मङ्िसर

–२

पाि क काशन
वष २६, अङ्क १६

२०७४, मङ्िसर १६–२९ पूणाङ्क ६१०

काशक

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

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

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

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

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

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

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

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
१३
इजलास नं. १०
इजलास नं. १
२
इजलास नं. ११
इजलास नं. २
११
इजलास नं. १२
इजलास नं. ३
५
इजलास नं. १३
इजलास नं. ४
२
इजलास नं. १४
इजलास नं. ५
४
इजलास नं. १५
इजलास नं. ६
४
इजलास नं. १६
इजलास नं. ७
५
इजलास नं. १७
इजलास नं. ८
३
इजलास नं. १८
इजलास नं. ९
५
एकल इजलास
ज मा
५४
ज मा
कूल ज मा
५४ + २५ = ७९

१
६
२
२
३
३
३
१
१
३
२५

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

िवषय
प / िवप
पृ
संयु इजलास
१ - १३
नेपाल
सरकार
िव.
१. कत य यान
िडलबहादरु नगरकोटी
यान मान नेपाल सरकार िव. रामबहादरु
२.
उ ोग
थापासमेत
जबरज ती नेपाल
सरकार
िव.
३.
करणी
मनोजकुमार महथा
वैदिे शक
रोजगार नेपाल सरकार िव. राजकुमार
४.
स ब धी थेवेसमेत
कसरु
नेपाल सरकार िव. घन याम
५. डाँका चोरी
पौडेलसमेत
लिछराम थापा िव. हरी
ब दी
धान कायालय, के .का.
६.
य ीकरण अनस
यरु ो,
ु धान
काठमाड समेत
नेपाल
सरकार
िव.
७.
ाचार
सरु े साद े
नेपाल
सरकार
िव.
८.
ाचार
सहदेवकुमार रमालसमेत
ज गा
िखचोला जनक दल
ु ारी िम िव. ब दना
९.
मेटाई चलन िसंहसमेत
चलाई पाउँ
कत य यान नेपाल सरकार िव. कािलका
र अपहरण मरु ाउसमेत
१०.
तथा शरीर
ब धक

नेपाल सरकार िव. काश
मिु खया
रामबहादरु च द िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
िवनोद साह तेली िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
इजलास नं. १
१३ - १४
पखाल ितिमला यमी थापा िव.
भ काइ बाटो ह र साद नेपालसमेत
कायम
ज गा
छिवलाल भ ने राजन रे मी
िखचोला िव. िडलाराम कँ डेल
इजलास नं. २
१५ - २३
घर बहाल मंगलनारायण मान धर िव.
िदलाई कृ ण साद मान धर
घरबाट
उठाई चलन
चलाई पाउँ
मानव
नेपाल सरकार िव. ल मी
बेचिबखन भ डारीसमेत
जबरज ती नीरकुमार राई िव. नेपाल
करणी
सरकार
अपहरण
गणु राज आचाय िव. नेपाल
तथा शरीर
सरकार
ब धक
नेपाल सरकार िव. या बल
कत य यान
तामाङ

११. कत य यान
१२.
१३.

१४.

१५.

१६.

१७.
१८.

१९.

२०.

i

नेपाल सरकार िव. टकमा
के .सी.
मदन सनु ार िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
नेपाल सरकार िव. हेम त
कत य यान
जोशी
ब दी
िजता साई भतु ल िव.
य ीकरण िशवकुमार साईसमेत
िनमल झा िव. िव ालय
उ ेषण /
िश क िकताबखाना, छाउनी
परमादेश
मागसमेत
लागु औषध
नेपाल सरकार िव. भीमबहादरु
(डाइजेपाम
शाहीसमेत
समेत)
इजलास नं. ३
२३ - २९
नवजात िशशु नेपाल सरकार िव. सोनी
ज माई मारी खातनु
फालेको
कत य यान
नेपाल सरकार िव. नहु ानु
कत य यान
कुम
तारा राई (गु ङ) िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
तेजबहादरु सा मगर िव.
कत य यान
नेपाल सरकार
गोलमती राजवंशी िव. नेपाल
कत य यान
सरकार

२१. कत य यान
२२.
२३.
२४.

२५.

२६.

२७.

२८.
२९.
३०.
३१.

३२.

३३.

३४.

३५.
३६.

३७.

३८.
३९.
४०.
४१.

ii

इजलास नं. ४
२९ - ३०
माधव साद पौडेल िव. संघीय
उ ेषण मािमला तथा
थानीय
िवकास म ालयसमेत
रामिवलास मस
ु हरसमेत िव.
उ ेषण /
संघीय मािमला तथा थानीय
परमादेश
िवकास म ालयसमेत
इजलास नं. ५
३० - ३४
कत य यान राजे
े िव. नेपाल
र रहजनी सरकार
चोरी
नेपाल सरकार िव. भीमबहादरु
कत य यान
राई
िकरण िव.क. िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
ा.डा. ि जराज भ िव.
उ ेषण /
ि भवु न
िव िव ालय,
परमादेश
क ितपरु समेत
इजलास नं. ६
३४ - ३८
जबरज ती वीरबहादरु िथङ् ग िव. नेपाल
करणी
सरकार
राजेश देउला ( ोला) िव.
कत य यान
नेपाल सरकार
सिचन प रयार िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
लालबहादरु थापा िव. नेपाल
कत य यान
सरकार

४२.

४३.

४४.
४५.

४६.

४७.

४८.

४९.
५०.
५१.

इजलास नं. ७
३८ - ४१
तेजकुमार े िव. एिलना
िनषेधा ा
रावत
ीमती जय ती ल साल िव.
िनषेधा ा /
तारा
गाउँ
िवकास
परमादेश
सिमितसमेत
भगौती साद अहर यादव िव.
उ ेषण
रमेशच गौतमसमेत
ठाकुर साद पौडेल िव. ितथ
िनषेधा ा
रा य ल मी शाह
इजलास नं. ८
४१ - ४४
िवमाया घलेसमेत िव.
फै सला बदर
धनबहादरु घले
भारती जोशी िव. अि तयार
उ ेषण /
दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
परमादेश
टङ् गाल काठमाड समेत
इजलास नं. ९
४४ - ४९
पासाङ थाबचेत तामाङसमेत
ब दी
िव. िस धपु ा चोक िज ला
य ीकरण अदालत
िस धपु ा चोक
चौतारासमेत
नेपाल
सरकार
िव.
कत य यान
स तबहादरु ब नेतसमेत
सपना चौहान रो का िव.
उ ेषण
गोपाल राज रो कासमेत
हक वज िल बूसमेत िव.
कत य यान
नेपाल सरकार

५२.

५३.

५४.

५५.
५६.
५७.

५८.

५९.

६०.
iii

इजलास नं. १०
५०
िविपन हाडा िव. मालपोत
उ ेषण कायालय,
भरतपु
िचतवनसमेत
इजलास नं. ११
५० - ५३
ठूला करदाता कायालय,
आयकर ह रहरभवन िव. महे बाबु
े
ठूला करदाता कायालय,
आयकर ह रहरभवन िव. महे बाबु
े
काशी राय यादव िव. पलधारी
अंश दता
राय यादवसमेत
काशी रायजयनारायण यादव
लेनदेन
िव. अशोककुमार साह सडु ी
जबरज ती नेपाल सरकार िव. िहरामणी
चोरी
घत मगर
अपहरण नेपाल
सरकार
िव.
तथा शरीर स यनारायण चौधरी
ब धक
इजलास नं. १२
५३ - ५५
दोहोरो दता सरोजकुमार
िव.
े
बदर / हक न दबहादरु राना
कायम
िवनेश नायजु े िव. नेपाल
कत य यान
सरकार

६१.

६२.

६३.

६४.

६५.

६६.

६७.

६८.

इजलास नं. १३
५५ - ५७
मानव
बेचिबखन
कमल राई िव. नेपाल सरकार
तथा ओसार
पसार
सनु ीत के .सी.समेत िव. लोक
उ ेषण /
सेवा आयोग के ीय
परमादेश
कायालयसमेत
इजलास नं. १४
५७ - ५९
सिु नता देवी मरु ाउत िव.
उ ेषण
मवनकुमार मौय
जनकलाल परु वार िव.
िनषेधा ा /
नेपालग ज
परमादेश
उपमहानगरपािलकासमेत
नेपाल सरकार िव. बाबरु ाम
सवारी यान
खनालसमेत
इजलास नं. १५
५९ - ६२
तुलसी
िसंखडा
िव.
परमादेश / धानम ी
तथा
ितषेध मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
छुट ज गा कुमार े िव. हषर न
दता
शा यसमेत
उपयु
वणकुमार चौधरी िव. नेपाल
आदेश जारी मेिडकल काउि सल
ग रपाउँ

६९.
७०.
७१.

७२.

७३.

७४.
७५.
७६.

iv

इजलास नं. १६
६२ - ६५
रिव कुमार यादव िव. सश
उ ेषण /
हरी
बल
धान
परमादेश
कायालयसमेत
भो रल यादव िव. पनु रावेदन
उ ेषण
अदालत जनकपरु समेत
कृ णसु दर माखा या िव.
उ ेषण /
भूिमसधु ार
कायालय,
परमादेश
भ परु समेत
इजलास नं. १७
६५ - ६६
इ बहादरु थेवेसमेत िव.
उ ेषण
नेपाल बक िलिमटेडसमेत
इजलास नं. १८
६६
नेपाल सरकार िव. उपे
कत य यान
यादवसमेत
एकल इजलास
६७ - ६८
रता सनु वु ार िव. उ च
उ ेषण अदालत
मोरङ,
िवराटनगरसमेत
उ ेषण / मु तफा दज समेत िव. अली
परमादेश दजासमेत
ानी मैयाँ महजन िव. उ च
उ ेषण /
अदालत
पाटन,
परमादेश
लिलतपरु समेत
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माण ऐन, २०३१ को दफा १० मा मौकामा
संयु इजलास
य गरेको कुरा माणमा िलन ह छ भ ने यव था
भई (१) “कुनै काम घटना वा अव थाका स ब धमा
१
देहायका कुनै यि ले मौकामा वा यसको त काल
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज अिघ वा पिछ य गरेको कुरा माणमा िलन ह छः
जोशी, ०७१-CR-०८१६, कत य यान, नेपाल (क) सो काम गन वा सो काम, घटना वा अव था
सरकार िव. िडलबहादुर नगरकोटी
य पमा दे ने वा थाहा पाउने यि वा (ख) सो
िमित २०६७।३।२४ मा घिटत घटनाको काम, घटना वा अव थाबाट पीिडत भएका यि ।
त काल अनस
ु धान सु भए पिन क रब २ वषपिछ (२) कुनै यि ले िनजको शारी रक वा मानिसक
मा मतृ कक ीमतीको िकटानी जाहेरी परी ततु अव था प पमा बोध हने गरी य तो अव था
मु ाको कारवाही अगािड बढेको अव था एकाितर कायम छँदै य गरेको कुरा माणमा िलन ह छ” भ ने
देिख छ भने अक तफ ितवादीह ले नै मतृ कलाई यव था छ । ततु मु ामा जाहेरवाली एवम् मौकामा
भीरबाट धके ली ह या गरेका हन् भनी भ न नसक बिु झएका यि ह उ घटना वारदात य दे ने
शङ् कास म गरेको अव था रहेको पाइयो । मतृ कका वा थाहा पाउने यि भ ने नदेिखएको अव थामा
भाइ बीरबहादरु राउतसँग ितवादी िडलबहादरु ले जाहेरवालालगायतका मौकामा बिु झएका मािनसह ले
िलएको . १००००। ऋणका स ब धमा मतृ क अनमु ान र शङ् काको आधारमा लेखाएको कुरालाई
र ितवादीबीच वाद िववाद रहेको भ ने आधारमा माणमा िलन िम ने नदेिखने ।
ितवादीले मारेका हन् भ ने िव ास ला छ भनी
ततु मु ामा मौकामा कागज गन मािनसह
जाहेरवालीले िदएको जाहेरी दरखा तको आधारमा सबैले ितवादी िडलबहादरु नगरकोटीले धमबहादरु
मा ितवादीलाई दोषी ठहर गन निम ने ।
राउतलाई मारेकोमा िव ास ला छ भनी शङ् कास म
िमित २०६७।३।२४ गते मतृ कले गरे पिन िनजैको कत यबाट धमबहादरु को मृ यु भएको
मादक पदाथ सेवन गरी पटकपटक मोटरसाइकल भनी िकटानीसाथ भ न सके को देिखँदैन । माण ऐन,
लडाएको र भेषबहादरु काउछा र टोपलाल खनालले २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मु ामा कसरु दार
धमबहादरु पनु को मोटरसाइकल उठाई डो याएर मािणत गन भार वादी प मा रहेको र अिभयु को
मगु ा नगरकोटीको घरमा लगी रािखिदएको भ ने िशव कसरु शङ् कारिहत तवरले मािणत हन नसके को
पनु , मगु ा नगरकोटीसमेतको मौकाको कागज रहेको अव थामा शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ
पाइ छ । िशव पनु , मनबहादरु रे मीसमेतले मतृ कले भ ने फौजदारी यायको मा य िस ा तसमेत रहेको
अ यिधक मादक पदाथ सेवन गरेका हँदा आफै ँ भीरबाट अव थामा अनमु ानको आधारमा गरेको बकप र
लडी मृ यु भएको हनपु छ भनी लेखाई िदएकोसमेतका जाहेरी दरखा तलाई मा आधार मानी दोषी ठहर गन
माणह बाट ितवादी िडलबहादरु पनु ले नै धमबहादरु निम ने हँदा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको
राउतलाई भीरबाट धके ली कत य गरेका हन् भ ने फै सलालाई अ यथा भ न नसिकने ।
त य यु ङ् गत तवरबाट पिु हन आएको नदेिखने ।
अतः िववेिचत त य, कानूनी यव था तथा
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माणसमेतबाट ितवादी िडलबहादरु नगरकोटीको हानेर भागेको भनी दवु ै ितवादीह ले एक अकालाई
कत यबाटै धमबहादरु राउतको मृ यु भएको भ ने पिु
पोल गरी पीिडतलाई कुटिपट गरेकोमा सािबत रही
हन नसके को हँदा ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी एकै िमलान यहोरा लेखाएको पाइ छ । अदालतमा
अघाखाँची िज ला अदालतबाट िमित २०७०।३।१९ भएको बयानमा पीिडतलाई हात, खु ा जु ाले कुटिपट
मा भएको फै सलालाई उ टी गरी ितवादी िडलबहादरु गरेको भनी फलामको प ा ढुङ्गाले हानेका होइन
नगरकोटीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भनी लेखाएको पाइयो । मौकामा बिु झएका दीलमाया
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०७१।१।३ मा म लको मौकाको कागजसमेतबाट ितवादीह ले
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
पीिडत मोह मद अ मलाई कुटिपट गरेको भ ने नै
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
देिखन आउने ।
क यटु रः अिमरर न महजन
यानस ब धी महलको १५ नं.अनस
ु ार
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
ततु मु ामा ितवादीह ले पीिडतलाई मान
२
मनसायले कुटिपट गरेका हन् होइनन् भ ने स ब धमा
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज िवचार गनपन
ु हन आयो । उ घटनाका य दश को
जोशी, ०७१-CR-१००३, यान मान उ ोग, नेपाल पमा रहेका मौकामा बिु झएका दीलमाया म ल र
सरकार िव. रामबहादुर थापासमेत
माया ध रकाले हो ह ला भएको सनु ी उ थानमा
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ जाँदा दवु ै ितवादीह ले पीिडतलाई कुटिपट गरेको
िदई मु ालाई कुटिपटमा प रणत गरी भएको पनु रावेदन देखी छुट्याएको र मसमेतको उपि थित नभएको
अदालतको फै सला कानूनी यव था एवम् ितपािदत भए पीिडतको यानै जानस ने िथयो भनी मौकामा
िस ा तसमेतको ितकूल रहेको भ ने वादी नेपाल लेखाएको भए पिन िनजह ले अदालतमा उपि थत
सरकारको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा भई बकप गरी उ भनाईलाई पिु गन सके को पाइएन
िमित २०६८।७।११ गते भाइटीकाको िदन भएको । व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले पीिडतलाई
भ ने देिख छ । सो िदन बेलक
ितवादीह ले फलामले कुटिपट गरेको भनी लेखाए
ु ा ितवादीह रामबहादरु
थापा र कमलबहादरु सोमरे मगर पीिडत काम गरी पिन वादीप बाट िनज मािनसह लाई अदालतमा
बसेको यू िस बाबा इि जिनय रङ वकसपमा भैलो उपि थत गराई बकप गरी उ भनाई पिु गन सके को
खे न भनी आएको अव थामा ितवादीह को देिखएन । पीिडतसँग ितवादीह को पूव रसइवी रहे
पीिडतसँग भैलो खे ने िवषयमा झगडा हन गएपिछ भएको भ ने पीिडत तथा जाहेरवालाले भ न नसके को
ितवादीह ले पीिडत दीपक भ ने मोह मद अ मलाई तथा िमिसल संल न कागजातबाट समेत खु न सके को
कुटिपट गरेको भ ने पीिडतको बकप समेतबाट खु न देिखँदनै । पीिडतलाई मान मनसायले ितवादीह ले
आउँछ । ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम पूवयोजनाअनस
ु ार नै कुटिपट गरेको भ ने एवम्
बयान गदा दीपक भ ने मोह मद अ मले हामीलाई ितवादीह ले यान मान मनसाय र तयारीसाथ उ
के टा भनेकाले रीस उठी कमलबहादरु ले ीङ् ग प ाले थानमा गएका भ नेसमेत नदेिखँदा पनु रावेदन गदा
िनजको टाउकामा हार गरेपिछ रामबहादरु ले ढुङ्गाले उि लिखत निजर िस ा त ततु मु ामा आकिषत
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हने नदेिखने ।
अदालत बटु वलबाट िमित २०७०।१२।५ मा भएको
भैलो खे ने िवषयमा त काल पीिडत फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
र ितवादीह बीच भनाभन हात हालाहाल हँदा इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
ितवादीह ले पीिडतलाई कुटिपट गरेको भ ने इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
देिख छ । पीिडतको घाजाँच के श फारामबाट िनजको
३
शरीरमा िविभ न चोटपटक लागेको भ नेसमेत खु न स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
आएको पाइएन । ितवादीह भाइटीकाको िदन भैलो जोशी, ०७०-CR-०८२७, जबरज ती करणी, नेपाल
खे ने योजनका लािग पीिडत रहे भएको वकसपमा सरकार िव. मनोजकुमार महथा
पगु ेका र पीिडतले कारखाना मािलक नभएको भनी भैलो
पीिडत र ितवादीबीच वारदात थलमा उ
खे न निदएको भ ने िवषयमा दवु ै प बीच वादिववाद िमित र समयमा पाडोले उखु खाएको िवषयमा िववाद
हँदा ितवादीह ले पीिडतलाई कुटिपट गरेको भएको र ितवादीले पीिडतलाई एक थ पड हानी
देिख छ । ितवादीह को पीिडतलाई मानस मको धके ली िदएको भनी वीकार गरेको देिखँदा ितवादीले
मनसाय रहे भएको भ ने पिु हन नसके को अव थामा जाहेरवालीलाई लछार पछार गरेको भ ने देिख छ ।
पीिडतको घाजाँच के श फारामको एउटा महलमा ितवादीले पीिडतलाई लछारपछार गदा पीिडतले
Fatal स म उ लेख भएको भ नेमा आधारमा गहु ार मागेक मा सदान द पगु ी कराउँदा ितवादी
ितवादीह ले यान मान उ ोगको कसरु गरेका भनी भागेका भ ने सदान द र जाहेरवालीको बकप बाट
अनमु ान गन निम ने हँदा ततु मु ालाई कुटिपटमा खु न आएको छ । वारदात थलमा मडा रएको भ ने
प रणत गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको घटना थल कृित मचु ु का, पीिडतको योिनबाट रगत
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
आएको भ ने पीिडतको बकप , Hymen torm र
तसथ मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था Attempted to rape भ ने कोशी अ चल अ पतालको
तथा माणह समेतबाट ितवादीह रामबहादरु िमित २०६१।१।२२ को े कृ सन एवम् पीिडतको
थापा र कमलबहादरु सोमरे मगरलाई कसरु दार जीउमा माटो धूलो लागेको भ नेसमेतका उि लिखत
ठहर गरी जनही पाँच वष कै द हने गरी प देही माणबाट वारदात थलमा ितवादीको उपि थित रही
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।२।१३ मा भएको िनजले पीिडत जाहेरवालीलाई जबरज ती करणीको
फै सलालाई उ टी गरी ितवादीह रामबहादरु थापा उ ोग गरेको भ ने कुरालाई समथन गरेको पाइने।
र कमलबहादरु सोमरेलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
जबरज ती करणीको वारदात हनलाई
िदई ततु मु ा अनस
ु ूची १ िभ को नहँदा सरकारी पीिडतको योिनमा ितवादीको िलङ् ग पूरै वा के ही
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७बमोिजम मा भए पिन वेश गरेको हनपु न देिखयो । ततु
पीिडत दीपक भ ने मोह मदलाई िझकाई िनजले सकारे वारदातमा जबरज ती करणी भएको िच ह रहेको
िनजलाई वादी प कायम गरी यसै मु ाको िमिसलबाट भ ने वा पीिडतको योिनमा ितवादीको िलङ् ग वेश
कानूनबमोिजम कारवाही र िकनारा गनु भनी प देही गरेको िथयो भ नेसमेत नदेिखँदा वारदात थलमा
िज ला अदालतमा पठाई िदने ठहर गरी पनु रावेदन ितवादीको उपि थित रहेको र पीिडतलाई ितवादीले
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लछारपछार गदाकै अव थामा पीिडतले हारगहु ार गदा माण पेस गन सके कोसमेत िमिसल संल न
वादीका सा ी सदान द म डल वारदात थलमा पगु ी कागजातह बाट नदेिखएको, जाहेरी दरखा त र
कराउँदा ितवादी भागेको भ ने देिखँदा पीिडतलाई जाहेरवालाको बकप को यहोरा नै एक आपसमा
जबरज ती करणी गन पाएको अव था नभए पिन उ
बािझएको, जाहेरवालाह वयम् पीिडत यि नभई
समयमा सदान द म डल घटना थलमा नपगु ेका भए उनाउ यि रहेका भ ने देिखएको, िवदेशबाट नेपाल
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गनस ने फक आएका भिनएका पीिडतह ले बकप गरी आफू
देिखँदा िनज ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती ठिगएको कुराको माण पेस गन नसक जाहेरी दरखा त
करणीको उ ोग गरेको पिु हन आएको हँदा पनु रावेदन पिु हनै नसके को अव थामा य तो जाहेरी दरखा त
अदालत िबराटनगरबाट भएको फै सलालाई अ यथा र अिभयोगप को आधारमा मा ितवादीह लाई
भ न सिकएन भने पनु रावेदनप मा उि लिखत कानूनी दोषी ठहर गन िम ने नदेिखने ।
यव था एवम् िस ा तसमेतको ितकूल भयो भ ने
माण ऐन, २०३१ को दफा २५अनस
ु ार
वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने । फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु मािणत
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी गन भार वादी प मा रहेको छ । उ कानूनी
यव था तथा माणसमेतको आधारमा ितवादी यव थाअनस
ु ार कसरु दार मािणत गन ठोस र
मनोजकुमार महथालाई कसरु दार ठहर गरी पाँच वष त ययु माण अिभयोजनप बाट पेस हन सके को
कै द गरी िनजबाट पीिडतलाई . १५,०००। ितपूित पाइएन । शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ
भराइिदने गरी भएको मोरङ् ग िज ला अदालतको भ ने फौजदारी यायको मा यता रहेको छ । यसरी
िमित २०६८।१०।८ को फै सलालाई के ही उ टी गरी अिभयोजनप ले यिु यु र ठोस माण पेस
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ५ नं. गरी ितवादीह को कसरु मािणत गन नसके को
बमोिजम जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु गरेको अव थामा ितवादीह ले शङ् काको सिु वधा पाउने
ठहर गरी िनजलाई २ (दईु ) वष ६ (छ) मिहना कै द नै देिखँदा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणको
सजाय हने गरी पनु रावेदन अदालत िबराटनगरबाट फै सलालाई अ यथा भ न नसिकने हँदा सदर
िमित २०६९।६।७ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा हने ।
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
४
५
स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
जोशी, ०७०-CR-०३६३, वैदेिशक रोजगारस ब धी जोशी, ०७०-CR-०३६३, डाँका चोरी, नेपाल
कसरु , नेपाल सरकार िव. राजकुमार थेवेसमेत
सरकार िव. घन याम पौडेलसमेत
जाहेरवालाह ले ितवादीह रामबहादरु
ितवादीह अिभषेक तामाङ र िनरज
थेवे, राजकुमार थेवे र समु न थेवेलाई रकम बझ
ु ाएको थापा मगरको हकमा के ही नबोली फै सला भएको भ ने
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पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार गदा िनज नै चोरीका सामान हन् भ ने त य थािपत हन सके को
ितवादीह को नाममा सु िज ला अदालतबाट नदेिखँदा ितवादी गोिब द ित वालाई कसदु ार ठहर
जारी भएको वारे ट तथा यादी पज
ु नै बेप े तामेल गन िम ने नदेिखने ।
भई आएको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको ६ नं. को
देिख छ । कसरु मा संल न यि ह को वा तिवक कानूनी यव थाको रोहमा हेदा डाँकाको कसरु हनका
नाम, थर, वतन यिकन गरी अिभयोग दाबी िलनपु न लािग चारजनाभ दा बढ् ताको जमातबाट जबरज ती
अिभयोजकको दािय व हो । अिभयु को वतन नै चोरी वा रहजनीमा लेिखएका रीतसँग वा हातहितयार
यिकन पमा खल
ु ाउन नसक अिभयोगप मा नाम र िलई उठाई छाडी वा हलह जत गरी चोरी गरेको हनपु न
थर उ लेख गरेको आधारमा मा कुनै पिन यि लाई देिख छ । कानूनले नै डाँकाको वारदात हनका लािग चार
कसरु दार ठहर गन फौजदारी यायको मा यतािवपरीत जनाभ दा बढीको समूहबाट जबरज ती चोरी भएको
हन जाने हँदा ितवादीह अिभषेक तामाङ र िनरज हनपु न यव था गरेको अव थामा तीनजना मा को
थापा मगरको उ वारदातमा संल नता रहेको भनी समूहबाट जाहेरवालाको घरमा गई जाहेरवालालगायत
अिभयोग कायम गरी सजाय गन िम ने देिखँदैन । तसथ प रवारका सद यह लाई बाँधी थनु ी धनमाल चोरी
िनजह को हकमा सु बाट भएको फै सलालाई सदर गरी लगेको कायलाई डाँकाको वारदात भ न िम ने
गरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको फै सलालाई नभई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको ४ नं. बमोिजम
अ यथा भ न निम ने ।
जबरज ती चोरीको कसरु गरेको मा नपु न देिखँदा
ितवादी घन याम पौडेलबाट डाँका पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट उ कसरु लाई
चोरी भएको भिनएको कुनै कारको दशी बरामद डाँकाको कसरु कायम नगरी जबरज ती चोरीको कसरु
हन सके कोसमेत देिखँदनै । य तो अव थामा कायम गरेको कायलाई अ यथा भ न निम ने ।
सह ितवादीह को पोल र अिभयोग दाबीकै आधारमा
ितवादीह होमबहादरु गु ङ, सिचन खवास
मा ितवादी घन याम पौडेल कसरु दार रहेछन् भ न र डेिवट राईबाट बरामद भएको धनमाललाई मा िबगो
नसिकने हँदा िनजलाई सफाइ िदने गरी पनु रावेदन कायम गरेको िमलेन । अिभयोग मागदाबीबमोिजमको
अदालत बटु वलबाट भएको फै सला िमलेन भ ने वादी िबगो कायम हनपु छ भ ने वादी नेपाल सरकारको
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा हेदा जाहेरवालाको
नसिकने ।
ज मा . ४१,५९,५००।– को धनमाल डाँका चोरी
ितवादी गोिब द ित वाको पसलबाट भएको भ ने अिभयोग दाबी रहे पिन ितवादीह म ये
बरामद भएका भिनएका बरामदी मचु ु कामा उ लेख ितवादी डेिवट राईबाट . २०,०००।-, ितवादी
ग रएका गरगहना र जाहेरी दरखा तमा लेिखएका सिचन खवासबाट . १६,०००।- र ितवादी
गरगहना िववरण एक आपसमा मेल खान नसके को एवम् होमबहादरु गु ङबाट . ३,३३,०००।- बराबरको
उ बरामदी गरगहना आ नो होइन भनी जाहेरवालाले धनमाल बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु काबाट
सनाखत गरी बकप समेत गरेको पाइ छ । ितवादी खु न आएको पाइयो । ितवादीह ारा चोरी गरेको
गोिब द ित वाको पसलबाट बरामद भएका गरगहना भिनएको अ य धनमाल ितवादीह बाट यो यसलाई
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बेचिबखन गरेको वा मासेको भ ने वादीप बाट कुनै
६
ठोस माण पेस हन सके को नदेिखँदा जाहेरी दरखा त स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या.डा.
र अिभयोगको आधारमा मा ितवादीह ले जाहेरीमा आन दमोहन भ राई, ०७३-WH-०००४,
उ लेख गरेबमोिजमकै धनमाल चोरी गरेका रहेछन् ब दी य ीकरण, लिछराम थापा िव. हरी धान
भ न िम ने नदेिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम पूरै िबगो कायालय, के .का. अनुस धान युरो, काठमाड समेत
ठहर हनपु न भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
रट िनवेदकको वतन बिदया िज ला पाताभार
नसिकने ।
गा.िव.स. वडा नं. ८ रहेको र २०६४ सालदेिख
अतः िववेिचत त य, कानूनी यव था एवम् २०७० सालस म बिदया िज लाको गोला गा.िव.स.-४
माणको आधारमा ितवादीह अिभषेक तामाङ मा िव.एल. ब ालय खोली कपडा यवसाय गरी
र िनरज थापालाई अिभयोग कायम हन नसके को बसेको देिखन आउँछ र गोला गा.िव.स.-४ मा कपडा
भनी र ितवादीह याम भ ने घन याम पौडेल पसल गरेर बसेकै अविधमा िनज ितवादीउपर गडा
तथा गोिब द ित वालाई अिभयोगदाबीबाट सफाइ चोरी िशकारी तथा आखोटोपहार ख रद िब तथा
िदने गरी भएको सु को फै सलालाई सदर गरी एवम् ओसारपसार मु ा बिदया राि य िनकु ज कायालयमा
ितवादीह होमबहादरु गु ङबाट बरामद िबगो चलेको देिख छ । चिलत कानूनअनस
ु ार कसरु हने
.३,३३,०००।-, डेिवट राईबाट .२०,०००।- र काय गन यि उपर अिधकार ा िनकायले कारवाही
ितवादी सिचन खवासबाट .१६,०००।- गरी ज मा गरी अनस
ु धान गरी अदालत वा मु ा हेन िनकाय/
िबगो .३,६९,०००। को धनमाल जबरज ती चोरी अिधकारीसम अिभयोग दाबी पेस गरी आरोिपत
गरेको ठहर गरेको देिखँदा ितवादीह लाई चोरीको यि दोषी देिखएमा दोषी ठहर गरी कानूनबमोिजम
महलको १२ नं. र १४(२) नं. बमोिजम जनही कै द १ कै द वा ज रवाना गरेको िवषयलाई अ यथा भ न
मिहना १५ िदन र जबरज ती चोरी गरेको ज मा िबगो निम ने ।
.३,६९,०००।- को डेढी अथात .५,५३,५००।रट िनवेदकले कागज जबरज ती गराएको
जनही ज रवाना गनपनमा
सो नगरेको हदस म सु को भनी रट िनवेदनमा उ लेख गरे पिन िनजले सो
ु
फै सला के ही उ टी गरी ितवादीह होमबहादरु गु ङ, कागज जबरज ती गराएको भनी किहँकतै उजरु गरेको
सिचन खवास र डेिवट राईलाई जनही १ (एक) मिहना पिन देिखँदैन । यसरी सो कागज अ यथा मािणत
१५ (प ) िदन कै द तथा जनही .५,५३,५००। नभएस म यसले कानूनी मा यता पाउने कुरामा िववाद
(पाँच लाख ि प न हजार पाँच सय पैयाँ) ज रवाना देिखँदनै । फै सला काया वयनको ममा वा तिवक
भई ज रवानाबापत कै द हने ठहर गरी पनु रावेदन लगतवाला यि को पिहचानको लािग भएको सनाखत
अदालत बटु वलबाट िमित २०७१।७।१७ मा भएको कागजलाई अ यथा मा नपु न पिन देिखँदैन । यी रट
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िनवेदकको बाबक
ु ो नाम ततु रट िनवेदन, ततु
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
रट िनवेदन दता गदा पेस गरेको नाग रकता र िनवेदक
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
प ाउ परेपिछ बिदया राि य िनकु ज कायालयसम
िमित २०७३।३।२२ मा गरेको सनाखत कागजसमेतमा
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िभडेको र यस स ब धमा कतै िववाद नरहेको यी ितवादीले आ नो सु मा लेखापाल पदमा बढुवा
अव थामा यी िनवेदक ितवादीबाटै आरोिपत कसरु भएको िमित तथा उ बढुवा अदालतबाट बदर भएको
भएको त य पिु हन आउने ।
यहोरा र पनु ः सोही लेखापाल पदमा बढुवा भएको
अतः उि लिखत त य एवम् िववेचनासमेतको िमितसमेत उ लेख गरी बढुवा फाराम भरेको देिखएको
आधारमा फै सलाअनस
ु ारको कै द र ज रवाना र िनजले भरेको सोही िववरणका आधारमा बढुवा
असल
ु ीको ममा िनवेदक थुनामा रहेको देिखँदा सिमितबाट लेखा अिधकृत पदमा बढुवा हने िनणय
िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश भएको देिखएकाले िनजले झु ा कागजात तथा िववरण
जारी ग ररहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने । पेस गरेको भ ने आरोप दाबी व तिु न माणबाट पिु
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
हन सके को नदेिखँदा यी ितवादीले आरोप दाबीबाट
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
सफाइ पाउने ठह याई िवशेष अदालत काठमाडौबाट
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभु म् । भएको फै सला मनािसब देिखँदा वादी नेपाल सरकारको
७
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
स. . या. ी सुशीला काक र मा. या.डा.
अत: उि लिखत आधार, त य र
आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१६५८, बढुवा िववेचनासमेतका आधारमा यी यथ / ितवादीले
योजनको लािग अदालतको फै सलाले बदर भएको आफू सु मा बढुवा भएको िमित २०५५।४।३१ र पनु ः
झु ा कागजात पेस गरी ाचार गरेको, नेपाल सरकार बढुवा भएको िमित २०५८।१२।२१समेत उ लेख गरी
िव. सुरे साद े
यथाथ िववरण पेस गरेको देिखएकोले बढुवा योजनका
ितवादी सरु े साद
िमित लािग झु ा कागजात पेस गरी ाचार गरेको भ ने
े
२०५५।४।३१ देिख २०५८।५।४ स म रा.प.अनं. आरोिपत कसरु मािणत हन सके को नदेिखँदा यथ /
थम ेणीको लेखापाल पदमा बढुवा भई सोही ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी
पदमा काय गरेको अविध ३ वष ४ िदन र िमित िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७२।८।२३ मा
२०५८।१२।२१ देिख २०७०।१२।३० स म भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
रा.प.अनं. थम ेणीको लेखापाल पदमा काय गरेको इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
अविध १२ वष ९ िदनसमेत गरी िनजले रा.प.अनं. क यटु रः अिमरर न महजन
लेखापाल पदमा १५ वष काय गरेको भनी पेस भएको इित संवत् २०७३ साल मंिसर ७ गते रोज ३ शभु म् ।
िववरणका आधारमा िमित २०७१।३।२९ मा बढुवा
८
सिमितको िनणयानस
ु ार िनजलाई िनजामती सेवा ऐन, स. . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या.डा.
२०४९ को दफा २४घ१ बमोिजम बढुवा गरेकोमा सो आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१५०९, ाचार
बढुवा िनणय यथावत रहेको देिखने ।
(अिनयिमतता), नेपाल सरकार िव. सहदेवकुमार
ितवादीले बढुवा योजनका लािग रमालसमेत
अदालतको फै सलाले बदर भएको झु ा कागजात
िव ालय यव थापन सिमितले ख रद
पेस गरी ाचार गरेको भ ने आरोप दाबी रहेकोमा सिमित, िज सी सिमित, भवन िनमाण सिमित िनमाण
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गरी सोही सिमितको रेखदेखमा िव ालय भवन िनमाण ितवादी कायम गरी दाबीसमेत िलन नसके को
काय स प न गरी लगत अनमु ानभ दा बढी भएका अव थामा य तो ज गाको स ब धमा ततु मु ाबाट
खचह समेत यव थापन सिमितको बैठकबाट िखचोला भएको छ, छै न भनी बो न िम ने नदेिखएको
अनमु ोदन गरी सोही आधारमा यी ितवादीह ले खाता अव थामा सो ज गाका स ब धमा िखचोला
स चालन गरेको हैिसयतले यव थापन सिमितको भएको भनी भ न िमलेन भनी भएको पनु रावेदन
बैठकले अनमु ोदन गरेका िबल भरपाई अनस
ु ारको अदालत नेपालग जको फै सलालाई अ यथा भ न
रकम भु ानीस म गरेको अव था देिखएकाले यी निम ने ।
यथ / ितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु
िक.नं.१२३ को ज गा िखचोला ठहर गरी
गरेको पिु हन नसके को आधारमा ितवादीह ले भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेन भ ने
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई िवशेष ितवादीको पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा हेदा उ
अदालतबाट भएको फै सला अ यथा भयो भ ने वादी िक.नं. १२३ को ज गा न.नं. १३ र १४ मा रहेको भ ने
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन न सा मचु ु काबाट देिख छ । न.नं.१३ र १४ म ये
नसिकने ।
न.नं.१३ को ज गामा दि णतफबाट ठाउँठाउँमा काठ
तसथ उि लिखत त य एंव िववेचनासमेतका र िसमे टको िपलर गाडेको भनी उ न सा मचु ु कामा
आधारमा यथ / ितवादीह ले लागत अनमु ानभ दा खल
ु ाइएको देिखयो । सो ज गामा नापी शाखाले
बढी खच देखाई िव ालयलाई हानी नो सानी पु याई िपलर र काठ गाडी छुट्याई िदएको भनी ितवादी
ाचार गरेको भ ने कुरा व तिु न माणबाट पिु
ब दना िसंहले ितउ र िजिकर िलँदा उ लेख गरेको
हनसके को नदेिखँदा वादी नेपाल सरकारको आरोप पाइयो । नापी शाखाले िपलर गाडी सीमाना छुट्याई
दाबी पु न नसक यथ / ितवादीह ले आरोिपत िदएको भनी वयम् ितवादीले वीकार गरेको
कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी िवशेष अदालत अव थामा सो िपलरभ दा बािहरको ज गालाई
काठमाड बाट िमित २०७२।९।१९ मा भएको फै सला ितवादी ब दना िसंहको ज गा हो भनी भ न िम ने
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
देिखएन । उ न.नं. १३ को ज गा वादी जनक दल
ु ारी
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
िम को िक.नं. १२३ मा उि लिखत ज गाम येकै ज गा
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
रहेको देिखँदा न.नं. १३ को ज गा िबगाहा ०-०-१.४४
इित संवत् २०७३ साल मंिसर ७ गते रोज ३ शभु म् ।
े फलस म ितवादी ब दना िसंहले िखचोला गरेको
९
ठह याई पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
दीपकराज जोशी, ०६७-CI-०६१५, ज गा िखचोला
अतः मािथ िववेिचत त य एवम् माणबाट
मेटाई चलन चलाईपाउँ, जनक दुलारी िम िव. ब दना न.नं. ८ र ९ को ज गा ितवादीले िखचोला गरेको ठहर
िसंहसमेत
गरी सो ज गा वादीले चलन चलाई पाउने र िक.नं. १२३
अदालतबाट नाप न सा हँदा जनु यि ले मा ितवादीले िखचोला गरेको नठहरी सोतफ िफराद
पखाल लगाएको भनी खु न आएको छ यो यि लाई दाबी पु न नस ने भनी बाँके िज ला अदालतबाट
8

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, मंिसर - २
िमित २०६६।१।३१ मा भएको फै सलालाई के ही िविभ न थानमा ब धक बनाई राखेको र हरी ारा
उ टी गरी न.नं. ८ को ज गामा ओम शाि तपथको बािलकाको उ ार हन गएको त य मालाकार पमा
िव तार भई बचेको के ही ज गा मा रहेको र न.नं. ९ पिु हन गएकोले ितबादी कालीका मरु ाउले मल
ु क
ु
को ज गामा ल ली बेलदान ले पखाल लगाएको भ ने ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३) नं.
देिखएको हँदा उ न.नं. ८ र ९ को ज गा ितवादीले तथा मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको
िखचोला गरेको नठहन भनी तथा िक.नं. १२३ को महलको १,२,३, ७ र ९ नं. को प रभािषत कसरु गरेको
न.नं. १३ को ज.िव. ०-०-१.४४ ज गास म ितवादी देिखँदा िनज ितवादी कािलका मरु ाउका स ब धमा
ब दना िसंहले िखचोला गरेको ठहर गरी पनु रावेदन सु कै लाली िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई
अदालत नेपालग जबाट िमित २०६७।३।१५ सदर गन ठह याएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको
मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
इजलास अिधकृत: सरोजराज रे मी
ितवादी अनीता मो रया मान मतस लाहमा
इित संवत् २०७३ साल जेठ २४ गते रोज २ शभु म् । पसेको भ ने कुरामा इ कार रही बयान गरेको
१०
देिख छ । सह- ितवादी कािलका मरु ाउको बयान
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी यहोराबाट अनीता मो रयाको कािलका मरु ाउसँगको
जगदीश शमा पौडेल, ०७२-RC-०१३८ र ०७०- स ब धलाई समेत प ढङ् गले उजागर गरेको
CR-०२८१, कत य यान र अपहरण तथा शरीर छ । अनीता मो रया खु ास ब धी अपाङ् ग रहेको,
ब धक, नेपाल सरकार िव. कािलका मुराउ र नेपाल िनजको उपचारका लािग साथमा िलई िहंड्ने गरेको
सरकार िव. अनीता मो रया
देिख छ भने ततु वारदातका स ब धमा ितवादी
िमिसल संल न जाहेरी दरखा त, घटना थल कािलका मरु ाउले आफू ए लैले मतृ क राजे साद
तथा लास जाँच कृित मचु ु का घटना िववरण अव थीलाई पूव रसइवीका कारण ब चरो हार गरी
कागज, व तिु थित मचु ु का पो माटम रपोट, मारेको, अनीताको कुनै मत स लाह नरहेको भनी
बरामदी मचु ु का, ितवादी कािलका मरु ाउको सािबित अदालतमा प ढङ् गले बयान गरेको देिखनक
ु ा
बयान, पीिडत बािलका तथा जाहेरवालाको बकप साथै मतृ कका छोरीह ल लु र प लवीसमेतले
आिदसमेतका आधारमा ितवादी कािलका मरु ाउले भरतालको जङ् गलमा राजे सादलाई िलएर जाँदा
मतृ क राजे साद अव थीलाई िनजका नाबालक कािलका मरु ाउ ए लैले लगेको भनी बकप ग रिदएको
छोरीह १२ विषया प लवी अव थी र १० विषया देिखएको छ । वारदात थलमा िनजको उपि थित
ल लु अव थीसिहत नेपालमा ितथ घु न जाउँ भनी रहे भएको देिखन नआएको र वारदात घटाएको
याई कै लाली िज लाको भरताल जङ् गलमा मतृ क भोिलप ट मा यी ितवादी अनीता मोरीया बसेको
राजे साद अव थीलाई ब चरो हार गरी ह या गरी िशव मि दरमा कािलका मरु ाउले बािलकाह लाई लगी
िनजका नाबालक छोरीह लाई क जामा िलई भरताल गएको देिखनक
ु ा साथै मतृ क राजे साद अव थीको
जङ् गलबाट चहु ाि थत िशव मि दरमा लगेको, त प ात ह याको वारदातमा यी ितवादी अनीता मो रयाको
ती बािलकाह लाई कोहलपरु हदै दाङ् गसमेत पु याई संल नता रहेको भ ने व तिु न पमा कही ँकतैबाट
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पिु हन आएको नदेिखने ।
फौजदारी कसरु मा अिभयु मािथको
अिभयोग शङ् कारिहत तवरले पिु हनु पदछ भ ने
फौजदारी यायको सवमा य िस ा त हो । सोही
िस ा तबमोिजम माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
फौजदारी कसरु मा ितवादीउपरको अिभयोग मािणत
गन माणको भार वादीमािथ हने भ ने प कानूनी
यव था गरेको पाइ छ । वादी नेपाल सरकारले अनीता
मो रयाले मतृ क राजे साद अव थीको ह या गन
कािलका मरु ाउसँगको मतस लाहमा पसेक भ ने कुरा
पिु गन ठोस सबतु पेस गन सके को नदेिखने ।
ितवादी अनीता मो रयाको अनस
ु धान र
अदालतसम भएको बयान, मतृ कका छोरीह ल लु
अव थी र प लवी अव थीको बकप , सहअिभयु
कािलका मरु ाउको बयानलगायतका िमिसल संल न
माणह बाट ितवादी अनीता मो रयालाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(३) को कसरु मा
सफाइ िदई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर ब धक
िलनेको कसरु अपराधतफ ११ (एघार) वष कै द र
.५०,०००।– (पचास हजार पैयाँ) ज रवाना
हने एवम् ितवादी कािलका मरु ाउलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(१) बमोिजम सव सिहत
ज मकै द र सोही ऐनको अपहरण तथा शरीर ब धक
िलनेको कसरु अपराध तफ १४ (चौध) वष कै द र
. ५०,०००।– (पचास हजार पैयाँ) ज रवाना
हने ठह याई सु कै लाली िज ला अदालतबाट
िमित २०६८।१०।२३ मा भएको फै सला सदर हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित
२०६९।१२।१८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
इित संवत् २०७३ साल असार ७ गते रोज १ शभु म् ।

११
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, ०७२-RC-०१५८, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. काश मुिखया
ितवादीको बयान कथन, मतृ कको आमाको
कागज यहोरा र मतृ कको टाउकोलगायत शरीरको
िविभ न भागमा लागेको multiple traumatic
injuries का कारण मतृ क ने बहादरु मिु खयाको
मृ यु भएको भ ने शव री ण ितवेदनलगायतका
िमिसल संल न कागज माणबाट िनज ितवादीको
कत यबाट ने बहादरु मिु खयाको मृ यु भएको भ ने
त य शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन आएको देिखने ।
फलामको झ पलज तो व तल
ु े टाउकोमा
हार गदा मािनस मन स ने अव था ित बेवा ता
गरी मतृ क भइु मँ ा लडेप ात् पिन पटकपटक मतृ कको
शरीरका िविभ न भागमा हार गरेको अव थाबाट मान
मनसाय िथएन भ ने ितवादीको भनाई िव सनीय
देिखएन । आफू एकोहोरो भई टोलाउने गरेको र सोही
कारणबाट औषधी सेवन गन गरेको त य मािणत
हने कागज माण ितवादीले पेस गन सके को पिन
देिखँदनै । िनज सो अव थाको भएको भ ने मौकामा
कागज गन मािनसह र वयम् ितवादीको आमाले
भ न सके को देिखँदैन । यसरी ितवादीले आफूले
गरेको िजिकरअनस
ु ारको त य पिु हने माण ततु
गन सके को नदेिखँदा अ यथा माणको अभावमा
सो िजिकरलाई माणमा हण गरी याय िन पण
गन कानूनत: िम ने नदेिखँदा पनु रावेदन अदालतको
फै सला अ यथा नभई मनािसबदेिखन आउने ।
तसथ उि लिखत त य एवम् आधार
माणसमेतबाट ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु गरेको ठह याई सव वसिहत ज मकै दको सजाय
हने ठहर गरेको सु इलाम िज ला अदालतको फै सला
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सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत इलामबाट िमित िवषादी भेिटनल
ु े ितवादीले नै िबष सेवन गराएको
२०७१।११।२६ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा भनी अनमु ान गन िम ने हँदैन । फौजदारी मु ामा
साधक सदर हने ।
शङ् का र अनमु ानको भरमा कसरु दार ठहर गन
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
िम दैन । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
क यटु र: िवके श गरु ागाई
फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २० गते रोज २ शभु म् । भार वादीको हने छ भ ने कानूनी यव था रहेको
१२
छ । उ कानूनी यव थानस
ु ार ितवादीउपर लागेको
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी अिभयोग पिु हने िकिसमले सोको माण पु याउने भार
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CR-००९६, कत य अिभयोजन प मा रहने ह छ । जाहेरवालाको बकप र
यान, रामबहादुर च द िव. नेपाल सरकार
सु को जाहेरी यहोरा पर पर असंगत रहेको, मौकामा
जाहेरवाला करणिशला उपा यायले आ नो कागज गन मािनसह को कथन िववादा पद देिखएको
जाहेरी यहोरा ख डन हने गरी ितवादी रामबहादरु र ितवादी मािथको कसरु पिु हने वत एवम्
च दसँगको रसइवीको कारणले मैले हरीमा जाहेरी व तिु न माणह पेस भएको नदेिखएको ि थितमा
िदएको हँ भनी अदालतमा उपि थत भई बकप िववादा पद त यह मा िनभर रही अ यथा मािणत
गरेको देिख छ । यसरी जाहेरवाला (मतृ कको आमा) नभएस म अिभयोग लागेको यि लाई दोषी कारार
समेतले आ नो जाहेरी यहोरािवपरीत हने गरी य
गन िम ने नदेिखने ।
गरेको कथन, मौकामा कागज गन देवु च दको कागज र
मतृ क र ितवादीबीच सामा य झैझगडा पन
पनु रावेदक ितवादीको इ कारी बयानबाट िनजउपरको गरेको िमिसलबाट देिखए पिन वारदात समयभ दा
अिभयोग दाबी संकारिहत पमा पिु भएको भ ने अगािड ितवादी घर छोडी महे नगर बजार गएको
देिखन आएन । यसका अित र मतृ कले िबष सेवन भ ने िनजको अदालतको बयान र िमिसल संल न
गरेको हो वा ितवादीले िवष खवु ाई कत य गरी मारेको मौकामा बिु झएका मािनसह को कागजबाट देिख छ ।
हो थाहा छै न भ ने अ जु कुँवर, कालु च द, अिमला िदउँसोको ३।४ बजेको समयमा छोरी आगन बाारीमा
लहु ार र न दी लावडसमेतले मौकामा र अदालतमा छटपटाइ रहेको अव थामा आफूले छोरीलाई सोडा
उपि थत भई गरेको कागजबाट पनु रावेदक ितवादीले पानीमा िफटी खवु ाएको भनी मतृ कक आमाले जाहेरीमा
नै मतृ कलाई िबष सेवन गराएको भ ने त य एिकन उ लेख गरेको पाइ छ भने अदालतमा बकप गदा
हने अव थाको देिखएन । यसरीउपरो त यह को ितवादीसँगको रसइवी को कारण जाहेरी दरखा त
िव लेषण र संकिलत माण कागजह बाट पनु रावेदक िदएको भनी बकप गरेको देिख छ । ितवादी घर
ितवादीमािथको कसरु वत र शङ् कारिहत छोडी बजार गएको लामो समयपिछ मतृ क छटपटाई
तवरबाट व तिु न माण ारा पिु हने अव थाको रहेको अव थामा फे ला परेको भ ने भनाईबाट पिन
देिखन नआउने ।
ितवादीले नै िवष सेवन गराएको भनी अनमु ान गन
िमिसल संल न मतृ कको िभसेरा रपोट हेदा िम ने देिखँदैन । पनु रावेदक ितवादीले मतृ कलाई
िवषादी भेिटएको भ ने देिख छ, तथािप िभसेरामा उपचार गराउन अ पताल लानु भएको भ नेसमेत
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भनाई र मौकामा कागज गन देवु च दसमेतको कागज यान, िवनोद साह तेली िव. नेपाल सरकार
यहोराबाट घरदेिख बािहर गएका यी ितवादीले
ततु वारदात िमित २०६५।०८।२३ मा
मतृ कलाई िवष सेवन गराएको भ ने कुरा समिथत हन घटेको िमिसल संल न सोही िमितको घटना थल तथा
नआउने ।
लास जाँच मचु ु काबाट देिख छ । सो घटना थल
मतृ कलाई पनु रावेदक ितवादीले नै िवष तथा लास जाँच मचु ु काको दरखा त वा सूचनाको
खवु ाएको भ ने ठोस सबतु माणबाट पिु भएको छोटकरी िववरणमा मनोज साह तेलीले बो सी हो
नदेिखएको र वारदात थलबाट अ पताल पु दास म भनी धा रलो हितयारले छातीमा हार गरी ह या
होसमै रहेको मतृ कले मृ यक
ु ो कारण स ब धमा के ही गरेको भनी उ लेख भएको देिख छ । उ छोटकरी
कुरा य नगरेको अव थामा ितवादीले मतृ क ित िववरणमा यी ितवादीह भु भ ने मोद साह तेली
गरेका पूव यवहारलाई यानज तो फौजदारी र िवनोद साह तेलीले वचन िदएको भनी उ लेखस म
अपराधमा भरपद माणको पमा वीकार गन िम ने पिन भएको देिखँदैन । वारदात िमित २०६५।०८।२३
देिखँदैन । य तो अव थामा अिभयु लाई दोषी करार भए पिन सोको जाहेरी िमित २०६५।०९।१८ मा मा
गनु िववेकपरक नहनक
ु ो साथै यायकोिवपरीत हन जाने परेको देिख छ । यसरी य दश ले वारदात देखेको
हँदा पनु रावेदक ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम र वारदातमा को कसको संल नता रहेको िथयो भ ने
सजाय हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट कुरा वारदात भएकै बेला थाहा भइसके पिछ वारदात
भएको फै सला मनािसब देिखन नआउने ।
भएको २४ िदनपिछ मा जाहेरी पनको
ु कारणसमेत
अतः मािथ उि लिखत आधार माणबाट िमिसलबाट नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादीलाई मल
घटनाका य दश भिनएका जवािहर राउत
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा सोही महलको अिहरले आफू दईु सय िमटर टाढाबाट ितवादीह
१३(२) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको भु भ ने मोद साह तेली र िवनोद साह तेलीले
सजाय हने ठह याई भएको सु क चनपरु िज ला मतृ कलाई मान मनोज साहलाई वचन िदएको सनु ेको
अदालतको फै सलालाई सदर हने गरी पनु रावेदन हो भ ने यहोराको कागज गरेको र अदालतसम
अदालत महे नगरबाट िमित २०६६।११।१२ मा उपि थत भई बकप गरेको देिखए पिन दईु सय
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक िमटर टाढाबाट कसैले भनेको कुरा सनु ेको हो भ ने
ितवादी रामबहादरु च दले अिभयोग दाबीबाट सफाइ कुरा पिन िव वसनीय हन स दैन । खु ला ठाउँमा
पाउने ।
दईु सय िमटर टाढाबाट कसैले बोलेको कुरा सनु ेको
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
हँ भ ने िनजको भनाइ पिन प यारला दो नदेिखएको
क यटु र: िवके श गरु ागाई
अव थामा सोही भनाइको आधारमा जाहेरवालाले
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २२ गते रोज ४ शभु म् । िदएको जाहेरी र अदालतमा गरेको बकप समेतलाई
१३
यी ितवादीह लाई दोषी ठहर गन माणको पमा
स.का.म.ु . या. ी वै नाथ उपा याय र मा. या. हण गन िम दैन । व तिु थित मचु ु काका मािनसह
ी देवे गोपाल े , ०६८-CR-०२८५, कत य
य दश नभएको र िनजह ले पिन सनु ेको भरमा
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आ नो यहोरा लेखाएकोले िनजह को यहोरा कसरु गरेकोमा सोहीबमोिजम १५ वष कै द सजाय
माण ा हन नस ने ।
हने ठह याएको बारा िज ला अदालतको िमित
फौजदारी मु ामा ितवादीह उपर लगाएको २०६६।११।१९ को फै सला र सो फै सला के ही उ टी
आरोप शङ् कारिहत तवरले मािणत गराउने दािय व गरी ितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
वादी नेपाल सरकारको ह छ । यसरी दाबी मािणत ऐन, यानस ब धीको १३(४) नं.को कसरु कायम गरी
गन पेस गरेको माण िव वसनीय हनक
ु ासाथै यसले सोही नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठह याएको
शङ् कारिहत तवरले दाबी मािणत गरेको हनपु दछ । पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६७।१०।१८
तर ततु वारदातमा पेस ग रएको माण िव वसनीय को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादीह
नदेिखनक
यसले ितवादीह उपरको भु साह भ ने मोद साह तेली र िवनोद साह तेलीले
ु ा साथै
कसरु समेत शङ् कारिहत तवरले मािणत गन अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
सके को देिखएन । फौजदारी मु ामा शङ् काको इजलास अिधकृत: रामु शमा
सिु वधा अिभयु ले पाउने हँदा ततु वारदातमा इित संवत् २०७३ साल जेठ १७ गते रोज २ शभु म् ।
ितवादीह ले वारदात थलमा उपि थत भई
मतृ कलाई मान वचन िदएको त य िमिसल संल न
इजलास नं. १
कागज माण एवम् शङ् कारिहत तवरबाट पिु नभएको
हँदा शङ् काको सिु वधा यी ितवादीह ले पाउने
१
देिखयो । ितवादीह उपरको आरोिपत कसरु मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
शङ् कारिहत तवरले पिु हन आएको नदेिखएकोले जोशी, ०६४-CI-०६८३, ०६५-CI-०५२०,
ितवादीह भु भ ने मोद साह तेली र िवनोद पखाल भ काइ बाटो कायम, ितिमला यमी थापा िव.
साह तेलीलाई मल
ऐन, यानस ब धीको ह र साद नेपालसमेत, शुभेषराज काय थ िव. ितिमला
ु क
ु
महलको १६ नं. बमोिजम १५ वष कै द हने ठहरी यमी थापा
भएको सु फै सलालाई उ टी गरी ऐ.१३(४) नं.को
िववािदत ज गा िव दु िसलवाललाई हालैको
कसरु मा सोही नं. बमोिजम ज मकै द हने ठह याएको बकसप ग रिदने कुवा अवालेले नै बाटोको लािग
पनु रावेदन अदालतको फै सला कायम रहन स ने भनी िदएको देिखँदा यसमा िव दु िसलबालकोसमेत
देिखएन । अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय गरेको हक ला ने देिखँदैन भने िनजले नामसारी गरी िदएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला सदर हनपु दछ भ ने िवप ी ह र साद नेपाल र पिछ ह र साद नेपाल यी
वादी नेपाल सरकारका तफबाट उपि थत िव ान् ितवादी समु ेषराज काय थको नाममा नामसारी
उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन गरी िदए पिन सो ज गा िनजको िनजी कायम हन
नसिकने ।
स दैन । दाता कुवा अवालेले िव दु िसलबालको नाममा
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण पास गरेको राजीनामाको िलखतमा बाटो भनी आ नो
एवम् माणबाट ितवादीह ले मल
ऐन, हकको नभई हक प र याग गरेको पाइ छ । सु िमिसल
ु क
ु
यानस ब धीको महलको १६ नं. बमोिजमको संल न िज ला अदालतबाट भई आएको न साको
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न सा नं. २ र ३ को ज गा हाल बाटोको पमा योग
भइरहेको देिखएको छै न तर सािबक े ताबाट वादी
तथा ितवादीसमेतले उपभोग गन साझा बाटोको
पमा रहेको देिखएको अव थामा सो बाटोमा अवरोध
हने गरी न.नं. २ र ३ को िबचमा लगाएको पखाल
कानूनअनु प लगाएको मा न निम ने ।
पनु रावेदक वादी ितिमला यमी थापाले
आ नो सािबक िक ा नं. ४८२ को ज गाबाट ८ िफट
ज गा बाटोको लािग छोडेको भनी दाबी िलए पिन ८
िफट ज गा बाटोको लािग छुट्याइसके पिछ िनजको
नाम दताको उ िक.नं. ४८२ को ज गाको े फल
घट् नपु नमा वादीको े ता भ दा िनजको ज गा बढी
रहेको देिखएको अव थामा िववािदत ज गाम ये ८
िफट ज गा वादीको रहेको मा न िमलेन । ४ िफट
ज गा मा साझा बाटो कायम गरी बाँक ८ िफट ज गा
वादीको िनजी बाटो कायम हनु पदछ भ ने वादीको
पनु रावेदन िजिकर एवम् िक.नं. १२८ को ज गा मेरो
िनजी दताको ज गा भएकोले स पूण ज गा नै बाटो
कायम हने गरी भएको फै सला उ टी हनु पदछ भनी
िलएको ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
तसथ, उि लिखत आधार, कारण एवम्
माणबाट िववादको िक.नं. १२८ को ४ िफट ज गा मा
बाटो कायम गन गरेको काठमाड िज ला अदालतको
फै सलालाई के ही उ टी गरी सु िज ला अदालतबाट
भई आएको न सा मचु ु कामा झगडा जिनएको न.नं.
२ र ३ को पूरै ज गा साझा बाटो कायम हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६४।३।३ को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: रामु शमा
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३० गते रोज १ शभु म् ।

२
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६४-CI-०८३०, ज गा िखचोला,
छिवलाल भ ने राजन रे मी िव. िडलाराम कँ डेल
िमित २०७०।६।१० मा भई आएको न सा
मचु ु काको न.नं.४ मा ितवादीको िक.न. ५४३
को ज गा देखाई उ त ज गाको े फल ०-०-११
रहेको भ ने देिख छ । उ त े फलमा न.नं ५ मा
रहेको िववािदत ज गाको ०-०-३३/४ े फलसमेत
जोड् दा ितवादीको ज गाको े फल बिढ हन
आउँछ । िववािदत ज गाको ०-०-३३/४ े फलसमेत
जोड् दा वादीको ज गाको े फल पु ने देिखँदनै ।
यसैगरी िमिसल संल न नापी कायालय िचतवनको
िमित २०७०।५।२७ को प साथ ा त ाइलचेक
हेदा वादीको दि ण पि चमतफको चौडाई २०
िमटर रहेको देिख छ भने अदालतबाट भई आएको
न सा मचु ु काबाट १९ िमटर रहेको भ ने देिखन
आउँछ । यसरी २०५९।१०।२१ मा भई आएको न सा
मचु ु काको न.नं.१ख स म वादीको ज गा पनु रावेदक
ितवादीले िखचोला गरेको भ ने अदालतबाट
भइआएको न सा मचु ु का र िमिसल सामेल रहेको
िववािदत ज गाको न सा ेशसमेतका कागज
माणबाट देिखन आएकोले यस अदालतबाट भएको
िवप ी िझकाउने आदेशमा उि लिखत आधारसँग
सहमत हन सिकएन । आ नो ज गाको े फलस ममा
भोग रहेको भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखँदा
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सला अ यथा
भएको भ न िम ने नदेिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
इित संवत् २०७२ साल माघ १८ गते रोज २ शभु म् ।
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ितवादी ल मी भ डारीलाई िगता धामीले
इजलास नं. २
भा. .३५००।- रकम पठाएकोमा ल मी भ डारी
र गीता धामी आमा छोरी नाताको भएकोमा आमाले
१
आ नो छोरीलाई रकम पठाउने कुरालाई वाभािवक
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
नै मा नपु न ह छ । पैसा िदएको भ ने आधारमा मा
गोपाल े , ०६६-CI-०१८५, घर बहाल िदलाई ितवादीह ले मानव बेचिबखनज तो ग भीर कसरु
घरबाट उठाई चलन चलाईपाउँ, मंगलनारायण गरेको भनी अनमु ान गनु उिचत हँदैन । पीिडत ितवादी
मान धर िव. कृ ण साद मान धर
ल मी भ डारीको घरमा ब ने गरेको र गीता धामी पिन
ज गा असोक िबनायक राज गठु ीको भई ल मी भ डारीको घरमा बेलाबेलामा आउने जाने गरेको
सो ज गामा ितवादीले घर बनाई बसोबास गरेको हँदा पीिडत र गीता धामी एकआपसमा प रिचत नै
प भएको हँदा अशोकिवनायक राज गठु ीको ज गा रहेको देिख छ । यसरी पूवप रिचत आफ तको साथमा
यि को हन स दैन । गठु ीयारह सबैको हने ।
बसेको कुरालाई मानब बेचिबखन ज तो अपराधसँग
गठु ीयारको बयान, धमलोप र िनणय दता बदर जोडेर अ यथा सो नु यायोिचत नहने ।
हक कायमलगायतका मु ाह बाट पिन ज गा असोक
िमिसल संल न माणबाट पीिडत भारत
िबनायक राज गठु ीको भएको देिखएको अव था र पगु ेको कुरामा िववाद देिखँदैन । तर एक थानबाट
प रि थितलाई दयङ् गम गदा सबै गठु ीयारको आपसी अक थानस म पु नल
ु ाई नेपाल कानूनले िनषेिधत
सहमित र छलफलबाट पनु रावेदक ितवादीलाई गरेको पिन छै न । य तोमा पीिडत कुन उ े यले यस
िववािदत घरबाट िन काशन गन गरी िन कषमा पु नु थानमा पगु ेको हो भ ने कुरा मा मख
ु हने हो । ततु
यायोिचत हने देिखँदा गठु ीयारले आपसी सहमितमा वारदातमा पीिडत भारत पु नक
ु ो म सद बेचिबखन
ितवादीलाई हटाउन चाहेमा हटाउन स ने नै नभई आ नो आफ तसँग भेटघाटको लािग गएको भ ने
हने । ितवादीलाई घरबाट िन काशन गनपु ूव त य मािणत भइरहेको अव था छ । पीिडत आ नो
गठु ीयारह को िवचमा आपसी सहमित छलफल खस
ु ीले आफ तसँग भेटघाट गनको लािग भारत पगु ेको
भएको भ ने माण िमिसल सामेल भएको नदेिखँदा भ ने देिखएको हँदा अिभयोग माग दाबीबमोिजमको
एकजना गठु ीयारको उजरु ीले मा ितवादीलाई कानूनी ावधान आकिषत हने नदेिखने ।
घरबाट हटाएको हदस म पनु रावेदन अदालत पाटनको
ितवादीह ले मौका र अदालतमा
िमित २०६३।७।२० को फै सला के ही उ टी हने ।
अिभयोग दाबीबमोिजम आरोिपत कसरु मा इ कारी
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
रही बयान गरेको र उ इ कारी बयानलाई समथन
इित संवत् २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शभु म् ।
गन गरी िनज ितवादीह को सा ीले अदालतमा
२
बकप समेत ग रिदएको देिखनक
ु ा साथै, ितवादीले
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
मानव बेचिबखन ज तो काय गरेको य दे ने
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१०२१, मानव च मिदद गवाहको अभावज ता िवषयबाट ितवादीको
बेचिबखन, नेपाल सरकार िव. ल मी भ डारीसमेत
िनद िषता मािणत भइरहेको देिखँदा ितवादीह लाई
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अिभयोग दाबीबमोिजम आरोिपत कसरु बाट सफाइ २(क) मा “बालक भ नाले १६ वष पूरा नगरेको यि ”
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत महे नगरको भनी उ लेख गरेको हँदा ततु वारदातका ितवादी
फै सलामा कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
नीरकुमार राई वारदात समयमा नाबालक नै रहेको
अतः उि लिखत आधार कारणबाट पिु हन आयो । यसैले ितवादी १६ वष पिु गसके को
ितवादीह ल मी बोहरा र ल मी भ डारीलाई सु भ ने ट हँदाहँदै १६ वष नपगु ेको भनी आधा सजाय
क चनपरु िज ला अदालतबाट मानव बेचिबखन तथा गरेको फै सला िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ भ ने वादी
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
(च) बमोिजम जनही २ वष ६ मिहना कै द सजाय हने नसिकने ।
ठह याएको िमित २०६८।२।२ को फै सला उ टी गरी
पीिडतलाई ितवादीले जबरज ती करणी
ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने गरेको ठहर भएको हँदा पीिडतलाई ितपूित भराई
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत महे नगरको िमित िदनपु न देिखयो । ितवादी नीरकुमार राईलाई मल
ु क
ु
२०६८।७।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
५ वष र ३क नं. बमोिजम थप ५ वषसमेत गरी ज मा
इित संवत् २०७३ साल माघ २४ गते रोज २ शभु म् । १० वष कै द सजाय हने ठहरी बालबािलकास ब धी
३
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम आधा कै द वष
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
५ हने ठह याई ितपूितसमेत भराउने गरी पनु रावेदन
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१०३२ र ०६८-CR- अदालत धनकुटाबाट भएको फै सलामा कानूनी िु ट
१०७१, जबरज ती करणी, नीरकुमार राई िव. नेपाल रहेको नदेिखने ।
सरकार र नेपाल सरकार िव. नीरकुमार राई
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट
ितवादी अ ययन गन िव ालय पशपु ित ितवादी नीरकुमार राईलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
मा.िव., ित मा ९ भोजपरु बाट ा िमित २०६७।९।११ करणीको महलको १ र ३ नं.को देहाय ५ को कसरु मा ऐ.
को ज मिमित खल
ु ाई पठाइएको स ब धमा ेिषत ३ नं. को देहाय ५बमोिजम ५ वष कै द तथा ऐ. ३क नं.
प मा िनज ितवादीको ज मदता माणप को बमोिजम थप ५ वष कै द सजाय गरी ज मा १० वष कै द
आधारमा िव ालयको िव ाथ भना अिभलेखमा सजाय हने ठहरी बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
उ लेख भएबमोिजम २०५१।७।२७ हो भ ने को दफा ११(३) बमोिजम आधा सजाय ५ वष कै द
यहोरा उ लेख भएको देिख छ । िव ालयबाट ा र ितपूित िदलाई िदन निम ने ठहर गरी भएको सु
िववरणलाई ितवादीको उमेर यिकन गन स ब धमा भोजपरु िज ला अदालतको िमित २०६७।१०।२३ को
माणमा िलन इ कार गनपन
ु कुनै व तिु न आधार फै सला कै दको हकमा सदर कायम गरी ितवादीबाट
रहेको देिखँदैन । यसबाट वारदात िमित २०६७।७।२७ पीिडतलाई ितपूित नभराएको हदस म के ही उ टी
को िदन िनज ितवादीको उमेर १५ वष ९ मिहना २५ भई ितवादीबाट पीिडतले .१०,०००।- ितपूित
िदन मा भई १६ वषभ दा कम उमेर भएको देिखन भरी पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत धनकुटाको
आयो । बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा िमित २०६८।७।३० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
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हने ।
ितवादी गोपीकृ ण भतु लसमेतका यि ह आई
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
छोरा अिनमेष आचायलाई अपहरण गरी लगेका हन्
क यटु र: अिभषेक कुमार राय
भनी आ नो जाहेरी दरखा तको यहोरालाई पिु
इित संवत् २०७३ साल माघ २४ गते रोज २ शभु म् । गरी अदालतमा बकप ग रिदएका छन् । वारदातका
४
य दश ह दगु ा भ राईसमेतका यि ह ले
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ितवादी गोपीकृ ण भतु लसमेतका यि ह ले
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CR-०१६२, अपहरण नाबालक अिनमेष आचायलाई मोटरसाइकलमा
तथा शरीर ब धक, गुणराज आचाय िव. नेपाल सरकार राखेर अपहरण गरेर िलएर गएका हन् भनी बकप
र नेपाल सरकार िव. गोपीकृ ण भुतलसमेत
ग रिदएकोबाट अपहरणको वारदातमा आरोिपत
ितवादी गोपीकृ ण भतु लको मोबाइल फोन ितवादीह को संल नता रहेको पिु हन आउछ ।
नं.९८०४३७७२८० रहेको र उ नं. मा वारदात
ितवादीह ले जाहेरवालाको छोरालाई
भएको िमित २०६५।११।९ गते अका ितवादी श भु अपहरण गन स ब धमा अ य ितवादीह सँग
चौधरीको मोबाइल नं.९८०४३६१७२२ मा १९ स लाह, िमलेमतो गरेको भ ने पिन देिखएको
पटक फोन स पक भएको देिख छ । ितवादीह बीच छै न । नाबालक अिनमेष आचायलाई अपहरण गन
वारदातको समयमा भएको उ लगातार फोन कायमा यी ितवादीह को स ल नता रहेको भ ने
स पकको अ य नै िव सनीय कारण उ लेख गन कुरा अ य सह- ितवादीह ले पोल गन सके को
सके का पिन छै नन् । ितवादीह बीच वारदातको पिन पाइँदैन । अपहरणको वारदात भएको समयमा
समयमा भएको लगातारको फोन स पकलाई संयोग वारदात थलमा यी ितवादीह श भु चौधरी, िवरे
मा हो भनी मा न स ने ि थित पिन देिखएन । चौधरी, तारा आचायको भौितक उपि थित नदेिखएको
ितवादी गोपीकृ ण भतु लसँग ितवादीह दीप हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
चौधरी र ह रष भ ने ह र चौधरीकोबीचमा य र
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा
अ य पमा अपहरणको समयमा एबम् अपहरणको शरीर ब धक िलनेको महलको ७ नं. र ९ नं. बमोिजम
अगाडी र पछाडी लगातार फोनमा कुराकानी हनल
ु े पिन थप सजाय हनपु न नै देिख छ । ितवादीह गोपीकृ ण
जाहेरवालाको छोराको अपहरणमा यी ितवादीह को भतु ल, गणु राज आचाय, दीप चौधरी, ह र भ ने ह रष
संल नता पिु हन आउने ।
चौधरीलाई कसरु दार ठहर गरी अ य ितवादीह
अपहरणमा परेका पीिडत नाबालक अिनमेस श भु चौधरी, िवरे चौधरी, तारा आचायले आरोिपत
आचायले आफू अपहरणमा परेर मु हँदास मको कसरु बाट सफाइ पाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालत
िववरण खल
ु ाई अदालतमा गरेको बकप मा ितवादी िवराटनगरको फै सलामा कानूनी िु ट रहेको नदेिखने ।
गोपीकृ ण भतु लसमेतका य ह मोटरसाइकलमा
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
हालेर िलएर गएको, बाटोमा पगु े पछी गणु राज आचाय मल
ु क
ु ऐन, अपहरण र शरीर ब धक िलनेको महलको
अङ् कलसँग भेट भएको भनी आरोिपत ितवादीह को १ नं.िवपरीतको कसरु मा ितवादीह गोपीकृ ण
नाउँ उ लेख गरेको देिख छ । जाहेरवालाले पिन भतु ल, गणु राज आचाय, तारा आचाय, दीप चौधरी र
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ह र भ ने ह रष चौधरीलाई ऐ. महलको ३ नं. बमोिजम ीमतीकाबीचमा घरायसी वादिववाद हँदा त काल
७ वष कै द र . ५०,०००।- ज रवाना हने ठहरी उठेको रसबाट ततु वारदात घिटत हन गई जोिखमी
भएको सनु सरी िज ला अदालतको िमित २०६९।२।१ हितयारले हार नगरी कोदालोको िबँडले हा दा
को फै सला पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट सफाइ मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा ततु मु ामा मल
ु क
ु ऐन,
पाउने ितवादीह को हकमा सदर हने र अ य यानस ब धी महलको १३(३) नं. आकिषत नभई ऐ.
ितवादीह को हकमा के ही उ टी गरी ितवादी महलको १४ नं. आकिषत हने देिखन आयो । तसथ यी
तारा आचायले सफाइ पाउने तथा अ य ितवादीह
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४
गोपीकृ ण भतु ल, गणु राज आचाय, दीप चौधरी र ह र नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय हने ठहर गरेको सु
भ ने ह रष चौधरीलाई ऐ. महलको ३ नं. ले ४ वष कै द र पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेकै देिखन
र . २५,००० ज रवाना, ऐ. को ७ नं. बमोिजम २ आउने ।
वष थप कै द र ऐ. को ९ नं. बमोिजम २ वष थप कै द
आ नै ीमतीउपर चोट छाडी मान यी
गरी जनही ८ वष कै द र . २५,०००। ज रवाना हने ितवादी घटना घटाउँदाको अव थामा आफूले गरेको
तथा ितवादीह गोपीकृ ण भतु ल, गणु राज आचाय, कामको कृित र प रणाम थाहा नपाउने गरी मगज
दीप चौधरी र ह र भ ने ह रष चौधरीबाट पीिडतले िब ेको र बौलाएका मािनस हन भ ने कुरा िनजले माण
अपहरण परेको २० िदनको ितिदनको . ५००।- ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम मािणत गराउन
का दरले जनही ितपतु पाउने ठहर गरी भएको िमित सके को पाइँदैन । िनजले अिधकार ा अिधकारी र
२०७०।६।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अदालतमा बयान गदासमेत ीमतीले घर यवहारका
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
िवषयमा कचकच गरेको हँदा िनजको टाउकोमा
क यटु र: अिभषेक कुमार राय
कोदालाको िबंडले हार गदा िनजको मृ यु हन गएको
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभु म्।
हो भनी सँग जवाफ िदएको पाइ छ । अनस
ु धान
५
र अदालतमा समेत बयानको ममा सोिधएका को
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी रा ोसँग यिु यु जवाफ िदएको अव थासमेत रहे
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-१६३० र ०७०- भएको देिखँदा यी पनु रावेदक ितवादीले मानिसक
CR-१६८५, कत य यान, नेपाल सरकार िव. स तल
ु न गमु ेको अव थामा घिटत वारदात हन पगु ेको
या बल तामाङ र या बल तामाङ िव. नेपाल सरकार हो भनी मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको १ नं.
ितवादी र मतृ क ीमान् र ीमती रहेका आकिषत हनपु दछ भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग
र मतृ कलाई जोखमी हितयार हार गरी मारेको नभई सहमत हन नसिकने ।
आपसी वादिववाद हँदा रसको झ कमा कोदालोको
तसथ, मािथ िववेिचत आधार कारण र
िबँडले हा दा मतृ क ीमतीको मृ यु हन गएको अव था कानूनी यव थासमेतबाट यी ितवादी या बल
थािपत भएको पाइ छ । यी ितवादीको ीमतीको तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४
यान मान कुनै इवी लाग र मनसाय रहेको, लक
नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय हने ठहर गरेको सु
ु
चोरी हानेको भ ने पिन देिखँदैन । यसरी ीमान् र का ेपला चोक िज ला अदालतको फै सला सदर
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हने ठहर गरको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
मतृ क आ नै छोरीसँग एउटै ओ यानमा
२०७०।९।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सतु ेको देखेपिछ रसको झ कमा आवेगमा आई ततु
इजलास अिधकृतः नगे कुमार कालाखेती
दख
ु द् घटना घट् न पगु ेको अव था रहेको पाइ छ । यी
क यटु र: िव णदु ेवी े
ितवादीले मतृ क िललाबहादरु घत लाई मान मनसाय
इित संवत् २०७३ साल पस
ु १७ गते रोज १ शभु म् । राखी तयारीका साथ अि म योजना बनाएको पिन
६
देिखँदनै । यसरी ितवादीको मतृ कलाई मान पूवयोजना
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी र तयारी रहेको नदेिखएको, घातक हितयार हार गरेको
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CR-१००१ र ०७१- नपाइएको घिटत वारदातको सम प रि थितलाई
CR-१३०४, कत य यान, नेपाल सरकार िव. टकमा िवचार गदा भिवत य हो िक भ नेस मको आशङ् का
के .सी. र िशवबहादुर परी िव. नेपाल सरकार
रहेको देिखँदा ितवादी िशवबहादरु परु ीलाई मल
ु क
ु
ितवादी िशवबहादरु र टकमा के .सी. को ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
मौकाको बयान एक आपसमा िमले िभडेको र मौकामा सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा यायको रोहमा
कागज गन यि ह को भनाईसमेतबाट उ बयान चक पन जाने देिखँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
समिथत भइरहेको देिखँदा मतृ कलाई कत य गरी मान १८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द सजाय गदा द डको
कायमा यी ितवादी िशवबहादरु परु ीको संल नता उ े यसमेत पूरा हने हँदा िनजलाई १२ वष कै द
रहेको त य पिु हन आएको हँदा पनु रावेदन अदालत सजाय गन मनािसब हने भनी पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु ले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी तल
ु सीपरु बाट य गरेको राय मनािसब नै रहेको
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको देिखन आउने ।
सजाय हने ठहर गरेको फै सला मनािसब नै देिखन
तसथ, उि लिखत त य, कानून तथा
आउने ।
िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट ितवादीह म ये
ितवादी टकमा के .सी. ले मतृ कलाई मान गोठी भ ने टकमा के .सी.लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
बचन िदएको वा मानलाई संयोग पा रिदन िनिम महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष ६ मिहना
मतृ कको जीउमा हातहाली प समातेको भ ने कुनै कै द र अका ितवादी िशवबहादरु परु ीलाई मल
ु क
ु
िमिसल संल न माणबाट देिखँदनै । बाबल
ु े दाउराले ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
िहकाई मतृ कलाई मारी सके पिछ लास फा नका सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने र मल
ु क
ु ऐन,
लािग मत स लाहमा पसी लास लक
ु ाई छुपाउने अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द गन मनािसब हने
कायमास म सहयोग गरेको देिखँदा िनजले मल
ु क
ु ऐन, भनी य गरेको रायसिहतको सु यूठान िज ला
यानस ब धी महलको १३(४) नं. को कसरु गरेको अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
नदेिखई ऐ महलको १७(३) नं.स मको कसरु गरेको तल
ु सीपरु को िमित २०७१।८।८ को फै सला िमलेकै
देिखँदा िनजलाई सोही नं. बमोिजम २ वष ६ मिहना देिखँदा रायसिहत सदर हने ।
कै द सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
फै सला मनािसब नै देिखने
इित संवत् २०७३ साल पस
ु २१ गते रोज ५ शभु म् ।
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७
अिभयु ह समेतले यी नै पनु रावेदक ितवादीको
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी खक
ु ु री हारको चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको हो भनी
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-१४६१ र ०७२- िकटानीसाथ लेखाई िदएको पाइ छ । साथै घटना थल
RC-००३६, कत य यान, मदन सुनार िव. नेपाल मचु ु का, लास जाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन
सरकार र नेपाल सरकार िव. गंगे िव.क.समेत
मौकामा कागज गन यि ह को मौकाको कागज र
ितवादीह को अिधकार ा त अिधकारी उनीह को अदालतसम को बकप , जाहेरवालाले
सम को बयान िमिसल संल न माणह बाट अदालतसम गरेको बकप समेतबाट यी ितवादीको
मालाकार पमा पिु भएको पाइ छ । साथै यी अिधकार ा त अिधकारीसम को सािबती बयान
ितवादीह ले अदालतसम कसरु मा इ कार रही मालाकार पमा पिु भइरहेको हँदा यी ितवादीले
बयान गरे तापिन सो इ कारी पिु हने माणह माण अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनु पछ भनी िलएको
ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम िनजह ले मािणत पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
गन सके को पाइँदनै । यसरी िनजह को अिधकार ा त
ितवादीह को मतृ कलाई मान पूवयोजना र
अिधकारसम को बयान अ य वत माणह बाट तयारी रहेको नदेिखएको, ितवादीह को कारणबाट
समिथत भएको हँदा सो बयानलाई माणमा िलन
ततु वारदात घिटत नभई मतृ कको कारणबाट घिटत
िम ने नै देिखँदा यी ितवादीह को चोट हारबाटै हनु पगु ेको, घटना घट् दाका अव थामा यी ितवादीह
मतृ कको मृ यु भएको त य पिु हन आउने ।
के वल १९ र २२ वषका मा रहेकालगायतका घिटत
ितवादीम येका मदन सनु ार र गंगे िव.क.ले वारदातको सम प रि थितलाई िवचार गदा यी
मतृ कलाई धा रलो हितयार मतृ कको शरीरका ितवादीह मदन सनु ार, गंगे िव.क. र राजकुमार
िविभ न अङ् गमा हार गरेको िमिसलबाट पिु
हमाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
भएको जाहेरवालाले अदालतमा बकप गदासमेत १३(१) र १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
सो कुरा लेखाई िदएकोसमेतका माणह बाट यी र ज मकै दको सजाय गदा यायको रवहमा चक पन
ितवादीम ये मदन सनु ार र गंगे िव.क.लाई मल
जाने देिखँदा ितवादीह म येका मदन सनु ार र गंगे
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम िव.क.लाई जनही १० वष कै द र राजकुमार हमाललाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने र राजकुमार ८ वष कै द सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालत
हमालले िवयरको बोतल र लाठा मु काले हार गरेको सख
ु तबाट अ.बं. १८८ नं. बमोिजम य गरेको
त य पिु भएको हँदा िनजलाई ऐ १३(३) बमोिजम रायसमेत िमलेकै देिखन आउने ।
ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु िज ला
तसथ उि लिखत त य कानून तथा िववेिचत
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत आधार र कारणह समेतबाट ितवादीह मदन सनु ार
सख
र गंगे िव.क.लाई मल
ु तको फै सला अ यथा देिखन नआउने ।
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
ितवादी मदन सनु ार वारदात थलमा १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र अका
उपि थत भई मतृ कलाई खक
ु ु री हार गरेको कुरामा ितवादी राजकुमार हमाललाई ऐ महलको १३(३)
सािबत रहेका र सो कुरासँगै प ाउ परेका अ य सह नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु
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सख
ु त िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहर नदेिखने ।
गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादीह म ये मदन
र सी सेवन गरी नशामा रहेका ितवादीले
सनु ार र गंगे िव.क.लाई जनही १० वष कै द र ितवादी ब चा न नछाडेको कारण उसै मौकामा आवेशमा
राजकुमार हमाललाई ८ वष कै द सजाय गन मनािसब आई िसजना गरेको वारदात उ कानूनी
हने भनी राय य गरी पनु रावेदन अदालत सख
ु तबाट यव थाअ तगतको देिखन आएकोले पनु रावेदन
िमित २०७०।८।२४ मा भएको फै सला रायसिहत अदालत िदपायलबाट ितवादीले यानस ब धीको
साधक सदर हने ।
१४ नं. बमोिजमको कसरु गरेको ठह याई १० वष कै द
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
सजाय हने गरी भएको फै सला कानूनस मत नै हँदा
क यटु र: मि दरा रानाभाट
प रवतन गनपन
ु नदेिखने ।
इित संवत् २०७३ साल पस
तसथ, उपयु बमोिजम उि लिखत
ु २१ गते रोज ५ शभु म् ।
८
वारदातको कृित, िमिसल संल न कागज माण
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ह रकृ ण तथा स बि धत कानूनी यव थासमेतको स दभमा
काक , ०७१-CR-०११८ र ०७१-CR-०३७४, ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
कत य यान, नेपाल सरकार िव. हेम त जोशी र १४ नं.अ तगतको कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई
हेम त जोशी िव. नेपाल सरकार
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
सामा य िकिसमबाट ब चा हातबाट फु क गन गरेको सु कैलाली िज ला अदालतको फै सला
चोट लागेको नभई जोडसँग याँकेको कारण ग भीर के ही उ टी गरी िनज ितवादी हेम त जोशीलाई
घाइते भई नाबालकको मृ यु हन गएको भ ने मतृ क यानस ब धी महलको १४ नं .बमोिजम १० वष कैद
बालकको लासको कृित, शव परी ण ितवेदन हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िदपायलको िमित
तथा शव परी ण गन िचिक सकको बकप समेतबाट २०७०।११।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
पिु हन आएको हँदा उ वारदातलाई मल
ु क
ु ऐन, हने ।
यानस ब धीको ५ नं.अ तगतको भिवत य परेको इजलास अिधकृतः महेश खनाल
मा न िम ने नदेिखने ।
क यटु रः मि जता ढुंगाना
ितवादीको छोरा २८ िदनको ब चासँग इित संवत् २०७३ साल काि क २४ गते रोज ४ शभु म् ।
पूव रसइवी रहने अव था छै न । िनजलाई मानपन
९
ु
पूव योजना बनाएकोसमेत देिखँदैन । मानको लािग मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ह रकृ ण
कुनै घातक हितयार योग भएको छै न । ितवादीले काक , ०७३-WO-०००५, ब दी य ीकरण,
आ नै छोरालाई मानपनस
मको मनसाय रहेको भ ने िजता साई भुतल िव. िशवकुमार साईसमेत
ु
कुरा िमिसल संल न माणह बाट खु न आएको
आमा िमित २०७३।४।१८ मा यानाडाबाट
देिखँदैन । य तो अव थामा ितवादीले अिभयोग फकर आएको यित लामो अविधस म पिन िवप ीह ले
मागदाबी बमोिजम यानस ब धीको १३(३) नं. आमालाई छोराछोरीसँग भेटघाट गन निदनल
ु े
बमोिजम कसरु गरेको ठहर गन यायोिचत हने छोराछोरीह आमासँगको सािम यता र वा स यताबाट
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िवमख
ु भएको मा नपु न देिख छ । यसो ग रनु बाल को उपिनयम (२) को ख ड (घ) बमोिजम उमेरको
मनोिव ानको ि ले यायोिचत हँदैन । आमाबाट पूणत: कारणबाट अिनवाय अवकाश पाउने िश कलाई
अलग रािखँदा छोराछोरीह को किललो मि त कमा अवकाश पाउने िमितसमेत खल
ु ाई छ मिहना अगावै
नकारा मक भाव परी उ ा त भिव यस म दु भाव जानकारी गराउने कानूनबमोिजमको दािय व िवप ी
पन स छ । िनवेिदका िवदेशमा रहँदास म िवप ीह ले िव ालय िश क िकताबखानाको हो । उ िवप ी
िनज छोराछोरीलाई पालनपोषण गरी संर क व दान िव ालय िश क िकताबखानाले िनवेिदकालाई छ
गरेको काय स ानीय देिख छ । आमासरहको यवहार मिहना अगावै अिनवाय अवकाश हने कुराको जानकारी
पिन भएको होला । सधै ँभरी यसै कारको यवहार गन िदएको भ ने कुरा िलिखत जवाफबाट देिखँदैन । ब
ितब ता पिन आएको छ । तर आमा हाल नेपालमा नेपाल आदश मा यिमक िव ालयले िनवेिदकालाई
नै भएको अव थामा साना र किलला मि त कका नाग रकता माणप मा उि लिखत ज मिमितलाई
छोराछोरीलाई हेदा िनवेिदका आमाको मागबाट पि छन आधारमानी िमित २०६५।११।१७ देिख अिनवाय
िम ने अव था नदेिखने ।
अवकाश पाउने प िमित २०६५।५।२२ मा िदएको
अत: उि लिखत आधार, कारण र यायको देिखँदा िवप ी िव ालय िश क िकताबखानाले
मा य िस ा तबाट िवप ी पु षो म साईको कानूनबमोिजमको दािय व पूरा गरेको नदेिखने ।
िज मामा रहेका बालक योत साई र बािलका छोरी
आिधका रक िनकायबाट अवकाश प निदई
यस
ु ा साईलाई आजैका िमितदेिख िनजह क सािबकबमोिजम नै िनयिमत काम गरेको अविधको
आमा िनवेिदका िजता साई भतु लले सरु ि तसँग तलब, भ ा नपाउने भ न िम ने हँदैन । य तो
पालनपोषण गन गराउन िनजह को िश ा, वा य अव थामा बढी अविध काय गरी िनजले पाउने रकम
उपचारलगायतका सबै कायह गरी छोराछोरीको औषधी उपचार र िबरामी िबदाको रकमबाट क ा
अिधकतम एवम् सव म िहत ा अिभभावक व गरी नपगु रकम पे सनबाट क ा गनु उपयु ह छ
र ाकृितक संर क व िनवेिदकामा रहने गरी भ ने िलिखत जवाफ यहोरालाई मा दा िनवेिदकाको
िवप ीह को नाममा ब दी य ीकरणको आदेश संिवधान द समानता र वत ता एवम् कानूनी
जारी हने ।
हकमा आघात पु ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
तसथ यी रट िनवेिदकालाई िमित
क यटु र: मि दरा रानाभाट
२०६२।३।६ देिख िमित २०६५।११।१७ स म काम
इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शभु म् । गरेको अविधको खाई पाई सके को तलब, भ ा र
१०
अ य सिु वधा िनवेिदकाले िनयमानस
ु ार पाउने औषधी
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी उपचारको रकमबाट क ा गन गरी िव ालय िश क
िव भर साद े , ०७०-WO-०५७६, उ ेषण / िकताबखानाबाट भएका स पूण काम कारवाही र सो
परमादेश, िनमल झा िव. िव ालय िश क िकताबखाना, िव ालय िश क िकताबखानाले िनवेिदकाको रकम
छाउनी मागसमेत
क ा गन िनविृ भरण यव थापन कायालयलाई
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १२६ लेखेको प समेत नेपालको अ त रम संिवधान,
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२०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) र नेपालको
प देही िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (२) एवम् (३) हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित
बमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको २०७०।१।१५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
छ । अब िनवेिदकाले नेपाल आदश मा यािमक सदर हने ।
िव ालय गणबहालमा िमित २०६२।३।६ देिख िमित इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
२०६५।११।१७स म काम गरेको अविधको तलब क यटु र: मि दरा रानाभाट
भ ा एवम् अ य आिथक सिु वधाको रकम औषधी इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभु म् ।
उपचारको रकम, िबदाको रकम र पेनसनबाट क ा
नगरी पूरै रकम िनवेिदकालाई भु ानी िदनु भनी
इजलास नं. ३
िवप ी िव ालय िश क िकताबखाना, िज ला िश ा
कायालय र िनविृ भरण यव थापन कायालय
१
ि परु े रको नाममा परमादेशको आदेश जारी मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी चोले
हने ।
शमशेर ज.ब.रा., ०७३-RC-००८१, नवजात िशशु
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
ज माई मारी फालेको कत य यान, नेपाल सरकार
क यटु रः मि दरा राणाभाट
िव. सोनी खातुन
इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादीको अवैध गभ रहेको भ ने कुरामा
११
कुनै स देह छै न । ितवादीले वारदात िमितमा ब चा
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी िजउँदो ज मेको भनी वीकार गरेक िछन । िनज
पु षो म भ डारी, ०७०-CR-१६६१, लागु औषध ब चा ज मेपिछ आफू बेहोस भएको र होस खल
ु ेपिछ
(डाइजेपामसमेत), नेपाल सरकार िव. भीमबहादुर ब चा मरेकोले यहाँ राखी रा न उपयु नहने भनी
शाहीसमेत
बाटोमा लगेर फािलिदएको भ ने ितवादीको भनाई
िमिसल संल न त यबाट
यथ रहेको पाईदा िजउँदो ज मेर ितवादीले भनेबमोिजम
ितवादीह ले सेवन गन योजनका लािग बरामद नै यिद ब चा मरेको भए िनजले सो कुराको जानकारी
लागु औषध ख रद गरी साथमा याएको देिखएको स बि धत िनकायमा गराउन स नु पन या आफू
हँदा िनजह लाई सेवनको कसरु मा सजाय गन गरी सव िपडाले रोएको भनी उ लेख भएकोमा यो
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलामा कुनै कानूनी ि थितमा अ य कसैलाई जानकारी गराउनु स नु पन
िु ट रहेको नदेिखने ।
अव था रहन जा छ । ब चा मतृ देखी बाटामा लगी
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट यथ फा न स ने ितवादीले आफू बेहोस भएको भनी
ितवादीह िभमबहादरु शाही, झकबहादरु गु ङ र बयानमा लेखाई िदएको यहोरा िव ासनीय देिखन
यामबहादरु साक लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, ितवादीले अवैध पमा रहन गएको अनइ छुक गभ
२०३३ को दफा १४(१) (ज) बमोिजम जनही २ धारणलाई लोकल जा, डर आदीको कारणले आ नो
मिहना कै द र . २०००।– ज रवाना सजाय हने गरी वा यसमेतमा पन जोिखम िलई गभाव थाको समय
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पूरा नहँदै २८-३० ह ाको गभ पतन गराउने औषधी महलको ६(२) नं.अनस
ु ार पाँच सय पैयाँ ज रवाना र
सेवन गन,ु ब चा िजउँदै ज मनु र ब चालाई बाटोमा दईु वष कै द ग रएको सु मोरङ िज ला अदालतको
फा नु ज ता कुरा मालाकार पमा रहेकोले यी िमित २०७१।१०।४ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
प रि थितज य माणह समेतबाट ितवादी सोनी उ टी गरी ितवादी सोनी खातनु लाई यानस ब धी
खातनु ले मनसायपूवक िजउँदो ब चालाई ज म िदई महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
मारी फालेको भ ने त य थािपत हन आई ितवादीले सजाय हने ठहर गरी ितवादीको उमेर र घटना हँदाको
िजउँदो ब चा ज माई मारी फाली यानस ब धी कसरु प रि थितसमेतलाई म यनजर गरी ितवादी सोनी
गरेको पिु हन आयो । य तो अव थामा ितवादीलाई खातनु लाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम दईु वष कै द गन
ततु मु ामा मािथ उि लिखत त य एवम् िववेिचत ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित
आधार कारणह बाट यानस ब धी महलको १३(३) २०७२।१।२७ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
नं. बमोिजम सव वसिहत ज म कै दको सजाय हने इजलास अिधकृतः ेम खड् का
ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरले गरेको क यटु र: रमेश आचाय
फै सला िमलेको नै देिखन आउने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु ६ गते रोज ६ शभु म् ।
ितवादी एक असहाय किललो उमेरक
२
भएक , बा या मक प रि थितमा र जानकारीबेगर मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
अनइ छुक पमा गभ रहन गई सामािजक दीपककुमार काक , ०६८-CR-०३४३, कत य
लोकल जा तथा ला छनासमेतबाट ब ने उ े यले यान, नेपाल सरकार िव. नुहानु कुम
आ नो आपरािधक काय ढाकछोप गन यास गरेको
मतृ कको टाउकोमा भएको घाउ खत ५” र ४”
अव था देिखन आयो । अपराध गनलाई सजाय िदनु को घाउ रहेको देिख छ । जनु आयातकार आकारको
फौजदारी यायको मूल मम भए पिन यो सजायबाट देिख छ । ल ीले िहकाएको भए य तो आयातकार
अपराधी सु न सकोस् भ ने नै फौ दारी यायको आकारको घाउ हने िथएन, यसका साथसाथै इँटामा
निवनतम धारणा एवम् मा यता रही आएको छ । लडेको भनी जाहेरवालाह ले भनी रहेको अव थामा
य तो अव थामा यी ितवादी सोनी खातनु लाई ठहर इँटाले बनाएको घाउ आयातकार आकारको हनस ने
भएबमोिजमको सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा भएकोले पिन मतृ कको टाउकोमा भएको घाउ इँटाको
चक पन जाने िच मा लागेकोले सो सजाय घटाई चोटबाट भएको देिख छ । मतृ क के कारणले मरेको
ितवादी सोनी खातनु लाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम हो भ ने स ब धमा िज ला वा य कायालयको
दईु वष कै द सजाय गदा पिन कानूनको मकसद पूरा हने िमित २०६७।३।१ को प मा मतृ कको मृ यक
ु ो कारण
भएकोले पनु रावेदन अदालत िवराटनगरले य गरेको टाउकोको चोटबाट हन स ने भ ने उ लेख भएकोले
रायसमेत िमलेको नै देिखने ।
पिन मतृ कको टाउकोमा परेको चोटबाट मरेको भ ने
अतः उि लिखत िमिसल संल न पिु ह छ । िमित २०६६।४।३ मा राजकुमार कुम
कागजातह बाट ितवादी सोनी खातनु लाई मल
मरेको घटना प चात िमित २०६६।५।२३ मा मा
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको ६(२) नं. को कसरु मा सोही ितवादी प ाउ परेको िमिसलसंल न कागजातबाट
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देिख छ । िमित २०६६।४।३ मा भएको घटना थल बकप मा “वारदातको िदन मतृ क र ितवादीबीच
लास जाँच मचु ु काको कागजमा यी ितवादी नहु ाउनु झगडा हँदा मतृ कले टेवल
ु माथी राखेको खक
ु ु री उठाई
कुम लाई अिभयु देखाउँदै द तखत गराएको देिख छ तारामाथी हार गन खोजी सोही िनहँको आधारमा दईु
जनु अ वभािवक पमा भएको देिखयो । यी ितवादी जनाबीच ठेलाठेल हँदा र आ नो यानको सरु ा गदा
नहु ानु कुम लाई तुत वारदातमा जसरी पिन यान धनिजत गु ङले आफै ँ ले बोके को हितयार आफै ँ लाई
मारेको कसरु मा सजाय गन हेतल
ु े कागजात तयार गरेको लागी िनजको मृ यु भएको” भनी बकप गरे तापिन
देिखने । वादी नेपाल सरकारले ितवादीउपर लगाएको िनजह वारदातका यथदश यि होइनन् ।
कसरु माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम पिु
जनु कुरा िनजह ले अनमु ानको भरमा कट गरेको
गनपनमा
सो नगरेको अव थामा यानस ब धी ग भीर देिख छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २७ मा
ु
फौजदारी मु ामा यी ितवादीलाई आशङ् काको भरमा ितवादीले माण पु याउनु पन भारअ तगत उपदफा
मा कसरु दार ठहर गरी सजाय गन िम ने देिखँदनै । (१) मा “ चिलत कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा छुट
य तो अव थामा ितवादी नहु ानु कुम लाई अिभयोग हने वा सजायबाट रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर
दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत ितवादीले िलएमा सो कुराको माण पु याउने भार
बटु वलले गरेको फै सला िमलेको नै देिखने ।
िनजको हनेछ” भ ने कानूनी यव था रहेको छ । उ
अतः उि लिखत त य एवम् आधार कानूनी यव थाका आधारमा ततु िववादका मतृ क
माणह बाट ितवादी नहु ानु कुम लाई यानस ब धी धनिजत गु ङले उ हितयार (दाउ) यी ितवादीलाई
महलको १३(३) नं. बमोिजमको सजायको अिभयोग हार गन खोजेको भ ने पिु हने माणको अभाव
दाबी रहेकोमा सोही महलको १४नं. बमोिजम रहेको य तो अव थामा ितवादीले आ मर ाको
१०(दश) वष कै द सजाय हने ठह याई भएको सु लािग मतृ कउपर दाउ हार गदा िनजको मृ यु भएको
किपलव तु िज ला अदालतको िमित २०६७।३।२१ हो भ ने ितवादीको दाबी िजिकर िव ासलायक मा न
को फै सलालाई उ टी गरी ितवादी नहु ानु कुम ले निम ने ।
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई पनु रावेदन
तसथ मािथ उ लेख भएबमोिजम ितवादी
अदालत बटु वलले िमित २०६७।१२।१६ मा गरेको तारा राई (गु ङ) ले मतृ कलाई जोिखमी हितयारले
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
संवेदनशील ठाउँमा हार गरी आरोिपत कसरु गरेको
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
ठहर गरेको हदस म सु मोरङ िज ला अदालतको
क यटु र: बासदु वे िगरी
िमित २०७०।३।२१ को फै सला सदर भई सजायतफ
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १५ गते रोज ४ शभु म् । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको दफा १३ को
३
देहाय १ बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गनपनमा
ु
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ज म कै द मा गन ठहर गरेको हदस म उ फै सला
दीपककुमार काक , ०७१-CR-०८९५, कत य िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई िनज ितवादीलाई
यान, तारा राई (गु ङ) िव. नेपाल सरकार
सव वसिहत ज म कै द हने गरी भएको पनु रावेदन
ितवादीका सा ी धनकुमार राई, वंश राईको अदालत िवराटनगरको िमित २०७०।१२।१२ को
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फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
समथन गरेक । शरीर भरी नीलडाम रहेको भ ने लास
ितवादीका पित मादक पदाथ सेवन ग ररहने जाँच ितवेदनको यहोरा तथा घटना थलबाट रोटी
तथा मादक पदाथ सेवन गन पैसा मािगरहने कारण बे ने बे ना बरामद भएको पाइएबाट यी ितवादीकै
अगाडी देिख नै मतृ क र ितवादीकाबीच झगडा तथा चोट कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको पिु हन आएको
वाद िववाद भइरहने कारण मेलिमलाप नरहेको र छ । यस त यलाई मतृ कक अक छोरी शा ती
उ वारदातको िदन पिन िनजका पितले पैसा मागी पचभईयाले आमालाई िमित ०६९।८।२८ मा घरमा
र सी खाएर आई भनाभन तथा हातपातसमेत भएको भेटन जाँदा िनजको अनहु ार तथा टाउकोमा नीलडाम
अव थाबाट आिजत भई ए कासी आवेसमा आई देखी के भयो भनी सो दा बाबल
ु े हातले तथा रोटी
ितवादीले उ अपराध गरेको भ ने िमिसलसंल न बे ने बे नाले हा नु भएको भनी मौकाको कागजमा
माणबाट देिखएकोले ितवादीलाई ऐनबमोिजम खल
ु ाई सोही यहोरालाई बकप बाट समेत समथन
भएको उ सजाय घटाउँदाको अव थामा पिन ऐनको ग रिदएबाट यसैको कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको
उ े य पूरा हने देिखँदा ितवादीलाई कै द ५ वष र हो भ ने य माण िमिसलसंल न कागजातबाट
सव व तफको सबै सजाय घटाउने गरी पनु रावेदन नदेिखए पिन मािथ उि लिखत प रि थितज य
अदालत िवराटनगरले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम जाहेर माणह (Circumstantial Evidence) ले यी
गरेको रायसमेत मनािसब रहेको देिखँदा सदर हने ।
ितवादीको कत यबाट नै मतृ कको मृ यु भएको भ ने
इजलास अिधकृत: शकु तला काक
पिु हने ।
क यटु र: रमेश आचाय
मतृ क मादक पदाथ सेवन गन बानी भएक
इित संवत् २०७३ साल पस
र वारदातको िदन पिन मतृ कले मादक पदाथ सेवन
ु ३ गते रोज १ शभु म् ।
४
गरी िहँडेको अव थामा ितवािदले बे ना याई माछु
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी काशमान भनी डर देखाई घरिभ लगेको देखेको हो, सोही
िसंह राउत, ०७१-CR-०४०३, ०९७०, कत य राित िनज खाटबाट लडी घाइते भई उपचारको
यान, तेजबहादुर सा मगर िव. नेपाल सरकार र लािग लगेकोमा पिछ मृ यु भएको हो भ ने सिु न थाहा
नेपाल सरकार िव. तेजबहादुर सा मगर
पाएको हो भ ने व तिु थित मचु ु काका मािनसले
मतृ क ितवादीको प नी रही िनजको साथमै लेखाइिदएको र व तिु थित मचु ु कामा कागज
बसी आएक , जाहेरवाली देवी राना सेनले आ ना गनम येका ितवादीका सा ी शा ता भषु ालले बकप
झट् केला बाबु यी ितवादीले पिहले पिन आमालाई गरी वारदातको कारणलाई ् याएको देिख छ ।
कुट् ने िपट् ने गरेका, हरीमा िमलाप पिन भएको तथा
ततु मु ामा अिभयोजन लगाउने प ले मतृ कलाई
यी ितवादीले आमालाई टाईफाईड भयो भनेका तर ितवादीले यान िलने मनसायले कुटिपट गरी मारेका
उपचारको ममा िचिक सकले टाउकोमा रगत जमेको हन् भनी त यपूण एवम् शङ् कारिहत तबरले पिु गन
भनेपछी मतृ क िव तराबाट लडेको भनी कुरा फे रेका, सके कोसमेत नदेिखएको अव थामा उ वारदात
आमालाई बाबल
ु े बे नाले िपटेको भनी जाहेरीमा उ लेख मनसाय े रत नभई आवेश े रत भ ने देिखने ।
भएको र बकप गदासमेत जाहेरवालीले सो यहोरालाई
मतृ क जिहले पिन र सी सेवन गन वारदातको
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िदन पिन िनज मादक पदाथ सेवन गरी आएको भनी गन ममा आफू िनद ष रहेको भनी पनु रावेदन
देिखएकोले एउटी मिहलाले मादक पदाथ सेवन गरी गरे तापिन अनस
ु धानको ममा तथा अदालतमा
आएको रस था न नसक िनजलाई बे नाले हा छु समेत बयान गदा ितवादी गोलमती राजवंशीसँग
भ दै आवेगमा आई बरामद भएको बे नाले शरीरको यौन स ब ध रहेको कारण गोलमतीको पित मतृ क
टाउकोलगायत जनु सक
ु ै भागमा हानी कुटिपट गरेको धनपतलाल राजवंशीलाई मान भनी ितवादीह
र सोही चोटको कारणले नरकुमारीको मृ यु भएको जंगे, रमेश र च लाई दईु लाख पैयाँ िदने भनी मान
िमिसल संल न माणबाट देिखएकोले ितवादीलाई लागएको हो भनी सु तथा अदालतमा समेत सािबत
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम रही बयान गरेका छन् । सह-अिभयु ह जंगे चौधरी,
१० वष कै द हने देिख छ । यान स ब धीको महलको रमेश चौधरी र च राजवंशीको सु तथा अदालतको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय बयानसमेतबाट यी पनु रावेदक प चान दले पैसा िदने
हने देिखन नआउने ।
आ वासन िदई मतृ कलाई मान लगाएको हो भ ने कुरा
तसथ
उि लिखत
तय
एवम् खु न आएको छ । जाहेरीमा िनजको नाम िकटानी छ
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादी जमु ानिसंह भ ने मतृ कको लास जाँच मचु ु का, शव परी ण ितवेदन,
तेजबहादरु सा मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी बिु झएका यि ह को कागज र अदालतमा जाहेरवाला
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको तथा अ यले गरेको बकप समेतका आधारमा यी
सजाय गन ठहरेको सु िज ला अदालतको िमित ितवादी प चान द राजवंशी वारदात थलमा
२०७०।०२।२० को फै सला के ही उ टी गरी मल
उपि थत नभए तापिन िनजकै वचनसमेतको आधारमा
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष मतृ कलाई यान मारेको भ ने पिु भएको देिखएकोले
कै द सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िनज प चान द राजवंशीलाई यानस ब धीको
िमित २०७०।११।०४ को फै सला िमलेकै देिखँदा १३(४) नं. बमोिजम सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन
सदर हने ।
अदालत इलामको फै सलालाई अ यथा भ न सिकने
इजलास अिधकृत: शकु तला काक
अव था नरहने ।
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
ितवादी च राजवंशी आफूसमेत भई
इित संवत् २०७३ साल फा गनु १५ गते रोज १ शभु म् । मतृ कलाई यान मारेको कुरामा अिधकार ा
५
अिधकारीसम तथा अदालतमा समेत सािबत भई
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी बयान गरेको देिख छ । ितवादी रमेश चौधरीको
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-१०६४, ०९५२ बयानबाट समेत यी च राजवंशीले पछाडीबाट
०७२-RC-०१९३, कत य यान, गोलमती राजवंशी मतृ कलाई समातेको भ ने खु न आएको छ । यी
िव.नेपाल सरकार, जंगे चौधरीसमेत िव. नेपाल सरकार, ितवादीले समेत आफूले मतृ कलाई समातेको हो
नेपाल सरकार िव. च राजवंशी र पचान द राजवंशी भनी बयान गरेको देिखएको मतृ कलाई मानपन
ु
िव. नेपाल सरकार
कारणको पमा प चान दले . २,००,०००।- िद छु
ितवादी प चान द राजवंशीले पनु रावेदन भनी बचन िदएको भ ने देिखएको तथा बिु झएका
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यि को कागज र बकप , जाहेरवालाको जाहेरी तथा अदालत इलामको फै सला िमलेकै देिखएकोले अ यथा
अदालतमा भएको बकप समेतको माणको आधारमा भ न सिकने अव था नरहने।
यी ितवादी च राजवंशीसमेत भई मतृ कालई िजउमा
ितवादी गोलमती राजवंशीले अनस
ु धानको
हातहाली प समाती िदई मानमा संयोग पारी िदएको
ममा ितवादी प चान दसँग शारी रक स पक रहेको
पिु भएकोले िनजलाई यानस ब धीको १३(४) नं. कुरा वीकार गद िनज प चान दले आ नो ीमान्
बमोिजम सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत मतृ क धनपतलाललाई मा रिद छु भनी आफूलाई
इलामको फै सला िमलेकै देिखँदा सो हदस मलाई भनेको भ ने कुरासमेत वीकार गरेको अव था
अ यथा भ न सिकने नदेिखने ।
देिख छ । अदालतमा बयान गदा इ कार भई बयान
ितवादी रमेश चौधरीले अनस
ु धान गरे तापिन सह-अिभयु ह ले अनस
ु धानको ममा
अिधकारीसम बयान गदा प चान द राजवंशीले तथा अदालतमा बयान गदासमेत यी पनु रावेदक
. २,००,०००।- पैयाँ िद छु धनपतलालको ितवादी गोलमती राजवंशीसमेतको स लाह
यान मा रिदनु भनी भनेको कारण जंगे चौधरी, च
सहमितमा यानमारेको हो भनी आफूसमेत सािबत
राजवंशीसमेत भई राितको समयमा बाटो ढुक जंगे भई यी ितवादी गोलमती राजवंशीसमेतलाई पोल गरी
चौधरीले पछाडीबाट घाँटी समातेको, च राजवंशीले िदएको देिख छ । सह-अिभयु ह को भनाईमा यी
पछाडीबाट हात समातेको र आफूले छुरीले मतृ कको पनु रावेदकले दईु लाख पैयाँ िदने भनी भनेको भ ने
घाँटी रेटी यान मारेको भनी सािबत भई बयान गरेको देिखएको र िनज ितवादीह को बयानमा उि लिखत
र अदालतमा समेत बयान गदा कसरु मा सािबत रही कारणबाहेक मतृ कलाई मा नपु नस मको अ य
बयान गरेको देिख छ । तथा ितवादी जंगे चौधरीले कुनै रसइवी वा कारण नदेिखएकोसमेतका यावत
समेत अनस
ु धान र अदालतमा समेत बयान गदा रकम त य माणको आधारमा यी पनु रावेदक ितवादी
पाइ छ भ ने आशमा आफू वारदात थलमा यान गोलमती राजवंशीकै वचन र स लाहका आधारमा
मान कायमा संल न भएको भनी बयान गरेको देिखएको
ततु वारदात भएको पिु भइरहेको हँदा िनजलाई
तथा बिु झएका पदम े ठ, स झना राजवंशीसमेतको यानस ब धीको १३(४) नं. बमोिजम सजाय गन गरी
कागज तथा िनजह को बकप जाहेरी दरखा त भएको पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला िमलेकै
तथा जाहेरवालाको बकप , लास जाँच मचु ु का, शव देिखँदा िनजको हकमा समेत अ यथा भ न नसिकने ।
परी ण ितवेदनसमेतको आधारमा ितवादी रमेश
अतः उि लिखत त य माणह का
चौधरीले छुरी हानी मतृ कलाई मारेको भ ने स माण आधारमा पनु रावेदन अदालत इलामबाट
पिु भइरहेको अव था हँदा िनज रमेश चौधरीलाई ितवादीह म ये रमेश चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम तथा अका यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
ितवादी जंगे चौधरीले मतृ कालई िजउमा हातहाली ज मकै द हने गरी तथा ितवादीह च राजवंशी, जंगे
प समाती िदई यान मानमा संयोग पारी िदएको चौधरी, प चान द राजवंशी र गोलमती राजवंशीलाई
पिु भएकोले िनज जंगे चौधरीलाई यानस ब धीको यानस ब धीको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको
१३(४) नं. बमोिजम सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत इलामको
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िमित २०७०।१।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा झन् मका पन कुरा पिन उि कै प का छ । उि लिखत
सदर हने । ितवादीम ये गोलमती राजवंशीको हकमा िनणय र प रप ह यथाथमा थानीय िनकाय
सजाय स ब धमा हेदा मतृ कलाई यान मानस मको जन ितिनिध िवहीन रहेको अव थामा जनसाधारणसँग
पूव रसइवी रहेको नदेिखएको, िनजको घटना थलमा स बि धत य काम कुरा सचु ा चिलरहोस् र
उपि थित नदेिखएको, घटनाको ब तिु थित, घटना जनता जनादनलाई कुनै मका नपरोस् भ ने उ े यबाट
घट् दाको सम प रि थितसमेतको अव थालाई िवचार शासिनक संरचना िमलाउने कुरासँग स बि धत
गदा िनज ितवादी गोलमती राजवंशीलाई ऐनबमोिजम देिख छन् । ितनले के ही अिधकार र कत यह को
हने हदैस मको सजाय गदा चक हने देिखएको र योगबारे नेपाल सरकारका कमचारीह को ि थितमा
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ (बा ) वष ह काफु का प रवतन गरेकोस म देिखने ।
कै द गदा यायको उ े यसमेत प रपूित हने देिखएकोले
नेपाल सरकार मातहतको िवभाग र यहाँ
ितवादी गोलमती राजवंशीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. कायरत कमचारीह को कायिवभाजन र ितनीह को
१८८ नं. बमोिजम कै द वष १२ हने ।
अिधकार र कत य तथा दािय वको बारेमा नेपाल
इजलास अिधकृत: समु न कुमार यौपाने
सरकारले उिचत यव था गन स ने ।
क यटु र: बासदु वे िगरी
नेपालको संिवधान २०७२ ले गरेको ा तीय
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभु म् । सरकारको गठनपिछ ती प रप ह यसै पिन वत:
परी णको कसीमा पन र कदािचत सो समयमा पिन
इजलास नं. ४
यी प रप लाई आधार बनाई िनवािचत िनकायको
िवक पको पमा सरकारी शासन य लाई रा ने
१
काम भएमा सो कुराको िन पण सोही बेलामा हने
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी नै देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश गन
ओम काश िम , ०६९-WO-०२२१, उ ेषण, िमलेन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
िज ला लिलतपुर लामाटार गा.िव.स. वडा नं. ८ ि थत इजलास अिधकृत: यम साद देवकोटा
िजिवस महासंघ, नेपाल के ीय सिमितको तफबाट क यटु र: च ा ितम सेना
माधव साद पौडेल िव. संघीय मािमला तथा थानीय इित संवत् २०७३ साल असार १५ गते रोज ४ शभु म् ।
िवकास म ालयसमेत
२
िनवेदकले चनु ौित गरेको िनणय र मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
प रप ले मा यता पाउने गरी यस अदालतको संयु
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०८२२,
इजलासबाट भएको फै सलाले ततु िवषयको उ ेषण / परमादेश, रामिवलास मुसहरसमेत िव.
िन पण गरेको अव था छ । िनवाचन नभएस म संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालयसमेत
थानीय िनकाय जन ितिनिध िवहीन हने कुरा िनि त
उपेि त, उ पीिडत र दिलत वग उ थान
छ । तर सो िनकायबाट भई आएको संिवधान र ऐन, िवकास सिमित (गठन) आदेश २०५४ को दफा ३(३)
िनयमबमोिजमको काम कुरा नभएमा सवसाधारणलाई मा मनोिनत सद यह को पदाविध ४ वषको हनेछ र
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िनजह पनु : मनोिनत हन स छन् भ ने उ लेख भएको देिखने ।
पाइ छ । िनवेदकह को िनवेदनबाट नेपाल सरकार
तल
ु कुमारीको मृ यक
ु ो घटनाको बारेमा
संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालयको ितवादी गमबहादरु कुँवरलाई थाहा जानकारी िथयो।
माननीय मि तरको िमित २०६८।६।१० को िनजलाई थाहा जानकारी हँदाहँदै अिभयु लाई
िनणयबमोिजम िनयिु भएको देिखएकोले उपेि त, सजायबाट जोगाउनकै लािग जानीजानी भगाएको
उ पीिडत र दिलत वग उ थान िवकास सिमित (गठन) हो भ ने त ययु माण वादी प ले गज
ु ान सके को
आदेश २०५४ को दफा ३(३) बमोिजम िनजह को पिन पाइँदैन । त ययु माणको अभावमा के वल
पदाविध िमित ०७२।६।९ मा नै समा भइसके को शङ् काको भरमा मा सजाय गनु यायको मा य
देिखएकोले ततु िनवेदनको कुनै औिच य नरहेकोले िस ा तिवपरीत ह छ । तसथ सु िज ला अदालतले
ततु िनवेदन खारेज हने ।
ितवादी गमबहादरु कुँवरलाई अिभयोगदाबीबाट
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
सफाइ पाउने ठह याएको फै सलालाई सदर गरेको
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभु म् । पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेकै देिखने ।
ितवादीह ले दाबीबमोिजम चोरी गरेको
इजलास नं. ५
भ ने त य पिु हन नसके को अव थामा िनजह लाई
चोरीको कसरु मा सजाय गनु यायको रोहमा यिु सँगत
१
हने देिखँदैन । तसथ ितवादीह राजे
े र
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी समु ी ा भ ने िव णु लािमछानेउपरको रहजनी चोरीको
के दार साद चािलसे, ०७१-CR-१०८१ र ०७१- अिभयोगदाबी पु न नस ने ठहर गरेको सु िज ला
CR-१२३६, कत य यान र रहजनी चोरी, राजे
अदालतको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत पोखराको फै सला िमलेकै देिखने ।
े िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. राजे
अतः जाहेरी दरखा त, घटना िववरण
े समेत
जाहेरी दरखा त, घटना िववरण कागज, कागज, शव परी ण ितवेदन, सहअिभयु िव णु
शव परी ण ितवेदनसमेतका प रि थितज य माण लािमछानेले गरेको पोलसमेतका मालाकार पमा
तथा सह ितवादी िव णु लािमछानेले गरेको पोलबाट आएका प रि थितज य माणह बाट ितवादी
यी राजे े को कत यबाटै तल
े को कत यबाट तल
ु कुमारी म याङ् गीको राजे
ु कुमारी म याङ् गीको
मृ यु भएको त य पिु हन आएको छ । मतृ क तथा मृ यु भएको त य पिु हन आएको छ । ितवादी
ितवादीह िव णु लािमछाने र राजे े िमलीसँगै समु ी ा भ ने िव णु लािमछानेको सहयोगमा ितवादी
बसी र सी खाएको अव थामा अ यिधक र सी राजे े को गैरकानूनी कायबाट तुलकुमारीको मृ यु
सेवनबाट बेहोस भएक तल
ु कुमारीको ह या गरेको भएको देिखँदा यी ितवादी राजे े लाई ज मकै द
देिखँदा ितवादी राजे े लाई ज मकै द हने ठहर हने ठहर गरेको सु तनहँ िज ला अदालतको िमित
गरेको सु तनहँ िज ला अदालतको फै सला सदर २०७०।२।१३ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
गरेको पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला िमलेकै अदालत पोखराको िमित २०७१।८।२२ को फै सला
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िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वारदातमा मतृ कलाई योजनाब पमा
ू र त रकाबाट ह या गरेको अव था देिखएको
छै न । वारदातमा उपि थत ितवादीह र मतृ कसमेत
तीनैजना िमली र सी सेवन गरेको र पिछ लो चोटीको
र सी मतृ क र ितवादी राजे े समेत भई सेवन
गरेको कुरा ितवादी िव णु लािमछानेको अिधकार ा
अिधकारी र अदालतमा भएको बयानबाट खल
ु े को
छ भने मतृ क बेहोस भएपिछ आफै ँ पानीमा गई डुबेर
मन स भावना छै न । ितवादी िव णु लािमछानेको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा मतृ कलाई
ितवादीले पानीमा फालेको कुरा उ लेख भएबाट
र सी सेवनपिछ बेहोस भएको देखी मरेको ठानी
आि एर तल
ु कुमारीलाई पानीमा फाली भा नस ने र
सोही अव थामा िनजको पानीमा डुबेर मृ यु भएको
हनस ने समेतका स भावनालाई ि गत गरी ितवादी
राजे
े को हकमा अ.बं.१८८ नं. को योग गरी
सजायमा कमी गनु द ड िनधारणको चिलत याियक
प ितअनु प यायस मत नै हने देिखने ।
िवष खवु ाई मारेको भ ने त य खु ने गरी
मतृ कको िभसेरा परी णसमेत हन नसके को अव था
तथा मतृ क तल
ु कुमारी र ितवादी राजे े समेतले
र सी सेवन गरेको कारणले मा ा बढी हन गई तल
ु कुमारी
बेहोस भएबाट िनजलाई आि एर यी ितवादीले
पानीमा फाली गएको कारणबाट तल
ु कुमारीको पानीमा
डुबेर मृ यु भएको कुरा िमिसल संल न माणबाट पिु
भइरहेकोले ितवादी राजे
े लाई ऐनबमोिजम
हदैस म सजाय गदा यायस मत नभई चक पन जाने
देिखँदा अ.बं. १८८ नं.अनस
ु ार िनज ितवादीलाई
१०(दस) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ शभु म् ।

२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०७१-CR-०२०३, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. भीमबहादुर राई, सागर
थापा िव. नेपाल सरकार र खेमबहादुर राई िव. नेपाल
सरकार
ितवादीह म ये रामकुमार राई, भीमकुमार
राई, िसलास राई, सीताराम िव , वन मा भ ने
पमाया राई, बलबहादरु भ ने बिलमान िव कमा,
रमेश भ ने मानबहादरु िव.क., सु दरकुमार राई, िमलन
राई, सवु ास भ ने श भु प रयार, कुमार भ ने शेरबहादरु
राई, सरु े बहादरु िव.क., रामकुमार राई र राजन
भ ने राजे काक को अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु मा
संल न रहेको भ ने आसयको पु ् याई ं शङ् कारिहत
तवरबाट हन सके को नदेिखँदा िनजह लाई अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गन निम ने ।
अतः ितवादी िसजन भ ने खेमबहादरु
राई र सागर थापालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने
र ितवादीह िभमकुमार राई, िसलास राई, सीताराम
िव ट, वन मा भ ने पमाया राई, बल बहादरु भ ने
बिलराम िव वकमा, रमेश भ ने मान बहादरु िव वकमा,
सु दर कुमार राई, िमलन राई, सवु ास भ ने श भु
प रयार, कुमार भ ने शेर बहादरु राई, स दीप भ ने
सरु े िव.क., राम कुमार राई र राजन भ ने राजे
काक समेतको हकमा आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठहर गरेको उदयपरु िज ला अदालतको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०७०।२।२२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
मतृ कलाई मानपनस
मको पूव रसइवी
ु
नभएको र पमायालाई जबरज ती करणी गन
यास गरेको िवषयको स ब धमा छलफलको लािग
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जाऔ ं भ दा भागी जान खोजेकोले त काल आवेशमा
३
आई लाठी तथा ढुङ्गा हानेको अव था देिखयो । मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
ितवादीह सागर थापा र िसजन भ ने खेम बहादरु के दार साद चािलसे, ०६९-CR-०७४१, कत य
राईले मतृ कलाई आवेशमा आई कुटिपट गरेको र यान, िकरण िव.क. िव. नेपाल सरकार, संिजव
उपचारको लािग ए बल
ु े समा हाली लैजाने ममा सो राई िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. अशोक
चोटबाट उिदम राईको मृ यु भएको देिखँदा वारदातको राईसमेत
कारकत व वयम् यी मतृ क भएबाट त काल उठेको
ितवादीह न बरी भ ने अशोक राई, िवजय
रसको आवेगमा कुटिपट गदा मतृ कको मृ यु भएकोले खड् का, बाबरु ाम चौधरी, देउती भ ने रमेश अिधकारी,
सो कुरालाई िवचार गरी िववेकस मत पबाट सजाय वागिसंह भ ने संिजव राई र िकरण िव.क.समेत भई
िनधारण गनपन
ु वारदातमा जोिखमी हितयार योग मतृ क रिवन चौधरीलाई कुटिपट गरेका र सोही
गरी ू र त रकाबाट ह या गरेको अव था रहेको कुटिपटका कारण मतृ क रिवन चौधरीको मृ यु भएको
नदेिखएको, घाइते भएपिछ मतृ कलाई उपचारको लािग त य िमिसल संल न शव परी ण ितवेदन ब तिु थित
अ पतालतफ लिगएको, मतृ कले पमाया राईलाई मचु ु काका मािनसह को भनाई डेिवट चौधरीले
जबरज ती करणी गन यास गरेको र वारदातको अनस
ु धानको ममा गरेको कागज र अदालतमा
िमितमा यी ितवादीह को उमेर २० वष रहेकोसमेतका गरेको बकप तथा ितवादी न बरी भ ने अशोक
त यलाई ि गत गरी ितवादीह सागर थापा र राईको अदालत सम को बयानसमेतका िमिसल
िसजन भ ने खेमबहादरु राईको हकमाउपरो १८८ संल न कागजातह बाट पिु हन आएकोले, हामी
नं. को योग गरी सजायमा कमी गनु द ड िनधारणको पनु रावेदकह लाई हदैस मको सजाय गरी भएको सु
चिलत याियक प ितअनु प यायस मत नै हने । तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण हँदा उ टी
मतृ कले जबरज ती करणी गन खोजेको ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीह िकरण िव.क. र
भ ने कुराको छलफलको लािग िनजलाई भ दा िनज वागिसह भ ने संिजव राईको पनु रावेदन िजिकर पु न
भािगजान खोजेको अव थामा धरपकड गन स दभमा नस ने ।
कुटिपट गदा उिदम राईको मृ यु भएको अव था
तसथ ितवादीह लाई मल
ऐन,
ु क
ु
भएकोले ितवादीह सागर थापा र िसजन भ ने यानस ब धी महलको १३(१) नं.को कसरु मा सोही
खेमबहादरु राईलाई ऐनबमोिजम हदैस म सजाय गदा दफाबमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई
कसरु को अनपु ातमा यायस मत नभ चक पन जाने भएको सु सनु सरी िज ला अदालतको फै सलालाई
देिखँदा अ.बं. १८८ नं.अनस
ु ार िनज ितवादीह लाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
१० (दस) वष कै द सजाय हने ।
२०६९।५।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
हने ।
क यटु र: सिबना अिधकारी
साधकको रोहमा िवचार गदा, िसता िल बू
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ शभु म् । र डेिभट चौधरीले अनस
ु धानको ममा लेखाएको
यहोरा र सीता िल बूले अदालतमा आई सु को
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यहोरालाई समथन हने गरी ग रिदएको बकप तथा स चालनमा रहेको, िव ाथ ह को सं या पिन
अशोक राईको अदालतमा भएको बयानसमेतका बिढरहेकोले िश कको आव यकता रहेको, िकितपरु मा
आधारमा ितवादीह ले धा रलो हितयार योग िव ाथ को सं या कम रहेको कारणले िव ान तथा
गरी आरोिपत कसरु गरेको त यको पु ट् याई भएबाट िविध अ ययन सं थानअ तगत ि च या पसबाट
िनज ितवादीह अशोक राई, बाबरु ाम चौधरी, रमेश िजयोलोजी िवषयको ा यापकह अिनवाय अवकाश
अिधकारी र िवजय खड् कालाई सव वसिहत ज मकै द हनु भएको डा. िवशालनाथ उ ेती दरब दी खाली
गन गरी भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर रहेको हँदा िनवेदकलाई उ पदमा स वा ग रएकोमा
हने ।
िनज िनवेदकको आव यकता के ीय िवभागमै रहेको
ितवादीह र मतृ कबीच मानपनस
मको भ ने कुरा स बि धत िवभागबाट अनरु ोध भएकोले
ु
पूव रसइवी भएको नदेिखएको मतृ कलाई मान भनी यी िनजलाई िवभागबाट रमाना निदने भनी के ीय
ितवादीह ले पूवयोजना तयारी र मनसाय राखेको िवभागमा िमित २०७१।३।२७ मा प पठाई स वा
देिखन आएन । ितवादह होटलमा बसी र सी मासु थिगत वा र ग रसिकएको हँदा यस स ब धमा
खाइरहेको समयमा मतृ क रिवन चौधरीसँग भेट भएको रट िनवेदन तथास मािनत अदालतको आदेशसमेत
अव थामा सामा य िववाद भई कुटिपट भएको र सोही वतः िन योजन हने भएकोले िवप ीले दायर गरेको
कुटिपटका कारणबाट मतृ कको मृ यु हन गएको घटना रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
घट् दाको अव थामा ितवादीह को उमेर १८ देिख िवप ीम येका ि भवु न िव विव ालय, िव ान
२५ वषस म भएको त यलाई समेत ि टगत गदा तथा िविध अ ययन सं थान िकितपरु समेतको
सव वसिहत ज मकै द गदा चक पन जाने देिखँदा, तफबाट िडनको िलिखत जवाफ वेहोरा रहेको ततु
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोव तको १८८ नं. ले जनही िनवेदनमा िवप ी िडनको कायालयको िलिखत
१५ वषका दरले कै दको सजाय हने ।
जवाफमा िनवेदकलाई िमित २०७१।४।१ देिख लागु
इजलास अिधकृतः मक
हने गरी स वा ग रएकोमा उ िमितको स वा र
ु ु द आचाय
क यटु र: देवीमाया खितवडा (देिबना)
ग रसिकएको भ ने उ लेख गरेको देिखँदा िनवेदकको
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभु म् । िनवेदनको माग पूरा भई सके को देिखने ।
४
अतः मािथ िववेिचत त य, कानून र
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ह रकृ ण आधारबाट िवप ीम येका ि भवु न िव विव ालय,
काक , ०७०-WO-०९५४, उ ेषण / परमादेश, िव ान तथा िविध अ ययन सं थान िकितपरु समेतको
ा.डा. ि जराज भ िव. ि भुवन िव िव ालय, तफबाट िडनको िलिखत जवाफमा िनवेदकलाई िमित
क ितपुरसमेत
२०७१।४।१ देिख लागु हने गरी स वा ग रएको
िव ानअ तगत िविभ न िनकायह का भ नेसमेत यहोराको िमित २०७१।३।११ को प बाट
लािग आव यक पन िश कह को यव था गन गरेको स वा र ग रसिकएको भ ने उ लेख गरेको
दािय व र िज मेवारी स बि धत िडनको ह छ । ि च
देिखँदा िनवेदनको माग पूरा भई सके को ि थितमा रट
या पसमा माइ ो नातकोतर तहको शैि क काय म जारी गनपन
ु आव यकता नरहेको हँदा ततु िनवेदन
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खारेज हने ।
याितन स दैन । यसमा िलङ् ग वेश गराउन खो दा
इजलास अिधकृत: कोशले वर वाली
दख
ु ेकोले पीिडत भागेको देिखएबाट क याजाली याती
क यटु र: मि जता ढुंगाना
िलङ् ग योिनिभ वेश नभएको हन स ने देिख छ ।
इित संवत् २०७३ साल काि क २ गते रोज ३ शभु म् । साथै य तो अव थामा जबरज ती करणी भएको
देिखने अ य सङ् के त िच समेत पीिडतमा नदेिखनल
ु ाई
इजलास नं. ६
अ वाभािवक मा न िम दैन । यसैले क याजाली
न याितएको र अ य सङ् के त नदेिखएको आधारमा
१
मा कसरु नभएको भनी मा न िम दैन । तसथ यी
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
ितवादी वीरबहादरु िथङ् गले अिभयोग दाबीबमोिजम
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१६१२, जबरज ती जबरज ती करणीको कसरु गरेको देिखएकोले िनजलाई
करणी, वीरबहादुर िथङ् ग िव. नेपाल सरकार
१० वष कै द र िनजबाट पीिडतलाई .१,००,०००।य दश माणले कसरु तथा कसरु दार ितपूित भराई िदने ठह याई सु अदालतले गरेको
ठहर गन मह वपूण भूिमका िनवाह गन भएपिन सबै फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
वारदातमा य माण तथा देखी जा ने माण ह छ अ यथा भ न नसिकने ।
नै भ ने र य तो माण नभए कसरु र कसरु दार प ा
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट यी
ला न नै स दैन भ ने हँदैन । वाभावैले जबरज ती ितवादी वीरबहादरु िथङ् गलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीलगायतका कसरु ह लिु किछपी सके स म करणीको महलको १ नं. र ३(१) नं.को कसरु मा सोही
कसैले थाहा पाउन नसकुन् भनी ग रने हँदा य ता महलको ३(१) नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द हने र
कसरु को वारदातमा य तथा देखी जा ने माणको ऐ. महलको १० नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतलाई
अभाव रहनल
.१,००,०००।- (एक लाख) ितपूितसमेत भराइिदने
ु ाई वाभािवक नै मा नपु न ह छ । य ता
वारदातमा पीिडत वयम् नै घटनाको मख
य ठह याई सु मकवानपरु िज ला अदालतबाट िमित
ु
टा हने भएकोले िनजको भनाइलाई नै य २०६९।१०।०२ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई
माणका पमा माणमा िलनपु न ।
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७०।०९।३०
वा य परी ण ितवेदनबाट समेत मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क याजाली याितएको नदेिखई पीिडतको वा य इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
सामा य रहेको देिखएको भ ने ितवादीको िजिकरतफ क यटु र: िसजन रे मी
हेदा मािथ िववेचना ग रएअनस
ु ार योिनमा िलङ् ग इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् ।
जोिडएमा मा पिन जबरज ती करणीको कसरु
२
भएको मािनने देिखएबाट य तो के ही मा ामा िलङ् ग मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
वेश भएको वा योिनसँग जोिडएको मा अव थामा शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०८७९, कत य यान,
क याजाली याितएको नै देिखनपु न भ ने हँदैन। िलङ् ग राजेश देउला ( ोला) िव. नेपाल सरकार
क याजालीिभ वेश नभएको अव थामा क याजाली
ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, ितवादीको
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अनस
ु धान तथा अदालतको सािबित बयान, मौकामा घटाउँदा याियक पले तक िदने श त थान भएको
बिु झएका यि ह ले उ लेख ग रिदएको यहोरा, हनपु न ।
बरामदी मचु ु काको वेहोरा र बरामद भएको रभ भर,
ितवादीले बक तथा िवि य सं थामा
पे तोललगायतका सामान र ितवादीबाट बरामद रकम लटु ् ने योजनका लािग हितयार ख रद गरेको
भएको रभ भरबाट नै गोली हार भएको भ ने िविध भ ने िनज वय को बयानबाट देिखएको छ । य तै
िव ान योगशालाको ितवेदनलगायत िमिसल पिहला पिन िनजले िबमा सं थान रामशाहपथमा
संल न कागज माणह बाट यी ितवादी राजेश लटु पाट गरी सजाय भोगेको बिु झन आएको छ ।
पोडे ( ेउला) ले आ नो ीमती शोभा पोडेलाई यसबाट िनजमा पिहलादेिख नै अपािधक मनोविृ त भई
मान मनसायले आव यक तयारीसमेत गरी मतृ क अपराधसमेत गन गरेको ट ह छ । ततु वारदात
िनदाएको रातको समयमा गोली हार गरेको पिु हन गन पिन यी ितवादीले आ नो ीमतीको च र उपर
आएको छ । यसमा यी ितवादीले यस अदालतमा शङ् का गरी िनजलाई मानपछ
ु भ ने सोिच रभ भरमा
पनु रावेदन गदासमेत अ यथा भनी कुनै िजिकर िलन गोली लोड गन, यसलाई लक
ु ाउने, आफू नसतु ी
सके को नदेिखएबाट थप िववेचनासमेत ग ररहनु ीमतीलाई सु न िदई िनज सिु तसके पिछ िनजउपर
परेन । यसैले िनजलाई अिभयोग दाबीअनस
क चटज तो संवेदनशील अङ् गमा गोली हार गरी
ु ार मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३ (१) नं. बमोिजम योजनाब पमा िनयोिजत ह या गरेको देिखएको
कसरु गरेको ठह याई सव सिहत ज मकै दको सजाय छ । यसरी ह या गरेपिछ पिन िनज िबहानै िस.िव.
गन गरी सु अदालतले गरेको फै सला सदर गरेको भ ने चतरु बहादरु लामा समेतको ह या गन गई
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखन आउने । ह याको याससमेत गन पगु ेको देिख छ । यसरी यस
एउटै कसरु कायम भए पिन सबै िबिभ न वारदातपूव पिन आपरािधक िनयत बोक आपरािधक
अव था र प रि थितमा िविभ न अव थाका कायसमेत गरेको, ततु कसरु गन पिन पूण पमा
कसरु दारह लाई एउटै कारको सजाय िदँदा आपरािधक मनसाय राखी योजनाब पमा कसरु
द डका िनरोधा मक, उपचारा मक, ितकारा मक गन पगु ेको र कसरु ग रसके पिछ पिन सोउपर कुनै
तथा सधु ारा मक ज ता उ े य पूरा हन नस ने प ातापको भावना य गरेको देिखने ि या नगरी
र कसरु दारलाई माका परी अ यायसमेत पन जाने उ टै अक अपराध गन यास गरेको कसरु दारलाई
भएकोले य तो याियक विववेकािधकारको अिधकार अ.बं. १८८ नं. को राय लगाई सजाय कम गदा उ
यायकतालाई िदएको ह छ । याियक विववेक योग कानूनी यव था तथा द डको उ े यसमेत पूरा हने
गरी सजाय कम गन सिकने भएपिन यो अिधकारलाई नदेिखने ।
वइ छाचारी पमा भने कदापी योग गन
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
सिकँ दैन । यसको योग तािकक पले सजाय घटाउनु ितवादी राजेश देउला ( ोला) लाई अिभयोग
उिचत ठह याएको अव थामा मा गरी तािकक तथा दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
याियक पले उिचत देखेको मा ामा मा सजाय (१) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द हने ठह याई सु
घटाउने गरी गनपन
ु ह छ । अथात यसरी सजाय भ परु िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१०।१८
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मा भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन सािबती बयान सह ितवादी सिचन प रयारले यी
अदालत पाटनबाट िमित २०७०।११।६ मा भएको ितवादीलाई समेत पोल गरी गरेको सािबती बयान,
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक लास जाँच मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट
ितवादीको अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजायमा छूट समिथत भएको छ । यसरी िमिसल संल न त य
पाउनु पन भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
माणबाट समिथत भएको यी ितवादी रमेश गु ङको
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
अनस
ु धान अिधकारीसम को बयानलाई माण ऐन,
क यटु र: िसजन रे मी
२०३१ को दफा ९(१) बमोिजम िनजका िब मा
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज ३ शभु म् । माणमा िलन िम ने ।
३
तसथ ितवादीह सिचन प रयार र रमेश
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी गु ङले मतृ क राजु प रयारलाई लेनदेनको िववादमा
दीपककुमार काक , ०७१-CR-०७५६, कत य च कु तथा इ ासमेतले हार गरी कत य गरी
यान, सिचन प रयार िव. नेपाल सरकार
मारेको पिु हन आएकोले िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन,
मतृ क र ितवादीह बीच लेनदेन िवषयमा यानस ब धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम सजाय
िववाद तभएको त यमा िववाद देिखँदैन । मतृ कको हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
साथमा रहेको च कु यी ितवादीले खोसी आ नो २०७१।३।३१ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
िनय मा िलइसके पिछ सोही च कु र इ ा ढुंगासमेतले हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी सिचन प रयारको
मतृ कलाई हार गरी कत य गरेको देिख छ । मतृ क ए लै पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । अका ितवादी रमेश
भएको र ितवादीह २ जना रहेको तथा च कुसमेत गु ङको हकमा पनु रावेदन अदालतको फै सला साधक
ितवादीह कै िनय णमा रहेको अव थामा ततु सदर हने ।
वारदात घटाइएको देिख छ । धा रलो हितयार इजलास अिधकृतः ी मनकुमारी िज.एम.िव.क.
च कु र इँ ासमेतले दईु जना ितवादीह िमली इित संवत् २०७३ साल असोज १२ गते रोज ४ शभु म् ।
मतृ कलाई संवेदनशील अङ् गसमेतमा हार गरी मारेको
४
देिख छ । यस कारको वारदातलाई मनसाय रिहतको मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
वारदात भ न िम ने नदेिखँदा ितवादीको पनु रावेदन काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-०३१६, कत य
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
यान, लालबहादुर थापा िव. नेपाल सरकार
ितवादी रमेश गु ङले अनस
भिवत य हन मु यतः यान मान कुनै
ु ा धन
अिधकारीसम आरोिपत कसरु मा सािबत रही इिबलाग वा मनसाय नभएको हनपु न, आफूले गरेको
अदालतमा इ कारी बयान गरे तापिन ितवादी कामबाट मािनस मला भ ने ज तो नदेिखएको वा
सिचन प रयारले अदालतसम समेत सािबित प रमाणको पूव ान वा इ छा नभएको हनपु न, य तो
रही यी ितवादीउपर समेत पोल गरेबाट इ कारी यान मन स छ भ ने पूव ान तथा ई छासमेत
बयान िमिसल माणबाट पिु हन सके को नभएको अव थामा कुनै काम सावधानीपूवक गदा
देिखँदैन । िनजको अनस
ु धान अिधकारीसम को अ लाई ला न गई अ यािसत पमा मािनस मन
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गएको देिखएको अव थामा मा भिवत य यान हन सहमत हन नसिकने ।
जा छ । यसैले भिवत य एक आकि मक घटना वा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४
दघु टनाको हो । भिवत य यान हन उि लिखत यी नं. मा " यान मानाको मनसाय रहेनछ, यान
सबै अव थाह को वारदातमा संयोजन रहे भएको िलनपु नस मको इबी पिन रहेनछ, लक
ु चो रकन
हनपु दछ । यीम ये कुनै एउटाको अभाव भएमा यसलाई हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा
भिवत य मा न नसिकने ।
रस था न नसक जोिखम हितयारले हानेको वा िवष
ितवादीले आ नो ीमतीलाई मतृ कले खवु ाएकोबाहेक साधारण लाठा ढुङ्गा लात मु का
करणी गन लागेको देखी आवेशमा आई हार गरेको आिदले हा दा सोही चोट पीरले ऐन,का यादिभ यान
देिख छ । यसरी आवेशमा आउनु मानवीय कृितको मरेमा १० (दश) वष कै द गनपछ
ु भ ने यव था रहेको
िहसाबले वाभािवक भए पिन यसले त काल यी देिख छ ।" ततु कानूनी यव था हेदा आवेश े रत
ितवादीमा मतृ कलाई मानस मको रस उठेको ट ह या हन मानपन
ु पूव रसइबी तथा मनसाय देिखनु
हनजा छ । य तै ितवादीले निजक रहेको सालको नपन, मान योजना बनाएको पिन देिखनु नपन, लक
ु
८ इ च गोलाइ र ३२ इ च ल बाइको दाउराले चोरी हानेको पिन नदेिखनपु न र मौकामा के ही कारणले
मतृ कको संवेदनशील अङ् ग टाउको तथा िनधारमा रस उठी सो रस िनय ण गन नसक साधारण लाठा,
पटकपटक हार गरेको ितवादी वयम्को बयान, ढुङ्गा, लात मु काले मा हानेको देिखनपु न ह छ ।
बरामद भएको दाउरा र मतृ कको िनधारमा र टाउकोमा
ततु वारदातका स दभमा हेदा पिन यी ितवादीमा
लागेको चोटसमेतबाट पिु हन आएको छ । यसरी मतृ कलाई मानस मको रसइबी रहेको र मान पूवयोजना
सालको ज तो कडा दाउराले पटकपटक टाउको बनाई आएको िमिसलबाट देिखँदैन । य तै मतृ कलाई
िनधार ज तो संवेदनशील अङ् गमा हा दा मािनसको लक
ु चोरी र कुनै सांघाितक हितयारले नै हानेको पिन
मृ यु हनस ने स भावनाको पूव ान यी ितवादीमा देिखएको छै न । मतृ क र यी ितवादीसमेतसँगै र सी
नरहेको भनी मा न सिकँ दैन । यसरी हार गरेकोलाई खाएको अव थामा ितवादी बािहर गएको मौका पारी
िनजले सावधानीपूवक नै काय गरेको भनेर पिन भ न मतृ कले आ नो ीमतीलाई करणी गन लागेको देखी
सिकँ दैन । यी ितवादीमा मतृ कलाई मान पूव रसइबी आवेशमा आई आ मिनय णसमेत गमु ाई निजकै
नभए पिन मतृ कको अनिु चत ि याकलापको कारणबाट रहेको दाउराले मतृ कलाई हार गरेको देिख छ ।
त काल भने मानस मको रस उठे को घटना हँदाको यसरी त काल आवेशमा आई गरेको हारबाट भएको
प रि थित र िनजले हार गरेको साधन तथा हार मृ यल
ु ाईउपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार आवेश े रत
गन त रकाबाट पिु हनजा छ । य तो अव थालाई ह याअ तगतको कसरु नै मा नपु न हँदा सु तथा
उपयु कानूनी यव थाको आधारमा भिवत य पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न
यानअ तगतको वारदात भ न िम ने देिखएन । तसथ नसिकने ।
ितवाद गन मा हार गरेकोले भिवत य यानको
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
वारदात हो भनी ितवादीले िलएको पनु रावेदन िजिकर ितवादी लालबहादरु थापालाई मल
ऐन,
ु क
ु
तथा िनजका कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग यानस ब धी महलको १४ नं.अनस
ु ार आवेश े रत
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ह याको कसरु मा ऐ. नं.अनस
ु ार १० (दश) वष कै द यही ज गाको िवषयमा हक वेहक एवम् िखचोला
हने ठह याई सु प देही िज ला अदालतबाट िमित मु ा काठमाड िज ला अदालतमा चलीरहेको भ ने
२०७०।०२।२१ मा भएको फै सला सदर हने ठह याई आधारमा उ ज गालाई झगडा परेको ज गा भनेको
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०७०।१०।२८ देिख छ । िनषेधा ा मु ामा हक वेहक स ब धमा
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िन य ल गन निम ने हँदा बाटो साझा हो वा होइन
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
भ ने िवषय ततु मु ाको लािग िववादको िवषय हन
क यटु र: िसजन रे मी
नस ने ।
िनवेदन प मा २०३५ सालको
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् ।
िलखतअनस
ु ार १३ िफटको साझा बाटो कायम गरेको
इजलास नं. ७
भ ने िनवेदकले िलएको िनवेदन दाबीलाई िवप ीले
िलिखत जवाफमा सो ज गामा सािबकमा बाटो िथएन,
१
सो बाटो िनवेदकले भनेकोअनस
ु ारको होइन, १३
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी िफटको बाटोस म रा ने मा िलखतमा उ लेख गरेको
िव भर साद े , ०७०-CI-१०४५, िनषेधा ा, हो भनी ख डन गरेको देिखयो । सो बाटो स ब धमा
तेजकुमार े िव. एिलना रावत
देिखएको ततु िववािदत त य माण बझ
ु ी याियक
िनवेदनप मा उि लिखत िनवेदकको िक.नं. िनणय हनपु न कृितको देिखनाले ततु िनवेदनबाट
३८२ को ज गा र यथ को िक.नं. ३८३ को ज गा सो त यस ब धी िववादको िन पण हनस ने
दवु ै प ले िमित २०३५।११।१ मा एउटै दाताबाट देिखएन । २०३५ सालको िलखतबमोिजमको र
सािबक िक.नं. ९३ को ज गाबाट िक ाकाट गरी ख रद िनषेधा ा मु ामा सव च अदालतको फै सलामा
गरेको भ ने कुरामा कुनै िववाद रहेको देिखएन । उ
उ लेख भएको १३ िफटको बाटो कुन थानमा कायम
ज गाह मा जान मूल सडकबाट १३ िफटको बाटो गन भ ने स ब धमा िनवेदकले वैकि पक याियक
रहने गरी ज गा ख रद गरेको उ राजीनामाह मा उपचारको माग अवल बन गरेकोसमेत देिखएन ।
उ लेख भएको यहोराबाट देिख छ । यसै िवषयमा उ िखचोला मु ाको िमिसलमा संल न रहेको न सा
यीनै प िवप वीच चलेको ०५७ सालको रट मचु ु का, ज गाधनी दता े ता एवम् िफ डबक
ु
नं.३७५९ को िनषेधा ा मु ामा सव च अदालतबाट उतारसमेतबाट न.नं. २ को ज गासमेत िक.नं. ३८३
िमित २०५९।४।२९ मा फै सला हँदा झगडा परेको िभ को िवप ीको नाउँ दताको ज गा भ ने देिख छ ।
ज गामा भएको १३ िफटको बाटोमा कुनै िकिसमले य तो अव था हँदा सव च अदालतले उ िखचोला
ह त ेप हनेगरी िनमाण काय नगनु भनी िनषेधा ाको मु ामा गरेको फै सला काया वयन भइसके को ि थितमा
आदेश जारी भएको भ ने देिख छ । सोही िवषयलाई यसमा अ यथा हने गरी िनवेदन मागबमोिजम
पनु रावेदकले सव च अदालतले समेत साझा बाटो िनषेधा ाको आदेश जारी गन निम ने ।
भनी वीकार गरेको भ ने अथ गरेको पाइ छ । उ
अतः िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको
िनषेधा ा मु ामा यस अदालतबाट फै सला हँदा आदेश जारी हने अव था नहँदा खारेज हने ठह याएको
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पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।१०।२९ घरले चचको ज गामा िवप ीको ह त ेपको आशङ् का
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
रहेको देिखन आएन । रट खारेज हने ठह याएको
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
पनु रावेदन अदालतको आदेश मनािसबदेिखन आउने ।
क यटु र: च दनकुमार म डल
तसथ िनवेदकले दाबी िलएको सािबक
इित संवत् २०७४ साल असार ४ गते रोज १ शभु म् । िक.नं. २२ को े फल ४-४-० ज गामा रहेको
२
िनवेदकको भोगािधकार भएको घर र घरले चचको
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी ज गामा िवप ीबाट पखाल बनाउने आशङ् काको
ई र साद खितवडा, ०६८-CI-११६२, िनषेधा ा अव था िव मान नदेिखएको भनी रट िनवेदन खारेज
/ परमादेश, ीमती जय ती ल साल िव. तारा गाउँ हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
िवकास सिमितसमेत
२०६८।२।११ को आदेश मनािसब देिखँदा सदर हने ।
िववादको िक.नं. २२ को ज गा त कालीन इजलास अिधकृत: आन दराज प त
ी ५ को सरकारको अिध हणमा परेको देिखएकोले इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभु म् ।
सो ज गामा िनवेदकको हक वािम व रहेको पाइएन ।
३
सो िक.नं. मा रहेको सािबकबमोिजमको घर र घरले मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
चचको ज गामा यस अदालतको िमित २०६२।२।१९ सपना धान म ल, ०७०-WO-००७४, उ ेषण,
को फै सलाले पनु रावेदकको भोगािधकारस म कायम भगौती साद अहर यादव िव. रमेशच गौतमसमेत
भएको देिखयो । पनु रावेदकले िजिकर िलएको ने.का.प.
िमिसल संल न रहेको िवप ी रमेशच
२०५४, अङ् क ७, िन.नं. ६४०३ मा ितपािदत गौतमको िमित २०५३।९।१८ को िनवेदनबाट मोही
कानूनी िस ा त भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को लगत कट्टाको माग भएको िक ाह म येकै ततु
दफा २(ङ) ले गरेको “घरबारी” श दको प रभाषाको रट िनवेदनमा उ लेख ग रएकै िक.न .ं४८।३४६
स दभमा उ लेखन भएको पाइयो । भमु ीस ब धी को ज गामा रहेको भवानी अिहरको नामको मोही
ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) ले गरेको “घरवारी” लगत क ाको माग ग रएको देिखएको र सोही िनवेदन
को प रभाषा घर र घरले चचको स दभमा ततु मागबमोिजम नै उ िक ाको ज गासमेतको मोही
मु ामा आकिषत हनस ने देिखएन । तसथ घर र लगत क ा ग रएको भनी उ िमित २०५३।९।२१
घरले चचको ज गामा मा पनु रावेदकको भोगािधकार को िनणयबाट देिखयो । िनवेदकको बाबक
ु ो नाममा
रहेको देिखएको छ । ज गाको के ही भागमा रहेको उ मोिहयानी हक कायम भइसके को, बाबु / छोराको
भोगािधकारको आधारमा वािम ववालाको हक नातामा िववाद नरहेको, पि न / आमाबाट पित / बाबमु ा
समा भई भोगािधकारवालाको वािम व िसजना हन आएको मोिहयानी हक हँदा आमाको िववाह अिघ
स ने होइन । यस अदालतको उि लिखत फै सलाले माइतीकै थर हँदैमा वैवािहक नातामा िववाद नभई
पनु रावेदकको सािबकबमोिजमको घर र सो घरले पित / बाबमु ा हक कायम रहेको अव थामा आमासँग
चचको ज गामास म भोगािधकार कायम रहने देिखएको छोराको थर निमलेको आधारमा मा छोराको हक
छ । िनजको सािबकदेिखको भोगािधकार भएको घर र नला ने भ ने तकसँग सहमत हन नसिकने ।
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यसरी भूिमसधु ार कायालयको उ िमित उ लङ् घन गरी एवम् कानूनबमोिजमको उिचत
२०५३।९।२१ को िनणयले िववादको ज गाको मोही ि याको पालनासमेत नगरी ग रएको िनणय कानूनको
लगत कट्टाको स ब धमा िनणय गरेको देिखन आई सो ि मा शू य हने हँदा सो िक.नं. ४८।३४६को ज गाको
िनणय हँुदाका अव थामा उ िक ा न .ं४८।३४६ को मोही लगत क ा ग रिदनु भनी भूिमसधु ार कायालय,
ज गाको मोहीमा भवानी अिहर अि त वमा रिहरहेको बिदयाबाट भएको उ िमित २०५३।९।२१को िनणय
भ ने नै देिखएको र िवप ीले उ ज गाको मोही लगत तथा उ ज गाको मोही लगत क ा ग रिदनु भनी सोही
क ा ग रपाउँ भनी िदएको सो िनवेदनमा उ मोही वा िमितमा मालपोत कायालय, बिदयामा ग रएको प ाचार
िनजको हकवाला कोही कसैलाई िवप ी बनाएकोसमेत एवम् मालपोत कायालयबाट उ ज गाको मोही लगत
नदेिखएको र भूिमसधु ार कायालयबाट समेत उ
क ा गनसमेतको काय यायोिचत र कानूनस मत
ज गाको मोही लगत क ा गनपु ूव उ मोही वा िनजको रहेको नदेिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर
हकदारसमेतका कोही कसैलाई बिु झएकोसमेत देिखन ग रिदएको छ । अब िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम
नआउने ।
उ िक.नं. ४८/३४६को ज गाको मोही पूववत कायम
िमित २०५३।९।१८ गतेमा भूिमसुधार गराई कानूनबमोिजम गनु भनी िवप ीह का नाममा
कायालय, बिदयामा िनवेदन िदने ज गाधनीले उ
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
िक ा नं.४८।३४६ को ज गाको मोही लगतमा भवानी इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
अिहर अि त वमा रिहरहेको भनी वीकार गरी िनवेदन क यटु र: हकमाया राई
िदएको देिखएको छ । िनजको उ िनवेदनमा िब
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभु म् ।
िवतरणबाट ा ज गाको मोही वतः क ा हनपु न भ ने
४
सो िनवेदनका आधारमा सो ज गाको मोही लगत क ा मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
गनको िनिम उ भूिमसधु ार कायालयबाट ग रएको तेजबहादुर के .सी., ०७१-CI-०३०७, िनषेधा ा,
सो िनणयले य भाव र असर पन जाने मोही वा ठाकुर साद पौडेल िव. ितथ रा य ल मी शाह
िनजका हकदारका पमा रहेका यी रट िनवेदकलाई
िनवेदक ितथ रा यल मी शाहले अिफस
समेत बु दै नबझ
ु ी उ ज गाबाट मोही लगत क ा कवल लाटह िमित २०६८।५।३० ख रद गरी
गन गरी िमित २०५३।९।२१ मा ग रएको िनणयबाट िलएको र उ अिफस कवलह मा िनजको हकभोग
आघात पन जाने यी िनवेदकलाई सो िनणय गनपु ूव रहेको देिख छ । उ पसल कवलह िनवेदकले
सनु वु ाइको मौका अिनवाय पमा िदनपु नमा सनु वु ाइको जे.िड.ए डेभलपर ा.िल.बाट िमित २०६८।५।३०
मौका नै निदई सो भूिमसधु ार कायालयबाट भएको उ
मा र.नं. ६६६ (ग) राजीनामा िलखतबाट पा रत
िमित २०५३।९।२१को िनणयले याियक ि यामा गरी िलएको कुरामा अ यथा मा नस ने अव था
वैधािनक मा यता ा गनस ने अव थासमेत देिखन देिखँदनै । जसबाट उपरो पसल कवलह मा
नआउने ।
िनवेदकको िनिववाद हक कायम रहेको देिख छ ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, माण तथा कानूनबमोिजम हरेक नाग रकलाई स पित आजन र
िस ा तसमेतबाट ाकृितक यायको िस ा तको भोग गन अिधकार रह छ । िनवेदकको िनिववाद हक
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भोगमा रहेका अिफस कवलह लाई सदु शन अयालले जसबाट िनवेदकको स पित भोग र आजन गन पाउने
ि ल फाइना स क पनी िलिमटेडबाट िलएको कजा संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा नै असर पु न गएको
भु ानी बाँक असल
ु उपर गन योजनाथ िललाम गन देिखयो । अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट
कायका लािग अस ब र कजा वाहसँग कुनै स ब ध िवप ीह बाट भए गरेका उपरो काम कारवाहीह
नरहेका उनाउ यि को स पित एकाले खाएको बक कानूनको ि मा गैरकानूनी भई िनवेदकको
वा िवि य सं थाले घरज गाको िधतोमा आिथक कानून द स पितस ब धी हकमा आघात पन
कारोवार गदा उ घरज गा स बि धत मालपोत िकिसमका देिखएकोले िनवेदकको हक भोग र दता
कायलयमा रो का रा नपु न ह छ । ततु मु ामा भएको उि लिखत अिफस कवलह िवप ीम येका
उ अिफस कवालह पनु रावेदक ि टल फाईना स सदु शन अयालको नाउँको कजाबापतमा िललामी नगनु
िलिमटेडले मालपोत कायलयमा रो का राखेको पिन नगराउनु तथा यसमा कुनै कारले आघात नपानु
देिखँदैन । िनवेिदकाले आ नो नाउँकोउपरो अिफस भनी िवप ीह को नाउँमा िनवेदन मागदाबीबमोिजम
कवलह िवप ी सदु शन अयाललगायत अ कोही िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहछ भनी पनु रावेदन
कुनै यि लाई कुनै िलखत म जरु नामा ग रिदएको पिन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।९।२३ जारी भएको
देिखदैन । उ अिफस कवल िधतो राखी किहकतैबाट िनषेधा ाको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ऋण पिन िलएको देिखँदैन । िनवेिदकालाई िनजका इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
नाउँका उ कवल नं. ७०६, ७०७ र ७०८ को क यटु र: देवीमाया खितवडा (देिबना)
िललामी काय अगाडी बढाउँदा बिु झएको पिन इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभु म् ।
पाइँदैन । यसरी ऋण िलने यि ले ऋण नितरी
§ यसै लगाउको ०७१-CI-०३०८,
फरार रहेको ि थितमा ऋण िलँदा कुनै सरोकार र
िनषेधा ा, ठाकुर साद पौडेल िव. ितथ
स ब ध नरहेका ऋण वाह गदा सा ी पिन नबसेका
रा य ल मी शाह भएको मु ामा पिन
यि का नाउँका अिफस कवलह िललामी काय
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
अगाडी बढाउने िवप ी ि ल फाइना स िलिमटेडको
काय िु टपूण देिखँदा पनु रावेदन अदालत पाटनको
इजलास नं. ८
िनषेधा ाको आदेश खारेज ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक
िवप ीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
१
तसथ िवप ी ि ल फाइना स िलिमटेडले मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
िवप ी सदु शन अयालले िलएको ऋण कजाको िव भर साद े , ०६६-CI- ००७८, ०८६०,
असल
ु उपरका लािग िनवेदक ितथ रा य ल मी शाहका फै सला बदर, िवमाया घलेसमेत िव. धनबहादुर घले,
नाउँमा राजीनामाबाट ा भई हक भोग कायम रहेका धन साद घले िव. राजकुमार घलेसमेत
अिफस कवलह लाई िललाम िब गन िललामी
पनु रावेदक ितवादी िवमाया घलेले
सूचना कािशत ग रएको काय थम ि भई िु टपूण त कालीन िज ला कायालय गोरखाबाट नाग रकताको
र कानूनको ग भीर उ लङ् घन भएको देिखन आयो । माणप ा गदा ना. .नं. ग.गो. २५५८ मा पितको
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नाम थर महलमा धन साद घले भ ने उ लेख भइरहेको फाँटवारी देखाई आएका बखत अंश छुट्याई िदने गरी
अव था देिखयो । सो नाग रकताको माणप मा उ लेख भएको देिखँदा सोही फै सलाबमोिजम अंश
िनजको वतन गोरखा िज ला थमु ी गा.िव.स. नै उ लेख छुट्याई िदएको यहोरालाई अ यथा गन पन अव था
भइरहेको मा िनजको छोरा राजकुमार घलेले सोही नदेिखने ।
िज लाको िज ला शासन कायालयबाट नाग रकता
ितवादी धन साद घलेले मल
ु क
ु ऐन,
.प.नं. ९४४७५ बाट नाग रकता ा गदासमेत ८६ नं. बमोिजम फै सला बदर मु ा दायर गरेको
वावक
ु ो नाम थर महलमा धन साद घले नै उ लेख अव था देिख छ । सोही महलको २०८ नं. मा भएको
भएको पाइयो । उ नाग रकताको माणप का यव थालाई हेदा “मु ाबाट जारी भएको समा हान
स ब धमा पनु रावेदक वादीले िनज राजकुमार इतलायनामाको याद तारेखमा ितउ रप निदई
घलेले झु ा नाग रकताको माणप िलई ततु
याद गज
ु ारी बसेका झगिडयाको ऐनबमोिजम एकतफ
मु ा दायर गरेको र सो स ब धमा िज ला शासन माण बझ
ु ी भएका फै सलाउपर पनु रावेदन ला न
कायालयलगायतका िनकायमा उजरु ी गरेको यहोरा स दैन । समा हान इतलायनामा तामेल गदा यसै
उ लेख गरेको भए तापिन सोबारे त ययु जानकारी महलको ११० नं. बमोिजम रीत नपु याई तामेल
र माण पेस गन नसके को देिखँदा सो जारी भएका गरेकाले थाहा पाउन नसक ितवाद िदन नपाई याद
नाग रकता माणप ह लाई अ यथा मा नु मनािसब गु ेको भ ने उजरु ीसाथ फै सला भएको छ मिहनािभ मा
नदेिखने ।
थाहा पाएको पै ँतीस िदनिभ झगिडयाले ितउ र
िमिसल संल न नाग रकता माणप का लेखी िदन यायो भने पिहले िमिसल सामेल रहेको
ितिलपीह लाई आधार मा दा िनज िवमाया घले िनज तामेली समा ान हेरी रीतपूवक तामेल भएको देिखन
धन साद घलेको ीमती र िनजको छोरा राजकुमार आएन भने सोही यहोराको पचा लेखी ितउ रप
घले भएको त य अ यथा मािणत नभएस म थािपत दता गरी ऐनबमोिजम बु नपु न माण बझ
ु ी मु ा फै सला
हन आएको छ । नाग रकतामा उि लिखत वतनबारे गनपछ
ु । रीत पगु ी तामेल भएको देिखएमा सोही
िनज पनु रावेदक वादीले छोरा राजकुमार घलेका हकमा यहोरा खोली उजरु ला न स दैन भनी दरिपठ गरी
न उठाए पिन ीमती िवमाया घलेका हकमा कुनै िफता िदनपु छ“ भ ने उि लिखत यव थालाई हेदा सो
ितवाद गन नस नु भएको र िनजको नाग रकताबारे ि या अवल बन गरेकोसमेत नपाइएको, यो त रकाले
न उठेको पिन पाइँदैन । नाग रकताको माणप मा बेरीतसँग याद तामेली गरेकोले बदर हनपु छ भनी
उि लिखत वतन अ यथा मािणत नभएस म यिकन सो काम तामेल गन कमचारी र तामेलीमा रोहबरमा
वतन रहेको नै मा नपु न ह छ । िनजसमेतलाई ब ने यि समेतलाई उजरु ी गरी जालसाज गरेकोमा
ितवादी बनाई दायर भएको अंश मु ामा सगोलमा कारवाही चलाएकोसमेत नदेिखँदा िव मान कानूनी
रहे भएका अ य ितवादीलाई थाहा जानकारी भएको यव थाअनु प रीतपूवक तामेल भई गएको याद
कुरा िनजलाई मा थाहा हन सके न भ नु यायसँगत सूचना अ यथा गरी भए गरेको भनी भ नु र यसबाट
हने पिन देिखँदैन । सु गोरखा िज ला अदालतबाट भए गरेको काम कारवाहीलाई िन तेज हने गरी भएका
फै सला हँदा तायदाती फाँटवारी पेस हन नआएकोले फै सलालगायतका काम कारवाहीलाई बदर गनपन
ु
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औिच य नदेिखने ।
माणमा रहेको ब डास ब धी िमिसलबाट देिखएकोले
फै सला बदर तफको माग दाबी िलँदा मानो छु एको िमित भ दा अगाडीको स पि स म
िनज पनु रावेदक वादीले िलएको आधारमा एकमा मा फै सलाबमोिजम भनी ब डा गनपन
ु बा या मक
वतनस ब धी िववाद रहेको देिख छ । वतनस ब धी कानूनी यव था भएकोमा सो भ दा पिछ िमित
गलत िववरण देखाई सो गलत वतनमा याद तामेली २०६०।७।२७ मा ख रद ग रएको िक.नं. ३४७ को
भएका कारण ितवाद गन नपाएको भ ने िजिकर घर ज गासमेत ब डा गरेको कायलाई बदर नगरी सदरै
िलनु मा यो परीि थितमा पया छै न । िलए िदएको गन गरेको िमित २०६३।९।१९ को सु फै सला सो
नाग रकताको माणप मा उि लिखत वतन नै देखाई हदस म के ही उ टी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
मु ा दायर भएको र सोही वतनमा रीत पु याई याद पोखराबाट िमित २०६६।१।१६।४ मा भएको फै सला
तामेल गरीएको कुराले पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन मनािसब नै देिखने ।
िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
उि लिखत त य िववेिचत कानून आधार
पनु रावेदक राजकुमार घलेले सु िफराद दायर र माणबाट पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
गदा िफरादप दायर भएको िमित २०५९।७।२५लाई २०६६।१।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
नै मानो छु एको िमित कायम गरी िफराद दायर गरेको ठहछ । दवु ै प िवप को पनु रावेदन िजिकर पु न
पाइ छ । सोही िफरादप का आधारमा तायदाती माग नस ने ।
भएको र सोही िमितलाई मानो छु एको िमित कायम इजलास अिधकृत: नगे के शरी पोखरेल
गरी सु गोरखा िज ला अदालतबाट समेत फै सला क यटु र: याम साद रे मी
भएको अव था छ । अंिशयारह बीच पूववत स ब ध इित संवत् २०७३ साल पस
ु १३ गते रोज ४ शभु म् ।
जे ज तो भएपिन अंश िववाद परी मु ा दायर गदा नै
§ यसै लगाउको ०६६-CI- ००७९, ०८५९,
िफरादीले मानो छु एको िजिकर गरी िफराद परेको
फै सला बदर, िवमाया घलेसमेत िव.
िमितलाई मानो छु एको िमित उ लेख गरेपिछ सोही
धनबहादुर घले, धन साद घले िव. राजकुमार
िफराद परेको िमितलाई नै मानो छु एको िमित कायम
घलेसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
गरेको फै सला मनािसब देिखने ।
फै सला भएको छ ।
मानो छु एको िमित कायम गरेको र उ
२
मानो छु एको िमितलाई दवु ै प ले वीकार गरी मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
बसेको अव था देिख छ । मािथ उि लिखत कानूनी िव भर साद े , ०६८-WO- १२००, उ ेषण
यव थाअनस
ु ार मानो छु एको िमित पिछको स पि / परमादेश, भारती जोशी िव. अि तयार दु पयोग
ब डा गन कर नला ने अव थालाई हेदा उ मानो अनुस धान आयोग, टङ् गाल काठमाड समेत
छु एको िमित २०५९।७।२५ भ दा पिछ ख रद गरेको
महे नगर नगर िवकास सिमितबाट िभमद
काठमाड िज ला वड लु गा.िव.स. वडा नं. ८ को नगरपािलका वडा नं. ६ िक.नं. १५४३ को ज गाम ये
िक.नं. ३४७ को घर ज गा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ०-०-१० ज गा रट िनवेिदका भारती जोशीलाई
१८ नं. ले ब डा नला नेमा सोसमेत ब डा ग रएको िमित २०५३।२।२५ को उ नगर िवकास सिमितको
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बैठकको िनणयको आधारमा सिमितका अ य को
अत: िमित २०५३।२।२५ मा िनवेिदकाको
तोक आदेशबमोिजम ज मा मू य . २१,९५,०४०।– नाममा ज गा उपल ध गराउने स ब धमा म ालयबाट
िलई उपल ध गराउने िनणय भएको कुरामा िववाद योजना वीकृत भई आएपिछ िनणय गन भनी
देिखएन । यस स दभमा नगर िवकास सिमितको िमित महे नगर नगर िवकास सिमितको िनणय भएकोमा
२०६४।८।३ को बैठकको िनणयअनस
ु ार नगर िवकास सहरी िवकास म ालयको िमित २०७१।१०।२०
सिमितको ज गा पिहलादेिख नै भोगी चच आउने को प अनस
ु ार म ालयले सो स ब धमा कुनै िनणय
यि लाई हालको मू य िलई ज गा उपल ध गराउने नगरेको भनी उ लेख गरेको र िनवेिदकाले रट
भ ने रहेको देिख छ । सो स ब धमा हालको मू य के िनवेदनमा दाबी िलएको उ ज गामा िनवेिदकाको हक
कसरी कायम भएको हो भ ने स ब धमा सिमितको भोगको ि थितसमेत नदेिखएको अव थासमेतबाट
बैठकबाट िनणय नभई के वल सिमितका अ य को िनवेदन मागबमोिजम रट जारी गनपन
ु अव था
ठाडो तोक आदेशलाई मा आधार िलएको अव थामा नदेिखँदा ततु रट खारेज हने ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा उजरु ी परी इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
आयोगले कारवाही ि यामा रोक लगाएको अव था क यटु र: च ा ितम सेना
देिख छ । नगर िवकास सिमितको िमित २०५३।२।२५ इित संवत् २०७३ साल पस
ु ४ गते रोज २ शभु म् ।
को िनणय काया वयनका स ब धमा के वल रट
िनवेिदका भारती जोशीलाई मा ज गा िवतरण नगरेको
इजलास नं. ९
भ ने यहोरासमेत िनवेिदकाले िजिकर िलन सके को
नदेिखने ।
१
िमित २०६७।०६।१७ मा मि तरबाट उ
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.
ज गा िदनेस ब धी कुनै िनणय भएको म ालयको ी के दार साद चािलसे, ०७२-WH-००८३,
अिभलेखबाट नदेिखएको र सो िनणय ि यामा रहेको ब दी य ीकरण, पासाङ थाबचेत तामाङसमेत
महे दगर नगर िवकास सिमितको िमित २०५३।२।२५ िव. िस धुपा चोक िज ला अदालत िस धुपा चोक
को िनणय न बर ८ मा उि लिखत भारती जोशीलाई चौतारासमेत
ज गा िदने स ब धमा कानूनस मत आधार खल
यथ ह को िलिखत जवाफ तथा वयम्
ु ाई
पठाउन र य ता अ य यि ह को िल टसमेत रट िनवेदकको रट िनवेदनमा खल
ु ाइएका त य
पठाउन र नगर िवकास सिमितको रायसमेत उपल ध माणह का आधारमा िस धपु ा चोक िज ला
गराउन भौितक योजना तथा िनमाण म ालयको मािमङ् ग गा.िव.स.वडा नं.५ ब ने पासाङ् ग था चङ
ु
सिचव तरबाट िमित २०६८।०८।१२ मा िनदशन तामाङ र ऐ.ऐ.ब ने छे साङ तामाङसमेतका िव
िदएको भ ने यहोरा उ लेख गरी उ म ालयको यानमान उ ोग मु ा दायर भई कानूनबमोिजम
िनणयसिहतको फाइल शहरी िवकास म ालयको नै अनस
ु धान तहिककात भएको, अिभयोगप
प सं या ०७१।०७२।२५६ िमित २०७१।१०।२० दायर भएको र िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट
गतेको प बाट लेखी पठाएको देिखने ।
फै सलासमेत भएको देिखयो । यसरी कानूनबमोिजम
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अिधकार ा याियक िनकायबाट कै द सजाय पाएका भएको छ । रट िनवेदनबाट पिन िनजह पितप नी
ितवादीह पासाङ था चङ
ु तामाङ र छे साङ भएकोमा वीकार गरेका छन् । जाहेरवाली छे वी
तामाङलाई कै द सजाय असूलउपर गनका लािग तामाङले िनज ितवादीह आ नो देवर देउरानी हन,
प ाउ गरी थुनामा रा ने काय कानूनबमोिजम नै भए बाबु ससरु ाको नाम कोठे तामाङ भनी यान मान उ ोग
गरेको देिखन आउने ।
मु ामा सजाय पाएका अ होइनन् यीनै ितवादीह
जहाँस म रट िनवेदकको
यथ हन् भनी िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको देिख छ ।
िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा दायर भएको कोठे तामाङको छोरा बहु ारी आफूह नभएको भ न
यान मान उ ोग मु ा मेरा िपता पासाङ थावचेत र रट िनवेदकह ले सके को छै नन् । यान मान उ ोग
छे वाङ लामु तामाङ् नीका िव दायर भएकै छै न । मु ामा उ लेख ग रएको वतन र िनवेदकह को वतन
उि लिखत मु ा पासाङ् ग था चङ
ु र छे साङ तामाङका िमलेको छ । नाग रकतामा आफूह को नाम पासाङ
िब दायर भई िनजह लाई नै कै द ठहर भएको हो । थावचेत तामाङ र छे वाङ लामु तामाङनी भएकोले
िपतामाताका नाउँमा याद नै जारी भएको छै न, यसरी हबह नाम निमलेको आधार देखाई रट िनवेदकह को
मु ा नै दायर नभएका, ितवादी नै नबनाइएका मेरा
ततु रट िनवेदन परेको देिख छ । नाग रकतामा
िपतामातालाई कै द ठहर भएको भनी जबरज तीपूवक लेिखएको नाम र चलन च तीमा बोलाउने नाम फरक
गैरकानूनी पले थनु ामा रािखएको हो भनी िलएको हन स छ । नाग रकतामा लेिखएको र अिभयोगप मा
िजिकर छ सो स ब धमा िवचार गदा जाहेरवाली छे वी उ लेख नाममा सामा य फरक मा परेकै आधारमा
तामाङले आ नो जाहेरी दरखा तमा, अदालतमा अ य माणह बाट यान मान उ ोग मु ामा सजाय
उपि थत भई गरेको बकप तथा यस अदालतमा पेस पाएका यि ह यीनै ितवादीह हन भनी प र
गरेको िलिखत जवाफमा समेत िनज ितवादीह मेरो िनिववाद पमा पिु भइरहेको अव थामा रट िनवेदन
देवर तथा देउरानी हन भनी प पमा लेखाएको िजिकर र िनजह को तफबाट उपि थत िव ान्
देिख छ । यानमान उ ोगज तो ग भीर कृितको कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग सहमत हन
मु ामा आफू वा तिवक अ यायमा परी आ नै देवर र नसिकने ।
देउरानी िव िकटानी जाहेरी िदएको देिख छ । य तो
अतः छे वी तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल
अव थामा जाहेरवालीले आ नै देवर देउरानीलाई सरकार ितवादीह पासाङ था चङ
ु तामाङ र
िच न नस ने भ ने कुराको अनमु ान गनस ने ि थित छे साङ तामाङ भएको यानमान उ ोग मु ामा
नरहने ।
यी ितवादीह लाई सु िस धपु ा चोक िज ला
यान मान उ ोग मु ामा कसरु ठहर भएका अदालतबाट िमित २०७२।२।२६ जनही ५(पाँच)
यि पासाङ था चङ
ु तामाङ र छे साङ तामाङ हन वष कै द सजाय हने ठह याई अि तम भई सो
िनवेदक पासाङ था चेत तामाङ र छे वाङ लामु तामाङ फै सलाको काया वयनको ममा प ाउ गरी थनु ामा
होइनन् भ ने मूल रट िनवेदन िजिकर देिख छ । राखेको देिखँदा गैरकानूनी थुनामा रािखएको भ ने
िनवेदकह उपर लो ने वा नी भनी अिभयोगप दायर रट िनवेदकको दाबी पु न स ने अव था नदेिखँदा
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मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनपन
निमलेको भ ने वादी प को पनु रावेदन िजिकरतफ
ु
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िवचार गदा, अदालतमा सािबत हने ितवादी साइला
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली
भ ने दालबहादरु ले मतृ कको साथमा भएको .१
क यटु र: सिबना अिधकारी
लाख चोरी गरेको भनी बयान गरेको, मतृ कबाट चोरी
इित संवत् २०७३ साल असोज १३ गते रोज ५ शभु म् । गरी िलएको पैयाँ ितवादी मनु म ललाई लक
ु ाउन
§ यसै लगाउको ०७२-WO-११७८, िदएको र सो पैयाँ बाँडफाँड गदासमेत .१ लाखमा
उ ेषण, पासाङ थाबचेत तामाङसमेत रहेको भ ने ितवादीह को बयानबाट देिखएको छ ।
िव. िस धुपा चोक िज ला अदालत
.३ लाख मतृ कसँग साथमा रहेको र . ३ लाख
िस धुपा चोक चौतारासमेत भएको मु ामा
पैयाँ नै चोरी भएको भ ने त य िमिसल संल न
पिन यसैअनस
माणबाट मािणत हन नसके को अव थामा के वल
ु ार फै सला भएको छ ।
२
जाहेरी पोलकै आधारमा अिभयोग प मा दाबी िलएको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी िबगो कायम हन स ने अव था देिखन नआएकोले
के दार साद चािलसे, ०६९-CR-०४०८, ०६९- सु अदालतले चोरीको िबगो . १ लाख कामय
CR-०६३०, र ०६९-CR-०६३१, कत य यान, गरेको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
नेपाल सरकार िव. स तबहादुर ब नेतसमेत, फै सलालाई अ यथा मा न िम ने नदेिखने ।
दालबहादुर अयाल िव. नेपाल सरकार र स तबहादुर
ततु वारदातमा यी ितवादी मनु
ब नेत िव. नेपाल सरकार
म ल ितवादी स तबहादरु ब नेत र साइला भ ने
ितवादी िबलबहादरु अयालले अिधकार ा त दालबहादरु अयालका साथमा मतृ कको घरस म
अिधकारीसम बयान गदा आफूले रकम िलएको गएको, िनज स तबहादरु र दालबहादरु मतृ कको
तर वारदातमा संल न नभएको भनी बयान गरेको कोठामा वेश गरेकोमा यी ितवादी मनु म ल बािहर
पाइ छ । यी ितवादी वारदात थलमा गएको र बसेको िभ गएका ितवादीह ले मतृ कलाई कुटिपट
मतृ कलाई कत य गरी मानमा ियनकोसमेत संल नता गरी चोरी गरी याएको पैयाँ ियनै ितवादीलाई
िथयो भनी वादी प ले वत र व तिु न ठ माण ारा रा न िदएको र िनजले राखेको सो पैयाँ आपसमा
पिु गन सके को अव था देिखँदैन । फौजदारी मु ामा बाँडी िलएको त य अनस
ु धानमा भएको बयानमा
दाबी मािणत गन माणको भार वादी प मा रहने भनी वीकार गरेको र अदालतमा समेत आफूले पाएको
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले समेत यव था
.३५,०००।- म ये बाँक .२०,०००।- आफूबाट
गरेको देिख छ । तसथ िनज ितवादीलाई सफाइ िदने बरामद भएको त य वीकार गरेको देिख छ । यसरी यी
गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा ितवादी स तबहादरु ब नेतसमेतको मत स लाहमा
मा न निम ने ।
पसी मतृ कको घरस मसँगै गई ितवादी स तबहादरु
.३,००,०००।- (तीन लाख) चोरीको िबगो र दालबहादरु ले मतृ कलाई मारी याएको पैयाँ िलई
कायम गनपनमा
.१ लाख मा कायम गरेको सु को लक
ु
ु ाई पिछ आपसमा बाँडी िलएकोले मतृ कको यान
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला मान कुराको षड् य मा स रक रहेको भ ने देिखएको
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छ । अक तफ यी ितवादी मनु म ललाई सु भ परु अदालतले य गरेको राय पनु रावेदनको िवषय
िज ला अदालतले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १६ हनस ने नदेिखने ततु वारदातको स ब धमा
नं.को कसरु दार ठहर गरी ८ वष कै द गरेको फै सलाउपर ितवादी साइलाभ ने दालबहादरु अयालले आफूले
पनु रावेदन नै नगरी कसरु वीकार गरी बसेकोसमेतबाट गरेको कसरु वीकार गरी वारदातको िववरण खल
ु त
िनजले दाबीको कसरु गरेको मािणत हन आएको गरी सो वारदातमा संल न भएका अ य ितवादीलाई
छ । यसरी उि लिखत यानस ब धीको १६ नं. कसरु समेत सजायको दायरामा याउन सहयोग गरेको
थािपत भएपिछ सो ऐनले यव था गरेको १० वषदेिख आधारमा िनजलाई सु अदालतले कै द वष १६
१५ वषस म कै दको सजाय हने कानूनी यव था हन राय य गरेको र पनु रावेदन अदालतबाट सो
रहेकोमा यूनतम सजाय गदा पिन १० वष कै द हने राय समथन भएको र िनजलाई सोही रायबमोिजम
देिख छ । िनज ितवादीलाई कै द वष ८ मा गन सजाय गदा पिन यायको मकसद पूरा हन जाने हँदा
गरेको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द १६ वष
फै सला सो हदस म िमलेको देिखन नआउने ।
हने गरी जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
पनु रावेदक ितवादी दालबहादरु अयाललाई उ राय मनािसब देिखन आयो । वादी प बाट अ.बं.
ज मकै दको सजाय गदा चक पन देखी मल
ु क
ु ऐन, १८८ नं. बमोिजम य भएको रायका स ब धमा
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १६ वष कै द हने गरी सु िलएको पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत देिखन
भ परु िज ला अदालतले य गरेको रायलाई नआउने ।
पनु रावेदन अदालत पाटनले समथन गरेको िमलेको
उि लिखत िववेिचत माण आधारबाट
छै न भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरका ितवादी मनु म ललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
स ब धमा िवचार गदा, िनज ितवादी दालबहादरु १६ नं. बमोिजम कै द वष ८ गन गरेको सु भ परु
अयालले घटना िववरणलाई अिधकार ा त िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन
अिधकारी र अदालतसम बयान गदासमेत यथाथ अदालत पाटनको फै सला सो हदस म निमलेकोले सो
कुरा लेखाई याय स पादन कायमा सहयोग गरेको फै सला के ही उ टी भई िनज ितवादी मनु म ललाई
देिख छ । अदालतमा आई स य साँचो कुरा बो ने उ यानस ब धीको १६ नं. बमोिजम कै द वष दश
ितवादी र आफूले गरेको अपराधलाई लक
ु ाई झु ो (१०) हने ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
यहोरा लेखाउने ितवादीलाई समान तरमा रा ने पनु रावेदक ितवादी स तबहादरु ब नेत र साइला
हो भने साँचो बोली अदालतलाई याय स पादन भ ने दालबहादरु अयालको, चोरीको िबगो . ३ लाख
गनमा सहयोग गरेको कायको कुनै अथ रहन नस ने कायम गनपनमा
.१ लाख ठहर गरेको र ितवादी
ु
ह छ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.को यव था साइला भ ने दालबहादरु अयालका हकमा कम सजाय
यायकताको िववेकले योग हने यव था हो । त लो राय य गरेको िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको
तहका अदालतले उ नं. बमोिजम य गरेको राय पनु रावेदन िजिकर सो हदस म पु न नस ने ।
वय मा अि तम नभई यस अदालतबाट समथन इजलास अिधकृतः य साद भ राई
भएमा मा ि याशील ह छ । यसरी त लो तहका इित संवत् २०७३ साल पस
ु ४ गते रोज २ शभु म् ।
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३
CR-१४५९ र ०७०-CR-१५६०, कत य यान,
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ह रकृ ण हक वज िल बूसमेत िव. नेपाल सरकार, मनराज
काक , ०७२-WO-१०६४, उ ेषण, सपना चौहान िल बू िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. हक वज
रो का िव. गोपाल राज रो कासमेत
िल बूसमेत
मल
ततु मु ाको स दभमा हेदा ितवादी
ु क
ु ऐन, अंशब डाको २८ नं मा अंशब डा
गदा असल कमसल िमलाई िदने िलनेका म जरु ी हक वज िल बूले आफू घटना थलमा जाँदा आ नो
भएकोमा म जरु ीबमोिजम र म जरु ी नभएकोमा गोला साथमा िभरेको खक
ु ु री साथैमा रहेको भनी सु अदालत
राखी ब डा ग रिदनु पछ भ ने यव था छ ।सो कानूनी र अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयानबाट
यब थाअनस
ु ार दवु ैप म जरु ी भए सोहीबमोिजम र देिख छ । यसैगरी जाहेरवाला स तोष स बाहा फे
म जरु ी नभए गोला हाली ब डा ग रिदनु पन यव था िल बूले सु अदालतमा बयान गदा हक वजले पिन
भएकोमा सो कानूनी यव थाको िु ट गरी ब डा लामो तरवारज तै छुरी बोके को िथयो भनी भनेको
छुट्याइयो भ न रट िनवेदीकाले सके को अव था अव था देिख छ । यसैगरी अ य ितवादीह समेत
छै न । कुनै एक वा दईु ठाउँबाट आफूले ब डा छुट्याई घटना थलमा गई यान मानमा मतलवमा पसेको
पाउनु पन रट िनवेदन िजिकर भएकोमा सो कुरा दईु तथा मतृ कको यान मान कायको लािग उ साहट
प बीच म जरु हँदाका अव थामास म हने ह छ । मंजरु गरेको िमिसल संल न माणह बाट देिख छ । यी
नभएको अव थामा गोला राखी ब डा छुट्याउनु पन ितवादीह म ये ितवादी हक वज खक
ु ु रीका साथ
प कानूनी यव था ितकूलको रट िनवेदन िजिकर वारदात थलमा गएको र रहेकोले हक वजको यस
वीकारयो य देिखएन । यसरी कानूनबमोिजम भएको िकिसमको उपि थितले वारदातलाई िबनाहितयार जाने
ब डा मचु ु काबाट रट िनवेदन िजिकरअनस
ु ार कुनै र घटना थलमा रहने अ ितवादीह को उपि थित
संवैधािनक वा कानूनी हक हनन भएको मा न निम ने । भ दा थप खतरापूण बनाएको देिख छ । खक
ु ु री लाने
अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट काम रा ो िनयतले गरेको भ ने कुनै पिन तकको लािग
िनवेदकले के कुन कारणले ब डा मचु ु का बे रत भयो थान रहँदैन । जोिखमी हितयारले अपराधलाई थप
भ न नसके को र मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७ नंबमोिजम ग भीर बनाउने कुरालाई फौजदारी यायले मानी
िनणय भइसके को तथा िनजले दईु तहको कानूनी यसलाई आफै ँ मा कसरु मानेको देिख छ । यसथ
उपचारको बाटोसमेत अवल वन ग रसके को अव थामा ितवादी हक वज िल बू मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
िनवेदकको िजिकरबमोिजम आदेश जारी गनपन
महलको १७(१) नं. िभ का कसरु दार देिखयो ।
ु
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िनजबाहेक अ य ितवादी संिजव िल बू, िललन
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
कुमार राई र च कुशल भ ने पदम राईले मतृ कलाई
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ९ गते रोज ५ शभु म् । चोट छाडेको भ ने देिखँदैन । तर िनजह मनराजसँग
४
साथै गई मतृ क तेजबहादरु लाई मान कायमा घेरा िदने,
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बाटो छे ने वा भा न उ कन नपाउनेसमेत गै काय गरी
सपना धान म ल, ०७०-CR-१४५८, ०७०- मान संयोग पा रिदएको अव थास म िमिसलसंल न
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माणबाट देिखँदा िनज ितवादीह का हकमा आउने ।
यानस वि धको १७(२) को यब था नै आकृ हने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, माण,
हक वजसमेतका ितवादीह ले आफू कानूनसमेतबाट ितवादी मनराज सु बा िल बूलाई
लगायत संिजव, िललन, पदम यहाँ पु दा मनराजले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. को कसरु
तेजबहादरु लाई छुरीले हािनसके को रहेछ भनी अपराधमा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
अदालतमा बयान गरेको देिख छ । ितवादी सव वसिहत ज मकै द र अ य ितवादीह च कुशल
मनराज र हक वजको मौकालगायतको बयानमा भ ने पदम राई, हक वज िल बू, िमलन भ ने
आफूले मतृ क र अमतृ लाई मान मनसाय राखेको र िललनकुमार राई, संिजव िल बू का वाङ् गसमेतलाई
यसमा अ ितवादीह सहमत भएको भ ने कुरा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.को कसरु
उ लेख भएको देिखँदैन । आराको कुरामा ितवादी अपराधमा सोही महलको १३(४) नं. बमोिजम सजाय
मनराजले अमतृ लाई धके लेको तथा अमतृ ले ितवादी हने र ितवादीम येका संिजव िल बू (का वाङ् ग) को
मनराजलाई गाली गरेको कुरा ितवादी संिजवले हकमा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
मनराजलाई सनु ाएको र सो सनु ेपिछ ितवादी ११(३) बमोिजम िनजलाई लागेको सजायको आधा कै द
मनराजले छुरी िलई िनज अमतृ को घरमा िहँडेको र वष १० हने ठह याई इलाम िज ला अदालतबाट भएको
अमतृ सँग वादिववाद गदागद मतृ क आएको र िनज िमित २०७०।२।२० को फै सलामा ितवादी मनराज
मतृ कले ितवादी मनराजको गलब दी समाउदा सु बा िल बूको हकमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
ितवादी मनराजले कोखामा छुरी हानेको र िनजको महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
त काल मृ यु भएको कुरामा ितवादीह को कथन गन गरी भएको फै सला सदर र अ य ितवादीह को
समान देिखएको छ । यो हदस मको त यलाई माण हकमा सु फै सला के ही उ टी गरी ितवादी हक वज
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम वादीले मािणत िल बूको हकमा ऐ. १७(१) नं. बमोिजम १० वष कै द,
गरेको माने पिन मतृ कसँग ितवादीह को पूव रसइवी िमलन भ ने िललनकुमार राई, च कुशल भ ने पदम
रहेको, मानपनस
मको पूव योजना वा स लाह गरी राईका हकमा ऐ. १७(२) नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष
ु
गएको वा सो कुराको जानकारी अ य ितवादीह ले कै द र संिजव िल बू का वाङ् गको हकमा ऐ. १७(२)
पाएको वा ितवादी मनराजबाहेकका अ ितवादीले नं. बमोिजम ५ वष कै द हनेमा वालबािलकास ब धी
मतृ कको यान िलने िनयत ए लै वा सामिु हक पमा ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम आधा २ वष
िलई वारदात थलमा गएकोलगायतका मल
ु क
ु ऐन, ६ मिहना कै द सजाय हने ठह याई भएको पनु रावेदन
यानस ब धी महलको १३(४) नं. नै आकिषत अदालत इलामको िमित २०७०।११।१२ को
हने हदस मको काय गरेको भ ने कुरा मािणत हन फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
सके को अव था देिखँदैन । फौजदारी िविधशा मा ितवादीह तथा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
मनसाय े रत ह या हन ितवादीले मान मनसाय पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
राखेको हनैपन र मानपन
ु खास उ े य भई यसको इजलास अिधकृतः य साद भ राई
लािग तयारी र योजनाज ता कुराह रहनपु न नै हन इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १० गते रोज ६ शभु म् ।
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एवं यस अदालतबाट कायम भएको िस ा तसमेतको
इजलास नं. १०
िवपरीत देिखएकोले िवप ी नेपाल एस.िव.आई. बकको
िमित २०६१।०६।०५ र िमित २०६२।०३।१५ को
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी प ह उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ ।
काशमान िसंह राउत, ०६६-WO-११२५, साथै िनवेदक बकले सकार गरेको उि लिखत घरज गा
उ ेषण, िविपन हाडा िव. मालपोत कायालय, भरतपु मेिसनरीसमेत िनवेदक बकका नाममा दाखेल खारेज
िचतवनसमेत
नामसारी ग रिदनु भनी िवप ी मालपोत कायालय
िवप ी नेपाल एस.िव.आई. बकले िचतवनका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी
सहिव ीयकरणमा िनवेदक िहमालयन बकलाई अगवु ा हने ।
बकको पमा वीकार गरी स झौता गरेको देिखएको, इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
ऋणीको िधतोमा रहेको ि थर स पि मा थमािधकार इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् ।
िनवेदक बकको हने सत वीकार गरेको देिखएकोमा
ऋणी क पनीले कजा चु ा नगरेकाले िधतोमा रािखएको
इजलास नं. ११
ि थर स पि सहिव ीयकरण स झौताअनस
ु ार
िनवेदक बकले २०६३ सालमा नै आफूले सकार गरी
१
नामसारी दताको लािग िवप ी मालपोत कायालयमा मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
प ाचार गरेको देिखएको छ । िवप ी नेपाल एस.िव. ी मीरा खड् का, ०६७-CR-०२३९, आयकर
आई. बकको तफबाट िनवेदक बकले िधतोमा रािखएको (आ.व.०५८।५९), ठूला करदाता कायालय,
ि थर स पि सकार ग रिलए तफ कारवाही चलाई ह रहरभवन िव. महे बाबु े
बदर गराएको अव था देिखँदनै । नेपाल एस.िव.आई.
याक ए ड यित होटल िल.ले तारा गाउँ
बकले रो का प ले नु अिघ नै रो का रिहरहेको िधतो रजे सी होटलमा सेयर लगानी गरेको, सेयर नपरेको
सहिव ीयकरण स झौताबमोिजम थमािधकार ा कारणबाट रकम िफता आएको देिख छ । बैङ्कबाट
िनवेदक बकले आ नो नाउँमा सकार गरेको कारवाही ऋण िलई कारोवार गन यापा रक ित ानले अक
अ यथा नभएस म सकार गन िनवेदक बकको नाउँमा िनकायको सेयरमा लगानी गन नपाउने भ ने कानूनी
नामसारी दता ग रिलन पाउने नै देिखने ।
यव था देिखँदैन । साथै सेयर ख रद गन उ े यले
तसथ थमािधकार ा िनवेदक िहमालयन भु ानी गरेको रकम सेयर ा हन नसके को कारणले
बकसमेतबाट रो का रहेको िचतवन िज ला देवौली िफता ा भएको अव थामा य तो अविधको याजको
गा.िव.स. वडा नं. १ क ि थत िक.नं. ९७८, ९८१, िहसाव गरी आयतफ समावेश गन गरेको काय आयकर
९८३, ९७५ र ९८५ को घरज गा र सोमा जिडत ऐन, २०५८ को दफा १४(१) अनक
ु ू ल नदेिखँदा सो
िमल मेिसनरी नेपाल एस.िव.आई. बकको िमित रकम आयतफ समावेश गन निम ने गरी भएको राज
२०६१।६।५ र िमित २०६३।३।१५ को प ह बाट यायािधकरण काठमाड को फै सला प रवतन गरी रहन
पनु : रो का रा ने काय सहिव ीयकरण स झौता परेन । तसथ राज यायािधकरण काठमाड बाट िमित
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२०६५।३।३० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
अंिशयारह म ये एकले अंश दता मु ा दायर
हने ।
गदा ितवादी वनाइएका अ य अंिशयारह अलग
इजलास अिधकृत: भोजराज रे मी
अलग रहेको भ ने माण िजिकरबाट अ यथा मािणत
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभु म् । नभएस म माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को
२
यव थाबमोिजम सगोलमै रहेको मा नपु न ह छ । यस
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ि थितमा िमित २०६६।७।१ मा अक प को वादी
ी मीरा खड् का, ०६७-CR-०२३२, आयकर दाबीबमोिजम भएको फै सलामा आ नो अंशहकसमेत
(आ.व.०५९।६०), ठूला करदाता कायालय, बझ
ु ी िलने यी पनु रावेदक ितवादी र यथ वादीह
ह रहरभवन िव. महे बाबु े
एकासगोलमै रहे बसेका िथए भनी मा नपु न देिखने ।
भवन िनमाणमा यथाथमा भु ानी भएको रकम
िमित २०६४।८।२७ मा पलधारी राय यादव
नै स पि को मू य देखाई कर दाताले लेखा अिभलेख र होतीलाल राय यादवबीच लेनदेन भएको र त प ात्
राखेको त यलाई कर अिधकृतले समेत वीकार अंश भई िमित २०६५।११।२७ मा लेनदेन मु ा दायर
गरेको देिखँदा करदाताले भवन िनमाणमा िढलो काय गरेको देिख छ । िमित २०६६।७।१ भ दा अिघ पेस
गरेबापत िनमाणकतालाई कम भु ानी गरेको कारणले भएको तायदाती फाराममा उ लेख भएबमोिजमको
फरक परेको रकमसमेत आयमा समावेश गनु पछ भ ने स पि मा अंश भाग िलने पनु रावेक ितवादीसमेतका
कुरा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२)(ग) अनु प अंिशयारह ले आआ नो अंश भागब डा गरी िलनु
नदेिखने ।
िदनु गरेको अव थामा उ ऋण िलँदा यी अंिशयारह
होटल याक ए ड यितले तारा गाउँ रजे सी सगोलमै रहे भएको देिखँदा सगोलमा रहेका वावल
ु े
होटलको सेयरमा लगानी गन उ े यले उ क पनीलाई िलएको ऋण अंश खाने छोराह लाई बराबर वाँडीिदनु
रकम िदएको र सो क पिनबाट सेयर वीकृतीप ा
यायको रोहमा मनािसब नै देिखने ।
भइसके कोले होटलले आय आजन गन मनसायले नै
तसथ उि लिखत कानून, आधार र
उ कायमा रकम योग भएको देिखएकोले याज खच कारणबाट िमित २०६४।८।२७ मा वावु पलधारी राय
रकम आयमा समावेश गन िम ने हँदैन । तसथ राज यादवले िलएको ऋण सगोलमै देिखएका छोराह समेत
यायािधकरण काठमाड बाट िमित २०६५।३।३० मा काशी राय यादव, मदन राय यादव र ऋिण पलधारी राय
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यादवसमेतका हकमा भाग शाि तले ऋण भाग लगाई
इजलास अिधकृत: भोजराज रे मी
ितन बझ
ु ाउन पन गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
क यटु र: याम साद रे मी
िमित २०६९।१०।८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभु म् । सदर हने ।
३
इजलास अिधकृत: नगे के शरी पोखरेल
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी क यटु र: याम साद रे मी
िव भर साद े , ०७०-CI-००९८, अंश दता, इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभु म् ।
काशी राय यादव िव. पलधारी राय यादवसमेत
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४
मचु ु काले पिु ग ररहेको अव था छ । यी ितवादीह
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी प ाउ परेको थान दाङ घोराहीबाटै कको न बर
िव भर साद े , ०७०-CI-१०८५, लेनदेन, प रवतन गरी राखेको अव थामा क भेिटएको हँदा
काशी रायजयनारायण यादव िव. अशोककुमार साह यी ितवादीह ले चोरी गरी िलन खाने मनसायबाट
सुडी
नै गाडीको न बर प रवतन गरेको भ ने पिु भइरहेको
िलखत माणअनस
ु ार भएको लेनदेन अव था छ । के वल अदालतमा इ कारी बयान सा ी ारा
यबहारको रकम ितन बझ
ु ाउने ि या पूरा ग रसके को पिु गरेकै आधारमा चोरीका सामान ितवादीह बाट
भ ने प माण ितवादीले िदन सके को छै न । बरामद भएको य माणलाई नजरअ दाज गरी
िलखत माणलाई माण ऐन, २०३१ ले माण ा
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
गनपन
ु ह छ । कजा िलँदा सिहछाप गरी तमसक
ु तयार भएको फै सला िमलेको नदेिखने ।
भएकोमा सो रकम ितरी सके को छु भनी मौिखक
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट
भनाइलाई माण ऐन, २०३१ तथा लेनदेन यवहारको ितवादीह िहरामणी घत मगर, अ बर बढु ा मगर र
५ नं को कानूनी यव थाले मा यता िदन निम ने ।
तिु नल भ ने टुिनल बढु ा मगरलाई सु नवलपरासी
तसथ िलखतबमोिजमको साँवा याज िज ला अदालतको फै सलाले सफाइ िदने गरी भएको
वादीलाई ितवादीवाट भराई िदने ठहर गरेको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०६६।२।२१ िमित २०६९।१२।२७ को फै सला उ टी भई
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीह ले कसमेत कुल िबगो .१३२८५००।–
इजलास अिधकृत: भोजराज रे मी
बराबरको स पि चोरी गरेको ठहरेकोले मल
ु क
ु ऐन,
क यटु र: याम साद रे मी
चोरीको १ नं. िवपरीतको कसरु गरेको पिु भएकोले
इित संवत् २०७३ साल फागनु १० गते रोज ३ शभु म् । िनज ितवादीह लाई चोरीको १२ नं. बमोिजम
५
िबगोबमोिजम ज रवाना र जनही १ मिहना कै द हने ।
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
िव भर साद े , ०७०-CR-०६६२, जबरज ती क यटु र: याम साद रे मी
चोरी, नेपाल सरकार िव. िहरामणी घत मगर
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभु म् ।
ितवादी िहरामणी घत मगरको साथबाट
६
कको चाबी लू बक
ु रेडसेल मोबाइल बरामद भएको मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
छ । कको बा १ क ७५५० नं. प रवतन गरी भे.१ख िव भर साद े , ०७८६ र ०७०- CR-१३३३,
४३५६ बनाएको अव थामा क बरामद भएको छ । अपहरण तथा शरीर ब धक, नेपाल सरकार िव.
बरामदी मचु ु का बेरीतको छ भ ने ितवादीह ले
स यनारायण चौधरी र स यनारायण चौधरी िव. नेपाल
उठाएको पिन छै न । बरामदी मचु ु का मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. सरकार
१७२ नं. को ि या पूरा गरी तयार भएकोमा स देह
ितवादीम येका महमद िमयाँको ीमती
देिखँदैन । मौकाको सािबती बयानलाई बरामदी सरीदा खातनु ले िनजको घरमा ब चालाललाई देिख
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िनजलाई सो दा मलाई स यनारायण चौधरी र महमद र .७५,०००।– ज रवाना गरेको पनु रावेदन अदालत
िमयाले यहाँ याई राखेका हन,स य नारायण चौधरीले राजिवराजको िमित २०६९।३।११ को फै सला िमलेको
खाना याइिदएको हँदा खाँदैछु भ दा सोही समयमा भए पिन कसरु ठहर भएपिछ पीिडतलाई सोही महलको
स यनारायण र मोहमद िमयाँ आईपगु े ँ भनी गरेको ७ नं. बमोिजम ितपूित भराइिदनु पनमा ितपूित
मौकाको कागज, ितवादी स य नारायण चौधरीले नभराई भएको फै सला िमलेको नहँदा सो हदस म
ब चालालसँग िलनपु न रकम निदएकोले ब चालाल के ही उ टी भई ितवादीह बाट पीिडतलाई तजिवजी
साईकल चढी क चनपरु ितरबाट धो ाहाितर ितपूित .१०,०००।– दश हजार भराइिदने ठहन ।
जाँदै गरेको देखी बोलाउँदा नबोली सरासर जान इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
लागेकोले किलम िमयाँको सहयोग िलई िनजको क यटु र: सिबना अिधकारी
मोटरसाईकलबाट के ही परस म िपछा गरी समाती इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् ।
चोकमा याई मोहमद िमयाँलाई िज मा िदएको हँ
भनी अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको कागज,
इजलास नं. १२
जाहेरवाला सख
ु न दन चौधरीले स यनारायणसँग
बाबु ब चालालको लेनदेनको िववादका कारण िनज
१
र िव दे र चौधरी र महमद िमयाँसमेत भई अपहरण मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी अिनलकुमार
गरेको भ ने स यनारायणको मख
ु बाट थाहा पाएको िस हा, ०६७-CI-१६३५, दोहोरो दता बदर / हक
हो भनी अदालतमा गरेको बकप , ितवादी स य कायम, सरोजकुमार े िव. न दबहादुर राना
नारायण चौधरीको घरबाट पीिडतको साइकल बरामद
ियनै वादीले ियनै ितवादीउपर यही िक.नं.
भएको बरामदी मचु ु कासमेतबाट ितवादी स य ५५ को ज गामा उखु लगाई िखचोला गरेकोले िखचोला
नारायण चौधरी कै ज रयाबाट कसरु अपराध भएको मेटाई चलन चलाई पाउँ भनी िदएको िखचोला मु ामा
भ ने देिखँदा ितवादी िव दे वर चौधरी, किलम वादी दाबी पु न नस ने ठहछ भनी क चनपरु िज ला
िमयाँ र मख
ु ीलाल चौधरीलाई कसरु बाट सफाइ िदने अदालतबाट िमित २०६४।९।२४ मा फै सला भएको
ठहरी भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत देिख छ । उ िखचोला मु ामा वादी दाबी नपु ने ठहरी
राजिवराजको िमित २०६९।३।११ को फै सला िमलेकै िमित २०६४।९।२४ मा फै सला भएको भ ने आधार
देिखँदा सदर हने ।
िलई ततु मु ामा पिन वादी दाबी नपु ने ठह याई सु
ितवादी स य नारायण चौधरी र महमद क चनपरु िज ला अदालतबाट िमित २०६७।२।१९
िमयाँको िमलेमतोबाट पीिडत ब चालाल चौधरीको मा फै सला भएको देिखयो । यसबाट सु िज ला
अपहरण भएको देिखएकोले िनजह लाई अपहरण तथा अदालतले सबदु माणह को मू याङ् कन तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको १,२,३ नं. बमोिजमको िववेचना गरी दोहोरो दता भएको हो, होइन र दोहोरो दता
कसरु मा सोही महलको ३ नं. बमोिजम जनही ८ वष भएको भए उ दता बदर भई वादीको हक कायम हने
र ऐ.महलको ७ नं. बमोिजम जनही थप २ वष कै द हो, होइन? भ ने ततु मु ाको िववािदत नह को
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याियक िन पण गरेको नदेिखने । याय शासन महे नगरबाट भएको उ फै सला सदर हने ।
ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) ले त लो अदालतले इजलास अिधकृत: शकु तला काक
मु ामा िनणय गनपन
नह म ये के हीमा िनणय गरी क यटु र: च दनकुमार म डल
ु
र के हीमा िनणय नगरी फै सला गरेको रहेछ भने पिन इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभु म् ।
सो बाँक नको िनणय गरी मु ाको िकनारा गनु भनी
२
िमिसल त लो अदालतमा पठाउन स ने अिधकार मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी सपना धान
पनु रावेदन सु ने अदालतलाई दान गरेको पाइ छ । म ल, ०६८-CR-०९८२, कत य यान, िवनेश
यस दफा १४(घ) ले सु अदालतले िनणय गनपन
नायजु े िव. नेपाल सरकार
ु
नह म ये कुनै नको िनणय गरी कुनै नको
घटना भएको समयमा वारदात थलमा मतृ क
िनणय नगरेको अव थामा पिन बाँक नको िनणयको र ितवादीबाहेक अ य यि को उपि थित रहेको
लािग पनु रावेदन अदालतले िमिसल सु अदालतमा देिखँदनै । आफूले ेमिववाह गरी याएको ीमती मरे ँ
पठाउन स ने यव था गरेबाट सु क चनपरु िज ला भ दै वा ता गद छट् पिटरहँदा ितवादीले ीमतीको
अदालतले ततु मु ामा ितवादीले दोहोरो दता जीवन र ाथ उपचारको कुनै ब ध नगरी बेिफ
गरेको हो, होइन र सो दता बदर हनपु न हो, होइन भ ने ढङ् गबाट खाटमा सिु तरहेको भ ने त य ितवादीको
याियक िनणय गनपन
नह मा सबदु माण बझ
ु
ु ी बाबु ल मीबहादरु नाइजक
ु ो अदालतसम को
यसको मू याङ् कन तथा िववेचना गरी िनणय गरेको बकप बाट देिखन आएको छ । मतृ क आफै ँ ले िवषसेवन
नदेिखँदा सो आव यक नह को िनणयको लािग गरेको भएपनी ीमतीको बचाउको लागी उपचारको
िमिसल सु िज ला अदालतमा पठाउन स ने नै ब ध गनपन
ु कत य ितवादीको हो । तर िसिक त
देिखने ।
अव थामा रहेक ीमतीको उपचारतफ बेवा ता गरी
तसथ क चनपरु िज ला अदालतबाट वादी ीमतीको मृ यु भइसके पिछ लास बु न मा ितवादी
दाबी नपु ने ठह याई िमित २०६७।२।१९ मा भएको अ पताल गएको भ ने िमिसलबाट देिख छ । मृ यक
ु ो
फै सला बदर ग रिदएको छ । अब जे जो बु नपु न माण मख
ु मा पगु ेक ीमतीको संवेदनिशल अव था लई
बझ
ु ी दोहोरो दता बदर हने नहने िवषयमा नै ततु बेवा ता गरेको ितवादीको यवहार, घटना घट् दाको
मु ामा मूल ठहर गनपन
ु िवषय हँदा सो स ब धमा ट अव था प रि थितबाट समेत मतृ क आफै ँ ले िवष सेवन
सबदु माणको मू याङ् कन गरी कानूनबमोिजम ठहर गरेको हो भनी िन कषमा पु न सिकने नदेिखने ।
फै सला गन याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १४
ितवादी आफै ँ ले महानगरीय हरी प रसर
को ख ड (घ) बमोिजम िमिसल सु क चनपरु िज ला लिलतपरु मा िदएको जाहेरी तथा अदालतमा गरेको
अदालतमा पठाइिदने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत बयानमा मतृ क आफै ँ ले िवष सेवन गरेको हो भ ने
महे नगरबाट िमित २०६७।११।९ मा भएको त य उ लेख गरेको पाइ छ । यसैगरी मतृ कका ससरु ा
फै सला िमलेकै देिखँदा पनु रावेदक तथा िनजतफका ल मीबहादरु नाईजल
ु े समेत मतृ कले िवष खाएको
िव ान् व र अिधव ाको बहस िजिकरअनस
ु ार भनेक िथईन भनी अदालतसम को बकप मा उ लेख
यथ िझकाउनपु न देिखएन । पनु रावेदन अदालत गरेको पाइ छ । मतृ कको शव परी ण ितवेदनबाट
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िवष सेवन बाटै मृ यु भएको भ ने देिखएको छ । उ
िमित २०६८।५।६ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर
ितवेदन यहोरालाई समथन गद शव परी ण गन हने ।
डा टर इ साद पौडेलले अदालतसम उपि थत इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
भई बकप गरेको देिख छ । मतृ कको शरीरमा क यटु र: कृ णमाया खितवडा
कुटिपटका चोट नीलडाम के ही रहेको देिखँदैन । इित संवत् २०७३ साल काि क १० गते रोज ४ शभु म् ।
िवष सेवनबाहेक अ य कारणले मृ यु भएको हो भ न
सिकने कुनै आधार िमिसलबाट देिखँदैन । यसरी
इजलास नं. १३
ततु वारदातलाई हेदा ितवादीले िनयोिजत पमा
ीमतीलाई मान मनसायले र सीमा िवषादी िमसाई
१
घर याएको र सोही िवषादीयु र सी सेवनको मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
कारणबाटै मतृ कको मृ यु भएको भ ने प रि थितज य िसंह राउत, ०६९-CR-०५८१ र ०६९-CRमाणसमेतबाट पिु भइरहेको देिखँदा ितवादीले ०७६६, मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार, कमल
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने भ न निम ने ।
राई िव. नेपाल सरकार र रामजी प रयार िव. नेपाल
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट आ नो सरकार
ीमती अि मता नायजल
पीिडतह ले िकटानी जाहेरी र मौकाको
ु ाई मान मनसायले
योजनाब पमा र सीमा िवष िमसाई घरमा याएकोमा बयानमा ितवादीह कसरु दार हन् भ ने कुरालाई
सोही िवषादीयु र सी ीमतीले खाएको कारण समथन गद बयान गरी अदालतमा अनपु ि थत भएको
उपचारको ममा मृ यु भएको हो भनी ितवादीले अव थामा उ बयानलाई माणमा िलन सिकने नै
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बयान देिखयो । यसका साथै उ बयानलाई समथन हने
िमिसल संल न िकटानी जाहेरी दरखा त, शव परी ण गरी ितवादीह ले पीिडतलाई कपडा िकिनिदने सत
ितवेदन, शव परी ण गन िचिक सकको बकप , राखी नारायणघाटतफ लगी यहाँको लजमा राखेको
जाहेरवाला एव मौकामा बिु झएका मािनसह को कुरा वीकार गरी अदालतमा बयान गरेको वत
बकप समेतका वत
माणबाट समिथत हन माणले समेत ितवादीह कसरु दार हन् भ ने
आएको देिखँदा ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको देिखएको अव थामा पीिडतले अदालतमा आई बकप
त य शङ् का रिहत ढङ् गबाट पिु हन आउने ।
नगरेको भ ने आधारमा मा ितवादीह ले सजायबाट
अतः
ितवादीलाई
अिभयोग उ मिु पाउन स ने अव था नदेिखने ।
मागदाबीबमोिजम मल
गोपाल भ ने यि पीिडतह को आ नो
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(२) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय िददी िभनाजु नाताको पन भए पीिडतह लाई अगाडी
हने भनी सु काठमाड िज ला अदालतबाट भएको देिख नै “कसैले सोधे िददी िभनाजु नाताको पछन्”
फै सला सदर हने ठह याई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ भनेर भ नु भनी शङ् का पद तरीकाले िसकाउनु
नं. बमोिजम ितवादीलाई कै द वष १० (दश) सजाय पन कुनै य तो कारण देिखँदनै भने अक ितर
हने गरी राय य गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको ितवादीह ले पीिडतह लाई गोपाल भ ने यि को
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घरमा नलगी होटलमा बास ब न लगेको अव था ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र
देिख छ । पीिडतह ले िनजह लाई ितवादीह ले ४(२) बमोिजम अपराध गरेको देिखँदा िनजह लाई
ललाई फकाई बेचिबखन गन उ े य िलई गएको भ ने सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम जनही १०
पूण िव ास ला यो भनी अनस
ु धान अिधकारीसम वष कै द र ७५०००।- ज रवाना हने र ऐ. को दफा
बयान गरेको अव था छ । िनजह को उ बयान मानव १७(१) बमोिजम पीिडतलाई ितवादीह बाट जनही
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
. १,५०,०००।- (अ पी एक लाख पचास हजार)
को दफा ६(२) बमोिजम अदालतबाट मािणत भएको का दरले ितपूितसमेत भराई िदने ठह याएको सु
देिखने ।
मकवानपरु िज ला अदालतको िमित २०६८।१२।५
मौकामा बिु झएका सा नानी प रयारले को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको
अदालतमा आई बकप गदा पीिडतको जाहेरी िमित २०६९।६।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
यहोरालाई समथन गरी बकप गरेको अव था हने ।
देिख छ । यसका अित र पीिडतह लाई यी इजलास अिधकृत: शकु तला काक
पनु रावेदक ितवादीह ले िनजह को अिभभावकको क यटु र: रानु पौडेल
स लाह र सहमितमा िलई गएको भ न सके को कुरा इित संवत् २०७३ साल काि क ३० गते रोज ३ शभु म् ।
पिन देिखएन । माणको भारको स व धमा मानव
२
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय ण) ऐन, मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर
२०६४ को दफा ९ लाई हेदा “ चिलत कानूनमा के .सी., ०७३-WO-०८०६, उ ेषण / परमादेश,
जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै यि लाई सुनीत के .सी.समेत िव. लोक सेवा आयोग के ीय
यस ऐनअ तगतको कसरु गरेको अिभयोग लागेमा सो कायालयसमेत
कसरु आफूले गरेको छै न भ ने कुराको माण िनजले
िनवेदकह
िसफा रस भएका खल
ु ा
नै पु याउनु पनछ ।” भ ने उ लेख भएको देिख छ । समूहको िव ापन एवम् सोही बखतको समावेशी
उ कानूनी यव थाबमोिजम यी ितवादीह ले समूहको िव ापनह को परी ा छु ा छु ै स चालन
आफूले पीिडतह लाई िलई गएको भ ने कुरा वीकार भए पिन उ दवु ै परी ाको लागी िनधारण ग रएको
गरेको अव थामा बेचिबखन गन लगेको होइन भ ने पाठ् य म एउटै रहेको छ । कुनै सेवा समूहको
कुरा मािणत गन भार ियनै ितवादीह मािथ रहने र रहेको पदको पदपूितको लािग िव ापन गदा
हँदा सो कुरा कुनै त ययु माणले पिु गरेकोसमेत ४५ ितशत आर ण र ५५ ितशत खल
ु ा वगमा
नदेिखने ।
िव ापन ग रने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
अत: उि लिखत त य एवम् माणको य तो अव थामा समावेशी समूहको िव ापन नं.
िववेचनासमेतको आधारमा ितवादीह रामजी प रयार अगािड हँदैमा सो समूहको परी ामा उि ण भई
र कमल राईले पीिडतह लाई बेचिबखन गन लगेको िसफा रस भएका उ मेदवारह यो यता मा अगाडी
अव थामा भारतमा पु याई नस दै नेपाल िभ ैबाट र खु ला समूहको परी ामा उ ीण भई िसफा रस
प ाउ परी िनज ितवादीह ले मानव बेचिबखन तथा भएका उ मेदवारह पछाडी हनु यायोिचत हने
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देिखएन । परी ा णालीबाट र पदह को सं या
पूित गनु भनेको यो यता णालीलाई वीकार गनु
इजलास नं. १४
हो । यो यता णालीलाई वीकार गरी सके पिछ
वत एवम् िन प पूवक स चालन भएको परी ामा
१
कुनै उ मेदवारले ा गरेको अङ् कको आधारमा मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
उसको यो यता म िनधारण गनु नै यायोिचत हने काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०३६३, उ ेषण,
देिख छ । यस प र े यमा लोक सेवा आयोगबाट सुिनता देवी मुराउत िव. मवनकुमार मौय
िमित २०७३।९।२४ मा िव ापन न बरको मानस
िज ला शासन कायालयलाई देवानी
ु ार
यो यता म िनधारण गन भनी भएको िनणय यस कृितको िवषयमा कारवाही चलाई रकम िदनेछु
अदालतबाट िमित २०६९।३।२४ मा जारी भएको भनी कागज गराउने कुनै कानूनले अिधकार िदएको
आदेश एवम् लोक सेवा आयोग िनयमावली, २०६७ को पाइएन । कानूनले अि तयार िदएको कायस म गन पाउने
िनयम ३१(१) र लोक सेवा आयोग (काय स चालन) ह छ । अि तयार िविहन काय गरेमा य तो कायले
िनदिशका, २०६७ को दफा ५५ क मा भएको कानूनी कानूनी मा यता ा गन स ै न । कानूनले कुनै
यव थािवपरीत रहेको देिखन आउने ।
िनकायलाई िदइएको अिधकार े नाघेर काय
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् गन हो भने कानूनी रा यको (Rule of law) को
यस अदालतबाट िमित २०६९।३।२४ मा जारी िस ा तिवपरीत ह छ । अतः े ािधकारको ेिट गरी
भएको आदेशसमेतबाट लोक सेवा आयोगको िमित िमित २०७०।१।८ मा िज ला शासन कायालय
२०७३।९।२४ को िनणय एवम् सो िनणयबमोिजम बाँकेले गराएको कागज उ ेषणको आदेश ारा बदर
िमित २०७३।१०।३ मा सबै े ीय िनदशनालय गरी ज गा लेनदेनको िवषयमा िनवेदकलाई प ाउ
एवम् अ चल कायालयह समेतमा गरेको प ाचार नगनु थप कागज नगराउनु भनी पनु रावेदन अदालत
कानूनस मत नहँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी नेपालग जबाट िमित २०७०।१०।२२ मा भएको
िदएको छ । अब िनवेदकह िसफा रस भएको िव ापन आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नं. एवम् समावेशी समूहका स पूण िव ापन नं. बाट इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
िसफा रस भएका उ मेदवारह ले िलिखत परी ा एवम् इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् ।
अ तवातासमेतमा ा गरेका अङ् कसमेतका आधारमा
२
एकमु यो यता म िनधारण गनु गराउनु भनी िवप ी मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
लोक सेवा आयोग के ीय कायालयसमेतको नाममा काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-१०५३, िनषेधा ा
परमादेश जारी हने ।
/ परमादेश, जनकलाल पुरवार िव. नेपालग ज
इजलास अिधकृतः रामु शमा
उपमहानगरपािलकासमेत
क यटु र: च दनकुमार म डल
पनु रावेदन प को यहोराबाट यही िववािदत
इित संवत् २०७४ जेठ १६ गते रोज ३ शभु म् ।
िवषयमा िवप ीले बनाएको घर भ काई िखचोला मेटाई
चलन चलाई पाउँ भ ने मु ा बाँके िज ला अदालतमा
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दायर भएको भ ने देिख छ । सोही मु ाबाट िनवेदकले
ितवादी रामबहादरु तामाङसँग हेभी गाडी क
कानूनी उपचार ा गन अव था रहेको छ । न सा पास चलाउने सवारीचालक अनमु ित प रहेको भ ने त यमा
नगरी घर बनाउन लागेको भनी िमित २०७०।१२।७ िववाद छै न । िनजसँग कार, जीप, डेिलभरी यान, क,
मा यी पनु रावेदकले यथ िवप ी नेपालग ज बस, लरी चलाउने अनमु ित भएको ००६-७०९६२८
नगरपािलकामा उजरु ी िदएको भ ने पिन देिख छ । नं. को सवारी चलाउने पाउने अनमु ितप रहेको
सो उजरु ी स ब धमा यथ िवप ी नगरपािलका देिख छ । िमनी क, हेभी क भ दा ह का िकिसमको
कायालयबाट कानूनबमोिजम िनकासा हने अव था पिन सवारी हो । यी दवु ै कृितको सवारीको याि क
रिहरहेको हँदा मागबमोिजम िनषेधा ायु परमादेशको अव थामा खासै फरक रहेको हँदैन । िमनी क
आदेश जारी गन िमलेन भनी रट िनवेदन खारेज हने चलाउने अनमु ित िलएर हेभी गाडी क चलाएको भए
ठह याएको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित िन चय नै हेभी गाडीको आकार ठूलो हने भई साथै
२०७१।३।४ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
लोडको मता आदीका कारण सवारीचालकलाई सो
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
गाडी चलाउन स ने ान, शीप, अनभु व नहने भई
क यटु र: मि जता ढुंगाना
लापरवाही हने ि थित आइपन स द यो । साथै िभ नै
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभु म् । योग र योजनको लागी िनमाण भएको एक अकाको
३
या ीक बनोट नै निम ने फरकफरक िकिसमको
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सवारी ज तै या ूवाहक बस, साना ह का सवारी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-१०७६, सवारी ट् या सी, कार आिदको अनमु ित ा गरेको चालकले
यान, नेपाल सरकार िव. बाबुराम खनालसमेत
क, िमनी क ज ता सवारी हा नु आफै ँ मा य तो
ग छी भ ने थानमा उकालो मोड रहेको सवारीको या ीक ि थितको अनिभ ताको पमा रही
सडकमा ितवादीले हाँक लगेको लोड रहेको िमनी क लापरवाही हने ि थित आइ पन स छ । मोटरसाइकल
अिनयि त ूत गतीमा चलाउन स ने अव था रहँदैन। चालक अनमु ित प िलएर चारपाङ् े ठूलो सवारी
आ नो साइडतफ सडक खा डा खु टी भएकोले चलाउनु जोिखम रहेको ह छ लापरवाही रहने ।
बा यता भई के ही साइड यापी सवारीलाई हाके को
ितवादी चालक रामबहादरु तामाङले
भ ने देिख छ । मतृ कले चलाई चलेको मोटरसाइकल सवारी चलाउने अनमु ित ा नै नगरेको भ ने देिखन
ओरालोमा ित गितमा हाँक लगी ठ कर ला न गएको आएन । एउटै योजनको लािग िनिम अनमु ित
भ ने देिख छ । दघु टना थल सडकको अव था ा गरेको सवारी भ दा ह का एकै कृितको सवारी
र थल क तो कृितको रहेछ भ ने त यले पिन चलाएको हँदा िमनी क चलाउने अनमु ित नभएकै
सवारीचालकको सवारी हँकाई जानीजानी लापरवाही आधारले मा वतः लापरवाही गरी सवारी चलाएको
िथयो िथएन भनी जा न सिकने एउटा आधार भनी मा न सिकन नआउने ।
ह छ । ततु मु ामा सडकको िववरणबाट ितवादीले
ततु मु ाको घटना थलको िववरण तथा
जानीजानी लापरवाही गरी सवारी चलाएको देिखन उकालोमा लोड गाडी गइरहेको अव था तथा सडकमा
नआउने ।
खा डा, खु डी रहेको सडकको ि थितसमेतलाई
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ि गत गदा र दघु टना त मोटरसाइकलको
नेपालको
संिवधानले
उपभो ाको
पछाडी सवारी भएको य दश को बकप समेतको हकलाई मौिलक हकको पमा यव था गरी येक
आधारह बाट िनज िवप ी ितवादी रामबहादरु उपभो ालाई गणु तरीय व तु तथा सेवा पाउने हक
तामाङले जानजानी लापरवाही गरी सवारी चलाई हने याभूित िदएको छ । उपभो ाको हक संर ण
दघु टना गरेको पिु हन आएको नपाइने ।
ऐन, २०५४ को दफा ६ मा अनिु चत यापा रक
अका ितवादी सवारीधनी बाबरु ाम खनालले ि याकलापबाट सरु ि त हनको िनिम उपभो य
अदालतसम को बयानमा आफूले उ सवारी साधन व तु तथा सेवाको मू य, प रमाण, शु ता, गणु तर
िमनी क रामबहादरु तामाङ भ ने यि लाई निदई आिदबारे सूिचत हने अिधकार, ित पधा मक
होमबहादरु तामाङलाई िदएको र दघु टना हँदाको मू यमा उपभो य व तु तथा सेवाको छनौट गन पाउने
समय आफू काठमाड रहेको भनी उ लेख गरेबाट यी अिधकारसमेतका अिधकारह लाइ उपभो ाको
ितवादीको कसरु मा य संल नता रहेका छ भनी कानूनी अिधकारको पमा याभूत गरेको देिख छ ।
मा न िम ने नदेिखने ।
यी हक अिधकारको भावकारी काया वयन हनपु दछ
अतः ितवादी रामबहादरु तामाङलाई सवारी भ ने कुरामा िववाद हन स दैन । उपभो ाको िहत
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१ संर णका लािग संिवधान एवम् कानूनमा आव यक
(३) बमोिजम १ वष कै द . २,०००।– (दईु हजार संर णकारी ावधान समावेश ग रएका हन । यसको
पैयाँ) ज रवाना हने र ितवादी बाबरु ाम खनालले सम तामा भावकारी काया वयन गनु गराउनु नेपाल
सफाइ पाउने ठह याई धािदङ िज ला अदालतबाट सरकारको कत य तथा दािय वसमेत ब ने ।
िमित २०६८।४।२५मा भएको फै सलालाई सदर
िनवेदक नेपाल आयल िनगममा सूचना मा न
गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित नगई के वल िनवेदनमा सो त याङ् क अदालतले माग
२०६९।११।२० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा गरी िदनपु न भनी िजिकर िलएको देिख छ । नेपाल
सदर हने ।
आयल िनगमले िनवेदकले माग गरेको अव थामा
इजलास अिधकृत: आचाय
त याङ् क िववरण सहजै उपल ध गराउन सिकने
क यटु र: ेमबहादरु थापा
भनी िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको पाइयो ।
इित संवत् २०७३ साल पस
आफूलाई चािहएको िववरण स बि धत िनकायमा गई
ु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
माग गरी जानकारी ा त गनु पदछ । िवप ीम येको
इजलास नं. १५
नेपाल आयल िनगमले िनवेदकलाई चािहएको सूचना,
जानकारी माग गरेमा िदन सिकने भनी िजिकर िलएको
१
कुरालाई अ यथा मा न सिकने अव था देिखएन ।
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. त याङ् क िववरण िदन ई कार गरेको अव था देिखन
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०५१०, परमादेश आएन । तसथ िनवेदकको मागबमोिजम िववरण
/ ितषेध, तुलसी िसंखडा िव. धानम ी तथा उपल ध गराउन अ वीकार गरेको मानेर आदेश जारी
मि प रषदक
गनु मनािसब नदेिखने ।
् ो कायालयसमेत
59

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, मंिसर - २
नेपाल भारत सीमा नाकामा २०७२ तथा दािय व सरकारको हो । यो दािय व सरकारले
साल आि वनदेिख देखा परेको सम या, असहज िनवाह गन,ु गराउनु पदछ । कुनै प रि थितको कारण
प रि थित र अघोिषत नाकाब दीको कारणबाट देखाएर मा सहज आपूित यव था िमलाउने
पे ोिलयम पदाथलगायतका कितपय सामान िज मेवारीबाट सरकार पि छन हँदनै । रा य यव थामा
आपूितमा किठनाई परेको कुरा एउटा कटु यथाथ सध अनक
ु ू ल प रि थित मा कायम रह छ भ ने हँदैन।
हो । प रणामतः नाग रक जीवन क टकर वनेको यदाकदा ितकूल प रि थितको पिन सामाना गनपन
ु
पिन हो । यस कारको असहज प रि थितमा कालो अव था आई पनस छ । य तो प रि थितमा पिन
बजार मौलाउने र आम उपभो ाको हकिहत ितकूल आम नाग रकको जीवनमा स भव भएस म यूनतम
अवाि छत ि याकलाप हने स भावनालाई ई कार गन मा ामा मा असर सीिमत रा नेतफ सरकारी तयारी र
सिकँ दैन । यस अव थामासरकारकास ब िनकायह ले य न के ीत रहनु पदछ । तसथ असहज वा ितकूल
िवशेष सि यता अपनाएर भावकारी पमा बजार प रि थितमा पिन उपभो ाको हकिहत संरि त हने,
अनगु मन गन, िनयिमत र सहज आपूित यव था यसमा कुनै ग भीर नकारा मक असर नपन, पे ोिलयम
िमलाउन हरस भव उपायह अपनाउने र कानून पदाथलगायतका उपभो य व तहु को िनयिमत पमा
ितकूल काम कारवाही, ि याकलाप वा गितिविधमा सपु थ मू यमा आपूित हने, य ता व तहु को गणु तर
संल न हनेलाई कडाईका साथ कानूनको दायरामा कायम रा ने, कालो बजारलगायत बजारमा कृि म
याउने काय गनु पदछ । उपभो ाको हकिहत ितकूल अभाव िसजना हन निदने भावकारी यव थाका लािग
हनेगरी सरकारका िनकायह उदािसन र अकम यता आव यक कानूनी, नीितगत, सं थागत संरचनासिहत
अव थामा रहन हँदैन । यस प मा सरकारका सबै यव थापनको भरपद र भावकारी यव था िमलाउनु
स व िनकायह ले पया त मा ामा सचे ट रही भनी िवप ीह का नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी
िनयिमत, सहज र आम उपभो ाको िहतअनक
ु ू ल हने ।
हने गरी उपभो य व तक
ु ो आपूित यव था िमलाउनु इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
पदछ । यस स दभमा ततु िववादमा उठाईएको क यटु र: मि दरा रानाभाट
नतफ ि टगत गदा २०७२ साल आि वनदेिख इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
नेपाल भारत सीमा े मा देखा परेको असहज
२
प रि थित हिटसके को र अिहले नाकाब दीज ता मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
सम याको कारणबाट उपभो य व तक
ु ो आपूितमा अिनलकुमार िस हा, ०७२-CI-०११५, छुट ज गा
सम या कायम रहेको अव था देिखएन । पे ोिलयम दता, कुमार े िव. हषर न शा यसमेत
पदाथलगायतका उपभो य व तक
एउटै िक ा ज गा दता स ब धमा फरकफरक
ु ो आपूित अिहले
िनयिमत पमा भइरहेको भ ने देिखँदा िवप ीह का मािनसबाट दोहोरो दाबी ग रएको अव थामा
नाउँमा परमादेश जारी ग ररहनु नपन ।
हक बेहकस ब धी
उपि थत हन जाने भई
उपभो ाको हकिहतको अिधकतम् संर ण सोहीबमोिजमको कानूनी उपचारको माग अपनाउनु
गन र उपभो ा मै ी आपूित यव था िमलाउने कत य पन िथयो । तर मालपोत कायालयले यी पनु रावेदकले
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गरेको दाबीलाई अनदेखा गरी ज गा चीरमाया िज ला इमाडोल गा.िव.स. वडा नं. ९क िक.नं. ९३
महजनको नाममा दता गन गरी िमित २०६५।१०।१५ को ०-५-३-० को िववािदत ज गाकै िवषयमा ियनै प
मा िनणय गरेको देिखयो । यही िनणयको आडमा िमित िवप ीह काबीच हक कायम र जालसाजीतफसमेत
२०६७।१२।७ गते िक.नं. ९३ को ज गा स ब धमा लिलतपरु िज ला अदालतमा २०६९ सालमा नै
थप कारवाही गन नपन भनी आदेश (िनणय) गरेको मु ा परी िवचाराधीन रहेको त य िमिसलबाट देिखन
देिख छ । उ िनणयको प रणाम व प मालपोत आएकोले उि लिखत ज गामा यी पनु रावेदक वादीको
कायालयले यी पनु रावेदक वादीको दाबीबमोिजम िक.नं. हक कायम भई दता हने नहनेस ब धी को िन पण
९३ को ज गा दता गन कुरा ई कार गरेको देिखएको छ । सोही मु ाबाट हने भएकाले अिहले ततु मु ाबाट
यस अव थामा के वल सामा य श द वा अ र फरक परेको अ यथा िनणय गनपन
योजन देिखन आएन । सो
ु
ज ता सामा य ािविधक कारण देखाएर पनु रावेदकले हदस म पिछ ठहरेबमोिजम हने नै हँदा अिहले मातहत
उठाएका ह को िन पण गन ई कार गनु उिचत अदालतमा िवचाराधीन रहेको िववाद भािवत हने
नदेिखने । पनु रावेदक वादीको दाबी गरेको िक.नं. गरी िववािदत त यमा वेश गरी अ यथा िनणय गन
९३ को ज गा दता गन स ब धमा मालपोत कायालय निम ने ।
लिलतपरु बाट िमित २०६७।१२।७ मा िनणय गदा इजलास अिधकृतः मनकुमारी िज.एम. उदवीर नेपाली
“… चीरमाया महजनका नाममा नामसारी दता हने इित संवत् २०७३ साल काि क ९ गते रोज ३ शभु म् ।
गरी िमित २०६५।१०।१५ मा िनणय भइसके को
३
देिखएकोले उ िक. नं. ९३ को ज गाका स ब धमा थप मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
कारवाही गरी रहनु परेन” भनी पचामा उ लेख ग रएको तेजबहादुर के .सी., ०७०-RB-००२३, उपयु
देिख छ । वभावतः उ िनणय अि तम कृितको आदेश जारी ग रपाउँ, वणकुमार चौधरी िव. नेपाल
देिख छ । यस कारको िनणयउपर मालपोत ऐन, मेिडकल काउि सल
२०३४ को दफा ३१ बमोिजम त कालीन पनु रावेदन
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ को
अदालतमा पनु रावेदन ला ने नै देिख छ । यस कारको यव था त कालीन अव थामा ा त हने अ त रम
िनणयलाई “आदेश” भ ने नामाकरण गरी याय वा अ तरकािलन कृितको उपचार हो । करार नै
िन पण गन इ कार गरी पनु रावेदन खारेज गनु उिचत भङ् ग भएको अव थामा वा करारको सत पूरा गन
नहने ।
अक करारीय प को काम कारवाही, यवहार वा
तसथ यी उि लिखत आधार, कारण र ि याकलापबाट अवरोध पैदा हन जाने ि थित
माणबाट पनु रावेदन नला ने भनी मु ा खारेज हने नरहेको अव थामा कुनै कारको ितपूित अथवा
ठहर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको करारको यथाथ प रपालना गराउने ज ता कानूनी
िमित २०७०।८।१७ को फै सला सो हदस म िमलेको उपचार उि लिखत दफा ८७ अ तगत ा त हने वा
नदेिखँदा उ टी (बदर) हने ठहछ । साथै, मालपोत दान ग रने होइन । यसका लािग छु ै कानूनी माग
कायालय लिलतपरु बाट िमित २०६७।१२।७ मा भएको अवल बन ग रनु पन ह छ । दफा ८७ अनस
ु ारको
िववािदत िनणयसमेत बदर हने ठहछ । तथािप लिलतपरु उपचार अ तरकािलन वा अ त रम कृितको भएकाले
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यस दफाअनस
ु ार पनु रावेदन अदालतले सनु वु ाई गरेको भिनएतापिन सो स चारअनस
ु ार िनजलाई खोजतलास
िवषयमा यस अदालतमा पनु रावेदन ला ने अव था गरी िनजलाई सो बारेमा जानकारी गराउने तथा
नदेिखने ।
कारवाहीको सूचना िदने काम भएको भ ने किहकतै
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र यस नदेिखने । सूचना पाउन स ने वा पाएको भ न सिकने
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेत अनस
ु ार आधारसमेत रहने अव था िवचार गरी मल
ु क
ु ऐन,
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट करार ऐन, २०५६ अ.बं.११० नं. मा समा ान, इतलायनामा याद सूचना
को दफा ८७(२) बमोिजम भएको आदेशउपर यस तामेल गदा पु याउनपु न रतका स ब धमा यव था
अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने नदेिखएकाले गरेको छ । कुनै िवशेष कानूनले अ य यव था
पनु रावेदनको अ य त यमा वेश गरी हेन िमलेन। नगरेको अव थामा सबै खाले सूचना याद तामेल
पनु रावेदन खारेज हने ।
गदा उ नं. को रीत अिनवाय पु याउनपु न ह छ ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
अ यथा रतपूवक सूचना वा याद तामेल भएको र
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
स बि धत यि ले सनु वु ाइको मौका पाएको मा न
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभु म् । निम ने । िनवेदकका नाममा कुनै सूचना तथा याद
पूज जारी भई सो यी यि ले वा िनजका एका घरका
इजलास नं. १६
यि ले पाउने स ने गरी वा िनजले थाहाँ पाउन स ने
अव था रहने गरी घर ारमा टाँस गरी िदएको अथात्
१
उ अ.बं.११० नं. को रीत पु याई तामेली भएको
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी देिखएन । के बल खोजतलासको लािग स बि धत हरी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०२७५, उ ेषण कायालयमा प ाचार वा स चार गरेकोलाई उ नं.
/ परमादेश, रिव कुमार यादव िव. सश हरी बल र अ य कुनै कानूनको रीत पगु ेको भनी भ न सिकने
धान कायालयसमेत
हँदैन । य तै हा ो ज तो मल
ु क
ु मा राजधानीबाट
िनवेदक लामो अविधस म कायालयमा कािसत हने राि य दैिनकमा सूचना कािशत गदमा
अनपु ि थत रहेकोले िवभागीय कारवाही गदा िनजलाई पिन गाउँमा ब ने िनज िनवेदकले थाहा पाउन स छ
खोजतलास गन प ाचार ग रएको र िनजलाई भनी भ न सिकँ दैन । यसैले सामा य अव थामा
स पक रा न आउनु भनी राि य दैिनक पि कामा यसलाई हा ो कानूनले मा यता िदएको पिन
सूचना कािशत ग रएकोबाट िनजले आफूमािथको नपाइने । सेवाबाट हटाउने ज तो कारवाहीलाई
कारवाहीको सूचना पाउन स ने अव था रहेको भनी सश हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४(क)
भ न सिकने अव था छ वा छै न भनी हेनपन
ु हन अनस
ु ारको सामा य सजायका पमा िलन र हरी
आयो । सोतफ हेदा यसमा िनजलाई खोजतलास गन कमचारी ज तो सबै वतनको अिभलेख रहेको यि को
सश हरी बल सीमा सरु ा कायालय सनु सरीले घर ठे गानामा कुनै याद सूचना नै पठाएको नदेिखएको
सश
हरी बल इकाईह लाई र िज ला हरी अव थामा भागी प ा नलागेको वा अ कुनै कारणले
कायालय इन वा सनु सरीलाई स चार पठाएको स पक थािपत नभएको भनी ऐ. िनयमावलीको िनयम
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९३ (ख)अनस
ु ार िवभागीय जाँचबझ
ु गराउनु नपन वा रसनामा निदई आफै ँ याद ता रखमा उपि थत
भ नु पिन यिु संगत मा न निम ने ।
हनपु न मु ाको प मरी याद ता रख गु ेकोमा
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट यी दैयादारले किहलेस म सकार गन र वा रस बद न
िनवेदक रिव कुमार यादवलाई सेवाबाट हटाउने पाउँछ भ ने बारेमा अ.बं. ६२ नं. मा प ट यव था रहे
गरी ी सश हरी बल सीमा सरु ा कायालय, भएको देिख छ तर वा रस िदई ता रख गु ेको अव था
सनु सरीका सश हरीउपरी क ी महे िव म नभई वा रस ता रखमा रहेका मु ामा मु ाको प मरेमा
थापाले िमित २०७०।०३।०४ गते गरेको िनणय दैयादारले किहलेस म सकार गन र वा रस बद न
कानूनको उिचत ि याको पालना तथा रीतपूवक पाउँछ भ ने बारेमा अ.बं. ६२ नं. मा प ट यव था
सनु वु ाइको मौका िदएर भएको नदेिखएकाले सो िनणय रहे भएको नदेिखने ।
र सोलाई सदर गन गरी ी पूव े ीय सश हरी
सामा यतः कुनै पिन मु ा ािविधक कारण
बल मु यालय बराह वािहनी पकली सनु सरीबाट देखाई टुङ् याउनु भ दा स यास य (Merit) मा नै पसी
िमित २०७०।१२।३० मा भएको िनणय तथा उ
िनणय गनु यायको रोहमा उिचत हने । समान िवषय
िनणयह सँग स बि धत स पूण काम कारवाहीह
व तु र त य भएको रट िनवेदनमा यस अदालतबाट
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । सो बदर प ट ि टकोण िलइएको पाइएको र अ.बं. ६२ नं. र
भएकोले यी िनवेदकलाई सेवामा पूववत पनु ः बहाली अ.बं. ७० नं. को संयु अ ययन गदासमेत दैयादार नै
गनु गराउनु र सेवाबाट हटाएको िमित २०७०।०१।२६ वा रस बसेको ि थितमा वा रस िदने यि मरेको ३५
गते देिख पनु ः बहाल भएको िमितस मको पूरा तलब, िदनिभ सकार गन आएन भने सकार गराउन िम दैन
भ ा तथा जो जे पाउने सिु वधासमेत िदनू िदलाउनू भ न कानूनत:ः िम ने नदेिखने ।
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट वा रस
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
िदने यि मरेको भएपिन दैयादार नै िनर तर
क यटु र: िसजन रे मी
ता रखमा रहेकोमा दैयादार प ले सकार गन पाउँदनै
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभु म् । भ दा अ याय हने र यो िवषय यसै अदालतको
२
मािथ उि लिखत िमित २०६९।११।२० को
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी िनणयसमेतबाट टुङ्गो लािग सके कोसमेत देिखँदा
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०३२२, उ ेषण, पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०७१।३।२७
भो रल यादव िव. पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमेत को मु ा सकार गन निम ने भ ने आदेश कानून र
ततु िववादमा जीवछ यादवको वा रसको उ
ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत देिखन
पमा भो रल यादव िनयिमत ता रखमा रहेकोबाट आएबाट उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ ।
याद ता रख गु ेको र ता रख था नु पन अव था अब धनषु ा िज ला अदालतका िज ला यायाधीशको
नभई मतृ कको दैयादारले मु ा सकार गन कुरास म िमित २०७०।१२।२७ को आदेशबमोिजम मु ा सकार
स बि धत रहेको देिखन आयो । यसरी हेदा अक लाई गराई िडसिमससमेत जगाई कानूनबमोिजम गनु भनी
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िवप ी धनषु ा िज ला अदालतका नाउँमा परमादेशको हँदा के कसो भएको हो मालपोत कायालयमा बु नू
आदेशसमेत जारी हने ।
भनी भएको िमित २०६४।०९।२७ को आदेशानस
ु ार
उपरिज ारः िशवलाल पा डेय
बु दा नापी शाखाबाट जोताहामा तु सीभ बाजे
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभु म् । कायम रही ०-६-२-२ को ज गा भनी िफ डबक
ु उतार
३
गरी पठाएको पाइयो । साथै नापी शाखा भ परु को
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी च.नं.१४३६ िमित २०६५।०१।२० को प मा
काशमान िसंह राउत, ०६६-WO-०१०२, उ ेषण भ परु िज ला, कटु जे वडा नं.९(ख) िक.नं.२०९
/ परमादेश, कृ णसु दर माखा या िव. भूिमसुधार को यस कायालयमा रहेको सािबक न सा े ता र
कायालय, भ पुरसमेत
िफ डबक
ु समेत चेक गदा िक.नं.२०९ को े.फ.
भ परु िज ला, कटु जे गा.िव.स.वडा ०-६-२-२ कायम रहेको भनी उ लेख भएको पाइएको
नं.९(ख) को िक.नं.२०९ को े फल ६-२-२ छ । यसबाट उ भ परु िज ला, कटु जे गा.िव.स.वडा
को ज गाको ज गाधनीमा भ परु तलेजु गठु ी र सो नं.९(ख) को िक.नं.२०९ को ज गाको े फल ०-६ज गाको मोहीमा राम साद माखा या भनी मालपोत २-२ नै रहेको पिु हन गएको पाइने ।
कायालय, भ परु को ज गाधनी दता े ताको पाना
सािबक मोही कायम भएको यि को
नं.१/२००४५ मा जिनएको पाइएको छ । उ ज गामा मृ यपु िछ सोमा एकलौटी हक कायम हने यि ले
यी राम साद माखा या मोही िमित २०४२।०८।०३ म जरु ी गरेमा जोतभोग गद आएको यि लाई मोही
मा कायम भएको देिखएको छ । यसैगरी सोही कायम गराउन िम ने नै देिखन आउँछ । सो गन
कायालयको ज गाधनी दता े ताको पाना नं.१।१८ ि याको ममा कािशत सूचनाअनस
ु ार र सो
मा बेिन सा जिनई उ िक.नं.२०९ को ज गाको गरेतफ यी िनवेदकलगायत कसैले दाबी िवरोध गन
सके को पिन पाइँदैन । कसैको दाबी िवरोध नपरी
े फल ०-६-२-२ उ लेख भई मोहीमा तु सीभ
ख ी जिनई दता बाँक भनी उ लेख भएको पाइयो। स पूण माणसिहत बझ
ु ी सािबक मोही तु सीभ
सोही पाना नं.१।१८ मा वडा नं.९(ख) को िक.नं.२०९ बाजेको नाम क ा गरी िवप ीम येका कृ ण ख ी
को े.फ.६-२-२-० ठे.नं.१।२००४५ मा भ परु मोही कायम हने गरी गरे भएका भूिमसधु ार कायालय,
तलेजु गठु ी ज गाधनी र मोही राम साद माखा या भ परु , गठु ी सं थान शाखा कायालय भ परु र
भई दता मािणत दोहोरो े ता कायम भएकोसमेत मालपोत कायालय भ परु को िनणय िमलेको नै
उ लेख छ । यस स ब धमा भूिमसधु ार कायालय देिखन आयो । यसरी आव यक माणह बझ
ु ी गरेको
भ परु बाट उ िक.नं.२०९ ठे .नं.१।१८ मा ज गाधनी िनणयलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३)
खाली े ता अ मािणत िक.नं.२०९ मा े.फ.०-६- र भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) मा
२-२ मोहीमा तु सीभ देिखएको र ठे.नं.१।२००४५ भएको कानूनी यव थाको प र े यमा अ यथा भ न
मा भ परु तलेजु गठु ी ज गाधनी मोहीमा राम साद निम ने ।
माखा या दता मािणत देिखई एउटै ज गाको य तो
यसरी तु सीभ बाजे सािबक मोही मािणत
एकातफ मािणत र अक तफ अ मािणत देिखएको भएको र पिछ िनजको नामबाट आव यक ि या
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पूरा गरी बु नपु न माणसमेत बझ
ु ी कृ ण ख ीलाई बकले िललाम िब गरी वा अ य कुनै यव था गरी
मोही कायम ग रिदएको अव थामा यी िनवेदक कृ ण आ नो साँवा याज असल
ु उपर गनस नेमा साँवा पूरै
माखा याको उ ज गामा कुनै कारले हक पु ने र याजमा के ही सहिलयत िदई . ५ लाख असल
ु
देिखँदैन । आ नो हक भएको िवषयमा मा यो यसले गरेपिछ िधतोमा रहेको स पि फुकुवा गरेप ात
यसरी आ नो हकलाई हनन् गन पु यो भ ने न उठाई साँवातफ कुनै रकम ब यौता नरहेको र याजतफ
उपचार ा त हन स छ । अथात् जहाँ हक ह छ याहाँ पिन ऋण असल
ु ी यायािधकरणको फै सलाबाट
मा उपचार ा त हने ह छ । यसरी कानूनअनु प नै बाँक याज िमनाहा िदएको सरह मा नपु न भ ने
मोही कायम भई यी िनवेदकको कुनै कारले हक नपु ने फै सला अि तम भई बसेको अव थामा पनु : सोही
िवषयलाई िलएर िनवेदक आ नो हकािधकार हनन् ऋणबापत भनी क पनीको स पि कुनै थप कारवाही
भयो भनी रटको मा यमबाट यस अदालतमा आएको िबना लामो समयस म रो का रा नु र क पनी एवम्
देिखएकोले सोमा उपचारको कुनै औिच यता नै रहेको स चालकसमेतलाई कालो सूिचमा रा ने, रा न
देिखन नआउने ।
लगाउने कायलाई यायोिचत एवम् यायसङ् गत मा न
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट निम ने ।
उ भ परु िज ला, कटु जे गा.िव.स.वडा नं.९(ख)
बकबाट िलएको ऋणको साँवा याज
को िक.नं.२०९ को े.फ.०-६-२-२ को ज गामा भु ानी गन पिहलो दािय व ऋणीमै रहने र ऋणीबाट
मोही कृ ण ख ी कायम गन गरी भएको िनणय असल
ु उपर हन नसके जमानत ग रिदने यि मा
कानूनअनु पको नै भई यी िनवेदक कृ णसु दर दािय व सन हँदा जमानीकताले आफूले कबल
ु गरेको
माखा याको कुनै कारले हक अिधकार हनन् भएको हदस म दािय व बेहोनु पन नै ह छ । यस अव थामा
देिखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश बकले पिन यायोिचत िविध तथा ि या अवल बन
जारी गनपन
गरी आ नो ब यौताह असल
ु देिखँदैन । रट िनवेदन खारेज हने ।
ु गनपन
ु ह छ । यसका
इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
लािग बकले ऋणी र जमानीकता दवु ैबाट बकले छु ाछु ै
क यटु र : िसजन रे मी
िलखतह गराई कुन प को के कित दाित व हनेबारे
इित संवत् २०७३ साल पस
प यव था गनु अप रहाय ह छ । जमानीकताले
ु २६ गते रोज ३ शभु म् ।
कबल
ु गरेको दािय वबमोिजम रकम सव थम ऋणीबाट
इजलास नं. १७
असल
ु गनपन
ु र यसरी असल
ु हन नसके मा मा
जमानीकताले िदएको सरु ण िधतो सरु णबाट असल
ु
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी गनपन
ु ।
काशमान िसंह राउत, ०७२-WO-००८९,
बकले क पनीको स पि लाई सरु णबापत
उ ेषण, इ बहादुर थेवेसमेत िव. का.िज.का.म.न.पा. िलखत गराई राखेको अव था नहँदा ऋण असल
ु ीको
वडा नं. धमपथ ि थत नेपाल बक िलिमटेडसमेत
लािग थम ि या नै जमानीकताको िधतोबाट असल
ु
बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०३६ गनपन
ु प देिखएको र सोही ममा जमानत िदनेसगँ
को दफा ५७ ले बकको िधतो सरु ण रहेको स पि सहमित गरी साँवा र आंिशक याज असल
ु गरी िच
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बझ
ु ाई बसी बकले जमानत िदनेको रो का रहेको यान, नेपाल सरकार िव. उपे यादवसमेत
स पि फुकुवा गरेको अव थामा लामो समयप ात्
ितवादी उपर
िकटानी जाहेरी
पनु : िववाद उठान गरी ऋण असल
ु ी यायािधकरणमा दरखा त, घटना थल कृित मचु ु का, मौकामा
दायर गरेको उजरु ी पिन दाबी नपु ने ठहर भई बसेको िविभ न यि ले ग रिदएको कागजबाट मतृ कको
प र े यमा बक र ऋणीबीचको कारोबार र िववादलाई शरीरको िविभ न भागमा धा रलो हितयारले चोट लागी
अन तकालस म यथाि थितमा रा नक
ु ो कुनै औिच य सोही चोटको कारबाट दशरथ ठाकुरको मृ यु भएको
नदेिखने ।
भ ने देिखएकोले ितवादी िजते यादव, उपे
अत: ऋण असल
ु ी यायािधकरणबाट यादव र भजवु ा भ ने भजरु ाम (रामभज)ु यादवको
िवप ी नेपाल बक िलिमटेडको माग दाबीबमोिजम इ कारी बयान अ य माणबाट पिु हन नसके कोले
िनवेदकबाट कजा असल
ु ी गन दाबी नपु ने ठहरी िनजह म ये उपे यादव, रामभजु यादवले मतृ क
भएको फै सला अि तम भई बसेको र ऋणको दशरथ ठाकुरलाई गोली, धा रलो हितयार हार गरी
साँवा रकम र याजम ये सहमितका आधारमा कत य गरी मारेको र अका ितवादी िजते यादवले
बकबाट माग भएको रकम असल
ु भई ऋण िलँदा मतृ क दशरथ ठाकुरलाई मान मु य भई वचन िदई
सरु णबापत िधतो राखेको घरज गा बकबाट फुकुवा ह याको वारदात घटाएको देिखन आउने ।
भइसके को आधार र कारणबाट िनवेदकलाई कालो
अतः उि लिखत आधार माणह बाट
सूचीमा राखी क पनीको स पि समेत रो का ितवादी िसंघे वर भ ने उपे यादव र भजवु ा भ ने
रा ने नेपाल बक िलिमटेडको िनणय कामकारवाही रामभजु (भजवु ा भ ने भजरु ाम) यादवको मतृ कलाई
चिलत संिवधान तथा कानूनस मत समेत मान य भूिमका रहेको पिु भएको हँदा िनजह लाई
नदेिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं.
छ । अब िनवेदकह लाई कालो सूचीबाट हटाई बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र ितवादी बिु लाल
हटाउन लगाई िनवेदन क पनीको नाममा रहेको िक.नं. भ ने िजते यादवलाई यान मानलाई वचन
२८८२, २८८३, ३४५१ र ३४५३ का ज गासमेतका िदएको भ ने कसरु गरेको देिखँदा िनजलाई मल
ु क
ु
स पि रो का फुकुवा गनु गराउनु भनी िवप ी नेपाल ऐन, यानस ब धी महलको १३(४) नंबमोिजम ज म
बक िलिमटेडसमेतको नाउँमा परमादेशसमेत जारी कै दको सजाय हने ठहर गरेको सु स तरी िज ला
हने ।
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
राजिवराजको िमित २०७२।१।२८ को फै सला साधक
इित संवत् २०७३ साल पस
जाँचको लािग पेस हन आएकोमा उ फै सला िमलेकै
ु १ गते रोज ६ शभु म् ।
देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
इजलास नं. १८
क यटु र: सिबना अिधकारी
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभु म् ।
सपना धान म ल, ०६७-RC-००९१, कत य
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अिधकार ा िनकायले रीत नपगु ी भएको ब डालाई
एकल इजलास
बदर ग रिदएको कायले िनवेदकको हकमा कुनै आघात
परेको नदेिखएको अंश हक ा नगरेस म अंिशयारको
१
अंश हक समा नहने एवम् िनवेदकको हकमा आघात
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक , ०७३-WO- पन गयो भ दैमा अि तम फै सलाअनस
ु ार ब डा छु ाइ
१०२२, उ ेषण, रता सनु वु ार िव. उ च अदालत पाउँ भनी परेको दरखा तअनस
ु ारको कायवाहीमा िच
मोरङ, िवराटनगरसमेत
नबु ने प ले कानूनले दान गरेको अिधकारअ तगत
िनवेदकले उ लेख गरेको अंश मु ामा यी उजरु गरेको कायले फै सला अि तमताको िस ा तलाई
िनवेदकको पितलाई िवप ी बनाइएको िनवेदन संल न ितकूल भाव पारेको स झन िम दैन । तसथ सो
कागजातह बाट देिख छ । िनवेदकले उ लेख गरेको काय फै सलाको अि तमताको िस ा त ितकूल हन
काठमाड िज ला गोकण गा.िव.स.वडा नं.१ क को गयो भ ने िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िक.नं. ३५३५ र ३५३७ को ज गा र सो ज गामा
नवलपरासी िज ला अदालत तहिसल
बनेको घर िनवेदकले राजीनामाबाट ा त गरेको भ ने शाखाबाट ब डा छु याउदा अंिशयारह बीच घटी बढी
पिन राजीनामा ितिलिपबाट देिखयो । यस ि थितमा पारी ितवादीसमेतलाई रोहबरमा नराखी नरमगरम
अिधकार ा त िनकाय उ च अदालत िवराटनगरबाट निमलाई ब डा मचु ु का खडा भएको देिखँदा उ िमित
िमित २०७३।११।०५ मा ज गा रो का रा ने गरी २०७३।१।२१ को ब डा मचु ु का रीत पूवक भए गरेको
भएको आदेशलाई रट े बाट ह त ेप गरी अ यथा नदेिखने ।
गन यायको रोहमा उिचत र आव यक नदेिखने ।
Justice delayed is justice denied भ ने
अतः उि लिखत आधार र कारणबाट यसमा यायको मा य िस ा त हो । याय िढलो हनु हँदैन याय
िवप ीह ले गरे िबराएज तो अव था नदेिखएको हँदा िढलो हँदा मु ाको प ह ले याय ा गन स दैनन र
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ याय पाइहाले पिन ठूलो खच र ठूलो क कासाथ मा
को उपिनयम (१) को ितब धा मक यव थाको (४) याय ा हनजा छ । याय िछटो, छ रतो र शल
ु भ
बमोिजम िवप ीह बाट िलिखत जवाफ िझकाई रहनु हनपु दछ र अदालतसमेत सो िवषयमा ग भीर रहेको
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
छ । फै सला काया वयनस ब धी चिलत ऐन, कानून,
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभु म् । िनयमावली र अदालतले िलएको योजनाले समेत
२
िछटो छ रतो फै सला काया वयन हनपु न मा यतालाई
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे, ०७३-WO- जोड िदएको पाइ छ । िछटो याय पाउनु नाग रकको
०६६६, उ ेषण / परमादेश, मु तफा दज समेत िव. अिधकार हो भने िछटो याय दान गनु रा यको कत य
अली दजासमेत
हो । याय पाउने भ नाले अदालतले “वादी दाबीबमोिजम
भई आएको ब डाप रतपूवकको छ छै न, भराई िलन पाउने ठहछ वा वादी दाबी पु ने ठहछ” भनी
ब डा गनपन
ु स पि ब डा गदा नरमगरम िमलेको छ फै सला गन मा होइन । अदालतले आफूले गरेको
छै न र घिट बढी भएको छ, छै न हेरी रीत नपगु ेको देिखए फै सला सजीलोसँग काया वयन पिन ग रिदनु पछ ।
य तो रीत नपगु ेको कायलाई बदर गन अिधकार फै सलाको िछटो, सरल र भावकारी काया वयन नै
कानूनले स बि धत िनकायलाई दान गरेको अव थामा यायपािलका र याय दान गन अदालतको उ े य
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हनु पदछ । मु ा िज ने प को चाहाना, आकां ा र चलनका लािग वा अक उपचारको यव था नभएको
उ े य नै यही हो । मु ा हान प ले पिन अदालतको वा अक उपचारको यव था भएपिन य तो उपचार
फै सलालाईस मान गरी यसको काया वयनमा सहयोग पया त वा भावहीन देिखएको अव थामा रट आदेश
गनपन
ु ह छ । फै सला काया वयन िछटो छ रतो गन जारी गनपन
ु अव था रहने ।
भ दैमा कानूनको रीत नपु याई गन भ ने पिन नहने ।
िववादको ारि भक तहमा िन पण गन
अतः यी िनवेदकसमेत ४ अंिशयारकाबीच महानगरपािलकाले आव यक माण बझ
ु ी, त य
ब डा गदा ितवादी अनवर दज लाई रोहबरमा नराखी एिकन गरी िनणय गरेको देिख छ । िनणयउपर
िनजको अंश भागमा समानपु ाितक पमा पन आउने पनु रावेदन गन पाउने भावकारी उपचारको यब था
भ दा के , कित कारणले कम ज गा िनजको भागमा रहेअनस
ु ार िनवेदकले त कालीन पनु रावेदन अदालत
परेको हो सो के ही नखल
ु ाई तथा हालैको बकसप पाटनमा पनु रावेदन गरेको र सु िनणयको याियक
बदर मु ामा यी ितवादीले पाउने ठहरे भ दा के कित परी ण भएको देिखन आँउदछ । यस अव थामा
कारणले कम ज गा िदनु परेको हो भ ने के ही नखल
उठाई यस
ु ाई मूल पमा माण मू याङकनको
िमित २०७३।१।२१ मा भएको ब डा मचु ु कासमेत अदालतमा रट िनवेदन गरेकोलाई उिचत मा न सिकने
रीत पूवकको नदेिखँदा बदर गरी उि लिखत अंश देिखएन । रट े ािधकारबाट माण बु ने, परी ण
नामसारी मु ा तथा हालैको बकसप बदर मु ामा गन र यसका आधारमा िनयिमत याियक ि याबाट
भएका फै सलाह ले िनिद गरेअनस
ु ार वादी भएका फै सलाको परी ण गनज ता काय गन
ितवादीसमेतलाई रोहबरमा राखी कानूनबमोिजम िम दैन । माणको मू याङकन, त यको
ब डा छु ् याइिदनु भ ने उ च अदालत बटु बलबाट िन पणस ब धी
बाहेक अ य
उठाई
िमित २०७३।७।४ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा िनवेदन गरेको भ ने देिखएन । यस अव थामा रट
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४० े ािधकारबाट माण बझ
ु ी सो माणको मू याङ् कन
को उपिनयम (४) बमोिजम िवप ीह को नाउँमा गरी पनु रावेदन सनु ेज तो गरी ततु रट िनवेदन
कारण देखाउ आदेश जारी गन परेन । ततु रट हेन मनािसब देिखँदैन । ततु रट िनवेदनबाट
िनवेदन खारेज हने ।
थम ि ट मा नै गरे िबराए ज तो (Prima-facie
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
Case) को अव था नदेिखएको हँदा सव च अदालत
इित संवत् २०७३ साल माघ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
िनयमावली, २०४९ को िनयम ४० को उपिनयम
३
(४) बमोिजम कारण देखाउ भनी िवप ीह का
मा. या. ी ई र साद खितवडा, ०७३-WO- नाउँमा आदेश जारी ग ररहन परेन । िनवेदन खारेज
०६७५, उ ेषण / परमादेश, ानी मैयाँ महजन िव. हने ।
उ च अदालत पाटन, लिलतपुरसमेत
इजलास अिधकृत: य साद भ राई
रट े ािधकार असाधारण कृितको क यटु र: उ रमान राई
े ािधकार हो । संिवधान ारा द मौिलक हकको इित संवत् २०७३ साल माघ २ गते रोज १ शभु म् ।
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