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गठु ीको नामको १९७४ को लगत रहेको तथा २०२१
िववादको सािबक िक.नं. ७० को े फल सालको नापीको िफ डबक
ु मा उ िक.नं. ७० को
५-१२-०-० को ज गा २०२१ सालमा नापी हँदा ज गा पत जिनएको आधारमा के दारे वर महादेव
िफ डबक
ु मा ज गाधनीको नाम, थर र वतन तथा गठु ीको नाममा कायम हने गरी िमित २०३५।८।७
िवरहमा समेत पत जिनएको देिख छ । सो बेहोराबाट मा मालपोत कायालयबाट भएको िनणयउपर वादीले
वादीले दाबी गरेज तो उ ज गा िनजले तथा समयमा िफराद गरी उ ज गा आ नो हो भनी दाबी
िनजको पित रामच पराजल
ु ीले भोगचलन गरेको गन नसके को र हाल लामो समयप चात् िफराद
भ ने देिखँदैन । उ ज गा आ नो भोगचलनमा गदासमेत उ ज गा आ नो भएको भ ने ठोस माण
रहेको भए नापीको समयमा नै आ नो नाममा नापी पेस गन सके को नदेिखने ।
गराउनु पनमा सो गराउन सके को नदेिखएको र नापी
ज गाको िवषयमा िववाद उठेको अव थामा
हन छुट भएको भए पिन समयमा उपचार खो नु आ नो हो भनी दाबी गनले उ ज गा आ नो भएको
पनमा कही ँकतै उजरु गरेको भनी दाबी गन सके को त यसिहत ठोस माण पेस गन स नपु न ह छ । वादी
देिखँदैन । २०२१ सालमा भएको नापीमा आ नो दाबीलाई पिु गन स ने िलखत माणको अभावमा
नाममा नापी गराउन नसके को र २०४३ सालको ज गाको हक कायम हनस ने अव था हँदैन । वादीले
नापीमा मा िनजले उ ज गा आ नो भनी दाबी गरेको दाबी गरेको िक.नं. ८२ को मूल ोतको पमा रहेको
देिखने ।
सािबकको िक.नं. ७० को ज गा पूरै िक ा के दारे वर
िक.नं. ७० को ज गाको १९७४ सालको महादेव गठु ीको नाममा दता कायम हने गरी मालपोत
के दारे वर महादेव गठु ीको लगत रहेको हँदा गठु ीको कायालयबाट २०३५ सालमा भएको िनणयउपर
नाममा दता कायम ग रिदनु भनी गठु ी सं थानले लेखी कही ँकतै उजरु नपरी उ िनणय हालस म यथावत्
पठाएको आधारमा मालपोत कायालय, काठमाड को रहेको देिखँदा ठोस माणको अभावमा उ वादी
िमित २०३५।८।७ को िनणयअनस
ु ार उ ज गा गठु ीको दाबीको ज गा वादीको हो भ न सिकने अव था
नाममा दता भई ज गाधनी दता े तासमेत कायम नदेिखने ।
भएको देिखएको र सो स ब धमा वादीले समयमा कुनै
अतः उि लिखत त य एवम् आधार
दाबी तथा कतै उजरु गरेको अव था देिखँदनै । वादीले माणबाट वादी दाबीको िक.नं.८२ को १-५-२दाबी गरेज तो उ ज गा आ नो भोगचलनमा रहेको ० ज गा वादीका नाममा दा.खा. दतासमेत हने ठहर
भए २०२१ सालको नापीमा आ नो नाममा नापी गरी यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
गराउनु पन र २०३५ सालको मालपोत कायालयको २०६६।११।१९ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
िनणयउपर उिचत समयमा स बि धत िनकायमा उजरु उ टी भई दाबीको ज गा वादीको हकभोगको रहेको
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भ ने मािणत हन नसके को हँदा वादी दाबी पु न अ य प रि थितज य माण के ही नदेिखँदा के वल
नस ने ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट शंकाको भरमा दोषी ठहर ग रनु हँदैन भ ने फौजदारी
िमित २०५२।८।२८ मा भएको फै सला सदर हने ठहर कानूनको सवमा य िस ा तबमोिजम समेतबाट यानै
गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०५७।५।५ मान उ े य ितवादीह ले िलएका रहेछन् भनी मा न
मा भएको फै सला सदर हने ।
निम ने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
ततु मु ाको वारदात र ते ो प को
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
उपि थितका कारण पीिडतको यान ब न गएको
इित संवत् २०७५ साल भदौ १४ गते रोज ५ शभु म् । भ ने त ययु माणको िव मानता पिन नरहेको र
ितवादीह ले बाँसको ल ीले हानेपिछ म पि टएको
संयु इजलास
र साथीह ले उपचारका लािग लगेको भ ने पीिडतको
मौकाको कागजबाट देिखएकोमा ते ो प को
१
उपि थितबाट पीिडत ब न सफल भएको भ ने
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश अव थाको िव मानता नदेिखएबाट पनु रावेदनको
शमा पौडेल, ०७०-CR-०५५१, यान मान उ ोग, फै सला उ टी गरी ितवादीह लाई सजाय हनपु दछ
नेपाल सरकार िव. राके श शेमा िल बुसमेत
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीको बयान र पीिडतको भनाई
वारदातका प र कृितअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन,
हेदा ियनै ितवादीले पीिडतलाई अिघ लो िदनको कुटिपटको महलको १ नं. ले प रभािषत गरेको कसैले
िववादको िवषयलाई िलएर बाँसको ल ीले हार गरेको कसैलाई हातहितयार उठाई वा अ कुनै कारको
त यमा िववाद देिखएन । कुटिपट गरेको त यमा रगतप छे वा चोट अङ् गभङ् ग पारेमा वा िजउमा अ
ितवादी राके श शेमाको वीकारोि देिखएको पीडा नो सान हने काम गरेमा कुटिपट गरेको ठहछ
छ । यान मानस मको पूव रसइवी रहेको िथयो भ ने भनी कसरु कायम ग रएको कानूनी यव थास म
पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा अिघ लो िदन अप रिचत आकृ हने देिखँदा कुटिपट वारदात कसरु का
सु त मनि थितका यि लाई यी ितवादीसमेतले स ब धमा छु ै कानूनी यव था रहेकोमा तदनस
ु ार
कुटिपट गरेको िवषयमा पीिडतले यसो गनु हँदनै
ततु वारदात िवषयमा सोही कानूनी यव थास म
भ नेस मको ितवाद गरेको िवषयमा ततु वारदात आकृ हन स ने अव था िव मान रहेको र
भएको दाबी िलए पिन यी ितवादीह ले पीिडतलाई ितवादीह ले दशन गरेको सामा य सेखी, सनक र
मान पनस मको रसइवी र मनसाय रहेको भ ने अ य लहडको भरमा पीिडतलाई कुटिपट गरी पीडा पु याउने
पेस भएका माणबाट थािपत नदेिखने ।
उ े य र मनसायबाट सो वारदात घटना घिटत भएको
पीिडत र ितवादीह को अगािडको सामा य देिखँदा र यान मनस मको काम पिन भई नसके को
वादिववादको िवषयलाई िलएर पीिडतलाई आ मण र सो घटनामा पीिडतको यान िलनपु नस मको
ग रनु के वल सामा य ितशोध रहेको कुरा बाँसको मनसाय त व रहे भएको कुरा मािणत हन स ने ठोस
ल ीले हार गरेको प रि थितबाट देिखएको र आधार र त ययु माणको िव मानता नरहेको ठहर
यान मान उ े यले हार गरेको भ ने वादी प को गरी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट भएको फै सला
अनमु ानबाहेक के ही देिखँदैन । अनमु ानलाई पिु गन मनािसब नै देिखन आउने ।
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तसथ पीिडतलाई मानस मको मनसाय आई अ पताल लगेको भ ने पीिडत वयम्को भनाई
त वको िव मानता र ते ो प को ह त ेपका रहेकोमा ितवादीह ले ते ो प को ह त ेप भएपिछ
कारणबाट मा ै पीिडत ब न सफल भएको भ ने भागेको भ ने कुरा पिु नभई ितवादीह ले कुटिपट
नदेिखएका आधारबाट ितवादीह ले यान मान गरी फािलिदएपिछ मा ै ते ो प को उपि थित
उ ोगतफ सफाइ पाउने र कुटिपटको वारदात देिखएको कुरा पीिडत वयम्को भनाई र जाहेरी
थािपत भएकोले सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ दरखा तसमेतबाट पिु भइरहेको िमिसल संल न
को दफा २७ बमोिजम सरोकारवालाले सकार गरेमा माणबाट त य थािपत हन आएको अव थामा ते ो
यसै िमिसलबाट कारबाही िकनारा गन गरी पनु रावेदन प को उपि थितका कारण ितवादीह भागेको भ ने
अदालत, इलामबाट िमित २०६९।१२।१२ मा भएको पनु रावेदन िजिकर पिु हन सके को नदेिखँदा सोतफको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पनु रावेदन िजिकरसमेत खि डत भइरहेको देिखने ।
इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
पीिडतको मौकाको कागज जाहेरीसमेतबाट
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
खक
ु ु री च कु लाठीको हार भएको भ ने देिखए पिन
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभु म् । घाउचोटको कृित हेदा खक
ु ु री योग भएको भए अझै
२
जोिखमी कृितका घा चोटको िव मानता हनेमा सो
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश नदेिखएको पीिडतउपर कुटिपटको वारदात थािपत
शमा पौडेल, ०७२-CR-०२०८, यान मान उ ोग, भएको अव था र यान मान उ ोगको कसरु थािपत
नेपाल सरकार िव. ेमलाल िधतालसमेत
हनका लािग पिहलो पीिडत ितवादीबीच रसइवी रही
घा जाँच के स फाराम र वारदातको अव थालाई सोअनस
ु ार मान मनसाय राखी योजना बनाई यान
हेदा पीिडतलाई मान चाहेका भए ितवादीह ले जे मान तयारी गरी हार गरेको हनपु न यसपिछ दो ोमा
पिन गन स ने अव थामा पीिडतलाई मान नै मनसाय ते ो प को ह त ेपबाट पीिडत बाँ न सफल भएको
िथयो भनी भ न िम ने देिखँदैन । पीिडतको मौकाको हनपु न वा कसरु दारह लाई परा त गरी बचाएको
कागज, अदालतसम को बकप एवम् य दश को हनपु न अव था ततु मु ामा देिखएन । तसथ उपयु
भनाइअनस
ु ार खक
ु ु री च कु लाठीले हार गरेको दईु आधारको िव मानताको अभावमा यान मान
भए पीिडतको शरीर ग भीर घा चोटह हने र उ ोगतफको कसरु ठहर नगरी मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको
ितवादीह ले च कु खक
ु ु री र के ही ितवादीह ले महलबमोिजम कुटिपटको वारदात भएको ठहर गरी
लाठीले हार गरेको भ ने अिभयोग दाबीलाई घाउ भएको फै सला मनािसबै देिखन आउने ।
जाँच के स फारामबाट समिथत भएको नदेिखँदा मान नै
तसथ मौकाको िनवेदन र जाहेरी दरखा तमा
मनसायले पीिडतलाई आ मण गरेको भ ने पनु रावेदन पीिडतलाई पूव रसइवी िलई साँझको समयमा कुटिपट
िजिकर समिथत हन सके को नदेिखने ।
गरी यान मानस मको काय गरेको भ ने अिभयोग दाबी
जाहेरवालासमेतलाई हार गन लागेकोले पिु हन नसक यी पीिडतलाई कुटिपट गरेको अव था
भागी हरीलाई खबर गन गएको, फक आउँदा घा जाँच के स फारामसमेतबाट देिखँदा सरकारी
पीिडत कराएको भ ने जाहेरवालाको भनाई रहे पिन मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम
पीिडतले आफूलाई ितवादीह ले कुटिपट गरी
ततु वारदात कुटिपटमा प रणत गरी जाहेरवालाले
खोलामा फाली िदएका र आफू कराएपिछ मािनसह
सकार गरेमा यसै िमिसलबाट कारबाही गन गरी
3

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, मङ् िसर - १
पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट िमित २०७१।८।२२ समथन गरेको देिखँदनै । घटना थल कृित मचु ु का
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हेदा लासलाई जनु कारले घाँटी, हातखु ा र
इजलास अिधकृतः ई री साद भ डारी
क मरसमेतमा बाँधी घरको दिलनमा झु ड् याइएको
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
अव थासमेतले ततु वारदात मतृ क वयम् आफै ँ ले
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभु म् । आ मह या गरेको भ ने ट नहने ।
३
तसथः ितवादीले अदालतमा गरेको बयान,
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जाहेरवाला तथा घटना थल कृित मचु ु कामा
के दार साद चािलसे, ०७१-CR-००८५, कत य ब ने यि ह ले अदालतमा गरेको बकप समेतका
यान, सूयमान चेपाङ िव. नेपाल सरकार
आधारमा मा ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको
आ नो ीमती र भाइबीच करणी िलनिु दनु होइन भनी िव वास गनस ने अव था देिखएन ।
गरेको देखेको ि थितमा ीमतीलाई लखेटेको तर र सीको नसामा रहेको मतृ कलाई डोरीले घाँटी,
करणी गन भाइ र सी खाई माितएको अव थामा हातखु ासमेतका शरीरको िविभ न ठाउँमा बाँधी
घरमै रहेको अव थामा भाइलाई के ही नगरेको भ ने दिलनमा र भ याङमा समेत बाँधी झु ड् याउँदा मािनस
भनाईलाई िव वास गन लायक देिखएन । आ नै मनस ने कुराको जा दाजा दै पिन सो काय गरी
ीमतीलाई भाइले करणी गरेको देखेपिछ ितवादी मतृ कको मृ यु भएको देिखएकोले ततु वारदातलाई
त काल आवेशमा आई र सीले मातेकोले भा न मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
नसके को मतृ क भाइलाई समाती डोरीले घाँटी, क मर अ तगत कसरु कायम गरी ितवादीलाई सव वसिहत
तथा हातखु ासमेतमा बाँधी भ याङ र दिलनमा ज मकै दको सजाय गरेको िचतवन िज ला अदालतको
बाँधेको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको ि थित फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको
देिख छ । ितवादीले घटना थलबाट भागेक िमित २०७०।११।१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा
ीमतीलाई लखेटेको र भेटेको भए ीमतीमािथ सदर हने ।
समेत आ मण गनस ने अव था देिखएबाट भाइलाई
के ही नगरेको भ ने ितवादीको भनाई यिु सङ् गत
नदेिखने ।
मतृ कलाई घाँटीमा डोरीले बाँधी झु ड् याएमा
मािनस मनस छ भ ने ितवादीलाई जानकारी हँदाहँदै
य तो काय गरेबाट ततु वारदातमा आपरािधक
काय र मनसाय दवु ै प मािणत भइरहेको अव था
देिख छ । तुत वारदात प रवारिभ भएकोले नै
ितवादीलाई बचाउनको लािग भाइ जाहेरवाला
आिशष चेपाङ र ीमती लालकुमारीले मतृ क आफै ँ
झिु डएको भ ने बेहोराको अदालतमा बकप गरे
पिन सो बकप लाई अ य माण एवम् घटना मले
अदालत,
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हेट डाले
साँचो बेहोराको नभएको भनी स बि धत बोडबाट नै
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
लेखी आएको देिखँदा उ माणप स कली हो भ ने
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
पनु रावेदन िजिकर खि डत भएको देिखने ।
माणप बाट कुनै लाभ निलएको भ ने
इित संवत् २०७३ साल काि क २९ गते रोज २ शभु म् ।
४
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर मनािसब
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी मीरा नदेिखनक
ु ो अित र पेस ग रएका माणप बाट
खड् का, ०७०-CR-११७८, बढुवाको झु ा माणप कुनै फाइदा वा सिु वधा िलएको वा निलएको भए पिन
पेस गरी ाचार गरेको, उ रा िघिमरे िव. नेपाल न कली माणप पेस गनु नै टाचारज य कसरु हन
सरकार
जाने देिखएकोले पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग
ितवादी उ रा िघिमरेको नामको उ
सहमत हन नसिकने ।
माणप अनस
पनु रावेदक ितवादीले आफूले उ ीण गरेको
ु धानको ममा अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट उ च मा यिमक िश ा प रषद् भिनएका पूवम यमा तहको शैि क यो यताको माणप
भ परु माफत स बि धत बोडमा माणीकरणको लािग २०५३ सालमा पेस गरेको भ ने िमिसलबाट देिखएको
पठाइएकोमा उ प रषदमाफ
ु धान गन
् त भारत पटनाको िबहार र िववािदत माणप का स ब धमा अनस
सं कृत िश ा बोडबाट िनज ितवादी उ रा िघिमरेको िमित २०६१।६।२८ मा अनस
ु धान अिधकृत तोक
उ म येमा परी ा उ ीण गरेको भिनएको सन् अनस
ु धान तहिककात सु गरी िमित २०६३।५।१३
१९९० माङ् क ४२१।३५६ को शैि क यो यताको मा िनजउपर अिभयोगप दायर भएको देिखएकोले
माण प का स ब धमा कै िफयत महलमा “T.R. मे सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क
उ माङ् क अंिकत नही है” भ ने बेहोरा उ लेख भई बमोिजम अनस
ु धानको कारबाही सु भएको िमितले
आएको िमिसल संल न िववरणबाट देिख छ । साथै २ वषिभ नै मु ा दायर भएको देिखँदा कसरु हँदाका
ितवादीले उ परी ा ि तीय ेणीमा उ ीण गरेको बखत चलनमा रहेको सािबक ाचार िनवारण ऐन,
भ ने दाबी िलई िनवेदनसाथ िवशेष अदालतमा पेस २०१७ बमोिजम सजाय हने गरी िवशेष अदालतबाट
गरेको माणका स ब धमा िवशेष अदालतबाट पनु ः भएको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
माणीकरणको लािग उ च मा यिमक िश ा प रषदमा
अतः उि लिखत आधार र माणह बाट
्
लेखी पठाएको देिख छ । सो माणप का स ब धमा पनु रावेदक ितवादी उ रा िघिमरेलाई सािबक
उ च मा यिमक िश ा प रषद,् सानोिठमी भ परु को
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को
च.नं.१४८४ िमित ०६५।११।११ को प बाट कसरु मा सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम
"४२१।३५६।१९९० इस कोड माङ् क म कायालय,
. ५००।– (पाँच सय) ज रवाना हने ठहर गरी िवशेष
अिभलेख (T.R.) इस छा ाका नाम एवम् माङ् क अदालतबाट िमित २०७०।४।३० मा भएको फै सला
ि ट नह है ेिषत प क छायाँ ित प ाङ् क ८९७ िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िदनाङ् क ०६।४।०७ जाँच के म म गलत पाया गया इजलास अिधकृतः िदिलपराज प त
ह" भनी उ लेख गरी माणप माणीकरण भई आएको क यटु र: िवके श गरु ागाई
देिख छ । यसरी पटकपटक माणीकरणको लािग इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् ।
पठाउँदासमेत उ शैि क यो यताका माणप ह
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
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फै सला भएका छन्:
के शरबहादरु खल
ु ाललाई िववािदत बढु ािनलक ठ
§ ०६८-CR-०४५७,
ाचार (न. .प.), कुलको ि ि सपल पदमा िनयिु ग रएको र सो िनयिु
रामभ ठकुरी िव. नेपाल सरकार
रट िनवेदकह को मागअनस
ु ार नै िन प पमा
§ ०७०-CR-१४३१, रा सेवकको पदमा व छ ित पधा ारा भएकोले रट िनवेदनको िनवेदन
बढुवा पाउनको लािग झु ा (न कली) मागको कुनै औिच य नरहेको जानकारी िवप ी नेपाल
शैि क माणप पेस गरी ाचार गरेको, सरकारका िव ान् सह यायािधव ा ी रेवतीराज
जनकबहादुर काक िव. नेपाल सरकार
ि पाठी र बढु ािनलक ठ कुलको तफबाट उपि थत
५
िव ान् अिधव ा ी परशरु ाम कोइरालाले बहसको
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
ममा इजलाससम जानकारी गराउनभु एको र
ई र साद खितवडा, ०६९-WO-०३७७, उ ेषण रट िनवेदकतफका िव ान् अिधव ा ी रामच
/ परमादेश, के शवराज पौडेलसमेत िव. िश ा म ालय, सवु दे ीले समेत इजलाससम नै सो बेहोराको समथन
काठमाड समेत
गनु भएकोले ततु रट िनवेदनको थप त य र
िनवेदक य के शवराज पौडेल र देवे राज औिच यिभ वेश गरी िवचार गनपन
ु देिखएन । तसथः
ठकुरी बढु ािनलक ठ कुलमा िश क तथा अिभभावक
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
नै रहेको देिखएको हँदा यस कुलसँग साथक सरोकार इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
(Meaningful Relation) भएको पाइयो । िश कको क यटु रः अिमरर न महजन
स ब ध सम कुलको िहततफ यानाकषण हने नै इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभु म् ।
ह छ । य तै अिभभावकको पिन आ ना स तानको
६
भिव यलाई िवचार गद कुलको तरतफ यानाकषण स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ई र साद
हनु वाभािवक हो । तसथः िवप ीह ले उठाएको रट खितवडा, ०७१-WO-१०४६, उ ेषण / परमादेश,
िनवेदकह लाई िनवेदन िदने हकदैया नभएको भ ने उमेश साह िव. जनकपुर न.पा. को कायालय,
भनाइसँग सहमत हन नसिकने ।
जनकपुरसमेत
एउटा यि ले कुनै पदको िव ापनमा
िववािदत सडक िव तार काय म राजमाग,
आ नो यो यता भएस म दरखा त पेस गन पाउने सहायक माग, िज ला वा सहरी कुन तरको हो र
हक संिवधान र कानूनले सरु ि त गरेकोले दरखा त सोको चौडाइलगायतका मापद ड सावजिनक सडक
पेस गन र यो यता पगु ेस म िनयिु पाउन स ने ऐन, २०३१ को दफा ३ र ४ मा सडक सधु ार र िव तार
कुरामा अ यथा हँदैन, तर िनयिु गन कामको लािग गन ज गा ाि गनपन
ु यव थासमेतका आधारमा के
गठन ग रएको यव थापन सिमितमा समेत आफै ँ रहेर क तो हनपु न हो, सो यिकन गरी सो मापद डअनस
ु ार
पनु ः आ नो िनयिु गनचािहँ
वा तवमा ाकृितक िव तार र तरविृ गन सिकने कुरामा िववाद छै न ।
ु
याय िस ा तिवपरीत हन जा छ । िकनिक िनयिु
तर यसो गदा सो काय सावजिनक िहतको लािग गन
हने यि नै सिमितमा रहेछ भने वाभािवक पमा लािगएको हो भ ने कुरा सावजिनक पमै प हनपु दछ
िनयिु मा भाव पन स ने ।
र सावजिनक िहतको लािग सडक िव तार गदा िनजी
िनवेदन िवचाराधीन रहेकै अव थामा िमित स पि को योग गनु परेमा संिवधान र कानूनको
२०७०।१।१ देिख लागू हने गरी िवप ीह म येकै दायरािभ रही गनपनमा
यसो नगरी यि को िनजी
ु
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स पि / ज गामा चिलत कानूनिवपरीत जबरज ती जनकपरु उपमहानगरपािलकाका कमचारीह बाट
क जा गरी िचनो लगाई सडक िव तार गन कायलाई घरघरमा िच लगाउने िनणयसमेतका काय उ ेषणको
कानूनस मत मा न नसिकने ।
आदेश ारा बदर हने ठहछ । अब यी रट िनवेदकको
जनकपरु उपमहानगरपािलकाअ तगतको ज गामा पन गरी सडक िव तार गनपन
ु भएमा संिवधान
िशव चोकदेिख कदम चोकस मको सडक िव तार गन चिलत कानूनबमोिजमका ि या पूरा गरी ितपूित
िमित २०७०।९।२७ मा जनकपरु नगर प रषदब् ाट िदने ि या अपनाई ितपूित िदएर मा सडक
िनणय भई सो िनणयानस
ु ार सडक िव तार गन िव तार गनु भनी परमादेश जारी हने ।
लािगएको भिनएको, यसको जानकारी थानीय तरमा इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
भाव पन प लाई निदइएको र सो िनणयअनस
ु ार इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभु म् ।
२०७२ सालको जेठ मिहनामा सडक िव तार गन
७
ला दा उपमहानगरपािलकाका कमचारीह बाट स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी सपना
घरघरमा िच लगाउने ममा संिवधान र चिलत धान म ल, ०७२-WO-००४२, उ ेषण,
कानूनअनस
ु ार ितपूित िदने कुराको याभूित के दारनाथ दाहाल िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण, .का.
कही ँकतै ग रएको देिखँदैन । यसबाट यि को दरबारमागसमेत
स पि सडक िव तारको नाममा जबरज ती क जा
िनवेदक िमित २०६१।१।१२ देिख अिनवाय
गन खोजेको देिखयो । यसरी यि को िनजी घर, अवकाश भएको भ ने रट िनवेदन बेहोराबाट देिख छ ।
ज गालगायतका स पि सडक िव तारको ममा िनज सेवा िनवृ भएपिछ िनमाण भएको िविनयमावलीको
ाि गदा संिवधान र कानूनअनस
ु ार ितपूित िदने अवकाशस ब धी ावधानलाई आधार बनाई ततु
कुरा सो िमित २०७२।९।२७ को नगर प रषदक
् ो रट िनवेदन परेको देिख छ । उ िविनयमावली,
िनणयमा उ लेख भएको कही ँकतैबाट नदेिखएको र २०६२ को िविनयम १३६(२) मा ािधकरणमा िमित
२०७२ सालको जेठ मिहनामा उपमहानगरपािलकाका २०५४।१०।३ अिघ अ थायी सेवामा अटुट कायरत
कमचारीह बाट घरघरमा िच लगाउँदा ितपूित रही थायी भएका कमचारीको हकमा उ अ थायी
िदने कुराको प याभूित कही ँकतैबाट नदेिखएबाट अविधको गणना ग रने भ ने ावधान रहेको पाइ छ ।
िनवेदकको संिवधान द स पि को हकको आघात नेपाल िव तु ् कप रेसन िवघटन भएपिछ िनवेदकको
पगु ेको देिखने ।
थायी सेवा नेपाल िव तु ् ािधकरणमा िमलान भएको
यि को स पि
ितपूित निदई सोझै र सो अविधमा िनज अ थायी भई काम गरेको भ ने
अिध हण गरी सडक िव तार गन कायलाई पिन होइन । िनवेदक २०५४ सालअिघ अ थायी
कानूनस मत मा न सिकएन । सावजिनक िहतकै लािग सेवामा रहेको भ ने देिखँदैन । िमित २०३३।३।११
भए पिन यि को िनजी स पि रा य वा रा यका देिख थायी िनयिु पाई िमित २०६१।१।१२ मा
िनकायबाट ा गदा कानूनबमोिजमको ितपूित अिनवाय अवकाश भई सेवा िनवृ भएका िनवेदकको
िदएर मा ाि गन र योग गन सिकने, तर ततु हकमा उ िविनयमावलीको िनयम १६२(२)
स दभमा यसो भए गरेको नदेिखएको हँदा िमित आकिषत हने अव था नरहेको र िनज थायी भएको
२०७०।९।२७ को नगर प रषद्को िनणय र सो िमित २०३३।३।११ देिखको सेवा अविध गणना
िनणयको आधारमा २०७२ सालको जेठ मिहनामा गरी सोही िमितबाट िनविृ भरण सिु वधा पाउने गरी
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िनविृ भरण उपल ध गराउने िव तु ् ािधकरणको
िनणयलाई अ यथा भ न निम ने भएकोले िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु परेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. १
१
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे,
नेपाल सरकार िव. िव नाथ महतो

ितवादी २३ वषको किललो उमेरको भई
िनजले आ नो बाबल
ु ाई मानु पनस मको पूव रसइवी,
योजना के ही नदेिखएको र घटना घट् नपु ूव िनजले
मानिसक रोगको औषधी सेवन गरी हाल औषधी
सेवन गन छोडेको कारण घटना भएको भ ने देिखँदा

सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा
चक पन जाने देिखएकोले १० वषको कै द सजाय
मल
ु क
ु ऐन, अ.ब.१८८ नं. बमोिजम

इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे,
नेपाल सरकार िव. खगीराम रामजाली घत मगर
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कुरा वीकार गरी याय स पादनमा सहयोग गरेको
देिखँदा हदैस मको सजाय गनभु दा ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५ वष कै द
सजाय गदा पिन कानूनको मकसद पूरा हने देिखएकाले
ितवादीलाई १५ वष कै द सजाय हनेसमेत ठहन ।
Intracranial hemorrhage
ितवादी ६५ वष उमेरको भई जे नाग रक
भएको देिख छ । िनज जे नाग रकले पनु रावेदन
अदालतमा जे नाग रक ऐन, २०६३ को दफा १२
बमोिजम सजाय छुट पाउन माग गरेको देिख छ ।
तर पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु ले सो स ब धमा
िववेचना गरेको देिखँदनै । तथािप जे नाग रक ऐन,
२०६३ अनस
ु ार ितवादीले सजायमा छुट पाउने वा
नपाउने स ब धमा स बि धत कारागार कायालयले
कै द सजाय छुट िदने गरी िसफा रस गन स ने नै हँदा
यस स ब धमा के ही गरी रहन नपन ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. २
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७०-CI-१०५९, अंशब डा,
भिवलाल सापकोटा िव. िदनकला सापकोटासमेत
पनु रावेदक वादीका िपता िखललालले जेठी
ीमतीतफका छोरा ितवादी िललारामलाई आ नो
नाममा रहेको स पि म येबाट ०-५-० ज गा बकसप
पा रत ग रिदई जेठी ीमती र छोरासँग अलग िभ न भई
का छी ीमती र िनजतफका प रवार यी पनु रावेदक
वादीका सँगसाथ रहे बसेको देिख छ । यसैगरी
िनज िखमलालले जेठी ीमतीबाट अलग िभ न रहे
बसेपिछ आ नो नाममा रहेको िज ला नवलपरासी,
देउराली गा.िव.स. वडा नं. ५क िक.नं. १५९ को
े फल ०-१०-० ज गा िमित २०५२।६।२७ र.न.

मतृ क ीमती पवी रामजाली
घत मगरलाई मानस मको पूवयोजना, रसइवी र
पूवतयारी भएको देिखएको छै न । के वल मतृ क र
ितवादी दवु ैजनाले मादक पदाथ सेवन गरेकोमा
मादक पदाथको नसाको सरु मा भएको झै-झगडाको
कारण उ प न रस त काल था न नसक हार गरेको
लात र खपु ाको चोटपटकको पीडाबाट मृ यु भएको
देिखएको अित र ितवादीले आफूले कसरु गरेको
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१३२२ बाट अ जना धानलाई राजीनामा पा रत हने ।
गरी िदएको देिख छ भने िनज िखमलालले नै का छी इजलास अिधकृत: ेम खड् का
ीमती यी पनु रावेदक वादीक आमा ितवादी क यटु र: मि दरा रानाभाट
सािव ी सापकोटालाई आ नो नाममा रहेको िज ला इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
नवलपरासी, गडाकोट नगरपािलका वडा नं. ५क
२
िक.नं. १८६१ को े फल ०-१०-२-३ ज गा िमित मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
२०६२।१।५ मा हालैको बकसप पा रत गरी िदएको पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०४३८, कत य
िमिसल संल न ितिलिपह बाट देिख छ । २०३३ यान, सूयबहादुर काक िव. नेपाल सरकार
सालभ दा पिछ यी पा रत िलखतका स ब धमा
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
िखमलालको जेठी ीमती र िनजतफका छोराको तथा अदालतमा आई बयान गदा िज ला भ परु ,
कुनै दाबी िजिकर रहेकोसमेत पाइँदनै । यी िलिखत म यपरु िथमी न.पा.४ नगदेशमा रहेको सशु ीला
माणसमेतका आधारमा िखमलालको जेठी ीमती जोशीको िनमाणाधीन घरमा म र मेरो प रवार काम
िदनकला र िनजतफका छोरा िललाराम यथ गद तथा घर कुरेर बसेकोमा िमित २०६९।७।२५ गते
ितवादी र िखमलालको का छी ीमती सािव ी र अं.२३:०० बजेको समयमा वादिववाद भएपिछ मेरी
िनजतफका छोरा पनु रावेदक वादी र यथ ितवादी ीमतीले म ीतेल खनाई बिलरहेको टुक ब ीबाट
२०३३ सालदेिख नै यवहार माणले छु ई अलग आफै ँ ले आगो लगाएक हन् मैले आगो लगाई िदएको
िभ न भइरहे बसेको मा नु पन ।
होइन भनी लेखाए पिन आ नो बयान बेहोरालाई पिु
ितवादीम येका िखमलालले जेठी ीमती गन गरी कुनै सबतु माण पेस गन सके को अव था
िदनकला र िनजतफका छोरा िललाराम सापकोटालाई देिखँदनै । मतृ कले आफू मन बेलामा उपचारको
आ नो नाममा रहेको स पि म येबाट े फल
ममा य गरेको कुरालाई माणमा िलनपु न कानूनी
०-५-० िमित २०३३।११।३० मा हालैको बकसप
यव था माण ऐन, २०३१ को दफा ११ मा रहेको र
पा रत गरी िदई यथ ितवादीम येका यी िदनकला मन बेलामा कसैलाई झठु ो बो न स ने अव था नहँदा
र िललारामबाट अलग िभ न भई बसेको देिखँदा ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको कुरा
िललारामका नाममा रहेको स पि पैतक
ृ स पि हो पिु हन आउने ।
भनी दाबी गन िम ने नदेिखने ।
मतृ कले उपचारको ममा को रया नेपाल
तसथ सु िचतवन िज ला अदालतले मै ी अ पतालमा भना भएको अव थामा आफूलाई
वादीले स पूण ितवादीह बाट अंश पाउने ठहर ीमानले म ीतेल खनाई आगो लगाई िदएको भनी
गरी िमित २०६९।९।८ मा गरेको फै सलालाई के ही सोही अ पतालका डा टर भावक
ु सवु ेदी तथा
उ टी यी पनु रावेदक वादी भिवलाल सापकोटाले टाफ नस अनु अिधकारीसम कागज गरेको र सो
यथ ितवादीह िदनकला सापकोटा र िललाराम कागजलाई डा टर भावक
ु सवु ेदी तथा टाफ नस
सापकोटाबाहेकका अ य ितवादीह बाट मा अंश अनु अिधकारीले अदालतमा उपि थत भई सोही
पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाले िमित बेहोरा उ लेख गरी उ कागजलाई सनाखतसमेत
२०७०।६।६ मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर ग रिदएको देिख छ । मतृ कले आफू मनभु दा अगािड
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उपचारको ममा य गरेको कुरालाई माणमा
िलनपु न कानूनी यव था माण ऐन, २०३१ को दफा
इजलास नं. ३
११ मा रहेको देिख छ । लास जाँच कृित मचु ु का
हेदा मतृ कको शरीरको िविभ न भागमा जली छाला
१
िपि सएकोसमेत देिख छ भने Autopsy Report हेदा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
Cause of Death Burn Injuries भ ने लेिखएको शमा पौडेल, ०७०-CI-१३०२, संशोधनतफ छुट्याई
पाइ छ । यी ितवादी सूयबहादरु काक ले आ नो पाऊँ, बासुदवे म डल िव. उपे नारायण म डल
ीमती फुलमायालाई म ीतेल खनाई आगो नलगाएको
मूल िक.नं.३७ बाट िक ाकाट भई दि ण
भए मतृ कलाई बचाउने यासको लािग अ पताल पि चमतफ िक.नं.६७६ को ०-१३-० ज गा ज गाधनी
ल नपु नमा सो नगरी आफू चपु लागी बिसरहेको र ल मीराज िम समेतको नाउँमा कायम रहेको र सीधा
पिछ गाउँघर िछमेक उपि थत भई अ पतालमा दि णतफ कायम िक.नं. ६७५ को ०-६-९ ज गा
उपचाराथ लगेको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट
यथ उपे नारायणको नाउँमा रहेको भ ने तथा
देिखयो । यसथ ितवादी सूयबहादरु काक लाई मल
उ िक.नं. ६७५ को ज गाको दाता िनज ल मीराज
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु िम रहेको भ ने कुरामा कुनै िववाद देिखँदैन । ततु
अपराधमा िनजलाई यानस ब धीको १३(३) नं. िववादमा वादीले मोिहयानी ा त गरेको भनेको मूल
बमोिजम ज मकै दको सजाय हनेगरी भ परु िज ला िक.नं. ३७ ल मीराज िम को हो भ ने वयम् वादीको
अदालतबाट िमित २०७०।११।१४ मा भएको कथनबाट देिखन आउँछ । िववािदत िक.नं. ६७५ सोही
फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनले िक.नं. ३७ बाट िक ाकाट भई िनजै दाता ल मीराज
िमित २०७२।२।५ मा गरेको फै सलालाई अ यथा िम बाट ा त हन आएको र उ ज गामा पनु रावेदक
गनपन
वादीको नाम मोही महलमा रहे भएको देिखँदैन । मूल
ु नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार माणह बाट िक.नं. ३७ बाट िक ाकाट भई कायम उ िक.नं.
पनु रावेदक ितवादी सूयबहादरु काक लाई मल
६७५ बाहेक अ ज गा पिन रहे भएको अव था
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. को एकाितर देिखन आउँछ भने अक ितर यी पनु रावेदक
कसरु अपराधमा िनजलाई यानस ब धीको १३(३) वादी ततु िक.नं. ६७५ को ज गाको िनिववाद मोही हो
नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हनेगरी भ परु भ ने त य कही ँकतैबाट पिु ट हन आएको अव था पिन
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।११।१४ मा भएको देिखँदनै । य तो अव थामा यी वादी बासदु ेव म डललाई
फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनले उ िक.नं. ६७५ को ज गाको मोही मानीतफ छुट्याई
िमित २०७२।२।५ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा िदएको भूिमसधु ार कायालय, स तरीको फै सला के ही
सदर हने ।
उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
इजलास अिधकृत: ेम खड् का / िदपे ितवारी २०७०।३।१८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
(शा.अ.)
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र: प ा आचाय
क यटु र: बासदु ेव िगरी
इित संवत् २०७४ साल असोज २३ गते रोज ५ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभु म् ।
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२
िवटौरीको उ ज गा िव ालयको नाममा लगत दता
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश कायम भएको कुरालाइ वीकार गरेको मा नपु न हन
शमा पौडेल, ०७१-CI-०४७६, दूिषत दता बदर दता, आउँछ । िमिसल संल न अ त ययु आधार
खै न िनशा िव. अिनलकुमार ीवा तव
माणह बाट वादीको दाबी पिु नभइरहेको अव थामा
पनु रावेिदकाको पित बसीर अहमदको सजिमनका धेरै मािनसह ले लेखाएको बेहोरालाई
जीवनकालमै २०३० सालमा त कालीन गाउँ मा आधार िलई िनणयमा पु नु यायोिचत नहने ।
प चायतबाट भएको िनणय िनज बसीरले आ नो
वादी दाबीबमोिजम बहाल िवटौरी लगत दता
जीवनकाल २०५८ सालस म वीकार गरी बसेको नं.४८६ को ०-०-१४ ज गाको दता बदर गरी सो
तर सोप चात् लामो समयपिछ िनजको हकवालाको ज गा वादीको नाममा दता हने गरी भएको किपलव तु
पमा यी वादी ततु मु ाको िफराद िलई अदालत, िज ला अदालतको फै सला उ टी भई वादीको दाबी
वेश गरेको देिख छ । २०६० सालको दे.नं. ७३३ को नपु ने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
ज गा िखचोला मेटाइ चलन चलाइ पाउँ भ ने मु ामा २०७१।२।२० को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
नै यी वादीले उ ज गा आ नो पितको नामबाट इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
िव ालयको नाममा गएको कुरा औपचा रक पमा क यटु र: च दनकुमार म डल
थाहा पाएपिछ २०६८ सालमा आएर थाहा पाएको इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभु म् ।
भनेको आधारमा मा िनजको मु ा गन हद याद कायम
हन स ने नदेिखने ।
इजलास नं. ४
लगत दता नं. ४८६ को ज गा २०३०।३।५
मा विसर अहमदको नामबाट िव ालयको नाममा
१
लगत दता कायम गन गरी त कालीन कृ णनगर गाउँ मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
प चायतबाट िनणय भएकोमा विसर अहमदबाट आफू पु षो म भ डारी, ०७१-CR-१३९१, वैदेिशक
जीिवत रहँदास म उ िनणयउपर कानूनबमोिजम रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. योगे साहसमेत
कारबाही चलाएको देिखँदैन । २०४५।११।११ मा
ित ा यान पावरका स चालक दीप
दख
ु लवानका दईु छोराह यी पनु रावेदकको पित राय कुम ले जाहेरवाला तथा योगे साहसँग कुनै
ु ी मस
विसर मस
ु लवान र अका गफुर मस
ु लमानबीच ब डाप कारोबार नभएको भनी अनस
ु धान अिधकृतसम र
गदा दाबीको लगत दता नं. ४८६ को ज गालाइ वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम इ कारी बयान
उ लेख नगरेबाट सो लगत दता नं. ४८६ को ज गामा गरेको देिख छ । पफ ट इ लोमे ट सिभस ा.िल. का
विसर अहमदको हकभोग नरहेको कुराले िनर तरता स चालक िड ली साद लािमछानेले जाहेरवालाको
पाएको देिखने । ब डाप मा लगत दता नं. ४८६ को िडमा ड िनजको मेनपावरमा आएको र म वीकृित
ज गाको स ब धमा कुनै उ लेख नगरेको र सो ज गा िनकाली िदएको भनी वीकार गरी वैदेिशक रोजगार
िव ालयको नाममा लगत दता कायम भएकोमा सोउपर यायािधकरणसम बयान गरेको देिख छ । ितवादीका
विसर अहमदले कानूनबमोिजम कारबाही चलाएको सा ी अिन खनाल तथा भोगे शाहले जाहेरवाला
नदेिखएको हँदा विसर अहमदले आ नो आचरण पफ ट मेनपावरमाफत िवदेश गएका हन् भनी बकप
एवम् यवहारबाट लगत दता नं. ४८६ को बहाल गरेको देिख छ । जाहेरवालाले ितवादीह ले वैदेिशक
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रोजगारको लािग रकम िलएको भ ने कुनै िलखत भाडामा ब ने गरेको भनी अनमु ान र शंकाको भरमा मा
कागज पेस गन सके को नदेिखने ।
ितवादीह लाई कसरु दार ठहर गन िम ने देिखएन ।
उपयु बमोिजमको त य एवम् सा ी िनज ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
माणह बाट जाहेरवालालाई
ितवादीह ले पाउनु हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िवनाइजाजत िवदेश पठाएको भ ने कुरा माण ऐन, िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
२०३१ को दफा २५ अनस
अत: ितवादीह को कसरु कायम हने
ु ार िववादरिहत ठोस
त ययु आधार माणह बाट कसरु मािणत त यगत व तिु न आधार माणह बाट पिु
गराउन सके को नदेिखँदा िवना माण ितवादीह लाई भएको नदेिखएको कारण ितवादीह लाई मल
ु क
ु
अनमु ानको भरमा कसरु दार ठहर गन िमलेन । तसथ ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठह याई सु
ठह याई वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट भएको काठमाड िज ला अदालतबाट भएको फै सला उ टी
िमित २०७१।०४।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा गरी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
सदर हने ।
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
२०७१।६।२८ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
क यटु र: मि जता ढुंगाना
हने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभु म् । इजलास अिधकृत: महेश खनाल
२
क यटु र: मि जता ढुंगाना
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभु म् ।
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-०३८५, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. श नमान े समेत
इजलास नं. ५
मतृ क दगु ा थापा िदउँसो मोदी के यर र बेलक
ु ा
झरना डा स रे टुरे टमा काम गन गरेको जाहेरवालाको
१
बकप समेतबाट देिख छ । एउटै याटमा ब ने मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
र घरको भाडा तथा मोबाइल एवम् टपसमेत चोरी ी सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०६८२,
भएको भ ने िवषयमा ितवादीह सँग मतृ कको िववाद ०७०-CR-०६८३, ०७०-CR-०८६८ र ०७०भएको भ ने आधारमा मौकामा बिु झएका मािनसह ले CR-०६८४, कत य यान, वेश गु ङ िव. नेपाल
यी ितवादीउपर शंकाको आधारमा मा कागज सरकार, सुवास गु ङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल
ग रिदएको देिख छ । िनजह ले बकप गदा सनु ेको सरकार िव. ग भीर गु ङसमेत र ग भीर गु ङ िव.
भरमा थाहा पाएको भनी य गरेको देिख छ । तर नेपाल सरकार
िनजह को शंका पिु हने त यगत आधार के ही पेस
ितवादी ग भीर गु ङले मौकामा एवम्
हन सके को नदेिखने ।
अदालतसम बयान गदासमेत आफूले सु मा दईु पटक
मतृ क दगु ा थापालाई यी ितवादीह ले नै िव तारै ढाडमा छुरी हार गरेको र यित गदा पिन
कत य गरी मारेको भ ने देिखने िव सनीय सबदु माण नछाडेपिछ मािथ शरीरको कताितर मजाले हािनिदएको
वादी प बाट पेस हन नसके को अव थामा एउटै घरमा भनी लेखाएको बेहोरा शव परी ण ितवेदन एवम्
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घटना थल तथा लास जाँच मचु ु कासँग मेल खान ितवादीह ले उ वारदात घटाउनमा कसको के
आएकोसमेतबाट यी ितवादीह सवु ास गु ङ र क तो भूिमका िथयो भनी अिभयोजन प ले खल
ु ाउन
वेश गु ङ वारदातअिघ वारदात थलमा रहेका भए सके को पिन पाइँदनै । कसरु ठहर भएका ितवादी
पिन वारदात हँदा भागी गएका र िनजह ले चोट हार ग भीर गु ङले मौकामा एवम् अदालतसम बयान
गरेको नदेिखएको तथा िनज इ वर भ डारीलाई मान गदा पिन उ घटना वारदात गराउन यी यथ
संयोग पारेको वा सहयोग गरेकोसमेत नदेिखएको ितवादीह को कुनै भूिमका रहेको भनी खल
ु ाएको
अव थामा िनज ितवादीह िनद ष देिखँदा सभु ाष पाइँदैन । यसबाट समेत यी ितवादीह िनद ष
गु ङको हकमा यानस ब धीको १७ (१) नं. को देिखएको हँदा िनजह को हकमा पनु रावेदन अदालत,
कसरु एवम् वेश गु ङको हकमा सोही महलको पोखराले माणको िववेचना गरी सफाइ िदने ठह याएको
१७(३) नं. को कसरु ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, फै सला िमलेको देिखन आउने ।
पोखराको इ साफ सो हदस म िमलेको नदेिखने ।
तसथ उपयु आधार माणबाट लमजङ
ु
ितवादी ग भीर गु ङले मौकामा एवम् िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी हने ठह याई
अदालतसम बयान गदासमेत आफूले सु मा ितवादी ग भीर गु ङको हकमा मल
ु क
ु ऐन,
दईु पटक िव तारै ढाडमा छुरी हार गरेको र यित यानस ब धी महलको १ नं., १३(३) नं. बमोिजम
गदा पिन नछाडेपिछ मािथ शरीरको कताितर मजाले ज मकै द हने ठहर गरी बालबािलकास ब धी ऐन,
हािनिदएको भनी लेखाएको बेहोरा शव परी ण २०४८ को दफा ११ (३) बमोिजम ज मकै दको आधा
ितवेदन एवम् घटना थल तथा लास जाँच मचु ु कासँग १० वष कै द सजाय हने ठ याएको हदस म पनु रावेदन
मेल खान आएकोसमेतबाट यी ितवादी सि दप गु ङ अदालतको फै सला सदर ह छ । ितवादी वेश
वारदातअिघ वारदात थलमा रहेका भए पिन वारदात गु ङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
हँदा सो थानमा नरहेका र िनजले चोट हार गरेको १७(३) नं.को कसरु ठहर गरेको, ितवादी सवु ास
नदेिखएको तथा इ वर भ डारीलाई मान संयोग पारेको गु ङ र सि दप गु ङलाई सोही महलको १७(१)
वा सहयोग गरेकोसमेत नदेिखएको अव थामा िनद ष नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरेको फै सला सो हदस म
रहेका िनज ितवादीको हकमा कसरु ठहर गरेको उ टी भई िनज ितवादीह वेश गु ङ, सवु ास
पनु रावेदन अदालत, पोखराको इ साफ सो हदस म गु ङ र स दीप गु ङले अिभयोग दाबीको कसरु बाट
िमलेको नदेिखने ।
सफाइ पाउने ठहछ । अ य ितवादीह पु प गु ङ,
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदनमा यथ ह र गु ङ, रोिहत गु ङ, आइतबहादरु िव.क, खिु म
बनाइएका अ य ितवादीह पु प गु ङ, ह र गु ङ, गु ङ, शैलेश गु ङ, निवन गु ङ, भोजबहादरु गु ङ,
रोिहत गु ङ, आइतबहादरु िव.क., खिु म गु ङ, राके श लामा, अजनु ख ी र दावा लामाले सफाइ
शैलेश गु ङ, निवन गु ङ, भोजबहादरु गु ङ, राके श पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित
लामा, अजनु ख ी र दावा लामाका हकमा हेदा िनज २०७०।४।२१ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इ वर भ डारीको मृ यु ितवादी ग भीर गु ङको चोट इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
हारबाट भएको भ ने कुरामािथ िनज ितवादी ग भीर क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
गु ङ एवम् अ य ितवादीह को स ब धमा ग रएको इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभु म् ।
िववेचना एवम् ठहर िनणयबाट देिखइसके को छ । यी
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२
भ ने कुरातफ िवचार नै नगरी मतृ कलाई कुलोिभ को
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. पानीमा छोडेर िहँड्नु ज ता कायले यी ितवादीले
ी अिनलकुमार िस हा, ०६७-CR-०५५३ र लापरवाही हेलच याई ं तथा होस नपु याई यवहार
०६७-CR-०९५२, कत य यान, नेपाल सरकार गरेको पिु हने ।
िव. दोणबहादुर महरा र दोणबहादुर महरा िव. नेपाल
यानस ब धी महलको ५ नं. ले “ यान
सरकार
िलने इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले
वारदातले यी ितवादीले कुनै हितयार वा गरेको कत यले मािनस मला भ ने ज तो नदेिखएको
लाठा ढुंगा कतैबाट बरामद भएको छै न । मतृ कको कुनै काम कुरा गदा यसै ारा के ही भई कुनै मािनस
शरीरमा मािनस मन स ने कृितको चोटपटक के ही मन गएको भिवत य ठहछ” भनी यव था रहेको
छै न । यसरी यानस ब धी महलको १३ को देहाय पाइ छ । ततु घटना िववरणलाई हेदा एउटा
३ मा उ लेख भएको कुनै पिन काय गरेको देिखँदनै । नशामा धतु भएको मािनसलाई कुटिपट गरी कुलोमा
उपयु न बरबमोिजमको सजाय गनको लािग मतृ क लडाएप ात् सो मा छे लाई के भयो भनी हेद नहेरी
र अिभयु बीच परु ानो रसइवी हनपु छ । अिभयु ले कसैलाई कुनै जानकारी नै निदई चपु चाप घरमा गएर
मतृ कलाई मनसाययु त रकाबाट हातहितयार छोडी बसी घटना स ब धमा कुनै होस नपु याई पूरै हेलच याई ं
मानस मको काम गरेको हनपु छ । ततु घटनाको शव गरेको अव थामा ितवादीको माग दाबीबमोिजम हनु
परी ण ितवेदनमा मतृ कको मृ यु बढी नसा सेवनका पन कुनै आधार नदेिखने ।
कारण पानीमा डुबी िन सािसएर भएको भनी ितवेदन
अत: ितवादीलाई यानस ब धी महलको
आएको देिख छ । उपयु माण र कारणले गदा यी ६ को देहाय २ बमोिजम सजाय हनपु न हो िक
ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३ को देहाय होइन भ नेतफ िवचार गदा ितवादीले मतृ कलाई
३ बमोिजम सजाय गन कानूनसङ् गत र यायोिचत मानपन
ु पूवयोजना र मनसाय रहे भएको िमिसलबाट
नदेिखने ।
देिखँदनै । खाजाको पैसा ितन स ब धमा वादिववाद
जहाँस म ितवादीले रसको आवेशमा भई एकले अकालाई धके ने ममा ितवादीले
घाँटीमा समाती पानीको कुलामा धके लेको हो मान मतृ कलाई घाँटी समाती कुलोमा धके दा िनज
नै मनसायले नै मतृ कलाई कुलोमा धके लेको होइन मतृ क मख
ु को तफबाट उ कुलोमा लडी मख
ु तथा
यसकारण म ितवादीलाई यानस ब धीको ५ नाकमा िहलो पसेको कारण िन सािसएर िनजको
नं. ले यूनतम सजाय हनपु छ अिधकतम होइन मृ यु हन गएको भनी शव परी ण ितवेदन रहेको
भनी पनु रावेदकले िलएको िजिकरतफ िवचार गदा देिख छ । घटनाको स ब धमा देखी जा ने यि ह ले
ितवादीले पूवयोजना र तयारीका साथ ततु वारदात समेत सोही बेहोराको पिु गरेको अव था छ । ततु
घिटत गराएको नदेिखए तापिन एउटा साधारण समझ वारदात घिटत हनमा मतृ क वयम्ले काय पिन
भएको मािनसले एउटा नशामा धतु भएको मािनसलाई मह वपूण देिख छ । ितवादीले आरोिपत कसरु मा
कुटिपट गरी कुलोमा फालेप ात् सो मा छे लाई के भयो सािबत रही अनस
ु धान र अदातलमा बयान गरी
भनी हेद नहेरी उठाउन कोिसस पिन नगरी कसैलाई याियक ि यामा सहयोग पु याएको अव था पिन
कुनै जानकारी नै निदई चपु चाप घरमा गएर ब नु तथा रहेको छ । यसबाट ितवादीको बयानउपर ठूलो
आफै ँ ले गरेको उ कायले गदा पीिडत मन स छ उठाउन िम ने पिन नदेिखने ।
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िमिसल संल न उि लिखत कारण र अव था भएको भाग र मा ाअनस
ु ार िवभाजन गरी िबगो कायम
वारदात हँदाको प रि थितलाई ि गत गदा खाजाको गरी सजाय गन िम ने िकत कागजको महलको १० नं.
पैसा ितन ज तो सानो िववादमा एउटा नशामा धतु को मनसाय नदेिखने ।
भएको मािनसलाई कुटिपट गरी कुलोमा फालेप ात्
िकत कागजको १० नं. यव थाबमोिजम
सो मा छे लाई के भयो भनी हेद नहेरी कसैलाई कुनै जालसाजपूव खडा ग रएको िलखतम ये आंिशक
जानकारी नै निदई चपु चाप घरमा गएर बसी घटना िलखत जालसाज ठहर भए पिन ितवादीलाई सजाय
स ब धमा कुनै होस नपु याई पूरै हेलच याई ं गरेको गन कुराको िबगो कायम गदा िलखतमा उि लिखत
देिखँदा पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु , दाङबाट िमित िबगोअनस
ु ार नै सजाय हने देिखयो । यस अव थामा
२०६७।५।२१ मा ितवादी दोणबहादरु महरालाई िलखतको दईु भागको एक भागस म जालसाजी ठहरी
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको ६(२) नं. बमोिजमको फै सला भएको आधारमा िलखत पा रत गदा उ लेख
कसरु मा २(दईु ) वष कै द सजाय गन गरेको फै सला भएको .५,००,०००।- (पाँच लाख पैयाँ) को
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
दईु भागको एक भाग .२,५०,०००।- (दईु लाख
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िजएम िव.क.
पचास हजार पैयाँ) लाई िबगो कायम गरी सोको २५
क यटु र: प ा आचाय
ितशतले हन आउने ६२,५००।- (बैस ी हजार पाँच
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ७ गते रोज ३ शभु म् । सय पैयाँ) जनही ज रवाना गन गरी भएको फै सला
३
सो हदस म उ टी भई िलखतमा उि लिखत िबगो
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
.५००,०००।- (पाँच लाख पैयाँ) लाई नै िबगो
अिनलकुमार िस हा, ०६८-CR-००६८, जालसाज, कायम गरी मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महल १० नं.
िशव मादेन िव. गंगामाया मादेन
अनस
ु ार सोको २५ ितशतले हन ज रवाना हने नै
मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको १० देिखने ।
नं. मा “जालसाजी कागज गन गराउनेलाई िबगो
अतः उि लिखत आधार कारण
खोिलएको रहेछ भने यसै िबगोको सयकडा प चीस माणसमेतबाट वादी दाबीको िलखतको दईु भागको
पैयाँ ज रवाना ह छ । िबगो खोिलएको रहेनछ भने एक भाग िलखत जालसाजी ठहरी भएको पनु रावेदन
दईु सय पैयाँस म ज रवाना ह छ” भ ने कानूनी अदालत, इलामको िमित २०६७।६।१० को फै सला
यव था रहेको देिख छ । यसरी हक मान िनयतबाट सदर हने ठहछ । सजायको हकमा िलखतको दईु
खडा भएको िलखतको िबगो खल
ु ेको रहेछ भने सो भागको एक भागस म जालसाजी ठहरेको हँदा िबगो
िबगो अङ् क २५ ितशतले हन आउने रकम ज रवाना
.५,००,०००।- (पाँच लाख पैयाँ) को दईु भागको
गनपन
ु बा या मक यव था रहेको देिख छ । जनु एक भाग .२,५०,०००।- (दईु लाख पचास हजार
िलखतबाट वादीको हक मेट्ने काय भएको हो, सो
पैयाँ) को मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको १० नं.
िलखतमा उि लिखत िबगोको अङ् कका आधारमा नै बमोिजम िबगोको सयकडा २५ ले ितवादीह लाई
सो िबगोको २५ ितशतले हन आउने रकम नै ज रवाना जनही .६२,५००।– (बैस ी हजार पाँच सय पैयाँ)
गनपन
ु देिखयो । िववादको िलखतबाट वादीको हक ज रवाना हने ठहरी भएको सजायको अङ् कको हदस म
िह सास म जालसाजी ठहरी बदर हने अव था भए के ही उ टी भई िववादको िलखतमा उ लेख भएको
पिन िलखतमा उि लिखत िबगोलाई िलखत बदर िबगो .५,००,०००।- (पाँच लाख पैयाँ) लाई नै
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जालसाजी गरेको िबगो कायम गरी मल
ु क
ु ऐन, िकत लगाउँदा अित र आिथक सिु वधा िदएको र
कागजका १० नं. बमोिजम सो िबगोको २५ ितशतले अित र पा र िमक कायकारी प रषदको
् िनणयले
हन आउने रकम .१,२५,०००।- (एक लाख प चीस िदएको देिखएको अव थामा िव विव ालयलाई हािन
हजार पैयाँ) ितवादीह लाई दामासाहीले हन नो सानी पु याएको नदेिखने ।
आउने .६२,५००।- जनही ज रवाना हने ।
उिचत र पया कारणको आधारमा हजाना
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.
निलने गरी याद थप भएको देिखँदा हजाना क ा
क यटु र: प ा आचाय
नगरेकोले ाचार गरेको भ न निम ने ।
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ७ गते रोज ३ शभु म् ।
भवनह
िनमाणको
ममा उपल ध
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार ािविधक परामश सेवाबापतको भु ानी रकम
फै सला भएका छन्:
िहनािमना भएको भ ने आरोपदाबी रहे पिन परामश
§ ०६८-CR-००६७, जालसाज, िशव मादेन सेवा स चालन सिमितको िनणयानस
ु ार भएका कायको
िव. गंगामाया मादेन
मू याङ् कनका आधारमा भएको भु ानी अ यथा मा न
§ ०६८-CR-००६९, जालसाज, िशव मादेन निम ने ।
िव. गंगामाया मादेन
पोखरा िव विव ालयको “अनस
ु धान तथा
४
परामश सेवास ब धी कायिविध, २०६७” वीकृत
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी गरी लागू ग रएको र सोही कायिविधअनस
ु ार नै परामश
अिनलकुमार िस हा, ०७२-CR-१६६४, ाचार, सिमित गठन भई काय गरेको देिख छ, उ कायिविधले
नेपाल सरकार िव. खगे साद भ राईसमेत
गठन गरेको सिमितले िविभ न कायादेशअनस
ु ार काय
आवेदन शु क २०६५ सालमै िलइसके को गरेको देिखएबाट यसरी गरेको कामको भु ानीलाई
त यलाई आरोपप ले समेत वीकार गरेको र एक
ाचारज य काय भ न निम ने ।
पटक स ब धन शु क िलइसके को अव थामा सोही
िव विव ालयबाट स पादन ग रनु पन
आवेदनका आधारमा स ब धन िदँदा पनु : स ब धन िविभ न कामको लािग सवारी साधन योग भएको
शु क िलनपु न अिनवायता रहेको देिखन नआउने ।
अव थामा य तो योजनमा भएको इ धन खच
पोखरा िव विव ालयज तो िविभ न औिच यपूण रहेकै देिखने ।
िवषयमा काय गन िनकायले बदिनयत नराखी िविभ न
ाचारको अिभयोग दाबी िलँदैमा िबना माण
सं था, यि लाई उपयु ताका आधारमा उपल ध
ाचारज तो ग भीर अपराधमा सजाय गन
गराएको आिथक सहयोगमा ितवादीह को बदिनयत िम दैन । िविध र ि याको अवल बन गरी
गरी िहनािमना गरेको भ ने नदेिखने ।
सदिनयतसाथ गरेका कामकारबाहीलाई ाचारज य
अनस
ु धान के को थापना गन पोखरा काय भनी घोिषत गन हो भने सावजिनक सं थामा
िव विव ालय ऐन, २०५२ तथा िनयमावलीमा रहेका वा रा सेवक कमचारीले कानूनबमोिजम
नै यव था भई सोहीअनु प थापना भएको तर पाएको काम कत य र अिधकारको योग गन नसक
िव विव ालय सभाबाट पा रत हन बाँक रहेको काय स चालनमा नै बाधा पु न जाने ।
कायलाई ाचार भ न निम ने ।
ाचार िनवारण ऐनको उ े य पिन समाजमा
कमचारीलाई अित र समय काममा सदाचार, आिथक अनशु ासन र नैितकता कायम रा ने
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हो । आफूलाई तोके को िज मेवारी िविध र ि याको
उपयु
िववेिचत आधार माणबाट
अवल बन गरी सदिनयतसाथ स प न गरेकोमा य ता िनवेदकउपर भेदभावपूण त रकाबाट कानूनको योग
कायलाई ाचारको कोटीिभ रा न निम ने ।
गरी िनवेदकलाई नोकरीबाट बरखा त गन गरी भएको
तसथ उपयु िववेिचत आधार कारणबाट िनणयलाई कानूनस मत भ न निम ने हँदा सश
ितवादीह ी खगे साद भ राई, ी मानबहादरु
हरी बल िव वािसनी गण किपलव तु च ौटाका
के .सी., ी के शरजंग बराल, ी ओम काश शमा, सश हरी उपरी कबाट िमित २०७०।१२।१७ मा
ी यादव थापा, ी ह रबहादरु खड् का, ी गोबधन सेवाबाट हटाउने गरी गरेको िनणयलाई सदर गरेको
भ राई, ी सरु शे साद बा तोला, ी च मिण पि चम े ीय सश हरी बल मु यालय मिु नाथ
पौडेल, ी रिव साद बराल, ी िवनोद साद बािहनी पोखराको िमित २०७२।४।१५ को िनणय
ढकाल, ी ई रच बािनया, ी भवानी साद पा डे, िु टपूण देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
ी ई साद ितवारी, ी पदमबहादरु शाही, ी
अब िनवेदक .ह.कणबहादरु कुँवरलाई
दीपकराज पौडेल, ी ाने र शमा, ी होमबहादरु पिन .स.िन. ा रका था को सरहको त कालीन
थापा मगर, ी पूणच शमा, ी बलराम भ राई, ी सश हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४(क)
वु साद अयाल, ी कणवीर पौडेल े ी, ी रामे र (५) बमोिजम त लो पदमा घटुवाको सजाय कायम
भ डारी र ी सरु शे बरालसमेतले आरोिपत कसरु बाट गरी पनु बहाली गनु भ ने िवप ीह को नाउँमा
सफाइ पाउने ठह याई िवशेष अदालत, काठमाड बाट परमादेशसमेत जारी हने ।
िमित २०७२।४।१८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
सदर हने ।
क यटु र: च दनकुमार म डल
इजलास अिधकृत : मक
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
ु ु द आचाय
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ६
५
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
१
ड बरबहादरु शाही, ०७२-WO- ०३१२, उ षे ण, मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
कणबहादुर कुँवर िव. गृह म ालय, िसंहदरबारसमेत
धान म ल, ०७१-CR-१२०६, कत य यान र
नेपालको संिवधानको धारा १८ ारा द कुटिपट, कारसाङ वाइवा तामाङ िव. नेपाल सरकार
समानताको हकले कसैलाई पिन कानूनको समान
ितवादी कारसाङ वाइवाले माइलीमाया
संर णबाट वि चत ग रने छै न भ ने ट गरेको वाइवा र जमु ान िसंह िघिसङलाई कुटिपट गरेकोमा
छ । कानूनको समान संर ण भ नाले कानूनको योग उपचारको ममा मकवानपरु अ पतालमा जमु ान िसंह
गदा समान ि थितका यि ह मा असमान पमा िघिसङको मृ यु भएको भ ने जाहेरी दरखा त तथा
योग ग रनु ह न भ ने हो । कानूनको समान संर ण टाउकोको दायाँतफ फुटी िभ को हड् डी देिखएको
समान ि थितका यि लाई िदइनपु न समान यवहार तथा दायाँ आँखासमेत फुटी रगतप छे भएको भ ने
हो । समान यि ह का बीचमा भेदभाव ग रएको जमु ान िसंह िघिसङको लास जाँच मचु ु का रहेको
देिखएमा समानताको हक ि याशील हने ।
देिख छ । पीिडत माइली माया वाइवाको घाउ जाँच
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ितवेदनबाट िनजको दािहने हातको नाडी भाँिचएको
ततु वारदात घटेको देिख छ । माइलीमाया ितवादी
भ ने देिख छ । टाउकोको चोटको कारण मृ यु भएको कारसाङ वाइवाको ीमती भए पिन िनजलाई यी
भ ने जमु ान िसंह िघिसङको शव परी ण ितवेदन ितवादीले कुटिपट गरेको काय कानूनिवपरीत
रहेको, ितवादीको अनस
ु धान अिधकारीसम तथा भएकोले सोलाई रो न गएको अव थामा जमु ान िसंह
अदालतको बयानलगायत बिु झएका यि ह को िघिसङलाई नै मरणास न हने गरी कुटिपट गरेको र
कागज र बकप समेतको आधारमा मतृ क जमु ान िसंह उपचारको ममा िनजको मृ यु भएको हँदा िनज
िघिसङको मृ यु कत यबाट भएको तथा माइलीमाया ितवादीले पनु रावेदन िजिकर िलएझ आ मर ाको
वाइवाको हात भाँिचई अङ् गभङ् ग भएको भ ने ततु
ममा यान मन गएको भ न सिकने अव था पिन
वारदातको त य थािपत हन आउने ।
नदेिखने ।
मतृ कको टाउको फुटेको, आँखा फुटी
अब िनज ितवादी करसाङ वाइवा
तिव त भएको तथा नाकमा समेत घाउचोट लागेको तामाङलाई हन स ने सजायको स दभमा िवचार
भ ने लास जाँच मचु ु काबाट देिखएको छ । टाउकोको गदा िनज ितवादीले आ नो ीमती माइलीमायालाई
चोटको कारण मृ यु भएको भ ने शव परी ण कुटिपट ग ररहेको अव थामा बचाउनको लािग
ितवेदनसमेतले देखाएको अव था छ । ितवादीले आएका ससरु ा जमु ान िसंह िघिसङलाई समेत टाउको
अिधकार ा त अिधकारीसम तथा अदालतमा बयान लगायतको संवेदनशील अङ् गमा पटकपटक हार
गदासमेत आफूले माइलीमाया र जमु ान िसंहलाई गरेको देिख छ । यसरी यी ितवादीले आफूले ग ररहेको
लाठीसमेतले कुटिपट गरेको हो भनी वारदातमा सािबत गैरकानूनी कामबाट रो न आएका मािनसलाई नै
रही बयान गरेको देिख छ । िनजको सो बयानलाई मरणास न हने गरी कुटिपट गरेको देिखँदा िनजलाई
जाहेरी, लास जाँच मचु ु का, घाउ जाँच ितवेदन, शव मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम
परी ण ितवेदनसमेतले पिु ग ररहेको अव थासमेत सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गरी भएको
देिखने ।
पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा मा न
ितवादीले उ वारदात आ मर ाको ममा निम ने ।
घटेको हो भनी िजिकर िलएको छ । सो स ब धमा
अतः उि लिखत त य माणको आधारमा
हेदा िनजले अिधकार ा त अिधकारीसम बयान ितवादी करसाङ वाइवा तामाङले जमु ान िसंह
गदा तथा अदालतमा समेत बयान गदा उ कुराको िघिसङलाई कत य गरी मारेको र माइलीमायाको हात
िजिकर िलएको अव था देिखँदनै । पनु रावेदन गदाको भाँची कुटिपटको २ र ६ नं. बमोिजम अङ् गभङ् ग
अव थामा मा सो कुराको िजिकर िलएको अव था कसरु समेत गरेको भ ने स माण पिु हन आएकोले
छ । ततु वारदातको अव था हेदा पिन ितवादीलाई िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३)
मतृ कले यानै मानस मको काय ग रसके को र सो नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन गरी तथा
अव थामा भरम दरु कोिसस गदा पिन उ कायबाट सव वसिहत ज मकै दको सजाय भएकोले ऐजन
ब ने अ य उपाय नरहेको ि थितमा ितवादीले हार कुटिपटको ६ नं. बमोिजम दईु वष कै द सजाय ग ररहन
गदा वारदात घटेको भ ने पिन नदेिखने ।
परेन भनी का ेपला चोक िज ला अदालतबाट भएको
आ नो ीमतीलाई कुटिपट ग ररहेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
अव थामा जमु ान िसंह िघिसङले बचाउन जाँदा िमित २०७०।८।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
19

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, मङ् िसर - १
हने ।
देिखयो । सु अदालतमा बयान गदा नै यी ितवादीले
इजलास अिधकृत: रामु शमा
आफू १७ वष लागेको भनी बयान गनका
ु अित र
क यटु र: मि दरा रानाभाट
आफूले पूरानो रसइवी भएका कारण बाटोमा बेलक
ु
इित संवत् २०७३ साल पस
२७
गते
रोज
४
श
भ
म्
।
ए
लै
िहँ
ि
डरहे
क
ो
अव
थामा
म
त
कलाई
दे
ख
ी
यसलाई
ृ
ु
ु
२
आज मा रिद छु भनी घरबाट च कु िलई गई बाटोमा
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना पछािडबाट धके ली लडाई च कुले पटकपटक छाती र
धान म ल, ०७१-CR-०९०७, कत य यान, पेटमा हार गरी मारेको भनी बयान गरेकोसमेत देिखँदा
कालुराम भ ने िवरबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार िनजले योजना बनाई मान नै मनसाय बनाई मतृ कलाई
पनु रावेदक / ितवादीउपर िकटानी जाहेरीमा मारेको देिखने ।
परेको र अनस
आफू २०५४।११।२८ मा ज मेको गा.िव.स.
ु धान अिधकारी तथा अदालतमा
समेत यी पनु रावेदकले आफूले घरबाट च कु िलई को अिभलेखबाट देिखएकाले सोही आधारमा उमेर
गई ओरालो बाटोमा पछािडबाट धके ली लडाई गणना गरी बालबािलकास ब धी ऐनको आधारमा
पटकपटक च कुले पेट र छातीमा हार गरी मारेको सजायमा कम ग रपाउँ भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको
हो भनी कसरु मा सािबत भई बयान गरेको देिख छ । देिखए पिन िनजले गा.िव.स. मा िमित २०७०।९।८
यी पनु रावेदकले मतृ कलाई मान योग गरेको च कु मा ज म दता गराएको देिखयो । िमित २०७०।८।३
र वारदातको अव थामा यी पनु रावेदकले लगाएको मा वारदात घटाएको र सो िमितभ दा पिछ िमित
पाइ टसमेत ियनको घरबाटै बरामद भएको, हरीमा २०७०।९।८ मा ज मदता गराएको देिखएको तथा
कागज गन रामबहादरु तामाङ, पृ वी तामाङ, धनमाया पनु रावेदक आफै ँ ले सु अदालतमा बयान गदा आफू
तामाङलगायतले कागज गदा यी पनु रावेदकले नै १६ वष पूरा भई १७ वष लागेको भनी लेखाएको
मतृ कलाई मारेको सनु ेको भनी ग रिदएको कागज तथा अव था हँदा गा.िव.स. मा िमित २०७०।९।८ मा
सोही यवहारको िक मत अिधकारीको घटना िववरण ग रएको ज मदतालाई िव सनीय मा न िम ने
कागजसमेतबाट यी पनु रावेदकले नै मतृ कलाई मारेको नदेिखँदा यी पनु रावेदकलाई उमेर नपगु ेको भनी
भ ने देिखने ।
बालबािलकास ब धी ऐन, योग गरी सजाय गन िम ने
छातीको बीच भाग र पेटमा लामो घाउ देिखन नआउने ।
देिखएको भ ने बेहोराको लासजाँच मचु ु का तथा
मतृ कलाई परु ानो रसइवी साँ ने उ े यले
म ृ यक
ु ो कारण Multiple Sharpe force injured योजना बनाई ए लै बाटोमा िहँिडरहेको देखी घरबाट
to the chest and abdomen भ ने शव परी ण च कु लगी अँ यारो बाटोमा लडाई च कुले पटकपटक
ितवेदनको बेहोराले पनु रावेदक / ितवादीले यस छाती र पेटमा हार गरी िनममतासाथ मतृ कलाई मारेको
अदालतमा समेत गरेको बयानलाई समथन ग रिदएको देिख छ । यसरी योजना र मनसाय बनाई िनममतासाथ
देिखँदा पनु रावेदकको च कुको हारले नै मतृ कको मतृ कलाई मारेको प देिखएको अव था हँदा य तो
मृ यु भएको भ ने नै देिखने ।
ू रतापूवक भएको अपराधमा अ.बं.१८८ नं. लगाई
पनु रावेदकले सु अदालतमा बयान गदा सजाय घटाउनसमेत िम ने देिखन नआउने ।
आफू १६ वष पगु ी १७ वष लागेको भनी बयान गरेको
अतः उि लिखत त य, माण र
देिख छ भने िमित २०७०।८।३ मा वारदात भएको कारणसमेतबाट ितवादी कालरु ाम भ ने िवरबहादरु
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तामाङलाई मल
ितवादी िदलचन राना वारदात थलमा
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
को कसरु मा ऐ. महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय उपि थत रहेको देिखएको र िनज ितवादी र मतृ कबीच
गन गरेको सु धािदङ िज ला अदालतको फै सला लेनदेनको िवषयमा पिहलेदिे ख नै रसइवी रहेको,
सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट वारदात थलमा उपि थत यि ह ले ितवादी
िमित २०७१।१।२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा िदलचन रानाले कुटिपट गरी छतबाट फालेको हो भनी
सदर हने ।
गरेको कागजसमेतबाट िनज ितवादी िदलचन राना र
इजलास अिधकृत: रामु शमा
मतृ क पिु लस चौधरीसँग लेनदेनको िवषयमा झगडा भई
क यटु र: रमला पराजल
पिहलादेिख नै रहेको रसइवी साँ नको लािग मतृ कलाई
ु ी
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २७ गते रोज ४ शभु म् । मान मनसायले कुटिपट गरी ट् यवु ेलको वाटरको
३
छतबाट फािलिदएका कारण पिु लस चौधरीको मृ यु
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना हन गएको देिखएकोले िनजलाई आरोिपत कसरु मा
धान म ल, ०७१-CR-०९७३, कत य यान, सजाय गन गरी भएको फै सलालाई अ यथा भ न
िदलचन राना िव. नेपाल सरकार
िमलेन । ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
सहअिभयु
भाइलाल चौधरीले यी पाउनपु दछ भनी िनजको पनु रावेदन िजिकर र िनजको
ितवादीलाई गरेको पोल अनस
ु धानको ममा कागज तफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक अिधव ाको बहस
गन यि ह को बेहोराबाट समेत समिथत भएको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
देिख छ । ितवादी िदलचन रानाको अदालतमा भएको
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
बयानबाट िनज वारदात थलमा उपि थत रहेको िदलचन रानालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
देिख छ भने सो वारदातमा अका ितवादी भाइलाल १ नं. िवपरीतको अपराधमा ऐ.महलको १३(३) नं.
चौधरीको संल न यी ितवादीको बयानबाट समेत बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई कै लाली
देिखएको छै न । यसरी सहअिभयु आफू आरोिपत िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी
कसरु मा इ कार रही अ य कसैलाई गरेको पोल िमिसल पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित २०७१।८।२३
संल न अ य माणबाट समिथत हन आएको ख डमा मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
य तो पोललाई माणको पमा हण गनु नपन कुनै इजलास अिधकृत: रामु शमा
यिु यु कारण नदेिखने । वादीको सा ीले ितवादी क यटु र: रमला पराजल
ु ी
िदलचन रानाले पिु लस चौधरीलाई कुटिपट गरी मारेको इित संवत् २०७३ साल पस
ु २७ गते रोज ४ शभु म् ।
होइन भनी बकप गरेको देिखए पिन िनज सा ी
वारदातको य दश होइनन् । यसका अित र िनज
इजलास नं. ७
ितवादीले अनस
ु धानका ममा िनजलाई गढाउ गन
गरी कागज लेखाएका यि ह आ नो बेहोरा फरक
१
पन गरी बकप गरेको देिखए पिन वारदात भएको लामो मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
समयप ात् िनजह अदालतमा उपि थत भई बकप खड् का, ०६८-CR-०७७४, कत य यान, नेपाल
गरेकोबाट िनजको बेहोरा फरक पन स ने कुरालाई सरकार िव. कणबहादुर िव.क.समेत
पिन इ कार गन निम ने ।
कत य यानज तो संगीन मु ामा कसैउपर
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अिभयोग लगाउनु मा पया हँदैन अिभयोगबमोिजमको वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
काय ितवादीबाट भयो भएन भनी अिभयोजन प ले उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन
शंकारिहत तवरबाट मािणत गन स नपु न याियक नसिकने ।
मू य मा यता, एवम् थािपत निजर िस ा तसमेतबाट
अतः उपयु िववेिचत आधार, माण तथा
ितवादी सिु नलकुमार मा वाउपरको वादी दाबी कारणबाट ितवादी अिवरल भ ने सिु नल मा वा
िमिसल संल न कागजात, सबदु माणबाट व तिु न िल बल
ु ाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी र
तवरले पिु हन नसके को ततु मु ामा ितवादी अ य ितवादीह कणबहादरु िव.क, िनङते बा
सिु नलकुमार मा वालाई आरोिपत कसरु मा सफाइ शेपा, काजीमान बनेम िल बूलाई मल
ु क
ु ऐन,
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सला यानस ब धीको महलको १७(३) बमोिजम १ वष ६
िनजको हकमा िमलेकै देिखन आउने ।
मिहना कै द सजाय हने ठहर गरी भएको सु ता लेजङ
ु
ितवादीह कणबहादरु िव.क, िनङते बा िज ला अदालत र सोही फै सलालाई सदर गन गरी
शेपा, काजीमान बनेम िल बक
ु ो कसरु ज य पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६८।३।५ मा
कायमा सहभािगता रहेको बारेमा वीकारी बयान भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरेको ि थित, यान मरेको अव था तर िनज इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
ितवादीह को मतृ कलाई मानपनस
मको कारण, क यटु र: मि जता ढुंगाना
ु
रसइवी एवम् ि थितह नदेिखएको अव था य िप इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभु म् ।
िनजह समेत वारदात थलमा उपि थत भई यान
२
मन निदन के ही य न बचावटका उपाय अवल बन मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मीरा
गरेको भ ने नदेिखँदा यान मरेको देिखएको ि थितमा खड् का, ०६८-CR-०४३५, जबरज ती करणी र
िनजह को कसरु ज य कायमा संल नताको मा ा र डाँका, नेपाल सरकार िव. उ मान िमयाँसमेत
सोको गा भीय एवम् प रणामसमेतको आधारमा िनज
जबरज ती करणी र डाँका ज तो संगीन
ितवादीह लाई जनही १ वष ६ मिहना कै द सजाय अपराधमा पीिडत जाहेरवाली र च मिदद गवाह
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सला भिनएक जाहेरवालाक छोरी वयम्ले अदालतमा
िनजह को हकमा समेत अ यथा नदेिखने ।
आई ग रिदएको बकप मा ितवादीह उ मान िमयाँ,
ितवादीह वारदात थलमा मौजदु रहेको मिु लम िमयाँ र सराज िमयाँको आरोिपत कसरु ज य
अव था देिखए तापिन मु य पमा यान मान कायका कायमा संल नता रहेकोबारे भ न सके को पाइँदैन ।
िनि त िनजह नै िज मेवार रहे भएको भ ने त य व तिु थित मचु ु काका यि सरु े दाहालले समेत
िमिसल संल न माण कागजातबाट खु न नआएको अदालतमा आई वारदातको भोिलप ट घटनाबारे
अव था एवम् सोतफको वादी दाबी अिभयोजन थाहा पाएको हो, को कसले डाँका र जबरज ती करणी
प ले सबदु माणबाट पिु गन नसके को अव थामा गरेका हन् थाहा भएन (स.ज ५ मा) र हरीमा भएको
ितवादीह को कसरु ज य कायमा रहेको भूिमकालाई आ नो कागज हरीले नै तयार गरेको र सो आफूलाई
िव ेषण गरी मा सजाय कायम गनपन
याियक नसनु ाई सिहछाप मा गन लगाएको हो भनी ग रिदएको
ु
मू य मा यता रहेको अव थामा ितवादीह लाई बकप बाट िनज ितवादीह उ मान िमयाँ, मिु लम
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने िमयाँ र सराज िमयाँको आरोिपत कसरु मा संल नता
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रहेको कुरा सबदु माणका आधारमा पिु भएको भएको बेहोरा र पीिडत जाहेरवालीको वा य परी ण
नदेिखने ।
ितवेदनसमेतबाट ितवादी जवार िमयाँको अिभयोग
िनज
ितवादीह उपर जाहेरवाली, दाबीबमोिजम डाँकासिहतको जबरज ती करणीको
िनजक छोरी एवम् व तिु थित मचु ु काका यि
वारदातमा संल नता रहेको देिखने ।
एवम् सह ितवादीह समेतको कसरु मा संल नता
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(४) मा,
रहेको भ ने अदालतसम को िनजह को बकप मा “डाँका गनलाई िबगोको डेढी बढाई ज रवाना गरी
पोलसमेत रहेको नदेिखएको, ितवादीह का पिहलो पटकलाई ६ वष कै द गनपछ”
ु भ ने कानूनी
सा ीह ले अदालतमा िनज ितवादीह ले आरोिपत यव था रहेको छ । यस कानूनी यव थाका आधारमा
कसरु नगरेको भ ने बेहोराको बकप ग रिदएकोसमेत िनज ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम डाँकाको
आधारबाट के वल जाहेरी दरखा तलाई मा आधार कसरु मा चोरीको १४(४) नं. बमोिजम ६ वष कै द र िबगो
मानी ितवादीह उ मान िमयाँ, मिु लम िमयाँ र सराज
.१,०३,०००।– र सोको डेढीसमेत गरी हन आउने
िमयाँलाई डाँका तथा जबरज ती करणीको कसरु मा
.१,५४,०००।– ज रवाना हने र िनज ितवादीले
दोषी मक
ु रर गनु यायका मा य िस ा तिवपरीत हने पीिडत जाहेरवालीलाई जबरज ती करणीसमेत गरेको
हँदा िनज ितवादीह लाई आरोिपत कसरु मा सफाइ थािपत भएको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
िदने गरी भएको सु फै सलालाई सो हदस म सदर करणीको महलको ३(५) नं. मा रहेको “बीस वष वा
गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको फै सला िनज सोभ दा बढी उमेरक मिहलालाई जबरज ती करणी
ितवादीह को हकमा अ यथा नदेिखने ।
गनलाई पाँचदेिख सात वषस म कै द सजाय ह छ”
पीिडत जाहेरवालीको अनहु ार तथा शरीरमा भ ने कानूनी यव थाका आधारमा िनजलाई ५ वष
घाउ खत लागेको भ ने िनजको वा य परी ण कै द सजाय हने, साथै द ड सजायको १० नं. बमोिजम
ितवेदन र च मिदद गवाहका पमा देिखएक ठूलो खतको सजाय हने तथा सानो खतको सजाय
जाहेरवालाक छोरी र जाहेरवाली वयम्ले अदालतमा नखािपने हँदा सोहीबमोिजम ६ वष कै द र ज रवाना
बकप गदा डाँका वारदात र जबरज ती करणी हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको
गरेको भनी यी ितवादीउपर पोल गरी बकप गरेको फै सला िनजको हकमा सो हदस म िमलेकै देिखने ।
पाइयो । िनजह ले आफूउपर गरेको सो पोल गनपन
पीिडत जाहेरवालीउपर ितवादी जवार
ु
कारण के परेको हो ? ितवादीले भ न सके को िमयाँले जबरज ती करणीको वारदात गरेको देिखएको
देिखँदैन । मौकामा आरोिपत कसरु मा सािबत र पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िनजलाई
रहेका ितवादी जवार िमयाँले आ नो मौकाको जबरज ती करणीतफ समेत सजाय हने ठहर गरी
बयानलाई अ यथा हो वा आ नो इ छा िव को फै सला गरेको देिखएको अव थामा ितवादी जवार
हो भ ने व तिु न सबदु माणबाट समथन गराउन िमयाँबाट पीिडतलाई ितपूितसमेत भराई िदनपु नमा
सके को अव था देिखँदैन । यसरी िमिसल संल न सो स ब धमा के ही नबोली भएको पनु रावेदन अदालत,
ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, घटना थल कृित िवराटनगरको िमित २०६७।११।१२ को फै सला
मचु ु काको बेहोरा, कोशी अ चल अ पतालबाट ितवादी जवार िमयाँबाट ितपूित नभराएको हदस म
भएको जाहेरवालीको घा जाँच के स फाराममा उ लेख के ही उ टी भई िनज जाहेरवालीले ितवादी जवार
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िमयाँबाट ितपूितबापत .२५,०००।– भराई पाउने । उि लिखत त यह बाट ितवादी खस
ु ीराम चौधरीले
इजलास अिधकृतः कमलका त जोशी
िवना इजाजतको भ वा ब दक
ु र यसमा योग हने
क यटु र: अिभषेककुमार राय
बा दसमेत आफूसाथ राखेको ट हन आएको हँदा
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभु म् ।
िनज ितवादीले अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु
३
गरेको वत: पिु हन आउने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ितवादी खस
ु ीराम चौधरीबाट के वल १००
तेजबहादुर के .सी., ०७०-CR-१६७१, हातहितयार ाम बा द बरामद भएको अव थामा िनजले बोके को
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. खुसीराम चौधरी
भ वा ब दक
ु मा बा दलगायतका िचजव तु राखेपिछ
ितवादी खस
ु ीराम चौधरीले अिधकार ा मा यसले हातहितयारको व प िनधारण हने
अिधकारीसम बयान गदा मैले बटैयामा कमाएको हो । बा द िवनाको यसरी ब दक
ु राखेको अव थाको
य राज भ को मसरु बारीमा फालेको अव थामा कुनै अथ रा दैन । य तो अव थामा बरामद भएको
२०६३ साल चै मिहनामा पाई मैले हालस म खरखजानाको योग वा स दभ िवचारणीय ह छ ।
उ हितयार बा द आ नै घरमा लक
ु ाई राखेको जनु स दभ कही ँकतैबाट खु दैन । ितवादी खशु ीराम
अव थामा िमित २०६८।१२।१२ गते उ भ वा चौधरीको अनस
ु धान अिधकारीसम को बयान तथा
ब दक
ु लोड गरी साथमा बोक आ नै भाइ िव टु अदालतको बयान, हरी ितवेदन र मौकामा कागज
चौधरीको घर भेटघाट गन गएको अव थामा िनज गन यि ह समेतको बयानबाट बरामद भएको १००
भाइको घर निजकै को बाटोमा अचानक पट् कन गई ाम बा द ितवादीले बोके को भ वा ब दक
ु मा योग
फायर भएपिछ हरीले मलाई फे ला पारी प ाउ गरी गनस मको मा योजनका लािग साथमा राखेको
याएका हन् । मसँग हातहितयार रा ने अनमु ित भ ने खु न आउँछ । सोबाहेकको अ यथा योजन
छै न । बरामद भएको भ वा ब दक
ु ेको देिखएन । तसथ बरामद भएको १०० ाम
ु र १०० ाम बा द खल
मबाट बरामद भएको हो भ ने खल
ु ाइिदएको पाइ छ बा दलाई मा आधार िलई तथा दफा २०(३)(क)
भने सोही बेहोरालाई समथन हने गरी िनज ितवादी बमोिजमको अव था िव मान नहँदा नहँदै पिन छु ै
वयम्ले िज ला शासन कायालय, कै लालीमा खरखजानास ब धी कसरु मानेर सजाय गन निम ने
बयान गरेको पाइ छ । साथै उि लिखत बेहोरालाई देिखँदा ततु पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
समथन गद यी ितवादीसँग िमित २०६८।१२।१२ नसिकने ।
गते बेलक
तसथ, ितवादी खस
ु २०:३० बजेको समयमा ग ती हरीले
ु ीराम चौधरीलाई
ितवादी खस
ु ीराम चौधरीबाट भ वा ब दक
ु एकथान हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को (दो ो
र बा द १०० ाम मालाखेती गा.िव.स. वडा नं.२ मा संशोधन, २०६४ सिहत) दफा ३(२) को कसरु गरेको
बरामद गरेको ठीक साँचो हो भनी सजिमन मचु ु काका पिु भई िनजलाई सोही ऐनको दफा २०(२) बमोिजम
यि ह पूणबहादरु म ल र मानबहादरु मडैले
.६०,०००।- (साठी हजार) ज रवाना तथा बरामद
िज ला शासन कायालय, कै लालीमा बकप गरेको भएको भ वा ब दक
ु , ऐ. मा योग हने बा दसमेत
पाइ छ । ितवादी खस
ु ीराम चौधरीको साथबाट भ वा ऐनको दफा १६ बमोिजम जफत हने ठह याई िज ला
ब दक
ु थान-१ र १०० ाम बा दको िड बा थान-१ शासन कायालय, कै लालीबाट िमित २०६९।९।१८
बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु का रहेको पाइ छ । मा भएको फै सला मनािसब हने ठहरी पनु रावेदन
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अदालत, िदपायलबाट िमित २०७०।०४।२१मा जीव त कायम रिहरहन स छ भनी कुनै कानूनले
भएको फै सला िमलैके देिखँदा सदर हने ।
प रक पना गरेकोसमेत नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: िदपे ितवारी
वादीको आमा राजे वरी े जीिवत छँदाका
क यटु र: प ा आचाय
अव थामा वादी र िनजक आमाबाहेकका अ य
इित संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभु म् । अंिशयार कोही नरहेकोले यी वादीको हकमा िनजक
४
आमा नै मूली भई वादीले िनज आमाबाट अंश पाउने
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी अंिशयारको पमा रहेको अव था देिखएकोले वादीको
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CI-००९९, अंश चलन, आमाको नाउँमा रहेको स पि जनु सक
ु ै बेहोराले ा
नरे े री े समेत िव. िदपकुमार े
हन आएको देिखए तापिन छोरा वादीको लािग सो
वादीले आ नी आमाउपर अंशको दाबी गरी स पि पैतक
ृ स पि सरह देिखन आउने ।
ततु मु ा दायर गरेप चात् आमाको मृ यु भएकोले
वादीले िफराद दायर गदाका अव थामा
यी वादी र िनजक आमासमेतले वादी भई िमित त काल कायम रहेको अंिशयाराको जीिवत
२०६०।५।१ मा दायर गरी िमित २०६४।३।११ उपि थितका आधारमा नै आ नी आमा राजे वरी
मा तामेलीमा रहेको मु ामा ियनै वादीले सो मु ाक
े लाई अंिशयार सं या देखाई िफराद दायर गरेको
वादीम येक व. आमाको हकमा मु ा सकार गरी र उ अंिशयाराको भौितक जीवन ाकृितक पमा नै
उ मु ामा िमित २०६७।२।९ मा गरेको िमलाप लाई समा हँदाका अव थामा सोबमोिजमको अंिशयाराको
कही ँकतैबाट चनु ौती िदएको नदेिखएकोले सो सं यासमेत सोहीबमोिजम समा भएको पिु हँदाहँदै
िमलाप को अि त वसमेत जीव त रिहरहेको देिखने । पिन यी वादीको हकमा उ स पि मा २ भागको
वादीले
ततु मु ाको िफराद दायर १ भाग अंश हक कायम ग रिदने गरी सु िज ला
गरेप चात् आमाले आ नो जीवनकालमा िमित अदालतले गरेको उ िु टपूण फै सलालाई उ टी गरी
२०६५।९।२ ग रिदएको िलखतका आधारमा वादीले वादीको एकलौटी हक हने गरी पनु रावेदन अदालत,
आ नो अंश हकको दाबी गन पाउने उ नैसिगक पाटनबाट िमित २०७०।१२।२३ मा भएको फै सला
हकलाई एकाितर कुि ठत गन िम ने देिखँदैन भने िमलेकै देिखन आउने ।
अक ितर कुनै अंिशयाराको मृ यु भइसके प चात्
तसथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
कुनै पिन कृि म िलखतले सोही मतृ अंिशयारलाई वादीले राजे वरी े को स पि बाट दईु भागको
िजव तता दान गन गरी अक कुनै अंिशयाराको ज म एक भाग अंश पाउने ठह याई सु काठमाड िज ला
िदनस छ भनी मा न िम नेसमेत नहने ।
अदालतबाट िमित २०६८।८।२० मा भएको फै सला
वादीको एक मा अंिशयाराको पमा रहेक उ टी गरी वादीको एकलौटी हक कायम ग रिदने
िनजक आमा राजे वरी े को मृ यपु चात् वादीको ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित
हकमा वतः अंिशयाराको सं या नै घटेको देिखएकोले २०७०।१२।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
य तो अव थामा सो व.आमाले आ नो जीवनकालमा हने ।
ग रिदएको कुनै िलखतलाई टेकेर व. आमाको तफबाट इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
मु ामा ितवाद गनस मको अिधकार दान ग रिदएकै क यटु र: मि जता ढुंगाना
आधारमा मा अंिशयाराको सं या पूववत् पमा नै इित संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभु म् ।
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यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार कायालयबाट भएको िनणयउपर यस अदालतमा
फै सला भएका छन्:
िनवेदकका दाजु निवन हसेन िमयाँको तफबाट
§ ०७२-CI-१६३७, हालैको बकस िलखत उ ेषण रट दायर भई तोिकएको तारेखसमेत गज
ु ारी
बदर, िदपकुमार े िव. नरे े री बसेका कारण उ रट िनवेदनमा अि तम फै सला
भएको देिखएको, िमित २०५६।६।११ को िनणयले
े समेत
§ ०७२-CR-१७४३, जालसाजी, िदपकुमार मोही लगत क ा भइसके को हँदा वादी दाबी नपु ने
ठहर गरी सु भूिमसधु ार कायालय, मोरङबाट िमित
े िव. नरे े री े समेत
५
२०६९।१२।२६ मा भएको फै सलाउपर पनु रावेदन
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी परी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित
तेजबहादरु के .सी., ०७१-WO-०३७६, उ ेषण / २०७१।२।६ मा भूिमसधु ार कायालयको फै सला सदर
परमादेश, हसेन िमयाँ िव. भूिमसुधार कायालय, मोरङ, गरी उ मोहीस ब धी िववाद अि तम भइसके को हँदा
िवराटनगरसमेत
हाल २०७१ सालमा मा िनवेदकले िवल ब गरी रट
िक.नं. १८३ को ज गाका स ब धमा एकै िनवेदन गन आएको देिखँदा पनु : उ िवषयमा वेश
प रवारको मोही लगत क ा ग रपाउँ भनी स तोष साद गरी िनणय गन िवल बको िस ा तले समेत िम ने
रौिनयारले िनवेदकका िपताको जीवनकालमा नै नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन
िपता अथात् मोही जैनिु न िमयाका िव मा परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
भूिमसधु ार कायालय, मोरङमा िनवेदन िदई सोउपर इजलास अिधकृत: कोशले वर वाली
कारबाही च दै जाँदा िनवेदन दाबीबमोिजम मोही क यटु र: अिभषेककुमार राय
लगत क ा गन गरी भूिमसधु ार कायालय, मोरङबाट इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् ।
िमित २०५६।६।११ मा िनणय भएको देिख छ । सो
६
िनणयउपर यी िनवेदकले यस सव च अदालतसम मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
उ ेषण रट दायर गरेकोमा रट िनवेदकले तारेख तेजबहादुर के .सी., ०७१-WO-०२८०, उ ेषण
गज
ु ारेको हँदा िमित २०५८।७।२८ मा उ रट तामेली / परमादेश, ओमकुमार दाहाल िव. नेपाल रा बक,
रहन गएको िमिसल संल न ितिलिपबाट देिख छ । बालुवाटारसमेत
दाबीको िक.नं.१८३ को ज गाको मोही ियनै िनवेदकका
सामा यतः सनु को योग गहनाको पमा
बाबु जैनिु न िमयाको नाउँको लगत क ा गन गरी हने हो । यि ले सनु ख रद गरे पिन िब गन,
िमित २०५६।६।११ मा िनणय भई सो िनणयउपर गरगहना बनाउन सनु यापारीकोमा नै जानपु न ह छ ।
यी िनवेदकको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरमा यि ले काँचो सनु लगाएर िहँड्ने पिन होइन । यसैले
पनु रावेदन परी भूिमसधु ार कायालयको िनणय सदर भई िवधाियकाले िनमाण गरेको ऐनबमोिजम नेपाल रा
अि तम भई बसेको अव थामा कानूनत: यी िनवेदकका बकलाई अिधकार िदई िवदेशी िविनमय अपचलन
नाउँमा मोही नामसारी हन स ने अव था नदेिखने ।
नहोस् भनेर के ीय बक आफै ँ ले सनु ख रद गरी सनु
तसथ, एकै प रवारका यि ज गाधनी र चाँदी यवसायीलाई िब गरेकोलाई अ यथा भ न
मोही भएको देिखएको भ नेसमेतका आधारमा िमित निम ने ।
०५६।६।११ मा मोही लगत क ा गन गरी भूिमसधु ार
नेपाल रा बकले सनु को कारोबारलाई समेत
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यवि थत गन, सनु आयात गन स ब धमा िनयमन, यी ितवादीह को संल नता रहेको भ ने कुराको
िनय ण एवम् यव थापन गन नस ने भ ने पिन व तिु न माण वादी प बाट पेस हन सके को
हँदनै । सनु को कारोबारमा के ही िनय ण गन देिखँदनै । मतृ कको घरमा डेरामा बसेको कारणले
तथा आयातमा प रणा मक ब देज लगाउन मा मतृ कलाई यी ितवादीह ले कत य गरी मारेका
आव यकतानस
ु ार कायिविध बनाई हेरफे र र संशोधन होलान् भनी शंका र अनमु ानको भरमा मा िन कषमा
गनस ने नै हँदा यसलाई स पि को अिधकारको पु नु फौजदारी यायको िस ा तको ितकूल हन जाने
पमा संवैधािनक अिधकारको हनन भएको भ न र शंका, अनमु ान र िव वासको भरमा कत य यान
निम ने ।
ज तो ग भीर फौजदारी अपराधमा य दश को
तसथ, िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, अभावमा घटना वारदातसँग स ब यिु यु
२०१९ को दफा १२ ले िदएको अिधकार योग गरी अ य प रि थितज य माणबाट कसरु थािपत
सनु आयात तथा िब िवतरणस ब धी कायिविध, हनस नु पनमा सोअनस
ु ारको वत माणह बाट
२०६८ जारी गरी नेपाल रा बकले िमित २०६९।२।२ प रि थितज य आधार माणह
थािपत हन
मा इ. . प रप सङ् या ५७४ जारी गरी सनु आयात आएको नपाइएबाट ितवादीह लाई अिभयोग
तथा िब िवतरण कायिविध, २०६८ मा संशोधन दाबीबाट सफाइ दान गन गरी पनु रावेदन अदालत,
गरी बदुँ ा नं.४ अनस
ु ारको मा ामा नेपाल सनु चाँदी महे नगरबाट िमित २०७०।५।१७ मा भएको फै सला
यवसायी सङ् घलाई ५० ितशत, नेपाल र न तथा िमलेकै देिखन आउने ।
आभूषण सङ् घलाई ३० ितशत, नेपाल सनु चाँदी कला
तसथ उि लिखत िववेिचत आधार
यवसायी सङ् घलाई १० ितशत र नेपाल ह तकला माणह बाट ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबाट
महासङ् घलाई १० ितशत िब गनपन
ु कोटा तय गरी पूण पमा सफाइ िदनु पनमा ितवादी अनु भ ने
आयाितत शत ितशत सनु यवसायीलाई मा िब
अमर काक र करनबहादरु े ीउपरको चोरीतफको
गनपन
ु गरी नेपाल रा बकले गरेको यव था एवम् दाबी नपु ने र दवु ैजना ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,
सोहीबमोिजम गरेको प रप कानूनबमोिजम नै गरेको यानस ब धी महलको १ नं. को कसरु मा सोही
देिखयो । यसबाट रट िनवेदकको कुनै संवैधािनक वा महलको १३ (३) नं. बमोिजम ज म कै दको सजाय
कानूनी हक हनन भएको अव था िव मान नदेिखँदा हने ठह याई सु क चनपरु िज ला अदालतबाट
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु परेन । िमित २०६८।२।९।२ भएको फै सला के ही उ टी भई
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ितवादी अनु भ ने अमर काक र करनबहादरु े ीले
इजलास अिधकृत: कोशले वर वाली
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी पनु रावेदन
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् । अदालत, महे नगरबाट िमित २०७०।५।१७ मा
७
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-०००७, कत य यान इित संवत् २०७४ साल आि वन ४ गते रोज ४ शभु म् ।
र चोरी, नेपाल सरकार िव. अनु भ ने अमर काक समेत
८
मतृ कको मृ यु कत यबाट भएकोमा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िववाद नरहे तापिन िनजलाई कत य गरी मानमा तेजबहादुर के .सी., ०७२-CR-०५९५, लागु औषध
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(अिफम), रतनबहादुर शाही िव. नेपाल सरकार
९
ितवादीले हरीमा बयान गदा भारतका मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
कालु खान नाम गरेको यि ले आफूलाई उ लागु तेजबहादरु के .सी., ०७२-CR-०३८७, मानव
औषध (अिफम) आ नो घरस म लैजानको लािग अपहरण तथा शरीर ब धक, नेपाल सरकार िव.
.२०,०००।- िदन सहमत भएकोमा .२,०००।- नवराज पराजुलीसमेत
त काल ा गराएको भ ने बेहोराबाट ट पमा
जाहेरवालालाई अपहरण ग रएको भिनएको
िनज ितवादीले आिथक लाभका लािग लागु औषध उ घटना वारदातमा जाहेरवालाको भाइका साला
(अिफम) ओसारेकोमा कुनै शंका रहेन । जो कोही नाता पन यि ितवादीम येका नवराज पराजल
ु ीको
अप रिचत यि ले ठूलो प रमाणको १ िकलो ३०० मोटरसाइकलमा सँगै बसी िनज जाहेरवाला बनेपातफ
ाम लागु औषध (अिफम) लाि कको ब दी झोलामा आउँदै गरेको भ ने त य थािपत भएको देिखएको
राखी आ नो घरस म पु याई िदनु भनी िदँदा िच दै छ । उ घटना वारदातमा ितवादीह ले िनज
निचनेको मा छे ले के कुन सामान लैजानको लािग जाहेरवालालाई हातहितयार देखाई यान मानस मको
भनेको हो भनी यिकन नै नगरी सहज पमा वीकार वा कुनै ग भीर हािन नो सानी पु याउने, ध क डर,
गन स दैन । िनजकै भनाइलाई मा ने हो भने पिन ास देखाई जाहेरवालालाई कुनै अ ात थलमा ल दै
य तो लापरवाहीको कारण भएको ग तीबाट थाहा गरेको वा जाहेरवाला ितवादीह बाट भा न उ कन
भएन भनी उ मिु पाउन स ै न िकनभने कानूनको स ने अव था नरहेको, हरी कायालयअगािड
अ ानता य हँदैन । अझ ितवादीले लागु औषध आइपु दास म पिन जाहेरवाला आफै ँ हरीको
(अिफम) ओसारेको बापत .२०,०००।- ा गन भनी संर णमा आएको र संर ण मागेको, वे छाले
पिहले नै राजी भएकोमा .२,०००।- ा ग रसके को आ नो भाइको साला ितवादी नवराज पराजल
ु ीको
अव थामा आरोिपत कसरु उपर अदालतमा इ कारी मोटरसाइकलमा बसी धस
ु ेनीदेिख बनेपास मको लामो
रहेकै भरमा कोही पिन बेकसरु सािबत नहने ।
बाटोमा जान तयार नभएको ज ता अपहरण भएको हो
तसथ, पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट भ ने पिु हने त वह
ततु मु ाको िमिसलबाट पिु
िमित २०७२।२।२४ मा बिदया िज ला अदालतबाट हन सके को नदेिखने ।
िमित २०७१।८।२५ मा पनु रावेदक ितवादी
उि लिखत त य र माणको िववेचनाबाट
रतनबहादरु शाहीलाई लागु औषध िनय ण ऐन, ितवादीह ले जाहेरवालालाई अपहरण र शरीर
२०३३ को दफा ४ को ख ड (घ) (ङ) र (च) को ब धक बनाई कसरु गरेका रहेछन् भनी मा न सिकने
कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१) को ख ड (छ) अव था िव मान रहेको नदेिखएबाट वादी प ले
को देहाय (२) बमोिजम वष १५।- (प वष) कै द र आ नो अिभयोजनलाई त यपरक र व तिु न
.५,०००००।- पाँच लाख ज रवाना हने ठह याई माणसमेतका आधारमा पिु
मािणत गराउनु
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पन दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
वादी प को रहेकोमा सो गन नसके को अव थामा
क यटु र: मि जता ढुंगाना
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनु
इित संवत् २०७४ साल काि क २० गते रोज २ शभु म् । कानून तथा यायसङ् गत नहने हँदा दाबीबमोिजम
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सजाय गरेको सु का ेपला चोक िज ला अदालतको नामसारी गन नसिकने भनी पनु रावेदक वादीको सु
िमित २०७०।२।३० को फै सलालाई उ टी गरी िनवेदनसाथ पेस दािखला भएका सबदु माण तथा उ
ततु मु ाको कृितसमेतबाट बिु झएस मका िमिसल िनवेदन दाबीका स दभमा संकिलत हन आएका सबदु
संल न माणका आधारमा ितवादीह लाई अिभयोग माणह को मू याङ् कनको आधारमा ठहर िनणय
दाबीबाट सफाइ दान गन गरी पनु रावेदन अदालत, ग रएको नदेिखएकोले यस अदालतबाट कािशत
पाटनबाट िमित २०७१।३।१० मा भएको फै सला बल
ु ेिटन वष ११, अङ् क ६, पृ १० नि दके शर
िमलेकै देिखन आउने ।
गौतम िव नेपाल सरकार मि प रषदसमे
् त भएको
तसथ, िववेिचत आधार माणसमेतबाट २०५५ सालको रट नं.३५६४ िमित २०५७।३।९
सु का ेपला चोक िज ला अदालतले िमित मा यस अदालतबाट भएको फै सलाको िवपरीत रहेको
२०७०।२।३० मा ितवादीह अिनल भ डारी, देिखन आएको हँदा सु मालपोत कायालयको उ
स तोष लामा तामाङ, ितवादी सरोज खड् का, िु टपूण िनणयलाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
ितवादी दगु ाबहादरु सनु वु ार, ितवादी रोशन तामाङ, पाटनबाट िमित २०६८।०६।०२ मा भएको फै सला
ितवादी िवजय लामा, ितवादी नवराज पराजल
ु ी िमलेको देिखन नआउने ।
र ितवादी राजु िशवभि भज
तसथ, उ दाबीको ज गा सरकारको नाममा
ु ेललाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय हने गरी गरेको फै सला उ टी गरी दता भइसके को देिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम
उपयु ितवादीह लाई अिभयोग दाबीको कसरु बाट दता नामसारी गन नसिकने भनी सु मालपोत
सफाइ हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट कायालय, कलंक बाट भएको िमित २०६६।१२।१८
िमित २०७१।३।१० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा को िनणय तथा सो िनणयलाई सदर गरेको पनु रावेदन
सदर हने ।
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।६।२ मा भएको
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
फै सला िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको छ । दाबीको
क यटु र: अिभषेककुमार राय
ज गाको जो जे सबदु माण बु नु पन हो बझ
ु ी वादीको
इित संवत् २०७४ साल भदौ १ गते रोज ५ शभु म् ।
नाममा दाबीको ज गा दता हने नहने स ब धमा सबदु
१०
माणको मु याङ् कन गरी ठहर िनणय गनु भनी मु ाको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी प लाई सु मालपोत कायालय, कलंक मा हािजर हन
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CI-०७९७, ववासी जानु भनी ता रख तोक सु िमिसलसमेत मालपोत
ज गा दता, िदनेश नेपाली िव. मालपोत कायालय, कायालय, कलंक मा पठाई िदने ।
कलंक समेत
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
पनु रावेदक वादीले सािबकदेिख नै घर बनाई इित संवत् २०७४ साल काि क २६ गते रोज १ शभु म् ।
भोगचलन गरी आएको उ ववासी घरज गा दता
ग रपाउँ भनी परेको िनवेदनमा नापीको े ीय दता
इजलास नं. ८
िकताबसमेतबाट पनु रावेदक वादीको घर बसोबास
रहेको देिखएको अव थामा सोतफ कुनै िववेचना नगरी
१
के वल उ दाबीको ज गा “सरकारको नाउँमा दता मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
भएको” भ ने आधारमा िनवेदन मागबमोिजम दता काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-१५३१, कत य
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यान, कुलवीर भ ने कुलबहादुर राना मगर िव. नेपाल कायम गरी पनु रावेदक ितवादीलाई सव वसिहत
सरकार
ज मकै द हने ठह याई दैलेख िज ला अदालतबाट िमित
मानपन
ु पूव रसइवी के ही नभएको ि थितमा २०७०।११।२२ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
मािनस मन अव थाको िव मानताको अभावमा भएको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित २०७१।११।१८
कायबाट मािनस मन गएमा य तो घटना भिवत यको मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
वारदात कायम हने देिख छ । अथात् भिवत यको
अ.बं.१८८ नं. अ तगत सजाय कम गन
वारदात कायम हनलाई घटना हनपु ूव वा त काल मान अव था वारदातको कृित, वारदातमा योग भएको
मनसाय नरहेको र आफूले गरेको कायबाट मािनस हातहितरयार, मतृ क र ितवादीका बीचको वारदातका
मन स भावना नरहेको अव थामा भएको घटनाबाट अव थामा र सोपूव भएको ि याकलाप एवम् स ब ध,
मािनस मन गएको हनपु न ।
ितवादीको पा रवा रक ि थितसमेतलाई िवचार गनपन
ु
वारदातमा मतृ क र पनु रावेदक ितवादीका ह छ । ततु वारदातको स दभमा मािथ उ लेख
बीच भैलो खे ने ममा किवन राना मगरको घरमा नै भएको वारदातको प रि थित एवम् मतृ क र ितवादीका
आपसी झगडा भएको देिख छ । सोप चात् ितवादीकै बीचको आपसी स ब धसमेतलाई िवचार गदा सु
घरमा पनु ः झगडा कुटिपट भएको र सो झगडा िज ला अदालतले ितवादीलाई कै द वष १० (दश)
कुटिपटप चात् मतृ क, मानबहादरु थापासँगै ितवादीको हन य गरेको राय सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन
घरबाट गएकोमा पनु ः ते ो पटक ितवादीकै घरमा अदालत, सख
ु तको राय मनािसब देिखएकोले सो
ितवादीबाट भएको कुटिपटका कारण मतृ कको मृ यु राय सदर भई पनु रावेदक ितवादी कुलबहादरु राना
भएको अव था ितवादीकै बयानबाट देिखइरहेको मगरलाई कै द वष १० (दश) मा सजाय हने ।
छ । मतृ कलाइ यी ितवादीले पटकपटक डाडुलगायत इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
घडुँ ाले हार गरेको त य लास कृित मचु ु काबाट इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभु म् ।
मतृ कको शरीरमा परेको घाउचोटको अव थाबाट
२
देिखएको छ । आ नो कुटिपटका कारणले मतृ क मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
म रसके पिछ खो सामा लगी फालेको भ ने अव था काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-१०४३, कत य
देिखँदा ततु मु ामा ितवादीले पनु रावेदनमा िजिकर यान, कालेनी भ ने शिमला पुनमगर िव. नेपाल
िलएको ज तो यानस ब धीको ६ नं. आकिषत हने सरकार
भिवत यको वारदात देिखन आउँदैन । तसथ ितवादी
ितवादी कालेनी भ ने शिमला पनु मगरले
पनु रावेदक कुलबहादरु राना मगरले यानस ब धीको अबोध नाबािलका योतीमाया पनु मगरलाई भात
६ नं. बमोिजमको कसरु कायम हनपु न भनी िलएको पकाउने फलामको प यल
ु े २/३ पटक टाउकोमा र
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
शरीरको ढाडमा १ पटक हार गरी घाइते बनाई सोही
अतः पनु रावेदक ितवादीको पटकपटकको चोटको कारण िनज योतीमायाको मृ यु भएको हो भनी
कुटिपट झगडाका कारण मतृ कको मृ यु भएको भ ने अनस
ु धान अिधकारीसम र सु अदालतमा आरोिपत
मािथ िववेिचत आधार, कारण र माणह समेतबाट कसरु मा सािबत भई बयान गरेको पाइ छ । मौकामा
पिु भएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, बिु झएका लालमाया पनु मगरसमेतका मािनसह ले
यानस ब धीको १ र १३(३) नं. बमोिजमको वारदात नाबािलका मतृ क योतीमाया पनु मगरलाई ितवादी
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कालेनी भ ने शिमला पनु मगरले टाउको तथा ढाडमा समेत बयान गरी याय स पादनमा सहयोग पु याएको
फलामको प यल
ु े पटकपटक हार गरी मृ यु भएको हो अव था छ । िनज ितवादीका आि त छोराछोरीसमेत
भनी घटना िववरण कागज गरी सो कागजलाई समथन रहेको र लामो समयस म ितवादी कै दमा रहनु पदा
गरी सु अदालतमा बकप ग रिदएको देिख छ । आि त छोराछोरीह को लालन पालन िश ा िद ा
तसथ, िकटानी जाहेरी दरखा त, घटना थल कृित एवं मनोिव ानमा असर पन स ने देिखएकोले िनज
मचु ु का, लासजाँच कृित मचु ु का, मतृ कको शव ितवादीलाई कै द वष १० (दश) मा गरे पिन ऐनको
परी ण ितवेदन, मौकामा बिु झएका मािनसह को मकसद (उ े य) पूरा हने हँदा यी पनु रावेदक / ितवादी
कथन तथा ितवादी शिमला पनु मगरले अनस
ु धान कालेनी भ ने शिमला पनु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
अिधकारीसम तथा सु अदालतमा गरेको सािबती १८८ नं. बमोिजम कै द वष १०(दश) मा हने ।
बयानसमेतबाट यी ितवादी कालेनी भ ने शिमला इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
पनु मगरले मतृ क नाबािलका योतीमाया पनु मगरलाई क यटु र: िसजन रे मी
कत य गरी मारेको पिु हन आएकोले मल
ु क
ु ऐन, इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभु म् ।
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको
१३(३) नं. बमोिजम आरोिपत कसरु अपराध गरेको
इजलास नं. ९
देिखन आउने ।
अतः पनु रावेदक / ितवादी कालेनी भ ने
१
शिमला पनु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको १३(३) नं. ई र साद खितवडा, ०६८-CR-०३८१, कत य
बमोिजम आरोिपत कसरु मा सोही महलको १३(३) यान, ड बरबहादुर खड् का िव. नेपाल सरकार
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई सु
दे ने भिनएका यि म ये मतृ कको आ नी
रो पा िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।८ मा भा जी नाता पन पावती ख ीसमेतले यानज तो
भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, ग भीर घटनाका बारेमा जाहेरवालालाई जाहेरी
तल
ु सीपरु , दाङबाट िमित २०७१।७।४ मा भएको दरखा त दता गराउँदास म कुनै कुराको जानकारी
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
गराएको देिखँदनै । पिछ आएर मा (After thought)
ितवादीको उमेर ३० वषको देिख छ । मतृ क के ही यि ले आफूलाई य दश को पमा ततु
५ वषको नाबािलका देिख छ । िनज बािलकालाई गन खोजेको देिख छ । घटना वारदातका य दश
यी ितवादीको मानु पनस मको पूव रसइवी के ही सा ी कोही पिन रहेको देिखँदैन । मौकामा कागज
देिखँदैन । मतृ क बािलका र ितवादीका छोराछोरी गन यि ह मतृ कका बबु ा िडलबहादरु िव दे ने
आपसमा झगडा गरेको अव थामा मतृ कले भिनएका ि तमबहादरु ख ी, पावती ख ी सु ने
ितवादीलाई अपश द य गरेको र आ ना भिनएका ेमबहादरु खड् का, पु पा खड् कासमेतका
छोराछोरी ितको नेह भावले त काल आवेशमा आई मािनसह ले यी ितवादीह ले नै कत य गरी मारेको
सोही ठाउँमा (चु हो) रहेको प यल
ु े मतृ कलाई कुटिपट हन भनी खल
ु ाउन नसक मृ यु हनभु दा अगािडका
गरेको देिखएको छ । ितवादीले आफूले गरेको कसरु मतृ कका घरायसी झगडाका कुराह का आधारमा
वीकार गरी अनस
ु धानका ममा र अदालतमा कत य गरी मारेको भनी अनमु ान, शंका र िव ासस म
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य गरेको देिख छ । शंका र िव ासलाई माण मा न पिन भरपद र िव सनीय माण ततु हन आएको
निम ने ।
देिखँदनै । यस अव थामा मतृ क सीता खड् का र
भौितक र वै ािनक माणले झिु डएको ितवादी ड बरबहादरु खड् काबीच के ही असमझदारी
त य थािपत भएको अव थामा सो माणिवपरीत र मनोमािल य रहेकोस मकै आधारमा शंकाको भरमा
आ मगत ढंगले ग रएको के ही मािनसको आशंकालाई दोषी ठहर गनु फौजदारी यायको िस ा त ितकूल
िनणयाधार बनाउन मनािसब हँदैन । यस अदालतबाट हन जाने ।
पदमबहादरु गजरु ाती िव नेपाल सरकार (ने.का.प.
िमिसल कागजातबाट पितप नीबीचको
२०६८, अङ् क २, िन.नं. ८५६८) अनमु ान, आशंका स ब धमा के ही सम या देखा परेको, घर स लाह के ही
र स भावना अिनि त त व भएकाले यान मारेको पिु
कुरामा निमलेको र घरेलु िहंसापूण यवहारबाट तािडत
गन माणको थान हण गन नस ने भनी ितपादन भएको प रणाम व प सीता खड् काले आ मह या
ग रएको िस ा त सा दिभक देिखने ।
गरेको देिखएको छ । यसलाई नै यानस ब धी
ितवादीह ले अनस
ु धान अिधकारी र महलको १३ नं. बमोिजमको कसरु ठहर हने आधारको
अदालतसम कसरु गरेकोमा पूण इ कार रही बयान पमा हण गन िम ने नदेिखने ।
गरेको देिख छ । ितवादीह का सा ीह ले मतृ क
अत: सीता खड् काको मृ यु ितवादी
सीता खड् का आफै ँ झिु डई मरेक हन्, ितवादीह को ड बरबहादरु खड् कासमेतको कत यबाट भएको
कत यबाट मरेक होइनन् भनी लेखाई िदएको अव था भ ने देिखने भरपद तथा व तिु न आधार माणको
छ । ितवादी ड बर खड् काले आ नी ीमतीलाई अभाव रहेको, िनज सीता खड् काको मृ यु झिु डएर
मानपनस
मको कारण देिखँदैन । अ य ितवादीह ले आ मह या कृितको देिखएको हँदा के वल शंका,
ु
मतृ कलाई मानमा संल न हनपु न कारण खु न आएको अनमु ान वा के ही मािनसको िव ासको आधारमा मतृ क
पाइएन । के ही मािनसह को शंका र िव ासमा सीता खड् काको मृ यु कत यबाट भएको भनी ठहर
आधा रत भनाइबाहेक अ कुनै त ययु माण गन िमलेन । तसथ ितवादी ड बरबहादरु खड् कालाई
देिखँदैन । बिु झएका मािनसको भनाई र पो माटम कसरु दार ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको
रपोटबीचको ताद यता नदेिखने ।
िमित २०६८।१।२१ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
वादी प का कुनै पिन सा ीह ले कसरु मा उ टी भई िनजले आरोिपत कसरु को अिभयोग
ितवादी ड बरबहादरु खड् काको संल नता रहे भएको दाबीबाट सफाइ पाउने ।
भनी त ययु
पमा खल
सीता खड् काको मृ यु कत यबाट भएको
ु ाउन सके को अव था
छै न । ितवादी ड बर खड् काउपर शंका र अनमु ानकै नभई आ मह या कृितको देिखएको कारणबाट
भरमा जाहेरी िदएको देिख छ । लास कृित मचु ु का, ितवादी ड बरबहादरु खड् काले सफाइ पाउने ठहर
Autopsy Report, ितवादीह को हरीसम भएको प रणाम व प वारदात नै थािपत नभएको
भएको बयानलगायत घटना म प रि थितबाट हँदा ितवादीह िव णु खड् का र रामबहादरु
सीता खड् काको मृ यु झिु डएर आ मह या गरेको गोदारसमेतलाई यानस ब धीको १७ नं. बमोिजम
कारणबाट भएको त य समिथत भएको देिख छ । कसरु दार ठहर गरेको फै सलासमेत अ.बं.२०५ नं.
ितवादीह को आपरािधक कायको प रणाम व प मा यवि थत ावधानका आधारमा उ टी गनपन
ु
सीता खड् काको मृ यु भएको भनी मा न सिकने कुनै देिखयो । तसथ िनजह िव णु खड् का र रामबहादरु
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गोदारलाई यानस ब धीको १७(३) नं. बमोिजम ीमती मीनादेवीतफबाट एक छोरा धन जय पटेलसमेत
सजाय हने ठहर गरेको फै सलासमेत उ टी भई कूल ६ जना अंिशयार रहेको देिखएको छ । वादी
िनजह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
संगीता कुमारीक आमा रेखादेवीले २०५१।१२।२९
इजलास अिधकृत: िड लीराम साई
को पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलाअनस
ु ार
क यटु र: संजय जैसवाल
अंशब डा गरी िलन पाउने ठहर भएको देिखए तापिन
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभु म् ।
सोबमोिजम ब डा छुट्याउने काय भएको पाइएन । यस
२
अव थामा सबै ६ जना यि ह अंिशयार कायम हने
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी भई िफरादप परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको
ई र साद खितवडा, ०७१-CI-०६०२, ०७१- िमित कायम गरी भाग शाि तले अंशब डा लगाउनु पन
CI-०६०३ र ०७१-CI-०६०४, अंश दता, िमनादेवी देिखन आउने ।
कुम समेत िव. संगीता कुमारी, जंगी राउत कुम िव.
ितवादी जंगी राउत कुम ले पेस गरेको
संगीता कुमारी र संजय राउत कुम िव. संगीता कुम
तायदाती फाँटवारीमा देखाएको ऋणको हकमा
वादीले आफू अिववािहत रहेको कुरा पिछ साहको नालेस परेका बखत ठहरेबमोिजम
उ लेख गरी अंश माग गरी िफराद दायर गरेको हने नै हँदा सोबारेमा अिहले के ही बोिलरहन
देिख छ । वादीको िववाह भइसके को छ भ नेतफ परेन । िनजले नै पेस गरेको तायदाती फाँटवारीबमोिजम
ितवादीह बाट कुनै िव सनीय माण पेस हन ितवादी जंगी राउत कुम का दाजु अि बका राउतका
सके को छै न । सजिमन मचु ु काका यि ह ले नाममा ऐलानी रहेको भिनएको पसा िज ला ह रहरपरु
समेत िववाह भइसके को कुरा एकमतले य गरेको गा.िव.स. वडा नं. ४ िक.नं. २७१ र २७४ को ज गा
देिखँदैन । सजिमनको िववादा पद भनाइलाई माणमा ितवादी जंगी राउतको नाउँमा दता भई े ता पज
ु ा
िलई िववाह भएको हो भनी मा न िम ने अव था तयार भएमा सोही अव थामा उि लिखत ज गाह बाट
देिखँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा २८ अनस
ु ार वादीले ६ भागको १ भाग अंश पाउने नै हँदा हाल
वादी संगीता कुमारीको िववाह भइसके को त य दता नै नभएको सो ज गा अिहले नै ब डा लगाउन
ितवादी प बाट मािणत हन आएको पाइएन । िमलेन । सोबाहेक तायदाती फाँटवारीमा उ लेख
वादी संगीता कुमारीको िववाह भइसके को भ ने भएका अ य स पि अंश भाग ब डा ला ने कृितको
ितवादीको िजिकर सो कुराको वा तिवकता देिखन आउने ।
स ब धमा अदालतलाई िव ास िदलाउन
तसथ उि लिखत आधार माणह बाट
चाहने यि
ितवादी जंगी राउतसमेतमा रहने पनु रावेदक ितवादी जंगी राउतको वादी संगीता
देिख छ । ितवादीले सो अनस
ु ार माणको भार पूरा कुमारी छोरी हन् भ ने कुरामा िववाद नभएको, वादी
गरेको नदेिखएको अव थामा आफू अिववािहत छु भनी संगीताकुमारीको िववाह भएको त य मािणत हन
वादीले गरेको दाबीअनस
ु ार कानूनी प रणाम िनधारण नआएको र अंशब डा गन बाँक रहेको अव था देिखँदा
गनु वाभािवक देिखने ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०७१।३।२३
वादी ितवादीह जंगी राउत कुम को मा वादीलाई अंिशयार कायम गरी वादी ितवादीह बाट
दईु जना ीमतीमा जेठी रेखादेवीबाट एक छोरा संजय पेस भएको तायदाती फाँटवारीबमोिजम ६ भागको
राउत कुम र एक छोरी वादी संगीता कुमारी र का छी १ भाग अंश वादीले पाउने ठहर गरी भएको फै सला
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िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ीमतीलाई मान भ ने क पनासमेत
इजलास अिधकृत: िड लीराम साई ं
नभएको, यान िलने इिवलाग वा मनसाय पिन नभएको
क यटु र: संजय जैसवाल
अव थामा मतृ कको भिवत य भई मरेको अव थामा
इित संवत् २०७४ साल भा ७ गते रोज ४ शभु म् ।
यानस ब धी महलको ६(४)नं. अनस
ु ार मा सजाय
३
हनपु न भनी ितवादीले िलएको पनु रावेदन िजिकर
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी तथा ितवादीले मौकामा तथा अदालतमा बयान गदा
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-१८१७ ०७२- आफूले मतृ कलाई िहकाएको भनी वीकार गरेको,
CR-१९०३, कत य यान, यादव च राई िव. लास कृित मचु ु कामा मतृ कको शरीरमा घाउचोट
नेपाल सरकार र नेपाल सरका िव. यादव च राई
देिखएका, ितवादी िव
िकटानी जाहेरी परी
मतृ कले जि डसको औषधी खान छोडी बकप बाट समेत समिथत भएको तथा शव परी ण
र सी खान थालेकोले ितवादीले मतृ कलाई बाँसको ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण Head injury भनी उ लेख
भाटाले कुटिपट गरेको कुरामा ितवादी सािबत भएको अव थामा यानस ब धी महलको १४ नं.
रहेबाट मतृ कलाई ितवादीले कुटिपट गरेको कुरामा को कसरु ठहर गरेको फै सला िु टपूण हँदा अिभयोग
िववाद देिखँदैन । तर मतृ क र ितवादी ीमान् ीमती माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी वादी नेपाल
भएको र िनजह बीच मानपनस
मको कुनै िववाद सरकारले िलएको पनु रावेदन िजिकरसमेत िमिसल
ु
वा कारणसमेत भएको िमिसल संल न माणबाट संल न वारदातको अव था, ितवादीको बयान तथा
देिखँदैन । साथै जाहेरवालाले पिन ितवादीले मतृ कलाई शव परी ण ितवेदनसमेतका आधार कारणबाट पु न
मानपनस
मको यिु यु कारणसमेत उ लेख गन स ने नदेिखने ।
ु
सके को देिखँदैन । ितवादी िदनभरी काम गरेर थाके र
तसथ, िववेचना ग रएका त य, आधार
आएको अव थामा िबरामी भई औषधी खानपु न ीमती र कारणह समेतबाट सु भोजपरु िज ला
जाँड खाएर बसेको दे दा त काल रस उठी बाँसको अदालतबाट उसै मौकामा उठेको रस था न नसक
भाटाले ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गरेको र सोही बाँसको भाटा आिदले मतृ कलाई हार गरी घाइते
कुटिपटको चोटपीरले मतृ कको मृ यु भएको देिख छ । बनाई सोही चोटको िपरले मतृ कको मृ यु भएको पिु
यसरी ितवादीले आ नी ीमतीलाई मानपनस
मको भएकाले ितवादी यादव च राईलाई यानस ब धी
ु
कुनै कारण नहनक
ु ा साथै कुनै योजना बनाई मान महलको १४ नं. बमोिजम दश वष कै द सजाय हने
मनसाय राखी कुटिपट गरेकोसमेत नदेिखँदा त काल ठह याई िमित २०७२।२।७ मा भएको फै सलालाई
उठेको रस था न नसक बाँसको भाटाले हानेको सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित
तथा कुटिपट गरी सोही चोटको कारणले यान मरेको २०७२।९।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
अव थामा सु भोजपरु िज ला अदालतले ितवादी हने ।
यादव च राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी इजलास अिधकृत: तारादेवी महजन
महलको १४ नं. बमोिजम दश वष कै द सजाय गन गरी क यटु र: संजय जैसवाल
भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।
धनकुटाको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
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कानूनमा मोही नामसारी गन स ब धमा हद यादको
इजलास नं. १०
यव था भएकोसमेत नदेिखएकोले समयमै मोही
नामसारी नगराएको भ ने उ पनु रावेदन िजिकर पिन
१
कानूनस मत नदेिखने ।
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ह रकृ ण
उपयु िववेिचत आधार कारणबाट रट
काक , ०७२-CI-०४५४, उ ेषण, गगनदेव राय िनवेदकको िपता फौदार महरा चमारको नाममा मोही
यादव िव. रामऔतार महरा चमारसमेत
लगत कायम भइरहेकोमा मोही वा िनजको हकवालालाई
मोही र ज गाधनीलाई प िवप कायम बु दै नबझ
ु ी मोही लगत क ा गन गरी भूिमसधु ार
गरी सनु वु ाइको मौका िदई दोहोरो सनु वु ाइ गद मु ाको कायालय, बाराबाट भएको िमित २०६९।१०।२१
िकनारा गरेको अव था भएको भए मा
ततु रट को िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत भएको
िनवेदकले भूिमसधु ार कायालय, बाराको िनणयलाई देिखन आयो । तसथ िमित २०६९।१०।२१ को
पनु रावेदनको मा यमबाट चनु ौती िदनपु न अव था रहने भूिमसधु ार कायालय, वाराको िनणय कायम राखी
ह छ । तर आफू प िवप मा नरहेको रट िनवेदकले रा न यायसङ् गत नदेिखँदा उ ेषणको आदेश ारा
पनु रावेदनको मा यमबाट भूिमसधु ार कायालयको बदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, हेट डाले िमित
िनणयउपर चनु ौती िदन स ने अव था नरहेबाट रट २०७०।९।१६ गरेको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
े मा वेश गरेको देिखँदा वैकि पक उपचारको बाटो हने ।
हँदाहँदै रट े मा वेश गरेकोले रट िनवेदन खारेज इजलास अिधकृत: िशव साद पराजल
ु ी
हनपु दछ भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने । क यटु र: उ रमान राई
िनवेदकको िपताको नाम मोही लगतमा इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ३ गते रोज १ शभु म् ।
कायम रहेको अव थामा मोहीको लगत क ा गन िनणय
२
गदा ाकृितक यायको िस ा तअनस
ु ार मोही तथा मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ई र साद
मोहीको हकवालालाई ितवादको मौका िदनपु नमा खितवडा, ०७३-CR-०१९२, ठगी, नेपाल सरकार
सो मौका भूिमसधु ार कायालय, बाराले िदएको िव. वीरे बहादुर थापासमेत
देिखएन । भूिमसधु ार कायालय, बाराले सनु वु ाइको
दईु प बीच आपसी लेनदेनको यवहार
मौका नै निदई िमित २०६९।१०।२१ मा मोही लगत भएकोमा सतबमोिजम रकम चु ा नगरेको कुरालाई
क ा गन गरी भएको िनणयको जानकारी रट िनवेदकले ठगी भ न िम ने देिखन नआउने ।
सो कायालयबाट िमित २०७१।२।२३ मा उ
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
िनणयको न कल िलएपिछ ा गरेको िमिसलबाट अ तगत सरकारवादी भई दता हन आएको मु ामा
देिख छ । यसरी िनणयको जानकारी पाएप चात् एउटा ऐनअ तगतको अिभयोग दाबी रहेकोमा सो
समयमै िमित २०७१।३।६ मा रट िनवेदन पन आएको ऐनअ तगतको कसरु नदेिखई दिु नयाँवादी भई च ने
देिखँदा िवल ब गरी रट िनवेदन पन आएको भ ने अक ऐन, आकिषत हने अव थाको काय भ ने देिखएमा
पनु रावेदकको िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । रट अदालतले सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
िनवेदकले समयमा नै मोही नामसारी नगराएको भ ने दफा २७ बमोिजमको ि या अपनाउनु पन ।
पनु रावेदन िजिकरको हकमा हेदा चिलत भूिमस ब धी
सु िज ला अदालतले यी ितवादीह ले
35

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, मङ् िसर - १
मल
३
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ र ४ नं. अ तगत
ठगीको कसरु गरेको भ नेतफको अिभयोग दाबी मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी अिनलकुमार
पु न नस ने ठहर गरेपिछ िविनमेय अिधकारप ऐन, िस हा, ०७२-CI-१८७७, हक कायम रैकर प रणत
२०३४ आकिषत हने भनी ठहर गनपु ूव सरोकारवाला दतासमेत, सानुभाई महजन िव. रामलाल महजन
यि लाई िझकाई िनजले सकार गरेमा वादी प कायम
सु िज ला अदालतले फै सला गदा
गरी सोही मु ाको िमिसलबाट चिलत कानूनबमोिजम िववादको ज गा रैकर वा िबता के हो, वा तिवक मोही
कारबाही िकनारा गनपनमा
सोबमोिजम नगरी सोही को हो, कसको हक कायम हने हो भ ने स ब धमा
ु
मु ाबाट ऐन नै प रवतन गरी ितवादीम येका माण बझ
ु ी यसको मू याङ् कन गरी िनणय गरेको
वीरे बहादरु थापालाई िविनमय अिधकारप ऐन, देिखएन । याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
२०३४ अनस
ह सँग स ब
ु ार सजाय गरेको देिखन आयो । यसरी १४(ग) ले “मु ामा इ साफ गनपन
ु
सु काठमाड िज ला अदालतले चिलत कानूनले माणह त लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीले
तोके को उिचत ि या अवल बन नगरी सरकारवादी बु न छुटाएको रहेछ भने आफै ँ ले बु ने वा मु ाको
भई चलेको ठगी मु ामा नै िविनमेय अिधकारप ऐन, लगत कायमै राखी ती माणह बु नका लािग िमिसल
२०३४ बमोिजमको कसरु ठहर गरी फै सला गरेकोमा त लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीकहाँ पठाउने”
सो फै सलालाई नै सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, वा दफा १४(घ) ले “त लो अदालत, िनकाय वा
पाटनको िमित २०७०।५।४ को फै सला िु टपूण अिधकारीले मु ामा िनणय गनपन
ह म ये के हीमा
ु
देिखन आउने ।
िनणय गरी वा के हीमा िनणय नगरी फै सला गरेको रहेछ
अत: िववेिचत आधार र कारणबाट काठमाड भने मनािसब मािफकको समय तोक बाँक ह को
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन समेत िनणय गरी मु ा िकनारा गनु भनी िमिसल त लो
अदालत, पाटनको िमित २०७०।५।४ को फै सला अदालत, िनकाय वा अिधकारीकहाँ पठाउने” भ ने
ठगीको कसरु कायम नहने ठहर गरेको हदस म कानूनी यव था गरेको छ । सो कानूनी यव थाको
मनािसब देिखएको र दिु नयाँवादी मु ामा प रणत गन रोहमा ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, पाटनको
ि या नअपनाएको हदस म िु टपूण हँदा उ टी हने फै सलाअनस
ु ार मालपोत कायालय, लिलतपरु ले हक
ठहछ । अब सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को कायममा जानु भनी सनु ाएअनस
ु ार दवु ै प ले लिलतपरु
दफा २७ बमोिजमको ि या अपनाई सरोकारवालाले िज ला अदालतमा हक कायम ग रपाउँ भनी िफराद
सकार गरेमा वादी प कायम गरी कानूनबमोिजम गन गएकोमा दवु ै प को दाबी नपु ने ठह याएकोले
कारबाही िकनारा गरी िदने ठहछ । ितवादीह लाई सु फै सला नै बदर गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनले
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने माणको आधारमा िववािदत ज गामा कसको हक पु ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न हो िनणय गन प ह लाई सु िज ला अदालतमा
स दैन । सोबमोिजम कारबाही र िकनाराको लािग तारेख तोक पठाएबाट याय शासन ऐन, २०४८
ततु मु ाको िमिसल सु काठमाड िज ला को दफा १४(ग) र १४(घ) को अव था रहे भएकाले
अदालतमा पठाई िदने ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनले लगत क ा गरेको िमलेकै
इजलास अिधकृत : िशव साद पराजल
देिखन आउने ।
ु ी
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् ।
त लो िनकायबाट सबदु माण नै नबझ
ु ी
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इ साफ हन गएमा पनु ः िनणयाथ िज ला अदालत, िफराद गन हकदैया नै छै न भ न िम ने देिखन
पठाउँदा अनाहक मु ामा िढलाई भई प िवप लाई नआउने ।
अनाव यक हैरानी नहोस् भ ने उ े यले पनु रावेदन
िमित २०६३।३।३२ को स झौता
अदालतबाट सबदु माण बझ
ु ी इ साफ हन स ने कागजबाट नै यी यथ ितवादीले पनु रावेदक
अव था पिन आउन स छ । तर िज ला अदालतबाट वादीलाई िमित २०६२।२।२७ मा भएको सु करार
दवु ै प को स ब माण नै नबझ
ु ी दाबी नपु ने फै सला स झौताअनस
ु ारको रकम नबझ
ु ाएको भ ने त य
भएकोमा पनु रावेदन अदालतबाट माण बझ
ट देिखइरहेको अव थामा िमित २०६२।२।२७
ु ी ठहर
फै सला हँदा प ह को एक तह पनु रावेदन गन पाउने मा भएको करार स झौताअनस
ु ारको भाडा रकम पाउँ
हक कुि ठत हने अव था रहन जा छ । सु बाट भनी मु ा गनपन
ु कारण िमित २०६३।३।३२ पिछ
स ब माण नबझ
ु ी दवु ै प को दाबी नपु ने गरी मा सु भएको देिखन आयो । यसरी मु ा गनपन
ु
फै सला भएकोमा सबदु माण बझ
ी
िनणयाथ
स
कारण
िमित
२०६३।३।३२
पिछ
स
भएकोमा
करार
ु
ु
ु
तहमा पठाउन कानूनले कुनै बाधा गरेको नदेिखने ।
ऐनको दफा ८९ बमोिजम दईु वषको हद यादिभ
तसथ, सु लिलतपरु िज ला अदालतको िमित २०६४।६।६ मा
पन आएको
िमित २०७०।१०।२२ को फै सला बदर गरी अब जे देिखँदा उ
जो बु नपु न हो बझ
ु ी पनु ः िनणय गनु भनी िमिसल
लिलतपरु िज ला अदालतमा पठाई िदने ठहछ भ ने
मु ा गनपन
ु कारण परेको िमित २०६३।३।३२
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।२।१८ करार ऐनको दफा ८९ बमोिजम दईु वषको
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हद यादिभ िमित २०६४।०६।०६ मा ततु मु ामा
इजलास अिधकृत : सिु दपकुमार भ राई
पन आएको अव थामा यसतफ
क यटु र: उ रमान राई
कुनै िववेचना नै नगरी िमित २०६२।२।२७ मा भएको
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभु म् । स झौताको िमितबाटै करार ऐनको दफा ८९ बमोिजम
४
दईु वषको हद यादिभ िफराद नपरी हद याद नाघेको
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी काशमान आधारमा िमित २०६४।६।६ मा दायर भएको िफराद
िसंह राउत, ०७१-CI-०८१२, करारबमोिजम खारेज गन गरेको सु को फै सला सदर गन पनु रावेदन
ग रपाउँ, िव णु साद पौडेल िव. तारा साद भ राई
अदालतको िमित २०६७।०१।१५ को फै सला िु टपूण
सं थाको िहतको लािग भएको करार स झौता देिखन आयो । य तो ि थितमा पनु रावेदन अदालत,
िवप ीबाट उ लङ् घन भएको भनी सोउपर कानूनी इलामको िमित २०६७।१।१५ को फै सला बदर गरी
उपचारको लािग अदालत, जानका लािग सं थाकै हक इ साफ पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरलाई अ यथा
कोषा य महे वर ितिमि सनालाई अि तयारनामा भ न िम ने देिखन नआउने ।
िदने िनणय भएको र सोही िनणयबमोिजम सं थाकै
तसथ, िववेचना आधार एवम् माणबाट
लेटर याडमा महे वर ितिम सेनालाई च.नं.०५ िमित पनु रावेदक वादी
यथ ितवादीबीच िमित
२०६४।५।३० को प बाट अि तयारनामा िदएको २०६२।२।२७ मा भएको करार स झौतामा भएको
िमिसलबाट देिखन आएबाट वादी काबेली बहउ े यीय सतअनस
ु ार नै दवु ै प को आपसी सहमितमा िमित
सहकारी सं थाको तफबाट महे वर ितिम सेनालाई २०६३।३।३२ मा पूरक स झौता भएको देिखएबाट
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िमित २०६२।२।२७ मा मु ा गनपन
ु कारण िसजना लािग टाँका लगाई िसलाएको देिखएको भ नेसमेत
नभई िमित २०६३।३।३२ बाट मु ा गनपन
ु कारण बेहोराको लासजाँच मचु ु का रहेको देिख छ । शव
िसजना भएको देिखएको अव थामा करार ऐनको परी ण ितवेदनमा मतृ कको मृ यक
ु ो कारण “Blunt
दफा ८९ को २ वषको हद यादिभ ै िफरादप Force Trauma to the Head” भनी उ लेख भएको
परेको अव थामा सु पाँचथर िज ला अदालतले पाइ छ । उि लिखत त य जाहेरी दरखा त, लास जाँच
बु नपु न माणह बझ
ु ी संकिलत माणह को उिचत मचु ु का, शव परी ण ितवेदन र जाहेरवालासमेतको
मू याङ् कन गरी फै सला गनपनमा
करार ऐनको दफा बकप बाट मतृ क लालमतीदेवीको मृ यु कत यबाट
ु
८९ को हद यादिभ िफराद नपरी हद याद नाघेको भएको त य प पमा थािपत हन आएको देिखने ।
आधारमा िफराद खारेज गन गरेकोमा सो सु फै सला
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित नं. मा “लाठा ढुंगा र साधारण सानाितना हातहितयारले
२०६७।१।१५ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ यान मन गै कुरा गरी
बदर ग रिदएको छ । पनु रावेदक वादीले सु पाँचथर यान मरेमा एकै जनाले मा सो काम गरी यान मरेमा
िज ला अदालतमा िदएको िमित २०६४।१०।२० को सोही एक जना र धेरै जनाको हल भई मारेमा यसैले
िफराद यी पनु रावेदक वादी र यथ ितवादीबीच मारेको वा यसको चोटले मरेको भ ने माणबाट देिखन
िमित २०६३।३।३२ मा भएको पिछ लो स झौताको ठहन आएमा सोही मािनस मु य यानमारा ठहछ ।
िमितबाट करार ऐन, २०५६ को दफा ८९ को य तालाई सव वसिहत ज मकै द गनपछ
ु । सोबाहेक
हद यादिभ परेको देिखँदा अब ततु मु ामा पनु ः जे अ लाई र यसैले मारेको वा यसैको चोटले मरेको भ ने
जो बु नपु न हो बझ
ु ी इ साफ गनु भनी उ च अदालत, कुरा सो हातहितयार छाड् ने कसैउपर कुनै माणबाट
इलाममा पठाई िदने ।
देिखने ठहन नआएमा सबैलाई ज मकै द गनपछ”
ु भ ने
इजलास अिधकृतः िशव साद पराजल
कानूनी यव था रहेको देिख छ । ततु मु ामा मािथ
ु ी
क यटु र: उ रमान राई
उ लेख ग रएबमोिजम ितवादीसमेतले लालमती
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ७ गते रोज ५ शभु म् । देवीलाई वारदातमा कुटिपट गरेको त य व तुि थित
५
मचु ु काका बिु झएका मािनसह को बकप समेतबाट
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी टंकबहादरु त य थािपत भएको र सोही कुटिपटको कारणबाट
मो ान, ०७१-CR-११४०, कत य यान, हरे
लालमती देवीको मृ यु भएको शंकारिहत तवरबाट पिु
सहनी िव. नेपाल सरकार
भइरहेको हँदा ितवादी हरे सहनीको हकमा मल
ु क
ु
ितवादी हरे
सहनीलाई अिभयोग ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. को कानूनी
दाबीबमोिजम सजाय गरेको सु पसा िज ला यव था आकिषत हने ।
अदालतको फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत,
मतृ कले मृ यु हनपु ूव मृ यक
ु ालीन घोषणा
हेट डाबाट िमित २०७१।८।१६ को फै सला िमलेको (Dying Declaration) गरेको अव थामा सो
छ वा छै न भ नेतफ िवचार गदा मतृ कको टाउको मृ यक
ु ालीन घोषणा माणमा िलने वा निलने आउने
अगािडदेिख पछािडस म र दायाँ कानदेिख टाउकोको ह छ । मतृ कले य तो घोषणा नै नगरेको अव थामा
बीचस म धा रलो हितयारले कािटएज तो घाउचोट सो नगरेकै आधारमा अ य मािथ उि लिखत य
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एवम् प रि थितज य माणले ितवादीको कत यबाट भएको पिन देिखँदैन । सो िलखतबाट हक छािडिदएको
मृ यु भइरहको पिु एवम् मािणत भइरहेको अव थामा ज गामा यी यथ / ितवादीह को कुनै कारले हक
पनु रावेदक ितवादीको िजिकरअनस
ु ार मतृ कले रहेको भएमा िनजह ले सो रिज ेसन पा रत भएको
म ृ यक
ु ालीन घोषणा नगरेकै आधारमा ितवादीलाई िलखतलाई कानूनबमोिजमको यादिभ िनवेदन िदई
कसरु अपराधबाट उ मिु दान गन िम ने नदेिखने । वा दाबी िवरोध गरी बदर गराउन स नपु नमा यसरी
अत: िववेिचत आधार माणसमेतबाट बदर गराउन सके कोसमेत पाइएन । यसबाट िववािदत
सु फै सला सदर भई ितवादी हरे सहनीलाई ज गामा यथ / ितवादीह को हक रहेको भ न
यानस ब धी महलको १३(३) नं. अनस
ु ार नसिकने ।
ज मकै दको सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन
ितवादीह ले २०४२ सालमा नै
अदालत, हेट डाको िमित २०७१।८।१६ को फै सला आफूह ले उ ज गा ा त गरी भोगचलन गद
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आएको भनी िजिकर िलएको देिखए पिन भोग गरेकै
इजलास अिधकृत: न दिकशोर साद यादव
आधारमा स पि मा यि को वािम व कायम हन
क यटु र: उ रमान राई
स दैन । भोग वािम वको ाथिमक आधार भए पिन
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् । भोगको आधारमा मा वािम व कायम हन स दैन ।
वािम व कायम भएको माणबाट देिखएको अव थामा
इजलास नं. ११
भोगािधकारले वािम वको आधारको पमा काम
गन स दैन । उ ज गामा पनु रावेदक / वादी जरबन
१
अ सारीले कानूनबमोिजम रिज ेसन भएको
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी हालैको बकसप बाट िविधवत् वािम व ा त गरेको
िव भर साद े , ०७०-CI-०६३०, घर भ काई देिखएकोले उ ज गामा िनजको नै हक वािम व रहे
िखचोला मेटाई चलन, सदाम हसेन अ सारी िव. भएको देिखन आउने ।
अमरोिदन िमयाँसमेत
पनु रावेदक / वादीको नाममा िक.नं. १ को
हक छाडी िलने िदने गरी घरसारमा ज गामा एउटा घर रहेको देिखएको हाल सो ज गामा
िलखत भएको भए पिन सो हक छाडी िलएकोलाई २ वटा घर रहेको र सो ज गा र घरह मा यथ
कानूनबमोिजम भएको मा न तथा सोले वैधािनकता ितवादीह को भोगचलन रहेको देिखएबाट पनु रावेदक
पाउन अड् डामा गई रिज ेसन गनपन
ु अिनवाय / वादीको िजिकरअनस
ु ार नै ितवादीह ले २०६६
यव था रिज ेसनको महलले गरेको हँदा रिज ेसन साल आषाढ २७ गते अक फुसको घर बनाई चलन
नभएको अव थामा घरसारमा भएको िलखतको गद आएको भ ने प ट हन जा छ । सो घर बनाएकोमा
आधारमा मा हक छाडी िलएको भनी मा यता िदन मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को
सिकने देिखन नआउने ।
हद यादिभ ै िमित २०६६।०४।२८ मा वादीले िफराद
पनु रावेदक / वादीले हालैको बकसप बाट समेत दता गराएको पाइएको छ । यसरी उ ज गा र
हक छाडी िलएको िलखत भने मालपोत कायालय, सोमा भएको फुसको घरमा यी पनु रावेदक।वादीको
पसाबाट २०६५।०९।०८ मा रिज ेसन पा रत भएको हक कायम हने देिखएको अव थामा उ ज गामा
देिखएको छ । सो पा रत िलखत कानूनबमोिजम बदर फुसको अक घर बनाई हाल यथ / ितवादीह को
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भोगचलन रहेको देिखनल
ु ाई ितवादीह ले िखचोला भई उ ज गा र सोमा बनेका घरह भ काई िखचोला
गरेको नै मा नपु न ।
मेटाई चलनसमेत चलाई पाउने ।
ज गामा नै हक वािम व कायम नरहेको इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
अव थामा सो ज गामा यथ / ितवादीह ले घर इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ११ गते रोज २ शभु म् ।
बनाएको वा सो ज गामा बनेका घरको भोगचलन
२
गरेको भए पिन िनजह को हक थािपत हन मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
स दैन । यसरी एउटाको नाममा िविधवत् कायम िव भर साद े , ०७०-RC-००६९, कत य
भएको ज गामा अ ले घर बनाएमा वा सो ज गामा रहे यान, नेपाल सरकार िव. अिमतकुमार देव
भएका घरमा बसोबास गरेमा िखचोला गरेको नै ठहछ र
ितवादीको अनस
ु धान र अदालतसम
हक हनेले चलन चलाई पाउने ह छ । ततु िववादको भएको बयान, घटना थल कृित, लास जाँच
स दभमा पिन पनु रावेदक / वादीको हक देिखएको घर मचु ु का, िकटानी जाहेरी दरखा त, मौकामा
ज गामा ितवादीह ले िखचोला गरेको अव थामा यी कागज गन मािनसह को कागज बेहोरा, मतृ कको
पनु रावेदक / वादीले िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पो टमाटम रपोटसमेतबाट ितवादी अिमतकुमार
पाउने ह छ । यसैले पनु रावेदन िजिकरअनस
देवले लागु औषध खान आमासँग पैसा मा दा निदएको
ु ार उ
ज गामा यी पनु रावेदक / वादीले घर भ काई िखचोला िनहँमा आमासँग िववाद पदा छुट्याउन आएका बाबु
मेटाई चलनसमेत पाउने देिखन आएकोले उ ज गामा यामनारायण देवलाई लखेटी लखेटी फलामको
हक कायम हने ठह याएको हदस म सु फै सला सदर िज.आई. पाइप र काठको पीराले टाउकोलगायतका
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखएको शरीरका िविभ न भागमा हार गरी कत य गरी
र घर भ काई िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई मारेको पिु हन आएकाले यी ितवादी अिमतकुमार
पाउनेतफ के ही नबोलेको हदस म सु फै सला सदर देवलाई यानस ब धी महलको नं.१३(३) बमोिजम
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला सो हदस म सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी भएको सु स तरी
िमलेको नदेिखएकोले सो फै सला के ही उ टी हने िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हने ठह याएको
देिखन आउने ।
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सलालाई
अतः िववेिचत आधार माणह बाट अ यथा मा नु पन नदेिखने ।
उि लिखत दाबीको िक.नं.१ को ज गामा यी पनु रावेदक
तसथ िववेिचत आधार माणसमेतबाट
/ वादीको हक कायम हने ठह याई र सो ज गा र सोमा लागु औषध खान आमासँग पैसा मा दा निदएको
बनेका घरह मा पनु रावेदक / वादीले िखचोला मेटाई िनहँमा आमासँग िववाद पदा छुट्याउन आएका बाबु
चलन चलाई पाउनेतफ के ही नबोली भएको पसा यामनारायण देवलाई लखेटी लखेटी फलामको
िज ला अदालतको िमित २०६८।९।२६ को फै सला िज.आई. पाइप र काठको पीराले टाउकोलगायतका
ितवादीले िखचोला गरेको भ ने मा न निम ने भनी शरीरका िविभ न भागमा हार गरी कत य गरी
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट मारेको पिु हन आएकाले यी ितवादी अिमतकुमार
िमित २०७०।२।१३ मा भएको फै सला िखचोला गरेको देवलाई यानस ब धी महलको नं.१३(३) बमोिजम
नठह याई िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउनेतफ के ही सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी भएको सु
नबोलेको हदस म िमलेको नदेिखएकोले के ही उ टी स तरी िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हने
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ठह याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सला पोखरीमा अ यि ह लाई वेश गन र आवतजावत
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गन रोक लगाउन निम ने र कुनै यि ले भौितक
ितवादी अिमतकुमार देवको िमित िनमाण काय पिन गन नपाइने हँदा सो ज गा र पोखरीमा
२०६९।६।८ गते मृ यु भएको भ ने कारागार आवतजावत गन रोक नलगाउन,ु कुनै िकिसमको
कायालय, का ेपाला चोकको िमित २०७५।२।२० भौितक िनमाण काय नगनु भनी िवप ीह का नाममा
च.नं. १६६९ को प बाट देिखएकाले मल
ु क
ु ऐन, द ड पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िनषेधा ाको
सजायको महलको ३ नं. बमोिजम बाँक सजाय माफ आदेश जारी गरेको हदस म िमलेको देिखँदा सो
हने हँदा िनज ितवादीका नामको बाँक कै दको लगत हदस म उ आदेश सदर हने ।
क ा गनु भनी सु स तरी िज ला अदालतमा लेखी
अतः िववेिचत आधार, कारण तथा
पठाई िदने ।
माणह समेतबाट िनवेदकले सावजिनक पोखरी
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
भनी िनवेदन दाबीमा उ लेख गरेको र पनु रावेदक
क यटु र: िसजन रे मी
/ यथ ह ले उ पोखरी िनजी हो भनी भनेकोमा
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभु म् । उ पोखरी सावजिनक हो या िनजी हो भ ने माण
३
मू याङ् कन गरी िनषेधा ाको रोहबाट बो न निम ने
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद हँदा िक.नं. ४८० को पोखरीलाई सावजिनक भनी
खितवडा, ०७१-CI-०१४२, िनषेधा ा, श ुधन साद नामाकरण गरेको हदस म पनु रावेदन अदालत,
ठाकुरसमेत िव. जीवनारायण साह
राजिवराजबाट िमित २०७०।७।३ मा भएको आदेश
िनवेदकले सावजिनक पोखरी भनी उ लेख िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ठहछ । उ पोखरी
गरेको र पनु रावेदक / यथ ह ले यो आ नो िनजी सावजिनक उपभोगमा रहेको पोखरी िडललाई
भनेकोमा उ पोखरी सावजिनक हो या िनजी हो भनी सावजिनक िनकासको पमा योग गरी आएकोमा
माण मू याङ् कन गरी िनषेधा ाको रोहबाट बो न रोक लगाएको भ ने हदस ममा वेश गन र आवतजावत
निम ने हँदा पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित गनमा रोक नलगाउनु र कुनै िकिसमको भौितक िनमाण
२०७०।७।३ मा उ िक.नं. ४८० को ज गामा रहेको काय नगनु भ ने हदस म त कालीन पनु रावेदन
पोखरीलाई सरकारी वा सवजिनक भनी वेश गन अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७०।७।३ मा भएको
र आवतजावत गन रोक नलगाउन,ु कुनै िकिसमको आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ।
भौितक िनमाण काय नगनु भनी िवप ीह का इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठह याई भएको क यटु र: िसजन रे मी
आदेशमा सो ज गा र सोमा रहेको पोखरीलाई सरकारी इित संवत् २०७४ साल भदौ २९ गते रोज ५ शभु म् ।
वा सावजिनक भनेको हदस म उ आदेश िमलेको
४
देिखन नआउने ।
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
िक.नं.४८० को ज गा र सोमा रहेको पोखरी खितवडा, ०६९-WO-०७३१, उ ेषण, सीते र
हाल सरकारी वा सावजिनक हो वा पनु रावेदक / िसंह िव. िनजामती िकताबखाना, ह रहरभवनसमेत
यथ ह को िनजी हो भ ने िन पण नभई िववािदत नै
िनवेदक िसते वर िसंहले सेवा वेश गदा
रहेको देिखएकोले सो िववादको िन पण नभएस म सो भरेको वैयि क नोकरी िववरण (िसटरोल) मा तथा
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िनजको शैि क माण प मा लेिखएको ज मिदन िनयम १२९(क)४ मा कुनै कमचारीले आ नो
िमित िव.सं.२००७।०५।२१ (इ.सं. १९५०।०९।०५) छलकपट तथा षड् य को मा यमले अवकाश हने
उ लेख भएको देिख छ । वा य सेवा ऐन, २०५३ अविधभ दा बढी सेवामा रही तलब भ ा भु ानी
को दफा ४५ को उपदफा ४(क) ले यव था िलएको अव थामा लागू हने हो । कुनै पिन कमचारीलाई
गरेअनस
ु ार, सेवा वेश गदा िनजले पेस गरेको िश ण िनजको अवकाश िमितको बारेमा िनज र िनज कायरत
सं थाको माणप मा िकिटएको ज मिदन वा वषबाट रहेको कायालयलाई सूचना िदने दािय व िवप ी
हन आएको उमेरबाट अिनवाय अवकाश िदने यव था
यथ ह को हो भ ने कुरालाई बाहेक गरेर उ िनयम
रहेको पाइ छ । िनवेदकको नोकरी िववरणमा रहेको १२९(क)४ को योग हन नस ने ।
शैि क माणप मा िकिटएको ज मिमित िव.सं.
िनवेदकले िमित २०७१।३।३ देिख िमित
२००७।५।२१ (इ.सं. १९५०।९।५) उ लेख भएकोले २०७३।६।७ स म १ वष ४ मिहना ८ िदन बढी समय
िनजको ६० वष पूरा हने िमित २०६७।५।२० मा कायरत रही .३,१४,५०९।- बढी भु ानी िलएको
देिखन आउँछ । तसथ िनवेदकले सेवा वेश गदा रकम िनजको िनविृ भरणबाट असल
ु उपर गरी िदनु
नोकरी िववरणसाथ पेस गरेको शैि क माणप मा भई यस कायालयलाई जानकारी पठाइिदनु हन भ ने
उ लेख भएको ज मिमितको आधारमा िनज िनवेदक िज ला वा य कायालय, मलङ् गवा सलाहीको
सीते वर िसंह िमित २०६७।०५।२१ गतेदिे ख लागू च.नं.५९१ िमित २०६९।७।२३ को प िनजामती
हने गरी अिनवाय अवकाश हने देिखन आउने ।
सेवा ऐन, तथा िनयमावलीमा भएका कानूनी यव था
िनवेदकका उमेर स ब धमा वैयि क िववरण ितपािदत िस ा त र मस ब धी िविधशा ीय
फारामलगायतका अिभलेखमा कुनै िववाद नदेिखएको ि टकोणबाट समेत यायसङ् गत देिखन नआउने ।
अव थामा िनयममा भएको यव थानस
अतः िनवेदकले उ लेख गरेअनस
ु ार अिनवाय
ु ार सेवा
अवकाश िदने काय र तत्स ब धी सूचना स ेषण वेश गदा भरेको नोकरी िववरण (िनविृ भरण
समयमा गन दािय व स बि धत िनकायको भएकोमा अिधकारप ) मा उ लेख भएको ज मिमितका आधारमा
सोअनस
ु ार आ ना कामकारबाही आफूले समयमा नै कायम हने ज मिमितसमेतको आधारमा िनवेदकले
नगरेबाट बढी समयाविधस म काम गरेको देिख छ । अिनवाय अवकाश पाउने अव था भइसके को देिखँदा
बढी समय काम गन िनवेदकले कुनै गलत िलखत पेस िनजलाई अवकाश िदएको हदस म भएको िनणय
गरेको वा तत्स ब धमा कुनै छलकपट गरेको िलिखत र प ाचार बदर ग ररहन परेन । अवकाशप िदएको
जवाफबाट समेत देिखएको पाइँदैन । िनवेदकलाई िमितस म िनवेदकले आ नो पदमा रही काय गरेको
अवकाश िदने िनकाय एवम् काममा लगाउने िनकायले अविधको िनयमानस
ु ार पाउने तलब, भ ालगायतका
िमित २०६७।५।२१ मा नै अवकाश हन कुनै पिन सिु वधाह को रकम भु ानी िलएको देिखँदा िनज
पूवसूचना स ेषण नगरी काममा लगाइरहेको िनवेदकबाट .३,१४,५०९।- (तीन लाख चौध हजार
अव थामा सो काम ग रसके को अविधबापतको पाँच सय नौ पैयाँ) रकम िफता दािखला गराउने
पा र िमक नपाउने भनी िनवेदकलाई पा र िमक गरी भएको िज ला वा य कायालय, मलङ् गवा
पाउनबाट वि चत गनु याय र कानूनको ि टकोणबाट सलाहीको िमित २०६९।७।२३ को िनणयसिहतको
यिु सङ् गत देिखन नआउने ।
िनजामती िकताबखानालाई लेिखएको प एवम्
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को सोबमोिजम ग रएका प ाचारसमेतका काम कारबाही
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उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । अतः िनवेदकले वा तिवक भोगवाला यिकन गरी वादी दाबीका
िमित २०६७।५।२१ देिख िमित २०६८।९।२९ ज गालगायत अ य ज गाह समेत दता हने गरी िनणय
स म काम गरेबापत खाईपाई आएको तलब भ ाको गरेको देिखन आयो । साथै वादीको िफराद दाबी एवम्
रकम क ा नगरी िनयमानस
ु ार पाउने स पूण रकम पनु रावेदन िजिकर हेदासमेत िनज वयम्ले दाबीका
भु ानी िदनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको ज गाह को दता े ता आ नो नाउँमा नभइसके को
आदेशसमेत जारी हने ।
अव था रहेको भ ने कुरा वीकार गरेको पाइ छ ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
वादीले माण पेस गरेको ०२९ सालको हदमिु नको
क यटु र: िसजन रे मी
राजीनामा िभ कै ज गा नापीमा िक.नं. २३७ र २७५
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २८ गते रोज ६ शभु म् । कायम भएको भ ने पिु हने आधार देिखँदैन । व ततु ः
िववािदत ज गा पनु रावेदक वादीको सािबक दता र
इजलास नं. १२
भोगअ तगत रहेको भ ने मािणत हन स ने नदेिखने ।
उ
ज गा दता सम या समाधान
१
सिमितबाट भोग, सरजिमन आिद माणह को
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी आधारमा यी पनु रावेदक वादीको नाउँमा समेत
ई र साद खितवडा, ०६६-CI-११७०, ज गा िविभ न िक ा ज गाह दता ग रिदने गरी
िखचोला मेटाई हक कायम ग रपाउँ, िमनराज ढुङ्गाना भएको िनणयलाई िनज वादीले अ यथा नभनी
िव. काशी साद जोशीसमेत
सिमितले गरेको िनणय सो हदस म वीकार गरेको
त कालीन ी ५ को सरकार ारा मालपोत देिख छ । सिमितले आ नो नाउँमा दता गन गरेको
ऐन, २०३४ को दफा ७ (१क) ले िदएको अिधकार िनणय े ािधकारअ तगत रहेको भनी भोगका
योग गरी गिठत सिमितले राजप मा कािशत आधारमा िलइएको िनणयलाई ठीक हो भनी मा ने तर
सूचनाबमोिजमको अिधकार े िभ रही तोिकएको िवप ीको नाउँमा सोही भोगलाई आधार मानी भएको
े मा बसी आएका यि ह को िनवेदन िलने, िनणय िमलेन भ नु उिचत नहने ।
सूचना कािशत गन, सरजिमन गन, साँध सँिधयार
सु अदालतबाट भई आएको न सा
बु नेलगायतका कायिविध अपनाई आव यक मचु ु काबाट समेत उ ज गा िवप ीह ले भोगचलन
िक ाकाटसमेत गराई वा तिवक भोगवालाको यिकन ग ररहेको भ ने न सा मचु ु कामा उ लेख भएको
गरी स बि धत यि का नाउँमा ज गा दता ग रिदएको देिख छ । यसरी दाबीको िक.नं. २३७ र २७५ को
िमिसल संल न कागजातबाट देिख छ । यसरी उ
ज गामा पनु रावेदक वादीको सािबक हदब दीको
सिमितले ज गा दता गन गरेको काम कारबाही उसलाई िलखतिभ को ज गा हो भ ने यिकन पमा मािणत
तोिकएको े ािधकारिभ रही तोिकएको कायिविध हन नआएको तथा िनजको नाउँमा दता कायम भइ
पूरा गरी गरेको देिखएको र सो स ब धमा वादीसमेतले नसके को र सो ज गामा िविभ न यि ह को भोग
अ यथा भ न र पिु गराउन सके को नदेिखँदा बसोबास रहेको अव थामा ज गाको वा तिवक
सिमितको े ािधकार स ब धमा पनु रावेदक वादीले भोगवाला यिकन गरी स बि धत यि का नाउँमा दता
िलएको दाबीसँग सहमत हन सिकने अव था नरहने । ग रिदन स ने े ािधकार भएको सिमितले तोिकएको
सिमितले तोिकएका कायिविध अपनाई कायिविध पूरा गरी भएको ज गा दता गन िनणयलाई
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अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
अदालतमा मु ा च दाच दै वा अि तम
पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सलामा फै सला भइसके पिछ अचल स पि को हक ह ता तरण
िनणय बदरतफ दाबी नपरेको भनी उ लेख भएको हन गएमा सो मु ाको अि तम फै सलाबाट जे प रणाम
पाइए तापिन वादी दाबीको ज गामा वादीको हकभोग ह छ पिछ भएका कायह मा पिन सोही प रणामले
दता पिु हन नसके को तथा न सा मचु ु काबाट वतः भाव पान ।
देिखएको भोग माणको आधारलाई समेत िववेचना
द ड सजायको ४४ नं. मा “जितकै वष” भ ने
गरी अ बदुँ ा माणह बाट िन कषमा पगु ी फै सला श दावली उ लेख भएबाट हद याद नाघी दा.खा. को
गरेको देिखँदा सो िनणय बदरको दाबी नभएको भ ने िनवेदन परेको भ ने िलिखत जवाफ तथा बहसको
उ लेखलाई मा आधार िलएको भ ने देिखन आएन ।
ममा िव ान् कानून यवसायीह ले उठाउनु भएको
अतः पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग समेत बहस िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तसथ िज ला
सहमत हन नसिकने ।
अदालतको िमित २०७०।६।१३ को आदेशलाई बदर
तसथ, ज गा दता सम या समाधान गन गरेको पनु रावेदन अदालतको िमित २०७१।२।१
सिमितले आ नो े ािधकारिभ रही तोिकएको को आदेश उ कानूनअनक
ु ू लको पिन देिखन
कायिविध पूरा गरी वा तिवक भोगवाला यिकन गरी नआउने ।
सोही माणसमेतका आधारमा िवप ीका नाउँमा ज गा
व ततु ः अि तम फै सला भइसके पिछ
दता ग रिदएको र ितवादीह का नाउँमा दता हने िनवेदन दाबीको ज गा अ य हक ह ता तरण भएको
गरी सिमितले िनणय गरी ितवादीह को नाउँमा दता देिखयो । िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
भएको देिखँदा िनणय बदर गरी ज गा िखचोला मेटाई िनयम ७८(क) बमोिजम पिछ हक ह ता तरण गरेको
हक कायम ग रपाउँ भ ने वादीको दाबी नपु ने गरी िलखतह को स ब धमा िनवेदकह लाई बझ
ु ी सो
भएको सु तनहँ िज ला अदालतको फै सलालाई सदर िलखत बदर गन गरी भएको िज ला अदालतको आदेश
हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको कानूनबमोिजम रहेकोमा सो िज ला अदालतको आदेश
िमित २०६५।१०।१२ को फै सला सदर हने ।
बदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
िमित २०७१।२।१ को आदेश उि लिखत आधार
क यटु र: िव णदु वे ी े ठ
कारणबाट िु टपूण देिखएकोले उ षे णको आदेश ारा
इित संवत् २०७४ साल फागनु २८ गते रोज २ शभु म् । बदर हने ।
§ यस लगाउको ०६६-CI-११७१, ज गा इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
िखचोला मेटाई हक कायम ग रपाउँ, िमनराज क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
ढुङ्गाना िव. सीता गु ङसमेत भएको मु ामा इित संवत् २०७४ साल पस
ु १३ गते रोज ५ शभु म् ।
पिन यसैअनस
३
ु ार फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी आन दमोहन भ राई, ०७०-CR-०९२७, कत य
ई र साद खितवडा, ०७१-WO-०३३३, उ ेषण, यान, नेपाल सरकार िव. जय ताप थापासमेत
गणेश साद साहसमेत िव. पुनरावेदन अदालत,
ितवादीह जय ताप थापा, भोजबहादरु
राजिवराजसमेत
प रयार र िव णबु हादरु प रयारसमेतले अदालतसम को
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बयानमा मादक पदाथ सेवन गरेको उ लेख गरेपिन नै मतृ कलाई भीरबाट खसाली मारेको भनी अनमु ान
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ । अनस
ु धान र शंका गन फौजदारी यायको िस ा तले िम दैन ।
तहिककातको ममा मौकामा कागज गन मािनसह ले तसथ, सु गु मी िज ला अदालतबाट ितवादी
आफूले वारदात भएको नदेखेको, सनु ी थाहा पाएको जय ताप थापालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
भनी अदालतमा ानबहादरु नेपाली, लोकबहादरु महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
थापा, िव णबु हादरु िज.सी.समेतले बकप गरेको र ितवादीह भोजबहादरु दमाई तथा िव णबु हादरु
देिख छ । मतृ क र ितवादीबीच पूव रसइवी रहेको प रयारलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही
भनी जाहेरवाला कृ णबहादरु थापा, मतृ क च बहादरु एक वष कै द सजाय हने ठहर गरी भएको फै सला
थापाको प नी माया थापासमेतले अदालतसम को उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट ितवादीह ले सफाइ
बकप मा उ लेख गरेपिन सो त य पिु हन सके को पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट भएको
देिखँदनै । उि लिखत आधार माणबाट मतृ क फै सला मनािसब नै देिखने ।
च बहादरु थापाको मृ यु ितवादीह को कायबाट
अतः ितवादीह
जय ताप थापा,
भएको हो भनी गडाउ गन िम ने कुनै य दशी माण भोजबहादरु दमाई र िव णबु हादरु प रयारलाई अिभयोग
तथा च मिदद गवाहसमेत रहेको अव था देिखन दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत,
नआउने ।
बटु वलबाट िमित २०७०।१।८ मा भएको फै सला
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
फौजदारी मु ामा ितवादीउपरको अिभयोग दाबीलाई इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा यु िल बू
मािणत गन माणको भार वादीमा िनिहत रहेको इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
ह छ । वादी नेपाल सरकारले आ नो दाबीलाई
४
शंकारिहत तवरले व तिु न एवम् िन चया मक सबतु मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
माण पेस गरी पिु गनपन
ु ह छ । ततु मु ामा धान म ल, ०७४-RC-००५४, कत य यान
वादी नेपाल सरकारको तफबाट माणको भारसमेत (साधक), नेपाल सरकार िव. गोिव द साद ने वाङ
यथे पमा पु याउन सके को पाइँदैन । फौजदारी
अिभयु गोिव द साद ने वाङका िव
याय णालीमा शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने नै िनजका बाबु िदलबहादरु ने वाङले िकटानी जाहेरी
ह छ । के वल शंकाको भरमा अिभयु लाई कसरु दार िदएको पाइ छ । मतृ क िभमबहादरु ने वाङलाई िनजको
करार गन िम ने नदेिखने ।
घरमा गई अिभयु गोिव द साद ने वाङले छुरी हार
मादक पदाथ सेवन गदा मतृ क र गरी कत य गरी मारेको भनी आ नै बाबल
ु े छोराको
ितवादीह को बीच कुनै झैझगडा वादिववाद भएको िव िवना कारण िकटानी जाहेरी िदनपु न अव था
भ ने देिखँदैन । ितवादीह ले मतृ कलाई मानु रहँदैन । मतृ कसँग गाई िब को िवषयमा वादिववाद
पनस मको पूव रसइवी रहेको भ ने पिन देिखँदैन । मतृ क भएकोमा सोही रसइवीको कारण ितवादीले छुरा हार
घर जाँदा भीरको बाटो हँदै जानपु न ि थित रहेको छ । गरी कत य गरी मारेको भ ने मतृ कक प नीले मौकामा
मादक पदाथ सेवन गरी रातको समयमा भीरको बाटो कागज गरेको पाइ छ । यी ितवादी गोिव द साद
हँदै ए लै मतृ क अ भ दा अिघ घर िहँडेको भ ने त य ने वाङ वारदात घटेपिछ फरार रहेको ि थितमा िनज
छ । यसमा िवना ठोस सबतु को अभावमा ितवादीले ितवादी िनद ष रहेका छन् भनी मा न सिकने अव था
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रहेन । यस कार ितवादी गोिव द साद ने वाङले व ततु ः ितवादीले गरेको सािबती बयान, घटना थल
मतृ क िभमबहादरु ने वाङलाई पेटमा धा रलो हितयार तथा बरामदी मचु ु का तथा मतृ कको लास जाँच
हार गरी कत य गरी मारेको कुरालाई िमिसल मचु ु का, पो माटम रपोटमा उि लिखत बेहोराबाट
संल न मतृ कको लास जाँच तथा पो माटम रपोटमा समिथत भएको पाइयो । मतृ क िदपक िव.क. को मृ यु
उि लिखत घा चोटको कृितलगायतका त यगत ितवादीले ब चरोज तो जोिखमी हितयारले अनहु ार
माणह तथा प रि थितज य माणह बाट पिु
एवम् टाउकोलगायतका अङ् गमा हार गरी भएको
भइरहेको देिखन आएकोले उ च अदालतबाट िनज त य पिु हन आयो । यस कार यी ितवादी पवन
ितवादीलाई अिभयोग माग वादीबमोिजमको कसरु मा प रयारको व चरो हारबाटै मतृ कको मृ यु भएको
सजाय गन गरेको फै सलालाई अ यथा भ नपु न पिु हन आएकोले िनज ितवादीलाई अिभयोग
अव था नरहने ।
दाबीबमोिजमको कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
अतः िववेिचत आधार माणबाट ितवादी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गन गरेको सु
गोिव द साद ने वाङलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ उदयपरु िज ला अदालत एवम् पनु रावेदन अदालत,
िदने गरी भएको सु पाँचथर िज ला अदालतबाट राजिवराजको फै सलालाई अ यथा भ नपु न अव था
िमित २०७१।१२।२९ मा भएको फै सलालाई उ टी नरहने ।
गरी ितवादी गोिव द साद ने वाङलाई मल
अतः िववेिचत आधार माणबाट ितवादी
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम पवन प रयारले अिभयोग माग दाबीको कसरु गरेको
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी भएको मािणत भएकोले िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु
उ च अदालत, िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
२०७४।२।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी भएको सु
हने ।
उदयपरु िज ला अदालतको िमित २०७१।१।२४ को
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
राजिवराजको िमित २०७३।५।२९ को फै सला िमलेकै
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभु म् । देिखँदा साधक सदर हने ।
५
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
धान म ल, ०७४-RC-००७३, कत य यान इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभु म् ।
(साधक), नेपाल सरकार िव. पवन प रयार
६
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
र अदालतमा समेत मतृ कलाई ब चरो हार गरी बमकुमार े , ०६९-CI-०१८१, ज गा दता,
कत य गरी मारेको कुरामा सािबती रहेको पाइ छ । च डकुमार ब नेत िव. प नादेवी भ
सो सािबती बयान माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१)
मालपोत कायालयले सबतु माण बझ
ु ी
बमोिजम माणमा िलन िम ने नै देिख छ । अपराधमा िववािदत ज गामा कसको हक पु ने भनी याियक
योग भएको ब चरो वारदात थलबाट बरामद भएको िनणय गन अिधकार मालपोत कायालयलाई कुनै
र सो ब चरोमा रातो रगत लागेको भ ने उ लेख छ । कानूनले अि तयार िदएको नदेिखने ।
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तसथ, मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट लािग पनु ः रो का रा दा पिहले रो का रािखएको
वादी दाबीबमोिजम वादीको नाउँमा दाबीको ज गा दता योजन नै िनरथक वा योजनहीन हने गरी दोहोरो
नामसारी हने ठहर गरी भएको िनणय े ािधकारको रो का रा न कानूनसङ् गत नदेिखने ।
अभावमा बदर हने ठह याई दवु ै वादी ितवादीले
पटकपटक अदालतले दोहोरो रो का
हकबेहकमा नािलस गरी आ नो हक कायम गराई स ब धमा निजर कायम गद जाने र मालपोत
याउनु भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको कायालयज तो िज मेवार िनकायले दोहोरो रो कालाई
फै सला मनािसब नै देिखने ।
िनर तरता िदई िनवेदक बक ज ता सं थालाई
अत: पनु रावेदक वादी च डकुमार ब नेतको कानूनबमोिजम ऋण असल
ु ीमा बाधा िसजना गन हो
नाउँमा दाबीको िक.नं.१८४ को ज गा रै.प. नामसारी भने कानून तथा निजरको उ े य र मनसाय पूरा नभई
हने गरी मालपोत कायालय, िड लीबजारले गरेको कानूनी शासनको उपहाससमेत हन जाने ।
िनणय बदर गरी प ह लाई हक बेहकतफ नािलस गरी
िधतो सरु णमा राखी बकले ऋण वाह
हक कायम गरी याउन,ु सनु ाई िदनु भनी पनु रावेदन गरेपिछ ऋणीले ब यौता फछ् य ट नगरेको अव थामा
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।१०।१९ मा भएको बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दफा ५७ (१) बमोिजम बकले रीतपूवक िललाम
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा यु िल बू
गरी वा अ य कुनै यव था गरी आ नो साँवा याज
क यटु र: िव णदु ेवी े
असल
ु उपर गन स ने अिधकारलाई काया वयन गन
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभु म् । कायमा मालपोत कायालयलगायत अ य िनकायको
७
समेत सहयोग अपेि त हने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
िमित २०६१।४।२९ को मालपोत कायालय,
बमकुमार े , ०७०-WO-०९५२, उ ेषण / कलंक को प बाट बक तथा िव ीय सं थास ब धी
परमादेश, िविपन हाडा िव. काठमाड िज ला अदालत, ऐन, २०६३ को दफा ५६ (३), (४) तथा मालपोत
बबरमहलसमेत
ऐन, २०३४ को दफा ८ख बमोिजम रो का रहेको
एक पटक बकको हकमा रो का रािखएको र िधतोको स पि जनु योजनको लािग रो का
यसकै आधारमा ऋण वाह भएको स पि लाई फे री रािखएको हो, सो योजन समा नभएस म दोहोरो
अ कुनै िनकायका प वा आदेशबाट पनु : रो का रो का रा न निम ने अव थामा मालपोत कायालय,
रहने हो भने ऋण असल
ु ीको ि या नै अव हन कलंक ले िज ला हरी कायालय, काठमाड को
गई बिकङ कारोबारमा िव सिनयता रहन नस ने ।
िमित २०६६।८।१० को प एवम् काठमाड िज ला
िनवेदक बकले िवप ी पु षो म दाहालको अदालतको िमित २०७०।१।२५ का प ह लाई
नाउँको ज गा िधतो िलई ऋण वाह गनपु ूव उ
आधार बनाई ती प ह को आधारमा समेत रो का
िधतो िलएको ज गा रो का रा नका लािग मालपोत राखेकोले उ िनकायबाट फुकुवा भई आएपिछ मा
कायालय, कलंक मा लेखी पठाई सोहीबमोिजम िनवेदक बकको नाममा नामसारी गन भनी बकको
मालपोत कायालय, कलंक ले रो का राखेपिछ ऋण नामसारीस ब धी िनवेदनलाई तामेलीमा रा ने गरी
वाह गरेको देिखएकोले रो का रािखएको उ
िमित २०७१।२।२५ मा भएको िनणय कानूनसङ् गत
स पि को योजन समा नभई अका योजनका नदेिखने ।
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काठमाड िज ला अदालतको िलिखत
उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट ऋणी
जवाफ हेदा अंश चलन मु ाका ितवादी पु षो म पु षो म दाहालले िलएको कजा भाखािभ नितरेकोले
दाहालका नाउँका िक ा ज गाह रो का ग रपाउँ बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा
भनी िनवेदन परेकोमा िक.नं. ४९२ समेतका दईु िक ा ५७ बमोिजम िललाम िब गदा िललाम िब हन
ज गा िहमालयन बकबाट रो का रहेका भ ने जवाफ नसक बक आफै ँ ले कानूनअनस
ु ार नै िधतो सकार
ा भएको देिखँदा उ रो काको योजन समा भई गरी आ नो नाउँमा दािखल खारेज गन मालपोत
ज गाधनीको नाउँमा ज गा कायम रही रो का फुकुवा कायालय, कलंक मा पठाएकोमा िवप ी िज ला हरी
भई जाने अव था भएका बखत उ िक ा रो का कायालय, काठमाड र काठमाड िज ला अदालतबाट
रा नु भनी मालपोत कायालय, कलंक लाई प गएको समेत रो का रहेको भनी बकको नाउँमा दािखल खारेज
हो भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिखँदा सो शतपरक गन इ कार गरेको मालपोत कायालय, कलंक को काम
रो का कायले बकको ऋण असल
ु ीमा बाधा िदएको कारबाही कानूनअनक
ु ू ल नदेिखएको समेतका आधार
देिखन नआउने ।
कारणह बाट र दोहोरो रो का रा न पठाउने िवप ी
अिघ रो का रहेको स पि
पनु : िज ला हरी कायालयलाई यि को ज गा कुनै पिन
रो काका लािग लेखी आउन स छ, यसको अथ आधार कारणबाट रो का रा न कानूनले अि तयारी
कानूनबमोिजमको पिहलो रो कालाई िनि य वा दान नगरेकोबाट गैरकानूनी देिखँदा हरी कायालय,
भावहीन तु याउन खोजेको भ ने होइन । पूवरो काको काठमाड को िमित २०६६।८।१० को गैरकानूनी
जानकारीको अभावमा वा अ य िविभ न प रि थितमा रो का आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
मु ा मािमलाको िसलिसलामा अदालतह ले समेत छ । काठमाड िज ला अदालतको रो का आदेश
कुनै स पि रो का रा न आदेश िदएमा सो स पि बेहोराले बकको ऋण असल
ु ीलाई असर पान नदेिखए
अिघ नै कानूनबमोिजम रो का छ र पनु ःरो का पिन रो का रा ने िनकायबाट फुकुवा भई आएपिछ
रा न िम दैन भनी जानकारी यथाशी अदालत वा कारबाही चलाउने गरी िमिसल तामेलीमा रा ने िवप ी
स बि धत िनकायलाई िदनु वा छनीय ह छ । य तो मालपोत कायालय, कलंक को िमित २०७१।०२।२५
भएमा अड् डा अदालतबाट वा स बि धत प ले समेत को आदेश कानूनबमोिजमको नदेिखँदा सोसँग
समयमा नै वैकि पक उपायह अपनाउन स ने भई स बि धत आदेश, िनणय, काम कारबाहीसमेत
याियक वा अनस
ु धान ि याह मा समेत सहयोग उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
पु ने ।
अतः पिहलो रो का रा ने िनवेदक बकको
बकबाट िधतोको स पि िललामी ग रएको वा प ानस
ु ार रो का रहेको घर ज गा सकार गन िनवेदक
आफै ँ ले सकार गरेको अव थामा सो योजनको लािग बकको नाउँमा दािखल खारेज नामसारी गन लेखी
नामसारी ग रिदने कत य मालपोत कायालयको हने पठाएको कामकारबाहीको स ब धमा कानूनबमोिजम
हँदा कुनै कारणवश बकले उपयु नामसारी दािखल तोिकएको काय गरी कानूनी कत य पालना गनु
खारेज योजनका लािग बाहेक ऋण चु ा भएको आिद भनी िवप ी मालपोत कायालय, कलंक का नाउँमा
कारणबाट पूण पमा आ नो हकमा भएको रो का परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
फुकुवा गन लेखी पठाएमा मा पिछ ला रो का आदेश इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
काया वयन हन स ने ।
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभु म् ।
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८
माणबाट पिु गनपनमा
िनज ितवादी यबाट लागु
ु
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी औषध बरामद नभएको र सहअिभयु को मौकामा
बमकुमार े , ०७२-CR-२०२२, लागु औषध, भएको बयानमा गरेको पोलबाहेक िमिसल संल न
नेपाल सरकार िव. कमल िघिमरेसमेत
अ य माणह बाट अिभयोग दाबी पिु हन सके को
ितवादीह कमल िघिमरे र गगन िघिमरेको नदेिखने ।
घर खानतलासी गदा माणमा ला ने कुनै दशी माण
ितवादीह उपर .ह.धमराज शाहीको
फे ला नपरेको भ ने बेहोराको खानतलासी मचु ु का जाहेरीले नेपाल सरकार िव गगन िघिमरे भएको लागु
रहेको पाइ छ । ितवादी कमल िघिमरेले आफूले लागु औषध मु ा र .ना.िन.दगु ाबहादरु बढु ाको जाहेरीले
औषध सेवन नगन र िब िवतरण गिदन भनी कसरु मा नेपाल सरकार िव
ितवादी नरे नेपालीसमेत
इ कार रही अदालतमा बयान गरेको भए तापिन भएको लागु औषध ाउनसगु र मु ासमेतमा ितवादी
अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा टोपबहादरु भई सो मु ा तहतहको अदालतमा सनु वु ाइ भई
महतरा मेरो घरनिजकका िचनजानका मािनस हन्, िवचाराधीन अव थामा रहेको देिखन आएको
िनजले सेवन गन हँदा मसँग वैशाखको अि तमितर छ । मािथ िववेिचत आधारबाट ितवादीह कमल
.१,०००।- मा २ पु रया ाउनसगु र ख रद गरी िघिमरे र गगन िघिमरे लागु औषध दु यसनी भएको
लगेका िथए भनी उ लेख गरेका छन् । अका ितवादी देिखयो । तसथ, ितवादी य कमल िघिमरे र गगन
गगन िघिमरेले आफूले लागु औषध सेवन नगन र िघिमरेलाई पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट जनही
िब िवतरणसमेत गिदन भनी कसरु मा इ कार रही लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
अदालतमा बयान गरेको भए तापिन टोपबहादरु महतरा (ङ) बमोिजम ६ मिहना कै द र .१,०००।- ज रवाना
े ीले वैशाख मिहनाको अि तमितर .१,०००।- एवम् ऐ.को दफा १६ बमोिजम थप ६ मिहना कै द
मा मबाट २ पु रया ाउनसगु र ख रद गरी लगेका र .१,०००।- ज रवाना हने गरी भएको फै सला
िथए, म पिन ाउनसगु र सेवन गदछु, मैले िब गन मनािसब नै देिखने ।
ाउनसगु र भारतको बहराइजि थत िज ला नानपारा
अतः ितवादीह कमल िघिमरे र गगन
ब ने कुबेर खानसँग ख रद गरी याएको हँ भ ने िघिमरेलाई सेवनतफस म सजाय गन गरी र पटके मा
बेहोराको बयान अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको समेत सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालतको िमित
पाइ छ । यी ितवादी य कमल िघिमरे र गगन २०७२।८।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िघिमरेको सँगसाथबाट माणमा ला न स ने कुनै इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा यु िल बू
दशी माण बरामद हन सके को त य िमिसल संल न क यटु र: िव णदु ेवी े
कागजातबाट देिखन आएको नपाइने ।
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभु म् ।
वादी नेपाल सरकारको तफबाट
९
ितवादीह को काय लागु औषधको िब िवतरण, मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
ख रद, स चय तथा ओसारपसार गन भ ने अिभयोग बमकुमार े , ०७३-WO-०९७५, उ ेषण, रिवता
दाबी व तिु न , शंकारिहत एवम् िन या मक ठोस पोखरेल िव. उ च अदालत, पोखरासमेत
49

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, मङ् िसर - १
िनवेदकले साधारण अिधकार े अ तगत
तहतह हँदै आएको आदेशह बदर गरी पाउन
असाधारण अिधकार े योग गरेको देिखएको
छ । अदालतले सदैव फै सला काया वयनको प लाई
समेत हेनपन
ु ह छ । फै सला काया वयनले नै यायको
अनभु ूित प लाई हने हँदा काया वयन प कमजोर
भयो र फै सलाबाट िन लेको प रणामलाई प ले
आ मसात् गनबाट अनाव यक सम यालाई झे नु
प यो भने याय गरेर मा हँदैन याय परेको देिखनु
पछ भ ने मा यताको ितकूल ह छ । यसैले सामा य
अव थामा

रहेको पाइयो । य तो

इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल काि क१७ गते रोज ६ शभु म् ।
१०
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७०-WO-०६१०, उ ेषण
/ परमादेश, गजे कुमार े समेत िव. पुनरावेदन
अदालत, पाटनसमेत
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. बमोिजमको
ि याबाट याद तामेल हन नसके को अव थामा
सावजिनक सूचना जारी गरेर ितवादीको नामको याद
कानूनी यव था तामेल गन निम ने भ ने हो भने कितपय अव थामा
ितवादीका नाममा याद सूचना तामेल हन नसक
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अदालतमा िवचाराधीन रहेका मु ाको अन तकालस म भए गरेका अ य कामकारबाही कानूनिवपरीत रहेको
याय िन पण नभई स पूण याियक ि या नै भ ने नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
अ योल त हन जा छ । आफै ँ ले उ लेख गरेको ठेगाना ग ररहनु पन देिखएन । तसथ ततु िनवेदन खारेज
गलत हो भनी भ न िम ने अव था नरहने हँदा रट हने ।
िनवेदकह ले ज गा राजीनामा गरी िलएको िलखतमा इजलास अिधकृतः क याण खड् का
उि लिखत वतनमा नै रीतपूवक इतलायनामा यादको इित संवत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभु म् ।
सूचना जारी भएको अव थामा गलत वतन फरकमा
११
याद तामेल भएको भ ने िनवेदकह को भनाइसँग मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
सहमत हन सिकएन । साथै रीतपूवक याद तामेल टंकबहादुर मो ान, ०७२-WO-०३१६, उ ेषण /
भई फै सला भएको स दभमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०८ परमादेश, पु पबहादुर अयाल िव. े बहादुर शाहीसमेत
नं. को कानूनी ावधान आकिषत हन स ने अव था
अदालतबाट रट िनवेदकको घर ठेगानामा
नरहँदा पनु ः ितवादीह को ितउ रप िलई फै सला नै याद जारी भएको, िनज ितवादी आ नो घरमा
गनपन
ु गरी आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबीको नभेिटएको अव थामा अ.बं. ११०(१) को कानूनी
समेत औिच य नदेिखने ।
ावधानअनस
ु ार वडा सिचवको रोहबरमा ितवादीको
ितवादी नाउँको याद तामेल नै हन नसके को घरको ढोकामा सबैले दे ने गरी याद टाँस भएको
अव थामा राि य दैिनक पि कामा कािशत गरी याद अव थामा सो याद तामेली बेरीतको भ न स ने ि थित
तामेल भएको देिख छ । सो तामेलीलाई इजलासबाट रहेन । रट िनवेदकको घर ठेगानामा गएको र िनजको
समेत मा यता िदई फै सलासमेत भइसके को हँदा अनपु ि थितमा एकासगोलका प रवारका सद यले सो
अिधकार े को न सा दिभक नदेिखने ।
याद बु न नमानेको कारण िनजको घरदैलोमा याद
उि लिखत आधार कारणबाट भ परु टाँस भएको हँदा सो यादलाई पिछ आएर याद तामेल
िज ला अदालतमा िनवेदकह समेतलाई ितवादी भएकै होइन भनी भ न िम ने अव था पिन हदैन । रट
बनाई दायर भएको दूिषत िलखत दता बदरसमेत िनवेदकको घर वतनमा नै रीतपूवक इतलायनामाको
मु ामा िनजह को नाउँको ३० िदने इतलायनामाको याद तामेल भएको अव थामा बेरीतको याद तामेली
याद बेप े तामेल भएको कारण िज ला अदालत, भई एकतफ फै सला भएको भ ने िनवेदकको भनाइसँग
िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क(१)(ख) सहमत हन नसिकने ।
बमोिजम िनज िनवेदकह ले लेखाएको राजीनामाको
अतः उि लिखत आधार कारणबाट यी
िलखतमा उि लिखत ठेगानामा नै गोरखाप मा राि य िनवेदक पु पबहादरु अयाललाई ितवादी बनाई दायर
दैिनक पि कामा सावजिनक पमा सूचना कािशत भएको लेनदेन मु ामा लिलतपरु िज ला अदालतबाट
गरी याद तामेल भई फै सला भएको देिखँदा उ
जारी भएको ३० िदने इतलायनामाको याद मल
ु क
ु
िमित २०६९।२।१७ को गोरखाप मा कािशत याद ऐन, अ.ब. ११०(१) बमोिजम स बि धत गा.िव.स.
सूचना, सोही आधारमा भ परु िज ला अदालतबाट सिचवसमेत रोहबरमा बसी रीतपूवक तामेल भई फै सला
िमित २०६९।११।२० मा भएको फै सला र सोबमोिजम भएको र हाल िबगोको कारबाहीसमेत चिलरहेको
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स दभमा िमित २०६९।१०।१५ को तामेली याद र म डलसमेतलाई ितवादी बनाई दायर भएको अंशदता
िमित २०७०।१।८ को फै सलामा कुनै कानूनी िु ट मु ामा िनजको नाउँको ३० िदने इतलायनामाको
देिखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश याद मल
ु क
ु ऐन, अ.ब. ११०(१) बमोिजम स बि धत
जारी ग ररहनु पन देिखएन । ततु रट िनवेदन गा.िव.स. सिचव ह रनारायण महतोसमेत रोहबरमा
खारेज हने ।
बसी रीतपूवक तामेल भई फै सला भएको देिखँदा उ
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
िमित २०७१।५।२४ को तामेली यादमा कानूनी िु ट
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभु म् । देिखन नआएकोले सो याद बदर नगन गरी भएको
१२
महो री िज ला अदालतको िमित २०७१।८।२६ र
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०७२।३।११
टंकबहादुर मो ान, ०७२-WO-०५६९, उ ेषण को आदेशमा िु ट देिखन आएन । ततु रट िनवेदन
/ परमादेश, िमला म डल िव. महो री िज ला खारेज हने ।
अदालतसमेत
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
िनवेदकको नाग रकताअनस
ु ारको थायी क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
ठेगानामा िनज ितवादी नाउँको याद सूचना रीतपूवक इित संवत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभु म् ।
तामेल भएको देिखयो । िनवेदकको थायी ठेगानाभ दा
अ य अदालतबाट याद सूचना जारी गरी याद
इजलास नं.१३
तामेल भएको देिखँदनै । यसरी अदालतबाट यी रट
िनवेदकको थायी ठेगानामा याद जारी भएको,
१
िनज ितवादी आ नो घरमा नरहेको अव थामा मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
अ.ब. ११०(१) को कानूनी ावधानअनस
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०१८०, उ ेषण /
ु ार नै उ
पडौल गा.िव.स. का सिचव ह रनारायण महतोको परमादेश, रामे री के .सी. ढुङ् गाना िव. नेपाल सरकार,
रोहबरमा ितवादीको घरको ढोकामा सबैले दे ने अथ म ालय, िसंहदरबारसमेत
गरी याद टाँस भएको अव थामा सो याद तामेली
कृिष िवकास बक िलिमटेड कमचारी सेवा
बेरीतको देिखन आएन । रट िनवेदकको थायी सत िविनयमावली, २०६२ ले कमचारीको उमेरको
ठेगानालाई नै िनज िनवेदकले गलत ठेगाना हो भनी हद ५८ वष तोक बकको सेवामा २०५०।१।१७
भ न िम ने अव था पिन हँदैन । रट िनवेदकको भ दा पिछ िनयु हने कमचारीका हकमा सेवा अविध
उि लिखत वतनमा नै रीतपूवक इतलायनामाको याद थप गन यव था रािखएको देिखएन । यो यव था रट
तामेल भएको अव थामा गलत वतन फरकमा याद िनवेिदकालाई मा नभई बकको सेवामा कायरत स पूण
तामेल भएको भ ने िनवेदकको भनाइसँग सहमत हन कमचारीह लाई समान पमा लागु हने ावधान
नसिकने ।
देिख छ । कसै ित पिन असमान यवहार वा भेदभाव
अतः उि लिखत आधार कारणबाट हनेगरी अनिु चत पमा वग करण ग रएको अव था
महो री िज ला अदालतबाट यी िनवेदक उिमला देिखँदनै । कमचारी यव थापन स ब धमा आव यक
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नीित अि तयार गरी काया वयनमा याउनु स बि धत देिखँदनै । तसथ िमित २०७१।३।१५ को िनणयअनस
ु ार
बक, क पनी वा ित ानको वाय अिधकारको िवषय २०७१।३।२९ देिख लागू हने गरी बकको सेवाबाट रट
हो । यसरी ग रएको यव थाबाट अनिु चत िवभेद पैदा िनवेिदकालाई अिनवाय अवकाश िदएको कृिष िवकास
भएको वा वे छाचारी तवरबाट ग भीर अ यायपूण बक िलिमटेडसमेतका िवप ीह बाट भए ग रएका
प रणाम पैदा भएको ि थितमा याियक ह त ेपको िनणय एवम् कामकारबाही कानून ितकूल नदेिखँदा
अव था आउन स छ । तर यस कारको अव था िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन । ततु
नदेिखएको र िनि त िमितलाई आधार मानेर सिु वधा रट िनवेदन खारेज हने ।
यव थापन ग रएको कुरालाई अनिु चत काम कारबाही इजलास अिधकृतः कृ ण साद अिधकारी
मा न निम ने ।
क यटु र: च दनकुमार म डल
िविनयमावलीअनस
ु ार उमेर हद पूरा गरी इित संवत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभु म् ।
अवकाश पाउने कमचारीलाई सेवा अविध थप गरी
२
थप सिु वधा दान गनपन
ु कुरालाई अिनवाय ावधान मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
मा न िम दैन । उमेर हदको कारणबाट सेवा िनवृ अिनलकुमार िस हा, ०७१-CI-०४५६, िलिखत दता
भएका कमचारीलाई सेवा अविध थप गरी सिु वधा िदनु बदर दता, ीमती गोदावरी देवीसमेत िव. हरे साद
पछ भ नु मनािसब पिन हँदैन । मनािसब वग करण के शरी
(Reasonable Classification) ग रएको कुरालाई
किपलदेवले ०-०-२ ज गा मा हरे साद
समानताको हक ितकूल मा न िम दैन । वग करण गदा के शरीलाई िलखत पा रत गरी िदएको देिख छ ।
अनिु चत, वे छाचारी र पूवा हपूण तवरबाट ग रएको ितवादी किपलदेवले ितवादी हरे साद के शरीलाई
अव था देिखएमा यसलाई समानताको हक ितकूल िलखत पा रत ग रिदएको ज गा यवहार चलाउन
मा न सिकने अव था रह छ । यस कारको अव था आधाभ दा कम नै देिखएकाले अंशब डाको महलको
ततु िववादको स दभमा देिखन नआएको हँदा १९(१) नं. बमोिजम वादीह को म जरु ी िलनपु न
िनवेिदकाको संिवधान ारा द हक ितकूल काय वा बा या मक कानूनी यव था रहेको देिखँदैन । घरको
यवहार भएको मा न निम ने ।
मु य यि ले घर यवहार चलाउनलाई स पि िब
बकको अिभलेखअनस
ु ार िनवेिदकाको ज म गरेको देिखएको र अंशब डाको १९(१) नं. बमोिजम
िमित २०१३।३।२९ भएको त यमा िववाद छै न । कृिष समेत उ यवहारलाई अ यथा हो भ न सिकने
िवकास बकको उि लिखत िविनयमावली, २०६२ अव था नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
ले यव था गरेअनस
ु ार २०५०।१।१७ भ दा पिछ भएको फै सला उ टी ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर
अथात् िमित २०५३।१।२० देिख बकको सेवामा मनािसब नदेिखने ।
वेश गनभएको
िनवेिदका िमित २०७१।३।२८
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट
ु
स म १७ वष ४ मिहना ९ िदन सेवामा वहाल रहने ितवादी किपलदेव घरको मु य यि रहेको र क रब
कुरा वाभािवक देिख छ । िनजको उमेर ५८ वष एक िवगाहा ज गा भएका यि ले के वल दईु धरु ज गा
पूरा भएकोले सेवा अविध थप गनपन
ु अव थासमेत घर यवहार चलाउन िब गरेको देिखएको हँदा
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अंशब डाको महलको १९(१) नं. को कानूनी यव था यान, श भु च वंशी िव. नेपाल सरकार
अनक
ितवादी श भु च वंशीले अदालतसम
ु ू ल नै यवहार भएको हदा िलखत बदरतफ
वादी दाबी नपु ने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत, बयान गदा मोबाइल चोरेको िवषयमा आ नी ठूली
हेट डाको िमित २०७०।१०।५ को फै सला िमलेकै छोरीलाई मा कुटेको हँ । यी मतृ क सोनीलाई कुटिपट
देिखँदा सदर हने ।
गरेको होइन, कत य गरी मारेको होइन भनी (स.ज.७
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा
र १२ मा) उ लेख गरेको देिखयो । तर अनस
ु धानको
क यटु र: संजय जैसवाल
ममा ग रएको बयानमा िनज ितवादीले आ नी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभु म् । का छी छोरीलाई लाठीले िहकाएको कुरा वीकार
३
गरेको पाइयो । िनज ितवादीले ह रयो सालको योग
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी गरी खमा झु ड् याउने यास गरेका भ ने कुरा बरामद
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-१११३, िनषेधा ा, भएको ह रयो साल तथा िश रषको खमा भेिटएको
धनबहादुर िघिमरे िव. नवराज ख ी (पौडेल) समेत
ह रयो सालसँग िम दाजु दा ह रया रेसाह बाट
िनवेदकलाई
अनिधकृत
पमा समिथत भएको देिख छ । ितवादीको कारणबाट
कानूनिवपरीत प ाउ गन, थनु ामा रा ने वा मतृ क सोनी (सोिनत) को मृ यु नभएको भए मतृ कलाई
जबरज ती रकम असल
ु गन आशंकाको अव था लक
ु ाउने-िछपाउने र ढाकछोप गनपन
ु अव था आउने
िव मान रहेको त य देिखन आएको छै न । हरी िथएन । घटनालाई शङ
ृ ् खलाब पमा उ लेख गरी
शासनको तफबाट िनवेदक िव प ाउ गन हरी िसलिसलेवार त रकाले सिव तार उ लेख गरेको
प रचालन भएको वा हन स ने आशंकाको अव था र अ य वत माणबाट समिथत भएको देिखँदा
देिखँदैन । क रब ४ वषअगािडको कुरा भएकाले अिहले ितवादीको मौकाको बयान बेहोरा माणयो य नै
यो कुराको सा दिभकता कायम रहेको अव था पिन देिखन आउने ।
देिखँदैन । आदेश जारी गनपनस
मको मनािसब
तसथ, िववेिचत आधार, माणबाट ितवादी
ु
पूवाव था िव मान रहेको नदेिखएको हँदा िनवेदन श भु च वंशीको कत यबाट िनजक छोरी सोनी
मागबमोिजम आदेश जारी गनु परेन । अत: िनषेधा ाको (सोिनत) च वंशीको मृ यु भएको त य मािणत
आदेश जारी हने अव था नरहेको हँदा िनवेदन खारेज भएकाले ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनस
ु ार
२०७०।७।२७ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठह याएको सु
हने ।
सनु सरी िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
उ च अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७४।२।२ मा
इित संवत् २०७४ साल भदौ १ गते रोज ५ शभु म् ।
भएको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
४
मतृ क र ितवादी बाबु छोरी नाताका
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी भएको र िनजह का बीचमा पूव रसइवी र यानै
अिनलकुमार िस हा, ०७४-CR-०३४७, कत य मानस मको कारण रहे भएको देिखँदैन । मोबाइल
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भेटाएको िवषयमा मतृ कले गाउँघरमा ह ला ख ला यान मान उ ोगको कसरु मा न िम दैन । ते ो
ग रिदएको कारण बेइ जती हने डरले आवेशमा आई प को उपि थित वा अवरोधका कारण यान मन
बाबल
ु े छोरीलाई गाली गरी त काल उठेको रस था न नपाएको भ ने पिन देिखँदनै । िमिसल माणबाट यान
नसक कुटिपट गरेको देिख छ । सोही चोटका कारण मान उ ोगको वारदात भएको त य नै मािणत हन
ितवादीको का छी छोरीको मृ यु भएको पाइयो । आएको नदेिखने ।
यान िलनपु नस मको िनयत / मनसाय देिखएको
अत: िववेिचत आधार माणबाट ितवादीह
छै न । बाँसको लाठीले पटकपटक बािलकाउपर हार रामकुमार काक लाई यान मान उ ोगको कसरु मा ७
गरेको कारणबाट उ वारदातलाई भिवत य मा न वष कै द हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
वा यानस ब धीको १४ नं. बमोिजमको कसरु िमित २०६९।९।२४ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
ठा न सिकएन । तथािप वारदात घटनाको ङ
ृ ् खला उ टी ह छ र पनु रावेदक ितवादी रामकुमार काक ले
भिवत य हो िक भनी ला ने कृितको देिखएको छ । यस अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ । वारदात नै
अव थामा कसदु ारलाई ऐनबमोिजम सजाय िदँदा चक
यान मान उ ोग ठहर नभएकोले कसरु दार ठहर
हने भई घटी सजाय गनु मनािसब देिख छ । तसथ, भएका पनु रावेदन नगन ितवादी कुलबहादरु लामाले
ितवादी श भु च वंशीलाई सव सिहत ज मकै दको समेत मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०५ नं. बमोिजम सफाइ
सजाय नगरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष पाउने ।
कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: गीता े
इजलास अिधकृत: िशव साद आचाय
क यटु र: अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल चैत २२ गते रोज ५ शभु म् । इित संवत् २०७४ साल पस
ु २६ गते रोज ४ शभु म् ।
५
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी फै सला भएका छन्:
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-१२६७, अपहरण
§ ०७०-CR-१२६८,
हातहितयार
गरी यान मान उ ोग, रामकुमार काक िव. नेपाल
खरखजाना, रामकुमार काक िव. नेपाल
सरकार
सरकार
वारदातमा गोली हार भएको भ ने पिु
§ ०७०-CR-१२६९, अदालतको अवहेलना,
भएको छै न । खक
रामकुमार काक िव. राजु ख ीसमेत
ु ु रीज तो जोिखमी हितयारले हानेको
भनी िजिकर िलए पिन घाउचोटको अव थाबाट खक
६
ु ु री
हार ग रएको र ग भीर चोटपटक लागेको भ ने मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी सपना
देिखँदैन । ितवादीको यान मानस मको मनसाय धान म ल, ०७१-CR-१११२, जबरज ती करणी,
िथयो भ ने कुरा खु न आएको पाइएन । पीिडतलाई अशोककुमार देउला िव. नेपाल सरकार
डर ास मा देखाउने वा सामा य घाउचोट मा पान
पीिडत वयम्ले अिभयु को पिहचान
अिभ ायले ग रएका सामा य कृितका कायलाई गरेको र पीिडतले खल
ु ाएको अिभयु को हिलया
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िववरणसँग अिभयु को हिलया िववरण िमलेको भनी पाइएन । मािथ उि लिखत आधार, कारणबाट यी
वयम् अिभयु ले अिधकार ा अिधकारीसम को पनु रावेदक ितवादीले आरोिपत कसरु अपराध गरेको
बयानमा वीकार गरेको अव थामा घटना थल फरक पिु हन आएको देिखँदा अिभगोग मागदाबीअनस
ु ारको
देखाउँदमै ा अपराध नै नभएको भ न नसिकने ।
कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िमिसल संल न रहेको भरतपरु अ पताल, िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िचतवनको च.नं. १८२१ िमित २०७०।०३।१४
अतः िववेिचत पीिडतको मौकाको कागज
गतेको प बाट िचिक सकको रपोटअनस
ु ार पीिडतको र अदालतमा भएको बकप , पीिडतले ितवादीको
उमेर ८-१० वष भएको भ ने देिखन आउँछ । पीिडतको पिहचान गरी ग रिदएको सनाखत कागज, पीिडतको
उमेर अनमु ानको आधारमा १५ वष भ दैमा वै ािनक वा य परी ण ितवेदन र सो ितवेदन तयार
परी णको आधारमा पीिडतको उमेर ८-१० वष गन िचिक सकको बकप , भरतपरु अ पताल,
भएको भनी मािणत ग रिदएको भरतपरु अ पताल, िचतवनले पीिडतको उमेर जाँच मािणत ग रिदएको
िचतवनको उ प लाई अ यथा मा न िम ने मािणत प र मौकामा कागज ग रिदने यि ह ले
नदेिखने ।
ग रिदएको बकप समेतबाट ितवादीले जबरज ती
जबरज ती करणीको वारदातमा वीय खलन करणी गन मनसायले पीिडत प रवितत नाम हिटया
हनैपछ भ ने अिनवायता रहँदैन । जबरज ती करणीको (क) लाई र सामा चढाई जंगलमा लगी अिभयोग माग
वारदातमा वीय खिलत भए पिन िविवध कारणले दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरेको मािणत हन
खिलत वीय भेिटन नस ने स भावनासमेत रहने आएको अव थामा सु मकवानपरु िज ला अदालतले
ह छ । Condom योग गरी जबरज ती करणीको ितवादी अशोक देउलालाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
अपराध गरेको अव थामा खिलत वीय भेिटने स भावना करणीको महलको ३ नं. को देहाय (१) बमोिजम १०
रहँदैन । जबरज ती करणीको अपराध हनका लािग (दश) वष कै द हने ठह याई भएको फै सला सदर हने गरी
ीको योिनिभ पु ष जनेि य पूण पमा वेश भएकै पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०७१।०८।०९
हनपु न, ीको क याजाली (Hymen) याितएकै मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हनपु न, पु ष वीय योिनमा खलन भई योिनको वरपर इजलास अिधकृत: िवकास े
वीय वा सोको दाग देिखनै पन भ ने अिनवायता नहने । इित संवत् २०७४ साल काि क ३० गते रोज ५ शभु म् ।
योिनको बा भागिभ आंिशक िलङ् ग
वेश गराउनु मा पिन कानूनी योजनका लािग
इजलास नं. १४
जबरज ती करणीको अपराध हने हँदा पीिडतको
Vaginal Swab मा वीय नदेिखएको भ ने आधारमा
१
मा जबरज ती करणीको अपराध नभएको भनी मा न मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
िम ने देिखएन । यिद पीिडतले ितवादीउपर झठु ा अिनलकुमार िस हा, ०७२-CR-०४९५, जबरज ती
आरोप लगाएको भए झठु ा आरोप लगाउनु पन कुनै करणी, नेपाल सरकार िव. उमेश चौधरीसमेत
कारको कारण ितवादीले देखाउन सके कोसमेत
ितवादीह दईु जनाको संल नता रही
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जबरज ती करणी भएको देिखन आएकोले सामूिहक गरी फै सला गरेको नदेिखएबाट सो हदस म पनु रावेदन
पमा कसरु भएको हँदा थप पाँच वष कै द गनपन
अदालतबाट भएको फै सला िमलेको नदेिखने ।
ु
भनी िलएको िजिकरका स ब धमा सामूिहक ठहन
तसथः ततु मु ाका िववेिचत त य,
सामूिहक योजना, पूवतयारीसमेत हनपु छ यहाँ य तो कानूनी यव था तथा माणह बाट ितवादीह लाई
के ही रहे भएको पाइँदनै । योजनाब
पमा काम जबरज ती करणी गरेकोमा सजायको हकमा मल
ु क
ु
गरेको भ ने नदेिखँदा िनज ितवादीह धरे चौधरी ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम
र उमेश चौधरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम थप पाँच जनही ८ वष कै द सजाय हने गरी भएको सु कै लाली
वष कै द सजाय गनपन
िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन
ु ि थित देिखएन । मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणी महलको १ नं. बमोिजमको अदालत, िदपायलबाट िमित २०७१।९।३० मा
कसरु मा यी ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । तर
करणीको महल ३क नं. बमोिजमको कसरु गरेको ितपूितको हकमा पीिडतलाई ितपूित भराउनु
नदेिखएकोले सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम जनही पनमा सोही महलको १० नं. र १०ग नं. बमोिजम
८ वष कै द सजाय गन गरी सु कै लाली िज ला ितपूित भराउनेतफ के ही नबोली भएको सु कै लाली
अदालतले गरेको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन िज ला अदालतको फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन
अदालत, िदपायलबाट िमित २०७१।९।३० मा भएको अदालत, िदपायलबाट उ िमितमा भएको फै सला सो
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई पीिडतलाई
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ितवादीह को उमेर र आिथक अव थासमेत िवचार
१० नं. “कसैले कुनै मिहलालाई जबरज ती करणी गरी दवु ैजना ितवादीह बाट जनही .१०,०००।गरेको ठहरेमा अदालतले य ती मिहलालाई भएको का दरले ितपूित भराई पाउने ।
शारी रक, मानिसक र मनोवै ािनक ितपूित इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
कसरु दारबाट भराइिदनु पनछ” भ ने र सोही महलको क यटु रः प ा आचाय
१०ग. नं. मा “फै सला गदा जबरज ती करणी ठहर इित संवत् २०७४ साल चैत १९ गते रोज २ शभु म् ।
गरेकोमा कसरु दारबाट ितपूित भराई िदनपु नसमेत
२
उ लेख गरी स बि धत मिहलालाई भराई िदनपु नछ” मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
भ ने यव था भएकोले जबरज ती करणी भएको अिनलकुमार िस हा, ०७१-CR-१२५४ र ०७३अव थामा भराई िदनपु न ितपूितसमेत फै सलामा RC-००५६, कत य यान, भुपाल दाहालसमेत िव.
उ लेख गनपन
ु बा या मक यव था रहेको देिख छ । नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. तोण साद यौपाने
उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम ितवादीह बाट
पो माटम रपोट हेदा टाउकोमा चोट लागेको
पीिडतलाई ितपूित भराउनु पनमा सु कै लाली र टाउकोको हाड नै Fracture भएको भ ने उ लेख
िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी छ । घरिभ ब चरो हार गरी मारी बोरामा लास हाली
महलको १० र १०ग. नं. बमोिजम ितवादीह बाट रगत ख न निदई ि टलको थाल थापी बाटोमा रगत
पीिडतलाई ितपूित भराउनेतफ कानूनको या या ख न निदई घरपछािड बारीमा खा टो खनी लास
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परु क
े ो अव थामा फे ला परेको पाइ छ । लासलाई वारदातको िदनमा समेत आ नो बाबस
ु गँ झगडा
िघसाद लगेको भ ने िमिसलबाट नदेिखएबाट लास वादिववाद भई पूविनयोिजत पमा मान मनसाय
बोक लगेको कुरा थािपत ह छ । लास लाँदा मतृ कको राखी अ य दईु ितवादीह कृ ण तामाङ र भपु ाल
शरीरबाट िन के को रगत थालमा था दै लगेको र सो दाहाललाई बोलाई िनजह को सहयोग िलई मतृ कलाई
थाल लाससँगै परु क
े ो र लास खोत दा सोसमेत फे ला धा रलो जोिखम हितयार ब चरोले टाउकोज तो
परेको देिख छ । एकै जनाले लास बोक ल न स ने र सो संवेदनशील अङ् गमा हार गरी कत य गरी मारेको
गदा कतै रगत नचिु हने, बाटो घ ने मडा रने अव था कुरा िमिसल संल न माण कागजातसमेतबाट पिु ट
नहने कुरा हँदैन । यस ि थितमा ितवादीम येका हन आएकोले तोण साद यौपानेलाई कसरु दार
तोण साद यौपाने ए लैले लासलाई बोके र खा टो ठह याएको फै सलालाई अ यथा भ नु पन नदेिखने ।
खनी गाडेको होला भनी अनमु ान गन स ने अव था
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
िमिसल संल न कागज माणबाट नदेिखने ।
ितवादीह तोण साद यौपाने, भपु ाल दाहाल र
ितवादीम येका तोण साद यौपानेले कृ ण तामाङले अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
अदालतमा आई बयान गदा मतृ क बाबल
यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु
ु ाई आफू
ए लैले मान काय गरेको हो अ को संल नता िथएन गरेको ठह याई सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
भनी बयान गरेको भए पिन घटना म, लास खा डो ज मकै दको सजाय हने गरी पनु रावेदन अदालत,
खनी गािडएको अव था र लासमा लागेको चोट धनकुटाबाट िमित २०७१।९।७ भएको फै सला िमलेकै
हेदा ह याको काय एकै यि ले गन स ने कृितको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह
देिखँदैन । ितवादी कृ ण तामाङ तथा भपु ाल दाहाल कृ ण तामाङ र भपु ाल दाहालको पनु रावेदन िजिकर
र ितवादी तोण सादले अनस
ु धानमा गरेको बयान पु न स दैन । साथै ितवादी तोण साद यौपानेको
मतु ािबक नै सिु नयोिजत पमा मनसायपूवक आ नो हकमा पेस भएको साधकसमेत सदर हने ।
बाबु कु माखर सिु तरहेको अव थामा दाउरा िचन
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादी कृ ण
योग हने ब चरो कृ ण तामाङलाई िदएको, आफूले तामाङ र ितवादी भपु ाल दाहाललाई मल
ु क
ु
मतृ कको खु ा समातेको, भपु ाल दाहालले हात ऐन, यानस ब धी महलको १३ (१) नं. बमोिजम
समातेको र कृ ण तामाङले दईु पटक टाउकोमा िहकाई सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठहरी फै सला
बबु ा म रसके पिछ तीनै जनाले लाि कको बोरामा भएको छ तापिन कु माखर यौपानेलाई मानु पन
हाली घरबािहर िनकाली लासलाई बारीको िभ ामा िनजह को आ नै कारण रहे भएको देिखँदनै ।
खाडल खनी परु ी भागेका रहेछन् र भपु ाल दाहाल र वारदातमा सं लन अका ितवादी तोण सादको
कृ ण तामाङले ितवादी तोण साद यौपानेलाई कारण घटना घटेको र िनजको बहकाउमा लागी यी
िनजको बाबु कु माखर यौपानेलाई मान कायमा ितवादीह ले मतृ कलाई मान सहयोगी भूिमका गरेको
आिथक लोभसमेतमा परी मान सहयोग गरेको रहेछ देिख छ । यसरी िनजह को त कालको प रि थित र
भ ने देिखन आउने ।
अव था, िनजह को उमेर, िनजह ले पूव अपराध
बाबु र छोराबीचमा घरायसी झगडा भइरहने, नगरेको अव थासमेतलाई िवचार गदा िनजह लाई
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ऐनबमोिजम हने सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले गराएको कुरा थाहा जानकारी भएकोले भ दै न कल
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम सारेको िमित २०६८।११।२९ बाट हद यादको गणना
ितवादीह कृ ण तामाङ र भपु ाल दाहाललाई गरी िमित २०६९।१।३ मा वादीले आ नो िफराद
१०(दश) वष कै द गदा यायको उ े य पूरा हने दायर गरेको देिख छ । अक तफ वादीले पिहले नै
देिखएकोले िनज ितवादीह लाई जनही १० वष थाहा पाइसके को भ ने कुराको िजिकर िलई सोको
कै दको सजाय हने ।
व तिु न माण ितवादीले िदएको िमिसलबाट
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
देिखँदनै । यसकारण शेषपिछको बसकप िदने
क यटु र: प ा आचाय
दाताको मृ यपु चात् शेषपिछको बकसप पाउने
इित संवत् २०७४ साल चैत १९ गते रोज २ शभु म् । वादीको हक िसजना हने र आ नो हकको चलन
गराउने स दभमा दूिषत दता र िनणय भएको जानकारी
इजलास नं. १५
भएपिछ ऐनमा भएको यव थानस
ु ारको समयाविधमै
वादीको ततु िफराद परेको भ ने देिखन आएकोले
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी वादीको िफराद हद याद नाघी दायर भएको रहेछ भ ने
बमकुमार े , ०७१-CI-०७७४, दूिषत दता िनणय नदेिखने ।
बदर दता हक कायमसमेत, बखतमान िसंह ब नेत िव.
िमिसल समावेश २०३८।३।८ को धनकुमारी
धनकुमारी ब नेत
र हेमल मीको बीचमा भएको दताफारीको ितिलिपबाट
हेमल मी ब नेतसमेतले संयु पमा ज गा अिहलेको िववािदत िक.नं.१७१, १७४, १७५, १७८
रिज ेसन गराई िलएको र २०६६।१२।१५ मा र १७९ को ज गा दताफारीको िलखतमा उि लिखत
शेषपिछको बकसप अ लोह वादी बखतमान िसंह भएको नदेिखँदा दताफारी भएको भ ने देिखन
ब नेतलाई हेमल मीले ग रिदएको र हेमल मीको मृ यु आएन । यसरी दताफारीको कागजमा िववादको
भएपिछ आफूले ा गरेको शेषपिछको बकसप को उि लिखत िक.नं. का ज गाह उ लेख भएको
िलखतलाई आधार बनाई िलखतमा उ लेख भएको नदेिखएपिछ यसको अि त व संयु दताकै पमा
ज गामा आ नो हक थािपत गराउनको लािग वादीबाट देिखन आएको छ । य तो कृितको ज गा र संयु
िफराद परेको अव था भएकोले वादी सरोकारवाला दतावालाले आ नो हक कसैलाई कानूनसङ् गत
यि देिखँदा वादीलाई िफराद गन हकदैया छै न भनी तौरत रकाले ह ता तरण गरेको देिख छ भने
भ न िम ने नदेिखने ।
िलखतबाट जसलाई िदएको हो सो अ यथा मािणत
वादीले २०६६।१२।१५ मा शेषपिछको नभएको अव थामा ज गा ा गन यि को हक
बकसप अ लोह ा गरेकोमा शेषपिछको बकसप िसजना हने नै देिखने ।
िदने यि को २०६६।१२।२० मा मृ यु भएको मृ यदु ता
यिद संयु दता देिख छ । अक दतावालाको
माणप साथ राखी २०६८।११।२९ मा ज गाधनी अनपु ि थितमा सनु वु ाइको मौकासमेत दान नगरी
माणपज
ु ाको न कल र िनणयको न कलसमेत एकलौटी दता गन भनी िनणय गनपछ
ु भने य तो
सारी िलँदा धनकुमारी ब नेतले एकलौटी पमा दता कायलाई कानूनतः वाभािवक मा न निम ने ।
59

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, मङ् िसर - १
िमिसल संल न िफ डबक
ु उतार, लट अ यथा भएको ि थित र अव थासमेत िमिसलबाट
रिज रसमेतका ितिलिपह बाट िववािदत ज गा नदेिखएकोले शेषपिछको बकसप ा गन यि
धनकुमारी र हेमल मीको संयु दताको भ ने वादी बखतमानिसंह ब नेत नाममा दता भई िनजको
देिखई रहेकोमा अक दतावालालाई बु ने कामस म हककायमसमेत हने ।
नगरी भएको िनणय कानूनको ि मा मा य हनेसमेत
अतः मािथ उ लेख भई िववेचना भएको
देिखँदैन । यसैले संयु दतावाला हेमल मीलाई बु दै आधार कारण एवम् माणसमेतबाट सु को फै सला
नबझ
ु ी िनजको सहमितबेगर एकतफ पमा कारबाही उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने ठह याई पनु रावेदन
चलाई संयु दताबाट एकलौटी दता हने गरी भएको अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।६।२ मा भएको
िनणय दिू षत िनणय भएको देिखँदा सो कायम रहन फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िवप ीले दूिषत
स ने अव थाको नदेिखने ।
त रकाले गराएको दता र सोस ब धी मालपोत
तसथ संयु दतावालालाई बु दै नबझ
ु ी कायालय, कलंक बाट िमित २०६८।७।१६ मा भएको
दिू षत त रकाबाट एकलौटी दता गराएको िमित िनणयसमेत बदर भई िफराद दाबीबमोिजम िववादको
२०६८।११।२९ को मालपोत कायालय, कलंक को उि लिखत िक.नं.१७१, १७४, १७५, १७८ र १७९
िनणय आदेश कानूनिवपरीतको भई दतासमेत को ज गाह को आधामा वादीको हक कायम वादीका
दूिषत देिखन आएकाले दूिषत दता िनणय बदर भई नाममा दता हने र वादीले चलन चलाई पाउने ।
वादी बखतमान िसंह ब नेतले संयु दतावालाम ये इजलास अिधकृत: सोमराज का ले
हेमल मीबाट िमित २०६६।१२।२५ मा शेषपिछको क यटु र: अजनु पो ेल
बकसप अ लोह ा गरेको भ ने देिखँदा र सो कागज इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभु म् ।
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