फागुन

–१

पाि क काशन
वष २६, अङ्क २१

२०७४, फागनु १–१५

पूणाङ्क ६१५

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२००७२८,
४२००७२८, ४२००७२९,
४२००७२९, ४२००७५० Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )
या सः ४२००७४९
४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
मु य रिज ार ी राजन साद भ राई
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत

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

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

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बक
ु बाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
७
इजलास नं. १०
इजलास नं. १
१
इजलास नं. ११
इजलास नं. २
६
इजलास नं. १२
इजलास नं. ३
३
इजलास नं. १३
इजलास नं. ४
५
इजलास नं. १४
इजलास नं. ५
४
इजलास नं. १५
इजलास नं. ६
२
एकल इजलास
इजलास नं. ७
४
ज मा
इजलास नं. ८
६
इजलास नं. ९
३
ज मा
४१
कूल ज मा
४१ + १६ = ५७

३
२
२
३
१
२
३
१६

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.

२.
३.
४.
५.
६.
७.

८.

९.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१-५
गोपाल साद गौतम िव.
उ ेषण /
शासक य
अदालत
परमादेश
िसंहदरबारसमेत
उ ेषण / सिु नल रंजन िसंहसमेत िव.
परमादेश नेपाल सरकार
उ ेषण / ल मण थपिलया िव. नेपाल
परमादेश सरकारसमेत
कत य कमलेश शमा िव. नेपाल
यान सरकार
कत य टेकबहादरु कुम िव. नेपाल
यान सरकार
लागु औषध शिमला तामाङ िव. नेपाल
सेतो हेरोइन सरकार
कत य नेपाल सरकार िव. िशवच
यान राय यादव
इजलास नं. १
५-६
कत य नेपाल सरकार िव. ला साङ
यान शेपा
इजलास नं. २
६ - ११
कत य धनसरा रावल िव. नेपाल
यान सरकार

१०.
११.
१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

i

कत य नेपाल सरकार िव.
यान पदमबहादरु े ी
कत य ग भीर च द िव. नेपाल
यान सरकार
कत य
ेमबहादरु पनु िव. नेपाल
यान सरकार
तल
िवना
ु ाराम राई िव. नेपाल
इजाजत सरकार
गैरकानूनी
त रकाले
व यज तुको
आखेटोपहा
र लक
ु ाई
िछपाई
राखेको
मानाचामल िन महजन जापित िव.
भराई पाउँ महेश महजन
इजलास नं. ३
११ - १२
लीला देवी साह िव.
उ ेषण /
मालपोत कायालय, मोरङ,
परमादेश
िवराटनगरसमेत
ह रहर पासवान िव.
िनषेधा ा
जमनु ादेवी पासवानसमेत

इजलास नं. ४
कत य नेपाल

१३ - १५
सरकार िव.

इजलास नं. ६
१९ - २१
कत य गोिव दबहादरु शाही िव.

१७.
यान

भगवतपरु ी खड् का

यान तथा नेपाल सरकार
२६.
जातीय

जबरज ती िदलबहादरु ख ी िव. नेपाल
१८.
करणी

सरकार

कत य

होमबहादरु

भेदभाव
के .सी.

सवारी

िव.

नेपाल

सरकार

िव.

२७.

१९.
यान

यान

नेपाल सरकार

देवनारायण यादवसमेत

इजलास नं. ७

जबरज ती नेपाल सरकार िव. रामराजा

२१ - २६

२०.
करणी

नेपाली

नेपाल सरकार िव. मक
ुु द
२८.

कत य

ाचार

नेपाल सरकार िव. पूण

मरर

कुमारी पडु ासैनीसमेत

नेपाल सरकार िव. िकशोरी

२१.
यान

२९.
इजलास नं. ५

ाचार
रामसमेत

१५ - १९

कत य यान नेपाल सरकार िव. महेश

नेपाल सरकार िव. बाबरु ाम
२२. खोटा चलन

३०. र जबरज ती बािनयाँसमेत

िगरीसमेत
आ त रक

चोरी

राज व

नेपाल

२३. अ त:शु क कायालय, िवराटनगर िव.

सरकार

िव.

३१. कत य यान
ेमबहादरु थापा

रमेशकुमार शमा

इजलास नं. ८

लागु औषध उमेश साद चौधरी िव.
२४.

खैरो

नेपाल सरकार

उ ेषण / महेशकुमार

२६ - २९
यादव

िव.

३२.
िहरोइन
लागु औषध उमेश साद चौधरी िव.
२५.

परमादेश

रीनाकुमारी रायसमेत

कत य

नेपाल सरकार िव. समु न

३३.
िहरोइन

नेपाल सरकार

यान
ii

राई

३४.

३५.

३६.

३७.

३८.
३९.

४०.
४१.

कत य
यान

नेपाल सरकार िव.
रामकुमार गौतम
रमेशच पौडेल िव. सूचना
उ ेषण /
तथा सचार म ालय,
परमादेश
िसंहदरबारसमेत
एजे ट यासरु िव. राि य
उ ेषण /
खेलकुद
प रषद,्
परमादेश
ि परु े रसमेत
इजलास नं. ९
२९ - ३२
मानव नेपाल सरकार िव.
बेचिबखन शंकरराज ितिमि सना
तथा
ओसारपसा
र
नेपाल सरकार िव.
गोबध
कमागत िघिमरेसमेत
कत य नेपाल सरकार िव.
यान िकसनलाल मिु खया
इजलास नं. १०
३२ - ३४
कत य ह र िकसुन महतो िव.
यान नेपाल सरकार
कत य नइ बहादरु राई िव. नेपाल
यान सरकार

कत य

स तबहादरु े िव. नेपाल

४२.
यान

सरकार

इजलास नं. ११

३४ - ३६

संघष गाउले ख ी िव.
४३. कत य यान
नेपाल सरकार
ब दी

फुलमाया काक िव. देउती

४४.
य ीकरण पौडेलसमेत
इजलास नं. १२

३६ - ३८

िव म राणासमेत िव. माधव
४५.

अंश चलन
िव म राणा
कत य

स तबहादरु चेपाङ िव.

यान र

नेपाल सरकार

४६.
यान मान
उ ोग
इजलास नं. १३

३९ - ४०

िव दे र साह िव. िच सेन
४७.

िनषेधा ा
साह तेली
काश लािमछानेसमेत िव.

४८.

उ ेषण

िज ला िश ा कायालय
दाङसमेत
नेपाल सरकार िव. शोभा

४९.

बहिववाह
गहतराज

iii

५०.

५१.

५२.

इजलास नं. १४
४० - ४१
अनु धान राना िव.
उ ेषण
वा य तथा जनसं या ५३.
म ालय, रामशाहपथसमेत
इजलास नं. १५
४१ - ४३
५४.
राजेश िधताल िव. िश क
उ ेषण सेवा
आयोग,
सानोिठमीसमेत
५५.
उ ेषण / मोहन खड् का िव. गहृ
परमादेश म ालय, िसंहदरबारसमेत

iv

एकल इजलास
४३ - ४४
क चनकृ ण यौपाने िव.
उ षे ण /
रा पितको
कायालय,
परमादेश
शीतलिनवाससमेत
भैरवबहादरु पा डे िव.
उ ेषण
िदलबहादरु काक समेत
मथुरा साद ठाकुरसमेत िव.
उ ेषण /
उ च अदालत जनकपरु ,
परमादेश
धनषु ासमेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, फागनु - १
भइसके को देिखएकोमा सेवाबाट "बखा त हने सजाय
संयु इजलास
कायम हने" भ ने वा य योग भएको कारणले मा ै
स पूण कारबाहीको पनु ः आदेश गनपछ
ु भ न वा सो
१
आधारमा िवभागीय सजाय नै सम मा बदर हनपु छ
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश भ न पिन यायोिचत नदेिखने ।
िम , ०७०-WO-०२८५, उ ेषण / परमादेश,
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
गोपाल साद गौतम िव. शासक य अदालत रट िनवेदकलाई सेवाबाट बखा त गन गरी सूचना
िसंहदरबारसमेत
तथा म ालयबाट भएको िमित २०६९।५।११ को
कमचारीह आ नो पिदय दािय व र िनणय, सोबमोिजम कािशत सूचना तथा शासक य
कत य ित उदािसन नहन भनी उनीह लाई िज मेवार अदालतबाट िमित २०७०।३।६ मा भएको फै सलाबाट
र उ रदायी बनाउन िवधाियकाले ९० िदनभ दा बढी िनवेदकको कुनै संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन्
कायालयमा अनपु ि थत हन नहने ब देज लगाएको भएको भ ने नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
हो । यसको उ लङ् घन भएमा िवभागीय जारी गनपन
ु अव था िव मान रहेको देिखएन । ततु
कारबाही व प सेवाबाट हटाउने आधार हने प
रट िनवेदन खारेज हने ।
कानूनी यव था भएको देिख छ । उ आधारबाट इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
लामो समयस म कायालयमा अनपु ि थितप चात् पिन क यटु र: मि दरा रानाभाट
िनवेदकको सेवा कायम राखी रा नु पन कुनै कानूनी र इित संवत् २०७२ साल असोज ५ गते रोज ३ शभु म् ।
नैितक आव यकता नरहने ।
२
फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाई कै दमा स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
बसेकाले सो अविधमा कायालयमा अनपु ि थत रहन गोपाल े , ०६८-WO-०३८९, उ ेषण / परमादेश,
पाउने अिधकार कुनै पिन कानूनले िनवेदकलाई दान सुिनल रंजन िसंहसमेत िव. नेपाल सरकार
गरेको देिखँदैन । यसका साथै िनजामती सेवा ऐन,
िबना कुनै िनवाचन दल िवशेषको ितिनिध व
२०४९ को दफा ६१ क को उपदफा ३ मा "यस गरी जन िनवािचत पदािधकारीबाट मा कानूनबमोिजम
ऐनमा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन िबदा स चालन हनपु न िनकायको स चालनको िज मा
वीकृत नगराई लगातार न बे िदनभ दा बढी अविध लगाउनु सवदलीय भए पिन उपयु हँदैन । थानीय
अनपु ि थत हने कमचारीलाई गयल क ी गरी हािजर िनकायको िनवाचन िविहनताको प रक पना संिवधान
गराउन सिकने छै न" भ ने कानूनी यव था रहेको तथा कानूनले गरेको देिखँदैन । थानीय िनकाय
हँदा िनवेदकले कत य यान मु ामा १० वष कै दको स चालनको जाताि क आधार भनेको आविधक
सजाय पाएको र िबदा वीकृत नगराई अनपु ि थत िनवाचन मा ै हो । आविधक िनवाचनले मा जन
हन नहने भनी कानूनले तोके को अविधभ दा बढी िनवािचत पदािधकारीलाई जनता ित उ रदायी
समय कायालयमा अनपु ि थत भएको अव थाको र जवाफदेही बनाउने ह छ । जनता ारा िनवािचत
िव मानतामा िनवेदकको सेवाको िनर तरता हने कुनै जन ितिनिध ारा स चािलत हनपु न िनकाय
कानूनी आधार देिखँदैन । शासक य अदालतको दलीय संय ारा स चालन गनु जाताि क मू य
फै सलाले िनवेदकको नैितक पतनको ि थितस म बदर मा यताअनु प हने देिखँदैन । यसले सही अथमा
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जनताको िहतको ितिनिध व गन पिन नस ने ।
थानीय िनकायको िनवाचन गन िवल ब गनु भनेको
िनवेदकले बदर घोिषत ग रपाउँ भनी माग जनता वा जात को िव
कै षड् य हन
गरेको सवदलीय संय गठनस ब धी थानीय जा छ । जनतालाई रिमते वा िन रह ठानेर लामो
िवकास म ालयको िनणय हाल कायम नरही खारेज समयस म जन ितिनिधिविहन पमा थानीय
भइसके को भ ने देिखँदा उ िनणय बदर ग ररहन िनकाय स चालन गनले
ु थानीय जनताले रा यको
परेन । तसथ िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु उपि थितको अनभु ूित गन सिकरहेका छै नन् । यसले
नपरी ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
सरकार ित जनताको अिव ास बढाउने अव था
जनिनवािचत
ितिनिधले स चालन िसजना गन मा म त गन ।
गनपन
िनकाय हालस म कमचारी संय ले
उि लिखत आधार कारणबाट िनवािचत
ु
चलाएको अव था देिख छ । कमचारी संय पिन राजनीितक नेतृ वबाट स पादन ग रनु पन काम
नोकरशाही कृितको भई यसले पिन जनताको सही कारबाही सवदलीय संय वा कमचारीत बाट
ितिनिध व गन नस ने हनाले सवदलीय संय को स प न गनु उपयु नहने तथा दवु ैको िवक प
िवक पमा कमचारी संय बनाउनु पिन औिच यपूण िनवािचत िनकाय नै हनाले वतमान संिवधानको
देिखँदैन । दवु ैको िवक प िनवािचत िनकायनै हो । भावना, लोकताि क प ितको आव यकता,
िनवािचत पदािधकारी ारा स चािलत हनपु न रा यका जनताको िहतअनक
ु ू ल िवकास आव यकता पूरा गन
िनकायलाई लामो समयस म यसरी भूिमकािविहन योजनको लािगसमेत थानीय िनकायको िनवाचन
बनाई रा नु व छ जाताि क अ यासिवपरीत हन ि या था न,ु था न लगाउनु भनी नेपाल सरकार र
जा छ । िवना िनवािचत ितिनिध थानीय िनकाय िनवाचन आयोगसमेतको नाममा िनदशना मक आदेश
स चािलत रहेको कारण आविधक िनवाचनमाफत जारी हने ।
आ नो मतािधकार योग गरी जन ितिनिध छनौट इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
गन जनताको अिधकारलाई रा यले कुि ठत गन मा क यटु र: अिभषेक कुमार राय
नभई थानीय तरमा हनपु न िवकास िनमाण, योजना इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ७ गते रोज २ शभु म् ।
तजमा,
३
ु आिथक ोत प रचालनलगायत थानीय
तहको िवकास िनमाण कायले सही िदशािनदश गन स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
नस ने ।
गोपाल े , ०६८-WO-०६४६, उ ेषण / परमादेश,
वतमान संिवधानले वहृ र अिधकारसिहतको ल मण थपिलया िव. नेपाल सरकारसमेत
थानीय िनकायको प रक पना गरेको छ । संिवधानले
िवगतमा राजनीितक दलह का ितिनिध
संिवधान सभाबाट पा त रत यव थािपका-संसदको
सि मिलत संय गठन गरी थानीय िनकायको काम
्
कायकाल २०७४ माघ ७ गतेस म तोिकएको स चालन भएको भए तापिन य तो संय को काम,
स दभमा सो अगावै थानीय तहलगायत संघीय कत य, अिधकार र िज मेवारी के हने भ ने प
संसदको
ु बा या मक संवैधािनक िकटान गरेको पाइँदैन । उ संय िभ सेवा ाहीको
् चनु ाव स प न गनपन
यव था रहेको देिख छ । संिवधानको उ यव था ितिनिध व भएको देिखँदैन । राजनीितक दलको
काया वयनकै लागी पिन यथाशी थानीय िनकायको सहभािगतामा काम गदमा थानीय िनकायह मा
िनवाचन ग रनु आव यक देिख छ । कुनै पिन बहानामा जनताको ितिनिध व रहेको मा न िम दैन । थानीय
2

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, फागनु - १
िनकायको जाताि क आधार भनेको िनवाचन िनवेदकको मागबमोिजम सवदलीय संय बहाल रहनु
हो । िबना िनवािचत ितिनिध कुनै दल िवशेषको पन कुनै कानूनी एवम् संवैधािनक आधार नभएकोले
ितिनिध व गरी कानूनबमोिजम स चालन हने थानीय िनकायस ब धी सवदलीय संय खारेज
िनकायको िज मा लगाउनु सवदलीय भएपिन उिचत गनु भ ने अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
नहने ।
िमित २०६८।९।८ गतेको प र सोही आधारमा
थानीय िनकायको चनु ाव नभएको सवदलीय संय खारेज गन थानीय िवकास म ीको
अव थामा नेपाल सरकारले “अ त रम थानीय िमित २०६८।९।१९ को िनणय बदर ग रपाउँ भ ने
िनकायको” गठन गनस ने प रक पना त कालीन िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन ।
संिवधानले गरेको आधारबाट सवदलीय सहमितमा
ततु िनवेदन खारेज हने ।
आधा रत संय गठन ग रने कुरा उ लेख भएपिन इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
यसलाई थायी प िदने भनेको होइन । जनतालाई क यटु र: अिभषेककुमार राय
थानीय तरमा सल
ु भ पमा सेवा सिु वधा उपल ध इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ७ गते रोज २ शभु म् ।
गराउने स ब धमा सम या देिखएमा यसको स बोधन
४
हन नस ने भ न िम दैन । सवदलीय संय बाट स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
थानीय िनकायको िवकास िनमाण गन िविनयोजन गोपाल पराजुली, ०७०-CR-१६५६, कत य यान,
भएको रकमको यापक दु पयोग भएको भ ने कमलेश शमा िव. नेपाल सरकार
जनगनु ासो आइरहेको कारण अि तयार दु पयोग
एउटा सामा य समझ भएको यि ले
अनस
ु धान आयोगबाट समेत छानिबन भइरहेको भ ने कोखाज तो मािनसको संवेदनशील अङ् गमा च कु
ा िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । सवदलीय ज तो जोिखमी हितयारले हार गदा मािनस मला
संय ले गरेको िनणय ितको उ रदािय व पिन िकटान ज तो देिखएको िथएन भ न सहु ाउने हँदनै । लेनदेनको
गरेको पाइँदनै । जनता ित उ रदािय व बहन गनु नपन िवषयमा िववाद भनाभन भई सोही िवषयलाई िलएर
य तो दलीय संय ारा थानीय िनकाय स चालन पनु रावेदक ितवादीले मतृ क सफुि न अ सारीको
हनु सशु ासन, पारदिशता एवम् जवाफदेिहताको कोखाज तो संवेदनशील अङ् गमा च कुज तो धा रलो
िहसाबले पिन उिचत देिखँदनै । यसका साथै थानीय र जोिखमी हितयारले हार गरी ह या गरेको हँदा िनज
िनकायको िनवाचन नभएस मको लािग ती िनकाय के
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
कसरी स चालन गन भ ने िवषय नेपाल सरकारको १३(१) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने नै देिखँदा
नीितगत े ािधकारिभ को िवषय भएको हँदा नीितगत आ मर ाको लािग च कु हार गरेको भ ने पनु रावेदक
कुरामा यस अदालतले ह त ेप गन िम ने हँदनै । ितवादीको िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तसथ
नेपालको वतमान संिवधानले त कालीन नेपालको पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सलालाई अ थया
अ त रम संिवधान २०६३ ले प रक पना गरेज तो भ न निम ने हँदा सदर हने ।
थानीय िनकाय स ब धमा छु ै यव था गरेकोसमेत
पनु रावेदक ितवादीको उमेर, कसरु हँदाको
नदेिखएकोले िनवेदकले माग गरेज तो सवदलीय प रि थितसमेतलाई म येनजर गरी सु का क
संय बहाल रही रहने अव था नदेिखने ।
िज ला अदालतबाट िनजलाई १० वष मा कै द
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट सजाय गन उपयु हने भनी राय य भएकोमा
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पनु रावेदन अदालत, पोखराले उ रायलाई सदर देिखँदनै । हरीले कुटिपट गरी सािबती बयान लेखाएका
नगरी पनु रावेदक ितवादीलाई ज मकै दको सजाय हने भनी िजिकर िलए पिन पनु रावेदक ितवादीले घाजाँच
ठहर गरेकोतफ िवचार गरी पनु रावेदक ितवादीलाई गराएर कुटिपट भएको भ ने भनाईलाई पिु गनसमेत
ज मकै दको सजाय गदा चक पन जा छ िक भ ने सके को देिखएन । जाहेरवालाको जाहेरी, मौकामा
स ब धमा हेनु पन देिखयो । यस स ब धमा िवचार गदा बिु झएका जडाउती कुम समेतका यि ले मौकामा
मतृ क र पनु रावेदक ितवादी दवु ै यि ह िवदेशी गरेको कागज तथा अदालतसम उपि थत भई गरी
यि रही रोजगारीका लािग नेपालमा आई बसेको िदएको बकप समेत रहेको िमिसलबाट देिखँदा य तो
भ ने देिखएको, पनु रावेदक ितवादी र मतृ कबीच माणलाई माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम
पूव रसइवी रहेको भनी बिु झएका मािनसह ले माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
खल
आ नी ीमतीले परपु षसँग अनैितक
ु ाउन नसके को, पनु रावेदक ितवादी ३२ वषका
उमेरदार यि देिखएको, िनजको पूवआचरण रा ो स ब ध राखेको भ ने स ब धमा पिहलेदिे ख नै सु दै
िथयो भनी िनजका सा ीले बकप गदा खल
ु ाई िदएका आएका र वारदात घट् नभु दा के ही समयपिहले
र िनजको पूवआचरणको स ब धमा उठ् न नसके को खेतमा आ नी ीमती भएको ठाउँबाट मािनस भागेको
अव था र घटना हँदाको प रि थितसमेतलाई िवचार देखेपिछ आफूले सनु ेका कुरा स य रहेछन् भ ने सोची
गदा िनजलाई कै द वष १५ (प ) मा गन उपयु
त काल आवेशमा आई खेतको डीलमा रहेको इँटाले
देिखएकाले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ीमतीलाई हानेको र िनजको घाँटी िथची मरेपिछ
पनु रावेदक ितवादी कमलेश शमालाई कै द वष १५ पोखरीमा फाली झारपातबाट छोपी िदएको भनी
(प ) मा सजाय हने ।
पनु रावेदक ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
गरेको बयानलाई उि लिखत त य एवम् माणबाट
क यटु र: िवके श गरु ागाई
समिथत गरेको देिखँदा पनु रावेदक ितवादीले नै मतृ क
इित संवत् २०७३ साल जेठ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
मीरा कुम को ह या गरेका हन् भ ने देिखयो । आ नै
५
ीमतीलाई कत य गरी ह या गरी फालेको देिखँदा
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी अिभयोगबाट सफाइ पाउनपु छ भ ने ितवादीको
गोपाल पराजल
ु ी, ०७०-CR-०३८१, कत य यान, पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तसथ
टेकबहादुर कुम िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा
मौकाको बयान करकापमा परी गरेको भनी गरी रहन नपन हँदा सदर हने ।
िजिकर िलने यि ले नै सो कुराको पिु गनपन
ु भनी इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
माण ऐन, २०३१ को दफा २७ ले िजिकर िलने क यटु रः अिमरर न महजन
यि लाई नै दािय व सु पेको छ । तर पनु रावेदक इित संवत् २०७३ साल जेठ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
ितवादीले य तो ठोस माण पेस गनसके को
६
देिखएन । माण ऐन, २०३१ को दफा ९ अनस
ु ार स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
मौकामा कसरु मा सािबत रही बयान गदा आफूले भनेको गोपाल पराजुली, ०६९-CR-०७७६ र ०६९-CRर गरेको कुरा बु न नस ने अव थामा रहेको िथएँ भनी ०८९०, लागु औषध सेतो हेरोइन, शिमला तामाङ िव.
पनु रावेदक ितवादीले भ न सके को अव थासमेत नेपाल सरकार, कुलबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार
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फौजदारी मु ामा कसरु दार मािणत गन
७
दािय व वादी प को भए पिन लागु औषध (िनय ण) स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
ऐन, २०३३ को दफा १२ अनस
ु ार कसैबाट कुनै लागु जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CR-०५०२, ०६८पदाथ फे ला परेमा िनजले सो पदाथ कानूनबमोिजम CR-०७२५ र ०६८-CR-०७८१, कत य यान,
ा गरेको वा राखेको हो भ ने कुराको माण नेपाल सरकार िव. िशवच राय यादव, राजिकशोर
िनजले नै पेस गनपन,
ु पेस गन नसके मा र अ यथा राय यादव िव. नेपाल सरकार र िशवच राय यादव
मािणत भएमा बाहेक िनजले यस ऐनअ तगत िव. नेपाल सरकार
सजाय हने अपराध गरेको मािनने भ ने यव था
जाहेरवालाले पनु रावेदक ितवादीसँगको
गरी माणको भार ितवादीमा रािखएको हँदा लागु पूव रसइवी कै कारण मतृ कको ह या भएको भनी
औषधस ब धी अपराध िनरपे दािय वअ तगत पन िदएको िकटानी जाहेरी र िनजको बकप , य दश
अपराध मािन छ । य तो िनरपे दािय वअ तगत धम कुमार र नागे राय यादवको मौकाको कागज र
पन अपराधमा जसबाट लागु औषध बरामद भएको बकप , अ य बिु झएका मािनसह को भनाइसमेतका
छ, िनजले सो लागु औषध कानूनबमोिजम ा गन माणह बाट ततु वारदातमा पनु रावेदक ितवादी
वा रा न पाउने हो भनी त ययु पमा मािणत गन िशवच राय यादवको उपि थित र संल नता
स नु पछ । यसरी उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार रहेको भ ने पिु भएको हँदा िनजलाई अिभयोग
आफू िनद ष रहेको माण पु याउने भार ितवादीमा मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
नै िनिहत रहेकोमा सोअनस
ु ार पनु रावेदक ितवादीले १३(४) नं. बमोिजम सजाय नभई िनज पनु रावेदक
त ययु माण ततु गरी आफू िनद ष रहेको कुरा ितवादी िशवच राय यादवको संल नता र कायको
मािणत गनसके को पाइएन । के वल उ कसरु मा आधारमा िनजलाई ऐ. यानस ब धी महलको १७(२)
मेरो संल नता रहेको िथएन वा छै न भनी दाबी िलएकै नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द सजाय हने ठहर गरी
आधारमा फौजदारी कसरु बाट उ मिु नपाउने ।
फै सला भएको हँदा सो फै सला उ टी गरी पूण सफाइ
वादी प बाट कसरु मािणत गन नसके को पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
भ ने पनु रावेदक ितवादीको िजिकर रहेतफ हेदा हन सिकएन । साथै यस अदालतबाट िवप ी िझकाउँदा
बरामदी मचु ु का र सो मचु ु काको रोहबरमा सही गन िलएको आधारसँग पिन सहमत हन सिकएन । तसथ
तथा उ मचु ु का तयार गन यि को बकप , नमूना पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा गरी रहन
परी ण ितवेदन र सो ितवेदन तयार गन िवषेश को नपन हँदा सदर हने ।
बकप समेतबाट
अिभयोगप मा
खल
ु ाइएको इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
यहोरालाई समथन गरी रहेको हँदा वादी प बाट क यटु र: रामशरण ितिमि सना
दाबी पिु हन नसके को भ ने पनु रावेदक ितवादीको इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गेत रोज ४ शभु म् ।
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तसथ
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
इजलास नं. १
हने ।
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
इित संवत् २०७३ साल जेठ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
गोपाल े , ०७२-RC-००७३, कत य यान,
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नेपाल सरकार िव. ला साङ शेपा
हँदाको स पूण प रि थितलाई िवचार गदा सव वसिहत
िमिसल संल न जाहेरी दरखा त एवम् ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले
िविभ न यि ह को व तिु थित मचु ु काबाट मतृ क मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द
२ वषदेिख िबरामी भई थला परेकोसमेत देिख छ । सजाय हने गरी राय य भएको पनु रावेदन अदालत,
घटना िववरण कागजका सबै मािनसह ले यी ितवादी पाटनको फै सला यायसङ् गत देिखएकोले अ यथा
र मतृ कबीच समयसमयमा झैझगडा हने गरेको भनी ग ररहनु नपन ।
उ लेख ग रिदएको देिख छ । तसथ, घरमा मतृ क र
अतः उि लिखत आधार कारण, माण
िनजक आमा यी ितवादीबाहेक अ कोही नभएको एवम् िववेचनासमेतको आधारमा ितवादी ला साङ
र मतृ कको टाउकोलगायत शरीरका िविभ न अङ् गमा शेपालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको
चोटपटक देिखएको अव थामा सोही चोटपटकले गदा नवु ाकोट िज ला अदालतको फै सलालाई उ टी गरी
िनमा नोबु शेपाको मृ यु भएको पिु ट हन आउने ।
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
जाहेरी दरखा तलाई समथन हने गरी यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
जाहेरवालाको अदालतसम भएको बकप , घटना ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी मल
ु क
ु ऐन,
िववरणका मािनसह को यहोरा र सोलाई समथन अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय
हने गरी अदालतसम भएको बकप र लासजाँच हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
मचु ु काबाट मतृ कको शरीरमा देिखएका चोटह
२०६७।०८।०७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
समेतबाट ितवादी ला साङ शेपाले मतृ कसँग साधक सदर हने ।
भएको झगडामा िनजलाई कुटिपट गरी कत य गरी इजलास अिधकृत: रामु शमा
मारेको पिु ट हन आएकोले िनजको सो काय मल
क यटु र: िसजन रे मी
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३(३) नं.मा इित संवत् २०७२ साल फागनु १४ गते रोज ६ शभु म् ।
उि लिखत कसरु भएकोले ऐ.१३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने देिखन आउने ।
इजलास नं. २
ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै द ठहर
गरी मल
१
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द
सजाय हने राय य भएकोमा सोतफ िवचार गदा मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
मतृ क दीघ रोगी भएको, मतृ क ितवादीको छोरा भएको शमा पौडेल, ०७०-CR-१४६९, कत य यान,
र छोराको मृ यु भएको पीडा िनजलाई समेत पन नै धनसरा रावल िव. नेपाल सरकार
ह छ । यसका साथै िनजह बीच कुनै पूव रसइबीसमेत
आ नै नाबालक छोरा र छोरीलाई माइत
रहेको देिखँदैन । वारदात घटाउनको लािग कुनै जाने ममाबाटोमा नै िभरबाट लडाई कत य गरी मान
योजना बनाएको वा कुनै जोिखमी हातहितयारसमेत कायमा यी ितवादीको मा संल नता रही िनजको
योग भएको देिखँदैन । िनज अनपढ मिहला भएको कत यबाट नाबालक छोरा र छोरीको मृ यु भएको हँदा
सामा य कुटिपट हँदा छोराको मृ यु भएकोले सोलाई िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
लक
े ो र छोरा नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
ु ाउनको लािग घरमा खा टो खनी परु क
हरायो भनी गाउँमा ह ला िफँ जाएको देिख छ । वारदात ठहर गरेको सु अछाम िज ला अदालतको फै सला
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सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िदपायलको फै सला
अ यथा देिखन नआउने ।
ितवादीले ीमान् र सासस
ु गँ भएको
झगडाका िनहँमा आ नै नाबालक छोरा र छोरीलाई
िभरबाट लडाई ह या गरेको देिख छ । अ य यि सँग
भएको झगडाको िनहँमा झगडा भएको एक िदनपिछ
आ नै नाबालक छोरा र छोरीलाई घरबाट धेरै टाढा
पु याई िभरबाट याली कत य गरी मारेको त य इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
िमिसल संल न माणबाट पिु भएको अव था रहेको क यटु र: मि दरा रानाभाट
हँदा सजायमा कमी वा छुट पाउँ भनी यी पनु रावेदक इित संवत् २०७३ साल काि क १२ गते रोज ६ शभु म् ।
ितवादीले िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
२
नसिकने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
वारदातको घटना मस ब धी िमिसल सारदा साद िघिमरे, ०७१-RC-००१९ र ०७१संल न त यह बाट ितवादी धनसरा रावल CR-०२९८, कत य यान, नेपाल सरकार िव.
आ नो सासु र पितबाट पटकपटक तािडत भई पदमबहादुर े ी र पदमबहादुर े ी िव. नेपाल सरकार
घरेलु िहंसाबाट पीिडत भएको अव थासमेतबाट
मौकाको घटना थल लास कृित िववरण
आफूले ज म िदएका २ वष र ३ मिहनाका अवोध एवम् शव परी ण ितवेदनसमेतबाट मतृ कको
नाबालक छोरा र छोरीको ह या गन िनणयमा पगु ेको टाउकोमा दईु वटा चोट एउटा ७ से.िम. ल बाई र
देिख छ । यी ितवादीले आफै ँले ज म िदएका अक ८ से.िम. ल बाईको देिखएको तथा शवपरी ण
नाबालक छोरा र छोरीलाई मानु पन िनजको अ य ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण Head Injury भनी
कुनै कारण देिखँदनै । यसरी प रवारको िनर तरको उ लेख भएको िमिसल संल न माणबाट ितवादीको
िहंसा मक यातना ख न नसके र आफू मन िवचार बयान यहोरा समिथत भएको देिखँदा मतृ कको मृ यु
गरेक र आ
ितवादीले टाउकोमा हानेको चोटको कारणबाट
भएको देिखएकाले पदमबहादरु े ीलाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई
याङ् जा िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पोखराले गरेको
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने अव था नदेिखने ।
अतः ितवादीले आ नो छोरालाई कटुसको
लाठीले टाउकोमा पटकपटक हार गरी सोही चोट
पीडाको कारण मतृ क यामबहादरु े ीको मृ यु भएको
माणह बाट पिु हन आएकोले िनज पनु रावेदक
ितवादी पदमबहादरु े ीलाई यानस ब धी महलको
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१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय चक पनस ने िच मा लागेकोले ितवादी पदमबहादरु
हने ठह याएको सु याङ् जा िज ला अदालतको े ीलाई अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार ५ वष कै द सजाय
िमित २०७०।२।६ को फै सलालाई सदर गन गरेको हनका लािग सु िज ला अदालतबाट पेस भएको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको फै सला िमलेकै देिखँदा रायलाई पनु रावेदन अदालत, पोखराले सदर गन गरी
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन भएको रायसमेत अ यथा भ न स ने अव था नरही
िजिकर पु न स दैन । साधक सदर हने ।
मनािसबै रहेको देिखने ।
ितवादी पदमबहादरु े ीलाई अ.बं. १८८ इजलास अिधकृतः जयराम े
नं. अनस
ु ार ५ वष कै द सजाय हन य गरेको रायको क यटु र: रमेश आचाय
स ब धमा ितवादीले मौकाको गरेको बयान तथा इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १ गते रोज ४ शभु म् ।
अदालतमा गरेको बयान यहोरामा समेत कटुसको
३
लौराले मतृ क छोरालाई टाउकोमा हानेको वीकार मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
गरेर अनस
ु धान तथा अदालती ि यालाई समेत सारदा साद िघिमरे, ०७१-CR-१०३९, कत य
सरल बनाएको देिख छ । कसरु बाट ब न उ कन चाहने यान, ग भीर च द िव. नेपाल सरकार
र कसरु लाई ज ताको य तै बताइिदने ितवादीका
जाहेरवाला नरबहादरु च दको जाहेरी
बीचमा इ साफको रोहमा के ही िवभेद हन स ने दरखा त यहोरामा ितवादी ग भीरबहादरु च दले
अव थालाई पिन इ कार गन नसिकने ।
दाउराको िचरपटले मतृ कको टाउकोमा हा दा
वारदातप ात् त काल घाइतेको उपचारका मतृ कको मृ यु भएको भ ने उ लेख भएको शव
लािग थानीय सेितवेनीबाट वा यकम िझकाएर परी ण ितवेदनबाट (Cause of death) मृ यक
ु ो
उपचार गराएको देिख छ । आ नो ीमती तथा कारण Head Injury (Epidural hematoma) भ ने
मतृ कको आमाका बीचमा झगडा भएका कारण आ नो उ लेख हनक
ु ो साथै िमित २०६९।४।२७ गते बेलक
ु ा
ीमती रगता य भएकोदेिख आफूसँग हातमा भएको जाहेरवाला नरबहादरु च द, धनबहादरु च दसमेत
कटुसको लाठाले कुटिपट गरेको र िनजको उमेर घरमा खाना खाने योजनाअनस
ु ार घरमा बसेको
६८ वष भएको देिखनक
ु ा साथै मतृ क र ितवादी अव थामा मतृ क लोके बहादरु च द राित २१:३०
बाबु छोराको नाता भएको देिखनक
ु ा साथै िनजको बजेको समयमा र सी सेवन गरी घरमा आई घोडा
छोरा मान मनसाय, िनयत, योजना भएको देिखँदनै । हरायो ितमीह ले पाटी गरेर ब ने मलाई नबोलाउने
वारदातअगािड कुनै कसरु मा ितवादी संल न रहेको भनी गाली गद िभ आयो । स झाउन खो दा नमानेपिछ
भ ने नदेिखनक
ु ो साथै मतृ कले ग रएका ि याकलापको निजकै रहेको दाउराको िचरपटले मतृ कको टाउकोमा
कारणले वारदात घटाउन अिभ े रत गरेको भ ने दइु पटक हाने । मैले मतृ कको गाली सनु ी निजकै मेरा
नै देिख छ । वारदात घटाउँदा मतृ क आफै ँ ले आमा ीमती र ब चासमेत रहेको अव थामा रस था न
िबरामी हँदा िदएको रगतसमेत मागेर अनाव यक नसक हानेको हँ । सोही चोटले मतृ क िसँढीमा लिड
िनउ खोजी हैरानी ग रनक
ु ा साथै मतृ कको आमा ित तल भसी बाँ ने िकलामा परेपिछ हामी सबैजना िमली
ग रएको असामा य यवहारबाट ितवादी त काल मतृ कलाई समाती राितको समयमा र सीको नसामा
के ही गन बा य भई वारदात घट् न गएको र भिवत य हो िथय । टाउकोको चोट देखेन । मतृ कलाई मेरो
िक भ ने ज तो देिखँदा माग दाबीबमोिजम सजाय गदा मािथ लो घरमा मैले लगी सतु ाएको हँ । िबहान हामीले
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हेदा अचेत अव थामा िथयो । पछी उपचारको लागी सहयोग नगरेको भनी राित ितवादीको घरमा गई
लैजाने भनी स लाह गन गाउँघरमा खबर गदा िमित िनजको ीमती, छोरा र साथमा रहेका जाहेरवाला
२०६९।४।२८ गते िदउँसो १२:०० बजे मृ यु भएको नरबहादरु च द र धनबहादरु च दको अगािड गाली
हो भनी ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम गलौज गरी स झाउँदासमेत नमा दाको अव थामा
सािबती बयान गरेको पाइ छ । ितवादीको सो मतृ कको कायबाट ितवादीलाई त काल रस उठी रस
भनाईलाई घटनाका य दश (Eye Witness) था न नसक निजकै रहेको िचरपट दाउराले मतृ कको
धनबहादरु च द र जाहेरवाला नरबहादरु च दले टाउको ज तो संवेदनशील ठाउँमा दईु चोट हािन लडाई
समथन हने गरी मौकामा य गरेको पाइ छ भने सोही चोटिपरबाट िमित २०६९।४।२८ गते िदउँसो
घटना थल लासजाँच मचु ु काले समेत घटनालाई १२:०० बजे मतृ क लोके बहादरु च दको मृ यु भएको
पिु गरेको प र े यमा मतृ क लोके बहादरु च दको हँदा ितवादीको काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
मृ यु ितवादीले िनज मतृ कको टाउकोमा िचरपट महलको १४ नं. को प रभाषा नै आकिषत भएको
दाउराले हािन लडाएको कारणबाट भएको हो भ ने देिखँदा सु बैतडी िज ला अदालतले यानस ब धी
कुरामा शङ् का गनपन
महलको १ नं.िवपरीत ऐ १४ नं. को कसरु मा ऐ १४ नं.
ु अव था नदेिखने ।
भिवत य वा दघु टनाको अथ आकि मक बमोिजम ितवादी पनु रावेदकलाई १० (दश) वष कै द
घटना वा आशयरिहत अ यािसत काय हो भ न हने ठह याएको सु िज ला अदालतको फै सलालाई
सिक छ । भिवत यबाट घटना घट् न गएको भ ने िजिकर सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको
िलनेले सो काय दघु टना िथयो । आपरािधक मनसाय फै सलालाई अ यथा भ न िम ने अव था नदेिखँदा
र ानले ग रएको िथएन, कानूनी साधनअनस
ु ार सदर हने ।
कानूनी काय भएको िथयो र काम गदा उिचत इजलास अिधकृतः जयराम े
सतकता र सावधानी रािखएको िथयो भ ने मािणत क यटु र: रमेश आचाय
गनपछ
। एउटा कामको िनिम सावधानीसँग इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १ गते रोज ४ शभु म् ।
ु
हातहितयार उठाएकोमा के ही यहोराले अ लाई
४
ला न गएको भिवत य ह छ । य तै होस नपु याई वा मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ह रकृ ण
हेलच याई गरी कुनै काम गदा भिवत य परेकोलाई काक , ०७१-CR-१०५१ र ०७१-CR-१२६६,
लापरवाही Recklessness र उपे ा Negligence कत य यान, ेमबहादुर पुन िव. नेपाल सरकार र
पूण कायबाट भएको भिवत य मािनएको छ । र ा िश ा नेपाल सरकार िव. ेमबहादुर पुन
गनले (बाब,ु आमा, गु आिदले) मनको िहतको िनिम
मतृ क र ितवादी लो ने वा नी नाता
कुटिपट वा अ कुनै काम कुरा गदा मरेकोलाई भिवत य भएको देिख छ । मतृ कको यान िलनपु न गरी
मािनएको छ । तर ततु मु ा यानस ब धी महलको मतृ कसँग ितवादीको कुनै पूव रसइवी रहेको
५ नं. को कानूनी यव थाअनस
ु ारको भिवत य भएको त य वादी प बाट पिु हनसके को देिखँदैन ।
नदेिखने ।
मतृ कलाई मानका लािग ितवादीले कुनै िकिसमको
ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको योजना, षड् य गरेको वा मनसायलाई काय प
ु
इिवलाग नभएको, पूव रसइवी मनसाय र आपरािधक िदन तयारी गरेको कुनै त य थािपत भएको छै न ।
मनसाय नदेिखए तापिन मतृ कले हराएको घोडा खो न वारदातका च मिदद् यि न दलाल पनु र पावती
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पनु को बकप बाट मतृ कले ितवादीलाई िनजको
५
छोरीसँग अनैितक स ब ध राखेको आरोप लगाएको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी सपना
कारणसमेतबाट मतृ क उ ेिजत भई कुटिपट गरेको धान म ल, ०७०-CR-१५२६, िवना इजाजत
देिख छ । ितवादीकै सािबती बयानमा पिन मतृ कको गैरकानूनी त रकाले व यज तक
ु ो आखेटोपहार लक
ु ाई
मख
ु र गालामा कुटिपट गदा मतृ क खिटयाको कुनामा िछपाई राखेको, तुलाराम राई िव. नेपाल सरकार
िभ ासँग ठोिकन जाँदा मतृ कको मृ यु भएको भ ने
मूलत: बरामद भएको व तु आ नो िनवास
उ लेख भएबाट पिन मान मनसायले कुटिपट गरी वा आ नो घर कोठाबाट बरामद भएको कुरालाई
ितवादीले मतृ कलाई मारेको नभई मतृ कले आ ना अ यथा माणको अभावमा ितवादीको इ कारी
छोरीसँग अनैितक स ब ध राखेको भनी दोष लगाएको बयानलाई मा िनद िषताको आधार मा न सिकने
कारणबाट ितवादी आवेशमा आई मतृ कलाई कुटिपट हँदैन । यसरी ितवादीको इ कारी बयान अ य वत
गरेको र सोही कुटिपटका कारण मतृ कको मृ यु हन माणह बाट पिु हनसके को नदेिखँदा सो इ कारी
गएकोले ततु वारदातका स ब धमा यानस ब धी बयानकै आधारमा मा यी ितवादी िनद ष रहेछन्
महलको १३(३) नं. आकिषत हने अव था नहँदा भनी मा न िम ने नदेिखने ।
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु नस ने
ितवादी तल
ु ाराम राईले अनस
ु धानका
अव था देिखन नआउने ।
ममा र मु ा हेन अिधकारीसम इ कारी बयान
आ नै ीमती बीना पनु ले आफूउपर गरे तापिन बरामद भएको भिनएको व यज तक
ु ो
छोरीिसत अनैितक स ब ध राखेको भनी आरोप आखेटोपहार िनजको घरबाट बरामद भएको कुरालाई
लगाएको कारणबाट ितवादी उ ेिजत भई त काल वीकार गरेका र अ यथा भ न सके को पाइँदैन ।
उठेको रस था न नसक मतृ कलाई कुटिपट गरी आ नो घरबाट बरामद भएको अवैध मालव तु अ य
घचेट्दा खिटयाको कुनामा िभ ासँग ठोि कँ दा मतृ क कसैले याएर रािखिदएको हनस छ भनी उ लेख गरे
बीना पनु को मृ यु हन गएको पिु भइरहेको हँदा ततु तापिन को कसले कसरी याएर राखेका हन् भनी माण
मु ामा यानस ब धी महलको १४ नं. आकिषत हने । ऐन, २०३१ को दफा २७बमोिजम मािणत गराउन
अत: सु रो पा िज ला अदालतले सके का छै नन् । यसरी िनजको घरबाट बरामद भएका
ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
व यज तक
ु क
ु
ु ा अवैध आखेटोपहार िनजको घरबाट
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. अनस
ु ार बरामद भएको त य अनस
ु धानको ममा सङ् किलत
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी िमित िमिसल संल न माण कागज ारा िसलिसलेबार पमा
२०७१।३।१८ मा गरेको फै सला िमलेको नदेिखँदा पिु भएको हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी
उ फै सला के ही उ टी गरी ितवादी ेमबहादरु िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पनु लाई मल
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण र
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं.
बमोिजम १० वष कै दको सजाय हने ठह याई पनु रावेदन कानूनी यव थाबाट ितवादी तल
ु ाराम राईलाई
अदालत, दाङ तु सीपरु ले िमित २०७१।९।७ मा राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९
गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
को दफा १८(२) र १९(१) को कसरु मा सोही ऐनको
इजलास अिधकृतः जयराम े
दफा २६ (१) बमोिजम ७ वष कै द र .५०,०००।इित संवत् २०७३ साल मंिसर ३० गते रोज ५ शभु म् । (पचास हजार) ज रवाना हने ठहर गरेको िज ला वन
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कायालय मोरङको फै सला के ही उ टी हने ठह याई हने ।
िनजको उमेर अव थासमेतलाई ि गत गरी ५ वष इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
कै द र .५०,०००।- (पचास हजार) ज रवाना हने क यटु र: मि दरा रानाभाट
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित इित संवत् २०७४ वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् ।
२०७१।११।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
इजलास नं. ३
क यटु र: िव णदु ेवी े
१
इित संवत् २०७३ साल काितक ७ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी पु षो म दीपककुमार काक , ०७१-CI-११८६, उ ेषण /
भ डारी, ०७३-CI-०३८६, ०५४४, मानाचामल परमादेश, लीला देवी साह िव. मालपोत कायालय,
भराई पाउँ, िन महजन जापित िव. महेश महजन, मोरङ, िवराटनगरसमेत
महेश महजन िव. िन महजन जापित
िनवेदकले दाता भरतच पौडेलबाट उ
सु अदालत िनकाय वा अिधकारीले गरेको ज गा ख रद गरेको अव थामा नै घरसमेत ख रद
फै सला पनु रावेदन अदालतबाट के ही वा पूरै उ टी गरेको भ ने िनवेदनबाट देिखन आउँछ भने ज गा
भएको अव थामा पिन मु ामा भएको कै द, सजाय, ख रद गरेपिछ िनवेदकले घर बनाएको भ ने यहोरा
ज रवाना, िबगो र िबगो खल
ु े नखल
ु ेको कुरा हेनपन
ु कुरा िनवेदनबाट देिखन आउँदैन । उ ज गामा पिहलेदेिख
कानूनले िनदश गरेको छ । उि लिखत कुराह म ये घर भएको र उ घरसमेत िवप ी भरतच पौडेलले
यस मु ामा िबगोलाई हेनपन
ु देिखयो । सु अदालतले दूिषत दता गराएको भ ने िवप ी दःु खी पासवानको
वादीले ितवादीबाट .१५,०००।– मानाचामल भराई िलिखत जवाफबाट देिख छ । यसरी मोरङ िज ला
िलन पाउने ठहर गरेकोमा पनु रावेदन अदालतबाट के ही अदालतबाट यी िनवेदकले भरतच पौडेलबाट
उ टी गरी .२०,०००।– भराई िलन पाउने ठहर ख रद गरेको ज गाको िलखत बदर भई िवप ी दःु खी
गरेको छ, तर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा पासवानका नाममा मालपोत कायालयले फै सला
९ को उपदफा १ को ख ड (ग)अनस
ु ार पचास हजार काया वयनका ममा दा.खा. दता गरी िदएको र सो
पैयाँ वा सोभ दा बढी िबगो समावेश नभएको मु ामा फै सला अि तम भई यी िनवेदकले पिन दाता भरतच
के ही वा पूरै उ टी भए पिन यस अदालतमा पनु रावेदन पौडेलउपर यसै फै सलाको आधार िलई रािजनामा
ला ने नदेिखने ।
गदा िदएको रकम भराई पाउँ भनी मोरङ िज ला
अत: वादी ितवादीले याय शासन ऐन, अदालतमा िफराद दायर गरेको अव था देिखन आएको
२०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम उपचार माग हँदा िनवेदकलाई पन गएको मकाका स ब धमा सु
गरेकोमा सोही दफामा उि लिखत कानूनी यव थाले अदालतमा िफराद दायर गरी वैकि पक उपचारको
पनु रावेदन नला ने देिखँदा त यमा वेश गरी याय बाटो अवल बन ग रसके को अव था देिखन आउने ।
िन पण गन िमलेन । दायर भएका वादी ितवादीको
कुनै सरकारी िनकायबाट अिधकार े ा मक
पनु रावेदन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारेज िु ट गरी िनणय भएमा वा ाकृितक यायको
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िस ा तको िवपरीत गरी िनणय गरेको अव थामा
२
उ ेषणको आदेश जारी हन स ने ।
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
सु
अदालतबाट भएको फै सला दीपककुमार काक , ०६९-CI-१०८६, िनषेधा ा,
काया वयनको िसलिसलामा मालपोत कायालय ह रहर पासवान िव. जमुनादेवी पासवानसमेत
मोरङले मोरङ िज ला अदालतको प बमोिजम नै
िनवेदकले आ नो नाउँमा दता रहेको िक.नं.
िवप ी दःु खी पासवानको हक कायम हन आएको १२६७ म येको ज.िव. ०-१-१७ गाउँ लकिभ को
ज गा िवप ी दःु खी पासवानको नाममा दता ग रिदएको ज गामा िवप ीह ले घर बनाउने वल स भावना
देिखन आएको र िनवेदकको उ ज गामा हक भएकोले सो रोक पाउन ततु िनषेधा ाको िनवेदन
वािम व कायम नरही आफूले िकनेको ज गाको िलखत िदएको देिख छ । यसै स ब धमा िवप ीह ले
बदर भएकोले घर र ज गा ख रद गदा लागेको रकम िलिखत जवाफ लगाउँदा िनजह ले आ नो सािबक
भराई पाउँ भनी भरतच पौडेलउपर मोरङ िज ला सनातनदेिख भोग चलन गरी आएको े तासमेत ा
अदालतमा िफराद प दायर गरी मु ा कारबाहीयु
गरेको ज गामा घर बनाई बसोबास गरी आएका छ ।
अव थामा रहेको देिखन आएको हँदा िनवेदकले िनवेदकको ज गामा घर बनाउने अव था नै छै न भनी
कानूनी उपचारको बाटो अवल बन ग रसके को िनवेदन दाबीलाई पूण इ कार गरी िलिखत जवाफ
ि थितमा व छ सनु वु ाइको अिधकार कुि ठत हने िफराएको देिख छ । गाउँ लकको ज गामा ज गा नाप
गरी ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत मालपोत जाँच गरी त यिभ वेश गरी इ साफको रोहबाट
कायालयबाट िनणय भएको भनी दाबी गरेकै आधारमा हेनपन
ु ह छ । य तो अव थामा िनवेदकलाई आफूलाई
िनवेदकको हकािधकार कुि ठत भएको भनी मा न परेको िपरमकामा वैकि पक उपचारको माग रहेको
िम ने तथा उ ेषणयु परमादेशको आदेश जारी
ट देिखने ।
गनपन
अतः उि लिखत िस ा त, िववेिचत आधार
ु अव थाको िव मानता रहेको देिखन नआउने ।
अतः िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको कारणह बाट िनवेदकले आफूलाई परेको पीरमकाको
घर ज गाको िलखत क चा ठहर भई अदालतबाट स ब धमा अ य वैकि पक उपचारको माग रहेको
अि तम फै सला भएकोले िनवेदकका दाता भरतच
देिखँदा ततु िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन
पौडेलउपर िनवेदकले ख रद गरेको घर ज गाको रकम अदालत, राजिवराजले िमित २०६८।१२।१९ मा
उ लेख गरी लेनदेन मु ा अदालतमा दायर गरेको गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण / परमादेशको इजलास अिधकृत: ेम खड् का
आदेश जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता देिखन क यटु र: च दनकुमार म डल
नआएको हँदा ततु िनवेदन खारेज हने ठह याई इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज१शभु म् ।
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरले िमित २०७१।७।३
§ ०६९-CR-०८७७, अदालतको अवहेलना,
मा गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ह रहर पासवान िव. अिनल पासवानसमेत
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार भएको छ ।
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभु म् ।
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िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास नं. ४
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
१
इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
२
दीपककुमार काक , ०७१-CR-०३४३, कत य मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
यान, नेपाल सरकार िव. भगवतपुरी खड् का
दीपककुमार काक , ०७१-CR-०७७१, जबरज ती
कुनै पिन फौजदारी मु ामा चिलत करणी, िदलबहादुर ख ी िव. नेपाल सरकार
कानूनबमोिजम अनस
वारदातका पीिडतले आफूलाई ितवादीले
ु धान प ले व तिु न पमा
कसरु वा वारदातको िवषयमा अनस
ु धान गरी जबरज ती करणी नगरेको भए अकारण भ नु पन र
सङ् किलत माणका आधारमा कसैकाउपर कुनै आ नै छोरीको बेइ जती हने गरी जाहेरीवालीले झु ा
अिभयोग लगाउने र य तो मु ा हेन अिधकार ा
यहोरा जाहेरी िदएको होला भ ने त य िमिसल संल न
अदालत वा िनकायले पिन पेस भएका माणह को सबदु माणबाट समिथत भएको पाइँदनै । यसरी
शङ् कारिहत तवरले परी ण गरी मू याङ् कन गदा पीिडत, िनजको आमा बेली िव.क. तथा तारािसंह
ठहरेबमोिजमको िनणय गनपन
हा ो फौजदारी आ ीसमेतको कागज, पीिडतको वा य परी ण
ु
याय णालीको मख
ु िवशेषता हो । अदालतले ितवेदन, िचिक सकको बकप समेतका िमिसल
ा माणह को परी ण एवम् मू याङ् कन गरी ती संल न कागजातबाट यी पनु रावेदक ितवादीले
माणह ले ठहरेबमोिजम मा याय िन पण गनपन
ु । पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको त य शङ् कारिहत
ितवादीले मतृ कलाई मान पन भ ने तवरबाट समिथत भएको पाइयो । अतः यी ितवादीले
पूव रसइवी वा वैमन यताको कारण ितवादीले पीिडत साङ् के ितक नाम िज. .का.दाङ ४ लाई
फलामको मङ
ु ् गोले हार गरेको भ ने िमिसल आफूले करणी गन मनसायले पीिडतको घरको निजकै
संल न कुनै पिन त य माणह बाट खु न आएको खरबारीमा लगी जबरज ती करणी गरेको कसरु पिु ट
देिखँदैन । िनज ितवादीले मतृ कलाई माछु नै भनी भई राखेकोले ितवादी िदलबहादरु ख ीले अिभयोग
फलामको मङ
ु रोले हार गरेको होइन भनी बयान दाबीबमोिजम जबरज ती करणीको कसरु गरेको ठहन ।
गरेको देिखएबाट मान योजना, पूव रसइवीको अभाव
जबरज ती करणीको अपराध सामा य
रहेको अव थामा मतृ क िसिक दर झा (अघोरी) कृितको अ य अपराधज तो होइन । जबरज ती
ले म पढ् न थाले पिछ वेशरु मा भई निजकै रहेको करणीको अपराधमा पीिडतको शारी रक, मानिसक
फलामको मङ
ु ् गोले हार गदा मृ यु भएको देिखँदा र मनोवै ािनक जनु ित ह छ, यो अपूरणीय
उ काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १४ ह छ । यसबाट पीिडतको वत मानवीय अि त व,
नं. अ तगतकै देिखन आएकोले ितवादी भगवतपरु ी मान, स मान र उसको यि गत एवम् सामािजक
खड् कालाई १० (दश) वष कै द हने ठह याई मोरङ ित ठा, मान–मयादा र मानवीय अि मता लिु टएको
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।६।२१ मा भएको ह छ । उसको वत अि त व नै खि डत भएको
फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, ह छ । यसमा पिन वष ६ िक अबोध बािलकािसत करणी
िवराटनगरबाट िमित २०७०।१०।५ मा भएको फै सला गनु वयम्मा ग भीर कृितको अपराधको ेणीमा
13

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, फागनु - १
पन । तसथ, अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती अव थामा त काल उठे को रसको आवेगमा घाँटी
करणीको कसरु ठहर गरी ितवादीलाई जबरज ती िथची मारेको कारण सािब ीदेवी के .सी.को मृ यु भएको
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष कै द देिखँदा ितवादी होमबहादरु के .सी.लाई हदैस मको
गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम . १०,०००।- सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन,
ितपूित पीिडतलाई भराइिदने ठहर गरी भएको अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम ितवादी
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित २०७१।७।३ होमबहादरु के .सी.लाई १२ (बा ) वष कै द हने ।
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् ।
इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् ।
४
३
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काक , ०६९-CR-०८९७, जबरज ती करणी, नेपाल
दीपककुमार काक , ०७१-CR-०७६९, कत य सरकार िव. रामराजा नेपाली
यान, होमबहादुर के .सी. िव. नेपाल सरकार
ितवादी अदालतमा समेत पीिडतलाई करणी
ितवादी होमबहादरु के .सी.ले घाँटी िथची गरेकोमा सािबत भई बयान गरेको देिखँदा अिभयोग
आमा सािब ीदेवी के .सी लाई मारेको त य थािपत दाबी पिु भएकोले िनजले अिभयोग दाबीबमोिजम
भएको हँदा िनज ितवादी होमबहादरु के .सी. लाई कसरु गरेको ठहछ । वारदातको समयमा ितवादीको
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. तथा उमेर १४ वष पूरा भएको १६ वष ननाघेको हँदा
१३(३) नं. को िवपरीतको कसरु मा सोही महलको िनजलाई बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको ११(३) बमोिजम उमेर पगु ेकोलाई हने सजायको
सजाय गन गरी दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट आधा सजाय हने हँदा १६ वष नाघेको उमेर पगु ेको
िमित २०७०।१२।१२ मा भएको फै सला सदर गन यि लाई जबरज ती करणीको ३(१) नं. ले १०
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित २०७१।७।२ (दश) वष कै द हने र जबरज ती करणीको २ नं. तथा
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हाडनातामा करणी गनको महलको ३(१) नं. बमोिजम
ततु घटनालाई के लाई हेदा मतृ क र थप १ (एक) वषसमेत गरी ज मा कै द ११ (एघार) वष
ितवादीबीच स पि स ब धी िववादको िसलिसलामा हनेमा यी ितवादीलाई सोको आधा ५ वष ६ मिहना
आमािसत झगडा भएकोले त काल घाँटी िथची मारेको कै दको सजाय हने ठहछ । साथै पीिडतले ितवादीबाट
भनी ितवादीले मौकामा र अदालतसम बयान गरेको
.५०,०००।- (पचास हजार) ितपूितबापत भराई
देिख छ । मतृ कलाई मान पन भ ने पूव रसइवी वा पाउन मनािसब देिखँदा उ
ितपूित रकमसमेत
वैमन यताको कारण ितवादीले घाँटी िथची मारेको पीडकबाट पीिडतले भराई पाउने ठहछ । उ ितपूित
भ ने िमिसल संल न कुनै पिन त य माणह बाट ितवादीबाट उपल ध गराउन नस ने अव था भए
खु न आएको देिखँदैन । िनज ितवादीले मतृ कलाई स बि धत मिहला तथा बालबािलका कायालयमाफत
माछु नै भनी घाँटी िथची मारेको होइन भनी बयान गरेको नेपाल सरकारबाट ितवादीलाई उपल ध गराउनेसमेत
देिखएबाट मान योजना, पूव रसइवीको अभाव रहेको ठहछ । हाडनातातफको सजाय नहने र पीिडतले
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ितपूित नपाउने भ ने हदस मको पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६८।१।१३ को फै सला िु टपूण हँदा
इजलास नं. ५
उ टी हने ।
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
१
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी जगदीश
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् । शमा पौडेल, ०६७-CR-०८०६, खोटा चलन, नेपाल
५
सरकार िव. बाबुराम िगरीसमेत
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण
ितवादीले हरीमा भएको बयान आ नो
काक , ०६८-CR-०५७९, कत य यान, नेपाल वे छापूवकको बयान होइन भ ने िजिकर िलई
सरकार िव. पूण कुमारी पुडासैनीसमेत
अदालतमा बयान गदमा िनजको य तो इ कारी बयान
ितवादीह नवराज पडु ासैनी र राजदेव मा का आधारमा िनजलाई िनद ष मा न िम दैन ।
यादवले यान मा रएको कुरा पिहले नै थाहा पाएर हरीमा जबरज ती बयान गराएको भए याद थपको
पिन जाहेरी नगरी दबाउने काय गरेको त य मािणत
ममा अदालत याएको बखत सो कुराको िजिकर
हनेस मको अव था देिखन आउँदैन । के वल मौकामा िलई िनवेदन गनपनमा
य तो िजिकर िलएको वा पिछ
ु
गरेको बयानमा उ लेख भएको यहोराकै आधारमा पिन सोबारेमा िनवेदन िदनसके को देिखँदैन । हरीले
कसरु दार ठहर गन सिकने अव था देिखँदैन । िनज आफूलाई डर, ास देखाई वा ध क िदई बयान
ितवादीह ले मौकामा यान मा रएको कुरा वारदात गराएको कारणले हरीमा कसरु वीकार गनपरे
ु को
भएकै राित यान मारेको थाहा िथयो भनी गरेको उिचत कारण खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । ितवादीलाई
बयान अ य कुनै वत
माणबाट समिथत हन अनस
ु धान अिधकारीसम इ छािवपरीत बयान गराई
आएकोसमेत छै न । य तो अव थामा िनजह लाई सही गराएको हो भनी िव ास गन सिकने अव था
दोषी ठह याउनु चिलत कानून र फौजदारी यायको नभएको र िनजको सो सािबती बयान िमिसल संल न
मा य िस ा तसमेत िवपरीत हने ।
अ य वत
माण कागजातबाट समिथत हन
ितवादी पूण कुमारी पडु ासैनीको हकमा आएको देिखएकोले उ सािबती बयान माण ऐन,
मतृ कलाई मान स लाहमा मा पसी मतलबीस म २०३१ को दफा ९(१) बमोिजम यी ितवादी ह र
भएको देिखँदा िनजलाई यानस ब धी महलको खाँउ चौधरीका िव
माणमा ला ने नै देिखन
१७(३) नं. अनस
ु ार ६ मिहना कै दको सजाय हने तथा आउने ।
ितवादी नवराज पडु ासैनी र राजदेव रायले अिभयोग
नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१)
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई भएको नवु ाकोट िज ला मा जाली वा खोटो वा न कली वा ितिलिप मु ा जारी
अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने भनी गरेमा वा मु ा िवतरण वा लेनदेनमा संल न भएमा कसरु
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।२।१७ अपराध मािनने भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीम येका ह र खाँउ चौधरीले क यटु रबाट
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
ि ट गरी िनकािलएको .१,०००।- दरका नोटह
क यटु र: ेमबहादरु थापा
बरामद भएको न कली ितिलिप मु ा नोटको लेनदेन
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् । कारोबारमा संल न भई कपडा पसलमा थोरै मू यको
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क कपडा िकनी सो न कली नोट च तीमा याउन (२०६३ पौषदेिख २०६५ चै स म), आ त रक
साट् न गएका रहेछन् भ ने देिखँदा िनजले गरेको य तो राज व कायालय, िवराटनगर िव. रमेशकुमार शमा
कसरु को हकमा नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा
अ तःशु क िनयमावली, २०५९ को िनयम
९५(१) नै आकिषत हने ।
३४ को ितव धा मक वा यांशबमोिजम वीकृितको
तसथ ितवादीम येका ह र
खाँउ लािग उ ोगले जत िम हाका लािग िदएको िनवेदनमा
चौधरीलाई नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा आ त रक राज व िवभागबाट वीकृित निदने भनी कुनै
९५(१) को कसरु मा ऐ. दफा ९६(१) बमोिजम बरामदी िनणय भएको देिखँदैन । साथै िमित २०६६।२।३१
न कली नोट जफत भएको देिखई २ वष ६ मिहना मा आ त रक राज व कायालय, िवराटनगरबाट
कै द हने ठह याई तथा कसरु गरेको पिु ट हने त ययु
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम जत िम हा िदनको
िव वसनीय माणको अभावमा ितवादीम येका लािग िनणयसाथ िवभागमा पठाएकोमा िवभागबाट तत्
बाबरु ाम िगरीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने स ब धमा वीकृित निदने भनी िनणय भई आएकोसमेत
तथा ितवादी ह र खाँउ चौधरीलाई अिभयोग देिखएन । य तैगरी बाँक रहन जाने ६.५ % RS
दाबीअनस
ु ार खोटा चलनको ४ नं. अनस
ु ारको कसरु अलगै टकमा राखेको भनेकोमा सो बाँक रहन गएको
कायम नगरी नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा ६.५% का स ब धमा यथ कायालयको च.नं.
९५(१) को कसरु कायम गरी सजाय गरेको सु ३०४० िमित २०६५।७।१० मा आर एस इलेि कल
िज ला अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर स लायसलाई ८,००० िलटर, िमित २०६३।७।२३
हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, हेटौ ँडाबाट भएको मा ऐ. इलेि कललाई च.नं. ३७४३बाट १४,०००
फै सला िमलेकै देिखने ।
िलटर, िमित २०६४।५।१९ च.नं. १३७२ बाट
अतः उि लिखत िववेिचत आधार र १०,००० िलटर ि टमा कानूनबमोिजम ला ने
माणसमेतबाट ितवादी ह र खाँउ चौधरीलाई राज व िलई िन काशन गन िदएको करदाताले राज व
नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) को यायािधकरणमा पेस गरेको प को फोटोकपीबाट
कसरु मा सोही ऐनको दफा ९६(१) बमोिजम दईु वष देिखएको अव थामा १०० िलटर RS बाट उ पादन
६ मिहना कै द हने, बरामद भएका .१०००।- दरका नभएको बाँक ६.५ % को ि टलाई एकपटक राज व
थान ३ नोटह जफत हने र ितवादी बाबरु ाम िलई िन काशन गन िदएको अनमु ितलाई बेवा ता गद
िगरीउपरको अिभयोग दाबी नपगु ी आरोिपत कसरु बाट पनु ः घटी उ पादन भयो भनी दोहो याएर सोही व तमु ा
सफाइ पाउने ठहर गरी सु बारा िज ला अदालतबाट कर लगाउनु कानूनस मत मा न िम ने नदेिखने ।
िमित २०६४।१०।२३ मा भएको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदक कायालयका अ तःशु क
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६६।१२।३ अिधकारी
यथ उ ोगमा रहने, िनजको
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पूव वीकृितबेगर उ ोगमा उ पािदत व तु िन काशन
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
गन नसिकने यथ उ ोगले जित िम हाका लािग
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभु म् ।
िनवेदन िदएकोमा िवप ी कायालयबाट के ही नबोली
२
एकै पटक घटी उ पादन भनी कर िनधारण गरेको
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी जगदीश देिखनक
ु ो साथै १०० िलटर RS बाट ९१.५% मिदरा
शमा पौडेल, ०६७-CR-११२५, अ त:शु क उ पादन गरी २% जित गएको भनेको बाँक रहन जाने
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६.५% RS छु ै ट् याङ् क मा राखी सोको रेकडसमेत २०६७।१।१२ मा भएको फै सला सदर हने ।
मिहना मिहनामा िवप ी कायालयमा िदई कायालयकै इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
पूव वीकृितमा सो RS िब गरेको देिखएको क यटु रः मि जता ढुंगाना
अव थामा कम उ पादन भएको मानी अ तःशु क र इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज १ शभु म् ।
ज रवाना लगाएको कानून तथा यायस मत देिखन
३
नआउने ।
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
राज व यायािधकरण िवराटनगरको िमित के दार साद चािलसे, ०६८-CR-११२३, लागु
२०६७।१।१२ को फै सलाउपर राज व यायािधकरण औषध खैरो िहरोइन, उमेश साद चौधरी िव. नेपाल
ऐन, २०३१ को दफा ८ (घ) बमोिजम मु ा दोहो याई सरकार
हेन िन सा दान भई पनु रावेदनको रोहमा ततु मु ा
ततु मु ामा बरामद भई आएको लागु
दता हन आएको देिख छ । सोअ तगतको िनवेदनमा औषध मौकामा जसबाट बरामद भएको छ, िनजह ले
सूय टोवाको फै सलाबारेमा कुनै उ लेख नै नभएकोमा नै वत पमा गरेको बयानमा नै यी पनु रावेदक
सूय टोवाको मु ाको फै सलाको आधारमा अनमु ित ितवादी उमेश साद कुम भ ने उमेश चौधरीबाट सो
दान गरेको देिखँदा िनवेदनमा उ लेख नै नभएको लागु औषध ख रद ग रएको वा िनजबाट ा गरेको
फै सलाको आधारमा िन सा दान गरेको निमलेको हो भनी भ न लेखाउनसमेत नसके को र मौकामा
हँदा उ िमितको िन सासँग सहमत हन नसिकने ।
उ लागु औषध बरामद हँदाका अव थामा अ य
अतः उि लिखत िववेिचत आधार, कारण र ितवादीह का साथ उ घटना थलमा िनजको
माणसमेतबाट यथ चि डका िडि टलरी ा.िल.ले उपि थितसमेत नदेिखएकोले ततु मु ामा िनज
१०० िलटर RS बाट ९१.५% उ च तरको ENA पनु रावेदक ितवादी अिभयोग दाबीबमोिजमको
उ पादन गरेको र २% जित कटाई बाँक ६.५% RS कसरु दार हन् भनी खि बर पमा मािणत हनसके को
छु ै ट् याङ् क मा मौ दात राखी आ त रक राज व अव था नै नदेिखने ।
कायालयको िमित २०६३।७।२३, २०६४।५।१९,
यसरी मािथ करण करणमा उ लेख
२०६५।७।१० र २०६५।७।२६ समेतको प बाट भएबमोिजम ततु मु ामा बरामद भई आएको लागु
सो मौ दात TA िब गरेको िमिसलबाट देिखएको र औषध पनु रावेदक ितवादी उमेश साद कुम भ ने
९१.५% भ दा बढी ENA उ पादन गरी उ च तरको उमेश चौधरीका साथबाट बरामद भएको नदेिखएको,
मिदरा िब गरेको भ ने त ययु माणको अभावमा उ बरामद भई आएको लागु औषधको कारोबारमा
भएको सु आ त रक राज व कायालयको िमित यी पनु रावेदक ितवादीको संल नता रहेको भनी कुनै
२०६६।४।२८ को आदेशलाई सदर गन गरेको पिन ितवादीले वत पमा गरेको बयानमा यी
आ त रक राज व िवभागको िमित २०६६।७।२७ को पनु रावेदक ितवादीलाई पोलसमेत नगरेको र सो लागु
िनणयसमेत निमलेको हँदा उ टी हने ठह याई राज व औषधको कारोबारमा िनजको संल नता रहेको भनी
यायािधकरण, िवराटनगरबाट िमित २०६७।१।१२ वादी प को कुनै सा ी बकप लगायतका कुनै पिन
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट वत माणह बाट खि बर हन नसके कोले िनज
िमित २०६८।१।२ मा भएको िन सासँग सहमत हन ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको
सिकएन । राज व यायािधकरण, िवराटनगरको िमित मा न िम ने अव था िव मान नभएको प र े यमा
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िनज ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको यि “निवन भ ने” लाई िनजको संि नामबाट
कसरु बाट सफाइ दान गनपनमा
िनजलाई कसरु दार यी ितवादीले पिहचान गरेको भ ने देिखन आएपिन
ु
कायम गरी यी पनु रावेदक ितवादीलाई कै द वष सो मोटरसाइकलसिहतको यी ितवादीको खोजीमा
५(पाँच) तथा ज रवाना .५०००।- हने ठहर गरेको लागेका िनजका प रवारका सद यह म ये
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६६।८।३ को िवरेश साद कुम ले भाइ उमेश साद कुम लाई िमित
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको २०६४।६।२३ गते वीरग ज घ टाघरबाट ५।७ जना
िमित २०६८।९।१९ को फै सला सो हदस म िमलेको यि ले अपहरण गरी लगेकोले खोजतलास ग रपाउँ
नदेिखँदा के ही उ टी भई यी पनु रावेदक ितवादी भनी िज ला हरी कायालय, पसामा िदएको िनवेदनमा
उमेश साद कुम भ ने उमेश चौधरीले अिभयोग उि लिखत यहोरा र स दभमा िमित २०६४।६।२५ मा
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
ग रएको मचु ु कामा सो मोटरसाइकल हरीको गाडीमा
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
ठोि कई ितवादीलाई हरीले प ाउ गरी लगेको भनी
क यटु रः मि जता ढुंगाना
के ही उ लेख भएको नदेिखएको र िनज िवरेश साद
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् । कुम ले िज ला हरी कायालयबाट बझ
ु ी लगेको उ
४
मोटरसाइकल िनज ितवादीले नै चलाएका कारण
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी हरीको गािडमा ठोि कएकोले िनजलाई हरीले सोही
के दार साद चािलसे, ०६८-CR-११२४, लागु िदन प ाउ गरेको वा िनजलाई अ य कोही कसैले
औषध िहरोइन, उमेश साद चौधरी िव. नेपाल सरकार अपहरण गरी प ाउ गरेको हो भनी उ िनवेदनले पिु
िमित २०६४।६।२३ गतेका िदन आफूलाई गरेको भनी मा न िम ने नदेिखने ।
वीरग जबाट प ाउ ग रएको भनी कसरु मा इ कार रही
मौकामा बरामदी मचु ु का एवम् हरी
अदालतसम बयान गन यी पनु रावेदक ितवादीले ितवेदन गन यि ह म येका वादी प का सा ी
आफू दशको लािग सामान िक न बजारमा ना.२ गबाहका पमा अदालतसम आई बकप गन
प ७२११ नं. को मोटरसाइकलमा गइरहेको िथएँ, हरी कमचारीह .स.िन य साद दल
ु ाल, हरी
मेरो बाइक पिु लसको भेनमा अचानक ठोिकन गएको हव दार यादव थापा र .ना.िन. खेमराज रावतको
िथयो । यसमा भनाभन भएको रसले ए कासी प ाउ बकप बाट मौकाको उ बरामदी मचु ु का तथा
गरी मोटरसाइकल यही ँ वीरग जमा “निवन” भ ने हरीको ितवेदनसमेत पिु भइरहेको देिखएकोले
यि लाई िज मा िदई मलाई मख
ु मा प ी बाँधी ना.२ िमित २०६४।६।२३ गतेको बरामदी मचु ु का एवम्
च. ५३४४ नं.को गाडीमा हालेर काठमाड याइएको हरी ितवेदनसमेत कानूनस मत देिखएको अव था
भनी िनजले अदालतसम िमित २०६४।९।१७ मा हँदा सोको यथोिचत िववेचना गरी पनु रावेदन अदालत,
बयान गरेको देिखए तापिन िनजका दाजु नाताका पाटनबाट िमित २०६८।९।१९ मा भएको फै सला
िवरेश सादले िज ला हरी कायालय, पसाबाट िमलेकै देिखँदा पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
बझ
ु ी लगेको मोटरसाइकल ना.१ प ७२११ नं. को िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
भ ने देिखएको छ । आफूले चलाएको मोटरसाइकलले
हरीको भेनमा ठ कर िदएपिछ भएको भनाभनप ात्
त कालै सो मोटरसाइकल िज मा िलने भिनएको
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४(२) (ख) िवपरीतको कसरु मा ऐ. को दफा ४(२)
(ख) बमोिजम सु िज ला अदालतले गरेको सजाय
सो हदस म िमलेको नदेिखँदा बदर हने ठह याई गरेको
उमेश साद कुम भ ने उमेश चौधरी पटेल
पनु वेदन अदालत, सख
ु तको फै सला िमलेकै देिखन
आएकोले अ यथा भ न निम ने ।
लागु औषध (िनय ण)
ितवादीले मतृ कलाई पूव रसइवी भई वा
ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा (१) को पूवयोजना र तयारीिबना सामा य वादिववाद हँदा
ख ड (छ) को देहाय (२) बमोिजम
च कु हार गरेको र सोही कारणबाट मतृ कको मृ यु
भएकोसमेतको अव थालाई याियक ि कोणबाट
िवचार गदा ज मकै दको सजाय गदा चक पन
िच मा लागी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
ितवादीलाई कै द वष ८ (आठ) को सजाय गन गरी
य गरेको राय याय तथा कानूनस मत देिखएकोले
इजलास अिधकृतः सरु थ साद ितम सेना
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको रायसमेत िमलेको
क यटु रः मि जता ढुंगाना
देिखँदा अ यथा भ न निम ने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादीले गरेको कसरु यानस ब धी
महलको १४ नं. बमोिजम “ यान मानाको मनसाय
इजलास नं. ६
रहेनछ, यान िलनु पनस मको इवी पिन रहेनछ, लक
ु
चो रकलन हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठेको
१
कुनै कुरामा रीस था न नसक जोिखमी हितयारले
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी हानेको वा िवष खवु ाएकोमा बाहेक साधारण लाठा,
ह रकृ ण काक , ०७०-CR-१६४२, कत य यान ढुङ्गा, लात, मु का इ यािद हा दा सोही चोट पीरले
तथा जातीय भेदभाव, गोिव दबहादुर शाही िव. नेपाल मतृ कको मृ यु भएको पिन देिखँदैन । च कु ज तो
सरकार
धा रलो हितयारले हार गदा सोही चोटका कारण
ितवादी गोरे भ ने गोिव दबहादरु शाहीले मतृ कको मृ यु हन गएको अव थामा ितवादीले
मतृ क जीवन िव.क.लाई च कु ज तो धा रलो हितयार भिवत य तथा आवेश े रतमा सजाय ग रपाउँ भनी
हार गरी सोही कारणबाट मतृ क जीवन िव.क. को मृ यु िलएको िजिकर कानूनस मत नदेिखने ।
भएको देिखँदा िनज ितवादी गोरे भ ने गोिब दबहादरु
अतः मािथ िववेिचत आधार कारण तथा
शाहीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. माणह बाट सु दैलेख िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु
को देहाय (१) बमोिजमको आपरािधक कायमा सोही ऐन, यानस ब धी महलको १३ (१) नं. बमोिजमको
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द आपरािधक कायमा सोही महलको १३(१) नं.
हने ठह याई सु िज ला अदालत दैलेखबाट भएको बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई भएको
फै सलालाई सदर गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत फै सलालाई सदर गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत
(कसरु र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ३(१) र (कसरु र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ३(१) र
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४(२) (ख) िवपरीतको कसरु मा ऐ. को दफा ४(२) देिख दश वषस म कै द हनेछ ।" भ ने यव था रहेको
(ख) बमोिजम सु िज ला अदालतले गरेको सजाय देिख छ । यसरी मािथ उि लिखत दफा ४५ र ततु
सो हदस म िमलेको नदेिखँदा बदर हने ठह याई गरेको दफा १६१(२) एक अकासँग अ तरस बि धत रहेको
पनु वेदन अदालत, सख
ु तको िमित २०७०।९।७ को देिख छ । ितवादी देवनारायण यादवले सवारीचालक
फै सला िमलेकै देिखन आएकोले सदर हने ठहछ । िनज अनमु ितप ा नगरी मोटरसाइकल चलाएकोमा
ितवादीलाई कै द वष ८(आठ) मा गदा कसरु को ठ कर लािग मािनसको मृ यु भएको हँदा िनजको
कृितअनु प ऐनको मकसद पूरा हने नदेिखँदा कायलाई लापरवाहीयु भएकोले िनजको हकमा
कै दको हकमा िनज ितवादी गोरे भ ने गोिव दबहादरु दफा १६१(२) आकिषत भई िनजको कायको लािग
शाहीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ सोहीबमोिजम सजायसमेत हने ।
(बा ) वष कै द गनु यायोिचत हने देिखँदा िनजलाई
ितवादी िवरे ठाकुरको नाममा दता रहेको
१२ (बा ) वष कै द हने ।
मोटरसाइकल सवारीचालक अनमु ितप ा नगरेका
इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली
ितवादी देवनारायण यादवले चलाएको अव थामा
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभु म् । िमित २०६६।२।६ को राित सागर खड् कालाई ठ कर
२
िदँदा उपचारको ममा िनजको मृ यु भएकोले िनजको
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी स दभमा सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-०६५५, सवारी को दफा १६१(५) आकिषत हने देिख छ । उ
यान, नेपाल सरकार िव. देवनारायण यादवसमेत
दफा १६१(५) मा "कुनै सवारीको धनी वा सवारीको
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ िज मा िलएको यि ले चालक अनमु ितप नभएको
को दफा ४५ मा कुनै पिन यि ले चालक अनमु ितप
यि लाई सवारी चलाउन िदई कुनै मािनसलाई िकची,
ा नगरी कुनै पिन सवारी चलाउन हदैन” भनी कुनै ठ कर लािग वा दघु टना भई सो मािनस मन गएमा
पिन सवारी साधन चलाउने यि ले अनमु ित प
य तो सवारी चलाउन िदने यि लाई दईु वषस म
िलनपु न यव थालाई ऐि छक नभई अिनवाय यव था कै द हनेछ ।" भनी कानूनी यव था रहेको देिखएकोले
गरेको देिख छ । सवारी साधन चलाउन अनमु ितप िनज ितवादी िवरे ठाकुरलाई सोही दफाबमोिजम
निलएको यि को लािग सवारी साधन चलाउन सजाय हने ।
ितब ध गरेको देिख छ । कानूनले कुनै खास काय
सवारीचालक अनमु ितप
ा नगरी
गनको लािग कुनै सत तोके को छ भने सो सत पूरा नगरी ितवादी देवनारायण यादवले लापरवाही गरी
उ काय गदा सो कानूनिवपरीत मा नपु न ।
मोटरसाइकल चलाएकोमा ठ कर लािग सागर
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, खड् काको मृ यु भएको देिखएकोले िनजलाई सवारी
२०४९ को दफा १६१(२) मा "...सवारी चलाउँदा तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
कसैको यान मनस ने ठूलो स भावना छ भ ने १६१(२) बमोिजम सजाय गनपन
ु तथा सवारीचालक
कुरा जानीजानी वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको अनमु ितप नभएको यि लाई मोटरसाइकल चलाउन
कारणबाट सवारी दघु टना हन गई यसैको कारणबाट िदएकोमा सो मोटरसाइकलले ठ कर लािग मािनसको
कुनै मािनसको मृ यु हन गएको रहेछ भने यसरी सवारी मृ यु भएकोमा सवारी धनी ितवादी िवरे ठाकुरलाई
चलाउने यि लाई कसरु को मा ाअनस
ु ार दईु वष सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
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दफा १६१(५) बमोिजम सजाय गनपनमा
ितवादी CR-०३३०, घस
ु
ु रसवत िलई ाचार गरेको, नेपाल
देवनारायण यादवलाई सोही ऐनको दफा १६१(३) सरकार िव. मुकु द मरर र मुकु द मरर िव. नेपाल
बमोिजम २४ िदन कै द र .२०००।- (दईु हजार) सरकार
ज रवान गरेको िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
ितवादी देवराज िगरीले बयान गदा
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला कायम रहन िनज सिु नलकुमार दाससँग मेरो कुनै िचनजान नै
स ने नदेिखने ।
रहेको छै न भनी लेखाइिदएको देिखँदा यी ितवादी
तसथ, मािथ िववेिचत कानूनी यव था मक
ु ु द मररको उ बयानको यहोरा िव वासलायक
एवम् यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको देिखएन । यसैगरी बिु झएका िनमबहादरु भ डारी र
आधारमा मोरङ िज ला अदालतबाट ितवादी तोलाकुमारी वलीले अनस
ु धान तथा अदालतमा
देवनारायण यादवलाई सवारी तथा यातायात यव था समेत आई अ.हे.व. जाँचमा पास गराई िदने भनी
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम २४ देवराज िगरीमाफत रकम िदएको हो । ितवादी
िदन कै द र .२०००।- (दईु हजार) ज रवाना हने मक
ु ु द मररलाई िच दैन भनी लेखाई िदएको देिख छ
तथा ितवादी िवरे ठाकुरले आरोिपत कसरु बाट भने िनजह ले अ.हे.व. पदका लािग दरखा त दता
सफाइ पाउने ठह याई भएको फै सलालाई सदर हने गराएको भ ने कुरा च.नं. १६ िमित २०७०।४।१५ को
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित लोकसेवा आयोग रा ती अ चल कायालय तु सीपरु
२०६८।२।२२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही दाङको प बाट समेत देिख छ । बिु झएका िनमबहादरु
उ टी भई ितवादी देवनारायण यादवलाई सवारी तथा भ डारीसमेतको यी ितवादी मक
ु ु द मररिसत
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) पूव रसइवी रहेको नदेिखएको र िवनाकारण ितवादी
बमोिजम २ वष कै द तथा िनज ितवादी देवनारायण मक
ु ु द मररलाई फसाइएको हो भनी भ नसके को
यादवले सवारी अनमु ितप ा नगरी मोटरसाइकल अव थासमेत नदेिखँदा यी ितवादी मक
ु ु द मररलाई
चलाएकोमा ठ कर लागी सागर खड् काको मृ यु सजाय गन गरी भएको िवशेष अदालत काठमाड को
भएकोले िनजलाई ऐजन ऐनको दफा १६१(४) फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
बमोिजम थप .२०००।- (दईु हजार) ज रवाना हने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
र अका ितवादी िवरे ठाकुरलाई सोही ऐनको दफा स ब धमा िवचार गदा जाहेरवाला देवराज िगरीले
१६१(५) बमोिजम १ मिहना कै द सजाय हने ।
िनवेदन िदँदा िनमबहादरु भ डारीसमेतका यि ह को
इजलास अिधकृत: रामु शमा
नाम उ लेख गरेको र अिभयोग प मा समेत
क यटु र: िसजन रे मी
िनमबहादरु भ डारी र तोलाकुमारी वली ख ीसमेत
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभु म् । १२ जना भनी उ लेख गरेको पाइ छ । वादी प बाट
िनमबहादरु र तोलाकुमारीबाहेकका अ य यि ह
इजलास नं. ७
उपि थत गराउन सके को देिखँदैन भने पनु रावेदन
िजिकरलाई पिु ट हने कुनै माण पेस गनसके को समेत
१
देिखँदनै । वादी नेपाल सरकारका सा ी िनमबहादरु
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी भ डारीले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
दीपककुमार काक , ०७२-CR-०१८८, ०७३- आयोगसम बयान गदा ितवादी देवराज िगरीलाई
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. ४ लाख िदएको र अका सा ी तोलाकुमारीले पिन बे जु रहेकोसमेत नपाइने ।
.१ लाख ५० हजार िदएको भनी उ लेख गरेको
िव ालयलाई िज ला िवकास सिमितबाट
देिखएको अव था हँदा सोही आधारमा यी ितवादी ा अनमु ान रकम .२,५०,०००।- र गा.िव.स.बाट
मक
ु ु द मररलाई .५,५०,०००।- ज रवाना र ा अनदु ान रकम .३,००,०००।- समेत
१ वष ६ मिहना कै द सजाय हने ठह याई भएको यी ितवादीह ले दािखला ग रसके को िमित
िवशेष अदालतको फै सला निमलेको भ ने वादी २०७१।१२।११ को भौचरह को ितिलिपबाट
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन देिख छ भने िज ला िश ा कायालय बाराको च.नं.
नसिकने ।
२२७५ र च.नं. १६३७ िमित २०७१।१२।११ को
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट प समेतबाट उ यहोरा पिु भएको देिख छ । यसरी
ितवादी मक
ु ु द मररलाई टाचार िनवारण ऐन, िविभ न शीषकमा िविभ न िनकायह बाट ा रकम
२०५९ को दफा ३(१) को कसरु मा ऐ. ३(१) बमोिजम बे जु भनी वीकार गरी फ य टसमेत भइसके को
.५,५०,०००।- ज रवाना र ऐ. ऐनको दफा ३(१) अव थामा अिभयोग मागदाबीबमोिजम
ाचार
(ङ) बमोिजम १ वष ६ मिहना कै द हने ठह याई भएको नठह याई ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी भएको
िवशेष अदालत काठमाड को िमित २०७१।१०।१२ िवशेष अदालत काठमाड को फै सलालाई अ यथा
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
भ न िम ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
क यटु रः च ा ितम सेना
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहरी
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
भएको िवशेष अदालत, काठमाड बाट भएको िमित
२
२०७२।२।२६ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा
दीपककुमार काक , ०७२-CR-०७०५, ाचार क यटु र: सदु शन साद आचाय
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. िकशोरी इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभु म् ।
रामसमेत
३
आिथक वष २०६७।०६८ देिख मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
२०६९।०७० स मको छा विृ शीषकमा िनकासा ई र साद खितवडा, ०७१-CR-१४३४ र ०७१भएको ज मा रकम .६,९०,९००।- म ये RC-०१६४, कत य यान र जबरज ती चोरी, नेपाल
.१,५३,०००।- र भौितक संरचना िनमाणमा िनकासा सरकार िव. महेश बािनयाँसमेत र नेपाल सरकार िव.
भएको .६,००,०००।- म ये .१८१,२४२।- रामिनवास जैसवाल
िहनािमना गरेको भनी अिभयोग दाबी रहेकोमा उ
ततु मु ामा िमिसल संल न जाहेरी
रकम राि य वािण य बक िलिमटेड शाखा कायालय, दरखा त, घटना थल मचु ु का ितवादीह को बयान
कलैयामा बझ
ु ाएको िमित २०७१।१२।११ को भौचरको कागज, जाहेरवाला तथा बिु झएका मािनसह को
ितिलिपह बाट देिख छ भ ने उ िव ालयको अदालतमा भएको बकप एवम् मतृ कको पो टमाटम
आिथक वष २०६७।६८ देिख २०६९।०७० स मको रपोटसमेतका आधारबाट मतृ क जगदीश साद
लेखा परी ण ितवेदन हेदा िव ालयको नाममा कुनै यादवको मृ यु कत यबाट भएको त य पिु ट हन
22

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, फागनु - १
आउने ।
स ब धमा के ही नबोलेको भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ
उ वारदातको व पतफ हेदा ितवादी िवचार गदा मल
ु क
ु अ.बं. १७६ नं. अनस
ु ार अिभयोग
गोरख साद िनषादले बकबाट रकम िनका ने यि को लागेको यि फै सला नहँदै म यो भने सो मनलाई
पिहचान बारेमा ितवादी महेश बािनयाँलाई फोन गरी खतबात ला दैन भ ने उ लेख भएको र िनज ितवादी
जानकारी िदएको भ ने अिभयोग देिखए तापिन िनजले अिनल ह रजन िनषादको मृ यु िमित २०६८।१।१५
यसरी फोन गरेको कल पिु ट हनसके को देिखँदैन । मा नै भइसके को भनी िज ला हरी कायालय
िनज ितवादी गोरख साद अनस
प देहीबाट लेिखएको प बाट देिखएको हँदा िनजको
ु धान अिधकारी
तथा अदालतसम गरेको बयानमा समेत कसरु मा हकमा कसरु ठहर हने नहने भनी के ही बोिलरहन नपन
पूण इ कारी रहेको पाइ छ । िनज गोरख साद उ
भनी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट भएको िमित
वारदात घटाउने कायमा संल न रहेको भ ने कुरा २०७०।११।२८ को फै सला िनजको हकमा िमलेकै
व तिु न ठ पमा जाहेरी दरखा त तथा बिु झएका देिखँदा सदर हने ।
मािनसह को बकप समेतबाट खु न आएको
ितवादी राम िनवास जैसवाललाई
देिखँदैन । लिु टएको रकम बाँडी खाएको भ नेसमेत यानस ब धी १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
त य पिु ट भएको छै न । सह ितवादीह ले ज मकै द सजाय भएको स ब धमा साधक जाँचका
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयानमा पोल उजरु लािग पेस भएतफ िवचार गदा िनज ितवादी
गरेको भ ने आधारबाट मा िनजलाई दोषी करार गनु महेश बािनयाँले िदएको पे तोल बोक महेश
यायसङ् गत हने नदेिखँदा िनज ितवादी गोरख साद बािनयाले चलाएको मोटरसाइकलमा पछािड बसी
िनषादलाई आरोिपत कसरु मा सफाइ िदने ठहर गरेको वारदात थलमा पगु ी मतृ क जगदीश साद यादवलाई
सु अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन आफूसँग भएको पे तोलले टाउको तथा ित ामा हार
अदालत, बटु वलबाट भएको फै सला िनजको हकमा गरी िनजको साथमा रहेको पैसाको झोला िलई िहँडेको
िमलेकै देिखँदा सफाइ िदने ठहन ।
भ ने त यमा सािबती रही अनस
ु धान अिधकारीसम
ितवादी महेश बािनयाँले अका मु य बयान गरेको तथा सह ितवादी महेश बािनयाँले
ितवादी राम िनवास जैसवाललाई पे तोल उपल ध समेत िनज राम िनवास जैसवालले गोली हार गरी
गराई वारदात थलस म मोटरसाइकलस म पु याई राम िनवासले मतृ कको ह या गरेको भनी आफूसमेत
मतृ कलाई गोली हार गन सहयोग गरेको भ ने कुरा कसरु मा संल न रहेको त यमा सािबत रही पोल
ितवादीह को अनस
ु धान अिधकारीसम को बयान, गरेको, िनज राम िनवासले नै बाबक
ु ो ह या गरेको हो
िकटानी जाहेरी दरखा त, बिु झएका मािनसह को भनी जाहेरवाला सदु ीप यादवले िकटानी पमा जाहेरी
बकप समेतबाट पिु ट हन आएको भएपिन ितवादी िदई उ जाहेरी यहोरालाई पिु ट हने गरी अदालतमा
महेश बािनयाँले मतृ कलाई ह या गन वचन िदएको तथा समेत बकप ग रिदएको र मतृ कको मृ यु पे तोलको
मतृ कको िजउमा समातेको भ ने त य पिु ट नहँदा गोलीबाट भएको भ ने पो टमाटम ितवेदनसमेतबाट
िनज ितवादी महेश बािनयाँको हकमा यानस ब धी देिखएको हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम िनज ितवादी
महलको १७(१) नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय गन राम िनवास जैसवाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
ठहर गरेको फै सला िमलेको नै देिखने । मृ यु भइसके को महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
ितवादीको हकमा कसरु कायम हने नहने सो सजाय हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
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िमित २०७०।११।२८ को फै सला िनजको हकमा िथए र आफू आ नो होटलतफ फक आएको भनी
िमलेको नै देिखँदा साधक सदर हने ।
यी ितवादी ेमबहादरु थापाले अनस
ु धानको ममा
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड् का
बयान गरेको देिख छ । सहअिभयु को अनस
ु धानको
क पटु रः च ा ितम सेना
बयानमा समेत यी ितवादी वारदात थलस म गएको
इित संवत् २०७३ साल पस
नभई के ही पर पगु ी फकको भनी उ लेख गरेको
ु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
४
देिखने ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
वारदात थलमा यी
ितवादीसमेतको
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-११५७, ०७०-CR- उपि थित रहेको भ ने कुरा िमिसल माणबाट कह
१२११ र ०७०-CR-१२१३, कत य यान, नेपाल कतै देिखन आएको छै न । ितवादीह ले ेमबहादरु
सरकार िव. ेमबहादुर थापा, िवकास आचाय िव. थापाको पसलमा र सी सेवन ग ररहेको अव थामा
नेपाल सरकार, रेशम साद आचाय िव. नेपाल सरकार मतृ क पिछ पगु ेको र यहाँ मतृ कलाई मान भ ने
र जयभ पौडेल िव. नेपाल सरकार
कुनै योजना बनेको भ ने देिखँदनै । मतृ कसिहत
वारदात भएको थान, मतृ कको मौकाको ितवादीह सँगै पसलबाट िन के को अव थामा यी
लास जाँच कृित मचु ु कामा मतृ कको िनधारको बायाँ ितवादी पसलबाट बािहरस म िन के को देिख छ ।
प ी घाउ रहेको, बायाँ ढाडमा ४ इ च ल बाई भएको उ कायलाई मतृ क मानमा िनजको समेत मतस लाह
दाग, टाउकोको अगािड भागमा १ इ च गोलाई ५ िथयो भ न निम ने ।
सेि टिमटर चोट रहेको, िनधारमा ११/२ इ च गोलाई
वारदात थलमा नै यी ितवादी रहेको
भएको नीलो डाम रहेको, खु ाको औ ंलामा छाला नदेिखएपिछ मतृ कलाई अ य ितवादीह ले कत य
उ क घाउ उ लेख भएको िववरण, शव परी ण गरी मान ला दाको अव थामा यी ितवादीले मतृ क
ितवेदनमा टाउकोको चोटको कारण मतृ कको मृ यु भा न उ कन नपाउनेसमेतको गैरकाम गरी मानको
भएको भनी उि लिखत िववरण तथा उ ितवेदनमा लािग संयोग पा रिदएको भनी मा न सिकने अव था नै
उ लेख भएको मृ यक
ु ो कारणसमेतबाट मतृ कको मृ यु रहेन । अतः यी ितवादीले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको
वभािवक (Natural Death) पमा हन गएको भ ने यानस ब धीको १७ (२) नं. अ तगतको कसरु गरेको
नदेिखने ।
हन स ने अव था नै देिखएन । य तो ि थितमा यी
ितवादीम येका ेमबहादरु थापाउपर ितवादीसमेतको ततु मु ाको कसरु वारदातमा
सजाय हनपु न भनी िजिकर िलएको िवषयको स ब धमा संल नता रहेको भनी मा न सिकने अव था नदेिखँदा
िवचार गदा मतृ कलाई कत य गरी मानको लािग यी यी ितवादी ेमबहादरु थापासमेतको
ततु
ितवादीसमेत भई कुनै पूवयोजना बनाएको भ ने कुरा मु ाको कसरु वारदातमा संल नता रहेको भ ने वादी
िमिसल संल न माणबाट देिखन आएको छै न । के वल नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
मतृ क र अ य ितवादीह यी ितवादीको पसलमा सिकएन । िनज ितवादी ेमबहादरु थापाको हकमा
र सी सेवन गरेको भ ने देिखएको छ । िनजह ले र सी िनजलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदनेगरी भएको
सेवन गरेपिछ मतृ कलाई घर पु याउन ितवादीह
पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को फै सलालाई अ यथा
िन के का र आफू पिन बािहर िन के को र के ही परस म गनपन
ु नदेिखने ।
आफू पिन सँगै गएको, िनजह िववाद गद अिघ बढ् दै
ितवादीम येका
थापाको
ेमबहादरु
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होटलबाट एकै सँग साथ िजिवत अव थामा गएका प रि थितज य अव थालाई ि गत गदा मतृ कउपर
मतृ कलाई जीिवतै अव थामा पिछ अ य कोही कसैले आफूह ले चोट छोडेको भनी ितवादीह ले
देखे भेटेको भ ने पिन िमिसल संल न माणबाट अनस
ु धानको ममा गरेको बयान अ यथा रहेछ भ न
देिखँदनै । ितवादीह ले मतृ कलाई िनजको घरस म सिकने अव था देिखन नआउने ।
पु याएको भ ने पिन देिखँदैन । िनजह ले सोको िजिकर
अतः मािथ करणमा िववेचना ग रएअनस
ु ार
िलएका पिन छै नन् । म येरातको समयमा मतृ कलाई ितवादीह रेशम साद आचाय, िवकाश आचाय,
ितवादीह ले सँगसाथमा िलई गएको अव था छ । जयभ पौडेलले मतृ कउपर जोिखमी हितयारसमेतको
बीचबाटोमा कसैले ह त ेप वा आ मण गरेको भ ने योग गरी कत य गरी मारेको भ ने कुरा पिु भएको
पिन देिखँदैन । मतृ कलाई िनज ितवादीह बाहेक देिखन आएको भएपिन िनजह म येको कसको
अ य कोही कसैले कत य गरी मारेको भनी िमिसलबाट चोट हारबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने कुरा
कुनै शङ् कास म पिन य भएको पाइँदनै । य तो यिकन हनसके को नदेिखँदा िनज ितवादीह रेशम
अव थामा मतृ कलाई मानवीय नाताले मतृ कको साद आचाय, िवकाश आचाय, जयभ पौडेललाई
घरतफ जानको लागी सहयोग ग रिदने काय अपराध यानस ब धीको १३(३) नं. अनस
ु ार ज मकै दको
ठहरका लागी आधार ब न स दैन भ ने िजिकर िलँदैमा सजाय हने र अका ितवादी ेमबहादरु थापालाई
व तिु न माणको अभावमा िनजह ले आरोिपत अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहरी गरेको पनु रावेदन
दािय वबाट उ मिु पाउने आधार ब न नस ने ।
अदालत, बागलङ
ु को िमित २०७०।५।३१ को फै सला
मतृ क र िनज ितवादीह एकै सँग साथमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जाँदाको अव था मिदरा सेवन गरेका मतृ कले
र सी सेवन गरेका मतृ कलाई र सी सेवन
िनज ितवादीह उपर गाली गलौज गरेको भ ने गरेका ितवादीह रेशम साद आचाय, िवकास
कुरा ितवादीह को अनस
ु धानको ममा भएको आचाय, जयभ पौडेलले िनजको घरतफ पु याउन
बयानबाट देिखन आएको छ । अनस
ु धानको ममा भनी जाँदै गदाको अव थामा वयम् मतृ कले नै
भएको बयान षड् य पूवक खडा ग रएको भनी िजिकर ितवादीह उपर अपश दह योग गरेको कारणबाट
िलए तापिन सोमा लागेको या चे सिहछाप आ नो अचानक ितवादीह ले मतृ कउपर चोट छोड् न पगु ेको
हो भनी वीकार गरेको साथै िमिसल संल न अ य प रि थितज य अव था ततु मु ाको िमिसलबाट
कागज माणले उ अनस
ु धानको बयान यहोरालाई देिखन आएकोले यसरी घट् न पगु ेको ततु मु ाको
समथन गरेको देिखएबाट उ िजिकरमा स यता रहेको वारदातको स दभमा ितवादीह रेशम साद आचाय,
देिखन आएन । मतृ कले यसरी िनज ितवादीह लाई िवकाश आचाय, जयभ पौडेललाई उ अनस
ु ारको
गाली गलौज गरेको अव थामा मिदरा सेवन गरेका यी ज मकै दको सजाय गदा चक पन िच मा लागेको
ितवादीह ले पिन मतृ कसँग झगडा गन पगु ेको हन भनी िनजह लाई अदालती ब दोब तको १८८ नं.
स ने कुरालाई अ वभािवक मा न सिकँ दैन । यसै अनस
ु ार सात वष मा कै द सजाय हन उपयु हने
ममा ितवादीह ले मतृ कउपर कुटिपट गरेको हन भनी पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट य भएको
स ने कुरालाई पिन अ वभािवक मा न सिकँ दैन । रायसमेत उिचत देिखँदा िनज ितवादीह लाई
यसरी िमिसलबाट देिखएको उपयु उि लिखत अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम जनही ७
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(सात) वष कै दको सजाय हने ।
टाउको अनहु ार ज तो संवेदनशील अङ् गमा कुटिपट
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
गदा मािनस मनस छ भ ने कुराको प रणाम यी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
ितवादीलाई बोध िथएन भनी अदालतले िव वास
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभु म् । गनस ने अव थासमेत देिखँदनै । ितवादी समु न
राईले मतृ कलाई कुटिपट गद जाँदा मतृ क िभरबाट
इजलास नं. ८
लडी खोलामा परेपिछ खोलाबाट िनकाली घाइते
मतृ कलाई म यरातको समयमा यसै छोडी िहँडेको
१
भ ने िमिसलबाट देिख छ । रातको समयमा घाइते
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी मािनसलाई उपचार गराउनेतफ नलागी यसै छोडी
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०५०९, उ ेषण / िहँडेबाट यी ितवादीको मतृ कलाई मान नै मनसाय
परमादेश, महेशकुमार यादव िव. रीनाकुमारी रायसमेत रहेको अदालतले अनमु ान गनपन
ु । ितवादी समु न
सहेिलया देवीको धमपु महेशकुमार रहेकोमा राईले मतृ क रोशन राईलाई कुटिपट गरी लखेट्दै
िववाद नदेिखएको र बजै सनु रीदेवीको स पि को गई िभरबाट खसी खोलामा परेपिछ खोलाबाट उठाई
अपतु ाली हक खाँदा सहिलया देवीको पित जगरनाथको म यरातको समयमा मतृ कलाई यसै छाडी िदएको
२०५२ सालमा नै मृ यु भएको र सहेिलयाको समेत कारणबाट मतृ क रोशन राईको मृ यु भएको पिु भएको
२०६१।८।२० मा मृ यु भएको कारण िनजह लाई देिखँदा सु ले िनज ितवादी समु न राईलाई मल
ु क
ु
अपतु ाली पन स पि नै िनवेदकले सनु रीदेवीको ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
नामबाट सोझै ा गरेको देिखयो । अपतु ालीको सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी गरेको फै सला
स ब ध पा रवा रक कडीको पमा सहेिलया नै िमलेकै देिखँदा सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
देिखएको अव थामा िनजकै नाताको कारणबाट सो फै सला िमलेकै देिखने ।
अपतु ालीहक ा हन आएको देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
सहेिलया यादवनीको अपतु ाली खाने ितवादीम येका भरु ाम भ ने समु न राईलाई सु ले
अंिशयारले सहेिलया देवीको ऋण ितनपन
ु दािय व सव वसिहत ज मकै द गन ठह याई भएको सोलख
ु ु बु
ऋणीको धमपु महेशकुमार यादवको नै रह छ । य तो िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६५।१।१० को
अव थामा िनवेदकको मागअनु प रट जारी गनपन
फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
ु
अव था िव मान देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने । राजिवराजको िमित २०६६।३।३ को फै सला िमलेकै
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
देिखँदा साधक सदर हने ।
क यटु र: उ रमान राई
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभु म् । क यटु र: उ रमान राई
२
इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभु म् ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
३
अिनलकुमार िस हा, ०७२-RC-०१४९, कत य मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
यान, नेपाल सरकार िव. सुमन राई
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-११६०, ०७०काठको फ याकले मतृ क रोशन राईको CR-१४०९ र ०७०-CR-१४१०, कत य यान,
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नेपाल सरकार िव. रामकुमार गौतम, रामकुमार गौतम देिखएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
िव. नेपाल सरकार र िजतबहादुर बुढामगर िव. नेपाल १० (दश) वष कै द हने ।
सरकार
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादीम ये िजतु भ ने िजतबहादरु
ितवादीह िजतबहादरु बढु ामगर र रामकुमार
बढु ामगरले मतृ क िवजयकुमार खड् कालाई सु मा गौतमलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
जठु ो भातको थालले िनघात कुटिपट गरी भइु मँ ा पछारी १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने तथा
हात मु का र लातले शरीरको िविभ न भागमा कुटिपट ितवादीह देविसंह रोका र ल मी रोकालाई सोही
गरी शरीरका िभ ी अङ् गमा ग भीर घाउचोट पु याएको महलको १७(३) नं. बमोिजम १० मिहना कै द सजाय
र सोही मूल चोटको ज रयाबाट मतृ क िवजयकुमार हने ठह याई भएको सु कुम िज ला अदालतको
खड् काको मृ यु भएको देिखँदा पनु रावेदक िजतु भ ने िमित २०६९।३।१२ को फै सलामा के ही उ टी गरी
िजतबहादरु बढु ामगरको हकमा ज मकै दको सजाय ितवादी रामकुमार गौतमको हकमा मल
ु क
ु ऐन,
ठहर गरी गरेको सु अदालतको फै सलालाई सदर यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ वष
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको देिखने । कै द सजाय हने र अ यको हकमा सु फै सला सदर
ितवादी रामकुमार गौतम वारदात समयमा हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित
वारदात थलमा मौजदु भई अका ितवादी िजतु २०७०।५।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
भ ने िजतबहादरु बढु ामगरले मतृ क िवजयकुमार ठहछ । ितवादी िजतु भ ने िजतबहादरु बढु ामगरको
खड् कालाई कुटिपट गन संयोग पा रिदने कायमा हकमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द
सहयोगस म गरेको देिखँदा िनज रामकुमार गौतमलाई हने ।
समेत मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) इजलास अिधकृतः य साद भ राई
नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी क यटु र: उ रमान राई
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभु म् ।
यसैगरी िनज ितवादी रामकुमार गौतमले मल
४
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(३) नं.को रीतसँग मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
मतलबीको पमा वारदातमा संल नता रहेको देिखँदा सपना धान म ल, ०७२-WO-०५६१, उ षे ण
िनज ितवादीलाई ऐ. महलको १७(३) नं. बमोिजम / परमादेश, रमेशच पौडेल िव. सूचना तथा सचार
३ वष कै द सजाय हने ठह याई भएको पनु रावेदन म ालय, िसंहदरबारसमेत
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
सरकार वा सावजिनक पदािधकारीको
पनु रावेदक ितवादी िजतु भ ने िजतबहादरु इ छा पिन कानून र यायका मा य िस ा तअनु प
बढु ामगरले मतृ कलाई मानपनस
मको मनसाय र नै प रचािलत हनपु छ । िनणय गरेपिछ, िनणयकता
ु
पूवयोजना नभई मादक पदाथ सेवन गरेको र सोको सरकार वा पदािधकारी ित ा मक िवव धन
भावमा तथा मतृ ककै उ साहटको कारण झगडा (Promissory Estoppel) मा बाँिध छ । आफूलाई
भई उ वारदात घट् न गएको अव था देिखएको कुनै जानकारी नै निदई पदबाट हटाइएको भ ने
हँदा अपराध हँदाको प रि थितसमेतलाई मनन गदा िनवेदकको िजिकर देिख छ । िनवेदकलाई सनु वु ाइको
ितवादीलाई ज मकै दको सजाय गदा चक पन मौकासमेत िदई हटाइएको भ ने िवप ीह को िलिखत
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जवाफबाट देिखँदैन । सनु वु ाइको मौका निदई िनणय देिख छ । तर िनज िनवेदकलाई िनयु गरेको िमितले
गन नहने (Audi Alteram Partem – the Parties २ वषको पदाविध िमित २०७३।९।२३ मा पगु ेको हँदा
be given adequate notice and opportunity िनजको दईु वषको पदाविध समा भइसके कोले रट
to be heard) भ ने ाकृितक यायको यादै िवशु िनवेदकले माग गरेको िवषय नै िन योजन भइसके को
एवम् सवमा य (Pure and universal) िस ा त हो देिखएबाट िनवेदकको िजिकरबमोिजमको आदेश जारी
जसको ितकूल िनणय गन निम ने ।
गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
रट िनवेदक रेिडयो सेवा िवकास सिमित इजलास अिधकृतः य साद भ राई
(गठन) आदेश, २०४१ को दफा २क. उपदफा २क क यटु र: उ रमान राई
बमोिजमको यि नभई रेिडयो नेपालको े ीय इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् ।
शारण के धनकुटाको मु य काय म अिधकृत
५
तह ८ को पदमा कायरत वहालवाला कमचारी भएको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
र ऐ. गठन आदेशमा कमचारीलाई रेिडयो सार धान म ल, ०७२-WO-०४८६, उ ेषण /
सेवा िवकास सिमितको सद य पदमा िनयु गन परमादेश, एजे ट यासुर िव. राि य खेलकुद प रषद्,
यव था नै नभएको भ ने उ लेख गरेको देिख छ । ि पुरे रसमेत
िनवेदकलाई िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको सो
कानून ारा गिठत अ य वा सद यको
आधार िदई हटाइएको अव था देिखँदनै । सो आधारमा िनयिु कानून ारा नै तोिकएको त रका एवम्
िनयिु बदर गन कुनै ि या अपनाइएको पिन समयाविधको लािग हने र यसको स चालन यव थापन
छै न । म ी तरको िनणयबाट िनजको िनयिु भएको र काय णाली कानून ारा नै यव था र िनयिमत हने
र म ी तरकै िनणयबाट अविध नपु दै हटाइएको छ । कुरामा िववाद हन स दैन । रा यका येक िनकाय र
िनजको िनयिु कानूनबमोिजम भएको िथयो वा िथएन पदािधकारीले कानूनबमोिजम नै आ नो काम गनपन
ु
ततु रट िनवेदनको स दभमा हाल िववादको िवषय ह छ । शासन िविधको हनपु दछ यि को होइन भ ने
पिन नभएकोले िनजको िनयिु नै कानूनबमोिजम नै िविधको शासनको मूलभूत िस ा त हो । िविधको
नभएको भ ने िलिखत जवाफको िजिकरसँग सहमत शासनमा विृ गौण र प ित ाथिमक ह छ ।
हन नसिकने ।
कानूनबमोिजम नभएको वा कानूनको उिचत ि या
रेिडयो सार सेवा िवकास सिमित (गठन) पूरा नगरी ग रएको काय वा िनणय बदरभागी हने ।
आदेश, २०४१ को दफा २क. उपदफा (३) बमोिजम
िनयममा नै अ य को पदाविध ४ वषको हने
मनोिनत सद यह को पदाविध २ वषको हनेछ भनी भनी िकटान गरेको अव थामा सो पदाविध समा त
उ लेख भएको र सोहीबमोिजम २ वषको पदाविध नहँदै अवकाश िदने गरी भएको राि य खेलकुद
िकटान गरी िनवेदकह लाई सद य पदमा िनयु
प रषदको
् िनणय खेलकुद िवकास िनयमावलीको
ग रएकोमा िनवेदकलाई तोिकएको पदाविध पूरा िनयम २२िवपरीत ह छ । सावजिनक पदािधकारीलाई
नहँदै ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत सनु वु ाइको िनयिु कताको ई छाअनक
ु ू लको अविधस म वहाल
मौका नै निदई वे छाचारी पमा नेपाल सरकार रा ने र ई छाअनक
ु ू ल नै हटाउन ह छ भ न िम दैन ।
मा.म ी तरको िमित २०७१।९।२४ को िनणयअनस
ु ार सावजिनक पदािधकारीको िनयिु र बखा ती िनयु
िनवेदकलाई अवकाश िदएको काय कानून ितकूल गन पदािधकारीको ई छाबाट िनदिशत गन िम दैन ।
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य तो काय कानूनको शासनको िस ा त ितकूल
/ परमादेश, िनमला भुजेलसमेत िव. राि य
ह छ । कानूनले खास अविध तोिकएको अव थामा सो
खेलकुद प रषद्, ि पुरे रसमेत भएको मु ामा
िकटानी तोिकएको पदाविधस म िनजले कामकाज गन
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
पाउने ।
िनवेदकले कुनै ग ती नै गरेको भए िनजलाई
इजलास नं. ९
सनु वु ाइको मौका िदई िनजको समेत कुरा सनु ी िनणय
गनपन
१
ु ह छ । सनु वु ाइको मौका निदई िनणय गन नहने
(Audi Alteram Partem-the Parties be given मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
adequate notice and opportunity to be ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१२३७, मानव
heard) भ ने ाकृितक यायको सवमा य िस ा त बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
हो । खेलकुद िवकास िनयम, २०४९ को िनयम १० शंकरराज ितिमि सना
को ख ड (ख) बमोिजम राि य खेलकुद प रषदलाई
जाहेरवालीसँग
ितवादीले
िववाह
्
िज ला खेलकुद िवकास सिमित िवघटन गनस ने गरेको त य जाहेरवाली वयम्ले वीकार गरेको
अिधकारअ तगत िवघटन ग रएको भ ने िवप ीह को देिख छ । ितवादीको पेसा मि दरको पज
ु ारी रहेको भ ने
िलिखत जवाफ देिख छ । जानाजान र अमक
ु के ही देिख छ । जाहेरवालीसँग िववाह गदाको खच यसपिछ
पदािधकारीलाई मा लि त गरी हटाइएको कायलाई नेपाल आउँदा र भारत ब बईस म जाँदा भएको खचका
सो कानूनी यव थाबमोिजम भए गरेको हो, सो स ब धमा आ नो ीमती जाहेरवालीसँग भएको
कानूनबमोिजमकै ि याबाट भएको हो भनी िन कष खच असल
ु गन स ब धमा ितवादीले य गरेको
िनका न यायोिचत नदेिखने ।
कुरा र कोठामा भारतीय मािनसह आउने र सी
िनवेदकलाई िमित २०७१।९।१७ मा िनयु
खाने र िह दीमा कुरा गन गरेको कारणले ितवादीले
गरेको िमितले २०७५।९।१६ मा ४ वषको पदाविध जाहेरवालीलाई बे ने हो िक भ ने शङ् का गरी आफू
पु ने हँदा उ पदाविध नपु दै िमित २०७२।०६।१७ ितवादीलाई थाहा निदई Rescue Foundation
को िनणयले िमित २०७२।६।१९ मा अवकाश िदएको माफत नेपाल फिकएको भ नेस मको आधारमा
काय कानून ितकूल हँदा बदरभागी देिख छ । तसथ जाहेरवालीलाई ितवादीले िब गन उ े यकै
राि य खेलकुद प रषदको
् िमित २०७२।६।१७ लािग िवदेश भारत लगेको भनी अनमु ान गन िम ने
को िनणय र च.न.६९१ िमित २०७२।०६।१९ को देिखँदनै । दईु जनाको िवदेशमा बसाईमा हने खच
प उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ । अब आ दानीको आधार तथा िववाह भार नेपाल आउँदा
िनवेदकलाई स री िज ला खेलकुद िवकास सिमितको भारत फिकदँ ा भएको खचबारे य भएको कुरा र सो
अ य पदमा कामकाज गराउनु भनी िवप ीह को खच यव थापन स ब धमा भएको कुराकै आधारमा
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
सो खच जाहेरवालीलाई िब गरेर असल
ु गन भ ने
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
जाहेरवालीको शङ् का एवम् सोही शङ् काकै आधारमा
क यटु र: उ रमान राई
जाहेरवाली आफू २०६७ साल असोज २७ गते नेपाल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् । आई पगु े पिछ सोचिवचार गरी (After thought)
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०४८६, उ ेषण २०६८।३।१४ मा िदएको जाहेरी दरखा त एवम् सो
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समथनमा जाहेरवालीले गरेको बकप अ य वत
गाई हो वा अ य जनावर मरी गाडेको भ ने कुरा नै
माण तथा प रि थितबाट पिु नभएको अव थामा यिकन हन नसके को अव थामा यी ितवादीह ले गाई
के वल जाहेरवालीको शङ् कायु पोलकै भरमा मारे भनी भ ने िम ने नदेिखने ।
ितवादीलाई कसरु दार ठहर गन िम ने नदेिखने ।
जाहेरी दरखा त र घटना िववरणका
तसथ ततु मु ामा जाहेरवालाको जाहेरी र कागजह लाई अ य माणह बाट समिथत
अदालतमा भएको बकप बाहेक अ य वत त ययु
नभएस म वत
माणको पमा िलन िम ने
ठोस सबतु माणको अभावमा के बल शंकाजनक देिखँदनै । जाहेरवाला वादी प को सा ी हने हँदा
जाहेरी एवम् अनमु ानको भरमा ितवादीउपर आरोिपत िनजको अदालतसम को बयानबाटसमेत उ
कसरु ठहर गन फौजदारी यायको िस ा तसमेतको वारदात भएको भ ने देिखँदनै । यसैगरी गाईको बा छी
ितकूल हन जा छ । साथै शङ् काको सिु वधा अिभयु
ख रद गरी याएको भिनएकोमा सो बा छी िब
अथात् ितवादीले पाउने नै हँदा ितवादीले आरोिपत गन भिनएका मािनसलाई बझ
ु ी कागज गराएकोसमेत
कसरु गरेको भनी कसरु दार ठहर गरेको सु कै लाली देिखँदनै । गाईको बा छी िब गन यि ले आ नो
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी ितवादीलाई घरबाट लगी काटी मारी खाए भनी उजरु ी गरेको समेत
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन देिखँदनै । य तो अव थामा कसकोबाट गाईको बा छी
अदालत, िदपायल, डोटीबाट िमित २०७०।४।२० मा ख रद गरेको हो सोसमेत वादी प ले पिु गनसके को
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नदेिखने ।
इजला अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
ितवादीह को
अनस
ु धान
क यटु र: ेमबहादरु थापा
अिधकारीसम को सािबतीबाहेक अ य कुनै ठोस
इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् । एवम् व तिु न माण वादी प ले गज
ु ान सके को
२
देिखँदनै । अ य वत माणबाट समिथत नभएस म
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी ितवादीह को अनस
ु धान अिधकारीसम को
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०१३८२, गोबध, बयानलाई व छापूवकको बयान हो भनी मा न िम ने
नेपाल सरकार िव. कमागत िघिमरेसमेत
देिखँदनै । शङ् का र अनमु ानको भरमा कसैलाई दोषी
घटना थलबाट कुिहएको मास,ु हाड, छाला करार गन िम ने देिखँदनै । वारदात भए वा नभएको
मा बरामद भएको र सो मासु हाड, छाला गाईको पिु नै नभएको ततु मु ामा ितवादीह लाई
हो वा अ य जनावरको हो भनी यिकन गनसके को अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गनु कानून
पिन देिखँदैन । उ कुिहएको मासु गाईको नै भए एवम् यायको मा य िस ा त ितकूल हन जा छ ।
पिन गाई कुनै दघु टना वा भिवत यमा परी मरेको हो अिभयोजन प ले शङ् कारिहत तवरबाट अिभयोग पिु
वा मारी गाडेको हो भ ने व तिु न माण वादी प ले गनसके को नदेिखने ।
गज
तसथ
ितवादीम येका
कमागत
ु ान सके को देिखँदैन । गाई िब गन यि ले
अदालतसम उपि थत भई आफूबाट गाई िकनी िघिमरेलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हने र अका
मारेको भनी लेखाउन र भ न सके को समेत छै न । ितवादी छिवलाल बढु ालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
गाईको लास जाँच मचु का शव परी ण ितवेदनसमेत िदने ठह याएको सु बागलङ
ु िज ला अदालतको
खडा गरी पेस गनसके को पाइँदनै । य तो अव थामा फै सला उ टी गरी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट
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सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत, िबराम (भतु ) आयो र ीमतीलाई कोदालो चल
ु ेसी र के
बागलङ
ु बाट िमित २०७०।८।२५ मा भएको फै सला के ले हाने ँ थाहा नै पाइन एकै चोटी रगतै रगत देखेपिछ
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आफूलाई समेत पेटमा ख तीले हािन घाइते भएँ भ ने
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
कथन िनजका छोरा जेहरवाला फागल
ु ाल मिु खयाको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
बाबक
ु ो मानिसक अव था ठीक नभएको भ ने कथन
इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् । र परी ण गन डा. रोशन पोखरेलको शङ् का ला न,ु
३
छटपटाउन,ु मा छे नै नभएको ठाउँमा मा छे बोलेको
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी आवाज सु नु ज ता ल ण हने भ ने कथनले यी
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०६४५, कत य ितवादी मानिसक रोगबाट िसत भई आफूले गरेको
यान, नेपाल सरकार िव. िकसनलाल मुिखया
कायको कृित र प रणाम थाहा नपाउने अव थामा
ितवादी िकशनलाल मिु खयाले अनस
ु धान रहेका िथए भ ने पिु ट भएको छ । यसको साथै आ नो
अिधकारी तथा अदालतमा गरेको बयान, जाहेरवाला ीमतीलाई मान िवषयमा कतै कसैसगँ स लाह गरेको,
फगल
ु ाल मिु खयाले गरेको घटना िववरण कागज, पूवयोजना बनाएको भ ने िमिसल संल न कागजबाट
अनस
मको कारण र
ु ा धानको ममा कागज गन लिु खयादेवी मिु खया, देिखएको छै न, ीमतीलाई मानपनस
ु
िवजल
ु ीदेवी मिु खया, िवरानदेव म डलसमेतका आसय पिन िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदैन ।
मािनसह ले वारदातको िववरण उ लेख गद एउटा सामा य समझ भएको यि ले अकारण आ नो
बेलाबेलामा ितवादी मानिसक रोगी (बौलाहा) ले गन ीमतीलाई मनस मको प रणाम िन कने गरी ख ती,
ि याकलाप गथ भनी कागज लेखाएको देिख छ । कोदालो र चल
ु ेसीसमेतले अ धाधु द हार गछ भ ने
डा. रोशन पोखरेलले अदालतमा आई गरेको बकप , अनमु ान गरी िन कषमा पु न मनािसब नदेिखने ।
यी ितवादीको घटना घट् नभु दा क रब २/३ वष
तसथ ितवादी िकसनलाल मिु खयालाई
अगािडदेिख घटना घटेको लग ै र घटना घटेको DX Schizophrenia भ ने मानिसक रोग लागेको
क रब एक वषस मको परी ण र उपचारको िववरणबाट देिखन आएको हँदा आफूले गरेको कामको कृित र
यी ितवादी िकशनलाल मिु खया मानिसक पमा प रणाम थाहा नपाउने गरी मगज िब ेको ि थितमा
अ व थ रहेको थािपत हन आउने ।
ितवादीले आ नो ीमती रामिशलादेवीलाई कुटी
ितवादी २/३ वष पिहलेदेिख मानिसक हािन सोही चोटबाट िनजको मृ यु भएको देिखँदा
रोगको उपचारमा रहेको रेकडबाट देिखएको छ भने द ड सजायको महलको १ नं. बमोिजम ितवादी
घटना घटेको लग ै गरेको परी णबाट समेत िनज िकसनलाल मिु खयालाई खतबात ला ने अव था
Psychitric disorder मानिसक असु तलन भएको, नहँदा सोहीबमोिजम सु मोरङ िज ला अदालतले
कोशी अ चल अ पतालले पिु ट गरेको छ । यसैगरी सजाय नगनपनमा
आरोिपत कसरु ठहर गरी सजाय
ु
सोप चात् पिन िनर तर उपचार ग ररहेको देिख छ । गन गरेको िमित २०६८।१२।१३ को फै सला उ टी
िनज ितवादीले अदालतसम बयान गदा वारदातको भई ितवादी िकसनलाल मिु खयाले सजायबाट मिु
िदन पिन खाना खाई ीमतीसँग सँगै सतु ेकोमा पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट
कितबेला िन ाले छाडेछ थाहा भएन शरीरमा ए कासी िमित २०६९।११।१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
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सदर हने ।
कारणबाट नै मतृ कको मृ यु भएको भ ने त य
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
िमिसल संल न माणह बाट पिु ट भएको देिखँदा
क यटु र: ेमबहादरु थापा
यी ितवादीह कसरु दार हैनन भनी भ न सिकने
इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् । अव था नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत त य, कानूनी यव था,
इजलास नं. १०
आधार कारण र िमिसल संल न माणह बाट मतृ क
लडाइ साहको मृ यु यी ितवादीह ह र िकशोर महतो
१
भ ने ह र िकसनु महतो, बिलराम राय यादवसमेतले
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा कुटिपट गरेको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको
खड् का, ०७०-CR-१४४७, कत य यान, ह र देिखएको, यो यसको कुटाईको चोटबाट मृ यु हन
िकसुन महतो िव. नेपाल सरकार
गएको भ ने नदेिखँदा ितवादी यलाई यानस ब धी
समयको अ तरालपिछ अदालतमा भएको महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
बकप मा ितवादीलाई फाइदा पु ने गरी वा सजायबाट गन गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित
उ मिु िदने उ े यले कुनै लोभ लालच वा भाव वा २०७०।०९।०९ मा भएको फै सला के ही उ टी भई
दबाबसमेतमा परी ितवादीह लाई सफाइ िदलाउने ितवादीह लाई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम
सोच बनाई आ नो मौकाको भनाईलाई ख डन गद ज मकै दको सजाय हने । मतृ क र ितवादीह बीच
अ यथा हो भनी िनवेदन िदएकै आधारमा सो मौकामा मानपनस
मको पवु रसइवी नभएको, वारदात
ु
उ लेख गरेको त य अ यथा हो भनी ितवादीको घट् दा जोिखम हितयार योग भएको नदेिखएको,
हकमा माणमा िलन निम ने ।
योजनाब िकिसमले वारदात घटाउन तयारी गरेको
घटना िववरणको कागज गन यि ह ले पिन नदेिखएको, ज गाको आली स ब धमा िववाद
ितवादीलाई सफाइ िदने गरी बकप गदमा भई वारदात घट् न गएको देिखएकोसमेत अव था
ितवादीलाई िनरपराध ठहर गनपन
ु वा कसैले ितवादी प रि थितका कारण िनज ितवादीह लाई जनही
िव
बयान िदँदैमा अपराधी ठह रनै पन भ न १२(बा ) वष कै द सजाय गन गरी मल
ु क
ु ऐन,
सिकँ दैन । कुनै मु ाका यि को भनाईलाई सबतु को अ.बं.१८८ नं. बमोिजम राय य गरेको रायसिहतको
पमा मा ै िलन सिक छ, अकाट् य माण मा न फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भनी पनु रावेदन
सिकँ दैन । िमिसल संल न रहेका माणह जाहेरी अदालत, हेट डाबाट िमित २०७०।०९।९ मा भएको
दरखा त, घटना य दे ने यि को भनाईले फै सला सदर हने ।
कसरु वारदात थािपत गदछ भने मौकाको भनाईलाई इजलास अिधकृत: नगे के शरी पोखरेल
माणमा िलन िम दछ । बकप गदा मौकाको क यटु र: सिबना अिधकारी
कागजलाई अ यथा हो भनी उ लेख गदमा िवना इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभु म् ।
आधार सो कुरा माणयो य नहने ।
२
य दश मतृ कक ीमती र भादेवीले मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा
गरेको बकप बाट यी ितवादीह को उ
खड् का, ०६९-CR-०७१६, ०६९-CR-०७१७,
वारदातमा संल नता रही लडाइँ साहलाई कुटिपट ०७१-CR-०१८६ र ०७१-RC-०१६२, कत य
गरी सोही कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको यान, नइ बहादुर राई िव. नेपाल सरकार, भूप वज
देिख छ । ितवादीह को सामूिहक कुटिपटका ब नेत िव. नेपाल सरकार, िदपे नािछ रङ राई िव.
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नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. के दार राई
३
ितवादीह के दार राई र दीपे नािछ रङ मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी सपना
राईले मतृ कले ितवादीह लाई समय समयमा िदएको धान म ल, ०७०-CR-००६९, ०७०-CR-०३५२
यातनाबाट पीिडत भई मतृ कलाई मान योजना बनाएको र ०७०-CR-०३४७, कत य यान, स तबहादुर े
र सोअनु प दीपे राईले घटना घटेको िदन िदउँसो िव. नेपाल सरकार, िदपक सुनुवार िव. नेपाल सरकार
मतृ कको घरमा गई िनज सु ने गरेको ठाउँ प ा लगाई र नेपाल सरकार िव. िदपक सुनुवारसमेत
सोही िदन राित दवु ैले भ वा ब दक
ितवादी िदपक सनु वु ारले मौकामा गरेको
ु बोक गई मतृ कलाई
गोली हार गरी मतृ कलाई कत य गरी मारेको देिखँदा सािबती बयान, लास कृित मचु ु का उि लिखत
यी ितवादीह के दार राई र दीपे नािछ रङ राईलाई मतृ कलाई लागेको घा चोटको कृित एवम् मृ यक
ु ो
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी कारण, जाहेरवालाह तथा बिु झएका मािनसह
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द योगे थापामगर, सु दर थापाले गरेको कागज
हने ठहर गरेको सु िज ला अदालतको फै सला सदर एवम् बकप यहोरासमेतका िमिसल संल न कागज
गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सला माणह को आधारमा यीनै ितवादी िदपक सनु वु ारले
िमलेकै देिखँदा प रवतन गनपन
छोडेको चोट हारबाट िनज मतृ कको मृ यु भएको पिु
ु अव था नदेिखने ।
ितवादीह नइ बहादरु राई र भूप वज भएको पाइँदा िनजले मतृ क मि दप भ ने मिनष थापा
ब नेतले मतृ क लोकबहादरु िव.क.लाई मान वचन मगरलाई कत य गरी यान मारेकै देिखँदा िनजलाई
िदएको सहयोग गरेको िमिसल संल न माणबाट पिु ट यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको
हन आएको नदेिखँदा िनजह लाई यानस ब धी सजाय हने ठहराएको फै सला िु टपूण नभई मनािसब
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहर गरेको नै देिखने ।
सु को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
वादीले दाबी िलई दायर गरेको स पूण
राजिवराजको िमित २०६९।५।२० को फै सला िवषयह मा िनणय कताले कुन कुरातफ दाबी पु छ
निमलेकोले उ टी भई िनज ितवादीह नइ बहादरु कुनमा पु दैन भनी यथोिचत पमा या या र िव ेषण
राई र भूप वज ब नेतले आरोिपत कसरु बाट सफाइ गरी िन कषमा पु नु पदछ । दाबीमा उ लेख गरेको ठूलो
पाउने ।
कत य यानको कसरु कायम हने ठहरी फै सला भएको
तसथ पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट कारणले यिह वारदातबाट कायम भएको पीिडतम ये
िमित २०६९।५।२० मा भएको फै सला ितवादीह
चोट लािग घाइते भएका यि ह को स ब धमा
भूप वज ब नेत र नइ बहादरु राईको हकमा िमलेको िलएको यान मान उ ोगको दाबी पु न स छ स दैन
नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादीह य भूप वज सोतफ पिन ठहर िनणय गनु पदछ । यसरी िनणय हँदा
ब नेत र नइ बहादरु राईले आरोिपत कसरु बाट सफाइ कसरु कायम भए पिन एउटै वारदातमा ठूलो सजाय
पाउने ठहछ । अ य ितवादीह दीपे नािछ रङ राई गन ठहर भइसके को ि थितमा दाबीमा उ लेख गरेको
र के दार राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको सानो कसरु स ब धमा के ही बो न नपन भनी िन कष
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय िनका नु िु टपूण हने ।
गन गरी भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जाहेरवालाह को बकप तथा बिु झएका
इजलास अिधकृत: भोजराज रे मी
योगे मगरसमेतको बकप बाट पिन यी ितवादी
क यटु र: सिबना अिधकारी
याम े को मतृ कलाई कत य गरी मान कायमा
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभु म् । र घाइतेह लाई हार गरी चोट पु याउने कायमा
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संल न भएको देिखन नआउँदा कामको कृितअनस
ु ार रे रे टमा भएको हलदंगाका कारण वारदातमा संल न
घटना थलमा मौजदु रहेको भ ने आधारमै मा भई त काल उठेको रस था न नसक कसैको बहकाव
सो वारदातमा िनजको संल नता िथयो भनी वा दबाबमा अपराध गरेको अव था पिन नदेिखएको,
मतलबीस म देिखएको भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको मानस मको इवी अदावत िलई पूवयोजना बनाई ह या
कुरातफ बेवा ता गरी व तिु न माणको अभावमा भएको पिन नदेिखएको त कालीन प रि थितका
यानस ब धीको महलको १७(३) नं. बमोिजमको कारण हातपात भई घटनामा संल न यि को मृ यु
कसरु ठहर गरी सोहीबमोिजम िनज ितवादी याम भएको हँदा वारदात र अपराध गरेको अव थालाई हेदा
े लाई सजाय हने गरी सु को फै सला सदर गरी इवी अदावतसिहतको सिु नयोिजत ह याको ततु
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सला िमलेको वारदात भएको भ ने देिखएन । मिदरा सेवन गन दवु ै
नदेिखने ।
प को होस ठेगान नभएको अव थामा हातपात हँदा
भरत वली, उदय मोहन गौचनसमेतका भएको घटना वारदातको कृित र व पलाई िवचार
अ य ितवादीह का स ब धमा िनज ितवादीह गदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम को बयानमा महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गदा
समेत कसरु मा पूण पमा इ कार रहेको देिख छ । िनज चक पन हँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १४ वषस मको
ितवादीह को मतृ कलाई कत य गरी मान कायमा कै द सजाय गदासमेत यायको म सद पूरा हने नै
संल नता रहेको ठोस सबतु माण ततु हन नसके को, देिखएकोले िनज ितवादीलाई कै द वष १४(चौध)
जाहेरवालाह र बिु झएका घाइते योगे मगर र सु दर हने ।
थापाले बकप गदासमेत यी ितवादीह को ततु इजलास अिधकृत: नगे के शरी पोखरेल
मु ाको कसरु मा संल नता रहेको भ नेबारे यिकन क यटु र: याम साद रे मी
गरी लेखाउन सके को पिन पाइँदैन । यस अव थामा इित संवत् २०७३ साल चैत १७ गते रोज ५ शभु म् ।
शङ् काकै भरमा उि लिखत अ य ितवादीह लाई
कसरु दार ठहर गरी सजाय गनु यायको रोहमा उिचत
इजलास नं. ११
र यायसङ् गत नहँदा सफाइ िदने ठह याई भएको सु
काठमाड िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको
१
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला मनािसब नै मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ई र साद
देिखने ।
खितवडा, ०७१-CR-१३०८ र ०७१-CR-१४४९,
तसथ, सु काठमाड िज ला अदालतबाट कत य यान, संघष गाउले ख ी िव. नेपाल सरकार र
िमित २०६६।५।१४ मा भएको फै सला सदर हने गरी भरत ख ी िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।१२।०६
Cause of Death is Decapitation by
को फै सला के ही उ टी भई ितवादीम येका िदपक Sharp force Object भ ने शव परी ण ितवेदनबाट
सनु वु ारलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको जोिखमी हितयारको योग भएको र टाउको तथा
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हनेस म सदर शरीरको अ य भाग छुट्याएको भ ने देिखएको छ ।
र अका ितवादी याम े भ ने स तबहादरु े का मतृ कको टाउको र शरीरको भाग अलग अलग ठाउँमा
हकमा िनजले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने । भेिटएकोले ितवादीह को मौकाको सािबती बयानमा
ितवादी िदपक सनु वु ार वारदात थल यू डायम ड उ लेख भएअनस
ु ार टाउको काटी ह या गरेको हो भ ने
रे रे टमा कायरत कामदार रहेको देिख छ । सोही कुरा शङ् कारिहत सबदु बाट मािणत भएको देिख छ ।
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उ हितयार हे बर र दाउ आफूले छाडेको, ितवादी नभई ितवादी संघष ख ीले हार गरेको देिखएको र
भरत ख ीले खु ा समातेको भ ने संघष गाउँलेको ितवादी भरत ख ीले मतृ क मेनक
ु ा ख ीको खु ामा
अिधकार ा त अिधकारीसम को बयान र सोही समाती मानमा संयोग पारी िदएको देिखएकाले
यहोराको ितवादी भरत ख ीको पर पर पोलावटयु
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सलालाई
बयान भएको अव थामा यी ितवादीह ले अिधकार अ यथा मा नपु न नदेिखने ।
ा त अिधकारीसम गरेको बयानलाई अ यथा
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट,
मा नु पनस मको कारण पनु रावेदकह ले पिु ट गन ितवादीम येका संघष गाउँले ख ीको हारबाट
नसके कोले भरत ख ीले खु ा समातेको र संघष गाउँले मेनक
ु ा ख ीको मृ यु भएको भ ने पिु ट भएको आधारमा
ख ीले काटेको भ ने वारदात पिु ट हन आएकोले यी िनजलाई यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
ितवादीह संघष गाउँले ख ी र भरत ख ीको मतृ क सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन र ितवादी भरत
मेनक
ु ा ख ीलाई कत य गरी मानमा संल नता रहेको ख ीले मतृ कलाई हितयार हार गरेको नभई यूमा
पिु ट हन आउने ।
हातहाली प े कोस म देिखँदा िनजलाई यानस ब धी
घटना िववरणका मािनसह को मौकाको महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय
कागज र यी ितवादीह भरत ख ी र संघष गाउँले हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
ख ीको मौकाको बयानबाट मतृ क र ितवादी भरत २०७१।१०।१३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
ख ीबीचमा बार बार झगडा हने गरेको र मतृ कले सदर हने ।
िनजको मािसक तलबसमेत कटाई खाने गरेको भ ने उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
देिखन आएको छ । िमित २०५९।११।२० गते मेनक
ु ा क यटु र: िसजन रे मी
ख ीलाई िववाह गरेपिछ िनज भरत ख ीले भनेको इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभु म् ।
नमा ने, घरमा रा ोसँग काम नगरी माइती र घर गरी
२
ब दै आएकोमा २०६२ सालमा छोरा आयषु को ज म मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी ई र साद
भएपिछ माइतीमा गई बसेको र घरमा आएर बस भ दा खितवडा, ०७३-WH-००६६, ब दी य ीकरण,
नमानेको ज ता त यह य गरी ितवादीह
फुलमाया काक िव. देउती पौडेलसमेत
भरत ख ी र संघष गाउँले ख ीले मौकामा सािबती
िनवेिदकाले मौकामा बयान गदा लेखाएकै
बयान गरेको देिख छ । घटना थल तथा लास जाँच का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१६ को वतनमा वैदेिशक
कृित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन, खानतलासी रोजगार यायािधकरणबाट याद जारी भई उ
तथा बरामदी मचु ु का, मतृ क र भरत ख ी तथा याद िमित २०७०।३।११ मा िनजको घरदैलोमा
ितवादीह बीच समेत भएको कल िडटे सबाट रीतपूवक टाँस भएकोमा सो यादमा वैदेिशक रोजगार
समिथत भएको अव थामा के वल अदालतको यायािधकरणमा हािजर हन नआएको, उ सो वतनमा
इ कारी बयान र पनु रावेदन िजिकरकै आधारमा मा
याद तामेल गरेको िमलेन बदर गरी ितवाद गन
यी ितवादीह िनद ष रहेछन् भनी मा न िम ने पाउँ भनी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा िदएको
नदेिखने ।
िनवेदनमा िमित २०७०।४।८ मा उ तामेली याद
ितवादी भरत ख ी मतृ क मेनक
ु ा ख ीलाई बदर नहने भनी भएको आदेश अि तम भएर बसेको,
मान योजना बनाउने र मतृ कलाई मान संयोग पारी यी िनवेिदकाले देउमाया पौडेलसमेतउपर िदएको िकत
िदने ज ता काय गन मु य कसरु दार देिखएपिन मु ामा समेत आ नो वतन का.िज.का.म.न.पा. वडा
मतृ कको यान मनस मको चोट िनजले हार गरेको नं.१६ भनी वीकारसमेत गरेबाट वैदेिशक रोजगार
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यायािधकरण काठमाड ले यी रट िनवेिदकाको
वादी ितवादीह बीचमा २०२०।८।८ मा
वा तिवक वतनमा याद जारी गरी रीतपूवक याद अंशब डा भएको देिख छ । वादी ितवादीह का
तामेल भएको देिखँदा म ब दै नबसेको वतनमा याद बीचमा २०२० सालमा भएको उ ब डाप को
तामेल गरी ितवाद गन मौका निदएको भ ने रट यहोरा हेदा उप यकािभ का आजअिघका घर ज गा
िनवेिदकाको िजिकर मनािसब नदेिखने ।
पिछ भागब डा गन हाललाई आय ता भागशाि त बाँडी
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणले यी रट खाने भोगचलन गन गरी १० जना सगोल अब डामा
िनवेिदका फूलमाया काक लाई ितवाद गन मौका राखी सोबाहेक अ य ब डा गन भ ने यहोरा उ लेख
दान गरेकोमा िनज उपि थत हन नआएपिछ वैदेिशक भएको देिखयो । उ ब डाप मा भएको यहोरामा
रोजगार यायािधकरणबाट सबदु माणको मू याङ् कन वादी ितवादीको अ यथा भनाई नभएकाले सो बखत
गरी िमित २०७१।९।१३ मा यी रट िनवेिदकालाई उप यकामा रहेका ज गाह अब डाका हन् भ नेमा
एक वष छ मिहना कै द र .१,५०,०००।– िववाद रहेको नदेिखने ।
ज रवाना हने ठहरी फै सला भएको देिख छ । सो
२०२० सालमा अंशब डा ग रसके प ात
फै सलाअनस
ु ार लागेको कै द तथा ज रवाना असल
ु २०२१ सालमा घरसारमा भएको िलखत हेदा
गन कसेको लगतअनस
ु ार यी रट िनवेिदकालाई िमित अब डा रहेको ज गाबापत नगद बिु झिलएको भ ने
२०७३।११।२२ मा प ाउ गरी काठमाड िज ला देिख छ । वादी ितवादीह का आमाका नाममा रहेका
अदालतको लगत नं. २०१३५, कै दी ढड् डा नं.६८१, उप यकामा रहेका ज गाह म ये २०३३ सालमा
च.नं. ५२९९ िमित २०७३।११।२२ को प बाट के ही ज गा छोरा अंिशयारह राजे िव म राणा,
कारागार कायालय जग नाथ देवल काठमाड मा
वल िव म राणा, राम िव म राणा र अ यतु
कै द याद ठेक थनु ामा रा न पठाएको देिखँदा यी िव म राणालाई हालैको बकसप गरी आमा डोल
रट िनवेिदकालाई गैरकानूनी पमा थुनामा राखेको राजे री राणाले िदएको र सो हालैको बकसप को
नदेिखने ।
िलखतमा यी वादी माधव िव म राणा सा ी बसेको
अतः मािथ िववेिचत आधार तथा कारणबाट देिखयो । २०३३ सालको हालैको बकसप मा यी
रट िनवेिदकाको कुनै पिन संवैधािनक हकको हनन् वादी सा ी बसेको देिखँदा उ हालैको बकसप मा
भएको नदेिखँदा रट िनवेदन माग दाबीबमोिजमका उ लेख भएका ज गाको हकमा िनजले आ नो भागको
आदेशह जारी गनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हक दाबी छाडेको भ ने अथ गन सिक छ । सो
हने ।
िलखतमा सा ी बसेकै आधारमा बाबु आमाका नाममा
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा डेय
बाँक रहेका ज गाको समेत हक दाबी छाडेको भ न
क यटु र: िसजन रे मी
िम दैन । यसरी हेदा अब डामा रहेका ज गाह म येबाट
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभु म् । माधव िव म राणाले आ नो भागमा पन ज गाको मू य
नगद बिु झिलएको र अ य छोराह ले २०३३ सालमा
इजलास नं. १२
हालैको बकसप गरी िलएको देिखँदा सबै छोराह लाई
िनजह को भाग ब डामा पन ज गा िदई बाबु आमाको
१
अंश हक जित बाबु आमाकै नाममा बाँक रहेको भ ने
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पिु हने ।
िव भर साद े , ०६८-CI-००६९, अंश चलन,
वादी ितवादीह ले भागशाि तअनस
ु ार
िव म राणासमेत िव. माधव िव म राणा
बाबु आमाबाट अब डामा रहेको स पि बाट आ नो
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हकजित ा गरी बाबु आमाको नाममा बाँक रहेको भनेको देिखँदैन । िनजले यो यसरी षड् य ग यो भ ने
स पि बाबु आमाको अंशभागको मा नपु न भई बाबु थािपत हनसके को छै न । यस अव थामा मौकाको
आमाको अंश भागको स पि िनजह को शेषपिछ सािबतीलाई मा आधार मानी अ य वत र ठोस
सबै छोराह ले बराबर बाँडी खान पाउनु नै यायोिचत माणबाट स तबहादरु चेपाङको संल नता नदेिखएको
हने देिख छ । ब डाप गदा अब डामा रहेको बाबु अव थामा यी पनु रावेदक ितवादी स तबहादरु
आमाको नामको उप यकािभ का ज गाह बाट सबै चेपाङको मतृ क बिु माया चेपाङलाई मानमा र
अंिशयारह ले आ नो भाग पाइसके को देिखँदा कसैको च बहादरु चेपाङलाई घाइते बनाउने वारदातमा
हक जाने र कसैले २ पटक पाउने भ ने अव था रहेको संल नता रहेको भ न िम ने नदेिखने ।
नदेिखने ।
घटनाका य दश च बहादरु चेपाङले
अतः उि लिखत त य एवं आधार कारणबाट अदालतमा बकप गदा बिु मायालाई बिु राम चेपाङ
अब डा रहेको ज गाको अंश हक नगदै बिु झिलएको र रामशरण चेपाङले िहकाएका हन् भनी बकप
देिखँदा अब डा घरज गा ब डा ग रपाउँ भ ने वादी गरेको, घाइते घटनामा योग भएको दाप नभएको
दाबी पु न नस ने ठहर गरी सु काठमाड िज ला नाङ् गो खक
ु ु री बिु राम चेपाङको घरको मािथ लो
अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी वादी दाबीको तलाको उ र दि णतफको गा ोबाट बरामदसमेत
ज गामा दाबीबमोिजम वादीले ७ भागको १ भाग ब डा भएको, िनज ितवादीह उपर िकटानी जाहेरी परेको,
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित साथै मौकामा कागज गन वादी प का सा ीह
२०६७।८।२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर च बहादरु चेपाङ, जीतबहादरु चेपाङ, रामबहादरु
हने ।
अिधकारी, िशवराज प त र याम चेपाङले समेत
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
यी पनु रावेदक ितवादीह को वारदातमा संल नता
क यटु र: िवके श गरु ागाई
रहेको भनी मौकामा गरेको कागजलाई पिु ट हने गरी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् । अदालतमा बकप समेत गरेका, शव परी ण ितवेदन
२
र घा जाँच रपोटबाट यी पनु रावेदक ितवादीह को
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. सािबती बयान पु टी हन आएको हँदा यी पनु रावेदक
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-१२०९, ०७१- ितवादीह रामशरण चेपाङ र बिु राम चेपाङको
CR-१३५७ र ०७१-CR-१३५८, कत य यान मतृ क बिु माया चेपाङलाई मानमा र च बहादरु
र यान मान उ ोग, स तबहादुर चेपाङ िव. नेपाल चेपाङलाई घाइते बनाउने वारदातमा संल नता रहेको
सरकार, रामशरण चेपाङ िव. नेपाल सरकार र बुि राम पु टी हन आउने ।
चेपाङ िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीह रामशरण चेपाङ र
वादी प ले पनु रावेदक ितवादी स तबहादरु बिु राम चेपाङको कत यबाट नै बिु माया चेपाङको
चेपाङको मौकाको सािबतीलाई र घटनामा संल नता मृ यु भएकोमा िववाद नदेिखएको, यी ितवादीह ले
रहेको पिु ट हने गरी सबदु माण पेस गरी पिु ट गन पनु रावेदनमा िजिकर िलएबमोिजम आफूह अचेत
सके कोसमेत देिखँदनै । जाहेरवाला जीतबहादरु अव थामा पगु ेको बेला कत य गरेको भनी िजिकर
चेपाङले सु मा जाहेरी िदँदा ितवादी स तबहादरु िलएपिन िदउँसो योजना बनाई राित मान भनी घरबाट
चेपाङको नाम जाहेरीमा उ लेख गरेको पिन देिखँदैन । धा रलो जोिखमी हितयार िलएर गई वारदात घटाएको
स तबहादरु चेपाङ घटना थलमा उपि थत िथए भनी देिखएको छ । घटना थल र ितवादीह को घर वा
बिु राम वा रामशरण वा घाइते च बहादरु कसैले र सी खाएको थलको दूरीलाई हेदा, अचेत अव थामा
37

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, फागनु - १
भए गरेको अव था भए घरबाट खक
ु ु री बोक मतृ कसमेत चेपाङ मौकामा तथा अदालतमा समेत आफूह ले
रहे बसेको ठाउँस म जान स ने अव था नै हने बिु मायालाई कत य गरी मारेको भनी कसरु मा सािबत
िथएन । यसैगरी वारदातप चात् िनजह
रही आफूह ले गरेका स पूण ि याकलापह लाई
घटना थलबाट भागी गएको भ ने देिखन आएकोले िसलिसलेवार ढंगबाट उ लेख गरेको हँदा तथा
आफूले गरेको कामको प रणाम थाहा नपाउने च बहादरु चेपाङको हकमा अदालतमा खाँबोमा
अव थामा रहेका भनी िलएका िजिकरह वीकार ठोि कएको भनी ितवादीह रामशरण चेपाङ र
गनस ने अव था नदेिखने ।
बिु राम चेपाङले उ लेख गरे पिन िनजको टाउकोमा
ितवादी रामशरण चेपाङ र बिु राम समेत कािटएको घाउ भई ग भीर पमा घाइते भएको
चेपाङले पूव रसइवी साधन गन धेरै पिहलेदेिख मान देिखएको र सो कुरालाई िनजह को मौकाको बयानबाट
योजना बनाई पटकपटक मान खो नु तर सफल नहन,ु समेत पिु ट हन आएकाले िनजह ले मौकाको बयानमा
अ तमा िदउँसो योजना बनाई आफै ँ घरबाट खक
ु ु री उ लेख गरेअनु पकै घटना थल मचु ु का, शव परी ण
ज तो घातक हितयार बोक रातको सतु ी िनदाउने ितवेदन, घा जाँच के श फारम, बरामदी मचु ु का,
समयमा मतृ कको गोठिभ ै वेश गरी सांघाितक मौकामा कागज गन मािनसह र घाइतेको मौकाको
आ मण गरी घटना थलमै मारी र च बहादरु लाई कागज र अदालतको बकप , घा जाँच रपोटसमेतका
ग भीर घाइते बनाई आफू भा नेसमेतको काम गन यी िमिसल संल न माणह बाटसमेत पिु ट हन आएको
ितवादीह लाई दाबीअनु पको कसरु वीकारै गरी हँदा िनज पनु रावेदक ितवादीह रामशरण चेपाङ र
राखेको अव थामा अिभयोग माग दाबीअनु पको बिु राम चेपाङको हकमा बिु माया चेपाङलाई कत य
सजाय गदा चक पन जाने भनी अ.बं. १८८ नं. गरी मारेमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
को योग गनपनस
मको अव थासमेत िव मान (१) नं. बमोिजम र च बहादरु चेपाङलाई मरणास न
ु
देिखएन । तसथ यी पनु रावेदक ितवादीह रामशरण हने गरी कुटिपट गरी घाइते बनाएकोमा ऐ. १५ नं.
चेपाङ र बिु राम चेपाङको हकमा सु धािदङ बमोिजम सजाय गन गरी भएको सु धािदङ िज ला
िज ला अदालतको िमित २०७०।१०।२९।४ को अदालतको िमित २०७०।१०।२९ को फै सलालाई
फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
पाटनबाट िमित २०७१।९।८ मा भएको फै सलालाई २०७१।९।८ को फै सला सो हदस म िमलेको देिखँदा
अ यथा मा नपु न देिखएन । तर पनु रावेदक ितवादी सदर हने ठहछ । यी पनु रावेदक ितवादीह रामशरण
स तबहादरु चेपाङको अनस
ु धान अिधकारीसम को चेपाङ र बिु राम चेपाङको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
सािबती र अनस
धानमा
भएको
सहअिभय
को
१८८
नं
.
बमोिजम
सजाय
घटाई
पाउँ
भ नेसमेतको
ु
ु
बयानलाई अ य वत माणले पु टी गनसके को पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ितवादी स तबहादरु
अव था नदेिखएकोले िनज ितवादीलाई मल
चेपाङको हकमा अिभयोग दाबीको कसरु मा िनजको
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १६ नं. बमोिजम सजाय संल नता नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
गन गरेको सु धािदङ िज ला अदालतको िमित २०७१।९।८ को फै सला सोहदस म िमलेको नदेिखँदा
२०७०।१०।२९ को फै सलालाई सदर गन गरेको उ फै सला उ टी भई िनज ितवादी स तबहादरु
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।९।८ को चेपाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट क यटु र: िसजन रे मी
पनु रावेदक ितवादीह रामशरण चेपाङ र बिु राम इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभु म् ।
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स तरीले गरेको िसफा रसलाई आधार मानी ततु
इजलास नं. १३
मु ाबाट हक भोग कायम गनस ने अव था देिखएन ।
हकभोगमा िववाद देिखए कानूनबमोिजम उपचार ा त
१
गनस ने अव था हँदाहँदै सोतफ िवप ीले समयमा
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी कारबाही चलाएकोसमेत िमिसल संल न कागजातबाट
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-०६१७, िनषेधा ा, नदेिखने ।
िव दे र साह िव. िच सेन साह तेली
िनवेदकको हक देिखएको ज गामा घरसारमा
सािबक िक.नं. १०४७ को गाउँ लक नं० भएको िलखतकै आधारमा य तो ा त हकलाई
३०७ मा दता भएको ०-२-३ ज गाम ये िववािदत िन तेज हने गरी अ यथा आदेश गनु कानूनस मत्
०-०-८ ज गा अंश भागमा परी दता हने गरी िमित नहने भएकाले पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको
२०४०।०२।२२ मा स री िज ला अदालतबाट फै सला मनािसब नै देिखने ।
िमलाप बाट िनवेदकले ा गरेको िमिसल संल न
तसथ, उि लिखत त य, आधार र
रहेको िमलाप को ितिलपीबाट खल
ु ी आएको कारणबाट िनवेदन दाबीको ज गा िनवेदकको िनिववाद
देिख छ । २०४० सालमै अदालतको िमलाप समेतबाट हक भोगको रहेको देिखँदा उ ज गामा घर नबनाउन,ु
िनवेदकको नाउँमा हक कायम भई दता हने भएको क जा िखचोला नगनु भनी िनषेधा ाको आदेश जारी
ज गामा घरायसी स ाप ाको िलखतबाट नामसारी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
दता कायम हन नस ने अव थामा सो िमलाप २०७०।३।२३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
फै सलालगायतका कायलाई अ यथा गन निम ने ।
हने ।
कानून ारा िसिजत हक र दािय वका िवषयमा इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
यसको बिखलाप हने गरी िनषेधा ाको आदेश जारी क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
गन िम दैन । िनषेधा ाको आदेश मूलतः कुनै िनकाय इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।
वा अिधकारी वा यि ले अवैध वा अनिधकृत काय
२
गरी कसैको कानूनी अिधकारमा आघात पु याउने मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
आशङ् काको अव थामा सो काय रो नका लािग काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०३६७, उ ेषण,
जारी ग रने आदेश हो । िनषेधा ाको आदेश जारी काश लािमछानेसमेत िव. िज ला िश ा कायालय
हने िववािदत िवषयमा िनवेदकको िनिववाद हक दाङसमेत
वा वािम व भएको हनपु न । िनषेधा ाको अथ कुनै
शभु भात मा यिमक िव ालयले सु त वण
यि को िनिववाद हकमा हन जाने अवरोधलाई (बिहरा) ह को िवशेष िश ा स चालन गन असहज
िनषेध गनु हो तर कुनै यि को हक िसजना गनु वा भएको भनी िश कह को बैठकले िनणय गरेको सो
समा त गनु होइन । िवप ीले िववािदत िवषयमा आ नो िनणयमा िनवेदक सभु ा गौतमसमेत सहभागी भएको
िनिववाद हक देखाउन स नु भएको छै न । उि लिखत पाइयो । सु त वण (बिहरा) िव ाथ ह को लािग
करारनामा कागजबमोिजम िनज िवप ीले आिधका रक शभु भात मा यिमक िव ालयमा िश ा िदन सहज
िनकायबाट आ नो हक े ता कायम भएको िलखत नहँदा पढाई गन वातावरण र सामा ीह को पया ताको
देखाई पु ट् याईसमेत गन नसके को अव थामा िनवेदन किमले गदा सहज तौरत रकाबाट ान आजन गनस ने
माग दाबीकै आधारमा रिज ेशन नभएको घरसारको हँदैन । िनवेदक वयम्ले सो िव ालयमा य ता
िलखत र गाउँ िवकास सिमित कायालय, कटैया िव ाथ ह को पढाईमा असहज रहेको भनी वीकार
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गरी सानपन िनणयमा सहमित जनाएको छ । सहज जानीजानी ीमती भएको यि सँग िववाह गरेक
वातावरण नभएको थानबाट उपयु िव ालयमा होइन । मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजायसमेत
य तो पढाई थाना तरण गनु िव ाथ ह कै िहत हनपु न पिन होइन भनी सु अदालतसम को
हने ।
इ कारी बयान गरेक , ितवादीम येका सूयबहादरु
िनवेदक
िश कह को
नोकरीको गहतराजले िनजलाई घरमा आ नो ीमती र
सहजताको तल
ु नामा िव ाथ ह ले पढ् ने वातावरण छोराछोरी छन् भनी नभनेको अव थामा यी ितवादी
र उपयु थानले बढी ाथिमकता र मह व पाउने शोभा गहतराजलाई अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
ह छ । शभु भात मा यिमक िव ालयमा पठनपाठन बयानको आधारमा मा कसरु दार ठह याउन िम ने
गन असहज भएको भनी िनणय गरेको र रा ी नदेिखने । ितवादी शोभा गहतराजले ितवादी
िव ामि दरले सो काय म माग गरेको स दभमा िश ा सूयबहादरु गहतराजको घरमा अक ीमती र
ऐन, २०२८ बमोिजम काय म थाना तरण गनस ने छोराछोरी छन् भ ने थाहा नभएको भनी अदालतसम
अि तयार रहेकै देिखने ।
बयान गरेक र ितवादी सूयबहादरु गहतराजले
लेखाजोखा के को िनणयअनस
ु ार सान घरमा अक ीमती र छोराछोरी छन् भनी ितवादी
काय भएको सो के लाई यथ नबनाएको हँदा शोभा गहतराजलाई नभनेको भनी बयान गरेको तथा
िनवेदकले माग गरेको उपचार ा हने अव था पिन जाहेरवालीको जाहेरी र अदालतसम को बकप समेत
देिखएन । उि लिखत आधार र माणह बाट उ
एकापसमा िवरोधाभाषपूण रहेको ि थितमा यी
लेखाजोखा सिमितको िमित २०७०।११।३० को ितवादी शोभा गहतराजले जानीजानी दो ो िववाह
िनणय बदर गन िमलेन भनी पनु रावेदन अदालत, गरेको भ ने िम ने नदेिखँदा यस अदालतको िन सा
तल
ु सीपरु बाट िमित २०७१।३।९ मा उ ेषणको रट दान गन आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
खारेज हने ठह याई भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
अतः मािथ िववेिचत आधार माण
हने ।
कारणह बाट ितवादीम येक शोभा गहतराजलाई
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
ितवादी सूयबहादरु गहतराज सरहको कसरु दार
क यटु र: मि जता ढुंगाना
कायम नगरी सफाइ िदई िनजउपरको अिभयोग दाबी
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् । पु न नस ने र भनी सु का क िज ला अदालतबाट
३
िमित २०७१।३।१९मा भएको फै सलालाई सदर गरी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।१२।८
धान म ल, ०७२-CR-०४८६, बहिववाह, नेपाल मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सरकार िव. शोभा गहतराज
इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
घरसारका िलखतको आधारमा मा यी क यटु र: देवीमाया खितवडा
ितवादी सूयबहादरु गहतराज कसरु दार होइनन इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभु म् ।
भ न सिकँ दैन िकनिक य ता जनु सक
ु ै बखत
तयार हन स ने िलखतलाई मा आधार िलई यी
इजलास नं. १४
ितवादी सूयबहादरु गहतराजलाई कसरु मा छुट
िदन निम ने हँदा बहिववाहको कसरु मा सजाय मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
गरेको कुरालाई अ यथा भ न िम ने ि थित नभए अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-००४३, उ ेषण,
पिन ितवादीम येक यी शोभा गहतराजले मैले अनु धान राना िव. वा य तथा जनसं या
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म ालय, रामशाहपथसमेत
लिलतपरु िज लाको अित दगु म थानमा रहेको िग दी
५८ वष उमेर पगु ी सेवा िनवृ हन क रब वा य चौक मा गई काम गन स ने अव थासमेत
२ वष मा बाँक रहेको अस मिहलालाई िनजको नदेिखँदा िनजलाई स वा गन गरी भएको िवप ी
ाथिमकता मागसमेत नगरी सहमितिबना लिलतपरु को वा य म ालयको िमित २०७१।८।२२ को िनणय
अित दगु म तथा िवकट िग दी वा य चौक मा र सोबमोिजमको िवभागको िमित २०७१।८।२५ को
स वा गरेको िवप ीह को काम कारबाहीलाई नेपाल िनणय र प नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५
वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ख(ग) को दफा ३१ख को (ग) र (ङ) तथा संिवधान द
को आधारमा यायसङ् गत मा न सिकएन । यसबाट सामािजक सरु ा र समानताको हकसमेतको िवपरीत
वा य म ालयको िमित २०७१।८।२२ को िनणय हँदा उ िमित २०७१।८।२५ को िनणय र प
र सोबमोिजमको िवभागको िमित २०७१।८।२५ को उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । िनवेिदकालाई
िनणय र प ले िनवेिदकालाई स वा गरेको नेपाल िनजको अनक
ु ू ल तथा पायक पन थानमा स वा
वा य सेवा ऐन तथा िनयमावलीले दान गरेको िमलान तथा पद थापन गन परमादेशको आदेशसमेत
िनवेिदकाको कानूनी हकमा आघात पन गएको प जारी हने ।
हन आउने ।
इजलास अिधकृतः गीता े ठ
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को क यटु र: उ रमान राई
धारा १८(२) “मिहला, िमक, वृ , अपाङ् ग तथा इित संवत् २०७३ साल पस
ु १३ गते रोज ४ शभु म् ।
अश र असहाय नाग रकलाई कानूनमा यव था
भएबमोिजम सामािजक सरु ाको हक हनेछ” भनी
इजलास नं. १५
मौिलक हकको पमा याभूत तथा सरु ि त गरेको
देिख छ । यो आदेश जारी हँदाका बखत लागू रहेको
१
नेपालको संिवधानको धारा १८(३) को ितब धा मक मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
वा यांशमा समेत अश नाग रकको हकमा सपना धान म ल, ०७१-WO-०२२४, उ ेषण,
कानूनबमोिजम िवशेष यव था गनस ने संवैधािनक राजेश िधताल िव. िश क सेवा आयोग, सानोिठमीसमेत
ावधानका आधारमा तथा धारा ४३ द सामािजक
िश क सेवा आयोगको नितजा पनु रावलोकन
सरु ाको हकको प र े यमा समेत िनज िनवेिदकालाई हेदा िनज राजेश िधताल िन नमा यिमक तहमा
िनजले माग गरेको थानमा स वा गन ाथिमकता थायी भएको र अ थायी पदमा िलयन नरहने हनाले
िदनु पन नै देिखयो । िनवेिदका अनु धान राणा िनजको पदािधकार िन नमा यिमक तहमा राखी ोत
िचिक सकको माणप को आधारमा शारी रक पमा यि पदमा िनयिु भएकाले अ थायी सेवा गणना
अश मिहला भई सेवा िनवृ हन २ वष मा बाँक नग रएको भ ने उ लेख भएको देिख छ । िनवेदकले
रहेको अव थामा उपरो अश ताकै आधारमा िमित २०५३।०१।२० देिख २०५६।११।१ स म
िनजले आ नो अनक
ु ू ल, पायक पन ठाउँमा बसी मा.िव. चतथु तहमा बढुवा पाई अ यापनमा संल न
सेवा कायकाल पूरा गन पाउनु पन िनजको नैसिगक देिखएको र २०५६।११।२ बाट मा ोत यि को
अिधकार रहेको नै देिखने ।
पमा काय गरेको देिखयो । य तै २०६०।६।११
अतः िनज िनवेिदका अनु धान राणाको बाट पनु : थायी भई मा.िव.ततृ ीयमा बढुवा भएको
अिनवाय अवकाश हन थोरै समय मा बाँक रही देिखयो । यसरी िनवेदक राजेश िधतालको सेवा िनर तर
िनजको शारी रक अव थाले िग दी गा.िव.स. ज तो रहेको िमिसल सामेल रहेका प ह बाट देिखएको
41

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, फागनु - १
अव थामा िनज िनवेदकले िमित २०५३।१।२० छै न । यस िहसाबले िनज िनवेदकको घर यूठान
देिख २०५६।११।१ स मको अङ् क नपाउने भ ने रहेको अव थामा यूनतम् पिन दईु िदन बाटो याद
नदेिखने ।
पाउने देिखयो । िनवेदक िमित २०७२।०३।१८ गते
अत: िश क सेवा आयोगले रो पा िज लामा प ाउ परेको देिखएबाट िबदा अविध भु ान भएपिछ
मा यिमक ि तीय पदमा र रहेको पद सं या १ प ाउ परेको भनी यिकन साथ भ न िम ने अव था
को लािग िव ापन नं. ५-०७०।०७१ बाट गरेको नदेिखने ।
िव ापनमा िश क सेवा आयोग े ीय बढुवा सिमित
हरी कमचारीको िज मेवारी संवेदनशील
म यपि मा चल सख
ु तको िनणयउपर िवप ी रहने भएकोले सदासवदा अनशु ासनमा रहने र
िशवनारायण म डलले गरेको उजरु ीमा िश क िज मेवारीपूवक कत य िनवाह गनपन
ु ह छ । य तो
सेवा आयोगले िमित २०७१।५।४ गरेको िनणय र िज मेवारी बहन गन हरी कमचारीले गन लापरवाही
सोअनस
ु ार भए गरेका कामकारबाहीह त ययु र र अनशु ासनहीनताको अव था िनि त पले उिचत
कानूनसङ् गत नदेिखँदा उ ेषणको आदेशबाट बदर रहँदैन । हरी कमचारीले ग ती गरी सजाय गदा सो
ह छ । अब िनवेदकले मा.िव. रा.प.चतथु ेणीमा ग ती ग भीर कृितको हो वा सामा य कृितको हो
अ थायी बढुवा भई िमित २०५३।१।२० देिख भनी िन यौल गनपन
ु ह छ । िनणयकताले सजायको
२०५६।११।१ स म अ यापन गरेको अविधको र िनधारण गदा कसरु को कृित र मा ासँग साम ज यता
िमित २०६०।६।११ देिख रा.प.ततृ ीय पदमा थायी कायम हने गरी याियक मनको योग गनपन
ु ।
बढुवा भई काम गरेको अविधको समेत िश क सेवा िनवेदकले िबदामा गई कायालयमा फकने ममा
िनयमावली, २०५७ को िनयम २९(१) बमोिजम िडउटीमा सि मिलत नहँदै अथात् िबदा कायम रहँदैको
अङ् क गणना गरी कानूनबमोिजम पनु : िनणय गनु भ ने अव थामा होटलमा बसी के ही मादक पदाथ सेवन
िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने । गरेकोस म देिखएकोमा सो काय ग भीर कृितको
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
कसरु हो भ न नसिकएबाट सेवाबाट बरखा त गन
क यटु र: िसजन रे मी
सजायको िनणय गदा कसरु र सजायको तालमेल भयो
इित संवत् २०७४ साल असोज ३० गते रोज २ शभु म् । भनी मा न िम ने देिखएन । िनवेदकले गरेको कसरु लाई
२
ग भीर कृितको मा ने हो भने हरी िनयमावली,
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. २०७१ को िनयम १०९(क) मा उि लिखत सजायको
ी सपना धान म ल, ०७२-WO-०३५८, औिच य नै समा भएर जाने ।
उ ेषण / परमादेश, मोहन खड् का िव. गहृ म ालय,
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट िवप ी
िसंहदरबारसमेत
म यपि म े ीय हरी कायालय, सख
ु तबाट िनवेदक
िनवेदकले हरी िनयमावली, २०७१ को मोहन खड् कालाई हरी िनयमावली, २०७१ को
िनयम ८०(३) बमोिजम वषको एकपटक घर िबदा िलई िनयम १०९(ख)(१) बमोिजम सरकारी सेवाबाट
जाँदा र फकदा बाटो यादसमेत पाउने भ ने उ लेख अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको िमित
गरेको देिख छ । उ िनयम ८०(३) हेदा घर िबदा २०७२।०३।२३ को िनणय र सोउपर िनवेदकले हरी
िलँदा वषमा एक पटकबाटो याद पाउने नै देिख छ । नायब महािनरी कसम गरेको पनु रावेदनउपर िमित
िनवेदकले यसभ दा अिघ घर जाँदा बाटो याद िलएको २०७२।०६।०६ मा भएको िनणय याियक मनको
िथयो भनी िवप ीह ले कारबाहीको िनणय गदा र समिु चत योग गरी िववेकसङ् गत र यायोिचत पमा
िलिखत जवाफ पेस गदा उ लेख गनसके को अव था भएको नदेिखई कानूनत: िु टपूण देिखँदा उ ेषणको
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आदेशले बदर ग रिदएको छ । अब िनवेदक मोहन भएको भनी कारण सोधी कारबाही गन निम ने हनाले
खड् कालाई सेवामा पूववत् पमा बहाली गनु र थम ि मा नै िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी
िनवेदकलाई सेवाबाट बरखा त गरेदेखी बहाली गन निमली िनवेदन खारेज हने ।
नहदाँस मको अविधको तलब भ ालगायतका सेवा इजलास अिधकृत: िव वनाथ भ राई
सिु वधासमेत उपल ध गराउनु भनी परमादेशको आदेश क यटु र: िवके श गरु ागाई
जारी हने ।
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २९ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
२
क यटु र: िसजन रे मी
मा. या. ी ई र साद खितवडा, ०७३-WOइित संवत् २०७४ साल असोज ३० गते रोज २ शभु म् । ०९०८, उ ेषण, भैरवबहादुर पा डे िव. िदलबहादुर
काक समेत
एकल इजलास
कुनै मु ाको कारबाहीको िसलिसलामा
रो का रहेको जेथा ज गालाई अक यि ले फुकुवा
१
माग गरेकै आधारमा फुकुवा गदा पिहलो मु ामा असर
स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०४०५, पन अव थासमेत रह छ । िबगो भराउँदा अ य कुनै
उ ेषण / परमादेश, क चनकृ ण यौपाने िव. कारणले रो का नरहेको, कसैलाई सिु िब नगरेको,
रा पितको कायालय, शीतलिनवाससमेत
कुनै कानूनबाट क चा नदेिखएको, अ य यि को
िनवेदकले दाबी िलएको िवषयको स ब धमा हकािधकारमा असर नपन ऋणीको हकभोगको
पूव रा पित, पूवउपरा पित एवम् पूव सभामख
ु लाई स पि बाट िबगो भराई िदनपु न ह छ । खासगरी अक
कानूनिवपरीत िविभ न सिु वधा नेपाल सरकारबाट मु ाबाट रो का रहेको स पि सो रो का रा ने काय
उपल ध गराएको स ब धमा कुनै औपचा रक िनणय भएपिछ परेको लेनदेन मु ाबाट काशमा आएको
भएको भए सो उपल ध गराउन भनी गहृ म ालयलाई जिहलेसक
ु ै पिन तयार गन सिकने कृितको घरसारको
लेखी पठाउन यस अदालतबाट िमित २०७२।९।८ िलखतबमोिजमको िबगो भराउने स दभमा यस प मा
मा आदेश भएकोमा सो म ालयबाट उि लिखत अझ बढी संवेदनशील भई िवचार गनु आव यक
यि ह लाई कानूनिवपरीत िविभ न सिु वधाह
देिखने ।
उपल ध गराउने स ब धमा कुनै िनणय नभएको
स ब ध िव छे द अंश मु ाक वादी स झना
भनी िमित २०७२।९।१९ को प ारा जवाफ ा राईले िवप ीम येका िदलबहादरु काक को छोरा
भएको देिख छ । रट िनवेदकले दाबी िलएज तै गरी च बहादरु काक सँग िववाह गरेको भ ने त य िनवेदन
संिवधान र कानूनिवपरीत कुनै सिु वधा िदएको देिखन यहोराबाट खल
ु ेको छ । िनज स झना राईले स ब ध
आएमा कानूनी उपचारकोबाटो श त हने नै ह छ, िव छे द अंश मु ा दायर गरेपिछ काशमा आएको
तर िनवेदकले चनु ौित िदएको िवषयमा स बि धत लेनदेनको तमसक
ु िलखतबमोिजमको दािय व िनज
सरकारको िनकायबाट य तो कुनै िनणय नभएको भनी स झना राई काक मा रहने कारण पिन खु न आएको
लेखी आएको स दभमा िनि त त य वा िनणयिबना देिखँदनै । ज गा रो का रा ने काय िनजै स झना राई
अनमु ािनत आधारमा रा यको संय ले गैरकानूनी काक को िनवेदन मागबमोिजम ग रएको देिख छ । तर
काय गरेको, ग ररहेको वा गन आशङ् का रहेको भनी
ततु िनवेदनमा िनजलाई िवप ीको पमा उ लेख
अनमु ान गरी कारबाही गन निम ने हनाले त कालको गरेको पिन पाइएन । िनज स झना राई काक लाई
अव थामा िवप ीह ले नगरेको भनेको काय गरे सनु वु ाइको अवसर नै ा त नहोस् भ ने अिभ ायले
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ततु िनवेदन दायर ग रएको देिखँदा िनवेदक सफा वा पिहलेका यवहार माणबाट DNA परी णबेगर नै
हात िलई अदालतमा वेश गरेको पिन नदेिखने ।
अदालत िन कषमा पु न स छ भने पा रवा रक स ब ध
अतः स ब ध िव छे द अंश मु ा परेपिछ ज तो संवेदनशील िवषयमा अदालतले हात हािलहा नु
दायर भएको लेनदेन मु ाबाट काशमा आएको हँदैन । पा रवा रक स ब ध खलबिलदा यसले समाजमा
घरसारको िलखतबमोिजमको िबगो देिखएको, सो िवसंख
ृ लता एवम् अराजकता याउँछ । यसैले DNA
रकम वा तवमा सगोल प रवारको यवहार चलाउने परी णको आदेश िदनअ
ु िघ प ले सु मा अदालत
ममा ऋण िलएको भनी िव वास गन सिकने मनािसब वेशको चरणमा नाताको िवषयमा िववाद उठाएको र
आधार ततु हन नआएको; ज गा रो का रा न माग DNA को माग गरेको छ वा छै न ? कतै अ य कुराबाट
गन स ब ध िव छे द अंश मु ाक वादीलाई ततु पार नला ने भएपिछ DNA को कुरा उठाएको यो हो
िनवेदनमा िवप ी बनाएको नदेिखएको, रो का फुकुवा िक, यो यायमा सा दिभक िवषय ब ने ।
गन नगन स ब धमा तहतह अदालतबाट आदेश भएको
अदालत वेश गदा िववाद नै उठाएको
र सो आदेशको प रणाम व प कुनै ग भीर अ यायको अव था नहँदा सव च अदालतले, यो पिन रट
अव थासमेत नदेिखएको तथा िनवेदकले भराई े बाट ह त ेप गरी DNA परी ण गराउनु भनी
पाउने ठहर भएको लेनदेनको िबगो ऋणीको अ य आदेश गनु यिु सङ् गत र यायपूण हँदैन । मु ाको
स पि बाट वा कानूनबमोिजमको ि या अपनाएर रोहमा सु वा पनु रावेदन तहको अदालतले आफूले
पिन असल
ु उपर हन स ने नै देिखँदा िनवेदकको गरेका आदेश र फै सलाह को पनु रावलोकन गनस ने
मागबमोिजम आदेश जारी हनेतफ गरे िबराएको ज तो नै ह छ । रट े बाट ह त ेप गन ग भीर कानूनी
देिखने अव था िव मान रहेको नदेिखँदा सव च िु ट वा घोर अ याय भएको ि थित देिखनु पछ ।
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४०(४) ब दी य ीकरणबाहेक अ य रटह विववेक य
बमोिजम यसमा िवप ीह का नाउँमा कारण देखाउ रट हन् भ ने कुरालाई कसैले पिन िबसन िम दैन ।
आदेश जारी ग ररहन परेन । तुत रट िनवेदन अदालतमा अंश मु ा चलेको र सो स दभमा भएका
खारेज हने ।
तायदाती मा ने, रो का रा ने आदेशह सामा य
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
े ािधकारअ तगत याियक िनकायबाटै तह तह
क यटु र: िसजन रे मी
पनु रावलोकन हन स ने हँदा रट े बाट बदर गन
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभु म् । उिचत र आव यक देिखएन । यो कुरा उि लिखत
३
िक.नं. ३७ को स दभमा भएको आदेशको हकमा पिन
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई, ०७३-WO- लागू हने ।
१३३७, उ ेषण / परमादेश, मथुरा साद ठाकुरसमेत
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट उ च
िव. उ च अदालत जनकपुर, धनुषासमेत
अदालत जनकपरु बाट भएको आदेश कानूनी िु टपूण
DNA परी ण गन वा नगन भ ने न छ भ न सिकने अव था नदेिखएको हँदा मागबमोिजम
यो प ले माग गदमा अदालतले िदइहा नु पछ भ ने कारण देखाउ आदेश जारी गनु परेन । ततु रट
होइन । िपतृ व यिकन गन स दभमा DNA परी ण िनवेदन खारेज हने ।
गन वा नगन भ नेबारेमा अदालतको भूिमका चौिकदार इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
(Gate Keeper) को ज तो ह छ भ ने ग र छ । क यटु रः च ा ितम सेना
अथात् िमिसल संल न त य र प ह को आचरण इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् ।
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