चैत
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२०७३, चै त १६–३१

पूणाङ्क ५९४

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२५०७४२,
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४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )
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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
ना.स.ु ी िवनोदकुमार यादव
ना.स.ु ी पु पराज शमा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

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

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
वृहद पूण इजलास
१
इजलास नं. १०
पूण इजलास
२
इजलास नं. ११
संयु इजलास
५
इजलास नं. १२
इजलास नं. १
४
इजलास नं. १३
इजलास नं. २
६
इजलास नं. १४
इजलास नं. ३
५
इजलास नं. १५
इजलास नं. ४
३
इजलास नं. १६
इजलास नं. ५
३
इजलास नं. १७
इजलास नं. ६
४
इजलास नं. १८
इजलास नं. ७
३
एकल इजलास
इजलास नं. ८
१
ज मा
इजलास नं. ९
२
ज मा
३९
कूल ज मा
३९ + २९ = ६८

८
२
४
३
३
३
१
२
२
१
२९

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 २०७३, चैत – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय

प / िवप

वृहद पूण इजलास
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

पृ
१-५

इजलास नं.१
8.

२१ - २५

जबरज ती
नेपाल सरकार िव. राजु यादव
करणी

नवराज
िसलवाल
िव.
उ ेषण /
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
परमादेश
कायालयसमेत
पण
५ - १५
ू इजलास
नाबालक र सु िम को हकमा र
अंश
आ नो
हकमा
समेत
चलनसमेत लि मकुमारी िम ( े ) िव.
मखमली िम समेत
अिधव ा ओम काश अयाल
उ ेषण / िव. स माननीय रा पितको
परमादेश कायालय,
िसतलिनवास,
काठमाड समेत
संयु इजलास
१५ - २१
उ षे ण / इि दरा चौधरीसमेत िव. नेपाल
परमादेश सरकार िश ा म ालयसमेत
सव ण
ह रराम कोइराला िव. च मणी
अनमु ित
बा कोटा
खारेजी
िखचोला नेपालिसंह ब नेत िव. मैया
हक कायम महजनसमेत
िब दी सदा मस
ु हरसमेत िव.
कत य यान
नेपाल सरकार

लागु औषध
9.

नेपाल सरकार िव. मोहन
नाइ ोजन
गु ङसमेत
समेत

10.

कत य यान

11.

कत य यान

नेपाल सरकार िव. सूयबहादरु
तामाङ
देवीलाल िव.क. िव. नेपाल
सरकार

इजलास नं. २
12.

२५ - ३०

राजे साह सोनार िव. देवधारी
िलखत बदर
बैठा

13.

कत य यान नेपाल सरकार िव. शिस पनु

14.

कत य यान

महेश साद जैसी िव. नेपाल
सरकार

15.

नेपाल सरकार िव. रामबहादरु
सवारी यान
थापा
गोदाम घरमा

16.

नेपाल सरकार िव. िवधानच
आगो
साहसमेत
लगाएको

17.

वैदिे शक

िव णमु ाया राई िव. नेपाल

रोजगार ठगी सरकार
i

इजलास नं. ३
18.

कत य
यान

19.

कत य
यान

20.

21.

कत य

27.

भाइिसंह बराइलीसमेत िव.
नेपाल सरकार
स झना िल बू िव. नेपाल

28.

सरकार

यान

िभ खु चौधरी िव. नेपाल
सरकार

कत य

नेपाल सरकार िव. चतुरमान

यान
22.

३० - ३४

29.

तामाङ
दलबहादरु

उ ेषण

े (िछमे) िव.
पनु रावेदन अदालत, पाटनसमेत

इजलास नं. ४

23.

30.

कत य यान उषादेवी झा िव. नेपाल सरकार

31.

कत य यान

३४ - ३७

मानव

32.

बेचिबखन कमलबहादरु तामाङ िव. नेपाल
तथा

सरकार

ओसारपसार
24.

िवभिु तनाथ

िम समेत

33.

िव.

परमादेश
िव णमु ाया े

25.

उ षे ण /
परमादेश

34.

ेमकुमार साह िव. राजदेव साह

इजलास नं. ५
26.

३७ - ३९

चेतनारायण राय था िव.
उ षे ण /
पनु रावेदन
अदालत,
परमादेश
बटु वलसमेत

35.

ii

ब दी
परशरु ाम कँ डेल िव. पनु रावेदन
य ीकरण अदालत, हेट डासमेत
कत य
यान र स तबहादरु तामाङ िव. नेपाल
यान मान सरकार
उ ोग
इजलास नं. ६
३९ - ४४
ब दी
हाद राई िव. पनु रावेदन
य ीकरण अदालत, पाटन, लिलतपरु समेत
दीपक िव कमा िव. नेपाल
सरकार
मदनकुमार राना िव. िज ला
परमादेश शासन कायालय मकवानपरु ,
हेट डासमेत
इजलास नं.७
४४ - ४७
वैदिे शक नेपाल सरकार िव. शाि त
रोजगार आचाय
कत य गोवधन साक िव. नेपाल
यान सरकार
लागु औषध
खैरो हेरोइन
तथा
रिव पौडेल िव. नेपाल सरकार
नाइ ेभेट
ट् या लेट

इजलास नं.८
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

४७ - ४८

44.

रोशनकुमार झासमेत िव. नेपाल
सरकार, गहृ म ालयसमेत
इजलास नं.९
४८ - ५०
िवपीन िबहारी िम भ ने ब चा
उ ेषण /
िम िव. मालपोत कायालय,
परमादेश
बारा कलैयासमेत
अंश
गाभा भ ने खेदु वेलदारसमेत
नामसारी िव. तुफानी के वट
इजलास नं.१०
५० - ५३
िब ना ओझा िव. चि का
िकत
च दसमेत
वो पेयी िम
िव. अथ
उ ेषण
म ालयसमेत
लागु औषध िजतबहादरु तामाङ िव. नेपाल
हेरोइन सरकार
देवबहादरु च द िव. महानगरीय
उ षे ण सश
हरी गण, नं. २
महाराजग ज, काठमाड समेत
इजलास नं.११
५३ - ५५
मानव
बेचिबखन
राजे प रयार िव. नेपाल
तथा
सरकार
ओसार
पसार

उ ेषण / ई री सवु ेदीसमेत िव. नेपाल
परमादेश

सरकार

उ ेषण

इजलास नं.१२
45.

५५ - ५८

देवी रे मी िव. िज. .का. कलैया,
िनषेधा ा
बारासमेत

46.

पु करमिण िघिमरे िव. न दलाल
परमादेश
राय
दानबहादरु

47.

जापित

िव.

उ ेषण / ि एशन बचत तथा ऋण
परमादेश

सहकारी

सं था

िलिमटेड

गोठाटारसमेत
48.

कत य
यान

िव क साद साह कानु िव.
नेपाल सरकार

इजलास नं.१३
49.

५८ - ६१

सिु म ा कोइराला भ डारी िव.
कत य यान
नेपाल सरकार

50.

कत य यान नेपाल सरकार िव. स न शाही

51.

कत य यान

नेपाल सरकार िव. सिु म ा
िव समेत
इजलास नं. १४

६१ - ६२

िनणय दता मालपोत कायालय, चैनपरु ,
52.

iii

बदर दता संखवु ासभा िव. झकबहादरु
कायम िल बू

इजलास नं. १५
53.

मोही लगत स यदेवी
कायम

६२ - ६४
िव समेत

58.

िव.

रािधकादेवी सापकोटा

उ षे ण / ल मण भ डारी िव. हरी
परमादेश धान कायालय, न सालसमेत
इजलास नं. १८

लागु औषध
54.

सिु नल भ राई िव. राि य
िवनोद शाह कलवार िव. नेपाल

खैरो

59.

सरकार

वािण य
कायालय,

रामशाहपथ,

काठमाड समेत

राम साद महासेठसमेत िव.
इजलास नं. १६
ह रमान
अि तयार

60.

अंश

६४ - ६५
े समेत

दु पयोग

६८

दीपेस गमाल िव. महानगरीय

उ ेषण

61.

ब दी
य ीकरण

काठमाड समेत
इजलास नं. १७

स टुराम धोबी िव. बाबािदन
धोबी

एकल इजलास

िव.

अनस
ु धान आयोग, टङ् गाल

57.

के ीय

िनषेधा ा
राके शकुमार साह

56.

बक,

उ ेषण

हेरोइन
55.

६७ - ६८

६५ - ६७

उ षे ण / िदनेशकुमार महतो िव. सीता
परमादेश ख ीसमेत

iv

हरी वृ , तीनकुने, बाने र,
काठमाड समेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, चैत - २
(Subjective Satisfaction) वा सामूिहक िववेक
वहृ द पूण इजलास
(Collective Wisdom) को िवषय मा नहने ।
हरी महािनरी क पदमा “नेपाल सरकारले
स. . या. ी सुशीला काक , मा. या. ी ह रकृ ण उपयु देखेको उ मेदवारलाई” बढुवा ग रने
काक , मा. या. ी ई र साद खितवडा, मा. या. कुरा हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ मा
डा.आन दमोहन भ राई र मा. या. ी अिनलकुमार
ट र िकटानी पमा उ लेख भएको छ । शि
िस हा, ०७३-WF-००२२, ००२१, ०७३-FN- पथृ क करणको िस ा त र मा यताअनस
ु ार पिन सरु ा
७४६१, उ ेषण / परमादेश, नवराज िसलवाल िव. िनकायका मख
ु लगायतका पदािधकारीह को िनयिु
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत, गन काय सरकारको (कायका रणीको) े ािधकारिभ
अिधव ा किपलदेव ढकाल िव. धानम ी तथा पन िवषय देिख छ । यस कुरामा तकिवतक गनपन
ु वा
मि प रषद्को कायालयसमेत, किपलदेव ढकाल िव. ि िवधा हनपु न कुनै कारण देिखँदैन । िनस देह: हरी
मि प रषद् सिचवालयसमेत
महािनरी क पदमा िनयिु (बढुवा) गन अिधकार
हरी महािनरी क पदमा बढुवा गदा नेपाल सरकारको हो । तर यो अिधकार योगका
हरी अित र महािनरी कह म येबाट गनपन
सीमाह छन् । सरकारलाई ा यो अिधकारको
ु
र हरी अित र महािनरी कह नभएको योग वे छाचारी र िनरङ् कुश तवरबाट गन
अव थामा हरी नायब महािनरी कह म येबाट िम दैन । सरकारले आ नो अिधकारको योग गदा
हरी महािनरी क पदमा बढुवा गन सिकने व तगु त आधारमा, यायोिचत पमा, व छ र िन प
देिखयो । यसरी िनयिु गदाः (क) जे ता (ख) तवरबाट गनपदछ
। कुनै त यगत िववरण नखल
ु
ु ाई
कायकुशलता (ग) काय मता (घ) उ रदािय व अथवा कारणका लािग कारण खल
ु ाई “उपयु देखेको”
बहन गनस ने मता (ङ) नेतृ व दान गनस ने भ ने कुराको आडमा मनोवाि छत वा वे छाचारी
कुशलता, तथा (च) आफूभ दा मनु ीको हरीलाई तवरबाट िनणय गन िम दैन । “उपयु देखेको” भ नक
ु ो
ो साहन र प रचालन गनस ने साम य भएका ता पय व तगु त आधार र कारणबाट “उपयु देखेको”
यि लाई िनयु गनपन
ु गरी यो यता िनधारण भ ने हो । कुनै उिचत, पया आधार र कारण नखल
ु ाई
ग रएको पाइयो । हरी महािनरी क पदमा बढुवा “उपयु देखेको” भनी हचवु ा, गो ारा र मनोगत एवम्
गदा कानून ारा िनधा रत उि लिखत छवटा मनोमानी तवरबाट िनणय ग रएको कुराले मा यता
यो यताको व तगु त आधारमा परी ण ग रनु अिनवाय पाउन नस ने ।
देिख छ । उि लिखत यो यताम ये कुनै कुरालाई
बढुवाको कुरा स भािवत उ मेदवारह को
नहेन वा अनदेखा गन िम दैन । िनयममा उ लेख हक र वैध अपे ा (Legitimate Expectation) को
भएअनस
ु ारका यो यतास ब धी सम प मा िवचार िवषय पिन हो । यसका अित र िनयिु को िवषयलाई
गरी व तगु त आधारमा िनणय ग रएको छ भ ने कुरा सशु ासन (Good Governance), कानूनको शासन
िनणयस ब धी अिभलेखबाट अिभ य पमा देिखनु (Rule of Law), उ रदायी र सीिमत सरकार
पिन पदछ । यो के वल िनणयकताको आ मगत स तिु
(Accountable and Limited Government)
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स ब धी अवधारणाको सापे तामा पिन हे रनु राजनीितक उ े य पूितको लािग ग र छ भने यो
पदछ । सरकारका शासिनक िनणयउपर याियक िनणय बदिनयतप
्
ूण र कानूनी रा यको अवधारणा
परी ण गनमा िनरङ् कुश र अिधनायकवादी शासन ितकूल ह छ” भनी िस ा तसमेत कायम भएको
यव थामा मा ब देज लगाइएको ह छ । लोकताि क छ । खासगरी यस कारका िनणयह को याियक
शासन यव थामा यस कारको ब देजको अव था परी ण “illegality, irrationality, proportionality
क पना गन पिन सिकँ दैन । य ता िवषयह समेत and procedural impropriety” का आधारमा गन
स बोधन होस् भ ने अिभ ायले हरी िनयमावली, सिक छ भ ने िविधशा ीह को मत रही आएको
२०७१ को िनयम ४१ मा िनयिु का आधारह
छ । तसथ िनयिु को िनणय गन अिधकार पाएको
उ लेख भएका हन् । हरी संगठनमा “यो य” मा िनकाय (नेपाल सरकार, मि प रषद)् ले योग गरेको
नभएर “यो यतम्” यि बाट नेतृ व दान हन विववेक वा बिु म ा र िनणयको अ यमा वेश गरी
सकोस् भ ने उ े य उ िनयमावलीमा अ तरिनिहत अदालतबाट यो यताको परी ण गनु हँदैन, यसो गदा
रहेको छ । िनयिु गन पाउने सरकारको अिधकार सरकारको काय े मा ह त ेप हन जा छ भनी िव ान्
कुनै सीमाब देजरिहत पूण-अिधकार (Absolute सह यायािधव ाले गनभएको
तक र बहस िजिकर
ु
right) वा कुनै
नै उठाउन नपाउने पूण-उ मिु
मनािसब देिखन आएन ।
(Absolute privilege वा immunity) को िवषय
अब िनयिु का लािग तोिकएको यो यता
होइन । िनणयले कानूनी मा यता ा गनका लािग स ब धमा िवचार गदा हरी िनयमावली, २०७१ को
िविध र ि याको पालना ग रएको तथा यायोिचत िनयम ४१ मा जे तालाई पिहलो सतको पमा उ लेख
प रणाम सिु नि त ग रएको देिखनु वा छनीय ग रएको देिखन आउँदछ । यो “जे ता” भ ने श दलाई
ह छ । यस कारका िविधस मत मा यता र स बि धत “व र ता” भ ने अथमा पिन बु नु पन ह छ । उपल ध
उ मेदवारको वैध अपे ाका कुराह लाई नजरअ दाज स भा य उ मेदवारह म ये को जे वा व र हो भ ने
गरेर भएको िनणयले वैधता ा गन नस ने ।
कुरा अिभलेखबाट सहज पमा यिकन गन सिकने कुरा
कानून ारा िनधा रत सत र ि या ितकूल हो । थािपत त यबाट नै ट देिखने व र ताको
भएका सरकारका िनणय वभावत: याियक परी ण र िन पण गन अ य आधार, कारण वा तकको सहारा
िन पणको िवषय ब दछन् । िविध र ि याका ि ले िलई रहनु पन आव यकता रहँदैन । हरी महािनरी क
िु टपूण देिखएका सरकारका काम-कारवाही तथा पदमा िनयिु का लािग जे ता वा व र ताको खास
िनणयउपर याियक उपचार दान गनु यस अदालतको मह व रह छ । पदीय सोपानको िस ा त (Doctrine
िनयिमत तथा सामा य काय णालीअ तगतको िवषय of Hierarchy), िनय ण णाली (Chain of
हो । यसलाई अदालतको अिधकारको िवषय मा Command) ज ता कुराको यिु यु यव थापनको
नभएर संवैधािनक िज मेवारी र कत यको पमा समेत लािग पिन सरु ा िनकायह को उ च पदमा िनयिु गदा
हे रनु पदछ । अ यतु कृ ण खरेलको रट िनवेदनका जे ता (व र ता) लाई ाथिमकताका साथ मह व िदनु
स दभमा यस अदालतबाट “ हरी महािनरी कको पन ह छ । जे ता वा व र तालाई कुनै उिचत, पया
पदमा िनयिु को िनणय गदा हचवु ा, मनोमानी र र मनािसब कारणको अभावमा अवमु यन ग रयो भने
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प रणामतः वे छाचा रता (Arbitrariness) ले य गनपनछ
भनी उ लेख भएको छ । यस अदालतबाट
ु
पाउने र सरु ा िनकायको जनशि यव थापनमा िविभ न िववादका स दभमा ग रएको या या र
अनपेि त र अवाि छत भाव बढ् ने स भावना ितपािदत िस ा तलाई बेवा ता ग रएमा कानूनी
रह छ । व र तालाई थान िदनु हरी संगठनको रा यको अवधारणालाई साकार पान मा यतालाई
Chain of Command कायम रा न पिन आव यक आ मसात् गरी जारी भएको नेपालको संिवधानको
ह छ।
मल
ु भूत भावना, मा यता र आदश ित काया वयनको
मू याङ् कन ग रने त रका वा आधार िविवध ारि भक चरणमा नै अवमू यन र कुठाराघात गरेको
कारका हन स दछन् । यसम ये हरी िनयमावली, हन जा छ । यसलाई वाि छत कुरा मा न नसिकने ।
२०७१ को िनयम ३१ बमोिजम ग रएको कायस पादन
अ य तहको बढुवा र महािनरी क पदको
मू याङ् कनलाई एक मह वपूण आधार (Indicator) बढुवा ि यामा के ही िभ नता अव य छन् । तर यसको
को पमा िलइनु पदछ । हरी िनयमावली, २०७१ ता पय महािनरी क पदमा बढुवा गदा कायस पादन
को िनयम ४१ ले अ य तहका हरीको बढुवा गन मू याङ् कनको सा दिभकता नै रहँदैन भ ने पिन
स ब धमा तोके का ि या र मापद डभ दा के ही होइन । बढुवा, विृ िवकास वा अ य य तै
फरक प ित महािनरी कको स ब धमा िनधारण योजनका लािग कुनै सरोकार र योजन नै नरहने
गरेको देिखँदा अ य तहमा बढुवा गदा िविवध शीषकमा हो भने कायस पादन मू याङ् कन फाराम भरी रहनपु न
तोिकएबमोिजमको अङ् क-भार महािनरी कको पदमा आव यकता पिन रहने िथएन । वािषक पमा ग रने
बढुवाका ममा गणना ग रनु पन अव था नदेिखने ।
कायस पादन मू याङ् कनबाहेक अ य कुनै पिन
कानून ारा िनमाण ग रएको संय बाट मा यमबाट हरी अिधकृतह को कायस पादनको
भएको कायस पादन मू याङ् कनलाई एक मह वपूण तर मू याङ् कन गन ग रएको त य िमिसल
आधारको पमा हण गनु कानूनको मयादा, कागजातबाट देिखन आएन । यस अव थामा हरी
ि यागत व छता र िनणयमा िन प ता कायम महािनरी क पदमा बढुवा गदा जे ता र कायस पादन
रा ने ि ले वा छनीय देिख छ । यसलाई अनदेखा मू याङ् कनलाई मु य िनणायक आधार (Main
गरेर िनणयकताको आ मगत स तिु लाई मा यता Indicators) को पमा हण गनु आव यक र
िदइयो भने वे छाचा रताले य पाउने अव था मनािसब देिखने ।
रह छ । वे छाचा रताको अव था याियक ि ले
नेपाल सरकार (मि प रषद)् बाट िमित
वीकाय हँदैन । यसैले हरी महािनरी क पदमा २०७३/११/१ मा भएको िववािदत िनणय हेदा सो
बढुवा गदा स भािवत उ मेदवारको जे ता वा व र ता िनणयस ब धी सम त ि यामा कायस पादन
र कायस पादन मू याङ् कनको अव थातफ समिु चत मू याङ् कनका प मा कुनै ि िदइएको पाइएन ।
ि िदनु अिनवाय देिखने ।
जे ता वा व र ता स ब धमा पिन कुनै कुरा उ लेख
नेपालको संिवधानको धारा १२८ को उपधारा गरेको देिखएन । उि लिखत दवु ै प मा स पूण पमा
(४) मा सव च अदालतले गरेका संिवधान र कानूनको अ देखा गरेको पाइयो । यसलाई कानूनअनक
ु ूल र
या या वा ितपादन गरेको िस ा त सबैले पालन उिचत मा न नसिकने ।
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कायस पादन मू याङ् कनमा पिहलो अथात् िनयिु गदा वा कुनै कारको सरु ा िज मेवारी दान
सबैभ दा बढी अङ् क ा गरेका र व र ताको ममा गदा Chain of Command को ि थित कायम रहने,
समेत अ थानमा रहेका यि लाई छाडेर व र ताको यसमा कुनै कारको गडबड पैदा नहनेतफ सचे रहनु
ममा ते ो र कायस पादन मू याङ् कनको पन मा यता आम पमा चलनमा रहेको पाइ छ । यो
आधारमा चौथो ममा रहेका यि लाई बढुवा Chain of Command कायम गन एउटा मह वपूण
गनबाट
ु िनणयकताको वे छाचा रता मािणत भएको णालीको पमा व र ताको आधारमा अवसर
देिख छ । यस अित र शैि क यो यता, तािलमसमेत िदने तथा िज मेवारी वा जवाफदेिहता बहन गराउने
जयबहादरु च दको तल
ु नामा नवराज िसलवालकै कुरालाई िलने ग र छ । यो थािपत मा यता ितकूल
मािथ लो तरको अथात् बढी यो यता देिखएको छ । सरु ा अिधकारीह को अ यथा पजनी ग रयो भने
ा परु कार, िवभूषण, शंसा आिदका ि ले समेत रा यको सरु ा यव थापन खलबिलने स भावना
तल
ु ना मक पमा नवराज िसलवालकै बढी रहेको रह छ, सरु ा यव थापन भावकारी हन स दैन ।
कुरा पेस हन आएको िववरणबाट देिखन आयो । यी सरु ा यव थापन दु त र भावकारी कायम रा नु
कुराह लाई कायस पादन तर सूचक (Indicator) र यस कारको अव था िव मान छ भ ने िव ास
को पमा हेनपन
र भरोसा आम नाग रकमा िदलाउनु रा यको कत य
ु ।
िनवेदक नवराज िसलवालमा हरी हो । हरी संगठनको जनशि यव थापन गदा
िनयमावली, २०७१ को िनयम २९ अनस
ु ारको अ यथा कुनै उिचत, पया र मनािसब कारण िव मान
बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन नपाउने कुनै नरहेको ि थितमा व र तालाई उपे ा ग रयो भने
पिन अयो यता रहेको त य कही ँकतैबाट खु न आएको यसबाट Chain of Command मा असर पन स दछ
पाइएन । िनजलाई हरी महािनरी क पदमा बढुवा गन भ ने प मा पिन पया ि िदनु वा छनीय देिखने ।
नहने कुनै पिन कारण यस अदालतमा पेस हन आएका
रट िनवेदकको वैध अपे ा (Legitimate
बढुवा / िनयिु स ब धी फायलह मा उ लेख भएको expectation) अक मह वपूण प हो । लोकताि क
देिखँदैन । िवप ीह बाट ततु ग रएका िलिखत शासन यव थामा कानूनले तोके का सत र मापद डको
जवाफह बाट समेत िनज नवराज िसलवाललाई बढुवा अधीनमा रही सावजिनक जवाफदेिहताको कुनै पिन
गन नहने वा गन नपन कारण खल
ु ाइएको पाइएन । यस पद ा गन हक नाग रकमा रहेको ह छ । यि को
अव थामा िनज नवराज िसलवाललाई बढुवा निदई चाहना, मता र यो यताका आधारमा कुन पद
हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम २१ बमोिजमको कसले ा गदछ भ ने कुराको िनधारण हने गदछ ।
यो यता मसमेतका ि ले पिछ लो व रयता ममा खासगरी िनयिु वा बढुवाबाट पूित हने सावजिनक
रहेका तथा काय मता मू याङ् कनसमेतका ि ले जवाफदेिहताको पद ा गन कुरालाई कसैको कृपा,
पिछ लो ममा रहेका यि जयबहादरु च दलाई िनगाह वा अनक
ु पाको िवषयको पमा हे रनु हँदैन ।
बढुवा गन गरी भएको मि प रषदक
् ो िनणय िु टपूण र यो स भािवत उ मेदवारको हक अिधकारको कुरा हो ।
कानून ितकूल देिखन आउने ।
मािनसले कुनै रोजगारी, पेसा वा यवसायको सु वात
सरु ा िनकायका पदह मा बढुवा गदा, गदाको अव थामा नै भिव यको ल य र ग त य ित
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पिन ि िदएको ह छ र तदनस
ु ार आ नो या ाको मा य िस ा त (Recognised Principles of
म ल य वा ग त यतफ अगािड बढाएको ह छ । Justice), सरु ा िनकायको िनय ण कडी (Chain
अनेक प र म, याग, समपणबाट वैध त रकाले एउटा of Command), रट िनवेदकको वैध अपे ा
चरणमा पगु ेको यि मा वभावतः के ही वैध अपे ा (Legitimate Expectation), सशु ासनलगायत
पिन रह छन् । यस कारका वैध अपे ालाई अकारण मािथका करणह मा उ लेख भएका सम कुराह
हठात् पमा अ वीकार गनु उिचत र िववेकसङ् गत तफ यायोिचत पमा ि गत गरी नेपाल हरीका
ठहन नस ने ।
बहालवाला हरी नायब महािनरी कह म येका
व र ता, अ ययन, तािलम, परु कार, यो यतम् तथा िवगत चार आ.व. को कायस पादन
िवभूषण, िज मेवारी िनवाह र काय स पादन मू याङ् कनमा ित पध ह म ये औसत उ चतम्
मू याङ् कनसमेतका ि ले हेदा िनजलाई हरी अङ् कसमेत ा गरेका यि लाई हरी महािनरी क
महािनरी क पदको िज मेवारी िदन नहने कुनै कारण पदमा त काल िनयु गनु गराउनु भनी िवप ीम येका
देिखन आउँदैन । यस अव थामा िनजले हरी धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय, गहृ
संगठनको महािनरी क ब ने अपे ा रा नु वाभािवक म ालय तथा हरी धान कायालयसमेतका नाउँमा
छ । यसलाई िनवेदकको “वैध अपे ा” मा नु पदछ र परमादेश जारी हने ।
सावजिनक जवाफदेिहताको पदमा रहेका यि को यस इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
कारको वैध अपे ालाई यायोिचत पमा स बोधन क यटु रः अिमरर न महजन
गनु सरकारको कत य ब ने ।
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभु म् ।
अत: यसमा मािथ उ लेख ग रएका आधार
र कारणसमेतबाट नेपाल हरीको महािनरी क पदमा
पूण इजलास
ी जयबहादरु च दलाई िनयु गन गरी भएको नेपाल
सरकार (मि प रषद)् को िमित २०७३।११।१ को
१
िनणय हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ तथा मा. या. ी दीपकुमार काक , मा. या. ी के दार साद
थािपत याियक मा यता ितकूल देिखएकाले उ
चािलसे र मा. या. ी सारदा साद िघिमरे, ०६८िमित २०७३।११।१ को िनणय तथा सोबमोिजम भए NF-०००९, अंश चलनसमेत, नाबालक र सु िम को
ग रएका कामकारवाही उ ेषणको आदेशले बदर हने । हकमा र आ नो हकमा समेत लि मकुमारी िम ( े )
हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम िव. मखमली िम समेत
२१ बमोिजम कायम ग रएको यो यता म, िनयम
मतदाता प रचयप , मतदाता नामावलीमा
२९ बमोिजमको अव था, िनयम ३१ बमोिजम भएको पा रवा रक िववरण र सवारीचालक
भएको कायस पादन मू याङ् कन, िनयम ४१ मा अनमु ितप ह बाट असफ लाल र रिवशंकरबीचको
तोिकएको यो यता तथा ४१क. मा उ लेख भएको नातास ब ध रहेको देिखएको र एकआपसमा
ि यालगायतका हरी िनयमावलीमा रहेका सम आफूह लाई बाबु छोराको पमा लामो समयदेिख
ावधानह को समिु चत प रपालना गरी यायका आचरण र यवहारबाट वीकार गरेको देिख छ । ती
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कागजातह सरकारी कायालयबाट जारी ग रएका चालक अनमु ितप ह मा उि लिखत ग रएका कुराह
वैधािनक कागजातह हन् । य िप ितनीह को सही पमा उ लेख ग रएका हन् भनी अदालतले
योजन अलगअलग भए पिन ती कागजप मा उ लेख अनमु ान गरी माणमा हण गनपन
ु नै हन आउने ।
भएको नातास ब ध देिखने िववरणह झु ा हन्
माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को
भ ने आधार देिखन सके को छै न । पेस भएका ती सबै उपदफा १ मा कुनै यि ले लेखेर, वचनले वा
कागजप बाट ितवादी रिवशंकर िम र असफ लाल आचरण ारा कुनै यि लाई कुनै कुरा य तो हो भ ने
भ ने के दार िम बाबु छोरा भनी उ लेख हनु संयोग िव ासमा पारी वा य तो िव ासमा पन िदई सो
मा हन नस ने ।
यि बाट कुनै काम गराएमा वा हन िदएमा िनज र सो
िनवाचन योजनका लािग खडा भएका यि का बीचमा चलेको कुनै मु ामा सो कुरा य तो
कागजात मा नभई सवारी चालक अनमु ितप मा होइन वा िथएन भनी िनजले ख डन गन पाउने छै न
पिन रिवशंकरको बाबु असफ लाल भ ने उ लेख भ ने कानूनी यव था रहेको छ । कसैले आफूसँग
हन,ु िनज रिवशंकरले िदएको ितउ र र बयानमा स बि धत कुनै त यलाई य तो हो, छ वा िथयो भनी
समेत बाबु के दार िम भनी लेिखनु तथा िव ालयको औपचा रक पमा कुनै अड् डा, अदालत वा सरकारी
Exam Report Card मा Parents भनी वयम् कायालयमा अिभलेख रहने गरी एकपटक य गरी
असफ लालले सही गनु तथा DNA Profile को सोबाट फाइदा िलइसके पिछ आफूलाई नो सान वा
िववरण फाराम भदासमेत बाबक
ु ो नाम असफ लाल बेफाइदा ह छ भ ने मा आधारमा य तो यि ले
ले नबु ाट मतदाता प रचयप र मतदाता नामावली पिछ आफूले एकपटक य ग रसके को त यबाट पिछ
िववरणमा उ लेख ग रएको यहोरा अ य माणबाट हट् न नपाओस् वा य तो त यलाई अ वीकार गन
पिन समिथत भइरहेको अव था हन जाने ।
नसकोस् र त यमा ि थरता कायम हन सकोस् भनी
माण ऐन, २०३१ को दफा ६ को ख ड माण कानूनमा िवव धनको िस ा त (Doctrine of
(ग) मा कुनै अदालत वा सरकारी कायालयमा estoppel) िवकास भएको हो । यही िस ा तलाई उ
कानूनले रा नु पन याहा, े ता वा कागजप मा कानूनी यव थाले पिन वीकार गरेको मािनने ।
उि लिखत ग रएका कुराह सही पमा उ लेख
वादी र ितवादी रिवशंकर िम बीच पित
ग रएका हन् भनी अदालतले अनमु ान गनछ भ ने एवम् िपता नाता रहेको त यमा िववाद नदेिखएको र
कानूनी यव था रहेको छ । उ नातास ब ध देिखने ितवादी रिवशंकर िम को बाबु आमा ितवादीह
गरी सरकारी कायालयबाट आ नो कानूनबमोिजमको असफ लाल भ ने के दार िम र मखमली िम हन्
काय स पादन गन ममा जारी भएका ती िलखत भ ने पिु भइरहेको अव थामा वादी र ितवादी
माणह लाई ितवादी असफ लाल भ ने के दार िम असफ लाल भ ने के दार िम एवम् मखमली िम बीच
र मखमली िम ले मौकामा वा हाल पिन चनु ौती िदन बहु ारी र सासू ससरु ाको नातास ब ध रहेको मा नपु न
सके को वा बदर गराउन सके को अव था छै न । य तो नै हन आयो ।
अव थामा उि लिखत मतदाता प रचयप , मतदाता
DNA परी ण स म िवशेष ले गरी वा तिवक
नामावलीमा भएको पा रवा रक िववरण र सवारी यि को रगतको नमूना संकलन गरी कुनै कारको
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िमसावट (Contamination) नभएको रगतको नमूना अंशबाट वि चत गन र आफूलाई फाइदा ह छ भ ने
िनकािलएदेिख योगशालास म शङ् कारिहत तवरले उ े यले स तानको पमा अ वीकार गरेकै आधारमा
Chain of custody सिु नि त गरी वा ा गरी अदालतले यथे औिच य भएमा मा गनपन
ु DNA
कुनै िु ट नगरी परी ण र िन कष िनकालेमा य तो परी णको आदेश सहजै गरी िदने हो भने यसले
परी णको िन कष िव सनीय र वीकाय हनेमा कुनै लामो समयदेिख समाज र प रवारमा चली आएको
स देह गन ठाउँ रहँदैन र य तो परी णलाई अदालतले वाभािवक, सामा य र अपेि त यवहारमा उथलपथु ल
पिन माणको पमा हण गनु नै पन ।
र िव ङ
ृ ् खलता आई यि को सामािजक पिहचान नै
DNA परी णको वै ािनक प ितले िविभ न गु न स ने ि थित आउने पिन हन स ने ।
मु ाको िनराकरणको लािग ठूलो सहयोग गरेको अव था
आ नो जैिवक बाबु आमाको बारेमा
पिन छ र यो प ितको उपयोग अदालतले गनु पिन जानकारीस म नहने सानो उमेरदेिख आफूले
पदछ तर DNA परी णको आदेश गनपु ूव अदालत छोरासरह पाली राखी, बढाएको / हकाएको मािनसलाई
अ य त संवेदनशील हनपु दछ । यिद िमिसल संल न िनज वय क भएपिछ आफूले पिन स तानको पमा
अ य ा माणह ले िववािदत नाताको स देहरिहत न वीकान र कसको स तान हो भनी पिहचान पिन
िन कषमा पु न सिकने अव था छ वा माणमा पेस नगरी िदने हो भने य ता स तान पिहचानिवहीन,
भएका अ य िमिसलबाट ततु मु ाको नातास ब धी सहारािवहीन र प र य पिन हन जान स छन् । य तो
िववाद िनराकरण भई अि तम भएर बसेको देिख छ अव थामा अदालत अ सर भई DNA परी णको
वा नातामा िववाद उठाउने प आ नो िवगतको काय आदेश गन निम ने ।
वा आचरणले य तो िववाद उठाउन नपाउने गरी
व ततु : िमिसल संल न मतदाता
िववि धत छ भने प ले DNA परी णको माग गरेकै प रचयप , मतदाता नामावलीमा भएको पा रवा रक
आधारमा DNA परी ण गन आदेश गनु उपयु
िववरण, सवारीचालक अनमु ितप र िव ालयको
हँदनै । य तो अव थामा DNA परी णको आदेश Examination Report Card लगायतका
निदँदा DNA को वै ािनकतामा स देह गरेको मा नपु न माणह को पृ भूिममा ितवादी असफ लाल िम
भ न पिन निम ने ।
ितवादी रिवशंकर िम को िपता भएको देिखएकोमा
मु ामा DNA को आदेश गनु पन हो वा होइन सो कुरा होइन भनी िजिकर िलन िनज ितवादीह
भ ने कुरा प को अिधकारभ दा पिन याय िन पण िववि धत रहेको देिखएको छ । यसका अित र
गन योजनका लािग अदालतको तजिबजी िवषय िनजह को बाबु छोराको जैिवक स ब ध प ा लगाउन
हो । य तो अिधकारको योग गदा अदालतले समाजमा DNA परी णको माग ितउ रप मा नउठाई के वल
पन स ने स भािवत असर र भावलाई नजरअ दाज पनु रावेदन तहमा मा माग दाबी िलइएको पाइ छ ।
गन निम ने ।
यस त यगत अव थाको सेरोफे रोमा हेदा ितवादीह
आफूले सानैदिे ख पालनपोषण गरी हकाई वादीको अंश हक मेट्ने दरु ाशयले अिभ े रत भएको
बढाएको िववाद नपरेस म बीस वषदेिख आ नो देिख छ भने सो मागबमोिजम DNA परी णको आदेश
स तानको पमा वीकार गरी आएको ितवादीलाई गन आव यक नै नरहेको अव थामा DNA परी णको
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आदेश भएको देिख छ । यस अव थामा िमिसल रा पितको कायालय, िसतलिनवास, काठमाड समेत
संल न अ य माणह को िवपरीत िनजह को बाबु
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
छोराको जैिवक स ब ध नरहेको भ ने ितवेदनको ११(१)(क) मा उ लेख भएबमोिजमको मु ामा भएको
आधारमा सु र पनु रावेदन तहबाट भएको फै सलालाई इ साफमा ताि वक असर पन िकिसमको माण रहेको
के ही उ टी गरी ितवादी रिवशंकर िम को नाममा त य िववादको िकनारा भएपिछ मा स बि धत
स पि देिखए िनजबाट मा यी वादीले अंश पाउने प लाई थाहा भएको कुरालाई पनु रावलोकन गन
र पनु रावेदक ितवादी असफ लाल िम भ ने के दार आधारको पमा हण ग रएको देिखन आउँदछ ।
िम र मखमली िम को स पि बाट अंश पाउने संयु इजलासबाट सनु वु ाइ गदाका ममा िवप ी
ठहर गरेको यस अदालत संयु इजलासको िमित लोकमान िसंह काक उपर रायमाझी आयोगको
२०६७।१।२९ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ
ितवेदन काया वयनका िसलिसलामा भएका
फै सलासँग सो हदस म सहमत हनस ने अव था कारवाहीस ब धी अिभलेख पेस हन आएको देिखएन,
नहने ।
सो स ब धमा कुनै मू याङ् कन र िववेचना ग रएकोसमेत
अत: उि लिखत िववेिचत आधार र माणबाट पाइएन । िनल बन ग रएको, प ीकरण सोिधएको,
ितवादी रिवशंकर िम ितवादीह असफ लाल स वा ग रएको र अ ततः पदबाट बखा त गन
िम भ ने के दार िम र मखमली िम को अंिशयार लोक सेवा आयोगको सहमितका लािग लेखी
छोरा देिखएकाले यी वादीले ितवादी रिवशंकर िम र पठाएकोसमेतका कुनै अिभलेख संयु इजलासबाट
ितवादीह असफ लाल िम भ ने के दार िम एवम् सनु वु ाइ हँदा माणको पमा ततु नभएको अव था
ितवादी मखमली िम बाट आ नो भागको अंश पाउने देिखँदा अिहले ततु हन आएको उि लिखत
देिखएकाले ितवादी रिवशंकर िम बाट मा अंश अिभलेखह लाई उ ऐनको दफा ११(१)(क) मा
पाउने ठहर्याएको यस अदालत, संयु इजलासको उ लेख भएबमोिजमको माण मा नु पन अव था
िमित २०६७।१।२९ को फै सला सो हदस म िमलेको देिखने ।
नदेिखँदा के ही उ टी भई सु काठमाड िज ला
कानूनमा संशोधन, प रवतन भएमा
अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन य ता कानूनमा आधा रत भएर ितपादन ग रएका
अदालत, पाटनको िमित २०६३।३।२० को फै सला निजर िस ा तह को भावकारीतासमेत घट् न वा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अव थानस
ु ार समा हन पु दछन् । यो िविधशा को
इजलास अिधकृत: ठिग क ेल
सामा य मा यता र िस ा त हो ।
इित संवत् २०७३ साल माघ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
िववािदत
(त यगत ) र यु
२
कानून समान वा िम दोजु दो भएमा यसलाई पिछ
मा. या. ी ई र साद खितवडा, मा. या.डा. हे रने िववादको स दभमा निजरको पमा अनशु रण
आन दमोहन भ राई र मा. या. ी अिनलकुमार ग रनपु न ह छ । कानूनी ि थितमा नै प रवतन आएको
िस हा, ०७३-NF-०००३, उ ेषण / परमादेश, अव थामा पूववत (खारेज भइसके को) कानूनमा
अिधव ा ओम काश अयाल िव. स माननीय आधा रत भएर ितपादन ग रएका निजर िस ा तह
8

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, चैत - २
बा या मक अनशु रणको िवषय नब ने ।
संवैधािनक िनकायमा ग रने िनयिु लाई
पनु रावलोकनको िन सा वा अनमु ित िदने के वल राजनीितक िवषय मा न अथवा संवैधािनक,
कुरा ि यागत िवषय पिन हो । यस अव थामा मु ाको कानूनी वा याियक िन पणको मापद डिभ
सम प मा िववेचना ग रने नभएर कानूनले तोके को नपन रा य र शासन यव थाका नीितगत कुराह
पूवाव था िवधमान छन् वा छै नन् भनी िवचार गरी स बि धत िववाद मा न सिकँ दैन । िववादको
एउटा संि आदेश ग र छ । यही आदेशमा सीिमत कृित हेदा पिन यो िववादको यायपािलकाबाहेक
रहनपु दछ भिनयो भने कितपय यादै मह वपूण कायपािलका, यव थािपका वा अ य कुनै िनकायबाट
ह अनु रत रहने मा नभएर मु ा िकनारा गदा भावकारी िकिसमले िन पण हनस ने अव था
वाभािवक पमा ग रनु पन िववेचनाको े (Scope) देिखँदनै । संवैधािनक पदािधकारीको पदमा िनयु
पिन संकुिचत हन पु दछ । कितपय अव थामा य ता भएको यि मा संिवधानले तोके बमोिजमको यो यता
सीमा ब देजका ावधानले पूण याय गन कुरामा समेत छ वा छै न भनी याियक िन पणका लािग ततु हन
अवरोध पैदा गन ि थित रह छ । यसैले वतमान आएको िववादको िन पण यायपािलकाले नै गनपन
ु ।
स दभमा पनु रावलोकनको मा यमबाट मु ा िकनारा
रा यको कुनै पदािधकारीमा संिवधानले
गदा िन सा वा अनमु ित दान गदा हण ग रएका तोके को यो यता छ वा छै न भ ने
याय
आधारह मा मा सीिमत रहनु पदछ भ नु उिचत िन पणयो य िवषय हो । यस कारको िवषयलाई
देिखँदैन । िववादस ब धी अ य त य र स ब कानूनी राजनीितक आवरण िदएर याय िन पण गन आ नो
ह को िन पण गन सिकने नै देिखने ।
संवैधािनक दािय वबाट पि छनु यस अदालतका लािग
पनु रावेदन सु नु र पनु रावलोकनको शोभनीय हँदैन । िववादको कृितबाट यो िववाद यस
मा यमबाट सनु वु ाइ गनु दईु फरक कुराह हन् । अदालतबाट िन पण ग रनु पन उपयु (justiciable)
पनु रावलोकन गन अव था यादै सीिमत ह छन् िववाद हो भ ने कुरामा ि िवधा हनपु न कुनै मनािसब
र यसको योग पिन सीिमत अव थामा मा हन कारण देिखन नआउने ।
स दछ । मु ामा भएको इ साफमा ताि वक असर
सीिमत राजनीितक उ े यले सं थािपत
पन िकिसमको कुनै माण रहेको त य मु ा िकनारा स लाहकार कृितको सं थाको नामबाट "राि य
भएपिछ मा स बि धत प लाई थाहा भएको वा निजर मूल नीित" भनी कुनै सामा य आलेख कािशत
वा कानूनी िस ा तको ितकूल फै सला भएका ज ता भएकोस मको कारणबाट राजसभालाई लेखा, राज ,
कारणबाट पैदा हने दु प रणाम वा ग भीर अ याय वा इि जिनय रङ, कानून, िवकास वा अनस
ु धानका
यायमा ग भीर िवचलनको ि थित कायम नरहोस् र े मा काय स पादन गन िनकायको पमा हेनु
भए ग रएका िु ट वा कमजोरीमा प ितगत तवरबाट तकसङ् गत नदेिखने ।
सधु ार गन सिकयोस् भ ने अिभ ायले सव च
राजाको वंशीय पर पराको िनर तरता कायम
अदालतलाई संिवधान र कानूनले दान गरेको रा ने कुरालाई राजनीितक वैधता दान गन योजनका
पनु रावलोकनस ब धी अिधकारको योग गदा िवशेष लािग खडा ग रएको आधारभूत पमा राजनीितक
संवेदनशीलता र सावधानीको आव यकता रहने ।
कृितको सं था राजसभामा रही शासिनक काय
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हेन उपसिचव पदमा रही काय गरेकोलाई नेपालको परेको, २०६२ सालको जनआ दोलनप ात् िनजलाई
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) मु य सिचवको पदबाट िनल बन ग रएको, कारवाही
को योजनका लािग "लेखा, राज , इि जिनय रङ, ि या सु भएपिछ राि य योजना आयोगको मु य
कानून, िवकास वा अनस
ु धान" का े मा काम गरी अिधकृत पदमा स वा ग रएकोमा सो थानमा हािजर
अनभु व हािसल गरेको भनी मा न निम ने ।
हन नै नगएको, क रब दईु वष छ मिहना कुनै पिन
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को कायालयमा हािजर नभई अ ततः राजीनामा गरी िमित
धारा ११९(५)(ग) मा उ लेख ग रएअनस
ु ारको े मा २०६५।५/२५ देिख सेवा िनवृ भएको अव थासमेत
काम गरी अनभु व ा गरेको हनु र राज साद सेवामा देिखन आयो । उि लिखत अव थातफ समि गत पमा
काय गरेको अविध िनजामती सेवामा जोिडनु एउटै कुरा ि गत गदा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
होइन । यसको ता पय, अथ र योजन ताि वक पमा धारा ११९(५)(ग) को योजनका लािग “लेखा, राज ,
नै फरक छ र यो फरक सामा य समझबाट नै छु ् याउन इि जिनय रङ, कानून, िवकास वा अनस
ु धानको
सिक छ । संिवधानले "लेखा राज , इि जिनय रङ, े मा क तीमा बीस वष काम गरी अनभु व र याित
कानून, िवकास वा अनस
ु धानको े मा" काम गरी ा गरेको” भ ने यो यता िनज लोकमान िसंह काक मा
अनभु व ा गरेको हनपु न यो यता तोके को छ । यो रहेको देिखन नआउने ।
वा यांश वा अिभ यि वयम्मा ट छ । जनु सक
उ च नैितक च र को िव मानता " याित"
ुै
समूह, उपसमूहमा भए पिन िनजामती सेवामा काम का लािग आव यक ह छ । अक श दमा भ दा
गरेको अविध जोडेर २० वष पगु ेका िनयिु का लािग याित ा गनका लािग अ य कुराह का अित र
यो यता पु छ भ ने अथ लगाइयो भने संिवधानको "उ च नैितक च र " कायम रािखएको छ भ ने पिन
अप या या हनपु ने ।
देिखनु पदछ । " याित" वा "उ च नैितक च र " पदेन
संिवधानले
ट पमा गरेको यव था आजन (Ex-Officio Achievement) हँदैन । रा य
ितकूल हने गरी तक र औिच यका आधारमा अ य संय को कुनै उ च पदमा आिसन हनु वयम्मा
स भावनाह को खोजी गनु र यसलाई मा यता " याित" वा "उ च नैितक च र " को अि तम
िदनपु दछ भ नु मनािसब नहने ।
िनणायक मापन आधार हन पिन स ै न । कुनै पदमा
िवप ी लोकमान िसंह काक ले राज साद रहेर वा नरहेर पिन राि य जीवनमा याित आजन गन
सेवामा काय गरेको क रब ६ (छ) वषको अविधलाई सिक छ । अक तफ रा यको कुनै उ च वा िवशेष
िनजले सावजिनक े मा काम गरेको भिनएको ज मा िज मेवारीको पदमा रहेको भएपिन कुनै यि को
२४ वष १ मिहना १६ िदनबाट घटाउँदा (िनजको स ब धमा बदनामी र समाजको नजरमा िवकृत छवी
राज साद सेवा अविधबाहेकको कूल सेवा अविध) वा यि व कायम हन पगु ेको पिन हन स छ । तसथ
क रब १८ वष मा हनजाने देिखयो । यसका अित र
याित ा गरेको कुराको िनधारण ग रएका स कमका
िनजामती सेवामा स वा भई आएपिछ िनज सु मा आधारमा ग रनु पन ।
िविवध समूहमा रहेको, सनु पैठारीस ब धी ाचारको
सामा य अथमा भ नु पदा सदाचार, िन ा,
अिभयोगमा मु ा चलेपिछ के ही अविध िनल बनमा इमा दा रता तथा अनशु ासनको पालना गरी राि य
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जीवनमा याित आजन ग रएको अव थालाई "उ च िवषय मा ै बनाउने हो भने आयोग गठनको उ े य
नैितक च र " भ नपु न ह छ । सामािजक पमा परा त हन जा छ, आयोग गठनको मा यमबाट याय
तथा यावसाियक कत य िनवाहको कुरामा ा हने पीिडतह को वैध अपे ामा तषु ारापात
सामा य समझको मािनस (Person of Common भई सरकार ित िवतृ णा पैदा हन जा छ, आयोग
Prudence) को ि मा च र िन दनीय छै न भ ने जनतालाई झु याउने देखावटी मा यम ब न पु दछ र
कुरालाई पिन "उ च नैितक च र " िनधारण गन आधार अ ततः िवधाियका ारा िनिमत जाँचबझ
ु आयोग ऐन,
मा न सिक छ । तथािप, यो यित कुरा भयो भने उ च २०२६ को योजन नरही िविधको शासन ितको
नैितक च र मािणत ह छ भनी सबै अव थाह लाई भरोसा कमजोर हने ि थितसमेत रह छ । य तो ि थित
समेटी सूिचकृत गनु यवहा रक र स भव हँदैन । देखा पनु कुनै पिन लोकताि क र उ रदायी शासन
िववािदत (सा दिभक) त यह को सापे तामा यो णालीका लािग शोभनीय हँदैन । यसैले आयोगको
को िन पण ग रनपु न ह छ । कितपय अव थामा ितवेदन काया वयनको िवषयलाई कानूनी बा यताको
यसलाई नकारा मक पमा प रभािषत (Negative िवषयभ दा सशु ासन कायम गन िवषयसँग स बि धत
definition) गरी स दभअनस
लोकताि क उ रदािय वको पमा बु नु आव यक
ु ार िन य ल गनपन
ु
अव था रहने ।
देिखने ।
व ततु : "उ च नैितक च र " वा " याित"
िवप ी लोकमान िसंह काक उपर रायमाझी
कसैले माणप िदएर पिु हने कुरा होइन, न त आयोगले मानव अिधकारको उलङ् घन गरेको, सरकारी
यसका लािग कुनै कानूनी कारवाही वा मु ा चली ठहर
ोत साधन र शि को दु पयोग गरेको भनी दोषीको
ग रएको अव था हनु आव यक ह छ । च र स ब धी
पमा औ ं याई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
अिभयोग लागेको, कारवाही चली फै सला भएको ६१ बमोिजम सजाय हनपु न भनी िदएको ितवेदन
ज ता कुरालाई नै "उ च नैितक च र " परी ण गन काया वयन ि या अि तम चरणमा रहेको ि थितमा
एक मा िनणायक आधार ठािननु तकसङ् गत हँदैन । िनजले राि य योजना आयोगको मु य अिधकृत
कसैलाई "च र हीन" वा “नैितक पतन भएको” ठा नका पदबाट राजीनामा िदई पदबाट अवकाश िलएकोस म
लािग सो कुरा कानूनी पमा िन पण भएको हन पन देिखयो । िनजउपर आयोगको ितवेदनमा लगाइएको
ि थित रहन स छ । तर "उ च नैितक च र " कायम दोष वा खडा भएका ह को िन पण भई िनजलाई
हन त स ब धमा कानूनी कारवाही वा फै सला भएको िनद ष ठहर ग रएको ि थित देिखन आएन । यसरी
अव था नै हनपु छ भनी ठा नु व तवु ादी ि कोण कानूनबमोिजम खडा भएको आयोगको ितवेदनमा
हँदनै । नैितक च र एक गितशील सामािजक दोषी भनी िकटान ग रएका यि लाई अ यथा
अवधारणाको िवषय भएकाले यसलाई िविवध मािणत नभएस म "उ च नैितक च र " भएको यि
सामािजक स दभमा मू याङ् कन ग रनु आव यक हने । वा " याित ा यि " भनी मा न िम ने नदेिखने ।
जाँचबझ
आयोगको
ितवेदनलाई
पद र शि को दु पयोग, मानव अिधकार
ु
काया वयनमा लैजानेतफ उिचत कानूनी ि या हनन् गरेको भ ने अव था कुनै पिन पद वा तहका
नअपनाई यसलाई के वल अिभलेखालयको सजावटको रा सेवकका लािग वाि छत कुरा देिखँदनै । पद र
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शि को दु पयोग गरी मानव अिधकारको उ लङ् घन होइनन् । कसरु ठहर हनका लािग अिभयोजन लगाइएको
गरेको भनी कानूनबमोिजम गिठत आयोगले ितवेदन र याियक ि याबाट कसरु को िन पण भएको हनु
िदएको हन,ु बहाल रहेको मु य सिचवको पदबाट आव यक ह छ । उ च नैितक च र स ब धी
हटाई राि य योजना आयोगमा तदथ यव था िमलाई अिभयोजन र याियक ि याबाट मा िन पण
स वा ग रन,ु िनल बन ग रन,ु पदबाट बखा त गन हने िवषय देिखँदैन । के ही अव थामा “नैितक पतन
ि या अपनाइन,ु प ीकरण सोिधनु र दो ो पटक देिखने अव थाको” िनधारण याियक ि याबाट हन
प ीकरण नै पेस नगरी याद गज
ु ान,ु स वा भएको स दछ । तर सामा यतयाः फौजदारी याय
कायालयमा हािजर हन भनी सावजिनक सूचना जारी ि याबाट “उ च नैितक च र ” भएको भनी ठहर
गदासमेत हािजर हन नजानु ज ता कुराह बाट ग ररहनु पन ि थित वा अव था नै रहँदैन । कसैको
िनजको वाभािवक पमा रहने याितमा असामा य नैितक च र “उ च” छै न भ नु र कुनै कसरु को “दोषी”
यीकरण हन पगु ेको देिख छ । यसबाट "उ च भ नु फरकफरक कुरा हन् । कुनै यि मा उ च
नैितक च र " मा समेत ग भीर खडा भएको छ । नैितक च र को अभाव कायम रहन स दछ, तर िनज
िनजामती सेवातफको उ चतम पदमा पगु ेको यि बाट “कसरु दार” नहन पिन स ने ।
यस कारको यवहार देिखनु अ वाभािवक कुरा हो ।
“उ च नैितक च र ” को िवषय मूलतः
पदीय िज मेवारी ितकूलका यस कारको आचरण र सामािजक मा यता, स दभ र प रि थितसँग जोिडएको
यवहारबाट अनशु ासनका सीमा र मयादाह भि कन िवषय देिख छ भने “कसरु ” मूलतः फौजदारी कानून
पु दछन्, सशु ासनको अिभ पूरा हँदनै । यस अव थामा उ लङ् घनको िवषय देिख छ । यी दईु िभ न-िभ न
त काल चिलत नेपालको अ त रम संिवधान, कुरालाई समानाथ अिभ यि को पमा हेन,ु बु नु वा
२०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५)(ग) र (ङ) हण गनु तकपूण हँदनै । नेपालको अ त रम संिवधान,
मा उ लेख भएअनस
ु ारको " याित" र "उ च नैितक २०६३ को धारा ११९(५)(ङ) बमोिजम “उ च नैितक
च र " स ब धी यो यता िवप ीम येका लोकमान िसंह च र ” भएको वा नभएको मािणत हनका लािग
काक मा रहेको िथयो भनी मा न निम ने ।
धारा २४(५) बमोिजम कसरु मािणत हनपु दछ भनी
िनस देहः कुनै यि उपर लगाइएको यसलाई पूवसतको पमा हेनु र अथ लगाउनु मनािसब
अिभयोग मािणत नभएस म िनजलाई दोषी मा न नदेिखने ।
िम दैन । यो फौजदारी यायको सवमा य िस ा त
व ततु ः फौजदारी िववादमा अमक
ु कसरु
र संिवधान ारा दत यायस ब धी हकको िवषय ठहर ह छ वा हँदैन भनी िन पण ग र छ, यि को
पिन हो । याियक ि याबाट मािणत नभएस म नैितक तरको िनधारण गन अव था रहँदैन । िवषय र
कसैलाई पिन दोषी वा कसरु दार मा न हँदैन । यस सङ् गअनस
ु ार सापेि क पमा सामािजक स दभमा
हदमा उि लिखत तकसँग िवमती रा नपु न कुनै कारण नैितक च र स ब धी कुराह को िनधारण गनपन
ु
छै न । तर ततु िववादको सङ् ग दोषी ठहर भएको अव था रहने ।
अव था छ वा छै न भ ने होइन । कसरु ठहर हनु र
रायमाझी
आयोगको
ितवेदन
उ च नैितक च र कायम हनु एउटै वा उ तै कुरा काया वयनको ि या िमित २०६३।१२।१ को
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मि प रषदको
् िनणयबाट ार भ भएको र २०६५ आ नो “काय अनभु वको िववरणमा” मु य सिचवको
साल आि नको मि प रषदको
िनणयअनस
ु ार पदमा “इ.सं. अि ल, २००६ देिख २००९ स म”
्
२०६५।५।२५ देिख राजीनामा वीकृत भई िनज (काम गरेको) भनी उ लेख गरेको देिखयो । राि य
लोकमान िसंह काक सेवा िनवृ भएपिछ कारवाही योजना आयोगको मु य अिधकृत पदमा स वा भएको
ि या कुनै तािकक िन कषमा नपु दै रोिकन पगु ेको स दभ नै िववरणमा खल
ु ाएको पाइएन । सन् २००८
देिख छ । सरकारको मु य सिचव भइसके का यि लाई मा नै अवकाश पाएका यि ले सन् २००९ स म काम
उपरो अनस
ु ार दो ो पटक प ीकरण सोिधएको र गरेको भनी देखाउनु उिचत िथएन । यस कार िनजले
अ य िविवध कारवाही ि या अपनाइएको कुरा थाहा पेस गरेको िववरण प तः अपूण र गलत देिखने ।
िथएन होला भनी मा न सिकँ दैन । तसथ “ प ीकरण
व ततु : िनयिु का लािग िसफा रस गन
िदए उ ा त सो प ीकरणमा िच बझ
ु ी थप कुनै िनकायले योग गन बिु म ा वा विववेकका
कारवाही नभएको” भनी िनजले उ लेख गरेको त य कितपय प याियक परी णयो य िवषय नब न पिन
यथाथपरक नदेिखने ।
स दछन् । िसफा रसकता िनकायको विववेकका
संवैधािनक प रषदमा
् पेस गरेको आ नो के ही वाि छत वा वीकृत े ह (Margin of
वैयि क िववरणमा िनज लोकमान िसंह काक ले Appreciation) रह छ । विववेक य वा तजिबजी
आफूउपर ाचारस ब धी मु ा चलेको स दभलगायत अिधकार योग भएको ि थितमा िनणयमा उ लेख
रायमाझी आयोगको ितवेदन काया वयनका भएका आधार र कारणको पया ता वा अपया ताको
स दभमा भएका काम कारवाही तथा सफाइ पेस गन याियक परी ण गन े के ही सीिमत र सङ् कुिचत
प ीकरण सोिधएको िवषयमा कुनै कुरा उ लेख गरेको हन स दछन् । तर ग रएको िनणयमा आधार र कारण
देिखएन । वैयि क िववरणमा उ लेख नगदा पिन खल
ु ाइएको छ वा छै न र यसरी खल
ु ाइएको कुराबाट
हने यो कुनै सामा य िववरण होइन । नैितक च र र स बि धत यि को यो यता वा अयो यतालाई
याितको कुरासँग य स ब ध रा ने यस कारका व तगु त पमा ितिबि बत गदछ वा गदन भ ने कुरा
िववरण कट नगनु शोभनीय कुरा मा न सिकँ दैन । वभावतः याियक परी णको िवषय ब ने ।
आ नो यो यतासँग स बि धत मह वपूण िववरण कट
िसफा रस गन िनकायले आ नो बिु म ा
नगरेको कारणबाट िनजले स यत य यहोरा कट र सदिववे
् क व तगु त पमा योग गरेको छ भ ने
नगरी लक
ु ाएको भ नपु न अव थासमेत देिखन आउने । कुरा ग रएको िनणय यहोरा र िनणय ि याबाट पिन
लोकमान िसंह काक ले राि य योजना देिखनु पदछ । अ यथा बिु म ा योग गरेको भ ने
आयोगको मु य अिधकृत पदबाट िदएको राजीनामा कुराको आडमा वे छाचा रताले य पाउने खतरा
िव.सं. २०६५।५।२५ देिख लागू हने गरी वीकृत रह छ । वे छाचा रतालाई अदालतले मा यता िदनु
भएको त यमा कुनै िववाद छै न । तदनस
ु ार िनजले हँदैन, यसमा िनय ण कायम गनु वा छनीय ह छ ।
सन् २००८ से टे बर १० का िदन राि य योजना यो नै याियक कायको धम पिन हो, मम पिन हने ।
आयोगको मु य अिधकृत पदबाट अवकाश ा गरेको
लोकताि क मू य मा यता, कानूनको
देिख छ । तर िनजले संवैधािनक प रषदमा
् पेस गरेको शासन, संिवधानवाद आिदका ि ले हेदा रा यका सबै
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काम कारवाही र ि याकलापको मापन आधार भनेको अदालतको संयु इजलासबाट िमित २०७१।६।८
संिवधान नै हो । राजनीितक गितिविध, ि याकलापसमेत मा भएको िनणय उ टी ह छ र त काल चिलत
संिवधानको दायरािभ अथात् संिवधानअ तगत रहेर नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ११९
नै स चािलत हनपु दछ । संिवधानले िनधारण गरेको को उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) बमोिजमको
सीमारेखाभ दा बािहरका राजनीितक सहमितले यो यता नभएको यि ी लोकमान िसंह काक लाई
वैधािनक मा यता ा गन स दैनन् । लोकताि क अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको मख
ु
शासन यव था र संिवधानवादको मा यताअनस
ु ार आयु पदमा िनयिु गन िसफा रस गन गरी भएको
संिवधानअनस
ु ार राजनीित िनदिशत र स चािलत संवैधािनक प रषदको
् िमित २०७०।१।२२ को िनणय,
हनपु दछ: संिवधानभ दा बािहर गएर राजनीित सो िसफा रसबमोिजम स माननीय रा पितबाट िमित
स चािलत हन नस ने ।
२०७०।१।२५ मा ग रएको िनयिु , स माननीय
मािथ िव ेषण ग रएका आधार, कारण र धान यायाधीशबाट िनज लोकमान िसंह काक लाई
माणह बाट नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ गराइएको मख
ु आयु पदको सपथलगायत िनजलाई
को धारा ११९ को उपधारा (५)(ग) बमोिजमको िनयिु गदाका स दभमा भएका कामकारवाहीह
“लेखा, राज , इि जिनय रङ, कानून, िवकास वा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
अनस
सावजिनक शासनको े मा चिलत
ु धानको े मा क तीमा बीस वष काम गरी
अनभु व र याित ा गरेको” भ ने यो यता िवप ी ”उपयु ठाउँमा उपयु मािनस” (“Right person
लोकमान िसंह काक मा रहेको देिखएन; धारा ११९ in right place”) भ ने सु संवैधािनक िनकायका
को उपधारा (५)(ङ) बमोिजमको "उ च नैितक च र पदािधकारीह को िनयिु का स दभमा पिन
कायम भएको" पिन पाइएन; िनजले मख
मननयो य छ । पदीय िज मेवारीअनस
ु आयु
ु ारको यो यता
पदमा िनयु हनका लािग िववरण पेस गदा झु ा र मता व तगु त आधारमा यिकन गरेर मा यो यतम
िववरण पेस गरेको र अयो यतास ब धी वा तिवक यि लाई संवैधािनक अङ् गको पदािधकारीको
िववरण उ लेख नगरी लक
ु ाएकोसमेत देिखन पदमा िनयु ग रनु वा छनीय देिख छ । यो यता नै
आयो । संवैधािनक प रषदबाट
् िसफा रस गदा नेपालको नपगु ेका यि लाई संवैधािनक पदािधकारीको पदमा
अ त रम संिवधानको धारा ११९ को उपधारा (५) वे छाचारी तवरबाट िनयु ग रएमा संिवधानको
तथा संवैधािनक प रषद् (काम, कत य, अिधकार उ लङ् घन हन पु ने ।
र कायिविध) स ब धी ऐन, २०६६ को दफा ५ को
अतः मािथ उ लेख ग रएका कुराह तफ
उपदफा (२) बमोिजमको यो यता िनजमा रहेको छ वा समिु चत ि िदई यो आदेशको प रणाम व प
छै न भ ने स ब धमा व तगु त त यह परी ण नगरी र रहन पगु ेको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
हचवु ा र वे छाचारी तवरबाट िसफा रस ग रएको आयोगको मख
ु आयु पदमा हाल चिलत नेपालको
देिखयो । यस अव थामा भएको िनजको िनयिु लाई संिवधानको धारा २३८ तथा संवैधािनक प रषद् (काम,
संिवधान एवम् कानूनअनक
कत य, अिधकार र कायिविध) स ब धी ऐन, २०६६
ु ू ल मा न निम ने ।
तसथ रट िनवेदन खारेज हने ठहर गरेको यस बमोिजमको यो यता पगु ेका यि लाई िनयिु का लािग
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िसफा रस गरी िनयु गनु गराउनु भनी िवप ीम येका ख ी, स रता राई, भेषराज अयाल, नकुलराज गौतम र
संवैधािनक प रषद् तथा स माननीय रा पितको वल थापालाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १११ नं. बमोिजम
कायालयका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने ।
जनही .१,०००।- (एक हजार) ज रवाना हने
याद तामेलीको अव थामा िवप ी लोकमान ठहछ । साथै, िनजह म येका तामेलदार श भबु हादरु
िसंह काक वयम् उपि थत भई बाधा िवरोध गरेको ख ी, वडा कायालयका सिचव स रता राई र सब
भ ने उजरु ी यहोरा देिखन आएन । याद तामेलीको इ पे टर नकुलराज गौतमले कानूनबमोिजमको कत य
अव थामा िनज िवदेशमा रहेको भ ने त य िनजले पालना नगरी याियक ि यामा अवरोध गन काय
पेस गरेको िलिखत जवाफमा उ लेख भएको गरेको, िनजह को पदीय दािय वका ि ले कसरु को
पाइयो । िनजको अ ोट मानेर अ य यि ले काय मा ा थप ग भीर रहेको देिखएको हँदा िनजह तीन
गरेको भ ने पिन त ययु पमा पिु भएको देिखन जनाउपर सेवा स बि धत कानूनबमोिजम आव यक
आएन । अका िवप ी मोदकुमार काक संयोगवश िवभागीय कारवाही गन स बि धत अि तयारवालाह
मा सो याद तामेली गन थानमा पगु ेको भ ने िनजको सम लेखी पठाइिदने ।
िजिकर रहेको पाइयो । िनजले तामेली कायमा बाधा इजलास अिधकृत: राम साद ब याल र ई री साद
िवरोध गरेको भ ने िव ास गन सिकनेस मको अव था भ डारी
उजरु ी िनवेदन एवम् ितवेदनबाट समेत देिखन क यटु र: रामशरण ितिमि सना र िवके श गरु ागाई ं
आएन । तसथ लोकमान िसंह काक र मोदकुमार इित संवत् २०७३ साल पस
ु २४ गते रोज १ शभु म् ।
काक लाई अ.बं. १११ नं. बमोिजम कुनै सजाय गरी
रहनु नपन ।
संयु इजलास
अदालतबाट जारी ग रएको याद सूचना
िनयिमत र सहज तवरबाट तामेल गन,ु गराउनु
१
स बि धत कमचारीलगायत थानीय मािनसह को स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल
समेत कत य ब दछ । याद तामेली कायमा बाधा े , ०६९-WO-०२७३, उ ेषण / परमादेश, इि दरा
अवरोध गराइएमा याियक कामकारवाहीमा अनिु चत चौधरीसमेत िव. नेपाल सरकार िश ा म ालयसमेत
अवरोध पैदा हन जा छ । यस कारको ि याकलाप
िचिक सकको काय य पमा मानव
मा य र वीकाय हन स दैन । याियक काम वा यसँग स बि धत हने एवम् नाग रकलाई
कारवाहीमा सदैव कानूनपरायणताको अपे ा रहने गणु तरीय वा य सेवा दान गनु रा यको
गदछ । यस ितकूलका काय र यवहार ित शू य दािय वअ तगत पन देिख छ । य तो संवेदनशील
सहनशीलताको ि कोण अपनाउनु यस अदालतको पेसाकम को कायद ता र ानलाई िनजको शैि क
पिन कत य ब दछ । तसथ िवप ीह बाट भए यो यतासमेतले िनदिशत गन ह छ । िवदेश ि थत
ग रएका काम कारवाही, दिशत ि याकलाप कानून िव िव ालयमा िचिक सा शा अ ययन गन चाहने
ितकूलका देिखन आएकाले िवप ीह श भबु हादरु िव ाथ ह ले नेपालमा वेश परी ा उ ीण हनपु न
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भनी नेपाल मेिडकल काउि सलले तोके को सतले यो य िनवेदन खारेज हने ।
यि लाई भना हन िनषेध नगरी अयो य यि लाई मा इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
भना हन रो ने हनाले यसले गणु तरीय िचिक सक क यटु र: रामशरण ितिमि सना
उ पादन हने कुरालाई सिु नि त गन देिख छ । Para- इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
Medical अ ययन गन िव ाथ लाई मा वि चत गन
२
िनयत राखी सत वा यो यता तोिकएको नभई सबैलाई स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
समान पमा आकिषत हने गरी तोिकएको सतलाई शमा पौडेल, ०६९-CI-११८५, सव ण अनमु ित
अ यथा भ न निम ने ।
खारेजी, ह रराम कोइराला िव. च मणी बा कोटा
िवदेशि थत िव िव ालयमा अ ययन गन
यथ ले ा गरेको सव ण अनमु ितप को
नेपाली िव ाथ ह अ ययन सके र अ ततः वदेश दफा ७(ञ) मा “आयोजनाको सव ण कायमा संल न
फक िचिक सा सेवा दान गन हनाले तोिकएका हने परामश दातृ सं थाह BPR Energine
िव िव ालय, ित ानबाट िलइएको वेश परी ा inc. Canada तथा थानीय परामश दातृ सं था
उ ीण गरेपिछ मा अ ययनका लािग यो य हने हाइ ोसोलस
ु न यस आयोजनाको अ ययन कायका
भनी मेिडकल काउि सलले गरेको िनणय मेिडकल अिभ न अङ् ग रहनेछन्, यसमा कुनै प रवतन गनपन
ु
काउि सलको दािय व र सवसाधारणको िहत एवम् भएमा उिचत कारण देखाई प रवतन गनु अगावै ऊजा
शैि क गणु तरलाई यानमा राखी असल उ े यले म ालयको पूव वीकृित पिछ मा प रवतन गन
भएको देिखँदा उि लिखत िनणय संिवधान एवम् सिकनेछ” भ ने उ लेख भएको देिख छ । सो स दभमा
कानूनिवपरीत भ न निम ने ।
हेदा, BPR Energine inc Canada र टाइ स इनज
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट ा.िल. बीच ७ अ टोबर २०१० मा भएको स झौतामा
नेपाल बािहर M.B.B.S. तथा B.D.S. अ ययन गन स झौताको याद २ वषको हने भ ने उ लेख
जाने िव ाथ ह ले नेपाल मेिडकल काउि सलबाट भएको र सोबमोिजम स झौताको २ वषको अविध
Eligibility Certificate ा गनका लािग ि भवु न ६ अ टोबर २०१२ अथात् िव.स. २०६९।६।२०
िव िव ालय, काठमाड िव िव ालय, िव.पी. स म रही सोप ात् स झौता नवीकरण वा याद थप
कोइराला वा य िव ान ित ान वा िश ा भएको देिखँदैन । यसैगरी हाइ ोसोलस
ु न ा.िल.
म ालयम ये कुनै एक सं था वा म ालयले सँग ६ अ टोवर २०१० र १३ अ टोबर २०१०
िलने वेश परी ामा क तीमा ५० ितशत अङ् क मा भएको स झौताअनस
ु ार अनमु ितप पाएको ६
याई उ ीण हनपु न भनी गरेको नेपाल मेिडकल मिहनािभ नयाँ साझेदार लगानीकता याउन नसके मा
काउि सलको िमित २०६८।११।२३ को िनणय एवम् स झौता वतः खारेज हने भनी उ लेख भएको
सो स ब धमा कािशत िमित २०६९।०१।०७ को देिख छ । यथ टाइ स इनज ले िमित २०६८।१।१४
सूचनाबाट िनवेदकह को संिवधान एवम् कानून द देिख लागू हने गरी अनमु ितप पाएको देिखएको र
हक अिधकार हनन् भएको भन्ने नदेिखँदा िनवेदन सोको ६ मिहना अथात् िमित २०६८।७।१३ िभ
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट हाइ ोसोलस
ु न ा.िल. ले आयोजनामा नयाँ साझेदार
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लगानीकता याउन सके को नदेिखएकोले उ
पाएको िव तु ् उ पादनको सव ण अनमु ितप को दफा
स झौता पिन सो अविधप ात कायम रहन स ने ७(ञ) बमोिजम परामश दातृ क पनीह प रवतन गन
देिखएन । यस कार अविध समा भएका, नवीकरण अनमु ित पाउँ भनी पनु रावेदकसम पटकपटक िदएको
वा याद थप नभएका स झौताह अनमु ितप को िनवेदनमा कुनै कारवाही नगरी िव तु ् ऐन, २०४९ को
अिभ न अङ् ग हनस ने देिखएन । यथ टाइ स दफा ८(१) र ८(३) को यूनतम ि यासमेत पूरा
इनज ा.िल.ले उि लिखत परामश दातृ क पनीका नगरी यथ क पनीको अनमु ितप खारेज गन गरी
स ामा अनमु ितप को सतबमोिजम नयाँ परामश दातृ पनु रावेदक ऊजा म ालयबाट िमित २०६९।७।१५
िनयिु गन अनमु ित पाउँ भनी पनु रावेदक ऊजा मा भएको िनणय कानूनसङ् गत नभएकोले उ िनणय
म ालयसम िमित २०६९।२।१८ र २०६९।६।२९ बदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
मा िनवेदन पेस गरेकोमा पनु रावेदक ऊजा म ालयले २०६९।१२।७ मा भएको फै सला मनािसब देिखँदा
ती िनवेदनह का स ब धमा कुनै िनणय वा िनदश सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ऊजा म ालयसमेतको
गरेकोसमेत नपाइने ।
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदकले यथ टाइ स इनज ा. इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजल
ु ी
िल.ले अनमु ितप को सतह उ लङ् घन गरेकोले सो क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
स ब धमा अविध तोक जवाफ पेस गन िव तु ् िवकास इित संवत् २०७२ साल फागनु १७ गते रोज २ शभु म् ।
िवभागको िमित २०६९।६।२९ को प ारा सोधनी
३
गरी सफाइ पेस गन मौका दान गरी कानूनबमोिजम स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
अनमु ितप खारेज ग रएको भनी िलएको िजिकर शमा पौडेल, ०६६-CI-११५८, िखचोला हक कायम,
स ब धमा िवचार गदा, िमिसल संल न रहेको उ
नेपालिसंह ब नेत िव. मैया महजनसमेत
प हेदा, िव तु ् िवकास िवभागले कुन ऐनको कुन
िमिसल संल न िववािदत ज गाको िफ डबक
ु
दफाले िदएको अिधकार योग गरी सो प माफत उतार हेदा जोताहाको महलमा नेपालिसंह ब नेत र
यथ सँग जवाफ माग गरेको हो सो स ब धमा कुनै िकसानको यहोरामा वारा यापु भ ने उ लेख भएको
कुरा उ लेख भएको देिखँदैन भने उ प मा यो यस देिख छ । यी पनु रावेदक वादीले िववािदत ज गा बडोल
िकिसमको सधु ार गनु भ ने यहोरा पिन उ लेख भएको के खलाबाट िभड् ने भनी दाबी गरेको देिख छ भने
देिखँदैन । उ प बमोिजम यथ क पनीले
यथ ितवादीले उ ज गा त हा खलाको लगत नं.
पनु रावेदकसम आ नो प ीकरण पेस गरेकोमा ३१४ बाट िभड् ने र िबतावाला आ ना पित िपताले
यो यस कारणले प ीकरण िच बु दो भएन भनी उ िबता ज गा रैकरमा प रणत गन लिलतपरु माल
उपदफा (२) बमोिजम अनमु ितप खारेज गनु अगािड दो ामा िमित २०२१।१२।२६ मा धरौटी राखी
उपदफा (३) बमोिजम यथ क पनीलाई सफाइ रैकरमा प रणत भइसके कोले दता नामसारी गनस म
पेस गन मौका दान ग रएकोसमेत नदेिखँदा उ
छुट भएकोले आ ना नाममा दता हनपु न भनी िजिकर
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िलएको देिख छ । यथ ितवादीले उ लेख गरेको
मािथ िववेचना ग रएबमोिजम यथ क पनीले उ िमित २०२१।१२।२६ को िमिसल संल न धरौटी
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रिसदको ितिलिप हेदा, वारामानले लिलतपरु माल ज गाको े फल, नापी भएकोमा नापीबाट तोिकएको
दो ामा .६०।- धरौटी राखेको भ ने देिख छ । उ
मालपोत वा भूिम कर, ज गा कमाउने यि को नाम,
धरौटी के कुन योजनका लािग रािखएको हो उ
िनजह ले िबतावालालाई ितनपन
ु कुत आिद िववरण
रिसदबाट खु दैन । यथ ितवादीले िववािदत ज गा खल
ु ाई थािनय माल अड् डा वा माल अड् डा खारेज
त हा खला लगत नं. ३१४ बाट िभड् ने भनी िजिकर भएको ठाउँमा भूिम शासन कायालयमा दािखल
िलए पिन ियनै यथ ह का पित िपता वारा यापल
ु े गरी दता गराउनु पन र यसरी दता भएपिछ माल
ठूलो च बहादरु ख ीले लिलतपरु इमाडोल गा.िव.स. अड् डा वा भूिम शासन कायालयले य तो ज गाको
वडा नं. ६(क) को िक.नं. २३८ को ज गा आ ना िनजको नामको े ता तथा मोठ लगतमा दता ग रिदनु
नाममा रैकरमा प रणत गरी दता ग रपाउँ भनी िदएको पन कानूनी यव था रहेको देिख छ । उ कानूनी
िनवेदनको कारवाहीको ममा सो िक.नं. २३८ को यव थाअनस
ु ार िबतावालाले िबता ज गा आ ना
ज गा त हा िबता ज गा भएको, आफूले रैकरमा प रणत नाममा दता गरी मोठ े ता कायम गन तोिकएको
तथा ितरो ितरानसमेत के ही गन नसके कोले मोहीलाई िववरण उ लेख गरी तोिकएको अविधिभ िनवेदन
रैकरमा प रणत गरी ज गा धनी दता पज
ु ा िदएमा िदनपु न देिखन आयो । िबतावालाले िबता ज गा जिहले
आफूलाई म जरु भएको भनी िमित २०३८।५।३१ सक
ु ै पिन रैकरमा प रणत गराई दता गराउन स ने
र २०३८।६।२ मा मालपोत कायालय, लिलतपरु मा पिन देिखएन । िबतावाला यथ ह का पित िपताले
िनवेदन िदएको देिखएको र उ िनवेदनको िपठमा सो िबता ज गा आ ना नाममा दता े ता कायम गनका
िक.नं. २३८ को ज गा लगत नं. ३७२।३१४ को पोता लािग िनवेदन िदएको भनी यथ ितवादीले िजिकर
िबतािभ को ज गा भ ने जिनई उ कायालयबाट सो िलन सके को र य तो िनवेदन परेको भ ने िमिसलबाट
ज गा िमित २०३८।६।५ मा िनज ठूलो च बहादरु का पिन देिखएको छै न । उ कानूनी यव थाअनस
ु ारको
नाममा रैकरमा दता हने गरी िनणय भएको िनवेदन नपरेको अव थामा कुनै योजन नखल
ु े को
देिख छ । यसरी यथ ले िलएको िजिकर िनजह कै धरौटी रिसदका आधारमा रैकरमा प रणत गन िनवेदन
पित िपताको उि लिखत कथनबाट खि डत भई त हा परेको भनी अथ गन िम दैन । रैकर प रणत ग रपाउँ
खलाको लगत नं. ३१४ को ज गा अक भई अक भ ने िनवेदनमा खल
ु ाउनु पन त य नखल
ु ेस म वा
यि को नाममा दता भइसके को देिखँदा यथ को यसो गरेको िनवेदन पेस नभएस म के क तो िनवेदन
िजिकरबमोिजम िववािदत ज गा त हा खलाको नं. िथयो भनी अनमु ान गन अव था नै रहँदैन । धरौटी
लगत ३१४ को ज गा भनी मा न निम ने ।
रिसदले रैकर प रणत िववरण र रैकर प रणत भएको
िबता ज गा िबतावालाले आ ना नाममा थान हण गन स दैन । योजन नखल
ु ेको धरौटी
दता गन स ब धमा िबता उ मूलन ऐन, २०१६ दफा रिसदकै आधारमा मा रैकरमा प रणत गन कारवाही
७(१) मा यव था ग रएको देिख छ । सो ऐनमा िमित चलाई रैकरमा प रणत ग रसके को भनी मा न निम ने ।
२०२४।७।६ मा भएको संशोधनबाट संशोिधत उ
िबता उ मूलन ऐन, २०१६ मा २०४९
७(१) मा “ख” ेणीको िबतावालाले उ संशोिधत सालमा भएको ते ो संशोधनबाट थप भएको दफा
यव था लागू भएको १२० िदनिभ आ नो िबता ७क ले “ख” ेणीको िबता ज गा कमाउनेले िबता
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ज गा आ ना नाममा दता गन पाउने यव था गरेको िबतावालाको िनवेदन परेकोसमेत देिखँदैन । यसका
देिख छ । य तै सोही संशोधनबाट थप भएको दफा अित र मोही यी पनु रावेदक वादीको दफा ७क र
१२क मा िबता ज गा दता गन िवशेष यव था अ तगत १२क बमोिजम िववािदत ज गा आ ना नाममा रैकरमा
“२०४९ साल आषाढ मसा तस ममा कसैको नाममा प रणत गरी दता ग रपाउँ भनी िनवेदन प रसके को
रैकरमा प रणत गरी दता भई नसके को “ख” ेणीको अव थामा िववािदत ज गा सािबक िबतावाला वा
िबता ज गा सो ज गा कमाउने यि का नाममा मा िनजका हकदारका नाममा दता हनस ने अव था
दफा ७क बमोिजम दता ग रनेछ । सो अविधपिछ कुनै देिखन नआउने ।
िबतावालाको नाममा “ख” ेणीको िबता ज गा दता ग रने
योजन नखल
ु ेको धरौटी रिसदका आधारमा
छै न” भ ने प कानूनी यव था रहेको र सो दफाको िबतावालाको तफबाट रैकर प रणत ग रपाउँ भनी
ितब धा मक वा यांशमा सो िमितभ दा पिहले रैकरमा िनवेदन परी िनर तर कारवाहीमा रहेको भनी मा न
प रणत गन वा दता गन िवषयमा अदालतमा मु ा परी िम ने नदेिखँदा सोही आधार हण गरी वादी दाबी
िवचाराधीन रहेकोमा अदालतको िनणयबमोिजम हने पु न नस ने ठहर्याई सु िज ला अदालतले गरेको
तथा कुनै िबतावालाले आ नो नाममा रैकरमा प रणत फै सला सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
गरी दता गराउन िनवेदन िदई िनर तर कारवाहीमा पाटनको फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
बसेको रहेछ र ज गा कमाउने यि ले रैकरमा प रणत
अतः उि लिखत आधार कारणबाट िववािदत
गरी दता गराउन िनवेदन िदएको रहेनछ भने मालपोत िक.नं. ३५ र ४१ का ज गा िबतावालाले २०४९
कायालयको िनणयबमोिजम हने भ ने यव था रहेको साल आषाढ मसा तभ दा अगावै रैकरमा प रणत
देिख छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार २०४९ साल गराइसके को नभई अ ािप िबताकै पमा रहेको देिखँदा
आषाढ मसा तभ दा अगावै रैकर प रणत गन वा दता वादी दाबीबमोिजम यी पनु रावेदक वादी मोहीका नाममा
गन स ब धमा अदालतमा मु ा परी िवचाराधीन रहेको रैकरमा प रणत गरी दतासमेत हने ठहर गनपनमा
वादी
ु
भए अदालतको फै सलाबमोिजम हने तथा सो भ दा दाबी पु न नस ने ठहर्याई सु लिलतपरु िज ला
अगावै िबतावालाले रैकरमा प रणत गरी पाउन िनवेदन अदालतबाट िमित २०६३।९।१० मा भएको फै सला
गरी िनर तर कारवाहीमा रहेको वा ज गा कमाउनेले सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
आ ना नाममा रैकरमा प रणत गरी दता गराउन २०६५।१०।१९ फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई
िनवेदन निदएको अव थामा मालपोत कायालयको वादी दाबीका िक.नं. ३५ र ४१ का ज गामा यथ
िनणयबमोिजम हनेमा बाहेक िबतावालाको नाममा िबता ितवादीको िखचोला मेटाई यी पनु रावेदक वादीका
ज गा रैकरमा दता हनस ने देिखँदैन । सोबमोिजम नाममा रैकरमा दता भई चलनसमेत पाउने ।
िववािदत ज गा रैकरमा प रणत गन स ब धमा २०४९ इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजल
ु ी
साल आषाढ मसा तभ दा अगावै अदालतमा मु ा परी क यटु र : िवके श गरु ागाई
िबतावालाका प मा िनणय भएको अव था एकाितर इित संवत् २०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शभु म् ।
देिखँदैन भने अकाितर सो अगावै कानूनले िनधारण
§ यसै लगाउ/ कृितको ०६६-CI-०११५७,
गरेअनु प िबता ज गा रैकरमा प रणत ग रपाउँ भनी
िनणय बदर दता हक कायम, नेपालिसंह
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ब नेत िव. मया महजनसमेत भएको मु ामा सो कायबाट काशीका तको मृ यु भएको देिखँदा मल
ु क
ु
पिन यसैअनस
ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. को अव था
ु ार फै सला भएको छ ।
४
िव मान रहेको देिखएन । सोही महलको १३(३) नं.
स.का.म.ु . या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. को वारदात कायम हने ।
ी देवे गोपाल े , ०७१-CR-००३८, कत य
ितवादी
िबनोद
सदासमेतको
यान, िब दी सदा मुसहरसमेत िव. नेपाल सरकार
काशीका तलाई समातेको अव थामा अका ितवादी
इँटा बनाएको िहसाबको बारेमा भएको झगडामा िब दी सदाले टाउकोमा इँटाले हार गरेको, मतृ कको
काशीका तलाई के ही यि ह ले समातेको र ितवादी मृ यु भएको अव थामा ितवादी िवनोद सदा मस
ु हर
िब दी सदाले इँटाले पटकपटक टाउकोमा हार गरेको िनद ष छन् भनी हात समातेको भनी मा न िमलेन ।
र सोही चोटबाट घाइते भएका काशीका त झाको िनजले काशीका तलाई मानलाई संयोग पा रिदन
उपचारको ममा मृ यु भएको देिख छ । टाउकोज तो िनिम काशीका तको हात समातेको हनाले िनजलाई
संवेदनशील अङ् गमा इँटाले पटकपटक हार गदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(४) नं.
चोट खानेको मृ यु हनस छ भनी सहज अनमु ान गन बमोिजम नै हने ।
सिकने ह छ । आ नो हारबाट पीिडतको यान जान
ितवादीह ले इँटाको िहसाब स ब धमा
स ने कुरा पूव ि (for-sightedness) को ि थितमा झगडा गरी ितवादी िवनोद सदासमेतले मतृ कको
हारकताको मनसाय (malice) िथयो भनी मा नपु न हात समाती ितवादीह को अिधकार ा अिधकारी
ह छ । ितवादीले आ नो कामको प रणाम पिहले नै एवम् अदालतसम समेत भएको बयान, घटना थल
दे न स ने अव था भएको र पटकपटकको हारबाट मचु ु का, मौकामा कागज गन यि ह को
यस प रणामको ाि तफ उ तृ रहेको भनी मा नपु न यहोरासमेतबाट शङ् कारिहत तवरले मािणत
ह छ । यसरी ितवादीह म ये कसैले समा ने र कसैले भएकोले इँटाले हार गन ितवादी िब दी सदालाई
टाउकोज तो संवेदनशील अङ् गमा इँटाज तो ठोस यान ब धीको महलको १३(४) नं. अनु पको कसरु
पदाथले पटकपटक हार गरेको कारण िनजको मृ यु कायम भई ज मकै द र यान मान वारदात थलमा नै
भएकोमा वारदात हँदाको प रि थित, ितवादीह को उपि थत भई मतृ कको हातसमेत समातेका ितवादी
काय एवम् सो कायको प रणामबाट यी ितवादीह को िवनोद सदालाई यानस ब धीको महलको १३(४) नं.
पूव रसइवी नभए पिन काशीका त झाको ह या गन अनु पको कसरु कायम भई ज मकै दको सजाय गरेको
मनसाय िथएन भ न स ने अव था रहेन । तसथ सु को फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
ितवादीह ले इँटा बनाएको िहसाबको स दभमा राजिवराजको फै सला िमलेकै हँदा सदर हने ।
भएको झगडामा काशीका तलाई मान मनसायसिहत
ितवादीह लाई अ.बं. १८८ नं. को योग
ितवादी िवनोद सदासमेतले िनजको हात समातेको गरी के कित सजाय गदा यायोिचत ह छ भनी िवचार गदा
र ितवादी िब दी सदाले इँटासमेतले टाउकोलगायत
ततु वारदातमा पूव रसइवी पिन नभएको, पूवतयारी
शरीरको िविभ न भागमा पटकपटक हार गरेकोले यस पिन नभएको र कुनै जोिखमी हितयारको योग पिन
वारदातमा ितवादीह ले मनसायसिहत काय गरेको र नभएको अव था देिख छ । ितवादीह म ये के हीले
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समा ने र एकजनाले टाउकोलगायत शरीरको अ य संकलन ग रएका कसरु भएको कुरालाई पिु गन
भागमा इँटाले पटकपटक हार नगरेको भए मल
सबतु माणको ि थित के हने हो भ ने स ब धमा
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. को यव था नै हेनपन
ु देिखयो । पीिडत जाहेरवालीले ितवादीलाई
आकिषत हनस ने िथयो होला । तर ततु वारदातमा अिभयोग दाबीबाट उ मिु िदने िकिसमबाट िनजले
एकजनाभ दा बढी यि भई कोहीले समा ने र कोहीले जबरज ती करणी गरेको कुरालाई इ कार गन खोजेको
पटकपटक िहकाउने काय गरेकोले यानस ब धीको देिखए पिन मौकाको जाहेरी आफै ँले िदएको र सो
महलको १४ नं. को यव था नै आकिषत हने अव था जाहेरी दरखा तमा लागेको सिहछाप आ नै भएको
नदेिखए पिन िनजह लाई सजाय िनधारण गदा कुरालाई वीकार गद अदालतमा उपि थत भई सवाल
उ न बरमा यवि थत सजाय एउटा यायोिचत जवाफ ७ मा म डराइ राखेक िथएँ, सही गरी िदएँ भ ने
आधार ब नस छ । यानस ब धीको महलको १४ यहोरा लेखाएको पाइ छ । जबरज ती करणी भएकै
नं. आकिषत हने अव था नदेिखए पिन िनजह लाई िदन जाहेरी दरखा त िदएक पीिडत जाहेरवालीले
सजाय िनधारण गदा उ न बरमा यवि थत सजाय डराई राखेक िथएँ भनी उ लेख गरेको यहोराले
एउटा यायोिचत आधार ब न स छ । यानस ब धीको आफूउपर भएको िहंसाज य यवहारको कारणबाट
महलको १४ नं. ले कै द सजाय १० (दश) वष हने हँदा िनज हरीसम पु दास म डराइ रहेको अव था रहेछ
ितवादीह ले गरेको अपराधको कृितको आधारमा भनी मा नपु न हन आउने ।
कै द वष १० भ दा अिलकित बढी कै द वष १२ गदा
मौकामा फरार रहेका ितवादी राजु यादव
यायोिचत नै हने ।
सु अदालतमा उपि थत भई बयान गदा आफू
इजलास अिधकृत: रामु शमा
वारदात भएको भिनएको िदन भारतको िद लीमा िथएँ
क यटु र: िसजन रे मी
भनी अ य रहेको िजिकर िलएको भए तापिन आफू
इित संवत् २०७३ साल जेठ १७ गते रोज २ शभु म् । िद लीमा किहले के योजनका लािग गएको हो भ ने
कुराको त ययु माण पेस गन सके को पाइएन ।
इजलास नं. १
यसरी त ययु माणबाट पिु हन नसके को िनजको
भनाइलाई माणमा िलन िम ने देिखएन । माण ऐन,
१
२०३१ को दफा २७ मा ितवादीले माण परु याउन
्
ु
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार पन भारः (१) चिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा
उपा याय, ०७०-CR-०५३०, ०९००, जबरज ती कमी वा छुट हने वा सजायबाट रहाई पाउने कुनै
करणी, नेपाल सरकार िव. राजु यादव, राजु यादव िव. कुराको िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको माण
नेपाल सरकार
पुर्याउने भार िनजको हनेछ भ ने कानूनी यव था
जाहेरवाली र मौकामा कागज गन मािनसह
रहेको छ । यो कानूनी यव थाबमोिजम ितवादीले
अदालतमा आई बकप गदा आ नो मौकाको आ नो भनाइलाई त ययु
माणबाट मािणत
भनाइको िवपरीत हने गरी बकप गरेको देिखयो । गनपनमा
सो गरेको नहँदा िनजको भनाइलाई मा यता
ु
य तो अव थामा अनस
ु धानको िसलिसलामा िदन िम ने देिखएन । तसथ ितवादीलाई जबरज ती
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करणीको अिभयोगमा सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन वादी नेपाल सरकारको तथा ितवादी राजु यादवको
अदालत, बटु वलको फै सला िमलेको नै देिखने ।
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
जहाँस म पीिडतको उमेर १६ वषभ दा इजलास अिधकृत: ेम खड् का
कम भएको हँदा ितवादी राजु यादवलाई मल
ु क
ु ऐन, क यटु र: च दनकुमार म डल
जबरज ती करणीको ३(३) नं. बमोिजम सजाय हनपु दछ इित संवत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज २ शभु म् ।
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरको
२
छ, पीिडत जाहेरवाली घटनाको त कालपिछ आफै ँ ले मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी
िदएको जाहेरी दरखा तमा आ नो उमेर १६ वष गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CR-५४७, लागु
लेखाएक र अदालतमा उपि थत भई बकप गदा औषध नाइ ोजनसमेत, नेपाल सरकार िव. मोहन
िनजले आफू १७ वष लेखाएक हँदा उमेरका स ब धमा गु ङसमेत
िनजको मौकाको भनाइ र अदालतमा भएको भनाइमा
अदालतमा सािबती भई ितवादीले गरेको
समानता पाइएको अव थामा सो भनाइलाई अ यथा बयान अ य त यह ले समथन गरेकोमा य तो
मा नु पन देिखएन । िनजको उमेर वारदात हँदाका बखत माणलाई उ म माणको पमा िलई हण गनपन
ु
१६ वषभ दा मािथ नै भएको पाइएको हँदा पीिडताको ह छ । िनज ितवादी मोहन गु ङले बरामद भएको
उमेरका स ब धमा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन लागु औषध आफूले ख रद गरी सेवनका लािग याई
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तसथ ितवादीलाई घरमा लक
ु ाई राखेको र सो कुरा ितवादी कुमारी
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ३(४) नं. मा भएको राई (गु ङ) लाई थाहा नभएको भ ने बयान यहोरा
कानूनी यव थाबमोिजम पाँच वष कै द र सोही लेखाएको देिख छ । ितवादी मोहन गु ङ लागु
महलको १० नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई औषधको दु यसनी भएको त य िनजलाई लागु
. २०,०००।– (बीस हजार पैयाँ) ितपूित भराउने औषधको दु यसनबाट बचाउनको लािग सधु ार के मा
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट भएको रािखएको भ ने िमिसल संल न प बाट थािपत भएको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
छ । लागु औषधको कृितसमेतले िनज ितवादीको
अतः उि लिखत यव था, निजर र त यबाट सािबती बयानलाई पिु गरेको पाइ छ । सो बरामद लागु
ितवादी राजु यादवलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ औषधको प रमाणको अव था हेदा धेरै मा ामा लागु
िदने ठहर्याई सु
प देही िज ला अदालतबाट औषध रहेको देिखयो । िनज ितवादीले पटकपटक
िमित २०६८।८।१२ मा भएको फै सला उ टी गरी लागु औषध सेवन गरेको त य िमिसल संल न
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३ नं. को कागजातबाट थािपत भएको छ । िनज ितवादी
देहाय ४ बमोिजम ५ (पाँच) वष कै दको सजाय हने र मोहन गु ङको अदालतसम को सािबित बयान एवम्
िनज ितवादी राजु यादवबाट ऐ.को १० नं. बमोिजम बरामद लागु औषधको प रमाण समेतका आधारबाट
पीिडतले ितपूितबापत .२०,०००।– (बीस हजार यी ितवादीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
पैयाँ) भराई पाउने ठहर्याई िमित २०६९।०८।०५ को दफा १४(१)(झ) बमोिजम कसरु ठहर गन गरी
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सलालाई
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अ यथा भ न पन देिखन आएन । िनजलाई भएको को फै सला के ही उ टी गरी ितवादी मोहन गु ङलाई
सजायको स ब धमा िवचार गदा िनज लागु औषधको २ वष कै द र . १,००,०००।– ज रवाना हने र
दु यसनी रहेको र बरामद लागु औषधको कृित एवम् ितवादी कुमारी राईलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई
प रमाणसमेतलाई िवचार गदा कसरु मतु ािबकको िदने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट
सजायसमेतका ि ले िनजलाई लागु औषध (िनय ण) िमित २०६९।९।८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ) बमोिजम कै द वष २ सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
(दईु ) र ज रवाना . १०००००।– (एक लाख पैयाँ) िजिकर पु न नस ने ।
को सजाय गदा कानूनको उ े य पूित हने भनी गरेको इजलास अिधकृत: ेम खड् का
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला िमलेको नै क यटु र: च दनकुमार म डल
देिखने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज २ शभु म् ।
बरामद लागु औषध स ब धमा ितवादी
३
मोहन गु ङ सािबत रहेको र सो लागु औषधबारे मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश
ितवादी कुमारी राईलाई थाहा जानकारी नभएको िम , ०७०-CR-०८५७, ०९४४, कत य यान,
भ ने िनजको बयान रहेको र ितवादी कुमारी राईलाई नेपाल सरकार िव. सूयबहादुर तामाङ, नरकुमार
सो लागु औषधस ब धमा पिहला नै जानकारी िथयो एङदेन िव. नेपाल सरकार
वा िनजसमेत सो लागु औषधस ब धमा सहभागी
ितवादीसँग आिधका रक पमा गभपतन
मितयार रहेको भ ने कुनै वत
माणबाट पिु
गराउने कुनै वैधािनक आधार माण नभएको, यसमा
नभएको अव थामा िनज रहे बसेको घरबाट बरामद पिन कानूनले समेत गभपतन गराउन निम ने क रब
भएको भ ने मा आधारमा लागु औषध ज तो जघ य ३२ ह ा पिु गसके को गभपतन गराउँदा आमाको समेत
फौजदारी अपराधमा िनजलाई दोिष ठहर गन यायको यान जान स दछ भ ने कुराको ान हँदाहँदै मतृ क
मा य िस ा तले समेत िम ने देिखँदनै । तसथ तल
ु साको पेटमा पूण पले हक सके को ब चालाई
िनजलाई सफाई िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, आफूसँग भएको कचीले मतृ कको पाठेघरको पानी
िवराटनगरको फै सला मनािसब नै देिखने ।
िझ ली फुटाई ब चा ब ने ठाउँको पानी बािहर
अतः उि लिखत त य, िववेिचत आधार िनकाली ब चा पेटमै मन गएको कुरा िनज ितवादीले
कारणह बाट ितवादीह मोहन गु ङलाई लागु अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानसमेतबाट
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(च) को पिु हन आएको देिख छ । मतृ कको कोठामा बरामद
कसरु मा दईु वष छ मिहना कै द र .१,००,०००।– भएको औषिध र िज ला हरी कायालय, ता लेजङ
ु को
ज रवाना हने ठहर्याएको र ितवादी कुमारी अपराध अनस
ु धान शाखामा ितवादी नरकुमार
राई (गु ङ) लाई मितयारमा ऐ. ऐनको दफा १७ एङदेनको िजउ खानतालासी गदा आर िड फरसेफ कची
बमोिजम लागु औषधको मितयारमा एक वष कै द थान-१, यज
ु र कै ची थान-१, िस र ज वेि डज थानर .५०,०००।– ज रवाना हने ठहर्याएको सु १, आला-१, कपडाको टेप डे साफे न औषिध, िससी,
सनु सरी िज ला अदालतको िमित २०६७।१२।१६ रबरको पाइप १० इ चको थान १ समेतका समानह
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बरामद भएको खानतलासी मचु ु कासमेतबाट यी १३(३) नं. बमोिजम ज म कै द हने ठहर्याई सु
ितवादी अवैध पमा गभपतन गराउने यि भएको ता लेजङ
ु िज ला अदालतबाट भएको फै सला के ही
कुरासमेत मािणत हन आएको र पैसाको लोभमा लागी उ टी गरी ितवादी सूयबहादरु तामाङलाई मल
ु क
ु
िनज सूयबहादरु तामाङसँग .९०००।- (नौ हजार) ऐन, यानस ब धीको महलको २८ नं. को कसरु मा
मागी िनज ितवादी नरकुमार एङदेनको अनािधकृत ५ वष कै द तथा ितवादी नरकुमार एङदेनलाई
अद एवम् जोिखमपूण गभपतन गराउने कायको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३)
प रणाम व प सोही कारण र ज रयाबाट मतृ कको नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरी ितवादी
मृ यु हन गएको देिखई सो कायको पूणजवाफदेिहता नरकुमार एङदेनको हकमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
िनज ितवादीउपर नै रहने हँदा पनु रावेदन अदालत, बमोिजम ७ (सात) वष कै द हने ठहर गरी पनु रावेदन
इलामले ितवादी नरकुमार एङदेनलाई मल
ु क
ु ऐन, अदालत, इलामबाट भएको िमित २०७०।२।१९ को
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई गरेको फै सलालाई वादी नेपाल सरकार र पनु रावेदक ितवादी नरकुमार
अ यथा भ न निम ने ।
एङदेनको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदक ितवादी नरकुमार एङदेनलाई इजलास अिधकृत: ितथराज भ
ठहरेबमोिजम सजाय गदा चक पन भनी िनजलाई क यटु र: मि दरा रानाभाट
अ.वं. १८८ नं. बमोिजम ७ (सात) वष कै द सजाय इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् ।
हन उपयु हने भनी पनु रावेदन अदालत, इलामले
४
य गरेको रायस ब धमा िवचार गदा यी ितवादी मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
नरकुमार एङदेनको मतृ कलाई मान िकिसमको िम , ०७०-CR-१२७७, कत य यान, देवीलाल
मनसाय राखी कुनै पूव योजना पिन नभएको, उमेरले िव.क., िव. नेपाल सरकार
पिन ६० वष पिु गसके को वृ अव थाको यि भएको
ितवादी र सीको नसामा होस बेहोस भएको
र अवैध एवम् जोिखमपूण गभपतन गराउने अनािधकृत अव था भए उ वारदातको घटनावली हरीमा
ि याकलाप गदाको प रणाम व प मतृ कको मृ यु हन बयान गदा र अदालतमा समेत बयान गदा आफूले
पगु ेको, ग भीर अव थामा अ पतालस म परु याइिदने
नै ढुङ्गाले मतृ कको टाउकोमा क चटमा हार गदा
्
कायसमेत यी ितवादीले गरेको देिखएबाट पनु रावेदन मतृ कको मृ यु भएको हो भ न स ने अव था नै रहँदनै
अदालत, इलामले िनज ितवादी नरकुमार एङदेनलाई िथयो । अक तफ कुनै इिबलाग नभई आफूले गरेको
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखई कत यबाट मा छे मला ज तो नदेिखएको कुनै काम
िनजलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ (सात) वष कै द गदा मािनस मन गएमा भिवत य हने भनी मल
ु क
ु
सजाय गन गरी य गरेको राय मनािसबै देिखएकाले ऐन, यानस ब धीको महलको ५ नं. रहेको छ ।
अ यथा ग ररहनु नपन ।
ितवादीले ढुङ्गाले पटकपटक मतृ कको टाउकोमा
ितवादीह सूयबहादरु तामाङ र नरकुमार हार गरी िहकाउँदा िनज मन स छ भ ने पूण ान
एङदेनलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको यी ितवादीमा भएको पिु भएबाट ततु स दभमा
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मल
उि लिखत त य कानूनी यव था, िववेचना
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ५ र ६(२) नं.
आकिषत हने अव था नदेिखएबाट ितवादी देवीलाल एवम् माणको आधारमा ितवादी देवीलाल िव.क.लाई
िव.क. को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । दाङ िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
तसथ, िमिसल संल न जाहेरी दरखा त, महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
लासजाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन र घटना हने ठहर्याएको िमित २०६९।१०।२३ को फै सलालाई
िववरण कागज गन भ े रावल, िपउवर कवरलगायतका सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु बाट
यि ह ले लेखाइिदएको यहोरासमेतबाट ितवादी िमित २०७०।६।९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखयो ।
देवीलाल िव.क.कै कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको तर, िनज ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै द सजाय
पिु हन आएबाट पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट गदा चक पन देिखन आएकोले िनज ितवादी देवीलाल
पनु रावेदक ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको िव.क. लाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२(बा ) वष कै द
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
सजाय हने ठहर्याएको फै सला मनािसबै देिखने ।
नस ने ।
ितवादी देवीलाल िव.क. र मतृ क ए का इजलास अिधकृत: ितथराज भ
गोसाई सँगै र सी खाई घर जान भनी सँगै आएकोमा क यटु र: अिभषेककुमार राय
दवु ैको बीचमा पूव रसइवी तथा मानपन
ु कुनै कारण इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् ।
िमिसल संल न माणबाट देिखँदनै । र सीको नसामा
बोलाबोल हँदा पिहले ए का गोसाईले २ बि सङ
इजलास नं. २
हानेकोमा म के ही नबोलेको भनी यी ितवादीले
लेखाइिदएको र घटना िववरण हेदा त काल भएको
१
झगडाको कारणबाट यी मतृ कलाई चोट छाडी मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
सोही चोटका कारण मतृ कको मृ यु हन गएको भ ने दीपकराज जोशी, ०७०-CI-१००३, िलखत बदर,
देिख छ । साथै ितवादीले मौकामा र अदालतमा राजे साह सोनार िव. देवधारी बैठा
बयान गदा सािबत भई बयान गरी अनस
अंश िलई िभ न हनु र मानो चल
ु धान र
ु ो छुट्याई
याियक ि यालाई सहयोग गरेको एवम् िनजको अलग ब नु पथृ क कुरा हो । अंश छुट्याई िलँदा
उमेरसमेतलाई िबचार गदा िनज ितवादी देवीलाल िविधवत् पमा एकासगोलको ब डा गनपन
ु स पि
िव.क. लाई पूरा सजाय गदा चक पनस ने देिखँदा अंिशयारह का बीच ब डा गरी छु एको ह छ । यसरी
कै द वष १२(बा ) मा हन मनािसब देखी अ.बं.१८८ अंश िलई छु ई िभ न भएपिछ पनु ः अंशमा दावा गन
नं. बमोिजम दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट िमित स दैन । तर ब डा गनपन
ु स पि को ब डा नगरी
२०६९।१०।२३ मा फै सला हँदा य भएको राय के वल मानो चल
ु ो मा छु ई पथृ क भएको अव थामा
सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु अंश िलएको मािनँदैन । के वल मानो चल
ु ो मा छु एको
दाङबाट य भएको उ रायलाई अ यथा भ न मािनने ।
िमलेन, िमलेकै देिखन आउने ।
ततु मु ामा नारायण बैठाका दईु छोराम ये
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जेठा िभखारी बैठा र का छो वादी देवधारी बैठा भएको घर नरमगरम िमलाई बदर गरी वादीले पाउने
भएको िमिसलबाट देिख छ । वादी देवधारी बैठा र ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
ितवादीम येको िभखारी बैठा दाजु भाइ नाताको २०७०।५।१० को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
भई समान पु ताका अंिशयार रहेको देिखयो । मल
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको महलको १९ (१) नं. को कानूनी नस ने ।
यव थाअनस
ृ चल अचल गैरस पि को इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
ु ार पैतक
हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीस म यवहार क यटु र: मि दरा रानाभाट
चलाउनलाई लो ने वा बाबल
ु े वा नी, छोरा, इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् ।
अिववािहत छोरी, िवधवा बहु ारीको म जरु ी नभए
२
पिन आफूखस
ु गन पाउने देिख छ । घर यवहार मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
चलाउने मु य िज मेवारी बाबक
ु ो हो भ ने उ े यबाट दीपकराज जोशी, ०७२-RC-०१७३, कत य यान,
िवधाियकाले उ कानूनी यव था गरेको देिखन नेपाल सरकार िव. शिस पुन
आयो । यस यव थाबाट घर यवहार चलाउन
िकटानी जाहेरी दरखा त, जाहेरवालाको
आधास म पैतक
ृ चल वा अचल स पि िब बाबु वा अदालतमा भएको बकप , ितवादी शिस पनु ले
लो नेले मा गन पाउने ह छ । य तो अि तयारी समान अनस
ु धान अिधकारीसम तथा अदालतमा गरेको
पु ताका दाजु वा भाइलाई कानूनले िदएको देिखँदैन । सािबती बयान, घटना थल तथा लासजाँच मचु ु का,
अंशब डाको १९ (१) नं. को कानूनी यव थाले घरको बरामदी मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, मौकामा
मल
ु ी बाबल
ु ाई मानेको छ । दाजु वा भाइलाई मानेको कागज गन िडलबहादरु वलीसमेतका मािनसह को
देिखँदैन । दाजु वा भाइलाई अंिशयारको म जरु ीबेगर अदालतको बकप लगायतका िमिसल संल न कागज
घर यवहार चलाउन पैतक
ृ स पि िब गन कानूनी माणह बाट ितवादी शिस पनु ले आ नै ीमती
अिधकार दान गरेको छै न । सगोलको िक.नं. २२१ ह रकला पनु लाई छुरा हार गदा मृ यु हन गएको
को ज गा िभखारी बैठाले सगोलको भाइको म जरु ी देिखएकोले ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको
निलई ितवादी राजे साह सोनारलाई राजीनामा कसरु गरेको पिु हन आउने हँदा ितवादी शिस
गरी िदएको र.नं. १२०३८ िमित २०६६।१२।१९ को पनु लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१)
िलखत म जरु ी नहने सगोलको भाइ वादीले नालेस नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई सु
गरेको अव थामा वादीको हकस मको िलखत कायम स यान िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर
रहन स ने नहने ।
हने गरी पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट २०७१।२।१४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
वादी दाबी पु न नस ने ठहर्याएको सु रौतहट साधक सदर हने ।
िज ला अदालतको िमित २०६८।६।३० को फै सला
सव थम अ.बं.१८८ नं. हेदा, “सव वसिहत
उ टी गरी िमित २०६६।१२।९ र.नं. १२०३८ को ज मकै द वा ज मकै द गनपन
ु भएको मु ामा सािबत
१
िलखतको २ भागको १ भाग ०-०-१ /४ र सोमा ठहरे पिन इ साफ गन हािकमका िच ले भिवत य
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हो िक भ नेस मको शङ् काले वा अपराध गरेको ितवादीलाई १५ वष मा कै द सजाय हन सु तथा
अव था िवचार गदा कसरु दारलाई ऐनबमोिजमको पनु रावेदन अदालतबाट य ग रएको रायसँग सहमत
सजाय िदँदा चक हने भई घटी सजाय हनपु न िच ले हन नसिकने ।
देखेमा ऐनले गनपन
ु सजाय ठहर्याई आ नो िच ले इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
देखेको कारणसिहतको खल
ु ासा राय पिन साधक इित संवत् २०७३ साल जेठ २५ गते रोज ३ शभु म् ।
तोकमा लेखी जाहेर गनु ह छ” भ ने उ लेख भएको
३
पाइ छ । भिवत य हो िक भ ने माणका आधारमा मा मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
अ.बं.१८८ नं. योग गरी सजाय घटाउन सिकने ऐनको शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-००६०, कत य यान,
मनसाय रहेको देिख छ । अपराध क तो अव थामा महेश साद जैसी िव. नेपाल सरकार
हन गएको हो, अपराध गदाको प रि थित, योजना,
ितवादीले वारदात समयमा आफू अ य
अपराध गदा योग ग रएको हितयार, अिभयु को रहेको भ ने िजिकर िलएतफ िवचार गदा माण ऐन,
उमेर, च र , पीिडत प रवारलाई पगु ेको ित ज ता २०३१ को दफा २७ को उपदफा (१) मा भएको
कुराह लाई यानमा राखेर अपराधअनस
ु ारको उिचत कानूनी यव थाबमोिजम आरोिपत कसरु बाट
कै द सजाय तो नु पन ह छ । िनममतापूवक हितयार सफाइ वा छुट पाउनको लािग य तो िजिकर िलन
योग गरी भएको ह यामा अ.बं.१८८ नं. को योग हनु ितवादीले आफू वारदात थलमा नभई अ य रहेको
यायसङ् गत नहने ।
पिु गन स नपु दछ । आ नो पनु रावेदन िजिकरलाई
वारदातको कृितबाट पिन पिहले ढुङ्गाले पिु हने कुनै ठोस माण पेस गन सके को नदेिखँदा
हानी ीमती ढलेपिछ िनजलाई पनु ः च कुले तीन अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ भ ने ितवादीको
ठाउँमा हार गरेको देिख छ । य तो िनमम तवरबाट पनु रावेदन िजिकर तथा िनजतफका िव ान् कानून
ह या गन ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै द गदा यवसायीह को बहस िजिकरसँग सहमत हन
सजाय चक पन हँदैन । ितवादी शिस पनु ५/५ जना नसिकने ।
छोराछोरीको लालन पालन गनपन
.ज. पदम िसंह ऐरको मृ यु ितवादी
ु घरका िज मेवार
मु य यि रहेका, मादक पदाथ िपएर ीमतीलाई महेश साद जैशीको कत यबाट भएको पिु भएको
सधै ँ तािडत गन गरेका, ितवादीले सामा य हँदा िनजलाई यानस ब धीको महलको १ नं.
िववादमा आ नी ीमतीलाई ढुङ्गा तथा च कु िवपरीतको कसरु अिभयोगमा ऐ. १३(१) नं. बमोिजम
ज तो जोिखमी हितयार योग गरी बीभ स त रकाले सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई सु कै लाली
ह या गरेका र कसरु ग रसके पिछ प ातापको भाव िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई सदर गरी भएको
नआई हितयारसिहत जङ् गलतफ भागेका, मतृ क र पनु रावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०७१।१।१७
ितवादीकै छोराले िकटानी जाहेरी िदई हदैस मको को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सजाय हनपु न भनी बकप गरेको, छोरी कोिपला
मतृ क हरी कमचारीसँग ितवादीको कुनै
पनु ले समेत ितवादीलाई हदैस मको कारवाही हनपु छ रसइवी नभएको, िनजलाई मान मनसाय र योजना
भनी कागज गरेको अव थासमेतलाई ि गत गदा पिन नभएको, ठूलो सं यामा रहेका हरी र थानीय
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बासीबीच वन अित मणस ब धी िववादमा झडप भई एकै िदशाबाट आएको भनी बकप गरे पिन उ कुरा
हलमल
ु मा ितवादीले हार गदा हरी जवान पदम िमिसल संल न घाइतेको कागजबाट समिथत हन
िसंह ऐरलाई लािग सोही चोटबाट मृ यु हन गएको त य सके को छै न । ितवादीले चलाएको बस घटना थल
घटना मबाट देिखन आएको छ । वारदातको अव था व रप र नै रोिक राखेको अव थामा रहेको घटना थल
र कृितसमेतलाई ि गत गदा यी ितवादीउपर मचु ु काबाट देिखन आउँछ । यसबाट ती गितमा
अिभयोग मागदाबीअनु प यानस ब धीको महलको ितवादीले बस चलाएको भ ने त य थािपत हन
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय सके को नपाइने ।
गदा चक पन जाने देिखन आयो । मल
घटना थलमा ेक लगाएको िनशाना
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम ितवादी महेश साद जैसीलाई नरहेको भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा समथर िपच
के कित वष कै द गनु उपयु ह छ भनी िवचार गदा सडकमा िनयि त गितमा बस गडु ् दा गडु ् दै अचानक
समूहगतको लडाइँ गरेकोले सजाय कम गनु उपयु
हन पगु ेको दघु टनामा ेक लगाउँदा सडकमा ेकको
भए पिन अपराध ग भीर कृितको नै देिखँदा िनकै कम देिखनेगरी िनसाना नला न पिन स छ । िमिसल संल न
गनु उिचत देिखएन । तसथ पनु रावेदक ितवादीलाई अ य माणबाट थािपत नभएको िवषयमा सडकमा
वष १४ कै द सजाय गदा यायोिचत हने देिखँदा ेकको िनसान नदेिखएकै आधारमा मा ितवादीले
िनजलाई अ.बं. १८८ नं. अनु प कै द वष १४ हने लापरवाही गरी दघु टनापिछ िघसारी वारदात हन
ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी पगु ेको भनी सजाय गन यायोिचत हँदैन । उि लिखत
महेश साद जैसीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । आधार माणबाट घटना थलमा तयार भएको के चमा
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
ेक लगाएको िनशान फे ला नपरेको भ नेसमेतलाई
क यटु र: मि दरा रानाभाट
कारण देखाई यस अदालतको संयु इजलासबाट
इित संवत् २०७३ साल जेठ २० गते रोज ५ शभु म् । मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान गन आदेशमा
४
उ लेख ग रएका आधारसँग सहमत हन सिकएन ।
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
अतएव, ितवादीले चलाई लगेको बस र मोटरसाइकल
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०३१९, सवारी यान, आपसमा ठ कर खाई दघु टना हँदा भएको ित र घटना
नेपाल सरकार िव. रामबहादुर थापा
कृितसमेतलाई िवचार गरी ितवादीलाई सवारी तथा
घाइते राम साद िगरीको मौकाको कागजबाट यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३)
बस र मोटरसाइकल एकै िदशामा रहेको नभई िवपरीत बमोिजम ४ मिहना कै द र . २०००।- ज रवाना गन
िदशाबाट आएको अव थामा आपसमा ठोि कन पगु ी गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै
दघु टना हन पगु ेको देिख छ । उ त य मौकाको देिखने ।
अगािडबाट ठ कर िदएको भ ने सडक दघु टना
उि लिखत आधार र कारणबाट ितवादी
ितवेदन फाराम र ितवादीको बयान यहोराबाट रामबहादरु थापालाई सवारी तथा यातायात यव था
मािणत भएको अव था छ । दघु टनाको ितवेदन गन ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम ४ मिहना
हरी िनरी कले घटनाको कृितलाई आधार बनाई कै द र .२०००।- ज रवाना सजाय हने ठहर्याई
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सु झापा िज ला अदालतबाट िमित २०६६।११।४ िवराटनगरको फै सला िमलेको देिखन आयो ।
मा भएको फै सला सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन जाहेरवालाको िकटानी बकप समेतलाई माणमा
अदालत, इलामबाट िमित २०६७।९।२८ मा भएको ाहण नगरेको भ ने आधारमा यस अदालतबाट भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल पूव यथ िझकाउने आदेशसँग समेत सहमत हन
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
नसिकँ दा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
२०६७।८।२१ म भएको फै सला िमलेकै हँदा सदर
क यटु र: मि दरा रानाभाट
हने ।
इित संवत् २०७३ साल असार १६ गते रोज ५ शभु म् । इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
५
क यटु र: अिभषेककुमार राय
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् ।
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०२५७, गोदाम घरमा
६
आगो लगाएको, नेपाल सरकार िव. िवधानच
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
साहसमेत
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१२८४, वैदेिशक
जाहेरवाला ए लै नभई छोरा ीमतीसमेतसँग रोजगार ठगी, िव णुमाया राई िव. नेपाल सरकार
साथै रहेको अव था छ । प रवारका सबै सद य सँगै
कागज हँदाका िमितस म जाहेरवाली
रहेको ि थितमा ितवादीह ले हमला गछन भ ने डरले र पनु रावेदक ितवादीबीच पूव रसइवी रहेको
मा आगो लगाएपिछ मा हार गहु ार गरेका हौ ँ भ ने देिखएको छै न । वैदेिशक रोजगारको कसरु लागी
जाहेरवालासमेतको भनाइ यथाथपरक रहेको देिखन प ाउ भएपिछ उनाउ यि ह ले जबरज ती सही
आउँदैन । जाहेरवाला एवम् ितवादीह बीच पूवचलेको गराएका हन् भ ने मौिखक िजिकरबाहेक अ य कुनै
अंश मु ाको कारण िनजह को एक आपसमा आपसी सबदु माण ितवादीले पेस गन सके को देिखएको
ित ता र ेष रहेको देिख छ । यसैलाई मा यम छै न । िलिखत कागज माणको यहोरालाई मौिखक
बनाएर जाहेरवालाले अचानक भएको आगलागीको भनाइले ित थापन गन स दैन । िमिसल संल न
घटना हामीबाट भएको भनी िकटानी जाहेरी िदएका हन् उ त यह बाट जबरज ती कागज गराएको
भ ने ितवादीह को जाहेरवालामािथको शङ् कालाई भ ने पनु रावेदक ितवादीको िजिकर िव ास द
अ यथा भ न सिकने ि थित नदेिखने ।
रहेको नदेिखँदा वैदिे शक रोजगारको लोभन देखाई
घटना कृितसँग िसलिसलाब पमा मेल पनु रावेदकले जाहेरवालाबाट रकम िलएक रिहनछन
खान नआएको जाहेरी र जाहेरवालाको बकप एवम् भ न िम ने देिखन नआउने ।
जाहेवालाको एकाघरक ीमती र छोराको मौकाको
तसथ, मािथ उि लिखत आधार र कारणबाट
कागज र बकप यहोरालाई मा य माणको पनु रावेदक ितवादीले वैदेिशक रोजगारीको लोभन
मा यता िदई ितवादीह लाई कसरु दार कायम देखाई जाहेरवालाबाट .५,५०,०००।- िलएको,
गन यायोिचत हने नदेिखँदा सबै ितवादीह लाई तर, वैदेिशक रोजगारमा पठाइ नसके को अव था
कसरु बाट सफाइ िदएको पनु रावेदन अदालत, पिु भएको हँदा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को
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दफा ४३ अनस
ु ार िबगो र िबगोको ५० ितशत हने बमोिजम पनु रावेदक ितवादीह को िव व तिु न
हजानासमेत ितवादीबाट जाहेरवालाले भरी पाउने र र िव सनीय माणको पमा िलन िम ने नै देिखने ।
ितवादीलाई १ वष ६ मिहना कै द र .१,५०,०००।शव परी ण ितवेदनबाट मतृ कको मृ यु
ज रवानासमेत हने ठहर गरी वैदिे शक रोजगार कलेजो र िफयोमा चोट लागी अ यिधक र ाव
यायािधकरण, काठमाड बाट िमित २०६७।१०।३ मा भई भएको भ ने देिखएको र मतृ कलाई पनु रावेदक
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह ले िनय णमा राखेको अव थालाई समेत
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
ि गत गदा पनु रावेदक ितवादीह ले मतृ कलाई
क यटु र: मि दरा रानाभाट
मौकामा िनय णमा िलई कुटिपट गरेको चोटको
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् । पीडाले उपचारको लािग लैजाँदै गदा मृ यु भएको त य
थािपत हन आउने ।
इजलास नं. ३
पनु रावेदक ितवादीह म ये को कसले के
क तो रीत वा त रकाले मतृ कलाई हार वा कुटिपट गदा
१
चोट लागी मतृ कको मृ यु भएको भ ने कुरा िमिसलबाट
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी खु न नसके को भए तापिन हाल याियक ि यामा
ओम काश िम , ०७१-CR-०७७२, ०७७९ रहेका यी ८ जना पनु रावेदक ितवादीह फुटबल
कत य यान, भाइिसंह बराइलीसमेत, िव. नेपाल खे न थानीय गंगा िन.मा.िव. को खेल मैदानमा मौजदु
सरकार र स तकुमार बराइलीसमेत िव. नेपाल सरकार रहेको त यमा िववाद छै न । यसपिछ यहाँ भएको
जाहेरवाली सर वता ेङले मौकामा ियनै झगडाको कारण मतृ कलाई पनु रावेदकह को भीडले
पनु रावेदक ितवादीह ले मतृ कलाई िनय ण / िनय णमा िलई भइु मँ ा लडाई सबैले कुटिपट गरेको
क जामा िलई गरेको कुटिपटसमेतका चोट र पीडाले देिखँदा मतृ कको मृ यु अमक
ु कसैको चोटबाट भएको
उपचारको ममा वारदातको भोिलप ट अथात् भ न सिकने अव था नदेिखने ।
िमित २०६८।६।२ गते मृ यु भएको भ नेसमेत
वारदातको कृित र अव था हेदा भीडमा
यहोराले वारदातको सूचना अथात् जाहेरी िदएको भएकाम ये कुनै खास यि ले हार गरेको चोटबाट
देिख छ । जाहेरवाली सर वता ेङ, घटना िववरण मतृ कको मृ यु भएको भ ने कुरा देखाउन र पिहचान
कागज लेखाउने य दश पे बा याङ् बु शेपा, गन गराउन पिन स भव हँदैन । य तो अव थामा
शु राज िल बू, तारा बराइली, व तिु थित मचु ु काका एकभ दा बढी यि र एकभ दा धेरै कारणले मृ यु
य दश नाबक
ु िल बू, टेकमान िल बू, अजनु ेङ हनस ने अव था रहने हँदा पनु रावेदक ितवादीह को
र च िल बूले अदालतमा सा ीसरह उपि थत भई कुटिपटको चोट र पीडाले उपचारको ममा मतृ क
मौकाको आ-आ नो यहोरालाई समथन गरी बकप बलबहादरु िल बूको मृ यु भएको देिखँदा पनु रावेदन
गरेको देिखँदा य दश ह को बकप माण ऐन, अदालत, इलामले यी पनु रावेदक ितवादीलाई मल
ु क
ु
२०३१ को दफा १० को उपदफा (१) को ख ड ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं को देहाय ३
(क) बमोिजम र जाहेरवालीको बकप ऐ. दफा १८ बमोिजम जनही ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको
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िमित २०७१।३।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन वष कै द सजाय हने ।
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
पनु रावेदक ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, क यटु रः रमेश आचाय
यानस ब धीको महलको अ.बं. १८८ नं. बमोिजम इित संवत् २०७३ साल वैशाख ८ गते रोज ४ शभु म् ।
३ वष कै द सजाय गन राय य गरेको छ, सो
२
स ब धमा िवचार गदा वारदातको िदन साँझ यी मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ओम काश
पनु रावेदक ितवादीह फुटबल खे दै गरेको मैदानमा िम , ०६९-CR-०४६७, ०५१७, कत य यान,
मतृ कसमेतका मािनसह मादक पदाथ सेवन गरी खेल स झना िल बू िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव.
मैदानमा वेश गरी पनु रावेदक ितवादी गोपाल भ ने च कुमारी प रयार
पासाङ शेपासँग मतृ कले दादा भ ा मागेको िवषयमा
ितवादीले मतृ कलाई मान मनसायले
भएको वाद िववाद र झगडाका कारण मतृ क आफै ँ ले आ मण गरेको नदेिखएको, मतृ क ीकुमारीले
इटािलएन पे तोल िनकाली िनज गोपाल भ ने पासाङ कोदालोले ितवादी स झना िल बूको खु ामा हार
शेपालाई ताके र हा न खोजेको र हा न लागेको समयमा गरेको अव थामा स झना िल बूले खक
ु ु रीले हार
ितवादी श तकुमार बराइलीले मतृ कले पे तोल गरेको देिखएको, िबजल
ु ी चोरेर बालेको िवषयमा िववाद
अ ाएको हात उँभो पारी िदँदा पे तोल िनजै पासाङ भएको तथा ितवादी वयम् अदालतमा उपि थत
शेपाको घरको छाना टीनमा पड् िकई टीन वाल परेको भएको देिखएको, मानपनस
मको पूव रसइवी रहेको
ु
कारण मौजदु सबैले मतृ कलाई िनय णमा िलएको नदेिखएकोले वारदातको कृित र अव थालाई िवचार
अव थामा भएको कुटिपटको चोट पीडाबाट उपचारको गदा ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १३(१)
ममा मतृ कको मृ यु भएको र बरामदी / घटना थल नं. बमोिजम सव सिहत ज म कै दको सजाय गदा चक
मचु ु कामा IEQ ७ Round ७.६५ mm इटािलयन पन जाने तथा १२ वष कै द सजाय गदा पिन ऐनको
पे तोल १, ऐ. को याि जन १, ऐ. मा िफट हने िमस म सद पूरा हने देिखँदा ितवादी स झना िल बूलाई
राउ ड गोली १ समेत मतृ क बलबहादरु िल बूको अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द सजाय गनपन
ु
साथबाट बरामद भएको देिखँदा मतृ कले पनु रावेदक देिखँदा सदर हने ठहछ । सजायको हकमा ितवादी
ितवादीह सँग पिन झै-झगडा वादिववाद गरी पे तोल स झना िल बूलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष
हा न खोजेको वारदात भिवत य हो िक भ नेस मको कै द हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी स झना िल बू
अव थाको कारण पनु रावेदक ितवादीह लाई जनही र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
३ वष कै द सजाय हने गरी पनु रावेदन अदालतबाट य
नस ने ।
राय सो हदस म मनािसब देिखएन । िनज पनु रावेदक इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
ितवादीह लाई ५ वष कै द सजाय िनधारण गदा क यटु र: रमेश आचाय
पिन यायोिचत हने र कानूनको मनसाय पूरा हने इित संवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभु म् ।
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३
कारण यस िकिसमको मतृ कको कायलाइ ितवादीले
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी अ याचारपूण ठानेको र मतृ कलाई मारेको भ ने कथन
ओम काश िम , ०६८-CR-०९९३, कत य यान, यहोराबाटै देिखएको छ । यस िकिसमको िढवादी
िभ खु चौधरी िव.नेपाल सरकार
मनोभावबाहेक अ य वाथगत टकरावको कारण
मतृ कको मृ यु कत यबाट भएकोमा िववाद योजनाव त रकाले मारेको भ ने देिखँदनै । व ततु :
नभएको ततु मु ामा ितवादीलाइ के कुन कसरु मा ितवादी िभ खु चौधरीले वारदात घटनाको बारेमा
के कित सजाय हने हो भ नेतफ हेदा ितवादी िभ खु यथाथ कुरा य गरी याय िन पणमा सहयोग नै
चौधरीले मतृ कले आ नो प रवारलाई गु वा लगाई परु याएको
र सम िमिसल माणको िव ेषणबाट यी
्
कपाउने गरेको भ ने िनहँमा मान िनयतले मतृ कको घरमा ितवादीलाई कम सजाय गदा पिन यायको मकसद
पगु ी फलामको ितखो टु पो भएको लाठीले संवेदनशील पूरा हने देिखएकोले िनज ितवादी िभ खु चौधरीलाई
अङ् गमा पटकपटक सांघाितक आ मण गरी मारेको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५ (प ) वष
देिख छ । यानस ब धीको महलको १३(१) नं. मा कै द गन मनािसब हने देिखने ।
धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयारले हानी रोपी
ितवादी िभ खल
ु े लाठीको टु पोमा धा रलो
घोची मरेमा सव वसिहत ज मकै द हने कानूनी यव था फलाम भएको लाठीले मतृ कको अङ् ग जीउमा हानी
रहेकोले ततु मु ाको वारदात पिन सोहीबमोिजम घोची काटेको कारण मतृ कको मतृ कको मृ यु भएको र
धार भएको हितयारले मतृ कको संवेदनशील अङ् गमा ितवादी िभ खु चौधरीको अदालतको बयानसमेतबाट
पटकपटक हानी मारेको देिखएको र मतृ कलाइ मतृ क बसेको घरमा गई ितवादीले फलामको टु पो
मानका लािग मतृ क बसेको घरमा पगु ी मतृ कलाइ भएको लाठीले घोची िपटी मारेको देिखँदा िनज ितवादी
मारेको देिखँदा ितवादी िभ खु चौधरीको काय िभ खु चौधरीलाई यानस ब धीको महलको १ र
यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. िवपरीतको १३(१) नं. को कसरु मा सोही १३(१) नं. बमोिजम
देिखन आएकाले यानस ब धीको महलको १३(१) सव सिहत ज मकै द हने ठहर गरी सजाय गरेको सु
नं. बमोिजम ितवादी िभ खु चौधरीलाई १३(१) नं. कै लाली िज ला अदालतको िमित २०६७।९।५ को
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िदपायलको
तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखन िमित २०६८।३।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
आउने ।
हने र कै दको हकमा िनज ितवादी िभ खु चौधरीलाइ
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादी िभ खु अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १५ (प ) वष कै द हने
चौधरीलाई कम सजाय हने होइन भनी हेदा ितवादी ठहछ । पनु रावेदक / ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
िभ खु चौधरी िढवादी र पर परागत सोच रा ने पु न नस ने ।
िकिसमका मािनस रहेको भ ने कुरा मतृ कले इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
ितवादीको घर प रवारलाई गु वा लगाई कपाउने क यटु र: रमेश आचाय
गरी घर प रवारलाई दःु ख िदएको भ ने िव ासको इित संवत् २०७३ साल असार २२ गते रोज ४ शभु म् ।
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४
रट िनवेदकले िवप ी भा मान धरले
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी महानगरपािलकामा िदएको उजरु ीमा आफूलाई िवप ी नै
ओम काश िम , ०६९-CR-०३७१, कत य यान, नबनाएको र आफूलाई सनु वु ाइको मौका नै दान नगरी
नेपाल सरकार िव. चतुरमान तामाङ
आ नोसमेत हकभोगको ज गामा महानगरपािलकाबाट
ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको अनमु ित ा गरी िनमाण गरेको घर टहरालाई अनमु ित
ु
कारण, रसइवी, मनसाय के ही नदेिखएको ब घरमा निलई िनमाण गरेको भनी ती घर टहरा भ काउने गरी
ितवादी चतरु मान आउँदा ीमती िलङ् गजोङ् ग र सी भएको िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
खाइ बसेक र सोही बखतमा भएको झगडामा मतृ कले रहेको भनी िजिकर िलएको देिख छ । िनवेदकले
ितवादीको पाखरु ा समा नेसमेतका काय गरी िनहँ िक.नं. १४३ को ज गा आ नो तथा भाइ िदलबहादरु
खोजेको कारण ितवादी चतरु मान रस आवेशमा आइ े समेतको संयु दताको भई संयु पमा भोगचलन
धके दा खाटको धारमा ठोि कन गइ िलङ् गजोङ् गको गरी आएको भनी रट िनवेदनमा उ लेख गरेका र
मृ यु भएको देिखए पिन मान कायमा कुनै जोिखमी सो कुरा िमिसल संल न े ता पज
ु ाबाट समेत पिु
हितयार योग भएको नदेिखँदा यी ितवादी चतुरमान भएको देिख छ । यस कार दाबीको िक.नं. १४३ को
तामाङको काय यानस ब धीको महलको १४ नं. ज गाको संयु हक भोगकताम येका एकाघरका भाइ
िवपरीत देिखन आउने ।
िदलबहादरु लाई िवप ी बनाई परेको उजरु ी स ब धमा
ितवादी चतरु मान तामाङको काय याद सूचना जारी भई िनजले आफै ँ ले बिु झिलएको
यानस ब धीको महलको १४ नं. िवपरीत देिखन देिखएको अव थामा यी रट िनवेदकले सो उजरु ी
आएकाले िनज ितवादीलाइ सोही १४ नं. बमोिजम िनवेदनका बारेमा थाहा जानकारी पाउन नस ने
१० (दश) वष कै द सजाय हने गरी भएको सु अव था नदेिखने ।
नवु ाकोट िज ला अदालतको िमित २०६६।१।८ को
रट
िनवेदकले
काठमाड
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको महानगरपािलकाबाट अनमु ित ा गरी घर टहरा
िमित २०६९।१।२५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर िनमाण गरेको भनी िलएको िजिकरस ब धमा िवचार
हने ठहछ । अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ गदा, िमिसल संल न काठमाड महानगरपािलकाको
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न िमित २०५४।११।१५ को िसफा रसप मा िदलबहादरु
नस ने ।
े लाई अ थायी टहरा ( यारेज) बनाउन वीकृित
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
िदइएको भ ने यहोरा उ लेख भएको देिख छ ।
क यटु र: रमेश आचाय
य तै महानगरपािलकाको िमित २०६५।३।२० को
इित संवत् २०७३ साल असार २२ गते रोज ४ शभु म् । भवन िनमाण इजाजत प मा आवासीय भवन िनमाण
५
गन योजनका लािग िदलबहादरु े ले नै इजाजत
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश ा गरेको देिख छ । उ िसफा रस तथा इजाजत
िम , ०६९-WO-१०७८, उ ेषण, दलबहादुर े प अनस
ु ार यी रट िनवेदकले घर टहरा िनमाण गन
(िछमे) िव. पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत
अनमु ित वा वीकृित ा गरेको नभई िनजका भाइले
33

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, चैत - २
ा गरेको देिखएको र िवप ी भा मान धरले िदएको तथा ओसारपसार, कमलबहादुर तामाङ िव. नेपाल
उजरु ीमा घर टहरा िनमाणको अनमु ित ा कता सरकार
िदलबहादरु े लाई िवप ी बनाइएको र िनजका
पीिडतलाई आ नो साथै िवदेश भारत
नाममा याद जारी भई िनज आफै ँ ले बझ
ु ी याद लानपु नस मको ठोस कारणसमेत िनज पनु रावेदकले
तामेल भएकोमा िनजले ितवादै नगरी बसेको तथा देखाउन सके को अव था नदेिखएको र पीिडतलाई
महानगरपािलकाले घर टहरा भ काउने गरी गरेको कुवेत पठाउने भनी घरबाट िलई गएकोमा िनज
िनणयउपर िनज िदलबहादरु ले कुनै उजरु ी वा दाबी भारतको िद लीबाट भागेर फक आएको अव था छ ।
गरेको नदेिखँदासमेत रट िनवेदकले िलएको उ
ततु स दभमा मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार
िजिकर ततु रट िनवेदनमा सा दिभक देिखन (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ को यव था हेदा
नआउने ।
"... कुनै यि लाई यस ऐनअ तगतको कसरु गरेको
उि लिखत आधार कारणबाट िनवेदन अिभयोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरेको छै न
दाबीको िक.नं. १४३ को ज गाको संयु दतावाला यी भ ने कुराको माण िनजले नै परु याउन
्
ु पनछ" भ ने
रट िनवेदकका एकाघरका भाइ िदलबहादरु का नाममा यव था रहेको देिख छ । यसरी ततु ऐनअ तगतको
काठमाड महानगरपािलकाबाट जारी भएको याद अपराधमा अिभयु ले आफू िव को दाबी ख डन
िनज िदलबहादरु आफै ँ ले बझ
ु ेको देिखँदा िनवेदकले गन माण पेस गनपन
ु गरी माणको भार (burden
सो स ब धमा जानकारी पाउन नस ने अव था of proof) अिभयु उपर िनधारण गरेको अव था हँदा
नभएको तथा िनवेदकले िजिकर िलएको वीकृित कानूनले कठोर दािय वको िस ा त (strict liability)
र इजाजत प यी रट िनवेदकले ा गरेको नभई अनशु रण गरेको देिखएको ततु पृ भूिममा यी
िनजका भाइ िदलबहादरु ले ा गरको देिखँदासमेत पनु रावेदकको पीिडतह लाई भारत परु याउने
कायमा
्
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हने अव था देिखन
य संल नता रहेको पिु भइरहेको देिखएको र
आएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट पीिडतलाई आफूसँग िवदेश भारत लैजाने कुनै यिु यु
िनवेदन नै खारेज हने ठहरेकाले यस अदालतबाट िमित ठोस आधारसमेत िनजले देखाउन सके को छै न ।
२०७०।३।२ मा जारी भएको अ त रम आदेश वतः य तो अव थामा िनजले अिभयोग दाबीबमोिजमको
िनि य हने ।
कसरु गरेको होइन भनी मा न िम ने अव था
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजल
नभएकोले पनु रावेदक . कमलबहादरु तामाङलाई
ु ी
इित संवत् २०७३ साल जेठ १८ गते रोज ३ शभु म् । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा ३(१) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा
इजलास नं. ४
१५(१) को (ङ)(१) बमोिजम १०(दश) वष कै द र
.५०,०००।- (पाचास हजार) ज रवानासमेतको
१
सजाय गरी ज रवाना अङ् कको ५० ितशत बराबरको
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
रकम ितवादीबाट पीिडत मनकुमारी राईलाई ितपूित
गोपाल े , ०६८-CR-०६३५, मानव बेचिबखन भराइिदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, इलामको
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िमित २०६८।३।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर इ टरनेटको योगमा त िव तु ् सेवा नभई नहने नै
हने ।
ह छ । िव तु ् ािधकरण ऐन, २०४१ को दफा १९ मा
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
ािधकरणको काम, कत य र अिधकारको यव थामा
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् । अ य कुराको अित र िव ुत् उ पादन, सारण र
२
िवतरण गरी िव ुत् आपूित गन ज ता काय तोके को
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पाइ छ । मानवको मयािदत जीवनयापनका लािग अ य
दीपककुमार काक , ०७१-CI-०७०२, परमादेश, कुराको अित र िबजल
ु ी ( काश) को आव यकता
िवभुितनाथ िम समेत िव. िव णुमाया े
एक आधारभूत आव यकताको पमा रहेको ह छ ।
िव तु ् ािधकरण एक वशािसत संगिठत िव तु ् उ पादन सारण र िवतरणलाई स म, भरपद
सं था हो । यसले कुनै यि िव मु ा दायर गन र र सवसल
ु भ गरी िव तु ् आपूित गन यव था गन
यसउपर पिन कसैले मु ा दायर गन स छ । िववािदत नेपाल िव तु ् ािधकरण थापना र स चालन गन
ज गामा रहेको कुनै यि , क पनी वा वशािसत नेपाल िव तु ् ािधकरण ऐनको तजमा
ु भएको र सो
सं थाले िव तु ् महसल
ु बझ
ु ाउन बाँक रहेको िथयो भने ऐनको आधारमा िव तु ् ािधकरण ारा जारी भएको
स बि धत िनकायमा कारवाही चलाउन, असल
ु उपर िविनयमावली, २०६९ को िविनयमअनस
ु ार कालो
गन, य ता ज गा वा भौितक संरचना अक यि लाई सूचीमा रहेको स पि िब गदा अंशब डा गरी ा
हक ह ता तरण गन रोक लगाउन र नगरपािलकालाई गदासमेत सो घर र घरले चचको क पाउ डिभ
समेत य तो ज गामा कुनै नयाँ संरचना िनमाण गन िनजको वािम वमा रहेको लाइन जडान नग रने
न सा वीकृत नग रिदनको लािग सहयोगको आ ह भ ने यव था जहाँस म छ, यसलाई िव ेषण गरी
गरेको हनपु न हो । ततु िववादमा य तो कारवाही हेनपन
ु हन आउँछ । जसमा िव तु ् महसल
ु बाँक
चलाएको भ ने कुरा िलिखत जवाफमा िवप ीले य
रहेको ाहकका नाममा रहेको स पि रो का रा ने
गरेको देिखएन । अक तफ जे जनु यि ह को हकमा यव था भएको पाइँदनै । यसरी रो का रा ने यव था
महसल
ु ब यौता रहेको छ, िनजह को नाउँको स पि नभएको अव थामा ख रद गन नाग रकले कुनै ज गा
खोजी गरी सरकारी बाँक सरह असल
ु गनतफ कारवाही कालोसूचीमा परे नपरेको के आधारमा थाहा पाउने
चलाउन पाउने अिधकार िव तु ् ािधकरणसँग अ िप भ ने कुरा िवचारणीय हन जाने ।
सरु ि त नै रहने ह छ । ततु िववादमा िवप ी िव तु ्
नाग रकका यी अिधकारह लाई सिु नि त
ािधकरणले यताितर ि या चलाएको भ ने िमिसल गन स दभमा ततु मु ालाई के िव दमु ा राखेर
संल न माणबाट नदेिखने ।
हेदा सरु ि त आवासको लािग मालपोत कायालय,
मानव जीवनका दैिनक उपभो य व तुह म ये नगरपािलका, िव तु ् सेवा दान गन िव तु ् ािधकरण,
िव तु ् सेवा पिन रहेको छ । यसमा पिन भौगोिलक पले दरु स चार कायालय, शासिनक िनकाय, हरी र
अिधक गम हने े मा िव तु ्को अित नै आव यकता यायालयसमेत पदछन् । यी िनवेदकलाई मालपोत
महसस
ु हने गदछ । मौसमअनस
ु ार तातो िचसो बनाउने कायालयले स पि ह ता तरण गन, नगरपािलकाले
उपकरणदेिख िलएर टी.भी., रेिडयो, क यटु रलगायत आवास िनमाण गन न सा पास ग रिदनेसमेत सबै
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तफबाट आ नो हक उपभोग गन िनवाध पले वातावरण १५२७, उ ेषण / परमादेश, ेमकुमार साह िव.
उपल ध गराइरहेकोमा हाल आएर िबनाकारण एक राजदेव साह, राजदेव साह िव. हरैया समनपुरसमेत
िनकाय िवप ी नेपाल िव तु ् ािधकरणले िव तु ् सेवा
कुनै पिन िनकायमा मख
ु को पद खाली
दान नगरी िनवेदकको हक अव गन मानवीय रहेको अव थामा सो पद थायी पले पिु त नभएस म
िहसाबमा समेत सहु ाउन िम ने देिखएन । सावजिनक त काल काय स चालनलाई सूचा पले स चालन
िनकायको काम कारवाहीबाट नाग रकको अिधकारमा गन आव यक भई िनिम पदमा िनयिु ग र छ ।
आघात परेको देिखएमा यायालयले असाधारण यसरी िनयिु गदा व र ता, यो यता र मता एवम्
अिधकार े हण गरी ह त ेप गनपन
ु हन आउँछ । िन प तासमेतलाई आधार बनाएर िनयिु गनपन
ु
आजको ए काइस शता दीमा मानव जीवनयापनका ह छ । ततु िववादमा समेत िव ालयमा रहेको
लािग शहरको आवासमा काश (िबजल
ु ी) आधारभूत धाना यापक पदको थायी िनयिु नभएस मको
आव यकता (basic need) का पमा िलइने एक लािग उ िव ालय स चालन गन यो यतम यि लाई
साधन भएको छ ।
िनयिु गरेको देिखँदा यसबाट िनवेदकको कुनै कानूनी
सं था वा यि को नाउँमा रहेको िव तु ्को हकमा आघात परेको अव था नदेिखने ।
ब यौता महसल
िव ालय ज तो पिव थानमा राजनीितक
ु को हवाला िदएर यी िवप ी िनवेिदकाको
हक चलन अव
हने काय कुनै ि कोणबाट आ थाको आधारमा िश क तथा धाना यापक
यायोिचत भ न स ने अव थाको िव मानता िनयिु ग रँदा िव ालयमा राजनीित हावी हन गई
नदेिखँदा िनजको नाममा दता रहेको ज गामा िनमाण िव ालयको िनयिमत पठन पाठनमा असर पन मा
भएको घरमा िव तु ् जडान नगन भनी यी पनु रावेदकले नभई यो य, ित पध , मतावान् एवम् अनभु वी
पेस गरेको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । िश कको कमी हन गई बालबािलकाले नेपालको
तसथ मािथ उ लेख गरेबमोिजम िनवेदकबाट संिवधानले याभूत गरेको गणु तरीय िश ा पाउने
िवप ीले बाँक िव तु ् महसल
हकबाट नै वि चत हनपु न ह छ । यसका अित र
ु असल
ु उपर गनपन
ु
अव था नदेिखँदा िनजको मागबमोिजमको घरमा जसरी र रहेको धाना यापकको पदपूित गदा
िव तु ् लाइन जडान ग रिदनु भनी परमादेशको आदेश िश ा िनयमावलीको िनयम ९३ एवम् अनस
ु ूची १३
जारी हने ठहरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको को आधारमा यो यता, मता, अनभु व, तािलम एवम्
िमित २०७१।०३।१६ को अि तम आदेश िमलेकै व र ता ज ता प लाई यान िदएर िनयिु ग र छ
देिखँदा सदर हने ।
यसरी नै धाना यापकको पदपूित नभएस म िनिम
इजलास अिधकृत : शकु तला काक
धाना यापकको िनयिु ग रँदा यो यता, मता,
क यटु र: च दनकुमार म डल
अनभु व, तािलम एवम् व र ता ज ता प लाई यान
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् । िदनपु न ।
३
िवप ी िव ालयमा धाना यापकको पद
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी र रहेको र धाना यापकको यव था स ब धमा
दीपककुमार काक , ०६९-CI-०७६९, ०७२-CI- िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ९३(२)
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अनस
ु ार तथा अनस
ु ूची १३ बमोिजम छनौटका वादीले िक.नं.ह २०, २१, २८, ३८, ४४, ६९, ८९,
आधारह लाई ाथिमकता िदई कानूनी ि या १००, १११, १४६ र १६९ को ज गाह बाट आधा
पूरा गरी पारदश पले िविध ि या पूरा गरी यो य अंश पाउने ठहरी फै सला भएको ती ज गाह को पिन
िश कलाई धाना यापकको िनयिु
ि या पूरा शेषपिछको बकसप भएकोले िलखत बदर मु ामा वादी
गनको
दाबी नपु ने ठहर गदा यी दईु फै सला पर परिवरोधी
ु साथै थायी पले धाना यापकको िनयिु
नभएस मको लािग कानून िनयमअनस
ु ार गरी हनजाने भई अंश मु ामा भएको फै सला काया वयन
िनिम धाना यापकको यव था िमलाउनु भनी गन बाधा पला भनेर अंश मु ामा भएको फै सलाको
िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने काया वयनलाई सिजलो पानका लािग िलखत बदर
तथा िवप ी ेमकुमार साहले िमित २०६८।१२।१७ मु ाको फै सलामा उ बोली परेको पाइ छ । उ
मा िनिम
धाना यापकको िनयिु गरी काम फै सलाबाट परमीदेवीले वादीको अंश पु ने ज गासमेत
ग ररहेको हनाले िनजबाट भएको कामको वैधतालाई बकसप गरेको अवैध ठहर्याई सो हदस म उ
समेत िवचार गदा उ ेषण आदेश जारी गरी रहन नपन िलखत बदर गरेको र परमीदेवीले आफूखस
ु ी गन पाउने
एवम् िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ९३(२) बाँक आधा ज गाको िलखत यथावत् कायम राखेको
एवम् अनस
र वादीको हक मा बदर भएको शेषपिछको बकसप
ु ूची-१३ बमोिजम छनौटको आधारमा र
रहेको धान िनयिु गनको
ु साथै धाना यापकको िलखतका ज गाह वादीले अंश मु ाको फै सला
िनयिु नभएस म िश ा िनयमावलीको अधीनमा काया वयनबाट ा ग रसके को कुरा प देिख छ ।
रही िनिम
धाना यापकको यव था िमलाउनु अंश र िलखतबदर मु ाको िवषयव तु एउटै देिखएको र
भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी दवु ै मु ाको फै सलाबाट िनवेदकले उही र उि कै ज गा
हने ठहरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित ा गरेको र सोहीबमोिजम फै सला काया वयन भएको
२०६९।८।२० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु
इजलास अिधकृत: शकु तला काक
परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
क यटु र: च दनकुमार म डल
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् । क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७३ साल जेठ १० गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ५
२
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
१
ी देवे
गोपाल े , ०७२-WH-००५२,
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी ब दी य ीकरण, परशुराम कँ डेल िव. पुनरावेदन
देवे गोपाल े , ०६८-WO-०७१८, उ ेषण अदालत, हेट डासमेत
/ परमादेश, चेतनारायण राय था िव. पुनरावेदन
पनु रावेदन अदालतको फै सला िकत कागजको
अदालत, बुटवलसमेत
महलको १२ नं. वा िमिसल माणिवपरीत रहेको
वादीले दायर गरेको अंश नामसारी मु ामा भ ने कुरालाई िनवेदकले िस गनपन
ु दािय वलाई
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िनवेदकले भु न िम छ त यो पिन मरणीय छ तर भ ने सु िज ला अदालतको ठहर त यपरकसमेत
िनवेदकले ततु रट िनवेदनमा यसतफ एक श द देिखँदनै । िनवेदकले भने ज तो पनु रावेदन अदालतको
पिन उ लेख गन स नु भएको पाइँदैन । नभएको झु ा फै सलालाई िववादा पद फै सला भ न िम ने ि थित
यहोरा लेखी लेखाई ितवादी नवराज सवु ेदीले िकत नदेिखने ।
रिज ेसन िलखत तयार गरेको, ितवादी परशरु ाम
अतः मािथ उ लेख भएबमोिजम फै सलाले
कँ डेलले मालपोत कायालयका मख
ु , तहरीर र ठहरेको कै दबापत रट िनवेदक थुनामा रहेका यसलाई
फाँटवालाको द तखत गन महलमा आ नो या चे गैरकानूनी मा न नसिकने हँदा ब दी य ीकरणको
लगाई द तखत गरेको र ितवादी ह र कँ डेल सो आदेश जारी गरी कै दबाट मु ग रपाउँ भनी िनवेदकको
िलखतमा सा ी बसेको भ ने िनवेदकसमेत िव को मागबमोिजमको आदेश जारी गन निम दा ततु रट
आरोप छ । कानूनको भाषाले सरल र वाभािवक िनवेदन खारेज हने ।
अथ िदएस म सोही अथ गनपन
ु कानून या याको इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
विणम िस ा त मािन छ । िकत कागजको १२ नं. मा क यटु र: मि जता ढुंगाना
सरकारी अड् डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी इित संवत् २०७३ साल जेठ १४ गते रोज ६ शभु म् ।
कमचारीको छाप द तखत वा सो छाप द तखत भएको
३
सरकारी कागज िकत गनलाई ...भनी भएको कसरु को मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
प रभाषामा तीनवटा कायको िववरण रहेको पाइ छ । ी चोले शमशेर ज.ब.रा, ०७०-CR-०१९९,
ती कायह का बीचमा दईु ठाउँमा वा अ रको योग ०२४१, ०७०-RC-०११८, कत य यान र यान
भएबाट उि लिखत तीन कामम ये तीनवटै वा दईु वटा मान उ ोग, स तबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार,
वा एउटा मा काय पिन िकत कागजको १२ नं. मनबहादुर मा क िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
आकिषत हनको लािग पया मािन छ । िकत कागजको िव. लालबहादुर मगरसमेत
१२ नं. को कसरु उ ोगमा सीिमत कसरु को पमा
जाहेरी दरखा त, लास जाँच कृित मचु ु का,
िनमाण भएको नभई पूण कसरु को पमा िनमाण भएको शव परी ण ितवेदन, ितवादीह ले अनस
ु धान
पाइ छ । उ १२ नं. मा िववादा पद िलखत कुनै अिधकारी र अदालतसम गरेको बयानसमेतका
सरकारी कायालयमा पेस हनपु न । यसबाट कसैलाई आधार माणह बाट ितवादीह लालबहादरु
हािन नो सानी पगु ेको र कसैले फाइदा िलएको मगर, िजरा मगर, स तबहादरु तामाङ, मनबहादरु
हनपु न ज ता कुनै पूवाव थाको िव मानता रहेको मा क मगर, मनबहादरु आले मगर, कुलबहादरु
पाइँदैन । तथािप छोराको फाइदाको लािग मगर, बिु बहादरु लामा (तामाङ), सरु शे आले मगर र
आफूबाट िलखत तयार भएको भ ने ितवादीको जीतबहादरु आले मगरसमेतले बो सीको आरोपमा वृ
वीकारोि समेत रहेको िमिसल माणको अव थाबाट जीतबहादरु तामाङलाई ितवादीह िमली समूहमा
ितवादीह ले तयार गरेको िलखतबाट ितवादी गई राित सतु ेको अव थामा उठाई वीभ स त रकाले
परशरु ाम र िनजको छोरालाई फाइदा पु ने देिखँदा कत य गरी मारी सोही अव थामा सक
ु माया तामाङलाई
सो िलखतबाट कसैलाई फाइदा हनस ने नदेिखएको समेत यान मान उ े यले कुटिपट गरी स त घाइते
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बनाई यान मान उ ोगसमेतको कसरु गरेको पिु हन गरी सजायमा के ही कमी गनु द ड िनधारणको चिलत
आएकाले िनज ितवादीह लाई यानस ब धीको याियक प ितअनु प नै हने देिखने ।
महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही ज मकै द र ऐ.
अत:
ततु मु ामा गोरखा िज ला
महलको १५ नं. बमोिजम ५ वष कै दको सजाय हने अदालतले यी ितवादीह लाई जनही ज मकै द हने
गरी गोरखा िज ला अदालतबाट िमित २०६८।८।२६ गरी गरेको फै सलालाई पनु रावेदन अदालत, पोखराले
मा भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, सदर गरेको र उ फै सलालाई यस इजलासबाट
पोखराको िमित २०७०।२।२० को फै सला िमलेको समेत सदर ग रसके को अव थामा यी ितवादीह
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकह को पनु रावेदन सामिु हक पमा गई लाठी ढुङ्गाज ता कम जोिखमी
िजिकर पु न नस ने ।
हितयार योग गरी कुटिपट गरेको कारणसमेत भएकोले
ितवादी कनैया चौधरीलाई सव वसिहत ितवादीह लालबहादरु मगर, िजरा मगर, स तबहादरु
ज मकै दको सजाय गदा चक पन भ ने आधारमा तामाङ, मनबहादरु मा क मगर, मनबहादरु आले मगर,
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िवचार गदा कुलबहादरु मगर, बिु बहादरु लामा (तामाङ), सरु शे
बरामदी मचु ु का तथा शव परी ण ितवेदन यी आले मगर र जीतबहादरु आले मगरलाई ऐनबमोिजम
ितवादीह ले मतृ कलाई जोिखमी हितयारको योग सजाय गदा चक पन जाने देिखँदा अ.बं. १८८ नं.
गरी अमानवीय तवरबाट ह या गरेको अव थासमेत अनस
ु ार यी ितवादीह को हकमा जनही १८(अठार)
देिखँदैन । ितवादीह सबै िमली लाठी, रड, ढुङ्गा, वष कै द सजाय हने ।
टचलाइट योग गरी कुटिपट गरेको र सोही कुटिपटको इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
कारणबाट जीतबहादरु तामाङको मृ यु भएको तर क यटु र: च ा ितम सेना
सोही अव थामा िनजक ीमती सक
ु माया तामाङ इित संवत् २०७२ साल चैत २९ गते रोज २ शभु म् ।
घाइते भएको अव थासमेतबाट यी ितवादीह को
मान नै मनसाय रहेको िथएन िक भनी अनमु ान गन
इजलास नं. ६
सिकने अव था देिखयो भने यी मतृ कले घरमा रहेका
व तभु ाउ र ज गाजमीन सबै बेची पोखरा जाने हो ।
१
हामी जानभु दा अगािड २ जनालाई मारेर मा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
जा छ भ दै िहँडेकाले प कै ियनीह को हामीसँग गोपाल े , ०७२-WH-००४४, ब दी य ीकरण,
रसइवी छ बो सीको छ डा लगाई वाण हानेर माछन्
हाद राई िव. पनु रावेदन अदालत, पाटन,
भनी यी ितवादीह िव ासमा परेको कुरा ितवादी लिलतपरु समेत
लालबहादरु मगरसमेतले अनस
िमित २०७१।९।२५ मा भएको यस
ु धान अिधकारीसम
बयान गरेको देिखँदा आफूह को यान जानस ने अदालतको आदेशानस
ु ार तोिकएको रकम दािखल
ासमा परी कत य गरेको अव थासमेतलाई िवचार गन नआई यादै गज
ु ारी बसेप ात् िनजको पनु रावेदन
गदा यी ितवादीह लाई ज मकै द गदा चक पन जाने प दता नै हन नसक वादी तथा अ य ितवादीको
देिखयो । यी ितवादीह लाई अ.ब.ं१८८ नं .को योग पनु रावेदन परी सु धािदङ िज ला अदालतको
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फै सला सदर हने ठहरी फै सला भएप ात् सो फै सला यी ितवादी उषादेवी झाले कुटिपट गरी सोही
अि तम भएकोले िनवेदकको मागबमोिजम सिु वधा चोटपीरबाट अमरजीत यादवको मृ यु भएको त य
दान गन र ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थािपत भएको हँदा िनज ितवादी उषादेवी झालाई
िनजलाई थुनामु गनस ने अव थाको िव मानता मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. तथा
नहँदा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गरी १३(३) नं. को िवपरीतको कसरु मा सोही महलको
िनजलाई थनु ामु गनपन
ु अव था देिखन आएन । १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सजाय गन गरी धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
२०६७।१।२८ मा भएको फै सला सदर गन पनु रावेदन
क यटु र: ेमबहादरु थापा
अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।३।२२ को फै सला
इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभु म् । सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
२
नस ने ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
अब, ितवादी उषादेवी झाको हकमा यी
गोपाल े , ०६८-CR-०५१६, कत य यान, ितवादीको िकराना पसलबाट मतृ कले िब कुट
उषादेवी झा िव. नेपाल सरकार
चोरेको कारण कुटिपट गरेको देिख छ । मतृ कलाई
ितवादीले अदालतसम को बयानमा मान पन भ ने पूव रसइवी वा वैमन यताको कारण
इ कारी बयान गरे तापिन हरीमा भएको बयान ितवादीले कुटिपट गरेको भ ने िमिसल संल न कुनै
आ नो वे छापूवक भएको बयान होइन भ ने िजिकर पिन त य माणह बाट खु न आएको देिखँदैन । ।
िलई बयान गदमा िनजको य तो इ कारी बयान िनज ितवादीले मतृ कलाई माछु नै भनी कुटिपट
मा का आधारमा िनद ष मा न िम दैन । ितवादीको गरेको होइन भनी बयान गरेको देिखएबाट मान
इ कारी बयान वत र त यपूण माणबाट समिथत योजना, पूव रसइवीको अभाव रहेको अव थामा
हन आव यक छ । आफूलाई डर, ास देखाई वा वारदात थलमा भएको िब कुट चोरेको कारण उठेको
ध क िदई बयान गराएको कारणले हरीमा कसरु रस था न नसक त कालै गरेको कुटिपटको कारण
वीकार गनु परेको कुराको िजिकर िलनेले सो कुराको अमरजीत यादवको मृ यु भएको देिखँदा ितवादी
व तिु न पमा मािणतसमेत गराउनु स नपु छ । उषादेवी झालाई ऐनबमोिजम हने हदैस मको सजाय
तर ितवादीले आफूलाई बयान गन बा य पा रएको, गदा चक पन जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ध क िदएको वा अ य के क तो कारणले आरोिपत ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम सजाय गन मनािसब
कसरु वीकार गनु परेको भ ने कुरा भ न नसके को हने भनी ८ (आठ) वषको कै द सजाय गन भनी
ि थितमा िनजले अनस
ु धानको ममा य गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को राय मनािसबै हँदा
भनाइलाई वे छाको होइन भ न निम ने भई ितवादी उषादेवी झालाई ८ (आठ) वष कै द हने ।
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको वीकारोि लाई इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
िनजका िव
माणमा िलन िम ने देिखने ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मािथ करणमा िववेिचत आधार माणबाट इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभु म् ।
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३
िनजलाई समाती गोठमा लगी सलले मख
ु थुनी
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
मतृ कलाई बाबु कृ णबहादरु लाई समाती रा न भनी
गोपाल े , ०७०-CR-००३७, ००३८, ००३९, आफू ितवादी तल
ु बहादरु याङतानलाई बोलाई
कत य यान, दीपक िव कमा िव. नेपाल सरकार, याई िनजह को सहयोगमा मतृ कको घाँटी िथची
तुलबहादुर याङ् तान िव. नेपाल सरकार, कृ णबहादुर मारेको त य थािपत भएको देिख छ । मतृ कको
िव कमा िव. नेपाल सरकार
मृ यपु ात् उ लास आ नो घरमा लगी खाटमनु ी
ितवादीह िदपक िव कमा र तल
ु बहादरु लक
ु ाई राखी साँझको समयमा पाठक खो सीमा
याङतानले अनस
ु धान अिधकारी एवम् अदालतसम लगी फालेको कुरासमेत मािणत भई आएको
बयान गदासमेत कसरु मा सािबत रहेको देिख छ देिख छ । यसरी मतृ कको कत य गरी मानमा य
भने अका ितवादी कृ णबहादरु िव.क. अनस
ु धान भूिमका िनवाह गरेका यी पनु रावेदनकता िदपक िव.क.ले
अिधकारीसम बयान गदा कसरु मा सािबत रहेको आ नो पनु रावेदन िजिकरमा आफूले कसरु मा सािबत
भएपिन अदालतसम बयान गदा भने कसरु मा इ कार रही अनस
ु धानमा सहयोग गरेकाले सजाय कम हनपु न
रहेका छन् । तर िनजको कसरु मा संल नता रहेको भनी र सजायबाट नै उ मिु पाउनु पन िजिकर िलएको
सहअिभयु ह ले अदालतसम समेत पोल ग रिदएको पाइयो । सो स ब धमा हेदा गौतम प रवारसँग आ नो
पाइ छ । आफूसमेत कसरु गरेको भनी अदालतमा परु ानो रसइवी रहेको र िनजको प रवारबाट बा ा थु न
सािबत रहेका ितवादीह ले सहअिभयु को जो आउँछ यसलाई मानपछ
ु भ ने पूवयोजनासिहत
हकमा गरेको पोललाई समेत माण िलन िम ने नै
ततु वारदात घटाएका यी ितवादीले मामा घर
देिख छ । अदालतसम बकप गन घटना िववरणका ब ने १३ वषक किललो उमेरक िनद ष बािलकालाई
उमानाथ गौतमलगायतका यि ह ले पिन यी ितनै पाशिवक एवम् िनमम त रकाले घाँटी िथची मारेको कुरा
जना ितवादीह उ वारदातमा संल न रहेको िमिसल संल न कागज माणबाट मािणत भइरहेको
भिन लेखाइिदएको पाइयो । यस कार ितवादीह
अव थामा सजायबाट उ मिु पाउनु पछ भ ने
वयम्को बयान कागज लास जाँच एवम् घटना थल पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हनस ने प रि थित
कृित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, घटना िववरण याियक मन, िच र ले समेत िदँदैन । जहाँस म
कागजका यि ह को भनाइ एवम् घरमा लास देखी कसरु मा सािबत रही अनस
ु धानमा सहयोग गरेकाले
म ृ यक
ु ो बारेमा ितवादीह ले त काल य गरेको सजायमा छुट पाउनु पछ भ ने पनु रावेदन िजिकर छ
भनाइ थाहा पाउने सहअिभयु ह आरोिपत कसरु मा सो स दभमा हेदा यसरी बा ा थु न गएक अवोध
सािबत रही गरेको पोलसमेतको बयानलगायतका बािलकाको ह या गरी उ लास घरमा लगी लक
ु ाई
स पूण कागज माणबाट मतृ क अमतृ ा पौडेलको मृ यु रा ने र साँझ परेपिछ खो सीमा लगी फा ने एवम्
यी तीनैजना ितवादीह को कत यबाट भएको त य कसैले थाहा नपाओस् भनी घरका सद यलाई समेत
मािणत हन आउने ।
वारदातका बारेमा जानकारी नगराउन ध काउने र
िमिसल संल न कागज माण हेदा वारदातका वारदातको कुरामा िमत पान लास खो न सहयोग
िदन मतृ क अमतृ ा पौडेल बा ा थु न आएका बखत गरेझ गन गरेको पाइ छ । वारदातका बारेमा भा न
41

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, चैत - २
उ कन स नेजित हतक डा योग गरी अपराध १९८९ को धारा १ बमोिजम १८ वषमिु नको उमेरलाई
लक
ु ाउन खोजेको र वारदातपिछ हरीसम समपण नाबालक मा नु पन भएकाले आधा मा सजाय हनपु छ
गरेको नभई प ाउ भएको देिख छ । यस कार भ ने दाबी ततु गरेको देिख छ । सो स ब धमा हेदा
वारदातपिछ हरीले प ाउ गरेप ात् मा ियनले िनजले अनस
ु धान अिधकारी एवम् अदालतसम
सािबती बयान िदएकै भरमा सजायमा छुट िदनु भनेको बयान गदा आ नो उमेर १७ वष भयो भनी लेखाई
याियक अराजकता र अपराधलाई य िदनज
ु तै िदएको देिख छ । चिलत बालबािलकास ब धी ऐन,
हो । यसैले िनजको पनु रावेदन िजिकर एवम् िव ान् २०४८ को दफा २(क) ले “बालक भ नाले सो
अिधव ाको बहससँगसमेत सहमत हनस ने अव था वषको उमेर पूरा नगरेको बालबािलका स झनपु छ”
देिखएन । अतः िनज ितवादी िदपक िव.क.लाई मल
भ ने यव था गरेको देिखँदा बाल िब याईअ तगतका
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु मा सो ऐनले िनधारण गरेमतु ािबक सजाय
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन सु मकवानपरु िनधारण गन यव था भए पिन उ उमेर पूरा
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर ठहर्याई ग रसके को यि को हकमा चिलत कानूनले िनधारण
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको फै सला िमलेकै गरेबमोिजम कै सजायमा िनधारण हने र सजाय छुट वा
देिखँदा सदर हने ।
सिु वधा ा गन सिकने अव था देिखँदैन । जहाँस म
अका ितवादी तल
ु बहादरु याङतानलाई नेपाल पिन बाल अिधकारस ब धी महासि ध, १९८९
भएको सजायका स ब धमा िवचार गदा िनजले मतृ क को प रा भएकाले सोमा तोिकएबमोिजम १८ वष
अमतृ ा पौडेललाई मानपन
ु कुनै कारण रहेको नभए पिन मनु ीको यि लाई बालक स झनु पछ भ ने िजिकर छ
ितवादी दीपक िव.क.ले िनजसँग वारदातपूव गौतम सो स ब धमा हेदा बाल अिधकारस ब धी महासि ध,
प रवारका यि लाई मानपछ,
सो कायमा मलाई १९८९ (Convention of the Right of child,
ु
सहयोग गनपछ
ु भनी सहयोग मागेको र सोहीबमोिजम १९८९) को Arcticle १ मा “For the purpose of
मत स लाहमा परी िनजले वीकृित िदएको तथा the convention a child means every human
वारदात थलमा गई मतृ कको खु ा तथा शरीर being below the age of eighteen years unless
प मतृ कलाई मानमा ितवादी िदपक िव.क.लाई under the law applicable to the child” भ ने
सघाएको एवम् मतृ कको लास बोक िदपक िव.क.को उ लेख भएको छ । उ महासि धको सो ावधानले
घरस म परु याएको
कुरा िमिसल संल न िनजको प रा लाई आ नो राि य कानूनमा बालबािलकाको
्
बयान कागजलगायतका माणबाट पिु भइरहेको उमेर तो ने छुट दान गरेको देिख छ । तसथ मतृ क
देिख छ । यसरी मतृ कलाई मानमा पूणसहयोग गरी मान अमतृ ा पौडेलको कत य गरी मानमा य संल न
कायमा य संल न रहेका यी ितवादीले आ नो रहेका यी ितवादीले कसरु बाट सफाई अथवा आधा
मानपनस
मको रसइवी नरहेको कारण सफाई पाउनु सजाय ग रनु पछ भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग
ु
पछ भ ने िजिकरसँग सहमत हन सिकने अव था सहमत हन सिकने अव था नदेिखँदा िनजलाई
रहेन । साथै आ नो उमेर भखर १६ वष पूरा गरी १७ अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
वषमा वेश गरेकोले बालअिधकारस ब धी महासि ध, महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै द सजाय गन गरी
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सु मकवानपरु िज ला अदालतबाट भएको फै सला ज मकै दको सजाय गन गरी सु मकवानपरु िज ला
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन ठहर्याएको
िमलेकै देिखने ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला िमलेकै देिखने ।
ितवादीह कृ णबहादरु िव.क. र िदपक
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
िव.क. बाबु छोरा दवु ै जनाले स लाह गरी मतृ कलाई यी तीनैजना ितवादीह को कत यबाट मतृ क
मारी िनजको लास घरमा याई पाठक खो सीमा फा ने अमतृ ा पौडेलको मृ यु भएको त य पिु हन आएको
एवम् वारदात दबाउने िछपाउनेस मको ि यामा यी र मामाघरमा आएको एउटा १३ वषको अवोध एवम्
ितवादीको संल नता पिु भइरहेको अव थामा के वल िनद ष बािलकाको जघ य एवम् पाशिवक त रकाले
िनजको अदालतसम इ कारी बयानलाई मा आधार ह या गरेको त य थािपत हन आएको अव थामा
मानेर यी िनद ष रहेछन् भ न सिकने अव था पिन ितवादीह लाई सजायबाट उ मिु एवम् छुट
देिखँदैन । साथै िनजले आफूलाई हरीले एकदईु पटक सिु वधा िदन सिकने प रि थितको िव मानतासमेत
िपटेकाले डरले सो बयानमा द तखत गरेको हँ भनी देिखँदनै । तसथ यी ितवादीह
मशः िदपक
अदालतसम इ कार रहे पिन िनजले अदालतसम िव.क.लाई यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
याद थप एवम् अिभयोगप दतालगायतका कुनै पिन बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र ितवादी य
चरणमा उ कुरालाई ख डन गन वा य परी ण कृ णबहादरु िव.क. र तल
ु बहादरु याङतानलाई सोही
गरी पाउन माग गरेको पिन देिखँदैन । हाल यस महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय
अदालतसम पेस गरेको पनु रावेदन प मा िनजले गन गरी सु मकवानपरु िज ला अदालतबाट भएको
आ नो उमेर ७१ वष पगु ेको वृ यि भएकाले फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
य तो जघ य कसरु आफूबाट हन नस ने भएकाले िमित २०६९।१२।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
सजायबाट उ मिु पाउनपु छ भ ने िजिकर िलएको हने ठहछ । पनु रावेदन ितवादीह को पनु रावेदन
भए पिन िमिसल संल न कागज माणबाट आरोिपत िजिकर पु न नस ने ।
कसरु मा िनजको संल नता प पमा पिु भइरहेको र इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
सो कुरा खि डत गन कुनै व तुिन माण पिन पेस गन क यटु र: ेमबहादरु थापा
नसके को अव थामा के वल ७१ वषको वृ अव थाको इित संवत् २०७३ साल जेठ २८ गते रोज ६ शभु म् ।
उमेर कै आधारमा मा सजायबाट उ मिु िदन
४
िम ने देिखँदैन । साथै य तो पाको उमेरका यि ले मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
उ वारदात हनबाट रो नपु नमा उ टै मान कायमा शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-१०६६, परमादेश,
य संल न रही संयोगसमेत पारेको देिख छ । मदनकुमार राना िव. िज ला शासन कायालय
तसथ मतृ क अमतृ ा पौडेलको कत य गरी मान कायमा मकवानपुर, हेट डासमेत
संयोग पारी िदन ितवादी कृ णबहादरु िव.क.को
िनवेदकले दाबी िलएको मौजा नं.१०२
य संल नता पिु भइरहेकाले िनजलाई मल
को ज गा िदने राम साद कुइके ल िलने िमनदु ेवी र
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम इ दीरादेवी भई र.नं. ७३२ िमित २०३१ सालमा
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रिज ेसन पा रत भई िनजह को नाउँमा दता कायम
.४५,०००।– र .१७,०००।– बझ
ु ी िलएको
रहेको ज गा देिख छ । उि लिखत ज गामा आफू मोही भनी जाहेरी िदएको देिखए तापिन सो रकम बझ
ु ाएको
रहेको भ नेस मको पनु रावेदकको िजिकर देिखएकोले कुनै िलखत माण पेस गन सके को देिखँदैन । िनज
सो ज गामा िनजको िनिववािदत हक थािपत जाहेरवालाह बकप गन उपि थत भएको अव था
भइसके को अव थाको िव मानता नभई अिधकार नै पिन छै न । यसै गरी जाहेरवालाह जानक
ु ा बािनयाको
शङ् कापूण वा िववादा पद कृितको देिखयो । रट
.५,०००।-, लालमणी उपा यायको .९०,०००।िनवेदन यहोरा हेदा कुन कानूनले द िनवेदकको र मनोज अिधकारीको .९९,०००।- समेत बझ
ु ी
हकमा िवप ीह ले आघात परु याएको
हो भ ने कुरा िलएको भ ने मौिखक कथन मा देिख छ । सो
्
खल
ु ाउन सके को पिन देिखएन । व ततु ः आ नो कुरालाई पिु गन कुनै व तगु त अ य माण पेस हन
िनिववािदत हक थािपत भइनसके को िवषयमा सके को नदेिखने ।
परमादेशको िनवेदनबाट उपचार पाउन स ने अव था
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार
नदेिखने ।
अिभयोग दाबीलाई पिु गन सबतु पेस गरी दाबीलाई
िनवेदन दाबीको मौजा नं. १०२ को ज गा मािणत गन अिभभारा वादीउपर ह छ । ततु
र.नं. ७३२ िमित २०३१ सालमा उनाउ प ह बीचमा मु ामा जाहेरवालाह ले दाबी गरेको उि लिखत रकम
राजीनामा भई िलनिु दनु भएको देिखएकोले िनवेदन ितवादीह ले बिु झिलएको सबतु वादी प ले पेस गन
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था नदेिखँदा नसके को यस अव थामा तमसक
ु र रिसदबाट समिथत
िनवेदन खारेज हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, हन आएको जाहेरवालाह को रकमको हकमा मा
हेट डाबाट िमित २०७०।१०।८ मा भएको आदेश अिभयोग दाबी पु न स ने भनी पनु रावेदन अदालतबाट
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको भएको फै सला मनािसब देिखँदा वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
िबगो र हजानासमेत गरी .११,६१,०००।–
क यटु र: ेमबहादरु थापा
ितवादीबाट जाहेरवालाले भराई पाउने ठहर्याएको
इित संवत् २०७३ साल असार ९ गते रोज ५ शभु म् । सु िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी गरी
िमिसल संल न तमसक
ु र रिसदबाट समिथत हन
इजलास नं. ७
आएको िबगो र िबगोको ५० ितशतले हने हजाना
रकम जाहेरवालालाई ितवादीह बाट भराइ पाउने
१
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी २०६८।८।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
के दार साद चािलसे, ०६८-CR-१३६० वैदेिशक इजलास अिधकृत: आन दराज प त
रोजगार, नेपाल सरकार िव. शाि त आचाय
क यटु र: ेमबहादरु थापा
जाहेरवालाह करणिसंह साउद, काश इित संवत् २०७३ साल पस
ु १३ गते रोज ४ शभु म् ।
राई र िहराधन राईले मशः .१,३५,०००।44
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२
अव थाले नै त काल मा भए पिन यी ितवादीमा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मानस मको मनसाय त वको िसजना भएको वतः
काशमानिसंह राउत, ०७१-CR-०२९४, कत य मािणत हनजाने ।
यान, गोवधन साक िव. नेपाल सरकार
िबनाकारण घरमा झगडा गनले
ु ितवादीमा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ५ यी मतृ कउपर रस तथा आ ोश उठेको पिन
नं. मा “ यान िलने इिबलाग वा मनसाय नभई कसैले सहजै देिखन जा छ । टाउकोज तो संवेदनशील
आफूले गरेको कत यले मािनस मला भ ने ज तो अङ् गमा दाउराज तो कडा व तल
ु े एकपटकभ दा
नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा यसै ारा के ही भई कुनै बढी िहकाएको देिखएकोबाट ितवादीले कुनै काय
मािनस मन गएको भिवत य ठहछ ।” भ ने यव था र सावधानीपूवक गदा अ यािसत पमा ला न गएको
ऐ.को ६ नं. मा िविभ न कारले हने भिवत य यानमा भनेर पिन मा न सिकने देिखँदैन । यसरी वारदातको
हने सजाय स ब धको यव था छ ।
स दभ, प रि थित तथा आपरािधक काय गदाको
यस कानूनी यव थाअनस
ु ार भिवत य सम ि थित हेदा यी ितवादीबाट भएको कायलाई
यानस ब धी कसरु हन मु यतः यान मान कुनै भिवत य यानको कोटीमा रा न िम ने नदेिखने ।
इिबलाग वा मनसाय नभएको हनपु न, आफूले गरेको
ितवादीले आफूमा मान मनसाय नभई
कामबाट मािनस मला भ नेज तो नदेिखएको वा के वल झगडा भइरहेकोमा तसाई झगडा छुट्याउन मा
प रमाणको पूव ान वा इ छा नभएको हनपु न, य तो दाउराले हार गरेको भनी पनु रावेदन िजिकर िलए पिन
यान मन स छ भ ने पूव ान तथा इ छासमेत मािथ िववेचना गरेअनु प यी ितवादीमा मान स मको
नभएको अव थामा कुनै काम सावधानीपूवक गदा मनसाय तथा मतृ क ित रस मतृ ककै ि याको कारण
अ लाई ला न गई अ यािसत पमा मािनस मन र त काल भए पिन िसजना भएको नै देिखन आउने ।
गएको देिखएको अव थामा मा भिवत य यान जाने ।
वारदात सांयोिगक पमा वा होस परु याई
्
दाउरा ज तो कडा व तल
ु े टाउकोज तो कुनै अ काय गदा अक मात् ला न गई भएको भए के
संवेदनशील अङ् गमा हार गदा मृ यु हनस छ भ ने काम सावधानीपूवक गदा कसरी अक लाई ला न गएको
कुरा जोसक
ु ै सामा य सझ
ु बझ
ु भएको मािनसको हो भ ने प देिखनपु न ह छ । य तो कुनै अव था
जानकारीमा रहने नै देिख छ । ितवादी पिन य तो नदेिखई मतृ कलाई रसको आवेशमा टाउकै मा दईु चोटी
जानकारी रा न नस ने तथा सोको पूवानमु ान गन िहकाएको देिखएबाट भिवत य यानको कसरु मा न
नस ने अव थामा रहे भएको िथए भनी भ न सिकने सिकँ दैन । य तै कुनै पिन कसरु ज य काय मािणत
देिखँदैन । यी ितवादीमा मतृ कलाई मानस मको हन सो कायको उ े य के रहेको िथयो भ दा पिन कुनै
पूव रसइवी रही सोअनस
ु ारको तयारी तथा योजना कायको प रणाम के भयो अथात् कायबाट कसरु ज य
बनाएको नदेिखए पिन य तो प रणामको पूव जानकारी काय हन गयो वा गएन भ ने मह वपूण हन जाने ।
रहन स ने स त अव था रहेको ि थितमा गरेको
वारदात भिवत य यानको वारदात
कायलाई मनसाय नभएको मा न सिकँ दैन । य तो नदेिखएप ात् वारदातलाई आवेश े रत ह याको
प रणामको पूव जानकारी भएको मािणत हने कसरु कायम गरेको सु तथा पनु रावेदनको फै सला
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िमलेको छ, छै न भनी हेनपन
ु देिखयो । आवेश े रत वष कै द सजाय गन गरी भएको फै सला िमलेकै देिखन
ह याको स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको आउने ।
महलको १४ नं. मा यान मानाको मनसाय रहेनछ,
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
यान िलनपु नस मको इवी पिन रहेनछ, लक
ु चो रकन ितवादी गौरव भ ने गोवधन साक लाई मल
ु क
ु
हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. अनस
ु ार
रस था न नसक जोिखम हितयारले हानेको वा िवष आवेश े रत ह याको कसरु मा ऐ.नं. अनस
ु ार १०(दश)
खवु ाएको बाहेक साधारण लाठा ढुङ्गा लात मु का वष कै द हने ठहर्याई सु दाङ देउखरु ी िज ला
आिदले हा दा सोही चोट पीरले ऐनका यादिभ यान अदालतबाट िमित २०७०।११।०८ मा भएको फै सला
मरेमा १० (दश) वष कै द गनपछ
ु भ ने यव था रहेको सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु बाट
देिख छ ।" ततु कानूनी यव था हेदा आवेश े रत िमित २०७१।०३।०३ मा भएको फै सला िमलेकै
ह या हन मानपन
ु पूव रसइवी तथा मनसाय देिखनु देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन
नपन ।
िजिकर पु न नस ने ।
मान योजना बनाएको पिन देिखनु नपन, लक
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
ु
चोरी हानेको पिन नदेिखनपु न र मौकामा के ही कारणले इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज शभु म् ।
रस उठी सो रस िनय ण गन नसक साधारण लाठा,
३
ढुङ्गा, लात मु काले मा हानेको देिखनपु न ।
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
ततु वारदातका स दभमा हेदा पिन काशमानिसंह राउत, ०७१-CR-००९०, लागु
यी ितवादीमा मतृ कलाई मानस मको रसइवी औषध खैरो हेरोइन तथा नाइ ेभेट ट् या लेट, रिव
रहेको र मान पूवयोजना बनाई आएको िमिसलबाट पौडेल िव. नेपाल सरकार
देिखँदैन । य तै मतृ कलाई लक
पनु रावेदक ितवादीले अदालतमा बयान
ु चोरी र कुनै
सांघाितक हितयारले नै हानेको पिन देिखएको छै न । गदा आफूबाट ५ ाम खैरो हेरोइन र ४५ ट् या लेट
मतृ क र सी खाई घरमा आई भातसमेत याँिकिदई नाइ ोभेट बरामद भएको भनी बयान गरे तापिन
िबनाकारण आ नो आमासँग र आफूसँग समेत झगडा अनस
ु धानमा बयान गदा भने आफूबाट ७५ ाम
गरेको देिखएको अव थामा यी ितवादी मतृ क ित खैरो हेरोइन र ४५ च क नाइ ोभेट ट् या लेट बरामद
रस तथा आवेशमा आएको देिख छ । सोही आवेश भएको भनी वीकारेको देिखयो । बरामदी मचु ु का र
तथा रसको कारण यी ितवादीले निजक फे ला परेको िनजको अनस
ु धानको बयान व तिु थित मचु ु काको
दाउराले आ मिनय णसमेत गमु ाई यी मतृ कलाई कुनै यि ह को भनाइबाट समेत समिथत हन आएको
सोचिवचार नै नगरी दईु चोटी िहकाएको देिखन आएको देिख छ । यी ितवादीले िकन आफूले अनस
ु धानको
छ । यसरी िहकाएको चोटको कारणबाट ितवादीको
ममा बरामदी मचु ु कामा उ लेख भएअनस
ु ारकै ७५
मृ यु भएको देिखएकोलाई उपयु कानूनी यव थाको ाम खैरो हेरोइन र ४५ च क नाइ ोभेट ट् या लेट
आधारमा आवेश े रत ह याकै कसरु भएको बरामद भएको भनी लेखाएको भनी िव ासयो य पमा
मािन छ । यसैले आवेश े रत ह या ठहर्याई १० खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । िनजले हरीले डर ास
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देखाई ७५ ाम लेखी अनस
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
ु धानको बयानमा सही
गराएका हन् भनी भने तापिन य तो डर ास देखाई ८ अनस
ु ारको कायिविध अपनाई थानीय यि ह
िनजलाई बा य पारी सही गराएको पिु हनस ने समेतलाई रोहवरमा राखी गरेको बरामदी मचु ु कालाई
आधार िनजले ततु गन सके को तथा िमिसलमा कानूनबमोिजमको कायिविध अपनाई नभएको भनी
रहे भएको देिखँदैन । यसैले ५ ाम खैरो हेरोइन मा मा न सिकँ दैन । य तै लागु औषध बरामद भई बरामदी
बरामद भएको भ ने िनजको अदालतको बयान र यस मचु ु का तयार भएको र सो बरामद भएको त य वयम्
अदालतको पनु रावेदन िजिकरलाई स य हो भनी मा न ितवादीको अनस
ु धानको बयानलगायतका कागज
नसिकने ।
माणह बाट पिु भइरहेको अव थामा के वल बरामदी
बरामद लागु औषध िचिक सकको मचु ु कामा सानोितनो कायिविधगत िु ट भएका
िसफा रसमा सेवन गनका लािग याएको हो भनी आधारमा मा कसरु भएको होइन भनी सफाइ िदन
ितवादीले िजिकर िलए पिन लागु औषध खैरो सिकने समेत नहने ।
हेरोइनको ७५ ाम तौलको प रमाण हेदा सेवनमा मा
मािथ िववेिचत आधार माणबाट ितवादी
यित प रणाम खपत हनस ने देिखँदैन । सेवन गन मा रिव पौडेललाई अिभयोग दाबीबमोिजम खैरो हेरोइन
याएको वा राखेको हो भ ने कुनै माणबाट ितवादीले ओसारपसार गरेतफ लागु औषध (िनय ण) ऐन,
पिु गराउन सके को पिन देिखँदैन र िमिसलबाट समेत २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम कै द वष
सो पिु हनस ने नदेिखने ।
१२ तथा ज रवाना .८०,०००।- तथा ४५ ट् या लेट
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को नाइ ोभेट ओसारपसार गरेतफ ऐ. को दफा १४(१)(झ)
दफा १२ अनस
ु ार कुनै यि को साथमा कुनै लागु बमोिजम कै द वष २(दईु ) र ज रवाना .१,००,०००।औषध भएको फे ला परेमा य तो पदाथ िनजले सो समेत हने गरी सु पसा िज ला अदालतबाट िमित
ऐन र सो ऐनअ तगत बनेको िनयम वा जारी भएका २०६९।०२।२९ मा भएको फै सला सदर हने ठहर्याई
आदेशबमोिजम नै ा गरेको वा राखेको हो भनी िनजले पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०७०/११/२७
नै मािणत गराउनपु न ह छ । यस दफाअनस
ु ार आ नो मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िनद िषताको माण परु याउने
भार ितवादी रहेको इजलास अिधकृत:- यदरु ाज शमा
्
ह छ । ततु मु ामा यी ितवादीले िचिक सककै क यटु र: िसजन रे मी
िसफा रसअनस
ु ार सेवन गनपन
ु भएकोले सेवन गनका इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् ।
लािग उ लागु औषध राखेको भनी िजिकर िलए पिन
सो कुराको कुनै िव ासयो य माण पेस गन सके को
इजलास नं.८
पाइँदैन । िनजकै आ नै बयानबाट सो लागु औषध
पोखरा ब ने अिनल के .सी.ले याइिदन भनी भनेकाले मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
भारतीय नाग रक स जयबाट िलएको भनी लेखाएबाट ह रकृ ण काक , ०७२-WO-००३०, उ ेषण,
िनजको उ िजिकर पिु हने नभई िनजले लागु औषध रोशनकुमार झासमेत िव. नेपाल सरकार, गृह
ओसारपसार गन राखेको मािणत हन आउने ।
म ालयसमेत
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नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को मागअनस
ु ारको आदेश जारी गन निम ने हँदा रट
धारा १५१ मा “मि प रषदको
् िसफा रसमा रा पितले िनवेदन खारेज ।
जनु सक
ु ै अदालत, िवशेष अदालत, सैिनक अदालत वा इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
कुनै याियक, अध याियक वा शासक य पदािधकारी क यटु र: सदु शन साद आचाय
वा िनकायले गरेको सजायलाई माफ , मल
ु तबी, इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १५ गते रोज ४ शभु म् ।
प रवतन वा कम गनस नेछ” भ ने संवैधािनक यव था
रहेको पाइ छ । सोही यव थानस
इजलास नं. ९
ु ार दीपजंग पा डेको
बाँक कै द सजाय रा पितबाट माफ भएको देिख छ ।
यसरी मि प रषदको
१
् िसफा रसमा रा पितबाट योग
भएको यस अिधकारबाट कुन कानूनको उ लङ् घन मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
हन गयो अथवा के कुन आधार र कारणबाट सो िनणय के दार साद चािलसे, ०७१-CI-०१६२, उ षे ण /
बदर हनपु न भ ने िवषय िनवेदकले प ताका साथ परमादेश, िवपीन िबहारी िम भ ने ब चा िम िव.
उ लेख गन सके को नपाइने ।
मालपोत कायालय, बारा कलैयासमेत
ततु रट िनवेदनमा सजाय माफ पाएका
िववाद भएको िवषयमा कुनै ते ो प को
भिनएका दीपजंग पा डेलगायतका २१ जनालाई हक िसजना भइसके को अव थामा सो िवषयमा परेको
माफ िमनाहा िदइएको भनी िनवेदनमा उ लेख भएको िनवेदनको समयाविध िवचारणीय हन स छ । ते ो
पाइ छ तर िनवेदनमा नाम उ लेख गरेका दीपजंग प को हक िसिजत भएको अव थामा समयमै िनवेदन
पा डेलगायत कसैलाई पिन िवप ी बनाएकोसमेत नआई अनाव यक िवल ब गरेको अव थामा िवल बको
देिखँदैन । अदालतले कुनै पिन िववादको िन पण गदा िस ा त आकिषत हनस ने देिख छ । य िप
अपनाउने कायिविधमा ाकृितक यायको िस ा तको िवल बको िस ा त आकिषत हन यित नै समयपिछ
अिनवाय प रपालना गनपन
ु ह छ । यस िस ा तअनस
ु ार अदालत वेश गरेको हनपु छ भ ने समय त व िनधा रत
िनणयबाट ितकूल असर पन यि लाई सनु वु ाइको नभए पिन जानी बझ
ु ी आ नो अिधकारको योग गन
मौका ा गन अिधकार मख
ु पमा रहेको ह छ । उिचत समयिभ अदालत वेश गरेको िथयो वा िथएन
उिचत सनु वु ाइको मौका निदई िनजह लाई असर पन भ ने कुरा सा दिभक हने देिख छ । कसैको गैरकानूनी
गरी िनणय गन मनािसब नदेिखने ।
िनणय वा काम कारवाहीबाट असर परेका यि ले
अतः प कानूनी यव था तथा बदर हनपु न समयमा याियक उपचारको खोजी नगरी आ नो
आधार र कारणिबना ितकूल असर पन कसैलाई पिन अिधकारको बेवा ता गरेमा अदालतले समेत य तो
िवप ी नबनाई दायर भएको रट िनवेदनको आधारमा यि लाई म त गन नस ने ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १५१
िनवेदक ब चा िम ले २०५७ सालमा
बमोिजम मि प रषदको
् िसफा रसमा रा पितबाट मालपोत कायालय बारामा हक कायम ग रपाउँ भनी
सजाय माफ िदइएको कायलाई बदर गन नसिकने िदएको िनवेदन तामेलीमा रा ने आदेश भएपिछ सोही
हँदा उ माफ िदएको कायलाई नेपालको अ त रम समयमा कुनै ि या नगरी १३ वषको लामो समयाविध
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यितत भएपिछ ततु रट िनवेदन िलई उपि थत
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन भएको देिखएकोले िनजले अनाव यक िवल ब
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गरी अदालत वेश गरेको देिखएकोले िवल बको ितवादीह को ितउ र रहे पिन वादी सोनमतीले
िस ा तको आधारमा अदालतले समेत िनजको म त जीतु के वटसँग दो ो िववाह गरेको र तफ
ु ानी भ ने
गनस ने नदेिखने ।
नगेसर पिन िनज िजतु के वटबाट ज मेको छोरा हो भनी
िमित २०३५।५।२६ मा सव च अदालतबाट कुनै माण कागजात ितवादीबाट पेस गन सके को
भएको फै सलाअनस
ु ार िनवेदन दाबीको िक.नं. २३ को पाइँदैन । के वल मौखक कथन रहेको र यस कथनलाई
ज गाको िललाम बदर भइसके पिछ सो ज गामा आ नो कुनै पिन अ य वत माणबाट पिु वा मािणत
हक कायम गराउन कानूनबमोिजम गनपन
ु ि या यी नगरेको हँदा यसलाई माणमा िलन िम ने नदेिखने ।
िनवेदक ब चा िम ले नगरी लामो समयाविध यितत
वयम् आमा सोनमितले मेरो छोरा नगेसर नै
भइसके को र ते ो प को हक िसजना भइसके प ात् तफ
ु ानी भ ने नगेसर वेलदार हो भनी िफरादप िदएको
िवल ब गरी अदालत वेश गरेको तथा िवप ी अव थामा अ यथा मािणत नभएस म तफ
ु ानी भ ने
मधस
ु दु न अिधकारीबाट .५००/- िलई उ ज गामा नगेसर िनज सोनमित वेलदारबाट ज मेका रामजी
यी िनवेदकले िमित २०३७।१२।२७ मा नै आ नो हक वेलदारको छोरा हन भ ने देिखने ।
छािडसके को त य लक
वादी र ितवादीह बीच अंशब डा भएको
ु ाई सफा हात िलई अदालत
वेश गरेको नदेिखँदा दाबीको ज गामा िनजको हक भ ने िमिसल संल न कुनै पिन कागज माणबाट
कायम गराउन र िनजको नाममा हक ह ता तरण गन नदेिखँदा वादीले ितवादीह बाट अंश पाउन नै
आदेश गन िम ने यायसङ् गत नदेिखने ।
देिखयो । वादीले ितवादीह बाट के कित अंश पाउने
उि लिखत आधार, कारण एवम् िववेचनाबाट हो भ ने स ब धमा िवचार गदा वादीम येको सोनमित
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िनवेदन खारेज हने वेलदारको िमित २०६६।९।२६ मा मृ यु भएको
ठहर्याई िमित २०७१।१।१७ मा भएको फै सला हो भनी वादी तफ
ु ानी भ ने नगेसर वेलदारले िमित
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
२०६८।११।४ मा कागज गरेको देिखँदा अब वादी ियनै
इजलास अिधकृत: रामु शमा
तफ
ु ानी भ ने नगेसर वेलदार र ितवादी खेदु वेलदार
क यटु र: िसजन रे मी
गरी ज मा २ जना मूल अंिशयार मा बाँक रहेको
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३० गते रोज ५ शभु म् । हँदा तायदाती फाटवारीमा उि लिखत चल अचल
२
स पि बाट २ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने नै
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी देिखने ।
ई र साद खितवडा, ०७१-CI-०५८२, अंश
अत: उि लिखत त यको िव ेषण, कानून
नामसारी, गाभा भ ने खेदु वेलदारसमेत िव. तुफानी र माणसमेतको आधारमा वादी तुफानी भ ने
के वट
नगेसर वेलदार र ितवादी गामा भ ने खेदु वेलदारको
वादी तफ
ु ानी भ ने नगेसर वेलदार रामजी बीचमा दाजभु ाइको नाता स ब ध कायम हने र वादीले
वेलदारको छोरा नाताका स ब धका यि होइन ितवादीह बाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा
तफ
ु ानी भ ने नगेसर एउटै यि नभई तफ
ु ानी अलग उि लिखत चलअचल स पि म ये दता े ता
र नगेसर अलग यि हन् । वादी सोनमतीले जीतु िभडेको स पि बाट २ भागको १ भाग अंश िदलाई
के वटसँग दो ो िववाह गरेक र तफ
ु ानी भ ने नगेसर भराई नामसारीसमेत गरी पाउने ठहर्याई पनु रावेदन
पिन िनज िजतु के वटबाट ज मेको छोरा हन् भनी अदालत, बटु वलबाट िमित २०७०।११।०५ मा भएको
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फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ठहर गनपन
ु कुरा र य तो कुरासँग स ब कुराको
इजलास अिधकृत: य साद आचाय
माण बु नपु न र स ब कुरा भ नाले मु ामा ठहर
क यटु र: उ रमान राई
गनपन
ु कुरालाई मािणत वा ख डन गन सहायता हने
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभु म् ।
कुरालाई स झनु पछ भ ने यव था गरेको छ । सोही
ऐनको दफा ५४ मा बु नु पन माण नबिु झएको वा
इजलास नं. १०
बु न नहने माण बिु झएको कारणले िनणयमा असर
पन गएको रहेछ भने य तो फै सला वा आदेश बदर
१
हनेछ भ ने यव था गरेको देिखयो । य तै मल
ु क
ु ऐन,
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी अ.बं. १८४ क. नं. मा मख
ु निमलेका कुरामा बु नु पन
के दार साद चािलसे, ०६७-CR-०३६७, िकत, माणह बु नपु न र यसरी माण बिु झसके पिछ अ.बं.
िब ना ओझा िव. चि का च दसमेत
१८५ नं. बमोिजम िनणय गनपन
ु कुरा उ लेख ग रएको
िवप ीह ले नापी गो ाराबाट मेरो नाममा छ । अदालतले िनणय गरेर मा पु दैन, मूल िववादको
जारी भएको याद मेरो ीमान्ले नबझ
ु ेकोमा बझ
ु ेको, िवषय के हो ? सो पिह याई यसमा िनणय गनपछ
ु र
मैले वारेसनामा नै निदएक र मेरो ीमान्ले नापी यसरी िनणय गन कुनकुन माणह आव यक पछ
गो ारामा गई बयानसमेत नगरेकोमा िवप ीह ले सो हेरी माण बु न आदेश गनपन
ु ह छ । सो के ही
स पूण िकत कागज खडा गरी मेरो हक मेट्ने काय पिन नगरी मूल िववादभ दा बािहर गई वादीले िववाद
गरेको भनी वादीले दाबी िलएको देिखयो । वादीले देखाइरहेको नापी िनणय बदर मु ालाई िसरानी हाली
िलएको दाबीअनस
ु ार नापी गो ाराबाट पठाइएको िनणय गरेको देिखयो । वादीको ीमान्ले याद नबझ
ु ेको,
याद वादीका ीमान्ले बझ
ु े नबझ
ु ेको, वादीले आ ना वादीले वारेसनामा निदएको र वादीको ीमान्ले नापी
ीमान्लाई वारेसनामा िदए निदएको र नापी गो ारामा गो ारामा बयान नगरेको अव था देिखएमा सनु वु ाइको
गई वादीको ीमान्ले बयान गरे नगरेको भ ने मूल मौका िदनु पन ाकृितक यायको िस ा तको समेत
िववादको िवषय भई सो मा के ि त रहेर िनणय गनपन
ितकूल हनजा छ । य तो ग भीर िवषयमा यान
ु
अव था देिखयो तर सु िज ला अदालतले वादीले निदई सु िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
िववाद देखाएको िमित २०६२।६।२१ को नापी सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
गो ाराको िनणयलाई नै कायम राखी नापी िनणय कानूनी पमा िु टपूण देिखने ।
बदर मु ामा दाबी नपु ने ठहरेकोले िकततफसमेत
अतः बु नु पन माण नै नबझ
ु ी मूल
दाबी नपु ने भनी भएको फै सलालाई पनु रावेदन िववादको िवषयमा वेश नै नगरी सु क चनपरु
अदालत, महे नगरले सदर गन िनणय गरेको िज ला अदालतबाट िमित ०६४।१०।२० मा भएको
देिखयो । यसबाट वादीले दाबी िलएको नापी गो ाराको फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
याद बझ
ु े नबझ
ु ेको, वादीले आ नो ीमान्लाई महे नगरको िमित ०६६।२।२५ को फै सलासमेत
वारेसनामा िदए निदएको तथा नापी गो ारामा गई वादीका बदर ग रिदएको छ । अब वादी ितवादीबीच मख
ु
ीमान्ले बयान गरे नगरेको भ ने मूल िवषयमा सु निमलेका िवषयमा जे जो बु नपु छ बझ
ु ी पनु ः यिकन
िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत वेश नै गरेको िनणय गनु भनी दवु ै प लाई सु क चनपरु िज ला
देिखएन । माण ऐन, २०३१ को दफा ३ ले मु ामा अदालतको तारेख तोक िमिसलसमेत सु िज ला
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अदालतमा पठाइ िदने ।
४ के .जी. सनु बरामद गरी िनजलाई प ाउ पज
ु िदई
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
प ाउ गरी आव यक कारवाहीका लािग सनु सिहत
क यटु र: याम साद रे मी
राज अनस
ु धान म यमा चल े ीय कायालय,
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् । पथलैया बारामा पठाएको िमिसलबाट देिख छ । राज
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार अनस
ु धान िवभाग, े ीय कायालय, पथलैया बाराले
फै सला भएको छ:
गरेको िमित २०७१।७।५ गतेको आदेशउपर पनु रावेदन
§ ०६७-CI-०४९०, नापी िनणय बदर, िब ना अदालत, हेट डामा यी रट िनवेदकले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
ओझा िव. चि का च दसमेत
१७ नं. बमोिजम िनवेदन गरेकोमा िमित २०७१।७।५
§ ०६७-CI-०४९१, नापी िनणय बदर, िब ना को आदेशलाई सदर गन गरी िमित २०७१।१०।८ मा
ओझा िव. धनबहादुर पालसमेत
आदेश भएको देिखइरहेको अव थामा िनवेदकले रट
§ ०६७-CI-०४९२, िखचोला मेटाई चलन िनवेदनमा उ लेख गरेकोज तो े ािधकार िवहीन र
चलाइ पाऊँ, िब ना ओझा िव. चि का गैरकानूनी काय भ न िम ने नदेिखने ।
च दसमेत
रट िनवेदक वो पेयी िम बाट ४ के .जी.
२
सनु बरामद भएको कुरामा िववाद भएन । भ सार
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोिजम बरामद सनु को
खड् का, ०७१-WO-०४७०, उ ेषण, वो पेयी िम िबगो त कालीन अव थामा .१,७९,६९,८२२।िव. अथ म ालयसमेत
ज रवाना तथा ५ वष कै दबापतको .९१,२५०।भ सार ऐन, २०६४ को दफा ८४ हेदा, यस समेत ज मा .१,८०,६१,०७२।- देिख छ । भ सार
ऐनअ तगत भ सार अिधकृतलाई भएको सबै वा के ही ऐन, २०६४ को दफा ४१ हेदा,... पेस भएको यि
अिधकार अथ म ालयले कुनै अिधकारीलाई सु पन त काल ा माणबाट कसरु दार देिखएमा भ सार
स नेछ भ ने उ लेख भएको पाइ छ । सोही ऐनको अिधकृतले िनजलाई यस ऐनबमोिजम हनस ने कै द र
यव थाअनस
ु ार नेपाल सरकार (म ी तरीय) को ज रवानाबापतको रकम र िबगोसमेत असल
ु गनपनमा
ु
िमित २०६५।०२।३१ को िनणयले भ सार ऐन, २०६४ कायम हनस ने िबगो बराबरको रकमसमेतको नगद
को दफा ८४ बमोिजम भ सार अिधकृतको अिधकार धरौटी िलई तोिकिदएको समय र थानमा हािजर
योग गन गरी यस ईकाई कायालयका मख
ु लाई हने गरी छाड् न स नेछ भनी प उ लेख भएको
(अिधकृत तर) भ सार अिधकृत तोिकएको हँदा पाइ छ । ततु मु ामा कै द र ज रवानाबापतको र
सोबमोिजम काय गनहन
ु िनणयानस
ु ार अनरु ोध गदछु िबगोसमेत नगदै धरौटी मा नु पन कानूनी यव थाबाट
भनी राज अनस
ु धान िवभाग, ह रहरभवन, पु चोक देिखयो । जेथा जमानत मा नु पन हो भ ने रट िनवेदन
लिलतपरु को च.नं. ३३३४ िमित २०६५।०३।०१ यहोरा ततु मु ाको स ब धमा आकृ हनस ने
को प बमोिजम अिधकार यायोजन भएको नदेिखने ।
देिख छ । िज ला हरी कायालय, पसाको च.नं.
भ सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोिजम
३५६५, िमित २०७१।०७।०४ को प ानस
ु ार िज ला रट िनवेदकबाट नगदै धरौट माग गन राज व
हरी कायालय, पसाबाट खिटई गएको टोलीले िनज अनस
ु धान िवभाग े ीय कायालय, पथलैया, बाराको
िनवेदकलाई खानतलासी पज
ु िदई िनजको साथबाट िमित २०७१।७।५ को आदेश र सो आदेशलाई
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सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित सही ह ता र आ नो होइन भ न नसके को अव थामा
२०७१।१०।८ को आदेशमा कुनै िु ट देिखएन । रट रोहबरमा बसेको कुरालाई अ यथा भ न पिन निम ने ।
िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेअनस
अनस
ु ार कुनै ऐनको
ु धान तहिककातबाट कसैको शरीर
दफा संिवधानसँग बािझएको भ नु मा पया हँदनै । कोठा वा साथबाट बरामद भएको लागु औषध िनषेिधत
कसरी बािझएको छ यसको ट कारण र आधार नै तवरबाट ख रद िब स चय र ओसारपसार आिद
उ लेख गरेको नदेिखँदा थम ि (Prima facie) गरेको वा गन भनी स चय गरेको देिखन आएको
भई ा देिखएन । िनवेदकले आ नो संवैधािनक अव थामा मु य यि अक सार वज िल बू हन्
तथा कानूनी हकमा आघात पगु ेको भनी िजिकर भनी उ लेख गदमा िनद िषताको आधार ब न
िलएकोमा िनजबाट ४ के .जी. अवैध सनु बरामद भई पिन िम ने देिखँदैन । बरामद भएको लागु औषधको
कानूनबमोिजम अनस
ु धान भई भ सार ऐन, २०६४ प रमाणलाई म यनजर राखी िवचार गदा पनु रावेदक /
को दफा ५७ बमोिजम ला ने धरौट माग ग रएको ितवादीबाट बरामद भएको लागु औषध ख रद िब ,
देिखँदा य तो काय संवैधािनक तथा कानून ितकूल स चय, ओसारपसारसमेत गरेको िमिसल संल न
भएको मा न निम ने हँदा ततु रट िनवेदन खारेज माण कागजबाट पिु भइरहेको अव थामा आरोिपत
हने ।
कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभु म् ।
३
ितवादी िजतबहादरु तामाङले लागु औषध (िनय ण)
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड (घ) र (च) को कसरु
ह रकृ ण काक , ०६८-CR-०९९१, लागु औषध गरेको ठहर गरी सोही ऐनको दफा १४(१) को देहाय
हेरोइन, िजतबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार
(छ)(३) अनस
ु ार १६ वष कै द र १५,००,०००।ितवादी िजतबहादरु तामाङले अिधकार ा
पैयाँ ज रवाना गन ठहर्याएको सु फै सलालाई
अिधकारीसम मौकामा बयान गदा आफू र ितवादी सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
िललाबहादरु गाहा मगरलाई लागु औषध हेरोइन िब
२०६७।३।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गन भनी गणपित गे हाउसको कोठामा बिसरहेको इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
अव थामा हरी आई मेरो साथबाट १००० ाम र क यटु र: याम साद रे मी
साथी िललाबहादरु गाहामगरबाट ६५० ाम लागु इित संवत् २०७३ साल काि क १ गते रोज २ शभु म् ।
औषध सेतो हेरोइन बरामद गरेकोलाई वीकार गरी
४
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु मा सािबत रहेकोमा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अदालतसम बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार अिनलकुमार िस हा, ०६९-WO-०१६७, उ ेषण,
रही बयान गरेको देिख छ । यी ितवादी िजतबहादरु देवबहादुर च द िव. महानगरीय सश हरी गण, नं.
तामाङको साथबाट १००० ाम लागु औषध हेरोइन २ महाराजग ज, काठमाड समेत
बरामद भएको बरामदी मचु ु काबाट देिख छ भने
िमिसल संल न कागजातह को अ ययन
लागु औषध बरामद भएको बरामदी मचु ु कामा यी गरी हेदा यी िनवेदकलाई िवगतमा पिन धेरपै टक
ितवादी रोहबरमा बसेको र उ मचु ु कामा गरेको कारवाही ग रएको देिख छ । िनजलाई २०५८।३।७
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मा आफू कायरत रहेको म ी िनवासमा मादक पदाथ गन िनणय स बि धत हरी उपरी कले गनस ने
सेवन गरी अनाव यक होह ला गरेको कारणले श
देिख छ । ततु मु ामा िनवेदकलाई सो सजाय
चेतावनी िदइएको‚ २०६१।७।१६ मा मादक पदाथ गन िनणय स बि धत हरी उपरी कबाट नै भएको
सेवन गरी लापरवाही गरेको कसरु मा निसहत िदएको‚ देिख छ । यस अव थामा उ िनणय गन अिधकारीको
२०६२।१।२१ मा स तोषजनक पमा आ नो अिधकार े को स ब धमा कुनै िववाद रहेन । यसैगरी
दािय व पूरा नगरेको कारणले निसहत िदएको, िनवेदक लामो समयस म खटाइएको कायालयमा
२०६२।७।१९ मा अनशु ासनिवपरीतको काम गरेको हािजर हन नआएको तथा मल
ु क
ु ऐनको अ.बं. ११०
कारणले निसहत िदएको‚ २०६४।४।१८ मा गैरहािजरी को ि याबमोिजम घर वतनमा सूचना टाँस हँदा
भएको कारणले शारी रक थकावटको सजाय िदइएको र गोरखाप मा सूचना कािशत हँदासमेत नआई
तथा २०६५।१२।१२ मा मातहतको हरी जवानलाई लामो समयस म गैरहािजर रहेको अव थामा हरी
िबदा पेस नगराई आफूखस
ु ी छाडेकाले सचेत गराइएको िनयमावलीको िनयम ८८ को देहाय (झ) अनस
ु ारको
रहेछ । यसैगरी आफू कायरत रहेको डेिनस दतु ावास कसरु गरेको नै देिख छ । सो अव थामा ऐ. िनयमावलीको
िनवास सरु ाथ िडउटीमा खिटएको अव थामा मादक िनयम ८४(छ) अनस
ु ार भिव यमा सरकारी नोकरीको
पदाथ सेवन गरेको अिभयोगमा २०६८।६।६ मा त लो लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी
टाइम के लमा घटुवा गन गरी िनणय भएको रहेछ भने २०६९।४।३ मा भएको िनणयलाई अ यथा भ न
इजरायली दतु ावासमा िडउटीमा खिटएको अव थामा िम ने नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
महामिहम राजदतू ले बोलाउँदा नगएको तथा राजदतू का इजलास अिधकृत: स देश े
अङ् गर क हरी सहायक िनरी कलाई अि ल श द क यटु र: याम साद रे मी
योग गरी झैझगडा गरेको अिभयोगमा २०६८।१०।१९ इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् ।
मा हरी हव दारबाट जवान पदमा घटुवा गरी कारवाही
§ यसै लगाउको ०६८-WO-०७५१, उ ेषण,
ग रएको रहेछ । यसरी कारवाही गदा िनज िनवेदकलाई
देवबहादुर च द िव. महानगरीय हरी गण,
पटकपटक सु ने मौकासमेत दान ग रएको देिख छ ।
महाराजग जसमेत भएको मु ामा यसै
यस अव थामा समेत िनजले आ नो आचरण नसधु ारी
अनस
ु ार फै सला भएको छ ।
िविभ न िववादा पद गितिविधमा संल न रहेको
देिखने ।
इजलास नं. ११
शासिकय अिधकारीले शासिकय िनणय
गरी गरेको कारवाहीको वैधािनकताको परी ण गदा
१
मल
ु भूत पमा हे रनु पन िवषय भनेको य तो िनणय मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
गन अिधकारीलाई सो गन कानूनबमोिजमको अिधकार ह रकृ ण काक , ०६९-CR-१०३१, मानव बेचिबखन
छ‚ छै न तथा कानूनमा तोिकएको कारण‚ आधार र तथा ओसार पसार, राजे प रयार िव. नेपाल सरकार
कायिविधको पालना भएको छ‚ छै न भ ने हो । हरी
पनु रावेदकको
अदालतमा
भएको
िनयमावलीको िनयम ९३(२)(ख) को यव थाअनस
ु ार बयानअनस
ु ार जाहेरवालीले उपचारको लािग भारत
हरी हव दार पदको कमचारीलाई भिव यमा एपोलो हि पटल लगीिदनु भनेकाले आफूले लिगिदएको
सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने गरी सजाय र जाहेरवालीले िकड् नी िब गन भनेकोमा आफूले
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नमानेको कारणले झु ा उजरु गरेको भ ने भनाइ भारतमा लगी बेचेको िमिसल संल न माण कागजबाट
साँचो मा ने हो भने जाहेरवालीले िकड् नी बेचेको, देिखँदा अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन
िनज िबरामी भएको त य िमिसल माणबाट खु न िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
आउँदनै । उपचारको लािग जाहेरवालीलाई एपोलो
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
अ पताल लगी सहयोग गरी िदएको भए यी पनु रावेदक ितवादी राजन भ ने राजे प रयारलाई िजउ
ितवादीलाई जीउ मा ने बे ने कसरु गरेको भनी मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ को दफा
पोल गनपन
ु अव थासमेत देिखँदैन । जाहेरवाली ४(क) को कसरु मा ऐ. दफा ८(१) बमोिजम १८
िबरामी भएको त य िनजक िददी पावती खितवडाको वष कै द हने ठहर्याएको सु को फै सलालाई सदर
कागज एवम् बकप समेतबाट पिु हन नआएकोले यी गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
पनु रावेदक ितवादी राजन भ ने राजे प रयारको २०६९।५।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
इ कारी बयान प यारलायक नदेिखने ।
हने ।
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
(िनय ण) ऐन, २०६४ ले जीउ मा ने बे ने काय क यटु र: याम साद रे मी
(िनय ण) ऐन, २०४३ लाई खारेज गरेको हँदा दवु ै इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज ४ शभु म् ।
ऐनलाई टेकेर अिभयोगप दायर भएको भए पिन एउटा
२
ऐन मा ि यािसल हने देिख छ । उ दईु ऐनम ये मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ततु मु ामा कुन ऐन लागू हने हो त ? भनी हेदा िव भर साद े , ०६८-WO-१०३८, उ ेषण
पीिडतलाई २०६२।१२।१८ गते घरबाट काठमाड / परमादेश, ई री सुवेदीसमेत िव. नेपाल सरकार,
याई सोही रात नै भैरहवा सनु ौली हँदै भारत परु याई
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
्
िब गरेको भ ने िमिसल संल न माण कागजबाट
िव णशु ंकर े को ज गामा िनज ज गाधनीको
देिखँदा सो समयमा नै कसरु भइसके को मा नपु न म जरु ीले घर बनाई बसोबास गरी आएको भ ने
हँदा िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ िनवेदनमा उ लेख भएको भए तापिन व ततु ः िनवेदनमा
नै चिलतमा रही हाल चिलत मानव बेचिबखन उि लिखत िजिकर िलएका ज गाह मा िनवेदकको
तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, २०६४ ादभु ाव हकअिधकार रहेको भ ने त य िनवेदक कै लेखबाट
नै भई नसके को अव था हँदा ततु मु ामा कसरु देिखन आउँदनै । िमित २०४८।१०।११ मा िव णशु ंकर
हँदाको बखत त काल चिलत िजउ मा ने बे ने काय े को नाउँमा नै दता गन निम ने भनी ततु िनवेदनमा
(िनय ण) ऐन नै आकिषत हने भई सोही ऐनमा भएको िवप ी बनाइएका मालपोत कायालय, िड लीबजारले
ावधानअनस
िनणय गरेको भनी रट िनवेदनमा उ लेख भएको
ु ार नै हने देिखयो ।
िजउ मा ने बे ने काय (िनय ण) ऐन, २०४३ छ । अब िनवेदकह ले जनु ज गाधनीको म जरु ीले
को दफा ४ मा कुनै पिन उ े यले मािनस बेचिबखन घर बनाई बसोबास भएको भनी उ लेख छ सो यि
गन, बेचिबखन गन उ े यले कुनै मािनसलाई िवदेशमा िव णशु ंकर े को नाउँमा दता नहने िनणय भएको
लैजाने कायलाई जीउ मा ने बे ने काय मािन छ भनी छ । िनवेदकह ले घर बसोबास गरेको भिनएको िववािदत
प पमा उ लेख गरेको पाइ छ । ततु मु ामा दाबीको ज गा िनवेकह तथा िनवेदकह लाई घर
यी पनु रावेदक / ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई बसोबास गन करार ग रिदने ज गा धनी भनी उ लेख
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ग रएका िव णशु ंकर तथा िनजक प नी िवप ीम येक भ ने उ लेख भएको देिखए तापिन िनजको नाउँमा
गणेशमाया े कसैको पिन दतामा नरही िनिववाद रतपूवक दता भएको ज गा नभई जोती खाई आएको
हकभोग कायम भएको भ ने त य थािपत हन सके को भ नेस म कुरा िकसानको यहोरामा उ लेख भएको
छै न । नापीमा िववािदत ज गा खोला जिनएको भ ने देिख छ । यसरी उ िववािदत िक.नं. १०३ को ज गा
देिख छ । अक तफ सो ज गा २०५९।७।१३ को िनवेदकका पितले नापीको समयमा नापी गराएको
िनणयले य.ु एन.पाकमा दता भइसके को भ ने िवप ी ज गा हो भनी भनेकोमा सो ज गालाई रतपूवक आ नो
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयको िलिखत नाउँमा दता कायम गराउन सके को अव था पिन
जवाफबाट देिखएको छ । २०५९ सालमै य.ु एन. देिखएन । रट िनवेदकले उ ज गामा िचरकालपय त
पाकको नाउँमा दता भइसके को ज गाको िवषयमा आ नै भोग रहेको भने तापिन पनु रावेदन अदालतबाट
२०६८ सालमा दायर गरेको ततु रट िनवेदनबाट िमित २०७०।९।४ मा भई आएको न सा मचु ु का
ज गाको वािम वको िवषयमा नाप न सासमेतका हेदा सो ज गामा एकभ दा बढी यि ह ले िविभ न
सबदु माण बझ
ु ी हक बेहकतफ कारवाही गरी िनणय िकिसमले भोग गरेको अव थासमेत देिखने ।
गन अव था रहँदैन । आ नो िनिववाद हक थािपत
उ िववािदत ज गा नेपाल सरकारको
भएको स पि मा अित मण भएमा मा रट े बाट नाउँमा नापी भएको कारागार शाखाकै हक भोगमा
उपचार दान ग रने ह छ । िनवेदकह को िनिववाद रहेको ऐलानी सरकारी ज गा भएको कारण िमित
हक थािपत नै नभएको, खोला जिनएको र उनाउ २०५७।२।२३ को िनणयअनस
ु ार कारागार शाखाको
सं थाको नाममा दता भइसके को ज गाको वािम व नाउँमा दता कायम भएको भ ने िज ला शासन
िनधारण गन माणको अभावमा िनवेदकह को कायालय, बाराको िलिखत जवाफबाट देिख छ । यसरी
बसोबास रहेको भ ने आधारमा दायर गरेको ततु कारागार कायालयको नाउँमा दता कायम भएउपर यी
रट िनवेदनबाट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी पनु रावेदकसमेत वादी र िज ला शासन कायालय,
गनपन
ु अव था देिखन नआउँदा ततु रट िनवेदन बारासमेत ितवादी भई चलेको दे.प.ु नं. ७८०४ को छुट
खारेज हने ।
ज गा दता मु ामा िववािदत िक.नं. १०३ को ०-११-९
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
ज गामा िनवेदकह को हक कायम दता नहने गरी िमित
क यटु र : ेमबहादरु थापा
२०६४।३।१० मा यसै सव च अदालतबाट फै सला
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभु म् । भइसके को समेत देिखने ।
यस कार ऐलानी ज गामा िनवेदकका पितले
इजलास नं. १२
िनवेदन िदई दता गराउन खोजेको भ ने देिखए तापिन
कारागार शाखाको नाउँमा रतपूवक दता कायम भई
१
अदालतको फै सलासमेतले िनवेदकको हक कायम
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी िमरा नभएकोले सो ज गामा िनवेदक / पनु रावेदकको हक
खड् का ०७१-CI-०४५०, िनषेधा ा, देवी रे मी िव. नै भएको देिखन आउँदैन । कारागार कायालयको
िज. .का. कलैया, बारासमेत
नाउँमा दता भई अदालतबाट समेत अि तम फै सला
िववािदत ज गाको िफ ड बक
ु को कै िफयत भइसके को उ ज गा सरकारी देिखएको र सरकारी
महलमा रट िनवेदकका पित सवनाथ रे मीको न बरी वा सावजिनक ज गामा कसैले घर बनाएमा सो घरलाई
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भ काउने आदेश िदनस ने अिधकार थािनय शासन
यस कार सावजिनक सूचना मा ने यि ले
ऐन, २०२८ को दफा ९(६क) ले मख
ु िज ला िनवेदन िदएमा सूचना िदन निम ने हो भने सूचनाको
अिधकारीलाई भएकोसमेत देिखने ।
हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ७(२) बमोिजम
तसथ िववािदत ज गामा रट िनवेदकको सूचना अिधकारीले िनवेदकलाई सूचना िदनपु न
हककायम हन नसके को र आ नो हक नै नभएको यव था गरेको पाइ छ । रट िनवेदकले सूचना माग
अकाको नाउँको ज गामा बिसरहन पाउनपु छ भनी मु ा गरी िनवेदन िदएप ात् िवप ीह ले िनजलाई रतपूवक
गन हकदैयासमेत यी पनु रावेदकलाई भएको नदेिखएको सूचनाको लािग कागजातका ितिलिपह िदएको
अव थामा िवप ीह को कायले रट िनवेदकको भ ने पिन नदेिखएको र सूचना िदन निम ने हो भने के
कुनै हक अिधकारको हनन् भएको वा हने ि थित कित कारणले सूचना िदन निम ने हो सोको जानकारी
नदेिखएको हँदा उ िक.नं. १०३ को ज गामा बनेको गराएको पिन नदेिखने ।
घर नभ काउनु वा पनु रावेदकलाई निनका नु भनी
िज ला िवकास सिमित, सलाहीले
आदेश जारी ग ररहनु पन अव था िव मान देिखँदैन । कानूनबमोिजम
उि लिखत
योजनाह को
ततु अव थामा रट िनवेदन खारेज गन गरी भएको बजेटस ब धी सूचना िदनु नपन वगिभ पन र सूचना
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७१।१।२४ वाह गन निम ने कृितको कागजात, सूचना हो भने
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सो प खल
ु ाई सोलाई बाहेक गरेर पिन सूचना वाह
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
गन सिक छ । तर हचवु ाको भरमा सूचना वाह गन
क यटु र: रानु पौडेल
दािय वबाट पि छन खो ने हो भने य तो कायले
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् । नेपाली नाग रकले सूचनामा पहँच पाउने गरी संिवधान
२
र कानूनले गरेको सूचनाको हकमा आघात पन
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा जा छ । अतः पनु रावेदकको कायले िनवेदकको
खड् का, ०७०-CI-०३२४, परमादेश, पु करमिण सूचनाको हकमा आघात परेको अव था देिखएको हँदा
िघिमरे िव. न दलाल राय
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ ले सूचनाको वाह
सव थम िज ला िवकास सिमितको योजना गन निम ने कागजातबाहेक कानूनले ितिलिप िदन
र सोको काया वयनस ब धी िवषय सावजिनक हो िम ने कागजात माग गन आएमा कानूनबमोिजम रत
होइन भ नेतफ िवचार गदा िज ला िवकास सिमित परु याई
् िनवेदकलाई ितिलिप िदनु भनी पनु रावेदन
रा यको थानीय िनकाय भई जन ितिनिधसमेतको अदालत, जनकपरु बाट परमादेशको आदेश जारी गन
रोहवरमा िवकासस ब धी काय मह स चालन गरी िमित २०६९।६।२३ मा भएको फै सला िमलेकै
गन िनकाय भएकोले यो सावजिनक िनकाय रहेको देिखँदा सदर हने ।
कुरा िनिववाद छ । यसरी सावजिनक िनकायले इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
स चालन गन योजना, प रयोजनाका स ब धमा उसले इित संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् ।
गरेको कायबारे सरोकारवाला यि ले सूचना माग
३
गन स बि धत अिधकारीसम िनवेदन िदन स ने मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा
यव था सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा खड् का, ०७०-CI-०८९९, उ ेषण / परमादेश,
७ ले गरेको देिखने ।
दानबहादुर जापित िव. ि एशन बचत तथा ऋण
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सहकारी सं था िलिमटेड गोठाटारसमेत
ितवादीउपरको िकटानी जाहेरीलाई
पनु रावेदक रट िनवेदक र िवप ीबीच उ
जाहेरवाला राके शकुमार िसंह र मौकामा बिु झएका
िक.नं. ४२४ र ४५० को ज गा ि ब धक मा राखी भाकरकुमार िसंह, संजयकुमार िसंह र िदवाकरकुमार
ऋण िलएको हो होइन ऋण िलएको भए के कित रकम िसंहसमेतले िवणकुमारको मृ यु िव क साद साह
िलएको हो, उ ऋण ित रसके को छ छै न ? भ ने कानस
ु मेतको कुटाइबाट भएको हो । मतृ कको कपाल
िववाद रहेको देिखयो । यी िववादह को िनराकरण दवु ै रगतले ल पि एको, टाउको, आँखा र नाकको
प बाट पेस भएका सबदु माणह को मू याङ् कन डाडीसमेतमा चोट लागेको िथयो भनी अदालतमा
गरेर मा गनपन
ु ह छ । सबदु माणको मू याङ् कन समेत बकप गरी ितवादीउपरको अिभयोग दाबीलाई
गरी िनणय गनपन
ु हँदा ततु िवषयमा रट े पिु र समथन हने गरी बकप गरेको देिखँदा उ
आकिषत हनस ने देिखएन । तसथ रट िनवेदन बकप लाई माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम
खारेज हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट माणमा हण गनपन
ु देिखयो । ितवादीले आ ना
मित २०७०।८।१९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सा ी अदालतमा उपि थत गराई अदालतमा आफू
सदर हने ।
वारदातको अव थामा अ य रहेको भनी िलएको
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
िजिकर पिु र समथन गराउन सके को नदेिखने ।
क यटु र: रानु पौडेल
घटना थलमा
ितवादीले लगाएको
इित संवत् २०७२ साल साउन गते २५ रोज ३ शभु म् । पाइ टमा रगत लागेको भेिटएको, उ रगत मतृ कको
४
टाउकोमा चोट पदा आ नो पाइ टमा लागेको रगत
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी हो भनी मौकामा बयान गद रगत लागेको पाइ ट
िमरा खड् का, ०७०-CR-१७४०, कत य यान, आ नो हो भनी सनाखत गदा वीकार गरेको र सो
िव क साद साह कानु िव. नेपाल सरकार
रगतको योगशालामा परी ण हँदा मानवको रगत
ितवादीको मौकामा अिधकार ा हो भ ने परी ण ितवेदन ा भएबाट ितवादीको
अिधकारीसम साथी मनोज साद साहले याएको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान घटना थलमा
फलामको पाइपले िवणकुमारको टाउकोमा हार फे ला परेको दशीको भौितक परी ण ितवेदनबाट
गरी िनजलाई कुटिपट गरेको हो भनी बयान गरेको र समेत समिथत भएको देिखएबाट अदालतमा भएको
मौकामा बिु झएका य दश भाकरकुमार िसंह, इ कारी बयानका आधारमा मा यी ितवादीको
संजयकुमार िसंहसमेतका यि ह ले ितवादीह को वारदातमा संल नता रहे भएको िथएन वा छै न भ न
कुटिपटबाट मतृ क िवणकुमार िसंहको मृ यु भएको वा िनजले आरोिपत कसरु अपराध गरेको होइन भनी
हो । मतृ कको टाउको, आँखा र नाकको डाडीसमेतमा मा न िम ने अव था नदेिखने ।
चोट लागेको िथयो भनी कागज ग रिदएको देिखयो ।
ितवादी िव क साद कानल
ु े आफू वारदात
यी नै ितवादीसमेतको कुटिपटबाट मतृ क िवणकुमार हँदाका बखत या पसमा िथए, वारदातमा उपि थत
िसंहको मृ यु भएको हो भनी ितवादीउपरको िकटानी िथइन भनी िलएको Alibi को िजिकरतफ िवचार गनपन
ु
जाहेरी यहोरासमेतका कागज माणबाट मतृ क देिखयो । ितवादीले मौकाको बयानमा आफूसमेत भई
िवणकुमार िसंहको मृ यु कत यबाट भएको त यमा िमित २०६७।१०।२८ मा िवणकुमारलाई फलामको
िववाद रहेको नदेिखने ।
पाइपले कुटिपट गरेको र िवणकुमारको टाउकाको
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रगत आ नो पाइ टमा लागेको हन स छ भनी यान, सुिम ा कोइराला भ डारी िव. नेपाल सरकार,
बयान गरी घटनामा योग भएको भिनएको फलामको सु मा काक चौधरी िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
पाइप र रगत लागेको आ नो पाइ टसमेत सनाखत िव. पृ वीिव म चौधरीसमेत
ग रिदएको िमिसलबाट देिख छ । यसबाट ितवादी
ितवादी भरतकुमार राईले िदपकिव म
वारदातमा उपि थत िथएनन् वा िनजको घटनामा भ डारीलाई पिहले खक
ु ु री हार गरेको देिखएबाट
संल नता रहेको िथएन भ ने ितवादीको पनु रावेदन
वल भ ने भरतकुमार राईउपरको अिभयोग दाबी
िजिकर िमिसल संल न त यगत माणले पिु गरेको मािणत भएकोमा िनजले पनु रावेदन अदालत,
नपाइने ।
पाटनको फै सलाउपर यस अदालतमा गरेको पनु रावेदन
ितवादी २० वषको रहेको, घटनाको िफता िलएको देिखँदा िनज ितवादीको हकमा के ही
अव था, कृित र व तिु थितसमेतलाई मू याङ् कन िववेचना ग ररहन नपन ।
गदा यी ितवादीले मतृ कको यान मानपनस
मको पूव
पनु रावेदक सिु म ा कोइरालाले पितलाई मान
ु
रसइवी, इवीलाग िलएको भ ने देिखँदैन । ितवादीले िनयत नभएको साथै ितवादीह लाई वारदात घटाउन
जोिखमी धा रलो हितयार योग गरी मतृ कको ह या सहयोगसमेत नगरेको भ ने यस अदालतमा पनु रावेदन
गरेको पिन देिखँदैन । के टी िज याएको िववादमा यी गदा िनजले उ लेख गरेको पनु रावेदन यहोरा
ितवादीसमेत भई कुटिपट गदा मतृ कको मृ यु भएको िव ासयो य देिखएन । िनजले सु अदालतले गरेको
अव था देिख छ । य तो अव थामा ितवादीलाई फै सला सदर हन माग गरे पिन िनजले पितबाट मिु
ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पन देिखँदा अ.बं. पाउन िसउँदो पछ
ु ् नसमेत तयार रहेको भनी ितवादी
१८८ नं. बमोिजम १५ (प ) वष कै द सजाय गनु िशखा देवकोटालाई भनेको कुरा िनजको अनस
ु धान
यायोिचत नै देिखँदा िनजलाई यानस ब धीको अिधकारीसम को बयानबाट देिखएकोले यी ितवादी
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज म कै दको सजाय हने सिु म ा कोइरालालाई यानस ब धीको महलको १६
ठहर्याई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५ (प ) वष कै द नं. मा उि लिखत मु य भई षड् य गन यि नभई
सजाय हन य गरेको सु पसा िज ला अदालतको यानस ब धीको महलको १३(४) नं. मा उि लिखत
िमित २०६९।३।१३ को रायसिहतको फै सला सदर यान मानमा बचन िदने यि रहेको देिखन आउने ।
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
यी ितवादी सिु म ा कोइराला भ डारीले
२०७०।१०।२८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर आ नो ीमान्को िव आपरािधक ि याकलाप गन
हने ।
सं थामा िनवेदन िदएको, पिहचान गनलाई सिजलो
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
होस् भनी फोटोसमेत िदएको र अ य ितवादीह ले
इित संवत् २०७३ साल काि क ४ गते रोज ५ शभु म् । मतृ कलाई अपहरण गन आउँदा िनजले घरको ढोका
खोलेको समेतका कायले िनजले दीपकिव मको ह या
इजलास नं. १३
गन वचन िदएको देिख छ । अतः िनजलाई मल
ु क
ु
ऐन यानस ब धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम
१
ज मकै द सजाय हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या.डा.आन द मोहन पाटनको फै सला िनजको हकमा िमलेकै देिखने ।
भ राई, ०६८-CR-१०४९, १०५५, १०९१, कत य
ततु
ितवादीह को वारदात थलमा
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उपि थित रहेको तर िनजह ले मतृ कलाई कुटिपट र मी गु ङ वारदात थलमा उपि थत भएको अथवा
गरेको हात हाली समातेको िमिसल संल न कुनै सबदु िनजह ले दीपकिव म भ डारीको ह या गन योजना
माणबाट नदेिखएकोले ितवादीह तीमा काक , बनाउन वा ितवादी सिु म ा कोइरालाले िदएको
िशखा देवकोटा, िदनेशराज खरेल, पृ वीिव म िनवेदन काया वयन गन कायमा संल न रहेको िमिसल
चौधरीलाई यानस ब धीको महलको १७(२) संल न कुनै कागज माणबाट नदेिखएको तथा कुनै
नं. बमोिजम पाँच वष कै द सजाय गरेको िज ला सहअिभयु ले िनजह लाई पोलस म गन नसके को,
अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन ितवादी र मी गु ङले सिु म ा कोइरालाको िनवेदन
अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न िमलेन । फायर पु मा परु याएकोस
म भने पिन सो यहोरा
्
यी ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम कुनै ठोस माणबाट पिु हन नसके को देिखएकोले
यानस ब धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम हनपु छ िनजह लाई यानज तो ग भीर अपराधमा के वल
भ ने वादी नेपाल सरकारको एवम् सु र पनु रावेदन शङ् काको भरमा दोषी ठहर गन निम ने हँदा अिभयोग
अदालतको फै सला उ टी गरी सफाइ पाउनपु छ भ ने दाबीबाट सफाइ िदएको सु को फै सला सदर गरेको
ितवादी पृ वीिव म चौधरीको पनु रावेदन िजिकर पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखएकोले
पु न नस ने ।
यसलाई उ टी गरी अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय
ितवादीह सु मा काक (चौधरी) र हनपु दछ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
ख बशेर राईको हकमा िवचार गदा यी ितवादीह को िजिकर एवम् िव ान् सह यायािधव ाको बहस
वारदात थलमा उपि थित भई मान वचन िदएको िजिकरसँगसमेत सहमत हन नसिकने ।
िमिसल संल न सबदु
माणबाट पिु भएको
ितवादी सिु म ा कोइराला भ डारीलाई
देिखँदैन । य िप यी ितवादीह सिु म ा कोइरालाले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १६ नं.
पितबाट मिु पाउँ भनी िदएको िनवेदनको काया वयनमा बमोिजम १० वष कै द सजाय हने, ितवादीह ितमा
अ य ितवादीह लाई साथ िदएको, वारदात घटाउन काक , िशखा देवकोटा, िदनेशराज खरेल र पृ वीिव म
योजना बनाउने तथा िनणय गन ि यामा सहभागी चौधरीलाई यानस ब धीको महलको १७(२)
भएको त य ितवादी भरतकुमार राई र िभमबहादरु नं.को कसरु मा सोहीबमोिजम जनही ५ वष कै द हने,
तामाङको बयान यहोराबाट देिख छ । यसका साथै ितवादीह सु मा काक चौधरी र ख बशेर राईलाई
िनजह वारदात घटेप ात् सोस ब धी कुरालाई यानस ब धीको महलको १७(३) नं.को कसरु मा सोही
लक
ु ाई राखेको देिखएको हँदासमेत िनजह िनद ष नं. बमोिजम ३ वष कै द सजाय गरी ितवादी ख बशेर
छन् भनी मा न िमलेन । िनजह वारदात थलमा राईको उमेर १५ वष देिखएकोले बालबािलकास ब धी
उपि थत भएको नदेिखएकोले िज ला अदालतबाट ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम िनजको हकमा
ितवादीह सु मा काक (चौधरी) र ख बशेर राईलाई १ वष ६ मिहना कै द हने र अ य ितवादीह सिमल
यानस ब धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम तीन राई, िमलन राई र र मी गु ङले अिभयोग दाबीबाट
वष कै द सजाय हने ठहर्याएको फै सलालाई सदर सफाइ पाउने ठहर्याई काठमाड िज ला अदालतबाट
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको देिखँदा भएको फै सलालाई के ही उ टी गरी ितवादी सिु म ा
प रवतन गनु नपन ।
कोइराला भ डारीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
ितवादीह सिमल राई, िमलन राई र महलको १३(४) नं.को कसरु मा सोही नं. बमोिजम
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ज मकै दको सजाय तथा अ य ितवादीह को हकमा यायको िस ा त रहेको छ । यसैले जबस म वादीले
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन शंकारिहत ठोस सबदु माणह ारा अिभयु उपरको
अदालत, पाटनको िमित २०६८।०७।०१ को फै सला अिभयोग मािणत गन स दैन तबस म के वल शंका
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी र तथा अनमु ानको आधारमा अिभयु लाई दोषी करार
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
गरी सजाय गन िम दैन ।
इजलास अिधकृत: रामु शमा
ततु मु ामा ितवादी स न शाहीउपर
इित संवत् २०७३ भदौ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
पवलाल शाहीलाई कत य गरी मारेको भनी मल
ु क
ु ऐन,
२
यानस ब धीको महलको १३(३) न बरको अिभयोग
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी सपना धान माग भए तापिन पवलालको ह या यी ितवादी
म ल, ०६६-CR-०६०५, कत य यान, नेपाल स न शाहीले समेत गरेको हो भ ने त य थािपत
सरकार िव. स न शाही
हन सके को छै न । अिभयोग दाबी मािणत हने ठोस
कसैले कसैको ह या गरेको भिनएको सबदु माणको अभावमा पवलाललाई कुटिपट गरेको
अव थामा ह या भएको भिनएको यि को शव नै साँझको वारदातमा यी ितवादी स न शाही संल न
ह याको सबभ दा ठूलो माणको पमा रह छ । शव रहेको भ ने कारणले मा यी ितवादी स न शाहीलाई
फे ला परेको अव थामा शवमा भएको आ त रक तथा दोषी करार गन िम दैन । ह या भएको भिनएको यि
बा घाउचोटह को परी ण गरी िनजको के कारणले पवलाल शाहीको शव नै फे ला नपरेको, ह या हँदाको
किहले मृ यु भएको हो भनी मृ यक
ु ो कारण (Cause of वारदात दे ने य दश कोही नभएको, पवलालको
death) प ा लगाउन सिक छ । कत य यान मु ामा मृ यु भएको भ ने ठोस सबदु माण वादीले पेस गन
कसैलाई दोषी ठहर्याई सजाय गनपु ूव कत य गरी नसके को अव थामा के वल जाहेरी दरखा तको िवप ी
मा रएको भिनएको यि मरेको भ न त य थािपत महलमा यी ितवादी स न शाहीको नाम उ लेख गरेको
हनु आव यक ह छ । Corpus Delicti स ब धी कारणले र जाहेरी दरखा तमा उि लिखत यि ह ले
िस ा तले पिन मतृ भिनएको यि को शव फे ला पित / िपता पवलाललाई घरबाट लगी ह या गरेको हो
नपदास म कसैलाई दोषी ठहर्याउने नहने (Not to भनी जाहेरवाली मतृ कक पि न देउलीसरा र छोरी
covict until the death body has been found) िनलसरा शाहीले हचवु ा पले बकप गरी िदएको
मा यता हण गरेको पाइने ।
भ ने आधारमा मा यी ितवादी स न शाहीउपरको
कत य यान ज तो गि भर कृितको मु ामा अिभयोग मािणत भएको भ ने देिखएन ।
ितवादीउपर अिभयोग लगाउनु मा पया हँदैन अिपतु
ितवादी स न शाहीउपरको अिभयोग
वादीले उ दाबी शंकारिहत, िनिववािदत त ययु
वादीले शङ् कारिहत ठोस सबदु माणह पेस गरी
ठोस सबदु माणह बाट मािणत गन स नु पदछ । मािणत गन सके को नदेिखँदा य दश जाहेरवाली
वादीले पेस गरेको माणमा कही ँ कुनै शंका उ प न मतृ कक प नी देउलीसरा शाही र छोरी िनलसरा
ह छ भने यो शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ शाहीले जाहेरीमा उि लिखत दगु ाबहादरु समेतका
(Benefit of the doubt goes to the accused) ितवादीले मतृ क पवलाललाई कत य गरी मारेको भनी
भ ने र नौ जना अपराधी छुटे छुटोस् तर एक जना गरेको बकप र जाहेरीमा यी ितवादी स न शाहीको
िनरपराधी यि सजायको भागी नहोस् भ ने फौजदारी समेत नाम उ लेख भएको अव थामा य ीदश को
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कथनलाई माणमा निलई ितवादी स न शाहीलाई अदालतबाट भएको फै सला सदर हने र ितवादी
सफाइ िदने ठहर्याएको फै सला फरक पन स ने भनी टीकाबहादरु िव लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
यथ िझकाउने आदेश गदा िलएको आधारसँग यो यानस ब धीको महलको १३(३) न बरबमोिजम
इजलास सहमत हन नस ने हँदा यी ितवादी स न सजाय हने ठहर्याएको सु गु मी िज ला अदालतको
शाहीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको फै सला उ टी गरी िनज ितवादी िटकाबहादरु
१३(३) न बर बमोिजम ज मकै दको सजाय ठहर िव लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनु रावेदन
हने गरी सु कािलकोट िज ला अदालतबाट भएको अदालत, बटु वलले गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
फै सला उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
यथ ह िझकाइरहनु पन देिखएन । पनु रावेदन
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, जु लाको िमित अदालत, बटु वलबाट िमित २०६८।११।१७ मा भएको
२०६६।५।१७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
क यटु र: ेमबहादरु थापा
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी सपना धान
इजलास नं. १४
म ल, ०६९-CR-०२४८, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. सुिम ा िव समेत
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
फौजदारी कसरु मा अिभयोग दाबी लगाउनु अिनलकुमार िस हा, ०६९-CI-०३८४, िनणय
र अिभयोग थािपत हनु िबलकुल िभ न कुरा हन् । दता बदर दता कायम, मालपोत कायालय, चैनपुर,
अिभयोग दाबी लगाउनेले दाबीलाई पिु गन यथे ठोस संखुवासभा िव. झकबहादुर िल बू
एवम् त ययु माणह ारा आ नो दाबी मािणत
पनु रावेदन अदालतबाट फै सला हनपु ूव रट
गरेकै हनपु दछ । शङ् का, अ दाज र अनमु ानका े ािधकारअ तगत िनवेदन दायर भई पनु रावेदन
कुराह ले ठोस माणको प िलन स दैन । अनमु ान अदालत, धनकुटाबाट ततु मु ामा बदर माग
र अड् कलको आधारमा फौजदारी कसरु थािपत भयो गरेको मालपोत कायालयको िमित २०६७।१२।९
भनी वीकार ग रँदा फौजदारी यायको आधारभूत मम को िनणय बदर हने गरी भएको आदेश अि तम भएर
र भावना समा हनजा छ । ज तोसक
ु ै प रि थितमा रहेको छ । अदालतबाट भएका फै सला वा अि तम
पिन शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउनु पदछ आदेश मु ाका प लगायत सबैलाई ब धनकारी
भ ने फौजदारी यायका थािपत मा यतालाई हा ो ह छ । पनु रावेदन अदालतको फै सलाले िनदश
फौजदारी िविधशा ले वीकारी अङ् गीकार गरी गरेबमोिजम िनणय गनु यी पनु रावेदकको कानूनी
आएकोले के वल शङ् का र अनमु ानको आधारमा यी दािय व हो । यसरी मालपोत कायालयको िनणय बदर
ितवादीह लाई कसरु दार ठहर्याउन िम ने देिखन भई शू य भइसके को अव थामा सोही िनणय कायम
नआउने ।
हनपु छ भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर कानूनसङ् गत
तसथ ितवादी सिु म ा िव लाई आरोिपत देिखएन । िववािदत ज गाको स ब धमा ज गाधनीह को
कसरु बाट सफाई िदने गरी सु गु मी िज ला हकभोगको माण बझ
ु ी िनजह को नामको दता बदर
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हने वा नहने भ ने याियक िववेचना गरी िन कषमा ००४१, मोही लगत कायम, स यदेवी िव समेत िव.
पु ने अव था बाँक नै रहेको देिख छ । यसरी एउटै रािधकादेवी सापकोटा, मु ना िकरण िव. रािधकादेवी
िववादको िवषयमा आव यक जो बु नपु न बझ
ु ी िनणय सापकोटा
गनु भनी आदेश भइसके को र यसैलाई आधार मानी
िववािदत िक ा ज गाका ज गाधनी बिु नाथ
ततु मु ामा पिन एकै साथ िनणय गनु भनी पनु रावेदन सापकोटा यथ वादी राधीकादेवी सापकोटाक
अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा ग ररहनु पन नातामा जेठाजु भए पिन िनजह अिघ नै छु िभ न
नदेिखने ।
भई एकासगोलमा नरहेको भ न अंश मु ाको फै सलाले
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट प पा रसके को छ । जेठाजु र बहु ारी एकासगोलमा
िववािदत िक.नं.१७२ को ज गाधनी माणपज
ु ा बदर रहेभएको भ ने त य नै अदालतको फै सलाबाट समिथत
गन गरी भएको मालपोत कायालय, चैनपरु को िमित हन नआई अंशब डा भई अलगअलग भइसके को भ ने
२०६७।१२।९ को िनणय बदर भइसके को, स बि धत मािणत भइसके को हँदा पनु रावेदकतफका िव ान्
ज गाधनीको हक भोगको माण बझ
ु ी िववािदत ज गा कानून यवसायीले एकासगोलका जेठाजु र बहु ारीको
िनजी वा सावजिनक के हो भनी िन कषमा पु ने बीचमा ज गाधनी र मोही रहन नस ने भ ने िजिकरसँग
अव था बाँक रहेकै अव थामा जे जो बु नपु न बझ
ु ी सहमित हन नसिकने ।
कानूनबमोिजम एकै साथ ठहर िनणय गनु भनी सु
ज गाधनीले िववािदत िक ा ज गाह िलखत
मालपोत कायालय, चैनपरु मा पठाउने गरी भएको गरी हकह ता तरण गदा मोही हकलाई असर पन गरी
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०६९।२।३१ उ लेख गरेको घडेरीका लािग भ ने यहोरा बदर
को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
गरी मा न ियनै राधीकादेवीले नािलस गरी पनु रावेदन
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
अदालत, पाटनबाट िमित २०५१।०२।३१ मा फै सला
इित संवत् २०७३ साल पस
हँदा “२०४७।८।१४ को िलखतमा उ लेख भएको
ु ४ गते रोज २ शभु म् ।
यसै कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार घडेरीको लािग भ ने श दस मले पनु रावेिदका वादी
फै सला भएका छन्:
मोहीको हकिहतमा असर पान जाने देिखँदा घडेरीका
§ ०६९-CI-०३८६, िनणय दता बदर लािग भ ने श दस म बदर हने ठहछ” भनी फै सला
दता कायम, मालपोत कायालय, चैनपुर, भएको िमिसल संल न माणबाट देिख छ । यसरी
संखुवासभा िव. स तकुमार िल बूसमेत
घडेरीका लािग भ ने श द अदालतको फै सलाबाट
§ ०६९-CI-०३८५, िनणय दता बदर बदर भइरहेको छ । यसैगरी िववािदत िक ा ज गामा
दता कायम, मालपोत कायालय, चैनपुर, मोहीको हैिसयतबाट राधीकादेवीले बाली लगाएको र
संखुवासभा िव. पुने साद िल बू
य तो लगाएको बाली लटु िपट गरेको ठहरी सव च
अदालतसमेतबाट भएको फै सला अि तम भइरहेको
इजलास नं. १५
छ । अतः अदालतह बाट भएका फै सलाह बाट
िववािदत िक ा ज गाको मोही राधीकादेवी नै रहेको
१
भ ने देिखने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
अत: उि लिखत त य, यव था एवम्
अिनलकुमार िस हा, ०६५-CI-००१३, ०६६-CI- िववेचनासमेतको आधारमा यथ राधीका देवीलाई
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िववािदत ज गाह को मोहीको लगत क ा हने ज ता कायह बाट लागु औषधको कारोबार गदा एक
ठहर गरेको सु भूिमसधु ार कायालयको िमित देिख बढी यि ह संल न रही संगिठत पमा हने
२०६२।९।४ को फै सला बदर गन गरेको पनु रावेदन गरेको भ ने देिखन आउने ।
अदालत, पाटनको िमित २०६४।१०।२१ को फै सला
पनु रावेदक ितवादी िवनोद साहबाट लागु
कानूनस मत नै देिखँदा सदर हने ।
औषध खैरो हेरोइन बरामद नभए पिन सह ितवादी
इजलास अिधकृत: शकु तला काक
का छामान वाइवाको सँगसाथबाट बरामद भएको ७५
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् । ाम लागु औषध खैरो हेरोइन ियनै ितवादी िवनोद
२
साहबाट िनजले ख रद गरेको पिु हन आयो । लेखपढ
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी गन नजा ने ६० वषका ितवादी का छा वाइवा वयम्
काशमान िसंह राउत, ०६८-CI-०६७६, लागु भारत र सौल गई खैरो हेरोइन ख रद गरी याउन
औषध खैरो हेरोइन, िवनोद शाह कलवार िव. नेपाल स ने पिन देिखन आउँदनै । अतः पनु रावेदक ितवादी
सरकार
िवनोद साहको इ कारी बयान उ िववेिचत आधार र
पनु रावेदक ितवादी िवनोद साहले िमित माणह बाट स य साँचो देिखन नआउने ।
२०६५।४।२४ मा मोबाइल हराएको भनी इलाका
अतः बरामद भएको ७५ ाम खैरो हेरोइन
हरी, मनहरीमा जानकारी गरेको भनी वारदात घटना ियनै ितवादी िवनोद साहबाट ितवादी का छामान
भएको क रब ८ मिहनापिछ सो जानकारीप पेस हन वाइवाले ा गरेको भ ने माणह बाट देिखन
आएको रहेछ । वारदात भएको मौकामा नै सो त य पेस आएकोले पनु रावेदक ितवादी िवनोद साहलाई लागु
हन सके को छै न । मोबाइल हराएको भए पिन िनजको औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२)
नाउँमा दता रहेको सो न बरको िसमकाड िनजले सहजै बमोिजम १२ वष कै द र .१,४५,०००।- ज रवाना
अक ा गनस ने नै ह छ । सहअिभयु ले मौकामा गन गरी सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला
अिधकार ा अिधकारीसम लागु औषध िब गन सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
भनी ितवादीको नाम र िनजसँग नै हने मोबाइल २०६८।३।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
न बरसमेत उ लेख गरेको हँदा सो पोल गरेको यि
इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
ियनै ितवादी िवनोद साह हन् भ ने त यमा िववाद इित संवत् २०७३ साल पस
ु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
नदेिखने ।
३
सह ितवादीले आफूबाट बरामद भएको ७५ मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
ाम हेरोइन वीरग जितर ब ने िवनोद भनी िनजको धान म ल, ०६८-CI-१०४९, िनषेधा ा, राम साद
स पक मोबाइल न बरसमेत उ लेख गरी अिधकार ा महासेठसमेत िव. राके शकुमार साह
अिधकारीसम गरेको पोल बयान व तगु त त य
िनवेदक र िवप का बीचमा कुनै कागज
माणह बाट समिथत हन आएको छ । भारत वा स झौता भएको भए, यसको िनकास कानूनी
र सौलबाट ख रद गरी याई काठमाड मा ितवादी ि याबाट नै खो नु पन ह छ । कसैको नाउँमा
का छामान वाइवालाई िब गन र िनज ितवादी कानूनबमोिजम दता भई स चालनमा रहेको िनजी
का छामान वाइवाले नाफा िलई दु यसनी आइरहने वािम वका उ ोगमा गैरकानूनी पमा वेश गन उ
इलाका थानकोट ि भवु न पाक थलमा गई िब गन उ ोगको उ पादन िब िवतरणमा असर परु याउने
्
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अिधकार कसैलाई पिन हन स दैन । संिवधान तथा काठमाड समेत
नाग रक अिधकार ऐनले येक नाग रकलाई कानूनको
चिलत नेपाल कानूनले कुनै यि को
अधीनमा रही स पि आजन गन, भोग गन, बेचिबखन अपतु ाली परेको छ, छै न् ? िनजको हक खाने स तान
गन यवसाियक लाभ ा गन हकको सिु नि त गरेको (हकवाला) छन् वा छै नन् ? कसको अपतु ाली
पाइ छ । नाग रक ऐन २०१२ को दफा ६ को उपदफा कसले पाउने हो ? भ ने िवषयमा िनणय गन पाउने
(६) मा चिलत नेपाल कानूनको अधीनमा रही सबै अिधकार िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
नाग रकलाई स पि आजन गन, भोग गन, बेचिबखन आयोगलाई दान गरेको देिखँदैन । अपतु ालीस ब धी
गन हकको सिु नि तता गरेको पाइ छ । य तो ि थितमा
ह को िन पण अव थाअनस
ु ार अदालतबाट र
िविधवत् पमा थापना भई कानूनअनु प स चालन के ही सङ् गमा भूिमस ब धी शासन हेन मालपोत
भइरहेको िनवेदकको िनजी वािम वको इँटा उ ोगमा कायालय तथा भूिमसधु ार कायालयबाट ग रने कानूनी
कसैलाई पिन जबरज ती गन, धरपकड गन, उ ोगको यव था रहेको पाइ छ । यस अव थामा िवप ी
उ पािदत इँटा िब िवतरणमा अवरोध परु याउने
हक आयोगले आ नो े ािधकारभ दा बािहरको िवषयमा
्
हन नस ने ।
वेश गरी अपतु ाली हकको िन पण गनु खो नु
तसथ, पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िव कुलै उिचत काय होइन । रा यका येक अङ् ग र
िनवेदकको नामको इँटा उ ोगको स चालन र इँटा िनकायह ले आ-आ नो े ािधकारिभ िसिमत रहेर
िब िवतरणमा जबरज ती धरपकड अनिधकृत कानूनबमोिजम काय स पादन गनपदछ
। े ािधकार
ु
ह त ेप एवम् बाधा यवधान नगनु नगराउनु भनी नाघेर भए ग रएका काम कारवाहीले कानूनी मा यता
यथ ह को नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी हने ा गन स दैन । यस ि बाट हेदा िवप ी आयोगको
ठहरी िमित २०६८।९।२६ मा भएको फै सला िमलेकै िमित २०६८।३।५ को िनणय एवम् सोअनस
ु ार भए
देिखँदा सदर ह छ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर ग रएका काम कारवाहीह लाई कानूनअनक
ु ू ल मा न
पु न नस ने ।
निम ने ।
इजलास अिधकृतः मक
कसैको हकिहतमा असर पन गरी कुनै िनणय
ु ु द आचाय
क यटु रः च ा ितम सेना
गनपु ूव स बि धत असर पन यि लाई सनु वु ाइको
इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभु म् । अवसर दान गनु आव यक ह छ । यो एक थािपत
याियक मा यता हो । यस मा यता ितकूलका
इजलास नं. १६
िनणयले मा यता नपाउने, बदर हने भनी अदालतबाट
पटकपटक या या, िववेचना र िस ा त ितपादन
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी भएका छन् । यस ि बाट हेदासमेत िवप ी आयोगको
अिनलकुमार िस हा, ०६८-WO-००३१, ०२६३, िववािदत िनणय र काम कारवाही याियक मा यता,
०४६९, उ ेषण, ह रमान े समेत िव. अि तयार यायका आधारभूत िस ा तअनक
ु ू ल देिखन
दु पयोग अनुस धान आयोग, टङ् गाल काठमाड समेत, नआउने ।
अजुन पुतवार िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान
ज गा दता गन कुरामा उिचत िनणय गन
आयोग, टङ् गाल, काठमाड समेत, िनला बर ख ीसमेत पाउने अिधकार तथा दािय व मालपोत ऐन, २०३४
िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, टङ् गाल, समेतका कानूनले स बि धत मालपोत कायालयलाई
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तोके को पाइ छ । कानून ारा अि तयार ा िनकायले ज गा दतास ब धी िवषय अिधकारको कुरा मा नभएर
त य र माणको आधारमा वत िववेकको योग जवाफदेिहताको िवषय पिन हो । यस प मा पिन
गरी मू याङ् कन गन र िनणय गन अिधकारको योग नेपाल सरकारअ तगतका ज गा शासन गन स ब
गन नपाउँदै िवप ीम येको अि तयार दु पयोग सबै िनकायह को ग भीर यानाकषण हन वा छनीय
अनस
ु धान आयोगबाट िनणय ग रनु उिचत र देिख छ । उि लिखत सङ् गतफ समिु चत ि िदई
कानूनअनक
िववािदत ज गाह गठु ी वा रैकर के हो ? सो ज गा
ु ू ल नदेिखने ।
िववािदत ज गाह ी हलचोक भैरव (आकाश िनजी वा सावजिनक वा सरकारी के क तो कारको
भैरव) को गठु ीको इ जा ा चलाउनको लािग रािखएको ज गा हो ? गठु ी सं थानसँग उिचत र आव यक
गठु ी ज गा हो वा रैकर ज गा हो भनी गठु ी सं थानमा सम वय कायम गरी गठु ी सं थानसमेतको िति या
कारवाही चिलरहेको अव थामा सो कारवाहीलाई िलई, ज गा दता गन स ब धमा अ जे जो बु नु
असर पन गरी ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत पन माण बझ
ु ी त य िन पण गरी अि तयार ा
हने गरी आ नो े ािधकारभ दा बािहरको िवषयमा मालपोत अिधकृतले कानूनबमोिजम िनणय गनु भनी
वेश गरी भएको िवप ीम येको अि तयार दु पयोग िवप ीम येको मालपोत कायालय, कलंक समेतका
अनस
ु धान आयोगको िमित २०६८।३।५ को िनणय, िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
िमित २०६८।३।७ को च.न. २०९८ को प र इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
सोबमोिजम भएका काम कारवाहीसमेत िु टपूण हँदा क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज१ शभु म् ।
उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
जनु सक
ु ै कारका ज गाको दता े ता
दु त, अ ाविधक र यवि थत पमा रािखनु
इजलास नं. १७
पदछ । ज गाको दता, हक वािम व र भोगको िवषय
अव थानस
१
ु ार यि को हक, सावजिनक हकिहत वा
सरोकार र सं थागत हकिहतको िवषयको पमा रहेको मा. या.डा.आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
ह छ । ज गा दता गन कुरा वािम व िनधारण िवषय काशमान िसंह राउत, ०६८-WO-१०४५, उ ेषण
भएकोले यस कायलाई लामो समयस म अिनिणत, / परमादेश, िदनेशकुमार महतो िव. सीता ख ीसमेत
अिनि त र संशययु अव थामा रहन िदनु शोभनीय
एकपटक तहिसलदारबाट भएको प चिकत
नहने ।
मू याङ् कन िनणय बदर भई दो ोपटक मालपोत
अिन यको अनिु चत लाभ िलएर सरकारी कायालय र नगरपािलकाको ितिनिधसमेतको रोहवरमा
वा सावजिनक ज गालाई िनजी कायम गन दूिषत राखी िमित २०६८।९।१४ मा प चिकत मू याङ् कन
विृ ह समेत देखा पन गरेका छन । मालपोत िनणय गरेको देिखयो । उ प चिकत मू याङ् कनमा
ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सावजिनक ज गा मालपोत कायालय, भ परु को रिज ेसन योजनको
यि का नाउँमा दता भएको भए पिन य तो दता लािग ित रोपनी .३९,५०,०००।- कायम भएको
बदर हने ावधान यवि थत गरेको छ । उ कानूनी देिखँदा उि लिखत ज गा अरिनको राजमागबाट एक
ावधानको काया वयनमा वाि छत भावका रता िक ािभ रहेको मालपोत कायालय, भ परु को िमित
अिभविृ गन चनु ौती पिन स भवतः कायम नै छ । २०६८।७।२९ को च.नं. २१५२ को प साथ रहेको
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म यपरु िठमी न.पा. वडा नं. १६ को वडा कायालयको २०६९।१।८ मा भएको आदेशमा कानूनको कुनै िु ट
िमित २०६८।७।२९ को च.नं. १२५ को प बाट समेत नदेिखँदा यस अदालतबाट िमित २०७३।२।१७ मा
उि लिखत दाबीको ज गाह मा घर नभएको र क ची जारी भएको अ त रम आदेश िनि य गरी ततु रट
मोटरबाटो भएको भ ने उ लेख भई आएको अव था िनवेदन खारेज हने ।
तथा िमित २०६८।६।९ मा भई आएको थानीय इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
तायदात मू याङ् कनसमेतलाई म यनजर गरी हेदा उ
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
िक ा ज गाह ितआना एकको .१६,०००००।२
(सो लाख) मू य कायम गन िनणय ग रयो भ ने मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या.
उ लेख भएको देिखयो । प चिकत मू याङ् कन गदा ी काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०४३२,
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम उ ेषण / परमादेश, ल मण भ डारी िव. हरी धान
७५(५) मा उि लिखत आधारह म ये देहाय (घ) कायालय, न सालसमेत
(ङ)(ज) समेतका कुराह लाई आधार िलइएको र
एउटै िवषयको आरोपमा महानगरीय हरी
िववेकसमेतको योग गरी मू याङ् कन भएको देिखयो आयु को कायालयबाट िनणय भई रट िनवेदक
। यसैले सो मू याङ् कनलाई आधारहीन वा कानूनको उपरको २(दईु ) वष पदो नित रो का गन गरेको िनणण
िु ट गरी भएको मा न निम ने ।
अि तम भएको देिखँदा सोही घटनाका स ब धमा गहृ
साधारण अिधकार े अ तगत स बि धत म ालयबाट जाँचबझ
ु आयोग गठन भई सो आयोगले
अदालतले त यको मू याङ् कन गरी िनणय िन कषमा िदएको ितवेदनका आधारमा पटकपटक एकै िमितको
पगु ेको िवषयमा कानूनको य िु ट वा अिधकारको एकै घटनाको िवषय व तउु पर कारवाही गन िम ने
बदिनयतप
्
ूवक गलत िनयतले योग गरेको भ ने हँदैन । एउटै कसरु मा पटकपटक िवभागीय कारवाही
प पमा नदेिखएस म रट े बाट ह त ेप गन कुरा ग रनु दोहोरो खतरामा रा नु ह छ । य िप िवभागीय
उिचत हँदनै । यहाँ जनु मू याङ् कनलाई यी िनवेदकले सजाय अदालती कारवाही होइनन् । तर एउटै यि लाई
चनु ौती िदएका छन्, सो मू याङ् कन िनजका वारेस र दईु पटक कारवाही गनु िववेकपूण र यायोिचत हँदैन ।
साध िसमानाका मािनससमेतको रोहबरमा भएको छ । यसो गनु िविधको शासनको समेत ितकूल हनजाने
एकपटक भएको प चिकत मू याङ् कन उजरु ी परेपिछ हँदा वीकारयो य नदेिखने ।
बदर भई पनु ः दो ो पटक मू याङ् कन भएको छ र यही
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
मू याङ् कनको आधारमा अदालतको िनणय िन कषमा एक पटक २ वष पदो नित रो का गन िमित
पगु ेको देिख छ । प ह बाट परेका उजरु ीह मा २०६९।२।१० मा िनणय गरी सो िनणय अि तम
तहतह हेरी पनु रावेदन अदालतको तहस मबाट िनणय भइरहेकोमा पनु ः सोही घटनालाई िलएर िनवेदकलाई
िन कषमा पिु गसके को िवषय भई सो िनणयह मा हरी सहायक िनरी कको सु के लमा घटुवा गन
कानूनको िु ट नदेिखँदा एकपटक िन पण भइसके को गरी हरी धान कायालयबाट िमित २०६९।१०।७
िवषयमा ग भीर कानूनी िु टको अभावमा असाधारण े मा भएको िनणयलाई सदर हने ठहर्याई हरी धान
आकिषत हनस ने नभएबाट रट जारी हने अव था कायालय, हरी महािनरी कको सिचवालयबाट िमित
देिखएन । अतः पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।५।२५ मा भएको िनणय र भए ग रएका प ाचार
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र काम कारवाही उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
व प यि को स पि रो कालाई औिच य
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
िविहन पमा िनर तरता िदने ज तो कायमा बकको
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभु म् । यव थापन सचेत हन आव यक हने ।
रट िनवेदकको उ िक.नं. १३९ को ज गा
इजलास नं. १८
रो का रा ने गरी भएको कामकारवाही बक स चालक
सिमितको उि लिखत िमित २०७२।११।२ को िनणय
१
र ऋण असल
ु ी यायािधकरणको िमित २०७३।१।२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी को मु ा तामेली रा ने आदेशबाट समेत िन योिजत
काशमान िसंह राउत, ०७०-WO-०४७९, र िन भावी भइसके कोले सो आदेश बदर ग ररहनु
उ ेषण, सुिनल भ राई िव. राि य वािण य बक, परेन । िनवेदकको उ ज गा हालस म रो का
के ीय कायालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
रहेको देिखँदा िनवेदकको उ ज गा त कालै रो का
आफै ँ ले िनवेदन िदई ऋण असल
ु ीस ब धी फुकुवा ग रिदनु भनी परमादेशस म जारी ग रिदए
मु ा तामेलीमा रा न लगाएप ात् पिन त काल रो का पु ने भएकोले िवप ी राि य वािण य बक के ीय
फुकुवा नगरी यस अदालतमा परेको ततु रट कायालयलगायतका स बि धत बकका िवराटनगर
िनवेदनलाई बकले कुरेर ब नक
ु ो कुनै अथ र औिच य तथा बाने र शाखा कायालय र मालपोत कायालय,
िथएन । जनु िवषयमा मु ा परी अि तम िनणय भई सोको िड ली बजारसमेतका नाउँमा परमादेश जारी हने ।
काया वयनका लागी परेको मु ा तामेलीमा रही िन पण इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
भइसके को अव थामा य तो मु ा तामेली हनु अगावै क यटु र: ेमबहादरु थापा
यस अदालतमा रट िनवेदन परेको आधारमा रट इित संवत् २०७३ साल पस
ु १ गते रोज ६ शभु म् ।
िनवेदकलाई अनाहकमा मका पन र स पि स ब धी
२
हक कुठाराघात हने गरी स पि को भोगस ब धी मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
अिधकार रो का रा न कायलाई िनर तरता िदनल
ु ाई काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०६८२, अंश,
यायोिचत भ न निम ने ।
स टुराम धोबी िव. बाबािदन धोबी
ऋण असल
वादीको दाबीअनस
ु ी यायािधकरणको आदेशबाट
ु ार उनको हजरु बबु ा गौरी
िनवेदकको दािय व नरहेको भनी भएको िनणय अि तम धोबी हन् । तर िमिसलसाथ वत माणको पमा
भई बसेको र स बि धत ऋणीले बकलाई वीकार पेस ग रएको िमित २०५१।३।१३मा र.नं. ६९०४
यो य रकम चु ा गरी ऋण नै फरफारक भई िमित बाट ज गा पा रत गरी िलएको िलखतमा ियनै वादीले
२०७३।१।२ मै ऋण असल
ु ीस ब धी मु ा तामेलीमा आ नो बाजेको नाम महङ् गी धोबी भनी उ लेख गरेको
राखी सके को अव थामा िनवेदकको रो का रहेको देिख छ । यसरी वादीले िफरादमा आ नो हजरु बबु ा
स पि बक आफै ँ ले पहल गरी िज मेवारी पूवक गौरी धोबी हो भनी गरेको दाबी सो वत माणबाट
अिवल ब फुकुवा गनपनमा
यस अदालतमा सोही नै खि डत हन पगु ेको देिखने ।
ु
रो का िव
पिहले नै परेको िनवेदनलाई कुरेर
अदालतमा आ नो अंशहक माग गन
ब नल
ु ाई सामा य यवसायीक आचरण र यवहार आउने यि ले आ नो माग दाबीस ब धमा ट
पिन मा न सिकँ दैन । अदालतमा मु ा गरेको ितकृया आधार थािपत गन स नपु छ । कानूनबमोिजम
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अंिशयारह बीच मा अंश भाग ला ने भएकोले के
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको ४५ नं.
कुन नाताबीच के क तो स पि कसरी अंशब डा हने को कानूनी यव थाअनस
ु ार दशको सावजिनक िबदा
हो भ ने िवषयले य तो मु ामा मह वपणू रा दछ । भई याद थप गन अदालत ब द भएको अव थामा
अंश माग गनले सव थम कुन पु तावारीमा अंशब डा लागु औषध चरेशज तो फौजदारी कसरु मा संल न
हनपु न हो भ नेबारे अदालतलाई स यत य जानकारी रहेको भिनएको यि लाई अनस
ु धानको लािग
गराउनु दाबीकताको थम कत य हन आउने ।
आधार र कारण खोली अनस
ु धान तहिककात गन
वादीले पेस गरेको पु तावारीको िववरण सािधकार िनकायले कानूनको रीत परु याई
् प ाउ पज
ु
नै एकआपसमा िववादा पद र अ प रहेको र थुनवु ापज
ु िदई अपराध दता िकताबमा लागु औषध
देिख छ । िफरादमा उ लेख भएको पु तावारीमा वादी मु ा दता गरी अनस
ु धान ार भ गरेको कायलाई
ितवादीह मल
अ यथा भ न निम ने ।
ु पख
ु ा गौरी धोबीको नाती नाताह
पन भिनएको छ भने सु फै सलामा काका भितजा
सरकारवादी फौजदारी कसरु मा प ाउ
भिनएकोबाटै वादीको भनाइ िमलेको देिखँदैन । आफू र परेको यि लाई अदालत खल
ु ेको पिहलो िदन मु ा
ितवादी एकासगोलको अंिशयार भएको दाबी गद अंश हेन अिधकारीसम उपि थत गराउँदा य तो प ाउ
माग गरेका यी पनु रावेदक वादीले सो स ब धमा प त यपरक भए नभएको थुनवु ा पज
ु रतपूवक िदए
पु तावारी पेस गन सके को अव था रहेन । पु तावरी नै निदएको मु ा चलाउन पन कारण र आधार खल
ु े
मािणत गन नसके को यस अव थामा यी पनु रावेदक नखल
ु ेको स ब धमा िवचार हने नै हँदा फौजदारी
वादी र ितवादी एकासगोलका अंिशयार रहेको भ ने कसरु मा प ाउ गरी िनवेदकलाई थनु वु ा पज
ु समेत
वादी दाबीसँग यो इजलास सहमत हन नस ने ।
िदई अनस
ु धान तहिककातको लािग मु ा दता गरी
अतः मािथ िववेिचत आधारमा नाता नै प िहरासतमा राखेको अव थामा चौबीस घ टािभ
नभएको अव थामा वादीलाई ितवादी पनु रावेदकबाट मु ा हेन अिधकारीसम उपि थत नगराएको भ ने
अंश िदलाउने गरी भएको िमित २०६९।११।४ को आधारले मा य तो फौजदारी कसरु को अनस
ु धान
बाँके िज ला अदालतको फै सला उ टी हने ठहर्याई र तहिककातलाई भािवत हने गरी िनवेदकको हकमा
गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित हाल ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन िमलेन ।
२०७०।१०।२१ को फै सला िमलेकै हँदा सदर हने ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: स देश े
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
क यटु र: याम साद रे मी
क यटु र: सदु शन साद आचाय
इित संवत् २०७३ साल काि क १९ गते रोज ६ शभु म् । इित संवत् २०७३ असोज २१ गते रोज ६ शभु म् ।
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मा. या. ी काशमान िसंह राउत, ०७३WH-००१७, ब दी य ीकरण, दीपेस गमाल
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