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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल, सव च अदालत
मु य रिज ार ी नृप वज िनरौला, सव च अदालत
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी नारायण साद प थी, सव च अदालत
अिधव ा ी
साद पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भीमकुमार े , सव च अदालत
- सद

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

स पादक : ी राम साद पौडेल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवी
वी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी गोपी िव कमा
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
क यटु र अिधकृ त ी िव म धान
ना.स.ु ी गीता लइु टँ ेल
ना.स.ु ी यशोदा िनरौला
िस.कं . ी ुव सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखा
ना.स.ु ी अजुन चौधरी

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
िसिनयर बुकबाइ
कबाइ डर ी रमेश बासुकला
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
बक
ु बाइ डर ी गंगा थापा
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संवैधािनक इजलास
१
संयु इजलास
४
इजलास नं. १
४
इजलास नं. १०
इजलास नं. २
५
इजलास नं. ११
इजलास नं. ३
१५
इजलास नं. १२
इजलास नं. ४
१४
इजलास नं. १४
इजलास नं. ५
५
इजलास नं. १५
इजलास नं. ६
५
इजलास नं. १६
इजलास नं. ७
७
एकल इजलास
इजलास नं. ८
१२
इजलास नं. ९
१०
ज मा
ज मा
८२
कूल ज मा ८२ + १७ = ९९

५
३
२
२
२
२
१
१७

नेपाल कानून पि का
मा कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख
हालस म)
हेन, पढ्न तथा सरु ि त गन

www.nkp.gov.np
मा जानहु ोला ।
खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गृहपृ मा देिखने श दबाट फैसला खो नहु ोस् भ ने
थानमा आफूले खो न चाहेअनस
। यसबाट
ु ारको कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा टाइप गनहोस्
ु
खोजेअनस
ु ारको फै सला ा गन नसके मा वेबसाइटको दो ो शीषकमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ न
िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस अित र नेकाप येक वष र हा ो बारेमा समेत हेन स नहु नेछ ।

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन, २०७६, मङ् िसर – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पि का र सव च अदालत बुलेिटन" को "वािषक ाहक" ब न चाहनेका
लािग २०७६ वैशाख अङ् कदेिख वािषक ाहक ब न पाउने गरी स पादन तथा काशन
सिमितले िनणय गरेको हँदा स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना काशन ग रएको
छ।
सिमितको िनणयानस
ु ार मू य समायोजन भई नेपाल काननू पि का .७५ र सव च
अदालत बुलेिटन ित अङ् क .४० कायम ग रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ छ ।

सव च अदालतबाट २०७५ सालमा कािशत नेपाल कानून पि का
अित र ाङ् क २०७१ सीिमत मा ामा रहेकाले आ नो ित सरु ि त गन स बि धत
सबैको लािग जानकारी गराइ छ ।
ने.का.प.को अित र ाङ् क २०७२ र २०७३ मश: काशन हदँ ै गरेको पिन
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव च अदालतबाट नेपाल कानून पि का
संवैधािनक इजलास ख डको छु ै काशन भएको जानकारी गराउन चाह छ । यस
वष वातावरणसँग स बि धत फैसलाह को सङ् गालो, २०७६ पिन काशन
भएकाले आ नो ित बेलैमा सरु ि त गन स बि धत सबैको लािग अनरु ोध छ ।
मू य .४०।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

१.

२.

३.

४.

५.

६.
७.

८.

िवषय
प / िवप
पृ
संवैधािनक इजलास
१–२
अिमट के .सी. भ ने
िच बहादरु ख ी िव.
उ ेषण
धानम ी तथा
१
मि प रषद्को
कायालयसमेत
संयु इजलास
२–५
कत य नेपाल सरकार िव.
२
यान
देवीराम नेपाली
मानव
हकुम िसंह डाँगी िव.
बेचिबखन नेपाल सरकार
३
तथा
ओसारपसार
िमलन कुम समेत िव.
उ ेषण /
भूिमसधु ार
तथा ४
परमादेश
यव था म ालयसमेत
अिधव ा गणेश साद
उ षे ण / दल
ु ाल िव. धानम ी ४
परमादेश तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
इजलास नं. १
५–९
जनादन
िव कमा
अंश
५
बढैसमेत िव. िडराम बढै
शेषपिछको िवजयह र शमा िव.
बकसप
अजयह र ढुंगाना
७
िलखत बदर
इजलास नं. २
९ – ११
रामलाल ब जन िव.
िज ला
शासन
िनषेधा ा
९
कायालय,
बारा
कलैयासमेत

९.

१०.
११.

१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

१७.
१८.

i

नापी दता
बदर गरी
दता
ग रपाउँ

माकुरजङ् ग पालङ
ु बा
िव. िदपेस बरालसमेत

९

बाबु भ डारीसमेत िव.
ब दी
महानगरीय अपराध १०
य ीकरण
महाशाखा, टेकुसमेत
कत य बलबहादरु कुँवर िव.
१०
नेपाल सरकार
यान
दीघराज मैनाली िव.
आ.व.
०६१।६२ गौरा दोलखा वाइ ट
भे चर, िवराटनगर
मू य
११
अिभवृि
कर
इजलास नं. ३
११ – १८
दीपकर न तुलाधर िव.
लेनदेन
११
याकार क पनी िल.
मु तान बरमनसमेत िव.
मानव
बेचिबखन नेपाल सरकार
१२
तथा
ओसारपसार
पनारायण े िव.
उ ेषण
१३
राजकुमार े
नेपाल सरकार िव.
मानव
अपहरण समु न तामाङसमेत
१४
तथा
शरीरब धक
कत य नेपाल सरकार िव.
ड बरबहादरु चोङवाङ १५
यान
ने बहादरु िल बू िव.
उ ेषण /
िश ा
म ालय, १६
परमादेश
िसंहदरबारसमेत

१९.

२०.

२१.

२२.

२३.

२४.

२५.

२६.
२७.

२८.

मानव
नेपाल सरकार िव.
बेचिबखन बाबक
ु ृ ण रमाल
२९.
२८
तथा
ओसारपसार
नेपाल सरकार िव.
३०.
ठगी
२९
अि मता खड् कासमेत
रामवृ महतोसमेत िव.
उ ेषण / सामा य
शासन
३१.
३०
परमादेश म ालय,
िसंहदरबारसमेत
मधस
ु दु न िदि त िव.
थाि सङ् ग गाउँ िवकास
उ षे ण /
३२.
सिमितको कायालय, ३१
परमादेश
थाि सङ् ग
नवु ाकोटसमेत
इजलास नं. ६
३२ – ३७
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
३३.
३२
करणी
िव णबु हादरु ठडराई
नेपाल सरकार िव. छे दर
३४. गौवध
३३
भोटेसमेत
नेपाल सरकार िव.
३५. लागु औषध
३३
गणेश े समेत
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
३६.
३५
(खैरो हेरोइन) राजकुमार साहसमेत
कत य देवीराम पा डे िव.
३७.
३६
यान
नेपाल सरकार
इजलास नं. ७
३७ – ४५
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
३८. करणी
मानबहादरु पल
ु ामीमगर ३७
उ ोग
लागु औषध नेपाल सरकार िव. सालु
ाउन सगु र स मानीसमेत
३९. भनी अ य
३८
पदाथको
कारोबार

इजलास नं. ४
१८ – ३४
नेपाल सरकार िव.
बिकङ MITKO
१८
कसरु
STOYANOV
MITEV
िम ा पनु िव. गृह
ब दी
म ालय,
१९
य ीकरण
िसंहदरबारसमेत
सरकारी नेपाल सरकार िव.
छाप
सरु ेश महजन
१९
द तखत
िकत
यशबधन मोर िव. अथ
उ ेषण /
म ालय,
२०
परमादेश
िसंहदरबारसमेत
झु ा िववरण नेपाल सरकार िव.
िदई
च बहादरु कुँवरसमेत
२१
नाग रकता
िलएको
कमल साद वाली िव.
उ ेषण /
उ च अदालत पाटन, २३
परमादेश
लिलतपरु समेत
डाँका चोरी नेपाल सरकार िव.
यान मान रघनु ाथ लोिनयासमेत २५
उ ोग
अजनु खड् का िव. गृह
ब दी
म ालय,
२६
य ीकरण
िसंहदरबारसमेत
िकत
कमलवती देवी िव. बेचु
२७
जालसाजी म डलसमेत
इजलास नं. ५
२८ – ३२
कत य नेपाल सरकार िव.
२८
यान
िममकोसा िव
ii

मानव
पदम िव.क. िव. नेपाल
बेचिबखन सरकार
४०.
३९
तथा
ओसारपसार
िललादेवी अिधकारी िव.
४१. अंशब डा पूणकुमारी
महतो ४१
अिधकारी
कत य नेपाल सरकार िव.
४२.
४२
यान
चमेली थामीमगरसमेत
LILY TIAN को हकमा
सिवना तुलाधर िव.
ब दी
४३.
ि भवु न िवमान थल ४४
य ीकरण
भ सार
कायालय,
काठमाड समेत
इजलास नं. ८
४५ – ५३
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
४४.
४५
करणी
ढाकबहादरु तामाङ
नेपाल सरकार िव.
४५. कत य यान
४५
राजेश राना
नेपाल सरकार िव.
४६. कत य यान
४६
खड् कबहादरु मगर
नेपाल सरकार िव.
४७. कत य यान
४७
जङ् गला सरदारसमेत
नेपाल सरकार िव.
४८. कत य यान
४७
कुलबहादरु बढु ा
सावजिनक भवु न बैठा धोबी िव.
ज गा िखचोला जंगी साह कानूसमेत
४९. छोडाई घर
४८
नाद भ काई
चलन
गजे नाथ
हक कायम
५०.
ीवा तवसमेत िव. ४८
नामसारी
िनशाकुमारी ीवा तव

च े र राय यादवसमेत
४९
िव. नेपाल सरकार
बालकृ ण शा यसमेत
िलखत बदर
५१
िव. कपना े
खे ग गाई िव. हेवला
अंश चलन
५२
ग गाईसमेत
अदालतको फिण कुमार यादव िव.
५३
अवहेलना नरे शमा
इजलास नं. ९
५३ – ६०
जगदेव चौधरी िव.
उ ेषण / वा य
तथा
५३
परमादेश जनसं या म ालय,
रामशाहपथसमेत
मानव
जेश भारतीसमेत िव.
छोडप को िवशाल भारती
५५
िलखत बदर
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
५६
रोजगार कसरु धनबहादरु थापासमेत
नेपाल सरकार िव.
कत य यान
५७
जनकुमारी राई
नेपाल सरकार िव.
कत य यान
५९
िदलबहादरु िसंह
इजलास नं. १०
६० – ६४
कत य नेपाल सरकार िव.
६०
यान
ता सी लामा तामाङ
कृ णबहादरु गु ङ िव.
िनषेधा ा
६१
फागरु ाम आलेमगर
रामझ रया थ नीसमेत
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याभूित गनपनमा
य तो सेवा वा अवसरमा सहभागी
ु
हन नै ितब ध लगाएर संर ण गरेको भ ने तक गनु
कारा तरले रा य आ नो दािय वबाट पि छएको
देिखने ।
रा यले सबै नाग रकलाई भेदभावरिहत
समान यवहार गनपछ
ु । अपाङ् गता भएका यि ह
मतािवहीन यि नभई फरक मता भएका
यि ह हँदा य ता यि ह को मता, द ता र
त परतासमेतमा न उठाई य ता यि ह ित
पूवा ही बनी रा यबाट य ता यि ह को मताको
अवमू याङ् कन गनु संिवधान तथा अ तराि य मानव
अिधकारको मा यतािवपरीत हने । अपाङ् गता भएका
यि ह लाई विनभर भई िजउन तथा जीवनका
हरेक प मा पूण पमा सहभागी हन स म तु याउन
य ता यि ह लाई सबै कारका सावजिनक
सिु वधा र सेवामा पहँच सिु नि त गन उपयु उपाय
अवल बन गन रा यको दािय व हो । य ता
यि ह लाई सावजिनक जीवनको हरेक े मा
सि य सहभािगताको सिु नि चतता कायम गन दािय व
िनवाह गनपन
ु रा य आफै ँ ले नाग रकह िबच िवभेदपूण
यवहारलाई अनमु ित िदने गरी कानून बनाउने कायले
समानताको िस ा तलाई उपहास गछ । संिवधान
देशको मूल कानून एवम् िवधाियका ारा िनिमत
कानूनको मातृ कानूनसमेत भएको एवम् संिवधानको
िनमाण सावभौमस ा स प न नाग रकह बाट ग रएको
हँदा सावभौम िनकायबाट िनमाण ग रएको संिवधानको
भावना र ममलाई संकुचन गन वा गलत अथ गरी
कानून िनमाण गनु संिवधानिवपरीत ह छ । अपाङ् गता
भएका यि ह ले पवतारोहण गन स दैनन् भ ने
पूवानमु ान गरी य ता यि ह को मतामािथ न
उठाई उनीह को जीवनको सरु ा गन बहानामा
पवतारोहणको लािग अनमु ित नै निदने गरी कानून
बनाउनु अपाङ् गताको आधारमा भेदभाव नग रने
भनी नेपालको संिवधानको धारा १८(२) ारा द

संवैधािनक इजलास
स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., मा. या.
ी दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद
चािलसे, मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७४-WC-००४६, उ ेषण,
अिमट के .सी. भ ने िच बहादुर ख ी िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
शारी रक पमा अ य त सबल देिखने
सबै यि पवतारोहणका लािग यो य ह छन् र कुनै
शारी रक अपाङ् गता भएकै आधारमा य तो यि
सदाका लािग पवतारोहण गन नस ने गरी अयो य ह छ
भनी यो यता र अयो यता िनधारण गन कुनै वै ािनक
आधार नदेिखने ।
मूलभूत पमा मािनसको इ छाशि , ढ
अठोट, मानिसक साहस र पदमागको पया ान,
उचाइमा पु ने उपल ध हने पथ दशकको सहयोग,
उचाइमा पु न आव यक भौितक सामा ीह को
उपल धता, भौगोिलक उचाइको िति या सहन गन
र ाण वायक
ु ो पमा रहने अि सजन दोहन गन स ने
मताज ता आधारभूत िवषयह ले कुनै यि लाई
पवतारोहणका लािग यो य बनाउन स ने ।
पवतारोहणको लािग के वल स लो हात खु ा
र ि मताको ाचयु ता मा ै यो यता मानक हने र
यसको अभाव भएको येक यि सोको लािग
अयो य हने भ ने बझ
ु ाई आफै ँ मा पूण, सव परी र
शा वत नदेिखने ।
संिवधानले िवशेष संर ण र िवशेष अवसरको
याभूित गनपन
ु वगका यि लाई रा यको कुनै सेवा,
रोजगारी वा अवसरह मा भाग िलन िदँदा उनीह को
शारी रक वा मानिसक अव थाको कारणले कुनै जोिखम
हने देिखएमा य तो जोिखम यूनीकरणका लािग
संर णा मक उपायह अपनाउने वा थप सरु ाको
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अिधकारको बिखलाफ भएको देिख छ । तसथ दवु ै
आँखा दे न नस ने यि ह लाई पवतारोहणका लािग
अनमु ित निदने भनी पवतारोहणस ब धी िनयमावली,
२०५९ मा पाँच संशोधन ारा थप ग रएको िनयम
३ को उपिनयम (२क) को ख ड (ग) को यव था
नेपालको संिवधानको धारा १८(२) तथा ४२(३)
समेतको ितकूल देिखयो । साथै यसै कृितको यसै
संवैधािनक इजलासबाट माधव साद चौलागाईले दता
गरेको ०७४-WC-००३९ को रट िनवेदनमा िमित
२०७५।३।१३ मा पवतारोहणस ब धी िनयमावली,
२०५९ मा पाँच संशोधन ारा थप ग रएको िनयम
३ को उपिनयम (२क) को ख ड (ग) मा भएको “दवु ै
हात खु ा नभएको” यि लाई पवतारोहण गन रोक
लगाउने गरी यव था गरेको ावधान नै खारेज गन
आदेश भएको देिखने ।
अपाङ् गता
भएका
यि ह लाई
पवतारोहणका लािग अनमु ित नै निदने गरी भएको कानूनी
यव था समानताको िस ा तिवपरीत भई िवभेदपूण
रहेको र सो यव थाले अपाङ् गता भएका यि ह को
आ मस मानपूवक तथा मयािदत जीवनयापन गन
पाउने तथा सावजिनक सेवा तथा सिु वधामा समान
पहँच कायम हने अव थालाई िन सािहत गन,
य ता यि ह को मानवीय संवेदनशीलतामा
आघात पान, आ मस मानपूवक जीवनयापन गन
पाउने र सावजिनक सेवा तथा सिु वधामा समान पहँच
कायम हने अवसरबाट वि चत गन गरी तजमा
ु ग रएको
देिखएको हँदा पवतारोहणस ब धी िनयमावली,
२०५९ को को िनयम ३ को उपिनयम (२क) को ख ड
(ग) को यव था कायम रहन स ने नहँदा उ ख ड
(ग) को कानूनी यव था आजैका िमितबाट अमा य र
बदर हने ।
इजलास अिधकृ तः पज
ु ाख ी
क यटु र: िवशाल खड् गी
इित संवत् २०७६ साल असार १३ गते रोज ६ शभु म् ।

संयु इजलास
१
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७१-CR-०५६९, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. देवीराम नेपाली
ितवादीउपरको
िकटानी
जाहेरी,
जाहेरवालाले सो जाहेरीलाई पिु हने गरी अदालतसम
गरेको बकप , ितवादीले कसरु लाई वीकार गरी
गरेको बयान, मृतकको मृ यु टाउकोमा लागेको
चोटको कारणबाट भएको भ ने शव परी ण ितवेदन,
कसरु गदा योग गरेको ढुंगा बरामद भएको बरामदी
मचु ु कासमेतका िमिसल संल न माण कागजबाट यी
ितवादी देवीराम नेपालीको कुटिपटको कारण प नी
सिु नमाया नेपालीको मृ यु भएको र सो कसरु अपराधमा
िनजको संल नता रहेको त य थािपत हन आउने ।
यानस ब धीको १४ नं. को कानूनी
यव था हेदा यान मानाको मनसाय रहेनछ, यान
िलनपु नस मको इवी पिन रहेनछ, लिु कचोरीकन
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा
रस था न नसक जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष
खवु ाएकोमा बाहेक साधारण लाठी ढुंगा लात मु का
इ यािदले हा दा सोही चोटिपरले ऐनका यादिभ
यान मरेमा १० वष कै द गनपछ
ु भ ने रहेको देिख छ ।
उि लिखत कानूनी यव थाबाट मनसायपूवक भएको
ह यामा यानस ब धी महलको १३(३) नं. तथा उसै
मौकामा उठेको कुनै कुरामा रस था न नसक भएको
आवेश े रत ह यामा ऐ.को १४ नं. आकिषत हने ।
ितवादी तथा मतृ कको िबचमा यानै
मानपनस
मको रसइवी रहे भएको भ ने िमिसल
ु
माणबाट पिु भएको देिखएन । साथै पूवयोजना बनाई
िनयोिजत पले हितयार योग भएको अव थासमेत
छै न । मोबाइल चाज गन िवषयमा भएको सामा य
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िववादको कारण वारदातको िसजना भएको भ ने
देिख छ । मोबाइल चाज गन राितको समयमा अ को
घरमा जानु हँदैन भनी ितवादीले भ दा सोही िवषयमा
मतृ क रसाई ितवादीउपर ढुङ्गा हार गरेकोमा
ितवादी उ ेिजत भई सोही ढुङ्गाले मृतकलाई
हार गदा सोही थानमै प नीको मृ यु भएको भ ने
देिख छ । मान मनसायिलई प नीलाई हार गरेको भ ने
पिन िमिसल माणबाट देिखँदैन । प नीले ढुङ्गाले
आफूउपर हार गरेको अव थामा त काल आवेशमा
आई सोही ढुङ्गा प नीउपर हार गदा टाउकोमा ला न
गई प नीको यान मरेको ि थितमा ततु वारदात
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु
अपराधअ तगत पन भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
अतः ितवादी देवीराम नेपालीलाई म.ु ऐन,
यानस ब धीको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द
सजाय ठहर गरेको सु बागलङ
ु िज ला अदालतको
िमित २०७०।१०।८ को फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित २०७१।३।३१
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल असार २६ गते रोज ६ शभु म् ।
२
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७१-CR-११७२, १४७८,
१५००, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, हकुम
िसंह डाँगी िव. नेपाल सरकार, िवनोद ढकाल भ ने
अमरबहादुर राय िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
िव. िवनोद ढकाल भ ने अमरबहादुर राय
ितवादीह ले प रवितत नाम B थापालाई
िववाहको प रप च रची आ नो नामथर, वतन ढाँटी
बेहलीलाई आ नो घर ला छु भनी मादी होटलमा
ब नज
ु ता यवहार मानव बेचिबखन गन काय भएको

िव ास ला छ भनी व तिु थित मचु ु कामा ब ने
पिव राज सवु ेदीले िव ास लागेको कुरास म य
गरी बकप गरेबाट बेचिबखन गन उ े य नै रहेको भनी
अनमु ान गन मनािसब नदेिखने ।
िववाह गरी भारतको बेङ्गलोर ितर लाने
भ ने त य शङ् कारिहत तवरबाट पिु हने अव था
नदेिखएको ि थितमा के वल जाहेरवालीको शङ् का पद
भनाइलाई माणमा िलई मानब बेचिबखनज तो
अपराध कायम गन िम ने देिखएन । भारतको
बेङ्गलोरितर लगी बेचिबखन गन उ े यले िववाह
गरेको भनी जाहेरी िदई सोहीअनु प बयान मािणत
भएको भ ने आधारमा मा िनजको सो कथनलाई
समथन गन अ य वत माणिबना सो भनाइलाई
नै अकाट् य माणको पमा हण गरी ितवादीलाई
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय ण ऐनको
दफा ४(२)(क) बमोिजमको सजाय गन यायसङ् गत
नहने ।
पनु रावेदक ितवादी अमरबहादरु ले शोषण
गन उ े यले आ नो नाम वतन र घरमा जेठी ीमती
भएको कुरा ढाँटी जाहेरवालीसँग िववाह गरेको र
अ य ितवादीह ज तीस म गएको अव था देिखँदा
ितवादी अमरबहादरु को उ काय ऐनको दफा ४
को उपदफा २(ख) अ तगतको िनषेिधत कायिभ
पन जाने देिखयो । यस अव थामा ितवादी िवनोद
ढकाल भ ने अमरबहादरु राय र ितवादी हकुम िसंह
डाँगीलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
४(२) (ख) को कसरु मा दफा १५(१)(छ) बमोिजम ७
वष कै द र ितवादी अजनु भ ने मनबहादरु िघिमरेलाई
ऐ. को १५(१)(ज) को कसरु मा ऐ. दफाअनस
ु ार ३
वष ६ मिहना कै द हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
धनकुटाबाट िमित २०७१।९।१४ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने । पनु रावेदक
ितवादी अमरबहादरु रायलाई मानव बेचिबखन तथा
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ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) को कसरु मा ऐ.ऐनको दफा १५(१)(च) बमोिजम
२ वष कै द हने र पनु रावेदक ितवादी हकुम िसंह
डाँगी र पनु रावेदन नगन ितवादी मनबहादरु िघिमरेले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल असार २३ गते रोज ५ शभु म् ।
३
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०२८४, उ ेषण
/ परमादेश, िमलन कुम समेत िव. भूिमसुधार तथा
यव था म ालयसमेत
िनवेदन परेको लामो समयस म ज गा ज तो
आधारभूत िवषयमा उिचत िनकास निदई अिनिणत
अव थामा रहन िदनु यायको रोहमा िम ने हँदैन ।
िनवेदकह ले िनवेदनसाथ पेस गरेका िन सा माणको
मू याङ् कन गरी िववािदत ज गा िनवेदकह को नाउँमा
दता हने नहने भ ने स ब धमा यथासमयमा आव यक
िनणय नहँदा िनवेदकह को सा पि क अिधकारमा
असर पन जाने ।
ज गा नापजाँच एवम् छुट ज गा दता गन र
य तो ज गा स ब धमा आव यक िनणय गनसमेतका
काय मालपोत कायालय र नापी कायालयको
े ािधकारिभ पन र सो स ब धमा ऐनले िनधारण
गरेको ि या र समयिभ िनणय गनपन
ु कत य तत्
िनकायको रहेको देिख छ । िनवेदकह ले सािबकदेिख
भोगचलन गद आएको भिनएका छुट ज गा दता
ग रपाउँ भनी िदएको िनवेनउपर आव यक कारबाही
गन दािय व भएका कायालयले यथासमयमा आव यक
कारबाही गनु नै पन ज गा नापजाँच ऐनको मनसाय
रहेको देिखने ।
सािधकार िनकायले सावजिनक िज मेवारी
रहेको आ नो कत य िनवाह गदा िविध र ि यालाई

मह वसाथ हेनपछ
ु । ज गा जिमन ज तो आधारभूत
एवम् ाथिमक आव यकतासँग स बि धत िवषयमा
आफूसम
ततु भएका िववादलाई यथोिचत
समयमा िकनारा लगाउनेतफ बढी संवेदनशील हनपु न
ह छ । िनवेदकह ले छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी
समयसमयमा दता गरेको िनवेदनमा लामो समयस म
िनणय नगरी सो स ब धमा दता खल
ु ेका बखत
कारबाही गन गरी िनवेदन फाइल सामेल गनु भनी िमित
२०७३।५।३१ मा मालपोत कायालय, किपलव तबु ाट
भएको तोक आदेश उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
साथै िनवेदकले पेस गरेको िनवेदनसाथ
संल न िववािदत ज गा स ब धमा भएका िन सा
माणह को मू याङ् कन गरी िववािदत ज गा रट
िनवेदकह को हकभोग ितरोको हो होइन, उ ज गा
िनवेदकह का नाममा दता हने कृितको हो होइन,
दता गनपन
ु आधार र कारण देिखएमा दता गनु र दता
हने कृ ितको नदेिखएमा सोहीबमोिजमको िनणय गनु
भनी िवप ी मालपोत कायालय, किपलव तक
ु ा नाउँमा
मागबमोिजमको परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: िदलीपराज प त
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभु म् ।
४
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७३-WO-०२८४, उ ेषण /
परमादेश, अिधव ा गणेश साद दुलाल िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
नेपाल सरकारले आव यक ि या पूरा गरी
मि प रषदक
ु ार कायकारी िनदशकको
् ो िनणयअनस
पदमा िनयिु ग रसके को िवषयमा सो िवषयसँग
साथक स ब ध र सरोकार रहेको यि वा वगलाई
असर परेको भएमा उपचार माग गन स ने अव थाको
िव मानतालाई यान निदई सबै िकिसमका
िववादह लाई सावजिनक सरोकारको िवषय ठानी
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रट े ािधकारको अवल बन गन िम ने हँदनै । रेिडयो
सार सेवा सिमितको कायकारी िनदशकको िनयिु को
िववादमा सबै स ब वा सवसाधारणको िहत रहेको र
िनजह को ितिनिध व रट िनवेदकले गरेको भ ने
सं ा िदन िम ने पिन होइन । सावजिनक सरोकारको
िववादमा िनवेदन िदन कुनै समदु ायको यि वयम्
आउन नस ने, िनवेदकसमेत य तो समदु ाय वा
वगको यि भई िनवेदन िदनु परेको आधार र कारण
िनवेदनमा खल
ु ाएको पाइएन । ततु िववादमा
िनवेदकको साथक स ब ध र सरोकार रहेको भ ने पिन
रट िनवेदनबाट नदेिखएकोले मागबमोिजमको आदेश
जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभु म् ।

लगाई ३ भागको २ भाग अंश वादीह ले ितवादीबाट
छु ् याई िलन पाउने नै देिखँदा वादी ितवादीबाट पेस
भएको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत स पि लाई
३ भाग लगाई वादीह को १-१ भाग गरी ज मा २ भाग
अंश वादीह ले ितवादीबाट छु ् याई िलन पाउने
गरी भएको सु किपलव तु िज ला अदालतको
िमित २०६६।४।३२ को फै सलालाई सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०६७।३।१६
को फै सलालाई पनु रावेदक (िनवेदक) ह ले अ यथा
नभनी सो हदस म उ फै सला वीकार नै गरी बसेबाट
यसतफ यस अदालतबाट िवचार ग ररहन नपन ।
वादीह र आफूह िबच िमित २०६१।१०।१
मा नै चल
ु ो मानो छु एको भ ने ितवादीह को
िजिकर वादीको दाबीसँग मेल नखाएको देिखनक
ु ा
साथै उ िमितमा वादीह र ितवादीह िबच मानो
छु एको त य मािणत गन कुनै िलखत माण
ितवादीह ले पेस गन सके को देिखएन । मल
ु क
ु
ऐन, रिज ेसनको महलको १ नं. मा अचल स पि
भएकाको मानो छु एको वा मानो जोिडएको िलखत
गदा गराउँदा रिज ेसन गराउनपु छ भ ने कानूनी
यव था उ लेख रहेको छ । उ यव थाअनस
ु ार
वादी ितवादीह िबच िमित २०६१।१०।१ मा मानो
छु एको बेहोराको िलखत भएको र उ िलखत मल
ु क
ु
ऐन, रिज ेसनको महलको १ नं. अनस
ु ार रिज ेसन
भएको भ ने त य ितवादीह ले उ बेहोराको िलखत
पेस गरी मािणत गन नसके बाट ितवादीह को
उ िजिकर वीकारयो य देिखएन । तसथ; पा रत
िलखतको अभावमा िमित २०६१।१०।१ मा वादी
ितवादीह िबच मानो छु एको भ ने ितवादीह को
िजिकर मा न नसिकएपिछ वादी दाबीबमोिजम ततु
मु ाको िफराद परेको अिघ लो िदनलाई नै मानो
छु एको िमित कायम गरी उ िमितस म वादी
ितवादीह एकासगोलमा रहेको मानी एकासगोलमा
रहेको अविधमा सगोलको प रवारका सद यको नाममा

इजलास नं. १
१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०६८-CI-१२३४, अंश,
जनादन िव कमा बढैसमेत िव. िडराम बढै
सव थम त वादी ितवादीह िबच नाता
स ब धमा, िफराद परेको अिघ लो िमितस ममा
िविधवत् अंशब डा नभएको त यमा र िनजह को
प रवारमा ब डा गनपन
ु स पि रहेको कुरामा मख
ु
िमलेकै देिखन आयो । यसरी वादी ितवादीिबचको
नाता स ब धमा िववाद नरहेको, वादीह रामरती
बढै, िडराम बढै तथा ितवादी जनादन िव वकमा बढै
एकासगोलको अंिशयार रहेको, िनजह का िबचमा
िफराद परेको अिघ लो िमितस म िविधवत् अंशब डा
नभएको र वादीह ले आआ नो भाग अंशब डा गरी
ितवादीह को सँगसाथबाट छु न चािहँ िफराद गरेको
अव थामा वादी तथा ितवादीिबच ज मा ३ अंश भाग
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रहेको स पि बाट नै वादी ितवादीह िबच अंशब डा
गनपन
ु भ ने मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको कानूनी
यव थाबमोिजम वादी रामरती बढै र िडराम बढै तथा
ितवादीह म ये जनादन िव वकमा बढै गरी ज मा ३
जना मूल अंिशयार कायम गरी ती ३ जनािबच १-१
भाग अंशब डा गनपन
ु नै हन आउने ।
सगोलमा रहेको अविधमा सगोलको
आजन व प ख रद गरेको वा बढेबढाएको स पि को
सगोलका कुनै अंिशयारको नाममा दता कायम
रहेको भए पिन उ स पि अ य अंिशयारह को
सहमितबेगर िब गन नपाइने, उ स पि को
िब वा हक ह ता तरण गदा सबै अंिशयारह को
अिनवाय पमा िविधवत् म जरु ी वा सहमित िलनपु न,
अ यथा अ य अंिशयारह ले म जरु नगरी िनजह को
उजरु परे िनजह को हकजित सो िलखत बदर
हनस ने भ ने मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १८
नं. र लेनदेन यवहारको महलको १० नं. को कानूनी
यव थाबमोिजम वादी ितवादीह सगोलमा ब दाकै
अव थामा ितवादी िकसलावतीको नाममा ख रद
ग रएको ज गा िनजले वादीह को म जरु ीबेगर तथा
िनजह लाई थाहा जानकारी नै निदई नैनमतीलाई
िब गरी िमित २०६५।२।२ को पा रत राजीनामाको
िलखतबाट हक ह ता तरण गरेको िलखतमा
उि लिखत ज गाह लाई समेत वादीह को अंशहक
ला ने ज गा हो भ ने मानी सोबाट समेत वादीह को
अंशहक कायम गरेको सु . फै सला र सोलाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
कानून ितकूल वा अ यायपूण मा न सिकएन । सो
स ब धमा भएको उ फै सला चिलत कानून र
यायस मत नै मा नपु न देिखन आउने ।
एकाितर एकासगोलमा ब दाको अव थामा
सबै अंिशयारले आआ नो मता र िसप योग गरी
सगोलको आजन विृ मा यथाश य सहयोग गरेको

देिख छ भने अक ितर वादीह सँग सगोलमा ब दाको
अव थामा ितवादी िकसलावतीको नाममा ख रद
ग रएको उ ज गा ितवादी जनादन िव वकमा
बढईको शु िनजी कमाईबाट ख रद ग रएको िनजी
आजनको ज गा हो भ ने व तिु न माण ारा
ितवादीह ले मािणत गन सके को देिखँदैन । तसथ;
उ ज गाह
ितवादीह को िनजी आजनको
रहेको भ ने कुरा िक त वादीह ले वीकानु प यो
िक त ितवादीह ले अकाट् य माण ारा मािणत
नै गनपु यो । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)
अनस
ु ार अ यथा मािणत नभएस म एकाघरसँगका
अंिशयारह म ये जनु सक
ु ै अंिशयारका नाममा रहेको
स पि सगोलको स पि हो भनी अदालतले अनमु ान
गनछ भ ने कानूनी यव था रहेको छ भने उ ऐनको
दफा २९ मा अदालतले यस ऐनबमोिजम अनमु ान
गरेको कुनै कुरा कुनै प ले ख डन गन चाहेमा यसको
माण पु याउने भार सोही प को हनेछ भ ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ । उपयु कानूनी यव थाको
प र े यमा हेदा पिन ितवादी िकसलावतीको नाममा
त काल ख रद ग रएको उ ज गाह ितवादीह को
िनजी आजनको स पि हो भनी व तिु न तवरले
मािणत गन भार पनु रावेदक ितवादीह उपर नै
रह छ; जनु िनजह ले मािणत गन सके को देिखँदैन ।
यसकारण पनु रावेदक ितवादी िकसलावती बढईको
नाममा त काल ख रद ग रएको उ स पि वादी
ितवादीह को सगोलको आजनको स पि हो भनी
अदालतले अनमु ान गनपन
ु नै देिखने । तसथ; ितवादी
िकसलावतीको नाममा त काल ख रद ग रएको उ
ज गाह वादी ितवादीह एकासगोलमा रहँदाका
बखत सगोलको कमाइबाट ख रद ग रएको सामूिहक
आजनको ज गा हो र उ ज गामा वादीह समेतको
अंशहक ला छ भ ने आधारमा उ ज गाबाट समेत
३ भागको २ भाग वादीह ले ब डा गरी िलन पाउने
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ठह याएको सु फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको फै सलालाई कानूनस मत नै
मा नपु न देिखन आउने ।
अतः उपयु आधार माणह बाट ततु
मु ामा वादी ितवादीह ले पेस गरेको तायदाती
फाँटवारीमा उि लिखत स पि लाई नरम करम िमलाई
३ भाग लगाई ३ भागको १-१ भाग अंश वादीह ले
ितवादीबाट छु ् याई ब डा पाउने ठह याई भएको
किपलव तु िज ला अदालतको िमित २०६६।४।३२
को फै सलालाई सदर गन ठह याएको पनु रावेदन
अदालत बटु वलको िमित २०६७।३।१६ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : दीपकुमार उपा याय
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल काि क १९ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ :
§ ०६८-CI-१२३५, राजीनामा दता बदर,
अंश हक कायम, जनादन िव कमा बढई िव.
िडराम बढैसमेत
§ ०६८-CI-१२३६, हक कायम, राजीनामा
दता बदर, नैनमती बढईनसमेत िव. िडराम
बढै
२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६७-CI-१२११, शेषपिछको
बकसप िलखत बदर, िवजयह र शमा िव. अजयह र
ढुंगाना
िफरादप मा
उ लेख
भएबमोिजम
िविभ न कृितको ६ वटा रोगह ले पीिडत
भइरहेको अव थाको ७६ वष य वृ आमाको िमित
२०५९।४।३ मा खु ासमेत भाँि चएको कारणले िमित
२०५९।४।८ मा सनु सरी िज लाको धरानि थत
िव.पी. कोइराला वा य िव ान ित ान नामको

अ पतालमा उपचाराथ भना भइरहेको अव थाक
अश िबरामीको उ िविभ न कृ ितको िबरामीको
कारणले पूण होस हवास ठेगानमा रहेकै िथयो भ न
सिकँ दैन । िनज वृ आमा सशु ीलादेवी शमाको िमित
२०५८।५।१४ मा देहावसान भएको पिन देिखयो ।
य तो वृ , अश र मृ यनु िजक पगु ेको अव थाक
यि को हकको िनज ब ने घरमा डोर नबोलाई उनाउ
थानमा डोर याई शेषपिछको बकसप िलखतमा
सिहछाप गराइएको छ भने अक तफ स पि िलने
छोराबाहेक िनजको शेषपिछको अपतु ाली खाने वादी
वा अ य हकदार छोराको रोहबरमा उ िलखत
तयार भएको छै न । आफूले स पि िलने गरी भएको
िलखतमा वादी वा अका हकदार छोरालाई सा ीको
पमा रािखएको नदेिखएबाट उ िलखत मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको महलको २४ नं. को कानूनी
ावधानको मनसायअनु प दाताको हकवाला वा
संर कको रोहबरमा भएको मा न सिकँ दैन । यसरी
वादीले िफरादप मा दाबी िलएझ मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको महलको २४ नं., कागज जाँचको महलको
५ नं. र रिज ेसनको महलको ११ नं. िवपरीत तथा
िमित २०३०।३।३१ मा पा रत अंशब डाप को मम र
भावनािवपरीत दाबीको िलखत तयार गरी पा रत गरे
गराएको देिखएबाट दाबीको शेषपिछको बकसप को
िलखत वादीले ा त गन अपतु ाली हक हरण गन
उ े यले समेत गरे गराएको होइन भ न सिकने
नदेिखने ।
ितवादीले वादीको दाबी मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. ८२ नं. बमोिजमको हकदैयािवहीन रहेको तथा
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरसमेतबाट भएको
फै सला मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको महलको १०
नं. दान बकसको महलको १ नं., ी अंशधनको
महलको १ र २ नं. िवपरीतसमेत रहेकोले वादीको
िफराद दाबीबमोिजम शेषपिछको बकसप को पा रत
िलखत बदर हने होइन भ नेसमेत बेहोराको पनु रावेदक
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ितवादीको ितवाद तथा पनु रावेदन िजिकर रहेको
छ । पनु रावेदक ितवादीले िजिकर िलएको उपयु
कानूनी यव थाह को मनसायतफ हेदा, सिु शलादेवी
शमाको शेषपिछ दाबीको िलखतमा उि लिखत
घरज गासिहतको सिु शलादेवी शमाको हकको स पि
िनज सिु शलादेवीका तीनै भाइ छोराह ले बराबरीको
दरले बाँडी खान पाउने भ ने िमित २०३०।३।३१ को
पा रत अंशब डाप मा उि लिखत बेहोराको उ े य,
मनसाय, मम र भावनाअनस
ु ार सिु शलादेवी शमाको
अपतु ाली खान पाउने हकदार यी वादीसमेत भएकाले
सिु शलादेवी शमाको अपतु ालीको िवषयमा यी वादीको
िफराद गन हकदैया छै न भ न िम दैन । सगोलको
स पि िब गदा वा कुनै िकिसमले हक ह ता तरण
गदा सगोलको अंिशयारको म जरु ी भए मा उ
िलखत सदर ठहन न बदर हन स ने भ ने मल
ु क
ु
ऐन, लेनदेन यवहारको महलको १० नं. को कानूनी
यव थाको मनसाय एकासगोलमा ब ने एकभ दा
बढी अंिशयार रहेको अव थामा सगोलको स पि को
हक ह ता तरण गदा अ य अंिशयारसमेतको
म जरु ी अिनवाय पले िलनपु न भ ने रहेको
देिखने । ततु मु ामा शेषपिछको बकसप ग रिदने
दाता सिु शलादेवी शमा वादी ितवादीसमेतका
छोराह बाट िमित २०३०।३।३१ देिख नै छु ई िभ न
बसेको देिखएबाट लेनदेन यवहारको उ १० नं.
बमोिजम िनजले एकासगोलमा हँदै नभएका छोराह को
म जरु ी िलनपु न भ ने अव था नभए पिन ततु मु ामा
िववादको मु य िवषयव तक
ु ो पमा रहेको देिखएको
िविभ न कृितको िबरामीको कारणले अश र अचेत
अव थामा भई होस हवाससमेत ठेगानमा नरहेक
७६ वष य वृ ाबाट अ पतालमा उपचार हन नसक
घर िफता याउँदाको अव थामा अ य हकवाला
छोराह को अनपु ि थितमा िनजह लाई थाहै निदई
तथा िनजह को म जरु ी निलई बेइलाका र घरबार
नरहेको थानमा शेषपिछको बकसप को िलखत

तयार गराई सोमा ऐनबमोिजमको सिहछापसमेत पूरा
नगराई िलखतमा उ लेख भएिवपरीत बेिज लाको
मालपोत कायालयबाट घरदेिख टाढा बाटोमा डोर
िझकाई िलखत पा रत गराएको, उ िलखत मल
ु क
ु
ऐन, अदालती ब दोब तको महलको २४ नं., कागज
जाँचको महलको ५ नं., रिज ेसनको महलको ११
नं. र िमित २०३०।३।३१ मा पा रत अंशब डाप मा
उि लिखत बेहोराको िवपरीत रही दाताको शेषपिछ
अपतु ाली पाउने अ य हकदारको हक हरण गन
उ े यले गरे गराएको भ ने रहेको अव थामा वादीको
मु य दाबीलाई ितवादीले कानूनी एवम् त ययु
कृितबाट ख डन गन सके को नपाइने ।
ततु
मु ामा
ितवादीले िमित
२०५९।४।१७ मा पा रत गराई िलएको शेषपिछको
बकसप िलखत बदर ग रपाउँ भ ने वादीको दाबी
व तगु त आधारस मत, औिच यपूण, कानूनस मत
र यायपूण देिखन आयो भने ितवादीको ितउ र
िजिकर र पनु रावेदन िजिकर िमित २०३०।३।३१ को
ब डाप को आधारमा तथा रिज ेसन पा रत गन
अपनाइएका तौरत रकाबाट कानूनस मत, औिच यपूण
र यायस मत देिखएन । साथै, यस अदालतबाट
िमित २०६८।१।२ मा िन सा दान हँदा आधार
िलएका कानूनी यव थाह
ततु मु ाको स दभमा
सा दिभक नदेिखएको भ ने कुरा यसअिघ िविभ न
करणह मा िव लेषण भइसके को, उ आदेशमा
उि लिखत निजरह पिन ततु मु ामा सा दिभक
नदेिखएको र बहसको ममा पनु रावेदक ितवादी
प का िव ान् व र अिधव ा र अिधव ाबाट पेस
भएका निजरह समेत ततु मु ामा अवल बन गन
सिकने अव था र कृितको नरहेकोले यस अदालतको
िमित २०६८।१।२ को आदेश र पनु रावेदक ितवादी
प बाट ततु भएका बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः िविभ न करणह मा भएको
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िव लेषणको आधारमा ततु मु ामा हाल माणमा
आएको ियनै वादी ितवादीसमेत िबच चलेको
िमलाप बदर मु ामा िमित २०३०।३।३१ मा पा रत
ब डाप को मम र भावनाअनु प िमलाप बदर भएको
देिखएको, िमित २०३०।३।३१ को पा रत ब डाप मा
िशवह र शमा र सिु शलादेवी शमाले आ नो अंशहकको
स पि बाट आ नो जीवनकालमा दान पु य गरी
बाँक रहेको स पि िनजह को शेषपिछ िनजह का
तीनैजना छोराह ले बराबरीका दरले पाउने भ ने
बेहोरा उ लेख भएबाट यी ितवादीको मा हक िसजना
हने अव था नदेिखएको, ततु मु ाको िफराद र
ितउ र बेहोराबाट सिु शलादेवी शमा िबरामी परेपिछ
िनजलाई वादी ितवादीसमेतका छोराह ले उपचार
गराउन भनी अ पतालमा लगेको भनेको, ७६ वष य
वृ आमा िबरामी परी उपचाराथ अ पतालमा भना
भएको अश अव थामा अ पतालमा िलखत तयार
गरी बाटोमा पन दहु वी-७ मा लगी अश यि बाट
सनाखत गराई वादीसमेतका अ य दाजभु ाइलाई
थाहै निदई िलखत पा रत गराएको देिखएबाट दाता
र वादी ितवादीसमेतका िबच िमित २०३०।३।३१
मा पा रत उ अंशब डाप को िलखतको मनसाय,
मम र भावनािवपरीत िलखत तयार तथा पा रत
भएको देिखएको र यायको रोहमा हेदासमेत िमित
२०३०।३।३१ मा पा रत अंशब डाको िलखतअनस
ु ार
वादी ितवादीसिहतका सबै दाजभु ाइले पाउने स पि
कुनै एकजनाले मा पाउने भ नु उिचत नदेिखएको
हँदा ततु मु ामा वादीले बदर ग रपाउँ भनी दाबी
िलएको िमित २०५९।४।१७ मा पा रत शेषपिछको
बकसप को िलखतमा उि लिखत घरज गाम ये ३
भागको १ भाग घरज गाको िलखत बदर गरी सोमा
वादीको हक कायम हने ठह याएको सु मोरङ िज ला
अदालतको िमित २०६२।२।१ को फै सलालाई सदर
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
िमित २०६४।११।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा

सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: दीपकुमार उपा याय
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर ६ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. २
१
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी मीरा खडका, ०७२-CI-१६६१, िनषेधा ा,
रामलाल ब जन िव. िज ला शासन कायालय, बारा
कलैयासमेत
िवप ीह को िलिखत जवाफह बाट
िनजह ले कानूनबमोिजम ा अिधकार योग गरी
राि य वनको संर ण र सरु ाको लािग रट िनवेदकले
कानूनिवपरीत िनमाण गरेका भौितक संरचनाह
भ काई हटाई सके को भ ने देिखएबाट आशङ् काको
ि थित िव मान रहेको नदेिखने ।
िनवेदकको िनिववािदत हक रहेको नदेिखएको,
िनवेदनमा उि लिखत संरचनाह भ काई सके को
देिखएबाट आशङ् काको ि थित िव मान रहेकोसमेत
देिखएन । अतः रट िनवेदन खारेज हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित ०७२।३।२ को
आदेश िमलेकै देिखँदा यथ िझकाउनु पन देिखएन ।
िनषेधा ाको िनवेदन खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०७२।३।२ को आदेश
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६७-CI-०६५५, नापी दता
बदर गरी दता ग रपाउँ, माकुरजङ् ग पालुङबा िव.
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िदपेस बरालसमेत
पनु रावेदन अदालत इलामले हद यादको
नमा िन पण गरी फै सला गरेको र सो फै सला
यथावत् रहेको अव थामा हद यादिभ िफरादप
नपरेको भनी िनराकरण ग रसके को िवषयको िवपरीत
हने गरी मु ा खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
इलामबाट िमित २०६७।३।७ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा बदर हने ।
सबदु माण बझ
ु ी पनु ः इ साफ गन प
िवप लाई पनु रावेदन अदालत इलाममा हािजर
हन जाने तारेख तोक िमिसल पनु रावेदन अदालत
इलाममा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत: िशवह र पौड् याल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी अिनलकुमार िस हा, ०७४-WH-००२४,
ब दी य ीकरण, बाबु भ डारीसमेत िव. महानगरीय
अपराध महाशाखा, टेकुसमेत
िनवेदकह लाई प ाउ पज
ु िदएको भ ने
िवप ी महानगरीय हरी प रसरको िलिखत जवाफबाट
खु न आएको पाइयो । प ाउको जानकारी िदएर
प ाउ गरी थनु वु ापज
ु समेत िदएको भनी परेको िलिखत
जवाफलाई रट िनवेदकह ले अदालतमा उपि थत
भई ख डन गरी रट िनवेदकलाई ग रएको प ाउ र
थुनालाई गैरकानूनी भनी पिु गराउने दािय व यी रट
िनवेदकह मा रहेको अव थामा सो दािय व पूरा नगरी
तोिकएको तारेख नै गज
ु ारी बसेको भ ने िमिसलबाट
देिख छ । य तो अव थामा ब दी य ीकरणको
िनवेदन िदएको भ ने मा आधारमा रट जारी हन
स ने हँदैन । रट खारेज हने ।
उपरिज ारः इि दरा शमा
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ७ गते रोज ५ शभु म् ।

४
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६७-CR-०९७० र ०६७CR-१०८८, कत य यान, बलबहादुर कुँवर िव.
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. बलबहादुर कुँवर
पनु रावेदक ितवादीले नै कालीबहादरु को
ह या गरेको भ ने दे ने च मिदद गवाह कोही नभएको,
पिहलोपट िदएको जाहेरी दरखा तमा ितवादीउपर
शङ् कास म गन नसके को, जाहेरवालाले बकप
गदा ितवादीले नै ह या गरेकोमा शङ् का ला छस म
भनी खल
ु ाएकोसमेतका प रि थितज य माणबाट
पनु रावेदक ितवादीले कालीबहादरु को ह या
गरेका हन् भनी अनमु ान गन सिकने अव था नहँदा
पनु रावेदक ितवादी बलबहादरु लाई कसरु दार ठहर
गरी भएको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को फै सला
िमलेको देिखएन । उ फै सला उ टी भई पनु रावेदक
ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
ितवादीले कालीबहादरु लाई ध का िदई
भीरबाट लडाएको दे ने च मिदद गवाहसमेत नरहेको
र ितवादीले नै कालीबहादरु को ह या गरेका हन्
भ ने पिु हने ठोस र व तगु त माण अिभयोजन
प ले गज
ु ारी िनजको अपराध पिु गन सके कोसमेत
देिखएन । जाहेरवालाले शङ् काको आधारमा
िदएको जाहेरी दरखा त, ितवादी बलबहादरु ले नै
कालीबहादरु को ह या गरेकोमा शङ् का ला छ भनी
गरेको बकप , वादीका सा ी नेपबहादरु बढु ाथोक
र रेशमबहादरु बढु ाथोक ले ितवादीले मारेकोमा
शङ् का ला छ भनी बकप गरेको अव थामा
शङ् काको आधारमा कुनै पिन यि लाई कसरु दार
कायम गन स ने नदेिखँदा ितवादी बलबहादरु लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः उि लिखत त य एवम् माणबाट
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ितवादी बलबहादरु ले कालीबहादरु लाई भीरबाट
धके ली ह या गरेको भ ने पिु हन नसके को अव थामा
िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनु पनमा
िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सजाय गन गरेको स यान िज ला
अदालतको िमित २०६६।१०।१९ को फै सलालाई
उ टी गरी ितवादी बलबहादरु कुँवरलाई ऐ. महलको
५ नं. को कसरु मा ऐ. ६ नं. को देहाय २ बमोिजम
कै द वष २ सजाय हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु बाट िमित २०६७।९।२६ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी ह छ र ितवादीले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
उपरिज ार: इि दरा शमा
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी पु षो म भ डारी, ०६८-CR-०१६९, आ.व.
०६१।६२ मू य अिभविृ कर, दीघराज मैनाली िव.
गौरा दोलखा वाइ ट भे चर, िवराटनगर
Working progress लाई नै आय िववरण
मानी .१,५२,२३,४२६।३५ को मू य अिभविृ
कर यथ ितवादीले नितरे नबझ
ु ाएको भनी उ
आयको मू य अिभविृ कर र ज रवानासमेत गरी
ज मा . ३९,५८,०९०।- रकम यथ ितवादीले
ितनु बझ
ु ाउनु पन गरी िमित २०६६।६।१६ मा
ारि भक कर िनधारणको िनणय गरेको र िमित
२०६६।६।३१ मा आ त रक राज व कायालय,
िवराटनगरबाट सो रकम यथ ितवादीले ितनु
बझ
ु ाउनु पन गरी अि तम कर िनधारण आदेश
गरेको पाइयो । आ.व. २०६१।६२ मा सो रकमको
िबजक जारी भएको भ ने िमिसल संल न माणबाट
नदेिखएको एवम् सो आ.व. मै यथ ितवादीले सो
रकम ितफलको पमा ा ग रसके को भ ने ठोस

माणसमेत पनु रावेदक वादीले पेस गन सके को नपाइने
। िबजक जारी नै नभएको र िववािदत आ.व. मै यथ
ितवादीले उ रकम ितफलको पमा ा गरेको
भ ने व तिु न माणको अभावमा कर ला ने रकम
लक
ु ाएको भनी पनु रावेदक वादीबाट कर िनधारण
गरी भएको िनणयलाई यायोिचत मा न निम ने हँदा
पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकँ दा राज व यायािधकरण िवराटनगरबाट भएको
फै सलालाई अ यथा भ न नसिकने ।
अतः िववेिचत त य एवम् माणबाट
करदाताले िबल िबजक जारी नगरेको अव थामा याट
िलई लक
ु ाएको भ न सिकने अव था नरहँदा पनु रावेदक
करदातासँग २०६२ आषाढमा मू य अिभविृ कर
र ज रवानासमेत .३९,५८,०९०।- लगाउने गरी
भएको आ त रक राज व कायालय, िवराटनगरको
िमित २०६६।३।३१ को िनणय र अि तम कर िनधारण
आदेश तथा आ त रक राज व िवभागको िमित
२०६६।८।२६ को शासक य पनु रावलोकनसमेत
िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ठहर गरी राज व
यायािधकरण िवराटनगरबाट िमित २०६७।७।१४ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िव भर साद े , ०७२-CI-०६३०, लेनदेन,
दीपकर न तुलाधर िव. याकार क पनी िल.
सव थम पनु रावेदक ितवादी दीपकर न
तल
ु ाधरले आफू एस ए ड एस इले ोिन स तथा
सदु ी इले ोिन स दवु ै फमका ोपाइटर नभएको भए
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तापिन ोपाइटर भएको भनी िज मेवार ठह याएको
भनी िलएको िजिकरतफ हेदा, पनु रावेदक ितवादी
दीपकर न तल
ु ाधरले एस ए ड एस इले ोिन स,
सदु ी इलो ोिन स र यथ वादी याकार
क पनी िलिमटेडिबच भएको िविभ न प ाचार तथा
कागजातह मा उ एस ए ड एस इले ोिन स
र सदु ी इले ोिन सको तफबाट ह ता र गरेको
पाइ छ । य तै एस ए ड एस इले ोिन स र सदु ी
इले ोिन सका तफबाट आिधका रक यि
(Authorized Person) दीपकर न तल
ु ाधरलाई
तोक िनजले यापा रक कारोबारका िसलिसलामा
िमित ०६२।०३।०८ मा ियनै पनु रावेदक ितवादी
दीपकर न तल
ु ाधरले स झौतासमेत गरेको
देिख छ । यापा रक कारोबारको िसलिसलामा वादी
याकार क पनीसँग ियनै ितवादीलाई आिधका रक
यि भनी प पठाई ०६२ सालमा नै िनज ितवादीले
वादी क पनीसँग यापा रक कारोबारको स झौता
गरेको देिख छ । यसरी, उ फमह को ोपाइटरको
हैिसयतले के कुन कारणले ह ता र गरेको र यिद
आफू उ फमह को ोपाइटर नभए के कुन यि
ोपाइटर हन् भनी प पमा कुनै माण पनु रावेदक
ितवादीले पेस गन सके को पाइँदनै । उ फमह ले
ितनपन
ु रकम आफूले ितन म जरु रहेको भनी ह ता र
गरी, वीकार गरेको त यलाई ितवादीले कुनै
बहानामा अ वीकार गन िवव धनको िस ा तले िम ने
नदेिखने ।
यापा रक कारोबारमा उधारो लेनदेन हने
गदछ । उधारो कारोबार भई क पनीलाई ितनु पन
रकम नितरी रहेको तर ितन सहमित भएको देिखँदा
उधारो कारोबारको िहसाब िकताब के कित रहेको भनी
यिकन गरी आपसी सहमितबाट िनधारण गरेको सो
सहमित कागजले उधारो कारोबारको िनर तरताको
प रहेको मा नु पन ह छ । ततु मु ामा पनु रावेदक
ितवादी दीपकर न तल
ु ाधरले दवु ै फमको तफबाट

क पनीलाई ितनपन
ु रकम क पनीले िनधारण गरेको
तािलकाअनस
ु ार नितरेमा कानूनबमोिजम भो न म जरु
गदछु भनी िमित २०६७।२।११ मा कागज गरेको र उ
कागज भएको िमितबाट २ वषिभ ै िमित २०६९।२।१
मा िफराद दता भएको देिखँदा पनु रावेदक ितवादीको
वादीको िफराद हद यादिभ नपरेको हँदा खारेज
गनपन
ु भ ने िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उ फमह को तफबाट क पनीलाई
ितनपन
ु देिखन आउने रकम क पनीले िनधारण गरेको
तािलकाअनस
ु ार नितरेमा कानूनबमोिजम भो न म जरु
गदछु भनी पनु रावेदक ितवादी आफै ँ ले ह ता र
गरी वीकार गरेको हँदा सो रकम वादीलाई बझ
ु ाउनु
पन दािय वबाट उ मिु नपाउने हँदा पनु रावेदन
अदालतको फै सला बदर गरी उ दािय वबाट मिु
पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, पनु रावेदक ितवादी दीपकर न
तल
ु ाधरबाट िमित २०६७।२।११ गतेको कागजमा
उि लिखत साँवा .१७,७०,७४२।९६ (स लाख
स री हजार सात सय बयािलस पैयाँ छयान बे पैसा)
मा भराई पाउने ठह याई िमित ०७१।११।११ मा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िहरा डंगोल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७४-CR-००१०, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, मु तान बरमनसमेत िव.
नेपाल सरकार
मानव बेचिबखनज तो ग भीर कृितको
कसरु एउटा यि ले मा चाहेर वा एउटा यि को
मा संल नताले पूरा हन स दैन । य तो कसरु मा
एकभ दा बढी यि संल न रहने हँदा यो एउटा संगिठत
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अपराधअ तगत पन कसरु हो । संगिठत पमा हने यस
कारको अपराधमा पीिडत तथा सबै ितवादीह का
िबच एकआपसमा िचनजान ह छ नै भ ने हँदनै । यस
अव थामा ततु मु ाका ितवादीह को राजेश राय
र पीिडतासँग िचनजान नरहेको भ दैमा ितवादीह ले
अपराध नै गरेको होइन भनी मा न निम ने ।
ितवादीह ले वारदात भएको िदन िनजह
िवराटनगर ि थत टे टहाउसमै काम ग ररहेको भ ने
िजिकर िलए तापिन उ कुरा िनज ितवादीह ले
शङ् कारिहत तवरबाट पिु गन सके को नदेिखने ।
ितवादीह उपर पीिडताक आमाले िदएको
िकटानी जाहेरी एवम् घटना िववरण तथा व तिु थित
मचु ु काका मािनसह स तोष शमा, अलखलाल
दास र अ णकुमार यादवसमेतले पीिडता घरबाट
हराएपिछ खोजी गन जाँदा दगु ा टे टहाउसमा काम गन
तीनजना के टाह ले भारतको बंगाल यामपरु भ ने
ठाउँमा पु याएको भ ने थाहा भई मसमेतले पीिडताको
उ ार गरी याएको हो भनी गरेको बकप बाट समेत
ितवादीह ले मौकामा कसरु मा सािबती रही गरेको
कागजको बेहोरासँग मेल खान गएको देिखने ।
तसथ, ितवादीह उपर परेको िकटानी
जाहेरी, ितवादीह ले आफूलाई िवराटनगर हँदै
जोगबनीबाट भारत पु याएको भनी नाबािलका पीिडता
मोरङ “द” ले घटनाको िसलिसलेवार वणन गद
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको घटना िववरण
कागजको पिु हने गरी अदालतसम िदएको बकप
तथा व तिु थित मचु ु काका मािनसह को
बकप समेतबाट यी ितवादीह च चल वरमन,
तपस वरमन र मु तान वरमनले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको देिखन आएकोमा
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको होइन भनी
देिखनेस मको त ययु एवम् िव वसनीय सबदु
माण ितवादीह ले पेस गन नसके बाट उ च
अदालत िवराटनगरको ितवादीह लाई अिभयोग

दाबीबमोिजम सजाय हने ठह याएको फै सला िमलेको
देिखने ।
अत: उपयु िववेिचत आधार कारणह बाट
ितवादीह च चल वरमन, तपस वरमन र मु तान
वरमनले अिभयोग दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
४(२)(क) को कसरु गरेको पिु हन आएकोले िनज
ितवादीह लाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१)
बमोिजम पीिडता नाबािलगसमेत देिखँदा जनही १५
वष कै द र एक लाख पैयाँ ज रवानासमेत हने र सोही
ऐनको दफा १७ बमोिजम ितवादीह लाई भएको
ज रवानाको ५० ितशतमा नघट् ने गरी पीिडताले
ितवादीह बाट ितपूितसमेत भ रपाउने ठहरी
मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०७२।१२।१
मा भएको फै सला सदर हने ठह याई उ च अदालत
िवराटनगरबाट िमित २०७३।८।१ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवु ेदी
क यटु र: स तोष अवाल
इित संवत् २०७५ साल साउन १३ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६९-WO-११११, उ ेषण,
पनारायण े िव. राजकुमार े
िवप ी वादी राजनारायण े ले बबु ाबाट
आ नो अंश पाउने नैसिगक हकबाट वि चत हन
नपरोस् भनी उि लिखत ज गा रो का रािखपाउँ भनी
िनवेदन िदएको देिख छ । वादीले ितवादीबाट अंश
पाउन स ने देिखएपिछ िववािदत स पि रो का
रा ने ि या अपनाइ छ । यो िवषय मु ाको एउटा
ि यागत िवषय हो । पनु रावेदन अदालतबाट यस
स ब धमा भएको आदेश अि तम फै सला होइन ।
अि तम फै सला हँदा अंश पाउने नपाउने, कुन कुन
स पि ब डा ला ने भ ने कुराको िव ेषण हने नै
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ह छ । अदालतबाट फै सला भइसके पिछ पिन आफूलाई
िच नबझ
ु ेको कुरामा पनु रावेदनको अिधकार प लाई
सरु ि त नै रहने ।
य तो सरु ि त वैकि पक अिधकार रहँदा
रहँदै स पित रो का रा ने गरी भएको आदेशउपर
िनवेदक असाधारण अिधकार े अ तगत यस
अदालत वेश गरेको देिख छ र य तो आदेशउपर
परेको ततु िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम
ग रिदने हो भने सु िज ला अदालतमा चलेको अंश
मु ामा य असर पन जा छ । मािथ लो अदालतले
त लो अदालतमा िवचाराधीन कुनै मु ालाई असर पन
गरी कुनै पिन आदेश जारी गनु उपयु नहने ।
िज ला अदालतमा िवचाराधीन मु ाबाट
िनवेदकको हक हनन् भएको वा हकमा अपूरणीय ित
पु न गएको भनी कही ँकतैबाट देिखँदनै । यसरी िज ला
अदालतबाट िनणय नै नभई िनज िनवेदक आ नो
संवैधािनक उपचारको हक योग गरी यस अदालतमा
वेश गरेको देिख छ । उ अंश चलन मु ामा बु नु
पन माण बझ
ु ी सु अदालतबाट िनणय हने नै हँदा
हाल उ िवचाराधीन रहेको मु ाको काम कारबाहीमा
असर पन गरी यस अदालतबाट रट जारी गन उपयु
हँदनै । ततु मु ामा वैकि पक उपचारको समा ी
भएको मा न िम ने देिखएन । वैकि पक उपचारको बाटो
रहेभएको अव थामा उ संवैधािनक यव थाअनस
ु ार
रट े ािधकार आकिषत हने नदेिखने ।
अतः उ सामा य े ािधकारअ तगत
चिलरहेको मु ामा हने फै सलाउपर पनु रावेदन गन
हक सरु ि त नै हने भई वैकि पक उपचारको पया ता
रहेभएको देिखएको हँदा रट िनवेदनबाट मातहतको
अदालतमा िवचाराधीन रहेको मु ाको काम कारबाहीमा
असर पन गरी रट जारी गनपन अव था नदेिखँदा रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : इशा सवु ेदी
इित संवत् २०७५ साल असोज १० गते रोज ४ शभु म् ।

४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१०१०, मानव
अपहरण तथा शरीरब धक, नेपाल सरकार िव. सुमन
तामाङसमेत
िमित २०६७।६।२३ गते बेलक
ु ा अं.७:५०
बजेको समयमा म खाना खाएर सिु तरहेको अव थामा
मैले निचनेका ७/८ जना के टाह ले मलाई सानो काम
छ िहँड् भ दै जोर जल
ु मु पूवक घरदेिख उ र चारकोसे
जंगलमा पु याई ितवादी पु प खनालसमेतको
िनदशनमा योजना बनाई सबै ितवादीह संगिठत
भई िववािदत ज गाको िवषयमा ब धक बनाई कुटिपट
गन, उि लिखत ४ कोसे जंगलमा लगी ला ी, हात र
मु काले शरीरको ज त भागमा हानी घटनाकोबारेमा
कही ँकतै नभ न, रपोट गरे तेरो प रवार ७ िदनिभ
सखाप पारी िद छ भनी .२५,०००।– िफरौती
िदने सतमा रातको १०:१५ बजे छाडेको हँदा
ितवादीह लाई कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ
भ ने खेमबहादरु गौलीको िकटानी जाहेरी दरखा त
परेको देिख छ । प ाउ परेका ितवादी उपहार
भ ने समु न तामाङले अनस
ु धानमा बयान गदा
जाहेरवालाको जाहेरी दरखा तमा उ लेख भएको
बेहोराबमोिजम िमित २०६७।६।२३ गते बेलक
ु ा
पु प खनालसमेतको िनदशनमा योजना बनाई सबै
ितवादीह संगिठत भई िववािदत ज गाको िवषयमा
ब धक बनाई कुटिपट गरी रकमसमेत माग गरेको
भ ने सनु ेको हँ भनी वारदातमा संल न रहेको कुरामा
सािबत रही बयान गरेको र अदालतमा बयान गदा
कसरु मा इ कार रही आफू िज ला बािहर रहेको भनी
बयान गरेको भए तापिन अनस
ु धानमा भएको िनजको
बयान कागजलाई अ यथा पिु गन सके को देिखँदनै ।
यसरी नै जाहेरवालाले जाहेरी बेहोरालाई पिु हने गरी
अदालतमा आई बकप समेत गरेको देिखने ।
अपहरण स ब धमा भएको कानूनी यव था
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हेदा मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलनेको महलको १ नं. मा कसैले कुनै यि लाई बल
योग गरी वा योग गन ध क िदई, डर ास देखाई,
जोरजल
ु मु गरी, हातहितयार देखाई, छलकपट गरी,
झु यानमा पारी वा नशालु वा मादक पदाथ सेवन गराई
वा कुनै यातायातको साधन कुनै िकिसमले क जा वा
िनय णमा िलई कुनै ठाउँमा लैजान हँदैन । सो गरे
अपहरण गरेको मािननेछ भ ने र २ नं.मा कसैले कुनै
यि लाई बल योग गरी वा योग गन ध क िदई,
डर ास देखाई, जोरजल
ु मु गरी, हातहितयार देखाई,
छलकपट गरी, झु यानमा पारी वा नशालु वा मादक
पदाथ सेवन गराई वा कुनै यातायातको साधन वा ठाउँ
कुनै िकिसमले क जामा िलई वा यसउपर अनिधकृत
तवरले िनय णमा िलई थु न हँदैन । सो गरे शरीर
ब धक िलएको मािननेछ भ ने यव था रहेबाट िनज
ितवादीह को काय उि लिखत दफाले प रभािषत
गरेको अपराध रहेको देिखने ।
अतः उि लिखत त य एवं कानूनी यव थाको
रोहबाट हेदा िकटानी जाहेरी दखा त, ितवादीको
अनस
ु धानको सािबती बयान, जाहेरवालाको
बकप समेतका बेहोराबाट समेत ितवादीह ले
अपहरण तथा शरीर ब धकको काय गरेको पिु भएको
देिखएको अव था रहे पिन लगाउका ०७०-CS२५४ र ०७१-CS-००२८ को मानव अपहरण र
शरीरब धक मु ाको वारदात र ततु मु ाको वारदात
एउटै भएको र अक मु ामा ितवादीह लाई वादी
दाबीबमोिजम सजाय भइसके को हँदा ततु मु ामा
सजाय नगन हदस म पनु रावेदन अदालत इलामको
फै सला िमलेकै देिखँदा सो हदस म सदर ह छ । उ
फै सलामा ितपूितको हकमा के ही नबोलेकोले सोतफ
िवचार गदा दवु ै मु ामा फरकफरक पीिडत रहेको
देिखएको र अक मु ामा पीिडतले ितपूित पाएको
अव थामा यस मु ाका पीिडतले ितपूित नपाउने भ न
िमलेन । तसथ ततु मु ाका पीिडतले पिन

.५०००।– ितपूित पाउने हँदा सो हदस म
पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला के ही उ टी हने ।
इजलास अिधकृत: राजकुमार दाहाल
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७५-RC-००८५, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. ड बरबहादुर चोङवाङ
ितवादी ड बरबहादरु चोङवाङले मादक
पदाथ सेवन गरी आ नो सहोदर बाबल
ु ाई अंशको
िनहमा झगडा गरी छुरा हार गरी कत य गरी मारेको
भ ने िनजउपर मौकामा िकटानी जाहेरी दरखा त
परेको पाइ छ । िमिसल संल न लासजाँच मचु ु का र
शव परी ण ितवेदनबाट मतृ क शेरबहादरु चोङबाङको
आङ िजउमा अनेक घाउचोट परेको देिख छ । मौकामा
घटना िववरण कागज गन धनबहादरु थापासमेतले
ितवादीले मतृ क शेरबहादरु चोङवाङलाई कुटिपट गरी
कत य गरी मारेकोमा िव वास ला छ भनी लेखाएको
देिख छ । ितवादीले मादक पदाथ सेवन गरी अंशको
िवषयलाई िलएर झगडा गरी मतृ कलाई छुरा हार गरी
घाइते बनाएकोले उपचारका ममा मृ यु भएको भनी
भोलानाथ भ राईसमेतले व तिु थित मचु ु कामा
बेहोरा लेखाएको र मौकामा भएको िकटानी बेहोरालाई
अदालतसम बकप गरी पिु ग रिदएको देिख छ ।
यसका अित र क चटमा बोि सङको आकारको
िनलडाम देिखएको, दायाँ-बायाँ गालामा र नाकडाँडीमा
र दवु ै गालाछे उ पु ने गरी कािटएको घाउ गिहराई ११/२
इ च भएको भ ने लास कृ ित एवम् घटना थल कृ ित
मचु ु कामा उ लेख भएको, Post mortem report
मा मृ यक
ु ो कारण Cause of death is excessive
interna। hemorrhage due to rupture sp।een
and ।iver भ ने उ लेख भएको िमिसल संल न सबदु
माणबाट देिखन आउने ।
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मािथ िववेिचत त यका आधार माणबाट
ितवादी ड बरबहादरु चोङवाङले मादक पदाथ सेवन
गरी अंशस ब धी िववाद िसजना गरी आ नै बाबु मतृ क
शेरबहादरु चोङवाङलाई हात मु काले कुटिपट एवम्
छुरा हारसमेत गरी शरीरको िविभ न भागमा घाउचोट
पारी मरणास न अव थामा पारी आफू यहाँबाट भागेको
र गाउँले िछमेक ह समेत भई उपचाराथ अ पतालमा
लैजाँदै गरेको अव थामा बाटोमा मृ यु भएको त य
शङ् कारिहत तवरले पिु हन आएकोले ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने नै देिखने ।
तसथ उपयु त य आधार र कारणबाट
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(१) बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई
भएको झापा िज ला अदालतको फै सला सदर कायम
हने ठह याएको उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलासको िमित २०७५।०३।२९ को फै सला िमलेकै
देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िच तामिण शमा
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७१-WO-०००८, उ ेषण
/ परमादेश, ने बहादुर िल बू िव. िश ा म ालय,
िसंहदरबारसमेत
मा यिमक िश ा प रषद्ले िव ालयको
स ब धन र गदा भौितक शा को नप out
गरेको भ ने िवषयलाई आधार िलएको देिखएको
छ । िजलेट उ च मा.िव.मा भौितकशा स ब धी
िवषयको पढाई नै नहने भ ने देिखँदा उ िवषयसँग
िनज िव ालयले कुनै सरोकार रा ने अव था रहेन ।
उ
नप ह सरु ाकम को िनगरानीमा कालीमाटी
हरी वृ मा रािखएकोमा बहादरु अिधकारीले
परी ा सु हनभु दा १ घ टा पिहले गई आफूलाई

झु याई िलएको भ ने िनज गु तबहादरु े ीको
भनाइ रहेको छ । आ नो िव ालयका िव ाथ ह को
सरोकार नै नभएको िवषयको नप out गनपन
ु
औिच यता नै नरहेको अव थामा उ
नप out
गरे होलान् भनी मा न सिकने अव था रहेन अक तफ
उ
नप िजलेट उ च मा.िव.मा भेिटएको नभई
यिु नभसल कलेजमा भेिटएको छ । सोही िवषयमा
िनवेदक ने बहादरु िल बूलाई ाचार मु ा लागी
िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाएको देिखएको
छ । िनजले सफाइ पाएको अव थाले िनज नप out
गन कायमा संल न नरहेको भ ने त य थािपत हन
आएको छ । िव ालयमा आंिशक पमा कायरत िश क
अिधकारीबाट नप को गोपनीयता भङ् ग गन
काय भएकै हो भने पिन िनजले गरेको कसरु को दािय व
यी िनवेदकलाई पिन हने भ न िम ने देिखएन । सो हँदा
यी िनवेदकले उ
नप को गोपनीयता भङ् ग गरेको
भ ने नदेिखने ।
स ब धन दान गदा चािहने कानूनमा
उि लिखत सत उ लङ् घन गरे नगरेको स ब धमा
छानिबन गरी सो स ब धमा यी िनवेदकसमेतलाई बझ
ु ी
सफाइ पेस गन मनािसब मौका िदई त स ब धमा िनणय
गनपनमा
सो नगरी नप को गोपनीयता भङ् ग गरेको
ु
भ ने िवषयलाई िलएर स ब धन र गरेको अव थाले
िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका दान नगरी ाकृितक
यायको िस ा तिवपरीतको काय गरेको देिखने ।
िमित २०६८।०१।२१ गतेको परी ाको
नप को गोपनीयता भङ् ग गरेको भ ने स ब धमा
िजलेट उ च मा.िव.को मख
ु भई काम गन यी िनवेदक
ने बहादरु िल बूको संल नता रहेको नदेिखएको
भनी सोही िवषयमा परेको ाचार मु ामा िवशेष
अदालतको िमित २०७१।०१।२३ को फै सलाले
िनजले सफाइ पाई उ फै सला अि तम भएको
अव थाले यी िनवेदकलाई सो कायमा संल न रहेको
भ न िम ने देिखएन । िव ालयको स ब धन वा
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स ब धन खारेज र नप को गोपनीयता भङ् ग भ ने
िवषय एक अकामा अ तरिनिहत रहेको नभई दईु अलग
िवषय हन् । नप को गोपनीयता भङ् ग यि को
आपरािधक कायसँग स ब ध छ भने िव ालयको
स ब धन वा स ब धन र िव ालयले कानूनबमोिजम
सतको पालना गरे नगरेको िवषयसँग स ब ध
छ । ाचार मु ा लागी उ मु ामा सफाइ पाएपिछ
नप को गोपनीयता भङ् ग गरेको स ब धमा रहेको
िववाद एकअथमा समा भएको अव थामा पनु ः सोही
िवषयमा कारबाही गनु ाङ् याय िस ा तिवपरीत हन
जाने ।
िनवेदकले आफूले अिभयोगबाट सफाइ
पाएपिछ स ब धन थगन फुकुवा गरी पठन पाठन तथा
भना ि या सचु ा ग रपाउँ भनी उ च मा यिमक
िश ा प रषदमा
् िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदनउपर कुनै
कारबाही नभई िव ालयको स ब धन र र लगत क ा
ग रएको प पठाएको देिख छ । िश ा ऐन, २०२८,
िश ा िनयमावली, २०५९ तथा िश ास ब धी
िविनयमह , २०५५ मा कानूनको उ लङ् घन गरेमा,
िज मेवारी पूरा गन नसके मा, सतको पालना नगरेमा
सो स ब धमा कारबाही गरी सफाइ पेस गन मनािसब
मािफकको समय िदनु पन यव था रहेको देिखने
कानूनी ावधानको पालना नगरेको अव थामा समेत
िनजलाई आ नो सफाइ पेस गन मनािसब मौका िदनु
पन प कानूनी यव था भइरहेको अव थामा रट
िनवेदकले कानूनले िनधारण गरेको सत पालना नगरेको
भनी िवप ीह ले भ न नसके को ि थितमा िनवेदक
िव ालयलाई दान गरेको स ब धन र समेत गरेको
उ च िश ा प रषदक
् ो िनणय िु टपूण रहेको देिखने ।
तसथ मािथ दफा दफामा िववेिचत त य,
माण र आधारमा िनवेदक िजलेट आवासीय उ च
मा यिमक िव ालयको स ब धन र गन गरेको
िमित २०७१।३।३० को िनणय कानूनस मत भ न
िमलेन । य तो िनणयको आधारमा यी िनवेदकलाई

उ च मा यिमक िश ा प रषदल
् े िमित २०७१।०३।३१
मा लेखेको प समेत कानूनस मत भ न निमलेबाट
उ िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको
छ । अब िनवेदक िजलेट आवासीय उ च मा यिमक
िव ालयलाई दान ग रएको िमित २०५७।०३।१४
(कोड नं.२७९८) को स ब धनबमोिजम
िनिववाद पमा पठन पाठन गन िदई िव ालयलाई
यथावत् स चालन गन िदनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: िच तामणी शमा
इित संवत् २०७५ साल माघ २१ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
भएका छन्:
§ ०७१-WO-०८९५, उ ेषण, सौगात
के .सी.समेत िव. उ च मा यिमक िश ा
प रषद्, सानोिठमीसमेत
§ ०७१-MS-००२०,
अदालतको
आदेशको अवहेलना, ने बहादुर िल बू िव.
नारायण साद कोइरालासमेत
§ ०७१-MS-००३६, अदालतको अवहेलना,
ने बहादुर िल बू िव. चैत य शमा
उपा यायसमेत
§ ०७२-WO-०६८७, उ ेषण, ममता
राईसमेत िव. उ च मा यिमक िश ा प रषद्,
सानोिठमीसमेत
§ ०७२-WO-०७१२, उ ेषण, िसता
ओझासमेत िव. उ च मा यिमक िश ा
प रषद,् सानोिठमीसमेत
§ ०७२-WO-०३२८, उ ेषण / परमादेश,
खड् ग राज खरेल िव. उ च मा यिमक िश ा
प रषद्, सानोिठमीसमेत
§ ०७२-WO-०५२३, उ ेषण, सौगात
के .सी.समेत िव. उ च मा यिमक िश ा
प रषद,् सानोिठमीसमेत
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§ ०७३-WO-१००७, उ ेषण, िजलेट
उ च मा यिमक िव ालय िव. िश ा िवभाग
सानोिठमीसमेत
§ ०७३-WO-१२४२, परमादेश / उ ेषण /
िनषेधा ा, िविनता तामाङसमेत िव. िश ा
िवभाग सानोिठमीसमेत
इजलास नं. ४
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७५-RB-०१३५, बिकङ
कसरु , नेपाल सरकार िव. MITKO STOYANOV
MITEV
ितवादीका साथबाट बरामद भएका
सामानह को िववरण एवम् कृित हेदा पयटक
िभसामा नेपाल मण गन आउने अ य िवदेशीह को
भ दा फरक शङ् का पद सामानह ज तै Card
Reader गैरकानूनी इलो ोिनक काड, नेपाली नगद
.४,४०,०००।- समेत िनजको साथबाट बरामद
भएको देिखने ।
ितवादीले मौकामा कागज गदा िविभ न
बकका शाखाबाट न कली ATM काड योग गरी
आफूले .३,५०,०००।- िनकालेको भनी लेखाउनु
र िनजको साथबाट . ३,५०,०००।- भ दा बढी नै
रकम बरामद भएकोमा सोको ोत खल
ु ाउन नस न,ु
CCTV फुटेजमा देिखएको मािनस आफू नै हो भनी
सनाखत गनु ज ता कायसमेतका आधारबाट यी
ितवादीले अिभयोग दाबीअनस
ु ार बिकङ कसरु तथा
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६ को प रभािषत
कसरु गरेकोमा िववाद नरहने ।
ितवादी MITKO STOYANOV MITEV
वयम्ले .३,५०,०००।- मा ATM बाट िनकालेको
भनी कसरु वीकार गरेको अव थामा अिभयोग

माग दाबीबमोिजमको बरामदी िबगो अमे रक डलर
२० (बीस) को ने. . २,०४७।२० र नेपाली .
४,४०,०००।- गरी ज मा . ४,४२,०४७।२० नै
ATM योग गरी िनकालेको भ ने िमिसल संल न
माण कागजातह बाट पिु हन आएको नदेिखँदा
र ितवादीले आ नो बयानमा अवैध त रकाले
.३,५०,०००।- िनकालेको छु भनी लेखाइिदएकोमा
ितवादीको साथबाट बरामद भएको अमे रक डलर
२० (िबस) बराबरको नेपाली पैयाँ २,०४७।२० र
नेपाली ४,४०,०००।- (चार लाख चािलस हजार)
गरी ज मा . ४,४२,०४७।२० (चार लाख बयािलस
हजार स चािलस पैयाँ िबस पैसा) रकम िबगो
कायम गरी बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
को दफा १५(२) बमोिजम स बि धत बकह लाई
उ बकह को मागदाबीअनस
ु ार भराई पाउन र
िबगो . ४,४२,०४७।२० बमोिजम ितवादीलाई
ज रवानासमेत हन् भ ने अिभयोगप मा उ लेख
भएको पाइए पिन ितवादीले वीकार गरेकोभ दा
बढी रकम एिटएमबाट िझके को रकम हो भनी यिकन
भ न सिकएको अव था नहँदा यी ितवादीलाई बैिकङ
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)
(क) बमोिजम ५ मिहना कै दको सजाय र ज रवानाका
हकमा . ३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार)
िबगो कायम गरी िबगोबमोिजम ज रवानासमेत हने
ठहर गरेको उ च अदालत पाटनबाट भएको फै सला
मनािसब नै देिखँदा यी ितवादीलाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम नै ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र
कारणसमेतबाट उ च अदालत पाटनबाट िमित
२०७४।१०।७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः माधब भ डारी
इित संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।
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२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७५-WH-०१९५,
ब दी य ीकरण, िम ा पुन िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िमिसल कागजात हेदा संगिठत अपराध
िनवारण ऐनअ तगतको मु ामा अनस
ु धानकै
ममा िनवेदकका तफबाट िमित २०७६।२।८ मा
ब दी य ीकरणको िनवेदन यस अदालतमा दता
भएकोमा िमित २०७६।२।९ मा कारण देखाउ आदेश
जारी भएको र िमित २०७६।२।१० मा उ संगिठत
अपराध मु ाको अिभयोग कै लाली िज ला अदालतमा
दता भएको देिख छ । उ िमित २०७६।२।८ मा
दता भएको ब दी य ीकरणको िनवेदनको िवप ीका
नाउँको याद िमित २०७६।२।१३ मा जारी भएकोमा
उ याद कै लाली िज ला अदालत, िज ला हरी
कायालय, कै लालीलगायतको िवप ीह का नाउँमा
तामेल हनपु ूव नै िमित २०७६।२।१० मा अिभयोग
दायर भएको संगिठत अपराध मु ाको थुनछे क आदेश
िमित २०७६।२।१४ मा भएको र थुनछे क आदेश हँदा
यी िनवेदक ितवादी दानबहादरु फडेरासँग धरौट .
१,५०,०००।– माग भएकोमा सो माग भएको धरौट
बझ
ु ाउन नसक यी िनवेदक थुनामा रहेको भ ने त य
कै लाली िज ला अदालत, िज ला हरी कायालय,
कै लालीसमेतको िलिखत जवाफलगायतका िमिसल
कागजबाट देिखने ।
यसरी कानूनबमोिजम जाहेरी परी प ाउ
अनमु ित ा भई मु ा दता भई अनस
ु धान भएको र
समयमै अनस
ु धान काय समा भई अिभयोग प दायर
भएको भ ने त य िमिसल संल न कागजातह बाट
खु न आएको र यसरी अिभयोग दता भई बयान
काय स प न भई हाल अदालतबाट माग भएको धरौट
दािखल नगरी िनवेदक थनु ामा रहेको देिखयो । ततु
ब दी य ीकरणको िनवेदन दता हँदाको थनु ाको

अव था प रवतन भई हाल िनवेदकसँग अिधकार ा
अदालतले चिलत कानूनको अधीनमा रही पूप को
िसलिसलामा धरौट माग गरेको र िनवेदकले सो
माग भएको धरौट नबझ
ु ाई थनु ामा बसेको देिखँदा
मु ाको कारबाहीको ममा िज ला अदालतले गरेको
थनु छे कको आदेशउपर िच नबझ
ु े मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम
पनु रावेदन सु ने उ च अदालतमा िनवेदन िदन
स ने वैकि पक उपचार रिहरहेको र अदालतको
आदेशबमोिजम माग भएको धरौटी दािखल नगरी
बसेको कुरालाई गैरकानूनी थनु ा मा न निम ने हँदा
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव था
नदेिखने ।
तसथः यसमा अदालतमा मु ा दायर भई
थनु छे क आदेशसमेत भइसके को प र े यमा िज ला
अदालतमा कारबाहीयु अव थामा रहेको मु ामा
असर पन गरी ब दी य ीकरणको रटबाट मु ाको
औिच यतामा वेश गन अव था नभएकोले ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : महे राज का ले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार १७ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-०६७२, सरकारी
छाप द तखत िकत, नेपाल सरकार िव. सुरशे महजन
ितवादी सरु शे महजनले आ त रक राज
कायालय, लिलतपरु को कर चु ा माणप लाई घरमा
भएको क यटु रमा राखी यािनङ गरी आ त रक
राज व कायालय, लिलतपरु को लेटर याडमा सो
कायालयको छाप योग गरी च.नं. ४४८६ को िमित
२०६६।१२।२२ को कर चु ा माणप िकत गरी
न कली बनाई उ ोग िवभागमा पेस गरेको भनी
वीकार गरी अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम
19

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, मङ् िसर - २
गरेको बयानलाई घटना थल मचु ु का, घटना िववरण
कागज र ितवादीले पेस गरेको उ च.नं. ४४८६
िमित २०६६।१२।२२ को कर चु ाको माणप
आ त रक राज व कायालयबाट जारी नभएको भ ने
आ त रक राज कायालय, लिलतपरु को च.नं.
२७९ िमित २०६७।४।३१ र च.नं. ३६० को िमित
२०६७।५।७ को प ह बाट समेत पिु भएको
देिखने ।
यसरी ितवादी सरु शे महजनले पिहले
न कली कर चु ा माणप बनाई आ त रक
राज व कायालय, लिलतपरु मा कर छ ने उ े यले
उ ोग िवभागमा पेस गरेपिछ िमित २०६७।४।३१
मा िनज प ाउ परी मु ाको छानिबन सु भएप ात्
िजयो पािसयल ा.िल.पु चोक, लिलतपरु ले ितनु
पन आ.व. ०६५।६६ को करबापतको रकम िमित
०६७।५।३ मा मा ितरेको भ ने आ त रक राज
कायालय, लिलतपरु को च.नं. ३२२ िमित ०६७।५।३
को कर चु ा माण प बाट देिखयो । िनज ितवादीले
रा यलाई ितनु बझ
ु ाउनु पन दािय विभ रहेको
रकम िलई खाई मासी सरकारलाई ित पु याउने र
आफूलाई फाइदा हने काम गरेको देिखएको ि थितमा
न कली कर चु ा माणप बनाउने र लाभ िलने
ि याकलाप स प न भई यी यथ ितवादी सरु शे
महजनलाई प ाउ गरी मु ाको अनस
ु धान सु
भएपिछ कर रकम ितरेको कारणबाट मा आपरािधक
दािय वबाट उ मिु पाउन स ने अव था नदेिखँदा
नदेिखँदै ितनपन
ु कर ततु मु ा अदालतमा पेस हनु
अगावै चु ा ग रसके को देिखएको हँदा ितवादी सरु शे
महजनउपरको अिभयोग दाबी पु न नस ने ठहछ भनी
सु लिलतपरु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट सु
लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित २०६७।१०।१८

मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भनी
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१२।१२
मा भएको फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा िु टपूण
देिखन आएकोले बदर गरी िदएको छ । िनज ितवादी
सरु शे महजनले िकत कागजको महलको १ र १२ नं.
बमोिजमको कसरु गरेको देिखन आएकोले िनजलाई
िकत कागजको महलको १२ नं. बमोिजम कै द वष
१(एक) र सोही महलको ९ नं. बामोिजम .५०।(पचास पैयाँ) ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृत: नारद साद भ राई, शा.अ. स रता
रजाल
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-WO-०५०२, उ ेषण
/ परमादेश, यशबधन मोर िव. अथ म ालय,
िसंहदरबारसमेत
भ सार महसल
ु िनधारण गदा कुन मालव तु
कुन शीषक वा उपशीषकअ तगत पन हो भ ने
ि िवधा परेमा सो मालव तक
ु ो नमूनासमेत जाँची
य तो व तक
ु ो शीषक वा उपशीषक वग करण गनपन
ु
बा या मक यव था गरेको देिख छ । ततु िववादमा
िनवेदकले आयात गरेको व तक
ु ो शीषक वा उपशीषक
िनधारण ग रपाउँ भनी पटकपटक स बि धत
कायालयमा िनवेदन िदनक
ु ो साथै स बि धत
कायालयले सो िवषयमा कुनै जानकारी नगराएपिछ
भ सार िवभागमा समेत िनवेदन िदएको देिख छ । सो
िनवेनउपर िवभागले कुनै िनणय गरेको पाइँदैन । आयात
ग रएको व तक
ु ो वै ािनक परी ण पिछमा कुनै
शीषक वा उपशीषकमा उ आयात ग रएको व तु पछ
भनी यिकन गरी िनणय गनपन
ु दािय व िवभागको रहेको
देिख छ । आफूले िनवाह गनपन
ु कानूनी दािय व भएका
िनकायले दािय व पूरा नगरी िमित २०६५।११।१९
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को िनणयअनस
ु ार भ सार उपशीषक ७२१०.९०.००
बाट वग करण भइसके को भनी िनवेदकलाई
जानकारी गराएको देिखएको छ । िनवेदकले आयात
गरेको उ सामान उ पादन गन देश चीनबाट जारी
भएको िबजकमा उ लेख ग रएको व तक
ु ो नामसँग
भ सार िवभागबाट घोिषत गरेको नाम मेल खाएको
नदेिखने । यसरी िनवेदकले आयात गरेको
मालव तु भ सार योजनको लािग कुन शीषक वा
उपशीषकअ तगत पन हो भ ने ि िवधा उ प न भई
िनवेदकबाट भ सार महसल
ु धरौटी िलएपिछ भ सार
ऐन, २०६४ को उि लिखत दफा ८९ मा यव था
भएको ि या अपनाई कुन शीषक वा उपशीषकअ तगत
पन हो िनणय गनपनमा
िवप ीह बाट २०७२ सालमा
ु
आयात भएको सामानको शीषक ि िवधा भएको
भनी धरौटी िलई माल छोड् ने काम भएकोमा सो
ि िवधाको कानूनी ि याबाट स बोधन नगरी िमित
२०६५।११।१९ मा नै िनणय भएको भ ने उ लेख गरी
३० ितशत भ सार महसल
ु ला ने (भ सार उपशीषक
७२१०.९०.०० को) भनी िनवेदकलाई जानकारी
गराएको प कानूनबमोिजमको देिखन आएन । यस
अव थामा अक संकेत न बरअ तगतको मालव तु
भनी प आधार नदेखाई थप भ सार महसल
ु असल
ु
गन पाउने अि तयार भ सार ऐनले िदएको मा न
निम ने ।
तसथ, कानूनले िनिद गरेको ि या
अवल बन नगरी िमित २०६५।११।१९ को िनणयको
आधारमा िनवेदकले आयात गरेको व तक
ु ो भ सार
उपशीषक ७२१०.९०.०० कायम हने भनी भ सार
िवभाग महसल
ु तथा वग करण शाखाको च.नं. ९०७
िमित २०७२।८।२१ को प उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ । िनवेदकले आयात गरेको मालव तक
ु ो
के -कुन भ सार दरब दीमा पन हो यिकन गरी भ सार
महसल
ु असल
ु गनु भनी िवप ी भ सार िवभाग
तथा सु खा ब दरगाह भ सार कायालय, िसिसया,

वीरग जको नाममा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०५०३, उ ेषण
/ परमादेश, यशबधन मोर िव. अथ म ालय,
िसंहदरबारसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६५-CR-०६४१, झु ा
िववरण िदई नाग रकता िलएको, नेपाल सरकार िव.
च बहादुर कुँवरसमेत
यथ
ितवादीम येका पशपु ितनाथ
शमाको िमित २०६५।११।१० मा मृ यु भइसके को
भ ने देिखन आएकोले िनजको हकमा मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १३३
बमोिजम ततु मु ा कायम रहन स ने नदेिखँदा के ही
बोिलरहन नपन ।
ितवादीम येका िड पल गल
ु ाटीलाई
नाग रकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोिजम जनही
२ वष कै द, िकत कागजको महलको ९ नं. बमोिजम
जनही .२०,०००।- को सयकडा २५% ज रवाना
तथा ऐ. १२ नं. बमोिजम थप १ वष कै द सजाय हने
ठहर गरेको सु का क िज ला अदालतको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
फै सला भई िनजको हकमा मु ा अि तम भई बसेको
अव था हँदा सो स ब धमा समेत के ही बोिलरहनु
नपन ।
ितवादी वु पराजल
ु ी र च बहादरु कुँवरले
आरोिपत कसरु गरेको कुरा सह ितवादी िड पल
गल
ु ाटीको बयानबाहेक अ य कुनै वत माणबाट
देिखन आउँदैन । िड पल गल
ु ाटीले नाग रकता िलँदाको
अव थामा यी ितवादीह वु पराजल
ु ी र च बहादरु
कुँवरले के क तो काय गरी नाग रकता िदलाउनमा
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भूिमका िनवाह गरे वा सहयोग गरे सो त य कही ँकतैबाट
पिु हन आएको अव था िमिसलबाट देिखँदैन । माण
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार फौजदारी मु ामा
अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादी प मा
िनिहत रहेको ह छ । वादी नेपाल सरकारले सो कुरा
शङ् कारिहत तवरबाट पिु ट गन कुनै िव वसनीय माण
पेस गन सके को देिखँदैन । ितवादीह अिधकार ा
अिधकारीसम र अदालतसमेतमा कसरु मा इ कार
रही बयान गरेको र िनजह को इ कारी सा ीह को
बकप बाट समथन भएको देिख छ । नाग रकता िलने
स दभमा मु य पमा फाइदा पु ने यि िड पल
गल
ु ाटी रहेको र सो नाग रकताका स ब धमा झु ा
िववरण वा झु ो नाग रकता िदई गैरनेपालीलाई
वंशजको आधारमा नाग रकता िदने िदलाउने कायमा
संल न यि राजेश बराल रहेकोमा िनजको हकमा
वतन प ट नखल
ु ेका कारण तामेली रहेको देिखन
आएकोबाट यी ितवादीह उपरको कसरु माण
कागजातह को आधारमा थािपत हन आएको
मा न सिकएन । ततु मु ाको स दभमा यी यथ
ितवादी वु पराजल
ु ी र च बहादरु कुँवरले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको भ ने िनिववाद पबाट
पिु हने कुनै त ययु र िव वसनीय माणसमेत
वादी नेपाल सरकारबाट पेस हन आएको अव था
िमिसलबाट नदेिखँदा िनजह लाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको
फै सला बदर हनपु न भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर तथा िव ान् उप यायािधव ाको
बहस बदँु ासँग सहमत हन नसिकने ।
अ य ितवादीह थमन िसंह थापा र
िड लीराम शमा पौडेलका हकमा हेदा यीम ये थमन
िसं थापा िसफा रस गदाको समयमा े ीय योजना
कायालय, पोखरामा र िड लीराम शमा पौडेल िज ला
शासन कायालय, का क मा कायरत रहेको भ ने
देिखएको र सोही अव थामा यी ितवादी शा.अ.थमन

िसं थापाले िमित २०६०।३।१२ मा "यसमा लेिखएका
ी भोजराज बरालको छोरा वष ३४ को राजेश
बराललाई रा री िच दछु, उपयु लेिखएबमोिजम
िनजको बेहोरा जाने बझ
ु ेस म साँचो हो झु ा ठहरेमा
कानूनबमोिजम सहँला बझ
ु ाउँला" भ ने बेहोरा उ लेख
गरी आ नो द तखत गरी कायरत कायालयको छाप
लगाई िसफा रससमेत गरी िदएको भ ने देिखन आएको
अव था छ । तर यस िववाद स ब धमा पिछ छानिबन
हँदा िमित २०६१।११।२३ मा िज ला शासन
कायालय, का क मा रहेको िसफा रस ग रएको
कागजको फोटोकपीको िपठमा िसफा रस ग रएको
ठाउँमा भएको द तखत मेरो हो, फोटोमा भएको
द तखत मेरो हो होइन फोटोकपी कागज हँदा प
भ न सि दन । स कल अनस
ु ूची हेरपे िछ यिकन गन
स छु भनी लेखाई िदएको देिख छ । िनजले का क
िज ला अदालतमा गरेको बयानमा मैले िड पल गल
ु ाटी
भ ने यि लाई िचि दन के वल झु ो नाग रकतामा
भएको नाम राजेश बराल र अनस
ु ूची फाराममा भ रएको
यि को नाम राजेश बराल भएको कारणले झु ो
नाग रकताको स ामा ितिलिपस म िलनका लािग
सपोिटङ डकुमे टसमेतमा कागजको िव वासमा परी
िसफा रस गरेको हँ, जानीजानी गरेको होइन भनी बयान
गरेको देिख छ । २०४३ सालमा िलएको नाग रकताको
फोटो र २०६० सालमा नाग रकता पाउँ भनी
अनस
ु ूचीमा टाँिसएको फोटो िभडाउन किठन पन जाने
पिन ह छ । यस अव थामा थमन िसंह थापाले गरेको
बयान अ यथा देिखँदैन । अका ितवादी िड लीराम
पौडेल िज ला शासन कायालय, का क का कायरत
कमचारी रहेका र नाग रकताको लािग पेस भएका
आवेदन एवम् िसफा रससमेतको आधारमा िसफा रस
गरेको भ ने िनजको बयान रहेकोले िनजले जानीजानी
झु ा बेहोराको नाग रकता िदन िसफा रस गरेको भनी
ठहर गन यायोिचत नदेिखने ।
िववािदत नाग रकता एवम् राहदानी मु ा
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दायर हनपु ूव नै बदर भइसके को भ ने देिखएको छ ।
राजप ाङ् िकत कमचारीको िसफा रसमा नाग रकता
िदने भनी नेपाल सरकार गहृ म ालयबाट िमित
२०४७।१।४ मा प रप भएको देिखएको र िज ला
शासन कायालय, का क मा आगलागी भई परु ानो
अिभलेख न ट भएको भ नेसमेत देिखन आएको
अव थामा यी यथ ितवादीह ले गरेको काय
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु हो भ ने त य
शङ् कारिहत तवरबाट पिु ट हन नआएकोले पनु रावेदन
अदालत पोखराको फै सला बदर हनपु न भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट सु
का क िज ला अदालतबाट ितवादीम येका िड पल
गल
ु ाटीलाई सजाय ठहर गरेको र ितवादीम येका
िड लीराम पौडेल, थमन िसंह थापालाई सफाइ िदनेगरी
भएको फै सला सदर हने र ितवादी च बहादरु कुँवर
र वु पराजल
ु ीको हकमा सु िज ला अदालतको
फै सला के ही उ टी भई िनज ितवादीह ले सफाइ
पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित
२०६५।७।२७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: कुमार मा के
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७५-WO-०६२६, उ ेषण
/ परमादेश, कमल साद वाली िव. उ च अदालत
पाटन, लिलतपुरसमेत
िनवेदक कमल साद वाली ितवादीका
नाममा वडा नं.१३ मा याद जारी भएकोमा सो वतनमा
यी िनवेदकको घर ार रहे नरहेको भ ने स ब धमा
हेदा यी िनवेदकउपर उ च अदालत पाटनमा दायर

भएको २०७०-FJ-००१६ को बिकङ कसरु मु ामा
यी िनवेदकका ीमती गौरी खनाल वालीसमेत
ितवादी देिखएको र िनज गौरी खनाल वाली िमित
२०७०।२।२२ मा नै प ाउ परी सो मु ाको कारबाही
चलेको र सो मु ामा िनजलाई कै द र ज रवानासमेत हने
ठहर भएको उ च अदालत पाटनको िमित ०७३।६।४
को फै सलाउपर िनवेदकक ीमती िनज गौरी खनाल
वालीले यस अदालतमा िमित २०७४।९।६ मा
दायर गरेको ०७४-RB-०१५७ को पनु रावेदन प मा
िनजले आ नो वतन ल.प.ु िज.ल.प.ु म.न.पा.वडा
नं.१३ उ लेख गरेको देिखएको छ । यसरी िनवेदक
कमल साद वालीले लिलतपरु उप.म.न.पा.वडा
नं. १३ मा बसोबास नै नभएको भनी उ लेख गरेको
िनवेदनको बेहोरा झु ा देिखन आएको छ । िनवेदकको
ीमतीले उ लेख गरेको वतनमा मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको ११२ नं.को रीत पु याई तामेल भएको
याद बेरीतसँग तामेल भएको भ ने देिखन नआउने ।
मु ाको तपिसल ख डमा िनवेदक कमल साद
वालीलाई मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको २०८
नं. बमोिजम पनु रावेदनको याद िदइरहन परेन भ ने
उ लेख भएको देिख छ । उ अ.बं.२०८ नं.मा
जारी भएको समा ान इतलायनामाको याद तारेखमा
ितवादी निदई याद गज
ु ारी बसेका झगिडयाको
ऐनबमोिजम एकतफ माण बझ
ु ी भएका फै सलाउपर
पनु रावेदन ला न स दैन । समा ान इतलायनामा
तामेल गदा यसै महलको ११० न बरबमोिजम रीत
नपु याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसक ितवादी
िदन नपाई याद गु ेको भ ने उजरु ीसाथ फै सला
भएको छ मिहनािभ मा थाहा पाएको पितस िदनिभ
झगिडयाले ितवादी लेिखिदन यायो भने पिहले
िमिसल सामेल रहेको तामेली समा ान हेरी रीतपूवक
तामेल भएको देिखन आएन भने सोही बेहोराको पचा
लेखी ितवादी दता गरी ऐनबमोिजम बु नु पन माण
बझ
ु ी मु ा फै सला गनपछ
ु । रीत पगु ी तामेल भएको
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देिखएमा सोही बेहोरा खोली उजरु ला न स ै न भनी
दरिपठ गरी िफता िदनपु छ भ ने कानूनी यव थासमेत
भएको देिख छ । बे रतसँग याद तामेल भएकोले थाहा
पाउन नसक ितवाद गन नपाएको भ ने कुरामा
फै सला भएको ६ मिहनािभ मा थाहा पाएको पितस
िदनिभ उजरु गनस ने उि लिखत कानूनी उपचारको
माग िनवेदकले अवल बन गरेको नदेिखने ।
िनवेदकले लिलतपरु उपम.न.पा. वडा नं.१३
मा भएको आ नु वतन नै आ नु वतन नभएको भ ने
झु ा बेहोरा उ लेख गरेको, आफूउपर बिकङ कसरु को
अिभयोग ला नपु ूव नै एकाघरक ीमती बिकङ
कसरु मा प ाउ परी अनस
ु धान भएको त यलाई
लक
ु ाई आफूउपर भएको बिकङ कसरु को अनस
ु धान
र मु ाको कारबाही छली कानूनबमोिजम तामेल भएको
यादिभ ितवाद नगरी लामो समयस म फरार
रही आफूउपर चलेको मु ाबाट ठहर भएको सजाय
असल
ु उपरका ममा प ाउ परेपिछ मा ततु रट
िनवेदन दायर गरेको देिखने ।
ाकृितक
यायको िस ा तअ तगत
सामा यतः कसैलाई पिन सफाइको मौका निदई
सजाय नग रने, प ाउ भएको कारणसिहतको सूचना
निदई थनु ामा नरािखने, प ाउ भएको यि ले
कानून यवसायीसँग स लाह िलन पाउने, मु ा
हेन अिधकारीसम उपि थत हन पाउने र िनजको
आदेशबेगर थनु ामा रा न नपाइने, एउटै कसरु मा
एकपटक भ दा बढी सजाय नग रने, आफू िव को
कारबाहीको जानकारी पाउने, वत , िन प र
स म याियक िनकायबाट व छ सनु वु ाइ पाउने हक
ज ता यि का नैसिगक अिधकारह अ तरिनिहत
रहने र यी मा यतालाई नेपालको संिवधानसमेतले
आ मसात गरेको छ । मानव अिधकार र ाकृितक
यायको सवमा य िस ा तअनस
ु ार कुनै पिन यि ले
आफूलाई लागेको आरोपको ख डन वा सफाइ िदन
नपाउने भ न िम दैन । ाकृितक यायको िस ा तले

अङ् गीकार गरेका िवषयह लाई नेपालको संिवधानले
मौिलक हककै पमा वीकार गरेको देिखने ।
सनु वु ाइको अवसर दान गन उ े यले
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
१०१ (ग) को ख ड (ख) र बिकङ कसरु तथा सजाय
ऐन, २०६४ को दफा २३ को यव थाअ तगत
पनु रावेदन अदालत पाटनका रिज ारबाट िमित
२०७०।११।१४ मा आदेश भई यी िनवेदकका नाउँमा
३० िदने याद सूचना जारी भई िमित २०७०।११।१५
र २०७०।११।१६ मा राि य दैिनक गोरखाप मा
सावजिनक पमा सूचनासमेत कािशत भएको
देिखन आयो । यी िनवेदक नाम चलेको िक ट
बकको स चालक तथा मख
ु कायकारी अिधकृतको
हैिसयतका यि रहेकोले राि य तरको गोरखाप
दैिनकमा कािशत उि लिखत याद / सूचनाबाट
अनिभ रही थाहा नपाएको भ ने अनमु ान गन िम ने
अव था छै न । यसबाट यी िनवेदकलाई मु ामा हािजर
भई ितवाद गन पटकपटक मौका िदएको देिखएकोले
सनु वु ाइको मौका नपाएको / निदएको भ ने िनजको
भनाइ िव वसनीय मा न सिकएन । िनवेदकउपर
दायर भएको मु ामा िनवेदकलाई कानूनले तोके को
ि याअ तगत याद / सूचना जारी भएकोमा यादिभ
ितवाद नगरी दाबी वीकार गरी बसेको र फै सलाबाट
लागेको सजाय असल
ु उपर गन ममा प ाउ परेप ात्
बाबक
ु ो नाउँ लेखाईमा परेको अित सामा य फरकलाई
(चरु ामिण हनपु न चडु ामिण भएको) समेत आधार बनाई
बेहोरा ढाँटी दायर भएको ततु रट िनवेदनबाट
िनवेदकले ितवाद गन अवसर नपाएको, िनवेदकउपर
भएको कारबाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक एवम्
मौिलक हकमा आघात परेको र ाकृितक यायको
िस ा तिवपरीत रहेको भ ने िनवेदन िजिकर मनािसब
देिखन नआउने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट यी
िनवेदकले सनु वु ाइको मौका नपाएको भ ने नदेिखएकोले
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िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखन
आएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा के
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल चैत १० गते रोज १ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७५-WO-०६२९, उ ेषण / परमादेश,
कमल साद वाली िव. उ च अदालत
पाटन, लिलतपुरसमेत
§ ०७५-WO-०६२८, उ ेषण / परमादेश,
कमल साद वाली िव. उ च अदालत
पाटन, लिलतपुरसमेत
§ ०७५-WO-०६२७, उ ेषण / परमादेश,
कमल साद वाली िव. उ च अदालत
पाटन, लिलतपुरसमेत
§ ०७५-WO-००८९, उ ेषण / परमादेश,
कमल साद वाली िव. उ च अदालत
पाटन, लिलतपुरसमेत
७
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७२-CR-०४७८, डाँका
चोरी यान मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. रघुनाथ
लोिनयासमेत
मौकामा िदएको जाहेरीमा ितवादीह को
हिलया
खल
देिखएको
अव थामा
ु ाएको
ितवादीह लाई प ाउ गरेपिछ गराएको सनाखतलाई
िव वसनीय भ न िम ने देिखँदैन । जाहेरी र त प चात्
गराइएको सािबतीकै आधारमा यी ितवादीह ले नै
जाहेरवालाह को घरमा डाँका चोरीको वारदात गरेको
भ न सिकने अव था देिखएन । ितवादीह उपर
चोरीको ६ नं. को र ितवादी रघनु ाथ लोिनयाउपर
थप यानस ब धीको १५ नं. को कसरु मा सजायको

दाबी िलएको देिख छ । चोरीको महलको ६ नं. मा
चारजनाभ दा बढ् ताको जमात भई जबरज ती चोरी
वा रहजनीमा लेिखएका रीतसँग वा हातहितयार
िलई उठाई छाडी वा हल ह जत गरी चोरी गरेको
डाँका गरेको ठहछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । ततु वारदातमा चोरीको ६ नं. ले
प रभािषत गरेअनस
ु ार डाँका वारदात भएको भनी सोच
िवचार (After thought) गरी यी ितवादीह को नाम
उ लेख गरी जाहेरी दरखा त िदए पिन ितवादीह बाट
डाँका भएको धनमाल बरामद भएको देिखँदैन । सु मा
डाँका गन यि ह को नाम उ लेख गन नसक पिछ
िदएको शङ् का पद जाहेरी दरखा तका आधारमा
ितवादीह बाट अनस
ु धानको ममा गराइएको
सािबती अ य वत माणबाट पिु भएको देिखन
आएन । ितवादीह जाहेरी दरखा तमा उ लेख
भएको डाँका वारदातमा संल न रहेको देिखने व तगु त
माणको अभावमा िनजह लाई कसरु दार ठहर गन
यायसङ् गत देिखन नआउने ।
ततु वारदातमा जाहेरवाला लोहारी
था को छोरा िवजय कुमारलाई डाँकाले फलामको रड
र च कुसमेतले हार गरी यान मान उ ोग गरेको
र सो कसरु गन ितवादी रघनु ाथ लोिनया हन भ ने
अिभयोग दाबी िलएको देिख छ । ितवादी रघनु ाथ
लोिनया ततु वारदातमा संल न नरहेकोले िनजउपर
समेत िलएको डाँका चोरीतफको अिभयोग नठहन
ठह याएको सु को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला सदर भएकोले एउटै वारदातमा
यान मान उ ोगमा िनजउपर िलएको दाबीसमेत पु ने
नदेिखने ।
तसथ वादी प ले वत
माणह बाट
अिभयोग दाबीको कसरु मािणत गन सके को नदेिखँदा
ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
ठह याएको बाँके िज ला अदालतको फै सला सदर
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गन गरेको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
२०७०।८।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: महे राज का ले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार १५ गते रोज १ शभु म् ।
८
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
ी टंकबहादरु मो ान, ०७५-WH-०२१८,
ब दी य ीकरण, अजुन खड् का िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदकको िनवेदन िजिकर तथा िवप ीह को
िलिखत जवाफबाट िखमबहादरु खड् कालाई कुनै
राजनीितक दल िवशेषमा आब भएको कारण
िवप ीह ारा बदिनयत र वृ धारणा राखी किहले
अभ यवहारमा र किहले नैितकता िव को कसरु
भ दै थनु ामा रा ने ग रएको देिखएबाट िनवेदकलाई
िवप ीह का आदेश र कायले रािखएको थनु ा
गैरकानूनी होइन भ ने अव था नदेिखने ।
कुनै पिन यि उपर फौजदारी कसरु मा
मु ा चलाउन व तिु न आधार हनपु छ, कुनै पाट वा
समूहको िवचारसँग आब रहेको भ ने किथत आधारमा
िनवेदकलाई थनु ामा नै रा ने उ े यबाट अप या रलो
अिभयोग लगाई थनु ामा रा नु गैरकानूनी हन जा छ ।
ब दी य ीकरणको रटमा थनु ाको वैधताको परी ण
गदा थुनामा रा नपु नस मको अव था छ, छै न ?
कानूनको ि या पूरा ग रएको छ, छै न भनी हे रनु पन
ह छ । अनस
ु धान गन र मु ा हेन अिधकारीले थुनामा
नै रा ने पूवा ह राखी याद थप ग रएको कायलाई वैध
मा न सिकँ दैन, य तो कायले अिधकारको दु पयोग
गरी यि को वैयि क वत ता अपहरण हने हँदा
िनवेदकको संिवधान द मौिलक हकको र ा गनु यस
अदालतको कत यसमेत हन आउने ।
व ततु : िनवेदक िखमबहादरु खड् काको
हकमा दायर भएको ०७५-WH-०१७३ को रट

िनवेदनमा िनवेदकलाई २०७५।१२।१५ देिख
लगातार थनु ामा राखेको उ लेख गरी २०७६।२।५
मा यस अदालतबाट िनजलाई थनु ा मु गनु भनी
ब दी य ीकरणको आदेश भएको देिखयो ।
उि लिखत ब दी य ीकरणको आदेशानस
ु ार
ब दी िखमबहादरु खड् कालाई थुनामु नगरेको भनी
िनजका हकमा पनु ः रट नं.०७५-WH-०१९३ को
ब दी य ीकरणको रट दायर भई यस अदालतबाट
िमित २०७६।२।२९ मा अघाखाँची िज ला अदालतका
े तेदारको रोहबरमा िनवेदक ब दीलाई थनु ामु
ग रिदन ब दी य ीकरणको आदेश जारी भएकोमा
िनवेदकलाई अघाखाँची िज ला अदालतमा उपि थत
नै नगराई पनु ः यठु ान िज ला शासन कायालयबाट
मल
ु क
ु फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा ११८ (१)
अ तगत सावजिनक िहत, वा य, सरु ा, सिु वधा र
नैितकता िवपरीत कसरु अपराध गरेको भ ने उ लेख
गरी २०७६।२।३० देिख लागू हने गरी पटकपटक
याद थप गरी िनवेदकलाई थनु ामा नै रािखएको
देिखने ।
िनवेदकलाई सावजिनक िहत, वा य,
सरु ा, सिु वधा र नैितकतािवपरीत कसरु गरेको भनी
थनु ामा राखेकोमा सोको िव परेको उि लिखत
०७५-WH-०१९३ को रट िनवेदनमा य तै कृ ितका
कुनै पिन मु ाह मा पनु ः िगर तार गन काय नगनु
नगराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा िनदशना मक
आदेशसमेत जारी भइरहेकोमा यस अदालतबाट जारी
भएको उ ब दी य ीकरणको आदेश काया वयन
गरेको देिखएन । िवप ीह को िलिखत जवाफबाट
िनवेदकलाई पनु ः अक िज लामा थाना तरण गरी
उि लिखत सावजिनक िहत, वा य, सरु ा, सिु वधा
र नैितकतािवपरीत कसरु गरेको भनी सोही कसरु लाई
दोहो याई ितवेदन तयार गरी बदिनयतसाथ वृ
भावना राखी िनवेदकलाई िनर तर थनु ामा रा ने काय
गैरकानूनी देिखने ।
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तसथः िववेिचत आधार र कारणबाट
िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी देिखएकोले िनजलाई
थुनाबाट मु गनु भनी िवप ीह का नाउँमा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने । मािथ उ लेख
भएबमोिजम अदालतको आदेश पालना गरेको नदेिखँदा
यसतफ िवप ीह को ग भीर यानाकषण गराइने ।
इजलास अिधकृत: महे राज का ले
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार १५ गते रोज १ शभु म् ।
९
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७२-CR-११३४, िकत
जालसाजी, कलमवती देवी िव. बेचु म डलसमेत
वादी कलमवती देवीको नाउँमा दता रहेको
िक.नं. २३५ को ज गा सािबक ज गाधनी महेशबहादरु
म लबाट र.नं. १०७८८ िमित २०६७।१०।९ मा
राजीनामाको िलखत पा रत गरी वादी कलमवती देवीले
िलएको देिखने । उ ज गा ख रद गदा िफ डबक
ु र
ज गाधनी माण पज
ु ाको मोही महलमा कसैको नाम
नरहेको भनी वादीले दाबी िलएकोमा सो ज गा सभ
नापी भएको बखत घरबािहर रहेकोले मेरो हजरु बबु ाले
मोहीको महलमा नाम लेखाउन नसके को मा हो ।
१ नं. लगत भरी २ नं. अनस
ु ूची कािशत हँदा मेरो
हजरु बबु ाको नाम कायम रहेकोले ४ नं. जोताहाको
अ थायी िन सा दान भइसके को छ भनी िवप ी बेचु
म डलले िलएको िजिकरलाई वादीले अ यथा हो भनी
मािणत गन सके को नदेिखने ।
वादी कलमवती देवीले िमित २०६८।६।२५
को सजिमन मचु ु का बदर गन W०-३४४ को रट
िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदन खारेज भइसके पिछ
मा यो िकत जालसाज मु ा दायर भएको र
ितवादीम येका बेचु म डलले १ नं. लगत, २ नं.
अनस
ु ूचीसमेत राखी गा.िव.स.को कायालय, िस वा

वे हीमा िदएको िनवेदनको आधारमा उ कायालयबाट
िमित २०६८।६।२५ मा िववािदत िक.नं. २३५
को ज गामा गई मचु ु का गरेको र सोही मचु ु काका
आधारमा गा.िव.स.ले िसफा रस गरेको देिखएको
छ । दाबी मािणत गनपन
ु दािय व दाबी िलने वादीले
पूरा गनपन
ु ह छ । ितवादी बेचु म डलले िदएको
िनवेदनका आधारमा थलगत सजिमन हँदा सजिमन
गन यि ह ले आफूले देखेजानेको कुरा उ लेख गरी
लेखाएको बेहोरा र सोही बेहोराको आधारमा िसफा रस
गरेको देिख छ । िकत जालसाजीको कसरु कायम
हनको लािग नगरे नभएको झु ा कुरा गरे भएको हो भनी
कागज बनाए वा बनाउन लगाई य तो झु ा कागजबाट
कसैको हक मेट्ने वा नो सान हने अव था देिखनु पन
ह छ । ितवादी बेचु म डलको हजरु बबु ा मिु न खंगले
मोहीमा भरेको १,२ नं. लगत तथा ा गरेको जोताहा
अ थाई िन सासमेतको माणह को आधारमा
सािबकदेिख बसोबास गरेको ज गाको मोही हकमा
कारबाही चलाउने योजनको लािग िदएको िनवेदनको
स दभमा भएको थलगत सजिमन एवम् सोको
आधारमा भएको िसफा रस ि यागत िवषय भएको र
सोही आधारमा मा वादीको हक समा हने अव था
नहने हँदा पनु रावेदन अदालत राजिवराजले िफ़राद
दाबी नपु ने ठह याएको फै सला अ यथा नदेिखएकोले
यी पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट
समेत पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट वादीको
िफराद दाबी नपु ने गरी भएको िमित २०७१।१२।२३
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल असार १ गते रोज १ शभु म् ।
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इजलास नं. ५
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ई र साद खितवडा, ०७४-RC-००४७, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. िममकोसा िव
ितवादीको मौकाको बयान तथा अदालतमा
भएको बयान, घटना िववरण कागज गन मािनसह ले
अदालतसम ग रिदएको बकप , मौकाको बरामदी
मचु ु का बेहोरा तथा मृतकको पो माटम रपोटमा
उ लेख भएको बेहोरासमेतबाट ितवादी िममकोसा
िव ले हार गरेको च कुको चोटबाट मतृ कको मृ यु
भएको त य शङ् कारिहत तवरले पिु भएकोले
सु अदालतबाट िनज ितवादीलाई अिभयोग
मागदाबीअनस
ऐन, यानस ब धी
ु ार मल
ु क
ु
महलको १ र १३(३) नं. अनस
ु ार कसरु अपराध
गरेको ठहर गरी सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द गन गरी भएको फै सला सदर
गरेको उ च अदालत सख
ु त जु ला इजलासको िमित
२०७४।४।२४ को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
िनज ितवादी िममकोसा िव लाई सु
िज ला अदालतबाट सव वसिहत ज मकै द सजाय
हने ठह याई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं.अनस
ु ार ५
वष कै द गन गरी राय य भएतफ िवचार गदा मतृ क
पितले ितवादीबाट पिहलो पटक जि मएक जेठी
छोरी अकाको हो भ ने आरोप बार बार लगाउँदै
आएको र वारदातको िदनसमेत ितवादीलाई कुटिपट
गद कोठािभ लगेपिछको अव थामा सोही कोठामा रहे
भएको च कु उठाई हार गदा मतृ कको घाँटीमा चोट
ला न गएको भ ने मौकाको बयानमा उ लेख भएको
देिख छ । अदालतसम िनज ितवादीले बयान
गदा लो नेलाई तसाउनस मका लािग च कु समाई
घाँटीनिजक पु याएको अव थामा झिु कएर चोट ला न

गएको हो, िनजलाई मान मनसाय िथएन, कम सजाय
होस् भनी आ नो बयानमा लेखाएको र वारदातको
समयमा मतृ कले गरेको कुटिपटको कारणले उठेको रस
त काल था न नसक सोही ठाउँमा भएको च कु उठाई
हार गरेको भ ने देिखन आएको छ । िनजले याियक
ि यामा सहयोग गरेकोसमेत देिख छ । यान मान
मनसाय राखेर पिहलेदेिख योजना, षड् य , तयारी
आिद कुनै कुरा गरेको भ ने देिखँदनै । मृतक वयम्ले
गरेको दु यवहारको कारणबाट जोिखमी हितयार हार
गन पगु ेको र प रणामतः यान मन गएको देिखएको
छ । यस अव थाको वारदातको कुरामा ऐनबमोिजम
ठहर भएको सजाय गदा के ही चक पन देिखन आउने ।
तसथ िववेिचत आधार कारण र माणबाट
ितवादी िममकोसा िव लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(३) नं. को कसरु मा सोही महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
ठहछ । िनज ितवादी िममकोसा िव लाई १२(बा )
वष कै द गदा यायको मकसद पूरा हने देिखँदा मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनजलाई १२(बा ) वष
मा कै द हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६९-CR-०४१५, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
बाबुकृ ण रमाल
ितवादी बाबक
ु ृ ण रमालको पूण सहयोग
समथन रहेको र बे ने मनसायबाट ललाई फकाई
लोभनमा पारी िवदेश भारत पठाइएको कुरामा
िववाद देिखँदैन । तर ितवादीले भारतमा लगी
बेचेको भ ने देिखँदैन । मानव बेचिबखनको कसरु
थािपत हनका लािग ितवादीबाट पीिडत बेिचएको
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कुरा िमिसल कागजातबाट पिु हनपु दछ । तर िनजले
भारत लगी बेचेको देिखँदैन । पीिडतह लाई बेची
ा रकम यी ितवादीले पाएको भ ने पिन िमिसल
संल न माणह बाट समिथत भएको अव था
छै न । पीिडतह को जाहेरी र बयानबाट पिन
ितवादीले भारतमा लगेको र िब गरेको भ ने
देिखएको छै न । ितवादीले फाइदा िलन लोभनमा
पारेको कारणबाट पीिडतह भारतमा बेिचन पगु ेको
त य िमिसलबाट देिखए पिन ितवादीले भारतमा लगी
बेचेको नदेिखएको र बेचेको पैसा िलएको भ ने कुरा
पिन िमिसल संल न माणह बाट िववादरिहत तवरले
पिु मािणत हन सके को पाइँदनै । माण ऐन, २०३१
को दफा २५ अनस
ु ार ियनै ितवादीले बेचेको भ ने
पिु हन आएको देिखँदनै तर ितवादीले पीिडतलाई
दिू षत मनसाय उ े यबाट अिभ े रत भई ललाइफकाई
अ य ितवादीह को साथ लगाई िवदेशतफ पठाउने
कायमा सहयोग गरेको देिख छ । िनजले पीिडतलाई
िवदेश पठाउने कायमा पूण पले सहयोगीको भूिमका
िनवाह गरेको देिख छ तर बे ने नै काय गरेको मािणत
हन आएको नदेिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
हनपु दछ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ उि लिखत आधार कारणह बाट
िनज ितवादी बाबक
ु ृ ण रमालले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको नभई सो बेचिबखनको
लािग मौका िमलाई िदएकोस म िमिसलबाट देिखएको
अव थामा िनजलाई मितयार मानी मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
१५ (ज) को यव थाअनस
ु ार दफा ३ को कसरु मा
दफा १५ (१) (क) बमोिजम बीस वष कै द र दईु लाख
ज रवानाको आधा १० वष कै द र १ लाख ज रवाना
गन तथा ऐ. को दफा १७ बमोिजम कसरु दारलाई
भएको ज रवाना .१ लाखको ५० ितशतले हने
. ५०,०००।- (पचास हजार) ितपूित पीिडतले

ितवादीबाट भराई िलन पाउने गरी भएको सु
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६६।६।२१
को फै सला सदर गरी भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६८।१२।२० को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-CR-१९३४, ठगी, नेपाल
सरकार िव. अि मता खड् कासमेत
ततु मु ामा ितवादीले जाहेरवालीको
.९०,००,०००।– ठगी गरेको भनी जाहेरी
परेको अव था छ तापिन जाहेरवालीसँगको
.९०,००,०००।– को कागज पेस गन सके को
अव था छै न । य तै अकाको हकको चल अचल
धनमाल िनजलाई झु याई धोका िदई गफलतमा पारी
िलए िदए ठगी हने हो । तर जाहेरवालीसँग ितवादीले
यसरी धनमाल िलए िदएको धोका िदई गफलतमा
पारेको भ ने कुरा पिन कही ँकतैबाट देिखँदैन । साथै
जाहेरवालालाई झु याई ितवादीले फाइदा िलएको हो
िक भ ने कुरा पिन िमिसल माणबाट देिखएको ि थित
छै न । यस कार ठगीको १ र २ नं. अनस
ु ारको कसरु
यी ितवादीह ले गरेको भ ने कुरा कतैबाट पिु हन
सके को अव था नदेिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार
अिभयोग पिु गन दािय व वादी प कै हो । तर जाहेरी
दरखा तका साथ जाहेरवाली ठिगएको भ ने कुनै पिन
माण पेस भएको अव था छै न । यसरी कुनै पिन माण
पेस गन नसक जाहेरवाली आफै ँले आफू ठिगएको
भ ने भनाइलाई मा आधार मानी ितवादीलाई
ठगीमा सजाय गनु िव कुलै यायसङ् गत हने नदेिखने ।
ितवादी अि मता खड् काले अनस
ु धान
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अिधकृतसम बयान गदा आरोिपत कसरु मा सािबती
भई बयान गरेक िछन् । तर अदालतमा आई बयान
गदा मैले जाहेरवालीलाई िमित २०७१।७।२ गते चेक
िदएकै छै न । तारा शा यसँग मेरो कुनै लेनदेन कारोबार
भएको नै छै न । िमित २०७१।७।२ को चेक मैले मेरै
नाममा काटेको हो । अनस
ु धान अिधकृतसम
भएको बयान मलाई पढ् न निदइकन सही गराएका
हन् । उ बयानको बेहोरा स पूण झु ा हो । मैले तारा
शा यलाई कुनै पैयाँ िदनपु न छै न भनी आफूउपरको
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ । िमित
२०७१।७।२ को चेक हेदा उ चेक जाहेरवालीको
नामको नभई ितवादीकै नामको देिख छ । ितवादीले
आ नै नाममा काटेको चेक जाहेरवालीलाई िदई ठगी
गरेको भ ने कुरा प यारलायक देिखँदनै । यस कार
ितवादीको अनस
ु धान अिधकृतसम भएको बयान
ितवादी नै अदालतसम भएको बयानबाट खि डत
भएको र उ अनस
ु धान अिधकृ तसम भएको बयान
अ य वत माणबाट पिु हन नसके को अव थामा
सोही भनाइलाई मा आधार मानी ितवादीह लाई
कसरु दार ठहर गन यायोिचत हँदनै । य तो अव थामा
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत बा लङ
ु को फै सला
अ यथा नदेिखने ।
यस कार जाहेरवालीबाट
ितवादी
अि मताले .९०,००,०००।– िलएको भ ने कुनै
माण जाहेरी दरखा तका साथ जाहेरवालीले पेस
गन नसके को, कुमारी बकबाट पैसा नभएको कारण
िफता भएको चेक जाहेरवालाको नामको नभई
ितवादीको आ नै नामको भएको र जाहेरवालीको
जाहेरी र िनजको अदालतमा भएको बकप मा
एक पता नभएको अव थामा ितवादीलाई ठगीको
कसरु कायम गरी सजाय गन िमलेन । ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु दछ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन

नसिकने ।
तसथ, सु िज ला अदालतबाट ितवादी
अि मता खड् का र टीकाबहादरु खड् कालाई कसरु दार
कायम गरी ठगी गरेको ठह याएको सु बागलङ
ु िज ला
अदालतको फै सला उ टी गरी ितवादीह ले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
बागलङ
ु को िमित २०७२।१०।२० को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः- तारादेवी महजन
फै सला तयार गन इजलास अिधकृतः भोजराज रे मी
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-WO-०५७१, उ षे ण /
परमादेश, रामवृ महतोसमेत िव. सामा य शासन
म ालय, िसंहदरबारसमेत
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८
को उपदफा (१) को यव थातफ हेनपन
ु अव था
देिखयो । उ दफामा “िनजामती कमचारीलाई देशको
िविभ न भौगोिलक े को अनभु वसमेत िदलाउनका
लािग उपदफा (३) बमोिजम स वा ग रनेछ र
य तो स वा गन अिधकार अि तयारवालालाई
हनेछ” भ ने यव था रहेको पाइ छ । उ उपदफा
(३) मा “िवशेष ताको सेवा िलनपु न पदमा रहेको र
थानीय तरमा अ य कतै पिन िनजको सेवा, समूह
वा उपसमूहस ब धी पद तथा कायालय, नभएको
िनजामती कमचारी र िविश ेणी तथा राजप ाङ् िकत
थम ेणीको कमचारीबाहेक अ य िनजामती
कमचारीको स वा गदा स बि धत अि तयारवालाले
सामा यतया वषमा एकपटक तोिकएबमोिजमको समय
तािलकाअनस
ु ार देहायबमोिजम स वा प मा अविध
तोक स वा गनपनछः–
ु
(क) “क” वा “ख” वगको भौगोिलक े को कायालयमा
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क तीमा डेढ वषको अविध काम ग रसके को
कमचारीलाई “घ” वा “ग” वगको भौगोिलक
े को कायालयमा क तीमा दईु वषको लािग ।
(ख) “ग” वा “घ” वगको भौगोिलक े को कायालयमा
क तीमा दईु वषको अविध काम ग रसके को
कमचारीलाई “ख” वा “क” वगको भौगोिलक
े को कायालयमा क तीमा दईु वषको लािग”
भ ने यव था रहे तापिन ऐ. को उपदफा (४)
मा “उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको
भए तापिन देहायको अव थामा िनजामती
कमचारीलाई िनजको स वा प मा तोिकएको
अविध नपु दै सामा य शासन म ालयको
सहमित िलई स वा गन सिकनेछ” भनी
यव था गरी िवशेष अव थामा सामा य शासन
म ालयको सहमितमा अविध नपु दै स वा गन
सिकने देिखने ।
िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावलीमा
उि लिखत ावधानका आधारमा सामा य शासन
म ालयले एउटै म ालयअ तगत लामो समय
कायरत कमचारीह लाई मापद ड बनाई िमित
२०७१।४।३० को िनणयानस
ु ार स वा गरेको
देिख छ । स वा एउटा शासिनक ि यास म हो ।
यिद कानून ऐन ितकूल नहने गरी स वा भएको छ
भने यसलाई अ यथा भ न िम दैन र सो कायबाट
िनवेदकह को हक अिधकारमा आघात पगु ेकोसमेत
नदेिखँदा िनवेदकह को मागदाबी मनािसब देिखन
आएन । साथै िनवेदकह बाट िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ३६(१४क) मा भएको
यव थाबमोिजम स वाको िनणय भएको िमितले प
िदनिभ सामा य शासन म ालयले गरेको स वा
िव
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयमा
उजरु ी िदन सिकनेमा सो उजरु ी िदएकोसमेत नदेिखँदा
सामा य शासन म ालयको िमित २०७१।४।३०
को िनणय कानूनस मत नै भई अ यथा भ न निम ने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट पद थापन
र स वा भए ग रएको िमितबाट दईु वष (एक अविध)
पूरा नहँदै अ य म ालय नै प रवतन हने गरी स वा
गन निम नेमा िनजामित सेवा िनयमावली, २०५०
बमोिजम स वा गन कायिविधसमेत नअपनाई ग रएको
स वा कानूनी िु टपूण हँदा उ िनणय, प र अ य
प ाचारह समेत उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ
भ ने रट िनवेदकह को िनवेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-CI-०७०४, उ षे ण /
परमादेश, मधुसुदन िदि त िव. थाि सङ् ग गाउँ िवकास
सिमितको कायालय, थाि सङ् ग नुवाकोटसमेत
िनवेदकले ततु मु ामा उठाएको स ब ध
िव छे दस ब धीकै िववाद रहेको मु ा गा.िव.स.मा
ि यारत रहेको र िज ला अदालतमा िसफा रससाथ
पठाउने समय नै बाँक रहेको अव थामा गाउँ िवकास
सिमितले जो जससँग स ब ध रा दछ भनी िवप ी
कायालयले ग रिदएको िसफा रसप ले मा यी
पनु रावेदकको के क तो हक अिधकारमा आघात
पगु ेको हो भ ने कुरा िनवेदनमा ट पमा खल
ु ाउन
नसके को अव थामा िनवेदक मागबमोिजमको आदेश
जारी हन नस ने भनी रट िनवेदन खारेज हने गरी
भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको आदेश अ यथा
नदेिखने ।
लो ने वा नीको महलको १क नं. ले
तोके को अविध १ वष यितत हन समय बाँक नै रहेको
अव थामा गा.िव.स.को आ नो रायसिहतको ितवेदन
िज ला अदालतमा पठाउन बाँक नै रहेको, वडा
कायालयको मचु ु काको बेहोरा खल
ु ाई जो जससँग
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स ब ध रा दछ भनी जारी गरेको प बाट िनवेदकको
कुन कानून द हक हनन् हन गएको भ ने नदेिखँदा
िनवेदन मागबमोिजमको उ ेषण परमादेशको आदेश
जारी गनपन
ु अव था नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
रट िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७१।०३।०४ मा भएको आदेश
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जगिदश साद भ
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २९ गते रोज ६ शभु म् ।

करणी गरेकै हन् भनी बकप गन सके को नदेिखएको,
वा य परी ण गन डा टर सं ा पौडेलले अदालतमा
उपि थत भई पीिडतको शरीरमा जबरज ती करणीको
संकेतह नदेिखएको र करणीको कारण पीिडतको
क याजाली याितएको हो वा अ य कारणले याितएको
हो भ न नस ने भनी बकप गरेको र ितवादीका
सा ी कुलबहादरु ठडराईले यी ितवादीले पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको होइन, जाहेरवालाह सँग
ितवादीको झै-झगडा भएको कारण झु ा उजरु ी
िदएको हो भनी ितवादीले अदालतमा गरेको इ कारी
बयानलाई समथन हने गरी अदालतमा उपि थत भई
बकप समेत गरेको देिखँदा िमिसल संल न कागज
माणह बाट यी ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको भ ने अिभयोगदाबी पिु ट भएको
नदेिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी
मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादी प को
हने यव था गरेको देिख छ भने फौजदारी मु ामा
शङ् काको सिु वधासमेत अिभयु ले नै पाउँछ । कुनै
पिन यि लाई कसरु दार ठहर गन िनजले गरेको कसरु
शङ् कारिहत तवरले पिु ट भएकै हनपु छ । कसैलाई पिन
िनजको कसरु शङ् कारिहत तवरबाट पिु ट नभएस म
कसरु दार ठहर गन िम दैन । ततु मु ामा वादी नेपाल
सरकारको तफबाट ितवादी दीपक भ ने िव णबु हादरु
ठडराईले पीिडत अ कुमारीलाई जबरज ती करणी
गरेका हन् भ ने वादी दाबी त ययु माण पेस गरी
पिु ट गन सके को नदेिखँदा यी ितवादीलाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट
ितवादी दीपक भ ने िव णबु हादरु ठडराईले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट िमित २०७०।१०।५।१ मा भएको फै सला

इजलास नं. ६
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७१-CR-०४०१, जबरज ती करणी,
नेपाल सरकार िव. िव णुबहादुर ठडराई
ितवादीले अदालतमा उपि थत भई बयान
गदा आफूले पीिडतलाई करणी गरेको होइन, रसइवीको
कारण मलाई पोल गरेका हन् भनी कसरु मा पूण पले
इ कार रही बयान गरेको, जाहेरवाला र पीिडतसमेतले
अदालतमा उपि थत भई माण ऐन, २०३१ को दफा
१८ बमोिजम मौकामा आफूले य गरेको कुरालाई
समथन हने गरी अदालतमा उपि थत भई बकप गन
सके को नदेिखएको, जाहेरवाला र पीिडतले अदालतमा
उपि थत भई यी ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको होइन, रसइवीको कारण पोल गरेको हो
भनी आ नो मौकाको भनाइलाई ख डन हने गरी र
ितवादीको अदालतको इ कारी बयानलाई समथन
हने गरी बकप गरेको, बेगबहादरु थापा, िकमी ठाडा
र कुलबहादरु ठडराईसमेतका हरीमा मौकामा कागज
गन यि ह म ये एक जना यि पिन अदालतमा
उपि थत भई यी ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती
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िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७१-CR-०८१०, गौवध, नेपाल सरकार
िव. छे दर भोटेसमेत
ितवादीह ले अिधकार ा त अिधकारी
र अदालतमा बयान गदासमेत हामीह ले िजउँदो
गो लाई काटेर मारेको होइन । मरेको गो लाई काटेर
टु ा टु ा बनाएको हो भनी कसरु मा पूण पले इ कार
रही बयान गरेको देिखने । ितवादीह ले गो लाई
काटेर मारी आरोिपत कसरु गरेका हन् भ ने अिभयोग
दाबी भए तापिन वादी नेपाल सरकारतफबाट सोलाई
पिु ट गन य दश कोही पेस गन सके को देिखँदैन ।
वादी नेपाल सरकारतफका जाहेरवाला कृ णहरी थापा,
मौकाको कागजमा सही गन शेखर के .सी., सरु े
थापा, सरु ज खड् का र दीपक के .सी.समेतले मौकामा
कागज गदा तथा अदालतमा बकप गदासमेत यी
ितवादीह ले िजउँदो गो काटेको हामीह ले देखेको
हो भनी भ न सके को देिखँदनै भने ितवादीका सा ी
फुपु िछ रङ होमीले उ िदन ितवादी छे दर भोटेलाई
भेट्न िनजका तरकारी बारीमा जाँदा एक जना मा छे
आएर िसनो मरेको छ भनेर भनेका िथए यसपिछ उ
घटना भएको थाहा पाएको हँदा ितवादीले गो मारेको
होइन िनजले आरोिपत कसरु नगरेकोले िनजलाई
सजाय हनपु न होइन भनी ितवादीह को इ कारी
बयानलाई समथन हने गरी बकप गरेको देिखने ।
िमिसल संल न शव परी ण ितवेदन हेदा
गो को मृ यक
ु ो कारण s।aughter of Ox भनी उ लेख
भएको देिखए तापिन शव परी ण गन डा.मोगल साद
साहले अदालतमा उपि थत भई बकप गदा गो को
नसामा रगत नभएको आधारमा उ गो को बध

भएको हनपु छ भनी बकप गरेबाट उ गो को बध
भएको हो िक मरेपिछ काटेको हो भ ने स ब धमा अ य
वै ािनक परी ण भएको देिखँदनै भने गो मन िबि कै
काटेको अव थामा समेत नसामा रगत भेिटँदैन भनी
आ नै परी ण ितवेदनलाई शङ् काको घेरामा राखी
बकप गरेबाट समेत उ शव परी ण ितवेदनको
आधारमा मा उ गो को बध भएकै हो भनी भ न
स ने अव था िव मान नदेिखने ।
अत: िववेिचत आधार र कारणह बाट
ितवादीह ले आरोिपत कसरु मा पूण पले इ कार
रही अिधकार ा त अिधकारी र अदालतमा समेत
बयान गरेका, वादी नेपाल सरकारतफबाट यी
ितवादीह ले गो काटेर मान काय गरेको य
दे ने य दश सा ी कोही पेस गन नसके को,
ितवादीका सा ीले ितवादीह ले गरेको इ कारी
बयानलाई समथन हने गरी अदालतमा बकप गरेको,
शव परी ण ितवेदन र शव परी ण गन िचिक सकको
बकप तथा घटना थलमा गो को रगतको टाटा
मा देिखएको भ ने घटना थल मचु ु कासमेतबाट
यी ितवादीह ले गो काटेर मारी आरोिपत कसरु
गरेकै हन् भनी भ न स ने अव था िव मान नदेिखई
वादी नेपाल सरकारतफबाट यी ितवादीले आरोिपत
कसरु गरेकै हन् भनी त ययु माण पेस गरी पिु
गन सके कोसमेत नदेिखँदा ितवादीह छे भोटे
भ ने छे दर भोटे र लालबहादरु तामाङले अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन
अदालत पाटनले गरेको िमित २०७१।०३।३१ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : अ णकुमार कोइराला
क यटु र : हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७१-CR-१५९६, लागु औषध, नेपाल
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सरकार िव. गणेश े समेत
ितवादी कृ ण सु बाको घरको कोठामा
रहेको काठको दराजबाट लागु औषध कोरे स
१०० एम.एल.को ९० बोतल, नाइ ोजन ट् या लेट
११५ गोली र पा मो ो सीभन १५२ या सल
ु
बरामद भई ितवादीह कृ ण सु बा, गणेश े ठ र
जीवन मगरसमेतलाई सोही कोठाबाट प ाउ गरेको
बरामदी मचु ु का तथा .ना.िन. िडकराज साईको
ितवेदनबाट देिखए तापिन िनजले उ बरामद लागु
औषध यी ितवादीह गणेश े ठ तथा जीवन मगरको
हो वा उ लागु औषध यी ितवादीह गणेश े ठ
र जीवन मगरसमेतले ख रद िब गरी यहाँ राखेको
हो वा यी ितवादीह ले उ लागु औषध ख रद
गन यहाँ गएका हन् भनी िनजले मौकामा पेस गरेको
ितवेदनमा खल
ु ाउन सके को पाइँदनै भने िनजले
अदालतमा बकप गदा, पिछ बझ
ु ेअनस
ु ार उ लागु
औषध आफै ँ लाई सेवन गन याएको र उपचार के मा
पिन राखेको हो भनी लेखाई िदएको देिखने ।
उ बरामद भएको लागु औषध यी
ितवादीह गणेश े ठ तथा जीवन मगरको
सँगसाथबाट वा िनजह को घरबाट बरामद भएको
नभई अका ितवादी कृ ण सु बाको घरको कोठाको
दराजबाट बरामद भएको बरामदी मचु ु काबाट
देिख छ । यी ितवादीह ले अिधकार ा त
अिधकारीसम आफूह लागु औषध ख रद गन अका
ितवादी कृ ण सु बाको घर गएको हो भनी आरोिपत
कसरु मा सािबत भई बयान गरे तापिन िनजह ले
अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रही
ितवादी गणेश े ठले आफूले लागु औषध कोरे स
सेवनस म गन गरेको भनी वीकार गरी बयान गरेको
पाइने । ितवादी कृ ण सु बाले अदालतमा ितवादी
गणेश े ठले सेवनस म गन गरेको भनी गरेको
बयान र ितवादी गणेश े ठ वयम्ले अदालतमा
आफूले य तो लागु औषध सेवनस म गन गरेको

भनी गरेको बयानिबच साम ज यता भएको देिखन
आउँछ । हरी ितवेदक िडकराज साईसमेतले
अदालतमा उपि थत भई ितवादीह ले लागु औषध
सेवन गछन् भनी सनु ेको हँ भनी बकप गरेको तथा
उ लागु औषध बरामद हँदा यी ितवादीह समेत
उ कोठामा नै भए तापिन उ लागु औषध यी
ितवादीह समेतले ख रद तथा ओसारपसार गरी
उ ठाउँमा राखेको वा सो ठाउँबाट अ य लगी िब
िवतरण गद गरेको वा उ लागु औषध ख रद गन
ितवादीह अक ितवादी कृ ण सु बाको घर गएका
हन् भ ने कुरा िमिसल संल न कागज माणबाट पिु ट
हन नसके बाट समेत यी ितवादीह गणेश े ठ र
जीवन मगरसमेतले लागु औषध कारोबार ख रद िब
ओसारपसारसमेतका काय गरेको नदेिखई लागु औषध
सेवन गनस म यी ितवादीह अका ितवादी कृ ण
सु बाको घरमा गएको पिु ट भई यी ितवादीह ले
लागु औषध सेवनको कसरु स म गरेको देिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी
मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादी
प को हने यव था गरेको देिख छ भने फौजदारी
मु ामा शङ् काको सिु वधासमेत अिभयु ले नै पाउँछ ।
मनोि पक पदाथज ता कृितका लागु औषधह बढी
मा ामा बरामद नभएको र अ य ल दै गदा वा िब
िवतरण गद गरेको अव थामा बरामद भएको एवम्
ितवादी प ाउ परेको अव था नभई ितवादी कृ ण
सु बाको कोठाबाट कम प रमाणमा बरामद भएको
(लागु औषध) मनोि पक पदाथ कृितको रहनक
ु ो साथै
ितवादीह पिन सेवनकतासमेत रहेको ि थितमा
ितवादीह लाई य तो लागु औषध ओसारपसार
एवम् िब िवतरण गरेको भ ने कसरु मा बढी सजाय
गदा अपराधको मा ाअनस
ु ार सजाय गनपछ
ु भ ने
फौजदारी यायको िस ा तको म सदसँग मेल खान
जाँदैन । अत: ततु मु ामा यी ितवादीह गणेश
े ठ र जीवन मगरले लागु औषध ख रद िब तथा
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कारोबारसमेत गरी आरोिपत कसरु गरेका हन् भ ने
अिभयोग मागदाबी वादी नेपाल सरकारतफबाट
त ययु माण पेस गरी पिु गन सके को नदेिखँदा
यी ितवादीह समेतलाई लागु औषध कारोबार तथा
ख रद िब समेत गरेकोमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: िववेिचत आधार र कारणह बाट
ितवादी गणेश े ठ र जीवन मगरलाई लागु औषध
सेवन गरेकोमा लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १४(१)(ज) बमोिजम जनही २(दईु ) मिहना कै द
र .२,०००।- (दईु हजार) ज रवाना हने ठहर गरी
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरले िमित २०७१।१०।४
मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CR-०५७३, लागु औषध (खैरो
हेरोइन), नेपाल सरकार िव. राजकुमार साहसमेत
ितवादीह लावनहाङ राई, राजकुमार
साह, कृ ण भ र ह रश िव समेत होटलको एकै
कोठामा रहे, बसेको अव थामा उ कोठाबाट लागु
औषध खैरो िहरोइन १६ ामसमेत बरामद भएको
देिखए तापिन उ लागु औषध अ य ितवादीह बाट
बरामद नभई के वल ितवादी लावनहाङ राईको
झोलाबाट बरामद भएको अव था रहेको छ । ितवादी
लावनहाङ राईबाहेकका अ य ितवादीह ले उ
बरामद लागु औषधको बारेमा आफूह लाई के ही
जानकारी नभएको र आफूह ले लागु औषधको
कारोबार तथा सेवनसमेत नगरेको भनी कसरु मा इ कार
रही मौकामा अिधकार ा त अिधकारीसम र साथै
अदालतसमेतमा बयान गरेका छन् । उ बयानलाई

कसरु ठहर भएका ितवादी लावनहाङ राईसमेतले
उ बरामद भएको लागु औषध आफूलाई सेवन गन
समु न गु ङले िकनेर याई िदई िनज र आफू भई उ
लागु औषध सेवनसमेत गरेको तर उ लागु औषधका
स ब धमा यी तीन जना ितवादीह लाई के ही थाहा,
जानकारीस म नभई िनजह ले लागु औषध कारोबार
तथा सेवनसमेत नगरेको भनी ितवादीह ले गरेको
इ कारी बयानलाई समथन हने गरी अदालतसमेतमा
बयान गरेको र तीनजना ितवादीह ले गरेको इ कारी
बयानलाई समथन हने गरी ितवादीह का सा ीह
राके श गु ता, दीपक कुँवर र के शवराज िव टसमेतले
अदालतमा उपि थत भई बकप गरेकोसमेतबाट
ितवादी लावनहाङ राईबाहेकका अ य ितवादी राजु
भ ने राजकुमार साह, िकसन भ ने कृ ण भ र ह रश
िव टको उ बरामद भएको लागु औषध कारोबार तथा
सेवनसमेतमा संल नता िमिसल संल न कागजातबाट
पिु हन सके को नदेिखने । साथै उ बरामद भएको
लागु औषधको कारोबार तथा सेवनमा मु य ितवादी
लावनहाङ राईबाहेकका ितवादीह समेत संल न
रहेको र साथै आरोिपत कसरु समेत गरेका हन् भ ने
अिभयोग दाबी वादी नेपाल सरकारतफबाट बरामदी
ज ता त ययु माण पेस गरी पिु ट गन सके को
नदेिखँदा ितवादीह राजु भ ने राजकुमार साह,
िकसन भ ने कृ ण भ र ह रश िव टलाई समेत
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
ितवादी लावनहाङले आफूले लागु औषध
कारोबार नगरी सेवनस म गन गरेको भनी अदालतमा
बयान गरेको भए तापिन िनज बसेको होटलको कोठामा
रहेको िनजको झोलाबाट १६ ाम लागु औषध खैरो
िहरोइनसमेत बरामद भएको अव था रहेको छ ।
बरामदी मचु ु काका हेमराज फुयालले अदालतमा
आई बकप गरी उ त यसमेतलाई पिु ट ग रिदएका
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छन् । िनज ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र
अदालतमा बयान गदासमेत िनजको झोलाबाट १६
ाम लागु औषध खैरो िहरोइनसमेत बरामद भएको
त यलाई वीकार गरी कसरु ित सािबती रहेका
छन् । आफू र समु न गु ङ भई उ बरामद भएको
लागु औषध ख रद गरी याएको वीकार गरी िनजले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानलाई
बरामदी मचु ु का र सोको रोहबरमा रहेका यि
हेमराज फुयालले अदालतमा उपि थत भई ग रिदएको
बकप समेतले सपिु ट गरेको देिखने । अत: बरामद
भएको लागु औषधको प रमाण १६ ाम रहेकोले उ
लागु औषधको कृित एवम् प रमाणसमेतलाई िवचार
गदा र साथै िमिसल संल न अ य कागज माणह लाई
के लाएर हेदा, ितवादी लावनहाङ राईबाट बरामद
भएको उ लागु औषध खैरो िहरोइन िनजले सेवन
गन उ े यले मा न याई सोको कारोबार एवम् ख रद
िब गनकै लािग ओसारपसारसमेत गरेको देिखई
यसबाट िनजले आरोिपत कसरु गरेकोसमेत पिु ट
हन आउँदा िनजलाई आरोिपत कसरु मा सजायसमेत
गन ठहर गरेको सु कै लाली िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत िदपायलको
फै सलासमेत िमलेकै देिखने ।
अतः सु कै लाली िज ला अदालतको
फै सला के ही उ टी गरी ितवादीह राजु भ ने
राजकुमार शाह, िकसन भ ने कृ ण भ र ह रश
िव टले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने र
ितवादी लावनहाङ राईको हकमा लागु औषध
िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ)(च) को
कसरु मा ऐ. को दफा १४(१)(छ) बमोिजम ५ (पाँच)
वष कै द र .१०,०००।- (दश हजार) ज रवाना हने
ठहर गरेको सु कै लाली िज ला अदालतको िमित
२०७१।६।२८।३ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत िदपायलको िमित २०७२।१।३०।४ को

फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CR-१९९२ र ०७४-RC-०१०४,
कत य यान, देवीराम पा डे िव. नेपाल सरकार र
नेपाल सरकार िव. मानबहादुर शाहीसमेत
ितवादी देवीच भ ने देवीराम पा डेले
आफूले मृतक या जेन थापालाई कुटिपट गरी
मारेको नहँदा अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ
भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखए तापिन
िनजले अदालतमा बयान गदासमेत आफूसमेतको
संल नतामा मतृ कलाई कत य गरी मारेको हो भनी
आरोिपत कसरु मा सािबत रही बयान गरेको, अका
ितवादी प रमल शाहीले आरोिपत कसरु मा सािबत
रही ितवादीसमेतले मतृ कलाई कुटिपट गरी मारेको
हो भनी पोल गरी अदालतसमेतमा बयान गरेको,
जाहेरवाला ई ा थापासमेतका मौकामा अनस
ु धानको
ममा कागज गन यि ह ले अदालतमा उपि थत
भई ितवादीसमेतले मतृ कलाई कुटिपट गरी मारेको
हो भनी लेखाइ िदएको र घटना थल लास जाँच
कृित मचु ु का तथा शव परी ण ितवेदनसमेतबाट
मतृ कको मृ यु कत यबाट भएको देिखई िमिसल संल न
माण कागजह बाट यी ितवादीसमेतले मृतकलाई
मारी शव परी ण नहँदै लासलाई दबाउने उ े यले
गाडी आरोिपत कसरु गरेको पिु ट भइरहेको देिखँदा
ितवादी देवीच भ ने देवीराम पा डेलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द
र ४ नं. बमोिजम थप ६ मिहना कै द हने ठह याई सु
कािलकोट िज ला अदालतले गरेको फै सला सदर
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत जु लाको फै सला
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िमलेकै देिखँदा अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदलाई
पाउँ भ ने यी ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
ितवादी प रमल शाहीले अिधकार ा त
अिधकारीसम बयान गदासमेत िमित २०६१।९।८
गते बेलक
ु ा या जेन थापा, लोकराज शाही र मसमेतले
होटलमा मादकपदाथ सेवन गरी सँगै घरतफ जाँदा
जनजीवन िन.मा.िव.मा बसेका देवीराम, मानबहादरु
र लंकबहादरु सँग भेट भएपिछ या जेन थापाले खसी
बोका िब गरेबापतको बाँक रकम मागेपिछ या जेन
र मानबहादरु िबच झगडा भयो । यितकै मा या जेन
थापालाई पूवयोजनाबमोिजम बसेका देवीराम पा डे,
मानबहादरु शाही, लंकबहादरु शाही र लोकराजले
कुटिपट गरेका हन् । या जेनलाई मान षड् य
गन मु य लोकराज शाही हन् । या जेनको मृ यु
भइसके पिछ मसमेतका ५ जनाले पालैपालो गरी बोक
लासलाई खिडखोला भ ने थानमा लगी खाडल खनी
गाडी सबैजना भागी सख
ु ततफ गएको हो । खाडल ख दा
योग भएको कोदालो मानबहादरु शाहीले घरबाट लगेको
हो भनी खल
ु ाई अदालतमा बयान गदा सोही बयानलाई
समथन हने गरी आफूसमेतले मतृ कलाई कुटिपट गरी
मारेकोमा सािबत भई ितवादीह लाई समेत पोल गरी
बयान गरेको देिख छ । य तै अका ितवादी देवीराम
पा डेसमेतले अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु मा
सािबत भई यी ितवादीह समेतलाई पोल गरी बयान
गरेको देिखने ।
ितवादी प रमल शाहीलाई यसै घटनाको
िवषयमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम यानस ब धी
महलको १, ४ र १३(३) नं. को कसरु मा ऐ.को
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दसमेत हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत जु लाको फै सलाउपर साधकको
रोहमा यस अदालतको संयु इजलासबाट सनु वु ाई
हँदा पनु रावेदन अदालत जु लाको फै सला सदर हने
ठहर गरी िमित २०७१।६।२६।१ मा फै सला भएको

िमिसल संल न उ फै सलाको ितिलिपबाट देिखएको
र समान हैिसयत भएका यी ितवादीह समेत िमिसल
संल न कागज माणह बाट जाहेरवालाको पित
मतृ क या जेन थापालाई कुटिपट गरी मान कायमा
संल न रही यी ितवादीह समेतले आरोिपत कसरु
गरेको पिु ट भएको देिखँदा ितवादीह लाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम कत य यानतफ ज मकै दसमेतको
सजाय गन ठहर गरेको कािलकोट िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत जु लाको
फै सलासमेत िमलेकै देिखने ।
अत: िववेिचत आधार र कारणह बाट
पनु रावेदक ितवादी देवीच भ ने देवीराम पा डे
र ितवादीह मानबहादरु शाही, लंकबहादरु शाही
र लोकबहादरु भ ने लोकराज शाहीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १, ४ र १३(३) नं. को कसरु मा
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द र सोही
महलको ४ नं. बमोिजम ६(छ) मिहना थप कै द हने
ठहर गरेको सु कािलकोट िज ला अदालतको िमित
२०६९।१०।२८।१ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत जु लाको िमित २०७१।१२।२३ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अ णकुमार कोइराला
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७५ साल असार ३ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. ७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७३-CR-०४२७, जबरज ती करणी
उ ोग, नेपाल सरकार िव. मानबहादुर पुलामीमगर
वारदात समय, थान र घटनाका य दश
भिनएका रेसीका मगर, मिनषा पल
ु ामी मगरसमेतको
कागज र पीिडत धनकुटा S को कागज हेदा ितवादीले
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पीिडतसमेतलाई बोलाई घटना थलमा लगी लक
ु ामारी
खे न लगाई सबैलाई सु न लगाएका र पीिडत धनकुटा
S मािथ िथ न पगु ेको भ ने मा देिख छ । ितवादी
मानबहादरु ले पीिडत धनकुटा S लाई करणी गन उ े य
िनयत राखेको भए िनजले लगाएको ब (लगु ाह )
खोली जबरज ती गन यास गरेको तर असफल
भएको भ ने देिखनु प य , तर य तो देिखँदैन ।
बालबािलकासमेत भई बेलक
ु ४ बजेको समयमा ५/६
जना के टाके टी भेला भई लक
ु ामारी खे ने िसलिसलामा
भइु मँ ा सबैलाई सतु ाई यी ितवादी मानबहादरु
पल
ु ामी मगर पीिडत भिनएक धनकुटा S लाई िथ न
पगु ेकोस म देिख छ । सो लक
ु ामारी खे ने सँगसाथमा
रहेका मिनषा पल
ु ामी मगर, रेिसका मगरले अदालत
एवम् हरीमा समेत कागज गदा ितवादीले य तो
छाडा नरा ो काय गरेको होइनन् भनी लेखाइिदएको
देिखयो । पीिडतको वा य परी ण हँदा कुनै चोट
पटक वा संघषका िच ह यौनाङ् ग वा शरीरको बािहरी
भागमा परेको पिन देिखँदैन । पीिडत र जाहेरवालाको
कथनमा एक पता नहनक
ु ा साथै पीिडतको
अनस
ु धान र अदालतमा गरेको िवरोधाभाषपूण
कथनको आधारबाट मा अ य वत
माणको
अभावमा जबरज ती करणी गन उ ोगको कसरु गरेको
रहेछ भनी मा न निम ने ।
ितवादीले जबरज ती करणीको उ ोग
ठहर गन गरेको सु धनकुटा िज ला अदालतबाट
िमित २०७२।०७।१८ मा भएको फै सला उ टी
हने ठहरी ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने साथै ततु घटना वारदात आशय करणीको
महलअ तगतको देिखँदा जाहेरवालाले चाहे आशय
करणीको महलअ तगत कारबाही गन पाउने गरी
ततु वारदातलाई सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा २७ बमोिजम आशय करणीको वारदाततफ
प रणत ग रिदने ठह याई पनु रावेदन अदालत
धनकुटाबाट िमित २०७३।०२।०६ मा भएको फै सला

मनािसब नै देिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट ितवादीले के टाके टीह सँग
बालि डा (बालखेल) खे ने ममा बढी िथिचन पगु ेको
ि थितमा जबरज ती करणीको उ ोग भयो भनी
मा न सिकने अ य वत
माणह को अभावमा
जबरज ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजमको
कसरु मा ऐ.ऐ.को ५ नं. बमोिजम जबरज ती करणी
उ ोगतफ ४(चार) वष कै द हने ठहर गरी सु धनकुटा
िज ला अदालतबाट िमित २०७२।०७।१८ मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी
मानबहादरु पल
ु ामी मगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने साथै वारदातको कृित र घटना मल
ु क
ु ऐन,
आशय करणीको महलअ तगतको देिखँदा जाहेरवालाले
चाहे आशय करणीको महलअ तगत कारबाही गन
पाउने गरी ततु वारदातलाई सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम आशय करणीको
वारदाततफ प रणत ग रिदनेसमेत ठह याई पनु रावेदन
अदालत धनकुटाबाट िमित २०७३।०२।०६ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
खितवडा, ०७३-CR-०७४३, लागु औषध ाउन
सगु र भनी अ य पदाथको कारोबार, नेपाल सरकार िव.
सालु स मानीसमेत
ितवादीह अनस
ु धान अिधकारीसम
कसरु मा सािबत भई बयान गरे तापिन अदालतसम
बयान गदा हामीह बाट कुनै िचज बरामद भएको होइन
सबै बेहोरा झु ा हो भनी बयान गरेको पाइ छ । बरामद
भएको व तु ाउन सगु र होइन भ ने के ीय हरी
िविध िव ान योगशालाको ितवेदनबाट देिख छ ।
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, मङ् िसर - २
ितवादीह भ बहादरु िज.सी. र माइल सलमानीले
लगाएको पाइ टको ख तीबाट १५ ाम ाउन सगु र
बरामद भएको भनी बरामदी मचु ु कामा उ लेख भए
पिन उ बरामद भएको पदाथ लागु पदाथ नभएको
भ ने परी ण ितवेदनबाट िनिववाद पमा थािपत
भएको पाइने ।
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १७क हेदा “लागु औषधको िव वासमा पारी
अ य पदाथको कारोबार गनलाई सजाय:- लागु
औषधबाहेकको अ य कुनै पदाथलाई लागु औषध भ ने
िव वासमा पारी य तो कारोबार, बेचिबखन, िनकासी
पैठारी, स चय, उ पादनसमेतको काय गन यि वा
िगरोहलाई सो अपराध गरेबापत हने सजायको आधा
सजाय हनेछ” भनी लेिखएको देिखँदा यस ऐनको
यो दफा कुनै यि वा समूह वा कसैले कसैलाई
कनै पिन रीत त रका वा कारबाट झु यानमा पारी
लागु पदाथबाहेकको व तल
ु ाई लागु पदाथ हो भनी
बेचिबखन, िब िवतरणलगायतका कारोबार गनलाई
स म समािहत गरेको देिख छ । यस दफाअनस
ु ार कुनै
पदाथ जनु लागु पदाथ होइन । यसलाई लागु पदाथ
हो भनी िव वासमा पारी बेचिबखन कारोबार गन
उ े यले उ पादन, स चय, ओसारपसार, िनकासी
पैठारी ज ता कुनै पिन काय गरेको अव थामा स म
यो दफाको कानूनी यव था ि याशील हने देिख छ ।
ततु मु ामा हरी ितवेदकह ले सु अदालतमा
उपि थत भई ितवादीह ले लागु पदाथ बेचिबखन,
कारोबार गन लागेको अव थामा प ाउ गरेको होइन
भनी बकप गरी लेखाइिदएको देिखँदा लागु पदाथ हो
भनी िव वासमा पारी कारोबार गरेको त य थािपत
हन नसके बाट यस अदालतबाट िमित २०७३।०८।३०
मा भएको मु ा दोहो याई हेन अनमु ितको आदेशसँग
यो इजलास सहमत हन नसके को हँदा ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने तथा बरामद
मोटरसाइकल जफत नहने ठहरी सु बाँके िज ला
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अदालतबाट िमित २०७१।१२।०५ मा भएको फै सला
सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
िमित २०७३।०२।२५ मा भएको फै सला मनािसब नै
देिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणह समेतबाट
ितवादीह सालु सलमानी, माइल सलमानी,
देउकली थापामगर, खगीसरा खड् का र भ बहादरु
िज.सी.ले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १७क बमोिजम लागु पदाथ हो भ ने िव ासमा
पारी बेचिबखन कारोबार गन उ े यले उ पादन
स चय ओसारपसार िनकासी पैठारी ज ता कुनै
काय गरेको त य पिु ट हन नसके बाट ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने तथा बरामद भएको
मोटरसाइकल जफत नहने ठहरी सु बाँके िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।१२।०५ मा भएको फै सला
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
िमित २०७३।०२।२५ मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-CR-०७९९, मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार, पदम िव.क. िव. नेपाल सरकार
ततु मु ाको स दभमा हेदा िवगत १
वषदेिख भाउजू नाताक यि जाहेरवालीलाई करणी
गद आएको, यि गत वत ताबाट वि चत गराई
पूण पले भाव र दबाबमा राखी इ छािवपरीत काम
गन बा य पा रएको अव थामा समेतका िमिसल संल न
प रि थितज य माणह को र घटना मह को
िसलिसलेवार कडी हेदा ितवादीले जाहेरवालाको
सामािजक र पा रवा रक व तिु थितको िव ेषण गरी
ललाई फकाई, िववाह गन लोभनमा पारी पीिडतको

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, मङ् िसर - २
नाजक
ु प रि थितको फाइदा िलई डर, ास, धाक,
ध क िदई िनज बिसरहेको माइती घरबाट भारत ब बई
दाइ भएको ठाउँमा लैजा छु भनी आ नो िनय णमा
िलई नेपालबाट भारततफ लैजाने काय गरेको
अव थामा देिखँदा िनज ितवादीले जाहेरवालालाई
शोषण गन उ े यले ओसारपसार गरी उि लिखत काय
गरेको देिखने ।
उि लिखत थािपत वारदात, कानूनी
यव था, पीिडतले अदालतको बकप बेहोरामा
ितवादीले बेचिबखन गरेको होइनन्, िनजले इ जत
लटु ेकाले रसले मा भनेक हँ भनी उ लेख ग रिदएको
र िनज ितवादीले भारततफ लगी जाहेरवालालाई
प रवारबाट स पकिवहीन बनाई िनय णमा िलई शोषण
गन उ े यले ओसारपसार गरेको देिखएको स दभमा
ितवादीलाई सु अदालतले मानव बेचिबखन गरेको
भनी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण)
ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) को ख ड
(क) बमोिजम बीस वष कै द र . २,००,०००।- (दईु
लाख पैयाँ) ज रवानाको सजाय र सोही ऐनको दफा
१५(४) बमोिजम थप दश ितशत सजायसमेत र ऐ.
ऐनको दफा १७ बमोिजम .१,००,०००।- (एक
लाख) िनज ितवादीबाट पीिडतलाई ितपूितसमेत
भराइिदने भनी भएको फै सला सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा फै सला के ही उ टी भई मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४
को उपदफा (२) बमोिजम शोषण गन उ े यले मानव
ओसारपसार गरेको कसरु मा सोही ऐनको दफा १५(१)
(च) बमोिजम िनज ितवादी पदम िव.क.लाई पाँच वष
कै द हने ठहछ । सोही ऐनको दफा १५(४) मा रहेको
कानूनी यव था हेदा “कसैले दफा ३ बमोिजमको
कसरु आ नो संर णमा वा अिभभावक वमा रहेको
वा मल
ु क
ु ऐनको हाडनाता करणीको महलबमोिजम
सजाय हने यि का स ब धमा गरेको रहेछ भने
िनजलाई यस ऐनमा लेिखएको सजायको अित र सो

सजायको दश ितशत थप सजाय हनेछ” भ ने कानूनी
यव था र सोही ऐनको दफा ३ मा मानव बेचिबखन
र ओसारपसार गन नहने भ ने उ लेख भएबाट
िनज ितवादीले आ नो हाडनाताक भाउजूउपर
ओसारपसारको कसरु गरेको हँदा ितवादीलाई सोही
ऐनको १५(१)(च) बमोिजम भएको सजाय ५(पाँच)
वषको १०(दश) ितशत हन आउने ६(छ) मिहना
सजाय थप गरी ज मा ५(पाँच) वष ६(छ) मिहना
सजाय हने ।
पीिडत जाहेरवालाको हकमा िवचार गदा
देशको फौजदारी कानूनले ितवादीलाई जितसक
ुै
जेल सजाय वा द ड िदए पिन पीिडत मिहलाको जीवन
सामािजक सोच र यवहारले गदा सदा पीडामा नै रहन
जाने र पीिडतले याय पाएको अनभु ूत गन नस ने
ि थित िसजना हन जाने हँदा य ता अित संवेदनशील
पीिडतको जीवनसँग स बि धत मु ाह का स दभमा
अिभयोजन एवम् अनस
ु धान प सधै ँ सजग, सचेत
र समझ पले पीिडत राहतमख
ु ी ब नु उपयु हन
जा छ । पीिडतले समाजमा आफूलाई स मानपूवक
बाँ ने ि थित हनका लािग रा यका हरेक अङ् गह ,
कानून िनमाता, कानूनका या याता, कानूनका
काया वयनकता, यायका उपभो ाह
तथा
समाजसमेत सचेत, स म पीिडतमख
ु ी हन ज री
देिखने ।
ितवादीबाट
पीिडतलाई
मनािसब
मािफकको ितपूित भराइिदनु पन छ भ ने कानूनी
यव था भए पिन ितवादीलाई ज रवाना नभएको
हँदा पीिडतको मानवीय संवेदनशीलता र िनजलाई पन
गएको ितको उपचार पीिडतले नपाउने भनी अथ गन
िम दैन । पीिडतका ित हन गएको अनेकन ितलाई
अदालत, मु ा चलाउने प र अ संल न िनकायले
संवेदनशील पमा हेनपन
ु ह छ । ततु मु ामा पिन
पीिडतलाई उिचत ितपूितिबना यायको महसस
ु
पीिडतले पाउन स दैन भ ने िन कषमा इजलास पगु ेको
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छ । यि को पिव ता तथा पीिडत राहत शा को सार
नै judge made ।aw भएको पाइएकाले पीिडत राहत
शा को भावनालाई समेट्दै मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १७(१)
मा अदालतले कसरु दारलाई भएको ज रवानाको पचास
ितशत बराबरको रकममा नघट् ने गरी िनजबाट
पीिडतलाई मनािसब मािफकको ितपूित भराइिदनु
पनछ र दफा १७(१क) मा उपदफा (१) मा जनु सक
ुै
कुरा लेिखएको भए तापिन कसरु दारको यून आिथक
हैिसयत भएको वा अ य कुनै कारणले कसरु दारबाट
पीिडतले ितपूित पाउन नस ने अव था देिखएमा
अदालतले ऐ.ऐनको दफा १४ बमोिजम पनु थापना
कोषबाट पीिडतलाई मनािसब ितपूित भराइिदने
आदेश गन स नेछ भ ने कानूनी यव था रहेको
हँदा उि लिखत कानूनी यव थाकै आधारमा पीिडत
जाहेरवाली प रवितत नाम कै लाली ७१(ख) िखमालाई
पनु थापना कोषबाट .१,००,०००।- (एक लाख)
ितपूित भराइिदन मनािसब देिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार, कारणबाट
पनु रावेदक ितवादीको हकमा सु कै लाली िज ला
अदालतको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
िदपालयबाट िमित २०७२।२।५ मा भएको फै सला
के ही उ टी भई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा
(२) बमोिजमको कसरु मा सोही ऐनको दफा १५(१)
(च) बमोिजम िनज ितवादी पदम िव.क.लाई ५(पाँच)
वष कै द हने ठहछ, सोही ऐनको १५(४) बमोिजम
दफा १५(१)(च) बमोिजम भएको सजाय ५(पाँच)
वषको १०(दश) ितशत हन आउने ६(छ) मिहना
थप गरी ज मा ५(पाँच) वष ६(छ) मिहना सजाय हने
ठहछ । साथै राि य र अ तराि य कानून तथा नेपाल
प रहेका सि ध स झौता, सि मलनले पीिडतलाई
उिचत ितपूित भराउन बाधा पन नदेिखएकाले
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,

२०६४ को दफामा १७ को उपदफा (१क) बमोिजम
पीिडत जाहेरवाली प रवितत नाम कै लाली ७१ (ख)
िखमालाई पनु थापना कोष (नेपाल सरकार) बाट
.१,००,०००।- (एक लाख) ितपूित भराइिदने ।
इजलास अिधकृ त: काशद भ
क यटु र: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ३० गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CI-०३०४, अंशब डा, िललादेवी
अिधकारी िव. पूणकुमारी महतो अिधकारी
ितवादी जीवनाथ अिधकारीको का छी
ीमती पूणकुमारी महतो अिधकारीको िववाह
किहले भएको हो भ ने स ब धमा हेदा, यथ वादी
पूणकुमारी महतो अिधकारीले आ नो िववाह िमित
०६१।११।१ मा भएको भनी उ लेख गरी िमित
०६८।२।२४ को िववाह दताको माणप पेस गरेको
देिख छ । वादी पूणकुमारी महतो अिधकारीले आ नो
पित जीवनाथ, जेठी ीमती िललादेवी र मािहली ीमती
ितलकुमारीिबचमा आफूलाई अंिशयार नै नदेखाई िमित
०६५।३।१५ मा नगद अंशब डाको िलखत पा रत
गरेको भनी लगाउको नगद अंशब डा िलखत बदर
मु ामा िजिकर िलएको देिख छ । तर ततु मु ाको
िफराद प को १ नं. करणमा हेदा “माइलीतफका
स तान र माइली ीमतीले म िववाह गरी आउनभु दा
अिघ नै अंश िलई ब नु भएको रहेछ” भनी उ लेख
भएको देिख छ । माइली ीमतीले यो िमितमा अंश
िलएको भनी िमित ०६५।३।१५ को िमितभ दा अ य
कुनै िमित उ लेख गन सके कोसमेत देिखँदैन । िमिसल
सामेल रहेको नगद अंशब डाको िलखतको ितिलिप
हेदासमेत जीवनाथ अिधकारीले .६७,०००।-,
िललादेवी अिधकारीले .६६,०००।- र ितलकुमारी
अिधकारीले .६७,०००।- नगद अंश बझ
ु ेको भनी
उ लेख भएको देिखने । िनज पूणकुमारीले आफूले दाबी
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गरेको िफराद ितकूल हने गरी िमित २०६८।२।२४
मा दता गराएको िववाह दताको माण प लाई ठोस
र िन या मक माणको पमा हण गन सिकने
देिखएन । तसथ िनज पूणकुमारीको िववाह िमित
०६५।३।१५ भ दा पिछ मा भएको भ ने देिखन
आउने ।
पित जीवनाथ, जेठी ीमती िललादेवी र
मािहली ीमती ितलकुमारीिबचमा आफूलाई अंिशयार
नै नदेखाई िमित ०६५।३।१५ मा नगद अंशब डाको
िलखत पा रत गरेको भनी लगाउको नगद अंशब डा
िलखत बदर मु ामा िजिकर िलने पूणकुमारीले सु
अदालतमा िफराद िदँदा ३ नै जनालाई ितवादी
बनाई िफराद िदनपु नमा जेठी ीमती िललादेवी र पित
जीवनाथलाई मा ितवादी बनाई मािहली ीमती
ितलकुमारी आ नो िववाह हनु पिहले नै छु ी िभ न
भएको भ ने उ लेख गरेबाट िनजको िफराद िजिकर
नै शङ् का पद देिखन आउने । अंश िलई िभ न
भएपिछ िववाह भएकोलाई िभ न भएका अंिशयारबाट
अंश ला ने यव था नदेिखएबाट िमित ०६५।३।१५
मा नगद अंश िलई िभ न भएक यी ितवादीबाट
यथ ले अंश पाउने अव था देिखएन । यथ वादी
पूणकुमारीको िववाह िमित ०६१।११।१ मा भएको भनी
पिु नभई िमित ०६५।३।१५ पिछ मा ै भएको भ ने
देिखइरहेको अव थामा िमित ०६५।३।१५ मा भएको
नगद अंशब डाको िलखत बदर गरी तायदाती माग गरी
३ भागको १ भाग अंश पाउँ भ ने वादी पूणकुमारीको
िफराद िजिकर िततलायक देिखन आएन । य तो
अव थामा पूणकुमारीले ितलकुमारी अिधकारी र
ितवादी िललादेवी अिधकारीको नाउँको स पि बाट
अंश पाउने नदेिखई ितवादी जीवनाथ अिधकारीको
अंश भागबाट मा अंश पाउने देिखन आउने ।
वादी पूणकुमारीले पित जीवनाथको अंश
भागबाट मा अंश पाउने देिखएको अव थामा
पनु रावेदक ितवादी िललादेवी अिधकारीले आफूले

अंश िलई अलग भइसके पिछ िमित २०६७।७।१५
मा ख रद गरेको िज ला िचतवन गा.िव.स. िस वारा
वडा नं. ८(ग) को िक.नं. ८३४ को ज गामा र िमित
२०६२।१।२ मा िललादेवी अिधकारीले छोरी म जु
अिधकारीलाई हालैको बकसप को िलखतबाट िदएको
ज गामा समेत अंश ला ने अव था देिखन आएन ।
य तो अव थामा सु िचतवन िज ला अदालत तथा
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित ०६५।३।१५
मा भएको नगद अंशब डाको िलखतलाई बदर गरी
तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत स पि लाई ४
अंश भाग लगाई सोबाट १ अंश भाग यथ वादी
पूणकुमारी महतो अिधकारीले अंश पाउने ठहरी भएको
फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
तसथ, उपयु बमोिजमको त य माणको
आधारमा सु िचतवन िज ला अदालतको फै सला
सदर गन ठहरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०७०।९।८ मा भएको फै सला निमलेको
हँदा के ही उ टी भई यथ वादी पूणकुमारी महतो
अिधकारीले पित जीवनाथ अिधकारीको अंशभागबाट
मा अंश पाउने तथा ितवादी िललादेवी अिधकारी
र ितलकुमारी अिधकारीको नाउँको स पि बाट अंश
नपाउने ठहन ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद आचाय
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ असार १० गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CI-०३०५, नगद
अंशब डा िलखत बदर, िललादेवी अिधकारी
िव. पूणकुमारी महतो अिधकारीसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७३-CR-१३८३, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. चमेली थामीमगरसमेत
यथ /
ितवादीह
दवु ैजनाले
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अनस
ु धानका ममा बयान गदा आफूह मतृ क
तथा ितवादी चमेली थामी मगरको कोठामा खाना
खाई सतु ेकोमा वारदात भएपिछ ितवादी चमेली
थामीमगरले आफूह लाई यझ
ुँ ाएकोमा उठी लास
फा नलाई सहयोगस म गरेको भ ने लेखाइिदएको
पाइ छ । िनजह को अनस
ु धानको उ बयान यथ
/ ितवादी चमेली थामी मगरको अनस
ु धानको बयान
बेहोराबाट समेत समिथत हन आउँदछ । यसबाट यी
यथ / ितवादीह को घटनामा कुनै कारको
संल नता वा िनजह वारदातको मतलबी रहे भएको
देिखन नआउने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(३)
नं. अनस
ु ारको कसरु हनलाई यान मान कुरामा ऐ.
१७(१) र (२) मा उ लेख भएबाहेकको अ िकिसमले
मतस लाहमा पसेकोमा मान ठाउँमा गई अ कुरा
के ही नगरी हे ररहेको र लेिखएदेिख बाहेक अ
िकिसमको मतलबी रहेभएको देिखनु पन ह छ । य ता
मतलबीलाई ६ मिहनादेिख तीन वषस म कै द गनपन
ु
कानूनी यव था उ नं. मा रहेको छ । यस कानूनी
यव थाअनस
ु ार यी ितवादीह दईु जना कुनै कारले
मान मतस लाहमा पसेको भ ने देिखँदैन । नाता पन
ितवादीम येक चमेली थामी मगरको कोठामा रात परी
पाहनाको पमा ब न पगु ेका यी यथ / ितवादीह
र िनज चमेली थामीका िबचमा मतृ कलाई मानस ब धी
कुनै सरस लाह तथा कुराकानी भएको भ ने कतैबाट
खु न आएको छै न । य तै मान कुरामा कुनै त रकाले
यी यथ / ितवादीह ले सहयोग गरेको र झगडा
हँदा नछुट्याई हे ररहेको तथा मानलाई हार गरेकोमा
नरोके को, हार ग रसके पिछ पिन बचाउने कुनै यास
नगरेको भ ने देिखन नआउने ।
ितवादीह ितवादीम येक चमेली थामी
मगरको कोठामा सिु तसके को अव थामा वारदात
भएको देिख छ । वारदात हँदा पिन ठूलो होह ला
तथा झगडा भई यी ितवादीह को िन ा खु नु पन

अव थासमेत रहेभएको देिखन आउँदनै । आएर
धके दा ितवादी चमेली थामीलाई रस उठी ढुङ्गाले
हार गदा ढुङ्गा टाउकोमा लािग त काल नै मृ यु
हन पगु ेको देिखन आउँछ । थकाई र नसाको सरु मा
म त िन ामा सतु ेका यी यथ / ितवादीह लाई
यसरी भएको वारदातको बारेमा कुनै थाहा
जानकारी हन नस नल
ु ाई अ वाभािवक भ नसमेत
सिकँ दैन । आफूह लाई वारदातको बारेमा कुनै
जानकारी नभएको अव थामा िनजह ले वारदात
रो न वा वारदातको अिघपिछ कुनै काम गन नस ने
नै हन आउँछ । साथै वारदातको कुनै सइु क
ँ ोसमेत
िनजह ले पाएको पिु ट नभएको अव थामा िनजह
पिन कुनै त रकाले मान मतलबमा पसेको भ न सिकने
देिखँदनै । मृतकको मृ यपु ात् मा यथ / ितवादी
चमेली थामीले यझ
ुँ ाए पिछ मा िनजह ले वारदातको
बारेमा थाहा जानकारी पाएको देिखन आउँछ र िनज
चमेली थामीमगरले लासलाई खोलामा फा न सहयोग
मागेकोले िनजह ले सो वारदातबारेमा कसैलाई
थाहा जानकारी नगराई लासलाई फा ने कायस ममा
सहयोग गरेको देिखन आउने ।
कानूनले गनु भनेको काम नगरेको अथात्
कानूनी कत यको पालना नगरेको (Omission of
Act) लाई पिन अपराध मानी सजायको यव था
ग रएको देिख छ । ततु वारदातको स ब धमा यी
यथ / ितवादीह पा देन लामा र क पना लामाले
पिन उपयु कानूनी यव था रहेभएको स दभमा
समेत यान मारेको कुरा थाहा जानकारी पाएपिछ
स बि धत िनकाय तथा सोमा स भव नभए अ लाई
वारदातको बारेमा जाहेरी वा थाहा जानकारी िदनपु न
िनजह को कानूनी कत य भएकोमा िनजह ले सो
पूरा नगरी कसरु दारलाई सजायबाट बचाउन सिक छ
िक भनी लास दबाउन खोलामा फा ने काम गरेकोलाई
उि लिखत नं.ले तोके को कानूनी कत य पालना
नगरेको देिखन आयो । यी यथ / ितवादीह
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सो नं.ले बढी सजाय तोके को यि को वगिभ पन
जाने नदेिखई सोबाहेकका अ सवसाधारणिभ
पन भएकोले िनजह लाई बीस पैयाँ ज रवाना हने
देिख छ । यसैले िनजह लाई यानस ब धीको
महलको २५ नं. अनस
ु ार बीस पैयाँ सजाय गरी
भएको फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन । िनजह
यान मान काममा कुनै कारले मतस लाहमा
पसेको, कुनै सहयोग गरेको ज ता काय गरेको देिखन
नआएकोले िनजह लाई यानस ब धी महलको
१७(३) नं. अनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भनी वादी नेपाल
सरकार प ले िलएको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
यथ / ितवादी चमेली थामी मगरलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १४ नं. अनस
ु ार १०(दश)
वष कै द सजाय हने र यथ / ितवादीह पा देन
लामा र क पना लामालाई ऐ. महलको २५ नं.
बमोिजम जनही .२०।- (बीस पैयाँ) ज रवाना हने
ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७०।११।११ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०७।१५
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १४ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७४-WH-००९५, ब दी य ीकरण,
LILY TIAN को हकमा सिवना तुलाधर िव. ि भुवन
िवमान थल भ सार कायालय, काठमाड समेत
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)
मा भएको संवैधािनक यव थाअनस
ु ार साधारण
अिधकार े को यव था नभएको वा अक
उपचारको यव था नभएको वा सो यव था भए
पिन सो उपचार अपया त भएको अव थामा मा

रट े ािधकार आकिषत हने हो । असाधारण
े ािधकार कानून ितकूलको े ािधकार नभई
कानूनकै प रपूरकको े ािधकार हो । यसको योग
सामा य अव थामा हने होइन । असाधारण अिधकार
े बाट े ािधकारको अभाव, े ािधकारको
इ कारी, कानूनको िु ट, दूिषत िनणय आिद भएमा
आदेश जारी गन हो । साधारण े ािधकार हँदाहँदै
यसको अवल बन नै नगरी असाधारण अिधकार े
अवल बन गन हो भने यसले साधारण े ािधकारलाई
औिच यहीन तु याउनक
ु ा साथै याियक अराजकताको
ि थितसमेत िसजना हन पु ने ।
कायिविध कानून र सारवान् कानून
दवु ैको योगमा प ले आ नो सहभािगताबाट चु नु
हँदैन । सारवान् र कायिविध कानूनम ये एकको
अभावमा अकाको अि त व नरहने हँदा अदालतले
कायिविध कानूनलाई कम मू याङ् कन गरी साधारण
े ािधकारलाई अनदेखा गरी रट े बाट ह त ेप गन
निम ने ।
भ सार अिधकृतले गरेको अ तरकालीन
आदेशउपर िच नबझ
ु ेको ख डमा िनवेदक भ सार
ऐन, २०६४ को दफा ६२ को उपदफा (१) तथा याय
शासन ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा (१)
बमोिजम राज व यायािधकरण, काठमाड मा िनवेदन
िदन स ने कानूनी यव था रहेकोमा िनवेदक सो
साधारण कानूनी उपचारको बाटो अवल बन नगरी यस
अदालतको असाधारण अिधकार े बाट उपचारका
लािग आएको देिखने ।
अतः कानूनी यव था तथा ितपािदत
िस ा तसमेतका आधारमा िनवेदक कानूनको
े ािधकारिभ रही कानूनले तोके को कायिविध
अवल बन गरी थुनामा रािखएको आदेशउपर िच
नबझ
ु े कानूनबमोिजम साधारण उपचारको मा यमबाट
उपचार खो नपु नमा असाधारण े ािधकारबाट
आएकाले िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी हनपु न
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देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
क यटु र: िसजन रे मी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी ई र साद खितवडा, ०७२-CR-०८८२,
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. ढाकबहादुर
तामाङ
ततु मु ामा रातको समयमा वारदात
भएको भ ने देिखएको छ । पीिडतले अदालतमा
आई बकप गदा ितवादीले शरीरमा हात लगाएको,
छाडा कुरा गरेको भनी बकप गरेको अव था छ ।
ितवादी कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिखएको
छ । साथै िनज ७९ वषको वृ भ ने देिखएको छ ।
जबरज ती करणीज तो कसरु मा पीिडतको वा य
परी ण ितवेदन कसरु िनधारण लािग मह वपूण त व
मािन छ । पीिडत तथा पीडकको वा य परी ण
ितवेदनबाट जबरज ती करणीको ल णह देिखन
आएको अव था छै न भनी ट उ लेख भएको छ ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनु प अिभयोग
दाबी पिु गन दािय व वादी प मा नै रह छ । वादी
प ले जाहेरवालीलाई अदालतसम उपि थत गराई
जाहेरी पिु गन सके को पिन देिखँदैन । उपयु त य
रहेको ततु मु ामा ठोस व तिु न सबदु माणको
अभावमा ितवादीलाई जबरज ती करणीज तो
ग भीर अपराधमा कसरु दार ठहर गन फौजदारी
यायको िस ा तले िम ने देिखन आएन । ततु
वारदातको अव था कृ ित तथा िमिसल संल न
वा य परी ण ितवेदनसमेतका माणह बाट
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती

करणीको दाबी पु न नस ने ठह याएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा हन स ने
नदेिखने ।
अतः ितवादीलाई अिभयोग दाबीको कसरु मा
सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर नपु ने ठह याई
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७२।१।६
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: के दारनाथ पौडेल, टेकराज जोशी
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७४ साल मङिसर १४ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७४-RC-०००१, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. राजेश राना
ततु मु ामा त काल प ाउमा परी आएका
सह ितवादी कमल िव.क., राजु कामी, झवनाथ
भ डारी र िकशोरो गाहाले मौकामा यी ितवादी लरु े
भ ने राजेश रानासमेतले छिवलाल दवु ेलाई कुटिपट
गरेको र सोही कुटिपटको चोटले मृ यु भएको त य
वीकार गरी बयान गरेको देिखयो । अतः वारदातमा
संल न रहेको अ य ितवादीसरह यी ितवादी राजेश
राना पिन समान पमा संल न रहेको देिख छ । यस
अव थामा ितवादी राजेश रानाको समेत कुटिपटको
कारण मतृ क छिवलाल दवु ेको मृ यु भएको देिखँदा
िनज ितवादी लरु े भ ने राजेश रानालाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु मा ऐ.
को १३(३) नं. अनस
ु ार ज मकै दको सजाय गन गरेको
सु फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत पोखराको
िमित २०७४।१।१५ को साधक जाहेरी फै सला सदर
हने ।
अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार य ग रएको
राय स ब धमा िवचार गदा, ितवादी र मृतकिबच
पूव रसइवी रहेको भ ने नदेिखएको, पूवयोजना बनाई
लक
ु िछपी हितयारले मतृ कलाई कुटिपट गरेको भ ने
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पिन देिखँदैन । अचानक ज काभेट हँदा पर परमा
झगडा परी हात हालाहाल हँदा मृतक र ितवादीसमेत
खोलामा खसेको देिख छ । मतृ कलाई घाइते अव थामा
खोलामा पानीमा रहेको अव थमा छोडी गएको
कारणबाट समेत मृतकको मृ यु हन गएको अव था
देिख छ । अ य ितवादीह कमल िव.क. र राजु
कामीको हकमा ज मकै दको सजाय गद जनही ५ वष
कै द हन मनािसब देखी अ.बं. १८८ नं. बमोिजमको राय
जाहेर गरेको सु अदालतको फै सला यस अदालतबाट
िमित २०७०।११।२१ मा साधक सदर भई अि तम
भई बसेको अव था पिन छ । ितवादीले गरेको अपराध
र िनजलाई हने सजायिबच स तल
ु न थािपत गन गरी
सजायमा कमी गनु औिच यपूण र इ साफको रोहमा
यायपूण हने देिख छ । य तो अव थामा यी ितवादी
राजेश रानाले गरेको अपराधको कृित, अपराध
हँदाको िनजको अव था र पूवआपरािधक च र को
अभावसमेतलाई ि गत गदा िनज ितवादीलाई अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम ५ वष कै दको सजाय हने राय य
गरेको सु याङ् जा िज ला अदालतको राय मनािसब
भई सो राय नला ने भनी उ च अदालत पोखराबाट
य भएको राय िमलेको नदेिखँदा ितवादी राजेश
रानालाई कै द वष ५ हने ।
इजलास अिधकृ तः िव ाराज पौडेल
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ७ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७४-RC-०००४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. खड् कबहादुर मगर
जय पाइजा पनु तथा खड् कबहादरु मगर
जना २ भई मेरो भितजा भीमबहादरु मगरलाई बाटो
छे क यानै मान उ े यले धा रलो च कुले शरीरमा
जथाभावी हानी स त घाइते बनाई उपचारको
ममा िनज भितजाको मृ यु भएकोले कानूनबमोिजम

कारबाही ग रपाउँ भ ने िव छे बहादरु मगरको जाहेरी
दरखा त देिखयो । य दश िडलबहादरु भ ने
अमतृ मगरले ितवादीह र मतृ किबच सामा य
भनाभन भएको र मतृ क र आफू यहाँबाट िहँडेकोमा
ितवादीह ले लक
ु बसी बाटो छे क जय पाइजाले
मतृ कलाई समाती खड् कबहादरु ले च कुले हार
गरेका र मैले बचाउन खो दा मेरो हातमा समेत चोट
लागेको भनी लेखाई िदएकोमा ितवादी खड् कबहादरु
मगरले मौकामा र अदालतमा बयान गदासमेत सो कुरा
पिु हने गरी आरोिपत कसरु वीकार गरी बयान गरेको
पाइयो । वारदातमा योग ग रएको च कु बरामद
हन नसके तापिन लासजाँच मचु ु का हेदा, मतृ क
भीमबहादरु मगरको दािहने आँखाको बािहरी छे उ र
नाकको डाँडीमा सानो ददारेको दाग, बायाँ कोखामा
१।१ इ च लामो दईु वटा गिहरो घाउ, मािथ लोमा
चारवटा र त लोमा तीनवटा टाँका लगाएको, पेटको
दायाँ बायाँ दवु ै छे उमा दईु वटा वाल रहेको, उ
वाल उपचारको ममा बनाइएको भिनएको, पेटमा
ठाडो अपरेसन ग रएको भिनएको ८१/२ इ च लामो
टाँका लगाइएको घाउ रहेको भ ने बेहोराको लास
जाँच मचु ु का देिखयो । मतृ कको पो माटम रपोटमा
पिन मृ यक
ु ो कारण Cardio pu।monary Arrest
Hypovo।emic shock भ ने उ लेख भएको पाइने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणबाट ितवादी
खड् कबहादरु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(३) नं. को कसरु मा सोही महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय गन
गरेको िमित २०७३।२।१७ को सु फै सलालाई सदर
गरेको उ च अदालत पोखराको िमित २०७३।१२।१
को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ७ गते रोज ६ शभु म् ।
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४
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७४-RC-०००६, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. जङ् गला सरदारसमेत
अनस
ु धानको ममा मौकामा बिु झएका
वनेलाल सरदारले ितवादीह श भु सरदार, के शव
सरदारले नै श भल
ु ाई मारेको िव ास ला छ भनी
मौकामा िमित २०६०।८।६ मा कागज गरी सो मौकाको
आ नो भनाइलाई पिु हने गरी अदालतमा बकप
ग रिदएको पाइयो । लाखोदेवी सरदार, भोटेलाल
सरदार, िशवलाल सरदारसमेतका यि ले घटना
वारदातको राित यी ितवादीह को साथमा बसी
मतृ कले र सी खाएका र वारदात थलतफ गएको
भनी लेखाई िदएको पाइ छ । व तिु थित मचु ु कामा
कागज गन जंगबहादरु खड् काले अदालतमा उपि थत
भई यी ितवादीह को संल नतामा वारदात घटना
भएको भनी मौकाको भनाइलाई पिु हने गरी बकप
ग रिदएको देिख छ । िम ीलाल सरदारले समेत
अदालतमा उपि थत भई ियनै ितवादीह ले कत य
गरी मारेका हन् भनी टसँग लेखाइिदएको छ ।
यसरी मतृ क श भु सरदार र ितवादीह सँगै बसी
ना ता र सी खाएको देिख छ । यस ि थितमा आफू
वारदातमा संल न भई र सी सेवन गरी ितवादीह ले
मतृ कसँग रातको समयमा वादिववाद झगडा ग ररहेको
दे ने य दश को बकप बाट देिखयो । सोही रात
मृतकको कत य गरी ह या हन गएको देिख छ । ततु
वारदातप ात् ितवादीह फरार रही अदालतबाट
जारी भएको यादमा समेत उपि थत हन आएको
देिखँदैन । मृतकसँग झगडा गरेको भोिलप ट मृतकको
कत य भई ह या भएको प रि थितज य माणबाट
ितवादीह कै कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको पिु
हने ।
अतः िववेिचत आधार
माणबाट
ितवादीह िचचवु ा भ ने जङ् गला सरदार र

बखा लाल माझीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गन
गरी मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१०।९
मा भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको िमित २०७३।३।१२ को फै सला िमलेकै
देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ७ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७४-RC-००१४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. कुलबहादुर बुढा
ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र
अदालतसम कसरु मा पूण पमा सािबत रहँदै
बयान गरेको देिख छ । िनजको सािबती बयानलाई
घटना थल तथा लासजाँच मचु ु का र शव परी ण
ितवेदनबाट समिथत भइरहेको छ । घटना थलमा
रहेक ितवादीको ीमती, हरीमा कागज गन
िदलसरी बढु ाले मृतकलाई मेरो लो नेले खक
ु ु रीले
काटेको भनी बकप गरेको तथा मौकामा कागज गन
य दश ितलक घत ले पिन ितवादीले ए कासी
खक
ु ु रीले मृतकलाई काटेको भनी बकप गरेकोबाट
मतृ कलाई ितवादीले खक
ु ु री हार गरी कत य गरी
मारेको पिु हने ।
यस मु ामा रहेको त य हेदा ितवादीले
अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम बयान गदा
ितवादीले खक
ु ु री हार गरेको हँ, धेरै गिहरो घाउ
लागेकोले बाँ ने अव था नभएकोले फे री खक
ु ु री
हार गरेको हँ भनी बयान गरेको देिख छ । यसरी यी
ितवादीले मतृ कलाई मान नै िनयतले घाँटीज तो
संवेदनशील अङ् गमा २ पटक खक
ु ु रीले हार गरी
मतृ कलाई मारेको देिखँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
कम सजाय हने राय लगाउने अव था नदेिखने ।
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अतः िववेिचत आधार, कारणबाट ितवादी
कुलबहादरु बढु ालाई यानस ब धी महलको १३(१)
नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द हने ठहर गरेको उ च
अदालत सख
ु तको िमित २०७४।२।८ को फै सला
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ७ गते रोज ६ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०७२-CI-०१७४,
सावजिनक ज गा िखचोला छोडाई घर नाद भ काई
चलन, भुवन बैठा धोबी िव. जंगी साह कानूसमेत
िववािदत िक.नं. १ को न.नं. ७ मा यथ
ितवादीह ले टायलको घर िनमाण गदा िछमेकमै
ज गा रहेका यी पनु रावेदक वादीले मौकामा नै घर
िनमाणतफ उजरु नािलस गरेको नदेिखएकाले सो न.नं.
७ को हकमा वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको सु
पसा िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सलालाई अ यथा मा नु पन देिखएन । अब सो
िक.नं. १ को बाँक ज गाह को स ब धमा िवचार गदा
न.नं. ३,४,५,६ को ज गा सोही िक.नं. १ अ तगतको
सावजिनक ऐलानी ज गा भ ने देिखयो । सावजिनक
ऐलानी ज गाको वािम व कुनै यि को नाउँमा दता
कायम हन स ने हँदैन । सावजिनक ज गाको योग
गाउँलेह ले सावजिनक पमा गरेको भ ने २०२२
सालको नापी हँदा िफ डबक
ु मा उि लिखत बेहोराबाट
देिख छ । सावजिनक ऐलानी ज गा ितवादीह
(१) भु हजारा दस
ु ाद (२) जनक पि डत कु हार
(३) रामिनवास पि डत कु हारले भोग गरेको न सा
मचु ु काबाट देिख छ । सावजिनक ऐलानी िक.नं.
१ को ज गामा िनज ितवादीह ले मा उपभोग
गन पाउने हक रहन स दैन । सावजिनक व पको
ज गा सदैव सावजिनकमा नै रहनपु न ह छ । कुनै

पिन यि को िनजी योग भोगमा मा रहनु मनािसब
हँदैन । सावजिनक ज गामा िनज ितवादीह ले भोग
गरी िखचोला गरेको न सा मचु ु काबाट पिु हन
आएको छ । न.नं. ३,४,५,६ को ज गामा यथ
ितवादीह म ये भु हजारा दस
ु ाद, जनक पि डत
कु हार, राम िनवास पि डत कु हारको भोगचलन गरेको
भ ने नाप न सा मचु ु कामा जिनएको देिखएकाले
उ न.नं.का ज गामा यथ ितवादीह को क जा
िखचोला मेटाई सावजिनक ऐलानीअ तगत नै रहने
गरी फै सला गनपनमा
नगरेको सो हदस म पनु रावेदन
ु
अदालत हेट डाको फै सला िमलेको नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट नापीको
िफ डबक
ु बाट िववािदत िज ला पसा, अमरप ी
वडा नं.८ िक.नं. १ को ज.िव. ०-१-१९ को ऐलानी
सरकारी सावजिनक ज गा रहेको भ ने देिखएको,
उ ज गाको सु पसा िज ला अदालतबाट भई
आएको नाप न सा मचु ु काको न.नं. ३, ४, ५, ६ को
ज गामा यथ ितवादीह म ये भु हजारा दस
ु ाद,
जनक पि डत कु हार, राम िनवास पि डत कु हारको
भोगचलन गरी िखचोला गरेको देिखयो । सो हदस म
िनज ितवादीह ले गरेको िखचोला मेटाई सो ज गा
सावजिनक ऐलानीअ तगत नै रहने ठहछ । सो हदस म
िखचोला ठहर नगरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सला के ही उ टी भई न.नं. ७ को हकमा वादी दाबी
नपु ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६९।१०।२२ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
इित सवत् २०७४ साल पस
ु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६६-CI-१२५०, हक कायम नामसारी,
गजे नाथ ीवा तवसमेत िव. िनशाकुमारी ीवा तव
काशी सादका भितजा छोरा नाता पन
िवनोदकुमारले अपतु ाली हक पाउने तर भितजी छोरी
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िनशाकुमारीले नपाउने भनी भ दा समान यवहार हने
ि थित देिखन आउँदैन । एकपु ता तल अपतु ाली
सरी जाने कुरामा वयम् ितवादीह सहमत
भएपिछ समान पु ताले ाथिमकता पाउने भ ने िनज
पनु रावेदकह को भनाइ आफै ँ मा िवव धन रहेको
ह छ । अक ितर वादी िनशाकुमारीले आमा
उम लादेवीको हकमा जाने स पि को मा दाबी िलएको
अव था रहेको छ । आमाको नाउँको अपतु ालीको
हक छोरीलाई ा त नहने अव था हँदैन । यसकारण
काशी सादको स पि मा उिमलादेवीको अपतु ाली
हक रहेको अव थामा सो आमाको स पि को एक
मा हकदार छोरी िनशाकुमारीले दाबी गन िम ने नै
देिख छ । निजकको हकवाला एक मा छोरी रहेको
अव थामा आमाको नाउँको स पि मा अपतु ाली
हकको दाबी गन स दभमा छोरी िववािहता हो िक
अिववािहता हो ? सो कुराले कुनै अथ रा दैन ।
अतः निजकका पु ष हकदार आफूह हँदाहँदै
दो ो पु ताक यसमा पिन िभ न भएको प रवारको
िववािहता छोरीले अपतु ाली हकको दाबी गन अिधकार
नभएको भ ने पनु रावेदन िजिकर याय कानूनको
रोहमा मनािसब नदेिखने ।
जहाँस म दाबीको ज गा स ब धमा यसअिघ
नै वादी िनशाकुमारीको हक कायम नहने ठहर भइसके को
भ ने पनु रावेदन िजिकर छ, सो स ब धमा पनु रावेदन
अदालत बटु वलको २०५८ सालमा भएको फै सला
हेदा त काल काशीको नाउँको ज गा आमा उिमलाको
नाउँमा नआएकोले सो मु ाबाट िनशाकुमारीको
हक नपु ने भ नेस म आधार िलई फै सला भएको
देिखयो । मािथका करणह मा िववेचना भएबमोिजम
काशी सादको नाउँको स पि मा वादी िनशाकुमारीक
आमा उम लादेवीसमेतको अपतु ाली हक रहेको कुरा
थािपत भइसके को छ । अब िनज उिमलादेवीक एक
मा छोरी यी वादी िनशाकुमारीले सो आमाको हकको
स पि मा दाबी गन नस ने भ ने कुरा हँदैन । उ

दाबीको ज गा स ब धमा वादी िनशाकुमारीको आमा
उिमलादेवीले २०४० सालमा िदएको िनवेदनलाई
कारबाही चलाई सो ज गामा हक कायम गराउन सो
फै सलाको बोलीले बाधा गरेको अव था नदेिखने ।
यसरी २०४० सालमा आमा उिमलादेवीले
काशी सादको नाउँको स पि मा अपतु ाली हकको
दाबी िलई कारबाही चलाएको र िनज उिमलादेवी
सो अपतु ाली स पि को हकदार रहेको भनी वयम्
ितवादी िवनोद कुमारले वीकार गरेको अव थामा
सोही २०४० सालको िनवेदनउपरको कारबाहीलाई
आमाको मृ यपु िछ िनजको एक मा छोरी वादी
िनशाकुमारीले िनर तरता िदई ततु िफराद परेको
अव थामा दाबीका ज गामा वादीको हक कायम हने नै
देिखयो । य तो अव थामा दाबीका काशी साद
ीवा तव नाउँ दताका ज गाह मा वादी िनशाकुमारी
ीवा तवको समेत हक कायम हने ठहर गरेको सु
तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला याय कानूनको
रोहमा िमलेकै देिखँदा अ यथा ग ररहनु नपन ।
अतः िववेिचत आधार माणबाट आमा
उिमलादेवी ीवा तवको समेत अपतु ाली हक पु ने
िफराद दाबीका काशी साद ीवा तवको नाउँका
िववािदत ज गाह मा वादी िनशाकुमारी ीवा तवको
हक कायम हने नै हँदा उ ज गाह म ये ३ भागको
१ भाग ज गामा वादी िनशाकुमारी ीवा तवको
हक कायम भई नामसारीसमेत हने ठहर गरी भएको
सु
प देही िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०६५।८।२२ को फै सला िमलेकोले सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : क याण खड् का
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभु म् ।
८
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७०-CR-१६५८, ०७०-CR-
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१७०६ र ०७१-CR-००१७, कत य यान, च े र
राय यादव िव. नेपाल सरकार राजे राय यादव िव.
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. च े र राय यादव
मूलतः ितवादी राजे राय यादवले
अदालतमा वारदातको समयमा आफू भारत भएको
र फिकदा आ नो प रवारको संल नता रहेको सनु ी
पनु ः भारततफ नै भागी गएको भनी आरोिपत कसरु मा
इ कार गरी बयान गरेको देिख छ । ितवादीले
वारदातको समयमा आफू भारत गएको भनी A।ibi को
िजिकर िलएको देिखए पिन सो कुरा मािणत हने कुनै
माण पेस गन सके को पिन पाइँदैन । ने.का.प.२०६२,
अङ् क ५, िन.नं.७५४० मा फौजदारी मु ामा Alibi
स ब धी मा य िस ा तअनस
ु ार जसले वारदात
िमितमा घटना थलमा िथइनँ, अ य िथएँ भ ने
िजिकर िल छ य तो अ य रहेको भ ने Alibi को
िजिकर िलने ितवादीले नै मािणत गनपनमा
दईु मत
ु
हन नस ने भनी याियक िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । यस िस ा तबमोिजम ितवादीको A।ibi को
िजिकर पिु हन सके को नदेिखने ।
बरामदी तथा खानतलासी मचु ु का ितवादी
राजे राय यादवको घरमा भएको पाइ छ । सो
घरमा खानतलासी िलइएको समयमा ितवादीको
प रवार सद यम ये कोही स पकमा रहेको
देिखँदैन । मतृ कको लास फे ला परेपिछ ितवादीको
घरमा नै भोिलप टै घटना थल बरामदी मचु ु का भएको
छ । सो मचु ु काबाट रगतज तो पदाथ ठाउँ ठाउँमा
देिखएको र आलो माटो तथा खरानी छकको भ ने
बेहोरा पिन उ लेख छ । िकटानी जाहेरी परी मौकामा
बिु झएको मािनसह ले वारदातमा ितवादीह को
सप रवारको संल नता रहेको र िनजह वारदातप ात्
त काल भागी फरार रहेको भनी कागज गरेको
पाइ छ । आ नो प रवारको संल नता रहेको सनु ी
भागेको भनी ितवादीले अदालतमा बयान गरेको
पाइ छ । ितवादीह को कसरु मा संल नता नभएको

भए यसरी सप रवार नै भा नपु न कुनै मनािसब कारण
देिखँदनै । सप रवार नै घर गाउँ छाडी भा नक
ु ो
यथोिचत कारण ितवादीह बाट पिु हन आएको
छै न । तसथ, उपयु प रि थितज य माणह बाट
मृतक ीका तकुमार यादवको ह यामा ितवादीह को
संल नता रहेको देिखने ।
ितवादीह को आरोिपत कसरु मा संल नता
रहेको देिखँदा येक ितवादीह को कसरु मा
संल नताको मा ा यिकन गरी सजाय िनधारण गनपन
ु
ह छ । अब, ितवादी राजे राय यादवको कसरु को
मा ा िवचार गदा, मृतक ीका तकुमार यादवको मृ यु
आँखाको तल, मािथ र िचउँडोमा चार ठाउँ रोपी ह या
गरेको देिखन आएको छ । िनज ितवादी राजे राय
यादवले नै मृतकलाई सइु रो तथा िझरले रोपी कत य
गरी ह या गरेको भनी अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको कागज, लास जाँच मचु ु का, पो टमाटम रपोटमा
उि लिखत घाउ चोटसमेतको िववरणबाट समिथत
भएको छ । िनज ितवादीको घरमा िविभ न थानमा
रगतज तो पदाथ लागेको र आलो माटो तथा खरानी
िछिटएको भ ने ज ता घटना थल मचु ु का र टोकरीमा
राखी मतृ कलाई फालेको भनी मौकामा बयान गरेकोमा
टोकरीमा रगत ज तो टाटो रहेको भनी घटना थलबाट
टोकरीसमेत बरामद भएकोसमेतका उि लिखत
बेहोराले पिन वारदात थल िनज ितवादीले मौकामा
बयान गरे मतु ािबक िनजैको घरमा भएको भ ने पिु
ह छ । िनज ितवादीको यस िकिसमको कायको
स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
नं. मा धार भएको वा नभएको जोखमी हितयार गै ले
हानी, रोपी, घोची यान मारेमा जितजना भई हितयार
छाडेको छ उित जना यानमारा ठहछन् । सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गनपछ
ु भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । अतः ितवादी राजे राय यादवको कसरु
यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको देिखन
आएकोले िनजको हकमा पनु रावेदन अदालतबाट सोही
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१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने गरी
गरेको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
ितवादी च े वर राय यादवको हकमा
िवचार गदा, वारदातप ात् सप रवार नै घर छाडी
भागी फरार भएको पाइ छ । फरार रहेका यी ितवादी
िमित २०६९।०५।१४ मा प ाउ परेको देिख छ
। िनज ितवादीसमेतले A।ibi को िजिकर िलए पिन
सोको पिु गन माणको भार िनजैमा रहेकोमा पिु
गन, गराउन सके को पाइँदैन । आफूउपरको आरोिपत
कसरु को ख डन ितवादीबाट यथोिचत समयमा
अदालतमा उपि थत भई गनको
ु अलावा ितवादी
फरार रहेको पाइ छ । ितवादीसमेत वारदातमा रहेको
तथा आ नो प रवारबाट भएको कसरु लाई िनजले
सहयोग गरेको एवम् वारदात थलमा उपि थत रहेको र
अ िकिसमको मतलबी मितयार रहेको देिख छ । िनज
ितवादीको य तो कायको स ब धमा यानस ब धी
महलको १७(३) नं. मा अ िकिसमसँग मतस लाहमा
पसेकोमा मान ठाउँमा गई अ कुरा के ही नगरी हेरी
रहनेलाई र लेिखएदेिख बाहेक अ िकिसमका
मतलबीलाई छ मिहनादेिख तीन वषस म कै द गनपछ
ु
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । ितवादी
च े र राय यादवको कसरु यानस ब धी महलको
१७(३) नं. बमोिजमको रहेको देिखँदा िनजलाई सोही
१७(३) नं. बमोिजम ९ मिहना कै द सजाय हने गरी
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सला अ यथा
भ न निम ने ।
अतः ितवादी राजे राय यादवलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादी च े वर राय
यादवलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोिजम ९
मिहना कै द हने गरी सु बारा िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट िमित २०७०।१०।२८ मा भएको फै सला

िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कािलबहादरु सा यू िल बू
इित संवत् २०७५ साल चै ११ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-CI-१०९३ र ०७३-CI-११५१, िलखत
बदर, बालकृ ण शा य िव. कपना े र दीप े िव.
कपना े
वादी कपना े र ितवादी दीप े
लो ने वा नी नाताको भई अंश मु ा परेकोमा पितले
िमलाप गदा गलत िक ा न बर लेखाएको कारणबाट
वादी कपना े को अंशहक लोप हने अव था
हँदैन । वा तिवक िक ा न बर २८४ नै दीप े को
नाउँमा दता रहेको छ र िक.नं. १८४ दीप े को
नाउँमा दता नै रहेको देिखँदनै । िमलाप मा िक.नं.
२८४ लेिखनु पनमा िक.नं. १८४ लेिखन गएकोस म
देिखयो । सो ज गाको े फल, अवि थितलगायतका
अ िववरणह िमलेकै देिख छ । अत: िक.नं. १८४
भनी िमलाप मा लेिखएको ज गा वा तवमा िक.नं.
२८४ नै रहेको पिु हन आएको छ । तसथ उि लिखत
िक.नं. २८४ र िक.नं. १८४ दवु ै िक ाका ज गाह को
ज गा धनीको नाम, ज गा रहेको थान एउटै भई
े फलसमेत बराबर रहेको देिखएको र ितवादी दीप
े का नाममा दता नै नभएको िक.नं १८४ बाट वादीले
अंश पाउने गरी िमलाप भएको िथयो भनी मा न याय
र तकसङ् गतसमेत नहने भएकाले ितवादी दीप
े को नाउँमा दता रहेको उ िक.नं. ३१६ का साथै
िक.नं. २८४ को ज गामा समेत िमलाप बमोिजम
वादीको अंशहक रहेकै देिखने ।
िमलाप बमोिजम वादीको समेत हक हने ज गा
पनु रावेदक ितवादी दीप े ले बालकृ ण शा यलाई
हक ह ता तरण गन काय गरेको देिखयो । सो िमलाप
कायमै रहेको अव थामा सो िमलाप बाट वादीको हक
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हने िक ा न बरको उ लेखस ममा सामा य फरक पन
गएको अव था रहेको पाइयो । वादीले िमलाप बमोिजम
अंशबापत पाउने ज गा दा.खा. दता नगदका अव थामा
ितवादीह ले वादीको अंशहकसमेत ला ने ज गा िनज
वादीको म जरु ी निलई हक ह ता तरण गरी िदए िलएको
काय गैरकानूनी देिखयो । तसथ वादीको म जरु ी निलई
वादी दाबीबमोिजमको ज गा ितवादी दीप े ले
ितवादी बालकृ ण शा यलाई िमित २०७०।६।११
मा राजीनामा पा रत गरी हक ह ता तरण गरेको
काय मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको १० नं. तथा
अंशब डाको १९ नं. समेतको कानूनी यव थािवपरीत
भएकोले सो िलखतबाट वादीको अंशहक ला नेजित २
भागको १ भाग िलखत बदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला िमलेकै देिखने ।
अत: िववेिचत आधार कारणबाट वादी दाबी
नपु ने ठह याएको सु काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०७२।१।७ को फै सला उ टी हने ठहर गरी
वादी दाबीबमोिजमको िलखतको २(दईु ) भागको
१(एक) भाग िलखत दतासमेत बदर भई वादीका
नाममा दता कायम हनेसमेत ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७३।१।२१ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः- िदपे थापा मगर
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल जे १५ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CR-०९७१,
जालसाजी, बालकृ ण शा य िव. कपना
े समेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
१०
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-CI-१२११, अंश चलन, खे ग गाई िव.
हेवला ग गाईसमेत
ततु मु ामा ितवादीले िववािदत ज गाह

र.नं. ३३४९ को बकसप बाट ा त गरेको स पि बाट
बढे बढाएको हो भनी िजिकर िलए पिन उ बकसप ारा
ा स पि बाट के कसरी र कुन मा यमले आिथक
लाभ भई ती िववािदत ज गाह आजन गरेको हो भ ने
प खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । यसैगरी िनजले
भारतमा सरु ा गाडमा काम गरेर कमाएको पैयाँबाट
सो स पि ख रद गरेको भ नेसमेत पनु रावेदन िजिकर
िलए पिन िनजले के कित कमाई गरेर याएको िथयो र
सो रकमबाट िववािदत ज गाह ख रद गरेको हो भ ने
प खु ने माण ितवादीले पेस गन सके कोसमेत
पाइँदैन । कुनै माणबाट ितवादीको िनजी आजनको
स पि हो भ ने देिखन खु न नआएको अव थामा
ितवादीले िलएको िजिकरकै आधारमा मा उ
िववािदत स पि लाई िनज ितवादीको िनजी
आजनको स पि मा न यायोिचत हँदनै । तसथ,
िववािदत ज गाह
ितवादीको िनजी आजनको
स पि हो भ ने पिु हन सके को नदेिखने ।
ितवादी अथात् जेठा दाजु खे ग गाई
र िनजक ीमती लिखयादेवी ग गाईका नाउँमा
सगोलको स पि रहेको देिख छ र सो स पि ब डा
ला ने ठहर गरेउपर यी ितवादीले अ यथा भनी
पनु रावेदन िजिकर िलन सके को पाइँदनै । िनज खे
ग गाईको नाउँमा सगोलमै रहँदा िविभ न यि ह बाट
राजीनामा गरी िलएका उि लिखत िववािदत ज गाह
पिन िनज ितवादीको िनजी आजनको हो भ ने त य
थािपत हन आएको अव था नहँदा उ स पि
सगोलकै मािनने भई वादीह समेतलाई ब डा ला ने नै
देिख छ । उ िववािदत ज गाह मा सगोलमै रहेका
अ य अंिशयारह को अंशहक नला ने भनी अनमु ान
गन कानूनत: िम ने देिखँदैन । सो स पि सगोलमै
रहेको अनमु ान ख डन हने गरी ितवादीबाट माण
पेस हन सके कोसमेत छै न । ितवादी खे ग गाईको
नाउँमा राजीनामाबाट ा भएको उ िववािदत
ज गाह अंशब डाको १८ नं. बमोिजम िनजको िनजी
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आजनको स पि हो भ ने पिु हन नआएकोले िनजी
आजनको स पि भएको हँदा ब डा गनपन
ु होइन
भ ने िनजको पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत देिखन
आएन । तसथ ितवादीले र.नं.३३४९ को बकसप बाट
ा त गरेबाहेकका अ य ज गाह मा वादीह को समेत
अंश हक ला ने नै हँदा सो ज गासमेतबाट ३ भागको
२ भाग अंश पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
इलामबाट भएको फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण तथा याियक
िस ा तसमेतबाट ितवादीले र.नं.३३४९ को
बकसप बाट ा त गरेको तथा र.नं.३४७०, ८४६४
र ५८२६ का राजीनामा िलखतबाट ख रद गरी ा
गरेको स पि बाहेक तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
स पि लाई ३ भाग लगाई सोको २ भाग वादीह ले
अंश पाउने ठह याएको सु झापा िज ला अदालतको
फै सला के ही उ टी गरी ितवादीले र.नं. ३३४९ को
बकसप बाट पाएबाहेकका अ य र.नं.३४७०, ८४६४
र ५८२६ बाट ा गरेका स पि ह समेतबाट
वादीह ले ३ भागको २ भाग अंश पाउने ठहर गरी
पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७३।५।१२
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
इित संवत् २०७६ साल जेठ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
११
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०६९-MS-००१०, अदालतको
अवहेलना, फिण कुमार यादव िव. नरे शमा
यस अदालतको िमित २०६३।४।३०
को परमादेशको आदेश काया वयनको स ब धमा
िवप ी िज ला शासन कायालयले आ नो काय
पूरा गरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा
ितवेदनसमेत िदइसके को देिखँदा आदेश ा
हनभु दा अिघ नै आ नो कानूनी काय पूरा ग रसके को
देिखयो । जहाँस म जेथा फुकुवासमेतको िनवेदकले

उठाएको छ । सोतफ हेदा िनज यव थापक तेजनारायण
यादवबाट सं थाको रकम िहनािमना गरेको स ब धमा
िनजले धरौट राखेको स पि बाट असल
ु उपर गन
सिकने भ ने अि तयारबाट िमित ०६६।३।४ मा िनणय
भएको र सो िनणय काया वयनको ममा रहेको भ ने
िवप ीको िलिखत जवाफबाट पाइयो । अि तयारबाट
िमित ०६६।३।४ मा भएको िनणय र सो काया वयनको
ममा रहेको कारण िनजको जेथा फुकुवा हन नसके को
स ब धमा िनज िनवेदकको मृ यु भइसके कोले िनजको
हक खाने प नी रामवती देवी यादवले सो िनणयलाई
चनु ौती िदँदै यस अदालतमा िमित ०७४।११।२९ मा
(०७४-WO-०६२८) रट िनवेदन परी कारबाहीयु
अव थामा रहेको भ ने देिखन आएकोले सो स ब धमा
सोही िनवेदनबाट िवचार भई िनणय हने नै देिखने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार कारणबाट
िवप ी मख
ु िज ला अिधकारीले अदालतको
अपहेलना गरेको देिखन आएन । अपहेलना गरेकोमा
सजाय ग रपाउँ भ ने िनवेदकको दाबी पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असार ६ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं. ९
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-WH-०१२६,
उ ेषण / परमादेश, जगदेव चौधरी िव. वा य तथा
जनसं या म ालय, रामशाहपथसमेत
नारायणी उप े ीय अ पताल िवकास
सिमितको बैठक ारा िनणय ग रएको यव थालाई
नेपाल सरकार (म ी तर) को िमित २०७२।३।१७
को िनणयानस
ु ार वीकृित दान भई नारायणी
उप े ीय अ पताल िवकास सिमित कमचारी शासन
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िनयमावली, २०६३ मा पिहलो संशोधन भएको
देिख छ । सोहीअनस
ु ार नेपाल सरकार (म ी तर) को
िमित २०७२।५।१४ को िनणयानस
ु ार वीकृित दान
भई सो िनयमावलीमा दो ो संशोधनसमेत भएको
पाइ छ ।
नारायणी उप े ीय अ पताल कमचारी
शासन िनयमावली, २०६३ िनयमावलीको
संशोिधत
ावधानअनस
ु ारको पदपूितस ब धी
सूचना िमित २०७२।५।३० मा कािशत भएको
पाइ छ । सो कािशत सूचनाअनस
ु ार नारायणी
उप े ीय अ पताल, वीरग जमा कायरत अ थायी
र करार सेवाका कमचारीह ले फाराम भरी परी ामा
सहभागी उ मेदवारह को सफल भएको नितजा
काशन गरी सफल भएका उ मेदवारह ले पदपूित
सिमितको िनणयबमोिजम अि तयारवाला यि बाट
थायी िनयिु समेत िमित २०७२।६।१० मा ा गरी
िनयिु स ब धी स पूण ि या स प न भइसके को
देिख छ । नारायणी उप े ीय अ पताल िवकास
सिमित (गठन) आदेश, २०४९ को दफा १० अनस
ु ार
नारायणी उप े ीय अ पताल िवकास सिमितले
आ नो काय स चालनका लािग नेपाल सरकारको
वीकृित िलई िनयमह बनाउन स ने नै देिखयो ।
उि लिखत दफा १० को ावधानलाई हेदा िनयमह
बनाउँदा नेपाल सरकारको वीकृित िलनु पन
देिख छ । नारायणी उप े ीय अ पताल िवकास
सिमितले नारायणी उप े ीय अ पताल कमचारी
शासन िनयमावली, २०६३ मा पिहलो र दो ो
संशोधन गदा नेपाल सरकार (म ी तर) को
िनणयानस
ु ार वीकृ ित ा गरी संशोधन गरेको
िमिसल संल न वा य तथा जनसं या म ालय,
ऐन, िनयम परामश शाखाको प बाट देिखन आयो ।
यसरी नारायणी उप े ीय अ पताल कमचारी शासन
िनयमावली, २०६३ को पिहलो र दो ो संशोधन
नारायणी उप े ीय अ पताल िवकास सिमित

(गठन) आदेश, २०४९ को दफा १० अनस
ु ारको
अि तयारी योग गरी नेपाल सरकार (म ी तर)
को िनणयानस
ु ार वीकृित ा गरी भएको देिखँदा
सोअनस
ु ार पदपूितको सूचना कािशत गरी परी ामा
सफल उ मेदवारह लाई िनयिु प समेत दान
गरेको िवप ी नारायणी उप े ीय अ पताल िवकास
सिमितको काय कानूनअनक
ु ू लकै रहे भएको देिखने ।
रट िनवेदक अ पतालबाट माग ग रएको कुनै
पिन पदको ितयोगी वा ित पध रहेको भ ने देिखँदैन ।
अ पतालको काम कारबाही वा संशोिधत िनयमबाट यी
रट िनवेदकको हकमा कुनै ितकूल भाव परेको पिन
देिखएन । अ पतालका य ता काम कारबाहीमा यी रट
िनवेदकको साथक स ब ध रहेको भ नेसमेत देिखन
नआउने । िनवेदक सरोकारवाला यि नदेिखएको,
कानूनबमोिजमको अि तयारी योग गरी िनयमावली
बनेको, िवप ीह को काम कारबाहीबाट िनवेदकको
कुनै िकिसमको हकमा असर परेको नदेिखएको र यस
अदालतबाट िमित २०७०।४।१७ मा आदेश भएको
उि लिखत ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा
िनवेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट
िवप ीह को काम कारबाही संिवधान एवम्
कानूनअनक
ु ू लको भई सो काम कारबाहीबाट
िनवेदकको कुनै िकिसमको हक अिधकारमा असर
परेको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम रट जारी गनपन
ु
अव थाको िव मानता देिखएन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः िवकास े
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-WH-०२२९, उ ेषण
/ परमादेश, जय मंगल साद िव. वा य
तथा जनसं या म ालय, रामशाहपथसमेत
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ ।
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२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७३-CI-१७०९, मानव छोडप को
िलखत बदर, जेश भारतीसमेत िव. िवशाल भारती
वादीह का पित िपता तथा ततु मु ाका
ितवादीम येका िवशाल भारतीले अका ितवादी
मक
ु ु द साद भारतीलाई आ नो अंश भागमा परेका
ज गाह म ये भ परु िज लाका िविभ न िक ा
ज गाह छोडप गरी िमित २०६५।१२।१० मा
मालपोत कायालय, भ परु मा उपि थत भई िनवेदन
िदई सनाखतसमेत गरेको कुरामा िववाद देिखँदनै । सो
कुरालाई ितवादी िवशाल भारतीले आ नो ितउ र
प मा वीकार गरेको पाइ छ । सरकारी अड् डामा
गरेको र मािणत रहेको कागजमा लेिखएको बेहोरा
झु यानमा पारी बेहोरा फरक पारी सही गराएको हो,
सो छोडप बापत रकम बझ
ु ेको छै न भनी िजिकर िलए
पिन सो भनाइको मािणक मह व रहेको नदेिखने ।
िववािदत
ज गाका
स ब धमा
२०६५।१२।१० मा छोडप भएकोमा २०६६।६।१८
मा िवकासकुमार भारतीको ीमती िमला थापाले
ततु मु ाका ितवादी िवशाल भारतीसमेतलाई
ितवादी बनाई दायर गरेको अंश मु ामा भ परु िज ला
अदालतबाट िमित २०६८।२।१६ मा फै सला भएको
देिख छ । सो फै सलामा छोडप का आधारमा हक
कायम भएका िक ा ज गासमेत ब डा ला ने ठहर भएको
भनी ततु मु ाका ितवादी मक
ु ु द साद भारतीले
दायर गरेको ०६८-CP-०१०४ को फै सला बदर मु ा
भ परु िज ला अदालतबाट िमित २०७०।२।१३ मा
फै सला हँदा िमित २०६५।१२।१० मा छोडप बाट
ा त भएका भ परु िज लाअ तगतका िविभ न २७
िक ा ज गामा रहेको िवकासकुमार भारतीको हक
िह सासमेत मक
ु ु द साद भारतीका नाउँमा दा.खा.
दता भएको आधारमा िवकासकुमार भारतीको प नी

िमला थापा भारतीले िमित २०६८।२।१६ को
फै सलाले अंश पाउने ठहरेका उि लिखत िक ाबाट
समेत ब डा पाउने ठहरेको हदस मको सो फै सला बदर
भई उ फै सला अि तम भई बसेको पाइ छ । अिघ लो
पु ताका अंिशयारिबच काठमाड िज ला अदालतमा
चलेको अंश मु ामा िमित २०३३।२।१७ मा फै सला
भई सो मु ामा यी ितवादी िवशाल भारतीसमेतले
अंश पाउने ठहरी बा मती अ चल अदालतबाट िमित
२०४३।१२।३० मा सोही फै सला सदर भई अि तम
भई बसेको र आफूले अंशबापत ा त गरेको स पि
नै ितवादी िवशाल भारतीसमेतले अका ितवादी
मक
ु ु द साद भारतीलाई छोडप को मा यमबाट हक
छाडेको देिखने ।
ितवादी िवशाल भारतीको वादीह को हक
मान िनयत रहेको भ ने कुनै आधार देिखँदनै । ितवादी
िवशाल भारतीले आ नो अंश भागमा पन हक िह सा
मािथ लो पु ताका अंिशयारलाई नगद िलई यवहार
िमलाउन छोडप ग रिदएको कुरालाई अ यथा होला
भनी अनमु ान गन िम ने देिखँदैन । मालपोत कायालयमा
वयम् कारणी उपि थत भई िनवेदन िदई सनाखतसमेत
गरी सोही आधारमा मालपोत कायालयबाट िनणय
भए गरेको कायलाई झु यानमा पारी बेहोरा फरक
पारी सही गराएको भ ने िवशाल भारतीको ितउ र
िजिकर िव वास ला दो देिखँदनै । व तिु न ठ माणको
अभावमा ितउ रको लेखलाई मा हण गरी आफू
वयम् सरकारी अड् डामा उपि थत भई िनवेदन िदने
र सो बेहोरा सनाखत ग रसके को अव थामा रीतपूवक
भएको काम कारबाहीलाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
छोडप िलखत र यसको आधारमा भएको िनणय
बदर ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने गरी भ परु
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।२।१३ मा भएको
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
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िमित २०७२।५।२७ को फै सला मनािसब देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- ढाकाराम पौडेल
क यटु र:- मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फागनु १४ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७३-CI-१७०७, िलखत दता बदर दता
कायम, जेश भारतीसमेत िव. िवशाल भारती
§ ०७३-CI-१७०८, िलखत दता बदर दता,
जेश भारतीसमेत िव. िवशाल भारती
§ ०७३-CI-१७०६, िलखत दता बदर दता,
जेश भारतीसमेत िव. िवशाल भारती
§ ०७३-CR-१५७८, िलखत दता बदर दता
कायम, जेश भारतीसमेत िव. िवशाल भारती
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७५-CR-०६४२, वैदेिशक रोजगार
कसरु , नेपाल सरकार िव. धनबहादुर थापासमेत
जाहेरवालाह रामबहादरु राना, मोतीलाल
राना र रामच कुमालले वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणसम गरेको बकप हेदा ितवादी
छ बहादरु िव कमालाई िच दैन । ितवादी
धनबहादरु थापाले से यु रटी गाडमा रा ो जािगर
िमलाई िद छु भनी आ ासन िदएकोले िव ासमा परी
जाहेरवाला मोतीलाल रानाले IME बाट . तीन लाख
र हातैमा एक लाख, जाहेरवाला रामबहादरु रानाले
IME बाट . तीन लाख र हातैमा एक लाख साठी
हजार र जाहेरवाला रामच कुमालले हातैमा पिहला
एक लाख र पिछ दईु लाख पचास हजार नगद पैयाँ
वैदेिशक रोजगारको लािग मकाउ जान भनी िदएका ह
भनी उ लेख गरेको देिख छ । ितवादी धनबहादरु
थापालाई IME र बकमाफत पैयाँ पठाएको भ ने
जाहेरवालाह को जाहेरी तथा बकप को भनाइलाई

ितवादी धनबहादरु थापाले वीकार गरेको
देिख छ । ितवादी धनबहादरु थापाको नाममा
जाहेरवाला मोतीलाल रानाको तफबाट गंगा रानाले
३० जल
ु ाई, २०१५ मा IME गरी .३,००,०००।पठाएको र जाहेरवाला रामबहादरु रानाले राि य
वािण य बक, तनहँ शाखाबाट नगद . ३,००,०००।पठाएको भ ने िमिसल संल न रहेको भौचरबाट
देिखँदा यी ितवादी धनबहादरु थापाले िबनाइजाजत
जाहेरवाला मोतीलाल राना र रामबहादरु रानासँगबाट
वैदेिशक रोजगारीको लािग मकाउ पठाउँछु भनी .
तीन / तीन लाखका दरले रकम िलएको देिखने ।
जाहेरवालाम येका रामच
कुमालले
.३,५०,०००।-, मोतीलाल रानाले .१,००,०००।र रामबहादरु रानाले .१,५०,०००।- ितवादी
धनबहादरु थापालाई नगदै हातमा िदएको भनी जाहेरी
तथा बकप गदा उ लेख गरेको भए तापिन सो रकमको
स ब धमा िनजह ले कुनै भरपाई वा माणसमेत
पेस गन सके को देिखएन । िमिसल सामेल रहेको
ितवादी धनबहादरु थापाको नाममा जाहेरवालाह
मोतीलाल राना र रामबहादरु रानाले पठाएको .
तीन / तीन लाखको IME र बक भौचरको ित बाहेक
जाहेरवालाह ले ितवादीह लाई अ य नगद रकम
बझ
ु ाएको कुनै पिन िलखत वा माण पेस गन नसके को
अव थामा सो िबगो कायम नगरी ितवादी धनबहादरु
थापालाई वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३
अनस
ु ार १ वष छ मिहना कै द र .१,५०,०००।ज रवाना गरी िबगोको हकमा जाहेरवालाह रामबहादरु
राना र मोतीलाल रानाले िनज ितवादी धनबहादरु
थापाबाट . तीन लाख जनही र सोको ५० ितशतले
हने हजानासमेत भरी पाउने र बाँक िबगोको हकमा
वादी दाबी पु न नस ने भनी सु वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०७४।१०।२३ मा भएको
फै सला अ यथा देिखन आएन । सु यादै गज
ु ारी
बसेका ितवादी छ बहादरु िव कमाको हकमा हेदा
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ु ेिटन २०७६, मङ् िसर - २
मैले जाहेरवालाह ले पठाएको . पाँच लाख पैयाँ
ितवादी छ बहादरु िव कमालाई िदएको, भरपाई के ही
पिन छै न भनी ितवादी धनबहादरु थापाले बयानमा
खल
ु ाएको, िनजउपर जाहेरी नपरेको, ितवादी
छ बहादरु िव कमालाई हामी िच दैन सबै कारोबार
ितवादी धनबहादरु थापासँग भएको हो भनी तीनैजना
जाहेरवालाह ले बकप गरेको देिखँदा ितवादी
छ बहादरु िव कमालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट
भएको फै सलासमेत मनु ािसब नै देिखने ।
अतः ितवादी धनबहादरु थापाउपरको
िकटानी जाहेरी परेको, जाहेरवालाह ले वैदेिशक
रोजगारको लािग मकाउ पठाइिद छु भनी ितवादी
धनबहादरु थापाले रकम िलएको भनी बकप गरेको,
ितवादी धनबहादरु थापाले अनस
ु धान अिधकारी
तथा सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम
जाहेरवालाह सँग वैदिे शक रोजगारको लािग रकम
िलएको भनी बयान गरेको, ितवादी धनबहादरु थापाको
नाममा IME र बकमाफत जाहेरवाला मोतीलाल राना
र रामबहादरु रानाले पठाएको पैसाको भौचर ित
िमिसल सामेल रहेकोसमेतका आधार माणबाट
ितवादी धनबहादरु थापालाई वैदिे शक रोजगार ऐन,
२०६४ को दफा ४३ अनस
ु ार १ वष छ मिहना कै द र
.१,५०,०००।- ज रवाना हने ठहरी िबगोको हकमा
जाहेरवालाह रामबहादरु राना र मोतीलाल रानाले
िनज ितवादी धनबहादरु थापाबाट . तीन लाख
जनही र सोको ५० ितशतले हने हजानासमेत भरी
पाउने, बाँक िबगोको हकमा वादी दाबी पु न नस ने
र ितवादी छ बहादरु िव वकमाको हकमा आरोिपत
कसरु बाट िनजले सफाइ पाउने ठहरी वैदेिशक रोजगार
यायािधकरणबाट िमित २०७४।१०।२३ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक
इित संवत् २०७६ साल असार १५ गते रोज १ शभु म् ।

४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७५-RC-००३८, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. जनकुमारी राई
बबु ा चंखे भ ने रामबहादरु राईले िवगत के ही
वष अगािडदेिख अ यिधक मा ामा मादक पदाथ सेवन
गरेर घरमा आई आमा जनकुमारी राईलाई िविभ न
कारको अ ील श दले गाली गलौज तथा कुटिपट
गन गरेकोमा िमित २०७३।०२।०४ गते िदनभरी मकै
गोडेर आएक आमालाई बेलक
ु बबु ाले मादक पदाथ
सेवन गरेर घरमा आई िविभ न कारको अ ील
श दले गाली गलौज गरी कुटिपट गदा आमाले पिन
सहन नसके र रस था न नसक यही मकै गोडेर
याएको कोदालोको धारप को भागले टाउकोमा
हार गदा बबु ा रामबहादरु राईको घटना थलमा नै
मृ यु भएको हँदा कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ
भनी मृतक तथा ितवादीका छोरा अमृतबहादरु राईको
जाहेरी परी िनजले अदालतसम समेत सोही बेहोरा
उ लेख गरी बकप गरेको पाइ छ । ीमान् रामबहादरु
राई िदनहँ जसो मादक पदाथ सेवन गरेर घरमा आई
मलाई िविभ न कारको अ ील श दले गाली गलौज
गरी कुटिपट गन गरेको भए पिन ीमान्को नाताले
स झाई बझ
ु ाई गद आएक मा िमित २०७३।०२।०४
गते िबहानको खाना खाएर खेतबारीमा गई िदनभरी मकै
गोडेर साँझमा घर आई घरको ध दा गद खाना पकाउन
लागेका बेला पिन ीमान् रामबहादरु राईले के कहाँबाट
मादक पदाथ सेवन गरी मातेर आई मसँग िनहँ खोजी
िविभ न कारको अ ील श दले गाली गलौज गरेर
कुटिपट गन थालेकाले मलाई ए कासी रस उठेर रस
था न नसक यही मकै गोडेर याई घरको बर डामा
राखेको कोदालो िटपेर फलामको धार भएको भागले
टाउकोमा हार गदा िनजको घटना थलमा नै मृ यु
हो । ीमान्लाई कोदालोले काटेर माछु भ ने मनसाय
िथएन भनी ितवादी जनकुमारी राईले अिधकार ा
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अिधकारी र अदालतसम समेत कसरु वीकार गरी
बयान गरेको देिखने ।
मामा रामबहादरु राईले अ यिधक मा ामा
मादक पदाथ सेवन गरेर माइजू तथा भाइ बिहनीलाई
समेत गाली गलौज गरेर कुटिपट गन, घरमा ब न
निदने गरेकाले माइजूले अकाको बिनबतु ो गरी हलो
जो ने, घर छाउनेस मको काम गरी जीवन गज
ु ारा
गद आउनु भएकोमा िमित २०७३।०२।०४ गते
बेलक
ु मामा रामबहादरु राईको मृ यु भएको खबर पाई
घटना थलमा पु दा टाउकोमा चोट लागी रगता मे
भएको मामाको लास घरको दलानमा र आँगन तथा
करेसाबारीमा समेत रगत लागेको देखी के कसरी मृ यु
भएको भनी माइजूलाई सो दा म िदनभरी मकै गोडेर
घरमा आएका बेला मामाले मादक पदाथ सेवन गरेर
मातेर घरमा आई मलाई िविभ न कारको अ ील
श दले गालीगलौज गरी अक मािनससँग सतु ेको बात
लगाएर कुटिपट गन थालेकाले मैले पिन रस था न
नसके र यही मकै गोडेर याएको कोदालोले टाउकोमा
हानेर ढालेक मा के ही समयपिछ हेन जाँदा मृ यु भएछ
भनी माइजूले भ दा थाहा पाएको हँ भनी िवमल राई
तथा िनशा राईसमेतले सोही बेहोरा खल
ु ाई कागज
ग रिदएको पाइ छ । िमित २०७३।२।५ मा भएको
घटना थल लास जाँच मचु ु का, िमित २०७३।२।२०
को व तिु थित मचु ु कामा खल
ु ाएको बेहोरा, The
cause of death is due to head injury
produced by b।unt force भ ने बेहोराको मृतक
चंखे भ ने रामबहादरु राईको पो माटम रपोट, मौकामा
बिु झएका िवमल राई र माधव साद राईले अदालतमा
आई गरेको बकप समेतबाट ितवादी जनकुमारी
राईले हानेको कोदालोको हारबाट मतृ क रामबहादरु
राईको मृ यु भएको कुरामा िववाद नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादीउपर आ नो छोराको िकटानी जाहेरी परेको,
ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत बयान गदा

कसरु लाई वीकार गरी बयान गरेको, जाहेरवाला
अमृतबहादरु राई तथा मौकाको कागज गन वादीका
गवाह िवमल राई र तीलकबहादरु राईले अदालतमा
आई बकप ग रिदएकोसमेतका माणबाट ितवादीले
हार गरेको कोदालोको चोटको कारणबाट मृतक
रामबहादरु राईको मृ यु भएको पिु भएकोले ितवादी
जनकुमारी राईले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी १३(३)
नं. बमोिजम कसरु गरेको देिखँदा कसरु ठहरको
स ब धमा सु ले गरेको फै सला सदर गरेको उ च
अदालत िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुंगाको
िमित २०७४।७।२६ को फै सला मनािसब नै देिखँदा
सदर ह छ । मल
ु क
ु फौजदारी (संिहता) ऐन, २०७४
मा सव वको सजायस ब धी यव था नरहेको र सो
संिहताको दफा ४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै
कसरु बापत सव वको सजाय हने रहेछ भने यो ऐन,
ार भ भएपिछ य तो कसरु मा सजाय गदा सव व
हने गरी सजाय ग रने छै न” भ ने यव था रहेको र
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसरु का स ब धमा
कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारणका बखत
कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने घटी
सजाय हने गरी िनधारण गनपनछ”
भ ने यव थाको
ु
स दभमा के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
बमोिजम अब सव व गन नपन हँदा ितवादीलाई
ज मकै दस म हने ठहर गरेको फै सला कानूनअनक
ु ूल
नै देिखने ।
अब सु र पनु रावेदन अदालतबाट यी
ितवादी जनकुमारी राईलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गरी फै सला भए
पिन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष
कै द गन गरी य भएको रायका स ब धमा िवचार गदा
मतृ क र यी ितवादी पित प नी भएको तथा मतृ क पितले
मादक पदाथ सेवन गरी वारदातअिघसमेत पटकपटक
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अ ील श दले गाली गलौज गद कुटिपट गन गरेको
तथा वारदातको िदनसमेत मादक पदाथ सेवन गरी
िदनभरी मकै गोडी थिकत भएर आएक ीमतीलाई
अ ील श दले गाली गलौज गद कुटिपट गरेको कारण
पितबाट तािडत (Battered woman syndrome)
हनु परेको ीमतीले आफूलाई उठेको रस था न
नसके र घटना थलमै भएको कोदालोले हार गरेको
अव थामा मृतकको मृ यु भएको अव था देिख छ ।
िनज ितवादी अकाको बिनबतु ो गरी छोराछोरीको
पालन पोषण िश ािद ा गरी जीिवकोपाजन गरी
आएक , पितको मृ यक
ु ो बारेमा अनस
ु धान र अदालती
ि यामा समेत घटना सिव तार उ लेख गरी सहयोग
पु याएकोसमेतलाई समि गत पमा ि गत गदा
ीमान्लाई मानपनस
मको रसइवी, पूवयोजना, कुनै
ु
वाथ र िलने खाने उ े य ितवादीको रहेको देिखँदनै ।
अपराध गनु पदाको पृ भूिम, अव था र प रि थितलाई
हेरी िवचार गदा िनज ितवादी जनकुमारी राईलाई
ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पन देखी मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तीको १८८ नं बमोिजम १० (दश)
वष कै द सजाय गन राय य गरेको उ च अदालत
िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुंगाको िमित
२०७४।७।२६ को फै सला मनािसब नै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फागनु १ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-RC-००५१, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. िदलबहादुर िसंह
ितवादीसरहका सहअिभयु
ितवादी
अ बरबहादरु िसंहलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. को कसरु अपराधमा ऐ. महलको १३(३)
बमोिजम ज मकै दको सजाय हने गरी सदु रु पि मा चल

े ीय अदालत, िदपायलको िमित २०४८।२।२० को
फै सला सदर हने ठहरी यस अदालतबाट समेत िमित
२०५१।२।१८ मा साधक फै सला भएको देिखने ।
ितवादी िदलबहादरु िसंहसमेतको योजना
मतु ािबक मृतक पिव ादेवीको गरगहना लटु ् न िनजको
घरमा भएको िनज िदलबहादरु िसंहले मतृ क पिव ादेवी
िसंहलाई खु ा समाती उ ानो पारी अ बरले छातीमा
घडुँ ा राखी घाँटी िथिचरहेको अव थामा म च देव
जैशी कोही आउला भनी हेरी बािहर ढोकाको चक
ु ुल
लगाई बसेको, मतृ कले िचनेकाले मारेका ह भनी
अ बरबहादरु ले बताएका हन् भनी सहअिभयु
धनु भ ने च देव जैशीले अनस
ु धान अिधकारी
तथा अदालतसम समेत यी ितवादी िदलबहादरु
िसंहसमेतको संल नतामा पिव ादेवीको ह या गरी
िनजले लगाएको गरगहना लगेको हो भनी बयान गरेको,
धनु भ ने च देव जैशी, अ बरबहादरु िसंह र िदलबहादरु
िसंहसमेत तीनजनाले नै पिव ादेवी िसंहलाई कत य
गरी मारेकोमा मलाई िव ास ला छ भ ने रणबहादरु
िसंहसमेतका मािनसह ले िमित २०४२।२।१५ मा
लेखाई िदएको सजिमन मचु ु का, जाहेरी दरखा त,
लास जाँच मचु ु का, हरी ितवेदनसमेतका िमिसल
संल न माण कागजह बाट ितवादी िदलबहादरु
िसंहसमेतको कत यबाट मृतक पिव ादेवी िसंहको
मृ यु भएको पिु हन आउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी
िदलबहादरु िसंहसमेतको संल नतामा पिव ादेवीको
ह या गरी िनजले लगाएको गरगहना लगेको हो
भनी ितवादी धनु भ ने च देव जैशीले यी
ितवादीसमेतलाई पोल गरी अनस
ु धान अिधकारी तथा
अदालतसम बयान गरेको, यी ितवादी िदलबहादरु
िसंह आरोिपत कसरु वारदातमा आफू संल न नभएको
भए अदालतमा उपि थत भई आफूउपरको आरोपलाई
लगत िस गनपनमा
सो नगरी िनज ितवादी हालस म
ु
पिन फरार रहेको, ियनै ितवादीसरहका सहअिभयु
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ितवादी अ बरबहादरु िसंहलाई ितवादी धनु भ ने
च देव जैशीको पोलसमेतका आधारमा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. को कसरु अपराधमा
ऐ. महलको १३(३) बमोिजम ज मकै दको सजाय हने
गरी यसै अदालतबाट समेत िमित २०५१।२।१८
मा साधक सदरसमेत भएको देिखएकोसमेतका
सङ् किलत सबदु माणका आधारमा यी ितवादी
िदलबहादरु िसंहलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु दार ठह याई
ज मकै दको सजाय गन गरी भएको सु बझाङ िज ला
अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी उ च अदालत
िदपायलबाट िमित २०७४।१२।१८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: धनबहादरु काक
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फागनु १ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. १०
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७४-RC-००८०, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. ता सी लामा तामाङ
ितवादी ता सी लामा तामाङ तथा
जाहेरवाला एवम् मतृ कसमेतका मािनसह िमित
२०४४।०७।०३ मा गंगा साद ढकालको घरमा
तास खेली बसेको अव थामा
साद पौडेलले
जहरमानसँग . ५।- मा दा .१० को नोट िदई
सो १० पैयाँ साट् नका लािग वदसेर राईलाई
िदँदा िनजले याितिदएका कारण िववाद भएको
अव थामा सो िववाद बढ् न गई यसमा संल न हन
पगु ेका चामहक राईलाई यी ितवादी ता सी लामा
तामाङले कोदालाको पासोले हानेपिछ िनज चामहक
राई बेहोस भई लडेकोमा पिछ उठी घरितर गएको र

भोिलप ट िनजको मृ यु भएको भ ने जाहेरी बेहोरा
रहेको देिख छ । मौकामा अनस
ु धान अिधकारीसम
कागज गन मािनसह धनबहादरु राइ, जहरमान लामा
तामाङसमेतले ितवादी ता सी लामा तामाङले
कोदालोको पासोले िहकाएको कारण चामहक राइको
मृ यु भएको हो भनी लेखाएको देिख छ । मतृ कको
ीमती कृ णमाया राइले समेत मौकामा कागज गदा
ितवादीकै चोट हारबाट मृतकको मृ यु भएको हो
भनी लेखाएको देिख छ । वादी प का सा ी घटनाका
य दश गोकुलबहादरु भज
ु ेलले मतृ क चामहक
राईलाई ितवादी ता सी लामा तामाङले कोदालोको
पासोले टाउकोमा हानेको म आफै ँले देखेको हँ ।
सोही कुटाइको कारण मतृ कको मृ यु भएको हो भनी
बकप गरेको देिख छ । मृतकको टाउकोमा दािहनेप
कानको के ही मािथ सिु नएको ज तो देिखएको भ ने
बेहोराको मतृ कको लासजाँच कृित मचु ु का रहेबाट
ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु भएको देिखने ।
घटना वारदातका य दश गोकुलबहादरु
भज
ु ेलले अदालतमा गरेको बकप , लास जाँच कृित
मचु ु का, मृतकक ीमती कृ णमाया राई, अनस
ु धान
अिधकारीसम कागज गन मािनसह धनबहादरु
राइ, यी ितवादीकै दाजु जहरमान तामाङको भनाइ,
सह ितवादी सरणबहादरु तामाङसमेतको बयान,
लासजाँच कृित मचु ु कासमेतका माणबाट यी
ितवादी ता सी लामा तामाङले नै मतृ क चामहक
राईलाई कोदालाको पासोले हानी सोही चोटका
कारण मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १३(१) को कसरु थािपत हन
आएको देिखँदा कसरु कायम गरेको हदस म सु
खोटाङ िज ला अदालतको िमित २०७३।८।१९ को
फै सला र सो सदर गरेको उ च अदालत िवराटनगर
अ थायी इजलास ओखलढुंगाको िमित २०७४।४।३२
को फै सला िमलेकै देिखने ।
ितवादीले मतृ कलाई मानु पनस मको
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पूव रसइवी र मनसाय रहे भएको भ नेसमेत
कही ँकतैबाट नदेिखएको र वारदातमा जोिखमी
हितयारको योग नभई कोदालाको पासोको योग
भएको, वारदात २०४४।७।३ को भई लामो समय
मल
ु लबी रहेको, त कालीन अव थामा यी ितवादीको
िववाह नभएको किललो उमेरको यि देिखएकोमा
लामो समयको अ तरालमा हाल िनजको िववाह
भई प रवार, छोरा छोरीसमेत रहेको भ ने भई यस
अव थामा ऐनबमोिजम सजाय गदा चक पन जाने
देिखयो । तसथ यस स दभमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८
नं. बमोिजम यी ितवादी ता सी लामा तामाङलाई
८ वष कै द गदा पिन यायको म सद पूरा हने देिखँदा
िनज ितवादी ता सी लामा तामाङलाई ८ वष कै द
सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७५ साल चैत २८ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७५-CI-०६७३, िनषेधा ा,
कृ णबहादरु गु ङ िव. फागुराम आलेमगर
िक.नं ८८९ र ८९० को िसमानामा िववाद
भई ियनै िनवेदक र िवप ी भएको ज गा िखचोला
मेटाई चलन चलाइ पाउँ भ ने तनहँ िज ला अदालतमा
मु ा परी वादी दाबी नपु ने ठहर भई तहतह हँदै
सव च अदालतबाट समेत दोहो याई हेन अनमु ित
ा नभएकोसमेतबाट िखचोला मु ा अि तम भएको
िमिसल संल न कागजातबाट देिखयो । अक तफ
िवप ी यथ ले आ नो िक.नं ८८९ को ज गामा
क पाउ ड लगाइसके को भ ने िमिसल संल न िलिखत
जवाफसाथ पेस गरेको फोटोबाट समेत देिखने ।
िनषेधा ाको आदेश जिहले पिन कसैको
कानूनी हक हनन् हनस ने आशङ् काको अव थामा
जारी हने आदेश हो । िवप ीले िलिखत जवाफसाथ पेस

गरेको फोटोह समेतबाट उ िववािदत थानमा काम
स प न भइसके को देिखयो । यसरी यथ ले आ नो
ज गा छु ाई आ नो ज गामा पखाल लगाइसके को
स ब धमा अदालतमा पेस भएको माणबाट समेत
िनषेधा ाको आदेश जारी गरी रहन परेन, रट िनवेदन
खारेज ह छ भनी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट
भएको आदेश िमलेकै देिखने ।
अत: उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
आ नो ज गा छु ाई आ नो ज गामा पखाल
लगाइसके को देिखएको र िनवेदकले माग दाबी िलएको
िवषयमा काय स प न भइसके को भ ने देिखएको
भनी रट खारेज हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
पोखराबाट िमित २०७५।२।२ मा भएको आदेश
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल असार १ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-CI-०९४४, अंश
चलन, रामझ रया थ नीसमेत िव. जोधा चौधरीसमेत
वादी र ितवादीह िबच नातामा िववाद
देिखँदनै । ियनीह िबच िविधवत् पमा अंशब डा
भएको भ ने कही ँकतैबाट देिखँदैन । यी वादी
ितवादीका बाबु सदु न चौधरी र आमा फु क चौधरीको
ितउ र बेहोराबाट पिन ियनीह िबच हालस म
अंशब डा नभएको भ ने नै देिख छ । पनु रावेदक
ितवादी रामलाल र रामझ रयाले समेत आफूह िबच
अंशब डा भएको भनी भ न सके को अव था छै न । यस
अव थामा यी वादी ितवादीह िबच अंशब डा गन
गरेको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
रामलाल चौधरी र रामझ रया थ नीको
नाउँमा रहेका बकसप बाट ा िक.नं. ३४८ र
३५०को ज गा ब डा गरेको िमलेको छ छै न भनी
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सोतफ हेदा उ िक.नं. का ज गा यी पनु रावेदक
ितवादीह ले िमित २०४३।११।०४ मा आ नो
जेठो बाबु / ससरु ा नारायण खाँबाट बकसप बाट ा
गरेको देिख छ । उ िमितमा यी वादी ितवादीका
बाबहु िविधवत् पमा अंशब डा भई िभ न भएको
देिखँदैन । िमित २०४६।३।१२ मा मा यी वादी
ितवादीह बाबु सदु न चौधरीले आ नो दाजु वादी
ितवादीका जेठो बाबु नारायण खाँबाट अंश भरपाई गरी
छु ी िभ न भएको देिख छ । यसरी वादी ितवादीका
बाबु सदु न चौधरीले िमित २०४६।३।१ मा अंश भरपाई
गरी दाजु नारायण खाँबाट छु ी िभ न भएबाट सो
िमितस म वादी ितवादीका बाबहु सगोलमै रहेभएको
भ ने देिख छ । य तो अव थामा सगोलका जोसक
ु ै का
नाउँमा रहेको स पि सगोलको स पि मा नु पन
ह छ । यही सगोलमा रहेको अव थामा सगोलको
स पि ितवादी सदु नका दाज,ु फू क का जेठाज,ु
पनु रावेदक ितवादीह र यथ वादीह का जेठा
बाबु नारायण खाँले आ नो नाउँमा रहेका उि लिखत
िक.नं.३४८ र ३५० का ज गाह भाइका जेठा छोरा
र बहु ारी रामलाल चौधरी र रामझ रया थ नीलाई
बकसप पास गरी िदएबाट बाबु सगोलमा रहँदाकै
अव थामा ा भएको देिख छ । यसबाट वादी
ितवादीका बाबु सदु न चौधरी र आमा फु क चौधरीले
आ नो भागमा पन अंश व प उ ज गा दाजु
नारायण खाँबाट जेठा छोरा बहु ारीको नाउँमा िलएको
हो भनी ितउ रमा िलएको िजिकर पिु हने देिखने ।
अत: िफराद दाबीबमोिजम ितवादीह बाट
पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत स पूण
ज गाह लाई ६ भाग लगाई ६ भागको ३ भाग अंश
वादीह लाई िदलाई चलनसमेत चलाइ पाउने
ठहर गरी सु सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।६।१५ मा भएको फै सलालाई सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०७०।११।६

को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ताराकुमारी शमा
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७५ साल फागनु १२ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७५-WH-०२१२, ब दी य ीकरण
ई र प ली मगर िव. धािदङ िज ला अदालत,
धािदङसमेत
िनवेदक ई र प ली मगरलाई धािदङ
िज ला अदालतबाट भएको फै सलाले िबगोबमोिजम
. ३,२३,०००।– ज रवाना गरी सो ज रवानाबापत
कै दमा नै रा ने भनी प
पमा बोिलसके को
अव थामा सािबक मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
महलको ३८(१) नं. बमोिजम नै कै दी पज
ु िदनपु न
ह छ । सो ज रवानाबापत कै द नै हने भ ने फै सला
भएकोबाट सो ज रवानाबापत के कित कै द हने
भ ने नस म रहेकोमा सु अदालतको तहिसल
शाखाबाट पिन िमित २०७५।९।३० मा यी िनवेदकको
हकमा सािबक मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
३८(१) नं. बमोिजम नै कै द वष ४ कायम गरी कै दी पज
ु
िदएकोमा सव च अदालतको िमित २०७५।१०।१०
को प रप बमोिजम पनु ः २०७५।११।३० मा मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
१६५(८) बमोिजमको संशोिधत कै दी पज
ु पठाएको
देिखँदा सु अदालतबाट यी िनवेदकको हकमा जारी
गरेको कै दी पज
ु कानूनस मत नै रहेको देिखने ।
सािबक मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
३८(२) नं. को यव था मूलतः कुनै यि लाई
कुनै कसरु मा ज रवाना मा को सजाय भई ज रवाना
नितरेको अव थामा मा लागू ह छ । तर यी िनवेदक
ई र प ली मगर सािबक मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
२० नं. बमोिजमको कसरु मा . ३,२३,०००।–
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ज रवाना भई सो ज रवानाबापत कै दमा नै ब नु पन
भनी प पमा फै सलाले नै बोिलसके को अव था
छ । फै सलामा य बोलीबाट यी िनवेदकले आफूलाई
लागेको उ ज रवानाबापतको रकम मा ितरी
बझ
ु ाई फौजदारी दािय वबाट उ कन स ने ि थित यो
होइन । यसकारण पिन िनजको हकमा सािबक मल
ु क
ु
ऐन, द ड सजायको महलको ३८(२) नं. को यव था
आकिषत नभई ऐ. महलको ३८(१) नं. को यव था नै
आकिषत हने देिखने ।
यसरी चोरीको २० नं. को कसरु कायम भई
िबगोबमोिजम ज रवाना भई ज रवानाबापत कै दमा
नै ब नपु न भनी प पमा फै सलामा बोिलसके को
ि थितमा द ड सजायको ३८(१) नं. को यव था नै
आकिषत हने हँदा य ता कसरु मा चोरीको १४(३) नं.
तथा द ड सजायको ३८(२) नं. को यव था लागू गरी
ितवादीलाई िनजको फौजदारी दािय वबाट मु गन
िम ने नदेिखने ।
िनवेदक ई र प ली मगरले
ततु
ब दी य ीकरणको रट िनवेदन िमित २०७६।३।४
मा यस अदालतमा दता गराएको देिख छ । मल
ु क
ु
फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा १६५(८) मा िबगो
रकमलाई कै दमा प रणत गदा एक िदनको तीन सय
पैयाँका दरले कायम गरी कै द गनपन
ु भनी यव था
गरेको पाइ छ । यसै कानूनी यव थालाई काया वयन
गनका लािग सव च अदालतबाट च.नं. १८४१ िमित
२०७५।१०।१० मा सबै अदालतह मा यसस ब धी
प रप समेत जारी भएको ि थित हँदा यी िनवेदक
ई र प ली मगरलाई सु धािदङ िज ला अदालतको
तहिसल शाखाबाट िमित २०७५।९।३० मा िनजको
नाउँमा बे जु रहेको कै द ३ वष १० मिहना २८ िदनको
पिहलो कै दी पज
ु र पनु ः िमित २०७५।११।३० मा
मल
ु क
ु फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा १६५(८)
बमोिजम यी िनवेदकलाई फै सलाले लागेको ज रवाना
.३,२३,०००।– बापतमा १ िदनको . ३००।–

का दरले हन आउने कै द २ वष ११ मिहना १८
िदन कायम हने भनी कारागार कायालय, धािदङमा
पठाएको संशोिधत कै दी पज
ु िदएको देिखयो । उ
कै दी पज
ु कानूनस मतको नै देिखँदा बदर गनपन
ु
अव था नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणसमेतबाट
यी िनवेदक ई र प ली मगरलाई सु धािदङ िज ला
अदालतबाट िमित २०७५।९।३० मा िदइएको कै दी
पज
ु लाई संशोधन गरी पनु ः िमित २०७५।११।३० मा
िदइएको संशोिधत कै दी पज
ु समेत कानूनस मतको नै
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद पौडेल
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७६ साल साउन ७ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-CI-१५३९, राि य वनको
ज गाको दता बदर, गोिव द साद सापकोटासमेत िव.
शंकरनगर सामुदाियक वन उपभो ा सिमित, प देही
वन सु ढीकरण उ च तरीय आयोगले िमित
२०४६।१०।१७ मा गरेको िनणयबाट िसजना भएको
ततु िववाद र ततु िववादसँग सरोकार रा ने
मु ाका प ह २०५२ सालदेिख नै मु ामा संल न
रहे भएको पाइ छ । एकातफ पनु रावेदकह आफूले
आयोगबाट पाएको ज गा भिनरहेका छन् भने
िवप ीह को िजिकर हेदा सािबक आन दवन गा.पं. को
हाल शंकरनगर वडा नं. “३ञ” भ ने उ लेख भई नापी
नै भएको छै न, भ ने छ । िमिसल संल न फोटाह हेदा
सो े मा हकका खसिहतको घना जंगल देखाइएको
छ र सो े मा पनु रावेदकह ले घरबास खेतीपाती
आिद के ही गरेका छै नन् भ ने िजिकर िलइएको छ ।
साथै सामदु ाियक वन भनी दईु वटा उपभो ा सिमितह
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कायरत रहेको भ ने पिन कुरा उठाइएको छ । यसरी
२०५२ सालदेिख हालस म मु ाका प ह ले मु ा
खेिपरहेका र हैरानी बेहोरी रहेको अव था देिखयो ।
यस ि थितमा पिन उ च अदालत आफै ँ ले हेरी मु ाको
टुङ्गो लगाउनु पन देिखने ।
िज ला वन कायालयबाट िमित
२०६५।२।२५ मा भएको नाप न सा मचु ु कामा
ितवादीह लाई संल न गरी गराई िनजह लाई
मचु ु काको रोहबरमा राखी सिहछाप गराएको पिन
देिखँदैन । यस अव थाले एकतफ पमा नाप न सा
भएको भ ने नै देिखन आयो । माण संकलनको
काय गदा मु ाका प ह लाई मौकामा नै सो कायको
जानकारी हनु पन, प ह लाई सहज उपि थितको
काय वातावरणमा काय स प न भएमा याियक
कायले व छता पाउने र देिखने ह छ । कायिविध
कानून योग गदा व छतामा आधा रत र के ि त
हन पन ह छ । व छता नै यायको आधार हो । साथै
पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०६०।३।३१ मा र
सव च अदालतबाट िमित २०६३।१०।२६ मा भएको
फै सलाको मूल उ े य पिन मु ाका प ह िबचमा
िववादको सनु वु ाइ हँदा व छ र शी सनु वु ाइ हनपु छ
भ ने नै देिखने ।
अतः उ लेख भएको कानूनी यव था
एवम् पृ भूिमसमेतलाई िवचार गदा ततु िववादका
स ब धमा उ च अदालतबाट नाप न सालगायत
आव यकताअनस
ु ार जो जो बु नपु न हो बझ
ु ी िनणय
गदा िववादको िवषय िछटोछ रतो पमा टुङ्गो ला न
स ने हँदा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िनणयका
लािग पनु ः िज ला वन कायालयमा पठाउने भनी भएको
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी गरी िदइएको छ । अब
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा १४ समेतको
यव था र चिलत कानूनबमोिजम िववािदत ज गाको
नाप न सालगायत िववादको िवषयमा जो बु नु पन
हो बझ
ु ी उ च अदालत दाङ, बटु वल इजलासबाट

पनु : इ साफ गनु भनी मु ाका प ह लाई तारेख
तोक िमिसल उ च अदालत तल
ु सीपरु दाङ, बटु वल
इजलासमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ यौपाने
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ११
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या.
ी बमकुमार
े , ०७५-WH-०१७७,
ब दी य ीकरण, राजकुमार खड् गी िव. लिलतपुर
िज ला अदालत, (तहिसल शाखा) समेत
लिलतपरु िज ला अदालतबाट मल
ु तबी
जगाई िमित २०७०।११।२६ मा पिहलो पटक िनवेदक
राजकुमार खड् गीलाई कै द वष २ (दईु ) र ज रवाना
.१,००,०००।– (एक लाख) हने ठहरी फै सला भई
फरारी भएको कारणले िनजको नाममा लगत किसएको
भ ने र दो ो मु ामा िमित २०७३।१।१४ को
फै सलाले ३ (तीन) वष कै द .१,५०,०००।– (एक
लाख पचास हजार) ज रवानाको सजाय भएको भ ने
देिख छ । यसरी पिहलो मु ामा िनवेदक फरार रहेको
भ ने बेहोरालाई वयम् िनवेदकले वीकारेको अव था
एकातफ देिख छ भने अक तफ दो ो घटनालाई
िलएर यसमा भएको फै सलाले अक सजाय तोिकएको
पाइ छ । यसरी िमित २०७३।१।१४ मा भएको
फै सलाअनस
ु ार लागेको सजायबापत कै दको हकमा
कै द बसी भु ान ग रसके कोले पिहला भएको
फै सलाअनस
ु ारको कै द यसैमा गाभी कै दको हद
तोक कै द असल
छुटै कै द असल
ु गनपनमा
ु
ु गन
काम भयो भनेको स दभमा िमित २०७०।११।२६
मा िनवेदकउपर चलेको लागु औषध मु ामा िनवेदक
हािजर भई पैरवीमा नबसी फरार रही फरारीकै
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हैिसयतमा सो मु ा फै सला भएको अव थामा द ड
सजायको ४१ नं. को कानूनी ावधानबमोिजम फरारी
रहेको कारणबाट कै दको हद तोक अ मु ामा भएको
कै दसमेत गािभने सिु वधा र सहिलयत िनवेदकलाई
ा त हने अव था देिखँदैन । द ड सजायको ४१
नं.को सो यव थाअनस
ु ार सिु वधा ा गनलाई
फरारीको अव था नभएको हनैपछ । जहाँस म मलाई
कै दको सजाय तोक पठाउँदा पिहलेको लगत नहेरी
िकन ३ (तीन) वष कै द र .१,५०,०००।– (एक
लाख पचास हजार) ज रवाना मा तोके र पठाइयो
भ ने िनवेदकको भनाइ रहेको छ, सो भनाइले लागेको
सजाय कै द र ज रवाना असल
ु गन कुरामा कुनै ताि वक
फरक पानसमेत देिखँदनै । अदालतले िनवेदकलाई
लागेको लगतबमोिजमको कै द र ज रवाना असल
ु गन
ि याअ तगत िनवेदकलाई प ाउ गरी कै दमा रा न
पठाएको र कै दको हद माग गन िनवेदकले पिहले चलेको
मु ामा जु हािजर िथएँ भनी भ न नसक फरार रहेको
कुरालाई र आफूले सो अपराध गरेको त य उ
पिहलो मु ामा लागेको ज रवाना दािखल गरेबाट पिन
वयम् वीकारेको अव था हँदा िनवेदकको हकमा
द ड सजायको ४१ नं. को अि तम हरफमा भएको
यव था आकिषत हने नदेिखने ।
िनवेदक राजकुमार खड् गीको िनवेदन
बेहोराबाट नै पटकपटक कसरु अपराधको वारदात भई
कसरु कायम भएको उ लेख भएको देिखँदा यसतफ
अ िववेचनाको आव य ा देिखँदैन । मूल कुरा
िनवेदकउपर अिभयोगप दायर भएको अव थामा
अदालतमा पपु को लािग उपि थत िथए वा फरार िथए
भ नेतफ हेदा, िमित २०६७।३।११ मा चलेको मु ामा
िमित २०६८।५।१८ गते फै सला हँदा यी िनवेदकको
हकमा मल
ु तबी रहेको र िमित २०७०।११।२६ मा
२(दईु ) वष कै द र .१,००,०००।– (एक लाख)
ज रवाना हने ठहरी फै सला भएको र ज रवाना
ित रसके को भनी िनवेदक वयम्ले िनवेदनमा उ लेख

गरी लेखाएको देिख छ । सो िमिसलमा िनज पपु को
लािग उपि थत रहेको भ ने नदेिखई फरारी रहेको
भ ने देिखँदा फरारी अव थामा िनवेदकबाट भएको
कसरु ज य अक वारदातको स दभमा िनणय हँदा
िनजलाई तोिकएको सजायमा द ड सजायको ४१ नं.
को यव थाले फरारी रहेको िमिसलमा तोिकएको कै द
सजाय गािभन नस ने भई थिपने देिखँदा फै सलाले
तोिकएको कै दको सबैभ दा ठूलो हदमा अ कै दको
सजाय नगाभी कै दमा थप गरी गैरकानूनी थनु ामा
रािखएकोले ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी
गैरकानूनी थनु ाबाट मु ग रपाउँ भ ने िनवेदकको
मागदाबीमािथ िववेचना भई उ लेख भएको आधार
माण र कारण तथा कानूनी यव थासमेतबाट उपयु
र मनािसब नदेिखँदा िनवेदकको माग दाबीबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनु नपन ।
अतः फरारीका हकमा फरारीको अव थामा
अक कुनै कसरु कायम भई कै द सजाय तोिकएकोमा
अिघ फरारी अव थामा तोिकएको कै द सजाय पिछ लो
मु ामा तोिकएको कै द सजायको हदमा मल
ु क
ु ऐन,
द ड सजायको ४१ नं. को कानूनी यव थाबमोिजम
गािभने नभई थिपने देिखँदा िनवेदकको िनवेदन
मागदाबीबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हनपु दछ भ ने िनवेदकतफबाट बहसमा उपि थत
िव ान् अिधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । तसथ ब दी य ीकरणको आदेश जारी
भई गैरकानूनी थुनाबाट मु हन पाउँ भ ने िनवेदकको
ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िदपे नाथ योगी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ ९ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७५-RC-००२३, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. रामबहादुर थापा मगर
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ततु मु ामा मतृ क मेनक
ु ा थापा मगरको
टाउको तथा क चटसमेतमा धार नभएको हितयारले
हानेको चोट छन् । घाँटीमा धा रलो हितयारले काटेको
चोट रहेका छन् । मृ यक
ु ो कारणमा समेत ियनै घाउ
चोट रहेकोमा ितवादी सािबत छन् । जाहेरवाला
तथा मौकामा कागज गन मदन थापा मगर, मिनका
घलेसमेतका यि को भनाइले ितवादीको भनाइसँग
ताद यता रही िमिसल माणबाट िनिववाद पमा
घाँटी तथा टाउकोमा ितवादीले छोडेको तथा काटेको
गिहरो चोटबाट कत यमा परी ितवादीक का छी
प नी मृतक मेनक
ु ा थापामगरको मृ यु भएकोमा घटना
भिवत यबाट भएको हो िक भ ने आशङ् का गनपन
ु
अव थासमेत नपाइने ।
घटना कृ ित मचु ु का तथा घटनाको
अव थातफ िवचार गदा ितवादीको दईु प नी
भएकोमा सधै ँ िनजह को िबचमा झगडा हने गरेकोमा
सोको मख
ु कारण मृतक नै भएको ठानी मान योजना
बनाई रातको समयमा प नी सतु ी िनदाएको मौका पारी
पिहले फलामको मात लले टाउको क चटसमेतमा
हार गरी घाइते बनाई त प ात् फलामको धा रलो
हितयार खक
ु ु रीले घाँटीमा रेटी जघ य त रकाबाट
पूवयोजनाअनस
ु ार कत य गरी मारेको ट देिख छ ।
ितवादीको ि याको प रणाम कसैको मृ यु हनबु ाहेक
अ यको क पनासमेत गन सिकने अव था छै न । जनु
मानवीय संवेदनाभ दा बािहरको ू र कृितको ि या
भएको सामा य समझ भएको यि ले समेत इ कार
गन स ने देिखँदनै । य तो अव थामा कानूनको
भावना तथा ममिवपरीत ितवादी अदालतमा समेत
सािबत भएको; सोबाहेक ितवादीको अ य िवक प
नरहेको भ ने मा आधारमा सजाय घटाई पाउँ भ ने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरलाई कानूनस मत भ न
िमलेन भनी पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलामा
राय य भई यी ितवादीको कत यबाट मतृ क मेनक
ु ा
थापा मगरको मृ यु भएको देिख छ । िवभ स त रकाबाट

आ नै का छी ीमतीको योजनाब त रकाबाट ह या
गरेको दे ने य दश सा ीको पमा छोरी रहेको
अव था छ । त काल ा त माणह , छोरीको
बकप , हितयार आिदको बरामदीको अव थामा थप
माणको आव यकता नरहेकोमा अदालतमा आई
सािबती बयान गदमा पनु रावेदन मागबमोिजम सजायमा
छुट िदनु उिचत नहने देिख छ । अतः पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७३।१०।१० को फै सला
साधकको रोहमा सदर हने ।
ितवादी राजकुमार थापा मगरलाई उ च
अदालत पाटनले सव वसिहत ज मकै दको सजाय
ह छ भनी गरेको फै सला निमलेको स ब धमा हेदा
नयाँ कानूनको ार भ भइसके को अव थामा मल
ु क
ु
ऐन, २०२० मा भएको यानस ब धी महलको १३
(१) बमोिजम ितवादी रामकुमार थापा मगरलाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरेको फै सला
िमलेकै देिखए तापिन मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा ४० को उपदफा (२), फौजदारी कसरु
(सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को
दफा ५ र के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९
को उपदफा २ को ख ड (ख) मा रहेको यव था तथा
उ ऐनह २०७५ भा १ गतेदिे ख लागू भइसके को
स दभमा तुत मु ामा ितवादी रामबहादरु थापा
मगरलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय नहने भई
िनज ितवादीलाई ज मकै दको सजाय मा हने ।
इजलास अिधकृत: िड लीराम साई
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १७ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७०-CR-१६६९, ठगी, नेपाल
सरकार िव. कमला खड् का
बैङ्कमा रहेको आ नो खातामा कािटएको
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चेकबमोिजमको िन ेप छै न वा िन ेप भए पिन
पया छै न भ ने जानीजानी कुनै यि ले चेक काटी
कसैलाई िदएमा र यसरी िदएको चेकको भु ानीको
लािग स बि धत बैङ्कमा जाँदा पया िन ेप नभएको
कारणबाट बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट् ने
यि बाट चेकमा उि लिखत रकम र याजसमेत
धारकलाई भराई चेक काट् ने यि लाई सजायसमेत
गन स ने यव था िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४
को दफा १०७(क) मा भएको पाइ छ । खातामा
रकम नभएको जानीजानी चेक काट् ने काय बिकङ
कसरु अ तगत पछ िक भ नलाई पिन बिकङ कसरु
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा िमित
०७३।६।१८ मा भएको पिहलो संशोधनप ात् मा
य तो अव थालाई बिकङ कसरु भिनएको र यस
मु ासँग स बि धत चेक उ संशोिधत अगावैको हँदा
उ संशोिधत यव था ततु िववादमा आकिषत
हने पिन देिखँदैन । अब यी जाहेरवालासँग कुनै कानूनी
उपचार छ छै न भ ने स ब धमा हेदा, चेक अनादर मु ा
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूचीमा
समावेश नभई दिु नयावादी भई च ने कृ ितको
दिखएकाले सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा २७ बमोिजम जाहेरवालाह ले ततु
मु ा िविनमेय अिधकार प ऐन, २०३४ को दफा
१०७(क) अनस
ु ार कारबाही चलाउन सकार गरेमा
िनज जाहेरवालाह लाई वादी प कायम गरी ततु
मु ाको िमिसलबाटै चेक अनादरतफ कारबाही िकनारा
गरी िदने ठह याई भएको काठमाड िज ला अदालतको
फै सला सदर हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट फै सला भएबाट यी जाहेरवालाह ले कानूनी
उपचार पाउने बाटो खल
ु ेकै देिखने ।
ततु मु ाको त य तथा मु ा दोहो याउने
िन सामा उि लिखत मु ाको त यमा एक पता
नभएकोबाट सो िन सामा खेमराज भ िव. नेपाल
सरकार भएको २०६४ सालको फौ.प.ु नं. ०५३२,

फै सला िमित ०६७।३।१ (स.अ.बल
ु ेिटन २०६७,
वष १९, अङ् क १५ मङ् िसर १, पूणाङ् क ४४१३
प.ृ २७) उि लिखत आधारसँग तथा पनु रावेदन
िजिकर एवम् नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७०।४।३१ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. १२
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७२-CR-११५२, जबरज ती
र नकबजनी चोरी, नेपाल सरकार िव. छे दा रानासमेत
ततु मु ामा अिभयोगप को माण ख डमा
उि लिखत ितवेदक, बरामदी मचु ु कामा सा ी ब ने
यि ह , व तिु थित मचु ु का र मू य मचु ु कामा
सा ी ब ने यि ह लाई वादी प ले अदालतसम
उपि थत गराई बकप गराउन सके को देिखँदनै ।
यसैगरी माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम
अदालतसम परी ण नभएको सा ी माणलाई
माणको पमा हण गरी य तो माणलाई आधार
बनाई फौजदारी अपराधमा कसरु ठह याउन िम ने
हँदैन । ततु मु ामा ितवादीह ले अदालतमा
आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेका छन् भने
य तो अव थामा अदालतसम उपि थत भई परी ण
नै नभएको सा ी माणको अभावमा अिधकार ा
अिधकारीसम भएको ितवादीह को सािबती बयान
र बरामदी मचु ु काको आधारमा मा ितवादीह लाई
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दोषी मानी आपरािधक दािय व वहन गराउनु फौजदारी
यायको िस ा तबमोिजम िम ने नदेिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत मु ाको त य, आधार,
कारण र माणह बाट समेत ितवादीह छे दा
राना र भितज भ ने रामिनवास रानाले अिभयोग माग
दाबीबमोिजम चोरी गरेको पिु ट नभएको भनी अिभयोग
माग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको त कालीन
पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित २०७२।६।१०
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
साथै ितवादी िप टु भ ने वण रानाले
पनु रावेदन गरेको नभए तापिन प रवितत कानूनी
यव थाको हकमा िवचार गनु मनािसब नै देिखँदा
सु कै लाली िज ला अदालतले ितवादी िप टु भ ने
वण रानालाई सािबक मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको
१२ र १४(१)(२) नं. बमोिजम ४ मिहना १५ िदन कै द
र .३,५९,२५०।- ज रवाना हने र ऐजनको १४(२)
नं. बमोिजम ज रवाना बापतसमेत कै द हने हँदा ज मा
४ वष ४ मिहना १५ िदन कै द भई सु कै लाली
िज ला अदालतको तपिसलको देहाय (१) बाट िमित
२०७५।९।१५ मा कै द भु ानसमेत भइसके को देिखँदा
प रवितत कानून मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा २४२ र के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन,
एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को
दफा ३९(२) (ख) बमोिजम घटी सजाय हनेतफ कै द
भु ान गरी थनु ामु भइसके को देिखँदा यसतफ
िवचार ग ररहनु नपन ।
इजलास अिधकृतः मनु ा अिधकारी (ढकाल)
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
काशकुमार ढु ंगाना, ०७२-CR-१४५२, बहिववाह,
नेपाल सरकार िव. शोभा े गु ङ
अ जानमा सौता हन जाने मिहलालाई

उसको हने पितको पिहले नै िववाह भई अक ीमती
भएको भ ने त यको जानकारी उसलाई िथयो भ ने
प माणको अभावमा कसरु दार ठहर गरी सजाय
गन िम दैन । ततु मु ामा िमिसल संल न माणबाट
यी ितवादी शोभा े ले रिव
े को घरमा जेठी
ीमती पिन छन् भ ने कुरा जानी बिु झकन िववाह
गरेको हो भ ने त य िनिववाद पमा पिु हन सके को
नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, िवहावरीको महलको १० नं.
मा भएको यव थानस
ु ार वा नी मािनसले बहिववाह
गरेकोमा जानीजानी गरेको हो वा नजािनकन यो
मह वपूण ह छ । ततु िववादमा ितवादी शोभाको
बयानबाट नजािनकन िववाह गरेको देिखँदा िनजलाई
पनु रावेदन अदालत पोखराले सोही आधार टेक
सफाइ िदने गरी भएको फै सला कानूनस मत िमलेकै
देिख छ । ितवादी शोभाले ितवादी रिव को जेठी
ीमती छ भनेर जानीजानी िववाह गरेकोले िनजलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग िमिसल
स ब दवु ै ितवादीह को बयानसमेतको आधार
कारणबाट सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत मु ाको त य, आधार र
कारणह बाट समेत ितवादी रिव
े को घरमा
जेठी ीमती छ भनी जानीजानी िववाह गरेको नभई
अ जानवस िववाह गरेको देिखँदा िनज ितवादी शोभा
े लाई वहिववाहमा सजाय हने गरी गरेको सु तनहँ
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी सफाइ पाउने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित
२०७२।८।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
क यटु रः मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शभु म् ।
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इजलास नं. १४
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७३-CR-०३८१, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. ई ा कुमाल
मृतक र ितवादी ई ा कुमालिबच
दैिनकजसो मादक पदाथ सेवन गरी झगडा गन कुटिपट
ग ररहने भ ने देिखनाले मौकामा उठेको कुनै कुरामा
रस था न नसक र ए कासी ढुंगा हार गरेको भ ने
कुरा िमिसल संल न माण कागजातबाट पिु हन
सके को नपाइने । ीमान्लाई मारी िद छु भनी ई ा
कुमालले भनेक र उ िदन दवु ै ीमान् ीमतीले
र सी खाएको अव थामा एका त ठाउँमा ितवादीले
ढुङ्गाले हानी आ नो ीमान्लाई मारेको भनी घटना
िववरणमा च कला कुमालले मौकामा कागज गरेको
देिखँदा मतृ कले यान मान मनसायले पटकपटक
ढुंगा हार गरेको देिखई त काल उठेको रसका कारण
मृतकलाई हार गदा मरेको भ ने देिखन नआउने ।
ततु वारदातको कृित, त रका तथा
प रि थित हेदा त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १४ नं. आकिषत हने देिखँदैन । यानस ब धी
महलको १४ नं. मा उि लिखत त वह
ततु मु ाको
वारदातमा िव मान रहेको पाइँदैन । यस ि कोणमा
ितवादी ई ा कुमाललाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १४ नं. को कसरु कायम गरी सजाय
गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत पोखराको
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी हने ।
तसथ िववेिचत मु ाको त य, कानूनी यव था
र निजर माणसमेतका आधारबाट ितवादी ई ा
कुमाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१४ नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय गरेको त कालीन
पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित २०७३।२।६ को

फै सला िमलेको नदेिखई के ही उ टी भई ितवादी ई ा
कुमाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
ठहर गरेको सु लमजङ
ु िज ला अदालतको िमित
२०७२।६।१२ को फै सला िमलेको देिखँदा उ
फै सला सदर हने ।
तर मतृ क तथा ितवादी ीमान् ीमती
भएको, िनजह दवु ैजनाले सधै ँजसो मादक पदाथ
सेवन गरी झै-झगडा गन गरेको, ितवादीले जोिखमी
हितयार योग नगरी साधारण ढुंगाले हार गरेको,
ितवादीलाई मृतकले तािडत गरेको कारण एक
अका ित िवतृ णा पैदा भई ह याको वारदात घिटत
हन गएको प रि थितलाई िवचार गदा ितवादी ई ा
कुमाललाई ठहर भएबमोिजमको सजाय गदा चक पन
भएकाले सु लमजङ
ु िज ला अदालतले त कालीन
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम
ितवादीलाई १२(बा ) वष कै द सजाय गन गरी य
गरेको राय औिच यपूण र मनािसब देिखँदा सोही राय
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भरतकुमार दाहाल
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल जेठ २३ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७३-CR-०८९४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. मोद अयालसमेत
ितवादी मोद अयालले अदालतमा
कसरु मा इ कार रही बयान गरे तापिन अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा दीप िसंह ठकुरीले मृतक
सिु नल चौधरीलाई खक
ु ु रीले घाँटीमा हार गरेको, मतृ क
लडेपिछ सिु नल िव.क.ले रडले हानेको र मतृ कलाई
आफूले खा डो खनी मृतकको खु ा समाई माटोले
परु क
े ो भनी वारदातमा उपि थत भई मान कायमा
संल न भएको भनी कसरु वीकार गरी बयान गरेको
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देिख छ । ितवादी दीप िसंह ठकुरीले अदालतमा
बयान गदा मोद अयालले साथमा िलई िहँडेको रडले
टाउकोमा हानेको र मृ यु भएपिछ मोद र सिु नल
िमली खाडल खनी पु रिदएको हो भनी ितवादी मोद
अयाललाई पोल गरी बयान गरेको पाइ छ । लासजाँच
मचु ु कामा मतृ कलाई गािडएको अव थामा भेिटएको
भ ने उ लेख हँदा ितवादी मोद अयालले मौकामा
आफूले मृतकलाई ह या गरेपिछ खाडलमा परु क
े ो भनी
गरेको मौकाको बयान समिथत भएको पाइने ।
िमित २०६८।७।२४ गते राित मोद
अयालसमेतले सिु नल चौधरीको ह या गरी लास
गाडेका भनी सह ितवादीह गंगा सापकोटा, दीपक
िगरीले ितवादी मोद अयाललाई पोल गरी मौकामा
बयान गरेको देिख छ । मृतक सिु नल चौधरीलाई मोद
अयाल, दीप िसंह ठकुरी, सिु नल िव.क.समेतको
िमलेमतोमा खक
ु ु री हार गरी ह या गरी खा टोमा लास
गाडेका हन् भनी योगराज सवु ेदीसमेतले मौकामा कागज
गरेको र सो कागजको बेहोरा र सिहछाप आ नै हो भनी
समथन गरी अदालतमा बकप समेत गरेको देिखँदा
ितवादी मोद अयालसमेतको य संल नता तथा
िमलेमतोमा मतृ क सिु नल चौधरीको कत यबाट ह या
गरी लास गाडेको त य स- माण पिु हन आयो । सो
हँदा ितवादी मोद अयाललाई त कालीन मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १७(३) नं. तथा ऐ.
महलको ४ नं. अनस
ु ार कसरु कायम गरी सजाय ठहर
गरेको िचतवन िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला सो
हदस म िमलेको नदेिखने ।
ितवादी दीप िसंह ठकुरीको हकमा िचतवन
िज ला अदालतबाट यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गरी अ.बं.१८८ नं.
बमोिजम १२ वष कै दको राय लगाउने गरी भएको
फै सलाउपर पनु रावेदन तथा साधक जाहेर हँदा सु
फै सला के ही उ टी गरी यानस ब धी महलको

१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरी
रायसमेत बदर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
फै सला भई यी ितवादीको हकमा पनु रावेदन नपरी
साधकको रोहबाट पेस हन आएको देिख छ । सो
स ब धमा ितवादी दीप िसंह ठकुरीको अदालतको
बयान हेदा मैले िदउँसोदेिख साथमा बोके को खक
ु ु रीले
सिु नल चौधरीलाई घाँटीमा हानेकोमा छटपटाई भइु मँ ा
लडेको हो । मसमेतका सबै ितवादीको िमलेमतोमा
सिु नल चौधरीको कत य गरी मारेको भनी ितवादी
दीप िसंह ठकुरी अदालतसम कसरु मा सािबत भई
बयान गरेको देिखयो । लासजाँच मचु ु कामा घाँटीको
भागमा काटेकोज तो घाउ, िनधारदेिख ओठस म
काटेकोज तो घाउ रहेको भ ने उ लेख छ भने शव
परी ण गन िवशेष डा. ी साद अिधकारी, डा. ी
कालीदास अिधकारी तथा डा. ी यामकुमार े ले
मतृ क सिु नल चौधरीको टाउकोमा ६×२×३cm को
धा रलो हितयारको चोट भएको, घाँटीमा धा रलो
हितयारको ९×६×२cm को अगािडप चोट
भएको भनी अदालतमा बकप गरेको देिखँदा यी
ितवादी दीप िसंह ठकुरीले आफूले मृतकलाई
घाँटीमा खक
ु ु रीले हार गरेको भ ने अदालतको
सािबती बयान पूण पमा समिथत भएको देिखयो ।
ितवादीले कसरु मा सािबत भई बयान गरेको देिखँदा
यसै स ब धमा "अदालतसम ितवादीको कसरु मा
भएको सािबतीलाई अदालतले य माणको पमा
िलनपु न" (ने.का.प. २०६५, माघ, िन.नं. ८०२९)
भनी यस अदालतबाट याियक िस ा तसमेत
ितपादन भएको प र े यमा ितवादीको उ सािबती
बयानलाई य माणको पमा िलनु पन ।
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(१) नं. मा “धार भएको वा नभएको
जोिखमी हितयार गै ले हानी, रोपी, घोची यान
मारेमा जितजना भई हितयार छाडेको छ उितजना
यानमारा ठहछन् । सव वसिहत ज मकै दको सजाय
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गनपछ”
ु भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । सो
हँदा यी ितवादी दीप िसंह ठकुरीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको फै सला िमलेकै देिखन आयो । ितवादी
दीप िसंह ठकुरीलाई सजायको हकमा िवचार गदा
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४० को
उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै कसरु बापत सव वको
सजाय हने रहेछ भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो
कसरु मा सजाय गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न”
भ ने कानूनी ावधान रहेको स दभमा यी ितवादीलाई
सव व ठहर गनु कानूनस मत नहने हँदा ितवादी
दीप िसंह ठकुरीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(१) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ।
ितवादीह गंगाधर सापकोटा र दीपक
िगरीका हकमा िवचार गदा मोद अयाल मेरो पसलमा
आई र सी खाने ममा सिु नल चौधरीलाई मसमेत ३
/ ४ जनाले मारी खाडलमा परु क
े ो हो भनी मलाई भनेको
हो । सो बारेमा मैले अ य कोही कसैलाई भिनन भनी
गंगाधर सापकोटाले अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गरेको देिख छ भने गाउँमा मा छे मरेछ भनी
मोदले भ दा ह ला नगर य तो कुरा गन होइन
भनेकोस म हो भनी िनजले अदालतमा बयान गदा
बेहोरा लेखाएको पाइने ।
ितवादी दीपक िगरीले मौका तथा अदालतमा
बयान गदा दीप िसंह ठकुरीलाई गाडीमा िलएर गोरखा
जाँदा बसको छतमा बसेको बेला िनजले मैले सिु नल
चौधरीलाई मारी गाडेको छु भनेकाले थाहा पाएको
हो । सो कुरा कसैलाई भिनन भनी बेहोरा लेखाएको
देिखयो । यी ितवादीह घटना वारदातमा उपि थत
भएको भ ने देिखन आएन । मतृ क सिु नल चौधरीलाई
कत य गरी मारेको थाहा पाई सोको सूचना नगरेको
कुरामा यी ितवादीह सािबत नै रहेको देिख छ । सो
हँदा ितवादीह गंगाधर सापकोटा र दीपक िगरीलाई

यानस ब धी महलको २५ नं. बमोिजम सजाय गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला अ यथा देिखन
आएन । ितवादीह गंगाधर सापकोटा र दीपक
िगरीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१७(३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथः िववेिचत मु ाको त य आधार
र कानूनी यव था एवम् निजरसमेतका आधार
कारणबाट ितवादी मोद अयाललाई त कालीन
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७(३)
नं. बमोिजम ३(तीन) वष कै द र ऐ. महलको ४ नं.
बमोिजम ६(छ) मिहना कै द गरी ज मा ३(तीन) वष
६(छ) मिहना कै द गरेको हदस मको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०७०।९।१६ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादी मोद
अयाललाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने
र ितवादीह गंगाधर सापकोटा र दीपक िगरीका
हकमा ऐ. ऐन, महलको २५ नं. बमोिजम जनही
.२०।- (बीस) ज रवाना गरेको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०७०।९।१६ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सो हदस म सदर हने ठहछ । अका ितवादी
दीप िसंह ठकुरीलाई यानस ब धी महलको १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७२।१२।२३
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी
दीप िसंह ठकुरीलाई मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा ४० को उपदफा (२) ले सव व गन निम ने
हँदा ज मकै दको मा सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः- भरतकुमार दाहाल
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल जेठ २३ गते रोज ५ शभु म् ।
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इजलास नं. १५
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७२-CI-२०३९, नामसारी
दतासमेत, काशमान कं साकार िव. शरणर न थािपत
प कमल कं साकारको नाममा दता कायम
रहेको घरज गामा िनजको अपतु ाली को कसमा जाने
हो ? भ ने हक बेहकको न उ प न भएकोमा सो
िन पणका िनिम िज ला अदालतबाट अपतु ाली
हक कायम गराई याउनु भनी प ह लाई सनु ाई
िदनु पनमा िनवेदक काशमान कं साकारसमेत नाता
माणप मा उ लेख भएबमोिजमका हकदारह का
नाममा नामसारी दा.खा.भई जाने ठह याई
मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट िनणय भएको
देिखयो । यसरी प कमल कं साकारको नाममा दता
कायम रहेको घरज गामा िनजको अपतु ाली को कसमा
जाने हो ? भ ने हक बेहकको न उ प न भएकोमा
माण बझ
ु ी हक थािपत गरी िनणय िदने अिधकार
मालपोत कायालयलाई दान ग रएको देिखँदैन ।
तसथ, मालपोत कायालयबाट भएको िनणयलाई
बदर गन गरी स बि धत िज ला अदालतबाट हक
कायम गराई याउनु भनी प ह लाई सनु ाई िदनु
भनी प ह लाई तारेख तोक ततु मु ाको िमिसल
मालपोत कायालय, िड लीबजार, काठमाड मा
पठाइिदने ठह याई पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने अव था नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार र कारणह बाट
मालपोत कायालय, िड लीबजार, काठमाड बाट िमित
२०७२।०४।१० मा भएको िनणय बदर गन गरी, प
कमल कं साकारको अपतु ाली को कसले ा त गन
हो ? भ ने स ब धमा स बि धत िज ला अदालतबाट
हक कायम गराई याउनु भनी प ह लाई सनु ाई िदनु

भनी ततु मु ामा तारेखमा रहेका प लाई मालपोत
कायालय, िड लीबजार, काठमाड मा उपि थत हन
जानको िनिम तारेख तोक ततु मु ाको िमिसल
मालपोत कायालय, िड लीबजार, काठमाड मा
पठाइिदने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०७३।०१।२१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कृ ित थापा
क यटु र: च शेर राना
इित संवत् २०७५ साल असोज २ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-RC-००१५, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. के दार साद दाहाल
बबु ा के दार साद दाहाललाई कारबाही
ग रपाउँ भ ने ह र साद दाहालको िकटानी जाहेरी
िदएको र ितवादी के दार साद दाहालले सु
अदालतमा कसरु मा वीकार गरी बयान गरेको
पाइ छ । मौकामा कागज गन िसता चौलागाई
(दाहाल), िव दा दाहाल, ेमकुमारी चौलागाई, हेम त
चौलागाईसमेतले अदालतमा के दार साद दाहालले
अि बका दाहाललाई मान उ े यले खक
ु ु री हार गरी
स त घाइते बनाई यान मारेको भनी बकप गरेको
देिख छ । ि .िव. Kathmandu Autopsy Center
को रपोटमा मतृ क अि बका दाहालको शव परी ण
ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण (Cause of death) मा
Sharp force incised wounds to the head
भ नेसमेतको बेहोराको भएको पाइ छ । यसरी
ितवादी के दार साद दाहालले िमित २०७०।१२।१०
गते आ नै ीमती अि बका दाहाललाई यान मान
मनसायले टाउकोलगायत शरीरको िविभ न भागमा
खक
ु ु री हार गरी स त घाइते बनाएको र सोही चोटको
कारणले उपचारकै ममा िमित २०७०।१२।३०
गते अि बका दाहालको मृ यु हन गएको देिखँदा
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िनज ितवादी के दार साद दाहाललाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १ नं. र १३ नं. को देहाय
दफा १ बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई
भएको सु दोलखा िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनबाट साधक
सदर गन गरेको फै सला अ यथा भ न निम ने ।
त कालीन मल
ऐन, यानस ब धी
ु क
ु
महलको १३ नं. को देहाय (१) मा यानमारालाई
सव सिहत ज मकै दको सजाय हने यव थाको
स दभमा ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
यी ितवादीलाई ऐ. महलको १३ नं. को देहाय (१)
बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय गरेको िमलेको
देिखन आए पिन मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४
(हाल मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४) दफा ४० को
उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र के ही नेपाल
कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज
गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को
ख ड (ख) मा रहेको यव था तथा उ ऐनह यही
भा १ गतेदेिख लागू भइसके को स दभमा ततु
मु ामा ितवादी के दार साद दाहाललाई सव को
सजाय नहने भई िनजलाई ज मकै द सजाय हने ।
तसथ, सु दोलखा िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।५।३ मा भएको फै सला सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।६।५
को फै सला मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४
(हाल मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४) दफा ४० को
उपदफा (२) मा कानूनमा कुनै कसरु बापतमा सव को
सजाय हने रहेछ भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो
कसरु मा सजाय िनधारण गदा सव हने गरी सजाय
ग रने छै न भ ने यव थाअनस
ु ार सव व गनु परेन ।
ज मकै दको सजाय िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २५ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास नं. १६
१
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७२-CR-०९८३, लागु औषध ाउन
सुगर, नेपाल सरकार िव. गणेश िज.सी.समेत
ितवादीह ितलक खड् का र गणेश
िज.सी.ले एकआपसमा स लाह गरी भारतबाट लागु
औषध ख रद गरी याएको र सेवनस मको कुरालाई
वीकार गरेको, प रमाण र मा ासमेत अ यिधक
नदेिखएको, ितवादीह को अिधकार ा अिधकारी
र सु अदालतको बयानसमेतका आधार माणबाट
ितवादीह को आपरािधक काय सेवनतफ मा रहेको
देिखँदा ितवादीह लाई लागु औषध ख रद िब
िवतरणतफ सजाय ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट ितवादी ितलक खड् का र गणेश
िज.सी.ले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १४(१)(ङ) बमोिजमको कसरु ठहर गरी जनही
एक वष कै द सजाय गनपनमा
ितवादीह लाई लागु
ु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
बमोिजम जनही कै द वष ५ र . ५०००।– ज रवाना
हने ठह याई सु प देही िज ला अदालतले िमित
२०७१।४।२८ मा गरेको फै सला सो हदस म निमलेको
हँदा के ही उ टी भई ितवादी ितलक खड् का र गणेश
िज.सी.लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १४(१)(ङ) बमोिजम सेवनको कसरु मा सोही
दफाबमोिजम जनही एक वष कै द सजाय हने । ितवादी
ितलक खड् कालाई स.फौ.नं. ००१५।४४ को ाउन
सगु र मु ामा सजाय भइसके को हँदा िनज ितलक
खड् कालाई लागु औषध (िनय ण) ऐनको दफा १६
बमोिजम थप ६ मिहना कै द र . १०,०००।– दश
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हजार ज रवाना हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत,
बटु वलबाट िमित २०७२।२।३ मा भएको फै सला
मनािसबै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद ब याल
क यटु र: िवजय खड् का
इित संवत् २०७५ साल चैत २६ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी काशकुमार
ढुंगाना, ०७३-CR-०५०३ र ०७३-CR-०८५६,
कत य यान, नेपाल सरकार िव. सिव सेन ठकुरी र
टेकबहादुर शाह ठकुरीसमेत िव. नेपाल सरकार
ितवादीह िमली मतृ कलाई मान मत
स लाह गरी ितवादीम येका सिव सेन ठकुरीलाई
सपु ारी र .५,०००।– िदएको र सो पैयाँम ये
आफूलाई .२,०००।– िदई मतृ कलाई मान योजना
वारदात हनपु ूव २०६९ साल मङ् िसर मिहनादेिख
बनाई २०७० वैशाखमा मान सहमित भएअनस
ु ार
घटना घटाएका ह भनी ितवादीम येका मनोजसेन
ठकुरीले बयान बेहोरा लेखाएको, य तै मतृ कह
सतु ी िनदाएको अव थामा मौका पारी ितवादीम येका
मतृ कका सासू िटकाकुमारी शाह र ससरु ा टेकबहादरु
शाह ठकुरी घरनिजक बारीमा र मतृ कक न द मधु शाह
ठकुरी मृतक भाउजू सीता शाहको घरनिजक बारीमा
मािनस हेन बसेका र अ य सह ितवादीह गणेशजंग
शाह, पशपु ित शाह, मनोजसेन ठकुरी मतृ कको घरिभ
वेश गरी वारदात घटाएको भनी िनजह कै बयानबाट
पिु हन आएकोले ततु वारदात रीसको आवेशमा
नभई िनयोिजत पमा रहेको भ ने देिखन आएको
छ । सम िमिसलको अ ययनबाट ततु वारदात
घटाउनमा यी ितवादीह को पूवयोजना रहेको र
योजना मतु ािबक घटना घटाएको भ ने देिखने ।
तसथ सु गोरखा िज ला अदालतले
ितवादीह टेकबहादरु शाह ठकुरी, िटकाकुमारी
शाह ठकुरी, मधु शाह ठकुरी, पशपु ित शाह ठकुरीलाई

त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द गन गरी र साधकको
रोहमा पेस हन आएका ितवादीह गणेशजंग शाह
र मनोजसेन ठकुरीलाई समेत त कालीन मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव सिहत ज मकै द गन ठह याई भएको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला
िमलेकै देिखँदा प रवतन ग ररहन नपन ।
सव को हकमा िवचार गदा वतमान मल
ु क
ु
अपराध (संिहता), २०७४ िमित २०७५ साल भा
१ गतेदिे ख लागू भएको र उ ऐनको दफा ४० को
उपदफा (२) मा कानूनमा “कुनै कसरु बापतमा सव को
सजाय हने रहेछ भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो
कसरु मा सजाय गदा सव हने गरी सजाय ग रने छै न”
भनी यव था गरेको देिख छ । यसैगरी फौजदारी
कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन,
२०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसरु का स ब धमा कसरु
गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका बखत
कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने घटी सजाय
हने गरी िनधारण गनपदछ”
भ ने यव थासमेत रहेको
ु
हँदा सव ग ररहन नपन ।
अत: िववेिचत त य आधार र कारणसमेतबाट
ितवादीह टेकबहादरु शाह ठकुरी, मधु शाह ठकुरी,
िटकाकुमारी शाह ठकुरी र पशपु ित शाह ठकुरी,
गणेशजंग शाह ठकुरी र मनोज सेन ठकुरीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव सिहत ज मकै द हने ठहर गरी सु गोरखा
िज ला अदालतले िमित २०७०।११।१२ मा गरेको
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको
िमित २०७३।२।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । यसैगरी ितवादीम येका सिव सेन
ठकुरीको हकमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१७(३) नं. बमोिजम एक वष कै द हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित २०७३।२।३ को
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फै सलासमेत िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: उषा े ठ
क यटु र: हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल असार ८ गते रोज १ शभु म् ।
एकल इजलास
मा. या. ी पु षो म भ डारी, ०७५-WO-१२५२,
परमादेश, सवदेव साद ओझा िव. स माननीय अ य
याय प रषद् सिचवालय, रामशाहपथसमेत
ततु उजरु ीको स ब धमा िवचार गदा
िनवेदकको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको ठगी
मु ामा यायकताबाट याियक िवचलन भएको भ ने
आधारमा िनवेदकले याय प रषदमा
् उजरु ी गरेको
पाइयो । संिवधानको धारा १५३ को यव थालाई
हेदा याय प रषदमा
् कुनै यायाधीश िव उजरु ी
गन स ने, याय प रषदल
् े परेका उजरु ीको ारि भक
छानिबन गन स ने र ारि भक छानिबन गराउँदा
िवशेष बाट गराउन आव यकता देखेमा जाँचबझ
ु
सिमित गठन गन स नेछ भ ने यव था रहेको
पाइ छ । उजरु ीको बेहोरा हेदा मु ाको त य र
अनस
ु धानबाट संकिलत व तिु न ठोस सबदु
माण मू याङ् कन नग रएको, अिभयु उपरको
दाबी मािणत गन सबदु माणलाई गैरिज मेवारीपूण
त रकाले ितवादीको प मा या या ग रएको
भ नेसमेतको देिख छ । ततु आरोपको स यताको
िन पण उ मु ा पनु रावेदक य े ािधकारमा वेश
गरेपिछ पनु रावेदनको रोहबाट िज लाबाट भएको
फै सला कानूनपूवक र कानूनको आधार हेरी भएको
हो वा होइन ? याय स पादनको िसलिसलामा
यायाधीशले िववेकस मत पले याियक मन योग
गरी फै सला गरेको छ वा छै न स पूण कुरालाई ि गत
गरी पनु रावेदनको रोहबाट िवचार हने िवषय हो, जसमा
सु बाट फै सला हँदा Gross injustice भएको छ वा
छै न हेरी िवचार ग रने िवषयमा सबै मु ाह मा दवु ै प ले
िज ने अव था रहँदैन । एक प ले हान अक प ले

िज ने ह छ । हान प ले िदएको उजरु ीकै आधारमा
फै सला गन यायाधीशले याय स पादनको कायबाट
अलग गनु पिन यायाधीशमािथ नै अ याय हन जाने
ह छ । परेको उजरु ी स ब धमा याय प रषदल
् ाई
जानकारी भएको र िनजलाई थाना तरण ग रसके को
अव थासमेत देिखने । याय प रषदल
् े परेको
उजरु ीको औिच य हेरी सोमा आव यकता र कायको
कृितअनस
ु ार कारबाहीमा आउने नै हँदा िनवेदकको
िनवेदन िजिकरकै आधारमा याय स पादनज तो
यादै संवेदनशील कायमा ितकूल असर पन गरी
याय स पादनको कायबाट अलग गनपन
ु भ ने कुरा नै
औिच यपूण देिखँदैन । कारबाही गनज तो संवेदनशील
काय यादै संयिमत भई ितकूल असर नपन गरी
आव यकताअनस
ु ार सािधकार िनकायले गन नै हँदा
िनवेदकले बा य पान स ने कुरासमेत औिच यपूण
हन आउँदैन । जहाँस म संवैधािनक दािय वको
अस मताका िवषयह उठाइएका छन् ती िवषयह को
स बोधन याय प रषदल
् े ततु िववािदत मु ालगायत
आरोिपत यि का अ य काम कारबाहीलाई सू म
पमा अनगु मन ग ररहेकै ह छ । के वल एक मु ाको
काम कारबाहीबाट आरोिपत कसरु ह मािणत गन
सहज र स भव नहन पिन स छ । यसो भ दैमा कुनै पिन
काम कारबाहीमा कानूनको मम र भावनािवपरीतको
काम कारबाही गन यायाधीशलाई छुट छ भ ने पिन
होइन । हरेक यायाधीशले अपनाउँदै आएको वत ता,
सि यता, व छ दता र आ मसंयिमतताको
अवलोकन, िनगरानी याय प रषदल
् े सू म पमा
ग ररहेकै ह छ । उजरु ी नै यायाधीशलाई कारबाही
गन एक मा आधार हन स दैन । उजरु नपरेको
अव थामै पिन याियक िवचलन र काय मताको
अभाव हने यायकम कारबाहीको दायराबाट उ कन
स दैन । संवैधािनक यव थालाई हेदा उजरु ी पनासाथ
उजरु ीको छानिबन गनपन
ु भ ने बा या मक यव था
देिखँदनै , तथािप याियक िवचलन हनेका िव
परेको उजरु ीको छानिबन गनु याय प रषद्को कत य
हन आउँछ । उजरु ीको ारि भक अनस
ु धान याय
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प रषदल
ु धानबाट
् े आ त रक पमा गन स ने, अनस
कारबाहीको ि या अगािड बढाउनु उपयु नदेिखए
उजरु ी कतालाई कारबाहीको जानकारी िदनपु न भ ने
कानूनी रहेको पिन पाइएन । यसबाट सबै कृितका
उजरु ी अनस
ु धानको जानकारी उजरु ीकतालाई
िदनपु छ भ ने कानूनी बा यता छै न र िदनु पिन नहने ।
अदालतसम
वेश गरेका मु ाह मा
िववादका दईु वा सोभ दा बढी प ह रहने, अदालतले
सबदु माणको सही र िव ेषणयु मू याङ् कन गरी
याय स पादन गन ममा एक प को हार र अक
प को जीत हनु वाभािवक ह छ । मु ामा परािजत
हने सबै प ले िच बझ
ु ाई ब छन् र ब नपु छ भनी
बा य गन पिन सिकँ दैन । िनवेदकले सु फै सला गन
यायाधीशका िव
याय प रषदमा
् उजरु ी दायर
गरेकोमा िनजलाई याय स पादनको काय गनबाट
रोक पाउँ भ ने दाबीसमेत गरेको पाइयो । याय
प रषद् ऐनको यव थालाई हेदा कुनै पिन यायाधीश
िव जाँचबझ
ु गन जाँचबझ
ु सिमित गठन भएकोमा
य तो यायाधीशले जाँचबझ
ु को टुंगो नला दास म
आ नो पदको काय स पादन गन नपाउने भ ने
कानूनी यव था रहेको देिखयो । याय प रषदमा
्
परेको सबै उजरु ीको छानिबन गनपछ
ु भ ने बा या मक
यव था संिवधानले गरेको नपाइने । उजरु ी कताले
कुनै फै सलाको स ब धमा उजरु ी गरेको भए य तो
फै सलाको ितिलिप अिनवाय संल न गरी याय
प रषदमा
ु कानूनी यव था देिख छ ।
् उजरु ी गनपन
यसको ारि भक अ ययनबाट उजरु ीकताले लगाएको
आरोपको स यताको निजक पु न सहयोग पु दछ ।
ारि भक अनस
ु धानबाट उजरु ीको छानिबन गनु
नपन िन कषमा पगु ेको अव थामा आरोिपत यि लाई
आ नो काम कत यबाट अलग गन पिन निम ने ।
िकनभने उजरु परेका आधारमा मा िज मेवारीबाट
अलग गद जाने हो भने याय स पादनको सम प
नै भािवत हन जा छ । उजरु ी पनासाथ यायाधीश
र उसको काम कारबाहीलाई शङ् काको घेरामा
रािखने हो भने उसलाई िज मेवारीबाट प छाउने हो

भने याय स पादन गन जो कोहीलाई जनु सक
ु ै बेला
िज मेवारीबाट प छाउनु पन अव था आउँछ, जसबाट
सम याियक ि या नै अव भई याय ितको
जनिव वास धरासायी हन पु दछ । उि लिखत िववेिचत
आधारमा िनवेदकह को मागसमेत कानूनस मत
तथा यावहा रक एवम् कुनै िहसाबले उिचत देिखन
नआउने ।
अतः कुनै पिन यि ले यायाधीशबाट
भए गरेका काम कारबाहीउपर िच नबझ
ु ेमा कानूनी
ि या पु याई उजरु ी िदनस ने संवैधािनक एवम्
कानूनी यव था रहेको, उजरु कताले उजरु ी गदा कुनै
मु ामा भएको काम कारबाहीको िवषयसँग स बि धत
भए सो फै सलाको ितिलिपसमेत साथै पेस गनपन
ु
भ नेसमेत कानूनी यव था भएको प र े यमा
उजरु ीका साथ पेस भएको फै सलाको ितिलिप
अ ययन गदा य तो यायाधीश िव
छानिबन
गन आव यक देखेमा िनज िव कानूनी ि या
अगािड बढाइने र य तो अव थामा मा आरोिपत
यायाधीशलाई काम कारबाहीबाट िनल बन गनपन
ु
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । उजरु परेकै
आधारमा कुनै पिन यायाधीशउपर कारबाहीको
ि या अगािड बढाउनपु छ र िज मेवारीबाट अलग
गनपछ
ु भ ने संवैधािनक तथा कानूनी यव था नभए
नरहेको हँदा याय शासनलाई भावकारी, वत ,
िन प एवम् िववादरिहत पमा स चालन गनको लािग
याय प रषदल
् े आव यकता र औिच यको आधारमा
उजरु ीह को छानिबन गन, कारबाही ि या अगािड
बढाउने वा उजरु ी तामेली रा न स ने नै हँदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था िव मान
नदेिखएबाट िवप ीह बाट िलिखत जवाफसमेत
मगाइरहनु पन अव था नदेिखँदा ततु िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: राजे वा ले
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल जेठ २९ गते रोज ४ शभु म् ।
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