िनवेदकले
ततु िनवेदनप मा स झौता सोही िमितबाट ार भ भएकोमा स झौता
िवप ीह बाट िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ११ र भएको क रब १९ वषपिछ उ स झौतामा उ लेख
सािबक करार ऐन, २०२३ को दफा ८ को कानूनी भएको सतलाई चनु ौती िदई िमित २०७१।३।३ मा
यव थाको उ लङ् घन गरेकाले आफू नेपाल िव तु ्
ततु रट िनवेदन यस अदालतमा दायर भएको
ािधकरणबाट िव तु ् सेवा िलएको आम उपभो ा देिख छ । व ततु ः िवल बस ब धी िस ा तबमोिजम
भएकाले रट िनवेदनमा उठाइएको िवषयव तस
ु गँ यित िवल व गरी दायर भएको िवषयमा अदालतले म त
आ नो ताि वक सरोकार र अथपूण स ब ध रहेको भनी गनस ने अव था नहने हँदा रट िनवेदकले ततु रट
िजिकर िलनभु एको पाइ छ । सावजिनक सरोकारको िनवेदनमा चनु ौित िदएको िवषयको औिच यतफ थप
िवषय िनिहत रहेको िववादमा ताि वक सरोकार र वेश ग ररहनु पन अव था नहने ।
साथक स ब ध भएका यि ले यस अदालतको
तसथ उपयु आधार कारण र ितपािदत
असाधारण अिधकारअ तगत िनवेदन िदई उपचार ा िस ा तसमेतका आधारमा िव तु ् ऐन, २०४९
गन स ने कुरा यस अदालतले राधे याम अिधकारी िवपरीत िव तु ् ख रद स झौता भएको नदेिखएको,
िव मि प रषद् सिचवालयसमेत (ने.का.प.२०४८ िवशु करारीय दािय वमा रट े आकिषत हने
अङ् क १२ िन.नं.४४३० प.ृ ८१०) लगायत िविभ न अव थासमेत नभएको र उ िवषयउपर रट
मु ामा िस ा त ितपादन गरी थािपत निजर िनवेदकको साथक स ब ध र ताि वक सरोकारसमेत
भइसके को छ । व ततु ः सावजिनक हक वा सरोकारको नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हने
िवषय भनी दाबी िलई आउँदा उ िवषयमा िनवेदकको अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
के कसरी साथक स ब ध र ताि वक सरोकार रहेको इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
भ ने कुरा िनवेदकले नै पिु गन स नु पदछ । ततु क यटु रः अिमरर न महजन
रट िनवेदनमा िहमाल पावर िलिमटेड र नेपाल िव तु ् इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभु म् ।
ािधकरणबीच भएको िव तु ् ख रद स झौतामा
२
उ लेख भएको सतउपर रट िनवेदकको के कसरी मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
साथक स ब ध र ताि वक सरोकार रहेको छ भ ने उपा याय, ०७०-WO-०४०३, उ ेषण / परमादेश,
कुरा त यपरक पमा िनवेदकले देखाउन सके को तुलसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा
देिखँदैन । के वल नेपाल िव तु ् ािधकरणबाट मि प रषद्को कायालयसमेत
िव तु ् सेवा उपभोग गन उपभो ाको हैिसयतमा रट
सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
िनवेदकको साथक स ब ध एवम् सरोकार रहेको मा न २०४६ को दफा १०४ मा लामो बाटोमा यातायात
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सेवा स चालन गन या ीबाहक सावजिनक सवारीमा अिनवाय पले काया वयनमा याउन ज री छ ।
कि तमा २ वटा चालक अिनवाय पमा राखी सवारी दघु टना कम गन, सवसाधारण जनतालाई
येक छ घ टापिछ पालैपालोसँग सवारी चलाउन सरल एवम् सल
ु भ ढंगबाट यातायात सिु वधा उपल ध
लगाउने कत य यातायात सेवा स चालन गन गराउन, यातायात सेवालाई सु ढ, स म र भावकारी
यव थापक वा सवारी धनीको हनेछ भ ने यव था बनाई जनताले सरल र सरु ि त पमा या ा गन पाउने
छ । उपयु यव थाअनस
ु ार या ीबाहक सावजिनक हकको याभूितका लािग कानूनी यव था ग रएको
सवारी स चालनमा मूलतः या ीको सरु ा एवम् ह छ । कानूनमा यव था भएका ावधानह लाई
िनधा रत समयमा ग त य थानमा परु याउने
काय कडाईको साथ पालन ग रए िनि त पमा स भािवत
्
मह वका साथ हेनपन
ु देिख छ । यस कायका लािग सडक दघु टनाह मा यूनीकरण हन जाने ।
िनयिमत पमा सवारी जाँच गरी लामो दरू ीका सवारी
चिलत कानूनको प रपालना गराई
साधनलाई अझ बढी भरपद र सरु ि त बनाउनु पन नाग रकका संिवधानमा द बाँ न पाउने हक
र सरल सल
ु भ एवम् सरु ि त ढंगबाट सेवा वाह अिधकारको स मान, संर ण एवम् व न गन दािय व
गन सवारी चालकको पालो फे नपन
ु यव था रहेको रा यको हो यस कायका लािग िविभ न िनकायह को
पाइ छ । उ ऐनमा या हु लाई सिु वधा िदनका लािग गठन ग रएको ह छ । यातयात यवसायलाई
येक ६ घ टामा सवारी चालकले पालो फे नपन
ु यव था समिु चत पमा स चालन र िनयमन गनका लािग गठन
छ । य तो कानूनी यव थाको मूल मम नै या ीबाहक ग रएका िनकायले सावजिनक सवारी साधनमा या ा
सवारी साधनमा या ा गन या ीको िजउधनको गन येक या ीले सरु ि त तवरले या ा गरी ग त यमा
सरु ाका लािग सवारी धनी र यातायात यवसायीह
सरु ि त पमा पु न पाउने गरी यि को हकको स मान
सजग र संवेदनशील हनपु न ।
गनु स बि धत िनकायको कानूनी कत य हन जाने ।
यी सबै कानूनी यव थाको पालना गनु
कानूनले िनधारण गरेको मापद डबमोिजमको
यातायात सेवा स चालन गन येक यव थापक वा सेवा ा गनु र ा सेवा सरु ि त भएको अनभु ूित गनु
सवारी धनीको कत य हो । िनर तर लामो समयस म संिवधानअनस
ु ार येक नाग रकको संवैधािनक हकको
एउटै कृितको काय ग ररहँदा चालकह लाई
पमा रहेको देिख छ । लामोदूरीका सवारी साधन
शारी रक पबाट अ व थता कायम हनस ने अनमु ान स चालन स ब धमा सवारी तथा यातायात यव था
गरी कानूनले उपयु सिु वधा या हु का हकमा समेत ऐनले िनधारण गरेको मापद ड पूरा नगरी य ता
िवचार गरी लामो दूरीको स ब धमा ऐ. ऐनको १०४ सवारी साधन स चालन गनु उपभो ािहतको िवपरीत
मा अित र सेवाको कानूनी यव था ग रएको पाइने । हनक
ु ा अि र कानूनबमोिजम द डनीयसमेत हने
सडक दघु टना हन निदन िव मान ऐन देिख छ । उपभो ाह ले सरल र िनभयका साथ
कानूनमा भएका कानूनी यव थाको प रपालना िलन पाउने सेवा मािथको लापरवाही गन पाउने छुट
भावकारी पबाट हन आव यक देिख छ । कानून संिवधान एवम् चिलत कानूनले िदएको पाइँदनै ।
आफै ँ मा काया वयन हन स दैन कानून काया वयन सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
गन यससँग स बि धत िनकाय िज मेवार र सि य हनु दफा १०४ को कानूनी यव था बा या मक रहेको
ज री ह छ । ऐनमा समावेश ग रएका यव थाले मा देिख छ । उ यव था प रपालना गन सिकने
सडक दघु टना यूनीकरण गन होइन । यो यव थालाई वा नसिकने भनी अथ गन िम नेसमेत देिखँदैन ।
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लामो दूरीका सवारी साधनमा या ा गन या ीको उ समयमा सचेत गराउने काय गनु आव यक हन
िजउधनको सरु ा कायम रहोस् भनी िवधाियकाले जाने ।
उ
ावधानलाई बा या मक कृितको बनाएको
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
अव थामा ऐनको ावधान लागू नगन गरी सवारी को दफा ८९ ले जाँचपास गराउनपु नः (१) कुनैपिन
साधन स चालन गन िम ने देिखँदैन । दफा १०४ को सावजिनक सवारीको बाटो इजाजत प िलन यस
उ यव था पालना नगरी सवारी साधन स चालन ऐनबमोिजम य तो सवारीको जाँचपास गराएको
गरेमा सजायको भागीदार हनपु न ।
हनपु छ । (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँचपास नगराई
म ऐन, २०४८ को दफा ८ मा दैिनक आठ कुनै पिन सावजिनक सवारीको लागी बाटो इजाजतप
घ टाभ दा बढी म िलन िनषेध ग रएको छ । उ
िदइने छै न भनी ग रएको बा या मक यव थाअनु प
कानूनी ावधानबाट समेत कुनै पिन सवारी चालकलाई सवारी साधनको स चालन तथा िनयमन चु त,
सो अविधभ दा बढी काममा लगाउन निम ने दु त र भावकारी पमा गन ज री छ । यसरी
देिख छ । सवारी धनी र यातायात यवसायीह का बीच नाग रकको िजउधनको सरु ाको याभूित गन यान
भइरहेको अ व थकर ित पधाले एकातफ सवारी िदनपु न कुरा के हो भने कानून र िनयमको पालना जो
चालकले कानूनले िनधारण गरेको समयाविधभ दा कोिहले पिन गनपदछ
। जनु यवहा रक पमा भएको
ु
बढी काम गनु प ररहेको देिख छ भने अक तफ पाइँदैन । यसको मतलब कानूनको प रधीभ दा
लामो दरू ीको सवारी साधनको या ा िदनानिु दन बढी बािहर नगई कानूनको अ रस पमा पालना गन हो
जोिखमपूण एवम् लापरवाही पूण भइरहेकोले यातायात भने दघु टनामा यूनीकरण हने िनि त छ । तसथ
सेवा स चालन गन यव थापक वा सवारी धनीले मािथ उि लिखत िववेचना र िव ेषणका आधारमा
यसतफ िवशेष पमा यान िदनपु न ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
िव का िवकिसत मल
ु क
ु मा समेत सडक २(र), ६ र १०४ मा भएको बा या मक यव थालाई
दघु टना नभएका हैनन् तथािप ती मल
ु क
ु ह ले दघु टना भावकारी पमा काया वयन गनु गराउनु िवप ीह को
यूिनकरण गन सडकको संरचनामा सधु ार, सवारी कानूनी कत य हन जाने ।
चेक जाँचमा कडाई, द य र कुसल सवारी चालक
सवारी दघु टना यूनीकरणका लािग
एवम् एकजना सवारी चालकले एक पटकमा यूनतम सरकारका सरोकारवाला िनकायह बाट चिलत ऐन
दूरीस म सवारी चलाउने यव था गरी मानवीय कानूनको काया वयनतफ अ सरता देखाए तापिन
ग तीबाट हने सवारी दघु टना वतः यूनीकरण हने वा तिवक पमा सवारी दघु टनामा कमी आएको भने
उपाय अवल बन गरेको अ ययनबाट देिखने ।
पाइँदैन । पिछ ला समयमा बढ् दै गएका शङ
ृ ् खलाब
व ततु सडक दघु टनालाई यिु नकरण गन दघु टनाबाट सवारी सरु ामा भयावह ि थित देिखन
आव यक छ । या मु ािथ हनै नपन दघु टना भई मानवीय आएको छ । िनर तर पमा भएका या बु ाहक बसह को
ित पु नभु दा य ता दघु टना हनस ने कारणह को दघु टनाबाट आम जनतामा या बु ाहक साधनबाट या ा
पिहचान गरी समयमै रोकथाम गनु उपयु ह छ । गदा मन बाँ ने िनि त नभएको, जनु दघु टनालाई
यसका िन ती सडकमा िहँड्ने या क
ु ो चाप, कायालय सहज िनय ण गरी या हु को जनधनको सरु ा
समयका साथै िव ालय समय र कुन समयमा गन सिकने िथयो य तो नहनपु न दघु टना वा तवमा
चाडपवको िभडभाड हने गदछ यसको अ ययन गरी मताभ दा बढी या ु बसमा रा ने, भि कएको वा
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िपच नभएको बाटोमा यानै नपरु याई
् ती गितमा स ब धमा छलफल गराई सवारी तथा यातायात
गडु ाउने, बस र बाहनको समय समयमा ममत नगरी यव थास ब धी ऐन र िनयमावलीले लामो दूरीका
खराब अव थामा जबरज ती स चालन गन, सामा य सावजिनक सवारी साधन स चालन स ब धमा ऐनको
लेखपढस म नगरेका र द ता (तािलम) नभएका दफा १०४ मा भएको कानूनी यव था र िनधारण
जोकोही चालकलाई यून वेतनमा राखी सवारी गरेका अ य मापद डह भावकारी पमा काया वयन
स चालन गन ज ता िु ट मु य पमा दघु टनाका गन गराउनेतफ त काल पहल गनु भनी नेपाल सरकार
कारण बनेका छन् । यसका अित र बेमौसममा भौितक पूवाधार तथा यातायात यव था म ालय र
ग रने अ यवि थत िनमाण, वैकि पक उपायिबना हरी धान कायालयको नाममा परमादेश जारी हने ।
ग रने पूवाधार सधु ार, कमजोर ािफक यव थापन,
सावजिनक
पदािधकारीह
र
भावकारी अनगु मनको अभाव, सवारी धनी र सरोकारवालाह
सबैले सावभौम स प न
यव थापकबीचको अ व थकर ित पधा, सवारी यव थािपकाले बनाएका यसस ब धी िवशेषत: सवारी
जाँच पो (Vehicle fitness center) को अभाव तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा २ र
ज ता िविवध कारण नै सवारी दघु टनाका कारक रहेका १०४ ले यव था गरेका कानूनी दािय वको अ रश:
छन् । यसको बेलैमा यव थापन नगन हो भने जनताले पालना र काया वयन गन कत य िवप ीह को रहे
झन् दघु टनाको ि थित यहोनु पन र या ा झन् भए तापिन सोको अलावा यो िनदशना मक आदेश
जोिखमपूण हन जाने । हरेक सवारी साधनको भारवहन िवप ीह का नाउँमा जारी हने ।
मता र उमेर हद तोिकएको ह छ । तथािप भारवहन इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
मताभ दा बढी सामान र या ु राखी अ यवि थत क यटु र: िवके श गरु ागाई
बाटोमा ती गितमा सवारी स चालन भएको इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभु म् ।
देिख छ । थो ा र जाँचपास िबनाका सवारीसाधन
३
सडकमा िनवाध पमा गिु डरहेका ह छन् । यसको मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
यव थापन गनु अ य त ज री देिख छ । नाग रकले उपा याय, ०६७-CI-१०२२, िखचोला मेटाई घर
सहज पमा या ा गन पाउने वातावरण िसजना भ काई चलन चलाई पाऊँ, मोह मद सिफ वागवान,
नभएस म य तो भयावहको ि थित कायमै रहने िव. छोटेलाल वागवान
देिख छ । यसका लािग सडक िडजाइनदेिख कामदार
पनु रावेदन िजिकरका स दभमा थमतः यी
र या क
ु ो सरु ास मका सम े समेट्ने गरी भएको पनु रावेदक ितवादी र वादीह का बीच स प न सु
कानूनी यव थालाई वल पमा काया वयन गनु िमिसल संल न ब डाप अवलोकन गन सा दिभक
अितआव यक देिखएको छ । सवारी तथा यातायात देिखयो । वादी ितवादीह बीच र.नं. ७३५२ िमित
यव था ऐन, २०४९ को भावकारी काया वयनका २०५१।३।३१ मा पा रत ब डाप मा िक.नं. १३६
लािग गहृ म ालय, भौितक पूवाधार तथा यातायात को दि णतफको ४ मीटर ज गा सबै अंिशयार चारै
यव था म ालय, हरी धान कायालय, राि य भाइले बाटोको पमा योग गन र सो ठाउँमा कसैले
यातायात यवसायी महासंघ, सवारी चालक संघ संरचना िनमाण गन नपाउने भनी उ लेख भएको
र उपभो ाम येबाट नाग रक समाजसमेतको देिख छ । सािबक िक.नं.१३६ बाट िकताकाट भई
ितिनिध व हने गरी सिमित गठन गरी सवारी सरु ा
यथ वादीको िक.नं. ८३७ र पनु रावेदक ितवादीको
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िक.नं. ८३९ र ८४० कायम भएको त यमा िववाद
आ नो पितलाई िवनाकारण आरोप लगाई
देिखँदैन । अदालतबाट भई आएको न सा मचु काको वृ उमेरमा आएर स ब ध िव छे द ग रपाउँ भनी
न.नं. १० बाटोको पमा योग गन भिनएको ज गा हाल यी यथ वादीले उजरु ी िदइरहनु पन कुनै कारण
वादीका नाउँ दताको िक.नं. ८३७ को न सािभ कै नहनाको साथै ततु स ब ध िव छे द मु ामा यथ
िववािदत ज गा भएको भ ने िमिसल संल न िमित वादीले अंशको दाबी निलने भने पिन वादी आयस
ु
२०६३।२।१२ को न सा मचु ु काबाट देिख छ । न.नं. े भएको अंश मु ामा तीनैजना वादी ितवादीह
११ को िववािदत ज गासमेत वादीको िक.नं.८३७ बीच पोखराि थत सरु े बहादरु े का नामको ज गा
म येकै भई ितवादीको भोगचलनमा रहेको भ ने भई र काठमाड कुले रि थत इि दरा े को नामको
आएको न सा मचु ु काबाट देिख छ । उ ज गाको घरज गामा अंश भाग ला ने ठहर फै सला भएको र यी
सव न साको व प र कृितबाट समेत िववािदत वादी ितवादीह प िवप भई लगाउको अ य गाली
बाटोको ज गा यथ वादीकै ज गाअ तगतको देिखन बेइ जती, िकत मु ासमेत परेको देिखएको अव थामा
आउने ।
वभािवक पमा यी वादी ितवादीबीच समु धरु दा प य
अतः उि लिखत त य, आधार र स ब ध कायम रहन स ने अव था नदेिखएकाले यस
माणसमेतबाट दाबीको िक.नं. ८३७ तथा िमित अदालतबाट िमित २०७१/१२/१३ मा मु ा दोहोर्याई
२०६३।२।१२ को न सा मचु ु काको न.नं. १० र न.नं. हेन िन सा दान गदा िलइएको आधार र ितवादीको
११ को ४ मीटर बाटोको ज गामा पन गरी ितवादीले पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
उ ज गा िखचोला गरी घर िनमाण गरेको ठहरी सो
तसथ पनु रावेदक ितवादीको र यथ
घरसमेत भ काई िखचोला मेटाउने र १ मीटरस म वादीको बीचमा बैमन यता कटुता उ प न भई शारी रक
मा बाटो कायम गन ठहर गरेको हदस म सु बाँके मानिसक िपडासमेत परु याउने
भनी वादीका सा ीले
्
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६३।१२।७ को गरेको बकप , एकासगोलमा बसी जीवन गज
ु ारा हन
फै सला के ही उ टी हने गरी वादी दाबीको िक.नं. ८३७ नस ने भनी अलग ब दै आएका यी वादी ितवादीको
न.नं.१० र ११को ४ िमटर बाटोमा पन गरी पनु रावेदक बीचमा लो ने वा नीको नाता कायम राखी रा नु
ितवादीले िनमाण गरेको घर भ काई वादीले भ दा स ब ध िव छे द गरी ब नु नै मनािसब देिखन
चलनसमेत चलाई पाउने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, आएकाले मल
ु क
ु ऐन, लो ने वा नीको १(२) नं.
नेपालग जबाट िमित २०६७।१।२७ मा भएको फै सला बमोिजम लो ने वा नीको स ब ध िव छे द गनु नै
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उपयु हने भएकाले पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
क यटु र: िवके श गरु ागाई
अत: उि लिखत त य, आधार, कारण,
इित संवत् २०७२ साल फागनु १७ गते रोज २ शभु म् । माण एवम् िववेचनासमेतको आधारमा ततु
४
मु ामा पनु रावेदक र यथ वादी ितवादीबीचको
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश लो ने वा नीको स ब ध िव छे द हने ठहर्याई सु
शमा पौडेल, ०७१-CR-१६७९, स ब ध िव छे द, काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६६/१०/२१
सुरे बहादुर े िव. इि दरा े सु दास
मा भएको फै सलालाई सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन
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अदालत, पाटनबाट िमित २०६८/१२/१६ मा भएको िनकालेको त यमा यी ितवादीले अदालतमा समेत
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वीकार गरी बयान गरेको देिखएको अव थामा
इजलास अिधकृत : अजनु साद कोइराला
िधतोबापत रािखएको सामान िहनािमना गन कायमा
क यटु र: िव म धान
ततु मु ाका पनु रावेदक ितवादी िकशोरकुमार
इित संवत् २०७२ साल पस
े को समेत संल नता रहे भएको त यलाई अ यथा
ु २९ गते रोज ४ मा शभु म् ।
५
भ न निम ने ।
मा. या. ी सश
ऋण िलँदाको सत अथात् कजा तमसक
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश शमा
ु
पौडेल, ०६७-CR-०९५५, ाचार, िकशोरकुमार सतअनस
ु ार सोको िज मेवारी ऋण िलने यि ह ले नै
िलनपु न ह छ । दैवी कोप, भिवत य वा काबबु ािहरको
े िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक
ितवादीको
पशपु ित कारणबाट उ प न प रि थित नभई यी ितवादीको
इ टर ाइजेजको ऋण स ब धमा आ नो कुनै संल नता बकलाई ऋण नितन दूिषत मनसायबाट सामान
नभएको र गोदामको सामान पिन आफूले िहनािमना िहनािमना गरी बकको लगानी डुबाउने काय गरेको
नगरेको । ि कोण ा.िल.को खातामा ज मा भएको देिखँदा य तो काय कसरु ज य काय होइन भ न िम ने
ऋण रकम दाजक
ु ो िनदशनबमोिजम नगे को नाममा देिखँदनै । िलएको कजा नितरी थप कजा िलँदै गएको
चेक काटेको हो । आफूले ऋण िलने िदनेस ब धी र िलएको कजा नितन मनसायले ऋणीह तीनैजना
कुनै कसरु अपराध गरेको छै न भ ने पनु रावेदक दाजभु ाइ एक आपसमा िमली बकलाई नो सानी
िकशोरकुमार े को पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार र आफूह लाई आिथक लाभ हने गरी कजाबापत
गदा ि कोण ेडसको स चालकको नाताले बकबाट िधतोमा रहेको गोदामको सामान गायब पारी िहनािमना
ऋण िलने तीनैजना दाजभु ाइ ितवादीह ले सामान गरेको िनजह को उ काय दूिषत मनसायबाट भएको
िधतो राखी िलएको ऋण चु ा नभएस म िधतोबापत
ट पमा देिखन आउने ।
रािखएको सामानको सरु ा िनज ितवादीह ले नै
पनु रावेदक ितवादीले आफूसमेत संल न
गनपन
भई ि कोण ेडस ा.िल. को नाममा कजा िलई कजा
ु दािय व हने ।
गोदाममा रहेका सामानह को-कसको रकम बझ
ु ाउनेसमेत गरेको भनी ऋण िलएको कुरामा
संल नतामा गायब भएका हन् भ नेतफ हेदा सािबत रही अदालतमा बयान गनका
ु साथै कजाबापत
ऋणीह म ये शरदबहादरु े ले गोदामको सामान रािखएको िधतो िनज ितवादीसमेतको सरु णमा
िकशोरले िब गरेको भनी र अक ितवादी ऋणी रहेकोमा उ िधतोबापत रािखएको सामान पिहले जनु
रमेश कुमार े ले सबै गोदामको रेखदेख सामान अव थामा रािखएको िथयो पिछ सोही अव थामा नरही
याउने लैजाने काम िकशोरले नै गन हँदा िनजले गायब भएको देिख छ भने अक तफ यी पनु रावेदक
नै िहनािमना गरेको हनपु दछ भ ने र यी ितवादी ितवादीले आफू ततु मु ाको कसरु मा िनद ष रहेको
ऋणी िकशोरकुमार े ले दाजु शरदबहादरु े को भ ने कुनै त ययु र भरपद माण पेस गन नसके को
िनदशनबमोिजम सामान लगेको भनी िधतो रािखएको अव थामा पनु रावेदक ितवादीले आफू िनद ष
गोदामको सामान िहनािमना गरेको कुरामा एकआपसमा भएको भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
कसरु गरेको पोल गरी गोदाममा िधतो राखेको सामान नसिकने ।
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अतः उि लिखत त य एवम् िववेचनासमेतको २ तले प क घरमा वादी ितवादीह तीनैजनाको
आधारमा यी ितवादी िकशोरकुमार े ले आरोिपत बराबर अंशहक लािग सोबाट नरमगरम िमलाई
कसरु गरेको मािणत हन आएकोले िनजलाई अिभयोग वादीले अंशबापत ३ भागको १ भाग तथा ितवादी
माग दाबीबमोिजम . ८१,४५,२०६।३९ ज रवाना सरु े बहादरु े को नाउँ दताको का क िज ला
हने र सोको िबगोसमेत भराई पाउने ठहर्याई सु पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ को िक.नं. ७२७
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०५५।७।१७ को ०-५-२-० ज गाबाट पिन वादीले ३ भागको १ भाग
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने अंश पाउने ठहर्याएको सो हदस मको सु िज ला
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न अदालतको फै सला मनािसब देिखएको र ितवादी
नस ने ।
इि दरा े सु दासले आ नो आमाबाट हालैको
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
बकसप बाट ा मोरङ िज ला लेटाङ् ग गा.िव.स.
क यटु र: मि दरा रानाभाट
वडा नं.२ (घ) िक.नं. १० को ज.िव. े.फ. १-४-१२
इित संवत् २०७२ साल पस
ज गामा ितवादी इि दरा े को मा एकलौटी हक
ु ६ गते रोज २ शभु म् ।
६
कायम हने ठहरी वादी आयस
ु े तथा ितवादी
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश सरु े बहादरु े को अंश हक नला नेमा वादी आयस
ु
शमा पौडेल, ०६९-CI-०५७६, ०६९-CI-०६८७ े ले २ भागको १ भाग अंश छुट्याई िलन पाउने
र ०६९-CI-०६८९, अंश दता चलन, आयुस े ठहर्याएको सो हदस म सु को फै सला निमलेकोले
िव. इि दरा े सु दाससमेत, सुरे बहादुर े िव. के ही उ टी गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
आयुस े , इि दरा े सु दास िव.आयुस े
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
ितवादी इि दरा े सु दासले आ नो
अत: उि लिखत त य, आधार, माण तथा
आमाबाट दान बकस पाएको िज ला मोरङ लेटाङ् ग िववेचनासमेतको आधारमा सु काठमाड िज ला
गा.िव.स. वडा.नं. २(घ) िक.नं. १० को े फल १-४- अदालतबाट िमित २०६६/१०/२१ मा भएको फै सला
१२ ज गाबाट २ भागको १ भाग पाउने गरी सु िज ला के ही उ टी भई िज ला मोरङ लेटाङ गा.िव.स.वडा
अदालतले गरेको फै सला यथावत् कायम हनपु न भने नं. २(घ) िक.नं. १० को ज गा िवगाहा १-४-१२ बाट
वादीको पनु रावेदन िजिकर र सो ज गाबाट मैले पिन आधा अंश पाउने ठहर्याएको हदस म निमलेकोले
अंश पाउनु पन हो भ ने ितवादी सरु े बहादरु े को सोमा वादीसमेतको अंश भाग नलागी ितवादी इि दरा
पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको े सु दासले एकलौटी गन पाउने र सोबाहेक अ य
महलको १८ नं. मा भएको कानूनी यव थाबमोिजम स पि मा ब डा ला ने गरी सु अदालतबाट भएको
जो कोहीबाट पिन िनजी तवरले दान वा बकस पाएको फै सला सदर कायम हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत,
स पि वा ी अंश धनको ५ नं. बमोिजम पाएको पाटनबाट िमित २०६८/१२/१६ मा भएको फै सला
स पि मा अ को ब डा नलागी िनजी ठहन ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी इि दरा े सु दासका नाममा इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
रहेको काठमाड महानगरपािलका वडा नं. १४ को क यरु : िव म धान
िक.नं. १२० को ०-४-२-० ज गा र सोमा बनेको इित संवत् २०७२ साल पसु २९ गते रोज ४ मा शभु म् ।
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अदालतको फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन अदालत,
इजलास नं. २
बागलङ
ु बाट िमित ०६८।९।१८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीह को
१
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
मतृ क संजय िव.क. र ितवादीह बीच पूव
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०१३६ र ०६९-CR- रसइवी झगडा रहेको नदेिखएको, र सीको नसामा
०१९२, कत य यान, पकबहादुर थापा िव. नेपाल रहेका ितवादी रामबहादरु िव.क. सँग फिनचरका
सरकार, रामबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार
औजारको मू य स ब धमा िववाद भई आवेशमा
ितवादी रामबहादरु िव.क. आफू कसरु मा आई हार गदा मतृ कको मृ यु भएको वारदात हँदाको
सािबत भई अका ितवादी पकबहादरु थापालाई प रि थितसमेतलाई ि गत गदा ितवादीह लाई
पोल गरेकोमा पकबहादरु ले उ पोललाई खि डत उपयु ानस
ु ार सजाय गदा चक पनजाने हँदा
हने कुनै माण पेस गन सके को देिखँदैन । माण ऐन, िनजह लाई कै द वष १५(प ) को सजाय गदा
२०३१ को दफा २७ को उपदफा (१) मा भएको याियक ि ले अपराध र सजायमा स तल
ु न हनजाने
कानूनी यव थाबमोिजम आरोिपत कसरु बाट सफाइ देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
वा छुट पाउनको लािग ितवादीले वारदात थलमा ितवादीह लाई जनही १५(प ) वष कै द सजाय
नभई अ य रहेको पिु गनपदछ
। ततु मु ामा हने ।
ु
ितवादीह ले स जयलाई साथैमा िलई ितवादी इजलास अिधकृतः िशवह र पौड् याल
रामबहादरु को कोठामा याई ितवादी पकबहादरु क यटु र: अिभषेककुमार राय
थापाले मतृ क संजय िव.क. लाई समाती िदई सहयोग इित संवत् २०७३ साल जेठ २५ गते रोज ३ शभु म् ।
गरी ितवादी रामबहादरु िव.क. ले खक
२
ु ु रीले एकपटक
हानी लात मु काले िहकाई मारेको र दवु ैजना भई मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
लासलाई फालेको हँदा दवु ै ितवादीह को संल नता ओम काश िम , ०७२-CR-०८५८,
ाचार
रहेको पिु हन आएको हँदा ितवादीह को पनु रावेदन (रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. बीकुमारी
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । यी पनु रावेदक ितवारीसमेत
ितवादीह लाई कसरु दार ठहर्याई सजाय गन
बे जु रकम िव ालयका तफबाट दािखला गरे
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब देिखन पिन ाचारज य फौजदारी दािय वबाट ितवादीले
आउने ।
सफाइ पाउनु हँदैन भ ने वादी नेपाल सरकारको
मािथ िववेिचत आधार माणबाट ितवादी पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार गनपन
ु
मोटे माइला भ ने रामबहादरु िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, देिखयो । कुनै रकमको अङ् क बे जु भएको वा सो
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
ाचार भएको भ ने यी दईु अव था फरकफरक
सव वसिहत र अका ितवादी पकबहादरु थापालाई ह छ । हँदै नभएको िव ालय छ भनी रकम िलएको
यानस ब धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम अव था पिन छै न । एक पटक स चालनमा रहेको
ज मकै द हने ठहर्याएको सु या दी िज ला िव ालय िविभ न कारणवश ब द हन पिन स छ । एक
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पटक स चालनमा आइसके को िव ालयका स दभमा हने ।
मासी खाने कुनै बदिनयत
नराखी ग रएको खचलाई इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
्
िश ा कायालयले नै बे जु रकम मानी फछ् य ट गन क यटु र: अिभषेककुमार राय
प लेखेको अव था छ । यसरी बे जु िवषयको त यमा इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
ाचारज य कसरु भयो भ नु यायोिचत नहने ।
३
बे जु ाचारज य हन पिन स छ नहन मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
पिन स छ । बे जु हनासाथ यो ाचारज य हनै ओम काश िम , ०७२-CR-०९८६,
ाचार
पछ भ ने होइन । सबै बे जु ाचारज य हँदनै । (रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. िवनोदकुमार
ाचारज य कसरु कायम हन सरकारलाई गैरकानूनी यादवसमेत
हािन नो सानी र ितवादीलाई गैरकानूनी लाभ भएको
व ततु ः ाचार र बे जु िवषय फरक फरक
हनपु न ।
िवषय हन् । ाचारको कसरु थािपत हन सरकारी
ाचारको कसरु थािपत हन सरकारी रकम बदिनयत
त रकाले दूिषत मनसायबाट खच
्
रकम बदिनयत
त रकाले दूिषत मनसायबाट खच गरी हािन नो सानी परु याउने
िनयत राखी यसबाट
्
्
गरी हािन नो सानी परु याउने
िनयत राखी यसबाट आफूले िलनु खानु गरेको भ ने ट पमा देिखनु
्
आफूले िलनु खानु गरेको भ ने ट पमा देिखनु पछ । ितवादीले िव ालय स चालनमा गरेको खच र
पछ । ितवादीह ले गरेको खचमा बदिनयत
िथयो शौचालयको िनमाणतफको खच बदिनयत
िथयो भ ने
्
्
भ ने त य िमिसलबाट पिु भएको हनपु दछ । त य िमिसल माणबाट पिु भएको देिखँदैन । हँदै
तर, य तो त य पिु भएको देिखँदनै । उ रकम नभएको िव ालय छ भनी रकम िलएको अव था पिन
ाचार भएको नभई बे जु पो भएकोस मको हो छै न । एकपटक स चालनमा रहेको िव ालय िविभ न
िक त भनी िवचार गदा ितवादीह ले िव ालयको कारणबस ब द हन पिन स छ । एक पटक स चालनमा
िविभ न शीषकमा खच गरेको भिनएको रकम बे जु आइसके को िव ालयका स दभमा मासी खाने कुनै
देखाई सो रकम दािखला गनु भनी आिधका रक बदिनयत
नराखी ग रएको खचलाई िश ा कायालयले
्
िनकाय िज ला िश ा कायालय सलाही मलंगवाले नै बे जु रकम मानी फछ् य ट गन प लेखेको अव था
रकम बझ
ु ाउन याद तोक प ाचार भएको अव था छ । यसरी बे जु िवषयको त यमा ाचारज य कसरु
देिख छ । यसरी अि तयारवालाबाट तोिकएको भयो भ नु यायोिचत नहने ।
अविधिभ सरकारी राज व खातामा बैङ्क दािखला
बे जु ाचारज य हन पिन स छ नहन
ग रसके को िमिसल माणबाट देिखएको अव थामा यी पिन स छ । बे जु हनासाथ यो ाचारज य
ितवादीह ले उ रकम दु पयोग गरी िलए खाएको हनै पछ भ ने होइन । सबै बे जु ाचारज य
वा म यौट गरेको वा ाचारज य कसरु गरेको हो हँदैन । यस कार ितवादीह ले िव ालयको िविभ न
भनी मा न निम ने हँदा मािथ उि लिखत आधार र शीषकमा खच गरेको भिनएको रकमम ये के ही रकम
कारणसमेतबाट ितवादीह
वीकुमारी ितवारी, िफता भएको, के ही रकम बकमा मौ दात रहेको र के ही
हरे ितवारी र भोगे कुमारलाई आरोिपत कसरु बाट रकम िव ालय स चालनको योजनाथ र शौचालय
सफाइ िदने ठहर्याएको िवशेष अदालत, काठमाड को िनमाणमा खच भएको िमिसलबाट देिखएको अव थामा
िमित २०७२।४।३२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर यी ितवादीह ले उ रकम दु पयोग गरी िलए
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खाएको वा म यौट गरेको वा ाचारज य कसरु गरेको गरेको भनी लेखाएको पाइयो । लास जाँच मचु ु का र
हो भनी मा न िमलेन । यितकै आधारमा ितवादीह ले लास जाँच ितवेदनबाट मतृ कलाई एउटा मा चोट
फौजदारी दािय व बहन गनपन
ु अव था पिन नदेिखँदा परेको देिखएबाट ितवादीले अदालतमा बयान गदा
उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट ितवादीह
एकपटक मा हार गरेको भनेको कुरा पिु भएको
िदनेशकुमार यादव र म जक
ु ु मारी यादवलाई आरोिपत देिखयो । मारौ ँ भ ने मनसायसिहत ितवादीले
कसरु बाट सफाइ िदने ठहर्याएको िवशेष अदालत, मतृ कलाई कुटिपट गरेको पिु हने माण िमिसलमा
काठमाड को िमित २०७२।५।२ को फै सला िमलेकै मौजदु रहेको नदेिखएको र त काल उठे को रसबाट
देिखँदा सदर हने ।
ितवादीले मतृ कलाई साधारण उि सको िचरपटले
इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
हा दा मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा ितवादीबाट
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं.
यसै कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार अनु पको कसरु भएको देिखने ।
फै सला भएका छन:मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
§ ०७२-CR-०८५९,
ाचार (रकम १३(३) नं. अनु पको कसरु ठहर हन ितवादी र
िहनािमना), नेपाल सरकार, िव. िव ान द मतृ कका बीच यान िलनेस मको इवीलाग, मनसाय
यादवसमेत
रहेको हनपु न, ितवादीले मतृ कलाई मान योजना
§ ०७२-CR-०८६१,
ाचार (रकम बनाई कायको प रणाम पिहले नै देखी सो प रणाम
िहनािमना), नेपाल सरकार, िव. मंिदर ाि का लािग उ त रहेको हनपु छ । तर, ितवादी
ख वेसमेत
र मतृ कका बीच पूव रसइवी, इवीलाग रहे भएको वा
§ ०७२-CR-०८६२,
ाचार (रकम आ नो कायको प रणाम ाि का लािग यी ितवादी
िहनािमना), नेपाल सरकार, िव. शङ् कर लागेको नदेिखँदा ततु मु ामा यानस ब धीको
रायसमेत
महलको १३ (३) नं. आकिषत हने अव था नदेिखने ।
§ ०७२-CR-०९७८, ाचार (अनदु ान रकम
उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
िहनािमना तथा दु पयोग), नेपाल सरकार, ितवादी टाजन राईबाट अिभयोग माग दाबीबमोिजम
िव. फे कु िमयासमेत
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ (३)
४
नं. अनु पको कसरु भएको नदेिखँदा िनजलाई
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरी अ.बं.१८८ नं.
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१२६३, कत य यान, बमोिजम सजायमा के ही कमी हने राय य गरेको सु
टाजन राई िव. इ कुमार राई
ते थुम िज ला अदालतको िमित २०६६।१२।१२ को
ततु मु ामा ितवादी टाजन राईले फै सला सदर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम य गरेको
साधारण उि सको िचरपटले पटक पटक हार रायस म निमलेको ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
गरेका छन् वा छै नन् भनी िवचार गदा अनस
ु धानको धनकुटाको िमित २०६७।१०।२ को फै सला िमलेको
िसलिसलामा आफूले दईु पटक हार गरेको भने पिन नदेिखँदा उ टी भई ितवादी टाजन राईलाई मल
ु क
ु
अदालतमा बयान गदा के वल एकपटक मा हार ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. अनस
ु ार १०
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(दश) वष कै द सजाय हने ।
ज रवानाबापतमा कै द हने ठहरेको अिधकतम हद कै द
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
दईु वष व प िनवेदक िमित २०६९।२।२८ देिख
इित संवत २०७३ साल साउन ३० गते रोज १ शभु म् । हालस म िनर तर थनु ामा बसी कै द भु ान ग रसके को
५
अव थामा िनवेदकको थनु ा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी ३८ नं. को ितकूल भई गैरकानूनी देिखँदा िनवेदन
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-००६३, मागबमोिजम िवप ीह काठमाडौ ँ िज ला अदालत,
ब दी य ीकरण, सुिनल साह िव. काठमाड िज ला तहिसल शाखा र कारागार कायालय, जग नाथदेवल
अदालत तहिसल शाखा, बबरमहल, काठमाड समेत काठमाड का नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
द डको उ े य अपराध गरेको यि लाई भई िनवेदक सिु नल साह थुनामु हने ।
जीवनभर कै दमा राखी अपराध गनबाट िनय ण गन इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
नभई िनि त अविधको कै द भु ानपिछ िनजलाई क यटु र: मि दरा रानाभाट
अपराधबाट प ाताप गराई सामािजक करण गरी इित संवत् २०७३ साल असार १६ गते रोज ५ शभु म् ।
असल नाग रक बनाउनु पिन हो । यही पृ भूिमलाई
६
आधार मानी आिथक दरु ाव थाका कारण ज रवाना मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
ितन नस ने यि सधै ँ कै दमा ब न नपरोस् भनी शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-००४१, कत य यान,
जितसक
ु ै ठूलो ज रवानाको सजाय भए पिन ज रवाना नेपाल सरकार िव. पवन भ ने पिव राई
ितन बझ
अिधकार ा अिधकारीसम
वारदात
ु ाउन नसके बापत अपराधको कृित र
ठह रएको सजायको आधारमा वगकृत गरी ज रवाना भएको हो भनी कागज गन रीता राई, सनु ीता राई र
कै द गदा कै दको हद कम गन यव था कानूनले गरेको िबमला राईले अदालतमा उपि थत भई बकप
हो । एकै कृितका नकबजनी चोरी मु ाह म ये दो ो गदा अिधकार ा अिधकारीसम गरेको कागजको
र ते ो मु ामा भएको ज रवानाबापतको हने अिधकतम सिहछाप आफूह को भएको र यहोरा आ नो होइन
कै दभ दा बढी कै दमा बिससके पिछ सोही िदन फै सला भनी बकप गरेको पाइ छ । यसरी वारदात भएको
भएको पिहलो मु ामा भएको ज रवाना नितरेबापत थाहा पाउने भनी वादी नेपाल सरकारले पेस गरेको
थप चार वष कै दमा ब नपु छ भनी अथ गदा द डको सा ीह ले आ नो अनस
ु धानमा भएको कागजलाई
उि लिखत उ े य नै परािजत हन जाने देिख छ । पिु नगरी यसको ितकूलमा अदालतमा बकप
यस कार काठमाड िज ला अदालतबाट िनवेदकलाई गरेका छन् । तसथ जाहेरी दरखा त र मौकामा कागज
पिहलो नकबजनी चोरी मु ाको फै सलाले भएको गन वादीका सा ीह को बकप
ततु मु ामा
ज रवाना नितरेबापतमा हने कै द भु ानीका लािग िमित िव सनीय माणको पमा वीकार गन सिकने देिखन
२०७३।२।२९ देिख २०७७।२।२८ स म थप चार वष आएन । यसरी अनस
ु धानको िसलिसलामा गडाउ गरी
कै दमा रा ने भनी काठमाडौ ँ िज ला अदालतले जारी कागज गन तर अदालतमा आई यो यहोरा आ नो
गरेको कै दी पज
ु सो हदस म कानूनिवपरीतको देिखन होइन भनी बकप गरेको अव थामा य तो बकप गन
आउने ।
सा ीको भनाई माणमा िलन िम ने देिखन नआउने ।
काठमाड
िज ला
अदालतबाट
कुनै पिन अपराध गरेबापत कसै िव
नकबजनी चोरी मु ामा िनवेदकलाई ज रवाना भई कारवाही चलाई सजाय गनपु ूव सो अपराध घिटत
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भएको प माण हनपु दछ । कसैको यान िलएको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
अपराधमा कारवाही गन सव थम यान गएकै हो इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
भ ने प का माण हनु ज री ह छ । अ यथा यान क यटु र: मि दरा रानाभाट
िलएको त य देखाई कुनै समूह िमली िम दोजु दो इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
कागज गरी कसैलाई फसाएको अव थामा कसैको पिन
७
मानव अिधकारस ब धी राि य कानून र अ तराि य मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
यू.एन. चाटड तथा अनबु धनह िन तेज हन पु दछ । शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१२०८, कत य यान,
तसथ कत य यान मु ा च न सव थम कसैको यान नेपाल सरकार िव. िदलबहादुर मगर
कत यबाट गएको मािणत हनपु न ।
ितवादी िदलबहादरु मगरको कत यबाट
मतृ कको मृ यु भए नभएको कुरा नै यिकन मतृ कको मृ यु भएको हो होइन भ ने स ब धमा
नभएको तथा वादीका सा ीह ले अदालतसम िवचार गदा ितवादी िदलबहादरु मगरले अिधकार ा
मौकाको कागजको यहोरा आ नो होइन भनी बकप अिधकारी र अदालतमा बयान गदासमेत आरोिपत
गरेको अव था देिख छ । मतृ कको लास फे ला नपरी कसरु मा पूण इ कार रहेको पाइ छ । मतृ कका िपता
(Corpus Delicti) मृ यु मािणत नभएको अव थामा इने मगरले ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदए तापिन
ितवादीलाई यानज तो ग भीर अपराधमा अपराधी जाहेरवाला वारदातको समयमा वारदात थानमा
ठहर गनु यायोिचत हने देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ नरहेका र जाहेरी ीमतीले भनेको आधारमा लेखाएको
को दफा २५ ले फौजदारी मु ामा अिभयोग मािणत भनी उ लेख गरेको पाइ छ । िनजक ीमती रनमाया
गन माणको भार वादीमा रहने ह छ । ततु मगर पिन ततु मु ामा ितवादी बनाइएक सहमु ामा अिभयोग पिु हने वत , त ययु र ठोस अिभयु को पमा रहेक छन् । ितवादी रनमाया
सबदु माण वादी प ले पेस गन सके को देिखँदनै । मगरले अनस
ु धानको ममा बयान गदा आफू कसरु मा
ितवादीको मतृ कलाई मानमा संल नता िथयो भ ने पूण इ कार रही म घरमा नभएको र छोरा समु न मगर
ठोस वत
माणबाट पिु हन नआएको हँदा मा घरमा भएको मौका पारी अिभयु िदलबहादरु
ितवादी पवनशेर भ ने पिव राईलाई अिभयोग मगरले धा रलो हितयार हार गरेको कारणले छोराको
दाबीबमोिजम सजाय हनपु दछ भ ने वादी नेपाल मृ यु भएको हनपु छ भनी ितवादी िदलबहादरु मगरलाई
सरकारको पनु रावेदन िजिकर तथा पनु रावेदकतफका शङ् कायु पोल गरेको देिख छ । सहअिभयु को
िव ान् सह यायािधव ाको बहससँग सहमत हन पोलको कुरा अ य सबदु माणबाट समिथत नभएमा
नसिकने ।
पोललाई मा िव सनीय माण मा न िम ने नदेिखने ।
तसथ ितवादी पवनशेर भ ने पिव राईलाई
ततु मु ामा य दश च मिदद् गवाह
ज मकै द हने ठहर्याई उदयपरु िज ला अदालतबाट कोही पिन देिखएको छै न । ितवादी िदल बहादरु बाट
िमित २०६६।११।२० मा भएको फै सला उ टी अपराधसँग स बि धत कुनै व तु बरामद भएको पिन
भई ितवादी पवनशेर भ ने पिव राईले अिभयोग छै न । फगत करणी भएको वा करणीको यास भएको
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, भ ने आधारमा उसैले मार्यो होला भनी अनमु ान
राजिवराजबाट िमित २०६७।६।२० मा भएको फै सला गनु फौजदारी याय िस ा त सवथािवपरीत हो ।
िमलेकै देिखँदा सदर हने । वादी नेपाल सरकारको व तिु थित मचु ु काका यि ह तथा हरीमा
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कागज गन यि ह ले पिन िदलबहादरु ले मारेकोमा उमेर ४ वषको रहेको देिख छ । िनजलाई िववाह खच
शङ् का ला छ स म भनी लेखाएको पाइ छ । फौजदारी एवम् अंशब डा छुट्याइएको पाइँदैन । मल
ु क
ु ऐन,
अपराध मािणत माणबाट हनपु दछ । झन् कत य अंशब डाको १७ नं.मा "िववाह नभएका छोरा छोरीको
यानज तो ठूलो सजाय हनस ने अपराधको हकमा िववाह खच पर सादा िववाह नभएका छोराछोरी धेरै भए
झन् संवेदनशील भई िवचार गनपन
ु ह छ । के वल पिन थोरै भए पिन ज मा धन स पि दईु हजारदेिख
शङ् कै शङ् काको आधारबाट कसरु मािणत हँदनै । बढ् ता ठहरे सयकडा पाँच, दईु हजारदेिख मिु न एक
कसरु माणबाट मािणत हनपु दछ । जितसक
ु ै शङ् का हजारस म धन स पि ठहरे सयकडा दश, एक
बटुले पिन यसले एउटा मा पिन माणको प हजारदेिख घटी धन स पि ठहरे सयकडा बीसका
िलन स दैन । माणमा िलनको लािग यो व तगु त दरले िववाह खच पर सारी ज तो िहसाबको अंश
वा तिवक माण नै हनपु दछ, आजमाइसी होइन । पाउँछ सोही िहसाबिसत दामासाही गरी िववाह खच
तसथ के वल शङ् का र िव ासलाई यानज तो ग भीर पिन बाँिडनपु छ । लेिखएबमोिजम ब डा गदा िववाह
फौजदारी मु ामा अिभयु उपरको कसरु मािणत गन खच पाउने एकजवान मा र अंश पाउने अंिशयार धेरै
माणको पमा िलन िम ने नदेिखने ।
जवान भई अंिशयारले पाउने अंशभ दा िववाह खच
तसथ, सु उदयपरु िज ला अदालतबाट धेरै पाउने भएमा अंिशयार एकजनाले पाउने अंशको
िमित २०६६।७।२४ मा ितवादी िदलबहादरु मगरलाई चार ख डको तीन ख डस म िववाह खच पाउँछ बढी
सव वसिहत ज मकै द हने गरी भएको फै सलालाई पाउँदैन ।..” भ ने कानूनी यव था भएको पाइ छ ।
उ टी गरी ितवादी िदलबहादरु मगरले आरोिपत यसरी छोरा वा छोरीको िववाह नभएको अव थामा
कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, िववाह खच अिनवाय पमा पर सानपन
ु कानून भएको
राजिवराजबाट िमित २०६७।३।१४ मा भएको फै सला हँदा यथ वादी स तोषीमाया थापाले िववाह खच
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पाउने देिखन आउने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
अंशब डा गदा यी वादी नाबािलक रहेको
क यटु र: मि दरा रानाभाट
ि थितमा िनजको िववाह खच पर सारी अंशब डा
िववाह खच पर सारेको उ अंशब डाको
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् । गनपनमा
ु
िलखतबाट देिखन नआएको र अंशब डा गदा िववाह गन
इजलास नं. ३
बाँक को िववाह खच पर सारेर मा अंशब डा गनपनमा
ु
िववाह खच नछुट्याई अंशब डा गरेको आधारमा
१
िववाह खच नपाउने भ न िम दैन । दाज-ु बिहनीको
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश नातास ब ध देिखएकोले िनजलाई िववाह खच बबु ा र
िम , ०७०-CI-०१९१, अंश दता, कृ णबहादुर दाजल
ु े नै यहोनु पन कानूनसमेतले िकटान गरेकोले
खड् का िव. स तोषीमाया थापा
बबु ा परलोक भइसके को अव थासमेतबाट मल
ु क
ु
िमित २०४७।२।१० मा कानूनबमोिजम ऐन, अंशब डाको १७ नं .बमोिजम िववाह खच िदने
अंशब डा गरी अंश छुट्याई िलन पाउने अंिशयार बाबु कानूनी दािय व पनु रावेदक ितवादी कृ णबहादरु मा
चतरु बहादरु र छोरा कृ णबहादरु बीच ब डाप भएको रहने नै देिख छ । यथ वादी संतोषीमायालाई िववाह
देिख छ । ब डा हँदा यी यथ वादी स तोषीमायाको खच िदनबाट ितवादी पनु रावेदकले उ मिु पाउने
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अव था नदेिखने ।
छ । िवप ी वादी क पनीलाई बझ
ु ाउनु पन रकम
यसरी यथ वादीले अंश पाउने कानूनी पनु रावेदक ितवादी क पनीले बझ
ु ाएको कुनै माण
अव था नभए तापिन एउटै बाबक
ु ो छोराले अंश पाउने पेस गन सके को देिखएन । ितवादी क पनी र िवप ी
छोरीले िववाह खचसमेत नपाउने भ ने ितवादीको वादी क पनीकोबीचमा बोतलको िबक उ पादन गरी
पनु रावेदन िजिकर कानून, यायको ि कोणबाट ख रद िब गन गरी व तु िब स ब धी करार भएको
तकसङ् गत देिखँदैन । यी वादी स तोषीमाया थापा हँदा करार ऐनको दफा ४३ बमोिजम े ता पनु रावेदक
िववािहता हो भनी पनु रावेदन िजिकर िलए तापिन सोको ितवादीले िवप ी वादी क पनीले िब गरेको व तक
ु ो
कुनै आधार माण पेस गन र पु ् याई ं गन नसके को बाँक मू य िवप ी वादी क पनीलाई भु ानी गनपन
ु नै
अव थामा अंशब डाको १७ नं. बमोिजम िववाह खच देिखन आउने ।
भराई िदनपु नमा निदएको हदस म सु बारा िज ला
पनु रावेदक ितवादी क पनीबाट साँवा .
अदालतको फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ५,६१,९१४।८० (पाँच लाख एकस ी हजार नौ सय
वादीले अंशब डाको १७ नं. बमोिजम िववाह खच चौध पैयाँ र असी पैसा) र िबगो भ रभराउ तकको
ितवादीबाट छुट्याई िलन पाउने ठहर्याई पनु रावेदन याज िवप ी वादी क पनीलाई भराइिदने गरी सु
अदालत, हेट डाबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६३/६/२४
निम ने हँदा सदर हने ।
मा भएको फै सला के ही उ टी भई िवप ी वादी क पनीले
इजलास अिधकृतः जयराम े
करार ऐन, २०५३ को दफा ४३ बमोिजम व तु िब
क यटु र: िव णदु ेवी े
करारबमोिजम बझ
ु ाउनु पन रकम .५,६१,९१४।८०
इित संवत् २०७३ साल जेठ १२ गते रोज ४ शभु म् । (पाँच लाख एकस ी हजार नौ सय चौध पैयाँ र असी
२
पैसा) र ितपूित .४४,४८५।- समेत पनु रावेदक
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ितवादी क पनीबाट िवप ी वादीले भराई पाउने
ओम काश िम , ०६८-CI-०२१७, रकम िदलाइ ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
पाउँ, गौतमकृ ण बािनया िव. िज ला मकवानपुर, फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
हेट डा औ ोिगक े मा कायालय रहेको अ कोवा
सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
लोजर िस टम इ टरनेशनल ा.िल.
२०६३/६/२८ को फै सला के ही उ टी गरी व तु िब
िवप ी वादी अ कोवा लोजर इ टरनेशनल करारबमोिजम रकम र ितपूितसमेत भराउने ठहर्याई
नेपाल ा.िल. र पनु रावेदक ितवादी रेबट ि ङ् गस गरेको िमित २०६७/११/८ को फै सला िमलेकै देिखँदा
िमिनरल वाटर ा.िल.को बीचमा िविभ न साइजका सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
बोतलका िबक ह उ पादन गरी िब गरी िलनेिदने िजिकर पु न नस ने ।
गरेको भ ने त यमा िववाद देिखएन । बोतलको िबक इजलास अिधकृत: जयराम े
िब गरी पठाएको िबलअनस
ु ारको रकम ितन बझ
ु ाउन क यटु र: िव णदु ेवी े
बाँक रहेको . ५,६१,९१४।८० िक ताब दी पमा इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभु म् ।
ितन, बझ
३
ु ाउनेछु भनी पनु रावेदक ितवादी क पनीले
िवप ी वादी क पनीलाई िमित २०६०/९/२२ (६ मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
जनवरी २००४) मा लेखेको प बाट देिखन आएको िम , ०६९-CR-०९६२, घरमा आगो लगाई यान
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मान उ ोग, देउमान िजमी िव. नेपाल सरकार, नेपाल िबगोको स ब धमा धनमालको िववरणसिहतको
सरकार िव. देउमान िजमी
मू य जाहेरवालाले खल
ु ाउन नसके पिन धान, ल ा
सासू ससरु ा जीिवत हँदाका अव थादेिख कपडा, भाँडावतन र िनज बसोबास गरेको घरमा
नै बसोबासको लािग ा गरी जाहेरवालाले लामो आगो लगाएको अव थासमेतलाई िवचार गदा . दईु
समयदेिख भोगी ब दै आएको घरमा ितवादीले र सी लाख िबगो भराइिदने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
खाएको सरु मा आगो लगाएको त यस म थािपत हन धनकुटाको फै सला मनािसब नै देिखन आउने ।
आइ ितवादीले घरमा आगो लगाएको काय मल
सु संखवु ासभा िज ला अदालतबाट
ु क
ु
ऐन, आगो लगाउनेको महलको ५ न बरबमोिजम िमित २०६८।८।२० मा ितवादी देउमान िजिमलाई
िनषेिधत कसरु गरेको पिु हन आएकाले ितवादी यानस ब धीको महलको १५ न बरबमोिजम १०
देउमान िजमीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको वष कै द र आगो लगाउनेको महलको १० नं. बमोिजम
महलको १५ नं. बमोिजम १० वष कै दको सजाय गन ित हन पगु ेको िबगो .९,५६,८००।- ितवादीबाट
गरेको सु संखवु ासभा िज ला अदालतको फै सला जाहेरवालाले भराई िलन पाउने र झु ा बकप गन
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी गरी िनज ितवादी ितवादीका सा ीह न दकुमार िघिमरे, कालीबहादरु
देउमान िजमीलाई मल
ु क
ु ऐन, आगो लगाउनेको िघिमरे, दगु ा साद िजमी र िदनेश िजमीलाई अ.बं.
महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष कै द को सजाय हने १६९ बमोिजम जनही . ५००।- ज रवाना हनेसमेत
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको फै सला ठहर्याई फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदन अदालत,
िमलेकै देिखन आउने ।
धनकुटाले िमित २०६९।६।३ मा ितवादी देउमान
जाहेरवाला वयम्ले अदालतमा बकप िजमीलाई आगो लगाउनेको ५ नं. बमोिजम ४ वष
गदा घरमा खरको छानो, ढुङ्गा र माटोको गा ो १५ कै द र सोही महलको १० नं. बमोिजम नो सानीको
वटा याल ढोका भएको घर भनी उ लेख गरेको र िबगो .२,००,०००।- (दईु लाख) जाहेरवालालाई
आगलागीबाट के कुन सामान ित भयो िववरण र ितवादी देउमान िजमीबाट भराइिदने ठहर्याएको
मू य खल
ु ाउन स नहु छ भनी सोिधएकोमा ितको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िववरण खल
ु ाउन सि दन भनी जाहेरवालाले बक इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
लेखाई िदएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम सु क यटु र: रमेश आचाय
अदालतले जाहेरवालाको भनाइलाई मा आधार इित संवत् २०७२ साल फागनु १३ गते रोज ५ शभु म् ।
बनाई .९,५६,८००।- ितवादीबाट जाहेरवालालाई
४
भराई िदएको कानूनसङ् गत देिखन आएन । नो सानी मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
भएको िबगो भराई पाउन ितपूितको दाबी िलई गोपाल े , ०६८-CR-०६७१ र ०६७-CRअिभयोग दायर गदा ितको यिकन मू याङ् कन गरी १२९९, डाँका तथा मानव बेचिबखन, देवान मुसलमान
वादी प ले दाबी गनपन
ु र ितको िबगो भराई िदँदा िव. नेपाल सरकार, महतो नुिनया िव. नेपाल सरकार
अदालतले पिन वादी दाबीलाई आधार नमानी व तिु न
जाहेरवाला पीिडत िभमबहादरु लो चनको
आधारमा वा तिवक ित भराई िदनपु न ह छ, अ यथा जाहेरी तथा मािणत भएको बयानसमेतमा उ लेख
ितलाइ िवचार गरी मनािसब ित मा भराई िदनु भएअनस
ु ार िनजलाई अपहरण गरी ब दी बनाइएको
यायसङ् गत हने ह छ । आगो लगाई नो सान पारेको घर ितवादी सरु सती देवीको भएको र सो घरको
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घरधनी मिहला ितवादीम येक सरु सतीदेवी निु नया अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रहे पिन
नै रहेको कुरा िनज सरु सती देवीले कसरु मा सािबत रही मौकाको सािबतीलाई ितत लायक ढङ् गबाट ख डन
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानसमेतबाट गन नसके को, ितवादीम येकै सरु सती देवीको
पिु ह छ । ितवादीम येक िनज सरु सती देवीलाई पनु रावेदन नपरेको, अपहरणमा संल नम येको
मानव बेचिबखनको कसरु को मितयारमा ५ वष कै द र एकजना ह र महतो चमारको िभड तकै ममा
. २५,०००।- ज रवाना हने ठहर्याई सु बाट भएको मृ यु भएको अव थासमेतका िमिसल संल न यावत्
फै सलाउपर िनजको पनु रावेदन नपरी िच बझ
ु ाई माणका आधारमा जाहेरवाला पीिडत िभमबहादरु
बसेको देिखएकोसमेतबाट जाहेरवाला िभमबहादरु लो चनलाई अपहरण गरी लगी ब दीसमेत बनाई
लो चनको सु जाहेरी एवम् मािणत भएको बयान मानव बेचिबखनको कसरु अपराध िनज पनु रावेदक
यहोराअनस
ु ारको मानव बेचिबखन काय यी पनु रावेदक ितवादीह ले गरेको पिु भइरहेको हँदा दईु वटा
ितवादीह ले गरेको थप पिु हन आउने ।
अिभयोगम ये दशी माणको अभावमा डाँकातफको
पनु रावेदक ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,अ. कसरु अपराध ठहर नभएकै कारणबाट मा अ य
बं.१७३ नं.बमोिजम जाहेरवाला िभमबहादरु ले सनाखत माणह बाट पिु भइरहेको मानव बेचिबखनतफको
गदा आफूलाई अपहरणसमेत गन मािनस ियनैसमेत हन् कसरु अपराधसमेतमा िनज पनु रावेदक ितवादीह ले
भनेको देिख छ । िनज जाहेरवाला पीिडत िभमबहादरु मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
लो चनको कालगितले मृ यु भइसके को भ ने सु को २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को ख ड (ख) मा
फै सलाको ठहर ख डमा समेत उ लेख भएको त यमा विणत यव थाले अपहरण गरी ओसारपसार भएकै
पनु रावेदक ितवादीह ले अ यथा भ न सके को मा नु पन भएकाले सोही दफा ४ को उपदफा २ को
नदेिखँदा जाहेरवाला िभमबहादरु को मृ यु भइसके को ख ड (ख) बमोिजमको कसरु मा सोही ऐनको दफा
रहेछ भनी मा नपु न देिखन आई मृ यु भइसके का १५(१) को (छ) मा लेिखएबमोिजम कै द गनपनमा
सो
ु
जाहेरवाला िभमबहादरु ले अदालतमा बकप हन नस नु नगरी दफा ३ को उपदफा २ को कसरु मा दफा १५(१)
वभािवकै देिखन आउँछ । जाहेरवाला िभमबहादरु ले (ङ)(२) बमोिजम जनही १० वष कै द र .५०,०००।अदालतमा बकप नभएकै कारणस मबाट िनजले ज रवाना हने ठहर्याई सु ले गरेको फै सला सदर गन
सु मा िदएको िकटानी जाहेरी तथा िनजले िकटान गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला के ही
पोलसमेत गरेको बयान अदालतबाट मािणत भएको उ टी भई ितवादीह लाई उ दफा १५ (१)को (छ)
त यलाई अ यथा मा न िम ने अव था देिखँदैन । बमोिजम ८ वष ६ मिहना कै द हने ।
अदालतबाट मािणत बयानसमेतका आधारमा यी इजलास अिधकृतः जयराम े
पनु रावेदक ितवादीह जाहेरवाला िभमबहादल
ु ाई क यटु र: िव णदु ेवी े
अपहरण गरी ब दी बनाई मानव बेचिबखनको कसरु मा इित संवत् २०७३ साल असार २० गते रोज २ शभु म् ।
िनद ष हन् भ न सिकने ि थित नदेिखने ।
५
पीिडत िभमबहादरु लो चनको सु िकटानी मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
जाहेरी, िनजले गरेको बयान अदालतबाट मािणत शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१००६, दूरस चार
भइरहेको, पनु रावेदक ितवादीह अनस
ु धानको ऐनअ तगतको कसरु अपराध, नेपाल सरकार िव.
ममा त ययु
पबाट कसरु मा सािबत रही सरोज लामासमेत
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याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को हदस म खारेज हने ।
उपदफा १ को ख ड (क) अनस
ु ार पनु रावेदन अदालतले इजलास अिधकृतः िभमबहादरु िनरौला
सु े ािधकारअ तगत फै सला गरेको अव थामा क यटु रः रमेश आचाय
यस अदालतमा वतः एकतह पनु रावेदन ला नस ने इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
देिख छ । सोबाहेक ख ड (ख) र (ग) को अव था
६
िव मान नभएमा पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
यस अदालतमा पनु रावेदन ला नस ने देिखँदैन । ख ड शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-०१४०, कत य यान,
(ख) र (ग) ले यस अदालतमा पनु रावेदन गन पाउने नेपाल सरकार िव. धनबहादुर साक
सत र सीमा तोके को देिख छ । कानूनमा उि लिखत
मतृ कको मृ यु स ब धमा ितवादीले मौका
सीमा र सत वादी नेपाल सरकारले पिन पालना गनपन
र अदालतमा गरेको सािबती बयान घटना थल तथा
ु
ह छ । पनु रावेदन अदालतले ख ड (ख) बमोिजम लास कृित िववरण, शव परी ण ितवेदनबाट समेत
१० वष वा सोभ दा बढी सजाय गरेको मु ा र ख ड समिथत भएको हँदा ितवादीले गरेको बयान माण
(ग) को अव थाको िव मान नभएको अव थामा यस ऐन, २०३१ को दफा ९, व तिु थित मचु ु काका
अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने गरी कानूनी यव था मािनसह ले गरेको बकप ऐ. दफा १८ बमोिजम र
गरेको कुरामा वादी प ले यान िदएको देिखएन । शव परी ण गन िवशेष डा. ल मीका त अयालले
ख ड (ख) बमोिजम पनु रावेदन अदालतले १० वष वा गरेको बकप ऐ. दफा २३ को उपदफा (७) बमोिजम
सोभ दा बढी कै द सजाय र ख ड (ग) बमोिजम िज ला ितवादी िव ठोस र िव सनीय माणको पमा
अदालतसमेतको फै सला पनु रावेदन अदालतबाट के ही िलन िम ने हँदा सोही आधार र कारणबाट ितवादी
वा पूरै उ टी नभएको मु ामा यस अदालतमा ऐ. दफा धनबहादरु साक ले ीमती तारा भ ने मनमाया
१२ बमोिजम मु ा दोहोर्याई हेरी पाउन िनवेदन िदई साक को ह या गरेको पिु हन आउने ।
िन सा दान भएको अव थामा बाहेक पनु रावेदनको
पनु रावदेन अदालत, पोखराले िमित
रोहबाट दो ो तहको पनु रावेदन िलएर यस अदालतमा २०७२।१।२८ गते ितवादी धनबहादरु साक लाई
वेश गन िम ने नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. को
ततु मु ामा ितवादी सरोज लामालाई देहाय ३ बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को ख ड (ख) हने ठहर्याई गरेको फै सला साधकको रोहमा सदर
बमोिजम १० वष वा सोभ दा बढी कै द सजाय भएको हने ।
र िज ला अदालतको फै सला के ही वा पूरै उ टी भई इजलास अिधकृतः िभमबहादरु िनरौला
ख ड (ग) को अव था देिखँदैन । यस अव थामा वादी क यटु रः रमेश आचाय
नेपाल सरकारले ऐ. दफा १२ बमोिजम उपचार माग इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभु म् ।
गन आउनपु नमा दफा ९ बमोिजम उपचार माग गरेको
७
देिखँदा त यमा वेश गरी याय िन पण गन िमलेन । मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
तसथ वादी नेपाल सरकारको तफबाट यस अदालतमा शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-०१४५, कत य यान,
पेस भएको ०६७–CR-१००६ को पनु रावेदन सो नेपाल सरकार िव.
साद ितिमि सना
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िवशेष
डा. राजन शमाले िमित वादिववादको रसमा भा सा कोठाबाट खक
ु ु री याई
२०७०।१।२६ मा वा य परी ण गदा ितवादीको ीमतीलाई २/३ पटक घाँटीमा हार गदा मतृ कले
ि म र मित म भएको पाइयो भनी बकप गरेको ितवादीले हार गद गरेको खक
ु ु री छे न खो दा
स ब धमा िवचार गदा िमित २०६९।७।३० मा हात र गालामा चोटपटक लागेको भनी बयान गरेको
वारदातप ात्को करीब ५ मिहनापिछ वा य जाँच देिख छ । िनजको बयानमा उ लेख भएबमोिजमका
भएको देिख छ । वारदातभ दा पिछ लामो समयको चोटपटक घटना थल तथा लास कृित िववरणबाट
अ तरालमा भएको वा य जाँच परी ण ितवेदनले पिन देिखएको हँदा िनजको बयान शव परी ण
वारदात हँदा मगज िब ेकाले कामको कृित र प रणाम ितवेदन र घटना थल तथा लास कृित िववरणबाट
थाहा पाउन नसके को भ न यायको मा य िस ा तले समिथत भएबाट ितवादीले गरेको बयान माण ऐन,
िम दैन । यसमा पिन वारदात हँदाको समयस म २०३१ को दफा ९ बमोिजम ितवादी िव
माण
ितवादीले आफै ँ ले मेिडकल हल स चालन गद ला ने नै भएकाले ितवादीले मनसायपूवक ीमती
आएको देिख छ । िनयिमत पमा आ नो मेिडकल मीना ितिमि सनाको ह या गरेको पिु हन आउने ।
हल स चालन गद आएका ितवादी वारदातको िदन
ततु वारदातमा ितवादी
साद
पिन िनयिमत काय गरी घरमा आएपिछ अचानक यस ितिमि सना आफै ँ ले खक
ु ु रीले घाँटीमा २/३ पटक
कृितको कडा रोग लागी कामको कृित र प रणाम हार गरी कत य गदा मतृ क िमना ितिमि सनाको
थाहा नपाउने अव थामा पगु ेको भ न माणको मृ यु भएको देिखएकोमा िमिसल संल न माण
अभावमा औिच यपूण देिखँदैन । िवशेष डा. राजन कागजबाट ितवादीको वीकारोि समथन भएकोले
शमाले गरेको बकप वारदातप ात् भएको हँदा ितवादीलाई पनु रावेदन अदालत, पोखराले सु
यसलाई माणमा हण गन फौजदारी िविधशा को अदालतको फै सला उ टी गरी आरोिपत कसरु मा
िस ा तले िम दैन । यसैले वारदातप ात् ितवादी सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याई गरेको
Mental illness psychosis िबरामी भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधकको रोहमा सदर हने ।
अव थाले घटना भएको समयमा ितवादी Plea of
ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको
legal insanity भएको िचि त हन सके को नदेिखने । सजाय हने ठहरी फै सला भए पिन वारदातको
ितवादीलाई पनु रावेदन अदालत, पोखराले कृित हेदा सो सजाय चक पन देिखयो । सम
सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठहर्याई गरेको घटनाको िववेचनाबाट ितवादीले पूव रसइवी राखी
फै सला िमलेको छ, छै न भ ने स ब धमा वीचार गदा योजना बनाई ीमती िमना ितिमि सनाको ह या
ितवादी र मतृ क ीमान् ीमती भएको त यमा गरेको देिखँदैन । िनजले मौका र अदालतमा बयान
िववाद छै न । ीमान् ीमतीबीच छोरा निवनको गदा मानिसक (िड ेसन) रोग लागेको िजिकर िलई
िवषयमा समेत झै-झगडा वाद िववाद हने गरेको कुरा ीमतीको ह याप ात् वारदात कोठामा नै बसी कािहँ
ितवादीको बयानबाट देिख छ भने वारदातको कतै नभागी वारदात भएको कोठाबाटै प ाउ परी
समयमा पिन भनाभन झै-झगडा भएको कुरा ितवादी कसरु मा सािबत रही याियक ि यामा सहयोग गरेको
एवम् मतृ कको छोरा िवशाल ितिमि सनाको कागजबाट अित र
ीमान् ीमतीबीच भनाभन झगडा हँदा
देिख छ । आफूले अपराध गरेको कुरा मौका र अदालतमा हँदैको समयमा त काल भएको वारदातको कृितलाई
वभािवक एवम् मब पले वणन गरी झै-झगडा ि गत गदा भिवत य हो िक भ ने देिखँदा ितवादीलाई
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१५ वष कै द सजाय िनधारण गदा यायोिचत हने र िनकायको िमिसलसंल न िलिखत जवाफलाई यी
कानूनको मनसाय पिन पूरा हने देिखएकोले मल
पनु रावेदकले कुनै भरपद माणले ख डन गरी पिु
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादी
साद गरेकोसमेत नदेिखने ।
ितिमि सनालाई १५ वष कै द सजाय हने ।
“नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को कानूनी
इजलास अिधकृतः िभमबहादरु िनरौला
यव थाबमोिजम िनषेधा ाको आदेश जारी हन कुनै
क यटु रः रमेश आचाय
यि को कानूनी अिधकारको हनन् हने आशङ् का
इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभु म् । भएको हनपु न देिख छ । िवप ी िनकायह ले अशाि त
गरेकामा शाि तसरु ा ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएका
इजलास नं. ४
बखत यी पनु रावेदकले उपचार ा गन नै हँदा र हरी
शासनसमेत शाि तसरु ाका लािग िनवेदन परेमा
१
शाि तसरु ा िदन इ कार नगरेको िलिखत जवाफ
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
ततु भइरहेबाट िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ा
दीपककुमार काक , ०६९-CI-०७७९, िनषेधा ा / परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु अव था नदेिखँदा
परमादेश, कां ेस चौधरी िव. िज. .का., इन वा रट खारेज गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको
सुनसरीसमेत
फै सला मनािसब नै देिखने ।
िमित २०६६।९।२८ मा िनवेदक कां ेस इजलास अिधकृत: शकु तला काक
चौधरीले िज ला शासन कायालय र िज ला क यटु र: रानु पौडेल
हरी कायालय, सनु सरीमा शाि तसरु ा ग रपाउँ इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
भनी िदएको िनवेदनमा शाि तसरु ाको लािग
२
आदेश भएको कुरा िमिसल संल न रहेको माणबाट मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
देिख छ । िनवेदन दाबीमा िवप ीह ले कुटिपट गन दीपककुमार काक , ०७१-CI-०२०८, उ ेषण
अपहरण गनज ता काय गन आशङ् का रहेको भनी / परमादेश, पु प िच कार िव. नेपाल सरकार ऊजा
उ लेख गरेकामा य ता कसरु ज य काय भएमा शाि त म ालय, काठमाड समेत
सरु ा कायम गन िज ला शासन कायालय वा िज ला
िनवेदकले िमित २०६३।८।१० मा ा
हरी कायालयमा िनवेदन िदई शाि त सरु ा ा गन गरेको सव ण अनमु ितप को याद पटकपटक थप
उपचारको बाटो यी पनु रावेदक िनवेदकले अवल बन भई २०६८।८।९ मा ५ वष यितत भइस दासमेत सो
गन स ने नै ।
अविधिभ ै िनयम १२, १३, १४ को िववरण खल
ु ाई
यसका साथै यी पनु रावेदकले शाि तसरु ा दरखा त िदनपु नमा सो गरेको देिखएन । सव ण
गन िनकायह मा शाि तसरु ा दान गराई पाउन अनमु ित प को यादिभ ै स पूण काय स प न गन
िनवेदन िलई जाँदा िनवेदन िलन इ कार गरेको भनी िमित २०६८।४।९ मा जानकारी गराएकोमा सो
िनवेदन दाबी गरेको स ब धमा िवचार गरी हेदा के ही गन नसक उ ोग दता, िव तु ् ख रद िब
िनवेदक िज ला शासन कायालय तथा िज ला हरी स झौतासमेतका कायह कारवाहीयु अव थामा
कायालय सनु सरीमा कुनै उजरु समेत िलएर नगएको रहेका भ नेस म आधारमा िनवेदकले सव ण अनमु ित
तथा यसस ब धी कुनै उजरु नपरेको भ ने यी दवु ै ा गदाको सतह पूरा गरेको मा न निम ने ।
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िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५ मा िव तु ् भएको १ वषपिछ मा िमित २०६९।१०।१२ मा
अनमु ित प को अविध स ब धमा यव था ग रएको सावजिनक सूचना कािशत गरेको र चिलत कानूनी
छ । उ दफाको उपदफा (१) मा “िव ुत्को सव णको ि या पूरा गरी ऊजा म ालयको िमित २०६९।१०।
अनुमितको लािग िदइने अनुमितप को अविध बढीमा १५ को िनणयअनस
ु ार उ पनु रावेदकको िमित
पाँच वषस मको हनेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको २०६८।८।७ मा पेस भएको िनवेदन र ग रएको
छ । उ कानूनी यव थाबमोिजम ततु िववादमा भ ने िमिसल माणबाट देिखएबाट यी पनु रावेदकले
िवप ी क पनीले पाएको अनमु ित प िमित िवभागले पटकपटक िदएको आदेश एवम् सावजिनक
२०६३।८।१० मा जारी भई सोको याद २०६८।८।९ सूचनाको बेवा ता गरेको देिखने ।
स म कायम रही िव तु ् सव ण अनमु ित प को अविध
तसथ उि लिखत त य, यव था एवम्
पाँच वष यितत भएको देिख छ ।
िववेचनासमेतको आधारमा कानूनबमोिजम पूरा
पनु रावेदक िनवेदकलाई िवप ी िव तु ् गनपन
ु दािय व पूरा गन िमित २०६९।३।२७ को
िवकास िवभागको प.सं. ३६, ०६८/६९ िमित प तथा िमित २०६९।८।१३ को गोरखाप मा
२०६८।४।९ को प बाट सव ण अनमु ितप को कािशत सूचनाबमोिजम आव यक काय पूरा गन
यादिभ ै स पूण काय स प न गरी िव तु ् उ पादनको नसके को अव थामा िनवेदकले िलएको सव ण
अनमु ितप को लािग दरखा त पेस गन जानकारी अनमु ित प को याद यितत भइसके प ात् िमित
गराइएको र िवप ीबाट िव तु ् उ पादनको अनमु ित २०६९।१०।१२ मा सावजिनक सूचना कािशत
प को लािग के ही कागजात र त काल कायम रहेको गरी िनवेदकले िमित २०६८।८।७ मा पेस गरेको
द तरु सिहतको िमित २०६८।८।७ मा िनवेदन दता िनवेदनअनस
ु ार िव तु ् उ पादन अनमु ित प जारी
गराइएको तथा उ िनवेदनउपर कारवाही हँदा गन निम ने भई कानूनबमोिजम ऊजा म ालयबाट
िवप ीबाट िव तु ् ख रद िब स झौता, कने सन िमित २०६९।१०।१५ को िनणयअनस
ु ार िनवेदन
एि मे ट, वीकृत वातावरणीय भाव मू याङ् कन र गन िनणय कानून ितकूल नदेिखँदा िनवेदकको
ितवेदन, िनयम ९३ बमोिजमको उ ोग दता माण मागबमोिजम उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी गन
प , आयोजना िनमाणको लािग ला ने लागतको निम ने भई ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ भ ने
िव ीय यव थालगायत अित आव यक य कागजात पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१।२४
िववरण पेस नगरेको भ ने िमिसल संल न रहेको नेपाल को फै सला मनािसबै देिखँदा सदर हने ।
सरकार, ऊजा म ालय, िव तु ् िवकास िवभागको इजलास अिधकृत: शकु तला काक
िलिखत जवाफबाट देिख छ । उ कुरालाई हैन क यटु र: च दनकुमार म डल
भनी यी पनु रावेदकले कुनै माणले पिु गरेकोसमेत इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
देिखएन । तसथ यी पनु रावेदकले िव तु ् उ पादन
३
अनमु ितप को लािग कानूनबमोिजम आव यक य मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
माण पेस गरेको नपाइने ।
दीपककुमार काक , ०७१-CI-०५६४, िनषेधा ा,
िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा ५ मा िव तु ् सुरशे कुमार वमा िव. कृिष िवकास बक, धनगढीसमेत
अनमु ित प को अविध ५ वषको हने र र उ अविधिभ ै
िनणयतफ िवचार गदा, कृिष िवकास बक
आव यक कागजात पेस गनपन
ु हँदा उ अविध पूरा िलिमटेड, बैिकङ शाखा कायालय, महे नगरबाट
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सूयदेव बमाको नाउँको सािबक भज
ु ेला गा.िव.स. नै हँदा िनषेधा ाको आदेश जारी नगन ठहर्याएको
को लट नं. २२ को िक.नं. ५८६ र २८६ मशः पनु रावेदन अदालत, महे नगरको अि तम आदेश
ज.िव. ०-६-१० र ०-१०-० ज गा मालपोत कायालय मनािसबै देिखन आउने ।
क चनपरु को र.नं. १७९४ िमित २०५८।९।२४।३ को
तसथ उि लिखत यव थाबमोिजम रट
पा रत ि ब धकबमोिजम ज गाधनी सूयदेव नारायण िनवेदकको मागदाबीबमोिजम िनषेधा ा जारी नहने
बमाले िधतो राजीनामाको ि ब धक पा रत गरी िदई भई रट खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
मालपोत कायालय, क चनपरु को िमित २०५८।९।२४ महे नगरको िमित २०७०।१०।८ को अि तम आदेश
को प बमोिजम उ ज गा बकको नाममा रो का रही िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ज गा धनीका एकाघर सगोलका छोरा बहु ारीबमोिजम इजलास अिधकृत: शकु तला काक
उ ज गा बकको नाममा रो का रही ज गाधनीका क यटु र: रानु पौडेल
एकाघर सगोलका छोरा बहु ारी स जु बमाका नाउँमा इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
दता रहेको िसजना होटेल ए ड रे रे टको नामबाट
. १२,००,०००।– (अ रेपी बा लाख) कजा िदई
इजलास नं. ५
िलएको त य िवप ी बकबाट ा हन आएको िमिसल
संल न माणबाट देिखने ।
१
बक तथा िवि य सं थास ब धी ऐन, मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
२०६३ को दफा ५७ लाई हेदा “कुनै यि , फम, ओम काश िम , ०७०-WO-०३४३, उ ेषण,
क पनी वा सं थाले इजाजतप ा सं थासँग िव णु साद िनरौला िव. वा य सेवा िवभाग,
भएको कजाको स झौता वा सत कबिु लयतको पालना टेकुसमेत
नगरेमा वा िलखतको भाखािभ इजाजतप ा
उप वा य चौक चौरीखकका इ चाजले
सं थाको कजा चु ा नगरेमा वा इजाजत ा सं थाले िनवेदकलाई अवकाश िदने अिधकार कानूनले दान
जाँचबझ
ु गदा िलएको कजा रकम जनु योजनको लािग गरेको नदेिखए पिन िमित २०६६/१०/२४ को प
िलएको हो सो योजनमा नलगाएमा वा िहनािमना प चमिण राईले तयार गरेको नभई िनवेदकले नै तयार
वा दु पयोग भएको देिखएमा स बि धत िलखत वा गरी िनज प चमिण राईले मािणतस म ग रिदएको
चिलत कानूनमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन देिख छ । साथै सो प को अ तमा उ लेख भएको
ऋणीले इजाजतप ा सं थालाई लेिखिदएको वा अवकाशप यसैलाई मा नु भ नेसमेतको यहोरा पिन
इजाजतप ा सं थामा राखेको िधतो वा सरु णलाई प चमिण राईले थप नगरी िनवेदकले नै थप गरेको कुरा
इजाजतप ा सं थाले िललाम िब गरी वा अ य प चमिण राईको िलिखत जवाफबाट देिखन आएको
कुनै यव था गरी आ नो साँवा याज असल
ु गन छ । िनजामती िकताबखानाको च.नं. ३०१२।६६८३
स नेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । उ
िमित २०६७।३।४ को प अनस
ु ार संकेत नं.
कानूनी यव थाअनस
ु ार ऋणी स जु बमाले िलएको १४११६९ का िनवेदकको ज म २००७।८।१३
ऋण नितरेको अव थामा उ ऐनको दफा ५७ ले मा भएको २०६७।८।१२ मा ६० वष उमेर पूरा हने
िदएको अिधकार योग गरी ऋणबापत वाह गरेको आधारमा वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४५
स पि िललाम गरी साँवा याज असल
ु उपर गन पाउने बमोिजम िमित २०६७।८।१३ गतेदिे ख लागू हने गरी
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िमित २०६७।९।२५ मा िज ला वा य कायालय भएको देिख छ । सँगै िहँडको साथी िभरबाट आफै ँ
सोलख
ु ु बबु ाट िदएको अवकाश प लाई अ यथा भ न लडेको भए यी ितवादीले खोजखबर सूचना जानकारी
निम ने ।
गराई त काल उ ार कायमा ला नपु न सो के ही नगरी
िमित २०६६।१०।२४ को प ले यी घटनाप ात् आ नो घरमा गई कसैलाई जानकारी
िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हक कुि ठत निदई बसेबाट यी ितवादीले मतृ कलाई िभरबाट
गरेको अव थासमेत देिखन आएन । िज ला वा य लडाई कत य गरी मारेको त य पिु भएको पाइने ।
कायालय, सोलख
उि लिखत आधार माणह बाट ितवादी
ु ु बल
ु े यी रट िनवेदकलाई िदएको
च.नं. १९६ िमित ०६७।९।२५ को बोधाथ प मा घम डबहादरु पनु ले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
िनयमानस
ु ार पाउने तलब भ ा भु ानी िलन स पक महलको १ र १३(३) नं. िवपरीत कसरु अपराध गरेको
रा नु होला भनी उ लेख भएको देिखँदा २०६७ साल पिु हन आएकोले िनजलाई सोही महलको १३(३)
साउन १ गतेदिे ख अवकाश िमित २०६७।८।१२ नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको
स मको तलब भ ा र अ य सिु वधा िदन िवप ीले सु स यान िज ला अदालतको फै सला सदर हने
इ कार गरेको भ ने िनवेदन िजिकरसमेत िव सनीय ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित
एवम् प यारलायक नदेिखने ।
२०७०।३।१७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
अतः रट िनवेदकले २०६७ साल असार
ततु मु ामा साधक सदर हने ।
मसा तस मको तलब भ ा पाइसके को र यसपिछको इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
तलब भ ा िदन स बि धत िनकाय इ कारी रहेको क यटु रः मि जता ढुंगाना
नदेिखएकोले हािजर रही काम गरेको अविधको तलब इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभु म् ।
भ ा यी िनवेदकले कानूनबमोिजम ा गन स ने नै
३
हँदा मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहनु परेन । ततु मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
रट िनवेदन खारेज हने ।
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-००४९,
इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
कत य यान, नेपाल सरकार िव. भुराज उपा याय
क यटु रः च ा ितम सेना
जाहेरी दरखा त, जाहेरवालाको बकप ,
इित संवत् २०७३ साल असार १५ गते रोज ४ शभु म् । घटना थल लासजाँच मचु ु का तथा शव परी ण
२
ितवेदन, ितवादी भरु ाज उपा यायको हरीमा र
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. अदालतमा कसरु मा सािबत रही गरेको बयान, घटना
ी देवे गोपाल े , ०७०-RC-०१२१, कत य िववरण कागजका यि ह को बकप , दशीको पमा
यान, नेपाल सरकार िव. घम डबहादुर पुन
बरामद हँिसयालाई ितवादीले सनाखत गरेकोसमेतका
ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम को आधार कारणबाट ितवादी भरु ाज उपा यायको
बयान माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) ले माणमा कत यबाट पावती उपा यायको मृ यु भएको भ ने
हण यो य ह छ । जाहेरी दखा त, घटना िववरणका देिखन आयो । हँिसयाज तो जोिखमी हितयार हार
यि ह को भनाइ, लास जाँच घटना थल कृित ग रएको र घाँटीको हड् डीसमेत भाँिचएको देिखँदा
मचु ु का र शव परी ण ितवेदनसमेतबाट ितवादीको ितवादीले यानस ब धीको महलको १नं. िवपरीत
अनस
ु धान अिधकारीसम भएको बयान समिथत ऐजनको महलको १३ (१) नं. बमोिजमकै कसरु गरेको
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देिखन आउने ।
ऐनबमोिजम ठह रएको सजाय गदा चक पन जाने
मािथ िववेिचत आधार कारणह समेतबाट देिखँदा . भरु ाज उपा यायलाई सव वसिहत
ितवादी भरु ाज उपा यायको कत यबाट मतृ क ज मकै द गनु भ दा १०(दश) वषमा कै द गनु मनािसब
पावती उपा यायको मृ यु भएकोले िनज ितवादीले हने देिखएकोले पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट
मल
ऐन, यानस ब धीको महलको १३ अ.बं.१८८ नं.बमोिजम य राय सदर हने ।
ु क
ु
बमोिजमको कसरु गरेको देिखँदा ितवादी भरु ाज इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
उपा यायलाई यानस ब धीको महलको १३(१) क यटु र: च दनकुमार म डल
बमोिजम सव वसिहत ज म कै द हने ठहर्याएको इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभु म् ।
पनु रावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०७०।८।३०
४
गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा साधकको रोहबाट सदर मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
हने ।
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CR-०६५८, उ षे ण
ितवादी भरु ाज उपा यायलाई १० वष / परमादेश, ठाकुर साद भ राई िव. मि प रषद्,
कै द हन भनी पनु रावेदन अदालतले अ.बं.१८८ नं. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
बमोिजम राय य गरेको स दभमा पिन िवचार गदा
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५०
ितवादी भरु ाज उपा याय र िनजक प नी पावती को िनयम ३६ को उपिनयम (१)(क) मा सामा य
देवी (मतृ क) का बीच घरायसी सामा य िववाद भए पिन शासन म ालयले येक वष साउन एक गतेदेिख
यान मानस मको रसइवी िथयो भ ने नदेिखएकोमा साउन मसा तिभ स वा गन यव था भएको
राित क रब १० बजेको समयमा पिहले पावती देवीले पाइ छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
नै भरु ाजउपर हँिसया हार गरेको र िनज भरु ाजको १८ को उपदफा १२ मा समयाविध पूरा नभई
हातमा चोट लागेकोसमेत देिखएबाट िववाद सु पावती गरेको स वा बदर गराउने कानूनी यव था गरेको
देवीले नै गरेको देिख छ । िववाद बढ् दै गई ितकार पाइ छ । जसअनस
ु ार अ य िनकायले गरेको स वा
गदा . भरु ाजले मतृ कले िलएको हँिसया खोसी हार सामा य शासन म ालयले र सामा य शासन
गदा पावतीको मृ यु भएको देिख छ । ितवादीको म ालयले गरेको स वा नेपाल सरकार मि प रषदले
्
यान मान पूवयोजना र मनसायसमेत नदेिखएकोले र गन स ने यव था भएकोमा यी रट िनवेदकले
आ नी प नी पावती देवीको मृ यु भएपिछ . भरु ाज स वा बदरको लािग िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
उपा यायले भा ने उ कने यास नगरी घटनाका बारेमा दफा १८ को उपदफा (१२) बमोिजम धानम ी तथा
आ नो भितजा वु राज उपा यायलाई खबर गरेको मि प रषदको
् कायालयमा िमित २०७२।११।३०
देिखयो । हरी कायालयमा गई घटना िववरण बताई मा िनवेदन िदँदा कुनै सनु वु ाई नभई उपचार नपाएर
आ मसमपण गरी आफूले कुटिपट गरेको कारणबाट रटको मा यमबाट आएको भ ने िनवेदन यहोरामा
प नीको मृ यु भएको हो भनी हरीसम तथा उ लेख गरेको देिख छ । िमित २०७२।११।३० मा
अदालतमा समेत आरोिपत कसरु गरेकोमा सािबत मि प रषदमा
् उजरु ी िदई उपचारको ि या अवल बन
भई बयान गरेको देिख छ । . भरु ाज उपा यायले गदा ला ने समय नपख िमित २०७३।१२।१ मा
याियक ि यामा परु याएको
सहयोग िवचारणीय रट िनवेदन िदएको देिख छ भने अदालतमा रट
्
रहेबाट यस अव थामा . भरु ाज उपा यायलाई िनवेदन परेको िवषयमा मि प रषदबाट
् िनणय गन
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निम ने भ ने आशय धानम ी तथा मि प रषदको
पूरै उ टी भएको मु ा भनी उ लेख भएको
्
कायालयको िलिखत जवाफबाट देिखने ।
पाइने ।
अतः उि लिखत कानूनी यव था एवम्
आधार माणह बाट मि प रषदमा
ऐनमा रहेको उ कुनै पिन ावधान
् िदएको स वा
बदर गन िनणय गदा ला ने समयको याल नगरी िनणय
ततु मु ामा आकिषत भइरहेको िव मानता
नहँदै रट िनवेदक अदालत वेश गरेको देिख छ भने छै न । यी ितवादीह लालबहादरु शाही, धनबहादरु
िनवेदक स वा भएको िमित २०७१।१।१७ देिख शाही, राजे बहादरु शाही र कुलबहादरु शाहीलाई
िमित २०७३।१।१६ मा २ वष अविध पूरा भइसके को यानस ब धीको महलको २६ नं. को अिभयोग
अव थामा रट िनवेदकको दाबीबमोिजम रट जारी गनु मागदाबी रहेकोमा अिभयोगदाबी नपु ने भई यी
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ितवादीह लाई सु मगु ु िज ला अदालतले सफाइ
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
पाउने ठहर्याएको फै सलालाई सो फै सला िमलेकै
क यटु र: मि जता ढुंगाना
देिखँदा सु सदर हने भनी ठहर्याई पनु रावेदन
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभु म् । अदालत, जु लाबाट फै सला भएको अव था
५
देिख छ । पनु रावेदन अदालत, जु लाले गरेको सो
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. फै सलाउपर सव च अदालतमा पिन पनु रावेदन ला ने
ी जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-०१९३, अव था उि लिखत िववेिचत ऐन र अ य चिलत
०७२-RC-००२२, कत य यान, नेपाल सरकार कानूनमा समेत रहे भएको नपाइँदा यी ितवादीह का
िव. राजे बहादुर शाहीसमेत, नेपाल सरकार िव. हकमा वादी नेपाल सरकारले दायर गराएको पनु रावेदन
टेकबहादुर शाही
ला न स ने अव था कै नहँदा खारेज गनपन
ु
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा देिखयो । अतः ितवादीह लालबहादरु शाही,
९(१) अनस
ु ार पुनरावेदन अदालतले गरेको फै सला धनबहादरु शाही, राजे बहादरु शाही र कुलबहादरु
वा अि तम आदेशउपर देहाएका मु ामा सव च शाहीलाई यानस ब धीको महलको २६ नं. को
अदालतमा पुनरावेदन ला नेछःअिभयोग मागदाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
(१) पुनरावेदन अदालतले सु कारवाही र सरकारले यस अदालतमा िदएको पनु रावेदन खारेज
िकनारा गरेको मु ा,
हने ।
(२) दश वष वा सोभ दा बढी कै दको सजाय
ितवादी टेकबहादरु शाहीको हकमा
भएको मु ा, र
साधकको रोहमा िवचार गदा lacerated wound with
(३) तीन वष वा सोभ दा बढी कै दको सजाय, open fracture of frontal bone, multiple piece
प चीस हजार पैयाँ वा सोभ दा बढी of frontal bone size of wound 6" ´ 3" उ लेख
ज रवाना, पचास हजार पैयाँ वा सोभ दा गद cause of death मा severe head injury
बढी िबगो भएको वा िबगो नखुलेको मु ामा [comminuted, depressed fracture of frontal
सु अदालत, िनकाय वा अिधकारीले bone with laceration underlying meanings
गरेको िनणयउपर पुनरावेदन अदालतले and brain] भ ने शव परी ण ितवेदनमा उ लेख
पुनरावेदनको रोहमा िनणय गदा के ही वा भएको त यसँग अ य प रि थितज य माणका साथै
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वयम् यी ितवादीको मौकाको बयानले यस वारदातमा भारततफ लैजान लागेको कुरा पिु हन आयो । उ
मतृ क कणबहादरु पनु लाई कत य गरी मानमा यी कायमा ितवादी मोलािजम िमयाँको मु य संल नता
ितवादी टेकबहादरु शाहीको सि य संल नता रहेको देिख छ भने सँगै बसी यापार गरी आएका नईमद िमयाँ
पिु भएको देिख छ । जहाँस म अदालतको बयानमा िनजका भाइ नाताका यि देिख छन् । बािलका भारत
मतृ कलाई मानमा आ नो संल नता नरहेको भनी लानका लािग दाजस
ु गँ बसपाकस म गएको कुरामा
इ कारी बयान गरेको सवाल छ यसमा यी ितवादीले सािबत भई िनजले मौकामा कागज गरेको देिखँदा सँगै
ठोस सबदु माण गज
ु ारी ख डन गन सके को अव था साथमा रहेका नइमद िमयाँ दाजक
ु ो उ कायबाट
छै न । ियनै सब माणह को िव मानतालाई उिचत पूण पमा अनिभ रही िनजको संल नता िथएन भनी
मू याङ् कन गद िन कषमा पगु ी सु मगु ु िज ला भ न िम ने अव था नदेिखने ।
अदालतले यी ितवादी टेकबहादरु शाहीलाई
ितवादी मोलािजम िमयाँलाई अिभयोग
अिभयोगदाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहर्याई कै द वष ११
महलको १३ (३) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहर्याई र ज रवाना ७५,०००।- हने र उ कायमा दाजु
भएको फै सला मनािसबै देिखँदा सदर हने भनी भएको मोलािजम िमयाँलाई सहयोग गरी सोही ऐनको १५(१)
पनु रावेदन अदालत, जु लाको िमित २०६९।१२।२१ (ज) बमोिजमको कसरु गरेकोमा ितवादी नईमद
को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
िमयाँलाई ितवादी मोलजम िमयाँलाई हने सजायको
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
आधा सजाय र ज रवाना अथात् ५ वष ६ मिहना
क यटु रः च ा ितम सेना
कै द र .३७,५००।- ज रवाना हने ठहरी याङजा
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ७ गते रोज २ शभु म् । िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठहर्याई
६
पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०६९।१०।१५
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-०९४६ र ०६८- इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
CR-०३४९, कत य यान, नेपाल सरकार िव. नईमद क यटु र: ेमबहादरु थापा
िमयाँ, मोलािजम िमयाँ िव. नेपाल सरकार
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभु म् ।
पीिडत नाबािलकालाई लोभनमा पारी
७
डरधाक देखाई भारततफ लैजान लागेको अव थामा मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
फे ला पारी ितवादीह उपरको िकटानी जाहेरी परेको काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-०००२, ठगी,
ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम कसरु मा संजय कुमार याँङवा िव. नेपाल सरकार
सािबत रही गरेको बयान, पीिडत बािलका (प रवितत
ितवादी अिधकार ा अिधकारी र
नाम) िसजना कुँवरले अदालतसम गरेको बकप तथा अदालतसम को बयानमा कसरु मा इ कारी रहे
पीिडत बािलकाको दाजु र रोशनी बोिडङ कुलको पिन हरीमा कागज गन य बहादरु े , िसंह
ि ि सपल नारायण मरािसनीसमेतले ग रिदएका लामा, धनबहादरु तामाङ, बोधनबहादरु थापा, िमठु
कागजसमेतका कागजातह बाट यी ितवादीह ले नेपालीसमेतका मािनसह ले अदालतमा आई बकप
पीिडत बािलकालाई डरधाक ध क िदई याङ् जाबाट गदा यी ितवादीले जाहेरवालासँग िनजको छोरालाई
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िवदेश अमे रका पठाइिदने भनी .३,८५,०००।– िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िलएका हन् भनी गरेको अिधकार ा अिधकारीसम को इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
सोही यहोरालाई समथन हने गरी बकप गरेबाट क यटु र: ेमबहादरु थापा
यी ितवादीले जाहेरवाला पृ वी भ ने पथृ बहादरु इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ६ शभु म् ।
याङताङबाट .३,८५,०००।– बराबरको रकम
िनजले झु यानमा पारी निलएको नखाएको भ न
इजलास नं. ६
सिकने अव था नरहने ।
ितवादीले शि नरिसंह राणाको हलास
१
बहउ े यीय सहकारी सं थामा माकिटङ् गको काम मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
गन गरेको र िनज शि नरिसंहले राणाले मािनस गोपाल े , ०७२-WH-००५५, ब दी य ीकरण,
िवदेश पठाउने गन भएको त यसमेत अिधकार ा जगदेव के .सी. िव. पुनरावेदन अदालत, नेपालग ज,
अिधकारीसम को बयानमा वीकार गरेका छन् । बाँकेसमेत
जाहेरवाला र शि नरिसंहबीच स पक गराई िदएको
बिदया िज ला अदालतबाट जबरज ती
हो, शि नरिसंहले कुनै मािनस लगाएर जाहेरवालासँग करणी मु ामा ितवादी कृ णबहादरु के .सी.लाई १३
.३,८५,०००।– िलएको हनपु दछ भनी यी वष कै द हने ठहरी भएको फै सलालाई पनु रावेदन
ितवादीले बयान गरेकोमा उ रकम शि नरिसंह अदालत, नेपालग जबाट िमित २०६७।४।२३ मा
राणाले िलएको िमिसल संल न माणबाट देिखएको सु फै सला सदर हने ठहरी फै सला भई अि तम
छै न । यसरी यी ितवादीले जाहेरवालाको छोरालाई भएको छ । िमित २०६१।९।२ मा भएको वारदातपिछ
अमे रका रोजगारमा पठाइिद छु भनी ललाई फकाई फरार रहेका िनवेदकलाई म यपि म ेि य हरी
धोका गफलतमा पारी अकाको हकको चल धनमाल कायालय े ीय अनस
ु धान समूह नेपालग जले
ठगी गरेको त य िमिसल संल न माणबाट देिखएकोले खोजतलास गन ममा िमित २०७१।७।२५ मा
के वल यी ितवादीको अिधकार ा अिधकारी तथा नेपालग ज नगरपािलका वडा नं. १ मा प ाउ
अदालतसम को इ कारी बयानको आधारमा मा यी गदा िदएको प ाउ पज
ु मा िनवेदकले कृ णबहादरु
ितवादी कसरु दार होइनन् छै नन् भनी भ न सिकने के .सी. भनेको यि आफू भएको भनी वीकार गरी
अव था िव मान नदेिखने ।
प ाउ पज
ु बझ
ु ी सहीछाप ग रिदएको देिख छ । सो
तसथ यी ितवादी संजयकुमार याङवालाई प ाउ पज
ु बेरीतको भनी कही ँकतै उजरु गरेको पिन
िमिसल संल न कागजातह को आधारमा ठगीको देिखँदनै । िमित २०७१।७।२५ को प ाउ पज
ु सिहत
१ नं. िवपरीत कसरु मा ऐ. को ४ नं. बमोिजम १ बिदया िज ला अदालतमा पेस भएका िनवेदकलाई
मिहना कै द र .३,८५,०००।– ज रवाना तथा बिदया िज ला अदालतबाट िमित २०७१।७।२५ मा
जाहेरवालालाई िबगोसमेत भराई िदने गरी िस धल
ु ी कै दी पज
ु िदई कै दमा रा न पठाइएको देिख छ । िमित
िज ला अदालतबाट िमित २०६३।८।१८ मा भएको २०७१।७।२५ को कै दी पज
ु ा गरेका िनवेदकले
फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, त कालै ब दी य ीकरणको रट निदई धेरै िढला
जनकपरु बाट िमित २०६६।१।३० मा भएको फै सला िमित २०७३।२।१० मा मा िनवेदन िदएको देिखने ।
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जाहेरवाला मनबहादरु हमालले िमित नाम िवशेष ितफल िलने िदने यापा रक कृितको
२०७३।६।९ मा यस अदालतमा उपि थत भई नभएको िलखतमा कुनै िवशेष कानूनअनस
ु ार उपचार
उि लिखत जबरज ती करणी मु ाका ितवादी ततु
दान हने भ ने यव था उ लेख भएको भए सो लागू
िनवेदनका िनवेदक कृ णबहादरु के .सी. र जगदेव के .सी. हने िथयो सो यहोरा पिन यो िलखतमा नलेिखएको
भ ने यि ियनै हन् िनजको र आ नो घर क रब देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको महल नै
१४० िमटरको दूरीमा पछ भनी िनवेदक ितवादीलाई आकिषत हने हनाले सो महलको ६ नं. मा ... िलखतमा
िचनी सनाखत गरी कागज गरेको देिख छ । िनवेदक याज नलेिखएकोमा याज ला दैन ... भनी भ नेसमेत
ितवादीले िमित २०७१।११।२५ मा कारागार यहोरा उ लेख भएबाट यथ वादीले पनु रावेदक
कायालय, बिदयामाफत फै सलाको न कल पाउँ ितवादीबाट बैनाबापतको रकम .१,७५,०००।–
भनी बिदया िज ला अदालतमा चढाएको िनवेदनमा स म भराई िलन पाउने नै देिखयो । अतः पनु रावेदक
कृ णबहादरु भ ने जगदेव के .सी. भनी ले नक
ु ो साथै ितवादीबाट यथ वादीले बैना रकमस म भराई
िनजले यस अदालतमा िमित २०७३।२।१० मा िदएको पाउने गरी पनु रावेदन, अदालत पाटनबाट िमित
िनवेदनमा समेत कृ णबहादरु भ ने जगदेव के .सी भनी २०६९।४।२८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
सहीछाप गरेको देिखने ।
हने ठहछ । पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट उ
इजलास अिधकृत: गजे बहादरु िसंह
जबरज ती करणी मु ाका ितवादी कृ णबहादरु यी क यटु र: ेमबहादरु थापा
िनवेदक जगदेव के .सी. फरक यि नभई एउटै यि
इित संवत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शभु म् ।
भएको त यको पु ् याई ं भएकोले जबरज ती करणी
३
मु ामा सजाय पाएको यि कृ णबहादरु के .सी. म मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
नभएको भनी पन आएको ततु रट िनवेदन खारेज गोपाल े , ०७१-CR-०२०५, कत य यान,
हने ठहछ । िनवेदकको िनवेदन िजिकर पु न नस ने । कुमार प रयार िव. नेपाल सरकार
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
कसरु दारलाई सजाय गनको
उ ेय
ु
क यटु र : ेमबहादरु थापा
कसरु दारबाट समाजको सरु ा गन,ु भिव यमा यस
इित संवत् २०७३ साल काि क ८ गते रोज २ शभु म् । कारका अपराध गन उ मख
ु यि लाई हतो सािहत
२
गराउन,ु आफूले गरेको अपराधको ायि त गराई
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
िनजलाई सधु ार गरी भोिल कानूनपरायण नाग रक
गोपाल े , ०६९-CI-०६३५, लेनदेन, मायादेवी बनाई समाजमा पनु थािपत गनु र पीिडत प लाई
भ राई िव. िशवह र भ समेत
सा वना िदलाउनु हो । यसैले अपराधको कृित,
पनु रावेदक ितवादीले वादीह ले िलखत वारदात हँदाको अव था र प रि थित, पीडक अथात्
पास गरी मा न नआएको वादीह को येकको कसरु दारले अपराध घटेपिछ खेलेको भूिमका र
फरक िवचार भयो पास गन कुरै गनु भएन, िलखतमा घटना ित आफूले गरेको ायि तसमेतलाई ि गत
उि लिखत यहोरा उ लङ् घन वादीह बाट नै भएको गरी अपराध र सजायमा स तल
ु न हने गरी सजाय
छ । िलखतको यहोरा कपाली नभएर करारनामाको िदइनु र हनपु दछ भ ने उ े यले िवधाियकाले मल
ु क
ु
कागज हो भनी िजिकर िलएको भए तापिन िलखतको ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं. मा “ऐनले
38

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - १
सव वसिहत ज मकै द वा ज मकै द गनपन
ु भएका देिखन आउने ।
मु ामा सािबत ठहरे पिन इ साफ गन हािकमका
पनु रावेदक ितवादी कुमार प रयारलाई
िच ले भिवत य हो िक भ न हनेस मको शङ् काले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. को
वा अपराध गदाको अव था िवचार गदा कसरु दारलाई देहाय दफा ३ बमोिजम कसरु कायम गरी सोही ऐनको
ऐनबमोिजमको सजाय िदँदा चक हने भई घटी सजाय अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम कै द वष
हनपु न िच ले देखेमा ऐनले गनपन
ु सजाय ठहर्याई ८(आठ) गन य गरेको रायसिहतको पनु रावेदन
आ ना िच ले देखेको कारणसिहतको खल
ु ासा राय अदालत, पाटनको िमित २०७०।९।१६ को फै सला
पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु ह छ । अि तम िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको
िनणय िदनेले पिन य तो देखेमा ऐनले हने सजायमा िजिकर पु न नस ने ।
घटाई तो न ह छ” भ ने कानूनी यव था गरेको इजलास अिधकृतः आन दराज प त
पाइने ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभु म् ।
ु
पूव रसइवी मनसाय रहे भएको िमिसलबाट
४
देिखँदैन । मतृ कलाई मानस मको योजना मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
बनाई हितयार बोक िनजको घरमा गएको पिन गोपाल े , ०७३-WH-००१८, ब दी य ीकरण,
देिखँदैन । रोजगारीको लािग भारत जाने रकम िव भुषण दवाडी िव. महानगरीय हरी प रसर,
ितवादीसँग नभएको र िविभ न यि सँग सापटी जावलाखेल लिलतपुरसमेत
मा दा पिन रकम ा हन नसके को अव था
िवप ीह ले गैरकानूनी पमा थनु ामा
प रि थितबाट मतृ कका गहना चोरी गरी यसलाई राखेकोमा थनु ामु ग रपाउँ भनी रट िनवेदन िदएकोमा
िब गरी भारततफ कमाई गन जाने रकम बनाउने हाल िनवेदक स यनारायण े थनु ामु भइसके काले
उ े यले मतृ कका गहना चोरी गन जाँदाको अव थामा रट खारेज ग रपाउँ भनी िनवेदक वादीका कानून
मतृ क कराउन ला दा ह या गन मनसाय नहँदा नहँदै यवसायी र िवप ीका तफबाट महा यायािधव ाको
पिन ततु घटना हन गएको देिख छ । वारदात हँदाको कायलयका सह यायािधव ाले बहसको ममा
अव था ितवादीको उमेर १७ वषको अप रप व उ लेख गरेबाट ततु रटको औिच य नै समा
उमेरको यि भ ने देिख छ । िनजले वारदातप ात् भइसके को देिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
पिन स पूण घटना मलाई खल
ु ाई आरोिपत कसरु मा इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
सािबत रही अनस
ु धान अिधकारी र अदालतमा बयान क यटु र: ेमबहादरु थापा
गरी याय स पादनको कायमा सहयोग गरेको अव था इित संवत् २०७३ साल काि क ४ गते रोज ५ शभु म् ।
छ । ततु वारदातबाट आफूलाई प ाताप लािगरहेको
५
यहोरा िनजले वीकारेको समेत देिख छ । यसकारण मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
उि लिखत अव था प रि थितलाई म यनजर गरी हेदा शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१३५८, कत य यान,
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ८ लालबहादुर े िव. नेपाल सरकार
वष मा कै द सजाय गन मनािसब हने भनी पनु रावेदन
ितवादी लालबहादरु े ले अिधकार ा
अदालतबाट य राय याय, िववेक र कानूनस मत अिधकारीसम ीमतीले र सी खाई लरब रएको
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अव थामा िनजलाई होटल भएको कोठाबाट मािथ नं. बमोिजम ज मकै द हने र मल
ु क
ु ऐन, अदालती
लगी स झाई बझ
ु ाई गदा नमानी मलाई गालीगलौज ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द गन
गरेकोले रस उठी िनजको शरीरमा समाई ह याई िदँदा राय य गरी पनु रावेदन अदालतबाट फै सला भएको
लडेको कारण लड् दा अनहु ारको भागमा चोट लागी देिख छ । यी ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको
ु
सोही चोटका कारण मृ यु भएको हो भनी बयान गरेको रसइवी भएको नदेिखएको र दवु ै प बीच हात हालाहाल
देिख छ । अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा मैले भई मतृ कले ितवादीलाई गालीगलौज गरेकोमा
मतृ क ीमतीलाई धके लेर मािथ सु न जा भनेर भ दा चपु लाग भनी ितवादीले स झाउँदा नमानेक ले
िनज बसेको िथयो, मैले उता जा भनेर धके लेको हो । ितवादीले त काल उठेको रसमा मतृ कलाई धके ली
धके दा घाउ चोट लागे नलागेको अँ यारो हँदा देिखन, िदँदा लडेको कारण मतृ कको मृ यु भएको देिख छ ।
अ य कुरा मैले लेखाएको होइन भनी धके लेको कुरामा जोिखमी हितयार योग गरी वीभ स ढंगबाट ततु
सािबत रही अ य कुरामा इ कार रही अदालतसम वारदात भएको पिन देिखँदनै । तसथ उपयु अव था
बयान गरे तापिन हरीमा भएको बयान मैले लेखाएको प रि थितलाई म यनजर रा दा कानूनबमोिजम
होइन भ ने िजिकर िलई बयान गदमा िनजको य तो सजाय गदा यी ितवादीलाई सजाय चक पन जाने
इ कारी बयान मा का आधारमा िनद ष मा न देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८
िम दैन । ितवादीको इ कारी बयान वत र नं. बमोिजम यी ितवादीलाई ज मा कै द वष १० (दश)
त यस मत माणबाट समिथत हन आव यक छ । हने गरी य गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
यी ितवादीले मतृ कलाई धके लेको कुरामा सािबत रायसिहतको फै सला मनािसब नै देिखँदा ितवादी
रहेकोमा मतृ कको शरीरमा लागेको मािथ उि लिखत लालबहादरु े लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
घाउको कृित हेदा ितवादीले मतृ कलाई धके लेको ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३ नं. को
कारणले घा खतह लागी मतृ कको मृ यु भएको त य कसरु मा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु
समिथत हन आएको देिख छ । तसथ घटना थल गरेको ठहर्याई मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
लासजाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, िवशेष को १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द गन य गरेको
बकप , िभसेरा परी ण ितवेदन, ितवादीको रायसिहतको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
अिधकार ा अिधकारी एवम् अदालतसम गरेको २०६८।११।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
बयानसमेतका िमिसल संल न माणह बाट समेत हने ।
मतृ क डोमा शेपाको मृ यु ितवादीले धके लीिदएको इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
कारणले भर्याङबाट लड् न गई मृ यु भएको देिखएबाट क यटु र ः ेमबहादरु थापा
यी ितवादीकै कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको पिु
इित संवत् २०७३ साल असार २८ गते रोज ३ शभु म् ।
हन आउने ।
६
अब, यी ितवादी लालबहादरु े लाई के मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
क तो सजाय हन उपयु ह छ भ ने स दभमा िवचार शमा पौडेल, ०७०-CR-०५१४, ०७०-CRगदा यी ितवादीकै कत यबाट मतृ क डोमा शेपाको मृ यु ०७७४, ०७०-CR-०९५३, जबरज ती करणी र
भएको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ डाँका, सुिजत थापा िव. नेपाल सरकार, अ जन थापा
नं. तथा १३(३) नं. को कसरु मा सोही महलको १३(३) िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. ई र के .सी.
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समेत
होइनन् जबरज ती करणी गरेका हन् भनी बकप
ितवादीह ई र के .सी. र मिनष खाँणलाई गरेको देिखँदा पीिडतले नै डाँका नभएको भनी बकप
सफाइ िदने र ितवादीह सज
ु ीत थापा, अ जन गरेबाट डाँकातफको अिभयोग दाबी मािणत हन स ने
थापा, िवरे नायक े ी, ई र के .सी, मिनष खाँण र नदेिखने ।
मोहन के .सी.समेतका हकमा डाँकातफको अिभयोग
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
दाबी नपु ने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको माणबाट ितवादीम येका पनु रावेदक ई र के .सी.
फै सला िमलेको छै न भ ने वादी नेपाल सरकारको र मनीष खाँणलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा ितवादीम येका र पनु रावेदक ितवादीह सज
ु ीत थापा र अ जन
सहअिभयु िवरे नायक े ीले अदालतसम थापाले अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडतसँग जबरज ती
बयान गदा पीिडत गंगा रानालाई जबरज ती करणी करणी गरेको कसरु दार ठहर्याई मल
ु क
ु ऐन,
गन यि भनी यी ई र के .सी र मनीष खाँणको नाम जबरज ती करणीको ३(५) को कसरु मा ६ वष कै द,
पोल गरे पिन अनस
ु धान अिधकारीसम बयान सोही महलको ३क नं. को कसरु मा थप ५ वषसमेत
गदा यी ितवादीह वारदात थल जंगलमा गएको गरी जनही ११(एघार) वष कै द र िनजह बाट जनही
भ नेस मको वीकारो रही जबरज ती करणी गरेको
.५०,०००।- पीिडतले ितपूित भराई पाउने ठहर
त यमा इ कार रहेको देिख छ । िनज ितवादीह
गरेको र डाँकातफ सबै ितवादीह लाई सफाइ िदने
समेतले जबरज ती करणी गरेको भनी वयम् पीिडतले गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
समेत अदालतमा ब न लेखाउन सके को देिखँदनै । यस २०६९।१२।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
अव थामा सहअिभयु िवरे नायक े ीले गो ारा हने ।
तवरबाट पोल गरेकोस मकै आधारमा कसरु दार ठहर इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
गनु मनािसब देिखँदैन । तसथ यी ितवादीह ले क यटु र: ेमबहादरु थापा
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको भ ने कुरा इित संवत् २०७३ साल असार २७ गते रोज २ शभु म् ।
त परक र व तिु न माणबाट पु ी हन नआएकोले
७
िनज ितवादीह लाई सफाइ िदने ठहर्याई पनु रावेदन मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
अदालत, बटु वलबाट भएको फै सला मनािसब नै शमा पौडेल, ०७०-CR-१०६३, ०६८-CRदेिखने ।
११०५, कत य यान, निवनकुमार थापामगर,
डाँकातफको अिभयोग दाबी पु न नस ने िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. निवनकुमार
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला थापामगर
िमलेको छ छै न भ नेतफ िवचार गदा लटु ी लगेको
माण ऐन, २०३८ को दफा ३८ ले “किललो
भिनएको सनु बरामद हन सके को देिखँदैन । उमेर, अित वृ ाव था वा शारी रक वा मानिसक रोग
डाँका गरेको कसरु मा ितवादीह ले अनस
ु धान वा अ य तै कारणले गदा आफूलाई सोिधएको
अिधकारी तथा अदालतमा इ कारी भई बयान गरेको
बु न नस ने वा यसको यिु यु जवाफ िदन
देिख छ । वयम् जाहेरवाला पीिडतले अदालतसम नस ने भनी अदालतले ठहर्याएको यि बाहेक
बकप गदा िनजह ले मेरो के ही िचज डाँका गरेका मितयारलगायत जनु सक
ु ै यि सा ी हन स नेछ”
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भ ने कानूनी यव था देिखँदा नाबालक सा ी पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हन नस ने भ ने देिखएन । झु ा बकप गरेबापत इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
नाबालकलाई वय कलाई हने सजाय हन नस नेस म क यटु र: ेमबहादरु थापा
हो । नाबालकको बकप अ य माणबाट समिथत इित संवत् २०७३ साल असार ३० गते रोज ५ शभु म् ।
भएको अव थामा माणयो य छै न भ न िम दैन । उ
८
य दश का पमा घटना थलमा उपि थत सा ीको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
पमा अदालतमा समेत उपि थत भई गरेको बकप शमा पौडेल, ०६८-CR-११३३, ०६८-CR-१२१६
माण ऐन, २०३१ को दफा ८, १८ र २५ बमोिजम कत य यान, ङे मा िघिसङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल
माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
सरकार िव. ङे मा िघिसङ
मल
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(३) र १४ को कानूनी ावधान र यस मु ामा वई छाको होइन हरीमा मलाई कुटिपट गरेर य तो
घिटत वारदातलाई समि मा हेदा ितवादी र मतृ कबीच लेखाएको हो घटनाको बारेमा मलाई के ही थाहा छै न
मानपन पूव रसइवी भएको कुरा िमिसल संल न भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही यी ितवादीले
माणबाट देिखएको छै न । मतृ कलाई मानपनस
मको अदालतसम बयान गरे तापिन हरीमा भएको बयान
ु
मनसाय रहेको देिखँदैन । यान िलनपु नस मको आ नो वे छापूवक भएको होइन मलाई कुटिपट गरेर
इवी ितवादीमा रहे भएको पिन पाइँदैन । घरमा आई य तो लेखाएको हो भ ने िजिकर िलई बयान गदमा
ीमतीलाई मासु पकाउने कुरामा सामा य िववादमा िनजको य तो इ कारी बयान मा का आधारमा
त काल उठेको रसमा जोिखमी हितयारको योग िनद ष मा न निम ने ।
नगरी थ पड र िचया पकाउने ता के ले गरेको कुटिपटको
हरीमा कुटिपट गरी बयान गराएको
कारण मतृ क सर वती थापामगरको मृ यु हन गएको भए यादथपको ममा अदालत याएको बखत
कुरा िमिसल संल न माण कागजात एवम् त यबाट सो कुराको िजिकर िलनपु नमा य तो िजिकर
मािणत भएको पाइने ।
िलएको वा पिछ पिन कुटिपट गरी बयान गराएको
ितवादीले मतृ कलाई मान नै मनसायले िजिकर िलई घा जाँच गराउन िनवेदन िदन सके को
जोिखमी हितयार योग नगरी सामा य िववादमा देिखँदनै । ितवादीको इ कारी बयान वत र
त काल उठेको रसले मतृ कलाई थ पड र िचया त यस मत माणबाट समिथत हन आव यक छ ।
पकाउने ता के ले गरेको हारबाट मतृ कको मृ यु आफूलाई डर ास देखाई वा कुटिपट गरी बयान गराएको
हन गएबाट य तो िकिसमको कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, कारणले हरीमा कसरु वीकार गनु परेको कुराको
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. आकिषत िजिकर िलनेले सो कुरा व तिु न पमा मािणतसमेत
हने नभई सोही महलको १४ नं. को कसरु हने हँदा गराउन स नपु छ । तर ितवादीले आफूलाई बयान
ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १४ नं. को गन बा य पा रएको, कुटिपट गरेको ज ता कारणले
कसरु मा १० (दश) वष कै द हने ठहर्याएको पनु रावेदन आरोिपत कसरु वीकार गनु परेको भ ने कुराको माण
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।६।१ मा भएको पेस गन नसके को ि थितमा िनजले अनस
ु धानको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ममा य गरेको भनाइलाई वे छाको होइन
वादी नेपाल सरकार र पनु रावेदक ितवादीको भ न निम ने भई अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
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वीकारोि लाई िनजका िव
माणमा िलन िम ने िव. नेपाल सरकार
नै देिखने ।
ितवादीले अदालतमा बयान गदा कोिपला
ितवादी र मतृ कबीच पूव रसइवी भएको कुरा दाहाललाई जबरज ती करणी गरेको र कत य गरी
िमिसल संल न माणबाट देिखएको छै न । यसैगरी मारेको होइन भनी आरोिपत कसरु मा ई कार रही
मतृ कलाई मान पन मनसायले साथ लागी ितवादी कोिपला दाहालको ह या आफूले गरेको नभई निचनेका
गएको पिन देिखँदैन । यसरी मार भ ने िनयतले नभई के टाह ले बो न निदई ध काई मेरो अगािड नै ा बरले
.२०००।– लेनदेनको िवषयमा भएको सामा य समेत िहकाई ह या गरेका हन् भनी बयानमा लेखाए पिन
िववादमा त काल उठेको रसमा जोिखमी हितयारको सो कुरा अ य कागज माणबाट पिु हन सके को छै न
योग नगरी लात मु काले गरेको कुटिपटको कारण साथै ितवादीले आफू घटना थलमा उपि थत रहेको
मतृ क के नामिसंहको मृ यु हन गएको कुरा िमिसल कुरालाई अदालतमा पिन वीकारै गरेको देिखएको
संल न प र थितज य माणबाट भएको पाइ छ । छ । यिद अ ले ह या गरेको भए अनस
ु धानमा नै सो
ितवादीले मतृ कलाई मान नै मनसायले जोिखमी कुरा िनजले भ न स नु पन ह यो र घटना िववरणका
हितयार योग नगरी सामा य िववादमा त काल यि ह बाट पिन घटना थलमा अ य यि ह रहे
उठेको रसले हात मु काले गरेको हारबाट मतृ कको भएको खु न स नु पद यो । साथै िनजले भा नु पन
मृ यु हन गएबाट य तो कृितको कसरु मा मल
पिन िथएन । सामा यतया अपराधीले आफूले गरेको
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं आकिषत कसरु अपराधबाट ब न झु ा बयान गन गदछन् । तसथ
हने नभई सोही महलको १४ न. आकिषत हने हँदा िनजको बयानलाई मु ामा संकिलत माणको रोहमा
िनज ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १४ मू याङ् कन गनपन
ु ।
नं. को कसरु मा सोहीबमोिजम १० (दश) वष कै द हने
यी ितवादीले आ नो इ छािवपरीत
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको हरीमा गराएको आ नो सािबित बयान, घटनाको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
य दश समेत नभएका यि ह को भनाइलाई
वादी नेपाल सरकार र पनु रावेदक ितवादीको मा आधार िलई र आफूले अदालतमा गरेको इ कारी
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
बयानको बेवा ता गरी आफूलाई दोषी ठहर गरेको
इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
फै सला िु टपूण छ भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
स दभ हेदा िनजलाई यिद हरीमा वे छािवपरीत
इित संवत् २०७३ साल असार २६ गते रोज १ शभु म् । बयान गराएको भए सो बयान के कसरी क तो डर धाक
देखाई गराएको हो िनजले भ न स नपु नमा सो के ही
इजलास नं. ७
भ न सके को देिखँदैन । साथै कसैले लेखी डरधाकमा
सही गराएको कुरा प पमा घटनाका स ब धमा
१
अ य यि ले लेखाएको कुरासँग तदा यता पिन हन
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
स दैन । य तो बयानलाई माण ऐन २०३१ को दफा
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०५९६, ०७१-CR- ९ अनस
ु ार अदालतले माणमा िलन ह छ । तसथ
०१३२, जबरज ती करणी / कत य यान, नेपाल ितवादीले वे छािवपरीत गराएको भनी कुनै माण
सरकार िव. िशवबहादुर अछामी, िशवबहादुर अछामी पेस गन नसके को साथै िनजको उ अनस
ु धानको
43

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - १
बयान अ य मौकाका यि ह को बयान यहोरा मा आधार मानी ितवादीलाई िनद ष मा न
तथा अ य व तगु त माणह बाट समेत समिथत सिकँ दैन । अ ले कुटिपट गरी मान लागेको िनजले
भइरहेको र िनजको अदालतको बयान कुनै माणबाट देखेको भए िनजले निजकका िछमेक लाई र हरीलाई
समिथतसमेत हन नसके को अव थामा ितवादीको आफै ँ खबर गनपनमा
सो नगरी उ टै भा न खोजेको
ु
मौकाको बयानलाई अ यथा भनी िनजको पनु रावेदन देिख छ र िछमेक ह वारदात थलमा पु दा यी
िजिकरसँग सहमत हन सिकँ दैन । मौकामा बिु झएका ितवादीलाई भा न लागेको बाहेक अ कसैलाई
अमतृ देव प त र सवु ोध प तले वारदात घटेको पिन देखेको खु न आउँदैन । तसथ यी ितवादीको
नदेखेको भए तापिन वारदात हँदा कराएको आवाज कत यबाट नै मतृ कको मृ यु भएको पिु ह छ र
सनु ी त काल वारदात थलमा उपि थत भएका ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
देिख छन् । यान मान हार गरेको नै नदेखेको भए नसिकने ।
पिन मान खो दा कराएको सनु ी वारदात थलमा
जबरज ती करणी नगरेको भए मतृ कलाई
जाने यि लाई वारदातका बारेमा य पमा थाहा मानपन
ु कुनै कारण नदेिखएको र मतृ कको Breast मा
पाउने यि का पमा िलनपु दछ र य ता यि को नील रहेको तथा ितवादीको गला र दायाँ पाखरु ामा
भनाइलाई माण ऐन २०३१ को दफा १० (१) (क) टोके को देिखएकोले जबरज ती करणीसमेत थािपत
अनस
ु ार र दफा ३७ (२) अनस
ु ार य थाहा पाएको हनपु दछ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
यि ले य गरेको कुराका पमा माणमा िलनपु न । िजिकर भए पिन करणी गन खो दा करणी गन निदई
आपरािधक कायमा मनसाय त व पिहलेदेिख कराई गालीगलौज गरी टोक िदएको अव थामा रस
नै िव मान हनपु दछ भ ने हँदैन । ततु वारदातमा उठी हार गरेको भनी वयम् ितवादीले भनेकोले
करणी गन खो दा करणी गन निदई कराएको रसले मानका
ु कारणका पमा करणी गन निदनु रहेको
र सो कामले कुनै अक मोड पिन िलन स ने ासले देिख छ । य तै ितवादीले करणी गन मनसायले
ितवादीमा मान मनसाय िसजना भएको देिख छ । उ ेिजत भई मतृ कको Breast मा टोके को र मतृ कले
करणी गन खोजेको, इ कार गदा बल योग गरेको, करणीको आसयलाई इ कार गदा ितकार व प
सोबाट समेत जबरज ती करणी गन सफल नभएपिछ ितवादीलाई टोके को देिखन आउँछ । अ य माणले
ामरज तो घातक हितयारले टाउकोज तो पिु नभएको ि थितमा जबरज ती करणी गदा नै
संवेदनशील अङ् गमा धेरै चोटी हार गरेको कुरा टोके को भनी अथ गन िम दैन । तसथ जबरज ती
िमिसलबाट मािणत भई आ नो कायको प रणामको करणीसमेत गरेको भ ने वादी नेपाल सरकारको
पूवजानकारी हने या अव था रहे भएको देिखएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यस ि थितमा मान मनसाय नभएको भनी भ न
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
निम ने ।
ितवादी िशवबहादरु अछामीलाई मल
ु क
ु ऐन,
वारदातको अटुट ङ
ृ ् खलाका स ब धमा यानस ब धीको महलको १३ नं.को देहाय ३ अनस
ु ार
अ प ता हने अव थासमेत िमिसलमा देिखँदैन । सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई र जबरज ती
य तो अव थामा आफू घटना थलमा मौजदु रहेको करणीको महलको १ नं. र ऐ. ३ नं. को देहाय ५ को
र निचनेका के टाह ले कुटिपट गरी ह या गरेको हो कसरु मा सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी पु न
भनी ितवादीले अदालतमा गरेको इ कारी बयानलाई नस ने ठहर्याई गरेको सु िज ला अदालतको फै सला
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सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको सगोलको पैतक
ृ स पि नै भएको देिखयो । यस
िमित २०६८।३।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर स ब धमा भएको कानूनी यव थातफ हेदा माण ऐन,
हने ।
२०३१ को दफा ६(क) ले “अ यथा मािणत नभएमा
इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
एकाघरका अंिशयारह म ये जनु सक
ु ै अंिशयारका
क यटु र: सदु शन साद आचाय
नाममा रहेको स पि सगोलको स पि हो भनी
इित संवत् २०७३ साल असार १९ गते रोज १ शभु म् । अदालतले अनमु ान गनछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
२
समेतबाट अंशब डा नभएका यी ४ अंिशयारह म ये
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
वबासी घरज गा जनु सक
ु ै को नाममा रहे तापिन सबै
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०१६५, अंश चलन, अंिशयारको समान हक ला ने सगोलको स पि
राजकुमार महजन िव. नरेश महजन
भएको देिखँदा िक.नं. १०३ को घरज गा ब डा ला ने
सािबक काठमाड िज ला क ितपरु स पि होइन भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नगरपािलका वडा नं. १६ को िक.नं. १०३ को े फल नसिकने ।
०२६.०० (०-६-०) घरज गा ितवादी राजकुमार
िववादको िक.नं. १०३ को ०-६-० को
महजनले आ नो िनजी ानसीप र यासले जोडेको वबासी घरज गा एकासगोलमा रहँदा नै पनु रावेदक
वबासी घरज गा ब डा नला ने पनु रावेदन िजिकर ितवादी राजकुमार महजनले ा गरेको देिखँदा
गरेतफ िवचार गदा सो घरज गा पर परादेिख वबासी यी चारैजना अंिशयारका बीचमा ब डा ला नपु नमा
घरज गा भएको िमित २०६०।४।२३ को िकितपरु तायदातीमा उि लिखत ब डा नला ने भनी उ लेख
नगरपािलका १६ नं. वडा कायालयले िदएको िसफा रस ग रएको वबासी घरज गा अंिशयारह बीच ब डा
तथा िमिसल संल न दता े ताबाट देिखयो । यसैगरी नलगाएको हदस म सु काठमाड िज ला अदालतको
पनु रावेदक ितवादी राजकुमार महजन वयम्ले नापी फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदक ितवादी
टोलीमा िमित २०६०।४।२६ मा भूलसधु ार गरी दता राजकुमार महजनको नामको िक.नं. १०३ को वबासी
ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदन यहोरामा िक. नं. १०३ घरज गासमेत ब डा ला ने ठहर्याई अ का हकमा
समेतलाई मेरो पु य ली वबासी घरज गा हो भ ने सु सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
उ लेख भएको साथै मालपोत कायालय, कलंक को २०६७।५।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
िम.नं. ५८१ िमित २०६५।१।१७ को िनणयले ितवादी ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
राजकुमार महजनका नाममा दता हन आएको सािबक नस ने ।
क ितपरु बािहरी गा.िव.स. वडा नं. २(ख) िक.नं. १ हाल इजलास अिधकृत: गीता े
क ितपरु नगरपािलका वडा नं. १६ को िक.नं. १०३ क यटु र: सदु शन साद आचाय
को ०२६.०० (०-२६-०) ववासी घरज गा आमाको इित संवत् २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शभु म् ।
नाममा रहेको भनी पनु रावेदक ितवादी राजकुमार
३
महजनले काठमाड िज ला अदालतको आदेशानस
ु ार मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
िमित २०६५।६।१३ मा गरेको कागजसमेतबाट उ
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०४९६, ०६९-RCिक.नं. १०३ को घरज गालाई पनु रावेदक ितवादीले ००९१, कत य यान र जबरज ती चोरी, नेपाल
आ नो िनजी ानसीप र यासले जोडेको नभई सरकार िव. ल मण बा तोलासमेत, नेपाल सरकार
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िव. ल मण बा तोला
सरकार प ले अिभयोग लगाउनु एक पाटो
ितवादीले मौकाको बयानमा लेखाएअनु प हो भने अिभयोग मािणत गन आव यक माण जटु ाई
यी ितवादी जोगमाया गु ङले मारे पैसा िद छु भनी अिभयोग िनस देह थािपत गराउन स नु अक पाटो
भनेकै भएपिन कुन स दभमा िकन भनेको हो के ही हो । ततु मु ामा यी ितवादी जोगमायाउपर मान
खु दैन । साउन २।३ गतेितर मान भनेको भनी वयम् स लाह र वचन िदएको भनी वादी प बाट अिभयोग
ितवादी ल मण बा तोलाले मौकामा लेखाएकोमा लगाए पिन सोको पिु हने गरी कुनै प र थितज य तथा
वारदात भने सोही समयमा नभई क रब ३ मिहनापिछ व तगु त माण गज
ु ान सके को देिखँदैन । साथै भनेको
असोज २५ गते मा भएको देिखएको छ । यिद भनेकै कुरा र वारदातबीचको कुनै ताद यता देखाउन सके को
आधारमा मारेको भए सोही भनेको समयको आसपासमा पिन पाइँदैन । के वल मौकामा सहअिभयु ले भनेको
नै वारदात भएको हनपु द यो । िनज जोगमायाको पिन र सो भनेको सनु ेको आधारमा मौकामा कागज गन
मतृ कह लाई मानस मको कुनै रसइवी रहेको, मान के ही यि ले मौकामा मा लेखाई िदएका आधारमा
कुनै योजना षड् य के ही बनाएको देिखनु पनमा सो िनजलाई मान वचन र स लाह िदएको भनी िलएको
पिन के ही रहे भएको देिखएको छै न । य तै मारे पैसा अिभयोग दाबी तथा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
िद छु भनी जोगमायाले भनेको तर पैसा भने निदएको र नसिकने ।
मा न पिन नगएको भनी ितवादी ल मण बा तोलाले
ितवादी ल मण बा तोलाले मतृ कह लाई
भनेबाट समेत जोगमायाले पैसा िद छु भनेका कारण आफूले कत य गरी मारेको वीकार गरी मौकामा र
िनजले मारेको नभई आ नै रसइवी साँ न मारेको अदालतमा बयान गरे तापिन मतृ कह सँग रहेको
प ह छ । ितवादी जोगमाया गु ङउपर अिभयोग सामान लगेको कुरामा भने इ कार रहेको देिख छ ।
दाबी िलएको यानस ब धीको महलको १ नं. ८ तोला सनु को गरगहना लटु ी लगेको भनी जाहेरीमा
अनस
ु ारको मान लगाउने कसरु गरेको मानी ऐ. १६ नं. भनेको भएपिन व तिु थित मचु ु का तथा मौकामा
अनस
ु ारको सजाय गनु पदा कसैले मारी िदए ह छ भनी कागज गनह बाट सो कुरा खु न सके को छै न । य तै
भनेकोलाई मा आधार मा न िम दैन । के वल मारी ितवादी ल मण गु ङको साथबाट तथा िनज बसे
िदए ह छ वा मार भ नल
ु ाई मा हा ो कानूनले अपराध रहेको घरबाट य तो कुनै सामान बरामद भएको समेत
मानेको देिखँदनै । िनजले सो कुरा के कुन स दभमा देिखँदनै । ८ तोला सनु को गहना मतृ कका साथमा िथयो
िकन भनेको हो, िनजले भनेअनस
ु ार गन मािनस हो र सो गहना िनज ितवादीले नै लगेको हो भ ने आ नो
होइन, िनजले सोअनस
ु ार गर्यो गरेन, भ ने यि ले दाबी मािणत गन भार माण ऐन, २०३१ को दफा
भनेपिछ भ ने र जसलाई भनेको हो उसले गरेका २५ अनस
ु ार वादी प को हनेमा वादी नेपाल सरकारले
ि याकलाप के क ता िथए भ नेज ता कुरा िवचार सो पिु गन नसके को देिखँदा चोरीसमेत गरेकोले
गनपन
ु ह छ । अथात् भ ने तथा अ ाउने मािनसले भने चोरीको महलअनस
ु ार समेत सजाय गरी िबगोसमेत
तथा अ ाएको कारणले नै आपरािधक काय गन पगु ेको भराई पाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
भए मा भ ने तथा अ ाउनेलाई सजाय हने ह छ । िजिकर पु न नस ने ।
यसमा आपरािधक काय र ितवादी जोगमाया गु ङले
ितवादीको कत यबाट मतृ कह को मृ यु
मारे ह छ भनी भनेको भ ने कुराको कुनै स ब ध तथा भएको त य स ब धमा जाहेरी दरखा तको यहोरा
काय कारण (Nexus) रहे भएको नपाइने ।
र ितवादीको बयानको यहोरा एकआपसमा िमली
46

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - १
िभडी अ य कागज माणह बाट समेत समिथत बसी उपचार गराई फिकसके पिछ २०७० साल साउन
भइरहेको पाइ छ । साथै वारदातको कृित हेदा नेपाल १५।१६ गतेितर मतृ कले यी ितवादीलाई िलन
कानूनअनस
ु ार साबालक नै मािनने १७ वष उमेर पगु ेका गएकोमा यी ितवादीले कुनै ितवाद नगरी सहमितमा
यी ितवादी ल मण बा तोला ितवादीह सँगको नै मतृ कसँगै काठमाड मा आई डेरामा पित प नीको
रसइवी साँ न रातको समयमा मान भनेर नै सोच हैिसयतमा बसेको भ ने िनजको बयान यहोराबाट
िवचार गरी मतृ कह को घरमा अवैध त रकाले वेश देिख छ । पनु रावेदनप मा उ लेख गरेज तो गरी
गरी बाउसोज तो घातक हितयारसमेत िलई पासिवक मतृ कले ितवादीलाई अपहरण गरी याई ब धक बनाई
त रकाले दईु जनाको नै ह या गरेको पाइएको छ । य तो राखेको भ ने देिखँदैन । मतृ कले ितवादीलाई िन ा
अव थामा यी ितवादी ल मण बा तोलाले अिभयोग ला ने औषिध खवु ाउने गरेको र जबरज ती करणी
दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको ठहर्याई सु अदालतले गन गरेको भनेतापिन सो कुरा तथा जबरज ती करणी
गरेको फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालतबाट गरेको भ ने त य िमिसल माणबाट पिु हन आएको
भएको फै सलालाई अ यथा भ न नसिकने ।
देिखँदनै । मनसायपूवक िन ा ला ने औषिध दालमा
मािथ िववेिचत आधार माणबाट ितवादी घोली खान िदई मतृ क सतु ेपिछ मख
ु मा कपडा कोची
ल मण बा तोलालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको घाँटीमा कपडाले कसी मारी लासलाई ग छा एवम्
महलको १३ नं. को देहाय १ नं. बमोिजम सव वसिहत कपडाले छोपी कोठाको ढोकामा बािहरबाट ताला लगाई
ज मकै द हने, ितवादी गौमाया भ ने जोगमाया मतृ कको मोबाइल पैसासमेत िलई गई ढोकाको चाबी र
गु ङले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने र ितवादी मोबाइल खोलामा याली आफू घर गएको भ ने
ल मण बा तोलाउपरको चोरीको महलको १४ को िनजको बयान यहोराबाट देिखएकोले यी ितवादीले
देहाय २ बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी मान मनसायको अभाव रही अक मात आवेशमा आई
पु न नस ने ठहर्याई सु का क िज ला अदालतको वा भिवत यपूवक ह या हन गएको हो भ नेसमेतको
िमित २०६७।५।१३ को फै सला सदर हने ठहर्याई के ही प रि थित रहे भएकोसमेत के ही देिखँदैन । य तै
पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०६८।३।६ मा ितवादीले मानिसक स तल
ु न गमु ाएको भनी िजिकर
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी िलए तापिन य तो मानिसक स तल
ु न गमु ाउने अव था
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । रहेको तथा मानिसक स तल
ु न गमु ाएको कही ँकतैबाट
ितवादी ल मण बा तोलाको हकमा साधकमा दता नदेिखए तापिन यी ितवादीले भएको यथाथ िववरण
हन आएको स दभमा समेत साधक सदर हने ।
खल
ु ाई कसरु मा सािबत रही अनस
ु धान तथा याियक
इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
ि यालाई सहयोग गरेको भने िमिसलबाट देिख छ ।
क यटु र: सदु शन साद आचाय
साथै िनजले आ नो बयान यहोरामा कसरु गरेको ित
इित संवत् २०७३ साल जेठ २४ गते रोज २ मा शभु म् । प ातापको भावनासमेत य गरेको पाइने ।
४
फौजदारी यायको उ े य अपराधीलाई द ड
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी िदई अपराधीलाई पनु ः अपराध गन अस म बनाउने
काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-१६७४, कत य तथा पनु ः अपराध गन हतो सािहत गन, अपराधी
यान, रीतादेवी पा डे िव. नेपाल सरकार
ितको सामािजक ोभ शा त पान, अपराधीलाई
पनु रावेदक उपचारको ममा मतृ ककै डेरामा िदने द डको भय देखाई समाजका अ य यि लाई
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पिन अपराध गन िन सािहत पान मा नभई ऐन, अ.बं. १८८ नं बमोिजम िनजलाई १४(चौध) वष
अपराधीको पनु ः सामािजक करण गन यास गन मा कै द सजाय हने ।
तथा अपराध गरेको ित प ातापको भावना िसजना इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
गराई अपराधीलाई असल नाग रक भई बाँ न स ने क यटु र: सदु शन साद आचाय
गरी सधु ार गनु पिन हो । यसैले अपराधीले वइ छाले इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् ।
अपराध वीकार गरी याियक ि यालाई सहयोग
५
गरेको र अपराध गरेको ित प ातापसमेत य गरेको मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
अव थामा पूरै सजाय िदई अपराधीलाई लामो पीडा काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-०२३५, लागु
तथा कु ठामा राखी रा नु द ड सजायको उ े यको औषध चरेस, नेपाल सरकार िव. अ दुल कलाम कुजडा
ि कोणले उिचत मा न सिकँ दैन । य तो अव थाको
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
सजाय िनधारण गदा याय कताले िवचार परु याउन
्
ु पन दफा १२ अनस
ु ार कसैको साथबाट लागु औषध फे ला
नै ह छ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ ले यायकतालाई परेमा कसैले खेती गरेको ज गामा लागु औषध खेती
िदएको विववेकािधकार तथा अ य िविभ न कानूनले भएको देिखएमा वा लागु औषध कसैको साथमा रहेको
तोके को द डको अिधकतम तथा यूनतम िसमाको देिखएमा सो कुरा ऐन कानूनअनस
ु ार नै राखेको हो वा
योजन पिन यही हने ।
खेती गरेको हो भनी माण परु याउने
भार ितवादीको
्
ततु मु ामा मतृ कले ितवादीउपर हने भए पिन ततु मु ामा यी ितवादीह बाट कुनै
सामािजक पले अनिु चत यवहार देिखने काय गरेको लागु औषध बरामद भएको देिखँदनै र िनजह ले
साथै यी ितवादी रीतादेवी पा डेले अपराध वीकारी लागु औषधको खेती गरेको पिन देिखँदैन । य तो
याियक ि यालाई सहयोग गरी अपराध ित अव थामा आफू कसरु दार होइन भनी माण परु याउने
्
प ातापको भावनासमेत य गरेकोले िनजलाई भार यी ितवादीह मा रहने हँदैन । वादी नेपाल
ऐनअनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा सरकारले नै िनजह को कसरु पिु हने माण पेस गन
चक पन देिखएकोले तथा सोभ दा कम १४ वष मा स नपु न ।
सजाय गदासमेत द ड सजायको मकसद पूरा हन
य तै अनस
ु धानको ममा िदएको
स ने देिखँदा िनजलाई १४ चौध वषमा कै द सजाय बयानका आधारमा सह ितवादी कजमान चमारले
गन उपयु देिखने ।
सजाय पाएकोमा सोही बयानका आधारमा यी
अतः अिभयोग दाबीअनस
ु ार ितवादी ितवादीह लाई पिन कसरु दार ठहर्याउनु पदछ
रीतादेवी पा डेले कसरु गरेको ठहर्याई मल
ु क
ु ऐन, भ ने िजिकर पिन यायोिचत देिखएन । एउटाले
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम गरेको पोलका कारण मा अ य माणले समिथत
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई सु लिलतपरु नगरेको अक ितवादीलाई सजाय गनपदछ
ु भ ने के ही
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठहर्याई हँदैन । सहअिभयु को पोल आफै ँ मा कुनै माणका
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।८।१६
पमा हण गन सिकने िवषय होइन । यिद य तो
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने पोल अ य माणबाट समिथत भएमा मा सोलाई
ठहछ । सो ठहरेपिन िनजलाई ऐनअनस
ु ार सव वसिहत माणका पमा िलन सिक छ । ततु मु ामा िनज
ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखएकोले मल
सह ितवादीको अनस
ु क
ु
ु धानको मको पोल वयम्
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िनजको अदालतको बयानबाट समेत समिथत हन पाइँदैन । य तो अव थामा आफूले इ कारी बयान
सके को छै न । य तो अव थामा यी ितवादीह
अदालतमा गरेको र सो बयानलाई आ नो सा ीले
सोमद कोहार र अ दल
ु कलाम कुजडालाई अिभयोग समथनसमेत ग रिदएकाले सफाइ पाउनु पन भनी
दाबीअनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भनी िलएको िजिकरसँग िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सहमत हन नसिकने ।
मािथ िववेिचत आधार र कारणह
अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट समेतबाट ितवादी तारा गजमेर सनु ारलाई लागु
ितवादी य सोमद कोहार र अ दल
ु कलाम औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
कुजडालाई जनही ४ वष कै द र .२१,०००/- (६)(३) बमोिजम यूनतम सजाय कै द १५ वष,
ज रवाना हने ठहर्याएको सु किपलव तु िज ला ज रवाना .५,००,०००/- (पाँच लाख पैयाँ) हने
अदालतबाट भएको फै सला के ही उ टी हने ठहर्याई ठहर्याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट ितवादीह सोमद २०६६।३।२१ मा भएको फै सला सदर हने ठहर्याई
कोहार र अ दल
ु कलाम कुजडालाई सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।३।२८
िमित २०६९।८।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन पनु रावेदक ितवादी तारा गजमेर सनु ारको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: सदु शन साद आचाय
क यटु र: सदु शन साद आचाय
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
इजलास नं. ८
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-१४२४, लागु
औषध खैरो हेरोइन, तारा गजमेर सुनार िव. नेपाल
१
सरकार
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
माण मू याङ् कन गरी िनणय गन स दभमा सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०८२८, अदालतको
ितवादीको अदालतको भनाइलाई मा िव ासयो य अवहेलना, िदिलपकुमार ठाकुर िव. च दा यादव
मानी आधार िलन सिकँ दैन । ितवादीको भनाइलाई
आफूसम आएको िनवेदनउपर र अझ
अ य माणबाट समिथत भएको छ, छै न भनी हेनपन
अदालतले समेत आदेश िदइसके को िवषयमा आव यक
ु
ह छ । ततु मु ामा यी ितवादीको अनस
ु धानको छानिबन गरी स य त य प ा लगाई िनणयसमेत गरी
भनाई र अदालतको भनाइसमेत एकआपसमा िनकासा िदनु सावजिनक िनकाय तथा पदािधकारीको
बािझएको र िनजको अदालतको भनाई िमिसल संल न कत य नै हो । काय रतपूवक भए नभएको के वल
माणह बाट समिथतसमेत भएको देिखँदैन । िनजले मौिखक आधारमा भनेर पु ् याई ं गन सिकने िवषय
के , कुन वै उ े यले उ लागु औषध आफूले राखेको होइन । यसको लािग छानिबन गरी िन कषमा पगु ी
हो वा लागु औषध भनी थाहा नपाएकै भए तापिन रतपूवक काय गरेको देिखए सोहीअनस
ु ार र बेरीतको
को-कसले िकन िदएको हो भनी भ नसमेत सके को देिखए भए गरेको कामसमेत बदर गन िनणय गरी
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उपयु िनकास िदनपु नमा रतपूवक काम नै स प न हक हने र हरेक सावजिनक िनकायको पिन
भइसके कोले आदेशानस
ु ारको काम गनको
ु औिच यता आफूले गरेको काम कारवाहीको यथाथ जानकारी
नरहेको भ नेज ता मनोगत बाहाना बनाई अदालतको िदनपु न, आफूअ तगतका िनकाय वा पदािधकारीले
आदेशानस
ु ार गनपन
ु कायबाट पि छन खोजेकोलाई गरेको कामको िनयिमतता अिनयिमतता जाँच
उिचत मा न सिकँ दैन । यसरी देखाएकै बहानाका गनपन
ु र आ नो र मातहतकाको काय स ब धमा
आधारमा कानून तथा आदेशानस
ु ारको काम भएको य आशङ् कासमेतको िनवारण गनपन
ु कत य
तथा आदेशानस
ु ारको काम गनको
ु औिच यता नै ह छ । यसो नगरे जनताको सेवा सिु वधाकै लािग भनी
नभएकोले नगरेको हो भनी मा न नसिकने ।
कानूनले वैधता दान गरेको सावजिनक िनकाय तथा
रा यको स पूण याियक अिधकारको पदािधकारीको वैधता र औिच यतामािथ नै िच
योग यायपािलकाले गदछ । जाताि क शासन खडा हनजाने ।
यव था तथा कानूनी रा यमा जनताको आधारभूत
पनु रावेदकले िश क िनयिु गन काय
अिधकारको संर ण, संिवधान तथा कानूनको अि तम रतपूवकको नै भई िज ला िश ा कायालयबाट
या या र संर ण गन अिधकार यायपािलकालाई िनयिु समेत समथन भइसके को अव थामा
ह छ । यसैले अदालतले कानूनअनस
ु ार काम गन अदालतबाट जारी आदेशानस
ु ारको कामकारवाही
गराउन सबै िनकाय, पदािधकारी र यि लाई आ नो अगािड बढाउनक
ु ो औिच यता नै नरहेकोले कुनै
आदेश वा फै सलामाफत बा य गराउँदछ । अदालतको कारवाही नगरेको हो र अदालतको आदेशको अव ा गन
आदेश वा फै सलालाई सबैले बा या मक पमा खोजेको होइन भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखए
पालना गनपदछ
। अ यथा कानूनको शासनको स ा पिन अदालतको आदेशको अव ा गन खोजेको होइन
ु
वइ छाचारीता हावी भई रा यमा अराजकता बढ् न भनी िजिकर िलनु मा अवहेलना नगरेको भ ने पिु हने
गई रा य यव थाको औिच यताको नै अ य हन आधार हन स दैन । सावजिनक िनकायले गरेको काम
जाने ।
कारवाहीमा कसैले
उठाएको र सोउपर बु नपु न
अवहेलनामा कारवाही गन िवषय अदालतमा बझ
ु ी िनणय गनु भनी अदालतबाट परमादेशसमेत जारी
कायरत यायाधीशलगायतका जनशि को मान भएको अव थामा रतपूवक काम स प न भएकोले
स मान, सरु ाका लािग वा कसैको यि गत वाथ छानिबनको औिच यता नरहेको भनी दािय वबाट
र ाथ िवकास भएको नभई जनताको याय ाि को पि छन िम दैन । यिद यसरी आदेशानस
ु ारको काम
चाहनाको र ाथ िवकास भएको िवषय हो । यसैले गन दािय वबाट पि छएमा अदालतको अवहेलना
याय स पादनको कायमा कसैले अवरोध गरेमा वा भएको होइन भ न निम ने ।
अदालतले िदएको आदेश र फै सलाको कसैले अव ा
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
गरेमा वा सोअनस
ु ार कसैले काय नगरेमा अदालतको त कालीन िज ला िश ा कायालय, रौतहटका िज ला
अवहेलना मािनने गरी संवैधािनक तथा कानूनी िश ा अिधकारीको पदमा कायरत यी पनु रावेदक
यव था ग रएको पाइने ।
िवप ी िदिलपकुमार ठाकुरले पनु रावेदन अदालत,
येक यि लाई सावजिनक िनकायले हेट डाबाट जारी भएको िमित २०७०।२।१० को
गरेको काम कारवाहीको यथाथ जानकारी पाउने परमादेशको आदेशको पालना गरेको नदेिखँदा िनजले
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अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्याई िनजलाई िमलेको नदेिखँदा सो हदस म उ टी हने ।
.५००।- ज रवाना गन गरेको पनु रावेदन अदालत, इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
हेट डाको िमित २०७०।२।१० को फै सला िमलेकै क यटु र: मि दरा रानाभाट
देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी
इजलास नं. ९
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ शभु म् ।
२
१
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी मीरा
ह रकृ ण काक , ०७०-CI-०१५९, बहाल भराई खड् का, ०७०-CR-००१६, कत य यान, िव णु
घरबाट हटाई चलन चलाई पाउँ, साङ् गे शेपा िव.अनु शमा िव. नेपाल सरकार
िव समेत
मौकामा कागज गन बिलकुमार शमा,
िववािदत िक.नं. ५८५ को ज.रो. १-८-०-० लगन साद साह, व तिु थित मचु ु कामा ब ने
ससीम िक ा ज गा नै वादीह को हक भोग वािम वमा यि ह को बकप ले घटना वारदातलाई पिु
नरही यस मु ासँग सरोकार नरहने यि सिमट ग रिदएको पाइ छ । साथै मतृ कको पो माटम रपोटमा
होटलको वािम वमा गइसके को र बहालस ब धी कुटिपटको कारणबाट ज लादेवी शमाको मृ यु भएको
करारको सत ब देज हेदा १ नोभे बर १९९८ देिख लागू भ ने उ लेख भएको देिखँदा ितवादीको कसरु थप
हने गरी ५ (पाँच) वषको अविध तोिकएकोमा करारको पिु हन आएको छ । उपयु उि लिखत आधार र
समयाविध थप गन स ब धमा दवु ै प ले सि यता कारणबाट मतृ क ज लादेवी शमाको मृ यु यी ितवादी
देखाएको नपाइँदा सो करारको औिच यतामा वेश िव णु शमाको कत यबाट भएको देिखएकाले यस
गन आव यक देिखएन । तसथ करारको समयाविध स ब धमा थप िववेचना ग ररहन पन देिखन नआउने ।
समा भइसके कोले वादीले आ नो वािम वको घर
लो ने वा नीको घरायसी झगडाबाट
ज गाबाट पनु रावेदक ितवादीलाई हटाई चलन चलाई आपसमा िववाद चकदै जाँदा ितवादीले लात
पाउँ भ ने वादी दाबी पु ने ठहर गरेको हदस म सु मु काले हार गरी हँिसयाको चोटबाट आँखामा
तथा पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै घाउ लागेको तर हँिसयाको हारबाट मृ यु भएको
देिख छ । सोबाहेक करार स झौतामा उि लिखत होइन भनी घटना मलाई ज ताको त तै देखाई
ज गाम ये वादीको वामी व नै समा भई अ य बयान गरेको देिखएको, ितवादीको अ डकोषमा
यि को वािम वमा रहेको िववािदत िक.नं. ५८५ समाएको कारणबाट झगडाले उ प िलई मतृ कको
को ज गाको समेत बहाल रकम र करार समायाविध मृ यु भएको, अ य प लाई याई मारेको नदेिखएको,
सिकएका अ य ज गाह को समेत वादीले पनु रावेदक वादिववाद बढ् दै जाँदा त काल उठेको रस था न
ितवादीबाट बहाल भराई िलन पाउने ठहर गरेको नस दाको कारणबाट मृ यु हन आएको पाइएकोले
सु फै सला त य सोलाई सदर गन गरेको पनु रावेदन मानपनस
मको पूव रसइवीको िव मानता नदेिखएको
ु
अदालत, पाटनको िमित २०६९।१०।२८ को फै सला र ितवादीको पा रवा रक पृ भूिमलाई समेत ि गत
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गदा मल
दािहने खु ाको नलीहाड भाँिचएको, दािहने घडुँ ादेिख
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय य
गरी िनज ितवादीलाई १० (दश) वष कै द सजाय हने ित ास म छाला िपि सएको, दािहने हातको कुिहनामा
ठहर गरेको रायलाई अ यथा गनपन
ु ि थित देिखन चोट लागेको तथा बाँसको िबँड लगाएको फलामको साढे
नआउने ।
ितन िफट लामो िझर रहेको र सो िझर घटना थलबाट
ितवादी िव णु शमालाई अिभयोग हरीले बरामद गरेको कुरा घटना थल लास जाँच
मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको र बरामदी मचु ु काबाट देिख छ । यसैगरी मतृ क
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द िह सीमनु ी मड को मृ यु Hypovolemic shock and
सजाय हने ठहर्याएको सु मोरङ िज ला अदालतको signs of violence बाट भएको हो भ ने मेची अ चल
फै सलालाई सदर गरी मल
ु क
ु ऐन, अदालती अ पताल, भ परु झापाबाट भएको लास जाँच परी ण
ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम राय य गरी १० वष ितवेदनबाट लेिखआएको देिख छ । यसथ िमिसल
मा कै द गन गरी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट संल न कागजातबाट ितवादी ह दी ममु ूले आ नी
िमित २०६९।९।१७ मा भएको फै सला मनािसब नै ीमतीलाई कुटिपट गरेको र सोही चोटको कारणबाट
देिखँदा सदर हने ।
नै मतृ क िह सीमनु ी मड को मृ यु भएको कुरामा िववाद
इजलास अिधकृत : य साद आचाय
नदेिखने ।
क यटु र: उ रमान राई
िनजलाई मानपनस
मको पूव रसइवी
ु
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् । रहेभएको पिन िमिसलबाट देिखन आएको छै न ।
२
अिधकार ा अिधकारीसम एवम् अदालतमा
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना समेत आफू र मतृ क ीमतीसमेतले मादक पदाथ
धान म ल, ०७०-CR-१५७४, कत य यान, सेवन गरेको अव थामा घर जाउँ भ दा मतृ कले घर
ह दी मुमू िव. नेपाल सरकार
जान नमा दा मादक पदाथको नसाले मातेको सरु मा
ितवादी ह दी ममु ूले आफूले मादक पदाथ ितवादी ह दी ममु ूले आ नो ीमती मतृ क िह सीमनु ी
सेवन गरेको र ीमतीलाई फलामको िझरले शरीरमा मड लाई फलामको िझरले कुटिपट गरी सोही चोटको
य त हार गदा चोट ला न गएको र कमजोर आिथक कारणबाट ीमती िह सीमनु ी मड को मृ यु भएको
अव थाको कारण उपचार गराउन नस दा मृ यु हन र आरोिपत कसरु गरेकोमा पूण पले सािबित भई
गएको भनी अिधकार ा अिधकारीसम बयान बयान गरी अदालतलाई इ साफ गनमा सहज तु याई
गरेको र आफूले कसरु गरेको हो भनी सोही बयानलाई िदएको अव था देिख छ । िह सीमनु ी मड घाइते
समथन गन गरी अदालतमा समेत बयान गदा वीकार भएपिछ आिथक अव था कमजोर रहेकोले उपचार
गरेको पाइ छ । मादक पदाथ सेवन गरी ह दी ममु ूले गराउन नसके को भनी ितवादीले बयान गरेको तथा
आ नी ीमती िह सीमनु ी मड लाई फलामको माछा घटना वारदात गदाको समयमा मादक पदाथ सेवन
मान िझरले हार गरी मरणास न अव थामा बनाई गरेकोसमेतका आधारलाई ि गत गरी ितवादीलाई
कही ँकतै उपचार गराउन नलागी आ नै घरमा राखेको सव वसिहत ज मकै द गदा चक पनस ने देिखँदा
र सोही चोटको कारण िनजको मृ यु भएको भनी रघवु ीर कै द अठार (१८) वष हन मनािसब देखी मल
ु क
ु ऐन,
मड को िकटानी जाहेरी दरखा त परेको देिख छ । अ.बं. १८८ नं. बमोिजम झापा िज ला अदालतबाट
यसैगरी घटना थल लास जाँच मचु ु का हेदा मतृ कको िमित २०६८।१२।२६ मा फै सला हँदा य भएको
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राय सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट कागज गरेको देिख छ भने ितवादी राजकुमार राना
य भएको राय िमलेकै देिखने ।
घटना भएको िदन िमित २०६८।११।२८ मा राित
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, १४:०० बजे आउट गई िमित २०६८।१२।२९ िबहान
यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीत ऐ. ऐनको १०:०० बजे गणमा हािजर भएको भ ने नेपाली सेना
१३(३) अनस
ु ारको कसरु गरेको देखी ितवादी िसंहनाथ गणको िमिसल संल न प बाट देिख छ ।
ह दी ममु ूलाई मल
ऐन, यानस ब धीको मतृ क मान वज थापाले ितवादीक ीमती सभु ा
ु क
ु
महलको१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द िवशंखको मोवाइलमा कुरा ग ररहने एवम् मतृ क
हने ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द र ितवादी राजकुमार रानाबीच मोवाइलमा कुरा
वष अठार (१८) कै द सजाय गन रायसिहतको झापा भई घटना थलमा भेट्ने स लाह भएको भ ने
िज ला अदालतबाट िमित २०६८।१२।२६ मा भएको ितवादीको बयानबाट खल
ु ेको र मतृ क मान वज
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको थापाको मोवाइल न बरबाट ितवादीको ीमतीको
िमित २०७०।४।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा मोवाइल न बरमा घटना भएको िमित २०६८।११।२८
रायसिहत सदर हने ठहछ । ितवादी ह दी ममु ूलाई र सो िदनभ दा अगािडसमेत पटकपटक फोन आएको
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पनजाने िमिसल संल न कल िडटेल रेकडबाट समेत देिख छ ।
देिखन आएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. यसथ िनज ितवादी राजकुमार रानाले मतृ क मान वज
बमोिजम वष १८ (अठार) कै द सजाय हने ।
थापा आ नो ीमतीसँग स पकमा रहेको िनहँमा िनज
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
मतृ कसँग पटकपटक टेिलफोनमा समेत िववाद गरी
क यटु र: उ रमान राई
एका त ठाउँमा भेटी मतृ कको टाउकोमा लाठी हार
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् । गरी सोही कारण मान वज थापाको मृ यु भएको कुरामा
३
िववाद नरहने ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ५
धान म ल, ०७०-CR-१०५५, कत य यान, नं.मा “ यान िलने इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले
राजकुमार राना िव. नेपाल सरकार
आफूले गरेको कत यले मािनस मला भ नेज तो
मान वज थापाको मृ यु टाउकोमा परेको बोधो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा यसै ारा के ही भई
व तु वा हितयार (Blunt force object) को चोटबाट कुनै मािनस मन गएको भिवत य ठहछ” भ ने यव था
भएको भनी शव परी ण गरी ितवेदन िदने िवशेष ले रहेको छ । ततु स दभमा हेदा भिवत य हन यान
बकप गरेको देिख छ । ितवादी राजकुमार रानाले िलनेस मको इिवलाग नभएको वा मनसाय नभएको
िनजको ीमतीको साथी सिु वना लामाको मोवाइल र गरेको कत यले मािनस मला ज तो नदेिखएको
नं. ९८१३३४६२०७ मा फोन गरी आ नो ीमती हनपु छ । आफूले गरेको कामबाट मािनस मन स छ
सभु ासँग कुरा गरी तेरो मा छे लाई भेट्न िठमी जा छु भ ने प रणामको ान पिन हनहु दँ नै । भिवत यबाट
भनेको र पनु ः सोही फोनमा तेरो मा छे लाई टाउकोमा घटना घट् न गएको भ ने िजिकर िलनेले सो काय
लाठी हानेको िथएँ तथा मान वजको फोन आएपिछ दघु टना िथयो । आपरािधक मनसाय र ानले ग रएको
ीमान् र आफूबीच झगडा भएको भनी ितवादीको िथएन । काम गदा उिचत सतकता र सावधानी
ीमती सभु ा िवशंखले अनस
ु धान अिधकारीसम रािखएको िथयो भ ने मािणत गनपन
ु ह छ । यसमा
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मतृ कसँग ितवादीले पटक पटक ीमतीको कुरा िझक ज कु था को मृ यक
ु ो कारण “Internal bleeding
िववाद गरेको तथा मतृ कको ह या गन मनसायसिहत due to liver injury resulting in shock” भनी
भेट्ने योजना बनाई मतृ कसँग स लाह गरी एका त लेखी आएको देिख छ भने घा जाँच के स फाराम र
ठाउँमा बोलाएर भेटी वादिववादसमेत गरी टाउको घटना थल लास जाँच मचु ु कासमेतबाट सो कुरालाई
ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गरी सोही चोटका समिथत गरेको पाइ छ । यसथ मतृ क ज कु था को
कारण मतृ कको मृ यु भएको देिखएको हँदा ितवादी मृ यु ितवादी रामिदल चौधरी भ ने बहादरु डगौराले
राजकुमार रानाले िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग कुटिपट गरी खेतमा फािलिदएको कारण िनजकै
सहमत हन नसिकने ।
कत यबाट भएको कुरामा िववाद नरहने ।
ितवादी राजकुमार रानाले अिभयोग
ततु मु ाको स दभमा हेदा वारदातको
दाबीबमोिजम मल
ऐन,
यानस ब धीको प रि थित, घटना थल कृित मचु ु का, व तिु थित
ु क
ु
महलको १३(३) बमोिजम कसरु गरेको देिखँदा िनज मचु ु का र जाहेरी दरखा तसमेतबाट िनज ितवादीले
ितवादीलाई सोही महलको १३(३) नं. अनस
ु ार उिचत सावधानी र सतकता अपनाएको िथयो तथा
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको भ परु िज ला िनजलाई आफूले गरेको कायबाट मािनस मन स छ
अदालतको िमित २०६९।८।१८ को फै सलालाई भ ने प रणामको ान िथएन भ न सिकने अव था
सदर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित देिखँदनै । तसथ िनजले भिवत यतफ सजाय हनपु न
२०७०।५।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भनी िलएको िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । यसैगरी
इजलास अिधकृत : य साद भ राई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
क यटु र: उ रमान राई
मा “लाठा, ढुङ्गा र साधारण सानाितना हितयारले
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् । कुटी हानी रोपी घोची वा अ यान मन गैर कुरा
४
गरी यान मरेमा एकै जनाले मा सो काम गरी यान
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना मारेमा सोही एकजना र धेरज
ै नाको हल भई मारेमा
धान म ल, ०७०-CR-१५८६, कत य यान, यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भ ने माणबाट
बहादुर डगौरा िव. नेपाल सरकार
देिखन ठहन आएमा सोही मािनस मु य यानमारा
ितवादी रामिदल चौधरी भ ने बहादरु ठहछ । य तालाई सव वसिहत ज मकै द गनपछ
ु ।
डगौराले मतृ क ज कु था ले र सी सेवन गरी मलाई सोबाहेक अ लाई र यसैले मारेको वा यसैका चोटले
गाली गलौज गरेकोले िनजलाई आँगनमा धके ली मरेको भ ने कुरा सो हातहितयार छाड् ने कसैउपर कुनै
घरतफ गएको हँ भनी अिधकार ा अिधकारीसम र माणबाट देिखने ठहन नआएमा सबैलाई ज मकै द
अदालतमा बयान गरेको देिख छ । यसैगरी ितवादी गनपछ”
भ ने कानूनी ावधान रहेको पाइ छ ।
ु
बहादरु डगौराले मेरो ीमान् ज कु था लाई कुटिपट
ततु स दभमा ितवादी र मतृ कका बीचमा नलको
गरी शरीरका िविभ न भागमा चोट लागी घाइते भएको िवषयलाई िलएर वादिववाद भएको र सोही िववादको
र उपचारको ममा मृ यु भएको भनी पा चौधरीले कारण मतृ कलाई ितवादीले शरीरको िविभ न भागमा
िकटानी जाहेरी िदएको र सो जाहेरीलाई समथन गन कुटिपट गरेको र सोही कुटिपटको चोटपटकबाट
गरी अदालतमा समेत बकप गरेको पाइ छ । महाकाली मतृ कको मृ यु भएको भनी जाहेरी दरखा त िदएको
अ चल अ पतालको शव परी ण ितवेदनमा मतृ क र सोलाई समथन गरी बकप गरेको देिखएको तथा
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मतृ कको शरीरमा चोटपटक लागेको भ ने कुरा घाजाँच
सोमबहादरु ख ीको िकटानी जाहेरी दरखा त
के स फारामबाट देिखएको, मतृ कको मृ यु कलेजोमा तथा ितवादी िहरा नेपालीको घरको भइु मँ ा गो को
पन गएको चोटपटकबाट आ त रक र ाव भई टाउको रहेको तथा बाँसको डोकोमा गो को मासु
भएको भ ने कुरा शव परी ण ितवेदनबाट देिखन राखेको र गो काटी खाएको तथा सो गो काट् दा
आएकोले ितवादीले कुटिपट गरी िनजले मतृ कलाई योग ग रएको हँिसया, फलामको दाउ, जे ा झोला
तल खेतमा फािलिदएको कारणबाट आ त रक रहेको भनी बरामदी तथा खानतलासी मचु ु कामा
र ाव भई मतृ कको मृ यु भएको कुरा िमिसल संल न उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी गो काट् दा योग
माण र कागजातह बाट देिख छ । यसथ पनु रावेदन भएको ह रयो सेउला, रगत, हड् डीको टु ा, गो को
अदालतले गरेको फै सलालाई अ यथा मा न नसिकने । छाला, िहराबहादरु नेपालीले योग गरेको ढाकाको
ितवादी रामिदल चौधरी भ ने बहादरु टोपी भेिटएको भ ने घटना थल कृित मचु ु कामा
डगौरालाई अिभयोग मागदाबीअनु प मल
ु क
ु ऐन, उ लेख भएको तथा मौकामा िखिचएको फोटोसमेत
यानस ब धीको महलको १३(३) नं अनस
ु ार देिखएबाट िजउँदो गो काटी मारेको कुरामा िववाद
सजाय हने कसरु गरेको ठहरी सोही महलको १३(३) देिखने ।
नं. अनस
ितवादी िदलबहादरु दमाईले अदालतमा
ु ार सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई
ितवादी र मतृ कबीच मतृ कलाई कत य गरी मा रिदनु बयान गदा आफू गो काट् ने कायमा संल न नरहेको
पनस मको कुनै रसइवी रहे भएको भ ने देिखन भनी इ कारी बयान गरेको देिख छ भने सह ितवादी
नआएकोले ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको गोरे नेपालीले आफूले गो मारेको हो र यस कायमा
सजाय गदा चक पन देखी ऐ. ऐन अ.बं.१८८ नं. अ को संल नता छै न भनी बयान गरेको पाइयो ।
बमोिजम िनज ितवादीलाई १० (दश) वष कै द सजाय यसैगरी जाहेरवाला सोमबहादरु ख ीले िदलबहादरु
तोक राय य गरेको िमित २०७०।१।१५ को सु दमाईलाई ितवादी िहराबहादरु नेपालीले बोलाएर मासु
क चनपरु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरी िलन गएको हो भनी बकप गरेको देिख छ । ितवादी
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको िदलबहादरु दमाईको इ कारी बयानलाई समथन
१३(३) नं. अनस
ु ार कसरु दार ठहर्याई सोही ऐनको गद ितवादी िहराबहादरु नेपालीले बोलाएप ात्
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम दश (१०) वष कै द सजायको िदलबहादरु दमाई मासु िलन गएका हन् भनी िनजका
ताव गरी य भएको पनु रावेदन अदलत, सा ीह च बहादरु ख ीसमेतले अदालतमा बकप
महे नगरको िमित २०७०।५।२४ को रायसिहतको गरेको देिख छ । यसथ िदलबहादरु दमाईसमेतको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
संल नता भई उ गो काटी मारेको भ ने कुरा िमिसल
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
संल न माणह बाट मािणत हनस ने देिखएन ।
क यटु र: उ रमान राई
ितवादी िदलबहादरु दमाई गो काट् दाको अव थामा
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् । वारदात थलमा उपि थत रहेको र गो काट् ने कायमा
५
संल नता रहेको भ ने पिु हन नस ने अव थामा
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा
धान म ल, ०७०-CR-०८१३, गौवध, नेपाल मा न निम ने ।
सरकार िव. िदलबहादुर दमाई
ततु मु ाको स दभमा हेदा, ितवादी
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िदलबहादरु दमाई कसरु मा इ कारी रही अदालतमा नाउँमा नामसारी भई मालपोत कायालय, सनु सरीबाट
बयान गरेको तथा सह ितवादीह म ये गोरे नेपालीले िमित २०६३।१।२४ मा र.नं. ८०१७क बाट
आफूले टाउकोमा दईु पटक हानी गो मारेको, अ को अंशब डाको िलखत पा रत भई छु िभ न भएको भ ने
संल नता छै न भनी बयान गरेको अव थासमेत देिख छ । यसरी अिघदेिख नै यवहार माणबाट वादी
देिख छ । जाहेरवाला सोमबहादरु ख ीले समेत ितवादीह अलग अलग रही ितवादीह बीचमा
ितवादी िहराबहादरु ले बोलाएर िदलबहादरु दमाई समेत अंशब डा भइसके को र वादी ितवादीह को
मासु िलन गएको भनी बकप गरेको अव थामा िनज बसोबास अलग–अलग रहेको कुरा िमिसल संल न
ितवादी िदलबहादरु दमाईले अिभयोग दाबीबमोिजम मतदाता नामावलीको वतनबाटै देिखएको छ । साथै,
कसरु गरेको अव था नदेिखएको हँदा वादी नेपाल वादी ितवादी दवु ै प ले छु ाछु ै पमा ख रद िब
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन यवहार गरेको िमिसल संल न िलखतह ले देखाएका
नसिकने ।
त यह अ यथा हन नस ने हँदा मु ा दोहोर्याई हेन
अतः मािथ िववेिचत त य, माण, कानूनको िन सा दान गदा हण ग रएको आधारसँग सहमत
आधारबाट ितवादीह िहराबहादरु नेपाली, गोरे हन नसिकने ।
नेपाली तथा िदलबहादरु दमाईलाई मल
मािथ िववेिचत आधार, माण र कारणह
ु क
ु ऐन,
चौपायाको महलको १ नं. अनस
ु ारको कसरु मा सोही समेतबाट वादीका हजरु बबु ा सोखी पि डत र
महलको ११ नं. बमोिजम जनही बा (१२) वष कै द ितवादीह का बबु ा तथा हजरु बबु ाबीच २०३४।९।२७
सजाय हने ठहर्याएको सु पवत िज ला अदालतको भ दा अगािड नै िभ न भइसके को देिखन आएकोले
िमित २०६९।५।१४ को फै सलालाई पनु रावेदन अंशब डाको महलको ३० नं. बमोिजम वादीले
अदालत, बागलङ
ु बाट ितवादी िदलबहादरु दमाईको ितवादीह स यनारायण, िशवनारायण, भरत, याम
हकमा के ही उ टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट िनज र रामच पि डतबाट अंश नपाउने हँदा िनजह
ितवादी िदलबहादरु दमाईले सफाइ पाउने ठहर उपरको वादीको िफराद दाबी पु न नस ने ठहर्याई वादी
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को िमित र अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिु झएका िभखो पि डतबीच
२०७०।३।१६ को फै सला िनजको हकमा िमलेकै दाजभु ाइ नाता रहेको र िनजह बीच अंशब डा नभएको
देिखएको हँदा सदर हने ।
भ ने दवु ै प को मख
ु िमलेकै अव था देिखँदा वादीबाट
इजलास अिधकृत: य साद भ राई
पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उ लेख भएको
क यटु र: उ रमान राई
ज गा स पि बाट नरमगरम िमलाई वादीले २ भागको
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् । १ भाग अंश पाउने ठहर्याई सु सनु सरी िज ला
६
अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६८।१०।२५ मा
धान म ल, ०७०-CI-०९६५, अंश चलन, सु ू भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पि डत िव. स यनारायण पि डत
इजलास अिधकृत : य साद आचाय
ितवादीह को आमा तथा हजरु आमा क यटु र: उ रमान राई
सोिनयाको वगवास भएप ात् िनजको नाउँको ज गा इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज .. शभु म् ।
िनजका २ भाइ छोराह स यनारायण, िशवनारायण
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७
यसैको अभावमा ितवादीले पीिडतउपर करणी नगरेको
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना र करणीको उ ोग मा गरेको भनी ठहर गनु यायसङ् गत
धान म ल, ०७१-CR-१४९२, जबरज ती करणी, देिखँदनै । कानूनी पमा हेन हो भने पिन जबरज ती
हरे नारायण देव िव. नेपाल सरकार
करणी हनको िनि त ीको योिनिभ पु ष जने ीय
करणीस ब धी कसरु मानव ित ा, पूण पमा वेश भएकै हनपु न, ीको क याजाली
आ मस मान र नारी अि मतासँग स बि धत मानिसक (Hymen) याितएको वा फाटेकै हनपु न वा पु ष
समवेदनासँग जोिडएको कसरु पिन हो । यस कारको वीय योिनमा खलन भई योिनको व रप र वीय वा
िवषयमा वाि छत संवेदनशीलता नअपनाई योिन सोको दाग लागेकै हनपु न अिनवायतासमेत रहेको
तिव छे द भएको कुराको मापनलाई नै सवािधक छै न । वीय खलनसिहत वा रिहत योिनको बा
मह व िदनु यायोिचत हँदैन । यसैले Hymen intact भागिभ आंिशक िलङ् ग वेश गराउनु मा पिन
छ भ ने आधारमा मा ै अ य माण र प रि थितलाई कानूनी योजनको िनि त जबरज ती करणीको कसरु
एकाितर प छाएर कसरु कायम नहने ठहर गनु मनािसब हन पया ह छ ।” भनी िस ा त ितपादन भएको
देिखँदैन । यसैगरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीका देिख छ । यसथ ततु मु ाक पीिडत बािलकाको
महलको १ नं. मा भएको २०६३ सालको संशोधनबाट Hymen intact रहेको भ नेस मका आधारमा
थप भएको प ीकरण (ग) अनस
ु ार योिनमा िलङ् ग अ य माणबाट कसरु दार मािणत भएका ितवादी
आंिशक पमा मा पसेको भए पिन जबरज ती करणी हरे नारायण देवलाई कसरु बाट उ मिु िदनु मनािसब
योजनका लािग काय पूरा भएको मा नपु न ।
देिखएन । तसथ पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
वतमान स दभमा िलङ् गको पूण वेश भएको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
हनपु दछ, क याजाली याितएको देिखनपु छ, योिन
मािथ िववेिचत त य, माण, कानूनसमेतका
तिव छे द भएको र वीय खलन भएकै देिखनु पदछ आधारमा ितवादी हरे नारायण देवले जबरज ती
भ ने कुरालाई अि तम मापद ड बनाएर याय िन पण करणीको उ ोग गरेको ठहर गरी सु स री िज ला
गनु उि लिखत जबरज ती करणीका महलको १ नं. अदालतबाट िमित २०७१।१।२४ मा भएको फै सला
को प ीकरण (ग) को मम र भावनाअनक
ु ू ल हँदैन । िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी गरी िनज ितवादी
स मािनत सव च अदालतबाट जबरज ती करणीको हरे नारायण देवलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
कसरु कायम हनको लािग Hymen rupture भएकै करणीका महलको ३(२) नं. बमोिजम १० (दश)
हनपु न अिनवायता छै न, Semen फे ला नपरेको वष कै द सजाय गरी ितवादीबाट पीिडतलाई उ
तथा Hymen intact रहेको अव थामा पिन अ य महलको १० नं. बमोिजम .७५,०००।– (पचह र
कुरालाई मू याङ् कन गरेर जबरज ती करणीको हजार पैयाँ) ितपूितसमेत भराई िदने ठहर्याएको
कसरु ठहर गनपदछ
भनी निजर ितपादन भएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित २०७१ । ९।
ु
देिख छ । अजनबहाद
रु पा डे िव. नेपाल सरकार २३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ु
नेकाप २०६५, अङ् क १, प.ृ ११० िन.नं. ७९२३ इजलास अिधकृतः य साद भ राई
मु ामा “ ितवादीको िलङ् गको पूण वेश (Complete क यटु र: उ रमान राई
penetration) र वीय योिनमा खलन (Emission of इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् ।
semen) नभएको अव थामा यसैलाई आधार बनाएर
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य तो माण परु याउन
नसके को अव थामा य तो
्
इजलास नं. १०
स पि सबै अंिशयारको हक ला ने सगोलको स पि
मािन छ । िक.नं. ७३९ र ७४० घर ज गाका वादी
१
ितवादीह सँगै बसेको अव थामा ख रद गरेको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा िमिसल संल न माणबाट देिखन आउँछ । ती िववािदत
खड् का, ०७०-CI-०९७२, अंश चलन, लिखकुमार घरज गाह अंशब डाको १८ नं. अनस
ु ार ब डा गन
रौिनयार िव. भोला साद रौिनयार
कर नला ने िकिसमको स पि हो भ ने सबदु माण यी
अंश यि को नैसिगक अिधकारको पनु रावेदक/ ितवादी लखीकुमार रौनीयारले व तिु न
िवषय रहेकाले अंशब डा भइसके को देिखने यथे आधारमा गज
ु ान सके को िमिसलबाट एकातफ देिखएन
माणका अभावमा यी वादी ितवादीह बीच भने अक तफ यी वादी ितवादी अंिशयार भएकोमा
अंशब डा भई छु ई िभ न भइसके को मा न िम ने िववाद देिखँदनै । वादी ितवादी सोही घरमा बसेको
देिखँदैन । घरको न सा ितवादीको नामबाट पास अव थासमेत देिख छ । ियनीह बीच िविधवत् पमा
भएको कारोबारको स ब धमा यानमा दता भएको, घर ब डा भएको अव थासमेत देिखएन । िववािदत घरज गा
भाडामा िलएको स ब धमा घरधनीसँग स झौता भएको पनु रावेदक / ितवादीको एकलौटी हक ला नु पछ भ ने
भ ने मा आधारले िववािदत घर ज गा सगोलको आजन िव ान् कानून यवसायीह को बहस एवम् पनु रावेदन
नभई िनजी आजन हो भ ने पिु हँदैन । माणको स.फौ. िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
२०२ को वादी रीता रौिनयार र ितवादी ितले र
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट िक.नं.
रौिनयार भएको स ब धिव छे द मु ा र दे.नं. ४७९६ ७३९ र ७४० का ज गा र सोमा बनेको घरसमेत सबै
को मु ामा वादीसमेतले िदएको ितउ र िजिकरलाई अंिशयारमा ब डा गरी काठमाड िज ला अदालतको
यी ितवादीले माणको पमा उ लेख गरेको िमित २०६७।९।१४ को फै सलालाई सदर गरेको
देिख छ । ती मु ामा पैतक
ृ स पि नभएको भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।५।२८
उ लेख गरेकोमा ततु मु ामा पैतक
ृ स पि को को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िववाद पिन देिखँदैन । िक.नं. ७३९ र ७४० को ज गा इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
र घर सगोलको आजन हो होइन भ ने िववाद भएको क यटु र: याम साद रे मी
र सगोलको आजन भ ने पिु भई िनजी आजन हो इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभु म् ।
भ ने प देिखँदैन । ती मु ाह को ितउ रबाट
२
वादी ितवादीबीच अंशब डा नै भइसके को भ ने प मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
उ लेख भएको पिन नपाइने ।
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०४३९, मोही
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) नामसारी, सोनालाल साह कानु िव. गोबधन महतो
अनस
ु ार अ यथा मािणत नभएस म एकाघरसँग धानुक
का अंिशयारह म ये जनु सक
ततु िववादको ज गाको मोही यी यथ
ु ै अंिशयारका नाममा
रहेको स पि सगोलको स पि हने यव था गरेको / वादीका िपता सीताराम महतो भएको िमिसलबाट
छ । कुनै स पि आ नो मा एकलौटी हो भ ने देिख छ । यी यथ का आमा बबु ाको मृ यपु ात् उ
कुराको माण य तो यि ले नै परु याउन
पु छ । ज गा मेले जोतकमोद गरी कुतवाली बझ
्
ु ाउँदै गरेकोले
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मेरा नाउँमा नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी दाबी भएकोमा गनपन
ु दािय व गैर िनजामती कमचारीबाट गराउन
यी वादीका आमा बाबु दवु ैजनाको मृ यु भइसके को निम ने भनी भएको िवप ी अि तयार दु पयोग
अव थामा ज गाधनी सोनालाल कानल
ु े भूिमस ब धी अनस
ु धान आयोगको िनणय र सो अनस
ु ारको
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनस
ु ार प याएको प ाचारसमेतबाट यी िनवेदकह को संवधै ािनक तथा
यि लाई मोही रोजेको छु समेत भ न सके को कानूनी हक अिधकार हनन् भएको अव थासमेत
िमिसलबाट देिखँदनै । यसरी कानूनले िनिद गरेको देिखन नआउने ।
कायिविध पिन पूरा नगन जोतकमोद गन मतृ क मोहीको
अतः मािथ िववेिचत आधारमा िनवेदकह को
हकवालालाई पिन मोही नामसारी नगन काय कानूनतः संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार हनन् भएको
िम ने नदेिखँदा वादी दाबीबमोिजम मोही नामसारी नदेिखएकोले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
हनपु न होइन भ ने िव ान् कानून यवसायीको बहस इजलास अिधकृत: िशवलाल पा डेय
एवम् पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन क यटु र: िसजन रे मी
नस ने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभु म्
अतः मािथ उि लिखत आधार माणबाट
२
वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको सु भूिमसधु ार कायालय, मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
बाराको िमित २०६९।६।२१ को िनणय उ टी भई काशमान िसंह राउत, ०६७-WO-०८४१,
वादी दाबीबमोिजम मोही नामसारी हने ठहर्याएको उ ेषण, िव कुमार अ वालको वारेस भई आ नो
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०।१०।२६ हकमा समेत सुिमतकुमार अ वाल िव. िज ला शासन
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कायालय, रौतहटसमेत
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
िववादको िवषय मौिखक करारसँग स बि धत
क यटु र: याम साद रे मी
रहेको देिख छ । करार उ लङ् घन भएको भए करार
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४ गते रोज ६ शभु म् । ऐन, २०५६ बमोिजम कानूनका यादिभ स बि धत
िज ला अदालतमा मु ा गनपनमा
िनवेदकले कानूनी
ु
इजलास नं. ११
उपचारको बाटो हँदाहँदै रट े बाट उपचार मा न
आएको देिख छ । साधारण अिधकार े बाट
१
उपचारको यव था हँदाहँदै िनवेदकह असाधारण
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी अिधकार े मा वेश गरेको देिखँदा िनवेदक याय
काशमान िसंह राउत, ०६७-WO-०८०६, ा गन असल िनयतका साथ अदालत वेश गरेको
उ ेषण / परमादेश, बैजु ठाकुरसमेत िव. अि तयार देिखँदनै । अदालत याय ा गनको लािग आउने ठाउँ
दु पयोग अनुस धान आयोग, टङ् गालसमेत
हो । कसैलाई दःु ख िदन अदालत आउनु दभु ा यपूण
िनवेदकह लाई गा.िव.स. सिचवको दरब दी हने ।
पूित नभएको अव थामा गा.िव.स. सिचवले गन काय
करारको िवषयसँग स बि धत िववादको
गन खटाइएकोमा हाल थानीय गा.िव.स.मा रहेको कानूनी उपचारका लािग यादिभ स बि धत िज ला
गा.िव.स. सिचवह को दरब दी पूित भइसके को अदालतमा िफरादप दायर गन पाउने कानूनी
देिखएको र िनजामती कमचारीका हैिसयतले पूरा यव था भएकोमा िनवेदकह सो उपचारको बाटोमा
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नलागी असाधारण अिधकार े बाट यस अदालतमा र िदन निम ने सूचना कारण जनाई िदन निम ने
रट िनवेदन िलई आएको देिखने ।
भनी जानकारी गराएको, िवप ी तारानाथ दाहाल
िनवेदकह ले िनवेदनमा बदरका लािग माग कानूनबमोिजम गो य रा नु पन सूचना उपल ध
गरेको िज ला शासन कायालय, रौतहटको िमित गराउन कानून ारा तोिकएको यि नरहेका, िनज
२०६७/१०/१२ को िनणय गौर नगरपािलकाबाट िमित कानून ारा गो य रा नु पन सूचना मा ने साथक
२०६७/१०/२० मा काया वयन भइसके को भ ने गौर स ब ध र सरोकारको यि समेत नदेिखने ।
नगरपािलकाको िमित २०६७/१०/२० को प एवम्
करको दािय वमा कानून ितकूल भए
िनवेदन यहोराबाटै पिु भएको देिखएको, िनवेदकले तत् िनकायबाट हे रने िवषय हो । कर िनधारण कर
आ नो िनवेदनमा मािसक पमा भाडा बझ
ु ाई पसल कायालयले गन हो । कर िनधारण हँदा शासिनक
स चालन ग ररहेको भनी उ लेख नगरेको, आ नो पनु रावलोकन आ त रक राज िवभाग र राज
िनवेदन दाबीलाई पिु गन नसके को र िनवेदकह को यायािधकरणबाट हनस ने कानूनी यव था रहेको
साधारण अिधकार े बाट उपचार पाउने भावकारी देिख छ । यवसायीले कर छली गरेको िवषय राि य
वैकि पक अव था हँदाहँदै असाधारण अिधकार े मा सूचना आयोगको िवषय र े ािधका रभ पन िवषय
वेश गरेको देिखएकाले िमित २०६७।१०।१२ को हन नआउने ।
िज ला शासन कायालय, रौतहटको िनणय तथा
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ ले
सोही िनणयका आधारमा भए गरेका काम कारवाही सावजिनक िनकायको काम कारवाही लोकताि क
उ ेषणको आदेशबाट बदर गनपन
ु र िनवेदकह लाई प ितअनु प खल
ु ा र पारदश बनाई रा यलाई
पनु ः उ भाडाको घर पसलमा ब न िदनु भनी नाग रक ित जवाफदेही र िज मेवार बनाउने ।
परमादेशको आदेश जारी गनपन
िनजी यापा रक फम वा ित ानले
ु अव था िव मान
नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
कर िनधारणका लािग पेस गरेका यि गत िनजी
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा डेय
कागजातह , जसलाई संिवधान तथा कानूनले नै गो य
क यटु र: िसजन रे मी
रा नु पन भनी तोके को देिख छ । य ता करस ब धी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभु म् । यि गत सूचना भारत, बेलायतलगायत अ तराि य
३
जगतमा समेत अनित य रहने कानूनी यव था
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी गरेको र ती मल
ु क
ु का अदालतबाट फै सलासमेत भएको
काशमान िसंह राउत, ०६९-WO-०८४५, देिख छ । नेपालको अ त रम संिवधान तथा कानूनी
उ ेषण, आ त रक राज व िवभाग, लािज पाटको यव था हेदा पिन करस ब धी सूचनाको गोपनीयता
तफबाट ऐ.का महािनदशक टंकमिण शमा िव. राि य कायम गरेको नै देिखने ।
सूचना आयोग, काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
िवप ी तारानाथ दाहाललाई िनजी यापा रक
३५ कोटे र पे रसडाँडासमेत
फम तथा ित ानले यि गत कर िनधारणका लािग
तारानाथ दाहाललाई आ त रक राज पेस गरेका करस ब धी सूचना तथा ती िनजी यापा रक
िवभागले िदन िम ने सूचना उपल ध गराई सके को फम तथा ित ानले िनजी पमा लेखा परी क िनयु
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गरेको सूचना उपल ध गराउन निम ने संवैधािनक आउने ।
तथा कानूनी यव थािवपरीत आ त रक राज
तसथ मािथ उि लिखत आधार र कारणबाट
िवभागले गरेको िनणयउपर पनु रावेदन सनु ी िवप ी दाबीको घरज गा नै िनवेदकको िनिववाद हकको
तारानाथ दाहालले माग गरेका स पूण सूचना िबना िवषय नदेिखएको अव थामा िनषेधा ाको आदेश
शु क उपल ध गराउने गरी राि य सूचना आयोगबाट जारी गन निम ने र सामा य उपचारको िवषयमा रट
िमित २०६९।९।२९ मा भएको िनणय तथा सो े को रोहबाट वेश गन निम ने भएकोले पनु रावेदन
िनणयअनस
ु ार भए गरेका कायह कानूनस मत मा न अदालत, राजिवराजबाट िनवेदन खारेज गन गरी
निम ने ।
भएको िमित २०७०।४।२७ को आदेश िमलेकै देिखँदा
तसथ उि लिखत त य, माण र सदर हने ठहछ । िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न
कानूनका आधारमा राि य सूचना आयोगबाट नस ने ।
िमित २०६९।९।२९ मा भएको िनणय तथा सो इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
िनणयअनस
ु ार भए गरेका कायह समेत कानूनस मत क यटु र: रानु पौडेल
नदेिखएकाले उ िनणय तथा सो िनणयअनस
ु ार भए इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् ।
गरेका काम कारवाहीह उ ेषणको आदेश ारा बदर
२
हने ।
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा डेय
खड् का, ०७१-CI-०४८०, परमादेश, मोती िसंह
क यटु र: िसजन रे मी
खड् का िव. िज ला शासन कायालय, डोटीसमेत
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभु म् ।
व ततु ः पनु रावेदकले िज ला शासन
कायालयमा िदएको िनवेदनउपर सो कायालयले
इजलास नं. १२
कारवाही ि या अिघ बढाई भ काइएको संरचनाबारे
दवु ै प को कुरा सु ने र े ीय अनगु मन तथा
१
सपु रीवे ण कायालयबाट भ काइएको संरचनाबारे
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा ि टमेट िलने काय भइरहेको भ ने िज ला शासन
खड् का, ०७१-CI-०५०७, िनषेधा ा / उ ेषण / कायालयको िलिखत जवाफ रहेको देिख छ ।
परमादेश, जमािहर साह िव. मोहन साहसमेत
यसका अित र यी पनु रावेदकले िज ला शासन
व ततु ः समा य कानूनी यव थाअ तगतको कायालय, डोटीमा िदएको उ िनवेदनउपर िज ला
उपचारको िवषयमा वैकि पक उपचार माग गन सिकने शासन कायालयले कारवाही अगािड बढाउने ममा
नै ह छ । वैकि पक उपचारको माग पया र भावकारी नै िमित २०७१।३।२५ मा गाउँ िवकास सिमितका
रहेको अव थामा रट े आकिषत नहने एवम् िनिववाद सिचव, िज ला शासन कायालयका ितिनिध,
हक नरहेको िवषयमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने खानेपानीका ितिनिध र दवु ै प राखी िनवेदनउपर
अव था नरहने हँदा िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको छलफल गराएकोमा गाउँमा नै सहमित गन िनणय
पनु रावेदन अदालतको आदेश मनािसब देिखन गरी िनवेदकसमेतले सहमित जनाई सहीछाप गरेको
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देिख छ । िमिसल संल न उपयु त यह को सोही यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
पृ भूिममा हेदा िवप ी िज ला शासन कायालयबाट ितवादी दीपक शाहीलाई सव वसिहत ज मकै दको
कानूनबमोिजम आफूलाई तोिकएको कत य पूरा नगरी सजाय हने ठहर्याएको सु दैलेख िज ला अदालतको
िनवेदकले िदएको िनवेदनउपर कुनै कारवाही नै नभएको िमित २०६८।९।७ को फै सलालाइ सदर गरेको
भ ने नदेिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित २०७०।११।२६
आदेश जारी नगन ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आदेश मनािसब नै देिखन आउने हँदा सदर हने ।
मतृ कले ितवादीलाइ स झाई बझ
ु ाइ गन
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
ममा झगडा कुटिपट भएको रसको झ कमा रहेका
क यटु र: रानु पौडेल
ितवादीले मतृ कलाइ समेत हा छु भनेकोमा यी मतृ कले
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् । ल हान भनी अगािड सदा आफूसँग भएको छुरीले
हानी मारेको देिखएको छ । ितवादीको उमेर अव था
इजलास नं. १३
र घटनाको वा तिवकता दसाई याय स पादनमा
समेत सहयोग परु याएको
अव थासमेतलाई ि गत
्
१
गदा सव वसिहत ज मकै द गदा चक पन देिखएबाट
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी अिनलकुमार ितवादीलाई ७ वष कै द सजाय हँदा पिन यायको
िस हा, ०६९-CR-०३९०, कत य यान, कालो मकसद पूरा हने देिखँदा ितवादी दीपक शाहीलाई कै द
भ ने दीपक शाही िव. नेपाल सरकार
वष ७ हन य गरेको सु तथा पनु रावेदन अदालतको
ितवादी कालो भ ने दीपककुमार शाहीले राय िमलेकै देिखँदा कै दको हकमा िनज ितवादीलाई
अनस
ु धान अिधकारीसम तथा अदालतको अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द वष ७ (सात) हने ।
बयान आरोिपत कसरु गरेकोमा सािबत रहेको सो इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
सािबती बयानलाई घटनाका य दश हकबहादरु क यटु र: मि दरा रानाभाट
शाहीसमेतको बकप , लासजाँच मचु ु का तथा इित संवत् २०७३ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभु म् ।
शवपरी ण ितवेदनसमेतका िमिसल संल न कागज
२
माणह बाट कसरु गरेको पिु हन आउने ।
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी सपना म ल
ितवादी दीपक शाहीले धार भएको धान, ०६९-CR-०६००, ०७१-RC-००८९,
हितयारले मतृ कलाइ हानी मारेकोमा सािबित रहेको, कत य यान, िव णु िव कमा िव. नेपाल सरकार,
यस अदालतमा िलएको िजिकरमा समेत अ.बं. नेपाल सरकार िव. सरोज िहङमाङ
१८८ नं. बमोिजमको माग गरेको देिखँदा िनज
मतृ कले सापटी िलएको पैसा माग गदा िववाद
ितवादीले यानस ब धीको महलको १३(१) नं. िसजना हन गई आफूसमेत भई मतृ कलाई कुटिपट
को कसरु को वीकारोि गरेको देिखएको र िमिसल गरेको हो भनी ितवादीह ले कसरु मा सािबत रही
कागजातबाट समेत यानस ब धीको महलको १ अदालतमा समेत गरेको बयानलाई पिु हने गरी सह
र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु देिखन आएकोले ितवादीह ले अदालतसम को बयानमा लेखाई
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िदएको देिखन आएको छ । सह ितवादीह को उ
सो पैसा लेनदेनको िवषयमा भनाभन झै-झगडा भई
बयानसमेतबाट यी ितवादीह ले कसरु मा सािबत रही मतृ कले पिहला हात हालेकोले यी ितवादीह ले
गरेको बयान पिु हन आएको छ । टाउकोमा लागेको मतृ क राजक
ु ु मार िसंहलाई कुटिपट गरेको र सो
चोटका कारण मतृ कको मृ यु भएको भ ने शव परी ण कुटिपटको चोटबाट मृ यु भएको देिख छ । उ
ितवेदनबाट देिखएको हँदा ियनै ितवादीह को आधारबाट ितवादीह लाई सव वसिहत ज मकै दको
कुटिपटको प रणाम व प राजक
ु ु मार िसंहको मृ यु सजाय गदा चक पन देिखयो । तसथ ितवादीह ले
भएको भ ने त य शङ् कारिहत पमा पिु हन आउने । अपराध गदाको अव था प रि थितलाई िवचार गदा
ितवादीह समेतसँग िलएको पैयाँ िनजह लाई ११(एघार) वष कै द सजाय गदा यायको
नितरेको भ ने िवषयमा िववाद भई िनजलाई मान मकसद पूरा हने देिखँदा ितवादीह सरोज िहङमाङ
िनयतका साथै कुटिपट गरेको प रणाम व प र िव णु िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
िनजको मृ यु भएको भ ने िमिसल संल न मतृ कको बमोिजम ११(एघार) वष कै द हने ।
लास जाँच मचु ु का, ितवादीह को सािबित बयान, इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
सह ितवादीह ले िनजह लाई पोल गरी गरेको क यटु र: मि दरा रानाभाट
बयान, शव परी ण ितवेदनसमेतका माणबाट इित संवत् २०७३ साल काितक १० गते रोज ४ शभु म् ।
ितवादीह को कसरु शङ् कारिहत ढंगबाट पिु हन
आएको हँदा ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
इजलास नं. १४
सजाय हने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
१
ितवादी सरोज िहङमाङ र िव णु िव.क.लाई अिभयोग मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको अिनलकुमार िस हा, ०६६-CI-०९०५, ज गा
१३(१) नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐ. महलको िखचोला मेटाई चलन चलाइ पाऊँ, े नारायण
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय ख ी िव. च ी च दसमेत
हने ठहर गरेको सु मोरङ िज ला अदालतको फै सला
अदातलबाट भई आएको िमित २०६८।७।३
सदर गरी ितवादी सरोज िहङमाङको हकमा साधक को न सा मचु ु कामा न.नं. ७ लाई िववािदत भनी
जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित जनाइएको छ । सो नं. ७ मा उ रतफ ४.७५ िम. रहेको
२०७१।८।१६ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने छ । पनु रावेदकको हाल नापीमा रहेको िक.नं. २७६१
मतृ क राजक
ु ु मार िसंहलाई मानपन
ु कुनै को उ रतफ ४१ िम. भए पिन सा.िक.नं. ३०२ को
कारण र पूव रसइवी रहेको भ ने िमिसलबाट उ रतफ ३६.२५ िम. मा रहेको भए जिनएको
देिखँदैन । मतृ कलाई मानकै लािग योजना बनाई देिख छ । सो िववािदत न.नं. ७ समेत समावेस गराउँदा
ितवादीह ले कुटिपट गरेको भ ने पिन देिखँदनै । पनु रावेदकको उ रतफको पूवपि म चौडाई ४१
वारदातमा जोिखमी हितयारको योग भएको पिन िमटर पु ने देिखन आएको छ । यस कार भइआएको
छै न । मतृ कले िलएको पैसा ितवादीह ले मा दा उ मचु ु काको िववेचना गरी हेदा िववािदत न.नं. ७
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को ज गा पनु रावेदक े नारायणको सािबक िक.नं. भएको नदेिखने ।
३०२ को ज गाअ तगत पन ।
यथ
के शरिसंह
राई
र
अत: सो िववािदत न.नं. ७ को ज गा िकशोरकुमारलगायतका
यथ ह का बीचमा
ितवादी च दी च दले िखचोला गरेको देिखन उि लिखत ज गाह नापीकै समयदेिख झगडा जिनई
आएकोमा वादी दाबी नपगु ी ठहर्याएको सु िज ला हकबेहक तेरो मेरोको िववाद उठे प ात् मल
ु तबीमा
अदालतको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, रही पिछ मा मालपोत कायालयमा िववाद उठेकोमा
महे नगरबाट िमित २०६५।३।१५ मा भएको मालपोत कायालयले हक बेहकमा िनणय गन
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई सो न.नं. ७ को स बि धत अदालतमा जानु भनी िनणय गनपनमा
सो
ु
ज गामा ितवादी च दी च दले गरेको िखचोला मेटाई नगरी आ नो े ािधकारभ दा बािहर गई गरेको िनणय
पनु रावेदक वादी े नारायण ख ीले चलनसमेत कानूनस मत नभई िववािदत ज गाह का स ब धमा
चलाई पाउने ।
दईु प काबीच तेरो मेरो हक बेहक प रसके को य तोमा
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
अिधकार ा िनकाय अदालतमा नािलस गन जानु
क यटु र: िव णदु ेवी े
भनी सनु ाइ िदनपु नमा सो नगरेको अव थामा हकबेहक
इित संवत् २०७३ साल माघ १७ गते रोज २ शभु म् । स ब धमा स बि धत अदालतमा जान सनु ाइिदनु
§ यसै लगाउको ०६६-CI-०९०६, ज गा भनी पनु रावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको फै सला
िखचोला दता बदर, े नारायण ख ी िव. िमलेकै देिखँदा अ यथा भ न निम ने ।
च ी च द भएको मु ामा पिन यसैअनस
अत: मािथ उि लिखत िववेिचत त य,
ु ार
फै सला भएको छ ।
माण र कानूनसमेतका आधारमा िववािदत
२
ज गाह का स ब धमा दईु प का बीच तेरो मेरो हक
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बेहक प रसके को य तो अव थामा अिधकार ा
अिनलकुमार िस हा, ०६८-CI-०९४४, ज गा िनकाय अदालतमा नािलस गन जानु भनी सनु ाइ
दा.खा. दता, दुगादेवी े समेत िव. के शरिसंह राई
िदनपु नमा सो नसनु ाई मालपोत कायालय, खाँदबारी
ज गा दताको स ब धमा नापी हँदाका संखवु ासभाबाट िमित २०६७।२।१० मा भएको िनणय
अव थामा उठ् ने िववादको हकमा स बि धत नापी िमलेको नदेिखँदा उ टी भई हक बेहक तेरो मेरोमा
कायालयले बिलयो माण भएका प का नाममा सु अदालतमा कानूनबमोिजम नािलस गन जानु
अ थायी दता गरी अक प लाई अदालत जानु भनी भनी प ह लाई सनु ाइिदनेसमेत ठहर्याई पनु रावेदन
सनु ाई िदनपु न र नापीको अव था पार भइसके पिछ अदालत, धनकुटाबाट िमित २०६८।६।१ मा भएको
मालपोत कायालयमा उठ् ने हक बेहक तेरो मेरोका फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िववादमा मालपोत कायालयले अदालतमा नािलस इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
गन जानु भनी दवु ै प लाई सनु ाइिदनु पनमा ती दवु ै क यटु र: मि जता ढुंगाना
िनकायबाट उपयु बमोिजमको कानूनी दािय व पूरा इित संवत् २०७३ साल माघ ३ गते रोज २ शभु म् ।
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जनु सक
ु ै िकिसमले घरसारमा ब डा गरी आ नोआ नो
इजलास नं. १५
भाग िलई भोग चलन तथा दािखल खारेज गराएकोलाई
अंशब डा भएको कानूनी मा यता िदनु नै पन
१
ह छ । ततु मु ामा यी अंिशयारह
ततु कानूनी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी यव था हनअ
ु िघ वा २०३४ सालअिघ नै छु ी िभ न
काशमान िसंह राउत, ०६६-CI-०८८७ र भई आ नोआ नो भाग स पि िलई अलगअलग
०६६-CI-०८८८, अंश चलन, भिगरथी िसवाकोटी, बसी आआ नो अलगअलग यवहार खती उपती गरी
िव. धममाया िसवाकोटीसमेत, शारदा िसवाकोटी बसी आएको देिख छ । य तो अव थामा अंशब डाको
कुम समेत िव. भिगरथी िसवाकोटी
रतपूवकको िलखत नभएको भ ने मा आधारमा
पिहले नै यी पनु रावेदकह का पितले अंश ब डा नभएको भनी मा न निम ने ।
िलइसके को भ ने त य िनज आफै ँ ले २०३० साल
अंशब डाज तो देवानी कृितको मु ामा
नरबहादरु िव.क.लाई ज गा राजीनामा गदा तयार कसैले भनेको कुरा अथात् मौिखक माणभ दा
भएको िलखतमा उ लेख गरेको यहोराबाट वीकार िलिखत माणले ाथिमकता पाउने ह छ । िलिखत
गरेको पाइयो । ियनै अंिशयारबीच िविभ न िवषयमा माणबाट पिु भइरहेको कुरालाई मौिखक पमा
समयसमयमा िववाद हँदा पिन जोतपोत अलगअलग होइन भनेको आधारमा मा अस य सािबत गन
ितन गरी भएको िनणयउपर कुनै अंिशयारले चनु ौती िदन सिकँ दैन । ततु मु ामा वादीले स पूण ब डा गनपन
ु
सके को पाइएन । मल
ितवादीम येक धममाया िसवाकोटीसँग
ु क
ु ऐनमा िमित २०३४।९।२७ स पि
मा भएको सात संशोधनले अंशब डाको ३० नं. मा मा रहेको भनी भनेकोले िनिहत वाथका कारणपिन
अंशब डा गदा अंशब डाको िलखत रिज ेसन गराउनु अंिशयारबीच अंशब डा नभएको भनी वादीकै
पन अिनवाय यव था गरेको छ । तर सोही नं. मा यो यहोरा अ य ितवादीले वीकार गरेको हनस ने
ऐन ार भ हँदास ममा ब डाप खडा गरी वा नगरी हँदा िनजह को भनाई अ य कागज माणबाट पिु
घरसारमा नरमगरम िमलाई अचल अंशब डा गरी छु ई नभएस म स य मा न नसिकने ।
आ नोआ नो िहसाब भाग शा तीबमोिजम िलई पाई
उपयु
िववेचना ग रएका आधार
दािखल खा रजसमेत गराइसके को वा ब डाबमोिजम माणह बाट वादीका पित पदमराज र िनजका
आ नोआ नो भागको अचल छु ाछु ै भोग िब
अ य दाजभु ाइह को बीचमा अलगअलग ज गा
यवहार गरेकोमा यवहार माणबाट ब डा भइसके को जमीन दता ख रद िब भएको पाइयो । वादी र
ठहरेमा पिछ ब डाप रिज ेसन भएको छै न वा ितवादीको बीचमा ज गा तथा पोत रिसदको बारेमा
ब डा घटी बढी असल कमसल भयो भ न पाउँदनै । नापीमा उजरु परी अि तम भएको िनणय कारवाहीउपर
रिज ेसन नभएपिन ब डा भएको सदर ह छ भनी चनु ौती नभएको र २०३० सालमा वादीका पितले
उ लेख भएबाट २०३४ सालमा यो कानूनी यव था ज गा िब गदा नै अंश हकको ज गा िब गरेको
हनअ
ु िघको अंशब डा ब डाप खडा गरी वा नगरी र भ ने िलखतबाट देिखन आएकोसमेतको यवहार
ब डाप खडा गरेकोमा पिन रिज ेसन गरी वा नगरी माणबाट वादीका पित अ य दाजु भाइह बीच
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छु ी िभ न भई अंश ब डा भइसके को पिु हन कुनै िववाद देिखँदैन । वादीह ले रतपूवक ब डाप
आयो । अतः वादीले सौता शारदा िसवाकोटीबाहेक िलखत पा रत गरी वा अंश भरपाई गरी अंश िलएको
अ य ितवादीह बाट अंश पाउने अव था देिखन भ ने ितवादीह को िजिकर देिखँदैन । रतपूवक
नआउने ।
ब डाप को िलखत भए गरेको अव था पिन छै न ।
यी पनु रावेदक वादी भािगरथी िसवाकोटी र तसथ ततु मु ामा वादी ितवादीह बीच िमित
पनु रावेदक ितवादी शारदा िसवाकोटी दवु ै पदमराज २०३४।९।२७ प ात रतपूवक ब डाप गरी छु
िसवाकोटीको ीमती भई दवु ैको सौताको नाता स ब ध िभ न नभएको भ ने त य थािपत छ ।
रहेकोले र हालस म पदमराज िसवाकोटीअ तगतका
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३० नं. को कानूनी
अंिशयार हाँगाबीचमा अंशब डा भएको नदेिखएकाले यव था हनु अगािड अथात् िमित २०३४।९।२७
ितवादी शारदा िसवाकोटीको नाममा रहेको पूव यवहार माणबाट छु िभ न भएको भ ने िजिकर
स पि बाट स म यी वादी भािगरथी िसवाकोटीले ितवादीह ले िलएको देिखँदैन । िमित २०३५।२।३१
कानूनअनस
को बकसप को िलखतबाट वादीह का िपता सोमैया
ु ार अंश पाउने नै देिखने ।
अतः पनु रावेदक वादी र ितवादीका पित था ले अंशबापतको स पि िलएको र सोप ात्
पदमराज िसवाकोटी र िनजका अ य दाजभु ाइका आ नो भागको स पि भोग िब यवहारसमेत
बीचमा यवहार माणबाट अगािड नै छु ी िभ न भएको गरेको भ नेस मको ितवादीह को िजिकर देिख छ ।
पिु भएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३० नं. मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३० नं. िमित २०३४।९।२७
अनस
ु ार िनज ितवादी धममाया िसवाकोटीसमेतबाट मा संशोधन भएप ात् यवहार माणबाट छु ने
अंश नपाउने र वादीले सौता शारदा िसवाकोटीबाट अंश कुरालाई उ नं. ले कानूनी मा यता िदएको
पाउने ठहर्याएको सु दोलखा िज ला अदालतको देिखँदनै । यसकारण िमित २०३४।९।२७ प ात्
िमित २०६२।१।१९ को फै सला सदर हने ठहर्याई नरमगरम िमलाई ब डाप को िलखत खडा गरी छु ी
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६४।११।२१ भएकोमा मा िविधवत् छु ी िभ न भएको मा नु पन
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ।
ह छ । यसरी उ अंशब डाको ३० नं. मा भएको
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
कानूनी यव थाअनस
ु ार वादीह का िपता सोमै था
क यटु र: सदु शन साद आचाय
ितवादीह बाट िविधवत् पमा अंश िलई छु िभ न
इित संवत् २०७३ साउन २६ गते रोज ४ शभु म् ।
भएको देिखन नआउने ।
२
व ततु ः सगोलको ब डा गनपन
ृ
ु पैतक
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी स पि लाई सा ी राखी नरम गरम िमलाई ब डा छु ाई
काशमान िसंह राउत, ०६८-CI-१२६८, र ०६९- अंिशयारह बीच बराबर अंशको िलनिु दनु गरी सिहछाप
CI-०४१८ अंश, अतवारी था समेत िव. भोजुराम गरी रिज ेसन गराउनु पनमा सोसमेत गरी गराई खडा
चौधरीसमेत, सोमै डगौरा था समेत िव. अतवारी भएको िलखतलाई नै रतपूवक ब डाप भएको िलखत
था समेत
भ ने जनाउँछ । बकसप को िलखतले कसैले कसैलाई
वादी ितवादीबीच नाता र पु तवारीमा कुनै यहोराले रझाएबापत रझाउने यि लाई रिझने
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यि ले आ नो नाउँको स पि हक ह ता तरण गरी ज गा जिमनको े फल यादै कम रहेको देिख छ ।
खडा ग रने िलखतलाई जनाउँछ । ितवादीह ले पेस भएको तायदातीको स पि पैतक
ृ नै भएको भ ने
िजिकर िलएको िमित २०३५।२।३१ को बकसप को देिख छ । पैतक
ृ होइन भनी कसैले भ न र मािणत गन
िलखत हेदा सो िलखत वग य पितराम था का सके को नपाइने ।
छोरा माघु था ले वग य भोदु था का छोरा सोमैया
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १ नं. ले अंशब डा
था लाई माघु था को नाउँको ज गा िबगाहा २-१८- गदा बाब,ु आमा, लो ने, वा नी, छोरा, छोरीह को
१७ का ५ िक ा ज गा हालैदेिखको बकसप को जीयजीयैको अंश गनपन
ु र यसरी अंशब डा गदा
कागज गरी िलएिदएको देिख छ । सो िलखतको सोही ऐन महलको २ नं. अनस
ु ार अंश पाउने सबैको
यहोरा हेदा सोमैया था ले घरायसी कामकाज गरी बराबर अंश गनपन
ु कानूनी यव था गरेको देिख छ ।
मलाई रझाएकोले सो रझबापत उ ज गा बकस ितवादीह िज मा रहेको उि लिखत स पि िववरण
ग रिदएको कुरा उ लेख छ । सगोलका अंिशयारबीचमा र वादीह का िपता सोमै डगौरा था ले बकसप बाट
ज गा ह ता तरण भए पिन य तो स पि सगोलकै
ा गरेको स पि लाई तल
ु ना गरी हेदा उ कानूनी
हने र सबैको अंश हक रह छ । यस कारबाट ज गाको यव थाअनस
ु ार समान अंिशयारह का बीच बराबरी
ह ता तरण गन कायबाट अंशब डा भएको भनी िहसाबले ब डा गरी उ बकसप को िलखत भएको
कानूनी मा यता दान गन िम ने नदेिखने ।
अव था पिन नदेिखने ।
अतः य तो रीत यहोराबाट एकासगोलका
यसैगरी पितराम था को छोरा भख
ु ारी
अंिशयारबीच भएको उि लिखत बकसप को िलखतले डगौरा था ले वादीह का िपता सोमैया डगौरा था
ब डाप को िलखतको थान हण गन स ने समेतका उपर कै लाली िज ला अदालतमा दायर गरेको
देिखँदैन । तसथ बकसप को िलखतबाट अंशबापतको दे.नं. ५९ को अंश मु ामा वादीह का िपता ितवादी
स पि िलएको भनी वादीह ले िनजह का माता सोमैया डगोरा था समेतले िमित २०३७।७।१३ मा
िपता ितवादी सोमै र बधु नीबाट मा अंश पाउने भनी ितउ र गदा “सगोलको स पि पितरामको मृ यपु िछ
पनु रावेदन अदालत, िदपायलले िनकालेको िन कष माघु था को नाममा राखेको, हामी ितवादीम येका
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३० नं. अनक
ु ू ल देिखन छे दु डगौरा र सोमैया डगौरा था ले िनज माघबु ाट अंश
नआउने ।
मा दा अंश िदँदनै , मैले िदएको जित लेउभ दा हामी
िमिसल संल न ितवादीह बाट पेस भएको असहाय हँदा बकसप गरी हामीलाई के ही ज गा िदयो”
तायदाती फाँटवारी हेदा ितवादी सोमै डगौरा था
भनी उ लेख गरेको यहोराबाट पिन वादीह का िपता
र बधु नी डगौरा था बाहेकका अ य ितवादीह का सोमैया डगौरा था ले अंश िलई पाइसके को देिखएको
नाउँमा १८ िवगाहाभ दा बढी ज गा रहेको देिखन छै न । सो मु ामा िमित २०३८।१२।३१ मा भएको
आउँछ । पेस भएको तायदातीमा एउटा हाँगा िमलाप हेदा मालपोत कायालय, कै लालीबाट पा रत
पितरामतफका मािहला छोरा माघक
ु ो ीमती गराई िलनिु दनु गरी अंश पाइसके को भनी वादी भख
ु ारी
स तानह का नाउँमा रहेको ज गाको तल
ु नामा वादी था को म.ु स.गन मगनी था र ितवादी माघी था
र अ य ितवादीले पेस गरेको तायदातीमा उि लिखत बीचमा िमलाप भएको देिख छ । सो िमलाप को
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मा यमबाट सोमै था ले अंश िलए पाएको अव थाको ८ भाग लगाई ८ भागबाट ५ भाग वादीह ले अंश
िव मानता देिखन नआउने ।
पाउने ।
िववेिचत आधार कारण र माणह बाट इजलास अिधकृतः आन दराज प त
मूल पख
ु ा िजत था को तीन भाइ छोराह बीचमा क यटु र: िसजन रे मी / ेमबहादरु थापा
रतपूवक ब डाप भएको वा यवहार माणबाट अलग इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १५ गते रोज ४ शभु म् ।
िभ न भई बसी आएको मािणत हन आएन । अंश
हक कुनैपिन यि लाई कानून ारा द नैसिगक
इजलास नं. १६
हक हो । अंशको दाबी गन यि ितवादीह को
अंिशयार नाता स ब धको रहेको र िनजह ले
१
एकापसमा िविधवत पमा पैतक
ृ स पि ब डा गरी मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
िलई पाइसके को भ ने नदेिखएको अव थामा कुनै पिन अिनलकुमार िस हा, ०६९-CR-०४०६, मानव
यि लाई अंश हकबाट वि चत गन िम दैन । ततु बेचिबखन तथा ओसापसार, नेपाल सरकार िव.
मु ामा वादी ितवादीबीच नाता पु तामा िववाद नभएको रमेशकुमार दज
र िववेिचत आधार माणबाट िनजह बीच मल
मानव बेचिबखन तथा ओसापसार िनय ण
ु क
ु ऐन,
अंशब डाको ३० नं. अनस
ु ार िविधवत् पमा अंश ऐनले ज रवानाबाट मा पीिडतको पनु थापनाको
िलई छु िभ न भई बसेको नदेिखएकोले पनु रावेदक आव यकता पूरा हँदनै भ ने बझ
ु ेर नै एउटा पनु थापना
वादीह ले सबै ितवादीह बाट अंश छु ाई िलन कोषको यव था दफा १४ मा गरेको देिख छ ।
पाउने ।
सो दफाको उपदफा (१) को देहाय ख ड (ग) मा
तसथ पनु रावेदक वादीह का िपता सोमै ग रएको यव थाअनस
ु ार ज रवानाको पचास ितशत
था ले सगोलकै अंिशयार माघु था बाट िमित रकम पनु थापना कोषमा जाने र अ य आव यक
२०३५।२।३१ मा बकसप पाएको स पि लाई नै रकम अ य ोतबाट कोषमा ज मा हने यव था
िनजले अंशसरह पाएको मानी िनजका छोराह ले गरेकोबाट पिन ज रवानाको रकमबाट दफा १७(१)
िनजका िपता तथा माताको तायदाती फाँटवारीमा बमोिजम ितपूित भराउने रहेनछ भ ने बिु झ छ ।
उि लिखत स पि बाट मा अंश पाउने अ
यवहारत: हेदा पिन ज रवाना नितरेमा कसरु दारलाई
ितवादीह बाट अंश नपाउने ठहर्याई पनु रावेदन सोबापत कै दमा रािख छ । ितपूितलाई ज रवानासँग
अदालत, िदपायलबाट भएको िमित २०६८।७।२७ जोड् दा ितपूित नै नभराउने अव था पिन पन जान
को फै सला मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १, २ र ३० नं. स छ । यसबाट पिन दफा १७(१) मा उ लेख भएको
मा भएको कानूनी यव थाअनक
ु ू लको नदेिखएकोले ितपूितको यव थालाई ज रवानासँग जोडी हेन िम ने
सो फै सला के ही उ टी भई पनु रावेदक वादीह ले देिखँदनै । ऐनको श द हेदा जहाँस म प छन्, ती
सबै ितवादीह ले पेस गरेको तायदाती फाँटावरीको श दह ले िदने वाभािवक अथलाई नै अदालतले
स पि लाई ३ भाग लगाई ३ भागको १ भागबाट हण गनपन
ु ह छ । कानून या याको िस ा तले
अिववािहतको िववाह खच परसारी बाँक स पि लाई यही कुरा भ छ । यस ि बाट हेदासमेत ज रवानाको
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रकमबाट पचास ितशत रकम ितपूितको पमा थाहा जानकारी पाएको िमितले यादिभ पनु रावेदन
गराउनु भ ने पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िनणय नगरी सो याद गिु एपिछ िमित २०७०।७।२० मा
िन कष िमलेको नदेिखई िु टपूण देिखन आउने ।
मा पनु रावेदन गरेको देिखँदा िनजको पनु रावेदन
अत: मािथ िववेिचत त य, माण र उि लिखत कानून र यस अदालतबाट ितपािदत
कानूनसमेतको आधारबाट मानव बेचिबखन तथा िस ा त ितकूल देिखन आउने ।
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
तसथ पनु रावेदन गन कानूनबमोिजमको याद
१७(१) बमोिजम पीिडत जाहेरवाली सीता प रयार र नाघी दायर हन आएको ततु पनु रावेदनको त यमा
सिु नता प रयार (प रवितत नाम) लाई ज रवाना असल
वेश गरी इ साफ गन िमलेन । याद नाघेपिछ परेको
ु
भएका अव थामा असल
ु भएको ज रवानाको पचास पनु रावेदन खारेज हने ।
ितशत ितपूित व प ितवादी रमेशकुमार दज बाट इजलास अिधकृत: आन दराज प त
भराइिदने भनी पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित क यटु र: ेमबहादरु थापा
२०६८।१२।२७ को फै सलामा के ही उ टी भई सोही इित संवत् २०७३ साल माघ १४ गते रोज ६ शभु म् ।
ऐनको दफा १७(१) बमोिजम िनज ितवादी रमेशकुमार
दज बाट पीिडतह सीता प रयार र सनु ीता प रयारले
इजलास नं. १७
. २५,०००।– (प चीस हजार) ितपूितसमेत भराई
पाउने ।
१
इजलास अिधकृत: य साद भ राई
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
क यटु र: उ रमान राई
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०२७२, उ ेषण,
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभु म् । नयनबहादुर सुवेदी ख ी िव. नेपाल सरकारसमेत
२
कानूनबमोिजम मालपोत कायालयले
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी कुनै ज गा सावजिनक हो होइन भ ने स ब धमा
काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-०४८२, मोही िनणय गनस ने अिधकार रहेकोमा यि को नाममा
नामसारी, तुलसी बा तोला िव. िवगा चौधरी
िविधवत् दता रहेको ज गाको वैधािनकता जाँच गन
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट र संिवधान द स पि स ब धी हक भािवत
फै सला हँदा यी पनु रावेदकको वा रस अदालतमा हने ज ता ज गा शासनस ब धी िनणय गन कुनै
जु रही अदालतबाट भएको फै सलाको जानकारी े ािधकारै नभएको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
िलई पाई सु भूिमसधु ार कायालय, बारामा हािजर आयोगले आ नो काम कत य र े ािधकारभ दा
हनजाने ता रखसमेत तोक पाएको देिख छ । यसरी यी बािहर गई गरेको िनदिशत आदेशबाट वयम् मालपोत
पनु रावेदकले पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला कायालयको े ािधकार नै िनि य र िसिमत हन
सोही िमित २०७०।३।३ मा नै थाहा जानकारी पाएको गएको देिख छ । जनु िनकाय वा पदािधकारीले
देिख छ । पनु रावेदकको वा रसले पनु रावेदन सावजिनक ज गा स ब धमा िनणय गन स ने हो यस
अदालत, हेट डाबाट भएको फै सला िलिखत पमा िनकायको अिधकार े िभ वेश गरी अमक
ु काम गनु
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वा नगनु भनी िकटानी िनदिशत आदेश एवम् िनणय गन भएको िमित २०७०।१०।२७ को प तथा िवप ी
काय मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ३५ नं. समेतले बदरभागी हने । मालपोत कायालय, काठमाड बाट जारी भएको िमित
कुनै सावजिनक ज गा कानून ितकूल कुनै २०७१।४।२८ को सूचनासमेत उ ेषणको आदेश ारा
यि को नाममा दता ह छ भने दता ग रएको वा तहतह बदर हने ।
ह ता तरण भएको भ नेस मको कारणले िनजी ठहन इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
हँदनै । य तो ज गाको दता जिहले पिन बदर हन क यटु र: याम साद रे मी
स छ । तर य तो बदर सािधकार िनकायबाट दता इित संवत् २०७३ साल पस
ु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
२
े तामा नाम देिखएको यि लाई आ नो कुरा भ ने
मौकासमेत िदई ग रनपु न ह छ । कानूनबमोिजम दता मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बदर भएमा बाहेक दु प रणाम स याउने नाममा यि
सपना धान म ल, ०६९-WO-०३४८, उ ेषण,
िवशेषको नाममा कायम रहेको दतालाई बदर गनु भनी गंगानारायण ठाकुरसमेत िव. नेपाल सरकारसमेत
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
रा यको मूल वाहमा आउन नसक
ु धान आयोगबाट
भएको िनणयमा अिधकार े ा मक िु ट रहेको देिखन रा यबाट उपल ध साधन, ोत र पहँचमा ितिनध व
आउने ।
हन नसक बिह करण (Exclusion) मा परेका वगलाई
कसैको हक िहतिवपरीत हने गरी कुनै िनणय रा यको मूल वाहमा समावेश (Inclusion) गनको
गदा य तो यि लाई आ नो भनाई रा न पाउने लािग य ता प को साधन, ोत, र अवसरमा
मौका िदनपु न ह छ । सनु वु ाइको मौका निदई कुनै पहँच र ितिनिध वको सिु नि तता हन अप रहाय
ितकूल िनणय ग र छ भने य तो िनणय ाकृितक ह छ । यसका लािग िनि त वग वा समदु ायको
यायको िस ा तिवपरीत भई कायम रहन नस ने लािग फरकफरक उपायह अवल बन गरी, िश ा,
ह छ । िवप ीले पिहला नै िववािदत ज गाको लगत वा य, रोजगारीलगायतका अवसरह मा उिचत
क ा गनु भनी िनवेदकको हक समा हने गरी िनणय ितिनिध व गराउनु पन ह छ । यसका लािग िवगतदेिख
गरी काया वयनका लािग भूिमसधु ार तथा यव था अपनाइएका आर ण, सकारा मक िवभेद उपयु
म ालयलाई लेिखसके को हँदा सोप ात् दान गरेको वातावरण यव थापनलगायतका िविवध उपायह ले
सनु वु ाइको मौका पया नहनक
देिख छ । जसको
्
ु ा साथै यसबाट साथक के ही हदस म म त परु याएको
प रणाम आउने नदेिखने ।
फल व प राजनीितमा, िनजामती सेवा, तथा रा यका
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िविभ न संवैधािनक अङ् गह मा मिहला, आिदवासी,
िनवेदकको हक वािम वको ज गाको लगत क ा गरी दिलत, जनजाित, मधेसी, मिु लम, अपाङ् गता
नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गनु भनी िवप ी भएकालगायतका वगको ितिनिध व बढ् दै गएको छ ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट भएको य तो यव थाको पा तरण िश ा तथा उ च िश ा र
िनणय अिधकार े िवहीन एवम् कानूनिवपरीत समेत ािविधक िश ाह मा पिन गनपन
ु ह छ । समानपु ाितक
देिखँदा उ िनणय तथा सो िनणयको आधारमा जारी समावेशी र सहभािगतामूलक िस ा तका आधारमा
70

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - १
समतामूलक समाजको िनमाण रा यको ल य रहेको यव था नहने ।
छ । यसको िनिम अवसर र फाइदाह (Benefits)
उ च िश ामा समावेशीताको सिु नि तता
को समान र उिचत िवतरणको आव यकता छ । रा यको एउटा य तो ि या हो जसले उ च िश ामा पहँचको
हरेक संरचनामा सहभािगताको सिु नि तताको िनिम सिु न ततामा रहेको अवरोधह को पिहचान र
िश ा वेश ार हो । स वृ नेपालको लािग िश ामा सधु ारको काम गदछ । यसले िविवधताको उपि थित,
िवशेष अवसर दान गन, सामािजक र आिथक पमा सहभािगता तथा उपलि धको सिु नि तता गन
पछाडी परेको वगलाई िवशेष अवसर िदई यि व स दछ । आव यक यो यता भएका यि ह जो
िवकास गराउने दािय व रा यको हन जाने ।
अस तिु लत संरचनामा छन् ितनीह लाई ित पधाको
उ च िश ामा सबैको पहँचको सिु नि तताको अवसर िदई उ च िश ा, ािविधक िश ामा
िनिम आिथक सहयोग (Financial support) मा सहभािगताको सिु नि तताको बाटो िदने ।
मा समावेशीताको सिु नि तता नभई भना नीितमा नै
िनवेदकह ले िमित २०६९।५।१८ को
समावेशीताको सिु नि तता गन आव यक छ । अ यथा सूचनाबमोिजम गन लािगएको सो सालको भनालाई
िश ा वा उ च िश ा, ािविधक िश ा आिथक र रोक पाउँ भनी उ लेख गरेकोमा सो परी ा स प न
सामािजक पले स प न यि वा वगमा मा सीिमत भई िव ाथ ह भना भई पठन पाठन भइरहेकोले अब
हन स दछ । भनामा िविवधता (Diversity) को यितका समयपिछ आएर अ ययनरत िव ाथ ह को
स बोधन हा ोज तो बहपिहचान भएको समाजमा कुनै ग तीबेगर उनीह लाई सनु वु ाईको अवसर
(plural society) अप रहाय देिख छ । िवशेष गरी दान नगरी र प कानून उ लङ् घन भएको भ ने
जहाँ सामािजक, आिथक र भौगोिलक कारणले के ही अव थासमेत नहँदा ितषेध र उ ेषणको आदेश
वगह पछािड रहेका छन् यसमा त यो अित ज री जारी गनपन
ु औिच य देिखएन । तसथ सोतफको
ह छ । तर िविवधताको सिु नि तताको अथ यो यता िजिकर पु दैन प रणामतः रट िनवेदन खारेज हने ।
(merit) सँग स झौता गन नभई के ही िवशेष उपाय
संिवधानको यी ावधानह को काया वयन
अवल बन गद फरक समूहह बीच ित पधा गराउँदै आव यक अप रहाय देिखएको स दभमा ि भवु न
उनीह को मता िवकास गराउने हनजाने ।
िव िव ालय तथा िव.पी. कोइराला वा य िव ान
समानसँग असमानको ित पधाभ दा ित ान सरकारको अनदु ानमा स चालन हने ित ान
पिन असमानबीच असमानको ित पधाको साथ भएकोले छा विृ ऐन, २०२१ र छा विृ िनयमावली,
िविवधतासिहतको समावेशीताको सिु नि तता २०६० मा संिवधानअनु प प रमाजन र मानकह को
आजको आव यकता हो । िन य पिन य तो यव था िनधारणसमेत आव यक देिख छ । तसथ छा विृ
अ पकािलन कृितको हो, िहजोदेिख रा यको मूल दानस ब धी िनयम बनाउनु पन र भनामा आव यक
वाहमा नसमेिटएको वग वा समदु ायको पहँचको, यूनतम यो यतासँग स झौता नगरी िविवधता
सिु नि तताको लािग यो त काल ग रने आव यक (Diversity) को सिु नि तता गन त काल आव यक
उपाय हो । यो अन तकालस म थायी पले रहने मापद डसमेत तयार गरी त प ात् अबको भनामा
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उ िव िव ालयह अ तगतका अ ययन सं थान यवसायीले िनवेदकको पित हाल िवप ीह को
र या पसह एवम् शैि क काय मह मा जनु जनु थनु ामा नरहेको भनी बहसको दौरानमा समेत उ लेख
वग र समूहबाट नेपाली िव ाथ ह भना ग रने हो सो गनभएको
छ । िलिखत जवाफकताह समेतबाट िनज
ु
सबैमा समानपु ाितक समावेशीता कायम गनको लािग दगु ान द लाल देवलाई थनु ामा नराखेको भनी िलिखत
कानून िनमाण र काया वयन गन एवम् िव ाथ भना जवाफ िफराएको देिखएको तथा गा.िव.स. को
िलने दािय व भएका िवप ीह का नाउँमा सो कायह
गन गराउन िनदशना मक आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
क यटु रः ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. १८

िनवेिदकाबाट इजलाससम पेस हन
सके को छै न । ब दी य ीकरणज तो संवेदनशील
१
मानवीय एवम् ग भीर िवषयमा थानीय िनकाय एवम्
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी ब दी बनाइएका भिनएका यि का िपता र हजरु बबु ाले
काशमान िसंह राउत, ०७३-WH-०००९, अदालतसम गलत र बनावटी यहोरा लेखी लेखाई
ब दी य ीकरण र ितषेध, पुजाकुमारी साह िव. माण कागज
हरी धान कायालय, न साल, काठमाड समेत
ब दी य ीकरणको मु ा ब दीलाई
गैरकानूनी थनु ाबाट मु ग रपाउँ भ ने मागको आधारमा
च ने हो । ब दी य ीकरणको मु य उ े य गैरकानूनी
थनु ामा रहेको ब दीलाई सो गैरकानूनी थनु ाबाट मु
गनु हो । ब दी थनु ामा नरहेको वा थनु ाबाट छुिटसके को
अव थामा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन
स दैन । ब दी य ीकरणको मु ामा थम ि मै
थुनामा रहेको देिखएमा ब दीलाई थनु ामा रा नक
ु ो
कानूनस मत आधार र अव था नदेिखएको अव थामा िनवेिदकाले दाबी गरेज तो दगु ान द लाल देव ब दीको
ब दीलाई थनु ामु गराउन आदेश जारी हन स ने । अव थामा रहेको नदेिखएकोले िनवेिदकाको िनवेदन
िनवेिदकाले िनजका पित दगु ान द लाल देवलाई कसले िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
प ाउ गरी कुन ठाउँमा गैरकानूनी थनु ा वा िहरासतमा
अतः यस िनवेदनउपर सनु वु ाई हँदाको
रािखएको भ ने स ब धमा प खल
ु ाउनसमेत अव थामा िनवेिदकाका पित दगु ान द लाल देव
सके को देिखँदैन । िनवेदकका तफबाट मक
ु रर कानून िवप ीह को थनु ामा रहेको भ ने त ययु माण वा
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प रवेशबाट नदेिखएकोले िनवेदकको दाबीबमोिजमको गरी वादी दाबी नपु ने गरी पनु रावेदन अदालतबाट
आदेश जारी गन िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
भएको फै सलामा िु ट रहेको देिखन नआउने ।
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट सु
क यटु र: सिबना अिधकारी
रौतहट िज ला अदालतको िमित २०६६।१०।११
इित संवत् २०७३ साल काि क २४ गते रोज ४ शभु म् । को फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने गरी
२
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०६८।३।२९
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-०३२१, लटु िपट, इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
दयनारायण साह बािनया िव. परमोधी राय यादव
क यटु र: अिभषेककुमार राय
लटु िपट मु ा फौजदारी नै भए पिन वादी इित संवत् २०७३ साल पस
ु १७ गते रोज १ शभु म् ।
यि ह छ । वादी र ितवादी दाजभु ाइबीच ज गाको
साँध िसमानास ब धी मनोमािल य रहेको िमिसलबाट
पण
ू इजलासमा पेस हने
देिखयो । तर, वादीले रकम बझ
ु ेकै समयमा िनजसँग
रहेको दाबीको रकम जबरज तीसँग यथ ले लटु ी मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
लगेको व तिु न आधार िमिसलबाट देिखएको छै न । गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-WO-०४४२,
यि वादी हने य ता मु ामा घटना भएको मािणत उ ेषण / परमादेश, िवदुर साद अिधकारीसमेत,
गन िच , कुटिपट भएको भए घाउ, खत र आिथक िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा मि प रषद्को
ितसमेत भएको भए सो देिखने िव सनीय आधार, कायालय, िसंहदरबार
माण दाबी गन प ले नै पेस गरी पिु गनपछ
ु । य ता
माण पेस हन नआएमा वादीको दाबीको स यतामा मा. या. ी गोपाल पराजुलीको राय
िच खडा ह छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २५
यी िवप ी राजु ब नेत बेप ा पान घटनामा
को कानूनी यव थाको आसय र उदे य पिन यही हो । संल न भएको भिनएको घटनापिछ िनज सैिनक
यसरी िफरादमा दाबी िलइएको लटु िपटको वारदात पिु
अिधकृतको िमित २०६२।७।३ मा मख
ु सेनानीबाट
हने कुनै पिन त ययु माण वादीले पेस गरी आ नो महासेनानीमा पदो नती भएको र िमित २०६९।६।१८
दाबी मािणत गराउन नसके को हँदा त ययु आधार मा सहायकरथीमा बढुवा भएको देिखएको छ । यसरी
िबना अनमु ानका आधारमा .५०,०००।- िबगो सैिनक अिधकारीको पदको िनर तरता कायम रही
कायम गरी उ िबगो वादीले यथ ितवादीम येको रहेको अव था र ततु मु ाको िवषयव तु पिन सश
परमोधी राय यादवबाट भरी पाउने र सोको २५
का ममा भएका मानव अिधकारको ग भीर
ितशतले हने .१२,५००।- िनजलाई ज रवाना हने उ लङ् घन तथा मानवता िव को अपराधस ब धी
एवं यथ ितवादी राम अयो या राय यादवलाई घटनासँग स बि धत देिखएको र उनै सैिनक
सोको आधी सजाय हने गरी सु अदालतबाट भएको अिधकारीको उही िवषयसँग जोडी पिछ लो पटक
फै सला मनािसब रहेको नदेिखँदा उ फै सला उ टी भएको िनज सैिनक अिधकारीको बढुवाको िवषयलाइ
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िलएर ततु रट िनवेदन परेको देिखएको छ । ग रसके को र सोअनु प नेपाल सरकारले ितब ता
अनस
ु धानबाट दोषी देिखनु र अदालतबाट दोषी ठहर जनाई ऐन जारी गनसमेतको काय गरी यस अदालतका
हनु िनता त पथृ क िवषय हन् । अनस
ु धानबाट दोषी पूवआदेशह काया वयनको चरणमा वेश गरेको र
ठह रएको आधारमा मा बढुवा ज तो विृ िवकासको आदेश काया वयनप ात् िनवेदकको माग स बोधन हने
अवसरबाट वि चत गनु पिन यायोिचत हन नस ने । नै देिख छ । यसमा िनवेदकले उठाएका ह सैिनक
सश
को बेलामा मानव अिधकार अिधकृतको बढुवाबाहेक अ य िवषय मूलत: यसपूव
उ लङ् घनका थु ै घटनाह घटेको भए पिन य ता रट नं. ३५७५ को रट एवम् राममाया नकम िनवेदक
घटनाका दोषीह को प र त ययु पिहचान र िवप ी राजु ब नेतसमेत भएको परमादेश मु ा
भइसके को छै न ।
को अव थाका दोषीह को (०६३-WO-०६१५) को रटको सार िवषयव तभु दा
पिहचान गन उनीह लाई कानूनी दायरामा याउने िभ न देिखन नआएको प र े य र र.नं. ३५७५ को
ज ता काय तथा य ता कायको लािग कानून िनमाण िनदशना मक आदेश जारी भएकोमा सोअनु प नेपाल
गन ि या िनि त गन ज ता कायमा के ही समय ला नू सरकारले आ नो ितब तासमेत कट भइरहेको
वभािवकै ह छ । य तो अव थामा सरकारले तत्तत् िवषयमा पटक-पटक सोही िवषयमा आधा रत भएर
िवषयमा आव यक ि या सु ग ररहेको र सोही रट जारी गनु औिच यपूण हन स दैन । ततु रट
िवषयमा अदालतबाट पूव आदेश जारी भइसके को सो िनवेदन खारेज हने ठहछ । जहाँ उ ेषण ारा कुनै
आदेश काया वयनको चरणमा रहेकोले एउटै िवषयमा िनणय बदर हँदैन य तो अव थामा परमादेशको
पटक पटक आदेश गनको
ु साथकता औिच यहीन हन आदेश जारी हन स दैन । माननीय यायाधीश ी
जाने ।
गोिव दकुमार उपा याय यूले भइरहेको बढुवालाई
व ततु : एकातफ यि बेप ा पान उ ेषण ारा बदर नगरी परमादेशको आदेश जारी गन
यि ह को पिहचान गरी उनीह लाई कानूनी गरेको आदेशमा सहमत नभएकोले सव च अदालत
दायरामा याउन रा य ितब रही रहेको भ ने िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ (१)(क) बमोिजम
देिखइरहेको अव था अक तफ त य र माणको
ततु रट पूण इजलासमा पेस गनू ।
आधारमा मा फौजदारी कसरु मा दोषी ठहर हने हँदा
स यत यको छानिबन हन नपाउँदै हतार गरी के वल मा. या. ी गोिव दकुमार उपा यायको राय :
अनमु ान र रट िनवेदकको िजिकरकै भरमा िनवेदन
एकाितर राि य मानव अिधकार आयोगले
दाबीको आदेश जारी गनु यायोिचत र िववेकस मत दोषी देखाएकाह उपर छानिबन हने कुरालाई
हँदनै । अदालतले नाग रकह को मानव अिधकार सबै िवप ीले वीकार गन अक ितर राि य मानव
संर ण गनपछ
ु तथापी यसको लािग त य र अिधकार आयोगको िसफा रसको कुनै मह व छै न र
आधारह प र थािपत हन ज री हने ।
सो आयोगले जे ज तो िसफा रस गरे पिन यसले
स य त य प ा लगाई दोषीह लाई कानूनको भािवत यि लाई रि भर पिन असर पादन भनी
दायरामा याउन छु ै कानून िनमाण गन र.नं. ३५७५ िब कुलिवपरीत कुरा गनु िबड बनापूण देिखने ।
समेतमा नेपाल सरकारलाई िनदशना मक आदेश जारी
मानव अिधकार आयोग ऐन, २०५३
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ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) मा आयोगले िनजले सफाइ नपाएस म िनजको हैिसयत अिभयु
आ नो अिधकार े अ तगत पन आएको उजरु ी सरह हने ।
तथा िनवेदनह उपर दफा ११ बमोिजम कारवाही
सैिनक ऐन २०६३ को दफा ६२ को उपदफा
गदा दोषी देिखएमा दोषीउपर आव यक कारवाही (१) मा चिलत कानूनबमोिजम ाचार, चोरी,
गन स बि धत िनकाय वा अिधकारीलाई लेखी यातना र बेप ा गरेको ठह रने काय गरेमा ाचार,
पठाउनेछ भनी र उपदफा (४) मा उपदफा (१) र चोरी, यातना र बेप ास ब धी कसरु गरेको मािननेछ
(२) बमोिजम कारवाहीका लािग लेखी आएकोमा भनी बेप ा कसरु को यव था भएको र सो कसरु मा
स बि धत िनकाय वा अिधकारीले पिन आयोगबाट उ ऐनको दफा ६८ बमोिजम सैिनक अदालतको
लेखी आएबमोिजमको कारवाही गरी वा गन निम ने अिधकार े नरहने कुरा र दफा ६९ को उपदफा (२)
भएमा सो कारणसिहत खल
ु ाई आयोगबाट ा ले उपदफा (१) बमोिजम अ य अदालतमा मु ा दायर
भएको िमितले तीन मिहनािभ सोबमोिजम कारवाही हने भएमा अिभयु लाई सेवाबाट िनल बन गरी मु ा
ग रएको जानकारीको ितवेदन स बि धत िनकाय दायर ग रने अदालतमा बझ
ु ाई िदनपु नछ भ ने कुराको
वा अिधकारीले आयोगसम पठाउनु पनछ भनी प यव था रहेको देिखने ।
उ लेख भएको यहोराबमोिजम कुनै पिन कायालयबाट
मािथ उ लेख भएबमोिजम राि य मानव
कारवाही गन निम ने भ ने जवाफ आएको पाइँदैन । अिधकार आयोगको िसफा रसको ठूलो भाव
यसैगरी मानव अिधकार आयोग ऐन २०५३ को ह छ । राि य मानव अिधकार आयोगले दोषी
दफा १० (ग) बमोिजम ततु िवषयमा राि य मानव देखाएको यि पदमा रिहरहने वा बढुवा पाउने कुरा
अिधकार आयोगले अनस
ु धान र तहिककात गदा सेवा नीितिवपरीत ह छ । य तो िवषयमा छानिबन
अपराध वा अपराधी प ा लगाउने कायमा ितकूल हँदा सो ममा रा सेवक कमचारी भए राि य मानव
असर पन स दछ भनी महा यायािधव ाले मािणत अिधकार आयोगको िसफा रसपिछ िनजलाई िनल बन
नगरेको अव थासमेतबाट राि य मानव अिधकार गन र अ ह को हकमा राहदानी जफत, खाता रो का
आयोगको िसफा रस ब धनकारी देिखने ।
आिद ग रने चलन िव भर छ । मानव अिधकार आयोग
राि य मानव अिधकार आयोग ऐन, २०६८ संवैधािनक िनकाय हो । मानव अिधकार आयोग
िमित २०६८।१०।६ मा ार भ भए पिन २०५३ को गठन गन यसलाई संवैधािनक मा यता िदने अिन
ऐनमा पिन मानव अिधकार आयोगको िसफा रस र उ आयोग महज ितवेदक हो उसको िसफा रस
ितवेदनका स ब धमा यव था रहेकैले ती िसफा रस भएर मा पु दैन । स म अदालतबाट दोषी ठहर
र ितवेदनको व प, भाव र शि बारे पिछ आएको नभएस म य ता यि लाई िसफा रसले के ही गन
कानून र बहाल रहेको कानून र अ तराि य महासि ध स ै न भनी मा दा संिवधानको यव था देखावटी मा
र घोषणाप समेतलाई ि गत गरी ऐनको उ े यपरक हन पु छ । अ कानून र िनकायको तल
ु नामा मानव
या या गन िम ने नै हँदा मानव अिधकार आयोगको अिधकारस ब धी कानून र िनकायको ठूलो मह व र
िसफा रस र ितवेदनले दोषी देखाएको यि का शि ह छ र ितनले overriding effect पाउँछन् भ ने
बारेमा कानूनबमोिजम मु ा आिद चलाउनु पन र कुरा मानव अिधकारस ब धी िविधशा का अित र
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, जेठ - १
राि य मानव अिधकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ी गोपाल पराजल
ु ीको रायसँग सहमत हन नसके कोले
३४ बाट पिन ट हने ।
छु ै राय य गरेको छु । सव च अदालत िनयमावली,
यसथ िवप ी राजु ब नेतको हकमा राि य २०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम िनणयको लािग
मानव अिधकार आयोगको िसफा रस काया वयन गन
ततु रट िनवेदनको िमिसल पूण इजलासमा पेस
गराउन र कानूनबमोिजम उपयु िनणय गनसमेतका गनू ।
लािग िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेशस म इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
जारी हने ठहछ । िनवेदकले यसबाटै स म उपचार क यटु र: िव णदु ेवी े
पाउने अव था रहेकोले उ ेषणको आदेश जारी इित संवत् २०७२ साल पस
ु ५ गते रोज १ शभु म् ।
ग ररहनु परेन । रट िनवेदन खारेज गनभएको
मा. या.
ु
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