फागुन

–१

पाि क काशन
वष २५, अङ्क २१

२०७३, फागुन १–१५

पूणाङ्क ५९१

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन नं. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
४२६२३९८, ४२६२८०१,
४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५११
२५११ (स पादन),
पादन), २५१४
२५१४ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )

या सः ४२६२८७८, पो.व.नं. २०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत

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

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

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

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

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
१
इजलास नं. १०
संयु इजलास
७
इजलास नं. ११
इजलास नं. १
२
इजलास नं. १२
इजलास नं. २
५
इजलास नं. १३
इजलास नं. ३
५
इजलास नं. १४
इजलास नं. ४
३
इजलास नं. १५
इजलास नं. ५
१०
इजलास नं. १६
इजलास नं. ६
६
इजलास नं. १७
इजलास नं. ७
४
इजलास नं. १८
इजलास नं. ८
३
एकल इजलास
इजलास नं. ९
३
ज मा
ज मा
४९
कूल ज मा

४९ + २१ = ७०

२
३
३
२
२
१
१
३
१
३
२१

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानस
ु ार गनपनछः
ु
सअ बल
ु ेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बल
ु ेिटन २०७३, फागनु – 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.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

िवषय
प / िवप
पृ
पण
१-३
ू इजलास
माधवकुमार भगत िव. नेपाल
स पि
शु ीकरण सरकार
संयु इजलास
३-९
सीता भ डारी िव. िज ला
उ ेषण
शासन कायालय, गु मीसमेत
सु र मा शा य िव. आन दकुटी
सावजिनक
उ ेषण / िव ापीठ,
परमादेश शैि कगठु ी आन दकुटी िवहार
वय भस
ु मेत
फूलकुमारी देवीसमेत िव.
िनषेधा ा
सोढाई साह
ी साद
पि डत
िव.
यव थािपका संसदको
् संसदीय
उ ेषण /
सनु वु ाई िवशेष सिमित,
परमादेश
संिवधानसभा
सिचवालय,
नयाँबाने र, काठमाड समेत
जिहर आलमसमेत िव. ी
उ षेण /
जनता मा यिमक िव ालय
परमादेश
मडु ली, पसासमेत
किवता
थापासमेत
िव.
्
उ ेषण / धानम ी तथा मि प रषदको
परमादेश कायालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

कत य गु चरण कोहार िव. नेपाल
यान सरकार
इजलास नं.१
९ - १०
खगे के .सी. (खड् का) समेत
उ ेषण /
िव.
िज ला
शासन
ितषेध
कायालयसमेत
यामकुमार े ी िव. लालबाबु
रकम
िदलाई पाउँ राउत अिहर
इजलास नं. २
१० - १५
योगे म डल िव. ह रमोहन
लेनदेन
साह
कत य नेपाल सरकार िव. पलमन घत
यान मगर
कत य नेपाल सरकार िव. का छा भ ने
यान ए कोल जा
कत य नेपाल सरकार िव. कमलराज
यान शाही
कत य
तारा चौधरी िव. नेपाल सरकार
यान
इजलास नं. ३
१५ - १९
उ ेषण / रामआ ा कहार िव. च पादेवी
परमादेश कहारसमेत
उ ेषण / शोभाका त राय िव. रामािशष

17.

i

परमादेश रायसमेत

18.

कत य
यान

19.

कुटिपट

20.

21.

22.

23.

24.

25.

इ भ ने आशबहादरु राईसमेत
िव. नेपाल सरकार
संजीवकुमार साहसमेत िव.
चनरदेव साद यादवसमेत

26.

27.

िखचोला
मेटाई
पखाल हटाई
साह
िव.
सावजिनक मीनादेवी
बाटो धारा, चनरदेव साद यादवसमेत
िबजल
ु ीको
पोल खुलाई
चलन
इजलास नं. ४
१९ - २०
अवैध पमा
गडाको खाग नेपाल सरकार िव. मानबहादरु
ओसार कुँवरसमेत
पसार
कत य नेपाल सरकार िव. ईशरावती
यान राजभर
कत य नेपाल सरकार िव. िबमला थापा
यान वन
इजलास नं. ५
२० - २९
मानव
बेचिबखन
नेपाल सरकार िव. रोशन गु ङ
तथा
ओसारपसार
िनषेधा ा रिव डंगोल िव. बसनु ा काक

28.

29.

30.

31.

32.

33.

ु बहादरु घत मगर िव. नेपाल
सवारी तल
यान सरकार
मानव
बेचिबखन
तथा कमला काक िव. नेपाल सरकार
ओसार
पसार
लागु
औषध शेरबहादरु तामाङ िव. नेपाल
(सेतो सरकार
हेरोइन)
कत य
ेम चौधरी िव. नेपाल सरकार
यान
गडा मारी
खाग िब
मु ना जा िव. नेपाल सरकार
यवसाय
गरेको
करारको
संिजव े िव. मधस
ु दु नलाल
प रपालना
े
गराइ पाऊँ
कत य महेशकुमार भ डारी िव. नेपाल
यान सरकार
इजलास नं. ६
२९ - ३५
कत य नेपाल सरकार िव. बाबरु ाम
यान
कत य

34.

ii

यान

रानामगरसमेत
छोटु भ ने सौबल तामाङ िव.
नेपाल सरकार

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

उ ेषण / िमस ल राइन िव. धनषु ा
परमादेश िज ला अदालत
स यनारायण म डल िव.
ु ु बासी सम या समाधान
उ ेषण / सक
परमादेश आयोग िज ला कायालय,
सनु सरीसमेत
कत य
नेपाल सरकार िव. कुमार भ ने
यान /
िमनबहादरु आलेमगर
चोरी
र नकुमारी थापा िव. ेमबहादरु
अंश चलन
थापा
इजलास नं.७
३५ - ३८
राजनारायण म डल िव.
उ ेषण वा य तथा जनसङ् या
म ालयसमेत
ब दी च बहादरु भ ने चैनबहादरु
य ीकरण देवान िव. गहृ म ालयसमेत
उ ेषण / कृ ण शमा िव. अ चल हरी
परमादेश कायालय, जनकपरु समेत
कत य
ड ली कामी िव. नेपाल सरकार
यान
इजलास नं.८
३८ - ३९
वीण साख िव. िवनेशमान
अंश चलन
साख
कत य

44.

यान

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

नेपाल सरकार िव. न दबहादरु

52.

बढु ामगर

iii

इजलास नं.९
३९ - ४१
मानव
बेचिबखन
उमेश उरावसमेत िव. नेपाल
तथा
सरकार
ओसार
पसार
जबरज ती
सरु ज दनवु ार िव. नेपाल सरकार
करणी
कत य नेपाल सरकार िव. अख ड भ ने
यान गा टे सनु ार
इजलास नं.१०
४१ - ४२
शम ला काक थापा िव.
उ ेषण नागीि थत ी च क या
ाथिमक िव ालयसमेत
उषाकुमारी घलान िव. िज ला
उ ेषण
िश ा कायालय, िस धल
ु ीसमेत
इजलास नं.११
४२ - ४४
तुला साद
सवु ेदी
िव.
उ ेषण /
इ दशु ङ् कर िचनी उ ोग
परमादेश
िलिमटेडसमेत
राजे सहनी मलाह िव. िज ला
ब दी
हरी
कायालय,
य ीकरण
धािदङबसी,धािदङसमेत
िटकाबहादरु
डाँगी
िव.
हरी
े ीय
उ ेषण / म यपि म
परमादेश कायालय,
वीरे नगर
सख
ु तसमेत

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

इजलास नं.१२
४४ - ४८
शेरिसंह था िव. महरबसीमा
उ ेषण
थ नीसमेत
रामनरेश कुम समेत िव.
अंश
िबमलादेवी कुम
सूय साद
े समेत िव.
अंश चलन
िदलबहादरु कोजु
इजलास नं.१३
४८ - ५०
अजयिव म शाह िव. अि तयार
उ षे ण दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टङ् गाल काठमाड समेत
िखचोला
मेटाई हक ल मीदेवी िव कमा िव.
कायम मायादेवी गु ङसमेत
समेत
इजलास नं. १४
५० - ५१
उ ेषण / शेखर रे मी िव. सूचना तथा
परमादेश स चार म ालयसमेत
िभखारी राउत कुम िव. बागड
उ ेषण
राउत कुम समेत
इजलास नं. १५
५१ - ५४
स रता पौडेलसमेत िव.
उ ेषण धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
इजलास नं. १६
५४
िकरणकुमार बरामसमेत िव.
उ ेषण /
सूचना
तथा
स चार
परमादेश
म ालयसमेत

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

iv

इजलास नं. १७
५५ - ५७
नारायण साद पौडेल िव.
उ ेषण
सामा य शासन म ालयसमेत
के दारनाथ चौलागाई ं िव.
उ ेषण धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
न सा
िक ा सधु ार
डोलकुमारी भ ने िमठु राणा िव.
गरी हाल
रामकृ ण पडु ासैनीसमेत
सािबक तथा
नामसारी
इजलास नं. १८
५७
उ ेषण / िडलाराम पा डे िव. भरतमिण
परमादेश पा डेसमेत
एकल इजलास
५७ - ६०
अिधव ा रोशनकुमार झासमेत
उ ेषण /
िव.
धानम ी
तथा
परमादेश
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
उ ेषण / िव ािम पा डे िव. सोसाइटी
परमादेश डेभलपमे ट बक िलिमटेडसमेत
बोधराज ि पाठी िव. ी म
उ षे ण /
कायालय,
बागमती
परमादेश
अ चलसमेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - १
य तो स पि वैध हनका लािग आजन वा ा गरेको
पूण इजलास
कानूनी ोत प पमा खल
ु ाउन स नु पन ।
पनु रावेदक / ितवादी सनु ील जयसवालसमेत
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, मा. या. ी मीरा भएको मु ामा ितवादीह बाट बरामद भएको रकम
खड् का र मा. या. ी आन दमोहन भ राई, ०७२- अदालतमा उपि थत भई बकप गन राजेशकुमार
CF-०००२, स पि शु ीकरण, माधवकुमार भगत जैसवालले मेरो हो भ दैमा सो रकमको ोत मािणत
िव. नेपाल सरकार
भएको भ न सिकने अव था हँदैन । यसका अित र
मु ाको फै सलामा आधार िलइएको िवदेशी सोही फै सलामा बरामदी रकम आ नो भनी वीकार
िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को दफा ५ गन यि राजेशकुमार जैसवालबाट बरामद भएको
बमोिजम नेपाल सरकारले िमित २०५७।३।१२ मा रकमस ब धमा थप माण बु नु पन भए बझ
ु ी
कािशत सूचनाले “नेपाली र भारतीय नाग रकह ले कानूनबमोिजम ठहर िनणय गनु भनी सु िमिसल
नेपाली र भारतीय िस का, करे सी, नोट र बक नोट िवशेष अदालतमा पठाइिदने ठहर गरी फै सला भएबाट
असीिमत मा ामा लैजान वा पठाउन स नेछन्” समेत ितवादीह बाट बरामद भएको रकम वैध हो
भ ने यव था भएकोमा उ सूचनाको यव थाले भ ने मािणत भइसके को भ न निम ने ।
नेपाली र भारतीय नाग रकले असीिमत मा ामा
स पि शु ीकरण (Money Laundering)
नेपाली वा भारतीय पैयाँ याउन लैजान पाउनेस म िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा भएको कानूनी
यव था गरेको भए पिन उ रकमको ोत नै यव थाअनस
ु ार बरामद भएको अवैध पैयाँ स पि
खल
ु ाउन नपन गरी छुट िदएको देिखँदैन । यसैगरी शु ीकरण गन उदे य नराखी आफूले यापार यवसाय
स पि शु ीकरण िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ वा अ य कुनै यि वा ोतबाट ा गरेको हँ भ ने
ले कुनै यि सँग अ वाभािवक देिखने स पि भएमा प ले व तिु न माणबाट सो कुरा मािणत गनपन
ु ।
सोको ोत िनजले खल
नेपाल सरकार ारा नेपाल राजप मा
ु ाउनु पन र य तो स पि को
ोत खल
कािशत उ सूचनामा नेपालबाट सनु , चाँदी वा
ु ाउन नसके मा यस ऐनअ तगतको कसरु
गरी ा गरेको मािननेछ भ ने यव था गरेको देिखँदा िमि त चाँदीका नेपाली िस काबाहेक नेपाली र
ोत खल
ु ाउन नसके को असीिमत मा ाको रकमको भारतीय िस का करे सी असीिमत मा ामा नेपालबाट
हकमासमेत सो सूचनाले अपराधज य काय गरी ा भारतमा र भारतबाट नेपालमा लैजान याउन पाउने
गरेको रकमसमेतलाई संर ण दान गरेको मा न िम ने भ ने यव था रहेको देिख छ । य िप सो सूचनाले
अव था नहने ।
स पि शु ीकरण (Money Laundering) िनवारण
स पि शु ीकरण िनवारण ऐन, २०६४ को ऐन, २०६४ मा भएको कानूनी यव थालाई सीिमत
दफा २८ को कानूनी यव थाअनस
ु ार आफूसँग रहेको गरेको मा न सिकने अव था नहने ।
अ वाभािवक स पि को ोत उ स पि वाहकले
स पि शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ)
देखाउन स नु पदछ । के वल ितवादीह को साथबाट िनवारण ऐन, २०६४ को उ े य अपराधज य कायबाट
बरामद भएको रकम मेरो हो भनी ते ो यि ले भ दैमा ा स पि शु ीकरण गन कायलाई िनवारण गन
स पि को कानूनी ोत खल
ु ेको अथात् वैध स पि रहेको भ ने यसको तावनामा उ लेख छ । अपहरण,
हो भनी मािणत भएको मा न सिकने अव था हँदैन ।
ाचार, आतङ् कवाद तथा राज को छली आिद
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गैरकानूनी कायबाट आिजत स पि भूिमगत पमा िमित २०५७।३।१२ मा नेपाली र भारतीय नाग रकले
पनु ः य तै गैरकानूनी कायमा लगानी हने र शु ीकरण आ ना देशमा चलनमा रहेको करे सी एक देशबाट
गन च ह चिलरहने हँदा पनु ः य तो गैरकानूनी अक देशमा याउन र लैजान पाउने गरी जारी भएको
कायबाट आिजत स पि आपरािधक कायमा योग सूचनाले बै आजनबाट ा भएको रकमलाई छुट
नहोस्, आपरािधक काय रोिकयोस् भनी िनवारणा मक िदएको हो । सोही सूचनाबमोिजम रकम याउँदा वा
यव था (Preventive Measures) को योजनाथ लैजाँदा रकम बाहकले आफूसँग भएको रकमको ोत
स पि शु ीकरण ऐन आएको हो । स पि शु ीकरण खल
ु ाउन नपन गरी छुट िदएको भ ने नदेिखएको र
आफै ँ मा स ब कसरु (Predicate Offence) होइन असीिमत मा ामा रकम याउन लैजान पाउने उ लेख
अिपतु मूल कसरु को सह-उ पादन (By-Product) भएपिन यसरी रकम िलई िहँड्दा सो रकमको ोत
को पमा सहअपराध (Secondary Offence) खल
ु ाउनेलगायतका अ य यव था चिलत कानूनी
हो । मूल कसरु लाई लक
ु ाई िछपाई यसबाट आिजत यव थाबमोिजम हने ।
स पि लाई लक
पनु रावेदक / ितवादीले आफूले भारतबाट
ु ाउन शु ीकरण ग रएको कसरु यस
ऐनअ तगत पदछ । यो एउटा बहआयािमक िव ीय रकम िलएर नेपाल आउँदै गदा बरामदी मचु ु कामा
अपराध (Multi-Dimensional Financial Crime) उि लिखत रकमसिहत आफू प ाउ परेको भनी
पिन हो । मूल अपराध लिु कने हनाले शु ीकरणको सािबत भएको र स पि शु ीकरण (Money
अपराध भएपिछ उसले मूल अपराध गर्यो वा गरेन र Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८
उसको अपराध गन मनसाय िथयो वा िथएन भनी िवचार बमोिजम आफूसँग भएको रकमको ोत खल
ु ाउने
ग रँदैन । यसैले उ ऐनको दफा २८ ले कसैसगँ दािय व रकमबाहेककै हने भ ने यव था भएकोमा
आय ोत वा आिथक अव थाको तल
ु नामा उसको िनजले आफूबाट बरामद भएको रकमको ोत
स पि अ वाभािवक देिखएमा र उसले आजन गरेको खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । आफूबाट बरामद भएको
ोत देखाउन नसके स पि शु ीकरणको अपराध रकम भारतीय नाग रक िवकासकुमार साहको हो
हने यव था गरेको हो । अ वाभािवक स पि देिखयो भनी उ लेख गरेको देिखए पिन िनज िवकास कुमार
भने यसको ोत जायज िथयो भनी मािणत गनपन
साहलाई आ नो सा ीको पमा अदालतमा उपि थत
ु
माणको भार ितवादीमा रािखएको छ । ितवादीले गराई सो रकमको वैधता पिु गराई आ नो िजिकरलाई
ोत देखाउन सके न भने उसले स पि शु ीकरणको मािणत गराउन सके को देिखएन । स पि शु ीकरण
अपराध गरेको हो भनी मा नु पन ह छ । य तो (Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को
आय ोत लक
ु े को स पि बरामद हनु नै कसरु को दफा २८ को कानूनी यव थाअनस
ु ार आफूसँग भएको
लािग पया हने ।
रकमको ोत खल
ु ाउन नसके को र सो रकम अकको
कुनै िवशेष ऐन लागू भएप ात् सो ऐन हो भ ने िजिकरस म िलएकोमा सो भनाइलाई समेत
आउनपु ूव नेपाल राजप मा कािशत सूचनाले पिु गन नसके को हँदा आ नो साथबाट बरामद भएको
सो िवशेष ऐनको यव थालाई सीिमत गन नस ने रकम अक यि को हो भनी िजिकर िलएकै आधारमा
हँदा िवशेष ऐन लागू भएप ात् आएको ऐनमा सोही िनजले सफाइ पाउने भ ने नहने ।
ऐनबमोिजम गनपन
स पि शु ीकरण (Money Laundering)
ु ह छ । िवदेशी िविनमय (िनयिमत
गन) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनस
ु ार नेपाल सरकारले िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(२) को कानूनी
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यव था हेदा “उपदफा (१) मा उ लेख भएबाहेक िव ेषणका आधारमा पनु रावेदक ितवादी माधवकुमार
प र छे द-२ अ तगतको अ य कसुर गनलाई भगतलाई स पि शु ीकरण (Money Laundering)
िबगोबमोिजमको ज रवाना र एक वषदेिख चार वषस म िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८ को कसरु
कै द वा दुवै सजाय हनेछ” भ ने यव था भएको ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम कै द वष १
देिख छ । यी पनु रावेदक / ितवादी माधवकुमार (एक), ज रवाना .९,५०,०००।– (नौ लाख पचास
भगतले स पि शु ीकरण (Money Laundering) हजार) र ऐ. ऐनको दफा ३४ (१) बमोिजम बरामद
िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले िनषेिधत काय भएको नगद जफत हने ठहर्याई िवशेष अदालत,
गरी दफा ४(ङ), २८ र २९ को कसरु गरेको देिखन काठमाडौ ँबाट िमित २०७०।९।२८ मा भएको फै सला
आएकाले िनजलाई सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम सदर हने ठहर्याई यस अदालतको संयु इजलासबाट
एक वष कै द, बरामद भएको िबगोबमोिजम ज रवाना िमित २०७२।५।७ मा भएको फै सला मनािसब भई
हने र ऐ. ऐनको दफा ३४(१) मा “यस ऐनबमोिजमको सो इजलासको फै सला र ितपािदत िस ा तसँग
कसुरबाट ा स पि र य तो स पि बाट बढे यो इजलास सहमत भएकाले सो फै सला सदर हने
बढाएको र सो कसुर गन योग भएको स पि जफत ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
हनेछ” भ ने यव था भएकोमा सोही यव थाबमोिजम नस ने ।
यी पनु रावेदक / ितवादीबाट बरामद भएको िबगो इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
.९,५०,०००।– जफत हने ठहरी िवशेष अदालतबाट क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् ।
भएको फै सला सदर गन गरी यस अदालतको संयु
इजलासबाट भएको फै सला अ यथा भ न िम ने
देिखन नआउने ।
संयु इजलास
स पि
शु ीकरण
(Money
Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले
१
अ वाभािवक पमा रकम बोक िहँड्ने यि ले स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
आफूसँग भएको रकम के कुन ोतबाट आफूले िम , ०७०-CI-०२५८, उ ेषण, सीता भ डारी िव.
ा गरेको हो भ ने कुरा मािणत गन दािय व रकम िज ला शासन कायालय, गु मीसमेत
बाहक यि लाई नै सु पेको हँदा िवदेशी िविनमय
व ततु ः रट िनवेदक सीता भ डारीले
(िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को दफा ५ मा भएको आ नो पित र आ नो नाममा रहेको पूरै ज गा फुकुवा
कानूनी यव थाबमोिजम नेपाल सरकारले िमित हनपु न भनी िनवेदनमा दाबी िलए पिन मिनराम
२०५७।३।१२ मा जारी गरेको सूचनामा नेपाली र भ डारीको जेठी ीमतीतफबाट ज मेका ३ स तान
भारतीय नाग रकलाई असीिमत मा ामा िस का सु त मनि थितका नाबालक रहेको भ ने िवनकला
करे सी नोट याउन लैजान पाउने गरी छुट िदएको भ डारीको िनवेदनबाट देिखएको छ । यसका
भए पिन उ सूचनामा रकमबाहकले आफूसँग रहेको अित र िनज नाबालकह का बाबु मिनरामको मृ यु
स पि को ोत खल
दान भइसके को र आमा िव दु भ डारीले पिन दो ो िववाह
ु ाउन नपन भनी उ मिु
गरेको नदेिखने ।
गरी अ य ै गइसके को अव थामा तीनजना टुहरा
मािथ उि लिखत त य र कानूनको ब चाह को भिव यको सरु ाथ िनजह को भागमा
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पन जित स पि रो का राखेको कायबाट िनवेदकको ा गन कानूनले तोके को कानूनी सत पूरा गरेको
संिवधान एवम् कानून द हकमा आघात परेको भ न हनपु दछ । कानूनले निदएको अिधकारको योग भई
िम ने हँदैन । यस अव थामा शासन कायालयले पूरै कुनै िनणय भएको छ भने य तो िनणयबाट कसैको
ज गा रो का राखेको िनणय सो हदस म बदर गरी रट हक िसजना हने होइन । यी िनवेिदकलाई िनिम
िनवेदकको भागमा पन ५ ख डको २ ख डस म ज गा धाना यापक भई काम चलाउन िनयिु गरेकोमा
फुकुवा गरी िदने भनी पनु रावेदन अदालतबाट भएको ािविधक कारणवश धाना यापक उ लेख हन
आदेश मनािसब देिखन आउने ।
गएकोले अिघ लो िु टलाई स याउने गरी िव ालय
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट यव थापन सिमितबाट िमित २०७१।८।२७ मा
िनवेदकको हक अिधकारिभ को ज गासमेत रो का िनणय भएको िमिसल संल न िनणयको ितिलिपबाट
राखेको िज ला शासन कायालय, गु मीको आदेश देिखन आएको छ । यसरी धाना यापकको पदमा
सो हदस म बदर गरी पाँच ख डको तीन ख डस म िनयु हन िनवेिदकाको आव यक यो यता नरहेको
रो का राखी दईु ख ड ज गा फुकुवा गरी िदने र धाना यापक िनयिु को ि या पूरा गरी िनयिु
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित भएको भ ने नदेिखएको अव थामा धाना यापकको
२०६९।१०।२८ को आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने पदाविध बाँक रहेको भ ने मा आधारमा भइरहेको
ठहछ । िनवेिदकाको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । कानूनी यव थालाई अनदेखा गरी िनवेिदकालाई
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
यथावत् काय गन िदनु भनी अदालतले ह त ेप गन
क यटु र : िवके श गरु ागाई ं
िम ने नदेिखने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभु म् ।
िव ालयको आव यकता र िव ाथ को
२
सव म िहत हने गरी शैि क शासन औिच यपूण र
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश िविधस मत ढङ् गले च नु ज री ह छ । िव ालयमा
िम , ०७१-WO-०५२२, उ ेषण / परमादेश, कायरत िश कह को िकि चत वाथले सम त शैि क
सु र मा शा य िव. आन दकुटी िव ापीठ, सावजिनक वातावरण नै अव वा िबथोिलने ि थित रिहरहन िदनु
शैि कगुठी आन दकुटी िवहार वय भुसमेत
पिन उिचत होइन । सामदु ाियक िव ालयको कृित
कानूनबमोिजम
यूनतम् वा छनीय नै सावजिनक िहतको लािग आव यक हने भएकोले
यो यता ा गरेका र तोिकएको अविध िश ण शैि क शासन र िश ाको वहृ र आव यकतालाई
सेवा गरेका यि बाट कानूनले तोके को ि या स बोधन हने गरी िव ालय स चालन गनपन
ु कुरामा
पूरा गरी धाना यापक िनयु गनपनमा
तोिकएको स बि धत सरोकारवालाह ले िवमित जनाउनु
ु
यो यता र अनभु व ा गन नसके क िनवेिदकालाई औिच यपूण नहने ।
मा यिमक तहको धाना यापक पदमा िनयिु गरेको
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
देिखयो । िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ९३(२) आन दकुटी िव ापीठ िव ालय यव थापन
मा रहेको उि लिखत यो यता र अनभु व नभएको यि
सिमितको िमित २०७१।८।२२ को बैठकबाट
मा यिमक िव ालयको धाना यापक भई काम गनु िव ालयको र धाना यापक पदमा िनयिु का
उ िनयमिवपरीत हन जाने देिखने ।
लािग िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ९३
कुनै पिन िनणय एवम् काम कारवाहीले वैधता (२) बमोिजमको ि या अगािड बढाउने िनणय गरी
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सोहीबमोिजम छनौट सिमित गठन भई िव ालयमा
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
कायरत िश कह म येबाट ित पधा ारा पूित िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. ५४ को ज गामा
गन गरी कािशत भएको सूचनाबाट िनवेिदकाको िनवेदकको घरबास रहेको भ ने कुरा अपतु ाली
संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात पगु ेको भ ने मु ाबाट िन पण भइसके को अव थामा उ ज गा
नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन र घरबासमा कुनै कारको ह त ेप नगनु नगराउनु
िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । यस भनी िवप ीह का नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी
अदालतबाट जारी भएको िमित ।२०७१।०९।२७ को हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
अ त रम आदेशसमेत वतः िनि य हने ।
२०६९।३।२० को आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
ठहछ । िवप ीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
क यटु र : िवके श गरु ागाई ं
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
इित संवत् २०७२ साल असोज ५ गते रोज ३ शभु म् । क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
३
इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभु म् ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
४
िम , ०६९-CI-०५९३, िनषेधा ा, फूलकुमारी स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
देवीसमेत िव. सोढाई साह
िम , ०७०-WO-०७८२, उ ेषण / परमादेश,
ततु
मु ाको िमिसल संल न ी साद पि डत िव. यव थािपका संसद्को संसदीय
कागजातह को अवलोकन गदा िववादको िक.नं. ५४ सुनुवाई िवशेष सिमित, संिवधानसभा सिचवालय,
को स ब धमा ियनै प िवप ीबीच चलेको अपतु ाली नयाँबाने र, काठमाड समेत
हक कायम मु ामा िनवेदकको घरबास भएको भ ने
यव थािपका संसदको
कायस चालन
्
कुराको िन पण भइसके को देिख छ । उ ज गामा िनयमावली, २०७० को िनयम १२७ बमोिजम
िनवेदक ढोढाई साहका बाबु बाबल
ु ाल साहले घरबास संसदीय सनु वु ाई सिमितले कुनै कागजप िझकाउन
गरी बसेको भनी सो ज गाको िफ डबक
ु मा िकसानको वा कुनै यि लाई उपि थत गराउन तथा उपि थत
यहोरामा जिनएको देिख छ । िवप ीह ले यस गराइएका यि वा पदािधकारीलाई बयान िलन वा
अदालतमा पनु रावेदन गदासमेत उ त य स ब धमा बकप गराउनसमेत स ने ह छ । तर सो िनयम १२७
अ यथा भ न सके को पाइँदैन । व ततु ः अदालतमा को यव था यायप रषदमा
् रही सव च अदालतको
चलेको अपतु ाली हक कायम मु ाबाट िक.नं. ५४ यायाधीश पदमा िनयिु का लािग िसफा रस गन याय
मा िनवेदकको घरबास रहेको भ ने कुराको टुङ्गो प रषदका
् सद यह वा पदािधकारीह तफ लि त
लािगसके को अव थामा िवप ीह ले सो घरज गामा रहेको देिखन आउँदैन । यसरी नेपालको अ त रम
कुनै कारको ह त ेप गन पाउने अव था नहँदा संिवधान, २०६३, संिवधानसभा ( यव थािपका
उ िक.नं. ५४ को ज गा र सो ज गामा भएको संसदको
् काय स चालन) िनयमावली, २०७०
घरबासमा कुनै कारको ह त ेप नगनु नगराउनु भनी लगायतका संवैधािनक एवम् कानूनी यव थाबाट
िवप ीह को नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी हने संसदीय सनु वु ाई िवशेष सिमितले सव च अदालतको
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको आदेश मनािसब यायाधीश िनयिु को िसफा रसस ब धी िवषयमा
देिखन आउने ।
छलफल गन योजनका लािग यायप रषदक
् ा
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सद य वा यसका आिधका रक ितिनिधह लाई सो मुडली, पसासमेत
सिमितको बैठकमा उपि थत हन भनी प पठाउन
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात
िम ने देिखन नआउने ।
अवलोकन गदा िमित २०६७।११।३ मा गठन भएको
यायप रषदक
ु माग गद
् ा सद य वा यसका कुनै िव ालय यव थापन सिमित िवघटन गनपन
आिधका रक ितिनिधह सिमितसम उपि थत भई यी िनवेदकले क रब एक वषपिछ िनवेदन दायर गरेको
िनजह सँग छलफल गनस ब धमा संिवधान र अ य देिखएको छ । यसरी िबल ब गरी रट िनवेदन दायर
कुनै कानूनी ावधानले आव यक रहेको भनी संसदीय गनु परेको तकस मत कारण पिन िनवेदकले देखाउन
सनु वु ाई िवशेष सिमितबाट संवैधािनक वा कानूनी सके को देिखँदनै । िव ालय यव थापन सिमितको
ावधान उ लेख गरी लेखी आएमा मा सो सिमितले ज मा कायकाल ३ वषको हनेमा क रब एक वष
यायप रषदल
् ाई लेखेको प स ब धमा िवचार गन अविध यतीत गरी रट िनवेदन परेको र हाल उ
सिकने हँदा सोही यहोरा उ लेख गरी यव थािपका िव ालय यव थापन सिमितको कायिविध नै समा
संसद,् संसदीय सनु वु ाई िवशेष सिमितमा लेखी पठाउने भइसके को स दभमा ततु िनवेदनको कुनै औिच य
भनी यायप रषदबाट
् िमित २०७१।२।१ मा िनणय बाँक रहेकोसमेत देिखँदनै । यस अव थामा िनवेदन
भएको भ ने सो प रषदक
् ो िलिखत जवाफ साथ संल न खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको आदेश
च.नं. ३६७ िमित २०७१।२।१ को प बाट देिखन मनािसब देिखन आउने ।
आएको र यायप रषद्को िमित २०७१।१।९ को
तसथ, उपयु आधार र कारणसमेतबाट
िनणयअनस
ु ार सव च अदालतको यायाधीश पदमा िव ालय यव थापन सिमित गठन भएको क रब एक
िनयिु का लािग िसफा रस ग रएका यि ह को वषपिछ अनिु चत िवल ब गरी िनवेदकले रट िनवेदन
नाम संसदीय सनु वु ाई िवशेष सिमितमा संसदीय दायर गरेको र हाल उ िव ालय यव थापन
सनु वु ाई भई िनजह सव च अदालतको यायाधीश सिमितको ३ वष कायिविधसमेत समा भइसके कोले
पदमा िनयु समेत भइसके को हँदा हाल संसदीय िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
सनु वु ाई सिमितले याय प रषदलाई
् पठाएको िमित हेट डाको िमित २०६९।७।१५ को आदेश िमलेको
२०७१।१।३० र िमित २०७१।२।१ को प ानस
ु ार देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर
यायप रषदक
पु न नस ने ।
् ा सद य वा आिधका रक ितिनिधह
संसदीय सनु वु ाई िवशेष सिमितमा उपि थत हने इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
योजन नभई सो ि थित समा भइसके कोले क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
िनरथक पमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभु म् ।
ग ररहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
६
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
इित संवत् २०७२ साल भदौ १६ गते रोज ४ शभु म् । गोपाल े , ०६९-WO-०९११, उ ेषण /
५
परमादेश, किवता थापासमेत िव. धानम ी तथा
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
िम , ०६९-CI-१०७२, उ षेण / परमादेश, जिहर
कुनै खास उ े य र ल य ाि को लािग
आलमसमेत िव. ी जनता मा यिमक िव ालय रा यले िलएको नीितगत यव थाबमोिजम कुनै खास
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योजना वा काय मको लािग कुनै िनदिशका बनाइ छ र सेवा वेशको स ब धमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९
सो िनदिशका काया वयन गन आव यक पन जनशि
ले यव था गरेको र सो यव थाको अधीनमा रही
आपूितको लािग सोही िनदिशकामा सेवाका सतह
येक नेपाली नाग रकले िनजामती सेवामा वेश
तोिक छ र यसरी तोिकएका सतह म जरु गरी गन स ने नै हँदा कानूनी ि या अवल बन नगरी
कुनै यि सेवा वेश गदछ भने यो सेवाका सतह
िनजामती सेवामा वतः थायी िनयिु हनपु न भ ने
िनजले अ वीकार गन िम दैन । मिहला जागिृ त तथा िजिकर नत कानूनस मत नै छ नत संिवधानस मत नै
आय आजन काय म िनदिशका, २०५७ को ११ देिख छ । स बि धत काय मको उ े य, काय कृित,
नं. मा सामािजक प रचािलकाको यव था गरी सोही यसिभ आब जनशि र उनीह को सेवा सतका
िनदिशकाको ११.२ मा सेवाका सतह को यव था िवषयव तल
ु ाई आधार बनाई िनदिशका जारी ग रएको
गरेको देिखन आएको छ । कुनै खास उ े य र ल य र सोही िनदिशकाका सत वीकार गरी िनयिु िलएका
ाि को लािग सं थािपत काय मको सेवाका सतह
यि ले सं थािपत सो काय मको िनदिशकाभ दा
म जरु गरी कुनै यि सेवा वेश गदछ भने यो िभ न कृितको कानून आकिषत हने भनी आ नो
सेवाका सतका कुरालाई िलएर िनजामती सेवासरह अनक
ु ू ल हने गरी अथ गन निम ने ।
भएन भनी आफूले वेश गरेको सेवाको सिु वधामा
मिहला सामािजक प रचािलकाह ले
उठाउन निम ने ।
समाजमा परु याई
् रहेको योगदानको मू याङ् कन गरी
समान अव था, हैिसयत र तरका य तो सेवा िलने वा निलने रा यको िववेकको कुरा
यि ह लाई छु ै वग करण गरी कसैले बढी सिु वधा र हो, तर तोिकएका सतह को अधीनमा रही सामािजक
संर ण पाउने र कसैले कम सिु वधा वा संर ण पाउने प रचािलकाको सेवा हण ग रसके पिछ िनशु क
वा य तो सिु वधा वा संर णबाट बि चत ग रएको छ वा अित यून पा र िमक िदई मस ब धी यूनतम्
भने य तो अव थामा मा समानह बीच िवभेद भई मापद डकै पिन उपे ा गरी नाम मा को ो साहनभ ा
समानताको हक िव हन जाने हो तर मिहला जागिृ त िदई रा यले म शोषणको हदस म परु याई
् काम गन
तथा आय आजन काय म िनदिशका बनाउनक
ु ो खास बा य गन नहने ।
बोधग य कारण र सो िनदिशका ारा ा गन खोिजएको
सामािजक प रचािलकाह लाई दान
उ े यसँग सेवाका सतह को िववेकपरक स ब ध ग रँदै आएको मािसक .३,५००।- ो साहन
भई सेवाका सतह तोिकई सोही सेवाका सतह
भ ा यून भएको र नेपाल सरकारले िमकह को
अ तगत िनयिु भएका यि ले िनजामतीसरहको यूनतम् पा र िमक .६,२००/- तोके को स दभमा
िबदालगायतका सेवा सिु वधा भएन भनी छु ै सेवाको िनजह लाई पिन सोहीअनु प बनाउन मि प रषदमा
्
सत र सिु वधा देखाई िवभेद भयो भ न निम ने ।
ताव लैजान सहमित माग गरी मिहला,
िनजामती सेवामा वतः थायी िनयिु को बालबािलका तथा समाज क याण म ालयबाट िमित
माग रहेतफ िवचार गदा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ २०६८।१२।१८ मा अथ म ालयमा लेखी पठाएकोमा
तथा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० ले िनजामती कुन कुन िज लामा के कित सामािजक प रचािलका
सेवाको कुनै पिन पद वा ेणीमा कुनै यि वतः आव यक पन हो ? पूनमू याङ् कन गरी अनाव यक
थायी िनयिु हन स ने प रक पनास म गरेको प रचािलकाह हटाएपिछ मा ो साहन भ ा बिृ
छै न । िनजामती कमचारीह को िनयिु , बढुवा र गन िवषयमा कारवाही अगािड बढाउन सिकने” भनी
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अथ म ालयबाट िमित २०६८।१२।३० मा िनणय
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको २५
भएको भ ने िवप ीह ले िलिखत जवाफमा उ लेख नं. मा यान म रसके को कुरा चाल पाई जाहेर नगरी
गरेको देिख छ । नेपाल सरकारले िमकह को कसरु दारलाई भगाउने सवसाधारण यि लाई बीस
यनू तम् पा र िमक . ६,२००/- तोके को स दभमा
पैयाँस म सजाय गनपछ
ु भ ने यव था रहेको
िनजह लाई पिन सोहीअनु प बनाउन िवप ीह बाट पाइ छ । यसरी ितवादी मखन कोहारले वारदातको
हालस म कुनै पहल नगरी मस ब धी यूनतम् सूचना निदएको भ नेस म िमिसल माणबाट देिखएको
मापद ड िवपरीत हने गरी अित यून पा र िमकमा अव थामा ह या कायमा संल न नभएको यि लाई
सेवा िलई रहेको देिखन आयो । यसकारण वयम्सेवी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं.
मिहला प रचािलकाह लाई काममा खटाउँदा रा यले अनस
ु ारको कसरु दार ठहर्याई सजाय गनु यायोिचत
िदने यूनतम् मस ब धी मापद डअनस
ु ारको हँदैन । तसथ ितवादी मखन कोहार मतृ क राधे याम
ो साहन भ ा उपल ध गराउनेतफ आव यक दबु ल
े ाई कत य गरी मान कायमा संल न भएको नभई
यव था गनु भनी नेपाल सरकारको नाममा यान मारेकोमा हारगहु ार नगरी बसेकोस म देिखँदा
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको २५ नं. अनस
ु ार
इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
सजाय हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
फै सला मनािसब देिखन आउने ।
७
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश ितवादी गु चरण कोहारलाई मल
ऐन,
ु क
ु
शमा पौडेल, ०६९-CR-०७०१, ०४०५, कत य यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
यान, गु चरण कोहार िव. नेपाल सरकार, नेपाल सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादी मखन
सरकार िव. मखन कोहार
कोहारको हकमा सु प देही िज ला अदालतले
अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा यानस ब धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम
कुटिपट गरी वा यातना िदई सािबत गराएको भए एक वष कै द गन गरेको हदस म फै सला उ टी
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) गरी यानस ब धीको महलको २५ नं. बमोिजम
बमोिजम अदालतमा याद थपको लािग उपि थत २० पैयाँ ज रवाना हने ठहर्याएको पनु रावेदन
गराएको अव थामा यातना िदएको यहोरा खोली अदालत, बटु वलको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
अदालतसम िनवेदन िदई शारी रक जाँचको हने ठहछ । ितवादी मखन कोहारलाई अिभयोग
गराउन स ने कानूनबमोिजमको ि या रहे भएकै माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
देिख छ । सोबमोिजम पनु रावेदकले आ नो शारी रक सरकारको र अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
जाँच गराई यातना पाएको त य थािपत गरी आ नो ितवादी गु चरण कोहारको पनु रावेदन िजिकर पु न
बयान वे छापूवक नभएको भ ने देखाउन सके को नस ने ।
देिखँदैन । उ कानूनी यव थाको िवपरीत के वल इजलास अिधकृतः सरु शे राज खनाल
कसरु बाट उ मिु िलने उ े यले मा आफूलाई क यटु रः अिमरर न महजन
कुटिपट गरी सहीछाप गराएको भनी ितवादीले िलएको इित संवत् २०७२ साल भदौ १८ गते रोज ६ शभु म् ।
िजिकर िव ाशलायक एवम् वीकारयो य नदेिखने ।
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ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहरे तापिन
इजलास नं. १
िनवदेकले उठाएको िवषयव तु वातावरण संर णसँग
स बि धत भएकाले सो िवषयको संवेदनशीलतालाई
१
अदालतले नजरअ दाज गन िम दैन । मानव जीवनको
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज अि त व नै कृित र वातावरणको अि त वसँग
जोशी, ०६५-WO-०५७९, उ ेषण / ितषेध, आधा रत रहने भएको स दभमा कृित र वातावरणको
खगे के .सी. (खड् का) समेत िव. िज ला शासन संर णका लािग रा यका सरोकारवाला येक अङ् ग
कायालयसमेत
संवेदनशील हनै पछ । खोलाबाट बालवु ा, ढुंगा, िग ी
व ततु : िविभ न मानवीय ि याकलापह बाट ज ता ाकृितक ोतको उ खनन वा सङ् कलन गदा
वातावरणमा ितकूल असर पद गएको त य ित वातावरणमा ितकूत भाव नपन गरी वातावरणको
कसैको पिन दईु मत हन स दैन । आिथक िवकासको िवनाश हन निदई गनपन
ु कुरामा िववाद हन स दैन । यस
लािग मानव समदु ायले ाकृितक ोत साधनको अदालतको आदेशानस
ु ार वन तथा भूसंर ण म ालय
उपभोग गनपन
ु आव यकतालाई नकान नसिकए अ तगत ग रएको मािथ उि लिखत खोलाह को
पिन मानव ि याकलापबाट नै कृितको अि त व नै वातावरण भाव अ ययन ितवेदन एवम् संघीय
खतरामा पन लागेको त य पिन शा त् छ । आिथक मािमला तथा थानीय िवकास म ालयबाट ा
िवकास नभई मानव जीवनको िवकास हनै नस ने हँदा ितवेदनसमेतबाट खोलाबाट ढुंगा, बालल
ु ा सङ् कलन
आिथक िवकासको ार नै ब द गन वा वातावरणको गदा वातावरणीय भाव र परी ण मू याङ् कन हनपु न
िवनास भइरहन िदने भ ने दवु ै िवषयह उिचत हन आव यकतालाई औ ं याइएको प र े यमा अब उ ा त
स दैन । मानव िवकासका लािग आिथक उ नितको िनवेदन दाबीमा उि लिखत खोलाह बाट बालवु ा,
अप रहायतालाई पिन इ कार गन सिकँ दैन भने मानव ढुंगा, िग ीज ता ाकृितक ोतह को सङ् कलन तथा
लगायत सम त कृितको अि त व कायम रा न उ खनन गन इजाजत दान गदा वातावरण संर ण
वातावरण संर णको िवक प खो न पिन िम दैन । ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५ र ६ एवम् वातावरण
यसका लािग िवकास र वातावरणबीच स तल
ु न कायम संर ण िनयमावली, २०५४ को िनयम ३ बमोिजमको
गद अिघ बढ् नक
ि या पूरा गरी मा िदनु भनी िवप ी िज ला िवकास
ु ो कुनै िवक प नरहने ।
ततु रट िनवेदनमा रट िनवेदकले िमित सिमितको कायालय उदयपरु का नाममा िनदशना मक
२०६५।०६५ मा उ खोलाह बाट ढुंगा, बालवु ा, आदेश जारी हने ठहछ । वातावरण संर ण ऐन,
िग ी िनका न िदइएको अनमु ित उ ेषणको आदेशले २०५३ बमोिजम वातावरणीय अनगु मन गन अिधकार
बदर गरी पाउन दाबी िलएकोमा सो आिथक वष स बि धत िज लाको मख
ु िज ला अिधकारीलाई
समा भई िनवेदन प मा उ लेख ग रएको िवप ीको भएको स दभमा िज ला िवकास सिमितबाट ाकृितक
अनमु ितप को अविध समा भइसके को स दभमा
ोतको उ खनन तथा सङ् कलन गन इजाजत दान
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश ारा उ
गदा वातावरण संर ण ऐन र िनयमावलीको ि या
अनमु ितको िनणय बदर गरी रहनपु न अव था नहँदा पूरा भए नभएको समेत िवषय अनगु मन गनु भनी िवप ी
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िज ला शासन कायालय, उदयपरु को नाममा समेत
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िनदशना मक आदेश जारी हने ।
वादी दाबीबमोिजमको स कल िलखत
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
हेदा कानूनको रीत परु याई
् िलखत भएको देिखएको
क यटु र: स तोष अवाल
र ितवादीले .५६,०००।- बझ
ु ाएको भरपाई स े
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् । साँचो हो भनी बयानसमेत गरेबाट वादी ितवादीबीच
२
.४,००,०००।- को लेनदेन कारोबार भएको
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
सो कारोबारम ये पटकपटक गरी .५६,०००/गोपाल े , ०६७-CI-०८०१, रकम िदलाई पाउँ, ितवादीले वादीलाई बझ
ु ाएको संल न भरपाईसमेतबाट
यामकुमार े ी िव. लालबाबु राउत अिहर
पिु भएको देिखने ।
यथ ले करारबमोिजमको दािय व पूरा
वादीले ितवादीबाट िमित २०६०।४।१६
नगरी करार उ लङ् घन गरेको आधारमा पनु रावेदक मा कपाली तमसक
ु गरी पैयाँ िलएको र िमित
वादीले करारनामाको करण नं.४ बमोिजम िमित २०६२।४।२१ मा
.३६,०००।- र िमित
२०६२।१।१६ मा गाडी आ नो िज मामा िलई २०६२।५।१५ मा .२०,०००।- छु ै भरपाई
करार र गरी उ गाडी ते ो यि लाई िब समेत गराई बझ
ु ाएको देिखयो । यसरी कजा िलईएको रकम
ग रसके को अव थामा पनु रावेदक वादीले गाडी आ नो आंिशक पमा बीचबीचमा बझ
ु ाउँदा याज के कित
िज मामा िलएको िमित २०६२।१।१६ देिख नै करार अविधको के कित रकम ला ने हो भ ने िवषय र सोको
र गरेको मा नपु न हन आउने ।
ला ने कोट फ को िववाद पनु रावेदकले उठाउनक
ु ो
उि लिखत कानूनी यव था, त य एवम् साथसाथै यस इजलासबाट मु ा दोहोर्याई हेन िन सा
िववेचनासमेतबाट वादी दाबी पु ने ठहर्याई पसा िदँदा पिन सोही बदुँ ालाई आधार बनाएको देिख छ । जनु
िज ला अदालतबाट िमित २०६६।४।२५ मा भएको िमितमा ऋणीले ऋणको रकमम ये के ही रकम साहलाई
फै सला हद यादको अभावमा उ टी गरी वादी नपु ने बझ
ु ाएको हो सो ऋण िलएको िमितबाट के ही बझ
ु ाएको
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित िमितस मको यित अविधको वािषक १० ितशतको
२०६६।१२।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने िहसाबबाट ग रनु पदछ । उदाहरणको लािग यहाँ ऋण
ठहछ । पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
रकम .४,००,०००।– िमित २०६०।४।१६ मा िलई
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
.३६,०००।– िमित २०६२।४।२१ मा बझ
ु ाएको
क यटु र: गंगा के .सी.
हँदा .४,००,०००।– को वािषक १० ितशतले
इित संवत् २०७१ साल माघ १८ गते रोज १ शभु म् । ला ने याजको िहसाबबाट िमित २०६०।४।१६
देिख २०६२।४।२१ गतेस मको िहसाब ग रनपु छ ।
इजलास नं. २
जे जित साँवा याजको कुल अंश आउँछ । यसबाट
बझ
ु ाएको रकम .३६०००।– घटाउनु पन ह छ ।
१
तत्प ातको िहसाब गदा उ घटेको रकमको वािषक
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी १० ितशतको याजको िहसाब ग रनु पन ह छ । ऋण
दीपकराज जोशी, ०६७-CI-१६८८, लेनदेन, योगे
रकमको आंिशक भु ानी ग रसके पिछ पिन पिहले
म डल िव. ह रमोहन साह
कारोबार हँदाको रकम अङ् कको १० ितशत याज
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िलने होइन । ितवादीले पनु ः िमित २०६२।५।१५ मा गरी सोको लािग .९७८५।– कोट फ बझ
ु ाएको
.२०,०००।– बझ
ु ाएको हँदा िमित २०६२।४।२१ मा देिख छ । तर वादीले दाबी गरेको रकमम ये
३६,०००।– घटाई बाँक रहेको साँवा याजको कूल .५६,०००।– बझ
ु ाइसके को हँदा सोतफ बढी कोट
अङ् कको सोही िमितबाट िमित २०६२।५।१५ स ममा फ वादीले राखेको देिखयो । पनु रावेदक ितवादीले
वािषक १० ितशतको िहसाबले याज जोडी अब पनु रावेदन अदालतमा सोहीअनु पको रकम रा नु
हने कूल अङ् कबाट २०,०००।– घटाउनु पन ह छ । पन भयो । यसरी राखेको कोट फ रकम वादी
तत्प ात् याजको िहसाब गदा सोही बाँक रकमको दाबीबमोिजम हने ठहर्याएको हँदा वादीको हने
मा वािषक १० ितशत याजको िहसाब गरी साँवा भयो । यसरी बढी रकमको दाबी गरी बढी कोट फ
याज धनीले पाउने ।
राखी अ ततः ितवादीलाई अनाव यक बढी आिथक
आसामीले जनु जनु िमितमा ऋण रकम भार बोकाइएको देिखयो । तसथ मु ा गन प ले मु ा
आंिशक पमा धनीलाई बझ
ु ाउँछ तत्तत् िमितस ममा गदा जे जती कोट फ ला ने हो िठ क रा नु पन
कायम रहेको साँवा याजबाट घटाइएको रकमको ह छ । ि िवधा भएकोमा बाहेक जानीजानी
हदस मको याज रकम वािषक १० ितशतको ितवादीलाई आिथक बोझ िदने िनयतबाट कोट फ
िहसाबबाट मा पाउँछ । समु चा मल
ु धनको दश रािखनु हँदनै । यसरी रािखएको अव थामा अनाव यक
वषको याज धनीले नपाउने ।
तवरबाट ितकूल भाव ितवादीलाई पान हँदैन ।
अत: वादीलाई ितवादीले जनु िमितमा
ततु िववादमा ितवादीले .५६,०००।– बझ
ु ाएको
रकम भु ान गरेको छ, भु ान गरेकै िमितमा सो तथा वादीले भरपाई हेरी वीकारेको अव था छ ।
िमितस मको साँवा र याजको िहसाब गरी सोको आफूले .५६०००।– िलई सके कोमा पिन थाहा
कूल अङ् कबाट ितवादीले बझ
ु ाएको रकम क ा हने नपाएको ज तो गरी जानीजानी बढी रकममा दाबी
भएकोले सोहीबमोिजम गरी तत्प ात मूल धनबाट घटी गरी ितवादीलाई पिछ कोट फ तफ बढी आिथक भार
बाँक रहेको रकमको वािषक १० ितशत याजको गराएको देिखयो । तसथ जे जित रकमस म वादीले
िहसाब ग रने ह छ । तर सु िज ला तथा पनु रावेदन पाउने हो सोको हने कोट फ ितवादीले पनु रावेदन
अदालतबाट एकमु .५६०००।– घटाएको र सो गदा राखेको कोट फ म येबाट वादीले पाउने हो ।
कजा रकमको आंिशक भु ानी धिनलाई गराएको वादीले पाउने रकममा ला ने कोट फ स मको हदमा
अव थामा पिन बझ
ु ाइसके को रकमको पिन याज ितवादीले राखेको कोट फ वादीले पाउने र बढी
गणना हने गरी भएको फै सला सो हदस म िमलेको राखेको कोट फ रकम बढी भएकोस म पनु रावेदक
देिखन नआउने ।
ितवादीले िफता पाउनु पन ।
कोट फ तफ िलएको पनु रावेदन िजिकर र
तसथ ितवादीले जनु जनु िमितमा कजा
यस अदालतबाट िन सा िदँदा िलएको यसतफको रकमको आंिशक रकम बझ
ु ाएको हो तत्तत् िमितमा
आधारतफ पिन िवचार गनपन
ु देिखयो । वादीले बझ
ु ाएको रकम क ा गरी िहसाबबाट देिखएको बाँक
सावाँ .४,००,०००।– को िफराद दायर हने रकमको मा साँवा याज पाउने र वादी दाबी पगु ेको
िमितस मको साँवा याज . ६०१४४४।४३ र हदस मको मा कोट फ को दािय व ितवादीमा पन
भरी भराउ हने िमितस मको साँवा याज िहसाब गरी सो हदस म सु धनषु ा िज ला अदालत तथा
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पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला के ही उ टी मतृ कको मृ यु भएकोमा िकटानी बकप ग रिदएको
हने ।
त य माणह बाट ितवादीको सािबती बयान
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन आएको देिखँदा ितवादी
क यटु र: सदु शन साद आचाय
पलमान घत मगरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
इित संवत् २०७२ साल चैत १६ गते रोज ३ शभु म् । ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
२
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको सु रो पा
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००२८, कत य यान, अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०७१।७।२५ को
नेपाल सरकार िव. पलमन घत मगर
फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
िमित २०७०।१०।२५ गते ितवादी र
ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको
मतृ क ितलसरीबीच झगडा हँदा ितवादी पलमन सजाय गदा चक पछ िक भनी िवचार गदा मतृ क र
घत ले फलामको स तोसा तथा काठको िबँडसमेतले ितवादी ीमान् ीमती नाताका यि भएको
हार गरी ितलसरी घत लाई कत य गरी मारेको भनी देिख छ । मतृ कलाई मानपनस
मको पूव रसइवी
ु
िकटानी जाहेरी परेको र लासको बायाँ आँखा िनधारमा रहेको पिन देिखँदैन । मानपनस
मको कारण नहनक
ु
ु ो
हितयार हार गरी चोट रहेको, शरीरको य त भागमा अित र मान कायको लािग कुनै तयारी गरेको पिन
िनलडाम रहेको भ ने शव परी ण ितवेदन र मृ यक
ु ो देिखँदनै । घरायसी कुरामा भनाभन हँदा िहकाएको
कारण Blood Loss dip sharp force injuries भ नेस म देिख छ । वारदातको भोिलप ट मतृ कलाई
presence of extensive contusion due to वास फे न गा ो भएकोले औषधी िलन गएकोसमेत
blunt force and minimal epidural hematoma देिखँदा ितवादी पलमन घत को ितलसरी घत लाई
भ ने पो टमाटम रपोट देिखँदा मतृ कको मृ यु ह या नै गन भ ने मनसाय रहेको भने देिखँदनै ।
कत यबाट भएको देिखन आयो ।
मौकामा ितवादी फरार रहेको देिख छ । िनजको
अनस
ु धानको ममा र अदालतमा समेत फरारी अपराध लक
ु ाउने नभई आफूबाट ग ती भई
बयान गदा ितवादी पलमन घत मगरले िमित हा यो सजाय चक होला भ ने डरले भागेको अव था
२०७०।१०।२४ गते मतृ कसँग आ नो झगडा हँदा देिख छ । तसथ ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय
ढाडमा दाउराले २ पटक हानेको र सोको भोिलप ट गदा चक पन जाने भई िनजलाई १५ वष मा कै द
िनजको मृ यु भएको हो । र सीको नसामा वारदात गदा पिन यायको उ े य पूरा हन स ने नै देिखँदा
भएकोले ब चरोको िबँड तथा फलामको स तोसाले पिन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादी पलमन
हानेको हन स छु । मेरै कुटिपटको कारण िनजको मृ यु घत मगरलाई १५ वष कै द हने ।
भएको भनी सािबती बयान गरेको देिख छ । िनजको इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
उ सािबती पो टमाटम रपोट र मतृ क लाससँगै क यटु र: सदु शन साद आचाय
रगत लागेको फलामको सनासो, ब चरोको िबँडसमेत इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभु म् ।
बरामद भई ितवादीले सनाखतसमेत ग रिदएको
३
देिख छ । बिु झएका खड् कबहादरु घत समेतका मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
यि ह ले ितवादीले हार गरेको चोटकै कारणबाट शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००५७, कत य यान,
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नेपाल सरकार िव. का छा भ ने ए कोल जा
२० वषको रहेको, कुनै खालको पटके अपराधी नरहेको
मतृ कको घटना थल तथा लास कृित र चरम ग रबीको कारण पैयाँको लोभले िभरबाट
मचु ु काबाट मतृ क खेत साद कालाखेतीको लास धके ली मृ यु भएको देिखँदा ऐनबमोिजम सजाय गदा
सरीखेत गा.िव.स. वडा नं.९ घो टे पारा भीरदेिख चक पन देिखँदा िनजलाई १५ वष मा कै द गदा पिन
२०० िमटर तल फे ला परेको, टाउकोको भाग छु ई यायको उ े य पूरा हने देिखँदा ितवादी का छा भ ने
ख पर फुटेको, हात खु ाह भाँिचएको भ ने देिख छ ए कोल जालाई १५ वष मा कै द हने गरी पनु रावेदन
भने िनजको शव पूरै कुिहएकोले मृ यक
ु ो कारण अदालत, हेट डाबाट अ.बं. १८८ नं. बमोिजम य
खल
ु ाउन नसिकएको भ ने शव परी ण ितवेदनबाट रायसमेत सदर हने ।
देिख छ । तसथ मतृ कको मृ यु कत यबाट भएको इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
देिखयो । अब ितवादी का छा भ ने ए कोल जाको इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभु म् ।
कत यबाट मृ यु भएको हो होइन भनी िवचार गदा
४
िनज अनस
ु धानको िसलिसलामा र अदालतमा बयान मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
गदासमेत आरोिपत कसरु मा सािबत रही बयान गरेको शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००६२, कत य यान,
हँदा िनजकै कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको देिखन नेपाल सरकार िव. कमलराज शाही
आउने ।
टाउकोमा कपालको भाग पूरै रगतले िभजेको,
भिवत यबाट िनजको मृ यु भएको हो वा टाउकोको दाँयातफ गिहरो धा रलो हितयारले
िनयतवश भएको हो भ ने स ब धमा िवचार गदा कािटएको घाउ चोट रहेको भ ने घटना थल लास
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ५ नं. मा यान जाँच मचु ु का देिख छ । ितवादीह ले मतृ कको
िलने इवीलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरेको टाउकोको पछािडको भागमा ब चरो हार गरी
कत यले मािनस मला भ ने ज तो नदेिखएको कुनै कत य गरी मारेको भनी िकटानी जाहेरी परेको
काम कुरा गदा यसै ारा के ही भई कुनै मािनस मन देिख छ । शव परी ण ितवेदनमा Cause of death
गएको भिवत य ठहछ भ ने कानूनी यव था रहेको is cardiopulmonary arrest due to severe
देिखयो । ततु मु ाको स दभमा हेदा त काल मनमा head injury and excessive bleeding भ ने
एउटा तरङ् ग आउँछ र मतृ कसँग रहेको रकम लटु ् ने उ लेख भएको देिखँदा मतृ क बिु राम भारतीको मृ यु
िनयतबाट यान मारेको अव था हँदा भिवत य नभई ाकृितक नभई कत यबाट भएको देिखन आउने ।
कत य यानको कसरु थािपत हन आएको देिखँदा
ततु वारदातमा यी ितवादीह राजेश
ितवादी का छा भ ने ए कोल जालाई मल
थापा र कमल शाहीको के क तो संल नता रहेछ
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.बमोिजम भनी िवचार गदा मतृ कलाई ब चरो हार गरी राजेश
सव वसिहत ज मकै द हने ।
थापाले मारेको हो । मैले झोलाले हार गरेको हँ
ितवादी ए कोल जा मतृ कको खेत साद भनी कमल शाहीले सािबती बयान गरेको देिख छ ।
कालाखेतीलाई मानपनस
मको पूवयोजना र रसइवी ितवादी राजेश थापाले ब चरोले आफूले हार गरेको
ु
रहेको देिखँदनै । अनस
ु धान र अदालतसम पिन र दवु ैजना िमली मतृ क बिु राम भारतीलाई मारेको हो
घटनामा सािबत रही आफूबाट गलत काय भएको र भनी अपराध गरेकोमा पूण सािबत भई बयान यहोरा
सोमा यि तसमेत गरेको देिख छ । ितवादीको उमेर लेखाएको पाइ छ । यस कार ितवादी राजेश थापा
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आरोिपत कसरु मा अनस
ु धानको िसलिसलामा र माि एको अव थामा मतृ कले पिहला ितवादीको
अदालतमा समेत सािबत रहेको देिख छ । िनजले नै घाँटी समा न पगु ेको भिन छ । मतृ कले ितवादीलाई
मतृ कलाई ब चरोले हार गरेका हन भनी य दश समाते पिन यी ितवादी मतृ कबाट उ के को अव था
सहअिभयु कमल शाहीले अदालतसमेतमा आ नो छ । मतृ कबाट छुटेपिछ ितवादीलाई यान बचाउन
यहोरा लेखाएबाट समेत ितवादी राजेश थापालाई बािहर िन कने भा ने, हारगहु ार गन ज ता मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. अनु पको यानस ब धीको महलको ७ नं. मा विणत िवक पह
सजाय गरेको हकमा सु बाँके िज ला अदालत तथा या रहेको देिख छ । तर, ितवादी मतृ कबाट भा ने
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला िमलेकै उ कने यास नगरी मतृ कको घाँटी आ ना दईु हातले
देिखन आउने ।
समाई िसधा याकमणमा उ ेको पाइ छ । ितवादीले
ितवादी कमल शाहीको हकमा िवचार गदा मतृ कको घाँटी िथिचरहँदा मतृ क च ने चटपटाउने
िनज वारदात थलमा रहेको त यमा िववाद देिखँदनै । गरेको पाइँदनै । ितवादीले मतृ कको घाँटीबाट हात
ितवादी राजेश थापासँग गठमेल गरी ब चरो िलई सँग हटाउँदा मतृ कको ास ास ब द भई मृ यु भइसके को
साथ िहँडेको त यमा पिन िववाद देिखँदैन । आफूसँग ह छ । मतृ कको मृ यु भएपिछ हारगहु ार गन अ
रहेको ब चरो राजेशले िलई मतृ कलाई हार भएको कसैलाई जानकारी िदने गरेको पिन देिखँदनै । रातको
त य ितवादी कमल शाहीले लेखाएको पाइ छ । यस समयमा ितवादीले ए लै लास लतारेर घरदेिख ५०,
अव थामा मतृ कले गहु ार मा दा उ टै कमल शाहीले ६० िमटर पर सडकमा परु याई
् नालीमा फालेको
बोके को झोलाले दईु तीन पटक मतृ कलाई हार गरेको भिनएको छ । यस कार र सी सेवन गरी िशिथल
कसरु ज य त यमा पिन िनज सािबत नै रहेको देिख छ । भएको मतृ कको हातपातबाट सिजलै उ क हारगहु ार
त यको यस रोहमा ब चरोबाट ितवादी राजेश थापाले गन भा ने ब ने पया अवसर हँदाहँदै यतातफ नलागी
ब चरो हार गरेपिन राजेश थापासँग िमली मतृ कलाई ितकार हार गरी मारेको अव था छ । अपराधबाट
ह या गन काममा िनजले पिन हात छोड् ने, हार गन हने सजायबाट ब ने उ े यले लास लतारी बाटोको
कसरु दार रहेको देिखन आयो । तसथ िनज ितवादी नालीमा लगी फालेका यावत् ितवादी तारा चौधरीले
कमल शाहीलाई पिन यानस ब धीको महलको गरेका ि याकपालह मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय महलको ७ नं. मा भएको कानूनअनु पका रहेको
गरेको सु तथा पनु ारावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को देिखँदनै । उ त यको रोहमा मल
ु क
ु ऐन,
फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
यानस ब धीको महलको ७ नं. को कसरु कायम
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
गरी सफाइ पाऊँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभु म् । उिचत रहेको नपाइँदा ितवादी तारा चौधरीले मतृ क
५
भरत चौधरीको घाँटी िथची कत य गरेको पिु भएको
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
हँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०७५६, कत य यान, १ नं. को कसरु मा १३(३) नं. बमोिजम सजाय हने
तारा चौधरी िव. नेपाल सरकार
ठहर गरेको सु एवम् पनु रावेदन अदालतको फै सला
ितवादीकै बयानअनस
ु ार पिन मतृ क िमलेको देिखन आउने ।
अ यिधक र सी सेवन गरेको अव थामा छ । र सीले
ऐनबमोिजम ितवादीलाई सव वसिहत
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ज मकै दको सजाय गदा चक पन भनी कै द वष ५ मा ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
हन पनु रावेदन अदालतसमेतले जाहेर गरेको नस ने ।
रायस ब धमा िवचार गदा ितवादी तारा चौधरी र इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम
मतृ क भरत चौधरीबीच मे स ब ध रहेको देिख छ । क यटु र: मि दरा रानाभाट
ितवादी र मतृ क दवु ैको उमेर २१ देिख २४ वषको इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभु म् ।
अ लारे रहेको छ । दवु ै िशि त छै नन् । पिहलादेिख
हँदै गद आएको ेम स ब धका कारण मतृ क
इजलास नं. ३
रातको समयमा र सी सेवन गरी ितवादीसँग यौन
ि याकलाप गन उ े यले ितवादीको घरमा आएको
१
अव था छ । र सीको मातमा ेमी ितवादी मािथ मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
शङ् का गरी पिहले मतृ कले ितवादीको घाँटीमा गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WO-०३२५,
समातेको ि थित छ । ितवादी अिशि त र अ लारे उ ेषण / परमादेश, रामआ ा कहार िव. च पादेवी
उमेरक भएको कारण मतृ कले आफूमािथ गरेको कहारसमेत
ि याको बदला व प मतृ कको घाँटी समा न पगु ेको
िवप ी च पादेवी कहार िनवेदक रामआशा
देिख छ । र सी लागेको सरु मा घाँटीमा िथिचरहेकै कहारले िलएको कजाको िलखतमा सा ी पिन
अव थामा मतृ कको ास ास ब द भई मृ यु हन नबसेको र िनजको म जरु ी पिन निलएको अव थामा
गएको छ । ितवादीको मतृ कलाई मानपनस
मको िनवेदकले आफूखस
ु
ु ी िलएको िबगो ितन बझ
ु ाउने
पूवमनसाय, रसइवी के ही रहेको छै न । घातक िचजव तु अ प िवप ी च पादेवीको दािय व हो भ न
योग भएको पिन छै न । मतृ कको ेम स ब ध व प िम दैन । फै सला काया वयनको ममा पनु रावेदन
ितवादीमा गभ रहन पगु ेको पिन देिख छ । दवु ै अदालतले कानूनबमोिजम गरेको आदेश बदर
खस
ु ीराजीपूवक एक आपसमा ेम गन भावनाले भेट गदा िवप ी च पादेवी कहारको संिवधान द
भई कुरा गद जाँदा ए कासी कत य यानको वारदात स पि स ब धी हकमा समेत ितकूल असर पन जाने
हन पगु ेको यस ि थितमा ितवादी तारा चौधरीलाई त यमा िववाद नहँदा नवलपरासी िज ला अदालतबाट
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको िमित २०७१।३।५ मा भएको आदेश सदर गन
महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. १३(३) नं. अनु प पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०७१।५।५
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक हने को आदेशले िनवेदकको संवैधािनक र कानूनी हकमा
भएकाले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ वषमा कै द गन आघात पगु ेको नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज
पनु रावेदन अदालतसमेतबाट जाहेर गरेको रायसमेत हने ।
सदर हने हँदा ितवादी तारा चौधरीलाई मल
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. को कसरु मा क यटु र: रमेश आचाय
ऐ. १३ (३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरी इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभु म् ।
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ वष मा सजाय हन
२
राय जाहेर गरी पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
िमित २०७०।३।११ मा भएको फै सला सदर हने गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-WO-१०१७,
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उ ेषण / परमादेश, शोभाका त राय िव. रामािशष भनी ब दक
ु को छुसी खोली िदई गाउँघरमा यसमा
रायसमेत
पिन मािनस रहे बसेको घरमा ब दक
ु पड् काउने काय
िनवेदकले िनवेदनमा अंश छोडप गरेका जोिखमयु काय (Risk Taking) हो । यस िकिसमका
अंिशयारलाई अंश िदनु पन होइन, ितउ रसमेतबाट जोिखमयु काय लापरवाही के ि त काय (Risk
िववि धत भएका छन् भ नेसमेतको यहोरा उ लेख Taking is at the heart of recklessness) हो ।
गरेको देिखए तापिन िमित २०६९।१२।२३ को साथै लापरवाहीपूण मनोभावनामा पिन दोषी मनोभावना
आदेशबमोिजम ६ अंिशयार कायम गरी ब डा (Evil thought) सि निहत रहेको र ितवादीह ले
छुट्याई िदने भनी आदेश भएको कुरा िमिसल संल न चलाएको ब दक
ु को गोली लागी मतृ कको मृ यु भई
१४।११४ को मु ाबाट देिख छ । पनु रावेदन अदालत, आपरािधक काय स प न भई आपरािधक मनसाय
िवराटनगरको िमित २०६९।११।११ को आदेशभ दा (Mens rea) त व अ तरघिु लत (intermingling)
पिछ पिन मोरङ िज ला अदालतबाट सोही ब डा भएकोले यानस ब धीको महलको १३(१) नं. को
छुट्याउने िवषयमा नै िमित २०६९।१२।२३ मा ६ कसरु यी पनु रावेदक ितवादीह बाट नभएको मा न
अंिशयारलाई नै ब डा गन गरी आदेश भएको अव थामा सिकने अव था रहेन । व ततु : आपरािधक काय
यस अदालतबाट सो आदेशलाई ितकूल भाव पान (Actus Reus) यी पनु रावेदक ितवादीह बाट
गरी ततु रट िनवेदनबाट बो न िम ने नदेिखने ।
भएकोमा िववाद नभएको र लापरवाहीयु आपरािधक
अतः मोरङ िज ला अदालतबाट िमित मनसाय (Mens rea) को पिु भइरहेको ि थित हँदा
२०६९।७।२४ मा भएको आदेश सदर गरेको पनु रावेदन सु ले ितवादीह लाई यानस ब धीको महलको १
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।११।११ को नं. िवपरीतको कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १३ (१) नं.
आदेशले िनवेदकको संवैधािनक र कानूनी हकमा बमोिजम जनही सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई
आघात परु याएको
नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज भएको फै सला मनािसब देिखन आउने ।
्
हने ।
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
नं. बमोिजम राय य हन मनािसब हो, होइन भनी
क यटु रः रमेश आचाय
हेदा मतृ कलाई मानपन
ु पूव रसइवी िनज ितवादीमा
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभु म् । नरहेको, मतृ कलाई लि त गरी ब दक
ु हानेको पिन
३
नदेिखएको, जाँड खाई नसाको सरु मा मािनस रहे
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश बसेको घरमा नै लापरवाहीपूण त रकाले ब दक
ु
िम , ०७०-CR-०१७२, कत य यान, इ भ ने पड् काउँदा मतृ कलाई लागी मृ यु भएको देिखए
आशबहादुर राईसमेत िव. नेपाल सरकार
तापिन मािनस मानाका लागी ब दक
ु चलाएको भ ने
आपरािधक मनसाय (Mensrea) मा नदेिखँदा Murder को त वभ दा Manslaughter
मनसाय (Intention) का अित र लापरवाही को त व ततु मु ामा िव मानता देिखएको अथात्
(Reclessness) र हेलच ाई (Negligence) लाई Core meaning of intention नदेिखएकोले घटना
पिन आपरािधक मनसाय त विभ समावेश पाइ छ । हँदाको प रि थितसमेतलाई ि गत गदा ितवादीलाइ
मतृ कको आमाले ब दक
ु नपड् काउ भ दाभ दै नमानी अिभयोग दाबीबमोिजम सव वसिहत ज मकै द गदा
ब दक
ु पड् काउने, पड् काउन लगाउने वा पड् काउन चक पन र अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम सजाय गदा
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पिन ऐनको मकसद पूरा हने नै देिखएकोले कै द वष अ यथा हो भनी यी पनु रावेदक वादीह ले व तिु न
४ गन गरी सु तथा पनु रावेदन अदालतले य
माणबाट ख डन नगरी के वल िनको भईकन पिन
गरेको राय मनािसब देिखन आउँदा ितवादीह इ
काम नला ने भएको वा िनको नहने भएको अव थाको
भ ने आशबहादरु राइ र नरकुमार राइलाइ अिभयोग िजिकर िलएको भरमा वादीको सो िजिकरबमोिजम
दाबीबमोिजम यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीत यसतफको सजाय गन निम ने । िमिसल संल न
ऐ. ऐनको दफा १३ (१) नं. कसरु मा सोही दफा १३ उपयु िचिक सकको रायसमेतको माणबाट वादी
(१) नं. बमोिजम जनही सव वसिहत ज मकै द हने िदनानाथको भाँिचएको उ हड् डी िनको भई काम
ठहर्याई अ.बं.१८८ नं. कै द वष ४ गन गरी सु ला ने अव थामा रहेको मा नपु न देिखन आउने ।
मोरङ िज ला अदालतले िमित २०६९।१।५ मा तथा
वादी िदनानाथको खु ाको हाड (Fibula)
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरले िमित २०६९।९।४ भाँिचएको भ ने देिखए पिन बेक मा नभएको र सो
मा य गरेको राय मनािसब देिखँदा रायसिहत सदर अङ् ग िनको भइ काम ला ने भ ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन,
हने ।
कुटिपटको महलको ७ नं. ले .२०००।- ज रवाना र
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
६ मिहना कै द हने देिखयो । साथै कै द हने कसरु तीन
क यटु र: िव णदु ेवी े
जनास मको हल भइ गरेकोले ऐ. को १८(१) नं. ले
इित संवत् २०७२ साल फागनु १३ गते रोज ५ शभु म् । जनही . १००।- का दरले हने . ३००।- समेत गरी
४
ज मा ज रवाना . २८००।- (दईु हजार आठ सय)
मा. या. ी गोपाल पराजल
र ६ (छ) मिहना कै द हनेमा तीनजना ितवादीह ले
ु ी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६६-CR-०८१९, ०४६०, ०४६१, िमली कुटिपट गरेकाले दामासाहीले ितवादीह
कुटिपट, संजीवकुमार साहसमेत िव. चनरदेव साद ह र महतो, नरे महतो र चनरदेव राउत भ ने
यादवसमेत, ह र महतोसमेत िव. िदनानाथ साद च साद यादवलाई जनही कै द २ मिहना र ज रवाना
साहसमेत, च देव साद यादव िव. िठमानाथ साद
.९३३।३३ हने ठहर्याई ऐ. को २५ नं. ले वादीह ले
यादवसमेत
घा खचसमेत पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको
कुनै अङ् ग कुटिपटबाट भाँिचएको वा आदेश िमलेकै देिखँदा िनज ितवादीह लाइ कम
फु लेकोमा उपचारप ात् पिन कुनै सधु ार नभई यो सजाय भएकोले बढी सजाय ग रपाउँ भ नेतफको
अङ् ग िनि य भई कुनै काम गन नस ने भई काम पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
नला ने भएमा वा िनको नहने भएमा मा तल
वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको सु पसा
ु नीय पमा
बढी सजाय हने यव था उ कानूनी यव थाले गरेको िज ला अदालतको िमित २०६४।१।४ को फै सला
पाइ छ । पनु रावेदक / वादी िदनानाथको दे े खु ाको निमलेको ठहर्याई उ टी गरी वादीह लाई ितवादी
घडुँ ादेिख कुकु चास मको का छी औ ंलाितरको ह र महतो, नरे महतो र चनरदेव राउत भ ने
िपँडुलाको हाड (Fibula) भाँिचएकोमा िनको भएको च देव साद यादवले लाठीसमेतले िहकाई कुटिपट
छ, छै न र काम ला ने छ, छै न ? भनी बिु झएकोमा गरेको ठहर्याई िनज ितवादीह लाइ कुटिपटको ७,
परी ण गदा भाँिचएको हाड िनको भई काम ला ने भनी १० र १८(१) नं. ले ज मा ज रवाना . २८००।- (दइु
िचिक सकबाट रायसमेत ा भएको देिख छ । सो राय हजार आठ सय ) र ६(छ) मिहना कै द दामासाहीले हने
17

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - १
र ऐ .को २५ नं . ले वादीह ले घाखचसमेत पाउने गनपन
ु भनी यस अदालतमा पनु रावेदन िजिकर िलएको
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाले िमित भने पिन सोबमोिजम बाटो कायम हन सव न सा वा
२०६६।२।१२ फै सला सदर हने ठहछ । ितवादी अ य कुनै माणबाट बाटो देिखँदनै । साथै सो न.नं. २
ह र महतो, नरे महतो र चनरदेव राउत भ ने को ज गाको ज गा सव िक.नं. १०९२ म येको ज गा
च साद यादवबाहेकका अ य ितवादीह लाई भई ितवादीको भोगमा रहेको भनी न सा कै िफयत
पिन सजायँ ग रपाउँ भ ने वादीको र सफाइ पाउँ भ ने खल
ु ेकोले वादी दाबीबमोिजम बाटो कायम हने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
देिखँदनै । य तै वादीको ज गा न.नं. ५ र न.नं. ४
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
कायम हँदा पिन िनजको पज
ु ाबमोिजमको े फल
क यटु र: रमेश आचाय
नपु ने भए पिन न.नं. २ को ज गा सव िक.नं. १०९२
इित संवत् २०७२ साल पस
म येको ज गा देिखएको र न.नं. १५ को सडक बाटोको
ु २८ गते रोज शभु म् ।
५
पूवतफको िकनारले कायम गरेको िसधा रेखाभ दा
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
पि ममा मा न.नं. २ को ज गा देिखएकोले सो ज गा
गोपाल े , ०६६-CR-११६९, ०६८७, िखचोला वादीको कायम हने भ ने अव था पिन रहेन । वादीको
मेटाई पखाल हटाई सावजिनक बाटो, धारा, िबजल
ु ीको िक.नं. ९५३ को उ र पि म िकनाराले स म न.नं. १५
पोल खल
ु ाई चलन, मीनादेवी साह िव. चनरदेव साद को सडक बाटो छोएको सव न सा तथा अदालतबाट
यादवसमेत, च देव साद यादवसमेत िव. मीनादेवी भई आएको न साबाट देिखए तापिन मािथ िववेिचत
साह
आधार माणबाट न.नं. २ को ज गा वादी दाबीबमोिजम
सु पसा िज ला अदालतबाट िमित सडक बाटो कायम हने अव था नरहेकोले सोतफको
२०६३।१२।११ मा भएको थलगत न सा मचु ु का वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हेदा न.नं. १ को िववािदत ज गा चौतारा जिनइ े.फ.
सु पसा िज ला अदालतको िमित
१/२
०-०-०- िक.नं.९३७ अथात् न.नं. १५ को सडक २०६४।१।४ को फै सला के ही उ टी गरी न.नं. २ को
बाटोिभ को ज गा भ ने देिखएको छ । वादी िमनादेवी ज गा नापी न साअनस
ु ार ितवादी का तीदेवीको
साहको ज गाधनी माणपज
ु ा हेदा िनजको िक.नं. ९५३ नाम दताको िक.नं. १०९२ को ज गामा ितवादीको
मा े फल ०-०-४ देिख छ । न.नं. ५ मा वादीको ज गा टहरा भई िनजको न साको चौह ीिभ को देिखएकोले
०-०-२-१५ भई े फल पगु ेको देिखँदनै । न.नं. ४ उ ज गा वादी दाबीअनस
ु ार बाटो कायम हन नस ने
िक. नं. ९५३ म येको ज गा भई वादीले िववािदत भनी भइ सो ज गा ितवादीले िखचोला गरेको भ न िम ने
देखाएको ज गामा दि णतफबाट न.नं. २ को ज गासँग नदेिखँदा वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न ।
जोिडएको एउटै टहरा घर भएको सो ितवादीको भोगमा न.नं. १ को सडक बाटोको ज गामा ितवादीले क जा
रहेको र सो ज गाको े.फ. ०-०-०-६१/४ देिखएको िखचोला गरेकोले वादीले ितवादीबाट क जा हटाई
छ । सो न.नं. ४ को ज गा सव न सा र अदालतबाट भइ बाटो खल
ु ाई पाउने र न.नं. ४ को ज गा वादीको हक
आएको नापी न साअनस
ु ार पनु रावेदक वादीको िक.नं. वािम विभ को भएकोमा ितवादीले िखचोला गरेकोले
९५३ को िसमानािभ को ज गा रहेछ भ ने देिखएको वादीले ितवादीको िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई
छ । वादी मीनादेवीले न.नं. २ को ज गा बाटो कायम िलन पाउने ठहर्याइ पनु रावेदन अदालत, हेट डाले
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गरेको िमित २०६६।२।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी तथा ितवादीको इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
क यटु र: रानु पौडेल
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
क यटु र: रमेश आचाय
२
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २८ गते रोज ३ शभु म् । मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०४६१, ०६०५,
इजलास नं. ४
कत य यान, नेपाल सरकार िव. ईशरावती राजभर,
सरीतादेवी राजभर िव. नेपाल सरकार
१
मतृ क योित राजभरको शव परी ण
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारणमा Asphyxia due to
गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-CR-०९८३, drowning भनी उ लेख भएको र शव परी ण गन
अवैध पमा गडाको खाग ओसारपसार, नेपाल सरकार डा टर नरे भ राईले अदालतमा बकप गदा
िव. मानबहादुर कुँवरसमेत
पानीमा डुबेको कारणले ास फे न किठनाइ भएको र
बरामद गडाको खाग भिनएको व तु फो सो र पेटमा पानी जमेको कारण ास ासमा
िविधिव ान योगशालामा परी ण गन पठाएकोमा अव हन गई मृ यु भएको हो भनी लेखाइिदएको
गडाको खाग भिनएको ा नमनु ा गडाको असली खाग पाइ छ । मािथ उि लिखत आधार कारणह बाट
नभएको पाइयो भनी परी ण ितवेदन ा भएको मतृ क योित राजभरको मृ यु वाभािवक पमा भएको
देिख छ । ितवादीह सँग बरामद व तु असली खाग कत यबाट भएको पिु हने ।
नभई न कली रहेकोले काठमाड मा िब नभएको
मतृ क योितलाई ितवादी ईसरावती
भ ने कुरा ितवादी मानबहादरु कुँवरको अनस
ु धानको राजभरले घाँटी िथची मारेको भ ने पिु हन नसके को
ममा तथा सु मु ा हेन अिधकारीसम बयान गदा अव थामा र वादी नेपाल सरकारले आ नो दाबीलाई
खल
ु ाएको पिन देिखएकै छ । यसरी ितवादीसँग माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम फौजदारी
बरामद व तु असली गडाको खाग नभएको र न कली मु ामा अिभयोग दाबी मािणत गन भार वादीमा रहेको
खाग िब तथा िवतरण ओसारपसार गनज ता र सोअनस
ु ार आ नो अिभयोग दाबीलाई मािणत
कायलाई राि य िनकु ज तथा व याज तु संर ण गराउन वादी नेपाल सरकारले नसके को हँदा ितवादी
ऐन, २०२९ ले कसरु अपराध मानेकोसमेत पाइँदैन । ईसरावती राजभरलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
य तो अव थामा ितवादीह ले गरेको काय कानूनले ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलले गरेको फै सला
अपराध घोिषत गरेको काय नै नभएको र बरामद व तु िमलेको नै देिखयो । ितवादी ईशरावती राजभरलाई
असली खाग नभएको अव थामा ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ ने वादी
कसरु दार कायम गरी सजाय गनपछ
ु भ ने पनु रावेदन नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
िजिकरसँग सहमत हन सिकने अव था नरहेकोले नसिकने ।
ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन
मतृ क योतीलाई िजउँदै पानीमा फालेको
अदालत, महे नगरको िमित २०६७।७।१४ को कारण ास ास अव भई मृ यु भएको भ ने शव
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परी ण ितवेदनबाट र मौकामा कागज गन िव ावती १३(३) नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय गरी अ.बं.
राजभरले ितवादी सरीतादेवी राजभरले ब चा बोक १८८ नं. बमोिजम ८ वष कै द सजाय हन राय य
धनेवा खोलातफ लगेकोमा फिकदँ ा ब चा साथमा गरेको सु झापा िज ला अदालतको फै सला के ही
निलई दाउरा िलएर आएक आफूले देखेको भनी उ टी गरी ितवादी कौिशला भ राईलाई अिभयोग
गरेको बकप र मतृ क योतीक आमालगायतले साँझ दाबीबाट सफाइ िदने गरी र ितवादी िबमला थापा
घर फिकएपिछ ब चा कहाँ छ भनी सो ा प पमा वनउपर यानस ब धीको महलको १४ नं. अनस
ु ार
नबताई किहले के , किहले के भनी ि िवधाजनक कसरु कायम गरी १० वष कै द सजाय हने ठहर्याएको
कुरा गरेबाट योती राजभरलाई ितवादी सरीतादेवी पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सला िमलेकै देिखन
राजभरले िजउँदै नदीमा फालेको कारण मृ यु भएको आयो । यसथ, ितवादीह िबमला थापा वन र
भ ने उपयु िमिसल संल न कागज माणबाट कौिशला भ राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
पिु हन आएको देिख छ । अत: िनजलाई अिभयोग महलको १३(३) नं. बमोिजम ज दकै द गरी अ.बं. १८८
दाबीबमोिजम यनस ब धी महलको १३(३) नं. नं. बमोिजम ८ वष सजाय हन राय य गरेको सु
बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरेको झापा िज ला अदालतको िमित २०६८।१।२२ को
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला िमलेको नै फै सला के ही उ टी गरी ितवादी कौिशला भ राईलाई
देिखन आयो । तसथ अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने र ितवादी िबमला
भ ने ितवादी सरीतादेवी राजभरको पनु रावेदन थापा वनउपर मल
ु मु ी ऐन, यानस ब धीको महलको
िजिकर पु ने नदेिखने ।
१४ नं. को कसरु कायम गरी १० वष कै द सजाय गरेको
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०६८।१०।८
क यटु र: च दनकुमार म डल
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभु म् । इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
३
क यटु र: च दनकुमार म डल
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश इित संवत् २०७३ साल असार १३ गते रोज २ शभु म् ।
शमा पौडेल, ०६८-CR-१२७९, १०३५, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. िबमला थापा वन, िबमला
इजलास नं. ५
थापा बन िव. नेपाल सरकार
ितवादी िबमलाको भनाइबाट पिन
१
आफूह बीचमा भएको झगडाको कारणबाट ततु मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
वारदात हन गएको, ितवादी आमा कौिशलाको ी ओम काश िम , ०७०-CR-०९१८, मानव
वारदातमा कुनै संल नता नरहेको र छोरी वाइँबीचको बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
झगडा िमलाउने छुट्याउने स दभमा मा रोशन गु ङ
वारदात थलमा गएबाट िनज ितवादी कौिशलाको
अिभयोग दाबीअनस
ु ार ितवादी िव
वारदात हनमा कुनै भूिमका रहे भएको देिखँदैन । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
य तो अव थामा यी ितवादीह िबमला थापा वन २०६४ को दफा ४(१)(घ) को कसरु समेत थािपत
र कौिशला भ राईलाई यानस ब धीको महलको हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
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िजिकरस ब धमा हेदा अिभयोगप मा रहेको मानव िच िकन बझ
ु ेन यसको औिच य वादीबाट खु न
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, सके को छै न । ज तोसक
ु ै िवषयमा पनु रावेदन ग रहा ने
२०६४ को दफा ४(१)(ख),(घ) र दफा ४(२)(ख) वादीको काम कारवाहीले वादीकै िव सनीयता घट् ने
समेतका तीनवटै कानून वे याविृ सँग स बि धत कुरालाई वादीले बु नै पछ । यी ितवादीलाई उ
देिख छन् । यसम ये ितवादीले दफा ४(१)(ख) दफा ४(२)(ख) को कसरु मा दफा १५(१)(छ) बमोिजम
समेतको कसरु गरेको ठहर्याई िनजलाई १० वष ७ वष कै द भएको भए सो पिन पया नै हने अव था
कै द र .५० हजार ज रवानासमेत हने गरी फै सला भएको ि थितमा िनजलाई सो भ दा बढी १० वष कै द
भएको पाइ छ । फै सला र अिभयोग दाबीमा सो गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला अ यथा
ऐनको दफा १५(ख) भनी उ लेख भएबमोिजमको हने ि थित नदेिखँदा ितवादी रोशन गु ङले मानव
कुनै दफा सो ऐनमा रहेको नभई दफा १५(१)(ख) बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
रहेको पाइ छ । गलत कानून उ लेख गरी सजायको को दफा ४(१)(घ) को कसरु गरेकोसमेत ठहर गरी दफा
माग गरेको अिभयोगदाबी आफै ँ मा अपूण छ । यसमा १५(१)(घ) बमोिजम थप सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
पिन यी ितवादीलाई भएको १० वष कै दसमेतको नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सजाय भनेको वे याविृ कसरु स ब धी ठूलै सजाय सिकएन । ितवादी रोशन गु ङलाई मानव बेचिबखन
देिख छ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
मागअनस
ु ार ितवादी िव दफा ४(१)(घ) को कसरु ४(१)(ख) को कसरु मा १० वष कै द र .५०,०००।ठहरेमा दफा १५(१)(घ) बमोिजम बढीमा ३ मिहना ज रवाना गरेको काठमाड िज ला अदालतको फै सला
कै द र .५ हजार ज रवाना तथा दफा ४(२)(ख) सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
को कसरु ठहरेमा दफा १५ (१)(छ) बमोिजम ७ देिख २०७०।२।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
१० वष कै द हने अव था रह छ । यी ितवादीलाई ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
छु ाछु ै दफाबमोिजम कै द गरेमा पिन ठूलो कलममा नस ने ।
कै द भएपिछ सोकै लगत किसने र सो कै द मा इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
भु ान गनपन
ु कानूनी यव था हँदा ठूलो कलममा क यटु रः च ा ितम सेना
कै द गरेपिछ सानो कलममा कै द गनको
ु कुनै याियक इित संवत् २०७३ साल वैशाख १० गते रोज ६ शभु म् ।
औिच य नरहने ।
२
ितवादीलाई कसरु को अनपु ातमा अिधकतम मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
कै द भएको देिख छ । ितवादीको पनु रावेदन नपरेबाट ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०३०६,
यसको औ ंिच यलाई अ यथा गन यो इजलास िनषेधा ा, रिव डंगोल िव. बसुना काक
असमथ भएकै कारणबाट िनजलाई थप सजाय गनु झन्
सु पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िवप ी
अ यायपूण हने देिख छ । वे याविृ स ब धी उ दफा बसनु ा काक का नाउँमा जारी भएको याद सूचनामा
४(१(ख) र (घ) तथा दफा ४ (२)(ख) एउटै कसरु मा िनज बसनु ा काक हािजर भई िलिखत जवाफ पेस
आकिषत हने हो भने जनु दफा लगाए पिन वादीले गरेको िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदैन । अक तफ
आपि गनु उिचत नहनेमा सबभ दा ठूलै कसरु हने यी पनु रावेदक / वादीले सु पनु रावेदन अदालतमा
दफाबमोिजम सजाय भएको अव थामा पिन वादीको आफूउपर के कसरी धरपकड ग रयो, आ नो के
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कित े फलको कुन िक ा ज गामा बनेको घरमािथ
पनु रावेदन
अदालतबाट
िमित
धरपकड ग रएको हो ? सो कुराको प िजिकर िलन २०५७।१२।२८ मा फै सला भएकोमा यसको १४
सके को अव था छै न । आफूलाई करकाप गरी कागज वषपिछ ितवादीले उ फै सला िव यस अदालतमा
गराएउपर काठमाड िज ला अदालतमा नालेस गरी पनु रावेदन गरेको देिख छ । सबै कुरा अदालतले
तारेखमा रहेको उ लेख गरेका छन् । सु पनु रावेदन गरोस् र आफू आरामले बसूँ भ ने ितवादीको सोच
अदालत, पाटनले एकतफ पमा िलनु पन माण निलई िज मेवार नाग रकको सोच हन स ै न । आफै ँ संल न
मेरो रट िनवेदनउपर के ही नबोली िमित २०७०।८।७ भएको मु ामा के कसो भयो भनी चासो रा ने र कुनै
मा जारी भएको अ त रम आदेश िनि य हने गरी कुराले आफूलाई असर परेमा उपचार िलन समयमा
िनवेदन खारेज हने ठहर्याई भएको आदेश िु टपूण नै आउनु पन दािय व ितवादीको पिन हो । गलत
हँदा बदर ग रपाउँ भनी यस अदालतमा पनु रावेदन काम कुरालाई पिन समयमा चनु ौती गनपन
ु हछ
प दता गराएको पाइयो । यसरी यी पनु रावेदकले भने ततु मु ामा भएको फै सला िु टरिहत रहेको
आफूलाई के कुन िमितमा कसरी धरपकड ग रयो र कुरामािथ उ लेख भएकै छ । सबै कुराको एक सीमा
आ नो कुन थानको के कित े फलको िक.नं. ह छ । यसमा १४ वषस म यी पनु रावेदक बेपरवाह
कितको घरज गाबाट आफूलाई धरपकड ग रएको हो र रहनु र फै सला भएको कुरा भखर थाहा पाएँ भनी
के क तो िकिसमको शारी रक तथा मानिसक यातना १४ वषपिछ यसलाई ियनले चनु ौती गन पाउनु र यो
िदइएको हो, सो ट पान सके को नपाइने ।
अदालतले सो आधारमा उ फै सला उ टी गनु भनेको
मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट फै सला सँधै अिन यमा रहनु बराबर ह छ । फै सलाको
िनवेदकले आ नो के क तो हक अिधकार हनन् हन अि तमता र भावका रता यसको मौिलक िवशेषता
पगु ेको हो भ ने कुरा त यपरक पमा पिु गन नसके को मािनने ।
अव थामा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
पनु रावेदक ितवादीले सवारी तथा यातायात
गनपन
ु अव था नदेिखएकोले िमित २०७०।८।१७ मा यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) िवपरीत
जारी भएको अ त रम आदेश िनि य हने र िनवेदन पूरा लापरवाही गरी कज तो भारी सवारीसाधन
खारेज हने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको लहडबाजीमा चलाएको र िनजको यो काय मािनसको
िमित २०७०।११।२१ को आदेश िमलेकै देिखँदा िजउ यानको लािग ठूलो खतरा भएकोले ियनलाई
सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न हदैस म सजाय गनपनमा
उ दफाको यूनतम् सजाय
ु
नस ने ।
२ वष मा गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
इजलास अिधकृत: मक
आफै ँ मा अपया छ । तथािप यसतफ वादी नेपाल
ु ु द आचाय
क यटु र: मि जता ढुंगाना
सरकारले पनु रावेदन नगरेकोले भएको यूनतम् सजाय
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् । पिन उ टी ग रपाउँ भ ने यहोराको ितवादीको
३
पनु रावेदन िजिकर िमिसल माण र स बि धत
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी कानूनिवपरीत रहेकोले यी ितवादीलाई सवारी तथा
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-१२०४, सवारी यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२)
यान, तुलबहादुर घत मगर िव. नेपाल सरकार
बमोिजम २ वष कै द र ऐ. को दफा १६१(४) बमोिजम
22

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - १
थप .२०००।- ज रवाना हने ठहर्याएको पनु रावेदन सबै माणलाई ितवादीह ले अक ठूलो माणबाट
अदालत तल
ु सीपरु को िमित २०५७।१२।२८ को िव थािपत गन सके को नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत,
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बटु वलले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
इजलास अिधकृत: मक
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१)
ु ु द आचाय
क यटु र : मि जता ढुंगाना
बमोिजम पनु रावेदक ितवादीह लाई ७ वष कै द
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् । गरेको फै सला िमलेकै देिख छ । उ फै सला उ टी
४
ग रपाउँ भ ने ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी नस ने ।
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१३३९, ०६८ितवादी राधा काक लाई अिभयोग दाबीबाट
CR-१३४०, ०६९-CR-०१८१, मानव बेचिबखन सफाइ िदएको पनु रावेदन अदालत समेतको फै सला
तथा ओसारपसार, कमला काक िव. नेपाल सरकार, निमलेको भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
रेवती चौधरी िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. िजिकर हेदा जाहेरवाली आ नो जाहेरीमा राधा काक
कमला काक समेत
िव िकटानी आरोप लगाउन नसके को र अदालतमा
ितवादी रेवती चौधरीले िलएको खैरो रंगको बकप गदा घटनामा ितवादी राधा काक को
हाते झोलामा पीिडत बस ता सावत र भीमकला दमाईको संल नता छै न भनी पीिडत जाहेरवाली बस ता सावत र
नाग रकता तथा अिभयु कमला काक ले िलएको भीमकला िव.क. ले प लेखाएको, आरोिपत कसरु मा
कालो रंगको हाते झोलाबाट पीिडत कमला प रयार ितवादी राधा काक इ कार रहेको र िनज िव
र पिव ा िव.क. को नाग रकता बरामद भएको िमित ितवादीह को मौकाको पोलबाहेक अ कुनै पिन ठोस
२०६६।३।४ को ितवादीह को िजउ खानतलासी िलखत माण नरहेको, य तो पोल जसले जसलाई
मचु ु कामा उि लिखत यहोरा र यसलाई समथन पिन गन स ने हँदा यो आधारमा मा ै ितवादी राधा
गरी िमित २०६६।३।४ गतेको साँझ क रब ५:०० काक लाई कसरु दार ठहर गनु फौजदारी याय शा
बजे ितवादीह कमला काक र रेवती चौधरीलाई िव हने देिखँदा िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
मयादपरु टे सी टे डबाट प ाउ गरी याएको र पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
ितवेदन िदएको हो यसमा लेिखएको यहोरा ठीक हो फै सला िमलेकै देिख छ । यसस ब धी वादी नेपाल
भनी ितवेदक .ना.िन. ेमशंकर चौधरीले अदालतमा सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
गरेको बकप बाट यी ितवादीह वारदात थलबाट
पीिडतह लाई भारतको सोहरतगढस म
उि लिखत िदन समयमा प ाउ परेको र िनजह का परु याई
् राधा काक को िज मा लगाउने र राधा काक
साथमा भारत बेिचन लगेका पीिडतह समेत रहेको तथा अप रिचत यि ले के टीह लाई भारतको
कुरा मािणत हने ।
िविभ न थानमा िब गरी सोबाट ा रकम
आफूह तौिलहवाबाट प ाउ परेको भ ने बराबर भागब डा हने भनी ितवादीह ले राधा
यी ितवादीह को बयान फगत इ कारीको लािग मा काक िव गरेको पोल पु न नसक ितवादी राधा
भएको अव था छ । पीिडतह ले ितवादीह िव
काक ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको
गरेको बयान अदालतबाट समेत मािणत छ । ती पनु रावेदन अदालतसमेतको फै सला यस इजलासबाट
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मनािसब ठहरेबाट के टीह लाई भारतमा को कसले
५
कसरी कहाँ िब गन भ ने त यलाई वादीले ट गन मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
नसके को मा नु पन ।
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१०४३, लागु
ितवादीह ले पीिडतह लाई बेचिबखन औषध (सेतो हेरोइन), शेरबहादुर तामाङ िव. नेपाल
गनको लािग नभई वैदेिशक रोजगारीको लािग िवदेश सरकार
ओमान लानको लािग िनजह को राहदानीलगायतका
िन प ता र इमानदारीका साथ अपराधको
िलखत बनाएको तथा पीिडतह को नाग रकता रोकथाम गन िज मेवारी िलएका हरी पदािधकारीले
माणप समेत ितवादीह को सँगसाथबाट बरामद ितवादीले सेवनको लािग राखेको १ चौथाई ाम
भएको अव था छ । पीिडतह को जाहेरी, मौकाको लागु औषधलाई बढाई ७० ाम लागु औषधको झु ा
मािणत बयान र अदालतको बकप बाट समेत बरामदी मचु ु का खडा गनपन
ु कुनै कारण छै न । के
िनजह लाई ितवादीह ले वैदिे शक रोजगारीको कुन दरु ाशय िलई हरीबाट झु ा बरामदी मचु ु का
लािग भारत हँदै िवदेश लाने कुरा गरेको देिख छ । खडा ग रयो यसलाई पनु रावेदकले प गरी यसको
यसरी भारतको कुन ठाउँमा ितवादीह लाई को िच बु दो माण िदनपु छ । मौिखक कथनकै भरमा
कसले परु याउने
र िब गन भ ने मूल त य नै खु न रीतपूवक खडा भएको बरामदी मचु ु का र यसलाई
्
नसके को िमिसलको व तिु थितलाई नजरअ दाज समथन गरी ितवादीले गरेको मौकाको बयान
गरी पीिडतह लाई भारतमा िब गरी धन कमाउने अ यथा गदा पनु रावेदन अदालत, पाटनले फै सलामा
िहसाबले लान लागेको भ ने ितवादीह को मौकाको उ लेख गरेको लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
बयानलाई मा टेक मानव बेचिबखन ज तो ग भीर को दफा १२ लगायत माण ऐन, २०३१ को दफा ९
कसरु मा सजाय गनु उपयु हँदनै । उि लिखत बयान र १० समेतका तमाम कानूनी यव था िनरथक हन
अ य आधारभूत माणह बाट समिथत नभएकोले पु नेछन् । पनु रावेदकबाट बरामदी मचु ु का र िनजको
िनजह िव को सो हदस मको अिभयोग दाबी पु न मौकाको सािबतीलाई अ यथा गन िच बु दो माण
नस ने ठहर्याई सु िज ला अदालतको फै सला पेस हन नसके कोले आफूबाट १ चौथाई ाम लागु
के ही उ टी गरी ितवादीह ले मानव बेचिबखन औषध मा बरामद भएको भ ने िनजको पनु रावेदन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
४(२)(ख) को कसरु गरेको ठहर्याई िनजह लाई
बरामदी मचु ु का र ितवादीको मौकाको
सोही ऐनको दफा १५(१)(छ) बमोिजम जनही ७ सािबती अ यथा हने सबदु माणको अभावमा
वष कै द गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२
२०६८।१०।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने समेतको िव ेषण गरी पनु रावेदकले अिभयोगदाबीको
ठहछ । वादी नेपाल सरकारले यी ितवादीह लाई कसरु गरेको ठहर्याई लागु औषधको प रणाम
अिभयोग दाबीबमोिजम हदैस म सजाय ग रपाउँ भनी तथा पेसेवर पमा या सल
ु मा लागु औषध भरेको
िलएको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
कारोबारसमेतलाई िवचार गरी ितवादीलाई उ
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १२ वष कै द र
क यटु र : मि जता ढुंगाना
. १ लाख ज रवाना हने ठहर्याई सु काठमाड
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् । िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको
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पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।६।२ को ितवादीले यानस ब धीको महलको १३(२) नं.
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
को कसरु गरेको ठहर्याई सोही १३(२) नं. बमोिजम
इजलास अिधकृतः मक
सव वसिहत ज मकै द गरेको सु दाङ िज ला
ु ु द आचाय
क यटु रः मि जता ढुंगाना
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ७ गते रोज ३ शभु म् । तल
ु सीपरु को िमित २०६८।९।६ को फै सला िमलेकै
६
देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१०५४, क यटु रः च ा ितम सेना
कत य यान, ेम चौधरी िव. नेपाल सरकार
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ७ गते रोज ३ शभु म् ।
पनु रावेदकलाई हदैस म सजाय गनपन
७
ु हो िक
भनी हेदा कसरु र सजायमा तालमेल हन आव यक मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
छ । कसरु दारले पनु ः अपराध नगरोस् भनेर कसरु दारलाई ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०४५८,
कसरु को मा ा हेरी सजाय गनपन
ु सजायस ब धी ०४५७, गडा मारी खाग िब यवसाय गरेको, मु ना
धारणा बिलयो धारणा मािन छ । कसरु दारलाई सजाय जा िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. किवराज
गरेको कारणबाट समाजका अ यि ले सो कसरु मगरसमेत
नग न् भनी कसरु को पनु राविृ रो ने (deterrence)
कुनै कसरु मा एकभ दा बढी ितवादीह लाई
पिन सजायको उ े य ह छ । ततु स दभमा ीमती त स ब धी ऐनको एउटै दफाको सजायको माग
आफूसँग बोलचाल नगरेको तथा सँगै नबसी अ य ै ग रएको भए पिन कानूनले िनणयकतालाई िववेक
ब ने गरेको भ ने कुरालाई आधार बनाई एक अबोध योग गन अिधकार दान गरेको अव थामा िमिसल
िशशक
ु ो योजनाब ढङ् गले ितवादीले ह या गरेका संल न कागज माणह को िव ेषण गरी वारदातमा
छन् । ६ मिहनाको सानो दूधे बालक छोरालाई िवषािद यि िप छे ितवादीको संल नता र भूिमका ज ता
खवु ाई मारेको कुरामा यी ितवादी सािबत छन् । िवषयह पिहचान गरी वारदात घटाउन नेतृ व
नाबालक िशशक
ु ो ह यापिछ ीमतीले अक ब चा िलएको, सहायकको भूिमकामा रहेको, आफै ँ हार
पाउन आफूसँग बोलचाल गन आउिलन् र आफूले गरेको, गौ ँडा कुरेको, सरु ाक को भूिमका िनवाह
मैथुन सख
ु पाउँला भ ने पनु रावेदकको सोच अ य त गरेको, लाभ िलने कायमा सहभागी भए नभएको र
वाथ सोच देिख छ जसमा मानवताको लािग कुनै हातहितयारको ब दोव त आिद गरे नगरेकोलगायतका
ठाउँ रहेको पाइँदैन । िनजको सो काय ू र र खेदजनक थु ै िवषयह का आधारमा अमक
ु कसरु घटाउनमा
देिख छ । कुनै ग तीबेगर मतृ कको ह या भएको कुनै ितवादीको के कित भूिमका र िह सा छ यही
ितवादीको कायबाट िनज हदैस मका सजायका पा आधारमा कसरु को मा ाअनस
ु ार सजाय िनधारण
बनेका छन् । य तो ग भीर अपराध गन ितवादीलाई हने हँदा एउटै िकिसमको अिभयोग दाबी भएका सबै
सजायमा राहत िदँदा आपरािधक कायले य पाउने । ितवादीह लाई समान सजाय हनपु छ भनी मा न
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला निम ने ।
उ टी गरी झु ा अिभयोग दाबीबाट फुसद पाउँ भ ने
ितवादीम ये के हीका हकमा सजाय
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । यी िनधारण हँदा Mitigating factors र के हीका हकमा
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Aggravating factors योग भएको िमलेन भ ने भएको पाइने ।
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा पिन
कितपय कसरु का लािग सजाय िनधारणमा
के ही िववेचना हनु आव यक देिखन आउँछ । फौजदारी यायाधीशलाई िववेक योग गन कुनै थान नै निदइएको
कानूनको उ लङ् घनका लािग सजाय िनधारण गदा र कितपय कसरु का लािग कसरु को मा ाअनस
ु ार
िविभ न िस ा त र अवधारणाह को योग हँदै सजाय िनधारण गन गरी िववेक योग गन अिधकार
आएको पाइ छ । Mitigating factors भ नाले कुनै यायाधीशलाई दान ग रएको पिन पाइ छ । के क तो
यि लाई अदालतले कसरु दार ठहर्याएपिछ िनजलाई अव थामा Aggragating factors अपनाउने र के
कम सजाय गन िलने आधारह लाई बिु झ छ भने क तो अव थामा Mitigating factors अनशु रण
Aggravating factors भ नाले कसरु को ग भीरता गन भनी हामीकहाँ छु ै कानून नभए पिन िविभ न
बढाउने र अिधकतम सजाय गन आधारह लाई कानूनमा एउटै कसरु का लािग सजायको यूनतम् र
बिु झ छ । Mitigating factors का लािग जो िव
अिधकतम हदको सजायस ब धी यव थालाई सोही
अपराध भएको छ । उसैको उ साहटको कारण अपराध
पमा बु न सिक छ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. को
घटाउन कसरु दार े रत भएको अव था, कसरु दारको यव थालाई Mitigating factors को अनस
ु रणका
मानिसक अव था, उमेर, उ अपराध घटाउन लािग िवधाियकाले यायाधीशलाई िववेक योग
कसरु दारको अ य त कम भूिमका, कसरु दारको गन अिधकार दान गरेको पमा बु न सिक छ ।
पूव आपरािधक रेकडको अभाव, अपराध घटाउन Mitigating factors को अनशु रण गदा कुनै कसरु मा
पीिडतको संल नतासमेत रहेको अव था, अपराध संल न यि लाई मािथ उि लिखत िविभ न आधारमा
गदाको अव था र प रि थित आिदको आधारमा कम सजाय िनधारण गन हो भने यही कसरु का
िवधाियकाले यूनतम् सजाय गन गरी कानूनमा लािग Aggragating factors अनशु रण गन मािथ
नै यव था ग रिदएको वा िनणयकता (Judge) उि लिखत आधारह देिखन आएमा सजायको मा ा
लाई त स ब धी िववेक योग गन अिधकार दान बढाउने हो । यसबाट Mitigating वा Aggravating
गरेको अव थाह पदछन् । जबक Aggragating factors सजाय िनधारणमा यायाधीशलाई ा
factors पटके अपराधी, पीिडतलाई पगु ेको ितको िववेकािधकारिसत स बि धत छ भ ने बिु झन आउने ।
ग भीरता, कसरु घटाउन कसरु दारको नेतृ वपूण
कसरु को मा ाअनस
ु ार सजाय हने भ ने कुरा
भिु मका, सामािजक पमा अ य त िनकृ र अनैितक पिन कुनै न कुनै पमा Mitigating वा Aggravating
मािनने कसरु , पदको आडमा ग रने कसरु र ू र factors िसत स बि धत िवषय हो । कसरु को मा ा
तथा यातनापूण तवरले ग रएको अपराध, अपराधमा भनेको त य र माणबाट कुनै कसरु घटाउन कुनै
घातक हितयारको योग आिद ज ता आधारमा यि को के क तो संल नता र भूिमका छ भ ने कुरा
िवधाियकाले अिधकतम् सजाय गन भनी कानूनमा नै िनधारण गन हो। कुनै वारदातमा मु य भई भूिमका िनवाह
यव था ग रिदएको वा िनणयकतालाई त स ब धमा गन, सहयोगस म गन, लाभ िलने, योजना बनाउने,
िववेक योग गन अिधकार दान गरेको अव थाह
वातावरण तयार ग रिदने आिद िविभ न भूिमकाह का
पदछन्, हा ो चिलत नेपाली फौजदारी कानूनमा लािग कानूनले छु ाछु ै भार तय गरेको अव थामा
पिन कसरु दारलाई कुनै कसरु का लािग दािय व बहन एउटै कसरु मा एकभ दा धेरै कसरु दारह को संल नता
गराउनेस ब धी िविभ न िस ा तह को यव था रहेको प र े यमा तीम ये येक कसरु दारको उ
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वारदात घटाउन के क तो र के कित भार पछ यही का छा भ ने ग जन िसंह जाले अनस
ु धानको ममा
कसरु को मा ा हन आउँछ । ततु मु ाका स दभमा तथा इजलाससम बयान गदा िनजह लाई पोल
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन, २०२९ गरेको भ नेबाहेक िनजह कसरु दार हन् भ ने अ य
को मािथ उि लिखत दफा २६(१) लाई हेदा गैरकानूनी कुनै वत र व तिु न माण पेस भएको उ पूरक
त रकाले उ दफामा उि लिखत कसरु गन यि लाई अिभयोगमा समेत उ लेख गन सके को नदेिखँदा एक
पचास हजार पैयाँदिे ख एकलाख पैयाँस म जना यि को भनाइलाई मा आधार मानी अ य
ज रवाना वा पाँच वषदेिख प वषस म कै द वा दवु ै वत माणबाट पिु नहँदास म कसरु दार मा न
सजाय हनेछ भ ने यव था देिख छ । जसअनस
ु ार यायोिचत नहने हँदा िनज १४ जना ितवादीह ले
सो कसरु मा संल नह को हकमा अिधकतम् र सफाइ पाउने ठहर भएको फै सला कानूनसङ् गत
यनू तम् सजायको यव था भएको अव था छ । देिखन आउने ।
ितवादी कायम भएकाम ये कसरु ठहर भएका जित
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
सबैलाई एउटै सजाय हनपु न भ ने िवधाियकाको ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोिजम कसरु को
मनसाय नभई मािथ उि लिखत िव ेषणसमेतका मा ाअनस
ु ार ितवादी मु ना जालाई १५ वष कै द
आधारमा कसरु को मा ाअनस
ु ार कानूनले िनधारण र .१,००,०००।– ज रवाना, ितवादी िवरबहादरु
गरेको अिधकतम र यूनतम् सजायको सीमािभ रही जालाई ८ वष कै द र .५०,०००।– ज रवाना
ितवादीह लाई सजाय कायम गरेको िचतवन राि य र ितवादी किवराज मगरलाई .१,००,०००।िनकु ज कायालयको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन ज रवाना हनेगरी िचतवन राि य िनकु ज
अदालतको फै सला यायसङ् गत देिखन आउने ।
कायालयबाट िमित २०६७।७।८ मा भएको फै सला
िमित २०६४।७।१२ को पूरक अिभयोगमा र ितवादीह ज रङ् गे भ ने ग ज िसंह जा, िव णु
कायम भएका अ य ितवादीह ले सफाइ पाउने ठहर काक , साइला थापा े ी, ढेडु काले बािनया े ी,
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको छै न भ ने यमबहादरु बािनया, ह र काक , िवरबहादरु अिधकारी,
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरस ब धमा यौपाने बाजे, यौपाने माइला, यौपाने साइला, च े
हेदा ितवादीह ग जिसंह जा, िव णु काक , चेपाङ् ग, पतु े माइला, राजु थापा े ी, याने थापाले
साईला थापा े ी, ढेडुकाले बािनया े ी, यामबहादरु अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याई राि य
बािनया े ी, ह र काक , िवरबहादरु अिधकारी, िनकु ज कायालयबाट िमित २०६९।८।७ मा भएको
यौपाने बाजे, यौपाने माइला, यौपाने साइला, च े फै सला सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
चेपाङ, पतु े माइला, राजु थापा े ी र याने थापासमेत हेट डाबाट िमित २०७०।२।१४ मा भएको फै सला
१४ जनाका हकमा िमित २०५६।५।३० को ततु िमलेको देिखँदा सदर हने ।
वारदातमा संल नता रहेको भ ने कुरा कही ँकतैबाट इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
पिु हन आउँदैन । प ाउ परी इजलाससम बयान क यटु रः च ा ितम सेना
गन मु ना जालगायत अ य ितवादीह ले पिन इित संवत् २०७३ साल वैशाख १६ गते रोज ५ शभु म् ।
उ वारदातमा िनज ितवादीह को संल नता िथयो
८
भनी पोल गरेको अव थासमेत िव मान देिखँदैन । मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
उि लिखत १४ जना ितवादीह का हकमा ितवादी ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RB-०२७८,
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करारको प रपालना गराइ पाऊँ, संिजव े िव. हने ।
मधुसुदनलाल े
इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ को यव था क यटु र: च ा ितम सेना
आपत्कालीन अव थाको लािग यायलाई म यनजर इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् ।
राखी दान हने अ त रम कृितको आदेश हो । यो
§ यसै लगाउको ०७१-CI-१५९५, उ ेषण,
आदेशबाट यायको संर ण हनु आव यक ह छ । दफा
स जीव े िव. मधुसुदनलाल े समेत
८७ ले िज ला अदालतको सु अिधकार े को ठाउँ
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
िलई यावत् सबदु माण बझ
भएको छ ।
ु ी यो प ले यसो गरेको,
यसले यसो गरेको भनी िचरािचरा के लाई फै सला गन
९
काम गदन । दफा ८७ को उपचार खो ने प को हकमा मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
भएका माणह िववादरिहत हनु आव यक हने ।
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-११४७,
िज ला शासन र हरीज तो िनकाय कत य यान, महेशकुमार भ डारी िव. नेपाल सरकार
जसलाई शाि त सरु ा कायम गन धौधौ पछ ।
ग भीर रोगको बारेमा कुनै पिन िववरण
ितनले शाि त सरु ाको बहाना बनाई थानीय र िलखत ितवादी वा िनजका आफ तह बाट
शासन ऐनको दहु ाई िदई ततु करार िवषयमा स तोषजनक पमा सु तहमा आउन नसके बाट
हात हालेको िन कै आपि जनक र पूरै अवैध छ । मगज िब ेको भ ने ितवादी र िनजका आफ तह को
यसको जित भ सना गरे पिन पु दैन । तर गलतै भए कथनलाई आधार बनाउन िम ने देिखँदैन । यी
पिन रे टुरे टका सरसामान रे टुरे टबाट उिठसके बाट ितवादीले सु अदालतमा नै सबै कुराको िजिकर
रे टुरे ट आ नो पूव कलेवरमा रहन नसके को प िलनु र त स ब धी माण पेस गनु आव यक
छ । उ कायले करारको िवषयव तमु ा आधारभूत ह छ । यी ितवादीबाट य तो कुनै पिन माण आउन
प रवतन याएर करारलाई frustrate पारेको छ नसके को र िमिसल संल न माणह ले ितवादीबाट
भ दा पिन ह छ । उता िनवेदकले घरधनीलाई बहाल भएको यावत् यवहार स े मािनसको भएकोले मल
ु क
ु
निदएको, ह लाख ला गरेको र शाि त सरु ामा खलल ऐन, द डसजायको महलको १ नं. अनस
ु ार आफूलाई
परु याएको
िववाद पिन छँदछ
ै । आपसमा फौजदारी हने सजाय हनहु दँ नै भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
्
गरी करारको प रपालनाको स दभमा उ दफा ८७ पु न स ै न । यी ितवादी िव को अिभयोग दाबी पु ने
बमोिजम आदेश गनु कदािप िहतकर हँदैन । िनवेदकले ठहर्याई ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
िज ला शासन र हरीसमेतको अघलो देखाई महलको १ र १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
िनजह िव
उजरु गन साहस गनपनमा
करार ज मकै द गरेको बारा िज ला अदालतको फै सला
ु
उ लङ् घन भई िवषयव तमु ा आधारभूत प रवतन सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
भएको अव थामा करार ऐन २०५६ को दफा ८७ २०६८।९।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
समातेर ततु िनवेदन िदएकोलाई उिचत कानूनी
ितवादीको वा य जाँच के किहले
माग अवल बन गरेको भ न निम ने हँदा पनु रावेदन भएको भ नेस ब धमा डा मोहनराज े ले गरेको
अदालत, बटु वलले िनवेदकको िनवेदन खारेज गरेको बकप मा िमित २०६६।१२।२९ मा ितवादीको
िमित २०७१।७।२६ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर जाँच भएको र मानिसक अ पताल, लगनखेलको
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िमित २०६७।४।१८ को प बाट यी ितवादी उ
अ पतालमा िमित २०६७।१।१५ मा भना भएको
इजलास नं. ६
देिख छ । दवु ै जाँच वारदातको लामो समय ९।१०
मिहनापिछ भएबाट ितवादीलाई सो रोग किहलेदिे ख
१
लागेको र किहले पराका ामा पगु ेको भ ने कुरा प मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
हँदनै । तथािप जनु सक
ु ै समयमा लागेको भएपिन यी गोपाल े , ०६८-CR-००३८, ०६८-RCितवादी major depressive episode with ०१०९, कत य यान, नेपाल सरकार िव. बाबुराम
suicidal attempt रोगबाट पीिडत रहेको भनी रानामगरसमेत, नेपाल सरकार िव. बाबुराम रानामगर
िवशेष बाट ितवादीको जाँच भई राय र बकप
ितवादी बाबरु ाम रानामगरले मतृ क िवनोद
समेत भएकोलाई अिव ास गनपन
ु कुनै कारण ब छौडीलाई धा रलो हितयार छुरा हार गरी सोही
छै न । रोगी छोरीबाट आफूलाई आिथक ित पगु क
े ो चोटका कारण मृ यु भएको कुरामा िववाद देिखँदनै ।
र भिव यमा थप ित पु ने स भावना भएबाट आफू छुराज तो धा रलो हितयारले हार गदा मा छे मन
र छोरी दवु ैको भिव य सख
स छ भ ने सामा य कृितको जानकारी हारकतालाई
ु द् नहने कुराका अित र
ततु ह यामा सो रोगको पिन मह वपूण भाव िथएन होला भ न िम दैन । घाइते िदपबहादरु
रहेको मा नु पछ । यी कुरा द डसजायको महलको ब छौडीलाई हार गरेको च कु िवनोद ब छौडीलाई
१ नं. को प रिधिभ पन नसके पिन अ.बं. १८८ नं. ला न गएको हो िक भ ने स दभमा हेदा यी ितवादीले
को प रिधिभ परेकै देिख छ । बेलायतमा पिन य ता घाइते िदपबहादरु ब छौडीलाई पिहला नै टाउकोमा
ितवादी murder कसरु मा हने ज मकै दकै सजायको च कु हार गरी घाइते बनाई िदपबहादरु ब छौडी
भािगदार हने नभई manslaughter कसरु मा हने भइु मँ ा लिडसके को देिख छ । मेरो दाजल
ु ाई िकन छुरा
ज मकै दस मको तजबीजी सजायका भािगदार हने हार गरेको भनी भनेकोमा त कालै ितवादी बाबरु ाम
देिख छ । उ रोगले गदा ितवादीले यसै पिन रानामगरले मतृ कको पेटमा छुरा हार गरी मटु ु ज तो
श त सजाय पाएका छन् । यी कारणह ले गदा यी संवेदनशील अङ् गमा चोट लागी सोही चोटका कारण
ितवादीलाई हदैस मको ज मकै दको सजाय गन मृ यु भएको त यलाई यी ितवादी बाबरु ाम रानामगरले
यायोिचत हने देिखँदनै । तथािप यी ितवादीलाई उ
अ यथा भ न सके कोसमेत पाइँदनै । वारदात थलमा
रोगको पनु राविृ नहने र ितवादी पूववत् मािनसको उपि थत कुनै पिन मािनसले यी ितवादीलाई
िजउ यानको लािग खतरा नहनेतफ वादी नेपाल दीपबहादरु ब छौडीले च कु हार गरेको र सोही
सरकारले सचेत रहनु आव यक छ । ती सब िज मेवारी च कु खोसी िवनोद ब छौडीलाई हार गरेको भनी
वादी नेपाल सरकारबाट पूरा हनेछ भ ने अपे ा रा दै बकप समेत गरेको पाइँदैन । च कुमािथ ठोिकएको
ितवादीलाई ज मकै दको सजाय गदा पन भई िनजलाई कारण लागेको हो भ ने कुरा ितवादी बाबरु ाम
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम तजिबजी १० वष कै द हने । रानामगरले सु अदालतमा भएको बयानमा लेखाई
इजलास अिधकृतः मक
िदए पिन घाउको कृित हेदा साङ् घाितक िकिसमको
ु ु द आचाय
क यटु रः च ा ितम सेना
भएकोले च कुमािथ ठोिकन गएको कारणले घाइते
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २० गते रोज २ शभु म् । भई मरेको भ ने ितवादीको िजिकर प यारलायक
नदेिखने ।
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मािथ करणमा िववेिचत आधार माणबाट िमन साद भ राई र जङ् गबहादरु रानामगरको हकमा
यी ितवादी बाबरु ाम रानामगरले च कु हार िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको
गरी घाइते भएको िवनोद ब छौडीको सोही चोट पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पीरबाट मृ यु भएको त य थािपत भएको हँदा
ितवादी बाबरु ाम रानामगरको हकमा
िनज ितवादी बाबरु ाम रानामगरलाई मल
ु क
ु ऐन, वारदातको समयमा िनजको उमेर १७ वषको मा
यानस ब धीको महलको १ नं. तथा १३(३) नं. को भएको देिख छ । थानीय मेला जा ा भएको यी
िवपरीतको कसरु मा ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम ितवादीसमेतका यि ह बसी सु तला िकनी
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी गोरखा खाइरहेको थानमा मतृ कका दाजु िदपबहादरु ब छौडी
िज ला अदालतबाट िमित २०६६।८।१५ मा भएको नसाले माि ई सु तला कुि चिदएकोले त काल झडप
फै सला सदर गन पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित भएको देिख छ । ितवादी बाबरु ाम रानामगर र मतृ क
२०६७।१०।९ को फै सला सदर हने ।
िवनोद ब छौडीको उमेरसमेत समान रहे भएको
मौकामा कागज गन जाहेरवाला िव णबु हादरु देिखएको छ । मतृ कसँग यी ितवादीको पूव रसइवी वा
बािनयाले मौकामा लेखाउन नसके को कुरा पिछ वैमन यता रहेको भ ने िमिसल संल न कुनै पिन त य
अदालतमा बकप गरेको कुरालाई िव सनीय माणह बाट खु न आएको देिखँदनै । वारदातको
मा न िमलेन । ितवादी बाबरु ाम रानामगरलाई ज रया यी ितवादी र िवनोद ब छौडी नभई िनजका
मतृ क िवनोद ब छौडीलाई मान बचन िदएको कुरा दाजु िदपबहादरु ब छौडीबाट भएको देिख छ । िनज
जाहेरी दरखा त, व तिु थितका मािनसह को ितवादीले िनजलाई माछु नै भनी च कु हार गरेको
कागज, अ य ितवादीह को बयान िनज ितवादी होइन भनी बयान गरेको देिखएबाट मान योजना, पूव
िमन साद भ राईको अनस
ु धान अिधकारी तथा रसइवीको अभाव रहेको अव थामा वारदात थलमा
अदालतसम को बयान र सा ीह को बकप समेतका भएको सामा य िववादको कारण त काल उठेको रस
िमिसल संल न कुनै पिन कागज माणबाट पिु
था न नसक गरेको हारको कारण िवनोद ब छौडीको
हनसके को नदेिखने ।
मृ यु भएको देिखँदा ितवादी बाबरु ाम रानामगरलाई
अका ितवादी जङ् गबहादरु रानामगरको ऐनबमोिजम हने हदैस मको सजाय गदा चक पन
हकमा उ वारदातमा संल न भई यान मान कसरु जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
गरेको भ ने कुनै ठोस र वत माणले पिु हन १८८ नं. बमोिजम कै द सजाय घटाई सजाय गन
सके को पाइँदैन । यी ितवादी जङ् गबहादरु रानामगर मनािसब हने भनी १० (दश) वषको कै द सजाय गन
उ वारदात समयमा उपि थत भएको कुरा च मिदद भनी पनु रावेदन अदालत, पोखराको राय मनािसबै हँदा
गवाहा, जाहेरवाला कसैले अनस
ु धान अिधकारी ितवादी बाबरु ाम रानामगरलाई १० (दश) वष कै द हने
तथा अदालतमा बकप गदासमेत खल
ु ाउन सके को ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
नपाइने हँदा ितवादीह िमन साद भ राई र नस ने ।
जङ् गबहादरु रानामगरलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको क यटु र: ेमबहादरु थापा
िमित २०६७।१०।९ को फै सला िनज ितवादीह
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३१ गते रोज २ शभु म् ।
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२
िवपरीतको कसरु मा ऐ. महलको १३(१) नं. बमोिजम
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
सव वसिहत जनमकै दको सजाय गन गरेको पनु रावेदन
गोपाल े , ०६८-CR-०९४७, कत य यान, छोटु अदालत, पोखराको िमित २०६८।७।२७ को फै सला
भ ने सौबल तामाङ िव. नेपाल सरकार
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
ितवादी छोटु भ ने सौबल तामाङको हकमा िजिकर पु न नस ने ।
मािथ िववेिचत आधार माणबाट मतृ क देवबहादरु
ितवादी छोटु भ ने सौवल तामाङको हकमा
नेपालीलाई फलामको रडले टाउकोमा हार गरी यी ितवादी र मतृ क बािहर होटलमा सँगै बसी र सी
सोही चोडपीडाले मृ यु भएको त य थािपत भई खाई ितवादी ब ने गरेको डेरा कोठामा आई ितवादी
रहेको देिख छ । फलामको रडज तो व तल
ु े पटक कोठाबािहर िन के को समयमा मतृ कले ितवादी सु ने
पटक टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गदा िव तारामा िपसाब फे रिदएको िवषयमा िववाद उठी
मा छे मन स छ भ ने सामा य कृितको जानकारी मतृ कले यी ितवादीलाई २/४ थ पड िहकाएकोमा
हारकतालाई िथएन होला भ न िम दैन । मतृ क िनज ितवादीले त कालै ढोकामा लगाउने गजबारको
देवबहादरु नेपालीले च कुले ताके कोमा के ही नगरे पमा यु हने फलामको रडले मतृ कको टाउकोमा
आफूलाई मान स ने अव था िथयो भ नेतफ िवचार हार गरेको देिखएको छ । मतृ कलाई मान पन भ ने
गदा ितवादी छोटु भ ने सौबल तामाङलाई मतृ क पूव रसइबी वा वैमन यताको कारण ितवादीले हार
देवबहादरु नेपालीले च कुज तो हितयार ताके का गरेको भ ने िमिसल संल न कुनै पिन त य माणह बाट
हन् िक भ नलाई िनज ितवादीको शरीरमा कुनै खु न आएको देिखँदनै । िनज ितवादीले मतृ कलाई
घाउचोट देिखँदैन घटना थलबाट च कु बरामद माछु नै भनी फलामको रड हार गरेको होइन भनी
हनसमेत सके को देिखँदनै । वारदात थलमा उपि थत बयान गरेको देिखएबाट मान योजना, पूव रसईवीको
िग साद गु ङले मतृ कले यी ितवादीलाई २/४ अभाव रहेको अव थामा वारदात थलमा भएको
पटक गालामा िहकाएका यसपिछ ितवादीले सामा य िववादको कारण त काल उठे को रस था न
फलामको रडले मतृ कको टाउकोमा हार गरेका हन् नसक त काल उपल ध भएको रडको हारको
भनी बयान गरेका छन् । िग साद गु ङले मतृ कले यी कारण देवबहादरु नेपालीको मृ यु भएको देिखँदा
ितवादीलाई च कुले ताके को भनी बयानसमेत गरेको ितवादी छोटु भ ने सौबल तामाङलाई ऐ बमोिजम
पाइँदैन । अतः मतृ क देवबहादरु नेपालीले आफूलाई हने हदैस मको सजाय गदा चक पन जाने देिखएकोले
च कु ताके को र के ही नगरे आ नो यान स ने भ ने मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं.
ितवादीको िजिकर प यारलायक नमािनने ।
बमोिजम कै द सजाय घटाई सजाय गन मनािसब हने
मािथ िववेिचत आधार माणबाट यी भनी ७ (सात) वषको कै द सजाय गन भनी पनु रावेदन
ितवादी छोटु भ ने सौवल तामाङले फलामको रडले अदालत, पोखराको राय मनािसबै हँदा ितवादी छोटु
टाउकोमा हार गरी घाइते भएका देवबहादरु नेपालीको भ ने सौबल तामाङलाई ७ (सात) वष कै द हने ।
सोही चोटपीडाबाट मृ यु भएको त य थािपत भएको इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
हँदा िनज ितवादी छोटु भ ने सौबल तामाङलाई क यटु र: ेमबहादरु थापा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. को इित संवत् २०७३ साल जेठ ३१ गते रोज २ शभु म् ।
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३
हने ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-००९४, उ ेषण / क यटु र: िसजन रे मी
परमादेश, िमस ल राइन िव. धनुषा िज ला अदालत इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभु म् ।
बहिववाह मु ाका ितवादी यी िनवेदकलाई
४
धनषु ा िज ला अदालतको िमित २०६७।५।२१ को मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
फै सलाले २ वष कै द र . १५,०००।- ज रवाना शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०९४५, उ ेषण /
भई सो फै सला अि तम रहेको अव था छ । उ
परमादेश, स यनारायण म डल िव. सुकु बासी सम या
कै द ज रवाना बझ
ु ाउन आफै ँ समपण नगरी सोबाट समाधान आयोग िज ला कायालय, सुनसरीसमेत
ब न वा रसमाफत िमित २०७०।१।१० मा ततु
गाउँ िवकास सिमितको कायालय, ह रपरु
रट िनवेदन दता भएको पाइ छ । संिवधान र ऐन सनु सरीले सक
ु ु बासी सम या सामाधान आयोग,
कानूनबमोिजम थािपत सािधकार िनकाय िज ला िज ला सिमित, सनु सरीलाई लेखेको च.नं. २१६
अदालतले कानूनी ि याअ तगत रीतपूवकको िमित २०६७।८।२१ को प मा वेचनीदेवी म डलको
समा ान जारी गदा अदालतमा अनपु ि थत रही हाल िनवेदनअनस
ु ार स बि धत िक ामा गई सजिमन
आएर द ड ज रवानाबाट उ कन असाधारण अिधकार बु दा िक.नं. ४२६ को ०-२-१४ ज गाको कुनै माण
े बाट कानूनस मत भएको फै सलालाई वा रसमाफत नभएको र उ ज गा हालस म वेचनीदेवी म डलले
चनु ौती िदने काय कानून र यायको रोहमा उिचत मा न खाइरहेको भनी खल
ु ाई सजिमनको ितिलिपसिहत
नसिकने ।
िलिखत जवाफमा पेस भएका कागजातह िमिसल
त यको िव ेषण र माणको मू याङ् कन संल न रहेको पाइ छ । िक.नं. १३१ े फल ०-३गरी भएका आदेश र फै सलामा अमूक मु ाको त य १० िनवेदकले बाबक
ु ा पालादेिख भोग गरेको िथयो
र माणको मू याङ् कनबाट ितपािदत निजर सबै भनी देखाएको आधारमा त कालीन २०५५ सालको
अव थामा लागू ह छ भ नु यायोिचत हँदनै । अतः सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िज ला सिमित,
िनवेदकले भनेअनस
ु ार िनजको नाउँको तामेली याद सनु सरीले उ ज गा िक ाकाट गरी िक.नं. ४२५ को
कानूनी तथा यावहा रक कुनै प बाट पिन बेरीतको ०-०-१६ ज गा वेचनीदेवी म डलको नाउँमा र िक.नं.
नदेिखँदा र िनवेदकले व छ र उिचत सनु वु ाइको ४२६ को ०-२-१४ ज गा यी िनवेदक स यनारायण
मौका पाएको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण म डललाई िदने गरी भएको िनणय पिछ आएर
तथा परमादेश जारी गन निम दा ततु िनवेदनमा वा तिवक भोग फरक रहेको यथाथता प ा लगाई सो
िवप ी बनाइएको धनषु ा िज ला अदालतबाट फै सला आयोगकै िनर तरताका पमा रहेको २०६६ सालको
भएको बहिववाह मु ाको स कल िमिसल िनवेदनसाथ आयोगले पिछ िक ाकाट भई कायम हने अव था भएमा
संल न भई अवलोकन भइसके को ि थितमा िवप ीका मालपोत कायालय, सनु सरीबाट िनणय सधु ार ग रिदन
नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गनको
ु कुनै औिच य लेखी पठाइिदने भनी भएको िमित २०६७।१०।१९ को
नदेिखँदा थम ि मा नै ततु िनवेदन खारेज हने सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोग िज ला सिमित
ठहर्याई िमित २०७०।१।१५ मा भएको पनु रावेदन सनु सरीको िनणयलाई अिधकारिवहीन िथयो भनी
अदालत, जनकपरु को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर मा न निम ने ।
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व तगु त त यबाट िनवेदकको िनिववाद बयान गरेपिन अनस
ु धानको ममा याद थप
हक भोग नै थािपत हन नसके को हँदा उ दाबीको हने स दभमा हरीले आफूलाई कुटिपट गरेकोले
ज गामा यी िनवेदकको सा पि क हक हनन् भएको जँचाई पाऊँ भनी कुनै िनवेदन ततु गन सके को
भनी मा न सिकएन । यसथ िनवेदकको िनवेदन नदेिखएकोले अिधकार ा अिधकारीसम को सािबती
मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहन परेन भनी खारेज कुटिपटबाट भएको मा न नसिकने हँदा अिधकार ा
हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित अिधकारीसम को सािबती माण ऐन, २०३१ को
२०६९।५।१८ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर दफा ९(१) र ९(२) बमोिजम माणमा िलन िम ने
हने ।
नै देिखयो । यसमा पिन ितवादीले अनस
ु धानको
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
ममा गरेको बयानमा उ लेख गरेको थानमा नै
क यटु र: िसजन रे मी
खक
ु ु री बरामद भएको देिख छ । घाँटी, हातलगायतका
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभु म् । शरीरका भागमा धा रलो हितयारले कािटएको घाउ
५
रहेको भ ने लास जाँच मचु ु का, मतृ कको घाँटी र हात
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
कािटएको अव थामा रहेको देिखएको मतृ कका िमिसल
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-०१५५, कत य यान संल न फोटाह र मतृ कको मृ यक
ु ो कारण Sharp
/ चोरी, नेपाल सरकार िव. कुमार भ ने िमनबहादुर Force Injuries to the Neck भनी उ लेख भएको
आलेमगर
शव परी ण ितवेदन हनक
ु ा साथै बरामदी खक
ु ु रीमा
मतृ क िमठुमाया बखतीको मृ यु के कसरी मानव रगत लागेको भ ने कुरा के ीय हरी िविध
भएको रहेछ भ नेतफ िवचार गदा मतृ कको लास जाँच िव ान योगशाला, महाराजग ज, काठमाड ले गरेको
मचु ु कामा घाँटी, हात र हातको ह के लालगायतका परी णबाट देिखएकोले यी ितवादीको अिधकार
शरीरको भागमा धा रलो हितयारले कािटएको घाउ रहे ा अिधकारीसम को बयान समिथत भएको देिखँदा
भएको देिखएको र शव परी ण ितवेदनबाट मृ यक
ु ो ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको त यको पु ् याइँ
कारण sharp force injuries to the neck भनी भएको पाइने ।
खल
चोरी गन उ े यले ितवादीसमेत मतृ क
ु ी आएको देिखएकोले िनज िमठुमायाको मृ यु
वाभािवक पमा भएको नभई धा रलो हितयारले िमठुमाया बखतीको घरमा रातको समयमा धा रलो
घाँटीसमेतमा हार गरी कत य गरी मारेको त य हितयार खक
ु ु रीसमेत िलई वेश गरी मतृ कको धनमाल
मािणत हन आउने ।
चोरी ग रिलने ममा यी ितवादीसमेतले मतृ कको
घटना मसिहतको त यमा सािबत हँदै घाँटीलगायतका अङ् गमा धा रलो हितयार खक
ु ु रीले
यी ितवादी कुमार भ ने िमनबहादरु आलेमगरले हार गरी िमठुमायालाई कत य गरी मारी िनजको
मतृ क िमठु बखतीको घाँटीमा खक
ु ु रीले हार गरेको धनमालसमेत चोरी गरेको मािणत हन आएकोमा
भनी यी ितवादीउपर पोल गरी ितवादीह
ेम ियनकै हारले मा मतृ कको मृ यु भएको नदेिखएकोले
लामा, या ले भ ने िवमल लामा र िदपेस ख ीले ितवादीम येका कुमार भ ने िमनबहादरु आलेमगरलाई
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गरेको देिखयो । अिभयोग दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
हरीले कुटिपट गरी कसरु मा सािबती बयान गराएको महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द र चोरीतफ
भनी ितवादीले काठमाड िज ला अदालतमा चोरीको १४(१) नं. बमोिजम १ मिहना १५ िदन कै द
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र बरामदी िबगो . ३,०००।- को डेढी बढाई ज रवाना
. ५०,०००।– पन ज मा रोपनी ८-३-० म येबाट
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै िक.का गरी उ र पूवबाट ज मा १-०-० रोपनी र
देिखन आउने ।
ेमबहादरु को भागमा ऐ.ऐ िक.नं. ९० को ज गाबाट
ितवादी कुमार भ ने िमनबहादरु पि म उ रप पन गरी ज मा २-०-० रोपनी ज गा
आलेमगरलाई चोरी र कत य यानको कसरु दार भागमा परेको, बाँक अ य चल अचल ीस पि
ठहर्याई अिभयोग दाबीअनस
ऐन, अ य अंिशयारह ठूली नानी थापा, ह रबहादरु थापा,
ु ार मल
ु क
ु
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम िशवबहादरु थापा, बाबरु ाम थापासमेत जना चारको
ज मकै दसमेत सजाय हने ठहर्याएको पनु रावेदन बराबर हक हने गरी पिछ चाहेको जनु सक
ु ै समयमा
अदालत, पाटनको िमित २०६८।१०।१७ को फै सला बराबर छुट्याई िलन पाउने गरी हाल एकासगोलमै
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
रहने पिछबाट अंिशयारह म ये बाबरु ाम थापा अथवा
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
िनजका अ य कुनै हकवाला अंिशयार नआएमा सबै
क यटु र: ेमबहादरु थापा
अंिशयारले बराबरी गरी ब डा गरी िलन खान पाउने छन
इित संवत् २०७३ साल जेठ १६ गते रोज १ शभु म् । भ ने यहोरा उ भरपाईमा उ लेख भएको देिखने ।
६
िलखतमा भएको यहोरा हेदा यी वादी र
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ितवादीबीच अंशब डा नभई मूल पख
ु ाबाट मानो
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०९७०, अंश छु ई िभ नािभ नै भएको भ ने देिख छ । वादी
चलन, र नकुमारी थापा िव. ेमबहादुर थापा
धनबहादरु थापा र ितवादी ेमबहादरु थापाबीच िपता
हामीह बीच मानो छु एर पिन हा ो बाजे झंकबहादरु को पैतक
ृ स प ीमा ब डा भएको भ ने
तथा िपताको पैतक
ृ स पि हालस म अंिशयारबीच देिखँदनै । यी वादी ितवादीह ठूली नानी थापा,
ब डा नभएको कारणले अंिशयारह लाई घर यवहार ह रबहादरु थापा र िशवबहादरु थापासँग मानो छु ई
चलाउन गा ो पद आएको कुरा महसस
ृ िभ नािभ नै ब दै आएको र घर यवहार चलाउन
ु गरी पैतक
स पि आपसमा िलनिु दनु म जरु भई तपिसलबमोिजम िनजह बाट उि लिखत ज गा बझ
ु ेको देिखयो । मूल
बिु झिलन सहमित भएको हँदा पिछ फलानाले यसरी हाँगाका चेतबहादरु थापाबाट यी वादी ितवादीले अंश
यित दबाए िछपाएको छै न भनी धनबहादरु थापा र बझ
ु ेको देिखए तापिन यी दईु भाइबीच उ ब डाप मा
ेमबहादरु थापाले अंश भरपाई िलखत सहीछाप गरी िभ नािभ नै भयौ भनी लेिखनु पनमा सो यहोरा
एक ित बिु झिलय िदय भनी िलखतमा उ लेख गरी उ लेख भएको नदेिखने ।
धनबहादरु को भागमा का.िज सीतापाइला ४ को िक.न
ितवादीतफका िव ान् व र अिधव ाह ले
९० को पूव उ र िसमाना िक.नं. ६४२ पन र पि म बहसको ममा यी वादी ितवादीका िपता झंकबहादरु
दि ण पत ज गा, यित चार िक लािभ मोल . थापाको नाउँमा कुनै स पि िथएन, धनबहादरु र
५०,०००।– पन ज गा ज मा रोपनी ४-५-० म येबाट ेमबहादरु लाई छु ् याउनको लािग अंश भरपाई भएको
िक ाकाट गरी िक.न ६४२ साँध पन गरी ज मा रोपनी हो । ियनीह ले आ-आ नो अंश भाग बझ
ु ेका छन्
१-०-० को िक ा १, का.सीतापाइला ४ मा पन िक.नं. भ ने िजिकर िलएतफ िवचार गदा उि लिखत िमितको
८८ को पूव पि म उ र िसमाना पत ज गा र दि ण अंश भरपाइको िलखतमा यी वादी ितवादीलाई
िसमाना िक.नं. ८९ पन यित चार िक लािभ को मोल छुट्याउने अंश भरपाई गरेको भ ने र हामी दईु दाजभु ाइ
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अलगअलग भय भनी कुनै यहोरा उ लेख भएको उपिनयम २(क) बमोिजम स वा गन अिधकार ा
नभई चेतबहादरु को हाँगातफबाट अंश बझ
ु ेको देिखँदा अिधकारीले गरेको स वा संशोधन तथा िमलानको
उ ब डाप बाट यी वादी ितवादी पिन अंश बझ
ु ी एक लािग स वा गन अिधकारीभ दा एक तहमािथको
अकामा िभ न भएका हन् भ न िम ने नदेिखने ।
अिधकारीसम िनवेदन पेस गनपन
कानूनी
ु
िमित २०५१।३।५ को अंश भरपाइमा यव था रहेको देिख छ । िनवेदकले आ नो रट
चेतबहादरु थापाको हांगाबाट झंकबहादरु थापाको िनवेदनको यहोरामा नै िनजलाई स वा गन िनकाय
हाँगाका स तान यी वादी ितवादीले अंश बझ
ु ेको वा अिधकारीभ दा एक तहमािथको अिधकारी वा
देिखएको तर झंकबहादरु थापाका स तान यी वादी िनकायमा िनवेदन िदएको तर दता गन नमानेको भ ने
ितवादीबीच अंश भरपाई भएको कुरा सो पा रत िजिकर िलएको देिख छ । यसरी िनवेदन िदँदा दता गन
िलखतबाट देिखन नआएकोले सो िलखतको आधारमा इ कार गरेको भ ने दाबी मािणत हन सके को पिन
वादी ितवादीह छु ी िभ न भएकोले अंशब डा गनु देिखँदनै । यसबाट वैकि पक उपचारको यव था ऐनमा
नपन भनी काठमाड िज ला अदालतको फै सला उपल ध भइरहेको भ ने त यलाई िनवेदक वयम्ले
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित पिन वीकार गरेको अव थामा सो यव थाको उपयोग
२०६६।१०।४ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखएकोले नगरी रट े ािधकार आकिषत हन स ने नदेिखने ।
उ टी हने ठहछ । यी वादी ितवादीसँग अंशब डा
यसरी मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
नभई सगोलका अंिशयार देिखएकोले मानु छु ने िमित िनवेदकलाई कानूनमा यव था भएबमोिजमको
कायम गरी तायदातीसमेत िलई ब डा ला ने स पि कायिविध अपनाई तोिकएको मापद ड र ि या ारा
ब डा गनपन
ु भएकोले सो यक न गन ममा जो जे अिधकार ा अिधकारीबाट स वाको िनणय भएको
सबतु माण बु नु पन हो बझ
ु ी कानूनअनु प िनणय देिखएको र सो िनणयउपर वैकि पक उपचारको
गनु भनी प ह लाई तारेख तोक िमिसलसमेत पनु ः यव थासमेत रिहरहेको अव थामा रट े ािधकार
इ साफको लािग पनु रावेदन अदालत, पाटनमा पठाई आकिषत हन स ने अव था नदेिखने ।
िदने ।
इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
इजलास अिधकृत : कोशले र वाली
क यटु र: िसजन रे मी
क यटु र: मे बहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार ८ गते रोज ४ शभु म् ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ १७ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी देवे
गोपाल े र मा. या.
इजलास नं. ७
ी सारदा साद िघिमरे, ०७३-WH-००२७,
ब दी य ीकरण, च बहादुर भ ने चैनबहादुर देवान
१
िव. गृह म ालयसमेत
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
अिधकार ा
िनकायको वे छा र
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०८४७, उ ेषण, विववेकमा नै य तो छुट सिु वधा िदने कुरा िनभर
राजनारायण म डल िव. वा य तथा जनसङ् या रहने र सु सजायमा छुट पाउनेस ब धमा बनेको
म ालयसमेत
कायिविध, २०७१ ले पिन नकारा मक सूचीमा परेको
वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० को ग भीर अपराधमा सजाय पाएका यि लाई य तो छुट
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निदइने यव था गरेको र सोही ावधानअनस
ु ार नेपाल िनवेदन िजिकर पु न नस ने ।
सरकारबाट िनजलाई छुट िदएको नदेिखँदा आफूले इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
छुट पाउनपु छ भ ने िनवेदन िजिकर मनािसब पिन क यटु र: ेमबहादरु थापा
देिखँदनै । जहाँस म ०७१-WH-००५१ नं. को रट इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज ४ शभु म् ।
िनवेदनमा जे नाग रकलाई कै दमा छुट िदने िवषयमा
३
यस अदालतबाट आदेश जारी भएको भ ने िजिकर मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा
छ सोस ब धमा हेदा उ आदेश पिन “कारागार खड् का, ०७१-WO-०९२३, उ ेषण / परमादेश,
शासनले हेन कै द छुटस ब धी िवषय याियक नभई कृ ण शमा िव. अ चल हरी कायालय, जनकपुरसमेत
शासिनक कृितको देिख छ । अदालतको काम
हरी हव दार कृ ण शमाले िमित
कारवाहीको कृितले पिन यसो गन िम दैन” भनी रट २०७०।१२।२१ गते रातको १०:०० बजेदेिख
खारेज गरेको देिखने ।
०२:०० बजेस म िनजको कमा डमा आयवु द
रट िनवेददनको करण नं. ८ मा यसै िवषयमा चोकमा िपके ट खिटई िनजसँग खिटएको हरी जवान
उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलाससम आशनारायण यादव ड् यटु ीमा िढला आएको भनी िववाद
ब दी य ीकरणको रट िदई खारेज भएको भ ने भई हात हालाहाल गरी हरी जवानको साथमा रहेको
उ लेख भएको देिखएबाट समेत उ च अदालत, राइफल भाँिचन गएको स ब धमा िनजलाई हरी
िवराटनगर, इलाम इजलासको सो आदेशउपर िच िनयमावली, २०७१ बमोिजम प ीकरण माग गरी
बझ
ु ाई पनु रावेदन नगरी सोही िवषयमा पनु ः अक ब दी छानिवन भइरहेको अव थामा िमित २०७१।१।२८
य ीकरणको िनवेदन यस अदालतसम दायर हन गते ीमती िबरामी भएको भनी िदन १ भैपरी िबदा
आएको देिखँदा एकपटक िनणय भइसके को िवषयमा वीकृत गराई घर गएकोमा िमित २०७१।१।२९ गते
पनु रावेदन नगरी छु ै ब दी य ीकरणको िनवेदन आफै ँ ले चलाएको मोटरसाइकल दघु टना भई घाइते
िलई आएकोलाई कानूनस मत मा न पिन निम ने ।
भएपिछ इलाका हरी कायालय, भरतपरु धनषु ाबाट
आफूलाई ितवादी बनाइएको उि लिखत घटना िववरण कागज गदा िनजको साथबाट हरी
जबरज ती करणी मु ामा पनु रावेदन अदालत, हव दार कृ ण शमा लेिखएको प रचयप थानइलामको फै सलामा िनजले िच बझ
ु ाई पनु रावेदन १, हरी सहायक िनरी क कृ ण शमा लेिखएको
नगरेको, यसै िवषयमा उ च अदालत िवराटनगर, प रचयप थान-१ र कृ ण शमा सवारी चालक
इलाम इजलासबाट फै सला भइसके को, पनु रावेदन अनमु ितप थान-१ समेतका कागजप फे ला परेको
अदालत, इलामबाट ितपूितको हकमा सु ले देिख छ । िनज हरी हव दार कृ ण शमा नेपाल हरी
तोके को अङ् क कम गरेको भए पिन कै दको हकमा संगठनको हरी हव दार दजाको कमचारी रहनभु एको
सु ले िनधारण गरेको कै द अविध यथावत् राखेको अव थामा हरी सहायक िनरी क दजाको द यानी
र िनजलाई स बि धत िनकायबाट कै द छुटसमेत िच लगाई प रचयप मािणत गन अिधकारीको नाम,
निदइएको अव थामा तोिकएको कै द अविधमा कारागार द तखत र कायालयको छापसमेत आफै ँ ले िकत गरी
बसेकोलाई गैरकानूनी थुना भ न िम ने नहँदा ततु
हरी सहायक िनरी क दजाको प रचयप बनाई
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । ब दी य ीकरणको बोक िहँडी हरी अनशु ासन र आचरणिवपरीत काय
आदेश जारी गरी कै द मु ग रपाउँ भ ने रट िनवेदकको गरेको हँदा िनजको उपयु बमोिजमको काय हरी
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िनयमावली, २०७१ को िनयम ११२ को ख ड (क) पनु रावेदक ितवादी ड ली कामीले आफूले गरेको
र (घ) बमोिजमको कसरु गरेको भ नेसमेत आधारमा उ कसरु अपराध यानस ब धीको महलको ७(१)
कसरु अनस
ु ार त लो पदमा घटुवा गरेको देिखन को अव थाको िव मानतामा आ मर ाका लािग
आउने ।
गरेकाले आफूले सफाइ पाउनपु छ भ ने पनु रावेदन
अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट िजिकर िलएको स दभमा ततु वारदातको त यगत
िनज हरी जवान कृ ण शमाले हरी हव दार पदमा अव था र स बि धत कानूनी यव थाको रोहमा
कायरत रहँदा हरी संगठनको मयादा तथा ित ामा सजाय िनधारणकै स ब धमा याय िन कषमा पु नु पन
आँच आउने गरी अनशु ासनहीन काम गरेको हँदा हरी देिखन आउने ।
िनयमावली, २०७१ को िनयम ११२ को (क) र (घ)
र सीको नशामा माितएका ीमान्लाई
को कसरु मा सोही िनयमावलीको िनयम १०९ को ख ड आफै ँ ले खपु ा याई मन तयार भएक ीमतीले
(क) को देहाय (७) बमोिजम हालको पदको त लो पदमा सोही खपु ा खोसी तीनपटक घाँटीज तो संवेदनशील
घटुवा गन गरी िज ला हरी कायालय, महो रीका अङ् गमा हार गरी मारेको कुरामा आ नो आ मर ाका
हरी उपरी कले िमित २०७१।५।३ को िनणय सदर लािग मारेको हँ भ ने िजिकर िव सनीय पिन हँदैन ।
गन गरेको अ चल हरी कायालय, जनकपरु का हरी यसैगरी तीनवटा ब चासिहतको प रवारमा रहेक यी
व र उपरी कले िमित २०७१।११।१० मा गरेको ितवादीलाई मतृ कले मानस मको जोरजल
ु म गरेको
िनणय मनािसब देिखएकोले रट िनवेदकको िनवेदन कुरा नै थािपत हन नस नक
ु ा अलावा हारगहु ार मागेको
िजिकर पु न स दैन । रट िनवेदन खारेज हने ।
वा हार गहु ार मा न स ने प रि थित नभएको ज ता
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
कुराको भरपद र ठोस सबतु माणको अभाव रहेको
क यटु र: सदु शन साद आचाय
पाइ छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) अनस
ु ार
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभु म् । पिन िनज ितवादीले सजायबाट रहाई पाउने कुराको
४
िजिकर ितवादीले िलएमा सो कुराको माण परु याउने
्
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी भार िनजको हनेछ भ ने कानूनी यव थाअनस
ु ार
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-१४४८, कत य पिन आ मर ाका लािग ीमान्को मृ यु गरेको भ ने
यान, ड ली कामी िव. नेपाल सरकार
कुराको ठोस आधार माण िनजले परु याउन
सके को
्
ितवादी ड ली कामीलाई ततु कसरु मा नदेिखँदा िनजको पनु रावेदन िजिकर सँग सहमत हन
यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीत ऐ.१३(१) स ने अव था नहँदा यथ िझकाउने आदेशसमेत
नं. को कसरु अपराधमा सव वसिहत ज मकै दको ग ररहन नपन ।
सजायको अिभयोग माग दाबी रहेकोमा सु िज ला
मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट यी
अदालतबाट िनजलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम ितवादी ड ली कामीले आ नो ीमान् मतृ क
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको बलबहादरु कामीको कत य गरी यान मारेको कुरा
फै सला सदर ठहर्याई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पिु भइरहेको देिखँदा िनजलाई यानस ब धीको
१२ वषको कै दको राय य भएको पनु रावेदन महलको १३(१) नं. को कसरु अपराधमा सव वसिहत
अदालतको फै सलाउपर ितवादीको िच नबझ
ु ी ज मकै दको सजाय हने ठहछ । तर मतृ क र
यस अदालतमा पनु रावेदन परेको देिख छ । मल
ु तु ः ितवादीबीच लो ने वा नीको पिव स ब ध रहेको,
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मतृ कले ितवादीलाई पटकपटक शारी रक एवम् िवनेशमान गरी ज मा ३ अंिशयार मा रहेको देिख छ ।
मानिसक यातना िदने गरेको, वारदातको राित लो नेले साथै अंिशयारह बीच हालस म अंशब डा भएको छै न
नै मासु नराखेको भ ने िनहँ खोजी कुटिपट गरेको भ ने कुरामा प िवप ह बीच मख
ु िमलेकै अव था
समेतका कारण िवचिलत भई उ प न आपरािधक देिखयो । पनु रावेदकले आ नो इ छािवपरीत आमा र
मनोदशाका कारण वारदात घिटत हन पगु ेको एवम् भाइले आफूलाई जबरज ती छुट्याउने यास गरेको
िवप न दिलत प रवारका यी द पतीका ३ वटा हँदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १० नं. ितकूल भएको
ब चाह को भरणपोषणसमेतमा असर परी िबच ली भ ने िजिकर िलएतफ िवचार गदा पनु रावेदकक आमा
हन जानेसमेतका प रि थती र िनज वारदात घिटत वृ अव थाक भएको र िनजले अंश चलन िलई छु ई
भएप ात् हरीसम आ मसमपण गरी कसरु मा िभ न ब ने चाहना राखी यी पनु रावेदक िव छु ै
सािबत रही बयान गरी याियक ि यामा समेत अंश चलन मु ा दायर गरेको अव था देिख छ । आमा
सघाउ परु याएकोसमे
तका आधार कारणले िनजलाई वयम्ले नै पनु रावेदक ितवादीसँग ब न सि दन
्
उपयु ानस
ु ारको सजाय गदा चक पन र घटी सजाय भनी िफराद दायर गरेको अव था र पनु रावेदकका
गदा पिन ऐन कानूनको मकसद पूरा हने नै देिखँदा अ.बं. भाइ यस मु ाको वादी िवनेशमान साखले समेत आफू
१८८ नं. बमोिजम १२ वष मा सजाय गन गरी य
अलग भई ब ने चाहना राखी अंश हक ब डा गरी चलन
भएको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को रायसिहतको चलाई पाउन िफराद दायर गरेको अव था देिखयो ।
िमित २०७०।१०।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर यस अव थामा सँगै ब न नचाहने अंिशयारलाई
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर जबरज ती सगोलमा नै ब नपु छ भ न यावहा रक
पु न नस ने ।
तथा कानूनी दवु ै पमा उपयु हने नदेिखँदा सु
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
िज ला अदालतबाट वादी ितवादीसँग तायदाती
क यटु र: ेमबहादरु थापा
फाँटवारी माग गरी पनु रावेदकक आमा िव णमु ायाका
इित संवत् २०७३ साल काि क २२ गते रोज २ शभु म् । नाम दताको िक ा नं. ६८५ तथा वादी ितवादीका
पित / िपता गणेशलालका नाममा दता रहेको िक.नं.
इजलास नं. ८
७८८ को घरज गाम येबाट ३ ख डको १ ख ड तथा
मोही भएको ज गाबाट २ भागको १ भाग मोहीको िह सा
१
क ा गरी बाँक १ भागको ३ भागम ये १ भाग र िक.नं.
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी २२९७ को ज गाको हकमा ९ भागको १ भाग वादी
ह रकृ ण काक , ०६९-CI-०१४९, अंश चलन, ितवादीका पित तथा िपता गणेशलालको हक ला ने
वीण साख िव. िवनेशमान साख
भई सो ९ भागको १ भागम येबाट ३ भागको १ भाग र
बाबु गणेशलाल र आमा िव णमु ायाको २ िव णमु ायाको नाम दताको मोही लागेको िक.नं. ७१७
छोराम ये जेठा पनु रावेदक िवण साख र का छा को ज गाबाट २ भागको १ भाग मोहीको भाग कटाई
यथ वादी िवनेशमान साख रहेको र छोरीह को बाँक १ भागको ३ भागको १ भाग अंश यथ वादी
िववाह भइसके को तथा बाबु गणेशलालको समेत मृ यु िवनेशमान साखले छुट्याई िलन पाउने ठहर गरेको
भइसके को हँदा आमा िव णमु ाया र छोराह िवण तथा पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।११।११
38

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - १
को फै सला िमलेको नै देिखँदा सदर हने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ६(२) नं.
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
बमोिजम २(दईु ) वष कै दको सजाय हने ठहर गरेको
क यटु र: िसजन रे मी
फै सला मनािसब नै देिखँदा सु दाङ देउखरु ी िज ला
इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् । अदालतले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
§ यसै कृितको ०६९-CI-०१५०, अंश १३(१) नं. बमोिजम गरेको सजाय के ही उ टी गरी
चलन, वीण साख िव. िव णुमाया साख पनु रावेदक ितवादी न दबहादरु बढु ामगरलाई मल
ु क
ु
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला ऐन, यानस ब धीको महलको ६(२) नं. बमोिजम
भएको छ ।
२(दईु ) वष कै दको सजाय हने ठहर गरेको पनु रावेदन
२
अदालत, तल
ु सीपरु दाङको िमित २०६९।०२।१६ को
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
ह रकृ ण काक , ०६९-CR-०१४९, ०७०-CR- सरकार र ितवादी न दबहादरु बढु ामगरको पनु रावेदन
१३४०, कत य यान, नेपाल सरकार िव. न दबहादुर िजिकर पु न नस ने ।
बुढामगर, न दबहादुर बुढामगर िव. नेपाल सरकार
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
ततु
मु ाको स दभमा घटनाको क यटु र: िसजन रे मी
प रि थित हेदा, ितवादी न दबहादरु बढु ामगर, मतृ क इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् ।
र जाहेरवालासमेत भई बँदेल मान गएकोमा बँदल
े लाई
चारैितरबाट घेरा हा दा पिहले जाहेरवालाले गोली
इजलास नं. ९
हार गरेपिछ बँदेल ितवादीतफ भागी आउँदा िनजले
सो बँदेललाई भनी हानेको गोलीले मतृ क यमबहादरु
१
बढु ामगरको छातीमा ला न गई मृ यु भएको भ ने मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
देिखँदा य तो कायलाई सावधानी र होिसयारीपूवक दीपककुमार काक , ०७१-CR-०४७७, मानव
गोली चलाएको भ ने नदेिखई हेलचे याइँ र बेचिबखन तथा ओसारपसार, उमेश उरावसमेत िव.
लापरवाहीपूवक गोली चलाएको मा नपु न हन नेपाल सरकार
आयो । घेरा हा न मािनस पिन छन् भ ने जा दाजा दै
ततु मु ामा ितवादीह ले पीिडत िबजल
ु ी
ब दक
ु ज तो घातक हितयार चलाउँदा कुनै कारणले उरावलाई ललाईफकाई लोभनमा पारी झु याई िनज
लि त गरेको बँदेल (जनावर) लाई नलागी मािनसलाई बिसरहेको घर र अिभभावकह समेतबाट छु ् याई
ला न गएमा मािनस मन स छ भ ने पूव आभाष बेचिबखन गन उ े यले भारतमा ल ने काय गरेको
हनपु नमा सो नगरी हेलचे याइँपूवक गोली चलाई देिखन आएकोले सो काय मानव ओसारपसार गरेको
मतृ क यमबहादरु बढु ामगरलाई ला न गई िनजको मािनने हन आयो । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
मृ यु भएको देिखँदा वारदातको अव था, प रि थित गन काय ग भीर िकिसमको फौजदारी अपराध भएको
र योग गरेको साधनसमेतबाट ितवादीले मल
र य तो कायलाई िनय ण गन र य तो कायबाट
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको ६(२) नं.को कसरु पीिडत यि को संर ण गनपन
ु नै हँदा पनु रावेदन
गरेको पिु हन आयो । अतः िनज ितवादी यमबहादरु अदालतबाट गरेको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
बढु ामगरलाई पनु रावेदक अदालत, तल
िवकुलाल उरावको जाहेरी दरखा त,
ु सीपरु बाट
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ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको वा य परी ण ितवेदन, ितवादी सरु ज दनवु ारले
बयान, घटना थल मचु ु का, व तिु थित मचु ु का, अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान, के ीय
पीिडतले अनस
ु धानको ममा गरेको बयान र िविध िव ान योगशालाको िमित २०६८।९।२१ को
सोही कुरालाई समथन हने गरी अदालतमा गरेको परी ण ितवेदनलगायत िमिसल संल न कागजात
बकप , ितवादीह ले अदालतसम गरेको बयान र माणह समेतबाट िनज ितवादी सरु ज दनवु ारले
वत अ य माणबाट पिु नभएको ि थित तथा वष पाँच (५) को नाबािलग एलकुमारी दनवु ारलाई
ितवादीह ले िनज पीिडतलाई बेचिबखन तथा जबरज ती करणी गरेको देिखन आएबाट पनु रावेदन
ओसारपसार गन उ े यले भारत लगेको होइन भनी अदालत, राजिवराजबाट भएको फै सलालाई अ यथा
मािणत गन नसके को अव थासमेतबाट पनु रावेदन मा न निम ने ।
अदालत, िवराटनगरबाट भएको फै सलालाई अ यथा
मािथ िववेिचत त य, आधार एवम्
मा न नसिकने ।
माणह समेतबाट ितवादी सरु ज दनवु ारलाई
मािथ िववेिचत त य, माण, कानून र मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं.को
आधारसमेतबाट ितवादीह उमेश उराव र हंसामिु न कसरु गरेको ठहर्याई सोही महलको ३(१) नं.
िमयाले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) बमोिजम बा (१२) वष कै द र ऐ. १० नं. अनस
ु ार
ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोिजमको कसरु गरेको एकलाख (१,००,०००।-) ितपूित भराई िदने ठहर
ठहर्याई सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम गरेको उदयपरु िज ला अदालतको िमित २०६९।२।९
पीिडत १४ वषक बालबािलका हँदा १७ (स ) वष कै द को फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
र . दईु लाख (२,००,०००।-) पैयाँ ज रवाना हने राजिवराजको िमित २०७०।३।५ को फै सला िमलेको
तथा ऐ. दफा १७ बमोिजम ितवादीह बाट पीिडतलाई देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी सरु ज
. एकलाख (१,००,०००।-) ितपूितसमेत भराइिदने दनवु ारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
गरी सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित २०७०।३।५ इजलास अिधकृतः य साद भ राई
मा भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, क यटु र: उ रमान राई
िवराटनगरको िमित २०७१।२।२८ को फै सला िमलेकै इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभु म् ।
देिखँदा सदर हने ।
३
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
क यटु र: उ रमान राई
दीपककुमार काक , ०७०-CR-१५८२, कत य
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभु म् । यान, नेपाल सरकार िव. अख ड भ ने गा टे सुनार,
२
अख ड भ ने गा टे सुनार िव. नेपाल सरकार
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी दरखा त
दीपककुमार काक , ०७०-CR-१०३२, जबरज ती र बकप , घटना थल एवम् लासजाँच मचु ु का,
करणी, सुरज दनुवार िव. नेपाल सरकार
ितवादीको बयान, शव परी ण ितवेदन, घटना
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी दरखा त िववरण कागजलगायत िमिसल संल न कागजात र
तथा िनजले अदालतमा गरेको बकप , घटना थल माणबाट ितवादी गा टे सनु ार त काल आवेशमा आई
मचु ु का, पीिडतको घटना िववरण कागज तथा पाण (बादली) बाट मतृ क हक सनु ारलाई धके िलिदएको
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कारण िनजको मृ यु भएको देिखएको तथा अका स ब धमा िनणय नगरी अन तकालस म अिनणयको
ितवादी िचने िव.क.को वारदातमा संल नता नरहेको ब दी ब नाले एकातफ छनौट भएर पिन िनयिु
देिखएबाट पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट भएको नपाएको यि को रोजगारीको हकमा आघात पु न
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
जा छ भने अक तफ िव ालय ज तो शैि क सं थामा
मािथ िववेिचत त य, माण, कानून र अनाव यक िववाद र अ योल उ प न भएको देिखने ।
आधारसमेतबाट ितवादी अख ड भ ने गा टे
मािथ िववेिचत आधार र कारणह को
सनु ारलाई आवेश े रत ह यातफ मल
ऐन, आधारमा िवप ी िज ला िश ा कायालय, िस धल
ु क
ु
ु ीको
यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० (दस) नाममा आदेश ा भएको िमितबाट ३ मिहनािभ
वष कै द सजाय गरेको र अका ितवादी िचने िव.क.लाई आफूसम पन आएको उजरु ीको स ब धमा िश ा
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर्याएको कािलकोट िनयमावली, २०५९ को िनयम २२ङ (४) र (९)
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।११।१ मा भएको समेतलाई िवचार गरी कानूनबमोिजम िनणय गनु भनी
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, जु लाको परमादेश जारी हने ।
िमित २०७०।८।१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर इजलास अिधकृत: स देश े
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी तथा पनु रावेदक वादी क यटु र: याम साद रे मी
इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् ।
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: य साद भ राई
२
क यटु र: उ रमान राई
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभु म् । अिनलकुमार िस हा, ०६८-WO-०२६४, उ ेषण,
उषाकुमारी घलान िव. िज ला िश ा कायालय,
इजलास नं. १०
िस धुलीसमेत
र पदमा दरखा त आ ान गरेप ात्
१
िलइएको परी ामा छनौट भएको यि ले उ
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी पदमा िनयिु पाउनु उसको अिधकार हो । छनौट
अिनलकुमार िस हा, ०६८-WO-००६६, उ षे ण, ि याको वैधािनकताको स ब धमा िववाद उ प न
शम ला काक थापा िव. नागीि थत ी च क या भएको अव थामा कानूनबमोिजम अि तयारी पाएको
ाथिमक िव ालयसमेत
िनकायले यायोिचत समयिभ (Reasonable time
र पदमा दरखा त आ ान गरेप ात् period) उ िववादको समाधान गनपछ
ु । िववादको
िलइएको परी ामा छनौट भएको यि ले उ पदमा स ब धमा िनणय नगरी अन तकालस म अिनणयको
िनयिु पाउनु उसको अिधकार हो । छनौट ि याको ब दी ब नाले एकातफ रोजगारीको हकमा आघात पु न
वैधािनकताको स ब धमा िववाद उ प न भएको जा छ भने अक तफ िव ालयज तो शैि क सं थामा
अव थामा कानूनबमोिजम यायोिचत समयिभ अनाव यक िववाद र अ यौल उ प न हन पु ने ।
(Reasonable time period) िभ िववादको
मािथ िववेिचत आधार र कारणह को
स ब धमा समयमा िनणय ग रनपु छ । िववादको आधारमा िवप ी िज ला िश ा कायालय, िस धल
ु ीको
41

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - १
नाममा ा भएको िमितबाट ३ मिहनािभ आफूसम हने गरी प रप गन पाउने भनी अथ गन िम दैन ।
पन आएको उजरु ीको स ब धमा िश ा िनयमावली,
ततु स दभमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ मा
२०५९ को िनयम २२ङ(४) र (९) समेतलाई िवचार ित ानले कमचारीलाई िवतरण गनपन
ु बोनसको
गरी कानूनबमोिजम िनणय गनु भनी परमादेशको आदेश ितशत खदु मनु ाफाको १० ितशत हने भनी िकटानी
जारी हने ।
यव था गरेको र सोही दफाको उपदफा (२) मा खदु
इजलास अिधकृत: स देश े
मनु ाफा िनधारण गन सू समेत प उ लेख भएको
क यटु र: याम साद रे मी
देिखन आउँछ । जसअनस
ु ार खदु मनु ाफा िनधारण गदा
इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् । आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ बमोिजम कायम हन
आउने आयबाट देहायको रकमसमेत क ा गनपछ
ु भनी
इजलास नं. ११
देहायमा (क) म ऐन, २०४८ को दफा ४१ को उपदफा
(१) बमोिजम कमचारीह को वास थानको यव था
१
गनको िनिम छु याएको रकम, (ग) दफा ११ को
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी उपदफा (३) बमोिजम बढी िवतरण भएजित बोनसको
काशमान िसंह राउत, ०६९-WO-००२९, रकम भनी उ लेख भएको पाइ छ । िवप ी आ त रक
उ ेषण / परमादेश, िज ला पसा अलिखया रोड राज व िवभागको उ प रप बमोिजम बोनस िवतरण
धान कायालय रहेको इ दुशक
ं र िचनी उ ोग िलिमटेड गन रकमलाई खचमा क ा गरी बाँक रहेको अङ् कलाई
नेपाल खा तथा पेय मजदुर युिनयनका अिधकार ा खदु मनु ाफा मा ने भ ने मनसाय बोनस ऐन, २०३०
अ य भई आ नो हकमासमेत तुला साद सुवेदी िव. तथा आयकर ऐन, २०५८ मा रहेको उि लिखत
इ दुशङ् कर िचनी उ ोग िलिमटेडसमेत
यव थाह मा उ लेख भएको देिखँदनै । क ा गनपन
ु
आ त रक राज व िवभागको प रप एवम् अङ् कसमेत उ बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ ले
िलिखत जवाफ यहोराअनस
ट गरेको स दभमा कानूनले ट यव था नगरेको
ु ार कुनै ित ानले
आफूले गरेको मनु ाफाबाट क ा गन पाउने कुरालाई प रप माफत िवधाियक कानून नै संशोधन
खचह क ा गरी बाँक रहेको मनु ाफालाई खदु हने गरी कुनैपिन िनकायले प रप जारी गन नपाउने ।
मनु ाफा मानी सोही मनु ाफामा आयकर ला ने भ ने
तसथ आ त रक राज व िवभागको िमित
देिख छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७५ बमोिजम २०६५।५।२ को प रप र सोबमोिजम िवप ी इ दशु ंकर
उ ऐनको काया वयनमा एक पता याई कर िचनी उ ोग िलिमटेडको िमित २०६९।३।११ को प
शासनलाई सरल बनाउन िवभागले उ ऐनमा भएका बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को मनसायिवपरीत
यव थाह को स ब धमा या यासिहत िलिखत भई उ प रप तथा प कानूनस मत नभएकोले
सावजिनक प रप ह जारी गन स ने भ ने देिखन उ ेषणको आदेशले बदर भई बोनस ऐन, २०३०
आउँछ । कुनै एउटा कानूनमा रहेका अ प ताह प को दफा ५(१) बमोिजम मनु ाफा गन ित ानले एक
गन प रप जारी गन पाउने अिधकार दान ग रएको आिथक वषमा गरेको खदु मनु ाफाको १० ितशत
कानूनी ावधानको मनसाय अ य िवषय िवषयमा बराबरको रकम कमचारीह लाई बोनसबापत
बनेका ऐनमा रहेका ट ावधानह नै िनि य छु याउन पाउने हँदा सोबमोिजम १० ितशत रकम
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बोनसबापत छु ् याउनु भनी िवप ीह का नाममा सधु ार गहृ मा पठाउने गरी धािदङ िज ला अदालतबाट
परमादेशको आदेश जारी हने ।
िमित २०७३।४।२६ मा भएको थनु छे कको आदेश
इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
िनज नाबालकको सव म िहतअनक
ु ू लको भएको
क यटु रः मि जता ढुंगाना
नदेिखएकोले ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी
इित संवत् २०७३ साल साउन ३० गते रोज १ शभु म् । बदर ग रिदएको छ । िनज नाबालक प रवितत नाम
२
धािदङ २४(१८१) लाई िवप ी बाल सधु ार गहृ ,
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी यस
ु ेप नेपाल, सानोिठमी, भ परु बाट िवप ीम येको
काशमान िसंह राउत, ०७३-WH-०००७, धािदङ िज ला अदालतमा उपि थत गराई
ब दी य ीकरण, राजे सहनी मलाह िव. िज ला बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(१)
हरी कायालय, धािदङबसी,धािदङसमेत
बमोिजम िनजका बाबु िनवेदक राजे सहनी मलाहको
बालबािलकाको सव म िहत र संर णका िज मा लगाई मु ाको कारवाही र िकनारा गनु भनी
लािग बनेको िवशेष ऐनले िवक प भएस म १६ वषको िवप ी धािदङ िज ला अदालतसमेतका नाममा
उमेर पूरा नगरेका बालबािलकाले गरेको कसरु मा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
िनजह लाई मु ा पपु का लािग थुनामा नराखी बाब,ु इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
आमा वा कानूनबमोिजमको संर कको िज मामा क यटु र: अिभषेककुमार राय
राखी मु ाको अनस
ु धान / कारवाही गन गराउन इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभु म् ।
स ने अिधकार िदएको प र े यमा प रवितत नाम
३
धािदङ २४(१८१) वष ११ का नाबालकबाट भएको मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
कसरु मा िनजलाई मु ा पपु का लािग कानूनबमोिजम काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०४६५,
साधारण तारेखमा रा ने, चािहएको बखत उपि थत उ ेषण / परमादेश, िटकाबहादुर डाँगी िव. म यपि म
गराउने सतमा बाब,ु आमा वा संर कको िज मा े ीय हरी कायालय, वीरे नगर सुखतसमेत
लगाउनेसमेतका िवशेष ऐनको पमा रहेको उ
िनवेदकले आफूबाट भएको उ अनशु ासन
बालबािलकास ब धी ऐनको दफा ५०(१) ले िनदिषत र आचरणिवपरीतको लापरवाहीपूण काय भएको
गरेका कानूनी यव थाको अवल बन नगरी नाबालकको त यलाई अ यथा भ न नसक अ य सामा य
उमेर, िनजबाट भएको कसरु , िनजउपरको अिभयोग कारवाही नगरी सेवाबाटै बखा त गरेको उिचत भएन
दाबी र अि तम फै सला हँदा िनजलाई हन स ने भनी िनवेदनमा िलएको िजिकरतफ िवचार गदा अि तम
अिधकतम कै दसमेतलाई ि गत नगरी िनजलाई मु ा आदेश ख डको करण ६ मा उ ृत ग रएका कानूनी
पपु का लािग बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को कत य र आचरण ित पूण बेवा ता गरी मिहलामािथ
दफा ४२(२)(क) बमोिजम बाल सधु ार गहृ मा थुनामा अभ यवहार गरी आफूमा नभई सम हरी
रा न पठाउने गरी िवप ी धािदङ िज ला अदालतबाट संगठनमािथ आँच पु ने काय िनवेदकबाट हन गएको
भएको आदेश कानूनी िु टपूण रहेको देिखन आउने । ि थित छ । मिहला, बालबािलका तथा अ य जो
तसथ, मािथ उि लिखत आधार, कारण कोहीको इ जत र ित ाको स मान गनु रा सेवक
र कानूनी यव थाको िव ेषणबाट प रवितत नाम हरी कमचारीह को मा नभई अ य रा सेवक
धािदङ २४(१८१) लाई मु ा पपु का लािग बाल र वत पेसा यवसाय गन आम नाग रकसमेतको
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कत य हो । मादक पदाथ सेवन गरी मिहलामािथ
लछारपछारसमेतका अभ यवहार दशन गन,
इजलास नं. १२
मिहलाका साथमा रहेको स चारको साधन मोबाइल
लटु पाट गन ज ता काय कानूनको ि मा द डनीय
१
ह छ । िनवेदक हरी सहायक िनरी क पदमा कायरत मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बहालवाला हरी कमचारी भएकोले कानूनको पालना िव भर साद े , ०७२-WO-००४९, उ ेषण,
गन कत य सामा य नाग रकको भ दा अझ बढी गहन शेरिसंह था िव. महरबसीमा थ नीसमेत
ह छ । यी िनवेदक गैरकानूनी काम गन यि लाई
ब डा मचु ु का भनेको फै सलामा उि लिखत
कानूनबमोिजम कारवाही गन िज मेवारी बोके का यहोरा काया वयन गन कानूनी ि या हो । फै सला
अिधकार ा अिधकारी हन् । रा सेवक हरी र ब डा मचु ु काको एकआपसमा अ तरस ब ध
कमचारीले कानूनले तोके को कत य (आचरण) िबदामा रहेको ह छ । फै सलाले ब डा गनपन
ु भनी ठहर गरी
बसेको अव थामा पालना गन नपन, कायालयमा उ लेख गरेका चल अचल स पि को बारेमा ब डा
कायरत हँदा मा पालना गनपन
ु भ न पिन िम दैन । मचु ु कामा प पमा उ लेख भएको हनपु दछ । िक त
यही वा तिवकतालाई अङ् गीकार गरी हरी कमचारीले फै सलाको तपिसल ख डमा उ लेख भएको सबै िक ा
मिहला र बालबािलकासँग उ च तरको िश यवहार ज गाह बाट ब डा नछु ् याई यसको नरमगरम व प
दशन गनपन
ु दािय व हरी ऐन, २०१२ को दफा कुनै िक ा ससीम ब डा छु ् याई िलएको देिखएको
१५ (ट) ले िनवेदक ज ता हरी कमचारीलाई तोके को अव था हनपु दछ । य तो अव था देिखएको ि थितमा
हो । यसबाट िनवेदकज तो जिु नयर हरी अिधकृतले बाहेक फै सलाअनस
ु ार सबै िक ाह नछु ् याएको
मादक पदाथ सेवन गरी मिहलामािथ अ ील श द ब डा मचु ु कामा वादीको असहमित रहेको अव थामा
योग गरी गाली गन, लछारपछार गन र िनजको य तो ब डा मचु ु का फै सलाअनस
ु ार भएको भ न
साथमा रहेको मोबाइल लटु ् ने ज ता गरेका कायलाई सिकँ दैन । सो नभएको अव थामा फै सलाबमोिजमको
सामा य कृितका कसरु रहेछन् भ न िम ने नदेिखने । काय भई ब डा भएको भ न सिकँ दैन । सो नभएको
यस कार, हरी कमचारीलाई सदैब अव थामा फै सलाबमोिजमको काय भई ब डा भएको
अनशु ािसत बनाई अपराध र अपराधीको पिहचान भ ने सं ा िदन िम दैन । ततु मु ामा ब डा पाउने
गरी स य समाज िनमाण गन अिभभारा पूरा गन भनी फै सलामा उ लेख भएका िक ा ज गाह का
दािय व बोके को िवप ी हरी संगठनका अिधकार बारेमा िव ततृ िववरण खल
ु ाई ब डा मचु ु कामा
ा अिधकारीले हरी ऐन र िनयमले दान गरेको उ लेख भएको नदेिखँदा य तो ब डा मचु ु कालाई
अि तयारीिभ रहेर िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी रीतपूवक भएको भ ने सं ा िदन िम ने नदेिखने ।
सेवाको लािग अयो य नठहरीने गरी सेवाबाट हटाउने
अदालतबाट तहतह फै सला भई अि तम
गरी गरेको कारवाही एवम् िनणय कानूनअनु प भएको फै सलाबमोिजम अंशब डा नगरी आंिशक ब डा
रहे भएको देिखएको हँदा िनवेदकको मागबमोिजम गरेको उ िमित २०७१।७।२१ को ब डा मचु ु का
उ ेषणसमेतको रट जारी हन स ने नदेिखने ।
कानूनसङ् गत नदेिखई सोलाई बदर गन गरी पनु :
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
फै सलाबमोिजम काया वयन गन पठाएको पनु रावेदन
इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभु म् । अदालत, नेपालग जको िमित २०७२।३।२४ को
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आदेश कानूनसङ् गत देिखन आएकोले िनवेदकको सासू जनका कुिमनलाई राजीनामा पा रत गरी िदन कुनै
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट कानूनले रोक लगाएकोसमेत देिखँदैन । ितवादीह
िनवेदन खारेज हने ।
दयाराम र राजे ले राजीनामा गरी िदएको ज गाह
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
पनु ः िनज जनका कुिमनले ितवादी दयाराम तथा
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
राजे क बहु ारी तथा ीमती िवमलादेवीलाई हालैको
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् । बकसप गरी िमित २०५८।८।७ मा हक ह ता तरण
२
गरेको देिखएको र सोही आधारमा मा िववािदत ज गा
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी पैतक
ृ मा न सिकने हँदनै । यी वादीह ले दयाराम तथा
िव भर साद े , ०६९-CI-००४०, अंश, राजे सादले जनकालाई राजीनामा ग रिदएको र
रामनरेश कुम समेत िव. िबमलादेवी कुम
जनकाले हालैको बकसप गरी िवमलादेवी कुम लाई
२०२७ सालमा उ िववािदत ज गाह िदएकोमा सो बदर गराउन कुनै चासो देखाएको समेत
आ नी छोरीलाई राजीनामा गरी िदएप ात् २०४१ देिखएन । मूल पमा िववािदत ज गा अंिशयारह बीच
सालमा पनु ः रामदास कुम ले आ नी एकमा स तान ब डा ला ने पैतक
ृ स पि नै देिखन नआएकोमा कसैले
छोरी सनु रा कुिमनलाई अ य िविभ न ज गाह
अ य कानूनी ि याबाट िनजी आजनको देखाउने र
हालैको बकसप गरी िदएकोसमेत देिख छ । यसरी यी ज गा आ नो मा हक ला ने हो भनी अनाव यक
आ ना अ य स तान नभएकाले एकमा स तान कानूनी ि या गरेकै आधारमा पनु रावेदकले अंशहक
सनु रा कुिमनलाई िववािदत ज गाह राजीनामा गरी पाउने भनी या या गनु मनािसब नदेिखने ।
िदएको र के ही ज गा पिछ हालैको बकसप गरी िदएको
यसरी िववािदत िक.नं. ७१, ९३, १५२,
देिखँदा आ ना बाबबु ाट ा गरेका यी िववािदत िक ा १६८, १९९, १८०, २२५, २३०, २२०, ३२७,
नं. ७१, ९३, १५२, १६८, १९९, १८०, २२५, ४७२, ६११, ६४१ र ७५२ का ज गाह ितवादी
२३०, २२०, ३२७, ४७२, ६११, ६४१ र ७५२ का दयारामको ससरु ाले आ नी छोरी सनु रा कुिमनलाई
ज गाह अ य अंिशयारमा अंश ला ने पैतक
ृ स पि िदएको िलखत माणबाट पिु हन आएको र य तो
रहेको नदेिखने ।
स पि ब डा ला ने पैतक
ृ मा न िम ने नदेिखँदा
यसरी पैतक
ृ स पि नभई माइतीतफबाट जनका कुम ले दयाराम र राजे साद कुम बाट िमित
ा भएका ज गाह को ोत राजीनामा भएपिन २०५८।६।२९ मा र.नं. २४९३ बाट राजीनामाबाट
आ नी एकमा स तान छोरीलाई बाबल
ु े २०२७ ा गरेको र सोही ज गा िनज जनका कुम बाट हालैको
सालमा नै ज गा िदएको पैतक
ृ नभई दाइजोकै पमा बकसप बाट िवमलादेवी कुम ले र.नं. ३५०३ िमित
हक ह ता तरण गरेको त य सो ज गा िनज सनु रा २०५८।८।७ मा पाएको िक.नं. ७१ समेतका १४
कुिमनको मृ यपु िछ उ ज गाह अ य अंिशयारले िक ा ज गाह ब डा ला ने गरी सु किपलव तु
अपतु ाली नामसारी गन कुनै चासो देखाएकोसमेत िज ला अदातलबाट िमित २०६७।८।१२ मा भएको
देिखएन । य तो माइतीबाट आमा तथा ीमतीलाई फै सला सो हदस म के ही उ टी गरी उ बकसप बाट
दाइजोको पमा ा भएको ज गा ितवादीह पाएको स पि िवमलादेवी कुम को िनजी हने ठहर्याई
दयाराम कुम तथा राजे कुम ले आ नी सि धनी तथा पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०६८।८।११
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मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
प धारणा गन सो िलखतमा उि लिखत सतह पूरा
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
हनपु दछ । तर ततु िलखत काया वयन नभएकाले
क यटु र: अिमरर न महजन
उ िलखतले कानूनी मा यता र औिच यसमेत ा
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभु म् । गन स ने नदेिखने ।
३
अंशब डाको महलको ३० नं. मा भएको
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी कानूनी यव था एवम् यस अदालत पूण इजलासबाट
िव भर साद े , ०६४-CI-०८८१, ०९५७, ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा
ततु
अंश चलन, सूय साद े समेत िव. िदलबहादुर कोजु, मु ामा िववादमा आएको िमित २०३३।११।१६
िदलबहादुर कोजु िव. मदन कोजुको हकमा संर क भई को िलखतले अंशब डाको ३० नं. को पूवा था पूरा
आ नो हकमा समेत िव राम कोजुसमेत
नगरी काया वयनमा आएको समेत नदेिखएकोले सोही
सव थम
ततु मु ाको पु तेवारीतफ िलखतको आधारमा अंशब डा भएको भ न िम ने
िव ेषण गदा मूलपख
ु ा कृ णदास भएकोमा िनजका आएन । य तो अव थामा वादीले िमित २०३३।११।१६
दईु वटा ीमती कृ णमाया र बु ल मीम ये मा नै अंश छोडप को कागज गरेकाले सो िमितलाई
कृ णमायाको कोखबाट जेठा ह रभ , मािहला नै मानो छु एको िमित मा नपु छ भ ने ितउ र
िव णभु , सािहला रामभ , कािहला च साद र िजिकरसँग सहमत हन स ने अव था नहने ।
का छा सूय साद गरी ५ छोरा र का छी बु ल मीबाट
व ततु ः घरसारमा भएको अंश छोडप को
िफरादी िदलबहादरु कोजक
ु ो जायज म भएको रहेछ । िलखतबाट वतः मानो छु एको िमित यिकन
यी वादी ितवादीह का बबु ा आमाको मृ यु भइसके को हन स ै न । कुनै न कुनै पमा य तो घरसारको
र बिहनीह को िववाह भइसके कोले हाल ६ जना मा िलखत वा तिवक यवहारबाट नै काया वयन भएको
अंिशयार रहेको भ ने देिखएको छ । उपयु त यमा औपचा रक पबाट देिखन पन ।
वादी ितवादीबीच मख
सामा यतया अंश हँदा चल स पि को
ु िमलेको देिखएकाले पु तावली
र नातातफ कुनै िववाद रहेको नदेिखने ।
हकमा हातहातै बझ
ु ी िलएँ भ ने यहोरा उ लेख गन
व ततु ः िमित २०३३।११।१६ को िलखतमा ग र छ । अंश गदा लेिखने य तो कुराले औपचा रक
परेको सहीछाप आ नो भएपिन सोको काया वयन ढाँचास म िनभाउनको लािग पिन य ग रने
नभएको र िलखतबमोिजम आफूले कुनै स पि ह छ । चल स पि को यथाथ िववरण नाप, तौल, ग ती
नपाएको भनी वादीले अ.बं. ७८ नं. अनस
ु ार बयान गदा गरी छुट्याइएको र य तो िलखत िनिववाद रहेको
उ लेख गरेको देिख छ । अंिशयारह बीच अंशब डा अव थामा य तो िलखतको ामािणकता छु ै हन
गन योजनका लािग वादीको अंश भाग छुट्याएको जा छ । व ततु ः पा रत नभएको घरसारमा भएको अंश
भिनएको सो िलखतको कृितलाई अवलोकन गदा बझ
ु ेको भरपाइमा उि लिखत स पि हातहातै बझ
ु ी
एकातफ कागज जाँचको महलअनस
ु ार कानूनको िलएको भ ने यहोराबाट सो अंश भरपाई काया वयन
रीत पगु ेको देिखँदैन भने अक तफ रिज ेसनको भइसके को भ न निम ने ।
१ नं. बमोिजम रिज ेसन पिन भई नसके को र
मानो छु एको िलखतले मा यता ा गन
अंशब डाको ३० नं. बमोिजम काया वयनसमेत भएको अिनवाय पमा रिज ेसनको महलअनस
ु ार पा रत
देिखँदैन । िलखतमा उि लिखत त यह ले कानूनी भएको हनपु दछ । यवहार माणबाट काया वयन नै
46

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - १
हन नसके को घरायसी अंश छोडप को िलखतले मानो स पि हो वा वआजनको हो भ ने िववाद रहेको हँदा
छु एको िमित िनधारण गन स ै न । घरसारको अंश सोतफ िववेचना गनपन
ु हन आयो । सो स ब धमा हेदा
बझ
ु ेको भरपाईअनस
ु ार काया वयन भई अंशब डा भई तायदातीमा उि लिखत िक.नं. ५८० को ज गा िमित
गएको घरज गा दता भएको र दवु ै प ले वीकार गरेको २०३६।४।२० मा राजमागमा परेको भ ने यहोरा
अव थामा य तो घरायसी िलखतबाट मानो छु एको मािणत भई मालपोत कायालय, भ परु को च.नं.
िमितको बारेमा िन कषमा पु न म त गन स ने ।
३१३२ िमित २०५९।१०।९ को प िमिसल संल न
यवहारमा अंश ा गन नसके को घरायसी देिखँदा सो तफ के ही ग ररहन परेन । यसैगरी ितवादी
िलखतले अंश ज तो मु ामा मानो छु एको िवषयमा िव रामको ीमती सक
ु कुमारी े ले रामबहादरु
मह वपूण माणको प िलन स दैन । घरायसी े बाट िमित २०४९।१२।२६ मा हालैको बकसप
िलखतअनस
ु ार कायह नभएपिछ सो िलखत ा गरेको िक.नं. १४५२ बाट िक ाकाट भई कायम
गनभु दा अिघको ि थितमा कुनै प रवतन नभई पूववत् भएको िक.नं. १५२९ को ज गा िनजी आजनको
अव थामा नै रहन जाने ।
भई ब डा ला ने देिखएन र सो स ब धमा पनु रावेदन
मािथ िववेचना ग रएको त य, यस अदालतले िजिकरसमेत नदेिखँदा थप के ही बोिलरहनु नपन ।
ितपादन गरेको िस ा त एवम् मानो छु एको
जहाँस म िचतवन िज ला, नारायगढ न.पा.
िमित यिकन खु न नआएको अव थामा िफराद वडा नं. २ को िक.नं. २३२ को ज गा िव णभु ले
परेको अिघ लो िदनलाई नै मानु छु एको िमित सक
ु ु वासीका हैिसयतले ा गरेको हँदा सोमा ब डा
मा नपु न कानूनी यव था रहेको स दभमा िफराद ला ने होइन भ ने ितउ र िजिकरका स ब धमा
परेको अिघ लो िदनलाई मानु छु एको िदन मानी िवचार गदा सो ज गा िनजले यसरी ा गरेको कुनै
सोपूवको सबै पैतक
ृ स पि सगोलकै ठहन हँदा सो माण पेस हन आएको नदेिखनक
ु ा अित र कूल
स पि ह बाट ब डा ला ने नै देिखने ।
े.फ. ०-०-१६ को सो ज गा जयबहादरु सवु ाल
जहाँस म यस अदालतबाट ने.का.प. २०५० भ ने यि र िव णभु ले साझामा ख रद गरी िलई
वैशाख पृ ५ मा उि लिखत निजरमा घरसारमा ब डा िमित २०५४।१०।२२ को िनणयले िव णभु को
गरेको िलखतलाई मा यता िदएको छ भ ने बहस मृ यपु ात् िनजका छोराह िव राम र मदन े को
िजिकर छ सो स ब धमा हेदा य तो िलखतमा सहमत नाउँमा आधी ज गा अथात् ०-०-८ मा नामसारी
जनाएको अव थामा कानूनी मा यता पाउने भएपिन भएको र जयबहादरु को आधा भाग अलग ग रएको भ ने
ततु मु ामा अ.बं. ७८ नं. को योजनका लािग यहोराको मालपोत कायालय, िचतवनको प िमिसल
भएको बयानबाट पिन वादीले िमित २०३३।११।१६ संल न रहेको देिख छ । सक
ु ु वासीको हैिसयतबाट
को िलखतलाई सहमित जनाएको नदेिखएको र सो दईु जना यि को नाउँमा संयु ज गा ा हन स ने
िलखतबमोिजमको दा.खा. नामसारी नभई काय अव था नै रहँदनै । यसरी सक
ु ु बासीका हैिसयतले
स प न नभएकाले उ निजर सा दिभक नदेिखएको ा गरेको भ ने माण पेस हन नसके को अव थामा
हँदा ततु मु ामा आकिषत हने नदेिखने ।
सगोलका अंिशयारले ख रद गरेको सो ज गा पिन
तायदातीको स पि बाट अंश पाउने भए पिन सगोलकै देिखएकाले ब डा ला ने नै देिखने ।
वादी ितवादीले तायदातीमा उ लेख गरेको िविभ न
यसका अलावा ितवादीह महे मा के का
िक ाका ज गाह का स ब धमा सगोलको पैतक
ृ नाउँको िक.नं. ५५५, ५८२, ५५९, ५५८ र ५७४
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तथा नानीमाया मा के का नाउँको िक.नं. १३३ र
५७९ को ज गाह िनजले वआजन गरी ख रद
इजलास नं. १३
गरेकाले ब डा ला ने होइन भ ने िजिकरका स ब धमा
हेदा उ ज गाह आ नो िनजी ान सीपले कमाएको
१
धनले ख रद गरेको वआजनको स पि हो भ ने मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी िव भर साद
यिु यु र भरपद माण पेस गन सके को देिखँदैन । े , ०६९-WO-०३१३, उ ेषण, अजयिव म शाह
तसथ सो ज गाह सगोलकै देिख छ । यस स दभमा िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, टङ् गाल
कानूनी यव था हेदा माण ऐन, २०३१ को दफा काठमाड समेत
६(क) ले अ यथा मािणत नभएस म एकाघरसँगका
ज गा नापजाँच र दता भोगको िवषय िवशु
अंिशयारह म ये जनु सक
ु ै अंिशयारको नाममा रहेको देवानी कृितको िवषय भएकोले यो िवषय अि तयार
स पि सगोलको स पि हो भनी अदालतले अनमु ान दु पयोग अनस
ु धान आयोगको संवैधािनक वा कानूनी
गनछ भ ने यव था गरेको स दभमा आ नो ान अिधकार े िभ पन स ने देिखँदैन । नापीको समयमा
सीपले आजन गरेको माण पेस गन नसके को ततु कुनै अमक
ु िक ा ज गामा सावजिनक ज गा घु न गई
ज गाह पिन सगोलकै देिखँदा ब डा ला ने नै देिखने । नापी दता भएको रहेछ भनी उ िवषयका स ब धमा
मािथ उ लेख ग रएका ज गाह का अलावा कानूनले अिधकार े तोके को िनकाय वा पदािधकारीले
सगोल वा िनजी आजनको िववाद नरहेका र पनु रावेदन कानून ारा िनिद ि या परु याई
् स बि धत दतावाला
अदालत, पाटनबाट समेत ब डा ला ने ठहर भएका यि लाई आ नो कुरा भ न र माण पेस गन मौका
वादी ितवादीले तायदातीमा उ लेख गरेको र सु िदई पेस भएको माणको मू याङ् कनको आधारमा
भ परु िज ला अदालतको फै सलामा उि लिखत िनणय िन पण हने िवषय हन जाने ।
स पूण घरज गाह समेत सगोलकै देिखँदा सोमा
तहतह वािम व ह ता तरण हँदै हाल
पिन ब डा ला ने ठहछ । तसथ मािथ िववेिचत आधार िनवेदकको नाममा दता रहेको िक.नं. ३१४ र ३१६
कारणबाट िफराद परेको िदनलाई मानो छु एको का ज गाह मा सावजिनक पत ज गा घु न गएको
िमित कायम गरी तायदातीमा उि लिखत स पि को वा िनवेदकले सावजिनक पत ज गा यापी िमची
ब डा ला ने ठहरी सु भ परु िज ला अदालतबाट घस
ु ाई पखाल क पाउ ड लगाएको हो भने कानून ारा
भएको फै सला याय र कानूनको रोहमा यायोिचत नै अिधकार ा िनकाय वा पदािधकारीले कानूनको
रहेको अव थामा सो फै सला उ टी हने ठहर्याएको उिचत ि याको योग ारा िनणय िन पण गरी
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६४।१।४ काया वयन गनु गराउनपु दछ । िनवेदकको नाममा दता
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ठहछ । सु भई भोगचलन ग रआएको ज गा सावजिनक ज गा
भ परु िज ला अदालतको िमित २०६१।३।३१ को हो होइन भ ने िवषय िवशु कानूनी
भएकोले
फै सलाबमोिजमको तायदातीमा उि लिखत स पि को सािधकार िनकायले दाबी िजिकर र माणको उिचत
६ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ।
मू याङ् कनका आधारमा मा ठहर गनपन
ु हछ ।
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
यसमा विववेक, अ दाज र अनमु ानको कुनै गु जायस
क यटु र: ेमबहादरु थापा
नहने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ १ गते रोज ४ शभु म् ।
सावजिनक पत ज गा िनजी घर
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क पाउ डिभ पा रएको, तारबार लगाएको र भोगचलन ग रआएको ज गामा सावजिनक ज गा घस
ु े को
सावजिनक पत ज गा यि गत योगमा याएको भ ने भनी ठहर िनणय गन स ने गरी िवप ी अि तयार
िवषयमा मालपोत अिधकृत र नापी अिधकृतसमेतको दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई कुनै पिन कानूनले
टोलीले िदएको ितवेदनका आधारमा िनवेदकको हक अिधकार दान गरेको देिखँदनै । तसथ कानून ारा
भोगको उपयु िक.नं. का ज गाह मा सावजिनक अिधकार े नै ा नभएको िवषयमा अिधकार े
ज गा घस
ु ेको भनी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान हण गरी िनवेदकको नाउँमा दता रहेको िक.नं. ३१४
आयोगले ठहर िनणय गरी काया वयनको लािग र ३१६ को ज गामा सावजिनक पत ज गा अित मण
मख
ु िज ला अिधकारी, काठमाड समेतलाई िदएको गरेकोले उ अित िमत सावजिनक ज गा स बि धत
िनदशनमा कानूनको उिचत ि या अवल बन भएको िक.नं. ह बाट िझक सावजिनक करण गन र सो
नदेिखने ।
को जानकारी तीन मिहनािभ अि तयार दु पयोग
कानूनको उिचत ि याको िस ा तको अनस
ु धान आयोगलाई िदन मख
ु िज ला अिधकारी
सवािधक मह वपूण प अिधकार े को िस ा त हो । काठमाड र काठमाड महानगरपािलकाका मख
ु लाई
संिवधान र कानूनले सबै िनकाय र पदािधकारीह को िनदशन िदई सोको जानकारी मालपोत कायालय,
े ािधकार तोिकिदएको ह छ । तोिकएको िड लीबजारसमेतलाई िदनु भनी िवप ी अि तयार
े ािधकारिभ सीिमत रही काय स पादन गनु दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट िमित २०६५।१।८
स बि धत िनकाय र पदािधकारीह को कानूनी कत य मा भएको िनणयमा अिधकार े को अभाव देिखन आई
पिन हो । यही नै कानूनी रा यको िस ा त पिन हो । सो िनणय िु टपूण रहेकोले उ िमित २०६५।१।८
अिधकार े स ब धी िस ा तको िवपरीत ग रने आदेश को िनणय र सो िनणयको आधारमा ग रएको िनदशन
वा िनणयले वैधािनकता ा गन स दैन । अिधकार नै प ाचारह समेत उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
नभएको िनकाय वा पदािधकारीले अिधकार े नाघेर इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
गरेका आदेश वा िनणयह वभावले नै बदरयो य हने । क यटु र: मि जता ढुंगाना
रट िनवेदनको िवषयव तु र िवप ी इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
अि तयार दु पयोग अनस
२
ु धान आयोगको िलिखत
जवाफको प र े यमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी अिनलकुमार
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ हेदा उ दफा १२ िस हा, ०६६-CI-१०९५, िखचोला मेटाई हक
ले सावजिनक पद धारण गरेको यि ले अनिु चत कायमसमेत, ल मीदेवी िव कमा िव. मायादेवी
काय गरेको र सो अनिु चत कायको प रणाम स याउने गु ङसमेत
योजनका लािग अि तयार दु पयोग अनस
ितवादीह म येका माया गु ङ र कमला
ु धान
आयोगले स बि धत िनकाय वा पदािधकारीलाई लेखी शाहीले िखचोला गरी २०६३ सालमा घर िनमाण
पठाउन स ने अिधकारअ तगत यि िवशेषको तथा बाउ ी पखालसमेत लगाएको भ नेस ब धमा
नाउँमा दता रहेको ज गाका स ब धमा िनणय िन पण िवचार गदा िस ाथनगर नगरपािलका न सा पास
गन अिधकार पिन समावेश भएको भनी अथ गन उपशाखाबाट माणमा आएको न सा दरखा त फारम
निम ने ।
फाइलअनस
ु ार ितवादी माया गु ङले िक.नं. ५३०
िनवेदकको नाउँमा दता रही िनवेदकले को ज गा राजीनामाबाट ख रद गरी िनज ितवादीका
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वग य पित खशु ीमान गु ङकै समयमा २०५१ स पि को संर ण आफै ँ गन वादी वयम् कानूनतः
सालमा िस ाथनगर नगरपािलकाबाट न सा पास त पर रहनु पदछ । ितवादी पावती पछाइको ज गा
गराई घर बनाएको देिख छ भने अका ितवादी कमला
प देही िज ला अदालतबाट िमित २०६४।११।४ मा
शाहीले िक.नं. ५३१ को ज गा ख रद गरी २०५७ भएको न सानस
ु ार िनजले राजीनामा गरी िलएभ दा
सालमा िस ाथनगर नगरपािलकाबाट न सा पास कम देिखएको छ भने अक ितवादी तोरण वज
गराई घर बनाएको देिख छ । यसरी घर िनमाणका े को ज गा पिन िनजले अंशब डाको िलखतबाट ा
लािग िनवेदन परेपिछ नगरपािलकाबाट जारी भएको गरेभ दा बढी रहे भएकोसमेत देिखन आएन । यसरी
सि धसपन उजरु ीस ब धी सूचनामा यी वादी वादी दाबीअनस
ु ार ितवादीह ले वादीको ज गा
ल मीदेवी िव.क.ले ितवादीह बाट आ नो ज गा यापी िखचोला गरेको भए िनज ितवादीह को े ता
िखचोला भएको भनी दाबी गन सके को िमिसल संल न िलखतमा भएको ज गा े फलभ दा बढी हनपु नमा
माणह बाट नदेिखने ।
सो देिखन नआएको अव थामा वादीले भनेबमोिजम
सािबक िक.नं. ५४७ को ज गाम येबाट ितवादीह ले ज गा िमची िखचोला गरेको मा न
िक ाकाट भई पूवतफबाट िक.नं. १२२६ ज गा िवगाह सिकएन । आ नै सािबक ज गाम ये पूवतफको
०-१-० ज गा ोण काश रसालीलाई राजीनामा िक.नं. १२२६ को ज गा ०-१-० यथावत् छ भ दैमा
ग रिदएको र पि मतफ िक.नं. १२२७ को ज गा पि मतफबाट नै िखचोला भयो भ न सिकने नदेिखने ।
वादी ल मीदेवी िव कमाको नाममा कायम नै रहेको
अतः उि लिखत आधारह समेतबाट ियनै
देिख छ । िक.नं. १२२६ को ज गा ोण काश ितवादीह मायादेवी गु ङ, कमला शाही, पावती
रसालीलाई िदएको बखत ियनी वादीको भोगमा पूरै पछाई भ डारी र तोरण वज े ले वादी ल मीदेवी
२ क ा ज गा िथयो र त प ात् मा ितवादीह ले िव कमाको ज गा िमची िखचोला गरेको पिु गन
िखचोला गरेको हन् भनी त ययु एवम् अकाट् य व तिु न माणको अभावमा वादी दाबी पु न नस ने
माण गज
ु ान सके को पिन देिखँदैन । वादीले आ नो ठहर्याई भएको सु प देही िज ला अदालतको
िक.नं. १२२७ को ज गा िबगाह ०-१-० ज गाको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
पि मबाट माया गु ङले ०-०-१० र कमला शाहीले िमित २०६६।४।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
०-०-४१/२ ज गा िखचोला गरी घर बनाएको भनी दाबी हने ।
िलएपिन कुन ितवादीले किहले कसरी िखचोला गरी इजलास अिधकृत: गीता े
घर पखाल बनाएका हन् भ ने वादीले प खल
ु ाउन क यटु र: सदु शन साद आचाय
सके को समेत देिखएन । जबक ितवादी माया गु ङ इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभु म् ।
र कमला शाहीको घरको न सा मसः २०५१ र
२०५७ मा पास भएको िमिसलबाट देिखने ।
इजलास नं. १४
वादीको ज गामा ितवादीह ले घर बनाएको
भए िस ाथनगर नगरपािलकाबाट जारी भएको
१
न सा पासस ब धी सूचनाबमोिजम उजरु गनपन
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
ु
एवम् कानूनले िनधारण गरेको समयिभ नालेस गरी िव भर साद े , ०७२-WO-०५५९, उ ेषण
हक चलन गराउनसमेत सके को देिखएन । आ नो / परमादेश, शेखर रे मी िव. सूचना तथा स चार
50

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - १
म ालयसमेत
ग रएको कुरालाई बेमनु ािसब मा न िमलेन । िनवेदक
िनवेदक शेखर रे मीलाई नेपाल सरकार वयम्ले चलन हटक गरेको ि थितमा िनज सफा हात
मि तरको िमित २०७१।४।१४ को िनणयअनस
ु ार िलई यस अदालतको असाधारण े ािधकारमा वेश
राि य समाचार सिमितको स चालक सिमितको गरेको भनी स झन िम नेसमेत नदेिखने ।
सद य पदमा २(दईु ) वषको लािग िनयिु ग रएको
तहतह अदालतबाट फै सला काया वयनको
देिख छ । िनवेदकले राि य समाचार सिमितको
ममा भएको आदेशबाट कुनै कानूनको ग भीर
स चालक सिमितको सद यको हैिसयतले काय गन उ लङ् घन भएको वा ग भीर अ याय (gross
अविध िमित २०७३।४।१३ मा नै समा भइसके को injustice) को अव था पैदा भएको नदेिखएको
पाइएकोले रटको औिच य नै समा भइसके कोले ि थितमा आदेशको औिच यमा वेश गरी पनु रावेदन
औिच यमा वेश गरी िवचार गनपन
अव था सनु ेकोज तो गरी रट े ािधकारअ तगत माण बु ने
ु
नभएकोले मागबमोिजम रट जारी ग ररहन पन अव था र माणको मू याङ् कन गनु उिचत र रटस ब धी
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । अवधारणाको अनक
ु ू ल हने देिखँदैन । “अदालतबाट
प रणामतः िमित २०७२।११।९ मा यस अदालतबाट भएको फै सला काया वयनमा कुनै प
वेश
जारी भएको अ त रम आदेशसमेत िनि य हने ।
ग रसके पिछ अड् डाले यसपिछ अपनाउनु पन कानूनी
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
ि या पूरा गरी स पूण काय स प न भइसके को
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् । अव थामा कुनै प ले य तो कारवाही ित नै चनु ौती
२
िदने र यसलाई अदालतबाट ग भीर कानूनी िु ट
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद नदेिखए पिन बदर गद जाने हो भने यसबाट अदालत
खितवडा, ०६९-WO-१०९९, उ ेषण, िभखारी ितको जनआ था र िव ासमा आघात पन जाने ह छ”
राउत कुम िव. बागड राउत कुम समेत
भनी यस अदालतले शकु तलादेवी यादव िव
रट िनवेदकले मूलतः चलन हटक गरे नगरेको सनु सरी िज ला अदालतसमेत भएको उ ेषणको
भ ने
उठाई रट े ािधकारअ तगत उपचार िनवेदन (ने.का.प. २०६९, अङ् क ४, िन.नं. ८८१६)
खोजेको पाइयो । यो माण बझ
ु ी त यगत िन पण मा या या भएको छ । यस ि बाट हेदासमेत रट
गन िवषय देिख छ । यस िवषयमा तहतह अदालतबाट िनवेदकको िजिकर मनािसब देिखन नआउँदा ततु
माणको समिु चत मू याङ् कन गरी आदेश गरेकोसमेत रट िनवेदन खारेज हने ।
पाइयो । त यगत स दभमा हेदा पिन २०५३ सालदेिख इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
चलन चलाउने काय हँदै आएको र पटकपटक क यटु र: ेमबहादरु थापा
अदालतबाट िविभ न आदेशह गनु परेको अव था इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् ।
देिखयो । चलन चलाई िदने कायको िसलिसलाको
िववाद १५/१६ वषस म पिन नटुङ्िगएको अव था
इजलास नं. १५
र घटना मले रट िनवेदक वयम्को कारणबाट यो
प रि थित पैदा भएको देखाउँदछ । यस अव थामा मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
चलन हटक गरेको भनी मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ी अिनलकुमार िस हा, ०७०-WO-०३४१,
महलको ४३(५) नं. बमोिजम . १,०००।– ज रवाना उ ेषण, स रता पौडेलसमेत िव. धानम ी तथा
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मि प रषद्को कायालयसमेत
गरी अपराध पीिडतलाई आफू पीिडत रहेको मु ाको
िनवेदक प रवितत नाम धािदङ ७ लाई अनस
ु धान तथा कारवाहीस ब धी जानकारी ा गन
अदालतको आदेशको बाबजदु पिन बकप ज तो हक हनेछ भ ने यव था ग रएको छ । जनु नेपालको
याियक ि याको अ य त मह वपूण चरणमा संवधै ािनक इितहासमा नै पिहलोपटक भएको यव था
सामेल नगराएको भ ने कुरालाई वयम् िवप ीह
हो । िनवेदन दायर हँदाको बखत िव मान रहेको
गहृ म ालय तथा िज ला हरी कायालयले वीकार नेपालको अ त रम संिवधान २०६३ को धारा २४ मा
गरेका रहेछन् । जनु कुरा उपयु िवप ीह ले पेस यायस ब धी हकलाई मौिलक हकको पमा यव था
गरेको िलिखत जवाफमा याद तामेलमा लापरवाही ग रएको िथयो भने सोही धाराको उपधारा (९) मा कुनै
गन हरी कमचारीलाई िवभागीय कारवाही ग रएको पिन यि लाई स म अदालत वा याियक िनकायसम
भ ने उ लेख गरेकोबाट देिख छ । यस अव थामा सनु वु ाइको हक हनेछ भ ने यव था ग रएको िथयो ।
िनवेदकलाई बकप मा सामेल नगरी याियक सनु वु ाइको हकअ तगत मु ाका दवु ै प ह ले याियक
ि यामा सामेल हनबाट वि चत ग रएको त यमा िनकायस म आ नो कुराह रा न पाउने र आ नो
िववाद रहेन । अतः िवप ीह को यस कारको ितिनिध व हन पाउने हक पदछ । यसरी नेपालको
कायबाट पीिडतको क तो कारको हक अिधकारको अ त रम संिवधान, २०६३ ले पीिडतको अिधकारको
हनन् भयो सो स ब धमा िववेचना हन वा छनीय स ब धमा अलग मौिलक हकको यव था नगरेको भए
हने ।
तापिन उ संिवधानले यव था गरेको यायस ब धी
अपराधको अनस
ु धान तथा अिभयोजनमा हकअ तगत याियक ि यामा पीिडतको सि य
पीिडतको भूिमकालाई के वल सरकारी सा ीको पमा सहभािगताको पिन प रक पना गरेको देिखने ।
मा सीिमत नगरी मख
संयु रा संघले १९९० मा तयार गरेको
ु सरोकारवालाको पमा
यापक बनाइनपु छ भ ने पीिडत िविधशा को पिछ लो सरकारी विकलस ब धी िनदिशका (Guidelines
समयमा िवकास हँदै गएको छ । याय माग गद रा यका on the Role of Prosecutors 1990) को नं. १३
िनकायह स म पगु ेका यायका याचकह सँग ितनै मा सरकारी विकलको िज मेवारीह म ये पीिडतको
रा यका िनकायह ले स पक नगन‚ याियक ि यामा िवचार र सरोकारलाई हण गन र पीिडतलाई उिचत
सामेल नगनज ता कायह गरेको अव थामा यसले सूचना दान गन दािय व खल
ु ाइएको छ भने नं.
यायको म सद पूरा हन स दैन । कुनै पिन मु ाको २० मा अिभयोजनको व छता र भावका रताको
पिहलो सा ी भनेको पीिडत नै हो भने पीिडत मु ाको लािग सरकारी विकलले हरी‚ यायालयलगायतका
एउटा प समेत हो । फौजदारी यायमा मह वपूण सरोकारवाला प ह सँग सम वयकारी र सहयोगी
मािनने Equality of Arms को िस ा तअनस
ु ार भूिमका खे नु पन कुराको पिन िनदशन गरेको छ ।
पिन मु ाका दवु ै प लाई आ नो सा ीह को िजरह र यसैगरी अ तराि य फौजदारी अदालतको थापना
बकप को लािग अदालतमा उपि थत गराई सनु वु ाइमा गन रोम िवधान, (Rome Statute) १९९८ ले
बराबर अवसर िदइनपु न ।
धारा ६८(३) मा अपराधका पीिडतह ले मु ाको
नेपालको संिवधानको धारा २१ मा अपराध कारवाहीको दौरान उपि थत भएर आ नो िवचार
पीिडतको हकलाई मौिलक हकको पमा नै यव था रा न पाउने अिधकारलाई िवशेष अिधकारको पमा
52

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - १
यव था गरेको छ । नेपालले रोम िवधानलाई आजका भनेको पनु रावेदन अदालतले नै हो । यस अव थामा
िमितस म अनमु ोदन नगरेको भए तापिन याियक िनवेदकले माग गरेबमोिजमको उ ेषणको आदेश जारी
कारवाहीमा पीिडतको उपि थती सनु िु त ग रनु पन हन नस ने ।
कुरा पर पराको (Customary practice) पमा
िनवेदकह ले िनवेदनमा िवप ीह को
िवकास हँदै गएको देिख छ र यसको पालना गनु नैितक नाममा िविभ न कायह गराउनको लािग परमादेशको
दािय व हने ।
आदेश जारी ग रपाउँ भ नेसमेत माग गनभएको
छ।
ु
यसरी अपराधको पीिडतलाई याियक सो स ब धमा िवचार गदा िवप ीह ले पेस गरेको
ि यामा सहभागी गराउनु पन यव था संिवधान िलिखत जवाफमा नेपालको संिवधानले पीिडतको
तथा िविभ न अ तराि य द ताबेजले गरेको भए अिधकारलाई मौिलक हकको पमा याभूत गरेको
तापिन िनवेदकलाई बकप मा सामेल नगरी याियक उ लेख गद पीिडतको हक अिधकारको संर णको
ि यामा सामेल हनबाट वि चत ग रएको काय भएबाट लािग ितब ता जनाएको देिख छ । मु ामा पीिडत
िनवेदकको िन न हकअिधकार हनन् भएको देिख छ । र सा ीह बाट बयान र बकप गराउनको लािग
- ि या र कायिविधको सूचना पाउने कानूनमा प यव था रहेको तथा नेपाल कानूनको
अिधकार
कुनै पिन यव थाले पीिडतलाई आ नो मु ाको
- सनु वु ाइको ि यामा आ नो कुरा रा न सनु वु ाइ‚ पपु वा मु ाको ि या र कायिविधको
पाउने अिधकार
सूचना पाउने हकबाट समेत वि चत गरेको देिख छ ।
- सरकारी विकलसँग परामश गन पाउने िवप ीह ले पीिडतको हक अिधकारलाई वीकार गरी
अिधकार
यसको प रपालनमा ितव तासमेत जनाइसके को
- सनु वु ाई र पपु बाट असंल न नगराइने अव थामा तथा संिवधान र कानूनले पया यव था
अिधकार
गरेको अव थामा िनवेदकले माग गरेबमोिजमको
उ ेषणको आदेश जारी हनपु न हो वा परमादेशको आदेश जारी हनपु न नदेिखँदा ततु रट
होइन भ ने दो ो को स ब धमा िवचार गदा िनवेदन खारेज हने ।
िनज पीिडतलाई बकप मा सामेल नगरी धािदङ
जाहेरवाली पीिडत यि वयम् आ नो
िज ला अदालतबाट मु ाको िकनारा भई हाल उ
कुरा अदालतसम य गन पाउनु पन अवसरह
मु ा पनु रावेदनको तहमा िवचाराधीन अव थामा खोजी गद जानकारी िदन आएको ि थितमा सो ित
रहेको देिख छ । पीिडत तथा उनका सा ीह लाई संवेदनशील भई कानूनी कत य िनवाह गनपन
ु
उपि थत नगरी िज ला अदालतबाट भएको फै सलाको दािय वबाट स बि धत िनकायले झन् जाग क र
स ब धमा पनु रावेदनको रोहमा परी ण हने नै भएको ग भीर हनपु न ।
हँदा हाल यस अदालतबाट ह त ेप गनु अिधकार
जाहेरवाला पीिडत प को संर ण र
े को िस ा तअनस
ु ार िम ने देिखँदैन । िज ला िनजह को अदालतमा उपि थितको सहज पहँच
अदालतको तहबाट फै सला भइसके को अव थामा उ
परु याउने
कत य भएका िनकायह ले िज मेवारी
्
फै सलालाई यस अदालतले उ ेषणको आदेशबाट बोध नगन हो भने फौजदारी याय णालीमा ग भीर
खारेज गन िम दैन । यसको सधु ार (Correction) गन असर पु न जा छ । फल व प िविधको शासनको
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ममिवपरीतसमेत हन पगु ी द डहीनताले य पाउने
गोरखाप सं थानको कमचारी सेवा सत
अव थाह समेत देखा पनस छन् । अत: यो िवषय िविनयमावली, २०५२ ले तोके को समयसीमािभ
र त यलाई स बि धत िनकाय िवशेष गरी यथ ह
पदपूितस ब धी स पूण ि या पूरा गरी िनयिु गनपन
ु
महा यायािधव ाको कायालय र हरी धान दािय व सो सं थानको नै रहेको देिख छ । िवप ी
कायालयले यादै संवेदनशील र ग भीरताका साथ सं थानले आ नो िज मेवारी पूरा नगरेको कारणले यी
िवचार ग रनु पन ।
िनवेदकह को पेसा र रोजगार गन पाउने संवैधािनक
कुनै कमचारीलाई िवभागीय कारवाही गदमा हक कुि ठत हन उिचत नहने ।
य तो कारको सम या समाधान हनेछ भ ने िव ास
िवप ी सं थानले पदपूितका लािग गरेको
मा न सिकँ दैन । जाहेरवाला, पीिडतलगायत सरकारी िव ापन र िलिखत परी ाको नितजा काशनप ात्
प का गवाहह ले अदालतको आदेशानस
ु ार उपि थत अ तवाता तथा योगा मक परी ा िलनु नपन अथात्
भई आ नो भनाइ वत यायपािलकासम रा न अिनि त तवरबाट थिगत रा नपु न कुनै वैध, उिचत
पाउनु पन अिधकार वा तिवक यावहा रक पमा नै वा पया कारण ततु हन आएको देिखएन । उिचत
उपभोग गन पाउनपु छ । कानून र संिवधानमा भएको वा िविधस मत आधार र कारण िव मान रहेको िवशेष
यव थाले काया वयनको स दभमा देिखएका प रि थित नदेिखएको अव थामा पदपूित ि यालाई
यावहा रक कमजोरी र िु टह को समाधानको लािग बीचमा नै थिगत गनु उिचत हँदैन । यसो गदा िवप ी
याियक ि यामा पीिडतको उपि थितलाई अिनवाय सं थानले कानूनबमोिजम िनवाह गनपन
ु दािय व िनवाह
गन सरकारी विकल तथा हरी ज ता िनकायह
नगरेको हनजा छ र प रणामत: रट िनवेदकह को
मु ाको अि तम िनणय नहँदास म पीिडतको िनर तर पेसा तथा रोजगारी गन पाउने हकमा अनिु चत तवरबाट
स पकमा रहन तथा पीिडतको सरु ा र गोपनीयता अवरोध पैदा हने अव था रह छ । यसैले िवप ी
कायम गन काययोजना बनाई काया वयन भयो भएन गोरखाप सं थानबाट भएको कामकारवाही उिचत र
िनर तर अनगु मन गन प ित िनमाण गरी मातहतका कानूनअनक
ु ू ल देिखन नआउने ।
कायालयह लाई समेत काम गन गराउनु भनी
अत: उि लिखत आधार र कारणह बाट
िवप ी महा यायिधव ाको कायालय र हरी धान गोरखाप सं थान स चालक सिमितको िमित
कायालयको नाममा िनदशना मक आदेश जारी हने । २०७२।४।७ को अ तवाता थिगत गन िनणय र
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी‚ स देश े
िमित २०७२।४।८ को उ सं थानको योगा मक
क यटु र: याम साद रे मी
तथा अ तवाता काय म थिगत ग रएको सूचना
इित संवत् २०७३ साल असार ८ गते रोज ४ शभु म् । उ ेषणको आदेश ारा बदर ह छ र अ तवाता तथा
योगा मक परी ाको काय म अिवल ब िनधारण गरी
इजलास नं. १६
कानूनबमोिजम पदपूित गन काय स प न गनु गराउनु
भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी जारी हने ।
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-००८५, उ ेषण इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
/ परमादेश, िकरणकुमार बरामसमेत िव. सूचना तथा क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् ।
स चार म ालयसमेत
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अतः िनवेदकलाई िमित २०७०।९।१७ मा
इजलास नं. १७
िज ला िश ा कायालय, स यानमा पद थापना तथा
स वा गरी काम गद आएकोमा िमित २०७१।२।२८ मा
१
िश ा म ालयको िनणयले िज ला िश ा कायालय,
मा. या. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. स यानबाट िज ला िश ा कायालय दाङमा, स वा
ी अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०२४८, गदा यूनतम अविध तोिकएकोमा समय समा नहँदै
उ ेषण, नारायण साद पौडेल िव. सामा य शासन पनु ः िज ला िश ा कायालय, स यानमा स वा
म ालयसमेत
ग रएको कायलाई कानूनसङ् गत भ न निम ने हँदा
िनवेदकलाई िमित २०७१।२।२८ मा िश ा िवभागबाट िमित २०७२।५।३१ मा भएको
िज ला िश ा कायालय, स यानबाट िज ला िश ा स वाको िनणय उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको
कायालय, दाङमा अविध नपु दै िमित २०७२।५।३१ छ । अब िनवेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र
मा िज ला िश ा कायालय, दाङबाट पनु ः िज ला िनयमावली, २०५० ले िनिद गरेको समयाविधस म
िश ा कायालय, स यानमा स वा ग रएको आधार बहाल रहेको कायालयबाट अ य स वा नगनु
र कारणसमेत िवप ीह ले खल
ु ाउन सके को र कामकाज गन िदनु भनी िवप ीह को नाममा
देिखँदैन । िनजामती सेवा ऐन र िनयमावलीले तोके को परमादेशको आदेश जारी हने ।
यूनतम् अविध पूरा नहँदै स वा गनपन
ु अव था इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
िसजना हन आएमा उिचत आधार र कारण उ लेख क यटु र: ेमबहादरु थापा
गरी सामा य शासन म ालयको सहमित िलई स वा इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् ।
ग रनु पनमा िमिसल संल न कागजातह बाट सो के ही
२
गरेको नदेिखएकोले उ स वा कानूनसङ् गत मा न मा. या. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
िम ने नदेिखने ।
काशमान िसंह राउत, ०६८-WO-१११६,
िनवदेकले स वा बदर ग रपाउँ भनी िश ा उ ेषण, के दारनाथ चौलागाई ं िव. धानम ी तथा
म ालयको सिचवसम िमित २०७२।५।७ मा र मि प रषदको
् कायालयसमेत
सोही िमितमा सामा य शासन म ालयमा समेत
िनवेदकले िक.नं. २३९ को ज गाको आफू
स वा बदर ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएकोमा दवु ै मोही भएको र ज गाधनी पशपु ितनाथ अमालकोट
म ालयबाट कुनै सनु वु ाई भएकोसमेत देिखँदनै । यसरी कचहरीको गठु ी ज गा हो भनी उ लेख गरेकोमा
अिधकार ा अिधकारी वा िनकायले आफूसम ा ज गाधनी पशपु ितनाथ अमालकोट कचहरीले यस
हन आएको गनु ासो वा उजरु ीलाई उिचत समयिभ सो िवषयमा कुनै उजरु ी वा दाबी गरेको देिखएको छै न ।
कुराको जो जे गनपन
ु गरी िनणय गनपन
ु कानूनी दािय व िनवेदकले उ िक.नं. २३९ को ३-१५-० ज गाम ये
ह छ । आफूसम ा हन आएको गनु ासो वा उजरु ीलाई २-१४-० ज गा बागमती नदीको २० िमटर े िभ
स बोधन नगरी रा नु कदािचत कानूनसङ् गत भ न परी बागमती े ढल िनमाण सधु ार काया वयन तथा
िम दैन । यसरी स बि धत िनकायले गनपन
ु काय अनगु मन सिमितले अिध हण गरेको भनी िनवेदनमा
नगरेको देिखँदा भावकारी उपचार िथयो भनी भ न उ लेख गरेकोस म देिखयो । िनवेदकले जनु ज गा
निम ने ।
आ नो भनी दाबी गरेको छ सोको हक, ोतको
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माण पेस गरी नयाँ नापीअनस
ु ार हाल सािबक गराई े फल बराबरको ज गा िमठुदवे ी राणाको िक ा नं.
हक थािपत गराई रा नपु नमा सोसमेत गरेको भ ने ५० बाट हाल सािबक गन कुरामा िनज सहमत भई
देिखएन । यी िनवेदकले दायर गरेको िखचोला मु ामा मालपोत कायालयको िनणयउपर शंकर देवकोटाको
सु काठमाड िज ला अदालतबाट हद यादको पनु रावेदन परेको देिखँदनै । जहाँस म िमठुदवे ी राणाको
आधारमा खारेज भएउपर यी िनवेदकको पनु रावेदन पनु रावेदनको
छ, आफूले ०-७-३-३.५ ज गा
अदालत, पाटनमा पनु रावेदन परेकोमा सु फै सला िब गरेकोमा पनु रावेदकले अ यथा भ न सके को
सदर भएको पाइयो । पनु रावेदन अदालत, पाटनको देिखँदनै । ठाकुर साद र रामकृ णको हाल सािबकमा
िमित २०५९।०५।०७ को उ फै सलामा िक.नं. िनवेदन परेको कारणबाट िक ा नं.३३० मा िनजह को
२३९ को ज गा बेिन साको भएको र सो ज गा बागमती ज गा घस
ु ेको भ ने आधारमा िनजह ले ०-४-३-३.५
िडल बगरको हो भ ने कुरा न सा ि टबाट देिखएको ज गा आ नो िक ा नं. मा पारी लगेको र सो को स ामा
भ ने उ लेख गरेकोसमेतबाट िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. ५० बाट यित नै ज गा शंकर देवकोटाले पाउने
िक.नं. २३९ को ज गाको हक नै िववादा पद रहेको भिनएबाट मूल िववादको प ह उपरको दाबी िजिकर
देिखयो । य तो िववादा पद वािम वको िवषयमा रट छाडेपिछ अब िनज िमठु राणाले नै ज गा िब गरेको
े बाट ह त ेप गरी िवप ीह को नाममा मागबमोिजम प अथात् शंकर देवकोटाले ज गा पाउँदनै भ ने
आदेश गन यायको रोहमा उपयु देिखएन । तसथ िनज पनु रावेदकको िजिकर वीकार गन िमलेन । मूल
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने िववादका प उपर दाबी छाडेपिछ शंकर देवकोटालाई
ि थित नदेिखँदा ततु िनवेदन खारेज हने ।
िब गरेको ज गा िनजले परु याउन
नपन भ न यायको
्
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
रोहमा समेत िम ने नदेिखने ।
क यटु र: िसजन रे मी
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) मा,
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् । “ज गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा िनजको
३
बाबु, बाजे, पित वा ससुराको नाम, थर वा ज गाको
मा. या. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी िक ा नं., े फल वा िकिसम फरक परेकोमा वा
काशमान िसंह राउत, ०६६-CI-१२८३, न सा दोहोरो दता हन गएकोमा मालपोत कायालयले
िक ा सधु ार गरी हाल सािबक तथा नामसारी, आव यक जाँच बझ
ु गरी सो कुरा स याई दता कायम
डोलकुमारी भ ने िमठु राणा िव. रामकृ ण पुडासैनीसमेत गन स नेछ” यसैगरी ८क को यव था हेदा “दफा
मूल मु ाका प ह ठाकुर साद र रामकृ ण ७ र ८ बमोिजम कायम भएको दता े ताअनु प
पडु ासैनीसँग िववाद परी िक ा नं. ५३ को ज गाबाट नापी न सामा संशोधन गनुपन भएमा मालपोत
घस
ु ेको ज गा कटाई नपगु ज गा ितथकुमारीको िक ा कायालयले स बि धत मेि टने स नापी शाखामा
नं. ५० र ५३ को िब भएको ज गाबाट हाल सािबक लेखी पठाउनु पनछ र यसरी लेखी आएपिछ
हन स छ वा स दैन भ ने रहेकोमा सोतफ िमठुदेवी मेि टने स नापी शाखाले पिन नापी न सामा
राणाले दाबी छाडी िमलाप गरेकोबाट अब दाबी आव यक संशोधन गनुपनछ” भ ने कानूनी यव था
िजिकर कायम रहेको मा न निम ने ।
रहेको देिख छ । यसैगरी ज गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९
अब शंकर देवकोटाको हकमा हेदा िक ा. को दफा ६(९) मा “यस ऐनबमोिजम पिहला नाप जाँच
नं. ३३० बाट घस
ु ेको ज गा कटाई नपगु सोही भई दता े ता तयार भइसके को ठाउँमा पनु ः नाप
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जाँच हँदा मौजदु ा दता े ताबमोिजमका ज गामा दईु ब डा छुट्याउने काय स प न हने नै हँदा िनवेदकले
वा दईु भ दा बढी यि ह काबीच तेरो मेरोस ब धी भनेज तो िनजको हकिहतमा ितकूल असर पन
उठेमा तोिकएको अिधकारीले मौजदु ा दता े ता गएको देिखँदैन साथै िनवेदकले संिवधान ारा याभूत
िभडाई ज गा दता गनपनछ”
भ ने प कानूनी ग रएको मौिलक हक र कानूनी हकमा आघात परेको
ु
यव था गरेको पाइ छ । यसै कानूनी यव थाबमोिजम भनी उ लेख गरेको देिखए तापिन सो कुरा उ लेख गनु
मालपोत कायालयले ज गाको रेखाङ् कन, हाल मा पया हँदैन । कसरी िनवेदकको हकमा आघात
सािबक गरी े ता िमलाएको देिखँदा, उपयु कानूनी परेको हो यसको ट कारण वा आधार उ लेख
यव थाबमोिजम े ता िमलाउने अिधकार मालपोत गनु पदछ सोको ट कारण र आधार िनवेदनमा
कायालयलाई भएकोले े ािधकारिवहीन िवषयमा खल
ु ाउनसमेत सके को नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
मालपोत कायालयले िनणय गरेको भनी पनु रावेदकको रट जारी गन िम ने नदेिखने ।
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
मािथ िववेिचत आधार र माणबाट वादी
अतः उपयु मािथ उि लिखत िववेिचत िडलाराम पा डे वयम् उपि थत भई माग गरेको
आधार र कारणह बाट समेत ततु मु ामा अव थामा अंश छुट्याई िलन पाउने भनी सु
यस अदालतबाट िमित २०६७।३।९ मा मु ा हेन िज ला अदालतको फै सलाको ठहर ख डमा नै प
िन सा दान ग रँदा उठाइएका आधार र कारणसँग उ लेख ग रएको र सोही फै सलाबमोिजम गनपन
ु भनी
यस इजलास सहमत हन नसक ितवादी शंकर पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित २०६८।९।७
देवकोटाको हकमा पनु रावेदकले नै राजीनामा िदएको मा भएको आदेश कानूनसङ् गत देिखँदा ततु रट
देिखँदा िक ा नं. ५० को ज गामा गािभएको भनी िनवेदन खारेज हने ।
पनु रावेदकको िजिकर वीकार गन िम ने नदेिखँदा इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
मालपोत कायालयको िनणय सदर गरेको पनु रावेदन क यटु र: याम साद रे मी
अदालत, पाटनको िमित २०६५।३।२३ को फै सला इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभु म् ।
िमलेको नै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
एकल इजलास
क यटु र: सदु शन साद आचाय
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
१
स. . या. ी क याण े , ०७२-WO-०१३७,
इजलास नं. १८
उ ेषण / परमादेश, अिधव ा रोशनकुमार झासमेत
िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
िनवेदकले सरु ा सिमितले सेना प रचालन
काशमान िसंह राउत, ०६८-WO-०७१९, उ ेषण स ब धमा गरेको िनणयको न कल पेस गन नसक
/ परमादेश, िडलाराम पा डे िव. भरतमिण पा डेसमेत उपयु िनणय बदर ग रपाउन माग गरेको देिख छ ।
िनवेदक िडलाराम पा डे वयम् उपि थत भई राि य सरु ा प रषदक
् ा िनणयह िनवेदकले पाउनु पन
फै सलाबमोिजम ब डा छुट्याई पाउँ भनी िनवेदन िदएमा कारण र सोबाट िनवेदकको हक हनन् भएको अव था
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ट गरी िनवेदनमा उ लेख गन सके को पाइँदैन । स ने हनाले अ य बाट ह त ेप गन वा िनदिशत
रा को सरु ा संवेदनशीलता जोिडएका कुराह लाई गनपन
ु अव थाको प रक पना गन पिन मनािसब
यान निदई आ नो हकमा पन गएको असर नै ट हँदैन । सेनाको योग गन बारेमा स ब प ह मािथ
नगरी सेनाको योग र यव थापनस ब धी ह
पिन अ य बाट ह त ेप गन उिचत हँदनै । सबै िनकाय
उठाउन उपयु नहने ।
एवम् जनसाधारणह ले समेत संिवधान र कानूनका
नेपाली सेनाको प रचालनको स ब धमा अधीनमा रही आ-आ नो जवाफदेिहता िनभाउन पछ
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को भाग भ ने हे का रा नु ज री हने ।
२० मा िव ततृ यव था रहेको छ । सेनाको गठन
यव थािपका संसदको
् आ नो िवषयमा
यव थापन र प रचालनका हकमा संिवधानबमोिजम अदालतसमेतले पिन वेश नपाउने हँदा संसदमा
्
नै हने र गनपन
ु कुरा ट छ । यस स ब धमा य भएको कुनैकुराको वैधािनकता र औिच यको
रा पित तथा राि य सरु ा प रषदक
् ै यव था िवषयलाई िलएर अदालतमा बहसको िवषय बनाउन,
भएकोले उ प रषदल
संसदको
ु
् े आव यक िनणय गनपन
् बैठक वा यसको अंशको िनयिमतताको
ह छ । संिवधानबमोिजम यवि थत राि य सरु ा परी ण गराउने कोिसस गन हँदैन । संिवधानको
प रषदल
् गायतले गन कुराह मा िबना कुनै िनि त अधीनमा रही सबैले एक अकाको अिधकार, सीमा र
आधार अिनयिमतताको अनमु ान गन र यस काममा मयादाको याल गनु वा छनीय हने ।
सू म संवेदी भएर अदालतमा
उठाउनु अिघ
खास घटनाको ममा सैिनक ऐन वा
बहतै िवचार गनपन
ु ह छ । संिवधानमा यवि थत थानीय शासन ऐनबमोिजम ग रएका कुनै िनणय
कुराह अ यथा मािणत नभएस म असंवैधािनक तत्तत् ि थितको आव यकता वा उपयु ानस
ु ार
तवरले गरेको होला भनी अनमु ान गनु हँदैन । ततु ग रने कुरा हो । यसबाट कुनै कानून वा कसैको हक
मु ामा राि य सरु ा प रषदल
ु घटना घटेको
् े गरेको िनणयको सिह अिधकार उ लङ् घन भएको अमक
माग दाबीिबना नै सो िनणय बदर गन माग ग रएको अव थामा कानूनी उपचारह सि य हन स दछन् ।
छ । य तो गनको
ु हतारोको अथ रहन जाँदनै । तर कुन हदस म सेनाको वा सरु ाबलको उपयोगको
िनवेदकले िनणयको पु ् याई ंनगरी पि कामा कािशत कुरा मा लाई अितरि जत गरेर याियक ह त ेपको
समाचारलाई आधारमानी िनवेदन िदएको देिखँदा िवषय बनाउन सिकँ दैन । संिवधान र कानूनिवपरीत
िनणयको जानकारीबेगर िनणय गैरकानूनी होला भनी सेना प रचालन ग रएको भ ने कुरा िनवेदकले पिु गन
अनमु ान गन र बदर माग गनु उिचत नहने ।
सके को पाइँदैन । सरु ाबलको औिच य आव यकता र
व ततु ः सेनाको प रचालन संिवधान र मनोबलमा समेत भाव पान कुनै नकारा मक कुराबाट
कानूनबमोिजम गनपन
ु कुरामा िववाद छै न । स ब अ ततः जनताको िजउ, धन र सरु ा नै भािवत हन
िनकायले आआ नो अिधकारको सीमा, परु याउन
्
ु पन जा छ । यो अ य त संवेदशील कुरा भएकोले वाि छत
ि या र यसस ब धी जवाफदेिहता बझ
गन स बि धत
ु ेकै अनमु ान आ मसंयमका साथ मा य तो
गनपन
ु ह छ । सेनाको प रचालनको स ब धमा सबैको लािग मह वपूण हने ।
रा पितमा िनिहत अिधकारको स ब धमा वयम्
िनवेदकले उ लेख गरेको ज तो गैरकानूनी
स मािनत रा पित यूले नै जो चािहने िनणय गन ढङ् गले सेनाको प रचालन गरेको भ ने त य पिु
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गन आधार नै पेस नभएको र पया सूचनाको अभाव मु ामा िनवेदन िदई यही ँबाट उपयु उपचारको
रहेको के वल प पि काको िट पणीको आधारमा मा लािग यास गनपनमा
सो नगरी यो रट िनवेदन
ु
य तो को उठान गरी पन आएको ततु रट िदएको िनवेदकको काम कारवाही रट अिधकार े को
िनवेदनबाट िनवेदकको हक अिधकार हनन् हन गएको मा य िस ा तअनक
ु ू ल देिखँदनै । यस बारेमा श त
भ ने मागदाबी औिच यपूण र कानूनसङ् गत देिखएन । याियक िस ा त ितपादन भएका छन् । वयम्
िवप ीबाट ारि भक पमा नै गरे िबराएको हनस ने मैले यिह आधारमा िलिखत जवाफस म नमगाई
अनमु ान गरी आदेश जारी गन पिन उिचत नभएको कै यौ ँ रट िनवेदन खारेज गरेको छु । मैले आ नो धार
हनाले थम ि मै िनवेदन मागबमोिजमको आदेश प रवतन गनपन
ु िकिसमको कुनै कारण ततु रटको
जारी हन स ने देिखएन । तसथ कारण देखाउ आदेश अवलोकनबाट देिखन आउँदनै । यसमा पिन िवप ी
जारी गरी िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन बकले िधतो िललामको सूचनास म कािशत गरेको तर
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िललाम ग रसके को नदेिखँदा िनवेदकलाई थायी मका
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
परेको देिखन नआउँदा रटबाट िववािदत आदेशको
क यटु र: मि दरा रानाभाट
औपचा रकतामा वेश गदा सम यायको संर णसमेत
इित संवत् २०७२ साल भदौ ११ गते रोज ६ शभु म् । नहने हँदा िलिखत जवाफ मगाइरहनु परेन । ततु रट
२
िनवेदन खारेज हने ।
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-WO- इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
१०४३, उ ेषण / परमादेश, िव ािम पा डे िव. क यटु र : च ा ितम सेना
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभु म् ।
नं. ३३ िड लीबजार काठमाड ि थत सोसाइटी
३
डेभलपमे ट बक िलिमटेडसमेत
मा. या. ी ई र साद खितवडा, ०७२िनवेदकको मागबमोिजमको उपयु आदेश WO-००६६, उ ेषण / परमादेश, काठमाड
गनपन
ु हो होइन भनी िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकले िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३१
िवप ी बकउपर दायर गरेको मु ाको िवषयव तु र बागबजारि थत सौय स चार सहकारी सं था िल. को
ततु रट िनवेदनको िवषयव तु मािथ उि लिखत तफबाट अि तयार ा ऐ. का यव थापक बोधराज
ऋण र िधतोको हरिहसाब नै देिख छ । िनवेदकले ि पाठी िव. ी म कायालय, बागमती अ चलसमेत
आ नो घर ज गा िधतो राखेको र िवप ी बकबाट
यसमा म अदालतबाट िनयिमत याियक
ऋण वाह भएकोमा िववाद छै न । बकले ऋण असल
ि याअनस
म कायालयको िनणयउपर
ु
ु ार
गनका लािग सूचना कािशत गरेको र िनवेदकले उ
पनु रावेदन सनु ी माणको मू याङ् कन गरी भएको
ऋणको हरिहसाब ग रपाउनको लािग िफरादप दायर िनणयको िवषयमा माणको मू याङ् कनस ब धी
गरेको अव था छ । उ हरिहसाब मु ा िवचाराधीन उठाएर रट िनवेदन परेको देिखयो । िवप ीम येका
छँदै बकले िधतो िललाम गन सूचना कािशत गरेको दीपकराज िघिमरेलाई तलब भ ा भु ानी गन िवषयमा
गैरकानूनी भएको भ ने िनवेदन िजिकर देिख छ । सु िनणय गन म कायालयले तथा सो कायालयको
यसो हो भने िनवेदकले त स ब धमा सोही हरिहसाब पनु रावेदन सु ने म अदालतले िमित २०७३।३।२ मा
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - १
फै सला गदा माणको िववेचना र िव ेषण गरी िनणय गदा अदालतको िवचारमा िनवेदनको िजिकर उिचत
गरेको देिख छ । ततु रट िनवेदनमा मूलत: माणको र कानूनसङ् गतज तो देिखएमा मा िनवेदन प मा
मू याङ् कन स ब धमा िु ट भई ग भीर र अ यायपूण माग भएबमोिजम आदेश जारी नहनु पन कुनै कारण
(Gross Injuties) प रमाण देखा परेको भ नेतफ रट भए खल
ु ाई जवाफ पेस गनु भनी िवप ीको नाउँमा
िनवेदकले कुनै त यपूण आधार उ लेख गन सके को आदेश जारी हने हो । ततु रट िनवेदन यहोराबाट नै
देिखँदैन । िनयिमत ि याबाट तहतह िनणय भएको यसमा गरे िबराएज तो देिखने अव था (Primafacie
िवषयमा कानून ितकूल िनणय भएकोले ग भीर Case) नदेिखएको हँदा िवप ीह बाट िलिखत जवाफ
अ यायपूण प रणाम देखा परेको अव था नदेिखएमा िलइरहन परेन । िनवेदन खारेज हने ।
अदालतबाट यस कुरामा रट े ािधकारबाट हेनु इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
उिचत हँदैन । सव च अदालत िनयमावली, २०४९ क यटु र: ेमबहादरु थापा
को िनयम ४०(४) मा िनवेदनप को ारि भक सनु वु ाई इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
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