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इजलास नं. २
४
इजलास नं. १२
इजलास नं. ३
३
इजलास नं. १३
इजलास नं. ४
८
इजलास नं. १५
इजलास नं. ५
४
इजलास नं. १६
इजलास नं. ६
४
एकल इजलास
इजलास नं. ७
३
इजलास नं. ८
११
इजलास नं. ९
६
ज मा
ज मा
६१
कूल ज मा ६१ + १७ = ७८

६
१
३
२
२
२
१
१७

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

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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अिधकार ित उदािसन भई सामा य कानूनी
संवैधािनक इजलास
उपचारको बाटो अवल बनसमेत नगरी लामो
समयप ात् अदालतको रट े ािधकारमा वेश गरेको
१
देिख छ । अकातफ यी रट िनवेदक िमित
स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., मा. या. ी २०२६।८।११ भ दा पिछ मा सरकारी सेवामा
दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद चािलसे, िवकासतफको पदमा वेश गरेको स दभमा िमित
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह रकृ ण २०२६।८।११ भ दा पिछ िनयु भएका कमचारीको
काक , ०७०-WS-००४७, उ ेषण, गणेशकुमार हकमा पिहलेको सेवा अविध गणना हन स ने गरी
पौडेल िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय, कानूनले नै कुनै यव था गरेको देिखँदैन । यस
िसंहदरबार, काठमाड समेत
अव थामा कानूनले िनधा रत गरेको समय सीमाभ दा
समानताको हक भ ने िवषय िनरपे हन पिछ िनयु भएका यी रट िनवेदकको हकमा उ
स दैन । संिवधानको धारा १३ को उपधारा (३) मा यव थासमेत आकिषत हने भएन । िनजामती सेवा
उि लिखत ितब धा मक यव थाको सम अ ययन िनयमावलीमा भएको उ यव थाअनस
ु ार समय
गदा पिन िवशेष अव था र प रि थितका यि ह लाई सीमा स ब धमा पिन यी रट िनवेदकले चनु ौती िदएको
िवशेष यव था गन सिकने ह छ । समानता देिखँदनै । यसैगरी यी िनवेदकको अ थायी सेवा अविध
समानह िबच मा स भव ह छ । असमानिबच गणना गरी थायी सेवा अविधमा जोडाउन नपाएको
समान यवहार भएमा पिन असमानता नै हन कारणले मा िनजको िनविृ भरण / उपदानमा असर
जा छ । यही समानताको िस ा तको ममलाई परी िनविृ भरण / उपदान नपाउने अव था पिन
काया वयन गन सकारा मक िवभेदको अवधारणा देिखँदनै । रट िनवेदकज ता पु ष कमचारीह को
याइएको हो । यसलाई नेपालको अ त रम संिवधान, हकमा िनविृ भरणको योजनको लािग पूव अ थायी
२०६३ को धारा १३(३) को ितब धा मक सेवा अविध जोड् ने वा नजोड् ने िवषयमा के क तो
यव था तथा वतमान संिवधानको धारा १८(३) नीितगत सत तो ने भ ने कुरा िवधाियकाको
को ितब धा मक यव थाले अङ् गीकार गरेको छ । बिु मतािभ पन हँदा याियक पनु रावलोकनको रोहमा
रा यले वग करण गरी वग छु ाई वग करणिभ परेका सो िवषयतफ िवचार ग ररहनु नपन ।
समान पमा रहेकाह (Similarly Situated) िबच
मूलत: यी रट िनवेदकले २०२६
सबैलाई एकै कारको यवहार र अक असमान पमा सालभ दा पिछ मा िवकास प रयोजनामा अ थायी
रहेका (Dissimilarly Situated) वगह िबच सबैलाई सेवा गरी थायी / िनजामती सेवामा वेश गरेको
अक कारको यवहार गन स ने नै ह छ । सावजिनक पाइ छ । जबिक अ थायी सेवा अविधलाई जोिडने
सेवामा मिहलाको ितिनिध व कम रहेको महसस
ु गरी कुरा २०२६ सालभ दा पछािडको अ थायी िनयिु ले
िवधाियकाले कानूनी यव थाको मा यमबाट लामो नपाउने भ ने प कानूनी यव था भएको देिख छ ।
समय सावजिनक सेवामा अ थायी पमा रही काय सो यव थाउपर रट िनवेदकले कुनै चनु ौती िदएको
गरेका मिहलाह को िहत संर णका लािग बनाएको पाइँदैन । तर िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधन
कानूनी यव था िनवेदकज ता सबैले समान पमा दफा ३७क को यव था संिवधान द समानताको
ा त गन स ने सामा य समानताको िस ा तिभ पन हकलाई यावहा रक पमा काया वयन गन मिहला
िवषय नहने ।
िवकास काय ममा अ थायी पमा कायरत रहेका
व ततु : रट िनवेदक आ नो हक मिहला कमचारीह को लािग पटकपटकको लािग
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नभएर एकपटकको लािग मा िवशेष यव था गरी यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
लोक सेवा आयोगको परी ा उ ीण गरी थायी फै सला भएका छन्:
भएका मिहला कमचारीह को लािग मा अ थायी
§ ०७०-WS-००४४, उ ेषण, गणेश साद
सेवा अविध जोडी िनविृ भरण तथा उपदान पाउने
आचाय िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
यव था गरेको देिख छ । यी रट िनवेदकको अव था,
कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
आव यकता एवम् प रि थित र यी मिहला िवकास
§ ०७१-WS-०००५, उ ेषण, राजकुमार
काय मअ तगत अ थायी काय गद आएका मिहला
लाल ीवा तवसमेत िव. धानम ी तथा
कमचारीह को अव था, आव यकता, प रि थित
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार,
र ऐन, कानूनको यव था एवम् उ े य नै फरक
काठमाड समेत
भएको अव थामा समानिबच असमान र िवभेदज य
२
यवहार भयो भ ने िनवेदकको िजिकर मनािसब मा न स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., मा. या. ी
नसिकने ।
दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद चािलसे,
यसरी संिवधानले नै िवधाियकालाई मिहला, मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह रकृ ण
दिलत, आिदवासी, मधेसी वा िकसान मजदरु वा काक , ०७१-WS-००२४, उ ेषण, मोहन साद
आिथक, सामािजक वा सां कृितक ि ले िपछिडएको म डल िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
वग वा बालक, वृ तथा अपाङ् ग वा शारी रक वा िसंहदरबार, काठमाड समेत
मानिसक पले अश यि को संर ण, सश करण
व ततु : समानताको हक भ ने िवषय िनरपे
र िवकासको लािग कानून ारा िवशेष यव था गन हन स दैन । संिवधानको धारा १३ को उपधारा (३) मा
स ने गरी अिधकार दान गरेको र यस अनस
ु ार नै उि लिखत ितब धा मक यव थाको सम अ ययन
िवधाियकाले िनि त समयस म सेवा गरेका आव यक गदा पिन िवशेष अव था र प रि थितका यि ह लाई
यो यता भएका मिहला कमचारीह का लािग िवशेष िवशेष यव था गन सिकने ह छ । समानता
संर ण दान गन गरेको िनजामती ऐन, २०४९ ते ो समानह िबच मा स भव ह छ । असमानिबच समान
संशोधन गरी दफा ३७क को यव थाले िनवेदकको यवहार भएमा पिन असमानता नै हन जा छ । यही
संिवधान द समानताको हक हनन् भएको भ ने समानताको िस ा तको ममलाई काया वयन गन
िजिकर कानूनसङ् गत नदेिखने ।
सकारा मक िवभेदको अवधारणा याइएको देिखने ।
तसथ उपयु िववेिचत आधार, कारण र रा यले वग करण गरी वग छु ाई वग करणिभ परेका
ितपािदत िस ा तह समेतबाट रट िनवेदकले समान पमा रहेकाह (Similarly Situated) िबच
चनु ौती िदएको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ (ते ो सबैलाई एकै कारको यवहार र अक असमान पमा
संशोधन) को दफा ३७क को यव था अ त रम रहेका (Dissimilarly Situated) वगह िबच सबैलाई
संिवधान ारा द धारा १३ को समानताको अक कारको यवहार गन स ने नै ह छ । सावजिनक
हकिवपरीत भएको भ ने नदेिखएकाले िनवेदन सेवामा मिहलाको ितिनिध व कम रहेको महसस
ु गरी
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु परेन । ततु रट िवधाियकाले कानूनी यव थाको मा यमबाट लामो
िनवेदन खारेज हने ।
समय सावजिनक सेवामा अ थायी पमा रही काय
इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब ेल
गरेका मिहलाह को िहत संर णका लािग बनाएको
क यटु र: िवशाल खड् गी
कानूनी यव था िनवेदक ज ता सबैले समान पमा
इित संवत् २०७५ साल माघ २ गते रोज ४ शभु म् ।
ा त गन स ने सामा य समानताको िस ा तिभ पन
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िवषय नहने ।
सो िवषयतफ िवचार ग ररहनु नपन ।
पिहले सरकारी सेवा वा पदमा थायी
मूलत: रट िनवेदकले २०२६ सालभ दा
िनयिु भई गरेको सेवा अविध (िबचमा टुटेको भए पिछ मा िवकास प रयोजनामा अ थायी सेवा
टुटेको अविध कटाई) र िवकासतफको पदमा िमित गरी थायी / िनजामती सेवामा वेश गरेको
२०२६।८।११ भ दा पिहले िनयिु भई य तो पदमा पाइ छ । जबिक अ थायी सेवा अविधलाई जोिडने
गरेको सेवालाई अिवि छ न राखी थायी सेवामा कुरा २०२६ सालभ दा पछािडको अ थायी िनयिु ले
आएका िनजामती कमचारीको य तो साधारण तथा नपाउने भ ने प कानूनी यव था भएको देिख छ ।
िवकासतफको पदमा थायी पमा गरेको सेवा अविध सो यव थाउपर रट िनवेदकले कुनै चनु ौती िदएको
िनविृ भरण योजनका लािग गणना हन स ने भ ने नपाइने । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधन
देिख छ । यसरी नोकरी जोड् ने िवषयमा तोिकएको दफा ३७क को यव था संिवधान द समानताको
समयिभ िनवेदकले आफूले रीतपूवक सेवा अविध हकलाई यावहा रक पमा काया वयन गन मिहला
जोड् नको लािग स बि धत िनकायमा िनवेदन िदएको िवकास काय ममा अ थायी पमा कायरत रहेका
भ ने नदेिखने ।
मिहला कमचारीह को लािग पटकपटकको लािग
व ततु : रट िनवेदक आ नो हक नभएर एकपटकको लािग मा िवशेष यव था गरी
अिधकार ित उदासीन भई सामा य कानूनी लोक सेवा आयोगको परी ा उ ीण गरी थायी भएका
उपचारको बाटो अवल बनसमेत नगरी लामो मिहला कमचारीह को लािग मा अ थायी सेवा
समयप ात् अदालतको रट े ािधकारमा वेश गरेको अविध जोडी िनविृ भरण तथा उपदान पाउने यव था
देिख छ । अकातफ रट िनवेदक िमित २०२६।८।११ गरेको देिखने । रट िनवेदकको अव था, आव यकता
भ दा पिछ मा सरकारी सेवामा िवकासतफको पदमा एवम् प रि थित र यी मिहला िवकास काय मअ तगत
वेश गरेको स दभमा िमित २०२६।८।११ भ दा पिछ अ थायी काय गद आएका मिहला कमचारीह को
िनयु भएका कमचारीको हकमा पिहलेको सेवा अविध अव था, आव यकता, प रि थित र ऐन, कानूनको
गणना हन स ने गरी कानूनले नै कुनै यव था गरेको यव था एवम् उ े य नै फरक भएको अव थामा
नदेिखने । कानूनले िनधा रत गरेको समय सीमाभ दा समानिबच असमान र िवभेदज य यवहार भयो भ ने
पिछ िनयु भएका यी रट िनवेदकको हकमा उ
िनवेदकको िजिकर मनािसब मा न नसिकने ।
यव थासमेत आकिषत हने भएन । िनजामती सेवा
संिवधानले नै िवधाियकालाई मिहला, दिलत,
िनयमावलीमा भएको उ यव थाअनस
ु ार समय आिदवासी, मधेसी वा िकसान मजदरु वा आिथक,
सीमा स ब धमा पिन यी रट िनवेदकले चनु ौती िदएको सामािजक वा सां कृितक ि ले िपछिडएको वग वा
देिखँदैन । यसैगरी यी िनवेदकको अ थायी सेवा अविध बालक, वृ तथा अपाङ् ग वा शारी रक वा मानिसक
गणना गरी थायी सेवा अविधमा जोडाउन नपाएको
पले अश यि को संर ण, सश करण र
कारणले मा िनजको िनविृ भरण / उपदानमा असर िवकासको लािग कानून ारा िवशेष यव था गन
परी िनविृ भरण / उपदान नपाउने अव था पिन स ने गरी अिधकार दान गरेको र यसअनस
ु ार नै
नदेिखने । रट िनवेदक ज ता पु ष कमचारीह को िवधाियकाले िनि त समयस म सेवा गरेका आव यक
हकमा िनविृ भरणको योजनको लािग पूव अ थाई यो यता भएका मिहला कमचारीह का लािग िवशेष
सेवा अविध जोड् ने वा नजोड् ने िवषयमा के क तो संर ण दान गन गरेको िनजामती ऐन, २०४९ ते ो
नीितगत सत तो ने भ ने कुरा िवधाियकाको संशोधन गरी दफा ३७क को यव थाले िनवेदकको
बिु मतािभ पन हँदा याियक पनु रावलोकनको रोहमा संिवधान द समानताको हक हनन् भएको भ ने
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िजिकर कानूनसङ् गत नदेिखने ।
नाम कजा सूचना के मा राखी खराब ऋणीलाई
तसथ उपयु िववेिचत आधार, कारण र पासपोट निदनेज ता कारबाही ग रने भ ने यव था
ितपािदत िस ा तह समेतबाट रट िनवेदकले संिवधानको धारा १७(१), धारा २५(१), धारा ४२(४)
चनु ौती िदएको िनजामती सेवा ऐन, २०४९ (ते ो को यव थाह सँग बािझयो भ ने िनवेदकको कथन
संशोधन) को दफा ३७क को यव था अ त रम रहेको छ । यवु ा तथा वरोजगार कोष (स चालन)
संिवधान ारा द धारा १३ को समानताको िनयमावली, २०६५ शासक य कायिविध (िनयिमत
हकिवपरीत भएको भ ने नदेिखएकाले िनवेदन गन) ऐन, २०१३ को दफा २ ले िदएको अिधकार
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु परेन । ततु रट योग गरी नेपाल सरकार ारा जारी ग रएकोमा ऐनको
िनवेदन खारेज हने ।
दफा २ नै संिवधानिवपरीत भएको भ ने िनवेदन दाबी
इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब ेल
नदेिखने । कानूनबमोिजम दता भएको सहकारी सं थाले
क यटु र: िवशाल खड् गी
ऋण िदन स ने एवम् य तो ऋण तोिकएको समयमा
इित संवत् २०७५ साल माघ २ गते रोज ४ शभु म् ।
ितन बझ
ु ाउन नसके मा सो ऋणको असल
ु ी ि यालाई
३
यवि थत गन भ ने देिख छ । सोही िनयमावलीको
स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., मा. या. ी यव थाबमोिजम नै नेपाल के ीय जिडबटु ी सहकारी
दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद चािलसे, संघ िलिमटेडबाट िनवेदकलाई िमित २०७५।२।३१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह रकृ ण मा ग रएको प ाचारलाई सो कानूनी यव थािवपरीत
काक , ०७५-WC-०००६, उ ेषण, ह र साद भ न निम ने ।
अिधकारी िव. धानम ी तथा मि प रषदक
तसथ उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
् ो
कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०१३
मूलत: करारीय दािय व करारको को दफा २ बाट िनयम बनाउने अि तयारी पाई
प रपालनासँग स बि धत िवषय हो । यसको अथ बनाइएको यवु ा तथा साना यवसायी वरोजगार कोष
करारीय दािय वको प रपालनाबाट उठे को िववाद (स चालन) िनयमावली, २०६५ का यव थाह
हेन अिधकार े सु िज ला अदालतलाई संिवधानको धारा १७(१), २५(१) र धारा ४२(४) सँग
ह छ । िनवेदकले उठाएको िवषयव तु सोही करारीय बािझएको देिखएन । कोषले दान गन ऋण र यसको
दािय वसँग स बि धत भएकोले यस संवैधािनक
याभूित र िफताको योजनको ऋण नितन तथा
इजलासको काय े िभ पन िवषय होइन भ ने खराब ऋणीह उपर ग रने कारबाही, कालोसूचीमा
देिखँदैन । साधारणतः करारीय दािय वसँग स ब धी रा ने, घरज गा रो का रा ने ज ता कायह आफै ँमा
िववादह असाधारण अदालतको अिधकार े को संिवधानिवपरीत भएको नदेिखएकाले यस िवषयमा
रट े ािधकारबाट हेन नभई सामा य कानूनको िवप ीह बाट िलिखत जवाफ माग ग ररहनु परेन ।
मागअ तगतको उपचारको िवषयिभ पन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
रट िनवेदकले यवु ा तथा साना यवसायी इजलास अिधकृतः पज
ु ाख ी
वरोजगार कोष (स चालन) िनयमावली, २०६५ को क यटु र : िवशाल खड् गी
िनयम १५(२) र (३) मा उ लेख भएको यव था छ, इित संवत् २०७५ साल माघ १८ गते रोज ६ शभु म् ।
यसतफ हेदा ऋण दु पयोग गरी सावाँ, याज भु ानी
४
नगरेमा चिलत कानूनबमोिजम ऋणीबाट सावाँ, याज स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., मा. या. ी
असल
ु ग रने र ऋण दु पयोग गन ऋणीलाई िनजको दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद चािलसे,
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मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह रकृ ण
तसथ उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
काक , ०७५-WC-०००९, उ ेषण / परमादेश, रट िनवेदकले चनु ौती िदएको कानूनी यव था
िदनेशकुमार पाठक िव. नेपाल रा बक, सुपरीवे ण संिवधानसँग बािझएको नदेिखएको र कालोसूचीमा
तथा अनुगमन िवभाग बालुवाटार, काठमाड समेत
रा ने गरेको प ाचारस ब धी िवषय संवैधािनक
रट िनवेदकले संिवधानमा उि लिखत इजलासबाट िन पण ग रने िवषय नभएकाले ततु
पेसा तथा रोजगारीस ब धी हकलाई उि लिखत िवषयमा िवप ीह बाट िलिखत जवाफ माग ग ररहन
कानूनी यव था र रा बकको िनदशनले आघात परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
पारेको भ ने िजिकर िलए पिन सो यव था के कसरी इजलास अिधकृतः पज
ु ाख ी
मौिलक हकसँग बािझएको एवम् िनवेदकको पेसा क यटु र: िवशाल खड् गी
रोजगारीस ब धी हकमा आघात परेको भ ने कुरा इित संवत् २०७५ साल पस
ु २७ गते रोज ६ शभु म् ।
व तगु त पमा उ लेख गन सके को पाइँदैन । कुनैपिन
५
कानूनी यव थाले संिवधान ारा याभूत ग रएका स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., मा. या. ी
मौिलक हकउपर अनिु चत पमा ब देज लगाउने दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद चािलसे,
काय भएमा वा मौिलक हकउपर आघात पन अव था मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह रकृ ण
देिखएमा य तो यव थालाई यस अदालतको काक , ०७५-WC-००१५, उ ेषण, िवनोद अ वाल
असाधारण अिधकार े को रोहमा चनु ौती िदन सिकने िव. संघीय उ ोग वािण य तथा आपूित म ालय
हो । तर कुनै कानून संिवधानसँग बािझएको छ भनेर मा िसंहदरबार, काठमाड समेत
पु दैन, य तो कानून संिवधानको के कुन यव थासँग
कुनै पिन देशमा एकपटक पेटे ट, िडजायन
के कसरी बािझएको भ ने कुरा यसरी बािझएको र ेडमाक दता भएपिछ अ य देशमा उ पेटे ट,
िजिकर िलनेले नै देखाउन स नु पदछ । ततु रट िडजायन र ेडमाकको दता नगरे तापिन वतः हक
िनवेदनमा िनवेदकले दायर गनभएको
सम िनवेदन प कायम हने भ ने पे रस महासि धमा यव था ग रएकोमा
ु
अ ययन गदा दाबीमा िलएअनस
ु ार बिकङ कसरु तथा सोिवपरीत र येक यि को वत तापूवक बाँ न
सजायस ब धी ऐनको यव था संिवधानसँग बािझएको पाउने अिधकार, स पि स ब धी अिधकार, रोजगार
भ ने देिखँदैन । य तै नेपाल रा बकले जारी यवसाय गन पाउने अिधकार तथा सि धस ब धी
गरेको िनदिशकाको उ यव थासमेत संिवधानसँग उ लेख भएका संवैधािनक ावधानह समेतको
बािझएको िनवेदकले देखाउन सके को नपाइँदा सोतफ िवपरीत भएकाले नेपालको पेटे ट, िडजायन र ेडमाक
थप िवचार ग ररहन नपन ।
ऐन, २०२२ मा भएको यव थालाई बदर घोिषत
िनवेदक क पनी कालोसूचीमा रािखनपु न ग रपाउँ भ ने िनवेदकको कथन रहेको देिखने ।
अव थाको क पनी हो वा होइन भ ने कुराको
येक नाग रकलाई कानूनको अधीनमा रही
संवैधािनक इजलासबाट िन पण हनपु न िवषयव तु स पि आजन, भोग गन, बेचिबखन गन, यावसाियक
होइन । संिवधानको धारा १३३(१) र धारा १३७ को लाभ ा त गनस ब धी हकह उ लेख गरेको छ
प रिधिभ नपन य तो िवषयको िन पण संवैधािनक भने धारा ३३ मा येक नाग रकलाई रोजगारीको
इजलासबाट नग रने भएकाले िनवेदकले माग गरेको हक छनौट गन पाउने हकको समेत सिु नि चतता
उ ेषणको आदेशतफ पिन िवचार ग ररहनु परेन । ग रएको छ । यसरी आफूले नै छनौट गरेको रोजगार
उि लिखत अव थामा ततु िवषयमा िवप ीह बाट यवसायमा संल न भई उ यवसायबाट आजन
िलिखत जवाफसमेत माग ग ररहनु नपन ।
भएको स पि ह को उपभोग गरी स मानपूवक
5

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, असोज - १
बाँ न पाउने हक येक नाग रकलाई संिवधानले नै काक , ०७५-WC-००२१, उ ेषण, िड ली साद
सिु नि चत गरेको देिखने ।
यौपाने िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
पेटे ट िडजायन र ेडमाकस ब धी िसंहदरबार, काठमाड समेत
यव थाले पे रस महासि धलाई आ मसात् गरी
रट िनवेदनमा िनवेदकले चनु ौती िदएको
िवदेशमा दता भएको पेटे ट िडजायन र ेडमाकको थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को प र छे द
दता माणप साथै राखी दताको लािग उ ोग ८ मा भएको याियक सिमितस ब धी यव था
िवभागमा िनवेदन िदएको अव थामा िवभागले य तो र नेपालको संिवधानको धारा २१७ लाई हेदा
पेटे ट िडजायन र ेडमाक स ब धमा जाँचबझ
ु नै नगरी कानूनबमोिजम आ नो े ािधकारिभ का िववाद
दता गन स ने एवम् य तो दतावालालाई िवभागले िन पण गन गाउँपािलका वा नगरपािलकाले येक
औ ोिगक स पि को संर ण गन स ब धमा उ
गाउँपािलकामा उपा य को संयोजक वमा र येक
महासि धअनस
ु ार ा ता िमितको सहिलयत दान नगरपािलकामा उप मख
ु को संयोजक वमा तीन
गन भनी प यव था भएको देिखएकाले सो यव था सद यीय सिमित रहनेछ भनी उ लेख गरेको देिखने ।
उ महासि धिवपरीत भएको भ न िम ने नदेिखने ।
थानीय सरकार स चालन ऐनमा भएका उ यव था
िवधाियकाले बनाएको कानूनले संिवधान ारा वत यायपािलकाको अवधारणामा तथा वत ,
याभूत मौिलक हकलाई अनिु चत तवरबाट ब देज िन प र स म यायपािलकाबाट याय पाउने
लगाएको अथवा कुनै कानून अ य कुनै कारणले नाग रकको हकमा अवरोध भएको भ ने िनवेदकको
संिवधानसँग बािझएको अव थामा य तो कानूनलाई कथन रहेको देिखने ।
अमा य र बदर घोिषत गन असाधारण अिधकार यस
यि को यायस ब धी हकलाई संिवधानमा
अदालतलाई ा त छ । तर रट िनवेदकले चनु ौती मौिलक हकको पमा सिु नि चत ग रनक
ु ा साथै
िदएको कानूनी यव था उ महासि धसँग बािझएको रा यको िनदशक िस ा त, नीित तथा दािय वमा
भ ने नदेिखँदा उ िवषयमा थप वेश ग ररहन नपन । समेत उ यव थाह उ लेख भएको पाइने ।
तसथ उि लिखत रट िनवेदकले दाबी
कुनै पिन यि ले स म िनकायबाट िन प ,
िलएको पेटे ट िडजायन ेडमाक ऐन, २०२२ को दफा सरल, सल
ु भ, िछटो, छ रतो, भावकारी याय
२१ख. र २१ग. को यव था संिवधानको धारा १६, ा त गन पाउनु िनजको नैसिगक अिधकार रहेकोले
१७, २५ र ३३ सँग बािझन गई सो धाराले याभूत सोहीअनस
ु ारको संवैधािनक यव था गरी मौिलक
गरेको मौिलक हकलाई अनिु चत पमा ब देज हकको पमा नै यायस ब धी हकलाई सिु नि चत
लगाएको वा बािझएको भ ने नदेिखएकाले यस िवषयमा गरेको अव था छ । यस अथमा यायको सिु नि चतताको
िवप ीह सँग िलिखत जवाफसमेत माग ग ररहनु लािग अदालतबाहेक पिन मु ा हेन थानीय तरमा
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
याियक िनकाय वा िववाद समाधानका वैकि पक
इजलास अिधकृतः पज
उपाय अवल बन गन आव यकतानस
ु ाख ी
ु ार अ य
क यटु र: िवशाल खड् गी
िनकाय गठन गन स ने भ ने कुरा संिवधान वयम्ले
इित संवत् २०७५ साल माघ १८ गते रोज ६ शभु म् । प रक पना गरेको अव था देिखने ।
६
थानीय सरकार स चालन ऐनमा उ लेख
स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., मा. या. ी भएको याियक सिमितलाई दान ग रएको िववाद
दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद चािलसे, हेन कानूनी यव थाह लाई हेदा साना कृितका
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ह रकृ ण अथात् थानीय तरमा नै समाधान गन कृितका
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िववादह को समाधान तथा िन पण गन उ े य लािग तथा िवशेषखालको मु ाह हेन िविश ीकृत
राखी याय शासनलाई िछटो, छ रतो, सवसल
ु भ, अदालत, िवशेष अदालत तथा अध याियक
िमत ययी, िन प , भावकारी र जनउ रदायी िनकायसमेतको प रक पना संिवधानले नै
बनाउने उ े यले याियक सिमितको गठन ग रएको गरेको अव था छ । यस स दभमा मािथ उ लेख
देिखने । याियक सिमितलाई साना कृितको ग रएअनु पको साना कृितका िववादह को िन पण
िववादह को मेलिमलापको मा यमबाट मा िन पण गन उ े य राखी यव था ग रएको याियक सिमितले
गन अिधकारलाई के मा राखी य ता साना कृितका यि को यायस ब धी हकमा ब देज लगाएको नभई
िववादको सनु वु ाइ गरी याय िन पणसमेत गन गरी अझ िवके ीकृत, िव ततृ र िव तार गरेको अव था
छ । तहतह सनु वु ाइ भई प ले एक तहबाट भएको
े ािधकार तोिकएको देिखने ।
संिवधानले प रक पना गरेको िवके ीकृत यायको परी ण मािथ लो तहका अदालतबाट
यायलाई यावहा रकता दान गन तथा याय हने ावधानले प लाई वा तवमै यायको अनभु ूित
शासनलाई िछटो छ रतो, सवसल
ु भ, िमत ययी, िदलाउने ।
िन प , भावकारी र जनउ रदायी बनाउने,
ाकृितक यायको िस ा तलाई राि यता,
जनताको यायमा सहज पहँचको अिभविृ गन जात, जाित, धम, िलङ् ग आिद कुनै पिन िकिसमको
उ े यले समेत याियक सिमितको यव था गरेको भेदभाव नगरी मािनसको पमा कृितले िदएको
देिखने । नेपालको भौगोिलक अख डता, सावभौिमकता, अिधकारलाई ाकृितक याय मा नपु न ह छ ।
बहजातीय, बहभािषक, बहधािमक, बहसाँ कृितक साथै ाकृितक यायको िस ा तले आ नो मु ामा
तथा भौगोिलक िविवधतायु िवशेषतालाई आ मसात् आफै ँ यायाधीश हन नहने, िनणय गन यायाधीशले
गरी िविवधतािबचको एकता, सामािजक, साँ कृितक दवु ै प को कुरा सु नपु दछ र पपु , प पातिवना
ऐ यब ता, िनणय गन संक पलाई च रताथ गनको र सदभ् ावनाले ग रएको हनपु दछ भ ने ज ता
लािग समयमा सहज पले कम लागतमा याय अवधारणाको वकालत गन । याियक सिमितमा
ाि तकै अनभु ूित िदलाउने उ े य राखी याियक रहेका सद यह िनवाचन ि याबाट आएको भए
सिमितस ब धी यव था ग रएको भ न सिकने । तापिन उ सिमितले पिन यायका मा य िस ा त
अदालतको कायबोझको ि थितको कारण, याय तथा ाकृितक यायको िस ा तलाई आ मसात् गरी
महँगो हने आम यि को अवधारणा र यायमा याय िन पण गनपन
ु भ ने कुरामा िववाद हन स दैन ।
सरल तथा सहज पहँच हन नसके को गनु ासोलगायत याियक सिमितमा रहेका सद यह ले पिन िववादको
स पूण व तिु थितको मू याङ् कन गदा पिन याियक िन पण गदा व छ, िन प , प पातरिहत भएर
सिमितले जनताको चाहनाअनु प याय िछटो छ रतो, याियक मन योग गरी, सबतु माणको मू याङ् कन
सहज पमा यायमा पहँच, घरदैलोमा याय स पादन गरी िनणय िदनपु दछ भ ने मा यतालाई पालना गनपन
ु
गन स म हनेमा समेत याियक सिमितको अहम् हनाले सिमितले पूवा ह राखी याय िन पण गन
भूिमका रहने देिखने ।
कुरामा शङ् का ग रहा नु पन अव था नदेिखने ।
सबै कृितको िववादले अदालतमा वेश
यस कार उ याियक सिमितले के बल
पाउने हो भने अदालतमा कायबोझ बढ् न गई साना थानीय तरमा िसजना हने साना कृितका
तथा सामा य कृितको िववादको िन पणमा लामो िववादह को सनु वु ाइ गरी िन पण गन र कितपय
समय ला ने ह छ । य ता साना तथा थानीय तरमा िववादमा मेलिमलाप ारा िववादको समाधान गन
नै समाधान हने कृितको िववादह को िन पणका यव था थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ मा
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ग रएको देिखएकोले उ यव थाले संिवधानिवपरीत यवहार पिन समानताको िस ा तको मा यतािवपरीत
अंगीकार गरेको वत यायपािलकाको अवधारणा हन जा छ । संिवधानसँग बािझएको भ न नसिकने
यसको मू य मा यतालाई चनु ौती िदएको वा पथृ क अव थाको आधारमा ग रएको कानूनी यव था
नाग रकको व छ याय पाउने हकलाई अवरोध आफै ँ मा असमान नदेिखने ।
गरेको भ ने अव था नदेिखने ।
ततु रट एकातफ चनु ौती िदइएको कानूनी
अत: िववेिचत कारण आधारसमेतबाट यी यव था संिवधानसँग बािझएको देिखएको छै न भने
िनवेदकले चनु ौती िदएको थानीय सरकार स चालन अकातफ कानूनी यव था के , कसरी संिवधानसँग
ऐन, २०७४ को दफा ४६, ४७, ४८, ४९ र ५० मा बािझएको हो भ ने कुराको व तगु त र प पमा
भएका याियक सिमितस ब धी यव थाह नेपालको दाबी नगरी आ मगत पमा मा बािझएको भनी दाबी
संिवधानको धारा १६, १७ र २०(९) सँग बािझएको ग रएको िवषयलाई व तगु त र कानूनसङ् गत मा न
भ ने अव था नदेिखँदा यस स ब धमा िवप ीह बाट नसिकने ।
िलिखत जवाफ माग ग ररहनु परेन । ततु रट
व ततु : िवधाियकाले कानूनी यव थाको
िनवेदन खारेज हने ।
मा यम ारा नै कुनै िवषयलाई प पमा नै बाहेक
इजलास अिधकृतः पज
गरेको अव थामा अदालतले बलज ती पमा या या
ु ाख ी
क यटु र: िवशाल खड् गी
गरी य तो बाहेक गरेको िवषयलाई समािहत हने अथमा
इित संवत् २०७५ साल माघ ४ गते रोज ६ शभु म् ।
या या गन निम ने । मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
७
संिहताको दफा १३७ ले प पमा सु तहमा
स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., मा. या. पपु को ममा थनु ामा रहेको यि ले सो फै सलाउपर
ी दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद पनु रावेदन गनपदा
ु थुनामै रहेर पनु रावेदन गनपन
ु
चािलसे, मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी गरी िकटानी यव था गरेको स दभमा समानताको
ह रकृ ण काक , ०७५-WC-००३७, परमादेश, िस ा तको आडमा य तो यव थाको अप या या
सुमन े िव. धानम ी तथा मि प रषद्को गरी सबै अव थाका यि ले थनु ामा नरही पनु रावेदन
कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
गन पाउने भ न निम ने ।
मूलत: पपु को लािग थनु ामा नरहेको
तसथ िववेिचत आधार र माणह बाट रट
ितवादीम ये कुनै एउटा प लाई थनु ामा नबसी िनवेदकले चनु ौती िदएको सािबक मल
ु क
ु ऐन, अदालती
पनु रावेदन गन सिु वधा दान गन र अक प लाई सो ब दोब तको यव था १९४ नं. र मल
ु क
ु फौजदारी
सिु वधाबाट वि चत गरेको अव थामा मा समानताको कायिविध (संिहता), २०७४ को दफा १३७(१) को
िस ा तिवपरीत हने हो । सु अदालतबाट भएको (ग) र (घ) स ब धी यव था नेपालको संिवधानमा
कारबाहीमा एउटै मु ाको कुनै ितवादी पपु का संरि त धारा १८ समानतास ब धी हकको िवपरीत
लािग तारेख वा जमानतमा रहेको अव था र अक रहेको भ ने नदेिखँदा यस िवषयमा िवप ीह बाट
प पपु कै लािग थुनामा रहेको अव था सारभूत िलिखत जवाफसमेत माग ग ररहनु परेन । ततु रट
पमा समान नहने । कुनै मु ाका असमान अव थाका िनवेदन खारेज हने ।
ितवादीिबच समानताको िस ा तको अवधारणा इजलास अिधकृतः रताकुमारी ब ेल
लागू गनु हँदैन । य ताले पाउने सिु वधा पिन समान क यटु र: िवशाल खड् गी
हँदनै । असमान अव थाका यि िबच ग रएको समान इित संवत् २०७५ साल माघ ११ गते रोज ६ शभु म् ।
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८
तसथ उि लिखत िववेिचत आधार, कारण
स. . या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा., मा. या. र माणबाट रट िनवेदकले चनु ौती िदएको मल
ु क
ु
ी दीपककुमार काक , मा. या. ी के दार साद देवानी (संिहता) ऐन, २०७४ को भाग-३ पा रवा रक
चािलसे, मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी कानूनको प र छे द १० को अंशब डास ब धी
ह रकृ ण काक , ०७५-WC-००४३, उ ेषण, यव था संिवधानमा संरि त स पि स ब धी
उमाशंकर रौिनयार िव. धानम ी तथा मि प रषद्को मौिलक हकको िवपरीत रहेको भ ने नदेिखँदा यस
कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
िवषयमा िवप ीह बाट िलिखत जवाफसमेत माग
ततु रट िनवेदनमा एकातफ चनु ौती ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने
िदइएको कानूनी यव था संिवधानसँग बािझएको ठहछ । रट िनवेदन खारेज हने ।
देिखएको छै न भने अकातफ देवानी संिहताको इजलास अिधकृतः रताकुमारी ब ेल
स पि स ब धी कानूनी यव था के कसरी क यटु र: िवशाल खड् गी
संिवधानसँग बािझएको भ ने कुराको व तगु त र प इित संवत् २०७५ साल फागनु ३ गते रोज ६ शभु म् ।
पमा दाबी नगरी आ मगत पमा के बल बािझएको
भनी दाबी गरेको अव था देिखने ।
संयु इजलास
िवधाियक कानूनको संवैधािनकताको
परी णका लािग यस अदालतको रट े मा वेश
१
गन येक यि ले व तगु त पमा कुनै कानून स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
संिवधानसँग बािझएको देखाउन स नु पदछ । के बल के दार साद चािलसे, ०७४-WO-०७९०, उ ेषण
बौि क उ सक
ु ता पूरा गन अभी बाट मा यस / परमादेश, अनमोल अिधकारीसमेत िव. नेपाल
अदालतको असाधारण अिधकार े योग गरी आउन इि जिनय रङ कलेज चाँगनु ारायण, भ परु समेत
िम ने होइन । यसका लािग व तुगत पमा पया त
रट िनवेदकह पोखरा िव िव ालयबाट
आधार र कारणह पिन िनिहत रहेको हनपु छ । य तै स ब धन ा नेपाल इि जिनय रङ कलेज
बािझएको भिनएको िवषय थम ि मा नै बािझएको चाँगनु ारायण भ परु मा २००९ सालमा BE Civil
देिखनपु छ । कसैले बािझएको भ ने दाबी िलँदैमा को लािग भना भई हालस म नातक तह उ ीण गन
अदालतले बलपूवक या या गरी बािझएको भ ने सके को देिखँदनै । पोखरा िव िव ालयका आङ् िगक
होइन । अदालतले कानूनको समी ा गरेर य तो कानून तथा स ब धन ा कुल / कलेज / महािव ालयह मा
भइिदए अझ रा ो हने भनी यसको औिच य खो ने नातक, नातको र तथा एम.िफल. तहमा
वा कानूनको म यौदाकारको काय पिन गन होइन । भना भई स बि धत काय मले तोके को यूनतम
अदालतले दाबी ग रएको कानून प सँग थम ि मा समयाविधस म िनयिमत िव ाथ का पमा अ ययन
नै संिवधानसँग बािझएको छ छै न भ ने मा हेन हो । स प न गरेका तर िव िव ालयले तोके को अिधकतम
ततु रट िनवेदन पिन रट िनवेदकले के बल आ नो समयाविधिभ स पूण मापद डह पूरा गन नसिक
बौि क उ सक
ु ता पूरा गन स दभमा यस अदालतको िव िव ालयले दान गन उपािध ा गन असफल
असाधारण अिधकार े अ तगत दायर गरेको देिखन भएका िव ाथ ह का लािग एक पटक िवशेष मौका
आएकाले िनवेदन मागबमोिजमको िवषयमा थप के ही परी ाको यव था गनको लािग िव िव ालयको िमित
िवचार ग ररहनु पन नदेिखने ।
२०७४।४।३२ मा स प न भएको १८ औ ं साधारण
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सभाले िनणय गरेको देिख छ । सोही िनणयबमोिजम िनि य भई ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िमित २०७४।६।२७ मा िवशेष मौका परी ा इजलास अिधकृत: रामु शमा
स चालनस ब धी कायिविध, २०७४ वीकृत भई क यटु र : िवके श गरु ागाई ं
िमित २०७४।७।१७ मा िवशेष मौका परी ा आवेदन इित संवत् २०७५ साल काि क ८ गते रोज ५ शभु म् ।
फाराम भनस ब धी सूचना काशन भएको देिखने ।
२
रट िनवेदकह २००९ सालमा भना भएको स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
त य िनिववािदत रहेकोले २००९ देिख ८ वष २०१७ अिनलकुमार िस हा, ०७४-CR-०४७५, कत य
स म हन आउने देिख छ । िवशेष मौका परी ाको सूचना यान, िटकाराम कुमाल िव. नेपाल सरकार
िमित २०७४।७।१७ मा कािशत भएको देिख छ
मतृ कको लास जाँच मचु ु कामा घो टो
भने परी ाको फाराम भन अि तम समयाविध िमित अव थामा रहेको लासको नाक मख
ु बाट रगत बगी
२०७४।९।३ स म रहेको देिख छ । उ समयस म सक
ु े को, अनहु ार सिु नएको, घाँटीको घ टी वरपर
िनवेदकह को अिधकतम समयाविध ८ वष पूरा भएको छाला खोि एको िनलडाम रहेको भ ने उ लेख भएको
नदेिखँदा िनवेदकह िव िव ालयले सूचना आ ान तथा शव परी ण ितवेदनमा हेदा मृ यक
ु ो कारणमा
गरेको िवशेष मौका परी ा िदन पाउने अिधकतम Death due to Asphyxia due to strangulation”
अविध ननाघेको देिखयो । िनवेदकह ले समानताको Opinion मा Sings of struggle present,
हकको चलनको लािग ततु रट िनवेदन दायर Patterned abrasion on neck, Haemorrhage
गरेको देिखए पिन समानता समानह िबच लागू on subcutaneous tissue and strap muscles
ह छ । असमान अव थाका यि ह िबच समान of neck. fracture of thyroid cartilage and
यवहार हन स दैन । यसरी िवशेष मौका परी ामा cervical spine भ ने उ लेख भएको पाइने ।
सहभागी हन पाउनेको लािग तोिकएको सीमासतमा यी
वारदातको कृित र प रवेशलाई म यनजर
िनवेदकह नपरेको देिखएकोले िमित २०७५।१।२ गदा ितवादीम येक सनु ौली कुमालसँग मतृ क र
मा पोखरा िव िव ालय परी ा िनय ण कायालयले ितवादी िटकाराम कुमाल दवु ैको स ब ध रहेको
काशन गरेको सूचनाबाट िनज िनवेदकह को देिख छ । ितवादी िटकाराम कुमालले ितवादी
समानतास ब धी हक अिधकारमा आघात परेको सनु ौली कुमाल अ के टाह सँग िहँडेको देखेमा रस
मा न निम ने ।
गन गद यो भनी वयम् सनु ौली कुमालले अदालतको
तसथ िववेिचत आधार कारणबाट पोखरा बयानमा उ लेख गरेको देिख छ । वारदातको िदन पिन
िव िव ालयको १८ औ ं साधारण सभाको िनणयले मतृ क र ितवादी सनु ौली कुमाल सँगै बसी र सी सेवन
िवशेष मौका परी ाको सिु वधा ा गनको लािग यी ग ररहेको अव थामा मतृ क र ितवादीिबच िववाद भई
िनवेदकह यो य नभएकोले िमित २०७५।१।२ मा मोबाइल खोसाखोस भएको र टचलाइटसमेत फुटाली
पोखरा िव िव ालय परी ा िनय ण कायालयबाट िदएको कारणबाट मतृ क र ितवादीिबच तानातान हँदा
कािशत सूचनाबाट यी िनवेदकह ित भेदभावपूण ितवादीले मतृ कमािथ कुटिपट गरेको कुरामा ितवादी
नरहेकोले समानतास ब धी मौिलक हक अिधकार सािबत रहेको देिखने ।
हनन् भएको मा न निम ने हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
ततु वारदातको कृित हेदा त काल
आदेश जारी ग ररहनु परेन । यस अदालतबाट िमित उठेको रसको कारण कुटिपट भए पिन मतृ कको
२०७५।१।२८ मा जारी भएको अ त रम आदेश घाँटी िथिचएको कारण िनजको मृ यु भएको त य
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शव परी ण ितवेदनबाट प भएको पाइ छ । िनजको घरमा पु दा िनज िव तरामा मतृ अव थामा
घाँटीमा िथिचएको कारणबाट मृ यु भएको देिखँदा यी िथइन्, कोठामा िवषादीको ग ध आएको िथयो, िनजको
ितवादीको काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ीमान् सज
ु न गौतम घरमा िथएनन्, लासको टाउकोको
१४ नं. आकिषत नभई ऐ. को १३(३) नं. आकिषत पछािड धा रलो हितयारले काटेको चोट भई रगत
हने देिखँदा ितवादी फुस भ ने िटकाराम कुमाललाई बगी कपाल र िव तरासमेत िभजेको िथयो, िनधारमा
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी टुटु को उठेको िथयो, िनजको कत यबाट मृ यु भएको
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द यिकन भई बु दा अिघ लो िदन ीमान् ीमतीको
हने ठह याएको सु अघाखाँची िज ला अदालतको िववाद भई ीमान्ले कुटिपटसमेत गरेको थाहा भएको
फै सला सदर हने ठह याएको उ च अदालत तल
ु सीपरु , र घटना थलको अव था हेदा िनजको ीमान्ले
बटु वल इजलासको फै सला िमलेकै देिखने ।
कुटिपट गरी धा रलो हितयारले टाउकोमा हानी ह या
मतृ कको मृ यु ितवादीकै कुटिपटबाट गरी िवषसमेत खवु ाएको हनपु छ भनी मौकामा बिु झएका
भएकोमा िववाद नदेिखए पिन मान मनसाय ितवादीको रामच बत ला र ताराबहादरु िघिसङले गरी िदएको
िथयो िक भ ने स दभमा हेदा मनसाय त वको कागजसमेतले मतृ कको मृ यु ितवादीकै कत यबाट
िव मानताको मापन िनजले गरेको कायको आधारमा भएको त यलाई पिु ग ररहेको देिखने ।
हनस ने िवषय रहेको देिख छ । मतृ कले ितवादीको
मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा Cause of
मोबाइल खोसेको िनहँमा भएको कुटिपटको कारणबाट death will be assertained after the variable
िनजको मृ यु भएको, मान पूवयोजना र मनसाय toxicological भ ने उ लेख भएको देिख छ भने
ितवादीमा रहेको नदेिखएको अव थासमेतले सजाय िभसेरा जाँच परी ण ितवेदनमा The exhibits no 1,
िनधारणमा अहम् भूिमका खे ने देिखने ।
2 and 4 have shown positive test for organoउि लिखत त य र प रि थितह को phosphorus insecticide भ ने उ लेख भएको
आधारमा ितवादी फुस भ ने िटकाराम कुमाललाई देिखएबाट ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम मतृ कलाई कुटिपट गरी िवषसमेत खवु ाएको भनी
सव वसिहत ज मकै द गदा इ साफको रोहमा चक गरेको बयान बेहोरा समिथत भइरहेको देिख छ । यी
पन जाने देिखएकोले ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ितवादीले अदालतमा बयान गदा कसरु गरेकोमा
१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष सजाय गदा कसरु को इ कार रही बयान गरे तापिन िनजलाई डर, धाक,
अनपु ातमा सजायको मा ा पु ने नै देिखँदा िनज दबाब वा भावमा पारी अनस
ु धान अिधकारीसम
ितवादीलाई १०(दश) वष मा कै द हने ।
बयान गराएको हो भनी िनज ितवादीले भ न वा सो
इजलास अिधकृतः ाने इटेनी
बेहोराको कुनै उपयु माण ततु गन सके को पिन
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
देिखँदनै ।
सु फै सलामा मल
इित संवत् २०७५ साल काि क ११ गते रोज १ शभु म् ।
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
३
महलको १३(१) र १३(२) को कसरु यी ितवादीले
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी गरेको कुरा उ लेख भए पिन सजायको प रमाणमा
अिनलकुमार िस हा, ०७४-CR-०६२६, कत य ताि वक िभ नता हने अव था नरहेकोले सोही
यान, सुजन गौतम िव. नेपाल सरकार
कारणबाट िवप ी िझकाउनु पन भ ने पनु रावेदकको
िमित २०७२।८।६ गते िबहान दगु ाकुमारी कानून यवसायीको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िशवाकोटी मतृ अव थामा िछन् भ ने जानकारी पाई
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
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पीिडतलाई कुटिपट गरी िवष खवु ाएको भनी ितवादीले दाबी रहेको देिखने ।
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानको समथन
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)
शव परी ण र िभसेरा परी ण ितवेदनबाट देिखई (क) मा सव च अदालतलाई उ च अदालतले
िनजले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(२) नं. सु कारबाही र िकनारा गरेको मु ामा पनु रावेदन
को कसरु गरेको त यको पु ् याई भएकोले
सव वसिहत सु ने अिधकार हनेछ भ ने ावधान रहेको छ । उ
ं
ज मकै द गन गरी भएको उ च अदालत, पाटन, हेट डा यव थाको मूल अिभ ाय भनेको उ च अदालतले
इजलासको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सु अिधकार हण गरी कारबाही र िकनारा गरेको
इजलास अिधकृतः ाने इटेनी
मु ामा मा सव च अदालतमा पनु रावेदन गन स ने
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
अव था हो । िनवेदकले िनषेधा ायु उ ेषण
इित संवत् २०७५ साल काि क ११ गते रोज १ शभु म् । परमादेशलगायत जो चािहने आदेश जारी ग रपाउँ भनी
४
िमित २०७३।१।८ मा पनु रावेदन अदालत पाटनमा रट
स. . या. ी ओम काश िम र मा. या. ी िनवेदन दायर गरेको र सो रटमा िमित २०७३।८।१ मा
पु षो म भ डारी, ०७४-CI-००६६, िनषेधा ा / उ च अदालत पाटनबाट फै सला भएको देिखएबाट उ
परमादेश, रोिहतकुमार िवसुराल िव. ब ी साद अयाल िवषय सु कारबाही र िकनारा हने मु ाका कृितको
मेरो नाउँमा दता रही हकभोग रहेको नवु ाकोट नभई रट े ािधकार हण गरी दता भई कारबाही र
िज ला खड् गभ याङ गा.िव.स. वडा नं. ४ िक.नं. िकनारा भएको अव था देिख छ । पनु रावेदक यथ
१३३० को े फल ०-१२-०-० ज गाको मख
ु मा पारी िडिभजन सडक कायालय, नवु ाकोटले याय शासन
िवप ीले ि सल
ु ी नदीमािथ ि टल ट R.C.C. पल
ु ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
िनमाण ग ररहेको र सो पल
ु को िनमाण समा भई चालु िमित २०७४।४।२६ मा पनु रावेदन प दता गराउनु
हँदा मा छे ह िहँड्ने बाटोको भावले सो ज गा मैले भएकोमा ऐ. दफा ९(१) को यव थालाई टेकेर िनज
भोगचलन गन नपाउने अव था रहेको हँदा सो ज गाको पनु रावेदक यथ ले यस अदालतमा पनु रावेदन गन
ितपूित पाउँ भनी िवप ी कायालयमा िनवेदन िदई स ने अव था नदेिखने ।
पटकपटक ताके ता गदासमेत िवप ीले हालस म ज गा
अतः याय शासन ऐन, २०७३ िमित
ाि ऐनअनस
ु ार ितपूित िदई वा अ य ज गा स ा २०७३।६।३ देिख लागू भएकोमा ततु फै सला
भना िदई िलने ि यासमेत अगािड नबढाएको कारणले २०७३।८।१ मा भएको पाइयो । याय शासन ऐन,
मलाई सा ै नै अ याय परेको छ । िवप ीह को उ
२०७३ को दफा ९ मा सव च अदालतले पनु रावेदन
काय सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र सु ने यव था भएकोमा दफा ९(१)(क) मा उ च
४, ज गा ाि ऐन, २०३४ र नाग रक अिधकार ऐन, अदालतले सु कारबाही र िकनारा गरेको मु ामा
२०१२ ारा द हक तथा नेपालको संिवधानको सव च अदालतमा पनु रावेदन ला ने यव था भएको
धारा २५(२) समेतका िवपरीत भएकोले िवप ीह ले तर ततु िनवेदन मु ा नभई रट िनवेदन भएकोले
उि लिखत ज गाको िवषयमा कुनै िनणय गरेको भए पनु रावेदनको े ािधकार हण गरी िनणय ग ररहन पन
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी कानूनबमोिजम बाहेक कृितको नभएकोले ततु पनु रावेदन खारेज हने ।
िनवेदकको उि लिखत िक.नं.१३३० को ज गामा कुनै इजलास अिधकृत: ाने इटेनी
ह त ेप नगन,ु बाटो िनमाण क जा नगनु नगराउनु क यटु र: रामशरण ितिमि सना
भ ने िनषेधा ायु अदालतमा अ य जो चािहने आदेश इित संवत् २०७५ साल काि क १४ गते रोज ४ शभु म् ।
िवप ीह को नाउँमा जारी ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन
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नेपालग ज र कोहलपरु बजार े मा उ सडकको
इजलास नं. १
दायाँ बायाँ दवु ैितर २१ देिख २५ िमटरको े लाई
Built up Area घोषणा गन गरी नेपाल सरकार
१
मि प रषदब् ाट िमित २०६९।६।४ मा िनणय भएको
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ह रकृ ण उ िनणयको ितिलिपबाट देिखँदा कानूनले िदएको
काक , ०६९-WO-०५७९, उ ेषण, रिव ल साल अिधकार योग गरी औिच यतासमेतको आधारमा
िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय, नेपाल सरकार मि प रषदब् ाट भएको उ िनणयलाई
िसंहदरबारसमेत
अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
नेपालग ज-कोहलपरु -सख
यसरी
नेपालग ज-कोहलपरु -सख
ु त राजमागको
ु त
चौडाई म य रेखाबाट दवु ैितर २५।२५ िमटर हने राजमागको चौडाई नेपाल सरकारले सडकको िबचबाट
भनी नेपाल सरकारले मापद ड तोके को भए तापिन दायाँ बायाँ २५x२५ िमटर हने भनी मापद ड कायम
नेपालग ज तथा कोहलपरु बजार े को सडक गरेको भए तापिन नेपालग ज बजार े र कोहलपरु
ख डको दायाँबायाँ २५।२५ िमटर खाली गराउँदा बजार े मा उ मापद डअनस
ु ार सडक िव तार गदा
सोबाट थायी संरचना मि दर, मि जद, गु ार, सडकको भौगोिलक ि थित (फोटो ाफ ) र ब तीको
सरकारी कायालयह , बक तथा िव ीय सं थाह
कारण उ े का मि दर, मि जद, गु ार सरकारी
एवम् यि गत स पि को ित हने देिखएको, कायालय, बक तथा िव ीय सं थाका कायालयह
नेपालग ज नगरपािलका ारा सडकको दवु ैतफ र यि गत पमा िनमाण भएका थायी संरचना
२१/२१ िमटरमा न सा पास गरी घर बनाउन घर, पखालह भि कने भई बजार नै िव थािपत
वीकृित िदएको, ए.िड.िव.को काय मअनस
ु ार सडक हने अव था भएकोले थानीय यि ह समेतको
िव तारका लािग त काल दवु ैतफ २०/२० िमटर मा अनरु ोधमा सावजिनक तथा िनजी स पि को ित
आव यक पन भ ने देिखएको नेपालग ज कोहलपरु कम गरी बजार िव थापन हनबाट जोगाउने उ े यले
सख
ु त राजमागको जमनु ाह-कोहलपरु सडकको िक.िम. सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले िदएको
४+२५० (गणेशमान चोक) देिख िक.िम. ७+३०० अिधकार योग गरी नेपालग ज कोहलपरु सख
ु त
(कारकादो चोक) स म ३.०५ िक.िम. नेपालग जको राजमागको नेपालग ज कोहलपरु बजार े को उपयु
मु य यापा रक े भएकोले सडक के रेखाबाट सडक ख डको दवु ैितर २१ िमटरदेिख २५ िमटर
२५X२५ िमटर कायम गदा ३२२ वटा घरह भ कने े लाई Built up area (ब ती े ) कायम गन गरी
र कोहलपरु बजार े िक.िम. २०+९०० देिख नेपाल सरकार मि प रषदब् ाट िमित २०६९।६।४ मा
२१+७५० िक.िम. स म ८५० िमटरमा सडक सीमा भएको िनणय कानूनस मत देिखएको र उ थानको
२५x२५ िमटर कायम गदा १५३ वटा घर भि कन सडकको िनमाण कायसमेत स प न भइसके को भनी
गई पूरै नगर े िव थािपत हने अव था रहेकोले दवु ै भौितक पूवाधार तथा यातायात म ालयबाट प ा
बजार े को थानीय बािस दाले अनरु ोधसमेत गरेको भएको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
आधारमा म यपि म िडिभजन सडक कायालय नं. हने अव था िव मान नदेिखएकोले ततु िनवेदन
३ नेपालग जबाट अनरु ोध भई सडक िवभाग तथा खारेज हने ।
भौितक योजना िनमाण तथा यातायात यव था इजलास अिधकृत: अ णकुमार कोइराला
म ालयसमेतको सहमितमा सावजिनक सडक ऐन, क यटु र: च शेर राना
२०३१ को दफा ३ ले िदएको आधार योग गरी उ
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १८ गते रोज ३ शभु म् ।
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२
आ नो संल नता छै न भनी कसरु मा इ कार भएको
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी पु षो म देिख छ । अिधकृत वारेसनामा िकत बनाउने कायमा
भ डारी, ०७०-CR-०१५३, सरकारी छाप द तखत यी ितवादी जोगमान तामाङको संल नता िथयो भनी
िकत, नेपाल सरकार िव. जोगमान तामाङ
वादी प ले पिु गन सके को देिखँदनै । घटनामा पीिडत
ज गाधनी सु मा तामाङको नामको िक.नं. भिनएक सु मा तामाङले मौकामा गरेको कागजमा
१८६९ को े.फ.०-५-३-० ज गा िनज ज गाधनीको जोगमानसमेतको िमलेमतोमा अिधकृत वारेसनामा
तफबाट िनजको अिधकृत वारेस बनी सीता िगरीले िकत गरेको भनी उ लेख गरेपिन िनजलाई अदालतमा
ितवादी जोगमान तामाङलाइ िमित २०६५।२।३१ उपि थत गराई िनजको भनाइलाई पिु गरेकोसमेत
मा र.नं. ख३५१५ बाट पा रत भएको देिख छ । देिखँदनै । पीिडत सु मा तामाङले िमित २०६५।३।३ मा
सो ज गा यसरी राजीनामा गरी रिज ेसन पा रत जोगमानबाट ज गा िफता गरी िलइसके को िमिसलबाट
हनपु ूव िमित २०६४।५।१४ मा लिलतपरु िज ला देिखएको छ । यी ितवादी जोगमान तामाङको
अदालतबाट अिधकृत वारेसनामा िदने सु मा तामाङ िमलेमतोमा िकत अिधकृत वारेसनामा बनाएको भ ने
िलने सीता िगरी भई सु मा तामाङको नाउँको िक.नं. कुनै सा ी माण देिखँदैन । िकत अिधकृत वारेसनामा
१८६९ बेचिबखन गन पाउने गरी अिधकृत वारेसनामा िदने िलने र अ तरसा ीमा जोगमान तामाङ संल न
पा रत िदएको भ ने देिखएको छ । ज गा िब गन रहेको देिखँदैन ।
पाउने अिधकृत वारेस बनाइ सु मा तामाङको तफबाट
ततु मु ामा सरकारी कागजको िकत
सीता िगरीले सो ज गा ितवादी जोगमान तामाङलाई गन काय अिधकृत वारेसनामा िकत बनाइ गरेको
िब ग रिदएकोमा तत्प ात् िनज जोगमान तामाङले देिख छ । तर अिधकृत वारेसनामा िकत बनाउने
चेमनलाललाई िब गन ला दा सु मा तामाङले कायमा यी ितवादी जोगमान तामाङको संल नता पिन
थाहा पाई मालपोत कायालयमा उजरु गरेपिछ नदेिखएको र सो अिधकृत वारेसनामा िकत रहेको थाहा
लिलतपरु िज ला अदालतमा बु दा लिलतपरु िज ला पाइ पाइ अिधकृत वारेसनामामाफत ज गा राजीनामा
अदालतबाट उि लिखत अिधकृत वारेसनामा मािणत पा रत गरी िलएको भ नेसमेत देिखँदैन । य तै
नै नभएको भ ने जवाफ ा भएपिछ ितवादीह
अक ितवादी चेमनलाल े को हकमा िवचार गदा
जोगमान तामाङ, चेमनलाल तामाङसमेतउपर प ात् ितवादी चेमनलाल े ले जोगमान तामाङको नामको
सरकारी छाप द तखत िकतमा सजाय ग रपाउँ भ ने मािथ उि लिखत िक.नं.१८६९ को े.फ.०-५-३अिभयोग दाबी िलएको देिखने ।
० को ज गा िक न बैना गरेको देिख छ । ज गा िक न
ितवादी जोगमान तामाङले अिधकार ा बैनास म िदएको अव था रहेको र अिधकृत वारेसनामा
अिधकारी र अदालतसम गरेको बयानमा मालपोत िकत गन कायमा ितवादी चेमनलाल े को कुनै
कायालयका डोर कमचारी ३ जना र सीता िगरी, अजनु िकिसमको संल नता भएको भ ने िमिसलबाट
काक भइ अिधकृत वारेसनामाबाट आफूले राजीनामा देिखँदनै ।
पास गरी िलएको त यस म वीकार गरे तापिन .
अत: ितवादीह जोगमान तामाङ र
२ लाख पाउने आशले कुमार पा डेको िव ासमा परी चेमनलाल े ले अिधकृत वारेसनामा िकत गन
सीता िगरीबाट आ नो नाममा ज गा पा रत ग रिलएको मतलबमा पसी अिभयोग दाबीबमोिजम सरकारी छाप
हो । सीता िगरीलाई ज गा पा रत हने िदन मा देखेको िकत गन कुनै िकिसमको काय गरेको वा संल नता
हो । अिधकृत वारेसानामा िकत हो भ ने आफूलाई रहेको व तिु न आधार वादी प ले पेस गन नसके को
थाहा भएन । िकत अिधकृत वारेसनामा बनाउने कायमा अव थामा शङ् काको भरमा मा फौजदारी कसरु मा
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सजाय ठहर गन िम ने देिखएन । अिधकृत वारेसनामा ATM काडह बनाउने, सो न कली काडबाट
िकत बनाउने कायमा यी ितवादीह जोगमान तामाङ अनिधकृत पमा अ य यि को खाताको रकम िझ ने
र चेमनलाल े को कुनै संल नता नभएपिछ तत्प ात् योजनका लािग आव यक पन िविभ न इले ोिन स
कानूनबमोिजमको ि या पूरा गरी ज गा ख रद िडभाइसह का साथ नेपाल आई ठमेलि थत नेपाल
िब मा संल न भएकै आधारमा यी ितवादीह लाई तारा होटेलमा कोठा िलई बसी उ गैरकानूनी काम
आफूलाइ थाहा जानकारी वा संल न नभएको अिधकृत ग ररहेको अव थामा प ाउ परेको, प ाउ परेपिछ
वारेसनामा िकत गरी सरकारी छाप द तखत िकत िनजह बसेको कोठा खानतलासी गदा िनजह
मु ामा सजाय गन िम ने नदेिखँदा सु भ परु िज ला बसेको कोठाबाट उपयु बमोिजमको गैरकानूनी काम
अदालतले ितवादीह जोगमान तामाङ र चेमनलाल गदा योग ग रएको र योग गनका लािग सि चत गरी
े लाई सफाइ िदने ठह याएको फै सला सदर गरेको रािखएको िविभ न इले ोिन स िडभाइसह का
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेकै देिखने । साथ नेपाली .३,०८,५००।- र यरु ो .१०,९०५।तसथ, िववेिचत आधार माणबाट ितवादी समेत बरामद भएकोले बरामद ग रएको उ रकमह
जोगमान तामाङ र ितवादी चेमनलाल े लाई िनज ितवादीह तीनैजना िमली उपयु बमोिजमको
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको सु भ परु बिकङ कसरु ज य काय गरी नेपाली पैयाँ ज मा गरी
िज ला अदालतबाट िमित २०६७।२।१९ को फै सला के ही नेपाली पैयाँ यरु ोमा सटही गरी के ही नेपाली
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको मु ामै राखेको देिखने ।
िमित २०६९।२।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
यसरी ितवादीह तीनैजनाबाट ग रएको
हने ।
उपयु काय बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
को दफा ५ र ६ बमोिजमको कसरु ज य काय रहेको
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
र सो गरेबापत ितवादीह लाई ऐ. ऐनको दफा
इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शभु म् । १५(२)(ख) बमोिजमको सजायको मागदाबी रहेको
३
ततु मु ामा वादी दाबीबमोिजमको कसरु ज य
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी बमकुमार काय ितवादीह तीनैजना िमली गरेको ठह याई
े , ०७४-RB-०२८५, बिकङ कसरु , GHITA िनजह लाई दाबीबमोिजम जनही २ वष कै द र
HUZUM समेत िव. नेपाल सरकार
िबगो .१५,७९,०४१।- (प लाख उनासी हजार
ितवादीह
तीनैजना
रोमािनयन एकचालीस पैयाँ) बराबरको ज रवाना हने र बरामद
नाग रकह रहेको, िनजह ले एक पटक अ य रकमम ये नेपाल इ भे मे ट बकको दाबीबमोिजमको
देशमा फौजदारी अपराध गरी सो बापतको सजाय .११,२८,५००।- (एघार लाख अ ाइस हजार
भोिगसके को, िनजह यसअिघ पिन नेपाल आई पाँचसय पैयाँ) उ बकलाई भराई बाँक िबगो
यहाँको व तिु थितबारेमा जानकार रहेको, यसपटक .४,५०,५४१।- (चार लाख पचास हजार पाँच सय
पनु ः नेपाल आई यहाँको बिकङ णालीमा रहेको एकचालीस पैयाँ) को हकमा दाबी उजरु परेको बखत
ATM System का गो य सूचनाह अनिधकृत पमा स बि धत िनकाय वा यि लाई भराइ िदने; कसैको
संकलन गरी न कली ATM काड बनाई सोबाट उजरु नपरे कानूनबमोिजम हनेगरी धरौटी खातामा
अनिधकृत पमा रकम िझक सोलाई वैदेिशक मु ामा आ दानी बाँ ने ठह याई भएको उ च अदालत,
प रणत गरी आ नो देश लैजाने योजनाका साथ ATM पाटनको फै सला कानूनस मत र यायपूण नै देिखन
System बाट डाटा चोन, सोबमोिजमको न कली आउने ।
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ितवादीह ले बिकङ कसरु गन उ े यले उ बाँक रकम पिन सरु ि त तवरले रा नपु न
योग गन उ सरसामान नराखेका भए झोलासिहतका देिख छ । िकनिक आ नो खाताबाट रकम चो रएको
उ सरसामानह िनजले आफूले रा नपु ूव हेरी रा न बारे त काल थाहा पाउने यि ले स बि धत बकलाई
हने नहनेबारे बझ
ु ी यिकन गरी अिन मा रा नपु न तु त जानकारी गराए भने रकम चो रएको त काल
िथयो । यिद िनजका साथीले जबरज ती उ सामान थाहा नपाएका यि वा िनकायले पिछ सोबारे
िनजका कोठामा रा न आएको वा राखेको भए िनजले थाहा पाउने िबि कै स बि धत बकलाई थाहा िदने
त काल उ होटेलका यव थापकलाई वा निजकको गदछन् । यसैकारण उ बाँक रकमबारे थाहा पाई दाबी
हरी कायालयमा सोबारे सूचना गरी जानकारी गराउनु गन आएका बखत ठहरेबमोिजम स बि धत यि वा
पद यो । तर िनज ितवादीह ले सोबमोिजम जानकारी सं थालाई िफता िदने गरी र कसैले िफता मा न नआए
नगराउनक
ु ा अित र उ बरामदी इले ोिन स कानूनबमोिजम हनेगरी बाँक रकम त कालका लािग
िडभाइसह कै योग गरी दाबीको कसरु ज य काय उ च अदालत पाटनको धरौटी खातामा रा ने गरी
गरेको देिखएबाट समेत ितवादीह को उ िजिकर भएको उ च अदालत पाटनको फै सलालाई अ यथा
आफूह ले गरेको बिकङ कसरु को सजायबाट ब न भ नपु न अव था देिखँदनै । तसथ; नेपाल इ भे मे ट
सिक छ िक भ ने उ े यले मा िलएको देिखन बक िलिमटेडको िनवेदन दाबीमा उ लेख भएभ दा
आयो । तसथ; पनु रावेदक ितवादीह को उ िजिकर बढी रकमको िबगो कायम गरी सोहीबमोिजमको दफा
वीकारयो य नदेिखने ।
लगाई बढी ज रवाना गरेको हँदा सो हदस मको उ च
ितवादीह नेपाल आउँदा के कित रकम अदालत पाटनको फै सला उ टी गरी हामीलाई बिकङ
सँगसाथमा याएका िथए भ ने त यको स ब धमा कुनै कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)
ामािणक अिभलेख ितवादीह ले पेस गन नसके को, (क) बमोिजम मा सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक
िनजह ले सो स ब धमा नेपाल वेश गदाकै बखत ितवादीह को वैकि पक पनु रावेदन िजिकरसँग
वघोषणा गनपनमा
सो गरेकोसमेत नदेिखएको समेत सहमत हन नसिकने ।
ु
र िनजह नेपाल वेश गरेदेिख प ाउ पदाको
अतः उपयु आधार, कारण र माणह को
बखतस म िनजह ले नेपाल ब दाको अविधमा भए िव लेषणबाट ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादीह
गरेको खचको आिधका रक तथा कानूनस मत IOSIF MORARU, GHITA HUZUM र ALEXE
िववरणसमेत यी ितवादीह ले पेस गन सके को CRISTIAN BUGHIURLAN ले सामूिहक पमा
नदेिखएबाट ितवादीह तीनैजनाले नेपाल वेश िविभ न गैरकानूनी काडह को योग गरी अिभयोग
गदा आ नो सँगसाथमा याएका रकमह िनजह को दाबीबमोिजम .१५,७९,०४१।- (प
लाख
नेपाल बसाइको अविधमा खच भइसके को र ततु उनासी हजार एकचालीस पैयाँ) अनिधकृत पमा
मु ाको अनस
ु धानको ममा बरामद भएको सबै बकबाट िनकाली बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
रकमह ितवादीह ले दाबीबमोिजम बिकङ कसरु २०६४ को दफा ५ र ६ बमोिजमको कसरु गरेको
गरी आजन गरेको भ ने मा नपु न ।
देिखएको आधारमा िनज ितवादीह लाई सोही
ितवादीह बाट बरामदम ये नेपाल ऐनको दफा १५(२)(ख) बमोिजम जनही २ वष कै द
इ भे मे ट बक िलिमटेडको दाबीबमोिजमको उ
र िबगोबमोिजमको .१५,७९,०४१।- (प लाख
रकम उ बकलाई त काल भराउनपु न देिखयो भने उनासी हजार एकचालीस पैयाँ) ज रवाना भई
ितवादीह बाट बरामद अ य रकमबारे अ य यि
नेपाल इ भे मे ट बक िलिमटेडले दाबीबमोिजमको .
वा सं थाको उजरु ी दाबी पन स ने स भावना रहेकोले ११,२८,५००।- (एघार लाख अ ाइस हजार पाँच सय
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पैयाँ) भराई पाउने र बाँक िबगो . ४,५०,५४१।- भइसके को देिख छ । यसरी २ पटकस म याियक
(चार लाख पचास हजार पाँच सय एकचालीस पैयाँ) परी ण भई उ थनु ालाई रीतपूवकको तथा
का हकमा दाबी उजरु परेको बखत स बि धत िनकाय कानूनस मत ठहर भइसके पिछ सो आदेशह लाई
वा यि ले भराई िलन पाउने, कसैको दाबी उजरु
वीकार गरी रौतहट िज ला अदालतमा आफूसमेतका
नपरेमा कानूनबमोिजम हनेगरी उ च अदालत पाटनको िव मा दायर भएको उ रा य िव को संगिठत
धरौटी खातामा आ दानी बाँ ने ठह याई उ च अदालत कसरु को मु ामा उपि थत भई बयान गरी सनु वु ाइको
पाटनबाट भएको िमित २०७४।०४।२३ को फै सला मौकाको सदपु योग गरी याियक ि यामा सहभागी
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हनपु नमा सो नगरी पनु ः ततु रट िनवेदन िलई
इजलास अिधकृत: दीपकुमार उपा याय
यस अदालतसम आएबाट अदालतमा दायर भई
क यटु र: रमला पराजल
िवचाराधीन रहेको िमिसलमा हने िनणयलाई भािवत
ु ी
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १० गते रोज २ शभु म् । तु याउने गरी िनवेदकको िनवेदनलाई स बोधन
४
गनपनसमे
त िमिसलको कृितबाट देिखँदनै । िकनिक
ु
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी बमकुमार ब दी य ीकरणको रटबाट िवचाराधीन िववादा पद
े , ०७५-WH-००५९, ब दी य ीकरण / ितषेध त यमा वेश गन मनािसब नहने ।
/ परमादेश, डा. जयका त राउत िव. गृह म ालय,
ततु िनवेदनको स दभमा िनवेदकउपर
िसंहदरबारसमेत
संगिठत अपराधसमेतको आरोिपत कसरु मा
िज ला
हरी कायालय, रौतहटले अि तयार ा िनकायले अनस
ु धान गरी सािधकार
िनवेदकलाई प ाउ गदाको ज री प ाउ पज
अदालतमा मु ा नै दता भइसके को एउटा अव था
ु
कानूनबमोिजम जारी ग रएको र सोलाई रौतहट िज ला देिख छ । यसैगरी आफूलाई रािखएको थुनाको
अदालतबाट कानूनबमोिजम नै वीकृत ग रएको स दभमा रौतहट िज ला अदालत र उ च अदालत
तथा िनजलाई अनस
ु धानको िसलिसलामा हरी जनकपरु को िवरग ज इजलासमा िनवेदकले
िहरासतमा रा ने अविधको पटकपटकको याद थपको ब दी य ीकरणको िनवेदन िदई िनजको थुनाको
अनमु ितसमेत साँिधकार िनकायबाट कानूनस मत वैधता बारेमा जाँच भइसके को अव थासमेत िव मान
तवरले नै माग ग रएको र सोलाई कानूनस मत देिख छ । यसरी सािधकार िनकायबाट अनस
ु धान भई
तवरबाटै स बि धत रौतहट िज ला अदालतबाट सोको आधारमा मु ा चली मु ा नै दायर भइसके को
अनमु ित दान ग रएको देिखएबाट िनवेदकको थनु ा अव था भएकोले अदालतमा मु ा दता भई िवचाराधीन
गैरकानूनी र बेरीतपूण रहेको भ ने नदेिखने ।
रहेको य तो अव थामा िवचाराधीन रहेको मु ामा
िनवेदकले थुना िव
पिहले रौतहट हने िनणयलाई भािवत तु याउने गरी िनवेदकले
िज ला अदालतमा दायर गरेको य तै कृितको माग गरेबमोिजमको आदेश जारी गन उपयु हने
ब दी य ीकरणको िनवेदन िमित २०७५।६।२२ देिखँदनै । ब दी य ीकरणको लािग स बि धत
मा खारेज भएपिछ पनु ः उ च अदालत जनकपरु को अिधकारीबाट कानून उ लङ् घन भएको थम ि मै
िवरग ज इजलासमा ब दी य ीकरणको रट िनवेदन देिखनपु न र अिधकार े को िु ट िव मान भई
दता गरेको र सो अदालतबाट समेत उ रट िनवेदन सव यापी िस ा तको उ लङ् घन भएको देिखनपु न
िमित २०७५।७।१ मा खारेज हने ठहरी आदेश ह छ । सो कुरा ततु िमिसलमा नदेिखने ।
भएको देिखएबाट ततु िवषयमा यसपूव २ पटक
अतः िनवेदक डा. िस.के . राउत भ ने
अिधकार े ा त अदालतबाट याियक परी णसमेत च का त राउतलाई िनजउपरको रा य िव को
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संगिठत कसरु को अनस
ु धान तहिककातको समेत भएको देिखएन । यस ि थितमा पनु रावेदन
योजनको लािग प ाउ पज
ु िदई िमित २०७५।६।२१ अदालत राजिवराजबाट भएको आदेशसँग सहमत हन
मा प ाउ गरी थुनवु ा पज
ु िदई रौतहट िज ला नसिकने ।
अदालतबाट पटकपटक याद थपसमेत िलई िज ला
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट
हरी कायालय, रौतहटको िहरासतमा राखी उ
मालपोत कायालय, स तरीले िज ला अदालत
कसरु को अनस
ु धान भइरहेको अव था र ि थितलाई स तरीबाट हक कायम गराई याउनु भनी िनवेिदकालाई
िलई परेको ततु रट िनवेदनको स दभमा उपयु
सनु ाएकोमा अदालतबाट माण बझ
ु ी हक बेहकतफ
करणह मा भएको िव लेषणको आधारमा िनवेदकको िनणय हनस ने नै भएकाले वैकि पक उपचारको
थुना बेरीतपूण वा गैरकानूनी रहेको नदेिखँदा िनवेदन बाटो छँदाछँदै रट े बाट िनणय गन निम ने हँदा
माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु परेन ।
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
तसथ; ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
२०६९।९।२९ को आदेश िमलेको नदेिखँदा बदर हने ।
रट िनवेदन खारेज हने ठहरेकोले यी िनवेदक इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
डा. िस.के . राउत भ ने च का त राउतलाई िनज क यटु र: रमेश आचाय
िव िमित २०७५।८।१२।४ मा रौतहट िज ला इित संवत् २०७४ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् ।
अदालतमा दता भई िवचाराधीन रहेको स.फौ.नं.
२
०७५-CI-०१०४ को रा य िव को संगिठत कसरु मा. या. ी ओम काश िम मा. या. ी अिनलकुमार
मु ामा बयानका लािग उपि थत गराउने गरी िवप ी िस हा, ०७३-CI-०६९७, उ ेषण / परमादेश, वीरे
िज ला हरी कायालय, रौतहट, गौरलाई िज मा साह सोनार िव. चतुरनारायण साहसमेत
लगाई पठाउनू ।
िनवेदकका नाउँको याद रीतपूवक नै तामेल
इजलास अिधकृत: दीपकुमार उपा याय
भएको देिखँदा सो यादलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११०
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
नं. िवपरीत तामेल भएको भ न िम ने हँदैन । मल
ु क
ु
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १७ गते रोज २ शभु म् । ऐन, अ.बं.२०८ नं. मा याद बेरीतसँग तामेल भएको
अव थामा ६ मिहनािभ थाहा पाएका िमितले ३५
इजलास नं. २
िदनिभ अदालतसम उपि थत हनपु न भ ने कानूनी
यव था छ । यी पनु रावेदक / िनवेदकले ऐनको उपयु
१
ि या अवल बन गरेको देिखँदैन । अ य वैकि पक
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी कानूनी उपचारको माग नभएको अव थामा मा रट
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-००५८, उ ेषण / े ािधकार आकषण हन स ने रटस ब धी सामा य
परमादेश, मालपोत कायालय, स री राजिवराज िव. िस ा तको प रपालनास म नगरी यी पनु रावेदक /
शुशीलादेवी िसंह
िनवेदक रट े ािधकारको मा यमबाट अदालतमा
संवैधािनक यव थाअनु प अक उपचारको वेश भएको अव थामा िनवेदन मागबमोिजमको
यव था अथवा साधारण अिधकार े को यव था उपचार दान हन नस ने ठह याई पनु रावेदन अदालत
नभएको वा सो यव था भए पिन सो उपचार अपया राजिवराजबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने
भएको अव थामा मा रट े ािधकार आकिषत देिखँदनै । िनवेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हने भ ने रटको िस ा त रहेकोमा सोको प रपालना हन नसिकने ।
िनवेदक र वयम् पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
तसथ, उि लिखत आधार कारणह बाट
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ततु िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत कुटिपटको ममा ढकबहादरु को शरीरमा लागेको
राजिवराजबाट िमित २०७३।२।२३ मा भएको आदेश चोटको कारण िनजको मृ यु भएको भ ने त य समिथत
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भएको देिखने ।
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
पनु रावेदक / ितवादीको काय अिभयोग
क यटु र: रमेश आचाय
दाबीबमोिजमकै कसरु अ तगत पन देिखएको स दभमा
इित संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शभु म् ।
पनु रावेदक / ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
३
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
मा. या. ी ओम काश िम मा. या. ी पु षो म हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको
भ डारी, ०७३-CR-०२०६, ०७२-RC-०१०४, िमित २०७१।९।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा
कत य यान, लोके बहादुर िव.क. िव. नेपाल सदर हने ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
सरकार, नेपाल सरकार िव. लोके बहादुर िव.क
पनु रावेदक / ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
पनु रावेदकले अिधकार ा अिधकारी एवम् स दैन ।
अदालतमा बयान गदा आफूले िलएको .५,०००।–
पनु रावेदक र मतृ किबच थोरै रकम लेनदेनको
म ये .३,०००।– िद छु भनी मतृ कलाई बोलाई िवषयमा झगडा भई कुटिपट भएको भ ने देिख छ ।
िनजसँगै बसी र सी सेवन गरेको र यसपिछ झगडा झगडा हँदा िनजह ले मादक पदाथसमेत सेवन गरेका
हँदा मतृ कलाई आफूले कुटेको कुरामा सािबत भएको र लात मु काले हानाहान हँदा मतृ कको शरीरका
पाइ छ । य दश को पमा अनस
ु धानमा कागज संवेदनशील अङ् गह (टाउको, छाती) मा समेत चोट
गन सोभान घत र िवनोद भ ने िललाराज िव.क. लागी सोही चोटको कारण मतृ कको मृ यु भएको भ ने
ले अनस
ु धानमा कागज गदा ितवादी र मतृ कका देिखने ।
िबचमा हानाहान भएको र मतृ कलाई ितवादीले हात र
कुटिपटको
ममा कुनै हातहितयार
ला ीले हानेको हो भनी आ–आ नो बेहोरा लेखाई िदई तथा लाठा ढुंगासमेत योग भएको देिखँदैन भने
िनजह ले अदालतसमेतमा आई उ अनस
ु धानमा मतृ कलाई मानपन
ु कुनै खास कारण वा पूवयोजना
लेखाएको बेहोरालाई पिु हने गरी बकप ग रिदएको यी पनु रावेदकसँग रहे भएको त य कही ँकतैबाट
देिखएबाट मतृ क ढकबहादरु र यी पनु रावेदकिबच झगडा खु न आएको नदेिखएबाट मतृ कलाई मान मनसाय
भई कुटाकुट भएको भ ने बिु झ छ । अनस
ु धानमा यी पनु रावेदकसँग िथयो भनी भ न िम नेसमेत
कागज गन शाि त िव.क. ले अनस
ु धानको कागजलाई देिखएन । तसथः य तो अव थाको वारदातको कसरु मा
समथन गद अदालतमा बकप गदा ितवादीले यी पनु रावेदकलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
मतृ कलाई कुटिपट गरेको कारणबाट िनज मतृ कको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
मृ यु भएको हो भनी लेखाइिदएको तथा जाहेरवाला गदा चक पन जाने ।
गोरी कामीले यी पनु रावेदक ितवादीउपर िदएको
चिलत
द डको
िस ा तअनस
ु ार
िकटानी जाहेरी बेहोरालाई समथन गद अदालतमा अपराधीलाई सजाय गनको
ु उ े य िनजलाई सधु ानु
बकप गदा मतृ क ढकबहादरु को मृ यु लोके बहादरु हो, िनजसँग बदला िलनु होइन । अपराधीलाई सधु ान
िव.क. ले कुटिपट गरेको कारणबाट भएको हो भनी र समाजमा हने आपरािधक मनोविृ लाई िन सािहत
लेखाई िदएकोसमेतका िमिसल संल न माणह बाट गन कै द द डले सहयोग पु याउनु पदछ, साथै
मतृ क ढकबहादरु िव.क. र ितवादी िव णु भ ने कसरु दारलाई द ड सजाय तो दा अपराधको कृित,
लोके बहादरु िव.क. िबच कुटिपट भएको र सोही अपराध हँदाको प रि थित तथा अपराध गनको
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मनसायसमेतलाई सू म ढङ् गले िवचार, िव ेषण अ तर भएमा पूरा खल
ु ेको ज मिमितलाई आधार
मनन गरी चिलत द डको िस ा तसमेतलाई मा नपु न भएबाट ततु मु ामा रट िनवेदकको
यानमा राखी द ड तो नु पन भएबाट यान मान कुनै अिनवाय अवकाश उमेर िनधारण गन योजनको
योजना र मनसाय नभएको तथा मादक पदाथसमेत लािग शैि क यो यताको माणप मा उ लेख भएको
सेवन गरेका समयमा लेनदेनको िवषयमा झगडा भई पूरा खल
ु ेको ज मिमितलाई आधार मा नपु न हन आई
सामा य कुटिपट हँदा लात मु काले हानेको चोटको सो माणप मा उि लिखत िमित २०१६।७।२६ लाई
कारण मतृ कको मृ यु भएको देिखएको अव थामा यी नै रट िनवेदकको ज मिमित कायम गरी अिनवाय
कसरु दारलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको अवकाश हने उमेर गणना गनपन
ु हन आयो । यसरी
१३(३) नं. मा उ लेख भएको हदैस मको सजाय गनु गणना गदा रट िनवेदकको ५८ वष अविध िमित
यायपूण हने देिखएन । अत: िनज पनु रावेदक ितवादी २०७४।७।२५ मा पूरा हने हँदा िमित २०७४।७।२६
लोके बहादरु िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बाट लागू हने गरी िनजलाई अवकाश िदनपु न देिखने ।
बमोिजम १० वष कै द सजाय हने ।
अतः मािथ करण करणह मा िववेिचत
इजलास अिधकृतः उ व साद गजरु ल
त य, आधर र कारणसमेतबाट रट िनवेदकलाई
े
क यटु र: रमेश आचाय
िमित २०७४।७।२६ बाट लागू हने गरी अिनवाय
इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् । अवकाश िदनपु नमा िमित २०७४।१।१८ बाटै
४
अिनवाय अवकाश िदने गरी भूिमसधु ार तथा यव था
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी टंकबहादरु म ालयको सिचव तरबाट िमित २०७४।२।२६ मा
मो ान, ०७३-WO-१३२८, उ ेषण / परमादेश, भएको िनणय र िमित २०७४।२।२८ को प , सामा य
शशीका त झा िव. सामा य शासन म ालयसमेत
शासन म ालयको िमित २०७४।२।२४ को राय
िनवेदकको ज मिमित नाग रकता र शैि क िदएको प र ती िनणय प सँग स बि धत अ य प
यो यताको माणप मा फरकफरक देिखएकोम ये र काम कारबाहीसमेत रट िनवेदकको मागबमोिजम
नाग रकतामा वष मा उ लेख भई पूरा ज मिमित उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । अब रट
नखल
ु ेको र शैि क यो यताको माणप मा पूरा िनवेदकलाई उि लिखत कानूनी यव थाका आधारमा
ज मिमित खल
ु ेको तथा यी २ माणप मा उि लिखत िमित २०७४।७।२६ बाट लागू हने गरी अिनवाय
ज मिमितह को िबचमा १ वषभ दा कमको अ तर अवकाश िदनु िदलाउनु भनी िवप ीह का नाउँमा
रहेको देिखयो । य तो अव थाले िनजामती सेवा परमादेश जारी हने ।
िनयमावली, २०५० को िनयम १०२क(३) सँग िनकट इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
स ब ध रा ने भएकाले ततु मु ामा िववािदत भएको क यटु र: रमेश आचाय
अवकाश उमेर िनधारण गन स ब धमा िनजामती सेवा इित संवत् २०७४ साल पस
ु २८ गते रोज ६ शभु म् ।
िनयमावली, २०५० को िनयम १०२क को उपिनयम
(३) को यव था नै आकिषत हने ।
इजलास नं. ३
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम १०२क को उपिनयम (३) मा भएको कानूनी
१
यव थाअनस
ु ार कुनै माणप मा वष मा उ लेख मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
भएको र कुनै माणप मा पूरा ज मिमित खल
ु ेको ी ह रकृ ण काक , ०७०-CI-०५७७, दता कायम
तथा ती ज मिमितह को िबचमा १(एक) वषस मको दता फारीसमेत, यागमान काय थ िव. चुडामिण
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काय थसमेत
ेणीमा उ ीण गरेको माणप पेस गरेको र उ
िववािदत िक.नं. २४४ र २४५ को ज गामा माणप न कली एवम् झु ा देिखन आएको हँदा
सािबकदेिख नै पनु रावेदकका माता / िपताको नाममा िनज ितवादीले ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
संयु दता रहेको आधारमा पनु रावेदक वादी तथा दफा १२ र चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९
ितवादीह को नाममा संयु दता कायम भएको र को दफा १६(१) को कसरु मा ाचार िनवारण
दता गदा सो ज गाम ये कसको कित िह सा हने भ ने ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९(२) एवम्
खल
ु ेको पाइएन । य तो अव थामा माण ऐन, २०३१ चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
को दफा ६(ख) को कानूनी यव थाअनस
ु ार िववािदत १६(१) बमोिजम सजाय हन मागदाबी रहेको मु य
ज गामा पनु रावेदक वादी तथा ितवादीह सबैको आरोपप बेहोरा देिखयो । यी पनु रावेदकले मौकामा
बराबर िह सा रहेको अनमु ान गनपन
ु देिखँदा िक.नं. एवम् अदालतसम बयान गदा आफूले सन् १९९६
२४४ को ज गाम ये ०-१-२-२ र िक.नं. २४५ को मा परी ा िदएरै पास गरी एस.एल.सी.को माणप
०-१४-३-० पूरै ज गामा पनु रावेदक वादीको नाउँमा ा त गरेको भनी न कली भएको कुरामा इ कार रही
दता फारी गरी चलन चलाई पाउँ भ ने पनु रावेदक बयान गरेको पाइ छ । उ एस.एल.सी.को माणप
वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । गजे नारायण िसंह सगरमाथा अ चल अ पताल
अतः िववेिचत त य, कानूनी यव था तथा राजिवराजमा टाफ नसको पदमा सेवा वेशको
माणबाट आ नो भागजित दता फारी माग गरेका लािग २०६६ सालमा पनु रावेदकले पेस गरेको भ ने
बखत सोही समयमा कानूनबमोिजम दता फारी हने कुरा िनजले िवशेष अदालतमा गरेको बयानबाट समेत
नै हँदा िफराद दाबी पु न नस ने ठहर गरी भएको पिु हन आउँछ । उ माणप माणीकरणको लािग
भ परु िज ला अदालतको िमित २०६८।३।१३ को स बि धत िबहार िव ालय परी ा सिमित भारतमा
फै सलालाई उ टी गरी पनु रावेदक वादीले िक.नं.२४४ पठाउँदा USHA SHARMA वष १९९६ रोल नं.
र २४५ को ज गाह बाट नरमकरम िमलाई ३ (तीन) ६२०९ अनु माङ् क ०१२२ योग ३३३१४६ Fail,
ख डको १ (एक) ख ड दता फारी चलन चलाई High School Mariaya Baluwa कै िफयतमा Not
पाउने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित Verified भनी उ लेख भई आएको देिखने ।
२०७०।३।९ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
हने ।
३२ मा अनस
ु धान अिधकृतले अनस
ु धानको
उपरिज ार: इि दरा शमा
िसलिसलामा कुनै पिन सरकारी िनकाय वा
क यटु र: बासदु वे िगरी
सावजिनक सं था वा कसैको सहयोग माग गन स ने
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभु म् । यव था रहेको पाइ छ । सोबमोिजम ततु मु ामा
२
अनस
ु धान काय अगािड बढेको कुरामा आशङ् का
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी देिखँदनै । न कली भिनएको माणप को ितिलिपस म
सपना धान म ल, ०७३-CR-०६८२, ाचार, उपल ध भएको र उ
माणप मा उि लिखत
उषा शमा यादव िव. नेपाल सरकार
रोल नं., ेणी, िव ालयको िववरण, योग आिद सबै
ितवादी उषा शमा यादवले रा सेवकको आ नो हो भनी ितवादीले बयानमा वीकार गरेको
ओहोदा पाउने र सोमा िनयिु भई लाभ िलने उ े यले देिख छ । िनजको उ माणप को आिधका रकता
भारतको िबहार िव ालय परी ा सिमितअ तगत स ब धमा छानिबन गन उ च मा यिमक िश ा प रषद्
High School Marriay Baluwa के बाट ि तीय र अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको टोली
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भारतको िबहारि थत स बि धत बोडमा गई िववरण स झौतािवपरीत काय गन प लाई कानूनबमोिजम
याएको भ ने कुरा उ च मा यिमक िश ा प रषदक
् ो कारबाही गन स ने नै देिखने ।
िमित २०७१।१२।१९ को सु िमिसल संल न प बाट
िनवेदकलाई सावजिनक ख रद अनगु मन
देिखन आउने ।
कायालयबाट िमित २०६८।३।२२ मा ३ वषको लािग
प रषद् एवम् आयोगको टोलीबाट अनस
ु धान कालोसूचीमा रा ने गरी िनणय भएको देिख छ । सो
भई पेस भएको िववरण सही हो भ ने कुरा अ यथा िनणय बदरका लािग रट िनवेदक िमित २०७०।९।३
मािणत नभएस म अदालतले अनमु ान गनपन
ु भ ने मा मा अदालत वेश गरेको पाइयो । ३ वषका लािग
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(ङ) मा यव था भएको कालोसूचीमा रा ने गरी भएको िनणय बदरका लािग
पाइ छ । सो कुरा अदालतले अनमु ान गनपन
ु होइन सो िनणय भएको २ वष ६ मिहना भु ान भएपिछ
भ ने कुरा माण पु याउने भार य तो कुरा ख डन मा
ततु रट दायर हन आएको र हाल उ
गन चाहने प को नै हने कानूनी यव था पिन माण िनणयबमोिजमको अविध भु ानसमेत भइसके को
ऐन, २०३१ को दफा २९ मा भएको र सोअनस
ु ार पाइ छ । जनु िनणय बदरका लािग रट िनवेदन दायर
पनु रावेिदकाले अदालतको अनमु ान ख डन गन माण भएको िथयो सो िनणयबमोिजमको काय स प न भई
पु याउन सके को पिन नदेिखएको हँदा िवशेष अदालत िनवेदक भगवती ेडससमेतलाई कालोसूचीमा रा ने
काठमाड बाट अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु ठहर समयाविध समा भई कालोसूचीबाट हिटसके को
भएको फै सला िमलेको देिखने ।
देिखँदा िनवेदनको औिच य नै समा भएको पाइने ।
तसथ िववेिचत आधार, कारण एवम्
अतः िववेिचत त य एवम् माणको आधारमा
माणह बाट ितवादी उषा शमा (यादव) ले न कली रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा ने भनी सावजिनक
शैि क यो यताको माणप पेस गरी चिलत ाचार ख रद अनगु मन कायालयबाट िमित २०६८।३।२२ मा
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले प रभािषत कसरु भएको िनणयबमोिजमको ३ वषको समयाविध यितत
गरेको ठह याई िनज ितवादीलाई सोही ऐनको दफा भई िनवेदनको औिच य नै समा भएको देिखँदा रट
१६(१) बमोिजम ६ मिहना कै द र .१०,०००।- जारी गन िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
ज रवानासमेत हने ठह याएको िवशेष अदालत उपरिज ारः इि दरा शमा
काठमाड को िमित २०७३।३।९ को फै सला िमलेको क यटु र: च दनकुमार म डल
देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इजलास नं. ४
इित संवत् २०७४ साल पस
ु ११ गते रोज ३ शभु म् ।
३
१
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ह रकृ ण
ड बरबहादुर शाही, ०७०-WO-०४२०, उ ेषण, काक , ०७१-WO-०४६८, उ ेषण, उिमलादेवी
श भु भारती िव. धानम ी तथा मि प रषद्को झासमेत िव. पुनरावेदन अदालत हेट डासमेत
कायालय, िसंहदरबारसमेत
एकासगोलका अंिशयारह िबच अंश
ख रद स झौताबमोिजमको कायको दतासमेतका मु ा चली िवचाराधीन रहेको अव थामा
गणु तरीयता नभएको भ ने कुरा स झौताको अविध िवप ी रेणु झाले रौतहट िज ला अदालतमा दायर
समा भएपिछ जानकारीमा आएको अव थामा समेत गरेको मिहला घरेलु िहंसा मु ामा िनज रेणु झा तथा
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िनजका छोरीह को भरणपोषणको लािग मािसक भोग गरी आएको भ ने उ लेख भई आएको देिख छ ।
.४५००।- भराइिदने भ नेसमेतको आदेश तथा िमिसल संल न न सा ि ट हेदा, उ ज गाको आकृित
सो आदेशलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको उ रबाट दि ण िसधा रहेको भ ने देिख छ । अथात्
आदेशबाट आफूह को संवैधािनक हक अिधकारमा ितवादीको िक.नं ५७३ को ज गा र अ य िक.नं १५०
आघात परेकोले उ आदेशह उ ेषणको आदेशले र िक.नं १५१ को ज गाको उ र दि ण रेखाङ् कन
बदर गरी पाउन िनवेदन मागदाबी िलएको देिखने ।
पूण पमा िसधा रहेको कुरा नापी कायालयको न सा
िनवेदन दाबीको मिहला घरेलु िहंसा मु ा लिु टबाट देिख छ भने अदालतबाट भई आएको
(CG-३७६) मा वादी दाबी नपु ने ठहरी रौतहट न सामा उ िसधा रेखा के ही छड् के भई २०२४
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।९।२४ मा फै सला सालमा भएको सव न सामा देिखने ठीक िसधा रेखाको
भइसके को भ ने रौतहट िज ला अदालतको िलिखत हदस म िम न िभड् न आएको देिखँदनै । २०२४
जवाफबाट देिखन आयो । रौतहट िज ला अदालतको सालमा नै स प न भएको नापी कायालयको न सामा
फै सलाबाट नै िनवेदन दाबीको िववािदत िवषयको प ह िबच िववाद नदेिखएको ि थित र अदालतबाट
िन पण भइसके को भनी िनवेदकतफका िव ान् भई आएको न सामा वादीले दाबी गरेको े सािबक
व र अिधव ाले बहसको ममा वीकार गनभएको
सव न सासँग के ही फरक पन गएको र सव न सा
ु
पाइयो । यसरी साधारण े ािधकारबाट नै मूल मु ा नै ितवादीको दाबीबमोिजम नै देिखएको ि थितमा नापी
फै सला भइसके को अव थामा सो मु ाको कारबाहीको कायालयको न सा ि ट नै आिधका रक मा नपु न ।
ममा जारी भएको आदेशउपर परेको ततु रट
वादीले िनज पनु रावेदकबाहेकका अ य
िनवेदनको औिच यता समा भएको देिखयो । ितवादीह समेत उपर सु अदालतमा मु ा दायर
औिच यहीन िवषयमा िनरथक योजनको लािग रट गरेको देिखएको र उ अदालतबाट िववािदत
जारी हन नस ने हँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने । ज गाह को नाप न सा हँदा अ य ितवादीह को
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
ज गासमेत िनजह को सािबक ज गा े ताभ दा
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
के ही बढेको अव था िमिसल संल न कागजातबाट
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभु म् ।
देिख छ । साथै सु अदालतले वादीको नपगु
२
ज गाको हकमा कुनतफ िखचोला गरेको भ ने कुरा
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी यिकन गन न सा ि टबमोिजम ायल चेक गरी नापी
ई र साद खितवडा, ०७३-CI-१७०१, ज गा कायालयको न साबमोिजम के कित ज गा रहेको छ
िखचोला, राम अिशष यादव िव. दुखरन राय अमात
भ ने कुरासमेत िभडाई फै सला गनपनमा
सो गरेको
ु
िववादको न सा नं. ५ को ज गा वादी दख
ु रन देिखँदनै । अतः साँध सँिधयारमा रहेका िववािदत
राय यादवले आ नो िक.नं १६९ िभ को हो भनी र िक.नं. का ज गाह को े फलसमेत बढेको देिखएको
पनु रावेदक ितवादी रामअिशष यादवले उ न.नं ५ ि थितमा वादीको ज गा िनज ितवादीले नै िखचोला
को ज गा आ नो िक.नं ५७३ िभ को हो भ ने िवषय नै गरेको भ ने अथ गनु कानूनस मत हने नदेिखँदा सु
ततु मु ाको िववादको िवषय देिख छ । उ ज गाको अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी भएको
नाप हेदा, दि णमा ६ िफट, पूवमा र पि ममा ११७ पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सलाले माणको
िफट, उ रमा शू य िफट भएको र उ ज गामा ८ व तिु न मू याङ् कन नगरेको हँदा उ फै सला
िफट मोटो करमाको ख-१ समेत भएको, उ न.नं िमलेको छै न भ ने पनु रावेदन िजिकर र सोही बेहोराको
५ को ज गा ख िनज ितवादी रामअिशष यादवले नै पनु रावेदकका तफबाट उपि थत िव ान् कानून
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यवसायीको बहस िजिकरसमेत अ यथा देिखएन । यस मु ाको काम कारबाहीमा बेरीत भएमा वा याद
ि थितमा वादीको िक.नं.१६९ न.नं.४ को े फल नाप नाघेको देिखएमा य तो कारबाहीलाई बदर गरी
न साअनस
ु ार ०-७-८ रही े ताभ दा ०-०-४ ज गा कानूनबमोिजम गन लगाउनस म स छ । तर मातहत
कम भएको अव थामा न.नं.५ को ०-०-३-१३१/२ अदालत वा अड् डाको िवचाराधीन मु ामा य
ज गा जोड् दा वादीको े ता र ायल चेकअनस
ु ार वा परो असर पन गरी पनु रावेदन तहबाट आदेश
लगभग पगु ेको देिखएको अव था रहेकोले न.नं. ५ को गन िम दैन । यसरी िवचाराधीन मु ालाई असर
०-०-३-१३१/२ ज गा र सो ज गामा रहेको करमाको पन देिखएमा य तो आदेश रट े बाट बदर हन
ख १ समेत ितवादी रामअिशष यादवले िखचोला स छ । अंश मु ा िवचाराधीन भएको अव थामा
गरेको ठह याई वादीलाई चलनसमेत चलाई िदने गरी अदालतले वादी ितवादीबाट पेस भएका माणसमेत
भएको सु िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको बझ
ु ी वादी ितवादी सबैबाट ी स पि को तायदाती
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला िमलेको देिखन माग गरेको अव थामा रहेको अ.बं.१७ नं. को बाटोबाट
नआउने ।
य तो आदेशलाई िनि य तु याई िदएको अव था
अतः उपयु िववेिचत आधार माणबाट देिखने ।
पनु रावेदक ितवादी रामअिशष यादवका नाउँमा दता
तायदाती आदेश बदर गदा अंश पाउँ भनी
े ता रही िनजकै भोगमा रहेको उ न.नं.५ को दाबी गन वादीलगायतका अंश नपाउने वा आफूसँग
ज गाको न सा आकृित कृितसमेतबाट उ ज गा ीस पि नभएको अ य ितवादी अंिशयारह समेत
िक.नं.५७३ िभ को देिखएको र न साको कृितसँग अंश हकबाट वि चत हनेसमेतको अव था िसजना
मेल नखाएको ि थितमा न.नं ५ को े फल ०-०- हन स छ । पनु रावेदन अदालतबाट भएको आदेशको
३-१३१/२ ज गा वादीको ठह याई सो ज गामा रहेको प रणामबाट अंशज तो नैसिगक हक अिधकारबाट
करमाको ख १ समेत ितवादी रामअिशष यादवले वि चत हने अव था पन स छ । यसबाट िवचाराधीन
िखचोला गरेको ठह याएको सु महो री िज ला अंश मु ामा य असर पन नै ह छ । यसरी मातहतको
अदालतको िमित २०७०।२।१२ को फै सलालाई सदर अदालतमा चिलरहेको मु ामा य असर पन गरी
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित अ.बं. १७ नं.को िनवेदनबाट आदेश गन िम दैन ।
२०७१।९।२० को फै सला निमलेकोले उ टी भई अंश पाउने वा नपाउने भ ने िवषय वत ढङ् गबाट
पनु रावेदक ितवादीको भोगचलन रहेको उ न.नं ५ िज ला अदालतले िनणय गन हो । यसमा कुनै पिन
जिनएको ज गामा समेत यथ वादीको िफराद दाबी िकिसमको अंकुश लगाउन निम ने ।
पु न नस ने ।
कािलका त झासमेतको ितउ र प मा
इजलास अिधकृत: कमलका त जोशी
भारतको स पि ब डा भयो भनेका छन् । नेपालको
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
स पि ब डा भएको छै न । नेपालमा मानो छु एर
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १९ गते रोज ५ शभु म् । बसेको अव था पिन होइन । यसरी भारतमा भएको
३
स पि को ब डा हँदमै ा नेपालको स पि उपर
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी िनवेदकको हक गु न जाने भ ने हँदनै । नेपालको
आन दमोहन भ राई, ०७०-WO-०८१६, उ ेषण स पि मा पिन कानूनबमोिजमको बराबर हक ला ने नै
/ परमादेश, हेमच झा िव. पुनरावेदन अदालत हने ।
जनकपुरसमेत
तसथ, िमिसल संल न माण कागजातको
अ.बं.१७ नं.को अिधकार े भनेको यथोिचत मू याङ् कन भई िज ला अदालतबाट
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इ साफ हने र य तो इ साफमा िच नबु ने प लाई
काठमाड उप यका नगर िवकास योजना
पनु रावेदनको रोहमा मािथ लो अदालतमा आउने काया वयन सिमितको कायालयबाट िनवेदक
कानूनी अिधकार रहे भएकै देिख छ । सु धनषु ा गोपालकृ ण महजनको नामका उि लिखत सबै
िज ला अदालतको िमित २०७०।०९।२६ को आदेश यादह िनज बसोबास गरेको ठे गाना काठमाड
बदर गदा िज ला अदालतले गन िनणयमा असर महानगरपािलका वडा नं. २५ मा याद जारी
पु ने देिख छ । प ह ले के कुन स पि पाउने, कुन गनपनमा
सो नगरी ऐ. वडा नं.३१ को ठेगाना राखी
ु
नपाउने िनणय सु अदालतमा चलेको अंश चलन याद जारी गरी सो वडाबाहेक अ य वडामा बसोबास
मु ामा बोिलने िवषय हनाले धनषु ा िज ला अदालतको गन मािनसह सा ी राखी टाँस तामेल गरेको
िमित २०७०।९।२६ को तायदाती फाँटवारी िझकाउने देिखयो । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार िनवेदकको
आदेश, प ह िबच भारतीय अदालतमा अंश मु ा परी नामको याद िनज बसोबास गन वा तिवक ठेगानामा
सन् १९८१ मा अंश भराई िदने गरी इ साफ भएकाले जारी गरी तामेल गरेको नदेिखने ।
सोही िमित सन् १९८१ लाई मानो छु एको िमित
िनवेदक गोपाल कृ ण महजनको बसोबास
कायम गरी मु ाको कारबाही अिघ बढाउनु भनी बदर गरेको ठेगाना काठमाड महानगरपािलका वडा नं.२५
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित उ लेख गरी काठमाड उप यका नगर िवकास
२०७१।२।१ को आदेश उ ेषण ारा बदर ग रिदएको योजना काया वयन सिमितको कायालयमा िदएको
छ । सु अदालतबाट अंश मु ाको अि तम िकनारा िनवेदन र सो िनवेदनसाथ पेस गरेको िनजको
नलागु जेलस म सु अदालतको काम कारबाहीमा नाग रकताको माणप एवम् ज गाधनी माणपज
ु ाको
ह त ेप नगनु नगराउनु भनी िवप ीह का नाममा ितिलिपसमेतमा सोही ठेगाना उ लेख गरेको देिख छ ।
परमादेश आदेशसमेत जारी हने ।
तर सिमितको कायालयबाट िनवेदक बसोबास गन उ
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
ठे गानामा याद जारी नगरी िनवेदकको िनमाणाधीन घर
क यटु र: रमला पराजल
भएको ऐ. वडा नं.३१ को ठेगानामा याद जारी गरी
ु ी
इित संवत् २०७५ साल भदौ ४ गते रोज २ शभु म् ।
ऐ.वडाका थानीय सा ी नराखी अ य वडामा ब ने
४
मािनसह सा ी राखी िनमाणाधीन घरमा याद टाँस
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी तामेल गरेको देिखने ।
काशमान िसंह राउत, ०६८-CI-११६४, उ ेषण
उ
सिमितको कायालयले िनवेदक
/ परमादेश, गोपाल कृ ण महजन िव. आवास तथा ब ने वा तिवक ठेगाना आ नो कायालयको
भौितक योजना म ालय, िसंहदरबारसमेत
फायलबाट देिखँदादेिखँदै िनवेदक बसोबास नभएको
मापद डिवपरीतको घर भ काउने गरी ठे गानामा याद जारी गरी थानीयभ दा बाहेकका
भएको उ िनणयानस
ु ार ७ िदनिभ अिनयिमत मािनसह लाइ सा ी राखी तामेल गरेको उि लिखत
पमा िनमाण गरेको घरको भाग भ काउन / हटाउन सबै यादलाइ रीतपूवक तामेल भएको देिखन
िमित २०६८।४।९ मा िनवेदकलाइ काठमाड आएन । यसरी बेरीतपूवका तामेल गरेको उ
महानगरपािलका वडा नं.३१ को ठेगानामा याद यादह ले कानूनी मा यता पाउन नस ने ।
जारी गरेकोमा िनवेदकको िनमाणाधीन घरमा म यपरु
काठमाड उप यका नगर िवकास योजना
नगरपािलका वडा नं.१७ र काठमाड महानगरपािलका काया वयन सिमितको कायालयबाट िनवेदकको
वडा नं.११ ब ने मािनसह सा ी राखी िमित नाममा जारी गरी तामेल गरेको यादह ले कानूनी
२०६८।४।११ मा टाँस तामेल गरेको देिखने ।
मा यता पाउन नस ने देिखएकाले य तो बेरीतपूवक
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तामेल गरेको यादह लाइ आधार िलइ उ सिमितले काया वयन गन िमित २०६८।४।६ को का.उ.न.िव.
िमित २०६७।६।२४ को िनवेदकको घर ज गा रो का यो.का. सिमितको िनणयलाइ उ ेषणको आदेश
रा ने र िमित २०६८।४।१ को मापद डिवपरीत बनेको जारी गरी बदर गनपनमा
सो नगरी रट िनवेदन खारेज
ु
िनवेदकको घर भ काउने एवम् िमित २०६८।४।६ को हने ठह याएको पनु रावदेन अदालत पाटनको िमित
उ िमित २०६८।४।१ को िनणय काया वयन गन गरी २०६८।८।२१ को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो
भएको िनणयह मा िनवेदकलाइ सनु वु ाइको पया त फै सला उ टी भइ पनु रावेदक। िनवेदकको मागबमोिजम
मौका िदएको नदेिखँदा उ िनणयह ाकृितक उ सिमितले गरेका उि लिखत िनणयह बदर हने र
यायको िस ा तअनक
ु ू ल रहेको देिखन आएन । अत: िमित २०६७।६।२४ मा रो का गरेका िक.नं.९०१,
ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत भएका उि लिखत ९०२ र ९०३ का घर ज गा फुकुवासमेत हने ।
िनणयह ले कानूनी मा यता पाउन स ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: रामच खड् का
कुनै िनणयबाट कसैको हक अिधकारमा क यटु र: कृ णमाया खितवडा
आघात पदछ भने िनणय गनपु ूव सनु वु ाइको मौका िदनु इित संवत् २०७५ साल फागनु ५ गते रोज १ शभु म् ।
पन कुरा अिनवाय र वाभािवक ह छ । सनु वु ाइको
५
मौका निदइ कसैका िव िनणय गनु हँदनै भ ने कुरा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
नै ाकृितक यायको िस ा त हो । कसैको िव कुनै काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-०५७०, उ ेषण,
िनणय ग र छ भने उसलाइ आ ना कुरा भ ने मौका छ बहादुर जापित िव. मुख म यपुर िथमी
दान गन िनणयकताले सूचना जारी गनपन
नगरपािलका, भ पुर
ु ।
कसैलाइ कुनै सूचना वा जानकारी नै
नापी कायालय, भ परु ले म यपरु
निदइकन उसको िव िनणय ग र छ भने यहाँ नगरपािलका वडा नं.३ िसट नं.१०२-११९१-०८ को
ाकृितक यायको िस ा तको उ लङ् घन हन जा छ िक.नं.१०८ र ११७ ऐ. िसट नं.१०२-११९१-१४
र य तो िनणय अमा यसमेत ह छ । ाकृितक को िक.नं.१७७ को िक ा न सामा दि णतफ बाटो
यायको िस ा तबमोिजम जसको िव
िनणय उ लेख भएको मालपोत कायालय, भ परु को िदने
ग र छ सो यि लाइ आ ना कुरा भ ने मौका िदनु गणेशबहादरु जापित िलने नारायण साद आचाय
पन ह छ । सनु वु ाइको लािग उिचत अवसर तथा मौका भइ िमित २०६२।१०।१२ मा र.नं.७४२ बाट पा रत
निदइ गरेको िनणयले याियक ि यामा वैधािनकता िलखतको कै िफयतमा गोरेटो बाटो उ लेख भएको
ा त गन स दैन । य तो िनणय ाकृितक यायको देिखँदा सो बाटो अवरोध गन िम दैन । थानीय
िस ा तको ितकूल तथा बदरयो य हने ।
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५(१)(घ)
यस कार काठमाड उप यका नगर बमोिजम उ अवरोध हटाउने भनी ज गाधनी आशाह र
िवकास योजना काया वयन सिमितको कायालयबाट जापित र छ बहादरु जापितलाइ जानकारी िदने गरी
िनवेदकका नाममा जारी भएका उि लिखत सबै म यपरु िथमी नगरपािलकाले िमित २०६९।१२।२ मा
यादह ले कानूनी मा यता पाउन नसके को अव थामा िनणय गरी ज गाधनीह लाइ िमित २०६९।१२।४ मा
सो यादलाइ आधार िलइ िनवेदकलाइ सनु वु ाइको प ाचारसमेत गरेको देिखने ।
मौकासमेत निदइ ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
िनवेदक वयम्ले िक.नं.३१३ को ज गाको
हने गरी िमित २०६७।६।२४ को िनवेदकको घर ज गा दि णमा गोरेटो बाटो भएको वीकार गरेको र सो
रो का रा ने िमित २०६८।४।१ को मापद डिवपरीत ज गाको पूवतफ रहेको िक.नं.१६०६ को ज गा िमित
बनेको घर भ काउने तथा सो घर भ काउने िनणय २०६२।१०।१२ मा र.नं.७४२ बाट पा रत भएको
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िलखतको कै िफयतमा सो ज गामा गोरेटो बाटो छ काम कारबाहीलाइ मा यता िदइ रट िनवेदन खारेज
भनी उ लेख भएको पाइ छ । नापीको न सा ेसबाट हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
समेत िक.न.३१३ को दि णतफबाट गोरेटो बाटो २०७०।५।१९ को फै सला मनािसब नै देिखने ।
रहेको देिख छ । ज गा नयाँ नापी भएपिछ ज गा
तसथ िववािदत ज गामा रहेको सावजिनक
दता ग रपाउँ भनी िनवेदकले नापी कायालयमा दता
पमा योग हने चलन च तीको बाटोमा िनवेदकले
गराएको िनवेदनमा बाटोको िववाद उठाएको नदेिखने । तारबार लगाइ अवरोध गरेकोले कानूनबमोिजमको
नापी शाखाबाट गोरेटो बाटो कायम हने गरी नाप न सा ि या पूरा गरी सो अवरोध खल
ु ाउनु नगरपािलकाको
भएपिछ ज गा नाप जाँच ऐनले तोके को यादिभ कानूनी कत य पिन हो । सोहीअनस
ु ार नै
स बि धत नापी टोलीमा यी िनवेदकले उजरु गरेको नगरपािलकाले गरेको काम कारबाहीको कारणले
भ ने िमिसलबाट देिखँदैन । िववािदत ज गामा उ लेख िनवेदकको स पि स ब धी हक हनन् भएको अव था
गरेको गोरेटो बाटो िहमालय ा.िव.जाने चलन च तीको नदेिखँदा नापी कायालयको न सा ेस र म यपरु
बाटो रहेको भ ने सो िव ालयको प बाट समेत िथमी नगरपािलकाको िमित २०६९।११।२२ को
देिखने ।
थलगत ितवेदन, िमित २०६९।११।२८ को
उ बाटो परापूवकालदेिख नै चलन च तीमा राय ितवेदन, िमित २०६९।१२।२ को िनणय र
रहेको भ ने नगरपािलकामा पेस भएको ािविधकको च.नं.२८४ िमित २०६९।१२।४ को प समेतका
थलगत ितवेदनसमेतबाट देिखँदा िववािदत ज गामा स पूण काम कारबाहीलाइ मा यता िदइ पनु रावेदन
सावजिनक पमा योग हने गरेको गोरेटो बाटो रहे अदालत पाटनबाट िमित २०७०।५।१९ मा भएको
भएको देिखन आयो । सावजिनक पमा चलन च तीमा फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
रहेको गोरेटो बाटोलाइ िनवेदकले आ नो हक भोगको इजलास अिधकृत: रामच खड् का
भनी तारबार लगाइ आवागमनमा अवरोध गरेको क यटु र: कृ णमाया खितवडा
देिखँदा िनवेदकको सो काय कानूनस मत नदेिखने । इित संवत् २०७५ साल फागनु ५ गते रोज १ शभु म् ।
िक.नं.३१३ भ दा पूवतफ रहेको
६
िक.नं.१६०६ को ज गा िमित २०६२।१०।१२ मा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
र.नं.७४२ बाट पा रत िलखतको कै िफयतमा गोरेटो ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०८४५, लागु औषध
बाटो उ लेख भएको, िनवेदकले नै िक.नं.३१३ को खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. राजु लामासमेत
ज गाको दि णमा गोरेटो बाटो भएको वीकार गरेको,
वारदात िमित २०६७।०२।१९ स म संिजव
न सा ेसबाट िक.नं. ३१३ को ज गाको दि णतफबाट भ ने राजु लामाले नाग रकता ा गरेको देिखँदैन । सो
गोरेटो बाटो रहेको देिखने । सो गोरेटो बाटो िनवेदकले हँदा िनजको उमेर यिकन गनका लािग िनजले अ ययन
तारबार लगाइ आवागमनमा अवरोध गरेको कुरा गरेको िव ालयबाट ा गरेको माण-प लाई आधार
नगरपािलकाकोमा पेस भएको थलगत ािविधक िलनु पन देिखयो । िनजले अ ययन गरेको त ण
ितवेदनबाट देिखएको र नगरपािलकाले थानीय मा यिमक िव ालय बालाजक
ु ो TRANSFER
वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५(१)(घ) CERTIFICATE मा २०६५ सालमा क ा ८ को
बमोिजम उ अवरोध हटाउन िमित २०६९।१२।२ परी ा िदएको र ज मिमित २०५१।३।४ भनी उ लेख
मा िनणय गरी िमित २०६९।१२।४ मा िनवेदकह लाइ भएको देिख छ । सो माण-प का आधारमा वारदात
प ाचार गरेको देिखँदा नगरपािलकाबाट कानूनी िमित २०६७।२।१९ मा िनजको उमेर १५ वष ९
ि या पूरा गरी गरेका उि लिखत िनणय र प समेतका मिहना १५ िदन अथात् १६ वषभ दा कम उमेर
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रहेको देिखयो । सो हँदा सु एवम् पनु रावेदनबाट गदासमेत सोही बयान बेहोरासँग मेल खाने गरी बयान
िनज ितवादी संिजव भ ने राजु लामाको उमेर १६ गरेको देिख छ । ितवेदक हरी िनरी क अनपु म
वष नपगु ेको भनी बालबािलकास ब धी ऐनबमोिजम े तथा .ह. बज
ृ िकशोर यादवसमेतले जनक
सजाय िनधारण गरेको िमलेको देिखँदा १६ वष उमेर अिधकारीबाट २ पोका लागु औषध बरामद भएको हो
पगु ेकोले सोहीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन भनी बकप गरेको र उ बरामदी लागु औषध सेवन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
गनका लािग राखेको हो भनी गरेको बयानलाई वादी
ितवादी रोिहत गु ङको नाममा रहेको प बाट अ यथा मािणत गराउन नसके को र बरामदी
बा.२५ प ९८२९ नं. को मोटरसाइकल लागु औषध मचु ु कामा रोहबरमा रहेका मािनसह कसैलाई
कारोबारमा योग भएकोले उ मोटरसाइकल जफत पिन बकप गराई दाबी पिु गराउन सके को देिखन
गनपनमा
सो नगरी सु एवम् पनु रावेदन अदालतबाट आएन । यी पनु रावेदकका सा ी िवशाल े ले जनक
ु
भएको फै सला िु टपूण छ भ ने पनु रावेदन िजिकर अिधकारी नरा ो च र को मािनस होइन, िनजले १ /
रहेको छ । ितवादीह लाई प ाउ गन गएको २ मिहनादेिख लागु औषध सेवन गन गरेको छ भ ने
अव थामा िनजह मोटरसाइकल टाट गरी भा न सनु ेको हँ हाल सेवन गदनन्, िनजलाई सजाय हनु हँदनै
लागेकोले त काल िनय णमा िलई िनजह को शरीर सफाइ पाउनु पछ भनी ितवादीको बयानलाई पिु हने
खानतलासी गदा पाइ टको दायाँप को ख तीबाट गरी बक लेखाई िदएको देिख छ । ितवादीका सा ी
लाि कको पोका फे ला परेको सो पोकामा खैरो र ितवेदकह को बकप बाट समेत सेवनस म गरेको
िहरोइनज तो देिखने धल
ु ो फे ला परेको हो भ ने पिु भएको अव थाले बरामद भएको लागु औषधको
बरामदी खानतलासी मचु ु का बेहोरा रहेको देिख छ । मा ालाई हेदा यी पनु रावेदकले सेवन गनका लािग
उ मचु ु काको बेहोराबाट ितवादी रोिहतको बा.२५ साथमा राखेको भ ने देिखन आएकोले लागु औषध
प ९८२९ नं. को मोटरसाइकलको िड क वा अ य िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) बमोिजमको
कुनै भागिभ लक
ु ाई िछपाई ओसारपसार गद रहेको कसरु गरेको देिखन आउने ।
अव थामा भेिटएको भ ने देिखँदैन । मोटरसाइकलबाट
तसथ उि लिखत आधार, कारण र
भा न लागेको अव थामा मोटरसाइकलभ दा माणबाट ितवादीह रोिहत गु ङका नाममा रहेको
बािहर खानतलासी गरेको भ ने बरामदी मचु ु काको बा.२५ प ९८२९ नं. को मोटरसाइकल जफत नगरी
बेहोराबाट िनजले उ मोटरसाइकलबाट लागु र ितवादी राजु लामालाई १६ वषभ दा कम उमेरको
औषध ओसारपसार गरेको देिखन आएन । सो हँदा भई िनजलाई बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
उ मोटरसाइकल बरामद नगन ठह याई त कालीन बमोिजम सजाय गन गरेको सु काठमाड िज ला
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै अदालतको फै सला सो हदस म सदर हने ठह याएको
देिखँदा वादी नेपाल सरकारको तफबाट परेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।३।१८ को
पनु रावेदनका हकमा त कालीन पनु रावेदन अदालत फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
पाटनबाट भएको फै सलालाई प रवतन गनपन
ु अव था वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
देिखन नआउने ।
स दैन । पनु रावेदक जनक अिधकारीका हकमा सु
पनु रावेदकले बरामदी मचु ु कामा उि लिखत काठमाड िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी
लागु औषध मबाट बरामद भएको हो, उ लागु औषध लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को
मैले १ मिहनाअिघदेिख सेवन गन सु गरेको हँ भनी कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम
अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतमा बयान ५(पाँच) वष कै द र . ५(पाँच) हजार ज रवाना
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हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित औषध ओसारपसारको कसरु गरेको भ ने मािणत
२०७०।३।१८ को फै सला सो हदस म के ही उ टी भई गन भरपद आधार माणको अभाव देिख छ । यस
लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१) अव थामा बरामदी लागु औषधको मा ा र कृितलाई
(ङ) बमोिजम ६(छ) मिहना कै द र .१०,०००।– समेत िवचार गदा ितवादीह लाई लागु औषध
(दश हजार) ज रवाना हने ।
सेवन गरेकोस म ठहर गन गरी पनु रावेदन अदालत
इजलास अिधकृत: िच तामिण शमा
हेट डाबाट भएको फै सलालाई अ यथा मा न िम ने
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभु म् । देिखँदनै । िनजह लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
७
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१३४७, लागु औषध
तसथ, सु पसा िज ला अदालतले िमित
(डाइजेपाम तथा नाइ ोभेटसमेत), नेपाल सरकार िव. २०६९।१।३१ मा ितवादीह लाई लागु औषध
नारायण के .सी.
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड (ङ) र
ितवादी ितथराज िगरीले मौकामा (च) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१) को ख ड (झ)
अनस
ु धान अिधकारीसम तथा सु अदालतमा अनस
ु ार जनही ३(तीन) वष कै द र .२,००,०००।–
बयान गदा, िनजको साथबाट बरामद भएको ३० थान (दईु लाख पैयाँ) ज रवाना हने ठह याएको हदस म
डाइजेपाम र ३० थान निु फन भारत र सौलको अ बे उ फै सला के ही उ टी हने ठह याई दवु ै
मेिडकलबाट .२,२५०।- मा आफूले सेवन गन ख रद ितवादीह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
गरी याएको, िब को लािग ओसारपसार गरेको होइन को दफा ४(छ) को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४(१)
भ ने उ लेख गरी बयान गरेको पाइयो । यसैगरी, को ख ड (ज) बमोिजम जनही २ (दईु ) मिहना कै द
अका ितवादी नारायण के .सी.ले अनस
ु धान र .२,०००।– (दईु हजार) ज रवाना हने ठहर गरी
अिधकारीसम तथा सु अदालतमा बयान गदा, पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७०।८।११
िनजबाट बरामद भएको नाइ ोभेट ३० वटा भारत मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
र सौल ि थत अ बे मेिडकलबाट . १५०।- मा इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
ख रद गरी सेवनका लािग याएको भनी बयान गरेको क यटु र: कृ णमाया खितवडा
देिखने ।
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २४ रोज ३ शभु म् ।
सो बयान बेहोरालाई समथन हने गरी
८
ितवादी ितथराज िगरीका सा ी परु न ढुङ्गानाले सु मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अदालतमा बकप गदा िनज ितवादी लागु औषधको ड बरबहादरु शाही, ०७४-CR-०१९७, लागु औषध
सेवनकतास म रहेको, सो बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. सुमन िधताल
िब िवतरणका लािग नभई आफै ँ ले सेवन गनका लािग
ितवादी शेरे भ ने समु न िधतालले
याएको भ ने उ लेख गरी बकप गरेको अव था अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा, िनजबाट
देिखने ।
बरामद भएको लागु औषध सोनु भाइ माडवारीसँग
ितवादीह ले िनजह बाट बरामद भएको
.२,५००।- मा ख रद गरेको भ ने य गरेको
लागु औषधह सेवन गन योजनका लािग भारतबाट देिख छ । िनज ितवादीले सु अदालतमा बयान गदा,
याएको भनी वीकार ग ररहेको अव था छ । अक तफ, लागु औषधको िकनबेच तथा ओसारपसारको कायमा
ितवादीह ले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको लागु इ कार रही बयान गरेको देिखयो । साथै, ितवादीको
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सा ी कालु तामाङले सु अदालतमा गरेको बकप मा
िनज ितवादी लागु औषधका सेवनकता मा रहेको
इजलास नं. ५
तर बेचिबखन र कारोबारमा संल न नरहेको भ ने
उ लेख गरेको पाइने ।
१
िनज ितवादी लागु औषध िब िवतरण मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
एवम् ओसारपसार गन कायमा मु य कसरु दारको अिनलकुमार िस हा, ०६९-CR-०४२८, गडा मारी
पमा संल न रहेको स ब धमा वादी प बाट भरपद खाग िब यवसाय, गादर पुजा मगर िव. नेपाल
माण ततु हन सके को देिखँदैन । ततु मु ाको सरकार
बरामदी मचु ु का, परी ण ितवेदन, ितवेदकह को
लाहरे भ ने गादर पज
ु ा मगरले आ नो
बकप , ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा २०६० साल माघ मिहनामा .ड बरबहादरु
बयानलगायतका माणको आधारमा िनज ितवादी जा, च का जेठा भ ने मिु बहादरु पनु , सूयबहादरु
लागु औषध िब िवतरणको कायमा मितयारस म पनु भएर िनकु जको भवानीपरु न दनताल ए रयामा
रहेको भ ने देिखने । कसरु मा ठहर भई सजाय गदा गडा मारी ताि लङ भोटेलाई िब गरी मैले
कसरु दारको सो आपरािधक कायमा रहेको भूिमकालाई
.२५०००।– (पि चस हजार) पाएको हँ । मैले
माणको आधारमा िव ेषण गरी सोही अनपु ातमा मारेको अि तम पटकको गडा यही नै हो भनी गडा
सजाय ग रनु पन ह छ । कसरु मािणत हँदैमा सबै मारेको र खाग िब बाट आिथक लाभ िलएको हो भनी
कसरु दारलाई मु य कसरु दारसरह समान सजाय ग रनु आफूले गरेको कसरु मा सािबती भई बयान गरेका र
यायोिचत नहने । ितवादी लागु औषधको कारोबारमा िनजले उ लेख गरेको थानमा चोरी िसकारीले गडा
मु य कसरु दारको पमा संल न रहेको भ ने त ययु
मारी खाग काटी लगेको भ ने िमित २०६०।१०।२०
माणको अभावमा अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको को घटना थल कृित लास जाँच मचु ु का र िमिसल
सािबती बयानकै आधारमा िनजलाई मु य कसरु दार संल न आधार माणह बाट लाहरे भ ने गादर पज
ु ा
ठह याई सजाय ग रनु उपयु नदेिखने ।
मगरले राि य िनकु ज तथा वन जङ् गल संर ण ऐन,
तसथ, सु काठमाड िज ला अदालतबाट २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) को कसरु अपराध
ितवादी शेरे भ ने समु न िधताललाई लागु औषध गरेको पिु भएको देिख छ । तसथ राि य िनकु ज
िब िवतरणसमेतको कायमा मितयारस म रहेको तथा वन जङ् गल संर ण ऐनको दफा २६(१) को
ठह याई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा कसरु गरेको देिखँदा दफा २६(१) बमोिजम १५ वष
१७ अनस
ु ार अपराध गरेबापत हने सजायको आधी कै द र .१,००,०००।– ( . एक लाख) ज रवाना गन
२(दईु ) वष ६(छ) मिहना कै द र १०,०००।- (दश गरी भएको िचतवन राि य िनकु ज कायालय, कसरा
हजार पैयाँ) ज रवाना गन गरी िमित २०६८।१।१९ िचतवनको फै सला िनज ितवादीका हकमा सदर
मा भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत गन गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सलालाई
पाटनले िमित २०७०।१।८ मा गरेको फै सला िमलेकै अ यथा गनपन
ु देिखएन । अतः पनु रावेदन अदालत
देिखँदा सदर हने ।
हेट डाबाट िमित २०६९।३।२६ मा भएको फै सला
इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इजलास अिधकृत : जयराम े ठ
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २४ गते रोज ३ शभु म् । क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल माघ २५ गते रोज ५ शभु म् ।
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२
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी जनकपरु को फै सला अ यथा नदेिखने ।
अिनलकुमार िस हा, ०६९-CR-१५९८, कत य
ितवादीह राम अिशष यादव, िच रेखा
यान, नेपाल सरकार िव. िच रेखा देवीसमेत
देवी, बाबु साहेव भ ने सरोजकुमार यादव, गोपाल भ ने
वारदात गोली हारबाट भएको छ । कामे वर यादव र हसेनी कवारीको हकमा अिभयोग
वारदातको ज रया नरेश यादव र गणेशी यादवका दाबीबाट सफाइ िदने ठहर भएको सु महो री िज ला
िबच ज गा स ब धमा भएको िववादका बारेमा अदालतको िमित २०६९।६।१६ को फै सलालाई सदर
मतृ कले एक प िलई िम न निदएको कारण भ ने गन गरेको िमित २०७१।९।३० मा पनु रावेदन अदालत
देिख छ । सु ले र पनु रावेदन अदालतले सफाइ िदएका जनकपरु बाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यथ ितवादीह ले मतृ कलाई गोली हा ने हनाउने इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
स ब धमा य संल नता रहेको भ ने देिखँदैन । के बल क यटु र: ेमबहादरु थापा
ितवादी प का मािनसह रहेको कारणले समूहगत इित संवत् २०७४ साल माघ २५ गते रोज ५ शभु म् ।
पोल गरेको आधारमा कसरु दार ठहर गनु यायोिचत
३
नहने । ितवादीह उपर ितवादी नरेश यादव र मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सरु े कुमार यादवले अनस
ु धान अिधकारीसम को अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-००२२, जबरज ती
बयानमा पोल गरी बेहोरा लेखाई िदए तापिन करणी, रनिजत राई िव. नेपाल सरकार
अदालतमा बयान गदा यी ितवादीह उपर पोल गरेको
जाहेरवालीको बकप , घटना िववरण
देिखँदैन । िनज ितवादीह उपर परेको जाहेरी, कागजका लेखमाया मगरको बकप तथा वयम्
मौकामा कागज गन यि ह समेतको मौकाको ितवादीको अदालतको बयानसमेतबाट िनजको
कागज एवम् बकप समेतबाट यी ितवादीह ले अनस
ु धानको बयान पिु भएको देिखयो । जहाँस म
मतृ कलाई कत य गरी मानमा के क तो भूिमका िनवाह र सीको सरु मा पीिडतमािथ चढे ज तो ला छ भनी
गरी वारदातमा संल नता रहेको सो त य यिकन गरी िजिकर िलए तापिन ितवादी वयम् पीिडतको घर
खल
गएको अव था छ । पीिडतको ि थित हेदा लाटी,
ु ाउन सके को नदेिखने ।
कसैले कुनै यि उपर दोष वा अिभयोग िहँड्डुल गन नस ने अव थाक सु त मनि थितक
लगाउँछ भने यसरी दोष वा अिभयोग लगाउन मा रहेको भ ने जाहेरीमा उ लेख भएको तथा िनज
पया हँदनै , सो कुरा माणको आधारमा पिु पिन पीिडतको शारी रक परी ण स ब धमा मेची अ चल
गनपछ
ु । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार अ पतालबाट िनजको मानिसक अव था ठीक नभएको
फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को कसरु मािणत भनी उ लेख भई आएको देिख छ । य ती पीिडतलाई
गन भार वादीको हनेछ भ ने उ लेख भएको पाइ छ घरिभ लगी करणी गदाकै अव थामा फे ला परेको
सोअनस
ु ार वादीले कसरु मािणत गन सके को देिख छ । यसरी के बल अपराधबाट उ मिु पाउने
पाइँदैन । िनज ितवादीह को इ कारी बयान अिभ ायले बेसरु मा रहेको अव थामा आरोिपत कसरु
िनजह को सा ीबाट समेतबाट पिु भएको अव था गरेको भनी उ लेख गदमा जबरज ती करणीज तो
देिखँदा के बल शङ् का र अनमु ानकै भरमा मा कत य ग भीर फौजदारी अपराधबाट सफाइ पाउने आधार
यानज तो ग भीर अपराधमा सजाय गनु यायोिचत हन नस ने ।
नदेिखँदा यी ितवादीह को हकमा आरोिपत कसरु मा
उि लिखत सबदु माणह को िववेचनाबाट
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर भएको सु पीिडत प रवितत नाम ‘छ’ लाई ितवादी रि जत
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राईले जबरज ती करणी गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती देिखएबाट पिन पनु रावेदन अदालतको फै सलाले
करणीको महलको १ नं. को कसरु मा ऐ.महलको ३(५) तोके को दािय वलाई वीकार गरी बसेको मा नु पन ।
नं. अनस
Joint Venture का साझेदारम येका धम
ु ार ५ वष कै द र ऐ.महलको ३ क. नं. बमोिजम
थप ५ वष कै द हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत एस. िनमाण सेवाको ो. धमलाल तामाङ ठे कामा
इलामको िमित २०७२।७।१७ को फै सला िमलेकै िसिजत दािय वबाट पि छन िम दैन । वादीलाई
देिखँदा सदर हने ।
के ही रकम बझ
ु ाउन बाँक रहेको त यलाई वयम्
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
पनु रावेदकले वीकार गरेकै देिख छ । तसथ ठे कामा
क यटु र: देवीमाया खितवडा
िनमाण साम ी आपूित गरेबापत बझ
ु ाउनु पन रकम
इित संवत् २०७४ साल माघ ११ गते रोज ५ शभु म् । पनु रावेदकले समेत ितनु बझ
ु ाउनु पन नै हने ।
४
अतः ितवादी डालबहादरु मगरबाट समेत
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना वादीलाई रकम भराई िदने गरी भएको काठमाड िज ला
धान म ल, ०७२-CI-००६४, रकम िदलाई पाऊँ, अदालतको िमित २०७०।०९।१० को फै सलालाई
धमलाल तामाङ िव. रामकृ ण उ ेती
के ही उ टी गरी ितवादीह धम एस िनमाण सेवाका
िनमाण काय स प न गनका लािग आव यक ो. धमलाल तामाङ, े डस क
सन क पनीको
पन िनमाण साम ी वादी रामकृ ण उ ेतीले स लाई स चालक बालकृ ण बढु ाथोक र रिफना क
सन
गरी आएको कुरा िमिसल संल न िबल भरपाइबाट ा.िल.का स चालक रिवनकुमार जोशीबाट िफराद
देिख छ । उ िबल भरपाइमा धम एस िनमाण दाबीमा उि लिखत रकमम ये .२४,५३,०००।सेवाको छाप लगाइएको देिख छ । धम एस िनमाण दामासाहीले भराई िलन पाउने ठह याई पनु रावेदन
सेवाबाट अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बयान गदा वादीले अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१०।२० मा भएको
िनमाण साम ी आपूित गरेको कुरालाई वीकार गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
देिख छ । यसैगरी, िज ला अदालतमा िमित इजलास अिधकृत: आन दराज प त
२०७०।९।३ मा पनु रावेदकले कागज गदा वादीलाई क यटु र: ेमबहादरु थापा
के ही रकम िदन बाँक रहेको र सो रकम िद छु इित संवत् २०७४ साल काि क २३ गते रोज ५ शभु म् ।
भ दाभ दै िवप ी आफै ँ ले कलह उ प न गरी िववाद
उ प न भएको हो । मैले िनजलाई िदनु पन रकम िद न
इजलास नं. ६
भनेको छै न भनी वादीलाई रकम िदनु पन कुरालाई
वीकार गरेको पाइने ।
१
पशपु ित े िवकास कोष तथा रिफना मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
क स सन, े डस क स सन, धम एस िनमाण अिनलकुमार िस हा, ०७१-CR-११६३ र ०७१सेवाको संयु उप म (Joint Venture) क पनीको CR-१०८४, जबरज ती करणी, िव ासच चौधरी
िबच पशपु ित दि ण ढोकादेिख वनकालीस म सडक, िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िव ासच
ढल तथा िव तु ् लाइन सधु ार तथा िनमाण काय गनका चौधरी
लािग ठे का स झौता भएकोमा उ संयु उप मका
ितवादी िव ासच चौधरीले पीिडतलाई
ठेकेदारम येका े डस क स सन क पनी र पिहलेदिे ख जबरज ती करणी गद आएको, पीिडत
रिफना क सन ा.िल. ले पनु रावेदन अदालतको गभवती भई ितवादीबाट पीिडतलाई जबरज ती
फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन नगरी बसेको करणी गन कायको िनर तरता रहेको भ ने कुरा िकटानी
32

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, असोज - १
जाहेरी दरखा त र पीिडत बटु वल (५) को कागजबाट देिखँदनै । यस अव थामा ितवादी िव ासच
समेत देिखन आएको छ । यी १५ वषक अवोध तथा चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
िन न आय तरक बािलकालाई पटकपटक जबरज ती ३(क) नं. बमोिजम थप सजाय गनु मनािसब र यायोिचत
करणी भएको भनी यी ितवादीलाई िकटान गनको
मा न निमली वादी नेपाल सरकार तथा ितवादी
ु
अ य कुनै कारण देिखँदैन । ितवादीले पूव रसइवीको पनु रावेदनतफका िव ान् कानून यवसायीह को बहस
कारण आरोप लगाएको भने पिन यसलाई पिु गन तथा वादी नेपाल सरकार तथा ितवादीको पनु रावेदन
अ य कुनै माण नदेिखएबाट उ बयान बेहोरा िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िव सनीय छै न । पीिडतको भाइ मदनसमेतले
अतः िववेिचत आधार, कारणह बाट
अनस
ऐन,
ु धानको िसलिसलामा र अदालतमा समेत आई ितवादी िव ासच चौधरीलाई मल
ु क
ु
ियनै ितवादीको पिहचानसाथ िकटानी पमा आरोप जबरज ती करणीको महलको ३ नं. बमोिजम ६(छ)
लगाएको स ब धमा यी ितवादीले स तोषजनक वष कै द र ऐ. १० नं. बमोिजम पीिडतलाई ितवादीबाट
पमा यसलाई ख डन गन सके को नपाइएबाट िनज
.२०,०००।- (बीस हजार) ितपूित भराई पाउने
पीिडत बटु वल (५) अ कसैको कारणबाट गभवती गरी भएको सु प देही िज ला अदालतको िमित
भएको भ नेतफ कुनै व तिु न तक रहेको नदेिखने । २०७०।५।२० को फै सला सो हदस म सदर हने र
पीिडत बटु वल (५) गभवती भएको ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
अव था अि तम पटक करणी हँदा काशमा आएको ३(क) नं. बमोिजम थप ५ (पाँच) वष कै द गन गरेको
देिखँदैन । मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको हदस म सु अदालतको फै सला िमलेको नदेिखँदा
३(क) कानूनी यव थाको अथ हेदा जबरज ती करणी सो हदस म सो फै सला उ टी हने ठह याई भएको
हँदाको अव थामा गभवती भ ने साधारण तवरबाट पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०७१।४।१८।१
छु न स ने वा य परी णबाट पिु भएको वा को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पीिडतको आ नो जानकारीमा रहेको हनु पन कृितको इजलास अिधकृतः महे साद भ राई
देिख छ । गभवती भएको कारण पीिडत शारी रक क यटु र : िवनोदकुमार बिनया
पमा ितवाद गन मता कम भएको अव था िथयो इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभु म् ।
भनी अिभयोग प मा आरोप छै न । गभवती भएको
२
भ ने त य घटनाप ात् वैशाख २७।२८ गतेितर मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
वा यकम ल मी था कहाँ जाँदा जाँच गनपछ
ु भनी पु षो म भ डारी, ०७३-CR-००६३, जबरज ती
२०७०।२।१ मा जाँच गदा मा गभवती भएको पिु
करणी, रमेश सुनार िव. नेपाल सरकार
भएको छ । यसअिघ गभको कुरा काशमा आएको
पीिडत सिु तरहेको रातको अव थामा
वा पीिडत आफै ँ ले अनभु ूित गरेको अव था देिखएको ितवादी आई कपडा जबरज ती खोली मलाई
छै न । गभवती भएको सामा य ल ण काशमा आएका जबरज ती करणी गरेको र भोिलप ट २३ गतेका
वा अनभु ूित भएको भए ितवादीले उ मिु पाउन स ने िदन घरमा कोही नभएको अव थामा समेत िनज
अव था िथएन । तर घटना भएको के ही समयपिछस म ितवादीले र सी सेवन गरी मलाई मेरो हात समाई घर
काशमा नआएको गभको िवषयलाई वाभािवक पमा कोठामा लगी डर धाक देखाई जबरज ती करणी गरेको
गभवती भएको थाहा जानकारी हँदाहँदै जबरज ती भ ने बेहोरासिहतको पीिडत संकेत नं. ५२ (ण) ले
करणी गरेको भनी िव ास गरी सजाय ग रहा नु गरेको घटना िववरण कागजलाई पिु हने गरी “There
उ जबरज ती करणीको ३(क) नं. को मनसाय was lacerated teared hymen so there was
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sexual intercourse in the past” भ ने वा य जबरज ती करणी महलको १ र २ नं. िवपरीतको
परी ण ितवेदन र बािलकाको क याजाली याितएको कसरु मा ऐ. महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ वष कै द
िथयो भ ने वा य परी ण गन िचिक सकको सु सजाय र ऐ. महलको २ नं. बमोिजम हाडनाता करणी
अदालतमा गरेको बकप बाट देिखँदा पीिडतलाई गन महलमा लेिखएको सजायसमेत थपी सजाय हने
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको कुरा पिु हन हँदा हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोिजम हने
आउने ।
थप कै द १०(दश) वषसमेत गरी १८ (अठार) वष कै द
ततु वारदातमा हाडनाताको स ब धमा सजाय हने र ितपूितबापत ४०,०००।- (चािलस
जबरज ती करणी भएको पिु हनाले ितवादीले हजार पैयाँ) समेत िनज ितवादी रमेश सनु ारबाट
जबरज ती करणी महलको १ र २ नं. िवपरीत कसरु पीिडतलाई भराउने भनी ठहर गरेको सु यूठान
गरेको हँदा ऐ.३(२) नं. बमोिजम ८ वष कै द र हाडनाता िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
पन आ नै छोरीलाई करणी गरेको हनाले िनज अदालत तल
ु सीपरु को िमित २०७२।९।२२ गतेको
ितवादीलाई हाडनातामा करणी गनको महलको १ फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नं. को कसरु गरेबापत १० (दश) वष कै द सजायसमेत इजलास अिधकृत: महे साद भ राई, िहरा माया अवाल
थप गरी ज मा १८(अठार) वष सजाय हने ठहर गरेको इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
पनु रावेदन अदालत तल
३
ु सीपरु को फै सला मनािसब नै
देिखने ।
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
जबरज ती करणी र हाडनातास ब धी ड बरबहादरु शाही, ०७०-CR-०४९४, नाता
करणीको यव था मल
ु क
ु ऐनमा छु ाछु ै महलमा कायम, िटकाराई े िव. िव मराज े
यसस ब धीको कसरु गरेमा हने सजायको यव था
बढु ासु बा मि दरमा िववाह गरेको भ ने
प पमा गरेको पाइ छ । ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, कुरा का पिनक भएको भनी ितवादी िव मराज
द ड सजायको १० नं. ले खत पटक खापी सजाय गनु े ले वादी दाबीलाई इ कार गरेको देिख छ । यसरी
पदा जनु ऐनको ठूलो सजाय सजाय छ सोही ऐनले मा
ितवादीले आफूले वादी िटकाराई े िसत िववाह
सजाय गनपदछ
ु भनी िलएको नका स ब धमा िनणय गरेकै कुरामा इ कार गरेको अव थामा बिु झएका
गनपदा,
कानूनले ट पमा हाडनाता करणी भए कणबहादरु को भनाइ अ य वत
माणबाट पिु
ु
गरेको ठहरेमा हाडनाता करणी गनको महलबमोिजम नभएस म माणमा िलन िम ने पिन भएन । वादीका
थप सजाय गनपदछ
भनी िव ाियक कानूनले प सा ीले वादी र ितवादीह लो ने वा नीज तो भई
ु
लेखेको अव थामा जबरज ती करणीअ तगत सजाय िहँड्ने गरेको भनी लेखाए पिन वादीले भनेअनस
ु ार भनी
भइसके पिछ हाडनातामा कसरु कायम गरी थप सजाय बकप गरेबाट वादी ितवादी लो ने वा नी नै हन्
हनु पन होइन भ ने िजिकरको आधारमा ितवादीलाई भनी िकटानीसाथ भ न नसके को र वादीले बढु ासु बा
सजायमा छुट गन मनािसब देिखन नआएकोले मि दरमा गई िववाह गरेको भनी िफरादमा उ लेख गरे
अिभयोग माग दाबीबमोिजम जबरज ती करणी र पिन यसरी िववाह गरेको भ ने देिखने माण पेस गन
हाडनाता करणी दवु ैतफ ितवादीलाई सजाय हने ठहर सके को पिन नदेिखने ।
गरेको पनु रावेदन अदालत तल
वादीका सा ीह ले पिन िकटानीसाथ वादी
ु सीपरु को फै सलालाई
अ यथा मा न निम ने ।
ितवादी लो ने वा नी हन् भनी लेखाउन नसके को,
तसथ: मािथ िववेिचत आधार एवम् बिु झएका कणबहादरु राइले लेखाइिदएको बेहोरा अ य
माणबाट ितवादी रमेश सनु ारलाई मल
ु क
ु ऐन, वत माणबाट पिु हन नसके को र िववाह भएको
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भिनएको िमितप ात्का िलखतमा वादीका पितको िलङ् ग वेश गराई वीय खलन नगरेको, पीिडतको
नाम कणबहादरु राई भ ने देिखएको अव थामा के बल ित ा र योिन दे दा ितवादीलाई उ ेजना आई
पेस भएका फोटाह को आधारमा मा ितवादीले िलङ् ग खडा भएकोले योिन बािहर िलङ् ग द दा वीय
वादीलाई िववाह गरेको भनी वादी ितवादीिबचको लो ने खलन भएकोलाई जबरज ती करणी नै भएको हो
वा नीज तो संवेदनशील नाताका िवषयमा अनमु ान भनी मा न सिकने अव था छै न । तथािप ितवादीले
गरी बो न िम ने नहँदा सु मोरङ िज ला अदालतले योिनमा िलङ् ग वेश गराउन खो दा निछरेपिछ पीिडत
वादी ितवादीिबच लो ने वा नीको स ब ध कायम रोएकोले योिन बािहरै िलङ् ग दलेको कुरामा ितवादी
हने ठहर गरेको फै सला उ टी गरी वादी दाबी नपु ने सािबत रहेबाट उ पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला
यथ ितवादी तपसी कुम भएको जबरज ती
अ यथा नदेिखने ।
करणी मु ामा (ने.का.प.२०६३, अङ् क ९, िन.नं.
तसथ मािथ िववेिचत आधार माणबाट ७७६२ मा) ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा
सु मोरङ िज ला अदालते वादी दाबीबमोिजम ितवादीको सो काय जबरज ती करणीको उ ोग
वादी ितवादीिबच लो ने वा नीको नाता कायम हने गरेकोस म देिखने ।
ठहर गरेको फै सला उ टी गरी वादी ितवादीह िबच
ततु मु ामा िमित २०६८।८।१ गतेको
िमित २०६२।११।२१ मा िववाह गरेको पिु गन वारदातमा िमित २०६८।८।१८ मा जाहेरी परी िमित
माण वादीले पेस गन नसके को भ ने आधारमा वादी २०६८।८।२९ मा मा वा थ परी ण भएको र
ितवादीिबच नाता कायम नहने भनी वादी दाबी पु न पीिडतको वा य रा ो भएको, पीिडतको शारी रक
नस ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको परी ण ितवेदनमा योिनको अव था सामा य भएको
िमित २०६८।१२।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर रहेको, क याजाली न याितएको, शरीरमा संघषको
हने ।
िच र योिनिभ बािहर वीयको संकेत नरहेको भ ने
इजलास अिधकृत : महे साद भ राई
उ लेख हँदा यस अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन
क यटु र : ेमबहादरु थापा
िन सा दान गदा आधार िलएको ने.का.प.२०६३,
इित संवत् २०७४ साल पस
ु १६ गते रोज १ शभु म् । अङ् क २, िन.नं. ७६५२ र ने.का.प.२०६६, अङ् क
४
५, िन.नं. ८१४२ मा ितपािदत िस ा तको त य र
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ततु मु ाको त य फरक फरक देिखँदा सो आदेशमा
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१७२३, जबरज ती आधार िलएको निजर ततु मु ाको त यसँग
करणी, नेपाल सरकार िव. उ मकुमार तामाङ
आकिषत हनस ने नदेिखने ।
ततु मु ामा ितवादी उ मकुमार
यस अव थामा िनज ितवादीलाई के क तो
तामाङको बयान तथा पीिडतको बकप बाट समेत सजाय हने भ ने स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
ितवादीले पीिडतको योिन बािहर िलङ् ग दलेको करणीको ५ नं. मा जबरज ती करणी गन उ ोग
भ नेस म देिख छ । शारी रक परी णबाट पीिडतको गरेको करणी गन भने पाएको रहेनछ भने जबरज ती
क याजाली न याितएको तथा योिनको अव था करणी गनलाई हने सजायको आधारमा सजाय ह छ
सामा य रहेको भ ने योिनिभ र बािहर वीयसमेत भ ने यव था रहेको पाइ छ । ततु मु ाका पीिडत
नरहेको देिखएबाट समेत ितवादीले पीिडतको योिनमा बािलक ४ वषक भ ने देिखयो । जबरज ती करणीको
िलङ् ग िछराई करणी गरेको भ ने नदेिखने ।
महलको ३(१) मा १५ वषभ दा मिु नक बािलका भए
ततु मु ामा ितवादीले पीिडतको योिनमा दश वषदेिख प वषस म कै द सजाय हने यव था
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रहेको पाइ छ । तर ततु मु ामा पीिडत ४ वषक जबरज ती करणी गरेको देिखने ।
देिखएको हँदा यिद ितवादीलाई जबरज ती करणी
अपाङ् गता भएक पीिडतलाई करणी
गरेको ठहरेको भए उ महलको ३(१) बमोिजम िनज गरेतफ जबरज ती करणीको महलको ३(क) नं.
ितवादीलाई यूनतम दश वष कै दको सजाय हनेमा बमोिजम सजाय नगन गरेको पनु रावेदन अदालत
िनजले जबरज ती करणीको उ ोग गरेको देिखँदा पोखराको फै सला िमलेन भ ने िजिकरका स ब धमा
िनज ितवादीलाई सोही महलको ५ नं. बमोिजम हेदा, पीिडतक आमा प रवितत नाम “ग” कुमारीले
आधा ५ वष कै दको सजाय हने ठहर गरेको सु मोरङ मेरो १२ वषक छोरीलाई मेरो बबु ा नाताका यि ले
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन जबरज ती करणी गरेको भनी मौकामा जाहेरी िदएको
अदालत िवराटनगरको फै सला अ यथा नदेिखँदा वादी देिख छ । जाहेरवालीले मौकामा जाहेरी िदँदा पीिडत
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन छोरी मानिसक पमा अपाङ् गता भएको भनी उ लेख
नसिकने ।
गरेको पाइँदैन । िनजको अदालतसम को बकप मा
तसथः िववेिचत आधार, माण र कानूनी समेत पीिडत छोरी मानिसक पमा अपाङ् गता रहेको
यव थासमेतको आधारमा सु मोरङ िज ला भनी भ न सके को नदेिखने ।
अदालतले ितवादी उ रकुमार तामाङलाई मल
यसरी आिधका रक िनकायबाट पीिडत
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको ५ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष अपाङ् ग रहेको माण वादी प ले पेस गन नसके को र
कै द सजाय हने ठहर गरेको फै सलालाई पनु रावेदन वयम् पीिडतको आमाले िदएको जाहेरी र अदालतमा
अदालत िवराटनगरबाट सदर हने ठहर गरेको िमित गरेको बकप मा अपाङ् गताको कुरा उ लेख नभएको
२०६९।१०।१८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर अव थामा के बल सजिमनलगायतका के ही यि ले
हने ।
पीिडत अपाङ् ग रहेको भनी भनेकै आधारमा मा
इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
ितवादीलाई अपाङ् गतातफ सजाय गनु कानूनत:
क यटु र: ेमबहादरु थापा
निम ने ।
इित संवत् २०७४ साल पस
अत: ितवादीलाई जबरज ती करणीको
ु १६ गते रोज १ शभु म् ।
३(क) नं. बमोिजम थप सजाय नगन गरेको सु
इजलास नं. ७
िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत पोखराको िमित २०७१।१२।१० को फै सला
१
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-१५५२, क यटु र: हकमाया राई
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. लाटु िव.क.
इित संवत् २०७५ साल साउन २२ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादी िव म भ ने लाटु िव.क.ले आफै ँ ले
२
ज माएको छोरीको छोरी (नाितनी) लाई जबरज ती मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी
करणी गरेको कसरु थािपत भई जबरज ती करणी आन दमोहन भ राई, ०७३-CR-१६०४,
र हाडनातातफ सजाय गरेउपर ितवादीको यस जबरज ती करणी तथा हाडनाता करणी, िमनबहादुर
अदालतमा पनु रावेदनप पन आएको देिखएन । यसरी काक िव. नेपाल सरकार
ितवादीले पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला
ितवादीले अदालतसम कसरु मा पूण
वीकार गरेको अव थामा ितवादीले पीिडतलाई
पमा इ कार रही बयान गरे तापिन मौकामा बयान गदा
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पीिडत धािदङ २४(४) लाई घरमा ए लै देखेर मलाई
पीिडत ि टिवहीन “ख” वगको अपाङ् ग
करणी गन मन लागेपिछ िनजसँग करणी गन मा दा रहेको कुरा पीिडतले पेस गरेको िमिसल संल न
पीिडतले ह छ भनेर भनेपिछ सहमितमा एक पटक अपाङ् गता भएको यि को वैयि क िववरणको
शारी रक स पक राखेको हो । जबरज ती करणी गन फोटोकपीबाट देिखयो । उ प रचयप कही ँकतैबाट
काय भएको छै न । पीिडत आँखा नदे ने र मेरो भितजी बदर भएको देिखँदैन । पीिडत र ितवादीिबच नाता
नाता पन यि हो भनी बेहोरा लेखाएको पाइयो । रहेको कुरा वयम् ितवादीले अदालतसम को
ितवादीले मौकामा बयान गदा सहमितमा करणी बयानमा समेत उ लेख गरेबाट ितवादीले वीकार
गरेको भने तापिन अदालतसम करणी गरेको होइन गरेको कुरामा माण ऐन, २०३१ को दफा ४ बमोिजम
भनी बेहोरा लेखाएको पाइ छ । पीिडतको वा य माण बु नु नपन हँदा थप िववेचना ग ररहन नपन ।
परी ण ितवेदनमा Vagina posterior Vanginal:
अत: ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
wall tear which was sutured with cat gut.
करणीको महलको ३(५) अनस
ु ार ५(पाँच) वष कै द,
Hymen: lacaration at 6 O’clock position at सोही महलको ३(क) अनस
ु ार ५(पाँच) वष कै द र
the stage of healing.
हाडनाता करणीको महलको ३ नं. अनस
ु ार ६ मिहना
Opinion: Nature of Injury Found on her कै द हने र पीिडतलाई .एक लाख ितपूित िदलाई
hymen and vagina suggest that they are the िदने गरी सु धािदङ िज ला अदालतबाट भएको
result of recent forcefull sexual intercourse िमित २०७२।८।२८ को फै सला सदर गन गरी उ च
भनी उ लेख भएको छ । यस अव थामा पीिडतउपर अदालत, पाटनबाट िमित २०७३।६।११ मा भएको
करणी भएको कुरा पिु हन आउने ।
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
जबरज ती करणीको वारदातको माणको इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
कडी भनेको वयम् पीिडत ह छ । अक कडी भनेको क यटु र: हकमाया राई
पीिडतको शारी रक परी णको रपोट हो । जबरज ती इित संवत् २०७५ साल साउन २२ गते रोज ३ शभु म् ।
करणीज तो फौ दारी अपराधमा पीिडतले य
३
गरेको कुरा मह वपूण माणको पमा हे र छ । पीिडत मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी अिनलकुमार
वयम् घटना वारदातको च मिदद गवाह पिन हो । िस हा, ०७३-CR-०१२६, जबरज ती करणी,
यहाँ य दश को पमा रहेक पीिडत वयम्ले नेपाल सरकार िव. िन ल पौडेल
ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको कुरा
अिभयोग दाबी पिु ट गन माणका पमा
दसाई अदालतमा समेत आई बकप गरेको देिख छ । वादी प ले अिघ सारेको पीिडत जाहेरवाली प रवितत
िनजको बकप लाई िनजको मौकाको वा य परी ण नाम ४७(च) कुमारीको अदालतसम को बकप हेदा
ितवेदन र घटना थल मचु ु काले पिन पिु गरेको ितवादीले मलाई जबरज ती करणी गरेको छै न ।
छ । यिद पीिडतउपर जबरज ती करणी नभएको भए ितवादीले सजाय पाउने पन होइन भनी अनस
ु धानको
पीिडतले आजीवन सामािजक पमा दाग ला ने गरी िसलिसलामा िदएको जाहेरीको ठीक िवपरीत हने गरी
जबरज ती करणीज तो जघ य अपराधमा मौकामा र बकप गरेको पाइयो । यसबाट जाहेरवालीले मौकामा
अदालतमा आई ितवादीले जबरज ती करणी गरेको िदएको जाहेरी बेहोरा समिथत हन आएको देिखन
हो भनी आरोप लगाउनु पन कुनै कारण िव मान आएन । य तै पीिडतक आमा प रवितत नाम ४७(ए)
देिखँदैन । यस अव थामा पीिडतलाई ितवादीले कुमारीले अदालतसम बकप गदा २०७१।११।३०
जबरज ती करणी गरेको कुरा थािपत हन आउने ।
गते म, मेरी छोरी जाहेरवालीसँग ि स होटलमा
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िथएँ । िन ल पौडेलले प रवितत नाम ४७(च) करणी गरेको भ ने कुरा झु ा हो, िमित २०७१।११।३०
कुमारीलाई जबरज ती करणी गरेको भ ने कुरा गते म िन लसँग एउटै कोठामा िथएँ भनी ितवादीको
झठु ा हो । िन ल पौडेललाई सजाय हनु हँदैन भनी इ कारी बयानलाई समथन गरी बकप गरेको
अनस
ु धानका ममा गरेको कागज बेहोराको िवपरीत देिख छ । यस अव थामा पीिडत वयम्ले जबरज ती
हने गरी बेहोरा उ लेख गरेको पाइने ।
करणी भएको छै न भनी अदालतमा उपि थत भई
पीडक ितवादी िन ल पौडेलको वा य वत पमा बकप गरेबाट र िवशेष को बकप बाट
ितवेदन हेदा िनजको िलङ् ग तथा शरीरको भागमा समेत जबरज ती करणी भएको मािणत नहँदा
कुनै घाउ चोटपटक तथा िनलडाम लागेको छै न । ितवादीउपरको आरोप मािणत हनक
ु ो स ा आरोप
शरीर तथा कपडामा कुनै रगत तथा योिनरस के ही खि डत हन गएको ।
नपाइएको भ ने उ लेख छ भने पीिडतको वा य
अतः अिभयोग दाबीबाट ितवादी िन ल
परी ण ितवेदन हेदा िनजको शरीरको भागमा पौडेललाई सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत
कुनै घाउ चोटपटक तथा िनलडाम लागेको छै न । बटु वलबाट िमित २०७२।८।८ मा भएको फै सला
क याजाली याितएको छ । योिन सिु नएको र घाउ िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
चोट लागेको छै न । िनजको शरीर र कपडामा कुनै इजलास अिधकृत: सिु दपकुमार भ राई
रगत तथा वीय के ही नपाइएको भ ने उ लेख भएको क यटु र: उ रमान राई
देिखयो । पीिडतको शारी रक परी ण गन डा.िनशा इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभु म् ।
नेपालले अदालतमा आई बकप गदा पीिडत
४७(च) कुमारीको छातीमा टोके को दागह , शरीरमा
इजलास नं. ८
िनलडामह , योिन सिु नने, कोतारेको दागह
नभेिटएको तथा शारी रक स पकबाहेक एथलेिट स
१
खे ने साइि लङ गन औ ंलालगायतका व तहु
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
घस
ु ाउने गदा पिन क याजाली याितन स छ भनी िव भर साद े , ०७०-MS-००१५, अदालतको
उ लेख गरेको पाइ छ । पीिडतले अदालतमा बकप अवहेलना, भूिमराज िनरौला िव. अिनल जोशीसमेत
गदा सवाल जवाफ १४ मा मैले कुटर चलाउने कारण
िनवेदकको भनाइअनस
ु ार िवप ी यूज २४
य तो रपोट देिखएको हन स छ भनी उ लेख गरेको टेिलिभजनले यसरी सा रत ग रएको भिनएको साम ी
देिखयो । यस अव थामा अ य कारणबाट पिन पीिडतको आफू र आ नो पाट लाई गाली गलौज गरी तथा
क याजाली याितएको हनस ने त य पिु हन आयो । बेइ जत गरी त काल हन गइरहेको संिवधानसभाको
यसरी जबरज ती करणी गरेको भ ने मौकाको जाहेरी र िनवाचनमा आफूह लाई ितकूल असर पान सा रत
पीिडतको अनस
ु धान अिधकारीसम भएको िकटानी ग रएको भ ने भएकोमा सो संिवधान सभाको कायसमेत
जाहेरीलाई अ य माण ारा समिथत गरेको नदेिखने । स प न भइसके को छ । यसैगरी यसै िवषयलाई िलएर यी
ितवादी िन ल पौडेलले अदालतसम िनवेदकले गाली बेइ जती मु ासमेत काठमाड िज ला
बयान गदा मैले पीिडत भिनएक जाहेरवाली अदालतमा दयर गरी मु ा िवचाराधीन अव थामा
प रवितत नाम ४७(च) कुमारीलाई जबरज ती करणी रहेको भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिखन
गरेको होइन भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरेको आएको छ । सो स ब धमा यी िनवेदकले अ यथा
पाइयो । िनज ितवादीका सा ी िव णु साद यौपानेले भ न सके को पाइँदैन । यसरी यसै िवषयलाई िलएर
ितवादी िन ल पौडेलले जाहेरवालीलाई जबरज ती चलेको गाली बेइ जती मु ा चिलरहेको अव थामा
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सो मु ामा ठहरेबमोिजम हने नै देिख छ । िलिखत बझ
ु ाउन जाँदा बझ
ु ी निलएकोमा २०६४ सालको
जवाफ तुतकताले अदालतको आदेशको अव ा कुतबाली धरौटी रािखपाउँ भनी यथ अिनल साद
गरेको पिन छै न र भिव यमा पिन गन छै न भनी िलिखत साहले भूिमसधु ार कायालय, बारामा िमित
जवाफ िदएको प र े यमा िवप ीह लाई अदालतको २०६४।११।३० िनवेदन िदँदा धरौटी बु न िमलेन भनी
अवहेलनामा सजाय ग रपाउँ भ ने िनवेदन माग उ िनवेदन दरिपठ भएको अव था देिख छ । तसथ,
दाबीअनस
ु ार िवप ीह लाई अदालतको अवहेलनामा उि लिखत दरिपठको बेहोराबाट यथ अिनल साद
सजाय गनपन
साहले मोहीको हैिसयतले आ नो कानूनी दािय व नै
ु देिखन नआउने ।
अतः यस अदालतबाट अ त रम आदेश पूरा गरेन भनी भ न निम ने ।
जारी भएको रट िनवेदन नै खारेज हने गरी यस
अतः मािथ िववेिचत त य र स मािनत
अदालतबाट आदेश जारी भई अ त रम आदेशको सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतबाट
औिच यता नै समा त भइसके को, संिवधान सभाको मोहीले िनवेदन दाबीको ज गाको कुतबाली नबझ
ु ाएको
िनवाचनमा ितकूल असर पान गरी हा ो िव मा आधारमा मोही िन कासन गन गरी भूिमसधु ार
सामा ी ततु ग रएको भिनएकोमा सो िनवाचन पिन कायालय, बाराबाट िमित २०७०।१।८ मा भएको
स प न भइसके को, िवप ीह ले आफूह ले अ त रम िनणय ने.का.प. २०६२ िन.न. ७५४९ पृ ६७० मा
आदेशको अव ा गरी िनवेदक िव कुनै ामक ितपािदत निजरको आधारमा िमलेको नदेिखँदा उ टी
समाचार सारण गरी अदालतको अवहेलना नगरेको भई मोही िन कासन ग रपाउँ भ नेस मको िनवेदन
भनी उ लेख गरेको, यसै िवषयलाई िलएर गाली माग दाबी पु न नस ने ठह याई पनु रावेदन अदालत
बेइ जती मु ासमेत यी िनवेदकले दायर गरी उ मु ा हेट डाबाट िमित २०७२।१२।२२ मा भएको फै सला
कारबाहीको अव थामा रहेको भ ने देिखएको र सोमा िमलेके देिखँदा सदर हने ।
ठहरेबमोिजम हने नै भएकोज ता मािथ उि लिखत इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
आधार कारणह बाट िवप ीह ले अदालतको क यटु र: मि दरा रानाभाट
अवहेलना गरेको भ ने देिखन आएन । यसैले िनवेदन इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २२ गते रोज ६ शभु म् ।
मागअनस
३
ु ार िवप ीह लाई अवहेलनामा सजाय गन
िमलेन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
खितवडा, ०७१-CI-१३८४, अंश दता चलन,
क यटु र: िसजन रे मी
कमलबहादुर लामा िव. च बहादुर लामासमेत
पनु रावेदक वादी र ितवादीह को हेट डा र
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ११ गते रोज २ शभु म् ।
२
काठमाड को िव णु बढु ािनलक ठमा घर ज गा रहेको
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी त य िमिसलबाट देिख छ । मूल पु ष िभमबहादरु
िव भर साद े , ०७३-CI-१२३४, मोही लामाका ५ छोराह म ये जेठा रामबहादरु लामाको
िन कासन गरी कुतबाली भराइ पाऊँ, ल मण साद नाउँमा हेट डामा रहेको ज गा र.नं.१८९ बाट
साह तेली िव. अिनल साद साह
िक ाफोड गरी रामबहादरु लामा, ततु मु ाका वादी
दाबीको िक.नं. १७२ को ज. िव. ०-११-० र कमलबहादरु लामा र यथ ितवादी कमलबहादरु
िक.नं.१७५ को ०-३-३ ज गामा यथ अिनल साद लामािबचमा जनही ११/११ क ाका दरले िमित
साह मोही भएको कुरामा कुनै िववाद रहेको २०३७।११।१३ गते िलखत पा रत गरी िलने िदने काय
देिखएन । साथै, ज गाधनीलाई घरसारमा नै बाली भएको देिख छ । अ य अंिशयारह च बहादरु लामा,
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बलबहादरु लामा र आमा ठूलीमाया लामालाई उ
नामसारी गरी हक भोग कायम गन यी पनु रावेदक
हेट डाको ज गा भाग लगाएको देिखँदैन । च बहादरु वादीसमेतले म जरु ीनामा गरी हक छाडी िदएको
लामासमेतले काठमाड िव णु बढु ािनलक ठ गा.िव.स. देिखएबाट यी वादी ितवादीह पिहलेदेिख घरसारमा
मा रहेको घरज गा भोग गरी आएको भ ने देिख छ । छु िभ न भई बसेको भ ने नै देिखन आउने ।
यसबाट वादी कमलबहादरु समेत ३ भाइले हेट डामा
व.रामबहादरु लामाको ीमती ितवादी
र च बहादरु ले काठमाड मा आआ नो भागको सानमु ाया लामाले ितउ र िफराउँदा २०३९
स पि छुट्याई अलग-अलग यवहार गरी आएको सालमा आपसी सहमितबाट िविभ न िलखत पा रत
देिख छ । पनु रावेदक वादी र ितवादीह िबचमा गरी ज गाको चोसोमोसो, नरम गरम िमलाई हालस म
पिहले नै नरमगरम िमलाई घरसारमा अंशब डा भई आ-आ नो अंश भागको ज गा िविध यवहार िमलाई
अलगअलग यवहार भएको भ ने कुरा िनजह को अलगअलग भोगचलन गरी आएका छ भनी उ लेख
यवहारबाट मािणत हन आएको पाइने ।
गरेको देिख छ । यथ ितवादीह बलबहादरु लामा
काठमाड िव णु बढु ािनलक ठ गा.िव.स. वडा र च बहादरु लामाले आ नो नाममा कायम रहेको
नं. ७ख िक.नं. ८, ३२ र १०० को ज गाह वादी स पि आ ना छोराछोरीह को नाममा छु ाई िदएको
ितवादीक आमा ठूलीमायाको िमित २०५१।१२।१८ िमिसलबाट देिखन आउँछ । यसबाट हेट डामा रहेको
मा मृ यु भएपिछ िमित २०५८।१०।२६ मा ितवादीह
ज गा यी पनु रावेदक वादीसमेतका ३ अंिशयारको
च बहादरु लामा र बलबहादरु लामाको नाममा नामसारी भागमा र काठमाड मा रहेको घरज गा च बहादरु
भई आएको िमिसलबाट देिख छ । यसरी नामसारी गदा लामा र बलबहादरु लामा तथा िनजह क आमाको
अ य अंिशयारह व. रामबहादरु लामा, पनु रावेदक भागमा हने गरी घरसारमा अंशब डा गरेको भ ने नै
वादी कमलबहादरु लामा र यथ ितवादी ेमबहादरु
यवहार माणबाट देिखन आउने ।
लामासमेतले हक दाबी छाडी यथ ितवादीह
पनु रावेदक वादी कमलबहादरु लामाले
च बहादरु लामा र बलबहादरु लामाका नाउँमा २०३७।११।१३ मा र.नं. १८९ बाट आ नो भागको
नामसारी गन म जरु ी गरी िमित २०५८।१०।२८ ज गा ीमतीको नाममा दताफारी छु ाई िलएकोसमेत
मा िनवेदन िदई सनाखत सिहछापसमेत ग रिदएको देिख छ । ५ जना अंिशयारको नाममा रहेको स पि
पाइयो । उ म जरु ीको कागजमा काठमाड िज ला हेदासमेत अ वाभािवक पमा धेरै वा थोरै भागमा
िव णु गा.िव.स. वडा नं. ७क का िक.नं. ८, ३२ र परेको भ ने पिन देिखँदैन । हेट डा बसेका ३ जना
१०० का ज गामा हामी दाजभु ाइ रामबहादरु लामा-१, अंिशयारले यहाँ रहेको १-१३-० ज गा िक ाकाट
ेमबहादरु लामा-१ र कमलबहादरु लामा-१ समेत जना गरी जनही ११ क ा िलएको देिख छ । काठमाड मा
३ ले आमा ठूलीमायाको नाम क ा गरी च बहादरु बसोबास गन अ य अंिशयारले सो कुरालाई अ यथा
लामा र बलबहादरु लामाको नाममा संयु पज
ु ा नभनी वीकार गरेको पाइयो । त कालीन अव थामा
िदएमा आ नो हक छोड् ने म जरु ीनामासाथ छोडप एक जना अंिशयारले हेट डामा ११ क ा ज गा पाउँदा
ग रिदएका छ । पिछ कुनै कारको उजरु बाजरु गरेमा काठमाड ब ने च बहादरु लामा, िनजक आमा
यसै कागज ारा बदर ग रिदएमा हामीह को म जरु ी तथा भाइ बलबहादरु लामासमेत ३ जनाको भागमा
छ भ ने उ लेख भएको देिखयो । उपयु कागजबाट काठमाड िव णु बढु ािनलक ठ गा.िव.स. को लगभग
काठमाड मा रहेका यथ ितवादीह बलबहादरु ४ रोपनी ज गा छुट्याई अंशब डा गरेको देिख छ ।
लामा र च बहादरु लामालाई आमाको नामको ज गा त कालीन मू याङ् कनका ि ले हेदा पिन यसबाट
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वादी कमलबहादरु लामासमेतलाई मका परेको देिखँदा सदर हने ।
देिखँदैन । भाग शाि त दामासाहीले नै ब डा लगाइएको इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
पाइयो । वादी ितवादीह ले आआ नो नाउँमा क यटु र: िसजन रे मी
रहेको स पि लामो समयदेिख आ-आ नै त रकाले इित संवत् २०७५ साल भदौ १७ गते रोज १ शभु म् ।
भोगचलन गरी दता फुटाई आ-आ नो नाममा नापी यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
दता कायम गरेकोसमेतका सम त यबाट वादी फै सला भएका छन्:
ितवादीह िबच अंशब डा भएको िथएन भनी मा न
§ ०७१-CR-१२४५,
जालसाजी,
िम ने नदेिखने ।
कमलबहादुर लामा िव. बलबहादुर लामासमेत
अत: वादी ितवादीह ले घरसारमा
§ ०७१-CR-१२४६,
जालसाजी,
अंशब डा गरी भोगचलन गरेको भ ने कुरा हेट डामा
कमलबहादुर लामा िव. च बहादुर
व.रामबहादरु लामाको नाममा रहेको ज गा ३ जना
लामासमेत
अंिशयार वा िनजको प रवारका नाउँमा दता फारी गरी
§ ०७१-CR-१२४७,
जालसाजी,
आ-आ नो नाउँमा कायम गरी नापीसमेत गरी भोगचलन
कमलबहादुर लामा िव. बलबहादुर लामासमेत
गरी आएको देिखएको, हेट डामा बसेका अंिशयारह ले
§ ०७१-CI-१३८३, हालैको बकसप िलखत
आआ नो छु ाछु ै यवहार गरेको देिखएको, वादी
बदर, कमलबहादुर लामा िव. च बहादुर
ितवादीको आमाको मृ यपु िछ आमाको नाउँको ज गा
लामासमेत
काठमाड मा रहेका यथ ितवादीह बलबहादरु
§ ०७१-CI-१३८५, अंशब डा िलखत दता
लामा र च बहादरु लामाको नाउँमा हक कायम गन यी
बदर, कमलबहादुर लामा िव. च बहादुर
पनु रावेदक वादीसमेतका अंिशयारले म जरु ी गरी हक
लामासमेत
छाडी िदएको देिखएको, वादी ितवादीह को नाउँमा
४
कायम भएको घर ज गा समानपु ाितक र नरम गरम मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी ई र साद
िमलेकोसमेत देिखएको, लामो समयको अ तरालस म खितवडा, ०७२-CI-१२५७, अंश चलन, अ सरा
िभ निभ न बसी आएको अव थामा अिहले आएर गोठे िव. म ते गोठेसमेत
मा मु ा गरेको देिखएको तथा हेट डामै रहेक यथ
कुनै यि ले कसैलाई याहार-सस
ु ार
ितवादी सानीमाया लामाले समेत घरसारमा ब डा गरी गरी वा के ही कुरा गरी रझाएकोमा सोबापत रिझने
आ-आ नो गरी भोगचलन गरी नापी न सासमेत गरेको यि ले रझाउने यि लाई खस
ु ीले कुनै स पि
हो भनी ितउ रमा उ लेख गरेकोज ता आधार हक छाडी िदएमा य तो स पि बकस ह छ । तर
माणबाट यी पनु रावेदक वादी कमलबहादरु लामाले यी ितवादीह ले के कुन काम गरेबापत भजगोिव द
२०३३ सालमा नै घरसारमा अंशब डा गरी अंश िलई धानबाट उ स पि हालैको बकसप भएको हो
िभ न बसेको भ ने नै देिखँदा िनजले ितवादीह बाट भ ने कुरा िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदैन । यस
पनु : अंशब डा गन पाउने देिखन आएन । तसथ मािथ कार नाता स ब ध पिन नभएको र भजगोिव दले यी
उि लिखत सम आधार माणबाट वादी दाबी पु न ितवादीह मैया के शरी गोठे र िनमलादेवी गोठेलाई नै
नस ने ठह याई भएको सु िज ला अदालतको बकसप िदनपु न औिच यपूण आधारसमेत नदेिखएको
फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट अव थामा बकसप लेिखएको कारणले मा िनजी
िमित २०६८।१०।१९ मा भएको फै सला मनािसब स पि भ नु मनािसब नहने ।
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बकसप को कागज हेदा िक.नं. २५४ र यसको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहरी सु िज ला
२५५ को ज गा भ ने मा उ लेख भएको देिख छ अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै देिख छ । िक.नं.
तर िमिसल सामेल संयु नामको कागज र तायदाती २५४ र २५५ को घर ज गालाई हालैको बकसप बाट
फाँटवारी हेदा सो ज गामा घरसमेत रहेको भ ने देिखन आएको देिखँदा सो स पि बाट वादीले अंश पाउन
आउँछ । उ ज गामा बनेका घरह के -कुन िनजी नस ने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
ोतबाट बनेको भ ने यी ितवादीह ले लेखाउन िमित २०७२।५।२१ को फै सला सो हदस म उ टी
देखाउन सके को अव था छै न । यस अव थामा उ
भई उ िक.नं. २५४ र २५५ को घरज गासमेतबाट
ज गामा िनिमत घरह सगोलकै आजनबाट िनमाण वादीले अंश पाउने ।
भएको हो भ ने पिु हने ।
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
पनु रावेदक वादी गौरी नारायण गोठेबाहेकका क यटु र: िसजन रे मी
यि ह का िबचमा यी िनजी आजन भनी हाल दाबी इित संवत् २०७५ साल भदौ १७ गते रोज १ शभु म् ।
ग रएका िक ाह म ये िक.नं. ४९८ को घरज गा
५
मदन गोठेको ीमती मंगलादेवी कासल
ु ा गोठेको मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
नाममा, िक.नं. २५४ को घरज गा मोहनकाजीको िसंह राउत, ०७१-CR-११०९ र ०७१-RCीमती मैयाके शरी गोठेको नाममा यथावत् कायम ०१४५, कत य यान, नेपाल सरकार िव. कै लास
रा ने र िक.नं. २५५ को घरज गा िनजलादेवी गोठे र यादवसमेत र नेपाल सुरकार िव. िनमला यादव
र जनादेवी गोठेको संयु नाममा रा ने गरी यवहारले
य दश हँ भनेका जाहेरवालाले पिहलो
ब डा गरेको देिखएबाट िनजी आजनको भ ने भनाइ जाहेरीमा िनमला यादवले कुटिपट गरी मारेको भनी यी
खि डत भएबाट यी वादीलाई मा उ स पि बाट ितवादीह कै लाश यादव र जगराम यादवको बारेमा
वि चत गनु यायको रोहमा िम ने नदेिखने ।
कुनै उ लेख गन नसके को अव थामा दो ो जाहेरीमा
वादी र ितवादीह को िबचमा रीतपूवक मा यी ितवादीह को समेत संल नतामा कत य गरी
अंशब डा भएको भ ने पिु हन नसके को अव था र मारेको भनी उ लेख गरेको देिख छ । य देखेको हँ
िववािदत िक.नं. २५४ र २५५ को ज गासमेत यी भ ने जाहेरवालाले पिहलो जाहेरीमा कुनै कुरा उ लेख
ितवादीह ले हालैको बकसप बाट ा गरेको देिखए नगनु र पिछ अक जाहेरी िदई अ य ितवादीह को
तापिन सो बकसप िदने र िलनेिबचको स ब धबाट समेत संल नता रहेको िथयो भनी उ लेख गनलाई
ु
बकसप को औिच यता पिु गन नसिकरहेको िव सनीय मा न सिकने अव था नरहने ।
अव थामा उ िववािदत स पि मा समेत यी
हरी चौक वगहीले इलाका हरी कायालय,
वादीसमेतको अंश ला ने नै देिखन आउँछ । पनु रावेदन कृ णनगरलाई लेखेको प मा समेत िनमला यादवको
अदालत पाटनबाट िववािदत िक.नं. २५४ र २५५ को संल नतामा कुटिपट भएको बिु झएको भनी उ लेख
ज गाबाट वादीले अंश नपाउने ठहर गरी भएको फै सला भए पिन सो कुरा िमिसल सामेल अ य माणबाट पिु
सो हदस म मनािसब मा न िम ने नदेिखने ।
भएको पाइँदैन । घटना िववरण कागज गनह गु साद
तसथ उपयु बमोिजमका माण र कोरी र राम साद कोरीले ३ नै जना ितवादीको
त यह को आधारमा वादी ितवादीका िबचमा संल नतामा कुटिपट भएको भने पिन उ भनाइलाई
यसअिघ रीतपूवक अंशब डा भएको नदेिखएकाले अदालतमा उपि थत भई बकप गरी समथन गराउन
िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको सके को देिखँदनै । व तिु थित मचु ु का कागज गनह
िमित कायम गरी स पूण स पि लाई ५ भाग लगाई कृपाशंकर ितवारी, रामसिजवन ितवारी र मु नाथ
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ितवारीले ३ जना ितवादीह को संल नतामा कुटिपट कागज गनका
ु साथै अदालतमा बकप गरेको
भएको भ ने सनु ी थाहा पाएको हो देखेको होइन भनी देिख छ । घटना िववरणका मािनसह गु साद कोरी
उ लेख गरेका र िनजह ले अदालतमा उपि थत भई र राम साद कोरीले ितवादी िनमला यादवसमेतले
बकप गरेकोसमेत नदेिखएबाट िनजह को भनाइलाई कुटिपट गरेको भनी उ लेख गरेको देिख छ । यसबाट
समेत माणमा हण गन निम ने ।
ितवादी िनमला यादवले मतृ क र िनजको बिहनीले
ितवादीह ले अदालतमा वारदातमा संल न गाली गरेको िवषयमा त काल उठेको रसका कारण
रहेकोमा इ कार रही बयान गरेको र िनजह को मतृ कलाई कुटिपट गरेको भ ने िनजको अनस
ु धान
बयानलाई िनजका सा ीह ले समेत समथन गरेको अिधकारीसम को बयान पिु भइरहेको अव था
देिखएको छ । ितवादी िनमला यादवले अनस
ु धान छ । िनज ितवादी िनमला यादवले आ नो भै ँसीले
अिधकारीसम कै लाश यादवको स म संल नतामा गहँ खाएको िवषयमा मतृ कसँग भएको िववादको कारण
वारदात घटाएको भनेपिन अदालतमा बयान गदा सो आवेशमा आई त काल ा बाँसको ल ी र ढुङ्गाले
कुरा उ लेख गरेको देिखँदैन । य तो अव थामा हार गरेको र सोही चोटको कारण उपचारको ममा
सोचिवचार गरी िदएको दो ो जाहेरी र सोही मतृ कको मृ यु भएको देिखन आउने ।
बेहोराअनु प हने गरी िनजको छोरी तारजहाँ
ितवादी िनमला यादवले मतृ कलाई मानु पन
खाँले गरेको संदहे ा मक बकप मा को आधारमा पूव रसइवी िथयो भनी कुनै माण वादी प ले पेस गन
िनज ितवादीह लाई दोषी करार गन मनािसब सके को देिखँदैन । खेतमा रहेको गहँ भसीले खाइिदएको
देिखँदैन । कत य यानज तो ग भीर फौजदारी िवषयमा भएको सामा य िवषयमा िनजह िबचमा िववाद
कसरु मा त यगत आधारिबना शङ् का र अनमु ानको भएकोस म देिखएको अव था छ । ितवादीले धा रलो
भरमा ितवादीह लाई सजाय गनु फौजदारी यायको हितयार हार गरी कुटिपट गरेको नदेिखई त काल
मा य िस ा तिवपरीत हन जाने हँदा िनजह लाई ा ल ी र इँटाका टु ाबाट आ मण गरेको देिखँदा
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनु रावेदन ितवादी िनमला यादवले मतृ कलाई मान िनयतले
अदालतबाट भएको फै सलालाई अ यथा मा न हार गरेको नभई त काल उठे को रसइवीका कारण
निम ने ।
हार गरेको पिु हन आयो । यान मान मनसायले नै
घटना थल मचु ु कामा ितवादी िनमला कुटिपट गरेको भ ने िमिसल संल न माणबाट पिु हन
यादवसमेतले कुटिपट गरेको भनी उ लेख गरेको नसके को र यान िलनपु नस मको इवी पिन नरहेको
थानमा माटो धसा रएको, संघषका संकेतह
र लिु किछपी हानेको भ ने पिन नदेिखएको अव थामा
देिखएको भ ने उ लेख भएको देिख छ । लास जाँच िनज ितवादी िनमला यादवलाई मल
ु क
ु ऐन,
कृित मचु ु कामा मतृ कको दायाँ आँखा िकनारमा यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
चोट रहेको भ ने देिख छ । शव परी ण ितवेदन गनु मनािसब नदेिखई िनज ितवादीलाई ऐ. १४ नं.
हेदा Abrasion Right Fore Head भ ने उ लेख बमोिजम सजाय गनु िवधाियकाको मनसायअनु प
भएको देिख छ । मतृ कको मृ यु टाउको (िनधार) मा हने ।
लागेको चोटको कारण हन स छ भनी शव परी ण
तसथ उपयु
माणह को आधारमा
ितवेदन गन डा. अनपु ा पो ेलले अदालतमा बकप
ितवादीह कै लास यादव र जगराम यादवलाई
गरेको देिख छ । मतृ कको बिहनी तारजहाँ खाँले सु अदालतबाट सफाइ िदने गरी भएको फै सला
ितवादीसमेतको िमलेमतोमा कुटिपट भएको र सोही सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
कारण मृ यु भएको भनी अनस
ु धान अिधकारीसम २०७१।५।३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
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सदर हने ठहछ । ितवादी िनमला यादवलाई मल
अव थामा जोकहा गाउँ प चायतले अनिधकृत पमा
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम चलन पज
ु िदँदमै ा उ ज गामा भोगका आधारमा
सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित मा यी पनु रावेदक ितवादीह को थायी वािम व
२०७१।५।३ मा भएको फै सला के ही उ टी भई िनज कायम हन स ने नदेिखने । नापीको िफ डबक
ु मा
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ िक.नं. २३९ मा सावजिनक इनार भनी उ लेख भएको
नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय हने ।
र अदालतबाट भएको न सा मचु ु काबाट समेत न.नं.
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
४ मा इनार र फुसको भि कएको घर पाइप (चापाकल)
क यटु र: िसजन रे मी
समेत रहेको देिखँदा िववािदत न.नं. ४ िक.नं. २३९
इित संवत् २०७४ साल काि क १ गते रोज ४ शभु म् । को ज गा यी पनु रावेदक ितवादीको भ न िम ने
६
देिखएन । न.नं. ४ िक.नं. २३९ को ज गा नापीको
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी बमकुमार िफ डबक
ु मा सावजिनक देिखएको, सो ज गा यी
े , ०७१-CI-११४६, सावजिनक इनारको ज गा पनु रावेदक ितवादीह का नाममा दता नभएको भ ने
बनाएको घर टहरा हटाई चलन, सुरशे राउत कुम समेत त य िनिववाद पमा रहेको छ भने दता हने ि यामा
िव. िभखारी राउत कुम
रहेको अव थासमेत नभएकोमा वादी दाबीबमोिजम
िववािदत िक.नं.२३९ को ज गाको सु फै सला गनपनमा
सु िज ला अदालतले वादी दाबी
ु
िमिसल संल न नापी शाखा रौतहटको िफ डबक
ु पु न स दैन भनी गरेको फै सला उ टी गरी वादीको
उतार फारामको मािणत ितिलिप हेदा, जोताहाको पनु रावेदन िजिकरबमोिजम उ न.नं. ४ िक.नं. २३९
नाममा इनार भनी उ लेख गरेको र कै िफयत को ज गा सावजिनक कायम गरी उ ज गामा यी
महलमा यो इनारको ज गा सावजिनक हो भनी बेहोरा पनु रावेदक ितवादीह ले बनाएको भि कएको फुसको
जनाएको देिखयो । सु िमिसल संल न रहेको िमित घर हटाउने गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको
२०६९।६।१९ को न सा मचु ु का हेदा न सा फै सलालाई अ यथा मा नु पन नदेिखने ।
कै िफयतमा न.नं. ४ मा िक.नं. २३९ को िववािदत
तसथ, उि लिखत आधार माणबाट सु
इनार र भि कएको फुसको घर पाइप (चापाकल) अदालतबाट भएको न सा मचु ु काको न.नं. ४ िक.नं.
समेत भएको िववािदत ज गा हो भनी उ लेख गरेको २३९ को ज गालाई वादी दाबीबमोिजम सावजिनक
देिख छ । सो न.नं. ४ को े फल ०-०-४-३ कायम गरी ितवादीले बनाएको भि कएको फुसको
उ लेख भएको देिख छ । उ िक.नं. २३९ को घर हटाइिदने गरी फै सला गनपनमा
वादी दाबी पु न
ु
ज गा पनु रावेदक ितवादीह का नाममा दता भएको स दैन भनी सु रौतहट िज ला अदालतबाट िमित
वा दताको ि यामा रहेको भ ने देिखँदैन भने यी २०६९।९।१६ मा भएको फै सला उ टी गरी वादी
पनु रावेदक ितवादीह ले उ ज गा आ ना नाममा दाबीअनस
ु ार उ न.नं. ४ िक.नं. २३९ को ज गालाई
दता भएको भनी भ न र सोको माण पेस गन सके को सावजिनक कायम गरी ितवादीले बनाएको घर हटाई
पिन नदेिखने ।
िदनेसमेत ठह याई पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
गाउँ प चायतलाई सावजिनक ज गालाई िमित २०७१।८।८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
संर ण गन अिधकार मा कानूनले अिधकार िदएको सदर हने ।
र सावजिनक ज गा कसैलाई ह ता तरण गन वा उपरिज ार: िशवलाल पा डेय
भोगचलन गन िदने अिधकार रहेको देिखँदैन । य तो इित संवत् २०७५ साल साउन २८ गते रोज २ शभु म् ।
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पूवतयारी के ही नभएको, दईु गाउँले समूहिबच भएको
इजलास नं. ९
वादिववादमा मौली गाउँका मतृ क कृ णबहादरु र
सलौरा गाउँका यी ितवादीह को िबचमा झगडाको
१
ममा के ही गदा वा कसैको चोटले मतृ क घाइते भई
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. उपचारका ममा िनजको मृ यु भएको छ । ितवादीह
ी ई वर साद खितवडा, ०७०-CR-०३२१, आफूले वारदात नघटाएको भनी इ कार रहेका र यसै
आवेश े रत ह या, नेपाल सरकार िव. सीताराम चौधरी ितवादीले हानेको चोटबाट मतृ क घाइते भएका हन्
ततु वारदातमा यी ितवादीह आ ना भनी िमिसलबाट पिु नभएको र दवु ै प बाट यि
गाउँका मािनसह को समूहका तफबाट वारदात घाइते भएको भ ने कुरा घा जाँच फारामबाट देिखएको
थलमा उपि थत भएको अव था छ । दईु प िबच त य, प रि थितबाट उ वारदातमा कताले नसोचेको
पर पर िववाद कुटाकुट र हानाहान भएको त यमा अिनि छत प रणाम अथात् भिवत य यानको वारदात
िववाद छै न । घटना थलमा लाठीह बरामद भएको हन गएको देिखने ।
मचु ु काबाट देिख छ । मतृ क कृ णबहादरु को लास
फौजदारी अपराध हनको लािग आपरािधक
मचु ु का हेदा िनजको शरीरको टाउको टु पीको काय (Actus reus) र आपरािधक मनसाय (Mens
व रप र एक मा चोट भएको र सोमा पाँचवटा टाँका rea) दईु त वको िव मानता रह छ । आपरािधक
लगाएको भ ने देिख छ । मृ यक
ु ो कारण Due कायमा मनसायको कुन कृितको िव मानता रहेको छ
to head injury भ ने देिख छ । यसरी १२/१२ भ ने कुराले सजाय िनधारणमा मह वपूण ह छ । सोको
जना ितवादीलाई एकै पटक रस उठ् ने अव था आधारमा नै अपराधको गा भीय मापन गरी दािय व
िसजना भई एकै ठाउँ टाउकोमा हार गरेको िवषय बहन गराउने ग र छ । अिनि छत वा अ जानमा
पिन िव सनीय देिखएन । य तै उ मतृ कलाई भएको कायमा कतालाई कम िज मेवार तु याउनको
लागेको चोट कसले हार गदा लागेको हो भ ने पिन लािग मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको ५ र ६ नं.मा
खु दैन । फौजदारी यायमा शङ् काको सिु वधा य तो कायलाई भिवत यको सं ा िदएको देिख छ ।
ितवादीमा जाने िस ा त सव वीकाय नै छ । साथै
ततु वारदातमा पिन कता (Doer) ितवादीह को
फौजदारी कसरु मा ितवादीमािथको अिभयोग योजना, मनसाय र क पनाभ दा बािहरको अक मात
िन:स देह पमा मािणत गन भार वादी प मा िनिहत घटना घट् न गएको देिखयो । अिनि छत कायबाट
रहने ह छ । सो कुरा माण ऐन, २०३१ को दफा २५ भएको कसरु लाई ग भीर कसरु मानी ठूलो द ड ग रनु
मा प पमा उ लेख गरेको छ । ततु मु ामा यो, यी यायस मत हन नस ने ।
ितवादीले हार गरेको यो य तो चोटबाट नै मतृ कको
घटना थलमा ितवादीह १२ जना
मृ यु भएको भ ने कुरा वादी प ले मािणत गन सके को रहेका र वारदात िसजना गन कुन ितवादीको क तो
देिखँदैन । सोबाट ततु वारदातमा यानस ब धीको भूिमका रहेको भनी यायकताले िमिसल संल न
१४ नं. को अव था नदेिखने ।
माणको मू याङ् कनबाट कसरु को मा ा िनधारण गरी
ितवादीह को समूह र मतृ कका गाउँलेको सजाय गन स ने नै ह छ । ततु वारदातमा पिन
समूहिबच दोहरो कुटिपट हानाहानको कारण ला न यानस ब धीको ६(२) नं. बमोिजम ितवादीह को
गएका चोटका कारण मतृ कको मृ यु भएको, यसै कसरु को मा ाको आधारमा िनजह लाई फरक फरक
ितवादीले हानेको चोटबाट नखल
ु े पिन उ वारदातमा कै दको सजाय िनधारण भएको देिख छ । पनु रावेदन
ितवादीह को संल नता रहेको, मान योजना तथा अदालतको सो फै सला ितवादीह ले िच बझ
ु ाई
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बसेको अव थामा फरकफरक कै द सजाय गरेतफ पीिडत बिवन के .सी.लाई हात खु ामा हार गरेका
अब िवचार हन स ने ि थित पिन रहेन । तसथ हन् यी अ य ितवादीह ले फलामको रड योग गरी
ितवादीह उपरको यानस ब धीको महलको १४ ग भीर घाइते बनाएको भनी मौकाको जाहेरी बेहोरा
नं. दाबीको वारदातलाई भिवत यमा प रणत गरी तथा कागज बेहोरालाइ समथन गद सोहीबमोिजम
यानस ब धीको ६(२) नं. बमोिजम सजाय गरेको अदालतमा उपि थत भई बकप गरेको देिख छ ।
सु अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन तर यी ितवादीह कुलदीप के .सी. समेतले धा रलो
अदालत तल
ु सीपरु को फै सलालाई अ यथा भ न हितयार योग गरी कुटिपट गरेका हन् भनी प ट
निम ने ।
पमा भ न सके को देिखँदैन । य तै पीिडतको
अत:
ितवादीह ले
यानस ब धी घाउ जाँच के स फाराममा पिन धा रलो हितयारको
महलको ६(२) नं. बमोिजम कसरु गरेको ठह याई चोटबाहेक अ य घाउ चोटह रहेको भ ने देिखएको
ितवादीम येका सीताराम चौधरी, बस त छै न । यी जाहेरवाला तथा य दश ओम साद
चौधरी, पनु ाराम चौधरी, राजे चौधरी र मनोज सवु ेदी, िदलबहादरु े ठ, रिव बढु ासमेतले पीिडत
चौधरीसमेतलाई १ वष कै द गरी ितवादी बस त बिवन के .सी.सँग ितवादीह अजनु गु ङ र कृ ण
चौधरीको उमेर १५ वषको भएकोमा िनजलाई गु ङको परु ानो रसइवी रहेको र सोही रसइवीका
सोको आधा सजाय ६ मिहना कै द हने भए तापिन कारण िनज अजनु गु ङ र कृ ण गु ङले खक
ु ु री तथा
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) तलवारले हार गरेको भ ने बेहोरा लेखाई िदएको
ले सजाय थगन गद ितवादीम येका भरत चौधरी, देिख छ । यी कुलिदप के .सी. समेतका ितवादीह ले
ेमलाल चौधरी र दीपक गौतमलाई उ महलको समेत धा रलो हितयारले चोट छाडेका हन् भनी भ न
६(२) नं. बमोिजम ६ मिहना कै द र . ५००।- सके को पाइँदैन । ितवादीम येका अजनु गु ङसँग
ज रवाना गरी ितवादीम येका भीमबहादरु चौधरी, पीिडत बिवन के .सी.को पूरानो रसइवी रहेको भ ने
संजीव चौधरी, भरत आचाय र न दु भ ने न दलाल कुरा िमिसल संल न अजनु गु ङको जाहेरीले वादी
चौधरीलाई जनही ९ मिहना कै द र . ५००।– नेपाल सरकार ितवादी बिवन के .सी.समेत भएको
ज रवाना हने ठह याएको सु दाङ देउखरु ी िज ला यान मान उ ोग मु ाको फै सलाको ितिलिपबाट पिु
अदालतको िमित २०६७।१२।७ फै सला सदर गरेको हन आएको छ । साथै यी ितवादीह कुलिदप के .सी.
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को िमित २०६९।९।२२ समेतले अदालतमा बयान गदा आरोिपत कसरु मा पूण
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इ कारी रहेको देिख छ भने िनजह को इ कारी बयान
इजलास अिधकृत : टेकराज जोशी
समिथत हने गरी िनजका सा ीले अदालतमा उपि थत
क यटु र: संजय जैसवाल
भई बकप समेत ग रिदएको देिखने ।
ितवादीह ले कसरु मा पूण इ कार रही
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् ।
२
बयान गरेको अव था एकातफ छ भने अक तफ
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी जाहेरवालालगायतका य दश ह ले अजनु गु ङ र
ई वर साद खितवडा, ०७१-CR-०९९०, यान कृ ण गु ङले नै खक
ु ु री र तरबारले हार गरेको भनी
मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. कुलिदप के .सी.समेत कागज एवं बकप ग रिदएको देिख छ । पीिडतको घाउ
य दश भिनएका जाहेरवाला माधव जाँच के स फाराम धा रलो हितयारले लागेकोबाहेक
िघिमरे र ओम साद सवु ेदीले ितवादीम येका अजनु अ य घाउ चोटह नदेिखएको भ ने छ । साथै पीिडत
गु ङले खक
ु ु रीले र ितवादी कृ ण गु ङले तरबारले विवन के .सी.सँग फरार ितवादीह अजनु गु ङ
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र कृ ण गु ङको पूव रसइवी रहेको कारण वारदात
३
घटेको मु ाको सम िववरणबाट देिख छ । मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
िनजह बाहेक अ य ितवादीह सँग रसइवी ई र साद खितवडा, ०७१-WO-०७०८, उ ेषण
रहेको भ ने देिखन आएन । साथै यान मान उ ोग / परमादेश, िमनादेवी यादव िव. लालबहादुर साह
(Attempt to murder) मा दरु ाशययु मनसाय, सुडीसमेत
योजना, तदअनु पको तयारीप ात् सिु नि त
िनवेदक र फुसी यादव छु िभ न नभई
उ े यमा पु ने ममा ते ो प को ह त ेप रहनु एकाघरका बहु ारी ससरु ाको नाता भएको बेहोरामा
यान मान उ ोगको िनिम अिनवाय मािन छ । कुनै िववाद रहेको छै न । ससरु ा फुसी यादवले वादी
वारदातमा ते ो प को उपि थित देिखँदैन । पीिडत लालबहादरु साह सडु ीलाई िमित २०६०।२।४ मा
विवन के .सी.समेतले फरार अजनु गु ङलाई पूव कपाली तमसक
ु ग रिदएको देिख छ । सो बेहोरामा
कुटिपट गरेको भ ने त य िमिसलमा देिखएकै कुनै िवमित रहेको पाइँदैन । फुसी यादवले लालबहादरु
छ । अ य ितवादीको घाइतेलाई मान उ ोग गनपन
साह सडु ीसँग ऋण िलएप ात् आ नो नाउँको ज गा
ु
रसइवी िनयत देिखँदैन । यी ितवादीह ले यान िमित २०६२।१०।१७ मा र िमित २०६३।३।९
मान उ ोग गरेको भ ने वारदातको कृितबाट मा राजीनामा िलखतबाट िनवेदकका पित वीरे
देिखँदैन । यसको अलावा फौजदारी मु ामा वादी दाबी यादवलाई सा ी राखी माधरु ी मान धरलाई िब
मािणत गन भार वादी प को हने कुरा माण ऐन, गरेको देिख छ । यसको क रब ५ वषपिछ सोही
२०३१ को दफा २५ मा प उ लेख छ । ततु ज गा ज ताको त तै व पमा माधरु ी मान धरबाट
मु ामा यी ितवादीह उपरको दाबी िनिववाद पमा उ ज गा िमित २०६७।११।६ मा र.नं.३९९९ बाट
मािणत गन सके को नदेिखने ।
हालैदेिखको बकसप को बेहोरा पारी खस
ु ी यादवको
तसथ, यान मान उ ोगको आरोिपत एकाघरको छोरा बहु ारी तथा वीरे यादवको ीमती
कसरु मािणत गन िनि चत माणको अभावमा यी यी िनवेदकले ा गरेको पाइने ।
ितवादीह कुलिदप के .सी., परशु चौधरी, गौरिसंह
लेनदेन मु ाका वादी लालबहादरु साह
महर, समु न के .सी., कुमार भ राई र कुलबहादरु के .सी. सडु ीले िमनादेवीका नामको िक.नं.१३९८, १४००,
लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी सु िज ला १९१, २०४, ५९३ र ५९९ समेत देखाई सोही िक ा
अदालतले िमित २०६८।८।५ को फै सला सदर ज गाबाट लेनदेनको िबगो असल
ु गन िनवेदन िदएको
गरेको हदस म पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को िमित तथा धनषु ा िज ला अदालतबाट उ ज गाह को
२०७०।३।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने र तायदाती प चकृते मू याङ् कन गरी िललामी सूचना
पीिडतलाई परेको घाँ चोटलाई ि गत गदा सरकारी कािशत ग रएको र िमित २०७२।३।१४ गते डाँक
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम िललाम हँदा वादीले आ नो िबगो .४,०८,७९६।– मा
सरोकारवालाले सकार गन आएमा वादी प कायम डाँक िललाम सकार गरी िलएको देिख छ । उि लिखत
गरी कुटिपटतफ कारबाही िकनारा ग रिदने ठहछ । त यमा कसैको िववाद रहेको नपाइने ।
कुटिपटतफ प रणत नगरेको हदस म सो फै सला के ही
फुसी यादवले वादी लालबहादरु साह
उ टी हने ।
सडु ीलाई िमित २०६०।२।४ मा कपाली तमसक
ु
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
ग रिदएको अव था र माधरु ी मान धरबाट उ ज गा
क यटु र: देिवना खितवडा
िमित २०६७।११।६ मा एकाघरक बहु ारीको नाउँमा
इित संवत् २०७३ साल असार २६ गते रोज ३ शभु म् । बकसप गरी याउँदास मको समयमा ससरु ा र बहु ारी
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एकासगोलमा नै रहेको देिख छ । यसमा दवु ै प को
४
अ यथा िजिकर रहेको नपाइने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
एकासगोलमा रही ससरु ाले िलएको ऋणको काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-१३७२, ज गा
भागीदार यी िनवेदकसमेत भएको पाइ छ । एकाघरमा िखचोला चलन, राम दुलारी कापड िव. राम न दन
हँदा ऋण खाएको अव थामा िनवेदकको अंशबाट कापडसमेत
समेत जायजात गरी भ रभराउ गरी िदनपु न अव था
िमिसल संल न िमित २०६३।५।९ गते भई
िसजना हन जाने नै देिखयो । एकाघरका ससरु ाले आएको न सा मचु ु का हेदा िववािदत भनी न सा नं.
कमाएको स पि मा यी िनवेिदकाको जित अंश ५ (क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ) समेत गरी ०-०-१६.४
हक ला छ यसैगरी उनै ससरु ाले िलएको ऋणको ज गा जिनएको छ । सो न सा (क) मा पूव मख
ु को
दािय वमा ियनको पिन समान दािय व रहने । कपाली काठको २ त ले घरसमेत गरी (ख), (ग) र (घ) मा
तमसक
ृ स पि खपडाको फुसको घर हाते पाइपसमेत ितवादी
ु को कागज गरी ऋण िलएपिछ पैतक
अ य ह ता तरण गरी पनु ः हालको बकसप को रामन दन कापडसमेतको भोगमा रहेको भ ने जिनई
िलखतमाफत यी िनवेिदकाको नाउँमा स पि ा सो घर परु ानो रहेको बेहोरा उ लेख भएको देिखने ।
हँदमै ा सो स पि बाट एकाघरको ऋण ितन पन
वादीले ती घरह किहले िनमाण गरेको हो
दािय वबाट उ मिु िम ने गरी अथ गन द ड सजायको सो कुरा िफरादमा उ लेख गन सके को पिन पाइँदैन ।
२६ नं. को कानूनी यव था र उि लिखत िस ा तको वादी ितवादीह दाजभु ाइ नाता पु ताका यि ह
रोहमा िम ने देिखन नआउने ।
भएको र दाजु भाइबाट नै ज गा ा गरे पिन घरह
अतः उि लिखत आधार, कारण, माण, वादीले िनमाण गरेको कुनै माणबाट पिु हन आएको
कानून र ितपािदत िस ा तको रोहबाट िनवेिदका देिखँदनै । सािबक दाता रामे वरकै नाउँमा हँदा
िमनादेवी र लेनदेन मु ाका यी ितवादी फुसी यादव सो घरबास रहेको भ ने ितवादीह को कथन
एकाघर सगोलका बहु ारी ससरु ा भएको र िनजह को यावहा रक र िम दो नै देिखन आउने । ज गा ा
िबचमा अंशब डा भएकोसमेत नदेिखई द ड सजायको गनपु ूव नै घर बसोबास रहेको भ ने िलखतमा उ लेख
२६ नं. बमोिजम सगोलका अंिशयार िमनादेवीको नभए पिन न सा गदा परु ानो घर भ ने जिनएकोले
नाउँको स पि बाट लालबहादरु साह सडु ीको ऋण िलखतमा नलेिखएकै आधारमा मा वादीले ज गा
असल
ु गन योजनको लािग एकाघरक बहु ारीको ा ग रसके पिछ घर िनमाण गरेको होला भनी मा न
नाउँको ज गा िबगोबापत िललामी गन योजनको स नेसमेत नदेिखने ।
रो का रािखएको ज गा फुकुवा गन िमलेन भनी
देवानी मु ामा आ नो दाबी मािणत गन
धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित २०७१।८।२१ भार वादीमा ह छ । आ नो दाबी माणह बाट पिु
मा भएको आदेश सदर गरेको पनु रावेदन अदालत गराउन स नपु छ । सबै दाजभु ाइह को छे उछाउमा घर
जनकपरु को िमित २०७१।९।३ को आदेश याय र बसोबास भएको तर ितवादीको यो िववािदत घरबाहेक
कानूनसङ् गत नै देिखई यी िनवेिदकाको कानूनी हक अ थानमा बसोबास रहेको भ ने माणसमेत रहेको
हनन् भएको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण छै न । सबै अंिशयारको बसोबास एकै ठाउँमा रहेपिछ
परमादेशलगायतको आदेश जारी ग ररहन पन अव था ितवादीको बसोबास पिन सोही थानमा रहनु
नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
वाभािवक नै देिखने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
अत: दाबीको ज गा नाता पु ताको िबचमा
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् । िब यवहार भएको र घर परु ानो हँदा वादीले हक ा
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गनअगावै
ितवादीको बसोबास रहेको पिु हँदा सो घर वादीकै िक.न. १२९ िभ को उ रपि मतफको ज गा
ु
िखचोला गरेको भ न िम ने नदेिखने ।
देिखँदा उ ज गामा ितवादीले घर बनाई िखचोला
तसथ, मािथ उि लिखत आधार, कारण गरेको देिखने ।
र माणबाट वादीले ख रद गनभु दा अगावै
तसथ उि लिखत िववेिचत आधार
ितवादीह को बसोबास रहेको घर िखचोला गरेको कारणबाट सु स री िज ला अदालतबाट िमित
भ न निम ने देिखँदा िखचोला ठहर गरेको धनषु ा २०६३।३।१९ मा भएको फै सला के ही उ टी भई
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न न.नं. ९ मा देखाइएको घरसमेत वादीको िक.नं.१२९
स ने ठह याएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िभ कै ज गामा परेकाले सो न.नं. ९ मा देखाइएको २
िमित २०६७।१।३० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर िमटर घर ज गामा ितवादीले िखचोला गरेको देिखँदा
हने ।
वादीले सो २ िमटर ज गामा भएको िखचोला मेटाई घर
इजलास अिधकृत: के दारनाथ पौडेल, कािलबहादरु उठाई चलन चलाई पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत
सा यू िल बू
राजिवराजबाट िमित २०६६।४।३२ मा भएको फै सला
क यटु र: च शेर राना
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७४ साल काि क १३ गते रोज २ शभु म् । इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
५
क यटु र: देिवना खितवडा
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभु म् ।
धान म ल, ०६७-CI-१५८३, ज गा िखचोला घर
६
उठाई चलन, स यनारायण म डलसमेत िव. बुल ती मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
देवीसमेत
टंकबहादुर मो ान, ०७०-CI-११८६, अब डा ज गा
िक.नं १२९ को ज गा वादीको नाउँमा दता अंश हक कायम दता बदर दता चलन, ह रमोहन साद
भएको त यमा िववाद देिखँदैन । ज गाधनी पज
ु ामा े समेत िव. िव णुमोहन साद े
सोको े फल ०-२-१७ देिख छ । अदालतमा ा
िववािदत ज गाह पैतक
ृ स पि बाट आएको
ायलचेक ितवेदनबाट िक.नं १२९ को उ रतफ भ ने त यमा समेत िववाद देिखएको छै न । पनु रावेदक
पूवपि म ३२ िमटर े फल भएको देिख छ भने ह रमोहन साद २ वषको नाबालक रहेको अव थामा
अदालतको आदेशबाट भएको न सामा न.नं. १० र िजिम दार बाजे इ सादले उपयु ज गाह को
११ गरी उ रतफ पूवपि म ३० िमटर मा भएको रिसद िदएको देिख छ । ितवादीले उपयु कुरालाई
पाइ छ । सोबाट वादीको २ िमटर ज गा पगु ेको अ यथा भ न सके को देिखँदैन । उमेर नपगु ेको ब चाको
नदेिखने । ितवादीले उ घर अिहले मा बनेको नाउँमा रिसद ग रिदएको काय िविभ न कारणले
होइन भनी िजिकर िलए पिन िक.नं. ३८३ को यवहार िमलाउन दा.खा. ग रिदएको त य देिखन
ायल चेकबाट उ रतफ ४ िमटर भएको देिख छ । आउँछ । रिसद िनजी िदएको आधारले मा ज गाह
यसैगरी िक.नं. ३८२ को उ रतफ ३१/४ िमटर भएको िनजी हने र ब डा गनु नपन भ ने नदेिखने ।
पाइ छ । न साबाट िक.नं ३८३ चार िमटर िक.नं ३८२
वादी दाबीको ०-१०-० िम ही घडेरीको
पिन चार िमटर भएको देिख छ । यसबाट ितवादीको स ब धमा ब डा ला ने कुरामा प ह को िबच िववाद
िक.नं. ३८२ र ३८३ को ज गा पगु ेको देिखयो । रहेकोसमेत देिखएको छै न । वादी ितवादीह िबच
न.नं. ९ को ०-०-१ े फलमा घरको िह सासमेत २०२२ सालमा ब डा हँदा सगोलमा रहेका ५
देिख छ । उ बनेको घरको िह सा र िववािदत े समेत अंिशयारह म ये अ माया र नारायण सादले पि म
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तौिलहवाको ज गा मा अंश भाग छु याई दाबीको तफबाट ितउ रप दता भई मु ाको कारबाही सु
ज गाको हक छाडी िदएको देिखएको छ । िफरादीका दाजु भएकोसमेत देिखन आउने ।
कृ णमोहन िनस तान रहेको र िनजको परलोकसमेत
पैतक
ृ स पि बाट कुनै पिन अंिशयारलाई
भइसके को देिखँदा ितवादीले ५ जना अंिशयार छ िवमख
ु वा िनरअंशी बनाउन नहने मा यता
अंिशयार लोप हने गरी िलएको दाबी िमलेको छै न अंशब डास ब धी चिलत कानूनले आ मसात् गरेको
भ ने ितउ र िजिकरसँग समेत सहमत हने अव था देिख छ । साथै पैतक
ृ स पि को अंिशयारह िबच
छै न । अत: िववािदत ज गाह अब डा रहेको र वादी नरम गरम र रोखपोख िमलाई ब डा गनपन
ु भ ने
ितवादीह तीन अंिशयार देिखएको हँदा आ नो अंश िवषय अंशब डाको कानूनी दायरािभ नै पन
हक र िह सा छु याई पाउने नै देिखन आउने ।
आउँछ । पैतक
ृ स पि बाँडफाँड हँदा अंिशयारह ले
वादी दाबीका ज गाह समेत ब डा गन गरी ज गामा नरम गरम िमलाई ब डा छु याउनपु न हन
ितवादीह मदनमोहन, मदनमोहनको छोरा बहु ारी आउने । बदर भइसके को फै सलाको आधारबाट
ह रमोहन साद, रोशनी े , छोरा शरद े समेतको कायम भएको िक ाकाट हेदा सडक बाटोतफ पूरै
िबचमा र.नं.४३८२ िमित २०५१।१०।१८ मा आ नोतफ पारी वादीले िक ाकाट गरी आ नो
अंशब डा िलखत पा रत भई उपयु ब डाअनस
ृ
ु ार नाउँमा िलएको न सा मचु ु काबाट देिखयो । पैतक
ितवादीह रोशनी े , शरद े को नाउँमा स पि अंिशयारह का िबचमा यायोिचत पमा भाग
रहेकोसमेत देिखन आउने । दाबीबमोिजम वादीको शाि तले बराबर पन गरी पाउनु पदछ भ ने अंशब डाको
अंश हक ला ने ज गाह नै ितवादीह ले ब डा गरी मनसाय हो । सडकतफ पूरा िक ा आफूलाई पन गरी
एकआपसमा िलएको देिखँदा वादीको अंश हकमा उ
र पछािडको ज गामा बाटो िनकास नै नराखी र मूल
िमितको ब डाप िलखत र सो िलखतबमोिजम भएको सडकसँग नजोिडएको पछािडको ज गा पनु रावेदकतफ
दतासमेत बदर हने नै देिखन आउने ।
रहने गरी भएको िक ाकाट यायोिचत र अंशब डाको
ततु मु ामा वादीको िफराद परी महलको मनसायिवपरीत समेत रहेको देिखने ।
ितवादीह ले सु यादै गज
सािबक िक.नं.५२७ लाई िक ाकाट गरी
ु ारी बसेको कारणबाट
दाबीबमोिजमको अब डा ज गाह को हक कायम गरी िक.नं.८५२ र ८५३, िक.नं.६६७ िक ाकाट गरी
िलखत र दतासमेत बदर गरी िखचोला मेटाई पाउने िक.नं.८५८ र ८५९ भएकोमा बाटोको मख
ु तफ पन
ठहरी िमित २०५९।१०।२२ मा फै सला भएउपर गरी िक.नं.८५८, िक.नं.६४५ लाई िक ाकाट गरी
ितवादीह को तफबाट बेरीतको याद बदर गरी िक.नं.८५४ र ८५५ भएकोमा बाटोतफ पन गरी
ितउ र दता ग रपाउँ भ ने बेहोराको सव च िक.नं.८५४ र िक.नं.६४६ लाई िक ाकाट गरी
अदालतमा २०६३ सालमा रट नं.३३१० को उ ेषण िक.नं.८५६ र ८५७ म ये िक.नं.८५६ बाटोको
/ परमादेशको रट िनवेदन दता भई ितवादीह को मख
ु तफ परेको देिखयो । नरम गरम रोखपोख
नाउँमा जारी भएको बेरीतपूवकको याद र उ
निमलाई सडकतफका ज गाह वादीको पन गरी
िमितको फै सला तथा फै सलाको आधारमा मालपोत िक ाकाट गरेको देिखँदा य तो िक ाकाटले मा यता
कायालय, िसराहालाई लेखेको जनाउ पज
ु लगायतका पाउनेसमेत नदेिखने । वादीले एकतफ पमा गराएको
काम कारबाही िु टपूण देिखन आएकोले उ ेषणको फै सला र मालपोत कायालयलाई लेिखएको जनाउ
आदेश ारा बदर भई ितउ रप िदए िलई कारबाही पज
ु लगायतका अ य काम कारबाहीसमेत यस
गनु भनी िमित २०६५।११।३० मा परमादेशको अदालतबाट िमित २०६५।११।३० बदर भइसके को
आदेश जारी भएप ात् ततु मु ामा ितवादीह को हँदा मालपोत कायालय, िसराहाबाट गरेको उ
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िक ाकाटसमेत बदर हने नै देिखने ।
देिखने । करारको दो ो प ले उपभोग गरेको िव तु ्
अत: िववािदत िक.नं.६४६, िक.नं.६६७, सेवाको लाइन काट् ने र दैिनक काममा नै अवरोध
िक.नं.५२७ र िक.नं.६४५ ज गा अब डा रहेको सज
ृ ना गन कामकारबाही दईु प िबच भएको करारको
देिखँदा अंिशयारह ले आ नो आ नो भाग िह सा सत र सहमितिवपरीत देिखएको भनी सो करारको
नरम गरम रोखपोख िमलाई छु याई िलन पाउने नै प रपालना गराउने उ े यले पनु रावेदन अदालत
ह छ । नरम गरम नै निमलाई वादीलाई सडकतफ पाटनबाट आदेश भएको पाइने ।
मा पन गरी िक ाकाट भएका िववािदत ज गाह
अिहले स झौताको अविधसमेत यितत
नै दाबीअनस
ु ार िलखत बदर गरी वादीको हक कायम भइसके को देिखएको र पनु रावेदन अदालतको आदेशमा
हने गरी भएको पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट कुनै या या मक कानूनी िु टसमेत नदेिखएको हँदा
िमित २०७०।२।७ मा भएको फै सला सो हदस म पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।८।१७ मा
िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी भई वादीको भएको आदेशलाई अ यथा प रवतन ग ररहन नपन ।
नाउँको उ बमोिजमको िववािदत ज गा एकतफ इजलास अिधकृत: िशव साद आचाय
फै सलाअनस
ु ार भएका दता िक ाकाटसमेत बदर हने क यटु र: मि दरा रानाभाट
ठहछ । सो ठहनाले अब वादीले पनु ः िववािदत ज गाबाट इित संवत् २०७५ साल असोज १५ गते रोज २ शभु म् ।
नरम गरम रोखपोख िमलाई ३ भागको १ भाग ब डा
२
छु याई िलन पन ।
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
इजलास अिधकृत: के दारनाथ पौडेल, कािलबहादरु
काशमान िसंह राउत, ०७२-WO-०१९९,
सा यू िल बू
उ ेषण, िसमा त सुवेदीसमेत िव. पुनरावेदन अदालत
क यटु र: च शेर राना
बुटवलसमेत
इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् ।
िनवेदकह िवप ी मोहनकुमार सवु ेदीका
अंिशयार भएको कुरामा कुनै िववाद छै न । यी
इजलास नं. १०
िनवेदकह ले िमित २०६६।१२।२२ मा िवप ी
मोहनकुमारले नगद अंश िलने गरी भएको िमलाप
१
दूिषत िनयतले भएको, यसबाट आ नो अंशहक
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी मान िनयतले दरु ाशयपूण तरहले कम अंश िलई
काशमान िसंह राउत, ०७१-RB-०२५०, करारको िमलाप गरेको हँदा उ िमितको िमलाप लाई नै बदर
यथावत् प रपालना गराउन उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने मागदाबी िलई छु ै िफराद िदई िवप ी
ग रपाऊँ, मधुसुदन महजन िव. भाइराजा महजन
मोहनकुमारसमेतबाट अंशको दाबी गरी िफराद गरेको
करारको कृितअनस
ु ार गन नहने कुनै देिखने ।
काम कारबाही वा यवहार गन लागेको कारणबाट
िमलाप लाई रट िनवेदकह ले चनु ौती िदई
करारको प रपालना स भव नहने भएको अव थामा िमलाप बदरतफ नै मु ा चिलरहेको अव थामा उ
य तो काम कारबाही वा यवहारबाट मका पन प ले मु ाको प रणामबाट रट िनवेदकह ले िदएको अंश
पनु रावेदन अदालतमा िनवेदन िदन स ने ह छ । यसरी मु ामा पन स ने भावलाई नजरअ दाज गन िम दैन ।
परेको िनवेदनमा प ह िबच भएको करार वा चिलत िमलाप बदरतफ िदइएको अंश मु ाको अ तरव तमु ा
कानूनबमोिजम हने गरी कुनै खास काम कारबाही वा
य असर हनेमा यसतफ सोच िवचार नगरी
यवहार त काल रो ने गरी उपयु आदेश जारी हने के बल अंश मु ाको कारबाही अगािड बढाउँदै लैजाँदा
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यसबाट उ प न हने प रणाम पिन एक प ीय हने ीमती छोराछोरीले अ अंिशयारबाट अंशको दाबी
कुरामा ि िवधा छै न । िकनभने िमलाप बदर मु ाको गन नस ने । मूल अंिशयारले बझ
ु ेको अंश नै असमान
िनणय नहँदै सोसँग स बि धत भई एकै साथ लगाउमा वा सारभूत पले आ ना अंिशयारलाई मका पान गरी
रहेको अंश नामसारी मु ामा िवप ी मोहनकुमार यून स पि िलएको छ भने य तो अंशलाई अ य
सवु ेदीबाट मा तायदाती फाँटवारी माग गन आदेशले अंिशयारले अ वीकार गरी अदालतमा िदइएको चनु ौती
कारा तले िमलाप बदरतफको दाबीलाई नै िवशेष पमा मननीय हन पु दछ । यसैले य तो घटी
भािवत बनाउने हने । अंश मु ामा एकै साथ रहेको अंश िलई ग रएको िमलाप बदरतफको दाबीबाट
िमलाप मु ामा रट िनवेदकह ले चनु ौती िदएको लगाउमै रहेको अंश मु ामा पन स ने असरतफ िवचारै
िवप ी मोहनकुमारले अंश बझ
ु ी गरेको िमलाप को नगरी तायदाती फाँटवारी माग गरेको कानूनतः एवम्
प रणामलाई तायदाती आदेशले वीकार गरेको वा ि यागत पमा िु टपूण देिखन आउने ।
मा यता िदएकोसरह देिखएको छ । य तो अव थामा
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट रट
िमलाप बदर मु ामा पिछ हने फै सलाको प रणामलाई िनवेदकह ले दायर गरी िवचाराधीन रहेको िमलाप
पूवानमु ान गरेको ज तो हन जाने । एकै लगाउमा रहेको बदर तथा जालसाजी मु ामा भाव पन गरी प देही
अंश मु ा र िमलाप बदर मु ामा िनणय नभएस म िज ला अदालतबाट िमित २०७२।२।१८ मा भएको
अदालतले रट िनवेदकका पित िपता मोहनकुमार तायदाती फाँटवारी माग गन आदेश र सो आदेशलाई
सवु ेदीले अंशबापत नगद िलएर गरेको िमलाप को सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
िवषयलाई मा यता िदएसरह िन कष िनका ने गरी २०७२।४।२८ मा भएको आदेशसमेत िु टपूण हँदा
अ य अंिशयारलाई बाहेक गरी सो िमलाप बाट अलग उ ेषणको आदेशले बदर हने । रट िनवेदकह ले
भएका मोहनकुमार सवु ेदीबाट मा अंशको तायदाती दायर गरेको िमलाप बदर तथा जालसाजी मु ामा जे
माग गन गरी गरेको आदेश थम ि मै िु टपूण र जो ठहन हो कानूनबमोिजम फै सला गरी अंश नामसारी
बदरभागी देिखन आउने । सु िमलाप बदर मु ाले मु ामा तदनु प पनु ः तायदाती फाँटवारी दािखल
प देही िज ला अदालतमा िवचाराधीन मु ाले रट गराउने स ब धमा आदेश गनु भनी सु
प देही
िनवेदकह ले दायर गरेको अंश मु ामा ताि वक असर िज ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश हने ।
पान स ने अव थालाई नजर अ दाज गरी िवप ी इजलास अिधकृतः राजे वा ले
मोहनकुमारबाट मा तायदाती फाँटवारी माग गरेको क यटु र: मि दरा रानाभाट
अव था देिखँदा प देही िज ला अदालतबाट िमित इित संवत् २०७५ साल असोज १ गते रोज २ शभु म् ।
२०७२।२।१८ मा िवप ी मोहनकुमार सवु ेदीबाट मा
३
तायदाती माग गन गरी भएको आदेश र सो आदेशलाई मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित काशमान िसंह राउत, ०७२-WO-०८३९,
२०७२।४।२८ को आदेश कानून र यायको ि बाट परमादेश, धम साद पौडेलसमेत िव. नेपाल रा बक,
यायोिचत नदेिखने ।
बालुवाटारसमेत
कसैले आ नो हक छोडप गदा वा घटी अंश
पार प रक सहयोग र सहका रताको
िलई िमलाप गदा यसबाट अंश पाउने अंिशयारको आधारमा सवसाधारण उपभो ाको आिथक तथा
हक पिन संकुिचत हन पु छ । यसैले मूल अंिशयारले सामािजक िवकासको लािग सामा यतयाः देशका
के कित अंश बझ
ु ेको छ र सम त स पि को तल
ु नामा कृषक, कम पज
ुँ ीवाल वा िन न आयवग, िमक,
उसले बझ
ु ेको स पि यायोिचत छ भने मा उसका भूिमहीन तथा बेरोजगार, अ य समाजसेवीह
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सहकारी सं था तथा संघह को गठन र स चालन गन िनयमन गन िज मेवार िनकायह नेपाल सरकारको
गरेको कुरामा ायः आकिषत हने पाइने । सहकारी संघ स ब म ालय, सहकारी िवभाग, सहकारी बोड र
तथा सं थामा आब आ ना सद यह को आिथक नेपाल रा बकका काम कारबाहीका िबच वाि छत
तथा सामािजक िहतका लािग सेवा तथा सिु वधा सम वय कायम गरी कानून ारा िनधा रत ि या र
पु याउने उ े यले सहकारीको िस ा तअनु प दायरािभ रही बिकङ कृितको कारोबार गन सहकारी
सहकारी संघ, सं थाह को थापना हने गरेका सं थाह को काम कारबाही र ि याकलाप स चालन
छन् । आ ना सद यह लाई सेवा तथा सिु वधा गनु गराउनु वा छनीय देिखन आउने ।
उपल ध गराउने उ े यले सहकारी सं थाका
अतः बिकङ तथा िव ीय कारोबार गन
सद यह िभ मा सीिमत रहने गरी िन ेप वीकार सहकारी सं थाह ले सहकारी ऐन, २०४८ तथा नेपाल
गन र कजा िदने काय िविभ न सहकारी सं थाह ले रा बक ऐन, २०५८ बमोिजम नेपाल रा बकबाट
गद आएको पाइ छ । यसरी िन ेप वीकार गन र कजा इजाजतप िलने तथा नेपाल रा बकबाट िनयिमत
िदने स ब धमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ को
पमा िनरी ण, सपु रवे ण तथा अनगु मन गन गनु
उपदफा (२) मा ावधान रहेको देिखने ।
वा छनीय देिखँदा नेपाल सरकारका स ब िनकाय,
यस कारको काम कारबाहीको लािग नेपाल रा बक तथा सहकारी सं थाको िनयमन गन
सहकारी सं थाले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ िनकायह समेतका िबच आव यक सम वय कायम
को उपदफा (२), नेपाल रा बक ऐन, २०५८ को गरी सहकारी सं थाह बाट स चालन ग रने बिकङ
दफा ७६ र ७८ बमोिजम नेपाल रा बकबाट वीकृित कृितका कारोबारको िनयमन र यव थापन गरी
र इजाजतप िलनु पन ह छ । यसका साथै नेपाल रा
व थ र उ रदािय वपूण बिकङ कारोबारको यव था
बक ऐन, २०५८ को दफा ५ को उपदफा (१)(च) र िमलाउन बिकङ कृितको कारोबार गन सहकारी
दफा ७९(१) बमोिजम बिकङ कारोबार गन सहकारी सं थाह ले नेपाल रा बकबाट पूव वीकृित िलनपु न
सं थाह को नेपाल रा बकबाट िनयमन, िनरी ण, तथा कारोबारको जानकारी िलने, अनगु मन गन,
सपु रवे ण तथा अनगु मन गनपन
ु ह छ । तर ततु त याङ् क रा नेसमेतका कायह गनु गराउनु भनी
िववादस ब धी िमिसल कागजातबाट कानूनबमोिजम िवप ीह का नाममा परमादेश जारी हने ।
िलनु पन वीकृित र इजाजतप कितपय सहकारी इजलास अिधकृतः िवकास े
सं थाले निलएको र य ता सहकारी सं थाह को इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।
िनयमन, िनरी ण, सपु रवे ण तथा अनगु मन नेपाल
४
रा बकबाट हने नगरेको भ ने देिखन आउने ।
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
देशको आिथक एवम् मौि क ि याकलाप सपना धान म ल, ०७१-WO-०७५०, उ ेषण,
िविधसङ् गत र उ रदायी तवरबाट स चािलत हमबहादुर खड् कासमेत िव. वा य तथा जनसं या
हनपु दछ । के ीय बङ् कको हैिसयतले िनयमन म ालय, रामशाहपथसमेत
ग रनपु न कुराह उपर ि निदने र सहकारी सं थाको
सरकारी िनकायबाट स चािलत मिहला
पमा दता भएको स मका कारणबाट देशभरका िवकास काय मको थायी पदमा तोिकएको
हजार सं याका सहकारी सं थाह ले िनवाध पमा अविधस म सेवा गरेका मिहला उ मेदवारको हकमा
बिकङ कारोबार कृितको काय गन हो भने अ ततः मा
ततु कानूनी यव था लागू हने हँदा रट
यसबाट देशको आिथक गितिविधमा नकारा मक िनवेदकह को हकमा
ततु कानूनी यव था
असर पन स भावना रहने । सहकारीस ब धी कुरामा आकिषत हनस ने नदेिखँदा उ यव थाअनस
ु ार
53

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७६, असोज - १
सेवा सिु वधा पाउनपु छ भ ने िनवेदकह को माग १२, १३, १८ तथा वतमान संिवधानको धारा १८
दाबी थम ि मै सा दिभक देिखएन । िनवेदकह ले सँग िनजामती सेवा ऐनको दफा ३७(क) को यव था
आफूह िवकास सेवामा काम गरेको िजिकर िलए पिन िवभेदकारी भई बािझएको हँदा बािझएको हदस म बदर
उ पद र सेवा िवकासतफको हो वा होइन प पान गरी वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० र हालको
सके को देिखँदैन र सो पिु गन कागजातसमेत िमिसल दफा ९ अनस
ु ार तहिमलान गरी तर विृ को िमितह
सामेल भएको पिन नदेिखने ।
कायम हने गरी तर विृ ग रपाउँ भ नेसमेत मागदाबी
िनवेदकह िनजामती सेवाका कमचारी नभई कानूनअनक
ु ू ल नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज
वा य सेवाका कमचारी भएको देिखँदा िनजह को हने ।
हकमा िनजामती सेवा ऐन, िनयमावली आकिषत इजलास अिधकृत: राजे वा ले
हने पिन देिखँदैन । िनवेदकह ले वा य सेवा ऐन, क यटु र: मि दरा रानाभाट
२०५३ लागू भएपिछ िविभ न िमितमा भएको तह इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभु म् ।
िमलान र तरविृ को िनणयलाई वीकार गरी बसेको
५
अव थासमेत देिखयो । यस अव थामा वा य मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८६(ख) को यव था बमकुमार े , ०७३-WO-१३४४, उ ेषण /
िवकासतफको सेवा अविधको गणना गन िवषयसँग कुनै परमादेश, अिधव ा ल मण थपिलयासमेत िव.
सा दिभकतासमेत देखाएको नपाइने ।
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
अतः मािथ उि लिखत आधार र कारणबाट
थानीय तहको शासन स चालनका
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा स ब धमा यव था गन बनेको िवधेयक यव थािपका
१३ को ितब धा मक वा यांशअनु प रा यले संसदमा
् िवचाराधीन रहेको, सो िवधेयकमा अ य
मिहलाको संर ण सश करण र िवकासको लािग यव थाका अित र संिवधानको धारा २१७ बमोिजम
कानून बनाउन स ने नै ह छ । यसैगरी नेपालको थानीय तहमा रहने याियक सिमितको अिधकार े
संिवधानको धारा १८ को प ीकरणले पिन मिहला योग गन िविध, तथा पनु रावेदन गन स नेसमेत
तथा िपछिडएका वगको संर ण सश करण र यव था ग रएको भ नेसमेत बेहोराको िलिखत जवाफ
िवकासका लािग कानूनबमोिजम िवशेष यव था गन रहेको छ । थानीय तहको सेवा स चालन तथा
रोक नभएको भ ने प यव था रहेको छ । यसैगरी यव थापनस ब धी आदेश, २०७४ थानीय तहको
मिहला िव हने सबै कारका भेदभाव उ मल
ु न शासन स चालनस ब धी ऐन, जारी नहँदास मको
गन महासि धको धारा ४ ले मिहलाको हकमा रा यले लािग जारी ग रएकोमा थानीय तहको शासन
य तो सिु वधाको लािग अ पकालीन िवशेष यव था स चालनका स ब धमा यव था गन बनेको िवधेयक
गन स ने ावधान राखेको देिख छ । िनजामती सेवा यव थािपका संसदमा
ततु भइसके को देिखयो ।
्
ऐन, २०४९ को दफा ७(१४) ले मिहला िवकासतफका अिहले उ आदेशको योजन नै समा त भइसके को
कमचारीको हकमा ५ वष अ थायी सेवा पगु ेका देिख छ । अतः िनवेदन मागदाबीको योजन नै समा
उ मेदवारले सु एक पटकको लािग ित पधामा भइसके को अव था हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
परी ा िदई थायी िनयिु गरेको हकमा ग रएको उ
आदेश जारी ग ररहनु परेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
यव थालाई अ य सेवा गरेका र पु ष कमचारीको इजलास अिधकृतः िवकास े
हकमा ततु कानूनी यव था आकिषत हने इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १३ गते रोज ४ शभु म् ।
देिखँदैन । यस अव थामा त कालीन संिवधानको धारा
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६
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी माणबाट िववािदत ज गा दीगकुमारी खड् काको ी
टंकबहादुर मो ान, ०६९-CI-११६१, िलखत दता अंशधनअ तगतको िनजी स पि भई वादीसँग ब डा
बदर, ीमती दीगकुमारी खड् का िव. झपडबहादुर गरी रहनु नपन कृितको स पि देिखँदा िलखत
खड् का
बदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
वादी र ितवादीिबचमा नाता स ब ध रहेको िमित २०६९।३।१४ को फै सला उ टी भई वादीको
कुरामा कुनै िववाद देिखँदैन । वादी दाबीका उि लिखत िफरादप दाबी पु न नस ने ।
ज गाह िमित २०२२।१२।२२ मा मू य .९५।– इजलास अिधकृत: राजे वा ले
को हदमिु नको िलखतअनस
ु ार ितवादी दीगकुमारी क यटु र: मि दरा रानाभाट
खड् काले खड् गबहादरु सँग ४ िक ला खल
ु ाई ख रद इित संवत् २०७५ साल पस
ु २० गते रोज ६ शभु म् ।
गरी िलएको िमिसल संल न कागजातबाट देिख छ ।
उ िलखतको बेहोरा हेदा ज गाको ितरोभरो बझ
इजलास नं. ११
ु ाई
खानु भनी फास गरी िलएको पाइने । िलखत बेहोराको
तपिसल ख डमा दाइजोबापत िकनी िदएको ज गाह मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
भ ने उ लेख भएको, िलखत सा ीमा दीगकुमारीकै दाजु ी अिनलकुमार िस हा, ०७४-CR-१२२२, लागु
ई बहादरु बसेको देिखएको एवम् िलखतमा घरतफका औषध डाइजेपाम, ेमनाथ यौपाने िव. नेपाल सरकार
ससरु ा, लो ने कसैको नाम उ लेख भएको नदेिखई
ितवादी यवु राज भ ने ेमनाथ यौपानेको
माइतीतफका बबु ा एवम् बाजेको नाम उ लेख भएको मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम कसरु मा
पाइयो । माइतीतफबाट पाएको दाइजो होइन, अंशब डा सािबत रहेको देिखए तापिन अदालतमा आई बयान
ला ने सगोलको स पि हो भ ने वादीको दाबी रहेको गदा ितवादी राजकुमार सराफ र फुवा भ ने िवएस
भए पिन सो त य माणबाट पिु भएको नदेिखने ।
मु ालाई िचि दन, लागु औषध मबाट बरामद भएको
िक.नं.९६ र ९७ को ज गा दाइजोबापत होइन, उ वारदातमा मेरो संल नता नहँदा सजाय हनु
पाएको ज गा होइन, २०३१ सालमा सभ नापी हँदा पन होइन भनी कसरु मा पूण पमा इ कार रही बयान
िनजको नाममा नापीस म भएको हो भ ने वादीको गरेको देिखने । मौकामा अ य ितवादीह राजकुमार
दाबी पिु हने माण वादीले पु याउन सके को सराफसमेतसँग लागऔ
ु षध बरामद हँदाको अव थामा
देिखँदैन । ितवादी दीगकुमारीले २०२२।१२।२२ को ितवादी प ाउ परेको देिखँदनै । ितवादी वारदातको
िलखतबाट उ ज गा ख रद गरी िलएको भनी िजिकर भोिल प ाउ परेको देिख छ । यसरी प ाउ परेको
गरेको देिखने । िक.नं. ९६ र ९७ ज गा उ २०२२ अव थामा िनजको साथबाट कुनै लागु औषध बरामद
सालको िलखतबमोिजमको ज गा होइन भ ने वादी भएको देिखँदैन । अ य ितवादीह राजकुमार सराफ
दाबीसमेत देिखँदैन । िववािदत ज गा वादीका सौता र फुवा लामा भ ने िवएस मु ानले अदालतमा बयान
तथा सौतेनी आमा पनु रावेदक ितवादी दीगकुमारी गदा यी ितवादीलाई आफूह ले निचनेको र उ
खड् काका नाममा नापी भई िनजकै नाममा ज गाधनी वारदातमा ितवादीको संल नता नभएको भनी बयान
दता े ता रहे भएको देिखयो । दीगकुमारीको सौता गरेको देिखने ।
च माया समान पु ताका नाताका मािनसले य तो
िमित २०७१।८।१८ गते सहअिभयु ह
दाइजोबापत ा त गरेको ज गामा अंश हक पाउने राजकुमार सराफ र फुवा लामा भ ने िवएस मु ान
अव थासमेत नदेिखने ।
प ाउ परी त काल तयार भएको बरामदी मचु ु कामा
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कतै पिन ती दईु आरोिपत यि बाहेक कुनै ते ो पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७२।१०।५
यि पिन वारदात थलमा उपि थित िथयो र मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई
ती ते ो यि त काल भागी गएको भ ने बेहोरा ितवादी यवु राज भ ने ेमनाथ यौपानेले अिभयोग
खल
ु ेको छै न । सहअिभयु ह को अिधकार ा दाबीबाट सफाइ पाउने ।
अिधकारीसम भएको बयानभ दा अगावै के कुन इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
ोतबाट यी पनु रावेदकको नाम प रचय खु न क यटु र: म जु खड् का
आयो भ ने त य िमिसल संल न माणबाट खल
ु ेको इित संवत् २०७५ साल चैत २८ गते रोज ५ शभु म् ।
नदेिखने । घटना िववरण कागज गन सरु े े समेतले
पनु रावेदक ेमनाथ यौपाने मौकामा भागी गएको भ ने
इजलास नं. १२
सनु ी थाहा भएको भनी उ लेख गरेको पाइ छ तर सनु ी
थाहा पाएको भ ने कुरालाई मािणत गन िनज वारदात
१
थलबाट भागेको दे ने य दश ले घटना िववरण मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
कागज गनलाई सनु ाएको भ न स नु पन िथयो । कसैले टंकबहादुर मो ान, ०७२-CR-१३८४, लागु औषध
भनेको सनु ेको भ ने आधारमा मा य तो कथनलाई ाउन सगु र, नेपाल सरकार िव. दयाशंकर कौिलक
व तिु न माण मा न सिकँ दैन । य तो सनु ी थाहा
वादी नेपाल सरकारले ितवादीले २० ाम
पाएको भ ने कुरा अ य मालाकार कडीको पमा लागु औषध ाउन सगु र राखी याएको उ य.ु पी. ४०
माणह बाट समिथत भएमा मा आरोप पिु हन एफ ३०५० नं. को मोटरसाइकल जफत ग रपाउँ भ ने
स छ । ितवादी पनु रावेदक भागेको दे ने वा पिहचान पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा वादी नेपाल
गन कोही पिन फे ला नपरेको अव थामा कसैले िनज सरकारले ततु मु ाको िमित २०७०।३।२० मा
भागेको सनु ेको हँ भनी ग रिदएकोस मको कागज वा दायर गरेको अिभयोग प मा उ मोटरसाइकल जफत
बकप को ामािणक मह व नहने ।
ग रपाउँ भनी माग दाबी नै गरेको देिखँदैन । अिभयोग
ितवादीउपरको अिभयोग दाबी शङ् कारिहत दायर गदा माग दाबी नै निलएको िवषयमा हाल यस
पमा पिु हन नसिकरहेको यस अव थामा अदालतमा पनु रावेदन गदा ितवादीलाई अिभयोग
िवना माण ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी सजाय दाबीबमोिजम कै द तथा ज रवाना गरेको िमलेको छ,
गनु कानून र यायको रोहमा िम ने देिखँदैन । तसथ यी ओसारपसारमा योग भएको मोटरसाइकल जफत
ितवादी यवु राज भ ने ेमनाथ यौपानेलाई अिभयोग नगरेको मा िमलेको छै न भनी अिभयोग दाबीबमोिजम
माग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गरी सु मकवानपरु ग रपाउँ भनी पनु रावेदन परेको देिखने ।
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी
अिभयोगमा जफतको दाबी निलएको आधार,
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७२।१०।५ कारण तथा लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
मा भएको फै सलालाई यायोिचत मा न नसिकने ।
मा छु ै कानूनी दफाको उ लेखसमेतका आधारमा
अत: पनु रावेदक ितवादी यवु राज भ ने वारदातमा योग भएको य.ु पी. ४० एफ ३०५० नं.
ेमनाथ यौपानेलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, को मोटरसाइकल जफत नहने ठह याएको पनु रावेदन
२०३३ को दफा १७ बमोिजम डेढ वष कै द र अदालत नेपालग जको फै सलालाई अ यथा भ न
.६५,०००।– (पस ी हजार पैयाँ) ज रवाना िमलेन । साथै कसरु ठहरेको तर अिभयोग प मा वादी
हने ठह याई मकवानपरु िज ला अदालतबाट िमित दाबी नभएको अव थामा लागु औषध ओसारपसारमा
२०७२।२।५ मा भएको फै सलालाई सदर गन गरी योग भएको साधन मोटरसाइकलका स ब धमा
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अदालत आफै ँ ले दाबी सज
ृ ना गरी वतः जफत हनु भ ने देिख छ । साधकको रोहमा यस अदालतबाट
पन भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । यी ितवादी पनु रावेदकका हकमा साधक सदर हने
अतः ितवादीको उ य.ु पी. ४० एफ गरी भएको िमित २०७२।१२।२८ को फै सला वत:
३०५० नं. को मोटरसाइकल जफत हने ठह याएको नै बदर हने देिखयो । ितवादीले कानूनबमोिजम
बाँके िज ला अदालतको संशोिधत फै सला के िह पनु रावेदन गरेको ततु अव थामा उपयु बहृ त्
उ टी गरी मोटरसाइकल जफत नहने गरी पनु रावेदन पूण इजलासबाट ितपािदत िस ा तका आधारमा
अदालत नेपालग जबाट िमित २०७२।५।१३ को पिन ततु मु ा पनु रावेदनको रोहमा हेन बाधा पन
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
यस मु ामा ितवादी कमलराज शाही
क यटु र: संजय जैसवाल
वारदात थलमा उपि थत रहेको मा नभई िनजसमेत
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभु म् । भई अका ितवादी राजेश थापासँगको मत स लाहमा
२
मतृ कलाई लटु ् ने योजना बनाएको र सोही लटु ने
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी योजनाबमोिजम मतृ कलाई एका त थलमा लगी
ह र साद फुयाल, ०७२-CR-८४३, कत य यान, लटु ् ने ममा मतृ क बिु राम भारतीलाई ब चरो हार
कमलराज शाही िव. नेपाल सरकार
गदा िनजले गहु ार मागेपिछ ितवादीह राजेश थापा
ततु मु ामा ितवादी राजेश थापाको र कमलराज शाहीसमेत वारदात थलबाट भागेको
पनु रावेदन परेको अव था छै न, सह ितवादी कमलराज र सोही चोटबाट घाइते भएका बिु राम भारतीको
शाहीको मा पनु रावेदन परेको अव था छ । यी दवु ै उपचारका लािग लैजाँदै गदा मृ यु भएको त य दवु ै
ितवादीको हकमा यसै अदालतबाट साधकको रोहबाट ितवादीह ले सु िज ला अदालतमा वीकार गरी
फै सला हँदा सु िज ला अदालतले अ.बं.१८८ नं. अदालतलाई याय िन पणमा समेत सहयोग गरेको
बमोिजम १० वष कै द हने भनी य गरेको रायउपर भ नेसमेत आधार िलँदै उ अदालतले िनजह लाई
पनु रावेदन अदालत सहमत नभएको फै सला सदर अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम सजाय ताव गरेको
भएको अव था छ । मािथ उि लिखत करणमा यस देिखने ।
मु ाका सह ितवादी पनु रावेदन नगन ितवादी राजेश
पनु रावेदक कमलराज शाहीले िजिकर
थापाको हकमा सु पनु रावेदन अदालतको राय सदर िलएज तो िनज घटना थलमा उपि थत मा रहेको
भई मु ा अि तम भएको अव थामा पनु रावेदन गन नभई ब चरो हारबाट घाइते भई गहु ार मा दै भा दै
ितवादीको हकमा के गन भनी हेदा, साधकको रोहबाट गरेका मतृ कलाई यी ितवादीले झोला हार गरी
पनु रावेदनको फै सला यस अदालतबाट पनु िवचार भए लडाएकोमा सािबती रहेको देिखँदा आफूले मतृ कलाई
पिन यी ितवादी कमलराज शाहीले यस अदालतमा चोट नछाडेको के बल घटना थलमा उपि थत मा
पनु रावेदन गरेको स ब धमा यस अदालतबाट िनजको रहेको भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
पनु रावेदन हेन बाधा पु ने देिखँदनै । याय शासन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ऐन, २०७३ को दफा १० ले पिन पनु रावेदन सु ने
यसरी ितवादीसमेतले ब चरो हारबाट
अदालतमा साधक र पनु रावेदन दवु ै रोहबाट मु ा पेस ग भीर घाइते भएका बिु राम भारतीको सोही चोटबाट
भएमा पनु रावेदनकै रोहबाट हे रनपु न यव था गरेको घाइते भई मृ यु भएको स माण पिु भइरहेको
छ । उ कानूनी यव थाको मम भनेको साधक र देिख छ । तसथ पनु रावेदकले आफू वारदात थलमा
पनु रावेदनम ये पनु रावेदनलाई नै मह व िदइनु रहेको उपि थत मा रहेको आफूले के ही नगरेको र आ नो
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हारबाट मतृ कको मृ यस
मतृ कको शव परी ण ितवेदन हेदा
ु मेत नभएकाले मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १७(३) नं. बमोिजमको घाँटीमा क दा दबाब परेर Cervical vertebra
कानूनी दािय व मा आफूले बेहोनु पन भनी िलएको fracture भई मतृ क रोशन पटेलको मृ यु भएको भ ने
पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । देिख छ । यसबाट मतृ कलाई कत य गरी मारेकोमा
पनु रावेदन अदालत नेपालग जको फै सला सदर हने िववाद देिखँदैन । मौकामा बिु झएका मािनसह
ठहछ । अपराधको कृित ग भीय एवम् पनु रावेदकको नेिमलाल राउत, िभखारी यादव, रामकली देवी, रामदेव
संल नतासमेत िवचार गदा पनु रावेदकको हकमा मल
राउत, शाि तदेवी बज
ृ भूषण पटेलसमेतले अदालतमा
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कुनै िवचार गरी रहनु पन आई बकप गदा भोला महतोलाई घटना थलतफ
नदेिखने ।
जाँदै गरेको देखेको र फिकदँ ा कपडामा माटो लागेको
उपयु बमोिजम
ितवादी कमलराज र एकदम हतास मनि थितमा िथयो भनी बकप
शाहीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) गरेको र िनज ितवादीको घरबाट माटो लागेको
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको हाफ पाइ टसमेत बरामद भएको देिखँदा मौकामा
सु बाँके िज ला अदालतको फै सलालाई सदर बिु झएका मािनसह तथा अदालतमा आई ग रएको
गरेको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको फै सला बकप समेतलाई ख डन हने गरी ितवादी भोला
त कालीन कानूनी यव थाको स दभमा िमलेको महतोले व तिु न ठ माण पेस गन सके को देिखँदैन ।
देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ गतेदेिख लागू भएको यसरी ा त माणह को आधारमा तथा सु िज ला
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ र फौजदारी कसरु अदालत एवम् पनु रावेदन अदालतबाट शव परी ण
(सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ ितवेदन, जाहेरी दरखा त र यसलाई समथन गन
लागू भइसके को, उपयु संिहताको दफा ४०(२) मा गरी भएको बयान, बकप तथा कागज माणह को
कानूनमा कुनै कसरु गरेबापतमा सव वको सजाय मू याङ् कन गरी ती माणह को आधारमा ितवादी
हने रहेछ भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो कसरु मा भोला महतो कोइरीले कत य गरी मतृ क रोशन
सजाय िनधारण गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न पटेललाई मारेको िन कषमा पगु ेको देिख छ ।
भ ने यव था रहेको पाइ छ । फौजदारी कसरु (सजाय उपयु फै सलाह खि डत हने गरी कुनै माण
िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ पेस हन नसके बाट िनज ितवादीलाई अिभयोग माग
मा कुनै कसरु का स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
सजाय िनधारण गदाका बखत घटी सजाय हने रहेछ १ र १३(३) नं. को कसरु मा ऐ.१३(३) नं. बमोिजम
भने घटी सजाय हने कानूनी यव था भएको हँदा यी सव वसिहत ज मकै द हने ठह याएको सु िज ला
ितवादीलाई सव व हने नभई ज मकै दस म हने ।
अदालतको फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत
इजलास अिधकृत: अ चन भ राई
जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जको फै सला
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
मनािसब देिखन आउने ।
इित संवत् २०७६ साल असार ३ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादीह बिलराम महतो र सीतादेवी
३
महतोको हकमा हेदा, ितवादीह ले दाबीको कसरु मा
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी कुमार पूणतया इ कार रही बयान गरेका, मौकामा बिु झएका
रे मी, ०७४-CR-६२४ र ०७४-CR-६८२, कत य मािनसह ले पिन िनजह को उ वारदातमा
यान, नेपाल सरकार िव. सीतादेवी कोइरीसमेत र संल नता पिु गन स देहरिहत तवरले भ न नसके का,
भोला महतो कोइरी िव. नेपाल सरकार
ितवादी बिलराम महतोलाई य दश भिनएका
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नेिमलाल राउतले पिन िनज घटना थलतफ जाँदै िदइएको पाइ छ । सोही ममा िनज प ाउ परेको
गरेको देखेको भनी भ न देखाउन नसके को तथा रोशन देिख छ । उि लिखत जाहेरी दरखा त, पीिडतह को
पटेललाई मान ियनीह के कसरी भूिमका िनभाएका अदालतबाट मािणत बयान र ितवादीको अनस
ु धान
वा सहयोग पु याएका िथए भ ने िवषयमा व तिु न ठ र अिधकारीसम गरेको बयानसमेतका आधारमा िनज
स देहरिहत आधार माणबाट वादी प ले मािणत ितवादीले पीिडतह लाई किपलव तु िज लाको
गन नसके को अव थामा ितवादीह सीतादेवी महतो मोितपरु स म याएको देिखए तापिन िवदेश भारतस म
र बिलराम महतोलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने पु याएको तथा िनज ितवादीले पीिडतह लाई
गरी भएको सु िज ला अदालतको फै सला िमलेको र भारतमा लगी बेचिबखन गन वा वे याविृ मा लगाउने
सोही फै सलालाई सदर गरेको उ च अदालत जनकपरु , कायको लािग याएको भ ने कुरा िनजको अनस
ु धान
अ थायी इजलास वीरग जको फै सलालाई अ यथा अिधकारीसम को बयानका अलावा अ य कुनै
भ न निम ने ।
माणबाट पिु भएको नपाइने ।
तसथ, िववेिचत आधार, कारण तथा
पीिडतह को अदालतबाट
मािणत
माणह समेतबाट सु बारा िज ला अदालतबाट अनस
ु धान अिधकारीको बयानमा िनजह ले
िमित २०७३।१।१४ मा भएको फै सलालाई सदर गन बेचिबखनको लािग लैजाँदै गरेको हनपु छ भनी
ठह याई भएको उ च अदालत जनकपरु , अ थायी आशङ् कास म गरेको देिख छ । अ य कुराबाट बे न
इजलास वीरग जको िमित २०७४।२।२३ को फै सला लान लागेको भ ने देिखयो भनी उ लेख गन सके को
िमलेको देिखँदा सदर हने । तथापी २०७५।५।१ देिख अव था छै न । िनज पीिडतह ले अदालतमा उपि थत
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ लागू भइसके को भई बकप समेत गरेको अव था छै न । ितवादीले
प र े यमा यी ितवादी भोला महतो कोइरीलाई अनस
ु धान अिधकारीसम भारतको िद लीि थत
सव व हने कानूनी यव था नहँदा ज मकै दस म हने । िव णु दाइमाफत िनजलाई बेचिबखन गन लागेको भनी
इजलास अिधकृत: पारा वर कँ डेल
उ लेख गरे तापिन अदालतमा बयान गदा भारतमा
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
लिग िब गन लैजान लागेको हैन । उनीह ले नै मसँग
इित संवत् २०७६ साल जेठ १४ गते रोज ३ शभु म् । आएर तपाइँ कुबेत गएर आउनु भएकोले हामीलाई पिन
पठाइिदनु प यो भनेकामा पासपोट बनाई राख् िवदेश
इजलास नं. १३
पठाउने मािनस भएमा पठाई िदउँलास म भनेको
हो भनी इ कारी बयान गरेको देिख छ । अनस
ु धान
१
अिधकारीसम कागज गन यि ह ले अदालतमा
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी उपि थत भई आ नो भनाइलाई पिु हने गरी बकप
सपना धान म ल, ०६८-CR-१३०८, मानव गन सके को अव थासमेत नदेिखने ।
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
ितवादीले पीिडत िकशोरीह लाई
सुिनता िव.क.
वे याविृ मा लगाउने र बेचिबखन गन उ े यले लगेको
ितवादी सिु नता िव.क.ले अदालतसम व तिु न माणबाट पिु नभए तापिन पीिडतह लाई
इ कारी बयान गरे तापिन मौकामा अनस
ु धान संर कको म जरु ी, सहमित र अनमु ितबेगर ललाई
अिधकारीसम बयान गदा जाहेरवालीह लाई फकाई िविभ न लोभनमा पारी कुबेत पु याई िद छु
गु मीबाट बटु वल हँदै आ नो माइती घर किपलव तु भनी म शोषण गन उ े यले नेपाल सरहदिभ ै एक
िज लाको मोितपरु मधवु नस म पु याएको भ ने खल
ु ाई ठाउँबाट अक ठाउँमा पु याएको तथा ितवादीबाट
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राहदानीसमेत बरामद भएको त य थािपत भई लािग प ाउ परेका हन् भनी उ लेख भएको देिख छ ।
ितवादीले ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) को कसरु उ ितवेदनमा यी यथ ितवादीको कुनै अि त व
गरेको देिखयो । य तो अव थामा पनु रावदेन अदालत देिखएको छै न । िनज ितवेदकको अदालतमा भएको
बटु वलले सु फै सला के ही उ टी गरी ितवादीलाई ऐ. बकप बाट पिन सामान बरामद गदा चालक ह रबहादरु
को दफा १५(१)(च) बमोिजम सजाय हने ठह याएको ग धव, बु कुमार े ठ र संगे लामा िथए भनी उ लेख
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
भएको देिख छ । यथ ितवादीको चोरीमा संल नता
अत: िववेिचत त य र कानूनी यव थाको रहेको स ब धमा कुनै कुरा उ लेख हन सके को
िव ेषणसमेतबाट ितवादी सिु नता िव.क.लाई मानव छै न । यसबाट यथ ितवादीको चोरीमा संल नता
बेचिबखन तथा ओसारपोसार (िनय ण) ऐन, २०६४ रहेको भ ने भनाइ िन:स देह पमा पिु हन सके को
को दफा १५(१)(क) अनस
ु ार १० वष कै द र ज रवाना नदेिखने ।
.१,००,०००।– (एक लाख पैयाँ) तथा िनज
यथ ितवादी सागर तथा िकरण भ ने
ितवादी सिु नता िव.क.ले पीिडतह लाई िवदेशमा के दार े ठले अिधकार ा त अिधकारीसम म
लैजान लगेकोले सोही ऐनको दफा ३(१) को कसरु मा काठमाड मा यापारको लािग कपडा िलन गएकोमा
ऐ. को दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम कै द वष १० र फकने ममा बसमा मा अ य ितवादीह सँग
ज रवाना .५०,०००।– (पचास हजार पैयाँ) र िचनजान भएको हो । िनजह ले म पा पा बसपाकमा
ितवादी सिु नता िव.क. बाट पीिडतह ले ऐ. ऐनको झरेपिछ सँगै बटु वल जाऔ ंला भनेकाले बसेको
दफा १७ बमोिजम ५०,०००।- ितपूितसमेत भराई िथएँ । सँगै िचया खाने, िचयामा िवष िमलाउने गरेको
िलने ठह याई सु किपलव तु िज ला अदालतबाट छै न । यान बु ले खो न भनेकाले खोजेको र बटु वल
िमित २०६७।९।१२ मा भएको फै सला के ही उ टी गोलपाकमा हरीले रोके पिछ झरी ग रएको हो । मेरो
गरी ितवादी सिु नता िव.क.लाई मानव बेचिबखन वारदातमा संल नता छै न भनी इ कारी बयान गरेको
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा देिख छ । िनज ितवादीले अदालतमा बयान गदासमेत
१५(१)(च) बमोिजम १ वष ६ मिहना कै द हने ठह याई िमित २०६५।११।२७ गते रा ीबसमा काठमाड बाट
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०६८।१०।२९ ितवादीम येका बु कुमार े ठसँग पा पा सँगै
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आएको र यानस म खोजी िदएको भनी बयान गरे पिन
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
चोरीको आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
क यटु र: िसजन रे मी
देिख छ । जाहेरवालाले तुत मु ामा अदालतमा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ५ गते रोज ४ शभु म् । आई बकप गदासमेत यी ितवादी वारदातमा संल न
२
रहेको देिखन भनी बकप गरेको देिख छ । सावजिनक
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी सवारीमा ितवादी बु कुमार े ठसँग काठमाड बाट
सपना धान म ल, ०६९-CR-०९२९, जबरज ती पा पास म सँगै जानु र पा पाबाट बटु वलस म जान
चोरी, यान मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. के दार े
यान खोिजिदएको आधारमा िनजको चोरीमा संल नता
ितवेदक िभमसेन िघिमरेको ितवदेनबाट रहेछ भनी भरपद र िव सनीय माणको अभावमा
ल.ु १ प १६४४ नं. को यानमा २ जना आशंिकत यि
शङ् का र अनमु ान गन पिन िमलेन । यथ ितवादीले
र लिु टएको सामानसिहत प ाउ गरेको भ ने उ लेख आफू सागर े ठ भ ने यि नभई के दार े ठ भएको
भई मौकामा ितवादीह बु बहादरु े ठ र संगे भनी नाग रकताको माणप समेतका कागजात पेस
लामालाई बरामदी सामानसिहत आव यक कारबाहीको गरेको र अनस
ु धानमा सनाखत गन बु कुमार े ठ
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र संगे लामाले अदालतमा बकप गदा देखाइएका यान, नेपाल सरकार िव. िवजयकुमार चौधरी
यि के दार े ठ हन्, सागर होइनन् । सागर े ठ
ितवादी िवजयकुमार चौधरीलाई मल
ु क
ु
भिनएको यि नवलपरासी िज लाको नवलपरु घर ऐन, यानस ब धी महलको १, १३(३) नं. िवपरीतको
भएको यि हो भनी बकप ग रिदएको देिख छ । कसरु मा सोही दफाबमोिजम सजाय हन अिभयोग
िमिसल संल न माणबाट यथ ितवादी के दार प मा माग दाबी ग रएको छ । ितवादी मौकामा
े ठ नै सागर े ठ भ ने यि हो र िनजको चोरीको अिधकार ा अिधकारीसम कसरु ित पूणतः
वारदातमा संल नता रहेको कुरा वादी नेपाल सरकारले सािबत रहेका छन् । अदालतमा कसरु ित भएको
शङ् कारिहत तवरले पिु गन सके को पिन पाइएन । इ कारी बयानलाई पिु हने गरी कुनै भरपद माण
य तो अव थामा यथ ितवादीलाई सु िज ला पेस गन सके का छै नन् । या सर रोगले त भएक
अदालतले चोरीतफको अिभयोग मागदाबीबमोिजम आमालाई पीडा भई छट् प एक र रोगले दख
ु ेर
सजाय हने गरी गरेको फै सला के ही उ टी भई चोरीतफ गा ो भएको अव थामा मख
ु थनु ी मारेको भ ने
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको ितवादीको बयानबाट खल
े ो
ु ेको छ । खा डोमा परु क
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
लास वारदातको एक मिहनापिछ मा बरामद भएको
अत: विणत आधार माणबाट यथ कारण लास सडी गली पो माटम हन नसके को भ ने
ितवादीले जाहेरवालाको धनमाल चोरी गन कायमा िमिसलबाट देिख छ । उपचारको लािग काठमाड
संल न भएको पिु हन नआएकोले सु िज ला गएका बाबु फकर आई आमा खोई भनी खोजी गरेपिछ
अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १२ र मा वारदातको रह य खल
ु ेको देिख छ । मतृ कका पित
१
१४(२) नं. बमोिजम १ /२ मिहना कै द, िबगोको डेढी तथा ितवादीका बाबक
ु ो जाहेरी परी लास र लाससँग
ज रवाना र ज रवानाबापत कै दसमेत गरी चोरीको १८ रहेको त नासमेत िनजले सनाखत गरेको अव था छ ।
नं. ले १ वष थप कै द सजाय हने गरी गरेको फै सला ितवादीले वारदातलाई िसलिसलेवार पमा उ लेख
के ही उ टी भई यी ितवादी सागर े तथा िकरण गरी अिधकार ा त अिधकारीसम कसरु लाई वीकार
े भ ने के दार े ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ गरेको देिख छ । मृ यु भएक आमाको बारेमा आफ त
पाउने ठहरी पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित तथा िछमेक मािनसलाई खबर गरी सतगत गनपनमा
ु
२०६९।३।२८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सो नगरी लासलाई गपु चपु राखी आफै ँ ले लगेर परु क
े ो
सदर हने ।
देिख छ । वादी प का सा ीले मौकाको कागजलाई
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
समथन गरी बकप ग रिदएका र ितवादीको मौकाको
क यटु र: िसजन रे मी
बयानमा उ लेख भएबमोिजम िनजले देखाएकै
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ५ गते रोज ४ शभु म् । ठाउँबाट मतृ कको लास बरामद भएबाट िकटानी
जाहेरी, ितवादीको मौकाको सािबतीलाई समिथत
इजलास नं. १५
भएको देिख छ । उि लिखत िमिसल संल न माणले
ितवादीकै कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको पिु हन
१
आउने ।
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
अतः िववेिचत आधार कारणबाट
पु षो म भ डारी, ०७५-RC-००३५, कत य ितवादीउपर आ नो बाबक
ु ो िकटानी जाहेरी परेको,
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ितवादीले मौकामा बयान गदा कसरु लाई वीकार गरी ू र यातना िदएको अव था पिन छै न । या सर रोगले
बयान गरेको र मौकाको कागज गन वादीका गवाहले थला परेक आमाको ब मन पाए ह यो भ ने ज तो
अदालतमा आई बकप ग रिदएकोसमेतका माणबाट आशयबमोिजम नै ितवादी छोराले मतृ क आमालाई
ितवादीले मख
ु थु दा ास ास ब द भई मतृ कको मख
ु थनु ी मारेको देिखँदा उ त यसिहतको अपराध
मृ यु भएको पिु भएकोले ितवादी िवजयकुमार गनु पदाको पृ भूिम, अव था र प रि थितलाई हेरी
चौधरीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी १३(३) नं. िवचार गदा ितवादीलाई ज मकै द नगरी १० वष मा
बमोिजम कसरु गरेको देिखँदा कसरु ठहरको स ब धमा कै द सजाय गदासमेत ऐनको म सद पूरा हने देिखँदा
सु ले गरेको फै सला सदर गरेको उ च अदालत िनज ितवादी िवजयकुमार चौधरीलाई कसरु गदाको
िवराटनगरको िमित २०७४।९।२५ को फै सला अव थामा चिलत सािबक मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८
मनािसब नै देिखँदा सदर ह छ । सजायको हकमा हेदा नं. बमोिजम १० (दश) वष मा कै द हने ।
कुनै कसरु का स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
सजाय िनधारणका बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय क यटु र: मि दरा रानाभाट
हने रहेछ भने घटी सजाय हने गरी िनधारण गनपन
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २८ गते रोज ६ शभु म् ।
ु
फौ दारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
२
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा यव था रहेको र कसरु मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
गदाका बखत चिलत कानून वा सजाय िनधारणका ड बरबहादुर शाही, ०७१-CR-११६४, ०७२-CRबखत चिलत कानूनम ये जनु घटी सजाय छ सो ११८६ र ०७२-CR-०७७६, ठगी, नेपाल सरकार
सजाय मा िनधारण गनपन
ु फौजदारी यायको मा य िव. ह र साद पौडेल, ह र साद पौडेल िव. नेपाल
िस ा त रहेको स दभमा यस कृितको यानस ब धी सरकार र ठाकुर साद पौडेल िव. नेपाल सरकार
कसरु मा हाल चिलत मल
ितवादी ठाकुर साद पौडेलले आफू अ य
ु क
ु अपराध (संिहता)
ऐन, २०७४ ले सव वको सजाय हटाई ज मकै द रहेको साना िकसान कृिष सहकारी सं थाको रकम
मा हने यव था गरेबाट िनज ितवादीलाई कानूनी सं थाको ब धक ह र साद पौडेलले िहनािमना
यव थाअनस
ु ार नै सव व गनु नपन भई ज मकै द मा गरी ठगी गरेको भनी जाहेरी िदई िनजले मौकाको
हने देिखने ।
बयानमा सं थाको रकम ब धकको िज मामा
ितवादीको पा रवा रक अव था हेदा अ य त रहने भएकोले िनज ब धक ह र साद पौडेलले नै
नाजक
ु र ग रबीको अव था रहेको, धेरै वष अगािडदेिख िहनािमना गरी सं थालाई ठगी गरेका हन्, मैले रकम
या सर रोगले त भई असा य दःु ख पीडाको कारण िहनािमना गन स ब धमा कुनै िमलेमतो गरेको छै न भनी
आ नी आमाले ितवादीलाई ब मलाई िवष याएर जाहेरी बेहोरालाई समथन गरी मौकामा बयान गरेको
खान िदनु भनेको अव था एकाितर देिख छ । उपचार देिख छ । अदालतसम बयान गदा िनजले सं थाका
गराउन स ने आिथक हैिसयत पिन नरहेको र कसैले ब धक ह र साद पौडेलले २०६८ मागदेिख
सहयोग पिन नगरेको भ ने िनजकै बयानबाट खल
ु ेको ऋणीह बाट उठाएको रकम बकमा ज मा नगरेको
छ । आमालाई मानपनस
मको रसइवी, पूवयोजना, पाइँदा स चालक सिमितको बैठक बसी िनजसँग
ु
कुनै वाथ र िलने खाने उ े य ितवादीको रहेको सोधपछ
ु गदा सं थाको नगद .८,४९,०००।–
देिखँदैन । कुनै जोिखमी हितयार योग गरेको तथा आफूसँग भएकोले नगदै साना िकसान िवकास बक
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इलाका कायालय, पोखरामा िमित २०६८।१०।२४ खाएको पिु हन आयो । सं थाको बक मौ दातबाट
गते बझ
ु ाउन जाने भनी बैठकमा िनणय गराई ऐ. २२ रकम िझक सह ितवादी ठाकुर साद पौडेललाई
गते सो रकमम ये .७,९२,०००।– चोरी भएको भरपाइ गरी िदएको भ ने िनज ितवादीको ितउ र
भनी िज ला हरी कायालय, पवतमा जाहेरी िदएका बयान तथा पनु रावेदन िजिकर स ब धमा हेदा उ
रहेछन् । सोप ात् सिमितको बैठकबाट िनजले स पूण रकम आफूले िलएको छै न, उ रकम आफूले िलई
रकम सं थामा बझ
ु ाउने गरी िमित २०६८।१२।२० को भरपाइ ग रिदएको भनी सह ितवादी ह र सादले पेस
भाखाको िलखत ग रिदएको, सो भाखािभ रकम ज मा गरेको भरपाइ िकत हो भनी ितवादी ठाकुर साद
गन नसके पिछ िनजकै बाबु जय साद पौडेलले िनज पौडेलले अदालतसम बयान गरेको देिख छ । उ
ह र सादलाई सा ी राखी उ िमित २०६९।३।२० रकम सं थाका अ य ठाकुर सादले िलएको हो
िभ रकम चु ा गन भाखाको िलखत ग रिदई भ ने स ब धमा िनज ितवादी ह र सादले मौकामा
सो भाखािभ रकम नबझ
ु ाएको हो । िनजले रकम सो भरपाइ वा मौिखक पले स चालक सिमितलाई
नबझ
ु ाएपिछ सं थाको िहनािमना भएको रकम छानिबन जानकारी गराउन सके को पाइँदनै । माण व प
सिमित गठन भई सिमितको ितवेदनबमोिजमको रकम उ भरपाइमा भएको द तखत परी ण भई आएको
र िनजबाटै असल
ु गनपन
ु देिखएको िविभ न िशषकको िमिसल संल न राि य िविधिव ान योगशालाको
.८,९४,५६६।– िनज ब धक ह र सादले परी ण ितवेदनमा उ िमित २०६८।।२।२७ र िमित
ितनपन
ु भनी देखाएको छ । िनजले आ ना प रवारका २०६८।८।१५ को भरपाइमा भएका या चे ह ता र
सद य र का पिनक यि को नाउँमा सं थाको चेक र कारणी ठाकुर सादको नमनु ा ह ता र एकआपसमा
काटी आफूलाई झु याई सही गराई लेखाको अिडट तल
ु ना मक अ ययन गन नसिकएको, िलखतको
खचसमेत भनी रकम िहनािमना गरेका हन् भ नेसमेत लेखाइमा कै िफयत देिखएको भ ने उ लेख भएबाट
बयान बेहोरामा लेखाएको देिखने ।
उ भरपाइमा भएको ह ता र या चे सिहछाप
ितवादी ह र साद पौडेलले सं थामा ितवादी ठाकुर साद पौडेलको रहेछ भ ने पिु भएको
ज मा हन आएको रकमम ये .१०,०००।– स म देिखएन । तसथ िनज ठाकुर सादले भरपाइ गरी
पदीय हैिसयले आफू वा सं थामा नगदै रा ने र सो ितवादी ह र सादबाट रकम िलएको भ ने िनजको
सीमाभ दा बढी रकम िनयमानस
ु ार बक दािखला पनु रावेदन िजिकर पिु भएको देिखन नआउने ।
गनपनमा
सोबमोिजम नगरी आ नो पदीय
सहकारी सं था सहका रताको मा य
ु
दािय विवपरीत र स चालक सिमितबाट ऋण वीकृत िस ा तका आधारमा सं थाको ब धप , िनयमावली
भएबमोिजम आफू र अ य वा उपा य म ये एक तथा िविनयमका आधारमा साधारण सभा, स चालक
जनाको ह ता रबाट बक मौ दातको ऋण वीकृत सिमित, सिमित, उपसिमित, यसका पदािधकारी
गरी रकम लगानी तथा खच गनपनमा
सोबमोिजम एवम् सं थालाई आव यक पन कमचारीलगायतका
ु
नगरी सं थाको रकम िलने खाने उ े यले का पिनक संय माफत िनयम कानूनको ङ
ृ ् खलाको मा यमबाट
नाम खडा गरी आफै ँ भु ानी िलने, ऋण वीकृत सवसाधारण सेयर सद यह को रकम बचत र लगानी
नगराई आफू र आ नो प रवारको नाउँमा लगानी गरी सम याियक ितफलका लािग स चालन हने
गन तथा खच भु ानी िदनपु नमा भु ानी निदई िबल भएकोले यसका स चालक तथा पदािधकारीह को
भौचर नराखी सं थाको रकम आफूले िझक िलए आफू कायरत सं थाका सेयर सद य तथा िहत ाही ित
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उ रदािय व (Fiduciary Responsibility) िनिहत मिहनास म सं थामा कुल .१२,६०,०००।– नपगु
रह छ । सोिवपरीतको काय गरी जाहेरी बेहोरा तथा रकमम ये सं थाका अ य ठाकुर साद पौडेलले
अिभयोग दाबीको रकम ितवादी ह र साद पौडेलले
.१२,३०,०००।– रकम आफूबाट भरपाइ ग रिदई
सं थालाई ितछु बझ
ु ाउँछु भनी सं थाको स चालक िलनभु एको हो, सं थामा िनयिु गनलगायत काम
सिमितसम भाखा राखी िनणय गराई भाखािभ रकम कारबाहीमा अ य को मख
ु भूिमका हने भएकोले
ितरे बझ
ु ाएको देिखएन । िनज ितवादी ह र साद पौडेल आफूलाई सो रकम सं थामा बझ
ु ाउन भनेको र याज
आफै ँ सा ी बसी िनजको बाबु जय साद पौडेलसमेत िहसाब गरी िनजैले बझ
ु ाउँछु भनी दबाब िदएकोले
भई उ रकम सं थालाई ितछु बझ
ु ाउँछु भनी २०६९ िविभ न िमितमा .६,१७,८११।– सं थामा ज मा
वैशाख मिहनाको भाखा राखी भाखािभ सो रकम गरेको छु भनी सु अदालतसम बयान गरेबाट उ
नितरी नबझ
ु ाई बाँक (Default) राखी सं थाको रकम रकम ठगीमा िनज ितवादी ठाकुर साद पौडेलसमेत
ठगी खाने िनयतले नितरे नबझ
ु ाएको ट हन आउने । उपर अनस
ु धान भई अिभयोगप दायर हन आएको
ब धक य त: सं थाको कायकारी पद देिखने ।
भएबाट सं थाको आिथक र शासिनक अिधकार
ितवादी ठाकुर साद पौडेल सं थाको
िनजमा िनिहत भई सं थाको रकमको सरु ा गनु अ य रहेकोले ब धक ह र साद पौडेलले सं थाको
ब धकको दािय व रहेको देिखन आउँछ । य तो रकम िहनािमना गरेको भ ने सूचनाका आधारमा
कसरु लाई िन पण गन त काल िव मान सहकारी ऐन, स चालक सिमितका िनणय, उ रकम िहनािमना
२०४९ मा पया कानूनी यव था भएको पाइँदैन । स ब धमा छानिबन सिमितको ितवेदन, सं थाका
सहकारीको रकम िहनािमना गरेको ठगीको कसरु हन बचतकताह को भेलासमेतका आधारमा िनजले
जाने देिखँदा िहनािमना गरेको वीकार गरेकोले िनज
ततु मु ाको जाहेरी िदएको देिख छ । सह ितवादी
ितवादीउपर ठगीको कसरु कायम गरी अिभयोगप ह र साद पौडेलको मौकामा र अदालतसम बयान
दायर भई सजाय भएको अव थालाई अ यथा भ न गदा आफू र सं थाका अ य ठाकुर साद पौडेल
निम ने हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने िमलेमतो गरी उ रकम िहनािमना गरेको हो भ ने
ितवादी ह र साद पौडेलको पनु रावेदन िजिकरसँग पोलका आधारमा िनज ितवादी ठाकुर साद
सहमत हन नसिकने ।
पौडेलसमेत उपर अिभयोग दायर भएको देिख छ ।
आफू अ य रहेको साना िकसान कृिष सह ितवादीको उ पोललाई पिु गन आधारको
सहकारी सं थाका ब धक ह र साद पौडेलले
पमा ठाकुर साद पौडेलले रकम िलई ग रिदएका
सं थाको .८,९४,५६६।– रकम िहनािमना गरी ठगी िमित २०६८।।२।२७ र िमित २०६८।८।१५ का
गरेकोले मल
ु क
ु ऐन, ठगीमा कारबाही गरी उ रकम भरपाइलाई िनज िव को अिभयोगमा माणको
असल
पमा पेस गरेको पाइ छ । उ भरपाइ जाँच ग रँदा
ु उपर गरी सजायसमेत ग रपाउँ भनी िज ला
हरी कायालय, पवतमा जाहेरी दरखा त िदएको स े साँचो नभएको भनी राय ितवेदन िमिसलसाथै
पाइ छ । मु ा अनस
ु धानको ममा प ाउ परेका रहेको देिखएबाट थप िववेचना ग ररहन परेन ।
िनज ह र साद पौडेलले आफू र सं थाका अ य तसथ सह ितवादीको पोल तथा पनु रावेदन िजिकर
ठाकुर साद पौडेलले िमलेमतो गरी सं थाको रकम खि डत भई मु ाको त य माणबाट िनज ितवादी
ठगी गरेको हो भ ने मौकामा र २०६८ साल माघ ठाकुर सादले ब धक ह र साद पौडेललाई दबाब
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िदई िनजसँग िमलेमतो गरी सं थाको रकम िलई खाई मौ दातबाट गलत िनयतले िमलेमतो गरी अिनयिमत
िहनािमना गरी ठगी गरेको भ ने पिु हन नआउने ।
तवरले िझक उ रकम िलने खाने िनयतले सं थालाई
ितवादी शेषका त पौडेलको हकमा नितरी नबझ
ु ाई मल
ु क
ु ऐन, ठगीको १ नं. बमोिजमको
अिभयोग दाबी तथा पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा कसरु गरेको र ितवादी शेषका त पौडेललाई सो
िवचार गदा, मािथ िववेचना ग रएका त य, कानून कसरु को मितयारको कसरु कायम गरी सजाय गरेको
तथा माण र ितवादी ह र साद पौडेलले मौकाको सु पवत िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
बयानमा सं थाको खातामा मौ दात रकमसमेत गरी ितवादी शेषका त पौडेललाई अिभयोग दाबीबाट
का पिनक नाउँमा चेक काटी िहनािमना गरी अपगु सफाइ िदई ितवादी ठाकुर साद पौडेललाई सोही
भएको र सं थाका उपा य शेषका त पौडेल र मेरो ठगीको महलको ५ नं. बमोिजम मितयारको कसरु
ह ता रबाट चेक काटी सं थाको खाताबाट रकम कायम गरी ६ मिहना कै द र िबगोबमोिजम ज रवाना हने
िझके को हँ भनी पोल गरेको आधारमा िनज ितवादी र अका ितवादी ह र साद पौडेललाई सु अदालतले
शेषका त पौडेलसमेत उपर अिभयोगप दायर भएको कायम गरेको .८,७५,७८५।– िबगोबमोिजम
देिख छ । मौकामा बयान गदा सह ितवादी ह र साद ज रवाना गरी ६ मिहना कै द हने ितवादी य ह र साद
पौडेलले बकमा रकम ज मा गन भनी चेकमा उ लेख पौडेल र ठाकुर साद पौडेलबाट दामासाहीले साना
भएको नाम ढाँटी चेकमा सही गराएको हँ भ ने बेहोरा िकसान कृिष सहकारी सं थाको िबगो भराउने गरी
लेखाएको देिख छ । ितवादी शेषका त पौडेलले पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित २०७१।९।१७
सु अदालतबाट जारी यादमा उपि थत भई बयान मा भएको फै सलामा साना िकसान कृिष सहकारी
गदा, आफू सं थाको रकम ठगी कायमा संल न छै न, सं था िल. बाट िहनािमना भई ितवादीले िलए
आफूउपर रकम ठगीको जाहेरी परेको छै न, सं थाका खाएको सं थाको छानिबन सिमितले ितवेदनमा
ब धक ह र सादले मौकाको बयानमा आफूलाई उ लेख भई स चालक सिमितसम भाखाको िलखत
झु याई चेकमा सही गराई सं थाको बक मौ दातबाट ग रिदएको .८,७५,७८५।– िबगो कायम गरी कसरु
समेत रकम िझक ठगी गरेको वीकार गरेका छन् िनधारण गनपनमा
सोबमोिजम नगरी भएको उ
ु
भनी आ नो बयानमा लेखाएको देिख छ । उ रकम फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
शेषका त पौडेलले समेत िलए खाएका हन् भ ने भई ितवादी ह र साद पौडेललाई सािबक मल
ु क
ु
सह ितवादीको पोलबाट खु न आएन । यसबाट ऐन, ठगीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा सोही
ितवादी शेषका त पौडेलले सं थाको रकम िहनािमना महलको ४ नं. बमोिजम मिहना ६ मिहना कै द र िनजले
गरी ठगी गरेको भ ने अिभयोग दाबी तथा पनु रावेदन स चालक सिमितसम भाखा ग रिदएको िलखतम ये
िजिकर वादी प ले व तिु न माणबाट पिु गन िबगोबमोिजम .८,७५,७८५।– ज रवाना हने । साना
सके को नदेिखने ।
िकसान कृिष सहकारी सं थाले िनज ितवादीबाट
अत: उपयु िववेिचत त य, कारण, उ िबगो .८,७५,७८५।– भराई िलन पाउने ।
माणसमेतका आधारमा ितवादी ह र साद पौडेल ितवादीह ठाकुर साद पौडेलले उ सं थाको रकम
र ठाकुर साद पौडेलले अिभयोग दाबीबमोिजम साना िलए खाएको नदेिखएकोले िनजलाई ठगीको महलको
िकसान कृिष सहकारी सं थामा रहेको बचत तथा ५ नं. बमोिजम मितयारको कसरु मा कसरु दार कायम
ऋण असल
ु ीबाट ा हन आएको रकम तथा बक गन िम दैन । िवनाआधार माण िनजलाई कसरु दार
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ठह याएको हदस मको पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को संल नतामा िससौ जातको काठ चोरी िनकासी गन
फै सला के ही उ टी भई िनज ितवादी ठाकुर साद उ े यले के कसरी कटान गरेको हो सो प ट पमा
पौडेलले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने । ितवादी खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । नगर वन े मा को कसले
शेषका त पौडेलले सं थाको रकम िझक िलए खाएको िससौ जातको २१ थानको ७०.१३ यू. िफट कटान
नदेिखँदा िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको उ फै सला गरी िब िवतरण गन खोजे हामीलाई थाहा छै न भनी
सो हदस म सदर ह छ । ितवादीह शेषका त पौडेल घटना थल तथा व तिु थित मचु ु का कागज गन
र ठाकुर साद पौडेलसमेतलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ई वरराज रे मीसमेतले कागज गरेको पाइने ।
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
सह ितवादी शमशेर िव.क.ले अिधकार ा त
िजिकर पु न नस ने ।
अिधकारीसम मौकामा बयान गदा अ य
इजलास अिधकृतः नरह र ढकाल
ितवादीह को पिन संल नता छ भनी बयान गरे तापिन
क यटु र: देिवना खितवडा
सो कुरालाई िनजले अदालतमा बयान गदा आरोिपत
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ११ गते रोज ४ शभु म् । कसरु मा वयम् इ कार रही अ य ितवादीह समेतको
संल नता रहे भएको भनी भ न सके को पाइँदैन । अ य
इजलास नं.१७
ितवादीह को संल नता रहे भएको कुरा पिु हने कुनै
वत माणसमेत िमिसल संल न रहेको पाइँदैन ।
१
सह ितवादी शमशेर िव.क.ले मौकामा अिधकार ा त
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादरु अिधकारीसम बयान गदा यी ितवादीह लाई
मो ान, ०७२-CR-०६९७, वन पैदावार चोरी िच दछु मा भनेको र िनजह को कसरु मा के कसरी
िनकासी, नेपाल सरकार िव. ल मण ता ाकारसमेत
क तो संल नता िथयो भनी लेखाउन सके कोसमेत
सफाइ पाउने
यथ ितवादीह को नपाइने ।
स ब धमा िवचार गदा सह ितवादी शमशेर िव.क.ले
अतः सफाइ पाएका यथ ितवादीह
मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम अ य ितवादी ल मण ता ाकार, काश भ , या भ ने सूय े ठ,
ल मण ता ाकार, बाबु े ठ, काश भ , कृ ण िव.क., अमतृ िव.क., सूय तामाङ, कृ ण िव.क. र बाबु े ठका
अमतृ िव.क., सूय तामाङ, या भ ने सूय े ठह को हकमा आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदई भएको सु
पिन अवैध वन पैदावार कटान गरी िब िवतरणमा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भनी पनु रावेदन
संल नता छ भनी बयान गरे तापिन अदालतमा अदालत हेट डाबाट भएको फै सला मनािसब नै
बयान गदा मौकाको बयानलाई खि डत हने गरी देिखने ।
आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेकोसमेत हँदा
तसथ उ लेख भई िववेचना ग रएको आधार,
सह ितवादीको मौकाको पोलबाहेक िनजह उपरको कारण र माणसमेतका आधारमा पनु रावेदन अदालत
आरोिपत कसरु पिु हने व तिु न ठ िव वासयो य हेट डाबाट िमित २०७२।४।१२ मा भएको फै सला
माणको अभाव रहेको देिख छ । िनजह को कसरु मा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
संल नता रहेको भ ने कुरा कुनै पिन माणबाट पिु
इजलास अिधकृत: दगु ा साद ब याल
हन सके को पाइँदैन । जाहेरी ितवेदनमा समेत क यटु र: मि दरा रानाभाट
शमशेर िव.क. बाहेक अ य यि ह को के कसको इित संवत् २०७५ साल चैत २६ गते रोज ३ शभु म् ।
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२
ितवेदनमा जबरज ती करणी गरेको कुनै पिन संकेत
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी टंकबहादुर यिकनसाथ भ न नसिकने भ ने उ लेख भएको
मो ान, ०७२-CR-१२११, जबरज ती करणी, देिख छ । य तैगरी पीिडतको वा य परी ण
नेपाल सरकार िव. सुरज नेपालीसमेत
रपोटमा पीिडतको योिन व रप र रगतको दागह
ितवादीह सरु ज नेपाली र रमेश नाथले देिखएको, क याजाली याितएको र Bleeding भएको
अदालतमा गरेको बयानमा आफूह ले पीिडतलाई भ ने उ लेख भएको पाइयो । पीिडत िववािहता भएको
जबरज ती करणी गरेको होइन भनी इ कारी बयान र बसको ाइभर परु नले मािथ २ पटक जबरज ती
गरेको देिख छ । िनज ितवादीह को इ कारी करणी गरेको भनी पीिडतले बकप गरेको देिखँदा
बयानलाई ितवादी रमेश नाथका सा ी तेजबहादरु
ितवादीह सरु ज नेपाली र रमेश नाथसमेतले
िव तथा वयम् पीिडत र जाहेरवाली पीिडतको आरोिपत कसरु गरे होलान भनी माणको अभावमा
संर क आमाले गरेको बकप बाट समेत समिथत भ न िम ने नदेिखने ।
भएको देिख छ । ितवादी सरु ज नेपाली वारदातको
पीिडतले बकप गदा आ नो ज मिमितसमेत
राित मायालु होटलमा उपि थत नभएको कुरा उ लेख गरी आफूलाई १६ वष ७ मिहना भयो भनी
पीिडत भिनएक ७१ िन को मौकाको कागज तथा लेखाएको पाइ छ । तापपरु गा.िव.स.को कायालयको
बकप र सहअिभयु को बयानसमेतबाट पिु भएको च.नं. ४०७८ िमित २०७०।९।१ को प मा पीिडतको
देिखयो । पीिडतलाई ितवादीह ले डर ास देखाई ज मिमित ज म दता िकताब (अिभलेख) को दता नं.
अनिु चत भावमा पारी िनजको वे छािवपरीत ३०७ मा २०५४।११।८ भएको भनी उ लेख भएको
धनगढीस म याएको होइन भ ने कुरा पीिडतले िमित देिखयो । यसरी पीिडत आफै ँ ले अदालतसम गरेको
२०७१।५।१९ मा गरेको मौकाको कागज र अदालतको बकप मा उ लेख गरेको उमेर तथा नेपाल सरकारको
बकप मा ाइभरसँग कुराकानी हँदा वइ छाले आिधका रक िनकायमा दता भएको ज मिमितलाई
िचसापानीस म र यहाँबाट धनगढीस म आफै ँ अ यथा भ न सिकने अव था नदेिखने ।
गएक हँ भ ने भनाइ रहेको पाइयो । ितवादीह ले
अत: ितवादीह सरु ज नेपाली र रमेश
जोरजल
ु मु गरी जबरज ती बसमा ब न बा य पारेको नाथले जबरज ती करणी गरेको भ ने स माण पिु
भए पीिडतले िचसापानीबाट धनगढीस म पु दा बाटोमा नभएको अव थामा जबरज ती करणी गरेको ठहर गरी
पन अनेक हरी चेकपो मा बस रोिकँ दा हारगहु ार सु कै लाली िज ला अदालतबाट िमित २०७१।९।२७
मा नपु न धनगढी पिु गसके पिछ होटलमा ब दासमेत मा भएको फै सलालाई उ टी गरी ितवादी सरु ज
हारगहु ार गरी ितकार गरेको हनपु न, भोिलप ट रमेश नेपाली र रमेश नाथलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
नाथको ससरु ाली भिनएको ठाउँ गल
ु रयामा पु दासमेत िदई पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट भएको फै सला
कुनै िति या नजनाई चपु चाप ब नु नपन अव था मनािसब नै देिखने ।
िव मान रहेको िमिसलबाट देिखँदा आरोिपत कसरु
तसथ सु कै लाली िज ला अदालतबाट
ितवादीह ले गरेको हो भ ने माणको अभाव रहेको िमित २०७१।९।२७ मा भएको फै सला िमलेको
देिखने ।
नदेिखँदा उ टी भई ितवादी सरु ज नेपाली र रमेश
ितवादीह को
वा य
परी ण नाथले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ भनी
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पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित २०७२।५।२३ स ब धमा दवु ै प लाई छलफलमा राखी अ त रम
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आदेशसमेत जारी नहने आदेश भइसके को प र े यमा
इजलास अिधकृत: दगु ा साद ब याल
रट िनवेदकले उठाएको िवषयव तक
ु ो याियक
क यटु र: िवजय खड् का
िन पण उ रट िनवेदनह को अि तम िनणय हँदाका
इित संवत् २०७५ साल चैत २६ गते रोज ३ शभु म् । बखत हने नै हँदा ततु रट िनवेदन थम ि मै
(Prima facie) औिच यपूण रहेको नदेिखँदा ततु
एकल इजलास
रट िनवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी िलिखत
जवाफ मगाई रहनु परेन । साथै एक पटक अ त रम
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे, ०७४-WO-०३३५, आदेश जारी नहने गरी आदेश भइसके को िवषयमा
परमादेश, िहराबहादुर च दसमेत िव. धानम ी तथा पनु ः सोही िवषयमा रट दायर गरी अ त रम आदेश
मि प रषदक
माग गरेको िवषयलाई सावजिनक सरोकारको रोहमा
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
आविधक िनवाचन लोकत को आधार त यतफ वेश गनपन
ु अव था नरहने ।
त भ (Back bone of Democracy) हो भ ने कुरामा
अतः रट िनवेदकले माग गरेको िवषयव तु
दईु मत हन स दैन । िनवेदकले नाग रकको बािलग समावेश भएका रट िनवेदनह यस अदालतमा
मतािधकार योग गन पाउने हक अिधकारलाई नै रोक यस अगािड नै दता भइसके को हँदा रट िनवेदकले
पाउँ भनी आस न िनवाचनसँग सरोकार देखाई दायर उठाएको िवषयव तक
ु ो याियक िन पण उ रट
गरेको रट िनवेदनमा कुनै संवैधािनक र कानूनी आधार िनवेदनह बाट ठहरेबमोिजम हने नै हँदा ततु
उ लेख गरेको देिखँदैन । रट िनवेदकले उठाएका िनवेदनमा िलिखत जवाफ मागी रहनु परेन । ततु
िवषयव तस
ु गँ स बि धत िवषयह यसै अदालतमा िनवेदन खारेज हने ।
िवचाराधीन रहेको भ ने मूल आधार देखाई सावजिनक इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
सरोकारको िवषय बनाई ततु रट िनवेदन दता गन क यटु रः च ा ितम सेना
याएको देिख छ । यस अगावै उही िवषयव तु समावेश इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् ।
भएका रट िनवेदनह यस अदालतमा दता भई सो
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