फागुन

–२

पाि क काशन
वष २५, अङ्क २२

२०७३, फागुन १६–३०

पूणाङ्क ५९२

काशक

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

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

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

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

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

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

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

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
३
इजलास नं. १०
संयु इजलास
५
इजलास नं. ११
इजलास नं. १
५
इजलास नं. १२
इजलास नं. २
४
इजलास नं. १३
इजलास नं. ३
३
इजलास नं. १४
इजलास नं. ४
५
इजलास नं. १५
इजलास नं. ५
५
इजलास नं. १६
इजलास नं. ६
३
इजलास नं. १७
इजलास नं. ७
१
इजलास नं. १८
इजलास नं. ८
१
एकल इजलास
इजलास नं. ९
३
ज मा
ज मा
३८
कूल ज मा

३८ + २८ = ६६

२
३
२
२
२
४
५
३
३
२
२८

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

िवषय
प / िवप
पृ
पण
१-३
ू इजलास
नेपाल सरकार िव. मन के .सी.
बहिववाह
समेत
ेमबहादरु बलामी िव. सितस
जालसाजी बािनयाको संर क भई आ नो
हकमा समेत ा रका बािनया
संयु इजलास
३-७
कत य नेपाल सरकार िव. सक
ु माया
यान बोटेसमेत
कत य पदमकुमार िल बू चोङ् गवाङ् ग
यान िव. नेपाल सरकार
िदनेश साद कुशवाह िव.
िनषेधा ा
िव दे री महतो कोइरीसमेत
भवु ान द यौपाने िव. जग नाथ
िनषेधा ा
पा डेसमेत
रामकुमारी खवास िव. गोखा
िनषेधा ा
िवकास बक िल. इटहरीसमेत
इजलास नं.१
७ - १०
वैदिे शक
नेपाल सरकार िव. लेखनाथ
रोजगार
ल साल
ठगी
हातहितयार नेपाल सरकार िव. स दीप
खरखजाना रावलसमेत

10.

कत य
नेपाल सरकार िव. करण गु ङ
यान

11.

िवरजीया देवीसमेत िव. ह र
उ ेषण
राय यादवसमेत

12.

वैदिे शक

नेपाल सरकार िव. बस तकुमार

रोजगार ठगी देवान राई
इजलास नं. २
13.
14.

१० - १४

बहिववाह सिृ ना जोशी िव. नेपाल सरकार
कत य
यान

नेपाल सरकार िव. वीरिसंह
ले चा

जबरज ती
15.

नेपाल

सरकार

िव.

राम

करणी र
मगरसमेत
चोरी

16.

कत य
यान

कुमार थापामगर िव. नेपाल
सरकार

इजलास नं. ३
17.

i

कत य

१४ - १६

पदम साद पा डे िव. नेपाल

यान

सरकार

18.

ठगी

िच बहादरु िज.सी. िव. नेपाल
सरकार

19.

लेनदेन

िच बहादरु िज.सी. िव. तनसरा
िव.क.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

इजलास नं. ४
१६ - २०
पु षो म भ धानाङ् ग िव.
लेनदेन
के शव े समेत
ज गा
जगु ल
ठाकुर हजाम िव.
ु
िखचोला
राम साद राय यादवसमेत
चलन
जबरज ती भाखर भेटवाल िव. नेपाल
करणी सरकार
कत य नथुनी महरा चमार िव. नेपाल
यान सरकार
िनषेधा ा दीपक खरेल िव. अ ण के .सी.
इजलास नं. ५
२० - २४
ितपूित र
मनािसब बाबरु ाम आचाय िव. ानकुमार
खच िदलाई सवु ेदीसमेत
पाउँ
अंश चलन उषा च द िव. नरे बहादरु च द
अिनलकुमार म ल िव. राि य
उ ेषण / वािण य बैङ्क के ीय
परमादेश कायालय, रामशाह पथ,
काठमाड समेत
उ ेषण / यादव साद िघिमरे िव. सूचना
परमादेश तथा स चार म ालयसमेत
कत य धनबहादरु दौ याल िव. नेपाल
यान सरकार

30.

इजलास नं. ६
२४ - २६
म वा मोही सख
ु ल चौधरी िव. सरु शे साद
लगत क ा साह कानू
कत य

31.

यान र
ईसाक राई िव. नेपाल सरकार
जबरज ती
चोरी

32.

िज ला पसा, वीरग ज
उ षे ण /
उपमहानगरपािलका कायालय,
परमादेश
वीरग ज िव. िदनेश साद कानु
इजलास नं.७

33.

२६ - २७

अंश चलन दीपक िसंह िव. िदनेश िसंह
इजलास नं.८
अिधव ा

34.

२७ - २८
पु देवी

महजन

(सज
ु ाना) समेत िव. धानम ी
परमादेश
तथा

मि प रषदक
् ो

कायालयसमेत
इजलास नं.९
35.

कत य
यान

36.

कत य
यान

37.

नेपाल सरकार िव. गङ् गे भ ने
अि न राई
नेपाल सरकार िव. सभु ाष
तामाङ

कत य
तुलसी िव िव. नेपाल सरकार
यान

ii

२८ - ३१

इजलास नं.१०
38.

३१ - ३३

अिधव ा

सबध

46.

नारायण च द िव. धने री च द
कणबहादरु

रावत

इजलास नं.११

िव.

इजलास नं. १४
३३ - ३६

47.

३८ - ४०

सर वती

िव.
े

रीता

उ ेषण
खितवडासमेत

िदलबहादरु भ ने िदलबहादरु
खुन डाँका
तु सीङ मगर िव. नेपाल सरकार
48.

कत य
41.

धानम ी

करकाप
ड बरबहादरु के .सी.

40.

परमादेश / लुइटँ ेलसमेत िव.

उ ेषण तथा
मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत

िव छे द
39.

अन तराज

नेपाल सरकार िव.

ीराज

यान र

सािब ी ब नेत के .सी. समेत िव.
उ षे ण /
िज ला शासन कायालय,
परमादेश
मानभवन, लिलतपरु समेत

सनु वु ारसमेत
इजलास नं. १५

चोरी

िसतीयादेवी

मानव
49.

बेचिबखन
42.

तथा

श भु राउत कुम िव. नेपाल
सरकार

ओसार
इजलास नं.१२

44.

50.

िव.
जोगे

कायम,

जय िकशोर िसंह िव. इलाका
हरी कायालय, बटु वल

र दता
िलखत
51.

योगे

यादव िव. धमनाथ

दता बदर
यादवसमेत
दता

परमादेश भ डारीसमेत

45.

उ ेषण योगे
भ ने
म डलसमेत

दता बदर

३६ - ३७

उ षे ण / िवजयाल मी राणा िव.
परमादेश रामकुमार राईसमेत
उ ेषण / झमु ादेवी भ डारी िव. ने साद
इजलास नं.१३

अमातनी

ज गा हक

पसार

43.

४० - ४४

इजलास नं. १६

३७ - ३८

अदालतको अजयिव म शाह िव. चडु ामिण
अवहेलना शमासमेत

52.

ाचार सरु शे कुमार सं ौलासमेत िव.
( रसवत) नेपाल सरकार

iii

४४ - ४५

53.

उ ेषण

यामकृ ण शाह िव. राजनकुमार
अमा यसमेत

इजलास नं. १७

58.

४६ - ४९

थोमस एरे सन प (Thomas
54.

ब दी

59.

Aarenstrup) िव. कारागार

य ीकरण कायालय,

िड लीबजार,

काठमाड समेत
55.

60.

चा स गु मख
ु शोभराज िव.
परमादेश धानम ी तथा मि प रषदक
् ो

61.

कायालयसमेत
56.

के शव बराल िव. ि भवु न
परमादेश
िव िव ालय, काठमाड समेत
इजलास नं. १८

४९ - ५१

नरेश चौधरी िव. मि प रषद,्
57.

उ षे ण /
परमादेश

धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत

iv

प नेलाल चौधरी िव. िनजामती
उ ेषण /
िकताबखाना,
ह रहरभवन
परमादेश
लिलतपरु समेत
कत य िक नाटी देवी िव. नेपाल
यान सरकार
एकल इजलास
५१ - ५२
उ ेषण / के तक भज
ु वु ा िव. मिणलाल
परमादेश भज
ु वु ासमेत
सागर थापा िव. गहृ
ितषेध
म ालयसमेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - २
वा सहनशीलताज ता कुराले फौजदारी दािय वबाट
पूण इजलास
मु गन सिकँ दैन । यसबाट फौजदारी कानूनको
काया वयनमा अपवाद खो ने अव था िन याउँछ,
१
जनु कानूनले अनमु ित िदँदनै । दु कृितलाई रो ने
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी गोिव दकुमार योजनका लािगसमेत य तो ि कोणलाई थान िदन
उपा याय र मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०६७- निम ने ।
CF-००१०, बहिववाह, नेपाल सरकार िव. मन के .सी.
जाहेरवाला रमीला थापा, हरीमा कागज
समेत
गन जमनु ा परु ी, शारदा थापा, ब ी थापासमेतले गरेको
फौजदारी यायको उ े य चिलत बकप बाट ितवादी राजु थापा िमित २०५९।८।२०
कानूनले अपराध घोिषत गरेको काय गन यि लाई गते घरबाट िनजलाई र ितवादी मन के .सी. समेतलाई
कानूनबमोिजम द ड सजाय गरी समाजमा अपराध िमित २०५९।९।१९ मा काठमाड मा याएको
िनय ण गनु पिन हो । मल
ु क
ु ऐन, िबहावारीको महलको भ ने देिखनक
ु ा साथै िमित २०५९।९।१६ गते िनज
९ नं. बमोिजम कानूनबमोिजम लो ने वा नीको ितवादीह लाई हेट डामा फे ला पारेको देिखएको हँदा
स ब ध िव छे द नभई वा अंशब डाको महलको १० ितवादी राजु थापाले आ नो घर छोडी िहँडेको िमित
नं. बमोिजम वा नीले अंश िलई िभ न बसेको अव था २०५९।८।२० भ दा पूव िमित २०५९।३।५ मा नै
नभई अक िववाह गन पाउने नदेिखने ।
ितवादी मन के .सी. सँग िववाह ग रसके को रहेछ भ न
ितवादी राजु थापाले िनजक ीमती िम ने नदेिखने ।
रमीला थापा हँदाहँदै मन के .सी. सँग अक िववाह
ितवादी मन के .सी. का सा ी राजु
गरेको देिखएको छ । ितवादी राजु थापा र िनजक थापा र ितवादी राजु थापाका सा ी रेणु थापाले
जेठी ीमती रमीला थापाबीच स ब ध िव छे द भएको ितवादीह बीच िमित २०५९।३।५ मा िववाह
देिखँदैन भने रमीला थापा अंश िलई छु ी िभ न भएको भएको भ ने कुरा सनु ेको हो भनी अदालतमा बकप
अव था पिन देिखँदैन । ितवादीह बीच दो ो िववाह ग रिदएका छन् । िनज सा ीह ले िववाह भएको
भइसके को अव था रहेमा वारदात घिटत भइसके को आफूह ले नदेखेको र सो िववाहमा सामेल पिन
मा नपु छ । दो ो िववाह गरेपिछ हाल सो दो ो नभएको भ ने यहोरा पिन सो बकप मा लेखाइिदएका
वैवािहक स ब ध कायम नरहेको भ ने कुराले स प न छन् । माण ऐन, २०३१ को दफा ३७(२) बमोिजम
भइसके को दो ो िववाह (बहिववाह) नभएको मा न
य दे ने, सु ने वा थाहा पाउने यि ले य
िम दैन । स प न भइसके को काय नभएको हन स दैन गरेको कुरालाई मा माणमा िलन हने देिख छ ।
र नभएको बनाउन पिन सिकँ दैन । बहिववाह थािपत ितवादीका सा ीह ले िमित २०५९।३।५ मा िववाह
भइसके को अव थामा कानूनको प रणाम त काल भएको य देखेको सनु ेको वा थाहा पाएको नभई
िसिजत भएको देिख छ । सोबाट लामो समयपिछबाट अ यि बाट सनु ेको भ ने देिखँदा िनज सा ीह ले
ग रएको स ब ध िव छे दले म त गन स ने नदेिखने । गरेको बयानलाई िव सनीय मा न नसिकने ।
बहिववाह फौजदारी कसरु भएको र फौजदारी
ितवादी राजु थापाले अदालतमा बयान
कानूनको अ रश: लागू गनपन
ु ह छ । कुनै व तिु थित गदा िमित २०५९।३।५ मा दो ो िववाह गरेको भनेको
देखाएर वा जाहेरवाला वा पीिडतको आ ोश वा मा भए पिन अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा िमित
1

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - २
२०५९।८।२३ मा िववाह गरेको भ ने यहोरा लेखाएको
२
पाइ छ । अनस
े , मा. या. ी
ु धान अिधकारीसम बयान गदा के मा. या. ी िव भर साद
कारण वा प रि थितले गदा िमित २०५९।८।२३ मा आन दमोहन भ राई र मा. या. ी सपना धान
िववाह गरेको भ ने यहोरा लेखाएको नदेिखएकोले म ल, ०६५-NF-००५१, जालसाजी, ेमबहादुर
िनजले गरेको बयानको सो यहोरा पिन िव सनीय बलामी िव. सितस बािनयाको संर क भई आ नो
देिखन नआउने ।
हकमा समेत ा रका बािनया
यसरी ितवादी राजु थापा र मन के .सी. ले
यहाँ वादीह म ये सितस बािनया नाबालक
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान, जाहेरवाला, रहेको कुरामा िववाद छै न । िनजलाई ज मनासाथ
अनस
ु धानको ममा कागज गन जमनु ा परु ी, शारदा ा अंशको हक लेनदेन यवहारको १० नं. वा
थापा, ब ी थापासमेतका यि ले अदालतमा गरेको अंशब डाको १९ को यव थाबाट संर ण हन स ने
बकप समेतका माणबाट ितवादी राजु थापाले मन हँदनै । य तो ि थितमा जालसाजमा िफराद िलई
के .सी. सँग िमित २०५९।८।२३ मा नै दो ो िववाह आउनबु ाहेक िनजको हकमा अक िवक प पिन छै न ।
गरेको पिु हन आउने ।
कुन माग अवल बन गदा आफूलाई याय ा ह छ सो
अका ितवादी मन के .सी. को हकमा िवचार कुरा वादी आफै ँ ले तय गन हो, ितवादी वा अदालतले
गदा ितवादी मन के .सी. ले ितवादी राजु थापासँग होइन । यस ि थितमा वादीह सगोलमा बसेको
िववाह गरेको कुरालाई वीकार गरेक भए पिन िनज भ ने कुराले कुनै अथ रा दैन । सगोलमा ब दैमा
राजु थापाक जेठी ीमती भएको कुरा थाहा िथएन सबै अव थामा लो ने वा पितको यवहार थाहा ह छ
भनी अदालतमा बयान गरेको देिखएको र िनजलाई भ ने पिन हँदैन । िलखतमा वादीह सा ी बसेको
ितवादी राजु थापाक पिहलो ीमती रहेको थाहा अव था छै न । यस ि थितमा नाबालकसमेतको हक
भएको भ ने कुरा पिु हने माण अिभयोगबाट पिु
संर ण गन अ.बं.८३ नं. को सिु वधासमेत िलई न कल
हन आएको नदेिखँदा िनज ितवादी मन के .सी. ले सारेको िमितबाट आएको िफराद अ वीकार गन िम ने
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने देिखन आएकोले िनज नदेिखने ।
ितवादीको हकमा पनु रावेदन अदालतबाट भएको
जहाँ जालसाजको
उ प न ह छ यहाँ
फै सलामा कुनै प रवतन ग ररहनु परेन । तसथ मािथ जालसाजपूण काय भएको छ वा छै न भ ने कुरा नै
िववेिचत आधार र कारणह बाट ितवादी राजु थापा मु य पमा हेनु पन ह छ । िलखत बदरमा जाने
र मन के .सी. लाई सफाइ िदने ठहर्याएको पनु रावेदन हद याद कटेको कारणबाट जालसाज नहने होइन ।
अदालत, पाटनको िमित २०६२।४।२४ को फै सला जालसाजपूण काय भएको छ भने िलखत बदरमा याद
के ही उ टी भई ितवादी राजु थापालाई १ वष कै द र कट् नु गौण कुरा हने ।
.५,०००।– ज रवाना हने र ितवादी मन के .सी. ले
यहाँ ितवादीम येको सानबु हादरु ले िववािदत
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
ज गा राजीनामा गनअिघ
ु पिन स त ज गाह वादीको
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
म जरु ीिबना िब गरेकोबाट वादीह को अंशको हक
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
मन गएको अव था देिख छ । िववािदत ज गा िब
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभु म् । गदा वादीह को म जरु ी िलएको अव था नदेिखँदा
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ितवादीह को काय मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको अ य कारण रहे भएको भ ने अिभयोगसमेत देिखँदनै ।
३ नं. बमोिजम जालसाजपूण देिखन आउने हँदा अिभयोग दाबी मािणत गन य माणको सवथा
वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको सु काठमाड िज ला अभाव रहेको अव थामा घटना घटाउने कायमा मश:
अदालत र पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला भए गरेका कामकारवाही, ितवादीह को शङ् का पद
उ टी गद िदने सानबु हादरु बािनया र िलने ेमबहादरु गितिविध एवम् ि याकलापह प देिखने गरी
बलामी भई र.नं.१२४३ बाट िमित २०५५।६।२७ मा एकपिछ अक घटना म एवम् प रि थितज य
पा रत राजीनामा िलखतम येको वादीह को हक जाने माणको पमा मु ामा हण गन सिकने ।
अथात् ३ भागको २ भाग जालसाजपूण भई िनि य
प रि थितज य
माणबाट कसरु दार
हने र ितवादीह म येको सानबु हादरु बािनयालाई देिखएको भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा
िकत कागजको १० नं. बमोिजम ज रवानासमेत हने प रि थितज य माण जिहले पिन य हनपु छ ।
ठहर्याई यस अदालत संयु इजलासबाट िमित कत य यानज तो मु ामा प रि थितज य माण
२०६२।११।११ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा अनमु ानबाट समिथत हने िवषय होइन । के क तो
सदर हने ।
प रि थितज य माण हो भ ने कुरा अिभयोग
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
माग दाबी िलँदाकै अव थामा प पमा खल
ु ाउनु
क यटु रः अिमरर न महजन
पछ । घटनासँग स बि धत िविभ न कडीह
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् । मालाकार पमा एक अक सँग जोिडएको र यसबाट
§ यसै लगाउको ०६५-NF-००५२, जालसाजी, प रणामको वाभािवक िन कषसमेत आउनु पन
ेमबहादुर बलामी िव. जय कोइरालासमेत ह छ । जाहेरी दरखा त आफै ँ मा वत माण नहने
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ । हँदा अदालतले अ य माणह ले समथन
(Corroborate) नगरेस म य तो जाहेरी
संयु इजलास
दरखा तलाई माणको पमा िलन िम ने हँदनै ।
अ य माणबाट समिथत नगरेस म य तो जाहेरी
१
दरखा तको िव सनीयतामािथ शङ् का गन श त
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी ठाउँ रहन जाने र अिभयोग लगाइएको कुनै पिन
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०५६३, कत य यि का िव
माणको पमा हण गन सिकने
यान, नेपाल सरकार िव. सुकमाया बोटेसमेत
नहँदा य तो जाहेरी के वल अपराधको सूचनास ममा
कत य यानको कसरु मािणत हनका सीिमत हन जाने ।
लािग य माणको बढी मह व ह छ । सो नभएको
जाहेरवालाह भैरव बोटे, िहरामान बोटे
ि थितमा प रि थितज य माणले पिु गरेको र के मबहादरु बोटे तथा मौकामा कागज गन मािनस
हनपु छ । यसैगरी कत य यानज तो मु ामा यान रि जत िगरीसमेतको कथन कुनै सबदु माणमा
मानका लािग कुनै न कुनै रसइबी वा त कालीन अ य आधा रत नभई अनमु ानस म देिखएको हँदा य तो
के ही कारण हनु वा देिखनु पन ह छ । ततु िववादमा भनाइकै आधारमा मा कसैलाई दोषी ठहर गन िम ने
मतृ क धनबहादरु बोटेको ह या ितवादीह ले हँदैन । िमिसल संल न िव ािसलो अकाट् य माणको
गनपनस
मको य तो पूव रसइबी वा त कालीन के ही अभावमा कत य यान ज तो ग भीर फौजदारी मु ामा
ु
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के वल अनमु ान, आशङ् का र स भावनाज ता मनोगत मृ यक
ु ो कारण स ब धमा Hypovolemic Shock
माणलाई मा आधार बनाई कत यबाटै मतृ कको due to haemoperitoneum as aresult of
मृ यु भएको भनी िन कषमा पु नु कानून र फौजदारी blunt abdominal trauma causing spleen
यायका मा य िस ा तिवपरीत हनजा छ । यी injury भ ने उ लेख भएको िमिसल संल न त यगत
ितवादीह को कत यबाटै मतृ कको मृ यु भएको भ ने अव थाको पृ भूिम हेदा मतृ क च कुमारी िल बूको
िमिसल संल न व तिु न सबदु माणको अभावमा मृ यु वभािवक पमा भएको भ न िम ने अव था
यी ितवादीह लाई कत यज तो ग भीर फौजदारी नदेिखने ।
अपराधमा दोषी ठहर गन िम ने नदेिखँदा वादी नेपाल
ितवादीले
मौकामा
अिधकार ा
सरकारको पनु रावेदन तथा बहस िजिकरसँग सहमत अिधकारीसम को बयानमा ीमतीसँग घरायसी
हन नसिकने हँदा अिभयोग दाबी मािणत हने य कुरामा झगडा भइरहने गरेको र वारदात भएको
वा प रि थितज य माणको िव मानताको अभावमा राित ीमतीसँग मासु पकाएको िवषयमा झगडा परी
यी ितवादीह सक
ु माया बोटे र भूिमराज बोटेलाई ीमतीलाई धके ली िदएको भ ने त यलाई वीकार
कत य यान मु ाको अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरेको देिख छ । अदालतसम को बयानमा मतृ क
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित ीमती आफै ँ पानी ता ने कलमा लडेर चोट लागी
२०६८।५।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने शरीरमा नीलडाम र चोट परी मृ यु भएको भ ने
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न िजिकर िलएको देिखए पिन मतृ कको लास कृित
नस ने ।
मचु ु कामा उ लेख भएको शरीर भरीको नीलडाम
इजलास अिधकृत: ई र पराजल
एवम् शवपरी ण ितवेदनमा मतृ कको मृ यक
ु ी
ु ो कारण
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
स ब धमा Haemoperitoneum as aresult of
इित संवत् २०७२ साल जेठ ५ गते रोज ३ शभु म् ।
blunt abdominal trauma causing spleen
२
injury भ ने उ लेख भएको यहोराबाट मतृ क आफै ँ
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोपाल लडेर उ चोट लागेको भ न सिकने अव था छै न ।
पराजल
ु ी, ०७०-CR-०४७४, कत य यान, िमिसल संल न उपयु त यबाट ितवादीको िजिकर
पदमकुमार िल बू चोङ् गवाङ् ग िव. नेपाल सरकार
िव सनीय देिखन नआएकाले िनजको बयानलाई
ितवादीले आ नो ीमती च कुमारी माणको पमा हण गन िम ने नदेिखने ।
िल बूलाई पिहलादेिख नै कुटिपट गन गरेको र िमित
जाहेरवाला र मौकामा यहोरा लेखाउने
२०६८।५।८ गते राित पिन ीमतीलाई ला ी यि ह ले मौकाको आ नो भनाईलाई समथन गद
बि सङ् ले शरीरको संवेदनशील अंगमा ज त हार अदालतमा गरेको बकप लाई माण ऐन २०३१ को
गरी कुटिपट गरी मारेको भनी जाहेरवाला आइतराम दफा १०(१)(क) र दफा १८ बमोिजम ठोस माणको
िल बूको िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । मतृ क पमा हण गनपन
ु भएकाले ियनै ितवादीले गरेको
च कुमारी िल बूको लास कृित मचु ु कामा शरीर कुटिपटबाट मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा ितवादीलाई
भरी नीलडाम रहेको, पेट फुलेको भ ने उ लेख यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
भएको देिख छ । मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा गरेको सु र पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब
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देिखन आएको छ । आफू िनद ष भएकाले सफाइ
३
पाउनु पन भ ने ितवादीको िजिकर मनािसब देिखन स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
नआउने ।
िम , ०६८-CI-०१०३, िनषेधा ा, िदनेश साद
ितवादीलाई ठहरेबमोिजम सजाय गदा चक कुशवाह िव. िव दे री महतो कोइरीसमेत
पन जाने भएकाले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १७ वष
व ततु ः िक.नं. ५९ को उ ज गामा
कै द गन भनी सु र पनु रावेदन अदालतबाट य
पनु रावेदक िनवेदकको िनिववाद हक रहेको भ ने
भएको राय स ब धमा िवचार गदा यी ितवादीले कुराको पिु हने कुनै िलखत यी पनु रावेदक िनवेदकले
आ नी ीमती च कुमारी िल बूलाई मानपनस
मको
ततु गन सके को देिखँदैन । यसका अित र उ
ु
पूवयोजना र मनसाय राखी कुटिपट गरेको देिखएको ज गामा भएको घर पाताल भई िवप ीह ले घर बनाई
छै न । िनजले जोिखमी हितयारले मतृ कउपर हार बसोबास गरी भोग गरी आएको भनी िलिखत जवाफमा
गरेको अव थासमेत देिखएको छै न । ितवादीले िजिकर िलएको देिखएको छ । िनवेदकले िववािदत
लातमु का हार गरेको कारण मतृ कको मृ यु ज गामा आ नो िनिववाद हक रहेकोमा भ ने कुरा
भएको देिखएको छ । यसका अित र मतृ क एवम्
ततु गन नसके को तथा हक अिधकारमा िववाद
ितवादीका नाबालक स तानसमेत रहेको प र े यमा रहेको देिखएको एवम् िनवेदन दाबीबमोिजम त काल
ितवादीलाई ठहरेबमोिजम सजाय गदा चक पिन जाने कुनै नयाँ िनमाण काय हन लागेको नदेिखएकाले
देिखएकाले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द हन िनवेदकले भने ज तो आशङ् काको ि थितको
मनािसब देिखने ।
िव मानता भएको नदेिखएकोले िनषेधा ाको आदेश
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट जारी हने स ने अव था र ि थित रहेको देिखन
ितवादी पदमकुमार िल बूले गरेको कुटिपटको कारण
आएन । उ अव थामा िनवेदकको िनवेदन
िनजको ीमती च कुमारी िल बूको मृ यु भएको भ ने खारेज गरेको पनु रावेदन अदालतको आदेश मनािसबै
कुरा िमिसल संल न कागजातह बाट पिु भएकाले देिखन आउने ।
िनज ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १३(३)
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. ५९ को ज गामा
ठहर्याएको सु झापा िज ला अदालतको फै सला िनवेदकको िनिववाद हकका स ब धमा िववाद रहेको
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित र उ ज गामा िवप ीह ले घर बनाई भोगचलन
२०६९।१२।१९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने गरी आएको भ ने िजिकर रहेको स दभमा िनवेदकले
ठहछ । सजायको हकमा ठहरेबमोिजम सव वसिहत दाबी गरेबमोिजम आशङ् काको अव था िव मान
ज मकै दको सजाय गदा चक पन जाने देिखएकाले रहेको नदेिखँदा िनषेधा ाको आदेश जारी गन
ितवादीलाई १२(बा ) वष कै द सजाय हने ठहछ । अव था नभएको भनी िनवेदन खारेज गन ठहर्याएको
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६८।१।२१
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
को आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको
क यटु र: िवके श गरु ागाई
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभु म् । इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभु म् ।
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४
देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश पु न नस ने ।
िम , ०६८-CI-०५०२, िनषेधा ा, भुवान द यौपाने इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
िव. जग नाथ पा डेसमेत
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभु म् ।
अवलोकन गदा िनवेदकले आ नो िक.नं. ७५
५
को ज गाम ये १० धरु ज गामा िवप ीह ले घर स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
बनाउन लागेको भ ने दाबी रहेकोमा पनु रावेदन िम , ०७०-CI-०७५३, िनषेधा ा, रामकुमारी
अदालतको आदेशानस
ु ार भई आएको न सा खवास िव. गोखा िवकास बक िल. इटहरीसमेत
मचु ु काको न.नं. १ मा िनवेदकको िक.नं. ७५
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात हेदा
को ज गा देिखएको छ । य तै िवप ीह को िनवेदकले िनज नाउँ दताको िक.नं. ९५१ को ०-१-०
िक.नं. ५४ र ५७ को ज गा न.नं. ४ मा देखाइएको ज गा िधतो राखी िमित २०६५।१०।२ मा िवप ी गोखा
पाइ छ । न सा मचु ु कामा न.नं. ५ र ६ मा िववाद िवकास बकबाट .२,५०,०००।– कजा िलएकोमा
देखाइएकोमा न.नं. ५ को ज गामा जगसमेत हा ने भाखािभ ितन बझ
ु ाउन नस दा बकबाट िविभ न
काम भइसके को देिख छ । उ ज गा िनवेदकको हो वा िमितमा साँवा र याज रकम बझ
ु ाउन भनी िनवेदकलाई
िवप ीको हो भ ने कुरा सबदु माण बझ
प ाचार गरी िनवेदकले सोप बझ
ु ी इ साफ गनपन
ु
ु ेकोसमेत देिख छ ।
अव था देिखन आउँछ । िववािदत ज गा िनवेदकको उ कजा रकम िनवेदकले बझ
ु ाइसके को भ ने देिखने
भए िनजले ज गा िखचोला मु ा िदई सामा य कानूनी कागजात िनवेदकबाट पेस भएको देिखँदैन । िनवेदकले
ि याअ तगत उपचार ा गन स ने नै ह छ । तर बकबाट िलएको ऋण भाखािभ नितरेको अव थामा
ततु िनषेधा ा मु ाको रोहमा न सा मचु ु काबाट ऋण स झौताको सतअनस
ु ार कजा असल
ु उपर
देिखएका न.नं. ५ को ज गा िनवेदकको िक.नं. ७५ गन योजनको लािग ज गा िललामीमा िनकालेको
िभ को हो वा होइन भ ने हक बेहकतफ माण देिखएकाले सो कायबाट िनवेदकको कुनै कानूनी
बझ
ु ी इ साफ गन िम ने नहँदा िनवेदन मागबमोिजम हकमा आघात हने आशङ् काको अव था नरहेकाले
िनषेधा ाको आदेश जारी हन नस ने भनी िनवेदन िनवेदन खारेज गन ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको
खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको आदेश फै सला मनािसब देिखन आउने ।
मनािसब देिखन पाउने ।
तसथ उपयु आधार र कारणसमेतबाट
तसथ उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट िनवेदकले िवप ी बकबाट िलएको ऋण चु ा नगरेको
िववाद न.नं. ५ को ज गा स ब धमा सबदु माण बझ
ु ी कारण ऋण स झौताको सतअनस
ु ार ऋण असल
ु उपर
इ साफ गनपन
ु िवषय भएको देिखएकोले िनवेदकको गन िधतोमा राखेको ज गा िललामीमा राखेको
िनिववाद हकको ज गा भ ने मािणत भई नसके को कायबाट िनवेदकको हक अिधकारमा आघात पन
अव थामा िनषेधा ाको आदेश जारी गन निम ने भनी आशङ् काको ि थित नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने
िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
बटु वलको िमित २०६७।१०।२४ को आदेश िमलेको २०६९।१२।१९ को आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने
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ठहछ । िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
आ नो अिभयोगदाबी मािणत गन नसके को अव था
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
हँदा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट भएको फै सला
इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभु म् । िमलेको नै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
इजलास नं. १
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २० गते रोज १ शभु म् ।
१
२
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
उपा याय, ०७०-CR-१२७३, वैदेिशक रोजगार गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CR-१३२६,
ठगी, नेपाल सरकार िव. लेखनाथ ल साल
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. स दीप
ितवादी
लेखनाथ
ल सालउपर रावलसमेत
जाहेरवालाह राके श े र हेम राईले जाहेरी
वादी नेपाल सरकारले गरेको पनु रावेदन
दरखा त िदँदा िनजको नाम उ लेख गरेको िजिकरबमोिजम अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाएका
देिखँदैन । राके श े र हेम राईले पेस गरेको भरपाई ितवादीह म ये अनपु म पराजल
ु ीको हकमा िवचार
िलखतमा लेखनाथ ल सालको नाम कही ँकतै पिन गदा िनज ितवादीबाट कुनै हातहितयार खरखजाना
उ लेख नभएको र सो कागजमा िनजको संल नता बरामद भएको देिखँदैन । िनज ितवादी उ अवैध
कही ँकतै देिखँदनै । ितवादी इ कुमार े ले कायमा संल न रहेको भ ने कुनै त ययु माण वादी
अिधकार ा अिधकारीसम र वैदेिशक रोजगार प बाट पेस हन सके को देिखँदैन । वादी प ले आ नो
यायािधकरणमा बयान गदा जाहेरवालाह बाट दाबी मािणत गराउन िज ला शासन कायालयबाट
बझ
ु ी िलएको रकम लेखनाथ ल साल र रिव तोिकएको िमितमा आ नो सा ीह उपि थत गराउन
थापाले िलएका हन्, मैले िलएको होइन । मलाई नसके को, िनज अनपु मको पे तोल बे ने तथा पे तोल
जाहेरवालाह ले जबरज ती कागज गराएका मा बोके को अव थामा प ाउमा परेका ितवादीह
हन् भनी आ नो बयानमा लेखाएको देिखयो । िनजको गोपाल उ ते ी र िशिशर गौतमह सँग िचनजान रहेको
उ भनाईलाई माण ारा कही ँ कतैबाट पिु गरेको भ ने देिखँदैन । िनज आफू िनद ष रहेको भनी मु ा
देिखँदैन । ितवादी इ कुमार े को भनाइबाहेक हेन अिधकारीसम इ कार रही बयान गरेको र सो
जाहेरवालाह राके श े र हेम राईलाई वैदेिशक बयानलाई आ ना सा ीमाफत पु ् याइँ गराइ रहेको
रोजगारको िसलिसलामा अ ेिलया पठाउनको अव थामा िनजले आरोिपत कसरु गरे होलान् भनी
लािग यी ितवादी लेखनाथ ल सालको संल नता अनमु ानको आधारमा सजाय गन िम ने देिखँदैन ।
कही ँकतैबाट पिु हँदैन । माण ऐन, २०३१ को दफा अिभयोग दाबी मािणत गन भार माण ऐन, २०३१
२५ बमोिजम फौजदारी अिभयोगमा दाबी मािणत को दफा २५ ले वादीमा ह छ भ ने यव था रहेकोमा
गन भार वादीमा रहने भ ने कानूनी यव था रहेकोले सो अिभयोग वादी प बाट मािणत गराउन नसके को
आ नो अिभयोगदाबी मािणत गन भार वादी प मा अव थामा अिभयोग दाबीबाट ितवादी अनपु म
रहने देिखयो । यी ितवादीउपर वादी नेपाल सरकारले पराजल
ु ीलाई सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन
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अदालत, पाटनको फै सला िमलेको देिखने ।
िनिववाद पमा पिु भएको देिख छ । मतृ कको साथमा
ितवादी स दीप रावलउपरको पनु रावेदन सँगै मोटरसाइकलमा सवार रहेका जु बहादरु थापा
िजिकरतफ हेदा िनजले अिधकार ा अिधकारीसम र के .िव. पनु ले मतृ क बिु जंग राना र हामीसमेत
बयान गदा वारदातमा आफू य सहभागी नभएको भई नाचगान हेन गएको अव थामा मतृ क र राजु
भ ने र िज ला शासन कायालय, काठमाड सम गु ङसमेतका बीचमा हेलमेटका िवषयमा झगडा
बयान गदा कसरु गरेकोमा पूणत इ कार रही बयान भएको हो पिछ हामी वदघाट फकने ममा बिु जंगले
गरेको देिख छ । िनज ितवादी स दीप रावलका सा ी चलाएको मोटरसाइकलमा म जु बहादरु थापा बसेको
सागर गु ङले िमित २०६८।९।१ गतेको घटना घटेको िथएँ । घटना थलमा आई पु दा हामीतफ फायर हँदा
१७ िदनपिछ मा स दीप रावललाई प ाउ गरेको बिु जंग रानालाई लागी ढलेका हन् । गोली हानी भा दै
हो । िनजले कुनै हातहितयार बो ने, ओसारपसार गदा कुमार गु ङ र राजु गु ङसमेतका यि ह लाई
गन ज ता काय गरेका छै नन् । िनजलाई लगाइएको प साथ िचनेका ह । मतृ कलाई ितवादीले गोली
अिभयोग झु ा हो भनी िमित २०६८।१०।१५ मा हानी मारेका हन् भ ने मौकाको कागज तथा अदालतमा
बकप गरेको देिख छ । आ नो अिभयोग दाबीलाई सोही यहोरालाई समथन हने गरी बकप गरेकोले पिन
मािणत गन भार माण ऐन, २०३१ को दफा २५ यी ितवादीह को ततु वारदातमा संल नता रहे
ले वादीमा ह छ भ ने कानूनी यव था रहेकोमा वादी भएको त यलाई पु ् याइँ ग ररहेको पाइने ।
प ले िनज ितवादीउपरको अिभयोग ठोस माण ारा
ितवादीह कुमार गु ङ र करण गु ङ
पिु गन सके को देिखँदनै । तसथ यी ितवादी स दीप हालस म पिन फरार नै रहेको र आफू िनद ष रहेको
रावललाई कसरु दार कायम गरी अिभयोग मािणत भए अदालतबाट जारी भएको वारे ट तथा यादी
गन नसके को अव थामा कसरु बाट सफाइ िदने गरी पज
ु को यादमा उपि थत भई आ नो सफाइको
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सला मनािसब सबदु पेस, दािखल गनपनमा
सो के ही नगरी ततु
ु
नै देिखँदा सदर हने ।
मु ाको कारवाहीमा उदािसन रहेको देिखँदा िनज
इजलास अिधकृत : ेम खड् का
ितवादीह को ततु वारदातमा संल नता रहेछ
क यटु र: च दनकुमार म डल
भ ने कुरा वत: पिु ह छ । तसथ यी ितवादीह
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २० गते रोज १ शभु म् । करण गु ङ र कुमार गु ङसमेतको िमलेमतो र
३
संल नतामा गोली हानी बिु जंग रानालाई कत य गरी
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश मारेको त य मािणत हन आई िनज ितवादीह लाई
िम , ०६८-RC-०१०३, ०६७-CR-०१०७४, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
कत य यान, नेपाल सरकार िव. करण गु ङ, ह बा सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी भएको
भ ने हमबहादुर गु ङ िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला िमलेकै देिखँदा
मौकामा कागज ग रिदने यि ह को सदर हने ।
भनाइ तथा पल
ु हाउसका स चालक योजना साद इजलास अिधकृत: ेम खड् का
गु ङसमेतको कागजबाट घटना भएको साँझ क यटु र: च दनकुमार म डल
मतृ क र यी ितवादीह बीच झगडा भएको त य इित संवत् २०७२ साल पस
ु १९ गते रोज १ शभु म् ।
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४
आ नी आमा चिनयादेवी यादवनीले गरेको
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश इ छाप अनस
ु ार छोरा ह र राय यादवले स पूण
िम , ०६८-WO-०४८५, उ ेषण, िवरजीया स पि लाई ४ भाग गरी सोबाट आ नो र वग य
देवीसमेत िव. ह र राय यादवसमेत
आमाको गरी २ (दईु ) भाग िवप ी ह र राय यादवले
ततु मु ाका िवप ी ह र राय यादवले अंश पाउने गरी छुट्याएको रौतहट िज ला अदालतको
शेषपिछको बकसप को िलखत ग रिदने दाताको िमित २०६८।३।११ को ब डा मचु ु का िमलेको नै
मृ यपु ात् दाताले अंश हकबाट ा गन स पि मा देिखन आयो । अतः उ ब डा मचु ु का बदर ग रपाउँ
िनजको हक िसजना हने नै देिखयो । व. चिनया भनी दायर भएको ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
देवी यादवनीले ह र
राय यादवलाई ग रिदएको इजलास अिधकृत: ेम खड् का
शेषपिछको बकसप को िलखत हालस म बदर क यटु र: च दनकुमार म डल
नभएको अव थामा उ िलखतअनस
ु ार िनज चिनया इित संवत् २०७२ साल पस
ु १९ गते रोज १ शभु म् ।
देवीले पाउने अंशबापतको स पि िनज ह र राय
५
यादवले दा.खा. नामसारी गन पाउने नै देिखने ।
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
ततु िनवेदनको स दभमा शेषपिछको िम , ०६८-CR-१२०९, वैदेिशक रोजगार ठगी,
बकसप को िलखतअनस
राय यादवले नेपाल सरकार िव. बस तकुमार देवान राई
ु ार ह र
अंिशयार वग य आमा चिनयादेवीको भागमा पन
ितवादीले अनस
ु धान अिधकृत र
१ भाग स पि िनजले पाउने नै देिखयो । रौतहट यायािधकरणमा बयान गदासमेत यस मु ाका
िज ला अदालतबाट िमित २०६७।७।८ मा अंश जाहेरवाला िमलन ितवारीसँग िचनजान प रचयसमेत
दता मु ाको फै सला भएकोमा सो फै सलाअनस
ु ार छै न भनी बयानमा लेखाएको पाइ छ । जाहेरवालाले
ब डा मचु ु का हनपु ूव िमित २०६७।७।१८ मा िवप ी नेपालबाट साउदी अरबमा कुराकानी गरी अमे रका
चिनया देवीको मृ यु भएको देिख छ । अब य तो पठाउने कुरा भएअनस
ु ार नेपालमा दरबारमाग कफ
अव थामा अदालतबाट ब डाप हँदा ततु मु ाका सपमा भेट भएपिछ रकम िदएको भने तापिन साउदी
िवप ी ह र राय यादवले आ नो भागको १ भाग अरबमा स पक गन फोन नं. उ लेख गन नसके को,
र िनज व. चिनयादेवीको शेषपिछको बकसप को कल रेकड देखाउन सिक छ िक भनी सोधनी गदा
िलखतअनस
ु ार थप १ भाग गरी २ भाग अंशब डा गरी जाहेरवालाले नस ने भनी जवाफ िदएको, ितवादी
िलन पाउने नै देिख छ । य तो अव थामा रौतहट िमित २०६७।३।१७ गते हरी िहरासतमा रहेको कुरा
िज ला अदालतले िमित २०६८।३।११ मा ब डा जाहेरवालाले बकप मा वीकार गरेको र वैदेिशक
मचु ु का गदा िवप ी ह र
राय यादवले आ नो रोजगार िवभागको मािथ विणत प ले समेत समथन
भागको र आ नी आमाबाट ा गरेको शेषपिछको गरेको देिखयो । ितवादीले आफू प ाउ परेको
बकसप को िलखतअनस
ु ार समु चा स पि लाई भोिलप ट पढ् न निदई दईु वटा कागजमा सही गराएको
४ ख ड गरी सोको २ ख ड अंश पाउने गरी ब डा भनी यस मु ामा य गरेको हँदा यी ितवादीले
मचु ु का खडा गरेको देिख छ । उ ब डा मचु ु कालाई िमित २०६७।३।१७ गते िबहान १०१/२ बजेितर कफ
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको हाउसमा (कही नाम
ँ थाहा भएन भिनएको, कही अ
ँ नपूण
िमित २०६८।८।८ को आदेश कानूनस मत नै देिखने । कफ हाउस भिनएको) रकम िदएर िलखत गराएको
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भ नेमा जाहेरी कथनलाई ितवादीले पूणतः इ कार सिृ ना र रजिनसबीच स ब ध भई २०६८ ावणमा
गरेको अव थामा जाहेरवालाको रकम ितवादीले िनजह बाट छोराको ज मसमेत भएको देिख छ ।
िलएको भ ने कुरा शङ् का पद देिखन आउने ।
जाहेरवालीसँग सहमित िलएर दो ो िववाह गरेको
जाहेरवालाले ितवादीलाई िदएको भनेको हो भ ने ितवादी रजिनसको पनु रावेदन िजिकरतफ
रकम .३०,००,०००।– बझ
ु ाएको भनेको रकम सानो िवचार गदा थमतः म जरु ी िलइसके पिछ मा िववाह
रकम देिखँदैन । यो रकम कहाँबाट कसरी याएको र गरेको भ ने माण िमिसलबाट देिखँदैन । कानूनले नै
िनजलाई कुन िदन कुन थानमा किहले िदएको हो सो दो ो िववाहलाई कसरु ज य अपराध मानी सजायसमेत
यिकनसाथ भ न सके को देिखँदैन । जाहेरवालाबाट गरेको अव थामा प नीको म जरु ीबाटै दो ो िववाह
िलएको भिनएको रकम .३०,००,०००।– यी गरेको भए पिन अपराध त अपराध नै ह छ र यो
ितवादीले िलएको यिकनसाथ मािणत हन नसके को द डनीय पिन ह छ । ितवादी रजिनसराजाले दो ो
अव थामा वैदिे शक रोजगार ठगी फौजदारी मु ाको िववाह गरेको पिु भइरहेको अव थामा िनज कसरु दार
अिभयोगमा अनमु ान, अ दाज र अड् कलको भरमा होइनन् भ न िमलेन । अतः ितवादी रजिनसराजा
यी ितवादी कसरु दार रहेछन् भ न सिकने अव था मान धरलाई मल
ु क
ु ऐन, िबहावारी महलको ९ नं.
देिखएन । य तो अव थामा यी ितवादीलाई ितकूल दो ो िववाह गरेको ठहर गरी १ वष ३ मिहना
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी वैदेिशक रोजगार कै द र . १०,०००।- (दश हजार पैयाँ) ज रवाना
यायािधकरणले गरेको फै सला मनु ािसब भई िमलेको हने ठहर्याएको हदस म पनु रावेदन अदालत, पाटनको
नै देिखँदा सदर हने ।
फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
पनु रावेदक ितवादी सिृ ना जोशीको हकमा
क यटु र: च दनकुमार म डल
िवचार गदा, अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतमा
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २३ गते रोज ४ शभु म् । सिृ ना जोशीले ितवादी रजिनसराजा र जाहेरवाली
क पना लो ने वा नी हन् भ ने थाहा जानकारी
इजलास नं. २
िथएन भनी बयान गरेको देिख छ । ितवादीको
इ कारी बयानलाई िनजका सा ी सरु जकुमार े ,
१
समु ोिहनी जोशीसमेतले पिु हने गरी बकप गरेको
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, िबहावारीको १० नं. ले
ओम काश िम , ०७२-CR-१२३२, १२३३, जानीजानी दो ो िववाह गन वा नी मािनसलाई
बहिववाह, सृि ना जोशी िव. नेपाल सरकार, मा सजाय हने यव था गरेको पाइ छ । ितवादी
रजिनसराजा मान धर िव. नेपाल सरकार
सिृ ना जोशीले ितवादी रजिनसराजा मान धरक
जाहेरवालीले
ितवादीउपर २०६६ अक ीमती छन् भ ने जानीजानी िनजसँग िववाह
फागनु मा दायर गरेको अंश मु ामा िमित ०६९।३।६ गरेको ठोस र त ययु माण वादीतफबाट पेस हन
मा सु अदालतबाट अंश पाउने ठहरी फै सला भएको सके को नदेिखँदा ितवादीह रजिनस र सिृ ना एउटै
देिख छ । २०७१ साल मङ् िसरमा यस अदालतमा एयरलाइ समा काम गन पढेलेखेका उमेर पगु ेका मािनस
िमलाप भएपिछ मा सो मु ा अि तम भएको भ ने आधार िलएर सिृ नालाई समेत कसरु दार ठहर
देिख छ । अंश मु ा अि तम हनु अगावै ितवादी गरी सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
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फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखने ।
वारदातको िदन भेट भएको हो । सोबाहेक अ कुरा
अतः उि लिखत त य, कानूनी यव था थाहा भएन भनी आ नो र यी ितवादीको अिभयोग
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा
ितवादी दाबीमा पूणतः इ कार रहेको देिख छ । मिणकुमार
रजिनसराजा मान धरलाई मल
ु क
ु ऐन, िबहावारीको राईको िववाह घरनिजक वारदात थल रहेको
महलको ९ नं. ितकूल दो ो िववाह गरेको ठहर गरी देिख छ । िववाहमा गाउँलेह आउने जाने गरेको
१ वष ३ मिहना कै द र . १०,०००।- (दश हजार ि थित छ । िववाहमा उपि थत सरु े मो ान, पूणिसंह
पैयाँ) ज रवाना हने ठहर्याएको हदस म पनु रावेदन याङ् बो, दलबहादरु मो ान, पदमकुमार राई, गोपीमाया
अदालत, पाटनको िमित २०६९।३।१२ को फै सला याङ् बो, िमलनकुमार चौरासे राईसमेतका यि ह ले
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी सिृ ना ह ला भएपिछ सनु ेको हो भनी अनस
ु धानमा कागज
जोशीले ितवादी रजिनसराजाको अक ीमती छ गरी िदएको पाइ छ । मौकामा कागज गन कुनै पिन
भ ने जानी-जानी िववाह गरेको भ ने अिभयोग दाबी यि लाई बकप का लािग अदालतमा उपि थत
मािणत भएको नदेिखँदा िनजलाई समेत मल
ु क
ु ऐन, गराउन वादीतफबाट सके को देिखँदैन । मतृ कको
िबहावारीको महलको ९ नं. ितकूल िववाह गरेको मृ यु छुरा हारबाट भएको देिखए पिन यो यसले छुरा
ठहर्याई १ वष ३ मिहना कै द र .१०,०००।- (दश हार गरेको हो भ ने त य दे ने च मिदद् गवाह कोही
हजार पैयाँ) ज रवाना हने गरी पनु रावेदन अदालत, देिखँदनै । मतृ कलाई कत य गनका लािग षड् य
पाटनले िमित २०६९।३।१२ मा गरेको फै सला के ही गन भिनएका सह ितवादी ेमबहादरु तामाङले
उ टी भई सिृ ना जोशीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ यस अदालतबाट भएको िमित २०६३।७।१ को
पाउने ।
फै सलाअनस
ु ार सफाइ पाएको ि थित छ । षड् य को
इजलास अिधकृतः िशवहरी पौड् याल
अिभयोग लागेका ेमबहादरु तामाङले मौकामा बयान
क यटु र: अिभषेककुमार राय
गदा पोल गरेकोबाहेक ितवादी वीरिसंह ले चा िव
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २३ गते रोज ५ शभु म् । कुनै अ बु नपु न माण नदेिखने ।
२
फगत आफै ँ मा खि डत भइरहेको
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
ेमबहादरु को पोलको आधार मा ितवादी वीरिसंह
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-००२६, कत य यान, ले चाउपरको कत य यानको कसरु मािणत हने
नेपाल सरकार िव. वीरिसंह ले चा
य माण हन स दैन । यसरी ितवादीउपरको
ितवादी ेमबहादरु तामाङले अिधकार ा अिभयोग मािणत हने व तगु त आधार माणबाट
अिधकारीसम बयान गदा ितवादी वीरिसंह ले चा र खु न नसके को र सह ितवादीको खि डत भइरहेको
मतृ क वीरमान तामाङबीच काठ बेचिबखन स ब धमा मौकाको बयान र वारदातको घटनापिछ ितवादी फरार
झगडा भएको थाहा पाएँ । मेरो ीमती जारी गरी लगेको रहेको ि थितलाई मा आधार मानी सव वसिहत
रसइबी वीरमानसँग िथयो । वीरिसंह ले चाले धा रलो ज मकै दको कसरु दार कायम गन यायोिचत
हितयार छुरी हार गरी वीरमानलाई मारेका हन् भनेको देिखएन । यस ि थितमा ितवादी वीरिसंह ले चालाई
पाइ छ । तर, अदालतमा भने मतृ कले ीमती जारी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. को
गरे पिन .५,०००।- जारी बझ
ु ाएपिछ हामीबीचमा देहाय १ अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द गन गरेको
रसइबी िथएन । ितवादी वीरिसंह ले चासँग पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सला िमलेको नदेिखँदा
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ितवादी वीरिसंह ले चाले आरोिपत कसरु बाट सफाइ स बि धत कुनै पिन दशी बरामद हन सके को छै न ।
पाउने ।
चोरीको अिभयोगमा सबै ितवादीह पूणतः इ कार
इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम
छन् । वारदात प ात् त कालै पीिडतलाई उ ार गन
क यटु र: अिभषेककुमार राय
अजनु िल बू र पायल राईले मौकामा कागज गदा
इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभु म् । पीिडतको चोरी भएको रकम, मोबाइल र टप स ब धमा
३
के ही उ लेख गन सके को देिखँदनै । पीिडत आफूमािथ
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
यौन अपराध हँदा पूण चेतनामा रहेको देिख छ । यसरी
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०५२४, जबरज ती अनस
ु धान ममा सङ् कलन भएका उ त यह बाट
करणी र चोरी, नेपाल सरकार िव. राम मगरसमेत
ितवादीह को चोरीतफको कसरु व तगु त पमा
अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादीह राम मािणत नभएको हँदा चोरीतफको अिभयोग दाबीबाट
मगर र सरु ज तामाङलाई जबरज ती करणीतफ सजाय ितवादीह लाई सफाइ िदएको पनु रावेदन अदालतको
नगरी जबरज ती करणी गन सहयोग गरेको कसरु मा फै सलामा कुनै िु ट रहेको देिखन नआउने ।
सजाय गरेको िमलेन भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट
िजिकरतफ िवचार गदा ितवादीह म ये दईु जनाले ितवादी दीिलप मि लकलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
जबरज ती करणी गद गदा मौका पारी िच याउँदा करणीको महलको ३ नं. को देहाय ५ बमोिजम ५ वष
अजनु िल बूसमेतले घेरा हाली राम मगर र सरु ज कै द र ऐ. को ३क नं. बमोिजम थप ५ वष कै द सजाय
तामाङलाई प न सफल भएको, दईु जना भागेका तथा िनजबाट .२५,०००।- पीिडतले ितपूित भराई
हन् । मेरो आँखा छोपी जबरज ती गरेको हँदा को को पाउने र ितवादीह राम मगर र सरु ज तामाङलाई
यि भनी छु ाउन सि दन । मैले गहु ार मागेको सनु ी ऐ. को ४ नं. बमोिजम जनही ३ वष कै द सजाय गरी
अजनु िल बू र पायल राई आएपिछ भागेका हन् भनी चोरीतफको अिभयोग दाबीबाट सबै ितवादीह ले
पीिडतले अदालतमा बकप गरेक छन् । दईु जनाले सफाइ पाउने गरी पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट
करणी गन याएका हन् भनी पीिडतले िदएको जाहेरी िमित २०६८।३।१४ र २०६८।१०।८ मा भएका
िनजले अदालतमा गरेको उ बकप सँग मेल खान फै सलाह िमलेको हँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
गएको छ । आ नो सती व हरण भएक मिहलाले सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
यायको माग अवल बन गन ममा अदालतको इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
बकप मा खल
ु ाएको यहोरा नै के कित जनाले क यटु र: अिभषेककुमार राय
जबरज ती करणी गरेछन् भ ने स दभमा माण ा
इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभु म् ।
हने हँदा अिभयोग दाबीकै आधारमा मा ितवादीह
४
चारैजनाले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेका रहेछन् मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
भ न निम ने ।
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-१३७५, ०९०४,
ितवादीह लाई चोरीतफ सजाय नगरेको कत य यान, कुमार थापामगर िव. नेपाल सरकार,
िमलेन भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा नेपाल सरकार िव. लिलतकुमारी थापा
घटना भएको त कालै ितवादीह राम मगर र सरु ज
आ नी आमासँग आउने जाने गरेको मतृ कको
तामाङ प ाउ परेको देिख छ । िनजह बाट चोरीसँग बानी र यवहारमािथ शङ् का गरी मतृ क साँझको
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समयमा आ नो घरमा आएको मौका पारी ितवादी वारदात थलसँगै घर जोिडएक यी ितवादीलाई
कुमार थापामगरले कुटिपट गन ममा मतृ कको मृ यु थाहा जानकारी िथएन भनी अनमु ान गन उिचत देिखन
भएको भनी जाहेरवाला र मौकामा कागज गन सीता देवी नआउने ।
थापासमेतका यि ले गरेको शङ् का र अनमु ान लास
वारदातबारे जानकारी भएपिन मातृ वको
जाँच ितवेदन, ितवादीको गोठमा भेिटएको बोरामा कारण यी ितवादीले कुनै जाहेरी नगरी चपु लागी
लागेको रगत मानव रगत रहेको भ ने परी ण ितवेदन बसेको देिखन आयो । यस ि थितमा यथ ितवादी
र आपरािधक मनोविृ िवकास नभएका ितवादीका लिलतकुमारी थापालाई यानस ब धीको महलको
नाबालक छोराले ितवादी र मतृ क जधु ेको भनी २५ नं. अनु प सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको
मौकामा य गरेको भनाइबाट मािणत र पिु हन फै सला िमलेको देिखन आयो । तसथ, माणको
आएकोले पनु रावेदक ितवादी कुमार थापामगरलाई अभावमा ितवादी लिलतकुमारी थापालाई अिभयोग
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. र १३ नं. दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
को देहाय ३ को कसरु मा सोहीबमोिजम सव वसिहत सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
ज म कै दको सजाय गरी पनु रावेदन अदालतबाट
ितवादी कुमार थापालाई के कित सजाय
भएको फै सला िमलेको देिखने ।
गदा उिचत ह छ भनी िवचार गदा मतृ कको मृ यक
ु ो
ितवादी लिलतकुमारी र मतृ कबीच कुनै कारणबाट आ नी आमाको बदनामी भएको तनावले
रीसइवी रहेको पाइँदनै । गाउँले शमशेरबहादरु थापाले
त भई अपराध गरेको देिख छ । त काल उठेको
मतृ क आ नो घरमा आउजाउ गरेको स ब धलाई झोक र रसबाट साधारण लाठा, ढुङ्गा ज ता व तु
िलएर आफूउपर शङ् का गदा ितवादी लिलताले योग गरी छाडेको हारबाट यान गएको अव थामा
मतृ कलाई के ही नभनी शमशेरबहादरु थापामािथ यानस ब धीको महलको १४ नं. अनु प कै द
गाउँमा उजरु ी िदएको पाइ छ । यसबाट मतृ कलाई वष १० हन स ने ह छ । तर ततु मु ामा लास
कत य गन लगाउने, कत य गन सघाउनेस मको जाँचबाट मतृ कले धेरै थानमा चोट खाएको देिखँदा
अव था र प रि थित लिलतालाई परेको देिखन यहाँ यानस ब धीको महलको १४ नं. आकृ हन
आउँदैन । ियनको घरमा रहेको पसलमा मतृ क आएको नस ने भएको हो । तथािप सजाय िनधा रत ग रँदा
देिख छ । तर ह यासँग स बि धत कुनै पिन दशी ियनको भने कसरु को कृित उ १४ नं. सँग क रब क रब
घरबाट ा भएको छै न । जाहेरवाला एवम् मौकामा उ तै हो िक ज तो देिखएकोले सोमा हने सजायलाई
बिु झएका यि ले मतृ क ियनको घरमा आवतजावत आधार बनाउन सिक छ । यस आधारमा पनु रावेदक
गन गरेको कायलाई शङ् का मानी संल नता य गरे ितवादीलाई १० वषभ दा बढी तर २० वषभ दा कम
पिन उ शङ् का ह यास मको ह छ भ न अनस
ु धान सजाय गनु यायोिचत देिखन आयो । तसथ ितवादी
र मु ा पपु का ममा अदालतबाट संकिलत कुनै कुमार थापालाई सव वसिहत ज मकै द गदा चक पन
पिन व तिु न माणबाट पिु भएको छै न । शङ् काकै देिखँदा िनजलाई अ.बं. १८८ नं. अनु प १४(चौध)
भरमा ितवादी लिलतकुमारी थापालाई अिभयोग वष कै द सजाय हने ।
दाबीअनु प सव वसिहत ज मकै द गन यायोिचत
तसथ उि लिखत आधार र कारणबाट
देिखएन । तर, मतृ क इ बहादरु गोलेलाई सह ितवादी पनु रावेदक ितवादी कुमार थापामगरलाई मल
ु क
ु
कुमार थापामगरले कत य गरी यान िलएको िवषय ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय ३
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अनु प सव वसिहत ज म कै द र यथ ितवादी मतृ कलाई कत य गरी मारेको कुरामा इ कार रहेपिन
लिलत कुमारी थापालाई ऐ. ऐनको २५ नं. बमोिजम वारदातको िदन आफू र ीमतीबीच वादिववाद झगडा
सजाय हने भनी मकवानपरु िज ला अदालतबाट भएको कुरा वीकार गरेको देिख छ । वारदात घिटत
भएको फै सला सदर गरी पनु रावेदन अदालत, भएको समयमा मतृ क र ितवादी एउटै कोठामा
हेट डाबाट िमित २०७१।७।१८ मा भएको फै सला रहेको कुरामा िववाद नरहेको र सो समयमा अ य
िमलेको हँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी ते ो यि को उपि थित भ ने पिन देिखएको छै न ।
कुमार थापामगरका हकमा ऐनबमोिजम सजाय गदा यस कार मतृ क वयम् आफै ँ ले आ मह या गरेको भनी
चक हने भई अ.बं. १८८ नं. अनु प कै द वष १४ ितवादीले िजिकर िलए पिन सो कुरा शव परी ण
(चौध) मा सजाय हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी ितवेदनसमेतका माणबाट पिु हन नसके को तथा
कुमार थापामगर र पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको अ य ते ो यि को कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
भ ने नदेिखएकोसमेतका प रि थितज य माणबाट
इजलास अिधकृत : किपलमणी गौतम
यी पनु रावेदक ितवादीको कत यबाटै मतृ कको
क यटु र: मि दरा रानाभाट
मृ यु भएको पिु हन आएकोले पनु रावेदन अदालत,
इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभु म् । राजिवराजबाट यी ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी
भएको फै सला अ यथा नदेिखँदा आरोिपत कसरु बाट
इजलास नं. ३
सफाइ पाउनपु दछ भनी िनजले िलएको िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
१
अतः उि लिखत आधार कारणबाट यी
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज ितवादीको कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको कुरा पिु
जोशी, ०६९-CR-०४२७, कत य यान, पदम साद हन आएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
पा डे िव. नेपाल सरकार
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
सब
िमिसल
कागजातह को हने ठहर्याई सु उदयपरु िज ला अदालतबाट
अ ययनबाट
ततु मु ाको उठान मतृ कको िमित २०६८।८।६ मा भएको फै सला सदर हने
काका गोिव दबहादरु राउतको जाहेरीबाट भएको ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको
देिख छ । िमिसल संल न रहेको घटना थल िववरणमा िमित २०६९।३।२५ को फै सला मनािसबै देिखए
उि लिखत लासको िववरणमा मतृ कको घाँटीको पिन वारदातको सम प र थितलाई िवचार गदा यी
अगािडको भागमा डोरीको डामज तो ५ इ च ल बाइको ितवादीलाई ठहरेबमोिजम सजाय गदा चक पन
नीलो डाम देिखएको भ ने उ लेख भएको र मतृ कको देिखएकोले यायको रोहमा िनजलाई अ.बं. १८८
शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारणमा “Cause of नं. बमोिजम १२(बा ) वष कै द सजाय हने ठहछ ।
death is asphyxia due to strangulation” भ ने अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पदछ भ ने पनु रावेदक
उ लेख भएको देिखँदा मतृ कको मृ यु वाभािवक पमा ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
भएको देिखन नआउने ।
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजल
ु ी
पनु रावेदक ितवादी मौकामा अनस
ु धान क यटु र: रमेश आचाय
अिधकारी र अदालतसम बयान गदा आफूले इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभु म् ।
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२
य तो यवहारलाइ िभ नै योजनको लािग बनेको
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी कानूनिभ जबरज ती पान काम गनु कानूनको
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CR-०२१८, ठगी, अनिु चत योग ह छ । कानूनले कसरु भनी प रभािषत
िच बहादुर िज.सी. िव. नेपाल सरकार
नगरेको काम कुरा गरेको िवषयलाई िलएर कसैउपर
मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १ नं. मा ललाउने मु ा चलाउनु र ठहर गनु दवु ै अनिु चत हने ।
फकाउने, जाल प रप च गन, िकत कागज बनाउने वा
ितवादी र जाहेरवालीबीचमा भएको तमसक
ु
पेस गन, झु याउने वा अ जनु सक
ु ै यहोरासँग धोका िलखत कारोबारलाई मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलको १
िदई वा गफलतमा पारी भ ने ज ता श दह योग नं. ले समेट्न स ने नदेिखँदा ितवादीले उ १ नं. को
भएबाट उ कानूनले अ िकिसमको जोरजल
ु मु कसरु गरेको ठहर्याई िनजलाई ठगीको ४ नं. बमोिजम
अ याय अ याचारलाई समेटेको नभई ितवादीले १ मिहना ११ िदन कै द र .४१,६००।- ज रवाना
पीिडतलाई झठु , फरेब र झु याउनेलगायतको काय हने ठहर्याएको सु यठु ान िज ला अदालतको िमित
गरी पीिडतलाइ िव ास िदलाउनसमेत सफल भई २०६८।१०।२५ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
पीिडतको सहमितबाटै ितवादीबाट पीिडत िव
अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०६९।११।१३
ठगीको कसरु भएको देिखनु अप रहाय ह छ । पीिडतको को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी
सहमितको मु य कारण नै यी ितवादीको झु यान िच बहादरु िज.सी. ले अिभयोग दाबीको कसरु बाट
deceit ह छ । तर ततु िववादमा ितवादीले सफाइ पाउने ।
पीिडतलाइ ललाएको फकाएको समेतको काय गरी इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
दाबीको िलखतमा पीिडतको सहीछाप गराएको वा क यटु र: िव णदु ेवी े
पीिडतले सहीछाप गरेको कुनै माण गु न आएको इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभु म् ।
छै न । ितवादीले पीिडतलाइ िदएको .१० हजारको
३
चक याज थैलीमा गाभी बढी थैलीको िलखतलाइ मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ठगी गरेको भ ने अिभयोग दाबी छ तर कानूनले गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CI-०१९९, लेनदेन,
तोके को दश ितशतको सीमा नाघी चक याजदर िच बहादुर िज.सी. िव. तनसरा िव.क.
जोडी लेनदेन गन गराउने चलन धेरै पिहलादेिख
िववािदत तमसक
ु हँदाको अव थामा साहले
रही आएको चलन हो । नेपाल भारतलगायतका ऋणीलाई ठगीको महलको १ नं. अनस
ु ार ललाउने
मल
ु क
ु मा जताततै या यो यवहारलाई सदु खोरी पिन फकाउनेलगायतको काय गरी सोको भावमा परी
भिन छ । यो यवहार कानून ारा अमा य भए पिन ऋणीले िववािदत तमसक
ु गरेको नदेिखएको समेतको
नेपालको कानूनले यसलाई कसरु ठहर गरी द डनीय आधार िलई यी वादीले ठगी गरेको भ ने अिभयोग दाबी
बनाएको पाइँदैन । सो रहे भएको भए सो कानून उ लेख पु ने ठहर्याई भएको सु िज ला अदालतको फै सला
गरी ितवादी िव
अिभयोग दाबी िलन स नु सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला
प य । य तो यवहार सदर नहने भनी मल
ु क
ु ऐन, उ टी भई यस इजलासबाट आजै फै सला भएको
लेनदेन यवहारको ६ नं.ले बोलेको देिखने ।
अव था छ । तर यी वादीले ठगी मु ाबाट सफाइ पाएको
कुनै काम कुरालाइ कानूनले स बोधन भ दैमा ततु मु ाको वादी दाबी वतः पु छ भ नु
ग रसके को अव थामा कानूनको
यव थाबेगर उपयु हँदैन । सो ठगी मु ामा यी वादीले वे छापूवक
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य गरेको िजिकर यी वादीका िव
माण नला ने
िववादको प ले उठान नगरेको िवषयमा
भ न निम ने ।
वेश गरी िनणय गनु अगािड याय िन पण गन
ािविधक कारणले वादी िव को ठगी िनकायबाट ग भीर पमा िवचार गनपन
ु हछ ।
तफको अिभयोग दाबी पु न नसके को कारणबाट वादी वादीले सु फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई पनु रावेदन
िव का ती माणह लाई बेवा ता गदा सही याय गरेको अव थामा पनु रावेदन सु ने अदालतबाट
स पादन हन स दैन । जो यथाथ हो यसलाइ याियक पनु रावेदकले उठाएको ह मा स बोधन नगरी
ि कोणबाट िव ेषण गन र बो न पछ । ािविधकता ािविधक आधारमा मु ामा ठहर गनपन
ु अव थामा
र याि कताको अलमलले यायलाई रो ने छे ने काम यसको अ तरव तल
ु ाई िवचार गनु अिनवाय
गन नस ने हँदा ठगी मु ामा यी वादीले नै वीकार गरेको ह छ । मु ा खारेजी नै हने ािविधक प मु ामा समावेश
िजिकर िव पूरै वादी दाबी पु ने भनी ठहर गनु सवथा भएको ख डमा मु ाको स बि धत प ले यसलाई
अनिु चत हने देिख छ । अत: वादीले ितवादीलाई नै बढी जोड िदई दाबी ख डन गनका लािग मु य
२०५० सालमा .१०,०००।- स म ऋण िदएको आधार माणको पमा िवषय उठाउने स भावना बढी
र ितवादीबाट दईु पटक गरी .६,८००।- ा ह छ । सामा यतया २०५५।१२।१६ को कपाली
ग रसके को कुरा प पमा मािणत भएको देिखँदा तमसक
ु िलिखतको १० वष अि तम हद याद
यथ ितवादी तनसरा िव.क.ले वादीबाट २०५० २०६५।१२।१५ हनेमा िववाद हन स दैन । य तो
साल वैशाख मिहनामा िलएको .१०,०००।- र सोको वाभािवक पले अनमु ान गन सिकने िवषयमा
कानूनबमोिजम हने याजमा ितवादीले बझ
नउठाएको र सु अदालतले
ु ाएको ितवादीले कुनै
रकम .६,८००।- कटाई बाँक थैली मा वादीले समेत िनणयका ममा यसतफ वेश गरेको नदेिखँदा
ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठहर्याएको सु पनु रावेदक य अिधकार े योग गरी त लो िनकायको
यूठान िज ला अदालतको िमित २०६८।१०।२५ को िनणयलाई नै प रवतन गन स ने अिधकार भएको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को अदालतबाट िनणय गदा य तो िवषयलाई सतही र
िमित २०६९।११।१३ को फै सला िमलेकै देिखँदा ह का पमा माणको पमा हण गरी िनणय गनु
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन उिचत र तकसङ् गत मा न नस ने ।
िजिकर पु न नस ने ।
िववादको िवषय २०५५ सालको लेनदेन
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
िलखत र २०६५ सालको िलखतको साथक स ब ध
क यटु र: िव णदु ेवी े
रहेको वा दवु ै िलखतको छु ाछु ै अि त व रहेको हो
इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभु म् । भ ने स दभमा िनणय हनपु न भई सु अदालतबाट
सोही िवषयमा के ि त भई ठहर िनणय भएको
इजलास नं. ४
देिख छ । तर पनु रावेदन अदालतबाट िलखतको
हद यादलाई मख
ु ताका साथ उठान गरी ठहर
१
ख डमा सोही िवषयलाई के ि त गरी िलखतको याद
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
२०६५।१२।१५ मा नै १० वष समा भइसके को
गोपाल े , ०७०-CI-०१७४, लेनदेन, पु षो म भनी दाबी नै खारेज हने गरी ठहर भएको देिख छ ।
भ धानाङ् ग िव. के शव े समेत
पनु रावेदन अदालतबाट ततु मु ाको फै सलामा
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अि तम हद याद िमित २०६५।१२।१५ मािनएको िनणय ब डा बदर दता बदर दता मु ामा भई आएको
भए पिन वािषक नेपाली पा ोमा उ िदन सावजिनक िमित २०६१।९।१ को न सा मचु ु का हेदा न.नं. १,
िबदा शिनबार परेको देिख छ । अि तम हद यादमा २, ३ र ४ को घरज गा उ मु ाका वादी यस मु ाको
िबदा परेका भए प को नालेस गन हद याद नजाने
यथ ितवादीको भोग चलनमा रहेको र न.नं. ५,
िबदापिछको पिहलो िदनस म वतः हद याद कायम ६ र ७ सो मु ाको ितवादी यस मु ाको पनु रावेदक
हनेमा िववाद हन नस ने ।
वादी जगु ल
ु ठाकुर हजामको भोगमा रहेको देिख छ ।
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ४५ नं. मा “हद याद उ दे.नं. १४०१ को मु ामा भएको न सामा वादी
पु ने वा याद तारेखमा हािजर हनुपन वा कुनै कागज ितवादीको बीचको सीमानाको खाली ज गाको
दािखल गनुपन िदन अड् डा ताितल परे ताितलपिछ भोग कसको हो भ ने प देिखँदनै । ततु मु ामा
अड् डा खुलेको पिहलो िदनमा हािजर हने दािखल िमित २०६५।२।१३ मा भएको न सामा सो खाली
गनको हद याद वा याद ता रख गु न स दैन ।” ज गालाई न.नं. समेत नजनाइएको, िववािदत पिन
भ ने कानूनी यव था देिखँदा अड् डा ताितल (ब द) नजिनएको, कसको भोगमा रहेको भ ने पिन नजिनएको
भएको कारण मु ाको हद याद वा याद तारेख समा र पूवपि म ४९ िफट ल बाई जिनएको देिख छ । ती
नहने स ब धमा कुनै ि िवधा वा अड् चन देिखँदैन । दवु ै न सा मचु ु काबाट िववािदत ज गाको िवषयमा कुनै
य तो अव थामा शिनबारको सावजिनक िबदाको िभ नता रहेको पाइँदैन । वादी ितवादीको घर ज गाको
िदनलाई अि तम हद याद कायम गरी दाबी नै खारेज पि मप ीको न.नं. १ को सावजिनक बाटोको बीचबाट
हने भनी गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला पूवतफ रहेको ४९ िफट पूव-पि म ल बाई जिनएको
उि लिखत अ.बं. ४५ नं. को कानूनी यव थाको खाली ज गा रहेकोमा सो खाली ज गालाई ५५X२०
प र े यमा िमलेको देिखन नआउँदा हद यादको िफटको आ नै िक.नं. १५५/३२९ न.नं. ४ को घर
आधारमा िफराद दाबी खारेज हने ठहर गरी पनु रावेदन ज गाम येकै हँदा सोमा ितवादीले उ रतफको िक.नं.
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।४।१२ मा भएको १५५/३२८ न.नं. ३ को घर ज गामा िमसाई िखचोला
फै सला िमलेको नदेिखँदा बदर हने ।
गरे भनी िफरादमा दाबी िलएको देिख छ । पिहले परेको
इजलास अिधकृत: च काश ितवारी
उि लिखत दे.नं. १४०१ को मु ामा नापन सासमेत
क यटु र: च दनकुमार म डल
भई अि तम भइरहेको र दवु ै न सा िमिलरहेको
इित संवत् २०७३ साल जेठ २७ गते रोज ५ शभु म् । अव थामा वादी ितवादीको ज गाको सीमानाको
२
खाली ज गालाई वादीले न.नं. ४ को आ नो िक.नं.
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी चोले
१५५/३२९ म येका भनी िलएको दाबी कानूनस मत
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०६३६, ज गा िखचोला मा न सिकने नदेिखने ।
चलन, जुगुल ठाकुर हजाम िव. राम साद राय
यसरी न.नं. ३ को ितवादीको घरज गामा
यादवसमेत
िफराद दाबी नभएकोमा न सा मचु ु कामा िववाद देखाई
वादी ितवादीले भोग ग ररहेका ियनै ज गा घर भ काइ पाउँ भ ने दाबीसमेत नभएकोमा सु ले
स ब धमा ियनै यथ ितवादीले ियनै पनु रावेदक वादी दाबी नपु ने ठहर गरेकोमा िफराद दाबी नै नभएको
वादीउपर िदएको २०५९ सालको दे.नं. १४०१ को घरको स ब धमा ितवादीको न.नं. ३ को घर ज गामा
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वादी दाबी पु न नस ने ठहर भएबाट सो स ब धमा
यी पीिडताउपर ितवादीले सहमितमा करणी
दाबी नै निलएका वादीलाई ताि वक असर पन गरेको हो वा जबरज ती करणी हो भ नेतफ हेदा यी
देिखँदैन । वादी ितवादीको न.नं. ४ र ३ बीचको पीिडता िबहे गन के टा हेन िसलिसलामा ितवादीको
खाली ज गा बाटोसमेत रहेको न सा मचु ु काबाट घरमा आएको देिख छ । साथै यी पीिडता ितवादीको
देिखँदा बाटोको स ब धमा िफरादमा दवु ै दाबी ससरु ाली गाउँको के टी रहेको र ितवादीक सासूसगँ
नरहेबाट वादी दाबी नपु ने ठहर भएको सु फै सला िबहे गन के टा हेन ममा यी ितवादीको घरमा
स ब धमा हेदा िमित २०६१।९।१ र २०६५।२।१३ पाहनाको पमा बसेको समयमा वारदात हन आएको
मा भएका दवु ै न सा मचु ु कामा बाटो नजिनई खाली देिख छ । यसबाट यी ितवादीले पीिडताउपर
ज गा भिनएकोमा फै सला गदा खाली ज गा नभनी सो अिभभावकको भूिमका िनवाह गनपनमा
यसो नगरी
ु
खाली ज गालाई बाटोको सङ् ा िदई बाटोमा दाबी अिभभावक वको दु पयोग गरी पीिडताउपर यौन
नरहेको भनी भनेको निमलेकोले सो हदस म सु शोषण गरेको त य थािपत हन आयो । ितवादीको
फै सला निमलेकोले उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत, अनिु चत भावमा पन स ने अव थामा पीिडताबाट
हेट डाको फै सला िमलेकै देिखन आयो । दवु ै न सा हारगहु ार र ितकार नहँदैमा यित राितको समयमा
मचु ु कामा खाली ज गा भई आएको देिखएबाट सहमितबाट करणी भएको हो भनी यायको
िववादमा रहेको नदेिखएको, सो ज गामा वादीको मा रोहबाट मा न सिकएन । यसबाट यी ितवादीले
भोग हने अव था नदेिखएको, वादी ितवादीह कै पीिडताउपर जबरज ती करणी गरेको देिखन
घर ज गा साँध सीमाना रहेको खाली ज गाको ल बाई आउने ।
वादीले ५५ िफट भनेकोमा न सामा ४९ िफट
यी पीिडता अपाङ् ग हन् वा होइनन् भ नेतफ
देिखएको र दे.नं. १४०१ को मु ामा भएको न सामा हेदा यी पीिडताले वारदात िमितभ दा अगावै िमित
समेत खाली रही कसैको भोग नजिनएको अव थामा २०६६।१२।५ मा ‘ग’ वगको म यम अपाङ् गताको
सो खाली ज गा मेरो िक.नं. १५५/३२९ को न.नं. ४ माणप ा गरेको देिख छ । यसरी पीिडताले
को घर ज गाम येको हो भ ने वादी दाबी यिु सङ् गत चिलत कानूनको अधीनमा रहेर अपाङ् गताको िविभ न
नहँदा उ खाली ज गालाई बाटो कायम गरेको सु वग करणह म ये ‘ग’ वगको म यम अपाङ् गताको
फै सला के ही उ टी गरी वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको माणप ा गरेको अव थालाई अ यथा भ न
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६७।३।२० िमलेन । तसथ आ नो काम गन अश नहने पीिडतालाई
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अपाङ् ग मा न निम ने भनी ितवादीतफका कानून
इजलास अिधकृतः िवदरु का ले
यवसायीले िलएको िजिकरसँग यो इजलास सहमत
क यटु र: च दनकुमार म डल
हन सके न । तसथ यी ितवादीले अपाङ् ग पीिडताउपर
इित संवत् २०७२ साल चैत १५ गते रोज २ शभु म् । जबरज ती करणी गरेको देिखँदा यी ितवादी पवत
३
भ ने भाखर भेटवाललाई अिभयोग दाबीबमोिजम
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी ३(५) नं. बमोिजम
शमा पौडेल, ०७०-CR-०१६१, जबरज ती करणी, ५ वष कै द, ऐ. ३क नं. बमोिजम थप ५ वष कै द र
भाखर भेटवाल िव. नेपाल सरकार
ितवादीबाट पीिडतालाई .१,००,०००।– ज रवाना
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हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित
५
२०६९।११।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
दीपककुमार काक , ०६९-CI-०१०१, िनषेधा ा,
क यटु र: च दनकुमार म डल
आ त रक राज कायालय, भ पुरको तफबाट
इित संवत् २०७३ साल असार १३ गते रोज २ शभु म् । ऐजनका मुख कर अिधकृत दीपक खरेल िव.
४
काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी जगदीश १ हाि सारि थत िहमालयन ए या स ए ड नुड स
शमा पौडेल, ०६८-CR-०३५६, कत य यान, ा.िल.का अिधकार ा िब िनदशक अ ण के .सी.,
नथुनी महरा चमार िव. नेपाल सरकार
आ त रक राज कायालय, भ पुरको तफबाट
ितवादीले मौकामा अनस
ु धानको ममा ऐजनका अिधकृत दीपक ा रका साद स याल िव.
बयान गदा फुपु गेिनया देवीसँगको ज गास ब धी काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
रसइबीको कारणले मतृ क झालो देवीउपर अका १ हाि सारि थत िहमालयन ए या स ए ड नुड स
ितवादी रामे र सदा मस
ु हरसमेत भई दिबयाले ा.िल.का अिधकार ा िब िनदशक अ ण के .सी.
घाँटीमा हार गदा घटना थलमै मृ यु भएको भनी
िनवेदकले उ पादन गरेको चाउचाउ
गरेको बयान, गेिनयादेवीसमेतको मौकाको कागज र बजारस म परु याउन
याक गरेको र्यापसमा
्
अदालत आई गरेको बकप समेतबाट पिु हन आउने । ित रसके को अ तःशु क क ा गन पाउनु पन भ ने
यी ितवादी नथनु ी अदालतमा इ कार िनवेदकको िजिकर रहेकोमा िवप ीह ले सो क ा गन
रहे पिन िनजको बयान पर पर िवरोधाभाषी रहेको पाउने नपाउने स ब धमा कुनै ख डन िजिकर नगरी
देिख छ । अदालतको बयानको स.ज. ४ मा अ तःशु क िनधारण भएमा पिन वैकि पक उपचार
वारदातको िदन आ नै गाउँघरमा िथएँ भनेकोमा रहेको भ ने िवप ी कायालयसमेतले िजिकर िलएबाट
स.ज. ७ मा वारदातको िवषयमा सनु ेको तर बािहर
ततु िववादमा अ तःशु क लगाउन स ने आशङ् का
भएको कारणले घटना थलमा हेन नगएको र स.ज. िव मान रहेको देिखने ।
१५ मा आफू गेिनया देवीको भितजा भएको कुरा
आिथक ऐन, २०७२ ले अ तःशु क ऐन,
लक
ु ाई कुनै नाता पदन भनी उ लेख गरेबाट िनजको २०५८ को दफा ३क मा उपदफा ५ थप गरी सो
इ कारी बयान आफै ँ मा पर पर िवरोधाभाषी रहेको र दफामा यस दफाबमोिजम अ तःशु क क ा गदा
य तो इ कारीलाई अ य माणले समथन नगरेको सहायक क चा पदाथ र यािकङ् ग साम ीमा ितरेको
अव थामा यी ितवादीसमेतबाटै दिबयाले मतृ कउपर अ तःशु क क ा गन पाइने छै न भ ने थप कानूनी
हार गरी मृ यु भएको भ ने देिखन आयो । यसबाट यव था गरेको देिख छ । No Taxation without
यी ितवादीउपर अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम Representation को िस ा तअनस
ु ार त काल
गरी सजाय गरेको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन बहाल रहेको नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
धारा ८९ र हाल कायम रहेको नेपालको संिवधानको
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
धारा ११५ मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कर लगाइने
क यटु र: च दनकुमार म डल
र उठाइने छै न भनी संवैधािनक अिधकार दान
इित संवत् २०७३ साल असार १३ गते रोज २ शभु म् । ग रएको छ । करको िस ा तअनस
ु ार जन ितिनिधले
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संसदबाट
् कानून बनाएर मा जनता वा करदाताबाट
कर उठाउन र िलन पाउने यव था रहेको छ । सोही
इजलास नं. ५
िस ा तलाई अनशु रण गदा यी करदाताले कानूनले
प पमा अ तःशु क छुट पाउने भनी यव था
१
गरेको अव थामा र ततु मु ाको उठान भएप ात् मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
आिथक वष ०७२/७३ मा अ तःशु क ऐन, २०५८ ी ओम काश िम , ०६८-CI-००६६, ितपूित
को दफा ३क मा उपदफा (५) थप गरी सोमा यािकङ र मनािसब खच िदलाई पाउँ, बाबुराम आचाय िव.
साम ीमा ितरेको अ तःशु क क ा गन पाइने छै न भ ने ानकुमार सुवेदीसमेत
यव था गरेबाट यी करदाताले िनवेदनमा उ लेख
ितवादी
ानकुमार
सवु ेदीले
गरेको आ.व.०६४/६५ देिख आ.व.०७१/७२ स म
.३,२५,०००।- मा आफूले िलएको र सोबाहेक
(अ तःशु क ऐन, २०५८ को दफा ३क मा उपदफा ५ वादी दाबीको अ य रकम .१०,००,०००।- कु दन
थप गरेको समयस म) र्यापसमा ितरेको अ तःशु क राणाले बझ
ु ेको भ ने िजिकरका स ब धमा िवचार
छुट पाउने देिख छ । चाउचाउ उ पादनमा योग भएको गदा मािथ िववेिचत करारको तपिसल करण १ मा
क चा पदाथ र सहायक क चा पदाथ र्यापसमा कर “हाल बैना व प कु दन राणाको नाउँमा कािटएको
छुट नपाउने भए आ.व. ०७२/७३ मा आएर सो क चा
.५,००,०००।- को चेक र म थम प का नाउँमा
पदाथमा कर छुट नपाउने भनी िकन ऐनमा यव था कािटएको .२,५०,०००।- को चेक गरी ज मा
ग रयो सो प गन सके को छै न । य तो अव थामा
.७,५०,०००।- बिु झिलई यो करार स प न भएको
िनवेदन दाबीका आ.व.ह मा करदाता ा.िल.ले छ ।” भनी र सोही करारनामाको करण २ मा
र्यापसमा ितरेको अ तःशु क छुट पाउने नै देिखने । दो ोप ले थम प माफत आजका िमितले १५
उि लिखत संवैधािनक यव था, निजर, िदनिभ कु दन राणालाई .५,००,०००।- बैना
करको िस ा त, कानूनी यव थासमेतका आधारमा थप गन छ” भ नेसमेतको कथनले ितवादीको
आ त रक राज व कायालय, भ परु बाट िनवेदक कु दन राणाले वादीबाट रकम बझ
ु ेको भ ने ितउ र
करदाता ा.िल.लाई िनवेदनमा उ लेख गरेको क चा िजिकरसमेत मनािसब नभई िनज ितवादी ानकुमार
पदाथ र्यापसमा ितरी सके को अ तःशु कको रकम सवु दे ीमाफत नै कारोबार गरेको पिु ह छ । अब िनज
पनु ः माग नगनु नगराउनु भनी िवप ीह को नाममा कु दन राणालाई बझ
ु ाउने गरी कािटएको चेकसमेत
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहर्याएको पनु रावेदन ितवादी ानकुमार सवु ेदीले नै वादी (करारको दो ो
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।२।३१ मा भएको प ) बाट बझ
ु ी कारोबार भएको अव थामा सोको ितन
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । आ त रक दािय व आफूबाट नभई कु दन राणाबाटै भराउनु
राज व कायालय, भ परु को पनु रावेदन िजिकर पु न पन भ ने िनज ितवादीको िजिकरसँग सहमत हन
नस ने ।
नसिकने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
करार िमित २०६१।५।३१ मा कु दन
क यटु र: रानु पौडेल
राणाको नाउँमा जारी भएको
.५,००,०००।इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज ३ शभु म् ।
को र सोही िमितमा ितवादी ानकुमार सवु ेदीका
नाउँमा जारी भएको .२,५०,०००।- को गरी ज मा
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.७,५०,०००।- को चेक बझ
ु ेको भरपाई, िमित फै सला िु टपूण हँदा उ टी हने ।
२०६१।६।१५ मा सव पे क बापत भनी .२५,०००।- इजलास अिधकृत : इ कुमार खड् का
को चेक बझ
ु ेको नगद भरपाई, िमित २०६१।६।२६ क यटु र : रानु पौडेल
मा ज गाको थप बैनाबापत .५,००,०००।- को इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २९ गते रोज ३ शभु म् ।
चेक बझ
२
ु ेको नगद भरपाई, िमित २०६१।७।२ मा
थप पे क बापत .२५,०००।- को चेक बझ
ु ेको मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
नगद भरपाई र िमित २०६१।८।३ मा पे क बापत देवे गोपाल े , ०६७-CI-११२३, अंश चलन,
.२५,०००।- बझ
ु ेको नगद भरपाईसमेत गरी ज मा उषा च द िव. नरे बहादुर च द
.१३,२५,०००।- वादीबाट ितवादी ानकुमार
वादीको वतन र ितवादीको वतन एकै ठाउँ
सवु ेदीले बझ
ु ी िलएको िमिसल संल न कागज माणबाट अथात् महे नगर वडा नं. १८ िन बख
ु ेडा सालघारी
देिख छ । जनु त यमा ितवादी ानकुमार सवु दे ीको नै देिखन आएबाट दवु ै प सोही घरज गामा बसोबास
समेत िववाद रहेको नपाइने ।
गरेको अनमु ानलाई यी ितवादीले िव थािपत
उपयु िववेिचत आधार कारणसमेतबाट गरेको पाइँदैन । यी पनु रावेदक ितवादीले यो यित
ितवादीम ये ानकुमार सवु ेदी र वादीबीच ज गाको पा र िमकमा यो यित समयस म यो यित काम गरेको
िवषयमा िमित २०६१।५।३१ मा करार भएको र वादी भ ने अथवा यो यस िमितमा यित ऋण िलएको वा
दाबीबमोिजमको रकम .१३,२५,०००।- पैयाँ माइतीले यित सहयोग गरेको भ ने िलखत माणको
ितवादी ानकुमार सवु ेदीले ितवादी कु दन राणाको अभावमा यी ितवादीको मौिखक िजिकरको आधारमा
समेत ह ते गरी बझ
ु ी िलएको कुरा िमिसल माणबाट उि लिखत ज गा यी ितवादीको िनजी आजनको
देिखएको छ । वादीबाट ितवादी कु दन राणाले रकम एकलौटी हकको ज गा मा न निम ने ।
बझ
मूल पु ष वग य बाटुली देवीका नाममा
ु ेको य माणको अभाव देिखएको तथा बैना
रकमको िववाद हँदा ितवादी ानकुमार सवु ेदीबाट दता रहेको ती स पि ह बाट यी ितवादीले अंश
वादी दाबीको िबगो .१३,२५,०००।- वादीले पाउने तर आ नो नाममा दता रहेको महे नगर
भ रपाउने देिख छ । ितपूितको स ब धमा उ करार नगरपािलकामा रहेको ज गामा अंश गन नपन भ ने यी
िलखतमा ितपूित भराउनेस ब धी कुनै ावधान पनु रावेदकको िजिकर िवरोधाभासपूण समेत देिख छ ।
नरहेको साथै प दाबी पिन नभएको हँदा ितपूित आफूले पाएको ज गाह म ये कितपय ज गाह िब
भराई िदन मनािसब देिखन आएन । तसथ काठमाड गरेको यसमा वादीसमेतले िलखत बदरको िफरादप
िज ला अदालतबाट भएको सु फै सला मनािसबै िदन नसके कोले िववािदत ज गा आ नो एकलौटीको
देिखयो । अतः वादीले ितवादी ानकुमार सवु ेदीबाट ज गा रहेको भ ने यी ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
वादी दाबीको िबगो .१३,२५,०००।- भ रपाउने देिख छ तर ज गा हक ह ता तरणको िलखत िव
ठहर्याएको िमित २०६४।८।११ को सु काठमाड िलखत बदरको नालेस नपदमा सगोल हकका बाँक
िज ला अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सो फै सला ज गाबाट िलखत बदरमा उजरु नगन अंिशयारको अंश
उ टी गरी वादीदाबी खारेज हने ठहर्याई पनु रावेदन हक समा ह छ भनी भ नु कानून तथा यायस मत
अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।११।१ मा भएको नहने ।
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ततु मु ाको िफरादप िमित २०६१।९।५ परी हाल िवचारािधन अव थामा छ । अदालतमा
मा परेको सो िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो िवचारािधन मु ाको याल नगरी बैङ्कको सेवाबाट
छु एको िमित मानी तायदाती फाँटवारी मा ने आदेश बखा त गरेको िमित २०६८।८।१९ को िनणय तथा
भएको देिख छ । ततु स पि मानो छु एको पिछको काम कारवाहीले संिवधान द पेसा रोजगारस ब धी
स पि नभई सो िमितभ दा अिघ वादी ितवादीह संवैधािनक र वािण य बैङ्क ऐन िनयमले िनि त
सगोलमा रहँदा आजन भएको स पि देिखँदा गरेको मेरो कानूनी हकमा आघात पु न गएको
ततु स पि लाई ब डा ला ने स पि ठहर्याई छ । उ िनणयलाई उ ेषणको आदेशले बदर गरी
यसबाट वादीले ३ भागको १ भाग अंश ठहर्याएको पूववत् नोकरीमा बहाली गराउनु भनी िवप ीह को
क चनपरु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर नाममा परमादेशलगायत जो चािहने आ ा आदेश
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदकको िनवेदन िजिकर
िमित २०६६।१०।२६ मा भएको फै सला िमलेकै देिख छ । तर िनवेदकले यस अदालतमा िवचारािधन
देिखँदा सदर हने ठहछ । यस अदालतबाट दान रहेको भनी उ लेख गरेको ाचार (बकको ढुकुटीको
भएको िन सासँग सहमत हन सिकएन । पनु रावेदक रकम िहनािमना) मु ामा िनवेदकलाई दोषी ठहर
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
गरी िवशेष अदालत, काठमाड बाट भएको िमित
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
२०६८।२।२६ को फै सला सदर हने ठहरी यस
इित संवत् २०७२ साल माघ ११ गते रोज २ शभु म् । अदालतको संयु इजलासबाट ०६८-CR-०३६५
३
नं. बाट िमित २०७१।४।१८ मा फै सला भएको देिखँदा
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. िनवेदकको रट िनवेदनको मूल आधार पूरै समा
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-११५०, भएको अव था छ । यो बदुँ ा नै ततु रट िनवेदन
उ ेषण / परमादेश, अिनलकुमार म ल िव. राि य खारेज गनका लािग यथे रहेकोले अ आधारह
वािण य बैङ्क के ीय कायालय, रामशाह पथ, िदइरहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
काठमाड समेत
इजलास अिधकृतः गेहे राज प त
राि य वािण य बैङ्क गल
ु रया शाखाको इित संवत् २०७२ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् ।
ब धक पदमा कायरत रहँदा िनिम ब धकको
४
हैिसयतले कामकाज गन गरी कायालय तथा ढुकुटीको मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
साँचोह सहायक ब धक सिु बलकुमार राईलाई ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WO-०१८०,
िज मा िदई उपचारको लािग िमित २०६७।४।७ उ ेषण / परमादेश, यादव साद िघिमरे िव. सूचना
मा िबदा बसेको अव थामा उ शाखामा नगद तथा स चार म ालयसमेत
चेक गदा .९० लाख ५७ हजार िहनािमना भएको
सव च अदालत अिभलेख अदालत
स ब धमा मलाईसमेत ितवादी बनाई िवशेष भएकोले यसका फै सलाह ले फै सला िमितबाटै
अदालत, काठमाड मा मु ा दायर भएको र उ
अि तमता पाउने गछन् । सव च अदालतको
मु ामा मलाई दोषी ठहर गरी िमित २०६८।२।२६ मा फै सलाको पनु रावलोकन िनवेदन िवचारािधन रहेको
फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर स मािनत सव च भनी यसको भावका रतालाई कम गन िम दैन । अतः
अदालतमा िमित २०६८।८।६ मा मेरो पनु रावेदन जबरज ती करणी मु ामा यस अदालतबाट भएको
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िमित २०७१।९।३ को फै सला िवचारािधन रहेकोले RC-०००२, कत य यान, धनबहादरु दौ याल िव.
िनवेदकउपर िवभागीय कारवाही गन निम ने भ ने नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. भरत दौ यालसमेत
िनवेदकको िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
शव परी ण ितवेदन तथा घटना थल एवम्
जहाँस म आफूले यो फै सला नहँदै सेवाबाट राजीनामा लास जाँच कृित मचु ु कामा उि लिखत घा खतह
िदएको यसलाई वीकृत नगरी िवभागीय कारवाही िनज मौकामा कागज गन यि ह को भनाई यहोरासँग
गरेबाट क पनीको कमचारी िविनयमावलीको िनयम िम न आउँछन् । ितवादीह म ये भरत दौ यालले
१०६(१) को िु ट भएको भ ने िनवेदकको िनवेदन हार गरेको घटना थलमै छाडेर गएको ऐयरको भाटा
िजिकर छ यसमा िवचार गदा िनवेदकको राजीनामा मौकामा दािखला भई सनाखतसमेत भएकोसमेतका
वीकृत नै गनको लािग क पनी बा य छ भ नु उपयु
य एवम् प रि थितज य माणह बाट यी
हँदनै । यसमािथ िनवेदक िव को जबरज ती ितवादीह भरत दौ याल, कृ ण दौ याल र उजले
करणी मु ाको पेसी २०७१।९।३ मा रहेको र यसको दौ यालले िनज जयराज बढु ालाई मम थानमा हार
१ िदन अगािड २०७१।९।२ मा िनवेदकले िदएको गरी घाइते बनाएको भ ने कुरा पिु हन आउने ।
राजीनामा सोही िदन वीकृत गनु शासक य िहसाबले
ितवादीह दानबहादरु भ ने धनबहादरु
समेत स भव हँदैन । यसपिछ २०७१।९।३ मा यस दौ याल, ितवादी भ कु (भगवत) भ ने भरत
अदालतबाट फै सला भएपिछ उ राजीनामा वतः दौ याल, ितवादी उजले दौ याल र ितवादी
औिच यहीन भई िनवेदक िव िवभागीय कारवाहीको कृ ण दौ याललाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
बाटो श त भएकोले सव च अदालतबाट िमित यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजमको
२०७१।९।३ मा भएको फै सलाको आधारमा िमित कसरु मा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द
२०६४।९।२२ देिख िमित २०६६।८।३० स मको हने ठहर गरेको बझाङ िज ला अदालतको िमित
िनल बन अविधको तलब भ ा तथा अ य कुनै पिन २०६६।३।२१ को फै सला सदर हने ठहर गरेको
सिु वधा नपाउने गरी २०७१।९।३ देिख लागू हने गरी पनु रावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०६७।२।१८
क पनीको कमचारी िविनयमावली, २०६१ को िविनयम को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
९३ को ख ड (ख) को उपख ड (१) को अिभयोगमा ितवादी धनबहादरु दौ यालको पनु रावेदन िजिकर
िविनयम ८९(६) बमोिजम क पनीको सेवाबाट पु न नस ने ।
बखा त गन र बाँक रकम असल
थानीय जा ाको समयमा दईु वटा समूहबीच
ु उपर गनसमेतको
िमित २०७१।१२।३० को िनणय कानूनस मत भइरहेको मै ीपूण खेलकुद ितयोिगतामा ए कासी
देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु उ प न िववादको ज रयाबाट दइु टै समूहमा भएको
परेन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
िभड तमा एउटा समूहले अक समूहलाई कुटिपट गन
इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
िसलिसलामा झगडा छुट्याउन आइपगु ेका जयराज
क यटु र: च दनकुमार म डल
बढु ामािथ भएको आ ोसपूण आ मणबाट लागेको
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभु म् । चोट हारबाट घाइते भई िनजको मृ यु भएको
५
देिखएको, आपरािधक कृ यलाई पूणता दान गन
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी आव यक पन मानस मको पूव रसइबी, पूवयोजना र
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०७५७, ०६८- तयारीको अभाव देिखन आएको तथा हलमा भएको
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आ मणमा मम थानमा चोट पगु ी मृ यु भएको स दभमा वेश गनपनमा
सोही ऐनको दफा ९(१)(ग) बमोिजम
ु
ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, पनु रावेदनको मा यमबाट वेश गरेको देिखँदा त यमा
अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं. बमोिजम वेश गरी पनु रावेदनको औिच यतफ िवचार ग ररहनु
ितवादीह लाई जनही १२(बा ) वष कै द हने ।
परेन । ितवादीको पनु रावेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : आ मदेव जोशी
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
क यटु र : च ा ितम सेना
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल चैत ३० गते रोज ३ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल असार १० गते रोज ६ शभु म् ।
२
इजलास नं. ६
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६८-CR-०६२२, १०२३, कत य
१
यान र जबरज ती चोरी, ईसाक राई िव. नेपाल
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
सरकार, नेपाल सरकार िव. िनमल िल बू
गोपाल े , ०७१-CI-१११२, म वा मोही लगत
मतृ कको कत य गरी मानमा य भूिमका
क ा, सुखल चौधरी िव. सुरशे साद साह कानू
िनवाह गरेका यी पनु रावेदक ईसाक राईले आ नो
ततु मु ामा भूिम सधु ार कायालयले पनु रावेदन िजिकरमा आफूले कसरु मा सािबत रही
गरेको फै सलालाई पनु रावेदन अदालतले के ही वा पूरै अनस
ु धानमा सहयोग गरेकाले सजाय कम हनपु न
उ टी गरेको अव था नभई ितवादीको पनु रावेदन नै िजिकर िलएको पाइयो । सो स ब धमा हेदा मतृ कका
ला न नस ने भनी खारेज गरेको देिख छ । यसबाट बाबल
ु े एक वष अगािड िपटेको आ नो परु ानो रसइबी
भूिमसधु ार कायालयले गरेको फै सला नै सदर भएको वा रहेको भ ने पूवयोजनासिहत ततु वारदात घटाएका
कायम रहेको देिख छ । अथात् पनु रावेदन अदालतले यी ितवादीले ११ वषको किललो उमेरको िनद ष
खारेजी फै सला गरेपिछ प रणाममा भूिमसधु ार बालकलाई पाशिवक एवम् िनमम त रकाले घाँटी
कायालयको फै सला नै सदर वा कायम रहेको अव था िथची छुरीले रोपी मारेको कुरा िमिसल संल न कागज
हो । यस अव थामा पनु रावेदक ितवादीले पनु रावेदन माणबाट मािणत भइरहेको अव थामा सजायबाट
अदालत, हेट डाको फै सलाउपर याय शासन ऐन, उ मिु पाउनु पछ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
२०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यस अदालतमा हन स ने कानूनस मत र िववेकस मत आधार छै न ।
फे र पनु रावेदन गन पाउने अव था देिख न । तथािप जहाँस म कसरु मा सािबत रही अनस
ु धानमा सहयोग
पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर याय शासन ऐन, गरेकाले सजायमा छुट पाउनु पछ भ ने पनु रावेदन
२०४८ को दफा ९ अ तगत यस अदालतमा पनु रावेदन िजिकर छ सो स दभमा हेदा यसरी मोबाईल चाज गन
नला ने अव थाका मु ाह खासखास आधारमा भनी िहँडेको अबोध बालकको ह या गरी कसैले थाहा
सोही ऐनको दफा १२ बमोिजम मु ा दोहोर्याई हेन नपाओस् भनी घरका सद यह लाई समेत वारदातका
माग गरी यस अदालतमा वेश गनस ने कानूनी बारेमा जानकारी गराएको पाइँदैन । वारदातका
यव था भएकै देिखँदा यी पनु रावेदक याय शासन बारेमा भा न उ कन स ने जित हतक डा योग गरी
ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम मु ा दोहोर्याई अपराध लक
ु ाउन खोजेको र वारदातपिछ हरीसम
हेन अिधकार े को मा यमबाट यस अदालतमा समपण गरेको नभई प ाउ परी उपि थत गराइएको
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देिख छ । यस कार वारदातपिछ हरीले प ाउ ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
गरेप ात् मा िनजले सािबती बयान िदएकै भरमा २०६८।१।२८ को फै सला मनािसब भएकोले सदर हने
सजायमा छुट िदन िम ने आधार नभएकोले िनजको ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
पनु रावेदन िजिकरसँग समेत सहमत हन स ने अव था नस ने ।
देिखएन । अतः िनज ितवादी ईसाक राईलाई मल
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम क यटु र: ेमबहादरु थापा
सव वसिहत ज मकै द र मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभु म् ।
१४(२) नं. को सजाय गन गरी सु मोरङ िज ला
३
अदालतबाट भएको फै सला सदर ठहर्याई पनु रावेदन मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६८।१।२८ मा शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-१०५३, उ ेषण /
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । परमादेश, िज ला पसा, वीरग ज उपमहानगरपािलका
ितवादी इसाक राईको पनु रावेदन िजिकर पु न कायालय, वीरग ज िव. िदनेश साद कानु
नस ने ।
रट िनवेदक वीरग ज उपमहानगरपािलकाको
ितवादी िनमल िल बूको हकमा िवचार गदा कायालयमा कायरत थायी कमचारी रहेको त यमा
िनजले अदालतसम को बयानमा कसरु मा इ कारी भई िववाद देिखँदैन । नयाँ बसपाकको शौचालय ठे का
बयान गरेको देिख छ । अका ितवादी ईसाक राईले स ब धमा ठेकेदारले बझ
ु ाउनु पन बाँक िक ता रकम
अनस
.५,०८,११५।– रकम नबझ
ु धान अिधकारीसम बयान गदा ितवादी
ु ाएको भनी यी िनवेदकको
िनमल िल बू पिन वारदातमा सँगै भई मतृ कको खु ा तलब भ ासमेत वीरग ज उपमहानगरपािलकाले
समाई िथची िदएको लेखाए तापिन अदालतसम को िमित २०६८।७।३० को प बाट रो का राखेको
बयानमा आफू ए लैले उ वारदात गराएको ितवादी त यमा पिन िववाद देिखएन । उि लिखत ठे का िनज
िनमल िल बूको वारदातमा संल नता नभएको भनी रट िनवेदकले िलएको भ ने पनु रावेदकको भनाई
बयान गरेका छन् । ितवादी िनमल िल बूको साथबाट नभई उनाउ यि ले िलएको ठे कामा िनवेदकको
कसरु िसत स बि धत कुनै दशी बरामद हन सके को संल नता रहेको भ ने पनु रावेदकको िजिकर
पिन छै न । जाहेरवाला डगलिसंह राईले बकप गदा देिख छ । तर सो ठे कामा रट िनवेदकको संल नता
ितवादी िनमल िल बूको संल नता छ छै न मैले देिखन देिखने कुनै त ययु माण पनु रावेदकले पेस गन
भनी बकप गरेको पाइ छ । घटना िववरणका मािनस सके को देिखँदनै । िनवेदकले सेवा सतस ब धी कुनै
अजनु राईले उ बरामद भएको मोबाइल ितवादी आचरणको पालना नगरेको वा आचरण उ लघङ् न
ईसाक राईले मसँग साटेका हन् भनी बकप गरेको गरेको भनी प ीकरण माग गरी िवभागीय कारवाही
देिख छ । माणको भार शङ् कारिहत तवरले पिु गन अगािड बढाएको भ ने पिन देिखँदैन । पनु रावेदकले
भार वादी प मा रहने भएकोले यी ितवादी िनमल रट िनवेदकको नयाँ बसपाक ठे का स ब धमा कुनै
िल बूले कसरु गरेको कुरा व तिु न पमा वादी संल नता नदेिखई स बि धत फाँटबाट तलब भ ा
प ले पिु गन सके को नदेिखँदा सु मोरङ िज ला फुकुवा गन िट पणी पेस भई िनणय हन बाँक भएको
अदालतले िनज ितवादी िनमल िल बूलाई अिभयोग भनी िलिखत जवाफ पेस गरेबाट पिन रट िनवेदकको
दाबीबाट सफाइ िदने गरी गरेको फै सला सदर हने तलब भ ा रो का रा नु पन कुनै मनािसब कारण रहे
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भएको देिखन आउँदैन । य तो अव थामा कुनै त ययु
एउटा पढे लेखेको सचेत तथा स म यि ले सही
र भरपद आधार कारणिबना थायी कमचारीको तलब ग रसके पिछ यहोरा के लेखेको रहेछ थाहा भएन भनी
भ ा रो का रा नु कानून, याय र िववेकस मतसमेत भ न पाउने अव था नरहने ।
नहने भएकोले पनु रावेदन अदालतबाट रट जारी
एक पटक यी पनु रावेदक ितवादीले
हने ठहर्याएको आदेशलाई अ यथा गनपन
ु अव था उि लिखत िक ा ज गाह यथ वादी िनजको भाइ
देिखन नआउने ।
िदनेश िसंहको वआजनको हो भनी िलिखत पमा
तसथ, थायी कमचारीको िबना कारण नै वीकारी बसेको अव थामा पिछ मु ा पदा आ नो
तलब भ ा रो का रा न मनािसब नदेिखएकोले ितकूल हने देखेपिछ सो होइन भ न िम ने हँदनै ।
िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकको भु ानी गन बाँक यसो भ नमा यी पनु रावेदक िवबि धत ह छ । माण
तलब भ ा यथािस भु ानी िदनु भनी िवप ीको ऐन, २०३१ को दफा ३४ हेदा पिन एक भ नमा यी
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ठहर्याई भएको पनु रावेदक िवबि धत हने ।
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०।०७।०६
कुनै स पि वआजन तथा सगोलको के हो
को आदेश मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ । भनी छुट्याउने िवषय कानूनी समािहत िवषय नभई
पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
त यस ब धी मा हो । कुनै कुरा के र क तो हो
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
भनी िन य ल गन िवषयमा त यस ब धी नै िनिहत
क यटु र: ेमबहादरु थापा
रहेको मािन छ । सो त यस ब धी िवषय िनराकरण
इित संवत् २०७३ साल असार ९ गते रोज ५ शभु म् । भइसके पिछ सोको कानूनी हैिसयत तथा अि त व
के हने भ ने िवषयस ब धमा कानूनले के ही सत र
इजलास नं. ७
अव था तोके को भएमा वा सो स ब धमा कानूनको
या या गनपन
ु अव था भएमा मा यसमा कानूनी
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
को सि निहतता रहेको मािनने ।
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०४४६, अंश चलन,
ज गाह यसरी ा भएको हो भ ने त यको
दीपक िसंह िव. िदनेश िसंह
िन पण भएपिछ यसरी ा स पि को अि त व
िवप ी वादी िदनेश िसंहले िक.नं. १६२ र के ह छ तथा सो स पि मा कसको हक रह छ भ ने
१६३ का ज गाह आफूले बेलायत ब दा आजन िन य ल गन िवषय मा कानूनी समािहत िवषय
गरेको पैसाबाट िकनेको वआजनको ज गा भनी ह छ । यसमा एक पटक वआजन भिन वीकारेकोमा
िफरादमा दाबी िलएको पाइ छ । यी ज गाह राजीनामा पिछ आएर होइन भनेको िनता त त यस ब धी
ग रिलँदाको राजीनामाको िलखत हेदा स पि िदनेश िवषयमा सु तथा पनु रावेदन अदालतले िवब धन
िसंहको वआजनको आय ोतबाट ख रद गरेको आकिषत गरेको देिखएबाट पनु रावेदक ितवादीको
भ ने यहोरा उ लेख गरी पनु रावेदक िदपक िसंह कानूनी
भएकोले िवब धन लागू हने होइन भनी
सा ी बसेको देिखएको छ । सो सा ी बसेको कुरालाई िलएको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यी पनु रावेदक ितवादीले यस अदालतमा पनु रावेदन
वादी ितवादीको आमा सिु च ा देवी िसंहले
गदासमेत वीकारेको पाइ छ । िनजले सही गरेको आफूले अंश भागबापत पाउने स पूण चल अचल
तर यहोरा के लेखे थाहा भएन भनी उ लेख गरे पिन स पि आ नो शेषपिछ लालन पालन र काजिक रया
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गरेबापत यी वादी िदनेश िसंहले खान पाउने गरी उि लिखत सत पूरा गरेको नै देिख छ । सो देिखएबाट
िमित २०६४।९।१३ मा शेषपिछको बकसप पा रत आ नो आमाको सो बकसप अनस
ु ारको भाग र
ग रिदएको पाइ छ । सो बकसप को िलखतमा आ नो आ नो अंश भागसमेत िमलाई स पूण स पि को ३
अंश भागको स पि मा भनी उ लेख भएको र भागको २ भाग अंश यी वादी िदनेश िसंहले पाउने नै
िफराद दाबीमा समेत सो हदस मको स पि मा मा देिख छ । तसथ स पूण स पि मा आमाको भागसमेत
वादीले दाबी िलएको देिखँदा अ य स पि तथा अ
३ भाग लगाई आ नो र आमाको भागसमेत वादी
अंिशयारको अंश ला ने स पि बकसप ग रिदएको िदनेश िसंहले पाउने ठहर्याई भएको पनु रावेदन
तथा सोमा िफरादीले दाबी गरेको नदेिखने ।
अदालतको फै सला कानूनस मत नै भएकोले स पूण
अंश हक एक ज म िस तथा नैसिगक स पि को २ भागको १ भागमा वादीले पाउनु पन
हक भएकाले सगोलको स पि मा सगोलका सबैको हो भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
जनु सक
ु ै समयमा पिन अंश हक िनिहत रहेको नै नसिकने ।
ह छ । यी वादी ितवादीको आमा िजउँदै रहेको
िववेिचत आधार माणह बाट वादी
समयमा सगोलको स पि मा िनजको पिन अंश दाबीको िक.नं. १६२ र १६३ का ज गाह िनजी
हक िनिहत रहने र आ नो अंश हकजित कानूनी आजनको देिखएकोले ब डा नला ने र सोबाहेकका
यव थाका आधारमा आफूखस
अ य स पि मा २ भागको १ भाग वादी िदनेश िसंहले
ु ी गन पाउने ।
अंश ब डाको स ब धमा िववाद हने समयमा पाउने ठहर्याई सु िज ला अदालतले गरेको िमित
अंिशयार कायम नरहेको यि अंिशयार हन नस ने २०६९।८।१८ को फै सला के ही उ टी गरी उ
र सोभ दा अगािड पिछ अंश पाउने क पना गरी िक.नं. १६२ र १६३ को ज गाह िनजी आजनको
आ नो अंश हकजित शेषपिछको बकसप गरेको सदर ब डा नला ने स पि नै ठहर्याई र सोबाहेकको अ य
नहने भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन स पि मा ३ भागको २ भाग स पि यी वादी िदनेश
नसिकने ।
िसंहले पाउने ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालत,
िववेिचत आधार माणबाट िक.नं. १६२ पाटनको िमित २०७०।५।२ को फै सला िमलेकै
र १६३ को ज गा वादी िदपक िसंहको वआजनको देिखँदा सदर हने ।
देिखएकोले सो ज गाह सगोलका अंिशयारको ब डा इजलास अिधकृत : यदरु ाज शमा
नला ने भई यी वादीको एकलौटी हक कायम हने क यटु र : सदु शन साद आचाय
देिख छ । सोबाहेकको अ य स पि म ये आ नो इित संवत् २०७३ साल असार २९ गते रोज ४ शभु म् ।
अंश भाग ला ने ३ ख डको १ ख ड स पि वादी
ितवादीको आमा सिु च ा देवी िसंहले यी वादीलाई
इजलास नं. ८
मा आ नो लालन पालन गन र मृ यपु िछ काज
िक रयासमेत गन भनी शेषपिछको बकसप पा रत मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
गरी लेखी िदएकोमा पनु रावेदक ितवादीको ितउ र ी आन दमोहन भ राई, ०६९-WO-०८१३,
िजिकर र वादी ितवादीको सा ीह को बकप परमादेश, अिधव ा पु देवी महजन (सुजाना) समेत
हेदासमेत िनज आमाको लालन पालन र काज िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
िक रयासमेत गरी वादी िदनेश िसंहले िलखतमा
कुनै पिन कुरा काशन गनु पछािडको मूल
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उ े य य तो कुरालाई सावजिनक गरी यसको जनाई काशन गरेको देिख छ । यसरी िनवेदकह ले
बारेमा सवसाधारणलाई जानकारी गराउनु हो । आ नो रट िनवेदनमा उठाएको माग पिन मशः
सोही उ े यको लािग नेपाल सरकारले जारी गरेको स बोधन भइरहेको देिखने ।
सूचना, िवधाियकाले बनाएको कानूनलगायतका
सव च अदालतले कुनै कानूनको स पूण वा
िवषयव तहु राजप माफत काशन गरी यसमा कुनै भाग अमा य र बदर घोिषत गरेको फै सलाह यस
सवसाधारणको पहँचलाई बढाउने गरेको ह छ । यसले अदालतमा समेत रहेको उ फै सलाह को स ब धमा
सरकारी कारवाहीलाई पारदश बनाउन, सरकारको आिधका रक जानकारीसमेत सव च अदालतले नै
जनता ितको उ रदािय वलाई सिु नि तता दान िदन स ने भएकोले ती फै सलाह िवप ीह बाट
गन एवम् य ता सूचना एवम् कानूनका बारेमा िझकाइरहनु पन आव यकता नदेिखने ।
सवसाधारणलाई आिधका रक पमा जानकारी
सव च अदालतबाट कुनै नेपाल कानून वा
गराउन म त गदछ । सव च अदालतबाट कुनै मु ामा यसको कुनै भाग अमा य वा बदर हने गरी भएका
कुनै कानूनको कुनै ावधान अमा य र बदर भएका फै सलाह यस अदालतबाट नै सवसाधारणको
फै सलालगायतका मह वपूण फै सलाह सव च जानकारीको लािग नेपाल कानून पि का एवम् सव च
अदालत आफै ँ ले कानून पि का तथा सव च अदालत अदालत बल
ु ेिटनमा काशन हने भएकोले राजप मा
बल
ु ेिटनमाफत काशन गन गरेको छ । सव च काशन ग ररहनु परेन । साथै य ता अमा य र बदर
अदालतले काशन गन नेपाल कानून पि का एवम् घोिषत भएका कानूनह काशन हँदा सो यहोरा
सव च अदालत बल
ु ेिटन सवसाधारणको लािग जनाई काशन हन थालेको देिखएको र सो फै सलाह
पहँचयो य रहनक
ु ा साथै य ता कािशत फै सला काया वयन गन यस अदालतबाट आदेशसमेत जारी
सव च अदालतको वेबसाइटमा समेत रािखने भइसके को र फै सलाको काया वयन िनदशनालयमाफत
गरेकोले यो सवसाधारणको पहँचको ि कोणले पिन काया वयनबारे काय भइरहेको हँदा काया वयनकै
झन सहज भएकोछ । यसरी जनु उ े यको लािग लािग िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु
िनवेदकह ले सव च अदालतबाट कुनै कानूनको कुनै आव यक नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ावधान अमा य र बदर भएका फै सलाह राजप मा इजलास अिधकृत: रामु शमा
काशन गन माग गरेको देिख छ, यो उ े य सव च क यटु र: िसजन रे मी
अदालतले काशन गन नेपाल कानून पि का र सव च इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभु म् ।
अदालतको बल
ु ेिटनको काशनबाट पूरा भइरहेको
देिखएकोले राजप माफत य ता फै सलाह को
इजलास नं. ९
जानकारी िदइरहन आव यक देिखन नआउने ।
मल
१
ु क
ु ऐन, ी अंशधनको महलको ७
नं., कत य यानको महलको ६(३) मा उि लिखत मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
यव था, इलाज गनको महलको ६ नं. मा उि लिखत काशमान िसंह राउत, ०७०-RC-०१०३, कत य
यव थाको ‘नेल ठोक खोर' वा 'कारागारमा राखी’ यान, नेपाल सरकार िव. गङ् गे भ ने अि न राई
भ ने वा यांशसमेतका यव थाह लाई यस
मतृ क न कली भ ने सपना राईको पित
अदालतबाट अमा य र बदर घोिषत भएको यहोरा रोजगारको लािग िवदेश गएको अव थामा िनज सपना
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राई र ितवादी गङ् गे भ ने अि न राईबीच अवैध यौन फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
स ब धबाट मतृ क सपना राईले गभधारण गरेको र इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
ितवादीले सो गभपतनको लािग मतृ क सपना राईलाई क यटु र: िसजन रे मी
भ दा नमानेको कारणबाट एका त ठाउँमा लगी इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १ गते रोज ४ शभु म् ।
िमित २०६६/०९/३० गते रातको समयमा ढुङ्गाले
२
घु चक
ु मा हार गरी ह या गरेको भ ने िकटानी जाहेरी मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
परेको देिखँदा ितवादी गङ् गे भ ने अि न राईले काशमान िसंह राउत, ०७०-RC-०१०४, कत य
अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतमा समेत बयान यान, नेपाल सरकार िव. सुभाष तामाङ
गदा मतृ क न कली भ ने सपना राईसँग अवैध यौन
ितवादी सभु ाष तामाङले अनस
ु धान
स ब धबाट गभ रहेकोमा गभपतन गन नमानेकोले अिधकारीसम तथा अदालतमा समेत बयान गदा
िमित २०६६।०९।३० गते जोरधार भ ने थानमा मतृ क बहादरु राई र आ नो आमाबीच पटकपटक
माघे सं ाि तमा ला ने एकराते मेला बजारमा भेट गरी अवैध यौन स ब ध हने गरेकोले मतृ क
राईलाई
बजारबाट १५० िमटर टाढा लगी िनज मतृ कले थाहा घाइते तथा अपाङ् ग बनाउने योजना बनाई अ य
नपाउने गरी ढुङ्गाले ३/४ पटक टाउकोमा हार गरी साथीह समेतको सहयोग िलई कुटिपट गन उ े य
कत य ारा मतृ कको ह या गरेको भनी कसरु मा पूण राखी िमित २०६८।०५।१६ गते राित १२:३०
सािबती रही बयान गरेको पाइ छ । मतृ कको पो माटम बजेको समयमा आ नो घरमा पु दा मतृ क बहादरु
रपोट हेदा, मृ यक
ु ो कारण severe head Injury राई र आमा रामदेवी तामाङ नाङ् गै सिु तरहेको
भनी Note The deceased was pregnant and अव थामा फे ला पारी िचरपटले २०/२२ पटक हार
duration of pregnancy approximately three गरेको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको भनी कसरु मा
months भ ने उ लेख भएको पाइने ।
सािबती रहेको पाइ छ । मतृ कको लासको ढाडप को
मतृ कको मृ यु टाउकोमा हार गरेको चोटबाट भागमा कुटेकोज तो नीलडाम रहेको भ ने लासजाँच
भएको भ ने पो माटम रपोट, ितवादीउपरको िकटानी मचु ु का तथा शव परी ण ितवेदन एवम् व तुि थित
जाहेरी दरखा त तथा वयम् ितवादीले अनस
ु धान मचु ु कासमेतबाट मतृ कको मृ यु कत यबाट भएको
अिधकारीसम र अदालतमा समेत कसरु मा पूण देिखएको र ितवादी सभु ाष तामाङले अनस
ु धान
सािबत भई बयान गरेकोसमेतबाट मतृ क न कली भ ने अिधकारी र अदालतसम गरेको बयान तथा
सपना राईको मृ यु ितवादी गङ् गे भ ने अि न राईको सहअिभयु ह सूयकुमार राई, बाबरु ाम राई, िव म
कत यबाट भएको भ ने पिु हन आयो । तसथ िनज तामाङ र िव णु गु ङसमेतको बयान यहोरासमेतबाट
ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ मतृ कलाई ितवादी सभु ाष तामाङ ए लैले कुटिपट
र १३(३) नं. बमोिजम कसरु अपराध गरेको देिखँदा गरी मारेको भ ने पिु हन आएको हँदा िनजलाई मल
ु क
ु
िनजलाई ऐ. ऐनको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
ज मकै दको सजाय गन गरी सु िज ला अदालतबाट सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको
भऐको फै सलालाई सदर गन ठहर गरेको पनु रावेदन सु अदालतको फै सलालाई सदर ठहर गरी साधक
अदालत, राजिवराजको िमित २०६९।११।०९ को सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
29

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, फागनु - २
२०६९।११।०९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर अिधकारीसम र अदालतमा बयान गदा सािबत हँदै
हने ।
काका सरु ज भ ने वीरिसंह िव ले काक माइत गएको
ितवादी सभु ाष तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, अव थामा खाना पकाउन बोलाएर करणी गरेका र
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द हने राय गभ रहेको थाहा पाई काकालाई जानकारी गराउँदा
य गरेको सु अदालतको फै सलालाई सदर ब चा ज मेपिछ फाल ला भनी भनेका िथए । िमित
गन ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको २०७०।०४।०८ गते राित यथा लागेपिछ खेतबारीमा
रायको स ब धमा िवचार गदा ितवादी कसरु गदाको गई ब चा जि मएपिछ उमरको खको फे द निजकै
अव थामा १६ वष उमेर पूरा भएको देिखएको र मतृ क सालनालसिहत फािलिदएको हँ, वीरिसंह िव लाई
बहादरु राईले आ नी आमासँग पटकपटक अवैध बोलाउन नसक आफै ँ ए लै गई फािलिदएको हँ भनी
यौन स ब ध कायम गन गरेकोले रस उठी अ य बयान गरेको देिखयो । यसबाट सरु ज भ ने वीरिसंह
ितवादीह सँग स लाह गरी कुटिपट गन पूवयोजना िव को अदालतको बयान खि डत भई अिधकार ा
बनाई रातको समयमा सिु तरहेको थानमा कुटिपट अिधकारीसम को बयान समिथत रहेको देिखन
गरी सोही कुटिपटको कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको आउने ।
भ ने अव था देिखँदा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ५(पाँच)
ितवादी सरु ज भ ने वीरिसंह िव लाई
वष कै द हने य भएको राय सदर गन ठहर गरेको के कित सजाय हने भ ने स दभमा मल
ु क
ु ऐन,
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सला िमलेको यानस ब धीको महलको १७(३) नं. हेदा अ
देिखएन । यस अव थामा ितवादी सभु ाष तामाङको िकिसमसँग मतस लाहमा पसेकोमा मान ठाउँमा गई
उमेर १६ वषको देिखएको, आ नी आमासँग अवैध अ कुरा के ही नगरी हे ररहनेलाई र लेिखए देिखएबाहेक
यौन स ब ध कायम गरेको अव थामा फे ला पारी अ िकिसमका मतलबीलाई ६ मिहनादेिख ३ वषस म
िचरपटले कुटिपट गरेको भ ने कुरालाई ितवादी कै द गनपछ
ु भ ने यव था भएको पाइ छ । सो कानूनी
वयम्ले अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतमा यव थाअनस
ु ार ितवादी सरु ज भ ने वीरिसंह िव को
कसरु गरेको वीकार गरी याियक ि यामा सहयोग अवैध गभ ितवादी तल
ु सी िव ले धारण गरेपिछ तल
ु सी
परु याएको
देिखँदा िनज ितवादी सभु ाष तामाङलाई िव ले सो कुरा िनज सरु ज भ ने वीरिसंह िव लाई
्
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द भ दा आफूले िलनपु न उ दािय व बहन नगरी ब चा
सजाय हने ।
ज मेपिछ फाल ला भनेकोस म देिखएको र ितवादी
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
तल
ु सी िव को बयान यहोराबाट समेत िनज ितवादी
क यटु र: िसजन रे मी
सरु ज भ ने वीरिसंह िव ब चा फा नमा य स रक
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १ गते रोज ४ शभु म् । भएको नदेिखए तापिन गभ रहँदाकै अव थामा ब चा
३
जि मएमा फािलिदने मत स लाहमा पसी मतलबी
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना देिखँदा िनज ितवादी सरु ज भ ने वीरिसंह िव को
धान म ल, ०७१-CR-०८३७, १२१६, कत य हकमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७(३)
यान, तल
ु सी िव िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार नं. बमोिजम १(एक) वष ६(छ) मिहना कै दको सजाय
िव. वीरिसंह िव
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको
सह ितवादी तल
ु सी िव ले अिधकार ा िमित २०७१।५।३० को फै सला मनािसब नै देिखँदा
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सदर हने ।
ल जाबाट ब न अवैध पमा जि मएको िशशल
ु ाई
ितवादी तल
ु सी िव ले काका सरु ज भ ने फालेको देिखँदा ऐनबमोिजम कै द सजाय गदा चक
वीरिसंह िव को अवैध गभ बोक ज मेको ब चालाई पन देिखएकोले िनज ितवादी तल
ु सी िव लाई मल
ु क
ु
आफूले बाटोमा लगेर याँकेको त यमा पिन िनजले ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ४(चार) वष मा कै दको
अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतमा सािबत भई सजाय हने ठहछ । वादी नेपाल सरकार र ितवादी
बयान गरेको कुरा िमिसल संल न रहेको लास जाँच तल
ु सी िव को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
तथा घटना थल मचु ु का, हरी नायब िनरी क इजलास अिधकृत : महे साद भ राई
वीरभ खडायतको ितवेदन, पूरा मिहना पगु ी ब चा क यटु र : िसजन रे मी
जि मएको भ ने महाकाली अ चल अ पतालको इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २४ गते रोज ६ शभु म् ।
ितवेदन, पु पा महतराले गरेको घटना िववरण
कागजसमेतबाट यी पनु रावेदक ितवादी तल
इजलास नं. १०
ु सी िव ले
अवैध गभ धारण गरी िजउँदै जि मएको िशशल
ु ाई
ज माउने आमाले बाटोमा याँकेको र पिछ उ िशशु
१
मरेको त य थािपत भएको देिखँदा िनजको सो काय मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीत के दार साद चािलसे, ०७०-MS-०००६, स ब ध
१८ र १३(३) नं.को कसरु गरेको पिु हन आयो । अतः िव छे द, नारायण च द िव. धने री च द
ितवादी तल
वादी ितवादी दवु ै स ब ध िव छे द गन
ु सी िव लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने म जरु भएको ख डमा हा ो कानूनी यव थाबमोिजम
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत महे नगरको िमित सहज पमा लो ने वा नीको स ब ध िव छे द गन
२०७१।५।३०को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । स ने अव था देिख छ । तर लो ने वा नीम ये कुनै
ितवादी तल
ु सी िव १७ वषक किललो एक प म जरु नभएमा स ब ध िव छे द ग रपाउँ
उमेरक देिखएको, खाना बनाउने िनहँमा काका भ ने प ले मल
ु क
ु ऐन, लो ने वा नीको महलको
नाता पन सरु ज भ ने वीरिसंह िव ले बोलाई करणी १ न बरमा उि लिखत कानूनी आधारह पिु गन
गरी गभधारण गराएका र गभधारण भएपिछ सो कुरा स नपु छ । अ यथा स ब ध िव छे द हन नस ने ।
ितवादी सरु ज भ ने वीरिसंह िव लाई जानकारी
ततु मु ामा वादीले ितवादी लगातार
गराउँदा ज मेपिछ फाल ला भनेकोमा वारदातको रात २४ वषदेिख मेरो म जरु ीबेगर माइतीघरमा ब ने
यथा लागेकोले के ही भ न नपाएको, यौन शोषणमा गरेक र मलाई यान मानस मको य न गनका
ु साथै
परी गभ रहेको अव थामा कसैले पालोस् भनी बाटोमा मानिसक क यातना िदने र यान मान ध क स म
जातक याँिकिदएको, िशशक
ु ो शरीरमा कुनै चोटपटक िदँदै आएक ले स ब ध िव छे द ग रपाउँ भनी वादीले
लागेको नदेिखएको, िनजको मार भ ने मनसाय िलएका जनु आधार तथा दाबीतफ िवचार गदा
पिन रहेको नदेिखएको, ितवादी अिववािहत रहेक , ितवादी वादीसँग अलग भएर ब नु परेको अव था
आ नै काकाको अिनि छत गभ रहेको, अनस
ु धान िसजना गन वयम् वादीले ितवादीलाई कुटिपट
र अदालतमा समेत स यत य बताई याियक गरी घरमा ब न निदएको कारणले माइतमा गई ब नु
ि यालाई सहयोग परु याएको,
र सामािजक लोक परेको अव था ितवादीको घाउजाँच के श फारमबाट
्
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देिख छ । अक तफ ितवादीबाट यान मान ध क
२
िदने, यान मानस मको य न गरेको तथा मानिसक मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
क िदएको भ ने कुराको पिु गन वादीले के बल आ नो के दार साद चािलसे, ०६९-CR-०७४६, करकाप,
मौिखक कथनबाहेक अ य कुनै ठोस माणह
ततु कणबहादुर रावत िव. ड बरबहादुर के .सी.
गन सके को नदेिखने ।
पनु रावेदक वादीले िमित २०६७।१०।३
मिहलाले आ नो लो नेसगँ को वैवािहक गतेका िदन ितवादी ड बरबहादरु के .सी.ले ध क
दा प य पा रवा रक जीवन कायमै राखी प रवारसँग िदई करकापसँग कागज गराएका हन् भनी िजिकर
सख
ु पूवक जीवन िबताउन पाउनु मिहलाको िलए तापिन उ िमितमा जाजरकोट िज ला हरी
पा रवा रक एवम् दा प य अिधकार भएको हँदा वादीले कायालयमा यी वादी ितवादीह को बीच भएको
ितवादीसँगको लो ने वा नीको नाता स ब ध भिनएको कागज वादीले पेस गन सके को देिखँदैन ।
िव छे द ग रपाउँ भनी िलएको दाबी िजिकर आधारहीन वादीका सा ी य वण िसंह र न दलाल वलीले पिन
देिखएको अव थामा कुनैपिन िववािहत मिहलालाई करकापबाट कागज भएको य देखेका ह भनेर
कानूनिवपरीत मनोगत आधारमा िनजको वे छा प लेखाउन सके को देिखँदैन, के वल वादीले नै
िव
लो ने वा नीको स ब ध िव छे द गराउन भनेकाले थाहा पाएका ह भनी सु अदालतमा बकप
चिलत कानूनले निम ने हँदा पनु रावेदक वादीको ग रिदएको अव था छ । यसरी पनु रावेदक वादीले
दाबी िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । सु क चनपरु दाबी िलएको कागज गराएको िमित २०६७।१०।३ र
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी ितवादीह ले यवहार िमलाउने कागज भएको हो भ ने
पनु रावेदन अदालत, महे नगरका माननीय मु य िमित २०६७।५।२९ फरकफरक भई एक आपसमा
यायाधीश ी दगु ा साद उ ेतीले िमित २०६९।८।२६ बािझएको देिख छ । य तो अव थामा पनु रावेदक
मा य गरेको राय मनािसब नै देिखने ।
वादीले िमित २०६७।१०।३ मा िनजसँग कागज
अतः मािथ िववेिचत आधार एवम् गराएको हो भ ने पिु हने ठोस माण कागजातह
माणह बाट वादी ितवादीबीचमा रहेको लो ने
ततु गन सके को देिखँदैन । यसरी यी पनु रावेदक
वा नीको स ब ध कानूनबमोिजम स ब ध िव छे द वादीले दाबी िलएको िमित २०६७/१०/३ मा िज ला
गराई िदनपु न कुनै काय ितवादी धने री च दबाट भएको हरी कायालय, जाजरकोटमा वादी ितवादीह को
नदेिखएकोले सु क चनपरु िज ला अदालतबाट बीच ततु िववादस ब धी कुनै कागज भएको
िमित २०६८।३।२८ मा भएको फै सलालाई सदर िमिसल संल न कागजातह बाट नदेिखएकाले
गन गरी पनु रावेदन अदालत, महे नगरका माननीय पनु रावेदक वादीको मौिखक भनाइलाई मा िव ास
मु य यायाधीश ी दगु ा साद उ ेतीको िमित गन स ने अव था रहेन । ितवादी गोपाल िव.क. ले
२०६९/८/२६ को राय मनािसब देिखँदा सदर हने यी पनु रावेदकसमेतका उपर ठगीमा कारवाही चलाउन
ठहछ । पनु रावेदक वादीको दाबी एवम् पनु रावेदन िदएको उजरु ीको स दभमा पनु रावेदक वादीसमेत
िजिकर पु न नस ने ।
ठगीको कारवाहीबाट ब ने उ े यबाट आपसमा
इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली
सहमितको कागज गरेको भ ने देिखएकोले य तो
क यटु र: सिबना अिधकारी
कायलाई करकापको सं ा िदई िमित २०६७।१०।३
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् । मा ितवादीह ले करकापबाट कागज गराएको भ ने
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पनु रावेदक वादीको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । कुरा माण ऐन, २०३१ को दफा १० मा मौकामा
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट य गरेको कुरा माणमा िलन हने यव था गरेको
ितवादी ड बरबहादरु के .सी.समेतले वादी छ । सो दफाको उपदफा (१) मा कुनै काम घटना वा
दाबीबमोिजम िमित २०६७।१०।३ मा करकाप ारा अव थाका स ब धमा मौकामा वा यसको त काल
कागज गरे गराएको भ ने दाबी पिु हन नसके कोले वादी अिघ वा पिछ य गरेको कुरा माणमा िलन ह छ
दाबी पु ने गरी ठहर्याएको सु जाजरकोट िज ला भ ने उ लेख भएकोमा िमित २०५९।२।४ मा भएको
अदालतबाट िमित २०६८।९।१७ मा भएको फै सला घटनाको बारेमा २०६८।१।२१ मा गरेको कागजलाई
िमलेको नदेिखई उ टी भई वादी दाबी नपु ने ठहर गरी मौकामा य गरेको कुरा मानी वत माणमा हण
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तले िमित २०६९।५।११ मा गन िम ने देिखँदैन । यसका अित र ती कागज गन
गरेको फै सला मनु ािसब देिखँदा सदर हने ।
यि ह
य दश समेत नरहेको अव थामा के वल
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली
जाहेरीमा आशङ् का र अनमु ान गरेकै भरमा ितवादी
क यटु र: सिबना अिधकारी
कसरु दार हन् भ न िम ने अव था नदेिखने ।
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् ।
“जाहेरी घटनाका िवषयमा िदइने सूचनाको
एक मा यम हो । यसले माण सङ् कलनमा सहयोगीको
इजलास नं. ११
भूिमका िनवाह गन स छ, वयम्ले साथकता ा
गदन । यो आफै ँ मा अकाट् य र वत माण नहने
१
भनी (ने.का.प. ०६९, अङ् क १, िन.नं.८७६० पृ
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी १३०, स.ई.)” िस ा त ितपादन भएको र ततु
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CR-०६५६, खनु डाँका, मु ाको जाहेरवालाको जाहेरीसमेत सनु ेको आधारमा
िदलबहादुर भ ने िदलबहादुर तु सीङ मगर िव. नेपाल िदएको भ ने देिखएबाट सो जाहेरी यहोरा अ य
सरकार
वत माणह बाट पिु हन नसके बाट जाहेरी कै
पनु रावेदक
ितवादीबाहेक िनजसँग आधारमा नै वारदातमा ितवादीको संल नता रहेको
वारदातमा संल न भएका भिनएका अ य ५ जना मा न िम ने अव था नदेिखने ।
यि ह को को हन् भ नेतफ अनस
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी
ु धानबाट के ही
खु न नसक खल
ु ी आएका बखत दाबी िलने यहोरा मु ामा कसरु मािणत गन भार वादीको हनेछ भ ने
अिभयोग प मा उ लेख गरेको पाइ छ । २/२ जना यव था भएको पाइ छ । सोअनस
ु ार वादीले दाबी
यि लाई कत य गरी मारी धनमालसमेत डाँका गरेको मािणत हने माण पेस गन सके को नपाइने ।
भ ने दाबी छ । तर यी पनु रावेदक ितवादीबाट सो
जाहेरी यहोरा एवम् जाहेरवालाको बकप
वारदातसँग स बि धत कुनै दशी माण फे ला परेको यहोरासमेत िवरोधाभाषपूण रहेको र के वल आशङ् का
अव था नदेिखने ।
र अनमु ानको भरमा ितवादीउपर पोल गरेको देिखँदा
जाहेरी दरखा त आफै ँ मा माण हन नस ने यी पनु रावेदक ितवादीले सो वारदात गरेका हन् भ ने
र लासजाँच मचु ु का र शव परी ण ितवेदनलाई व तिु न माणबाट पिु हन नआई के वल अनमु ान
मा ै पिन आरोिपत यि का िव
वयम्मा र शङ् कायु आधारमा कसरु दार कायम गरी मल
ु क
ु
अकाट् य माण मा न िम दैन । मौकामा य गरेको ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
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पनु रावेदक ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै द हने गनपछ
ु । अ ऐनको खत खा नु हँदनै । ज रवानाको
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजाय
िमलेको नदेिखने ।
गनपछ
ु । ज रवाना र कै दको सजाय हनेमा दवु ै कलमको
तसथः सु का ेपला चोक िज ला ठूलो सजायको मा दवु ै कुराको सजाय गनपछ
ु ..."
अदालतको फै सला उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत, भ ने यव था रहेभएको देिख छ । उपयु कानूनी
पाटनको िमित २०७०।५।२४ को फै सला उ टी भई यव था हेदा एउटै यि ले गरेको कसरु ह म ये ठूलो
पनु रावेदक िदलबहादरु भ ने िडलबहादरु तिु सङ् ग सजाय हने कसरु मा सानो सजाय हने कसरु को खत
मगरले ततु मु ाको अिभयोग दाबीको कसरु बाट वतः खािपने देिख छ । यसबाट यी ितवादीह उपर
सफाइ पाउने ठहर्याएको सु का ेपला चोक िज ला यानस ब धीको १३(१) र १७(१) नं. अनस
ु ार मा
अदालतको फै सला सदर हने ।
सजाय गरी चोरीको कसरु लाई के ही नबोलेको सु
शाखा अिधकृतः जयराम े
र पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला िमलेकै
क यटु र: िव णदु ेवी े
देिखन आयो । ितवादीह बाट बरामद भएको िबगो
इित संवत् २०७३ असोज ११ गते रोज ३ शभु म् ।
.१,३२५१८।- सु रामेछाप िज ला अदालतको
२
आदेशानस
ु ार मतृ कक ीमती बालकुमारी ब नेतले
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी बझ
ु ी िलएकोसमेत देिखएकोले यस स ब धमा थप
ह रकृ ण काक , ०६९-CR-०००५, ०६९-RC- के ही बोिलरहनु परेन । यसबाट यी ितवादीह ीराज
००१९, कत य यान र चोरी, नेपाल सरकार िव. सनु वु ार र रामबहादरु काक उपर चोरीतफ के ही नबोली
ीराज सुनुवारसमेत, नेपाल सरकार िव. ीराज यानस ब धीको महलको मश: १३(१) र १७(१)
सुनुवार
नं. अनस
ु ार मा सजाय हने ठहर्याएको फै सला िमलेकै
एउटै ज रयाबाट उठे को वारदातमा अलग देिखन आउने ।
अलग कसरु को दाबी िलइए पिन ठूलो सजाय हने
मानबहादरु काक समेतका अ य ितवादीह
खत वा सजायमा सानो सजाय हने खत खािपने उपर यानस ब धीको महलको १६ नं. अनस
ु ारको
यव था मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ८ नं. मा रहे अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको सु को
भएको देिख छ । सो ८ नं. मा "एकै जनाले धेरै पटक फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
सव वसिहत ज मकै द वा ज मकै द वा अ सजाय हने फै सला िु टपूण भई ती ितवादीह लाई समेत सोही
खत गरेको भए पिन कुनै खतमा सव वसिहत ज मकै द १६ नं. अनस
ु ार नै सजाय हनपु दछ भ ने वादी नेपाल
र ज मकै दम ये ठूलो सजाय भएपिछ सानो सजाय हने सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा यी
खत वा सो सजायह म ये कुनै सजाय भएपिछ अ
ितवादीह म ये कसले कहाँ र कसरी मतृ कउपर
सानो सजाय हने खत खािपँदैन ........." र १० नं. यान मान योजना बनाए वा षड् य गरे भ ने प
मा ऐनमा पटक वा खत खा नु भ ने लेिखएको बाहेक अिभयोग दाबी रहेको देिखँदैन । के वल मानबहादरु
एकै कागजका मु ामा दईु वा सोभ दा बढी ऐन लगाई काक समेतका ६ जना ितवादीह ले मतृ कउपर
खत पटक खापी सजाय गनु परेमा कै द हने कलममा यान मान योजना बनाएको भ नेस म अिभयोग दाबी
जनु ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मा सजाय रहेको देिख छ । साथै सु जाहेरीमा समेत क तो
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कारको षड् य यी ितवादीबाट भएको हो भ नेसमेत
३
िकटानी गरेको देिखँदैन । यी ६ जना नै ितवादीह
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
मौकामा र अदालतमा समेत आरोिपत कसरु मा इ कार ी ह रकृ ण काक , ०७०-CR-०८१४, मानव
देिख छन् । मौकामा कागज गन कसैले पिन यी बेचिबखन तथा ओसारपसार, श भु राउत कुम िव.
ितवादीह को वारदातमा संल नता रहेको भनी नेपाल सरकार
भ न सके का छै नन् । मु य ितवादी ीराम सनु वु ार
रा यको अनस
ु धान तहिककात गन
आरोिपत कसरु मा सािबत हँदासमेत यी ितवादीह
िनकायले जाहेरी दरखा त, मािणत बयान,
कसैउपर पोल गन सके का छै नन् । मौकामा बिु झएका ितवादीको बयान तथा घटना िववरण कागजस म
खगे बहादरु खड् काले समेत अदालतमा आई यी गराएर मु ा चलाई आ नो दािय व पूरा भएको सि झन
ितवादीह को मतृ कलाई मान कायमा संल नता िम दैन । कुनैपिन कसरु अपराधमा अपराधको सूचना
नरहेको भनी कागज गरेको देिख छ । यसबाट यी ा भएपिछ सोलाई पिु गन त य, दशी माण,
ितवादीह ले मतृ कउपर यान मान षड् य गरेको
य दश सा ी र पिहचान भएका त य तथा
भनी यानस ब धीको महलको १६ नं. बमोिजम दशीह को वै ािनक परी ण हनु अ य त आव यक
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने हने ।
ठहर्याएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
अदालत, जनकपरु को फै सला िमलेकै देिखने ।
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ६ अनस
ु ार पीिडत
अतः ितवादी
ीराज सनु वु ारलाई आफै ँ ले उजरु ी िदएको अव थामा बयान मािणत
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम गराउने र य तो बयान पीिडत मु ाको कारवाहीको
सव वसिहत ज मकै द, ितवादी रामबहादरु िसलिसलामा अदालतमा उपि थत नभए पिन
काक लाई ऐ. १७(१) नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय उ बयान अदालतले माणमा िलन स नेछ भनी
र ितवादीह रामबहादरु काक , मानबहादरु काक , उ लेख भएको पाइ छ । तर ततु मु ामा िमित
दगु ाबहादरु ब नेत, गणेशबहादरु ब नेत, अजनबहाद
रु २०६६।४।११ मा िनजको बयान मािणत हँदा िनजले
ु
ब नेत, नरबहादरु काक र हतमाया काक लाई ऐ. आ नो उमेर १५ वष भनी उ लेख गरेको र िमित
१६ नं. अनस
ु ार अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने २०६७।९।१६ मा अदालतसम बकप हँदा आ नो
ठहर्याएको सु रामेछाप िज ला अदालतको िमित उमेर १७ वष भनी उ लेख भएको पाइ छ । बयान
२०६७।३।६ को फै सला सदर ठहर गरेको पनु रावेदन मािणत हँदा नाबालक भएको कारण िनज आ नो
अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।३।२२ को वत भनाई रा न स म नहने भई जाहेरवाला बाबु
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी रोहबरमा बसेको पिन देिख छ भने अदालतसम को
ीराज सनु वु ारको हकमा साधक जाँचको लािगसमेत बकप मा िनज कानूनबमोिजम आ नो भनाई रा न
पेस भएको देिखँदा िनजको हकमा साधक सदर हने ।
वत र स म भइसके को अव था छ । यसै पिन
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
उ दफा ६ मा पीिडत वयम्ले उजरु ी िदएमा िनजको
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
त काल बयान गराई अदालतबाट मािणत गराउने
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभु म् । भ ने कानूनी यव थाको स दभमा ततु मु ामा
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उजरु वाला पीिडत वयम् नभई अ नै यि रहेको िवप ी रामकुमार राई, पु प महजनको बीचमा िमित
स दभमा उ
मािणत बयानभ दा िनज पीिडत २०६२।१२।१८ मा भएको बैना बझ
ु ेको िलखतमा
वयम्ले अदालतसम गरेको बकप को मािणक िभमराज शमशेर ज.ब.रा.को वतन काठमाडौ िज ला,
मह व बढी हन जाने ।
काठमाड महानगरपािलका, वडा नं. १ भनी उ लेख
उपयु करणह मा ग रएको िव ेषणबाट भएको देिखने ।
ततु मु ामा के बल जाहेरी, जाहेरवालाको
रट िनवेदकको वतन बैना िलखतमा
अदालतसम को बकप र मानव बेचिबखन तथा लेिखएको वतनबाट रीतपूवक इतलायनामा यादको
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ६ सूचना जारी भएको देिखँदा वतन फरकमा याद
को
ावधानको अनशु रण नगरी भएको पीिडतको तामेल भएको भ ने िनवेदकको भनाइसँग सहमत हन
मािणत बयानबाहेक अ य कुनैपिन य एवम् सिकएन ।
ठोस सबदु माणबाट जाहेरवालाको छोरीलाई यी
सावजिनक पमा कानूनअनस
ु ार पि कामा
पनु रावेदक ितवादी ह र भ ने श भु राउत कुम ले कािशत इतलायनामाको सूचनाको बारेमा
अपहरण गरी भारतमा लगी यौन शोषण गरी िब
िनवेदकलाई जानकारी थाहा भएन भनी मा न
गरेको भ ने कसरु मािणत हन सके को अव था िम दैन । सो सूचनामा उ लेख भएको वतन काठमाड
िव मान नदेिखँदा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िज ला, काठमाड महानगरपािलका, वडा नं.१
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ न सालबाट नै िनवेदकले मतृ कसँगको नाता मािणत
को ख ड (ङ) को देहाय (१) बमोिजम १० वष कै द गरी याएको हँदा सो सावजिनक पमा तामेल भएको
तथा .५०,०००।- ज रवाना हने तथा सोही ऐनको इतलायनामा सूचनाले कानूनी मा यता ा गन ।
दफा १७(१) बमोिजम .२५,०००।- ितपूितबापत
तसथ, िनवेदकले उठाएको बैनाब ा
पीिडतलाई ितवादीबाट भराइिदने ठहर्याएको पसा िलखतको बारेमा रट े बाट वेश गरी पनु रावेदन
िज ला अदालतको िमित २०६८।७।२८ को फै सला सनु ेको ज तो गरी रट े ािधकारअ तगत माण
सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको बु ने, माणको मू याङ् कन गनु उिचत र रटस ब धी
िमित २०७०।३।४ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी अवधारणाको अनक
ु ू ल हने देिखँदनै । िनवेदकका
भई ितवादी ह र भ ने श भु राउत कुम ले अिभयोग पितको नाउँमा उि लिखत रीतपूवक तामेल भएको
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
यादलाई गैरकानूनी भ न निम ने र िनवेदकले
इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
उठाएको अ य त यतफ रट िनवेदनबाट वेश गन
क यटु रः मि जता ढुंगाना
िम ने नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७३ साल भदौ ११ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. १२
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
१
ी ई र साद खितवडा, ०६९-WO-१३२०,
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी उ ेषण / परमादेश, झुमादेवी भ डारी िव. ने साद
िव भर साद े , ०७२-WO-०१७५, उ ेषण / भ डारीसमेत
परमादेश, िवजयाल मी राणा िव. रामकुमार राईसमेत
रट िनवेदकले िववाद उठाएका आदेशह
िनवेदकका पित िभमराज शमशेर ज.ब.रा. र मु ाको कारवाहीको ममा भएका अ तरकालीन
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आदेशह देिख छन् । अदालतबाट मु ाको सनु वु ाइको
ममा ग रने अ तरकालीन आदेश मु ाको अि तम
िन कष होइन । मु ाको कारवाही हँदै जाँदा इ साफको
इजलास नं. १३
रोहमा आव यक याियक िन पण गन कुरा सरु ि त
रहेको देिखने ।
१
व ततु ः यि को हक अिधकारमा गैरकानूनी मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. िव भर साद
तवरबाट आघात पा रएको अव थामा सो हक े , ०६९-MS-००१३, अदालतको अवहेलना,
चलनका लािग रट े बाट उपचार दान ग रने अजयिव म शाह िव. चुडामिण शमासमेत
हो । िनयिमत अदालतबाट कानूनबमोिजम सनु वु ाई
वत
यायपािलकाको आदेश अव ा
ग ररहेको िवषयमा पनु रावेदिकय े ािधकार हण गरे गरेर काम गनपन
ु कुनै पिन वाथ रा सेवक
ज तो गरी अदालतमा िवचारािधन मु ामा सि निहत कमचारीलाई छै न । सदैव िविधको शासन, वत
को िन पण रट े ािधकारबाट गन पिन होइन । यायपािलकाको स मान गनु आ नो कत य भएको र
ग भीर अ याय (gross injustice) को अव था भएमा अदालतको आदेश पाएप ात् सदैव सोको पालना गन
यदाकदा मु ाको त यिभ वेश गरी उपचार दान ितव तासमेत जनाएको देिख छ । यसैगरी यो सडक
ग रने भए तापिन सामा य अव थामा यस कारको िव तार काय अि तयारको आदेशमा अदालतको
िवषयमा असाधारण अिधकार े अ तगत कुनै आदेश आदेश ा नभएको अव थामा िव तार ग रएको हो ।
जारी गनु मनािसब नहने ।
स मािनत अदालतको अवहेलना गन काम काय गरेको
कुन माण बु ने, माणको परी ण कसरी छै न । स मािनत अदालतबाट भएको आदेश एवम्
गन तथा िववादका प ह म ये को कसबाट अंशको फै सलाअनस
ु ारको काय स मानपूवक सदैव समयमा नै
तायदाती फाँटवारी िलने भ ने कुरा स बि धत िमिसल स प न गरी प रपालना गद आइरहेको छ । स मािनत
माणका रोहमा िनयिमत ि या ारा िन पण ग रने अदालतको आदेश एवम् फै सलालाई अव ा गन
िवषय देिख छ । िनयिमत अदालतले याियक िववेक कुनै पिन काय नगरेको हँदा अदालतको अवहेलनामा
योग गरी िन पण गन यस कारको िवषयमा रट सजाय हन पन होइन भनी खल
ु ाएको हँदा िवप ीह को
िन पण हने गरी कुनै अदालतको अवहेलना गन िनयत र आशय नरहेको
े ािधकारबाट त यगत
कारको आदेश जारी गनु मनािसब हँदनै । याियक र अवहेलना गन य न गरेको अव थासमेत
ि याका स दभमा भएका उि लिखत आदेशह बाट देिखँदनै । य तो नगन ितव तासमेत जनाएको
रट िनवेदकको कुनै कारको मौिलक वा कानूनी हकमा देिखयो । तसथ िवप ीह ले जानाजान अदालतको
असर परेको ि थित पिन देिखएन । तसथ िनवेदकले अ त रम आदेशको अव ा गरेको अव था नदेिखएको
उठाएको िवषयमा हाल अदालतमा िवचारािधन रहेको हँदा िनवेदकको मागबमोिजम अवहेलनामा कारवाही
अंश मु ाकै स दभमा िववेचना र िन पण हन स ने गनपन
ु देिखँदैन । अदालतको अवहेलना गरेकोमा
नै हँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु सजाय ग रपाउँ भ ने िनवेदकको मागदाबी पु न
नपन ।
नस ने ।
इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
क यटु र: रानु पौडेल
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४ गते रोज ६ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
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२
अ त रम आदेश िनि य हने ।
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या.डा. आन दमोहन इजलास अिधकृत: गीता े
भ राई, ०७२-WO-०६४४, परमादेश / उ ेषण, क यटु र: सदु शन साद आचाय
अिधव ा अन तराज लुइँटेलसमेत िव. धानम ी इित संवत् २०७३ साल काि क २४ गते रोज ४ शभु म् ।
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
रट िनवेदन पनभु दा अगािडदेिख नै िवप ी
इजलास नं. १४
नेपाल रा बकले िमित २०६७।४।३१ मा सफा नोट
नीित अंिगकार गरी भावकारी काया वयनका लािग
१
िविवध सूचना प रप ह जारी ग ररहेको देिख छ । मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
सरकार वा सरकारको अ य िनकायह वा पदािधकारी खितवडा, ०७१-WO-०४७२, उ ेषण, सर वती
वा सावजिनक कत य धारण गरेका यि ह ले संिवधान े िव. रीता खितवडासमेत
वा कानूनले सु पेको कत य पालन नगरेको वा पालना
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ४२(२)
गनमा िढलाई गरेको र सोबाट कुनै यि वा समदु ायको नं. को कानूनी यव था हेदा लेनदेन मु ाको
कानूनी हकमा आघात पु न गएको र उपचारको अक फै सलाबमोिजमको िबगो ितवादीले बझ
ु ाउन नसके
भावकारी उपाय नभएको अव थामा मा उ कानूनी थनु ामा रा न सिकने ावधान रहेको देिख छ । तर
कत य पालना गराउने उ े यका लािग परमादेश जारी यसका लािग “अिघ जायजातबाट भरी पाएको ७
हने गदछ । संिवधान र संवैधािनक प ितको उ े य िदनिभ दरखा त िदनपु न” ह छ । ततु िववादका
र अवधारणालाई जीव त रा न सरकार र सरकारी स दभमा िमित २०७०।४।२८ मा स पि िललाम
िनकायह को संवैधािनक एवम् कानूनी कत य सकार गरी सके पिछ िमित २०७१।३।३१ मा मा
िनवाहका लािग परमादेशको मा यमबाट िनदशन गनु थनु ाई पाउँ भ ने िनवदन िदएको देिखयो । यसरी
अदालतको संवैधािनक कत य हो । कानूनबमोिजम ितवादीका नाउँको स पि िललाम गराई सकार
गनपन
ु काय नगरेको वा गन इ कार गरेको अव थामा गरेको िमित २०७०।४।२८ ले कानूनले िनिद गरेको
परमादेश जारी गरी कानूनी कत य पूरा गराउने उ े य याद ७ िदनिभ िनवेदन िदएको अव था रहेको भए
परमादेशको रटसँग अ तरिनिहत रहेको ह छ । अतः नपगु िबगोबापत ितवादीलाई थुनामा रा ने अव था
ततु रट िनवेदनको त यबाट "सफा नोट नीित" रह यो । तर मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ४२(२) नं.
वयम् िवप ी नेपाल रा बकबाट अवल बन गरी ले तोके को अविध ७ िदनिभ वादीले दरखा त िदएको
काया वयनका लािग िविभ न समयमा िनणय, प रप , देिखएन । याद नाघेपिछ परेको दरखा तका आधारमा
सावजिनक सूचना तथा काय मलगायतका िविभ न थनु ामा रा ने गरी आदेश गरेको पाइयो ।
जनचेतनामूलक काय मह स चालन ग ररहेको
लेनदेन यवहार ािविधक अथमा करारको
देिखँदा िवप ी नेपाल रा बकले आ नो कत य कुरा नभए तापिन यसबाट एक कारको करारीय
पालनामा िनर तर सि य रिहरहेको देिखँदा िनवेदकको दािय व नै िसजना ग रएको ह छ । यसैले य तो
मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु पन अव था िवषयमा थुनामा रा ने कुरालाई िवशेष सावधानीका
देिखन आएन । तसथ ततु रट िनवेदन खारेज हने साथ हे रनु पदछ । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
ठहछ । रट िनवेदन खारेज हने ठहरेकाले यस ४२(२) नं. मा िवशेष अव थामा ऋणको दािय व
अदालतबाट िमित २०७२।११।३० गते जारी भएको पूरा नगन ऋणीलाई थुनामा रा न सिकने यव था
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रहेको हँदा यथाि थितमा सो ावधानलाई अनदेखा सािब ी ब नेत के .सी. समेत िव. िज ला शासन
गनु मनािसब हँदैन । कानूनी सधु ारको ममा उ
कायालय, मानभवन, लिलतपुरसमेत
ावधान स ब धमा आव यक प रमाजन होला । हाल
नेपाली नाग रकताको माणप िलने सािब ी
चलनमा रहेको सो ४२(२) नं. मा रहेको ावधानलाई ब नेत, बाबक
ु ो नाम लोकबहादरु के .सी., पितको
तािकक पमा योगमा याउनु वा छनीय देिख छ । नाम पु षो म ब नेत, ना. .नं. ८१३८१ भई िमित
ऐनमा नै “अिघ जायजातबाट भरी पाएको ७ (सात) २०५३।३।१२ मा लिलतपरु िज लाबाट वंशजको
िदनिभ दरखा त िदनपु न” गरी
र िकटानी आधारमा यी िनवेिदकाले नाग रकताको माणप
यव था रहेको कुरालाई नहेरी िमित २०७०।४।२८ िलएको यहोरा पेस भएको नाग रकताको ितिलिपबाट
मा स पि िललाम सकार गरी सके पिछ नपगु देिख छ । यस त यबाट िनवेिदका सािब ी ब नेत
िबगोबापत थुनामा रा न क रब ११ मिहनापिछ िमित के .सी. वंशजको आधारमा नेपाली नाग रक रहेको
२०७१।३।३१ मा दरखा त िदएको देिखँदा यसलाई कुरामा िववाद रहेको नपाइने ।
कानून ारा िनधा रत यादिभ दरखा त िदएको मा न
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. १५
िमलेन । कानून ारा तोिकएको यादिभ दरखा त महाल मी थान ब ने सािब ी ब नेत के .सी.को नाम
नपरेको ि थितमा िनवेदकलाई थुनामा रािखँदा िनजको थर वतन थाहा नभएको परपु षसँग स पक स ब ध
वैयि क वत तामा गैरकानूनी तवरबाट आघात पन भई िमित २०४०।२।३१ मा माइतीघरमा छोरा समु न
जाने अव था देिखन आउने ।
के .सी.को जायज म भएको हो । िनज छोराको पालन
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट पोषण िनवेदक आमाले नै गरी आएको र छोराको ज म
लेनदेन मु ामा वादीले फै सलाबमोिजमको िबगोबापतको अगािड र पछािड िनजको बाबक
ु ो नाम, थर र ठेगाना
ितवादीका नाउँको जेथा िललाम सकार गरी सके पिछ थाहा नभएको । िमित २०४८।८।१ मा िनज सािब ीको
बाँक िबगोबापत ितवादीलाई थुनामा रा न लामो लिलतपरु िज ला सािबक धापाखेल गा.िव.स. वडा नं.
समयस म दरखा त निदई कानूनले िनधारण गरेको २ हाल लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. २३
समयाविध यतीत ग रसके पिछ थनु ामा रािख पाउँ बंगलामख
ु ी टोल ब ने पु षो म ब नेतसँग िववाह
भनी वादीले िदएको िनवेदनअनस
ु ार थनु ामा रा ने भएको हो । सोप ात् छोरा समु न के .सी. हालस म
गरी मकवानपरु िज ला अदालतका तहिसलदारबाट आमासँगै ब दै आएका छन् । समु न के .सी.को ज म
िमित २०७१।४।१८ मा भएको आदेश सदर हने गरी लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. १५ मा
मकवानपरु िज ला अदालतबाट िमित २०७१।५।२० भएको हो । िनजको बाबक
ु ो नाम थर ठेगाना हालस म
मा भएको आदेश तथा सो आदेश सदर हने गरी िमित थाहा (प ा) नभएको हँदा िनयमानस
ु ार ज मदता
२०७१।९।२ मा भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको वा नेपाली नाग रकता िदने कायको लािग िसफा रस
आदेश र सोबमोिजम भए ग रएका कामकारवाही ग रिदए पिछस म फरक पदन भनी िनवेदकह को
कानून ितकूल देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर हने । रोहवरमा सु दर बािनयाँसमेतका मािनसह ले िमित
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
२०७३।१।२६ मा सजिमन मचु ु का ग रिदएको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
देिख छ । यस त यबाट िनज सािब ी के .सी.को
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् । कोखबाटै समु न के .सी.को ज म भएको पिु भएको
२
पाइने ।
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
यि को लािग नाग रकता मह वपूण
िसंह राउत, ०७२-WO-०९३७, उ ेषण / परमादेश, ह छ । नाग रकताको माणप ले नै यि लाई खास
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देशको नाग रक भ ने पिहचान गराउँदछ । नाग रक
नबनीकन राजनीितक र आिथक अिधकार उपभोग गन
इजलास नं. १५
सिकँ दैन । राजनीितक एवम् आिथक अिधकार उपभोग
गन र नाग रक भ ने िचनाउन नाग रकताको माणप
१
अ याव यक रह छ । नाग रकताको माणप संिवधान मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
र कानूनले तोके को मापद ड पगु ेको यि लाई मा दान काशमान िसंह राउत, ०७०-WO-०८०९,
ग र छ । देशको नाग रकले रा यको तफबाट ा गन उ ेषण, िसतीयादेवी अमातनी िव. योगे भ ने
य तो मह वपूण द ताबेजको पमा रहने नाग रकताको जोगे म डलसमेत
माणप बाट वि चत गन काय मनािसब हनै
कुनै पिन मु ामा अदालतबाट अि तम फै सला
स दैन । संिवधान, अ तराि य सि ध स झौता भएपिछ मा फै सला काया वयनको काय कानूनले
र कानूनको मापद डिभ कायिविध पूरा गरी यी िनिद गरेको ि या र प ितअनस
ु ार ार भ ह छ ।
िनवेदकह ले समु न के .सी.लाई ज मदता गरी मु ा फै सला हनभु दा पिहला नै फै सला काया वयनको
नाग रकता पाउन िनयमावलीको अनस
ु ूची १ बमोिजमको कारवाही अगािड बढ् न स ने अव था रहँदैन । िकनभने
ढाँचामा िनवेदन गदा लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले फै सला भएपिछ मा यसलाई साथकता दान गन
िसफा रसमा रोक लगाई यसको प रणाम िनवेदक फै सला काया वयनको ि या ार भ हने हँदा फै सला
समु न के .सी. नाग रकतािवहीन हन पगु ेको अव था र फै सला काया वयनको काय एक अकाका प रपूरक
संिवधानस मत र कानूनस मत नरहने ।
हन् । फै सलालाई यवहा रक पमा काया वयन गरी
िनवेिदका आमा सािब ी ब नेत के .सी. जीव तता दान गन फै सला काया वयन ग रने ।
वंशजको आधारमा नेपाली नाग रकता माणप ा
स री िज ला अदालतबाट रट िनवेदकको
नेपाली नाग रक भ नेमा िववाद नभएको, िनवेदक समु न पितको नाम दताको िक.नं. १४० को ज गाको िमित
के .सी. िनज सािब ी के .सी. को कोखबाट माइतीघर २०६२।१०।१५ मा जायजात तायदात मचु ु का तथा
लिलतपरु उपमहानगरपािलकामा जि मई बाबक
ु ो प ा िमित २०६२।११।४ को ितक ा .१०,५००।नलागेको छोरा रहेको र हालस म आमासँगै रहँदै कायम गन गरी प चिकत मू याङ् कन ग रएको
ब दै आएको देिखएकोले “बाबक
ु ो यिकन नभएको िलखतमा यी रट िनवेिदका सा ीको पमा रोहवरमा
अव थामा िनवेिदकाले माग गरेबमोिजम छोराको रहेको र िनजले उ मचु ु काको स ब धमा ितवाद
ज मदता र नाग रकता िसफा रस गन सिकने प गरेको देिखँदैन । ाकृितक यायको िस ा तअनस
ु ार
कायिविध नभएको हँदा गन नसिकने यहोरा जानकारी कसैको हक िहत ितकूल कुनै िनणय गनभु दा अगािड
गराउने” भनी लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले स बि धत यि लाई ितवाद गन मनािसब मौका
िमित २०७३।१।२८ मा गरेको आदेश उ ेषणको दान गनु आव यक ह छ । ाकृितक यायको
आदेशबाट बदर ग रिदएको छ । अब िनवेदक समु न िस ा त (Principles of Natural Justice) लाई
के .सी.लाई आमाको नामबाट कानूनबमोिजम ज मदता याय णालीको ाथिमक र मूलभूत िस ा तको
गरी, नेपाली नाग रकताको माणप िदनु िदलाउनु पमा याय िन पणको स दभमा अपनाएको
भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत पाइ छ । यो नै व छ सनु वु ाइ (Fair Trail) को मूल
जारी हने ।
मम र आधार हनक
ु ो साथै याियक काम कारवाहीलाई
इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
व छ (Fair), िन प (Impartial) र पारदश
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभु म् । (Transparent) बनाउने कडी पिन हो । यसिभ
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पूवा हरिहत, स म र कानूनी पमा अि तयार ा
यायको िस ा तिवपरीत भई ितवादीले सनु वु ाइको
यायकताबाट िववादको िन पण ग रने तथा िववादका मौका ा गरी पनु ः फै सला भएको ि थितमा ाकृितक
सबै प लाई उिचत र पया सनु वाइको मौकाबाट यायको िस ा तिवपरीत भएको फै सलाअनस
ु ार
वि चत नग रनेज ता कुराह मूलभूत पमा आउने भएको काया वयनस ब धी कारवाही जायजात
गदछन् । सनु वु ाइको मौकािभ िववादका प ले आफू तायदात मचु ु का, प चिकत मू याङ् कनलगायतका
िव भइरहेको याियक कारवाहीको बारेमा यथास य कायसमेतमा ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत हण
िछटो र प पमा सूचना (Notice) पाउने, आ नो प ररहने हँदा य तो कारवाहीलाई Fair ( व छ)
कुराह रा ने वा ितवाद गन उिचत र पया अवसर भनी मा न िम दैन । Fruit of Poisonous Tree
पाउने, आ नोतफबाट कानून यवसायीमाफत Doctrine (िवष वृ को फलको िस ा त) अनस
ु ार
ितवाद गन अवसरको सिु नि तता तथा आधार र य तो कारवाही पिन वतः िनि य हने ।
कारणसिहतको िनणय ज ता िवषयव तहु पन ।
स री िज ला अदालतबाट जायजात
अ.बं.२०८ नं बमोिजम पिहला बेप े भएको तायदातको मचु ु का तयार गदा वा प चिकत
तामेली याद बदर भई ितवादीको ितउ र परी मू याङ् कनमा िनवेदकले आ नो भनाई रा न पाउने
स री िज ला अदालतबाट लेनदेन मु ामा वादी दाबी वा ितवाद गन अवसर दान गरी ाकृितक यायको
पु ने ठहरी िमित २०६४।६।२३ मा फै सला भएको िस ा तअनु प उ मू याङ् कनका िलखतह
छ । सो फै सला हनभु दा अिघ उ लेनदेन मु ामा तयार भएको देिखँदनै । िनवेदकलाई ितवाद गन
स री िज ला अदालतबाट िमित २०६१।११।२७ मौका नै निदई तयार भएको मू याङ् कन मचु ु काले
मा फै सला गदा यी रट िनवेदकले मु ामा ितवाद कानूनी मा यता र वैधता ा गन स ने अव था
गन मौका नै नपाई एकतफ पमा ाकृितक यायको रहँदैन । साथै ९ वषअिघ भएको फै सला काया वयनका
िस ा तिवपरीत फै सला भएको देिखँदा सो फै सला िसलिसलामा तयार भएको प चिकत मू याङ् कनको
वतः िनि य हने देिख छ । य तो िनि य भएको िलखतमा िनवेिदका उपि थत भई यस स ब धमा
फै सला काया वयन गन ममा िमित २०६२।१०।१५ ितवाद गरेकोसमेत देिखँदैन । यसरी िनवेदकलाई
मा जायजात तायदात मचु ु का र िमित २०६२।११।४ रोहबरमा नराखी, ितवादको मौकासमेत निदई
मा प चकृते मू याङ् कन भई सोही आधारमा िमित िमित २०६२।१०।१५ मा भएको जायजात तायदात
२०७०।१०।२७ मा स री िज ला मधवापरु गा.िव.स. मचु ु का र िमित २०६२।११।४ मा भएको प चिकत
वडा नं. ४ को िक.नं. १४० को ज.िब. ०-१५-२ म ये मू याङ् कनका आधारमा िमित २०७०।१०।२७ मा
पूवतफबाट ज.िब. ०-९-१६ को ज गा डाक िललाम भएको डाक िललाम र राजीनामाको िलखतस ब धी
भई उ डाक िललाम िवप ीम येका धीरे साद स पूण कामकारवाहीह कानूनअनु प भएको मा न
म डलले सकार गरेको देिखयो । उ डाक सकार गरी निम ने हँदा वतः बदर हने ।
िलएको ज गा यी धीरे म डलले र.नं. १९६८८क
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
िमित २०७१।२।२३ को राजीनामाको िलखत ारा ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत भएको जायजात
रामकुमारी देवीलाई पास गरी ह ता तरण गरेको तायदात मचु ु का र प चिकत मू याङ् कनलाई
देिखने ।
मा यता निदई डाक िललाम बदर गरी पनु ः प चिकत
स री िज ला अदालतबाट िमित मू याङ् कन गरी कानूनबमोिजम गनु भनी स री िज ला
२०६१।११।२७ मा भएको फै सला नै ाकृितक अदालतबाट िमित २०७०।१२।७ मा भएको आदेश
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कानूनबमोिजम भएकोमा सो आदेश बदर गन गरी नाममा दता हन आएको देिख छ । यथ ितवादीले
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७१।२।१ उ ज गा आफूले क जा गरी कुनै संरचना बनाएको र
मा भएको आदेश र सो आदेशलाई संशोधन गरेको वादीको क जाबाट वा सोमा बनेको घर हटाउने यास
िमित २०७१।२।६ को आदेश र स री िज ला गरेको पिन देिखँदनै । वादीले यथ ितवादीको
अदालतबाट िमित २०६१।११।२७ मा भएको फै सला नाममा दता भएको थाहा पाउने कुनै अव था नरही
र सो काया वयन गन ममा भएका िललामसमेतका अनवरत पमा आफै ँ ले भोगचलन गद आएको
स पूण काम कारवाहीह वतः िनि य भई बदर हने देिख छ । पिछ ३ नं. नापी गो ाराअ तगतको १ नं.
ठहछ । िललामसमेतका स पूण कारवाहीह बदर हने नापी टोलीले ितवादीको नाममा नापन सा गरी
ठहरेकोमा य तो गैरकानूनी िललामबाट ा गरी र.नं. कािशत गरेको सूचनाको याद िदन ७ िभ ै िनवेदन
१९६८८क िमित २०७१।२।२२ को राजीनामाबाट िदएको र सो िनवेदनमा कारवाही भई ितवादीको
भएको हक ह ता तरणसमेतको काय दिु षत भई नाममा नै दता हने गरी भएको िनणय पचा िमित
कानूनी मा यता ा गन नस ने ।
२०६२।२।९ मा सारी सो िनणयका बारेमा र सो ज गा
इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
२०४२ सालमा नै िक.नं. १४ िभ घस
ु ाई िवप ीको
इित संवत् २०७३ साल मंिसर २९ गते रोज ४ शभु म् । नाममा दता गराई हाल िक.नं. ६४ िभ घस
ु ाई दता
२
गराएको थाहा पाई िमित २०६२।३।२६ मा सु
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी अदालतमा िफराद िदएको पाइएकोबाट सो िफराद दता
काशमान िसंह राउत, ०६६-CI-१०९७, ज गा ज गा पजनीको महलको १७ नं. तथा ज गा िम नेको
हक कायम, दता बदर र दता, जय िकशोर िसंह िव. १८ नं. बमोिजमको हद यादिभ नै भएको पाइएको
इलाका हरी कायालय, बुटवल
छ । वादीले ितवादीको नाममा दता भएको कुनै थाहा
१/२
िववािदत ज गा िबगाहा ०-०-२ को नपाई आफै ँ भोगचलन गद आएको र यी यथ ले
ज गासमेत पिहलादेिख नै आ नै े फलिभ को भई पिन आ नो नाममा दता भएकोले ज गा छोड् नु
दता भोगचलनमा रहेको भए इलाका हरी कायालयले पनज तो कुनै िति या नदेखाएको अव थामा थाहा
सोमा यी पनु रावेदक वादीका पितलाई घर बनाउन निदई िवप ीको नाममा दता भएको अगािडदेिखको
निदनु पन वा बनेको घरसमेत उठाई वा भ काई पाउँ समयलाई गणना गरी हद याद नाघेको भनी अथ गन
भनी दाबी गन स नपु नमा सो गरेको पिन देिखँदनै । िम ने नदेिखने ।
य तै ततु मु ामा उ ज गा आ नै नामको आफै ँ ले
अत: उि लिखत आधार माणह बाट
पाउनपु न ज गा भएको भए माणसिहत ितउ र इलाका हरी कायालय, बटु वलको नाममा नापी दता
िफराउन स नपु नमा ितवादी ितउ र नै निफराई भएको िक.नं. ६४ को ज गाम ये ०-०- २१/२ ज गा
बसेको अव थाबाट उि लिखत े फलको ज गामा यी वादीको हो भ ने देिखन नआएको ठहर्याई िमित
ितवादीको हक रहेको भ न सिकने देिखँदैन । य तो २०६३।११।९ मा प देही िज ला अदालतबाट
अव थामा वादीले दाबी गरेको े फलको ज गा भएको फै सला सदर ठहर्याई पनु रावेदन अदालत,
ितवादीको ज गािभ घस
ु ी ितवादीको नाममा दता बटु वलबाट िमित २०६४।५।९ मा भएको फै सला
भएको नै देिखन आउने ।
िमलेको नदेिखँदा सो फै सला उ टी भई उ िक.नं. ६४
िववािदत ज गा यी वादीको नाममा िनजका को ज गाम येको ०-०-२१/२ ज गा अथात् यसको हने
पितको मृ यपु िछ िमित २०५७।११।१२ मा यी वादीले वगिमटर ४२.३३ ज गास ममा ितवादीको नामको
मालपोत कायालयमा िनवेदन िदएपिछ मा िनजको दता बदर भई सोमा यी वादी तेजल मी िसंहको हक
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कायम भई िनजको नाममा दतासमेत हने ।
बढी ज गा घर यवहार चलाउन पन मु य यि ले
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
िब गदा नाबालकसँग सहमित िलन पन म जरु ी िलन
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभु म् । पन अव थै रहँदैन । कानूनले नै २१ वष नाघेको भ ने
§ यसै कृितको ०६६-CI-१०९८, ज गा हक िसमा राखेको हँदा सो उमेरभ दा कम उमेर भएकासँग
कायम, दता बदर दता, जयिकशोर िसंहसमेत म जरु ी िलन पन नदेिखने ।
िव. इलाका हरी कायालय, बुटवलसमेत भएको
ितवादी जयनारायणको चु ा गनपन
ु
मु ामा पिन यसैअनस
ार
फै
सला
भएको
छ
।
ऋणबापत
प
न
रावे
द
कले
चे
क
माफ
त
नै
रकम
भ
ानी
ु
ु
ु
३
गरी ज गा फुकुवा गरी राजीनामा गरेको हँदा सो यवहार
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना घर यवहार चलाउनकै लािग घर खचकै पमा योग
धान म ल, ०६७-CI-१२१०, िलखत दता बदर गरेको पिन देिखयो । िक.नं. १७६ को ज गाको आधी
दता, योगे यादव िव. धमनाथ यादवसमेत
ज गा घर यवहार चलाउन िब गरेको हँदा सोअनस
ु ार
मल
ु क
ु ऐनको अंशब डाको १९(१) मा आधी ज गाको िलखत सदर गन गरेको पनु रावेदन
आफूखस
ु गन पाउनेस ब धी गरेको यव था र लेनदेन अदालत, जनकपरु को फै सला सो हदस म िमलेकै छ ।
यवहारको १० नं. ले आफूखस
ु गन पाउने भनी भएको आधीभ दा बढी ज गा घर यवहार चलाउन परेमा वादी
कानूनी यव थाह को एक आपसमा साम ज य छ २१ वष नपगु ेको धमनाथ र िव मको म जरु नै िलन
छै न भनी िवचार गनपन
ु ह छ । आफूखस
ु गन पाउने नपरी यवहार चलाउन िब गन स ने नै देिखने ।
भनी लेनदेन यवहारको १० नं. ले गरेको यव थाले
तसथ आधी ज गाम ये यथ उिमला भ ने
अंशब डाको १९(१) मा रहेको आफूखस
ु गन पाउने िमलाको हकमास म बदर गन पनमा उमेर नपगु ेका
भनी गरेको यव थालाई िसमा िनधारण गरेको, धमनाथ र िव मको हकमा समेत बदर गरेको सु
िनय ण गरेको भ ने देिखँदैन । अतः १० नं. ले िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन
आफूखस
ु गन पाउने भनी गरेको यव था १९(१) अदालत, जनकपरु को िमित २०६७।३।१४ को
सँग साथक स ब ध रहेको हँदा घर यवहार स चालन फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
गन अचल स पि िब गरेको अव थामा सो भई िक.नं. १७६ को ज.िव. ०-१६-११ म ये आधी
१९(१) ले सिु वधा दान गरेको कानूनी यव थाले नै ज गा िब गरेको िलखत सदर भई सो सदर भएको
ाथिमकता पाउने प भएको छ । सो १९(१) को आधीबाहेक गरी बाँक रहने आधी े फल ०-८-५१/२
कानूनी यव था हेदा आधाभ दा बढी पैतक
ृ स पि ज गाम ये २ भाग २१ वष उमेर नपगु ेको छोराह
घर यवहार चलाउनै परे पिन २१ वष नाघेका वा नी धमनाथ र िव मको हकमा समेत िब गरेको
छोरा अिववािहता छोरी र िवधवा बहु ारीह को म जरु ी अंशब डाको १९(१) अनस
ु ार सदर हने देिखयो । अतः
िलई मा खच गन िम ने देिखने ।
उ अनस
ु ार े फल ०-८-५१/२ म ये वादी उिमला
िफरादीह वष १६ को धमनाथ राय र वष देवी भ ने िमला देवीको हकमा स म ४ भागको १
१४ को िव म राय ज गा बे ने जयनारायणको छोराह
भाग दाबीबमोिजम पि मतफबाट िलखत बदर हने र
भएको र उ कानूनी अव थाअनस
ु ार आधीभ दा वादीह धमनाथ र िव मको वादी दाबी नपु ने ।
बढी ज गाको घर यवहार चलाउन घरको मु य इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
मा छे ले नाबालक उमेरका छोराह को म जरु िलन क यटु र: च ा ितम सेना
पन बा या मक कानूनी यव था देिखएन । आधीभ दा इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभु म् ।
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वत माणको समेत आव यकता पदछ । य
इजलास नं. १६
माणह को अभावमा मु ा दायर गरी कसरु दार ठहर
गनु यायोिचत हने नदेिखने ।
१
तसथ यी ितवादीह उपर लगाइएको
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी आरोप वत पमा मािणत हन सके को नदेिखँदा
अिनलकुमार िस हा, ०६८-CR-०३१६, ाचार ितवादीह लाई जनही तीन मिहना कै द सजाय
( रसवत), सुरशे कुमार सं ौलासमेत िव. नेपाल सरकार हने ठहर गरेको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
एउटै रकम फरक फरक यि ले याएर २०६८।३।२८ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
िफता गरेको भनी फरक फरक त य िनजह ले बकप भई ितवादीह सरु शे कुमार सं ौला र िवजे े ले
गदा लेखाएको देिखयो । सो हँदा यी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
कै दीह बाट उठाएको रकम नै भरपाई गराई िफता इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
गराएको हो भ ने त य िव ासयो य मा न नसिकने ।
क यटु रः च ा ितम सेना
के वल छानिबन सिमितसम मा रकम इित संवत् २०७३ साल काि क ३० गते रोज ३ शभु म् ।
असल
ु गरेको वीकारेको भए पिन सो बयानलाई यसै लगाउको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको
ितवादीह ले आफूह ले सहज पमा गरेको छ :
नभई दबाबमा गरेको भनी छानिबन सिमितसम § ०७०-WO-०५९८, उ ेषण, सुरशे कुमार
गरेको बयानमा लेिखएको कुरालाई इ कार गरी
सं ौला िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान
अि तयारका अनस
आयोग, टङ् गाल काठमाड समेत
ु धान अिधकारीसम र सु
िवशेष अदालतसम बयान गरेको पाइयो । माण ऐन, § ०७०-WO-०५९९, उ ेषण / परमादेश,
२०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) को देहाय (क)
सुरशे कुमार सं ौला िव. धानम ी तथा
(२) को ि थितमा पारी ग रएको बयानलाई माणयो य
मि प रषद्को कायालय
मा न सिकँ दैन । सो हँदा ितवादीह ले छानिबन
२
सिमितसम गरेको बयानलाई आधार बनाई अिभयोग मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
मािणत गरी सजाय गनु यिु सङ् गत नहने ।
अिनलकुमार िस हा, ०६७-WO-०७०६, उ ेषण,
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले यामकृ ण शाह िव. राजनकुमार अमा यसमेत
ितवादीह लाई अिभयोग लगाउँदा कुनै व तिु न
Justice delayed is justice denied भ ने
माणभ दा पिन के वल छानिबन सिमितको धेरै परु ानो यायको मा य िस ा त हो । याय िढलो हनु
ितवेदनलाई मा आधार िलई मु ा चलाएको हँदैन याय िढलो हँदा मु ाको प ह ले याय ा गन
अव था देिखयो । ितवादीह ले रकम िलएको र स दैनन् र याय पाइहाले पिन ठूलो खच र ठूलो क का
सो रकम ितवादीह बाट नै िफता ग रएको हो भ ने साथ मा याय ा हन जा छ । याय िछटो, छ रतो
त य शङ् कारिहत िकिसमबाट पिु हन सके को र सल
ु भ हनपु दछ र अदालतसमेत सो िवषयमा ग भीर
देिखँदैन । ाचार ज तो नैितक पतन देिखने रहेको छ । िछटो याय पाउनु नाग रकको अिधकार हो
फौजदारी मु ामा अिभयोग लगाउनु मा पया भने िछटो याय दान गनु रा यको कत य हो । याय
हँदनै यसलाई शङ् कारिहत िकिसमबाट पिु गनपन
पाउने भ नाले अदालतले “वादी दाबीबमोिजम भराई
ु
ह छ । आरोप लगाउनु मा पया हँदनै आरोप पिु हन िलन पाउने ठहछ वा वादी दाबी पु ने ठहछ” भनी फै सला
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गन मा होइन । अदालतले आफूले गरेको फै सला अक इजलासले बदर गरी अक आदेश गद जाने
सिजलोसँग काया वयन पिन गरी िदनपु छ । फै सलाको अिधकार सो अदालत वा इजलासलाई ा छै न ।
िछटो, सरल र भावकारी काया वयन नै यायपािलका य तो आ मिन कृितका आदेश गन छुट िदने हो भने
र याय दान गन अदालतको उ े य हनु पदछ । फै सला वा आदेशको अि तमताको िस ा तको कुनै
मु ा िज ने प को चाहना, आकां ा र उ े य नै यही अथ नरहने ।
हो । मु ा हान प ले पिन अदालतको फै सलालाई
ततु मु ामा ितवादीले आफूले िलए
स मान गरी यसको काया वयनमा सहयोग गनपन
।
खाएको
ऋण
अदालतको फै सलाबाट ितनपन
ु
ु ठहर
सु िज ला अदालतले आफै ँ आ नो आदेश भई काया वयनको रोहमा अदालतसम
ततु
सदर गन पनु : के ही समयप ात् सोही आदेश बदर हँदासमेत अदालतलाई सहयोग नगरी वादीलाई स भव
गरेको देिखयो । साथै जनु िबगोबापत कै दमा रा ने भएस म अलम याउन खोजेको अनभु ूित ह छ ।
गरी आदेश भएको हो सो िबगो नै दािखला भइसके को याय स पादनको रोहमा य तो विृ लाई कदािचत
देिखँदा २०६५।२।३० मा थनु ामा रा ने गरी भएको मा यता िदन सिकँ दैन । मु ाले अि तमता पाइसके पिछ
आदेश बदर ग रिदएको छ भनी िमित २०६६।९।९ मा याय यव था ित स मान राखी ितवादी आफै ँ
पनु रावेदन अदालतबाट आदेश भएको पाइ छ । के कुन व: फूत पमा अ सर भई िबगो बझ
ु ाउनु पनमा
कानूनी आधारमा पवु आदेश बदर गनु परेको हो सो भने िविभ न अड् चन िझक फै सला काया वयनमा अवरोध
उ आदेशमा खल
गन काय िव शु य सहनशीलता अपनाउनु यायको
ु ाएको नपाइने ।
सलाही तहिसलबाट भएको प चिकत रोहमा वा छिनय देिखने ।
मू याङ् कनलाई िज ला यायाधीशले सदर गरी
मािथ िववेिचत कानूनी यव था, ितपािदत
यसलाई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले पिन िस ा तसमेतका आधार र कारणबाट सलाही िज ला
सदर गरी भएको आदेशानस
ु ार ग रएको घरज गाको अदालतको िमित २०६५।८।१३, २०६६।१२।२६ र
िललाम ि या एवम् चलनपज
ु समेतलाई िमित पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६६।९।९
२०६५।८।१३, २०६६।९।९, २०६६।१२।२६, र २०६७।९।२ का िववािदत आदेशह याय तथा
२०६७।९।२ का िज ला तथा पनु रावेदन अदालतका कानूनस मत नभई िु टपूण देिखँदा उ ेषणको
आदेशले धेरै समयप ात् बदर गरेको देिख छ । आदेश ारा बदर हने ठहछ । रट िनवेदक वादी
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले िमित २०६६।९।९, यामकृ ण साहले िज ला अदालतमा फै सला
२०६७।९।२ मा समेत आदेश गदा सलाही तहिसल काया वयनका स दभमा बाँक िबगोबापत थनु ामा
एवम् अदालतबाट भएको आदेश ि यागत िु ट भए रािखपाउँ भनी दायर गरेको दरखा तको बाँक
नभएको स ब धमा हेन स ने अ.बं. १७ नं. ले तोके को कारवाही यथाशी पूरा गनु भनी सलाही िज ला
अदालतको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने ।
े ािधकारभ दा बािहर गई गरेको देिखन आउने ।
एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
घटना म िवकास भएर थप त य िसजना नभएस म इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभु म् ।
सोही अदालत र समान अिधकार े भएको इजलासले
§ यसै लगाउको ०६७-WO-०८८६, उ ेषण,
बदर गन स ने अव था हँदैन । समान इजलासले
राजकुमार अमा य िव. यामकृ ण शाहसमेत
गरेको ि यागत आदेश अक इजलासले मा नु नपन
भएको मु ामा पिन यसै अनस
ु ार फै सला
वा पिहलेको आ नो आदेश आफै ँ ले वा समान तरको
भएको छ ।
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द ड िदनक
ु ो उ े य िनजलाई पनु : अपराध गनबाट
इजलास नं. १७
रो ने, आफूबाट भएका अपराधको प ाताप गराउने,
आ नो गलत काय मरण गद भावी िदनमा अपराध
१
नगन स जन भई स य समाजमा ब न यो य बनाउनु
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. पिन हो । िनवेदकलाई ठहर भएको कसरु मा दईु वष
ी अिनलकुमार िस हा, ०७३-WH-०००२, कै दको अविध ठूलो कै दको अविध हने र दईु वषभ दा
ब दी य ीकरण, थोमस एरे सन प (Thomas बढी कै दमा रा न िम ने अव था देिखँदैन । कानूनको
Aarenstrup) िव. कारागार कायालय, िड लीबजार, यस ममलाई यान निदई िनवेदक ितवादीलाई एउटै
काठमाड समेत
मु ामा भएको दईु वष कै दको सजायलाई वा ता नगरी
फै सलाले थुना कै दबाट छुटेको अव थामा सोही मु ामा ६ मिहना सजाय ठहर भएको कै दसमेत
अक कसरु गरेकोमा सो कसरु बापत कानूनबमोिजम जोडी कै दमा रा न पठाएको िवप ीको काय कानूनी र
थप कै द ठे नपु छ भ ने देिखयो । कै द ठे दा सबै यायोिचत रहेको नदेिखने ।
मु ाको िववरण कै द ठे ने िकताबमा खल
तसथ, िनवेदक डेिनस नाग रक थोमस
ु ाई सबैभ दा
ठूलो कलमको कै द र ज रवानाको मा कै द ठे नपु छ आरे स प (Thomas Aarenstrup) लागु
भनी कायिविधगत ि याको बारेमा प पारेको औषधसिहत िमित २०७१/४/१६ मा प ाउ परेकोमा
पाइ छ । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ४१ नं. अनस
ु ार िनजउपर लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
िनवेदक ितवादीलाई सजाय भएका मु ा पेटबोलीमा दफा १४(१) (घ) (३) र दफा १४(१) (झ) समेतको
खल
ु ाई एउटै कै दी पज
ु मा पथृ कपथृ क गरी कै द गरेको अिभयोग लागी मु ा पेस भएकोमा सु काठमाड
अव था देिखयो । कानूनले िनधारण गरेको सजायको िज ला अदालतबाट िमित २०७१।९।३ मा फै सला
ठूलो हद २ वषभ दा बढी िनवेदकलाई कै दमा रा न हँदा लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा
यायको रोहमा उपयु देिखन आउँदैन । कानूनको १४(१) (घ) (३) बमोिजम ६ मिहना कै द र दईु हजार
शासनमा ज तोसक
पैयाँ ज रवाना र सोही ऐनको दफा १४(१) (झ)
ु ै अपराधीलाई पिन कानूनबमोिजम
नै सजाय गन र कानूनबमोिजम नै भएको कै द द ड बमोिजम २ वष कै द र .१,००,०००।– ज रवाना
ज रवाना असल
। धेरै अपराध गरेको आधार हने ठहरेको र सोही इ साफ पनु रावेदन अदालत,
ु गनपदछ
ु
र कारणबाट कानूनले तोके कोभ दा बढी अविध कै दमा पाटनबाट िमित २०७२।८।८ मा सदर भई अि तम
रहने अव था िसजना हनु यायोिचत नहने ।
भइरहेको देिखयो । मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १०
द ड सजायको १० नं. ले पिन एउटै मु ामा नं. र ४१ नं. को यव थाबाट एकै कागजको मु ामा
छु ाछु ै ऐन लगाई सजायको पटक खापी सजाय ठूलो कै दमा सानो कै द गािभने हँदा कै दको हकमा
गनपन
िज ला
ु भएमा जनु ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले दईु वष मा कै दको लगत कायम गनपनमा
ु
गरेको मा सजाय गनपछ
ु । अ ऐनको खत खा न अदालतको फै सलाको तपिसल ख डमा दईु वष ६
हँदनै । ज रवानाको र कै दको सजाय हनेमा दवु ै कलमको मिहना कै द उ लेख गरी सोहीबमोिजम कै दको लगत
ठूलो सजायको मा दवु ै कुराको सजाय गनपछ
ु । एकै कायम गरेको सो िमलेको देिखएन । तर िनवेदकले
कागजको मु ा भएपिन नभए पिन सव वाभएपिछ ज रवानाबापतको रकम बझ
ु ाउन बाँक देिखँदा हाल
सो हनभु दा अिघको कसरु मा ज रवानाको खत िनज गैरकानूनी थनु ामा रहेको भ न निमलेकोबाट
खािपँदैन भ ने उ द ड सजायको १० नं. ले मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी
यव था गरेको पाइ छ । अपराधीलाई कै दमा राखी गनपन
ु अव था भएन । िनवेदकले अ य उपयु आ ा
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आदेश वा पज
ु को समेत माग गरेकोले मािथ उ लेख िव को हकको पिन िजिकर गरेको पाइ छ । जीवन
भएबमोिजम कै दको हकमा दईु वष कै दको लगत कायम धा न र व थ रहन पु ने रासन उपल ध नहँदा य तो
गन ज रवानाको हकमा फै सलाले लागेको ज रवाना यवहार ग रएको भ ने आरोप पिन नआउने होइन ।
िनवेदकले बझ
ु ाएमा र िनजलाई िनवेदनमा उि लिखत यसतफ पिन िवप ीह सचेत रहेको नपाइने ।
लागु औषध मु ाबाहेक अ य मु ामा थनु ामा रा नु
िनवेदकले कारागारमा दान ग रएको
पन रहेनछ भने उ ज रवाना ितरेपिछ थुनाबाट सिु वधाको कुरा उठाएका छन् ती के वल िनजी
मु ग रिदनु भनी िवप ीह को नाउँमा उ ेषणयु
सरोकारको िवषय मा होइनन् । ततु िमिसलमा नै
परमादेशको आदेश जारी हने ।
के ि य कारागारमा रहेका १५८२ जना कै दी ब दीह ले
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
सही गरी यायको पक
ु ारा गरी यस अदालतमा
क यटु र: ेमबहादरु थापा
िनवेदन पठाएकोले समेत एउटा िवदेशी नाग रकले
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् । िनवेदन पठाएको भनी यसलाई अि वकार गन िम ने
२
देिखँदनै । २०६३ सालमा तय गरेको िसधा र रकमको
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी यव था ततु िनवेदनको सनु वु ाई हँदास म पिन
अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०२०५, परमादेश, पनु रावलोकन नभएको ि थितमा िनवेदकको मागलाई
चा स गु मुख शोभराज िव. धानम ी तथा उपे ा गन िम ने नदेिखने ।
मि प रषद्को कायालयसमेत
कै दी ब दीह को २०६३ सालदेिख यथावत्
रा यको आदेश वा िनणयका कारण ब दी रहेको िसधा तथा सिु वधामा समयसापे पनु रावलोकन
जीवन िबताउन बा य रहेका यि ह को जीवन ग रनु यायको ि बाट पिन आव यक देिखयो । कै दी
वा यको िज मा रा यले िलनपु छ । यो उसको ब दीले पाउने सिु वधा र सरु ाकम ह ले पाउने सिु वधा
संवैधािनक दािय व हो । ब दी अव थामा रहेको समान नहन स ला तर यो स मानपूवक बाँ न पाउने
कारण स मानपूण बाँ न पाउने संिवधान द हक हकको ितकूल हन भने स दैन । यसतफ स बि धत
समा हँदैन । ऊ वदेशी वा िवदेशी नाग रक हो भ ने िनकायह को ि पु न सके को नपाइने ।
कुरा यस स दभमा सवथा िनरथक रह छ । िलिखत
िवप ी धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
जवाफमा समानताको हकतफ यान गएको तर कायालयको िलिखत जवाफमा “ ोत र साधनले
स मानपूवक बाँ न पाउने हकतफ िवप ीह को यान याए िसधा खचमा मश: बढाउँदै लिगने” भ ने जनु
गएको नदेिखने ।
कुरा परेको छ यसले िवषयव तक
ु ो गाि भयतालाई
कै दी ब दीह को हकमा उसको सबैभ दा अ वीकार गन खोजेको त छँदै छ य तो तक गदा
मह वपणू हक उसको शारी रक तथा मानिसक आधारभूत मानवअिधकार ारा सिृ जत दािय वलाई
अख डता हो । कारागारिभ
दान ग रने रा यले बु न नसके को ितत ह छ । जीवन र
सिु वधाह बाट य तो अख डता कायम नरहने ि थित वा य ज ता मानव अिधकारह
ोतसाधनको
हरहालतमा ब नु हँदनै । य तो ह छ भ ने मा कुराले उपल धतासँग जोिडने िवषयह होइनन् । मानव
रा य रहनक
ु ो अि त वमा समेत िच उ जन अिधकारका प रा ह आधारभूत मानव अिधकार
जा छ । ब दी बनाएका यि ह को जीवन र पालन गन बा य छन् । मल
ु क
ु को िवकास वा ोतसाधन
वा यको र ास म गन स दैन भने यो रा यले उपल ध हन नसके को कुरा देखाई त कालै पूरा गनपन
ु
अ के नै कुरा गन स छ भ ने कुरा पिन उ जन पु छ । दािय वबाट उ कन वा मशः पूरा गद जा छु भ न
यहाँ िनवेदकले यातना र ू र तथा अमानवीय यवहार पाउँदैनन् । तसथ कै दी ब दीको स दभमा िवप ी
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मि प रषद् कायालय ारा ग रएको िजिकर संिवधान र भएको चामल र पाउने रकमको पनु रावलोकन हनु
मानवअिधकार महासि धह को मम र भावनाअनु प वा छनीय देिख छ । तसथ राि य मानव अिधकार
नदेिखने ।
आयोगको िसफा रस, संसदीय सिमितको िनदशन तथा
कै दी ब दी र आि तले पाउनपु न सिु वधाको कारागार यव थापन िवभागको ितवेदनसमेतलाई
बारेमा यित भनेर अब अदालतले सो सिु वधा म यनजर गद थनु वु ा कै दी र आि तसमेतको जीवन
यित नै हनपु छ भनी भ न उपयु ह छ वा ह न तथा वा यको यूनतम आव यकता पूित हने गरी
भ नेतफ हेदा कै दीब दीले तथा आि तले के कित िसधाको चामलको प रमाण र िनजह ले पाउने रकम
िसधा पाउँदा उनीह को जीवन र वा य र ा विृ गनु भनी राि य मानव अिधकार आयोगबाहेकका
हनस छ भ नेबारे यिकन पमा िनणय िन कषमा अ य िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
पु न आिथक, सामािजक र वा यस ब धी के ही हने ।
त याङ् कह को ज रत पदछ । एकपटक सो इजलास अिधकृत: स देश े
सिु वधाह को पनु रावलोकन गरेपिछ रकमको हकमा क यटु र: याम साद रे मी
मु ाि फितसँग समयसमयमा कसरी समायोजन गन इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभु म् ।
भ ने पिन यस साथै उठ् छ । यी त याङ् कह वा
३
यसबारे यो य तो मापद ड अपनाइनु उपयु ह छ मा. या.डा. आन द मोहन भ राई र मा. या.
भ नेबारेमा रट िनवेदनमा कुनै कुरा सझ
ु ाइएको पिन ी काशमान िसंह राउत, ०७०-WO-००८४,
देिखएन । िवषयव तक
ो
क
ितबाट
पिन
यी कुराह
परमादेश, के शव बराल िव. ि भुवन िव िव ालय,
ृ
ु
कायपािलिकय कृितको देिखँदा मािथ उ लेख काठमाड समेत
भएका सम त कुराह र कै दी तथा ब दीह िवषयमा
जहाँस म परी ा िनय ण कायालयबाट
अपनाउनपु न संयु रा संघीय यूनतम िनयमह को २०६६ सालमा िश ातफको नातक तहको परी ामा
(UN Standard Minimum Rules for the के ही िव ाथ ह िन काशन गरेको भ ने कुरा छ ।
Treatment of Prisoners) िनयम २०(१) मा यसरी िन कािशत िव ाथ म ये यी िनवेदक पिन हन्
उि लिखत कुराह लाई समेत म यनजर गद िसधा भ ने िलिखत जवाफबाट पिु हन सके को पाइँदैन र सो
र सिु वधाह को पनु रावलोकन गनपन
ु देिखएकोबाट कुरा पिु हने कुनै माण िलिखत जवाफमा पेस गन
सोबमोिजम गनु भ नु नै पया हने ।
सके को नदेिखने ।
नेपाल प रहेको अ तराि य मानव
िनवेदक जनु या पसको िव ाथ रहेको छ
अिधकारस ब धी महासि धह र िवशेषतः नाग रक सो या पसले िनजको च र वा आचरणमा कुनै दाग
तथा राजनीितक अिधकारस ब धी महासि ध, रहेको नभनी िनयिमत र अनशु ािसत िव ाथ हो भनी
१९६६ को धारा १०(१) ले वत ता गमु ाएका िलिखत जवाफ यहोरामा उ लेख गरेबाट िनजको
यि ह लाई मानवोिचत यवहार गनपन
ु दािय व च र मा गनु ासो रहेको भ ने अव था पिन देिखएन ।
रा यलाई सु पेको पाइ छ । आधारभूत मानव िनवेदकले २०६६ सालको परी ामा अिनयिमत काय
अिधकारह
हरेक अव थाका यि ह लाई गरी िन काशन गरेको भए पिछ ला वषका परी ाह मा
याभूत ग रएका अिधकारह हन् । थुना वा कै दको सि मिलत नगराउनु पन हो, सो भए गरेको भ ने पिन
अव थामा रहेका यि ह लाई ती अिधकारह
नदेिखने ।
उपल ध छै नन् भ ने हँदैन । यस ि बाट हेदा कै दी,
तसथ परी ा िनय ण कायालय ारा
ब दी र आि तह को िनि त २०६३ सालमा तय स चािलत परी ामा सि मिलत भई उ ीण भनी
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माकिसट जारी गरेप ात् िव ाथ को ा सि ट समेत िनजको पदाविध बढीमा चार वषका लािग भनी
रो न पाउने अिधकार परी ा िनय ण कायालयलाई तोिकएको र िनवेदकले सोही िनयिु को सतलाई
नहँदा यी रट िनवेदक के शव बराललाई मागबमोिजम वीकार गरी पदभार हण गरेको पाइ छ । यसरी रट
ा सि ट उपल ध गराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा िनवेदकले आ नो अिधकारको ोतको पमा दाबी
परमादेशको आदेश जारी हने ।
गरेको कानूनमा िनजको सेवाको सरु ाको याभूित
इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
नभएको र िनयिु प मा िनजको पदाविध बढीमा चार
क यटु रः मि जता ढुंगाना
वष भनी िकिटएको अव थामा िनयिु गन अिधकार
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् । पाएको अिधकारी वा िनकायले य तो पदमा िनयु
पदािधकारीलाई जनु सक
ु ै बखत हटाउन, पदमु गन
इजलास नं. १८
स ने अिधकार िनयिु कतामा वतः अ तिनिहत हने
भ नेबारेमा नेपाल कानून या यास ब धी ऐन, २०१०
१
को दफा १६ मा भए ग रएको यव था िनवेदकको
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी हकमा आकिषत हने नै देिखने ।
काशमान िसंह राउत, ०६८-WO-०४८३,
रट िनवेदक िनयिु भएको महा ब धकको
उ ेषण / परमादेश, नरेश चौधरी िव. मि प रषद्, पद ामीण आवास क पनी िल. को कमचारी सेवासत
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
िविनयमावली, २०४९ को िविनयम २.१.१ अनस
ु ार
रट िनवेदकले िनयिु पाएको महा ब धक िसजना गरेको पद हो भ ने कुरा िनिववाद भएको र उ
पदको पदाविध ामीण आवास क पनी िल. को िविनयममा महा ब धकको पदाविध िकटान नभएको र
कमचारी सेवा सत िविनयमावली, २०४९ लगायत नेपाल सरकार मि प रषदको
् िनणयबाट िनयु भएको
अ य चिलत कानूनले िनधारण गरेको पद नभई पद भएको हँदा महा ब धकको पदाविधको स ब धमा
नेपाल सरकार मि प रषदको
िनयिु प मा बढीमा चार वषको लािग भनी उ लेख
् िनणयबाट िनयु
भएको र िनजको िनयिु प मा बढीमा चार वष भनी भएको देिखँदा िनयु गन िनकायबाट हटाउन स ने नै
िनयु गरेको देिखन आयो । ामीण आवास क पनी देिखँदा नेपाल सरकार मि प रषदबाट
् हटाउन िम ने
िल. को कमचारी सेवा सत िविनयमावली, २०४९ होइन भ ने िनवेदक दाबीलाई कानूनस मत नै हो भनी
को िविनयम २.१.१ को कानूनी यव थाअनस
ु ार मा न िम ने अव था नदेिखने ।
आवास क पनीको महा ब धक िनयिु
गन
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट
अिधकार नेपाल सरकारको भएको कुरामा कुनै िववाद यी रट िनवेदकलाई ामीण आवास क पनी िल.
देिखँदैन । महा ब धक पद िसजना गन ामीण आवास को महा ब धक पदबाट मु गरी र उ पदमा
क पनी िल. को कमचारी सेवा सत िविनयमावली, देवे कुमार यादवलाई िनयु गन गरी िमित
२०४९ ले महा ब धकको िनि त पदाविध तोिकएको २०६८।८।१२ मा नेपाल सरकार (म ी तर)
देिखँदैन । अ य र महा ब धकको िनयिु स ब धमा बाट भएको िनणय कानूनस मत नै रहेको देिखँदा
उ िविनयमावली, २०४९ को िविनयम २.१.१ ले रट िनवेदन दाबीअनस
ु ारको आदेश जारी गनपन
ु
नेपाल सरकारले चाहेको बखत महा ब धकलाई अव थाको िव मानता नदेिखँदा ततु रट िनवेदन
हटाउन नपाउने गरी कुनै पिन कानूनी यव थाले रोक खारेज हने ।
लगाएको देिखँदैन । साथै यी रट िनवेदकलाई च.नं. इजलास अिधकृत: य साद आचाय
७४१, िमित २०६८।२।१३ मा िदएको िनयिु प मा इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म् ।
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२
गरी बाँक हन आउने रकम भु ानी िदने दोहोरो
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी सिु वधा नपाइने भ ने िनणय िनजामती सेवा ऐन
काशमान िसंह राउत, ०६९-WO-०३२९, तथा िनयमावली र नेपाल वा य सेवा ऐन तथा
उ ेषण / परमादेश, प नेलाल चौधरी िव. िनजामती िनयमावलीमा भएको कानूनी यव था, ितपािदत
िकताबखाना, ह रहरभवन लिलतपुरसमेत
िस ा त र मस ब धी िविधशा ीय ि कोणबाट
िनवेदकको स वा भई कायरत् रहेको समेत यायसङ् गत नदेिखँदा सो िनणय र सोका
कायालयको रेकड, ज म िमित यिकन हनेसमेतका आधारमा गरेका कामकारवाही उ ेषणको आदेश ारा
अ य िववरण कागजातह समेतको अिभलेख बदर हने ।
िनजामती िकताबखानामा रहने र अवकाशस ब धी
िनवेदककको िनविृ भरणको अविध पु ने
पूवसूचना िदने काय उ िनकायको दािय विभ नै िमित २०६८।१।१ मा भएकोमा िववाद नदेिखँदा सोही
पनमा िववाद देिखँदनै । िनवेदकको उमेर स ब धमा िमितदेिख लागू हने गरी िनविृ भरण अिधकारप
यि गत िववरण फारामलगायतका अिभलेखमा कुनै बनाई िदनु र िमित २०६८।१।१ देिख २०६९ आषाढ
िववाद नदेिखएको अव थामा नेपाल वा य सेवा ऐन मसा तस म बढी समय कायरत् रही सेवा गरेबापतको
िनयममा भएको यव थाअनस
ु ार अवकाश िदने काय तलब भ ाको रकम क ा नगनु नगराउनु तथा एकै
र त स ब धी सूचना स ेषण समयमा गन दािय व पदबापत तलब भ ा तथा िनविृ भरणसमेत दोहोरो
स बि धत िनकायको भएकोमा सोअनस
ु ार िज ला पाउन नस ने हँदा िनवेदकले तलब भ ा िलइसके को
वा य कायालय, रामघाट पोखरा का क ले ा अविधपिछ अथात् २०६९ आषाढ मसा तपिछदेिख
प को जानकारी समयमा नै रट िनवेदकलाई निदई मा िनविृ भरणसमेतका सिु वधा िदनु िदलाउनु भनी
सूचना र जानकारीको अभावमा िनवेदकले बढी िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने ।
समयाविधस म काम गरेको अव था देिख छ । बढी इजलास अिधकृतः य साद आचाय
अविध काम गन िनवेदकले कुनै गलत िलखत पेस क यटु र: उ रमान राई
गरेको वा तद्स ब धमा कुनै छलकपट गरेको िलिखत इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभु म् ।
जवाफबाट समेत पाइँदनै । िनवेदकलाई अवकाश िदने
३
िनकाय एवम् काममा लगाउने िनकायले २०६८।१।१ मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
मा नै अवकाश हने कुनै पिन सूचना निदई काममा काशमान िसंह राउत, ०७१-CR-०३६०, ०५४४,
लगाई रहेको र िनवेदक पिन अनवरत पमा कायरत कत य यान, िक नाटी देवी िव. नेपाल सरकार,
रहेको अव थामा काम ग रसके को अविधबापतको रि जतकुमार बैठा िव. नेपाल सरकार
पा र िमक नपाउने भनी िनवेदकलाई पा र िमक
ितवादीह ले सु पसा िज ला अदालतमा
पाउनबाट वि चत गनु याय र कानूनको ि कोणबाट कसरु मा इ कार गरी बयान गरे तापिन अिधकार ा
यिु सङ् गत देिखन आएन । कुनै पिन कमचारीलाई अिधकारीसम गरेको सािबती बयानलाई वे छाले
िनजको अवकाश िमितका बारेमा िनज र िनज कायरत गरेको बयान होइन भनी व तिु न आधारमा अ यथा
कायालयलाई सूचना िदने दािय व यथ ह को हो मािणत गराउन सके को अव था पिन देिखँदैन ।
भ ने कुरालाई बाहेक गरी हेन िम ने नदेिखने ।
जाहेरवाली देव ती देवीको िकटानी जाहेरी दरखा त,
िनवेदकले िमित २०६८।१।१ देिख २०६९ मौकामा गरेको बयान र सोही बयानलाई समथन
आषाढ मसा तस म बढी समय कायरत् रही तलब गरी देव ती देवीले अदालतमा गरेको बकप ,
भ ा िलएको हँदा भु ानी िलएको तलब भ ा क ा घटना थल मचु ु का, शवपरी ण ितवेदनलगायतका
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माणह बाट यी ितवादीह िक नाटी देवी रौिनयार बमोिजम िनज ितवादीह लाई १० वष कै द गन
र रि जतकुमार बैठा िमली उ वारदात घटाएको पिु
गरी सु पसा िज ला अदालतको राय सदर गरेको
हने देिख छ । यी ितवादीह िक नाटी देवी रौिनयार पनु रावेदन अदालत, हेट डाको रायसमेत सदर हने ।
र रि जतकुमार बैठाले आफूह ले कसरु गरेको इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली
होइन भनी आ ना सा ी उपि थत गराई अदालतमा इित संवत् २०७३ साल काि क २४ गते रोज ४ शभु म् ।
बकप समेत गराउन सके को देिखँदैन । घटना थल
मचु ु का, जाहेरी दरखा त, जाहेरवाली एवम् मौकामा
एकल इजलास
बिु झएक देव ती देवीले अदालतसम गरेको बकप ,
ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
१
सािबती बयान र शव परी ण ितवेदनबाट यी मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७३-WO-०१२१,
ितवादीह ले मतृ क रामे र साह रौिनयारको डोरीले उ ेषण / परमादेश, के तक भुजुवा िव. मिणलाल
घाँटी कसी कत य गरी मारेको त य थािपत हन भुजुवासमेत
आउँछ । य तो अव थामा ितवादीह ले आरोिपत
व ततु ः पनु रावेदन अदालतले मल
ु क
ु ऐन,
कसरु गरेको ठहर्याई सव वसिहत ज मकै दको सजाय अ.ब. १७ नं. मो रोहमा परेको िनवेदनमा आ ना
गरेको सु पसा िज ला अदालतको फै सलालाई सदर मातहतका अड् डामा परेको मु ा कारवाहीमा बेरीत
गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलालाई भएको छ वा बेरीतले आदेश भएको छ भ ने कुरा
अ यथा भ न सिकने अव था नदेिखने ।
देिखएमा य तो बेरीतको आदेशलाई बदर गन
अतः सु पसा िज ला अदालतबाट िमित आदेश गन हो । बेरीतको आदेश भएको छ भ ने कुरा
२०६९/२/१० मा पनु रावेदक ितवादीह िक नाटी िनवेदक झगिडया (Parties of cases) ले िदनस नु
देवी रौिनयार र रि जतकुमार बैठालाई यानस ब धीको पदछ । यस िववादमा िनवेिदकाले िज ला अदालतको
महलको १३(३) बमोिजम सव वसिहत ज मकै द आदेशमा के कुन कानूनको िु ट भएकोले पनु रावेदन
हने ठहर्याएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जमा अ.ब. १७ नं. को िनवेदन गरको
अदालत, हेट डाको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर भ ने कुरा उ लेख भएको देिखँदैन । सु अदालतबाट
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह ले कुनै पूव भएको फै सला पनु रावेदन अदालतबाट सदर भई
योजनाअनस
ु ार मतृ क रामे र साह रौिनयारलाई सोउपर यस अदालतमा मु ाका प ले मु ा दोहोर्याई
मारेको नभई मतृ कले ितवादी िक नाटी देवीलाई हे रपाउन िदएको िनवेदन दता भएको आधारमा मा
बार बार कुटिपट गरेको कारणले मतृ कको कुटिपटबाट फै सला काया वयन काय थिगत गदा मु ाको प ले
ितवादी िक नाटी देवीलाई मिु िदलाउनको लािग यायको अनभु ूित गन नपाउने ।
आवेगमा आई मारेको देिखएको र ितवादी िक नाटी
मु ा दोहोर्याई पाउँको िनवेदन परेको आधार
देवी रौिनयार २५ वष र ितवादी रि जत कुमार बैठा फै सला काया वयन थिगत गन आधार र माण हन
२३ वषको उमेरका समेत देिखएको, कुनै पूवअपराधमा स दैन । िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
संल न भएको भ ने िमिसल संल न माणबाट िनयम ८०क बमोिजम याय शासन ऐन, २०४८ को
नदेिखएको र दैिनक रोजीरोटीको लािग काम गन यून दफा १२ अ तगत मु ा दोहोर्याई पाउँ भ ने िनवेदन
आय तरको देिखएको हँदा िनज ितवादीह लाई परी मु ा चिलरहेको भए तापिन पनु रावेदन तहको
१० वष कै दको सजाय गदा पिन फौजदारी यायको अदालतले अ यथा आदेश िदएकोमा बाहेक सोही
उ े य पूरा हने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. कारणले मा य तो मु ामा भएको फै सलाबमोिजम
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काया वयन गन बाधा नपन हँदा फै सला काया वयनको गरेको तर उपचारको दाबी गदा वैयि क हकको पमा
ममा बाँके िज ला अदालतले िमित २०७३।१।१७ उ लेख गरेको पाइयो । यस ि ले हेदासमेत िनवेदक
मा गरेको आदेश पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट उिचत तवरले सही कानूनी मागबाट अदालतमा वेश
िमित २०७३।३।३० मा सदर गरेको कायमा कुनै गन आएको भ ने नदेिखने ।
कनूनको िु ट नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज
कुनै पिन सावजिनक पदािधकारीको आचरण
हने ।
वा च र स ब धमा सवसाधारणको चासो र सरोकार
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
रहनु वाभािवक ह छ । यस कारको चासो र सरोकार
क यटु र: रमेश आचाय
रहनु पिन पदछ । तर यसका मयादा र सीमाह
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभु म् ।
ह छन् । कुनै सावजिनक पदमा रहेका िज मेवार
२
पदािधकारीलाई िज याउने, हैरान पान, हैरान पान
मा. या. ी ई र साद खितवडा, ०७३-WO- अनाव यक िववादमा ता ने वा आ नो वा अ कसैको
०८४४, ितषेध, सागर थापा िव. गृह म ालयसमेत िनिहत वाथ िनयोिजत पमा पूित गन मा यमको
रट िनवेदकका िपता गनु बहादरु थापा
पमा यस अदालतको असाधारण अिधकार े योग
अदालतमा चलेको मु ाको रोहमा सािधकार गन िम दैन । रट े ािधकारको योग यायका लािग,
अदालतबाट भएको फै सला र आदेशको प रणाम व प मौिलक हकािधकारको संर णका लािग, संिवधान र
कै दमा रहेको त य वयम् िनवेदन यहोराबाट कानूनको या या गद कानूनको शासन कायम गनका
देिखएको छ । अदालतमा मु ा चलेको र फै सला भई लािग, तथा य तै अ य वैध अपे ा पूितका लािग हने
सोको काया वयन ग रएको स ब धी िवषयलाई जोडेर हो । यो कसैको ितशोध िलने वा बौि क िवलास गन
िवप ी नवराज िसलवाललाई दोषीको पमा िच ण िवषय ब न स दैन । यस ि ले सम त त यगत
गरी िनवेदन गनको
ु कुनै औिच य देिखँदैन । याियक स दभमा हेदा रट िनवेदक याय ा गन वैध अपे ा
कारवाही र ि याको मा यमबाट िन पण ग रएको िलएर भ दा अ यथा कुनै अिभ ाय राखेर अदालतमा
र थनु ामा रहेको िवषयमा सोको ितकूल हने गरी वेश गरेको तीत ह छ । िनवेदन यहोरासिहत ततु
कसैलाई यि गत पमा दािय व बहन गराउन खो नु हन आएका त यगत स दभमा िवचार गदा िनवेदक
वयम्मा उिचत काय होइन । यसबाट िनवेदकको कुनै सफा हात िलई अदालतमा वेश गरेको भनी िव ास
हकािधकारमा अनिु चत तवरबाट आघात पा रएको गन सिकने अव था देिखएन । तसथ िवप ीह का
स झन िम ने नदेिखने ।
नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गनपन
योजन र
ु
िवप ीम येका िड.आई.जी. नवराज औिच य देिखन नआउने ।
िसलवालउपर कुनै फौजदारी कसरु को अिभयोग
अत: उि लिखत आधार र कारणबाट
लागेको वा अिभयोग ला ने स दभ खल
ु ाइएको िवप ीह ले गरे िबराएज तो अव था (Prima facie
पाइएन । यसैले पदीय हैिसयत दु पयोग गरी case) नदेिखएको हँदा सव च अदालत िनयमावली,
फौजदारी अिभयोगबाट जोिगन खोजेको भनी शङ् का २०४९ को िनयम ४० को उपिनयम (४) बमोिजम
गन सिकने ि थित देिखएन । हरीलगायतका कुनै िवप ीह को नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गन
रा सेवकले पदीय आचरण वा अनशु ासनको पालना परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
गरेको छ वा छै न भनी रट े ािधकारबाट िन पण इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
ग रने िवषय पिन होइन । यसका अित र िनवेदकले क यटु र: मि जता ढुंगाना
सावजिनक सरोकारको पमा िवषय र सङ् ग ततु इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् ।
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