साउन

–१

पाि क काशन
वष २६, अङ्क ७

२०७४, साउन १–१५

पूणाङ्क ६०१

काशक

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

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

काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
अिधव ा ी ख मबहादुर खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.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 सिचव

स पादक : .......................
काशन, स चार तथा स पादन 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 सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
िसिनयर बक
ु बाइ 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
बक
ु बाइ डर सहयोगी ी धनमाया नगरकोटी
कायालय सहयोगी ी मोित चौधरी
कायालय सहयोगी ी रामच खड् का

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
७
इजलास नं. १०
संयु इजलास
८
इजलास नं. ११
इजलास नं. १
१
इजलास नं. १२
इजलास नं. २
६
इजलास नं. १३
इजलास नं. ३
६
इजलास नं. १४
इजलास नं. ४
४
इजलास नं. १५
इजलास नं. ५
५
इजलास नं. १६
इजलास नं. ६
७
इजलास नं. १७
इजलास नं. ७
८
इजलास नं. १८
इजलास नं. ८
२
एकल इजलास
इजलास नं. ९
२
ज मा
ज मा
५६
कूल ज मा

५६+ २० = ७६

४
२
५
१
१
१
२
१
२
१
२०

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, साउन – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.
१.

२.

३.
४.
५.

िवषय

प / िवप

पृ
१-४

पूण इजलास
दता बदर हक पटु ी शेपासमेत िव. नेपाल
कायम
दरु स चार
सं थान
सोलुखु बक
तफबाट
ु ो
अि तयार ा ऐ. सं थान
के ीय
कायालयको
महा ब धक
अंश चलन खगे वज जोशी िव.
अिनल वज जोशीसमेत
संयु इजलास
४ - ११
यान मान नेपाल सरकार िव. नरीदेवी
उ ोग
राना
कत य यान राजकुमार वेघा िव. नेपाल
सरकार
सवारी यान नेपाल सरकार िव. रमेश े

१०. जबरज ती
करणी

७.
८.
९.

ल मणराज पा डे िव.
िव राज पा डेसमेत
कत य यान िव णु साद लािमछाने िव.
नेपाल सरकार
कत य यान दीपक पाइज िव. नेपाल
सरकार
कत य यान नेपाल सरकार िव. धम
नेपाली (आउजी)

पौडेल िव. नेपाल सरकार

इजलास नं. १

११ - १२

११. कत य यान कणबहादरु थापामगरसमेत
िव. नेपाल सरकार
इजलास नं. २
१२.
१३.

१२ - १५

उ ेषण /

रजिनशकुमार राय िव. िवशेष

परमादेश

अदालत, काठमाड समेत

अंश दता

भावती देवी सोना रन िव.
राम

दल
ु ारी

देवी

सोना रनसमेत
१४. कत य यान नेपाल सरकार िव. िच मान
राई
इजलास नं. ३
१५.

६.

दीप बाजे भ ने धनु साद

१६ - २१

उ ेषण /

भागवत राउत िव. पनु रावेदन

परमादेश

हेट डासमेत

अंश चलन

१६. लागु औषध नेपाल

सरकार

िव.

(खैरो हेरोइन) लालकुमार गु ङसमेत
१७. कत य यान रमेश कामतीसमेत िव. नेपाल
सरकार
१८. कत य यान विलराज ईङनाम िव. नेपाल
सरकार

i

१९. कत य यान मनबहादरु ब नेत िव. नेपाल
सरकार
२०. उ षे ण / नानीमाया के .सी. समेत िव.
परमादेश अि तयार
दु पयोग
अनस
आयोग,
ु धान
टंगालसमेत
इजलास नं. ४
२१ - २६
२१. उ ेषण / रामच शमा िव. सूचना
परमादेश तथा स चार म ालयसमेत
२२. लागु औषध नेपाल
सरकार
िव.
(खैरो हेरोइन) राजे साद यादव
२३. कत य यान िललबहादरु खोजासमेत िव.
नेपाल सरकार
इजलास नं. ५
२६ - ३०
२४. कत य यान नेपाल सरकार, िव.
तथा
मीनबहादरु खनालसमेत
जबरज ती
चोरी
२५. कत य यान नेपाल
सरकार
िव.
वीरबहादरु तामाङसमेत
२६.
मानव
रामबहादरु खड् का िव. नेपाल
बेचिबखन सरकार
२७. आयकर ठूला करदाता कायालय,
ह रहरभवन, लिलतपरु िव.
संजयकुमार अ वाल

२८.

उ ेषण

रामसेवक साह सडु ीसमेत
िव. महे साह सडु ीसमेत

इजलास नं. ६
२९.

३० - ३३

उ ेषण /

रामजी

कोङरेन

िव.

परमादेश

स मानीय धानम ी एवम्
आिदवासी जनजाित उ थान
राि य ित ान िसंहदरबार,
काठमाड समेत

३०.

उ ेषण /

िवशाल तातेडसमेत िव.

परमादेश

मालपोत

कायालय,

उदयपरु समेत
३१. िनषेधा ा /
परमादेश

खगराज

उपा याय

िव.

पि मा चल िडिभजन सडक
कायालय,

बटु वल,

प देहीसमेत
३२.

उ ेषण /

थलकुमार

े िव. अ ण

परमादेश

फाइना स ए ड सेिभङ् ग
िलिमटेडसमेत

३३.

उ ेषण /

नर वज पा डेसमेत िव.

परमादेश

काले ऋिषदेव

इजलास नं. ७
३४. जबरज ती
करणी

ii

३३ - ४०

अ मरजीत धान िव. नेपाल
सरकार

३५.

ज गा दता

महे

पासवानसमेत िव.

िनणय दता

बस ती शमासमेत

४५.

बदर दतासमेत
३६.

अंश दपोट

देवे

कापड िव. हेिमया
४६.

देवीसमेत
३७. कत य यान सरबीर बढु ासमेत िव. नेपाल

४७.

सरकार
३८. जबरज ती
करणी

रामे र
े

िव. नेपाल

सरकार

इजलास नं. ८

४० - ४२

३९. िखचोला मेटाई वोध िघिमरे िव. मीना े
हक कायम
४०. अदालतको
अवहेलना

४८.
४९.

िदिलपकुमार ठाकुर िव.
च दा राय यादव
५०.

इजलास नं. ९
४१.

डाँका

४२ - ४३

अशोक लामा िव. नेपाल
सरकार

४२.

उ ेषण

खगे

५१.
काक िव. िज ला

हरी कायालय, बाँकेसमेत
इजलास नं. १०

४३ - ४५

५२.

४३. सरकारी छाप नेपाल सरकार िव. पासाङ
द तखत िकत िघिसङ
४४.

खुन डाँका

नेपाल

सरकार

िव.

५३.

ताराबहादरु बलामी
iii

उ ेषण

िमनबहादरु थापासमेत िव.
कूलपित,
ि भवु न
िव िव ालय, क ितपरु समेत
इजलास नं. ११
४५ - ४८
ब दी
िनमेश लाखे िव. लिलतपरु
य ीकरण िज ला अदालतसमेत
कत य यान शाि तदेवी यादव िव. नेपाल
सरकार
इजलास नं. १२
४८ - ५२
उ ेषण / पावती
थापा
िव.
परमादेश शमशेरबहादरु थापासमेत
उ ेषण / मेघनाथ राई िव. पनु रावेदन
परमादेश अदालत,
िवराटनगर,
मोरङसमेत
उ ेषण / िनमलादेवी महतोसमेत िव.
परमादेश जनकपरु
नगरपािलकाको
कायालय, जनकपरु समेत
लेनदेन
िवनायक िव समेत िव.
ढु डीराज गैरे
इजलास नं. १३
५२ - ५३
ितपूित नवराज िसलवाल िव. मीना
शमा ितवारी
इजलास नं. १४
५३ - ५४
उ ेषण / राजे िव िव. नेपाल
परमादेश सरकार, गहृ म ालयसमेत

इजलास नं. १५
५४.

परमादेश

५४ - ५६

तुलसी िसंखडा िव. नेपाल

इजलास नं. १८
५८.

सरकार
सरकार

िव.

उ ेषण

दगु ा साद
सरकार,

५९. कत य यान नेपाल सरकार िव. शंकर
भ ने रामबहादरु घत

े िव. नेपाल
वा य तथा

जनसं या

एकल इजलास
६०.

म ालय,

रामशाहपथसमेत
इजलास नं. १७
५७.

उ षे ण /
परमादेश

हरी कायालय,

िमचयासमेत

५६ - ५७

श भक
ु ु मार काक
५६.

संजय भ ने उमेश म डल िव.

य ीकरण इलाका

इजलास नं. १६
५५. कत य यान नेपाल

ब दी

५८ - ६०

उ षे ण /
परमादेश

६०

न दादेवी कठायतसमेत िव.
िज ला

वन

कायालय,

कै लाली धनगढीसमेत
५७ - ५८

िवभकुमारी यादवसमेत िव.
नेपाल सरकार

iv

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, साउन - १
पिन स बि धत प रोहबरमा भई फै सला सनु ेकोमा
पूण इजलास
सोही िमितबाट पनु रावेदन गन हद याद ार भ हने ।
स बि धत प रोहबरमा नभएको अव थामा िनजका
१
नाममा पनु रावेदनको याद जारी भई याद तामेल
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी बै नाथ भएको िमितबाट पनु रावेदन गन हद याद ार भ ह छ ।
उपा याय र मा. या. ी देवे गोपाल े , ०७०- फै सला हँदा स बि धत प ले अ.बं. ६५(३) बमोिजम
DF-०००५, दता बदर हक कायम, पुटी शेपासमेत िनयु गरेको वारेस पिन रोहबरमा रहन नपाउने
िव. नेपाल दुरस चार सं थान सोलुखु बुको तफबाट भ ने अथ गन िम ने देिखँदनै । सोहीबमोिजम मु ाको
अि तयार ा ऐ. सं थान के ीय कायालयको कामकारवाही एवम् फै सलाको अिभ न अङ् गको पमा
महा ब धक
रहेको फै सला सनु ी पाएको कागज गन अिधकार पिन
वारेस िदने यि ले वारेस िनयु गदा मु ा य तो वारेसमा वाभािवक पमा नै िनिहत रहेको
फै सला हँदास मको लािग मु ाको काम कारवाहीमा हने ।
उपि थत हने योजनका लािग अि तयार दान
अ.बं. ६५(३) को यव थाबमोिजम
गरेको भ ने कुरामा कुनै िववाद छै न । तर मु ा फै सला फै सलाको प रणामअनस
ु ारको दािय व स बि धत
हँदा के क तो फै सला भयो, मु ामा हारिजत के भयो प मा रहने भए पिन सो यव थाबमोिजम िनयु
लगायतका फै सलाको के प रणाम आएको हो भ ने भएको वारेसले फै सला सनु ी पाएको कागज गन पाउने
कुराको वारेसले कागज गन नपाउने हो भने फै सलाबाट भएपिछ सो फै सलाउपर पनु रावेदन गन हद याद पिन
ठहर भएको वा हारेिजतको कुरा नै कायम नरहने वाभािवक पमा सोही कागज गरेको िमितबाट नै
अव था आउन स छ । फै सलाबमोिजम ठहरेको द ड ार भ हन देिखन आउने ।
ज रवाना कारणीले बेहोन भए पिन मु ा ठहर वा हारिजत
मूलतः फै सला सनु ी पाएको कागज भनेको
के भयो भ ने कुराको कागज गन वारेसले नपाउने भ ने मु ामा के फै सला भएको भ ने जनाउसिहतको
नहने र य तो कुनै कानूनी यव थासमेत रहेको फै सलाको प रणामकोबारेमा स बि धत प लाई िदइने
नपाइने ।
सूचना भएको र य तो कागज फै सला भएको त कालै
व ततु ः अ.बं. १८५ र १९३ नं. बमोिजम पिछ फै सला भएकै िदन गराइने भएकाले य तो कागज
फै सला सनु ी पाएको कागज फै सला भएको त काल पिन फै सलाकै अिभ न अङ् ग मािन छ । फै सला हँदा
पिछ अथात् फै सला भएकै िदन गराइने कागज हो । प रोहबरमा नरहेको अव थामा िनजका नाउँमा घर
य तो फै सला सनु ी नपाएस म मु ाको टुङ्गो नला ने ठे गानामा पनु रावेदनको याद तामेल ह छ । तर प ले
हनाले फै सला सनु ी पाउनेस मको अव थालाई मु ाको अि तयार गरेको वारेस फै सला हँदास म रोहबरमा
कारवाहीको अिभ न अङ् ग मा नपु न देिख छ । अ.बं. बसेको छ भने िनजले प को तफबाट फै सला सनु ी
६५(३) को यव थाले पिन मु ाको फै सलाको काम पाएको कागज गन पाउने नै ह छ र यसरी वारेसले
कारवाही टुङ्गो नला दास म स बि धत प ले िनयु
गरेको कागज प को लािगसमेत ब धनकारी हने ।
गरेको वारेसको अिधकार समा भई नस ने गरी
फै सला सनु ी पाएको कागजसमेत मु ाको
तदनु पकै यव था गरेको देिख छ । अ.बं.१९३ नं. कारवाहीको अिभ न अङ् ग भएकाले सो ि यामा
मा उ लेख भएको पनु रावेदन गन यादको गणना गदा वारेससमेत संल न हन पाउने भई वारेसले गरेको उ
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काय प ले नै गरेको मािनने देिखन आउने ।
उपयु आधार र कारणसमेतबाट वारेसले
वारेसनामामा लेिखए जित कुरा वारेसले िनणय सनु ी पाएको कागज गरेकोमा मु ाको प ले
जसको ितिनिध व गन हो सो प को तफबाट नै सनु ेको सरहको असर हने हनाले ततु मु ा
गन पाउने नै ह छ । वारेसनामा िदँदा वारेसले मु ा वादीको वारेसले सोलख
ु ु बु िज ला अदालतबाट िमित
हारे वा िजतेमा मेरो म जरु छ भ नेसमेतको यहोरा २०५६।१२।२३ मा फै सला भएपिछ फै सला सनु ी
ले ने गरेको अ.बं. ६५(३) को ढाँचामा नै उ लेख पाएको कागज गरेको देिखएकाले उ कागज स बि धत
ग रएको पाइ छ र तदनस
ु ार नै वारेसनामा िलए िदएको प ले नै गरेको मािनने हँदा सोही िमितबाट पनु रावेदन
पाइ छ । यसको अथ मु ा िकनारा हँदास म नै गन याद ार भ भएकोमा सो हद याद नाघी पन
वारेसनामा बहाल रहने ह छ । मु ा िकनारा हनु भनेको आएको पनु रावेदन नै खारेज गनपनमा
सु इ साफ
ु
मु ामा िनणय हनु हो र मु ाको िनणयको जानकारी उ टी गरी वादीको दाबी पु ने ठहर्याएको पनु रावेदन
पाउनु र सोको िन सा सामेल रा नस
ु म पिन हो भनी अदालत, राजिवराजको िमित २०६०।४।२५ को
मा नपु न ह छ । अ यथा वारेसनामामा उ लेख भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादीको पनु रावेदन
हारे वा िजतेको थाहा पाउने अव था नै आउँदैन । खारेज हने ।
मु ामा पैरवीमा ब ने, आव यकतानस
ु ार छलफलमा इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
भाग िलने अिन िनणय भएको च सु न जा न नपाउने क यटु र: िवके श गरु ागाई
वा सु न जा न पाए पिन यसको कागज गन नपाउने इित संवत् २०७२ साल चैत ११ गते रोज ५ शभु म् ।
भ ने अव था आउँछ । य तो िवरोधाभाषपूण अव था
§ यसै लगाउको ०७०-DF-०००४, दता
िवधाियकाले प रक पना गरेको वा िसिजत गरेको होला
बदर हक कायम, मोती साद राना मगर िव.
भनी सो न िम दैन । वारेसले मु ा िकनारा हँदाको
नेपाल दुरस चार सं थान सोलुखु बुको
बखतस म मु ामा सामेल हन पाउने र पन अव था
तफबाट अि तयार ा ऐ. सं थान के ीय
आउँछ र िकनारा भएकोमा सो भएको जानकारी िलन
कायालयको महा व धक भएको मु ामा पिन
र जानकारी पाएको कुरा लेखव गरी िदनसमेत पन वा
यसैअनुसार फै सला भएको छ ।
पाउने नै हने ।
२
वारेसले वारेसनामामा लेिखएदेिख बाहेक मा. या. ी दीपककुमार काक , मा. या. ी
कुराको अनिु चत ितिनिध व गरेको भए र यसबाट सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी अिनलकुमार
वारेसनामा िदने यि लाई गैरकानूनी नो सानी िस हा, ०७०-NF-००१६, अंश चलन, खगे वज
पु न गएको अव था भएमा वारेसनामा िदने वा िलने जोशी िव. अिनल वज जोशीसमेत
बीचको छु ै
उपि थत हन स छ । सोबाहेक
िमित २०३०।७।२० को िलखतमा उ लेख
वारेसले वारेसनामाबमोिजमको कत य पूरा गरी भएको यहोराबाट खगे वज जोशी आमा, दाजु र
मु ामा भएको िनणय सनु ी पाई सोबमोिजमको कागज भाइह सँग सँगै ब न नचाही अलग हन चाहेको कुरा
गरेको काय अ.बं. ६५(३) बमोिजम नै गरेको मा नपु न प पमा दे न सिक छ भने िनजले आफूले पाउने
प अव था देिखएकोले वारेसले गरेको कागजलाई अंशबापत चल धनमाल र तपिसलमा उि लिखत
मा यता िदन नपन वा नसिकने प कुनै आधार र ज गा एकलौटी गन पाउने गरी छोडप ग रिदनहु ोस्
औिच य नदेिखने ।
भनी माग गरेको र त काल कायम सबै अंिशयारह
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उ ज गा वादी पनु रावेदक खगे वजले एकलौटी अंशबापत भनी िलखतको योजन खल
ु ेको र छोडप
गन पाउने गरी छोडप को कागज ग रिदन म जरु भई ग रिदनस
ु ् भनी माग गरेको तथा छोडप ग रिदय
कागज ग रिदएको भ ने िलखतको यहोराबाट प भ ने श द एवम् वा य परेको ि थितमा पनु रावेदक
नै देिखन आउँछ । यसरी िलखतको यहोराबाट वादी वादीले िमित २०३०।७।२० को र.नं. १५४९ को उ
खगे वज जोशीले िक.नं. ४० को ज गाम येबाट िलखतबाट आफूले पाउने अंशबापत ज गा बिु झिलएको
े फल १-१-२-० ज गा िलई आफूले पाउने अंशबापत त य थािपत हन आउने ।
अंश छोडप गरेको भ ने उ िलखतको यहोराबाट
िमित २०३०।७।२० भ दा पछािड यी
प हन आउने ।
पनु रावेदक वादी ितवादीह बीच पनु ः सगोलमा
अंशबापत चल र अचल स पि पिन िलने रहेबसेको भ ने त यसमेत कही ँकतैबाट खु न आएको
पनु ः अंश नभएको भ ने िजिकर कानूनस मत मा न देिखँदनै भने अंश िफता गरी सगोलमा रहेबसेको
िम दैन । िलखतमा उ लेख यहोराको या या गदा भ ने माणसमेत पेस भएको देिखँदनै । यसथ
कुनै श द वा वा यको मा आधारमा अथ िनका न पनु रावेदक वादीले २०३० सालमा नै अंशबापत
िम दैन । समु चा िलखतमा उ लेख यहोराको िक.नं. ५६ को ज गा बझ
ु ी िभ न भई बसेको पिु हन
समि गत अ ययनबाट सोको िन कष िनका नु पछ र आएकाले ितवादीह चि डमान वज, योगे वज
समु चा िलखतको अ ययनबाट मानोस म छु एको र गोपज
ु े वज जोशीसमेत ३ जना मा अंिशयार
अंश िलई नसके को भ ने िन कष िनका न नसिकने । कायम रहेको र िनजह का बीचमा रीतपूवकको ब डा
िक.नं. ५६ को ज गा पैतक
ृ हो सोबाट समेत भएको भ ने नदेिखएको र सो हदस म िनजह को
हामीह ले अंश पाउनपु छ भनी िजिकर िलने पनु रावेदक मख
ु िमलेकै देिखँदा िनजह एकासगोलमा नै रहे
ितवादीह योगे वज र गोपज
भएको र िनजह बीच मा ब डा हनपन देिखएको
ु े वजले िनजह
समेत आफै ँ उपि थत भई दाबीको िक.नं. ५६ को यस ि थितमा यी पनु रावेदक वादी खगे वजले
ज गा पनु रावेदक वादी खगे वजको एकलौटी हक ितवादीह
चि डमान वज,
योगे वज,
हने गरी छोडप ग रिदएको देिखँदा वादी खगे वजले गोपज
ु े वज जोशीबाट अंश पाउने भनी िन कषमा
हामीह ले भ दा यो यस आधारमा बढी ज गा पाउनपु न पु न िम ने नदेिखई यस अदालतबाट पनु रावलोकनको
हो भनेकोसमेत देिखँदनै । पनु रावेदक वादी खगे वज िन सा िदँदा उ लेख आधारसँग सहमत हन
जोशीले दामासाहीले पाउने भ दा बढी ज गा पाएको नसिकने ।
देिखएको र िनजले अ य अंिशयारको तल
पनु रावेदक वादी खगे वजलाई १-१ु नामा बढी नै
ज गा ा गरेको ि थितमा सो िलखतमा यु उ
२-० ज गा एकलौटी पमा भोग गरी खान मनोमान
दामासाही भ ने श दकै आधारमा मा यी पनु रावेदकको राजीखस
ु ीसँग खानु भनी छोडप को िलखत ग रिदएको
अंश बाँक रहेको भनी तक गन यायसङ् गत नदेिखने । देिखँदा हाल आएर यसो होइन, ब डा ला छ
यथ ले िमलाप गरी छोरालाई िदएको भनी भ नलाई ितवादी पनु रावेदक योगे वज,
घर ज गामा यी वादी पनु रावेदकको नाममा धारा ब ी गोपज
ु े वज जोशीसमेतलाई माण ऐन, २०३१ को
जडान भएको छ, ममत संहार आफै ँ गद आएको छु दफा ३४ ले िववि धत गरेको देिख छ । यसरी अ य
भनी िलएको िजिकर ठोस एवम् व तिु न माणको सबै अंिशयार उपि थत भई मनोमानी राजीखस
ु ीसँग
अभावमा पिु हन स ै न । यसरी उ िलखतमा एकलौटी पमा भोगचलन गनु भनी छोडप गरी
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पनु रावेदक वादी खगे वज जोशीलाई छािडिदएको अदालतको फै सला उ टी गरी पनु रावेदक वादी
ज गा पनु रावेदक वादीले आफूखस
ु गन पाउने नै खगे वज जोशीले ितवादीह बाट अंश नपाउने
देिखँदा सो ज गासमेत ब डा ग रपाउँ भ ने िजिकर र िनजले छोडप बाट पाएको िक.नं. ५६ को ज गा
यिु सङ् गत देिखन नआउने ।
ब डा नला ने सोबाहेकको अ य स पि ितवादीह
पनु रावेदन गदा दाबी प रवतन गनु िनजह को चि डमान वज, योगे वज र गोपज
ु े वजका
सफा मनसाय नदेिखनक
ु ा अित र िनजह ले नै बीचमा ब डा ला ने भ नेसमेत ठहर्याएको पनु रावेदन
छोडप को िलखतबाट एकलौटी हने भनी छोिडिदएको अदालत, पाटनको िमित २०६६।२।५ को फै सला सदर
ज गा खगे वजले आफूखस
ु ी गन पाउने नै हँदा गन ठहर्याएको यस अदालतको संयु इजलासको
िनजले छोरीलाई बकस गरी िदई बाँक रहन गएको िमित २०६८।३।२० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
िक.नं. २०२ को ज गा सबैमा अंशहक कायम ग रपाउँ हने ।
भ ने िनजह को दाबी िनरथक एवम् आधारहीन इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
देिखयो । यसथ खगे वज जोशीका नाउँमा क यटु र: िवके श गरु ागाई
बाँक रहेको िक.नं. २०२ को ज गासमेतबाट अंश इित संवत् २०७३ साल काि क ११ गते रोज ५ शभु म् ।
पाउनपु छ भ ने पनु रावेदक ितवादीह योगे वज, यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
गोपज
ु े वज जोशीको पनु रावेदन िजिकर मनािसब फै सला भएका छन्:
मा न निम ने ।
§ ०७०-WO-०६७२, उ ेषण / परमादेश,
मािथ िव ेषण ग रएका आधार, कारण
खगे वज जोशी िव. चि डमान वज
र माणबाट पनु रावेदक वादी खगे वज जोशीले
जोशीसमेत
२०३० सालमा नै आ नो अंश भाग बझ
§ ०७०-NF-००१७, िमलाप
बदर,
ु ी छोडप
गरेको र ितवादीह चि डमान वज, योगे वज र
खगे वज जोशी िव. अिनल वज
गोपज
जोशीसमेत
ु े वज जोशी मा सगोलमा रहेका अंिशयार
भई िनजह बीच ब डा हन बाँक नै रहेको पिु
§ ०७०-NF-००१५, अंश चलन, खगे वज
हन आएकाले खगे वज जोशीको नाममा हाल
जोशी िव. अिनल वज जोशीसमेत
कायम रहेको िक.नं. ५६ बाट िक ाकाट भई बाँक
§ ०७०-NF-००१८, ज गा खीचोला,
रहेको िक.नं. २०२ बाहेक तायदातीमा उि लिखत
खगे वज जोशी िव. अिनल वज
अ य स पि अ य अंिशयारह चि डमान वज,
जोशीसमेत
योगे वज र गोपज
ु े वज जोशीका बीच मा ब डा
हने देिखयो । पनु रावेदक वादी खगे वज जोशी िमित
संयु इजलास
२०३०।७।२० को छोडप बाट १-१-२-० ज गा
िलई आ नो भागको अंश पाई छु ी िभ न भई बसेको
१
देिखएको, उ ज गा िनजको एकलौटी हने भनी अ य स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
सबै अंिशयार उपि थत भई छोडप ग रिदएको देिखई गोपाल पराजुली, ०६७-CR-०४८६, यान मान
उ ज गा खगे वजको एकलौटी भई अ यको उ ोग, नेपाल सरकार िव. नरीदेवी राना
अंश ला ने नदेिखएको ि थितमा काठमाड िज ला
ततु मु ामा जाहेरवालाले जाहेरीमा
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ितवादी नरीदेवी रानाको िनदशनमा िनजमािथ
२
ितवादी नरे रानाले खक
ु ु री हार गरी घाइते बनाएका स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
भनी उ लेख गरेको भए पिन अदालतमा बकप गदा गोपाल पराजल
ु ी, ०६८-CR-०३३१, कत य यान,
उ वारदातमा ितवादी नरीदेवी रानाको कुनै भूिमका राजकुमार वेघा िव. नेपाल सरकार
छै न भनी लेखाएबाट जाहेरी यहोरा खि डत भएको
ितवादीको खक
ु ु रीको हारबाटै मतृ कको
पाइयो । ितवादी नरीदेवीले अिधकार ा अिधकारी मृ यु भएको भ नेमा िववाद देिखँदैन । पनु रावेदक
तथा अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार रही ितवादीको अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतको
गरेको बयानलाई जाहेरवालाको बकप बाट पिु
बयानमा बाबल
ु े आफूलाई खक
ु ु रीले हार गन
भएको देिखयो । य तो अव थामा जाहेरी दरखा तको लागेकाले त काल उठेको रस था न नसके को कारण
आधारमा ितवादी नरीदेवी कसरु दार रिहछन् भनी उ वारदात घट् न गएको भनी खल
ु ाएको पाइ छ ।
मा न िम ने नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादीले मतृ कको घाँटीलगायत शरीरका
माण ऐन, २०३१ ले फौजदारी मु ामा िविभ न भागमा खक
ु ु रीले पटकपटक य त हार
अिभयोग मािणत गन भार वादीमा राखेको छ । गरेको भ ने लासजाँच मचु ु कामा मतृ कको घाँटीमा ६
अिभयोगप मा दाबी िलएकै आधारमा मा कसैलाई इ च ल बाइ ३ इ च गिहराइको घाउ, घाँटीपछािड ५
पिन दोषी ठहर गन िम दैन । फौजदारी मु ामा शङ् काको इ च ल बाइ ४ इ च गिहराइको काटेको घाउ, बायाँ
सिु वधा अिभयु ले पाउने सवमा य िस ा त रहेको कानको त लो भागमा काटेको, नाकमा काटेको, बायाँ
हँदा ितवादीको वारदातमा संल नता रहेको भ ने कुरा खु ामा काटेको, बायाँ हातको का छी औ ँला काटेको
वादी प बाट पिु गन नसके को अव थामा शङ् काको भ ने देिख छ । उ यव थासमेतको आधारमा
आधारमा मा िनजलाई कसरु दार ठहर गन फौजदारी आ मर ाको या या गदा आ नो यान िलन स ने
यायको मा यता िव
हने देिख छ । ितवादी अव थामा आ नो यान जोगाउनस मको काय
नरीदेवीलाई अिभयोग मागबमोिजम सजाय ग रपाउँ भएको हनपु छ । आ मर ाको लािग भएको वारदातमा
भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग जल
ु मु ी भिनएका यि लाई के ही गदा य तो जल
ु मु ीले
सहमत हन सिकएन । तसथ पनु रावेदन अदालत, आफूमािथ आ मण गनस ने अव थास मलाई रो नु
तल
पन हो । तर ततु वारदातमा पनु रावेदक ितवादीले
ु सीपरु को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था मतृ कमािथ एकपटक खक
ु ु री हार ग रसके पिछ िनज
एवम् निजर िस ा तसमेतको आधार माणबाट भागी उ कन स ने अव था िथएन भनी मािणत
ितवादी नरीदेवी रानालाई कसरु दार ठहर गन िम ने गन सके को पाइएन । एउटै यि मािथ खक
ु ु रीज तो
नदेिखँदा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने जोिखमी हितयारले पटकपटक य त हार गरेको
ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित कायलाई आ मर ाको लािग भएको काय भ न िम ने
२०६७।२।१८ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा देिखएन । य तो कायलाई मान मनसायले नै हार
सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन गरेको मा नु पन देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम
िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदक ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
सजाय हने ठहर गरी भएको सु को फै सलालाई
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
सदर ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, इलामबाट भएको
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फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
पूविचनजान पिन नभएको, मानपनस
मको पूवइिवलाग
ु
तसथ उि लिखत त य, कानून एवम् पिन नभएको, मतृ कलाई मान पूवयोजनासमेत
िववेचनासमेतको आधारमा
ततु
मु ामा नभएकोमा ितवादीले चरम लापरवाहीपूण तवरबाट
बाबल
मको पूव रसइवी नभएको र सवारी साधन चलाएको कारण बटुवालाई ठ कर
ु ाई मानपनस
ु
पूवयोजनासमेत नभई त काल िसजना भएको घटना िदन पगु ी सोही कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको
प रि थितको कारण उ वारदात घट् न गएको भ ने देिखँदा ितवादीको उ कसरु लाई मािथ उ लेख
देिख छ । बाँसको चोया काढ् न य त रहेका पनु रावेदक ग रएअनस
ु ार सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
ितवादीले अ यािसत पमा आ नै बाबल
ु ाई २०४९ को दफा १६१(१) बमोिजमको मनसाय े रत
मारेको अव था देिख छ । पनु रावेदक ितवादीको कसरु भनी ऐ. बमोिजम सजाय गन िम ने नदेिखने ।
मौकाको बयान तथा अदालतसम को बयानसमेतबाट
अ यिधक
लापरवाहीपूण
तवरबाट
मौकामा उठे को रस था न नस दा आ नै बाबमु ािथ अिधक गितमा सवारी चलाई आफूभ दा अगािडका
आफूसँग रहेको खक
ु ु री हार गरी काटी मारेको भ ने गाडीह लाई ओभरटेक गन ममा बाटोमा िहँडी
देिख छ । य तै पनु रावेदक ितवादीले वारदात रहेक बटुवालाई ठ कर िदई सोही चोटको कारणबाट
घटेपिछ वयम् हरीसम आ मसमपण गरी मतृ कको मृ यु भएको पिु हन आएकाले ततु मु ामा
अनस
ु धान तथा याियक ि यालाई सहयोग गरेको उि लिखत सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
देिख छ । य तो अव थामा पनु रावेदक ितवादीको २०४९ को दफा १६१(२) नै आकिषत हने देिखँदा
उमेर, घटना प रि थितसमेतलाई िव ेषण गरी वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन अदालत, पाटनको
पनु रावेदक ितवादी राजकुमार वेघालाई दश वष फै सलामा ऐ. दफा १६१(१) को या या मक िु ट
सजाय हन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम रहेको भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
राय य गरी भएको पनु रावेदन अदालत, इलामको हन सिकएन । तसथ पनु रावेदन अदालत, पाटनको
िमित २०६७।१२।१६ को फै सला मनािसब देिखँदा फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
रायसिहत सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
तथा आधार कारणसमेतबाट ितवादी रमेश े लाई
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
१६१(२) को कसरु मा ऐ. को दफा १६१(२) बमोिजम
३
९ (नौ) वष कै द सजाय हने ठहर्याई भएको काठमाडौ ँ
स.का.मु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरी पनु रावेदन
गोपाल पराजुली, ०७२-CR-०३६१, सवारी यान, अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।७।२५ मा भएको
नेपाल सरकार िव. रमेश े
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
फौजदारी यायको सवमा य िस ा त रहेको छ । नस ने ।
ततु मु ामा ितवादीले मतृ कलाई मानपनस
मको इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ु
मनसाय रहेको भ ने कही ँकतैबाट पिु हन सके को छै न । इित संवत् २०७३ जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
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४
यव थाबमोिजम अंशब डा छुट्याउनका लािग
स.का.मु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी िज ला अदालतको तहिसल शाखामा िनवेदन िदई
गोपाल पराजल
ु ी, ०६९-CI-०८६४, अंश चलन, फै सला काया वयनको लािग जानपु छ भ ने िवषयमा
ल मणराज पा डे िव. िव राज पा डेसमेत
िववाद गन निम ने ।
मल
अंिशयाराह मा अंशको हक जिहलेसक
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ४६
ु ै पिन
नं. मा थप भएको अव थाअनस
ु ार िज ला अदालत, काया वयन गरी िलन स ने गरी तोके को देिखए पिन
िनयमावली, २०५२ मा भएको चौथो संशोधन, अंश हकबाट छुटाउन पाउने भनी अथ गन िम दैन।
२०६० ले पिन िनयम ७८ ख थप गरी ितवादीले अंशको हकलाई उ कायिविधले सिजलो बनाएको
अंश छु ् याई िलन कायिविध तोके को पाइयो । हो । यसमा अंशस ब धी सारवान् अिधकार पिन
अतः २०५८ साल पिछ आएको यव थाअनस
ु ार सि निहत रहेको देिखनक
ु ा अित र अंश ा गन
२०४१।२।५ को फै सला ितवादीले समेत द ड कायिविधलाई सहज र सरल बनाएको देिखन आउने ।
सजायको ४६ नं. बमोिजम अंश छु ् याउन पाउने
मािथ िववेचना ग रएका आधार कारण र
गरी िमित २०४५।४।२४ मा फै सला भएको भ ने माणह समेतबाट पनु रावेदक वादी ितवादीह को
मा न िम ने अव था नदेिखँदा ततु मु ाका मूल अंिशयार ५ जना भएकोमा २ अंिशयार देवकुमारी
स दभमा ाङ् यायको िस ा त आकिषत हनस ने र वालाराज पा डेले अंश हक छु ् याई सके को
नदेिखने ।
देिखँदा सव च अदालतको िमित २०४१।२।५ को
पनु रावेदक ितवादीले यस अदालतमा फै सलामा उि लिखत स पि बाट २ अंिशयारको
पनु रावेदन गदा ततु मु ामा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. भाग छु ई सके को हँदा बाँक स पि बाट ३ भागको
८५ नं. को ग भीर िु ट भएको छ । पनु रावेदन १ भाग वादीह ले छु ् याई िलन पाउने ठहर्याएको
अदालत, पाटनबाट भएको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।४।३२ को
द डसजायको ४६ नं. को गलत या या भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
छ । सव च अदालतको फै सलाले पनु ः अक अंश ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
देउ भनेको होइन अंशस ब धी िववादको टुङ्गो इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
लािगसके को छ मा भनेको हो । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. क यटु र: िवके श गरु ागाई
८५ को यव था सरोकारवालाह समेतलाई इित संवत् २०७३ साल वैशाख २९ गते रोज ४ शभु म् ।
ला छ । आमाले अंश मु ा गरी अंश पाई फै सला
५
अि तम भइसके को अव थामा सो स पि बाट अंश स.का.मु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
पाउने छोराह लाई पिन ाङ् ग यायको िस ा त लागू ओम काश िम , ०७०-CR-१०३३, ०७०-CRह छ । पटकपटक मु ा ग ररहनबाट मल
ु क
ु ऐन, १०३४, ०७०-CR-१०३५, ०७०-CR-१३२०
अ.बं. ८५ को कानूनी यव थाले रो दछ । अंश र ०७०-CR-११८६, कत य यान, िव णु साद
मु ाको फै सलाको काया वयन नगरी पनु ः अंश मु ा लािमछाने िव. नेपाल सरकार, ताराजंग लािमछाने
िदएको िफराद खारेज ग रपाउँ भनी िजिकर िलएको िव. नेपाल सरकार, अजुन साद लािमछाने िव. नेपाल
देिख छ । अंश मु ा अि तम िकनारा भइसके पिछ सरकार, रमेश लािमछाने िव. नेपाल सरकार र नेपाल
मल
ु क
ु ऐन, द डसजायको ४६ नं. को कानूनी सरकार िव. अजुन साद लािमछानेसमेत
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िज ला वा य कायालय, नवु ाकोटको यी ितवादीह रामे र लािमछाने र जीवनाथ
मतृ क जानक
ु ा लािमछानेको पो माटम रपोटमा लािमछाने पसेको भ ने अिभयोग दाबी िमिसल संल न
The most probable cause of death is माणह बाट पिु हन आएको नदेिखने ।
cardiopulmonary arrest due to cut-throat
ितवादीह रमेश लािमछाने, ब चु भ ने
भ ने उ लेख भएको देिख छ भने मेरो सहोदर िददी ताराजंग लािमछाने र अजनु लािमछानेको अनस
ु धान
नाताक िज ला नवु ाकोट रातमाटे गा.िव.स. वडा नं.
मको बयानबाट ितवादीह िव णु साद लािमछाने
२ ब ने वष ४० क जानक
ु ा लािमछानेलाई िमित रमेश लािमछाने, ब चु भ ने ताराजंग लािमछाने र
२०६८।३।२ गते राित िनज िददीकै घरिभ धा रलो अजनु लािमछाने अल गै बसी मतृ कलाई ठे गाना तह
हितयार घाँटीमा हार गरी मारेकोले िव णु साद लगाउने भ ने कुराकानी भएको भ ने त य िमिसलबाट
लािमछाने, अजनु लािमछाने, रामे र लािमछाने, देिखन आएको र ितवादी रामे र लािमछाने र
रमेश लािमछाने, ब चु भ ने तारानाथ लािमछाने र जीवनाथ लािमछाने उ कुराकानीमा उपि थत
जीवनाथ लािमछानेसमेत जना ६ लाई कारवाही गरी रहेको वा मतलबमा पसेको भ ने किहँकतैबाट पिु हन
पाउँ भ नेसमेत यहोराको जाहेरी दरखा तसमेत पन नआएकोले िनज ितवादीह रामे र लािमछाने र
आएको देिखँदा मतृ कको मृ यु कत यबाट भएको भ ने जीवनाथ लािमछानेलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
पिु हन आउने ।
महलको १७(३) नं. बमोिजम सजाय गन गरेको सु
अनस
साद नवु ाकोट िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी गरी
ु धानका ममा बिु झएका
अिधकारी, तल
ु ा वज लािमछाने, बलभ नेपाल, ितवादीह रामे र लािमछाने र जीवनाथ लािमछानेले
सशु ीला लािमछाने, के दारनाथ लािमछाने, अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन
मेनक
ु ासमेतका यि ह ले ितवादीह को संल नता अदालत, पाटनको फै सला िनजह को हकमा अ यथा
र स लाहबमोिजम नै मतृ कको ह या भएको भनी गनपन
ु नदेिखने ।
लेखाई िदएको आधार र माणबाट यी ितवादीह
अतः िव ेषण ग रएका आधार कारण र
रमेश लािमछाने, ब चु भ ने ताराजंग लािमछाने र माणह बाट सु नवु ाकोट िज ला अदालतबाट
अजनु लािमछानेको मतृ कलाई मानमा संल नता रहेको ितवादीम येका िव णु साद लािमछानेका हकमा
िथएन भ न निम ने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१)
अनस
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र ितवादीह
ु धानको ममा बिु झएका यि ह
साद अिधकारी, तल
ु ा वज लािमछाने, बलभ रमेश लािमछाने, ब चु भ ने ताराजंग लािमछाने र
नेपाल, सशु ीला लािमछाने, के दारनाथ लािमछाने, अजनु लािमछानेलाई ऐ. यानस ब धीको महलको
मेनक
१६ नं. बमोिजम जनही १२ वष कै द हने ठहर्याई
ु ा लािमछानेसमेतका कसैले पिन यी ितवादीह
रामे र लािमछाने र जीवनाथ लािमछानेसमेत मतृ क िमित २०६९।८।२१ मा भएको फै सला सदर
जानक
ु ा लािमछानेलाई ठे गाना तह लगाउने स लाहमा हने र ितवादीह रामे र लािमछाने र जीवनाथ
उपि थत रहेको वा यो यसरी मतलबमा पसेको भ ने लािमछानेको हकमा ऐ. यानस ब धीको १७(३) नं.
िकटानी गरेको देिखँदनै । यानस ब धीको महलको बमोिजम जनही ३ वष कै द हने ठहर्याएकोमा उ
१७(३) नं. बमोिजम मत स लाहमा पसी मान ठाउँमा फै सला सो हदस म निमलेकोले के ही उ टी भई िनज
गई के ही नगरी हे ररहने र अ िकिसमको मतलबमा ितवादीह रामे र लािमछाने र जीवनाथ लािमछानेले
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आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर्याएको गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट भएको िमित
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।५।४ को २०६७।१२।२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक हने ।
ितवादीह िव णु साद लािमछाने, रमेश लािमछाने,
ितवादीको मतृ कलाई मानपनस
मको पूव
ु
ब चु भ ने ताराजंग लािमछाने र अजनु लािमछाने तथा रसइवी र योजना रहेको नदेिखएको, सावजिनक
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर स पि को सरु ाको िवषयमा छलफल हँदा मतृ क
पु न नस ने ।
र ितवादीबीच िववाद भई उठे को रसको कारण
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गदा सोही चोटबाट
क यटु र: िवके श गरु ागाई
मतृ कको मृ यु भएको, ितवादीको पूवआचरण
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शभु म् । खराब िथयो भनी कसैबाट पिन पोल हन नसके को
६
अव थासमेतलाई ि गत गदा ितवादीलाई
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखँदा
ओम काश िम , ०६८-CR-०१८३, कत य यान, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनजलाई १५ (प ) वष मा
दीपक पाइज िव. नेपाल सरकार
कै द सजाय गन उपयु हने नदेिखई िनज ितवादी
सामा य समझ भएको यि ले टाउको दीपक पाईजालाई सोहीबमोिजम १५ (प ) वष कै द
ज तो संवेदनशील ठाउँमा बाँसको लाठाले सजाय हने ।
िहकाउँदा मािनस मनस छ भनी बु न स ने नै इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ह छ । पूव रसइवी नभएको र मतृ कलाई मान पूवयोजना क यटु र: िवके श गरु ागाई
बनाएको नभए पिन मतृ कले िव ालयको परु ाना इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
ज तापाता लगेको िवषयमा ितवादीले वारदातको िदन
७
िबहानदेिख मतृ कसँग िनहँ खो दै आएका र िदउसो स.का.म.ु . या. ी सुशीला काक र मा. या. ी
सोही रसइवीले मतृ कको टाउको ज तो संवेदनशील जगदीश शमा पौडेल, ०७२-RC-०१३६, ०७०ठाउँमा बाँसको टेको ज तो जोिखमी िचजले हार CR-१२८४, कत य यान, नेपाल सरकार िव. धम
गरेको भ ने घटनाको य दश को पमा रहेका नेपाली (आउजी), नेपाल सरकार िव. धम नेपाली
मािनसह ले िकटानी पोल गरेको देिखँदा िनज (आउजी) समेत
ितवादीले मतृ कलाई मान मनसायले नहानेको हँदा
ितवादी धम नेपाली (आउजी) कत य गरी
कम सजाय हनपु न भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग योगे बहादरु शाहलाई मारेकोमा इ कार रहे पिन
सहमत हन सिकएन । तसथ पनु रावेदन अदालत, आफू र मतृ क योगे बहादरु शाहबीच वादिववाद
बटु वलको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
भएको, मतृ क योगे बहादरु शाहले आफूलाई कुटेको
अतः उि लिखत त य तथा आधार कारण बदला िलन साथीभाइ बटुली ठकुरी (योगे )
माणबाट ितवादी दीपक पाइजालाई मल
ु क
ु ऐन, लाई मार भनी लखेट्दै गएको त यलाई वीकार गरेकै
यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. बमोिजम देिख छ । ततु वारदातमा य दश सा ीको अभाव
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी भएको सु रहेको देिखए तापिन सम घटना एवम् प रि थितज य
या दी िज ला अदालतको फै सलालाई सदर माणको मू याङ् कन गदा मतृ क र ितवादीबीच
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वादिववाद भएको त य थािपत हन,ु ितवादी धम माणको अभावमा ितवादी अज बर े लाई
नेपाली (आउजी) आ ना साथीह को हलसमेत िलई कसरु दार ठहर गरी सजाय गनु फौजदारी यायको
मतृ कलाई मार मार भनी लखेट्दै जानु र मतृ कको लास िस ा तिवपरीत हने हँदा िनज ितवादी अज बर
कत यबाट मरेको अव थामा फे ला पनु तथा मौकामा े लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठहर्याएको
रगत लागेको लाठी र ढुंगा बरामद भएको समेतका सु बाजरु ा िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन
त यले धम नेपाली (आउजी) को मतृ क योगे बहादरु ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट भएको
शाहलाई मानमा
ु संल नता रहेको ट हन आउने हँदा फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
यस अव थामा िनज ितवादी धम आउजी नेपालीको
ितवादी भीमबहादरु साउद र मोहन भ ने
उ आपरािधक काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महे साउद अदालतसम आरोिपत कसरु मा इ कार
महलको १ नं. र १३ (३) नं. बमोिजम प रभािषत रहेका छन् र िनजह को सो इ कारी बयानलाई
कसरु अ तगतको भएकोले िनजलाई ऐ.१३(३) बमोिजम उनीह का सा ी पदमबहादरु साउदले समथन
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको सु गरी बकप ग रिदएको पाइ छ । अिधकार ा
बाजरु ा िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन ठहर अिधकारीसम गरेको िनराधार पोलको आधारमा मा
गरी पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट भएको फै सला यी ितवादी भीमबहादरु साउद र महे साउदलाई
िनज ितवादी धम आउजी नेपालीको हकमा िमलेकै कसरु दार ठहर गनु यायोिचत नदेिखँदा ितवादीह
देिखँदा अ यथा प रवतन गनपन
भीमबहादरु साउद र मोहन भ ने महे साउदलाई
ु नदेिखने ।
के वल वारदातका िदनमा मतृ कसँगै आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी सु बाजरु ा
िहँडेका कारण शङ् काको भरमा ितवादी य रंिजत िज ला अदालतले गरेको फै सलालाई सदर गन
के .सी. र गोपाल िसंह बोहरा िव जाहेरी िदएको ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, िदपायलको फै सला
देिख छ । व तिु थित र घटना िववरण कागजका िमलेकै देिखन आउने ।
मािनसको भनाइसमेत शङ् कामा आधा रत रहेको
ितवादी भिगराम िघिमरे र कमल
पाइ छ । ठोस र त ययु माणको अभावमा कत य िसंहसमेतको ततु वारदातमा संल नता रहेको त य
यानज तो ग भीर कृितको फौजदारी मु ामा कही ँकतैबाट पिु हन नसके को अव थामा यान ज तो
के वल शङ् काको भरमा परेको जाहेरी र अिभयोग ग भीर फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर गनु यायोिचत
प को आधारमा मा यी ितवादीह लाई सजाय देिखएन । तसथ िनज ितवादीह भिगराम िघिमरे
गनु यायोिचत नदेिखँदा ितवादीह रंिजत के .सी. र कमल िसंह बोहरालाई आरोिपत कसरु सजायबाट
र गोपाल िसंह बोहराको हकमा सु बाजरु ा िज ला सफाइ िदनेगरी सु बाजरु ा िज ला अदालतले गरेको
अदालतले गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सु बाजरु ा फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन ठहर गरी िदपायलको फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा प रवतन
पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट भएको फै सला गनपन
ु नदेिखने ।
िमलेकै देिखने ।
तसथ उि लिखत त य एवम् िव ेषण
ितवादी अज बर े उपरको अिभयोग ग रएका आधार कारण र माणबाट ितवादी धम
मािणत हने ठोस त य माण वादी नेपाल सरकारले आउजी (नेपाली) ले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
अदालतसम पेस गन सके को नदेिखँदा ठोस त ययु
महलको १३ (३) नं. बमोिजमको आपरािधक कसरु
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गरेको त य प रि थितज य माणबाट पिु भई एवम् ितवादीको आिथक अव थासमेतलाई िवचार
िनजलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय ठहर हने र गदा अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार जबरज ती करणीको
अ य ितवादीह रंिजत के .सी., गोपाल िसंह बोहरा, महलको १० नं. बमोिजम ितवादी दीप बाजे भ ने
कमल िसंह बोहरा, िभमबहादरु साउद, मोहन भ ने धनु साद पौडेलबाट पीिडत ‘कालीमाटी ’ लाई .
महे साउद, भिगराम िघिमरे, गोपाल भ ने अज बर ५०,०००/- ितपूितबापत भराइिदने गरी पनु रावेदन
े समेतका हकमा अिभयोग दाबी पिु हन नस ने अदालतबाट भएको फै सला उपयु नै हने देिखन
ठहर्याएको सु बाजरु ा िज ला अदालतको फै सला आउने ।
सदर हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम्
िमित २०७०।६।१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा माणबाट ितवादी दीप बाजे भ ने धनु साद
सदर हने ठहछ । ितवादी धम आउजी नेपालीलाई पौडेलले जबरज ती करणीको उ ोग गरेकोले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ४ नं. बमोिजम िनजलाई ६ वष कै द सजाय हने ठहर्याएको काठमाड
लास जाँच भई नस दै दबाउनका मतलबले लास फा ने िज ला अदालतको फै सलालाई उ टी गरी ितवादी
कायसमेत गरेकाले थप ६ मिहना कै द सजायसमेत दीप बाजे भ ने धनु साद पौडेललाई अिभयोग
ग रपाउँ तथा अ य ितवादीह लाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको १ नं.
माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल बमोिजमको अिभयोगमा ऐ.को ३(१) नं. बमोिजम १०
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
वष कै द सजाय हने र िनज ितवादीबाट सोही महलको
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
१० नं. बमोिजम . ५०,०००।- ितपूितबापत
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
पीिडतलाई भराइिदने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत,
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २८ गते रोज ३ शभु म् । पाटनबाट िमित २०७०/१०/७ मा भएको फै सला
८
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
स.का.म.ु . या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी इजलास अिधकृत: रामु शमा
देवे गोपाल े , ०७०-CR-१७२७, जबरज ती क यटु र: िसजन रे मी
करणी, दीप बाजे भ ने धुन साद पौडेल िव. नेपाल इित संवत् २०७३ साल जेठ १७ गते रोज २ शभु म् ।
सरकार
ततु वारदातमा पीिडतको उमेर ६ वषको
इजलास नं. १
देिखएको छ । यसका साथै पीिडत िव
ितवादीले
कुनै िहंसा वा कुटिपट गरेको देिखँदनै । पीिडतको मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
शरीरको अ य भागमा कुनै चोटपटकसमेत लागेको गोपाल े , ०६८-CR-०१२४, कत य यान,
देिखँदैन । क याजाली यातेको, वाबको रपोटमा कणबहादुर थापामगरसमेत िव. नेपाल सरकार
के ही नभेिटएकोबाट िलङ् ग पूण वेश गरेको भ ने
पो टमाटम गदा नाकबाट रगत आएको
अव था नभएकोसमेतको आधारह बाट ितवादी नदेिखएको र शरीरको अ य भागमा र शरीरको अ य
दीप बाजे भ ने धनु साद पौडेललाई जबरज ती भागमा घाउ चोट नभएको, साथै शव परी णबाट
करणीको महलको ३ को देहाय (१) नं. बमोिजम १० मृ यक
ु ो कारण नखल
ु ेको हँदा िभसेरा गन पठाइएको
वष कै द सजाय हन तथा पीिडतलाई पु न गएको ित हो । िभसेरा परी णबाट पिन िवषादी सेवन गरेको
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खु न नआएकोले मृ यक
ु ो कारण खल
ु ाउन नसके को पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको फै सला मनािसब देिखन
भनी शव परी ण गन डा. िवकासराज थापाले बकप नआउने ।
गरेको देिख छ । यसरी मतृ क खड् कबहादरु िसंहको
अत: उि लिखत िववेचना, त य र माणबाट
मृ यु के कुन कारणबाट भएको भ ने नखु नक
ु ा पनु रावेदक ितवादीह िनद ष भएको पिु हन
अित र पनु रावेदक ितवादीको कत यबाट मतृ कको आएको हँदा पनु रावेदक ितवादी कणबहादरु थापा र
मृ यु भएको भ ने शङ् कारिहत माण िमिसल सामेल भपु े बहादरु च दलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
रहेको पाइएन । य तो संिद धताको अव थामा जाहेरी १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
यहोरा अ य वत र संकिलत माणबाट समिथत हने गरी भएको सख
ु त िज ला अदालतको फै सला
नभएस म मतृ कको मृ यु ितवादीह कै कत यबाट सदर हने ठहर गरी पनु रावदेन अदालत, सख
ु तबाट
भएको भनी अनमु ान गन िम ने नदेिखने ।
िमित २०६८।१।१२ मा भएको फै सला िमलेको
यान मारेको भ ने मु ामा सजाय नदेिखएकोले उ टी भई पनु रावेदक ितवादीह
हनल
ु ाई मनसाय त वको मह वपूण भूिमका रहन कणबहादरु थापा र भपु े बहादरु च दले अिभयोग माग
जा छ । मनसायबमोिजमको काय यवहारबाट देिखनु दाबीबाट सफाइ पाउने ।
पदछ । मनसाय िथयो िथएन भ ने कुरा सोहीअनु प इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
अिभयु को काय स प न भए नभएको त यबाट क यटु र: रामशरण ितिमि सना
मािणत हनपु छ । ततु वारदातका स ब धमा पेस इित संवत् २०७२ साल माघ ४ गते रोज २ शभु म् ।
भएका माण र स ब कानूनी यव थासमेतको
मू याङ् कन गदा अिभयु को आपरािधक काय
इजलास नं. २
एवम् कसरु ख बीर हने कृितको माण पेस हन
सके को देिखँदनै । मतृ कको कारणमा संिद धता रहेको
१
पाइ छ । पनु रावेदक ितवादीह र मतृ कको मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
स ब धबाट यानै िलनपु नस मको अव था देिखएको गोपाल े , ०७२-WO-१११२, उ ेषण / परमादेश,
छै न । वारदात थलमा सँगै बसेका ेमबहादरु च द, रजिनशकुमार राय िव. िवशेष अदालत, काठमाड समेत
खड् कबहादरु च दसमेतका यि ह को भनाइबाट
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. को कानूनी
मतृ कको मृ यु पनु रावेदक ितवादीह का कारणबाट यव था हेदा याद सूचना जारी भएको स बि धत
भएको भ ने नदेिखएको र मौकामा बिु झएका ह रबहादरु
यि फे ला परेमा फे ला पारी स बि धत यि लाई
च द, अमतृ ा च द, वीरबहादरु च दसमेतका याद िलई जाने सरकारी कमचारीले िचनेको अव थामा
यि ह ले ितवादीह को कारणबाट मतृ कको स बि धत यि लाई जहाँ पिन याद बझ
ु ाई तामेल गन
मृ यु भएको होइन भनी गरेको कागजसमेतका स ब सिकने देिखयो । तर स बि धत यि निचनेको वा फे ला
माणबाट ितवादीह को कसरु अपराधमा संल नता नपरेको अव थामा स बि धत यि को घर डेरा प ा
रहेको भ ने व तिु न माणबाट शङ् कारिहत पमा लगाई स बि धत यि लाई याद बझ
ु ाई तामेल गदा
पिु हन नआएकोले पनु रावेदक ितवादीह लाई वा स बि धत यि फे ला नपरी एकासगोलका उमेर
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ नं. िवपरीतको पगु ेका यि लाई याद बझ
ु ाई तामेल गदा स बि धत
कसरु अपराधमा ऐ. १३(३) बमोिजम सजाय गरेको गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको सद य वा
12

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, साउन - १
सिचव र अ थानीय दईु जना भलादमी
् रोहबरमा र उ फै सलाले लागेको ६ मिहना कै द र ज रवाना
राखी याद तामेल भएमा मा रीतपूवक तामेल भएको
.३,१९,२५०।- बापत िवशेष अदालत, काठमाड ले
मािनने कानूनी यव था रहेको देिखयो । यस कार िमित २०७३।३।५ मा कै द ठे क कारागार कायालय,
सरकारी कमचारीले िचनेर याद बझ
ु ाएको अव थामा जग नाथदेवल काठमाड मा थनु ामा रा न पठाएको
बाहेक याद तामेल गदा थानीय िनकायको ितिनिध कै दी पज
ु समेत िनवेदकको हकमा स म कानूनस मत
र दईु जना थानीय भलादमी
् रोहबरमा रा नु पन नहँदा िनवेदन मागबमोिजम िनजको हकमा स म मा
कानूनी यव था रहेको देिखयो । यो याद तामेली तामेली याद, फै सलालगायतका कै दी पज
ु समेत
ि यामा अवल बन हने वेि छक यव था नभई उ ेषणको आदेशले बदर भई िनवेदक रजिनशकुमार
बा या मक पमा पूरा गनपन
ु कायिविधगत कानूनी रायलाई गैरकानूनी थनु ाबाट मु गरी ततु मु ाको
रहेको कुरा याद तामेल स ब धमा रोहबरमा कारवाही र िकनारा गन योजनको लािग िनवेदकलाई
रा नेस ब धी मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको िवशेष अदालत, काठमाड मा उपि थत गराई िदनु
११० नं. को उ कानूनी यव थामा “र” भ ने भनी कारागार कायालय, जग नाथदेवल काठमाड मा
श दावलीको योगबाट प हन आउने ।
लेखी पठाउने र िनवेदकलाई थनु ामा रहेको कारागार
तामेली यादमा दईु जना थानीय यि को कायालयबाट िवशेष अदालत, काठमाड मा उपि थत
उपि थित परे पिन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं. को याद गराएप ात् ततु मु ाको कारवाही िकनारा गनु भनी
तामेलीस ब धी कानूनी यव थाअनस
ु ार स बि धत िवशेष अदालत, काठमाड का नाममा परमादेशको
गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको सद य वा आदेशसमेत जारी हने ।
सिचवलाई समेत अिनवाय पमा रोहबरमा रा नु पन इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
ह छ । तर, तामेली यादमा थानीय िनकायको सद य क यटु र: अिभषेककुमार राय
वा सिचवलाई रोहबरमा राखेको नदेिखँदा रीतपूवक इित संवत् २०७३ साल साउन १२ गते रोज ४ शभु म् ।
याद तामेल भएको हो भनी मा न सिकने अव था
§ यसै लगाउको ०७२-WH-००७८,
नरहने ।
ब दी य ीकरण, रजिनश कुमार राय िव.
बेरीतपूवक तामेल भएको यादलाई
िवशेष अदालत, काठमाड समेत भएको
अड् डाले बदर गरी पनु ः याद जारी गरी रीतपूवक
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
तामेल गराई ितवादीलाई सनु वु ाइको मौका िदई
२
त य, कानून र माणको आधारमा िनणय गनपन
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
ु
देिखँदा यी रट िनवेदक रजिनशकुमार रायउपर िवशेष गोपाल े , ०६७-CI-११३६, अंश दता, भावती
अदालत, काठमाड मा दायर भएको ाचार मु ामा देवी सोना रन िव. राम दुलारी देवी सोना रनसमेत
िनजका नाममा जारी भई िमित २०७१।१०।१५
नातामा िववाद उठेपिछ यिकन गनका लािग
मा तामेल भएको याद बेरीतको देिखई िनजले उ
सव थम वादी ितवादीबाट बयान िलनपु न, बयान
मु ामा सनु वु ाइको मौका पाएको नदेिखँदा िनजका गन ममा नातासँग स बि धत कुनै कागज माण
नाममा तामेल भएको उ याद र सो यादका पेस हन आएमा सोसमेत अ.बं.७८ नं. बमोिजम एक
आधारमा िनजलाई फरारी देखाई िवशेष अदालत, अकालाई देखाई सनु ाई िमिसलबाट देिखएको त य र
काठमाड बाट िमित २०७२।२।२७ मा भएको फै सला माणका आधारमा वादी र ितवादीबीचमा अंिशयार
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नाता स ब ध रहे नरहेको िनणय गनपन
ु देिखन तत्स ब धमा रहेका कानूनी ावधान र मु ाको
आउँछ । उपयु बमोिजमको िविध र ि या ारा रोहसमेतमा भर पन ।
नाताको िववाद समाधान गरेपिछ मा यायकताले
मु ामा इ साफ गनपन
ह सँग स बि धत
ु
अंशतफको वादी दाबी पु ने नपु ने के हो िनणय कुनै माण बु न सु अदालतले छुटाएको देिखएमा
गनपन
ु । परेकै अंश मु ाबाट वादी ितवादीको बयान पनु रावेदनकै रोहबाट अ.बं. ७८ नं. बमोिजम वादीको
िलई सो बयान वादी र ितवादीको पमा अदालतले माणको कागज ितवादीलाई र ितवादीको माणको
हण गदछ । बयानमा उि लिखत सबतु माण पिन कागज वादीलाई स कलै देखाई स े िकत वा
बु ने काम ह छ । यस कार अंशज तो देवानी मु ाको जालसाजी के हो सो स ब धमा बयान गराई पनु रावेदन
एउटै िमिसलबाट नाता कायम फौजदारी मु ाको उठान सु ने अदालतबाट माण बझ
ु ी िनणय ग र छ । य तो
भई यसतफ पिन फै सलामा बोिलनु पन ह छ । तर, यस अव थामा िनणय गन त लो अदालतमा पठाउन
मु ामा ितवादीह ले वादीउपर दो ो िववाह गरेको िम दैन । त लो अदालतले बु न छुटाएका माणसमेत
भनी नातामा िववाद देखाएपिछ िज ला अदालतबाट बझ
ु ी िनणय गन अिधकार याय शासन ऐन, २०४८
नाता यिकनका लािग वादी ितवादीको बयान गराउने, को दफा १४ को देहाय (ग) ले पनु रावेदन सु ने
सोसँग स ब माण भए पेस गन मौका िदने र पेस अदालतलाई दान गरेको देिख छ र पनु रावेदन तहमै
हन आएका माण एकअकालाई सनु ाउने ज ता यो िनणय हनपु न । नाता कायम ज तो िववादको
कानूनले तोके बमोिजमका कायिविधह को अवल बन िन पण गन सु तह िज ला अदालत नै हो । नाता
नै नगरी वादीले दो ो िववाह गरेको भ ने िन कषमा कायमतफ वादी ितवादीको पमा प िवप ह का
पगु ी अंश पाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने ठहर बयानह भई िनजह ले माण पेस गरेमा पेस भएका
गरेको देिखँदा कानूनको उिचत ि याको प रपालन माणह को परी णसमेत हने हँदा य तो माण बु ने
िज ला तथा पनु रावेदन अदालतह बाट भएको देिखन काय गन छुटाई सु ले िविधवत् िनणय नगरी सके को
आएन । यस कार कानूनले अिनवाय पमा प रपालन छु ै वा िवषयमा माण बझ
ु ी िनणय गन अिधकार
गनपन
ु कायिविध पूरा गरी नाताकायमतफ फौजदारी पनु रावेदनको रोहमा इ साफ जाँच गन अदालतको
मु ाको उठान नै नगरी अंश स ब धमा भएको िज ला नभई सु अदालतको अिधकार े मा पदछ । य ता
तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको देिखन कृितका िववादमा पनु रावेदन सु ने अदालतले
नआउने । मातहतको अदालतबाट कायिविधगत िु ट पनु रावेदनको रोहमा माण बझ
ु ी िनणय गरेमा संकलन
गरी भएको फै सला निमलेको अव थामा पनु रावेदनको भएका सबदु माणको ख डन गरी पनु रावेदन गन
रोहबाट हे रँदा परु याउन
्
ु पन कायिविध पूरा गरी जे जो पाउने हक अिधकारबाट प वि चत हन पु ने ।
िनणय गन पन हो यो ग रनु पछ वा उ कायिविध
ततु मु ामा अंशस ब धी देवानी कृितको
पूरा गरी पनु ः इ साफ गन योजनाथ निमलेको फै सला िववादमा वादी भावती देवी राघव साद सोनारको
बदर गरी मातहतको अदालतमा पठाउनु पन हो भ ने ीमती नाता नपन भनी ितउ रबाट उठेको फौजदारी
िवषयमा नै िवचार ग रनु पन हन आयो । ि यागत
मा अ.बं. ८० नं. समेत अनस
ु ार वादी ितवादीलाई
कायिविध पूरा गरी िनणय गन तल पठाउने हो वा बयान गराउने, माण पेस गन मौका िदने र पेस भएका
पनु रावेदनकै रोहबाट कायिविध पूरा गरी यथोिचत माणको परी ण गनसमेतका बा या मक पमा
िनणय गनपन
ु हो भ ने िवषय िनणय ग रने िवषयव त,ु पालन गनपन
ु कानूनी कायिविध अनशु रण गरी माण
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संकलन गरी िविधवत् नाता कायमको मु ा उठानै दाउरा िचन नमानेको कारणले मतृ कले ितवादीलाई
नगरी पनु रावेदक वादी भावती देवी व.राघव साद ला ीले हानी भडुँ ी फुटाइिद छु भनी नाङ् लोले हार
सोनारको लो ने नरहेको भनी अंशको वादी दाबी गरेको र ितवादीले मतृ कको टाउकोमा दाउरा हार
नपु ने ठहर गरेको पसा िज ला अदालतको िमित गरेको देिख छ । यसरी ितवादीले त काल आवेगमा
२०६५।५।४ को फै सला पनु रावेदनको रोहमा इ साफ आई हार गरेको दाउराको चोटबाट मतृ कको मृ यु
जाँच गदासमेत सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, भएको वारदातको घटना मबाट देिखँदा िनजको कसरु
हेट डाबाट िमित २०६७।३।२५ मा भएको फै सलामा यानस ब धीको महलको १४ नं. को प रिधिभ को
अ.बं. ८० नं. र १९२ नं. को य कानूनी िु ट रही आवेश े रत देिखन आउने ।
िमलेको नदेिखँदा बदर गनपन
ितवादी िच मान राईले आ नो उमेर १६
ु हन आउने ।
तसथ, मािथ उि लिखत आधार र कारणबाट वष भनी अनस
ु धान अिधकारीसम भने तापिन
सु पसा िज ला अदालतको िमित २०६५।५।४ र अदालतसम बयान गदा आ नो उमेर १५ वष भनी
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित ०६७।३।२५ को लेखाई िदएको पाइ छ । जाहेरी दरखा तमा र अिभयोग
फै सला बदर ग रिदएको छ । अब अनपु ि थत प लाई प मा िनजको उमेर १६ वष उ लेख भएको छ ।
िझकाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.८० नं. अनु प नातामा बयान अिभयोग लगाइएको ितवादीको उमेर साबालक हो
गराई जो जे बु नपु छ बझ
ु ी िमिसल ा भई दता भएको भ ने पिु गन माणको भार माण ऐन, २०३१ को
िमितले ६ मिहनािभ फै सला गनु भनी उपि थत प दफा २५ बमोिजम वादी प मा रह छ । तर वादी प ले
िवप लाई सु पसा िज ला अदालतको तारेख तोक िनजको उमेर स ब धमा कुनै त यगत माण संकलन
सु िमिसलसमेत पठाई िदने ।
गरी अिभयोगबमोिजमको उमेर मािणत गन सके को
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
पाइँदैन । अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम
क यटु र: अिभषेककुमार राय
भएको बयानमा पथृ कता भएमा अदालतको बयानलाई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभु म् । नै िव सनीय र हणशील मा नु पन ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
तसथ ितवादी िच मान राईले कसरु गरेको
ु ार
फै सला भएका छन्:
पिु भएको, िनजको कसरु यानस ब धीको महलको
§ ०६७-CR-०९६०, बेइ जती, भावती १४ नं. अ तगतको आवेश े रत भएको र उमेरले िनज
देवी सोना रन िव. पारस साह सोना रनसमेत नाबालक देिखँदा सो १४ नं. बमोिजम ितवादीलाई
§ ०६७-CR०९६१, बेइ जती, भावती देवी १० वष कै द सजाय हनेमा बालबािलकास ब धी ऐन,
सोना रन िव. रामदुलारी देवी सोना रनसमेत २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सोको आधा ५ वष
३
कै द हने गरी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
२०६७।९।२१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-००५६, कत य यान, हने ।
नेपाल सरकार िव. िच मान राई
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड् याल
मतृ क टेकबहादरु राई बाबु र ितवादी िच मान क यटु र: मि दरा रानाभाट
राई मतृ कका छोरा हन् । बाबल
ु े छोरालाई भनेबमोिजम इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
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गज
ु ारी बसेको कुरा िवप ीको िलिखत जवाफबाट
इजलास नं. ३
देिख छ । उ कुरालाई िनवेदकह ले अ यथा भ न
सके को देिखँदैन । यस कार ब डा मचु ु का ाकृितक
१
यायको िस ा तिवपरीत नदेिखई कानूनस मत
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देिखनक
ु ो अित र ब डा मचु ु काबमोिजमका
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-WO-१३१३, ज गा िवप ी मालपोत कायालय, बाराको िमित
उ ेषण / परमादेश, भागवत राउत िव. पुनरावेदन २०७०।२।२८ को िट पणी आदेशले अंश पाएका
हेट डासमेत
ज गाह को िक ाकाट भई िवप ी ह रशंकर साद
फै सलाबमोिजमको काया वयन गदा वा चलन यादवको नाममा दािखल दता भइसके को भ ने कुरा
चलाउँदासमेतको अव थामा अदालतले कानून ारा िवप ी मालपोत कायालयको िलिखत जवाफबाट
िनदिशत कानूनी यव थाको अनशु रण गनपदछ
ु । अंश देिखएकोले िमित २०६९।१०।१६ को ब डा मचु ु का
मु ामा यी िनवेदकह ले सु याद गज
ु ारी बसेकोले र पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०।२।९
पनु रावेदनको याद िदनु नपन भनी यहोरा उ लेख को आदेश िनवेदन मागबमोिजम बदर गन िम ने
भएबाट पनु रावेदन नपरी अंश मु ा अि तम भएर बसेको देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
देिख छ । अंश मु ाले अंिशयारको अंश हकलाई सिु नि त इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
गदछ । अदालतले फै सलाबमोिजम ब डा गरी अंश हक क यटु रः रमेश आचाय
चलनमा याउने हो । िनवेदकह ले आफूह को इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभु म् ।
उपि थितबेगर भएको ब डा मचु ु का बदरयो य छ
२
भ ने त य उजागर गरेको देिख छ । तर सो ब डा मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
मचु ु का के कुन कारणले बदर ग रनु पन हो भ ने कुरा गोपाल े , ०६८-CR-०१४२, लागु औषध (खैरो
ठोस पमा देखाउन र भ न सके को देिखँदैन । थमतः हेरोइन), नेपाल सरकार िव. लालकुमार गु ङसमेत
अंश मु ामा नै ितउ र निफराई बसेका िनवेदकह ले
िवप ी ितवादी कािमल हसैनको हकमा
फै सलाबमोिजम आफै ँ ले अ सर भई वादी िवप ीलाई िवचार गदा स.वा.फौ.प.ु नं. १३८५ को लागु औषध
अंश भाग छुट्याई िदनपु न ह यो भने ि ीयतः आफै ँ मु ामा ितवादीबाट १२० ाम लागु औषध बरामद
अ सर नभए पिन अदालतले अड् डैबाट कानूनबमोिजम भएको र सोही मु ामा िनजलाई १५ (प ) वष कै द
छुट्याएको अंश भागलाई वीकार गरी अंशचलन र पाँच लाख ज रवाना गन गरी भएको सु इ साफ
कायलाई सहजता दान गनपन
ु ह यो । अि तम भएर सदर हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
बसेको फै सला काया वयनको ममा रीतपूवकको छ फै सलाउपर सव च अदालतमा िमित २०६८।५।१९
भने यसमा मािथ लो अदालतले ह त ेप गदन । मा ०६८-CR-०२७५ पनु रावेदन परी अ.बं.९२
ततु िववादमा ब डा मचु ु का हेदा िनवेदकम येका नं.बमोिजम मु ा िफता पाउँ भनी पनु रावेदक ितवादी
ह रनारायण साद यादवबाट वादीले कोट फ कािमल हसैनको सव च अदालतमा िनवेदन परी िमित
िलएको देिख छ भने अका िनवेदक भागवत साद २०७३।१।१६मा मागबमोिजम मु ा िफता भएको
यादव हािजर भई कोट फ . १०,४५४।२५, देिख छ । यसरी लागु औषध मु ामा ितवादीबाट
िमित २०६९।७।२७ मा बझ
ु ाई तोिकएको ता रख १२० ाम लागु औषध बरामद भएको र सोही मु ामा
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िनजलाई १५ (प ) वष कै द र पाँच लाख ज रवाना गन ठहछ । लालकुमार गु ङ र कािमल हसेनको हकमा
गरी भएको फै सला अि तम भइरहेको र ततु मु ाबाट पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िनजको साथबाट लागु औषध बरामद नहनक
ु ो साथै इजलास अिधकृतः जयराम े
नेपालको अ त रम संिवधान २०६३ को धारा २४(६) क यटु र: िव णदु वे ी े
र द ड सजायको महलको १० नं. ले ठूला सजाय इित संवत् २०७३ साल जेठ ११ गते रोज ३ शभु म् ।
पिछ सानो सजाय नहने कानूनी यव था रहे भएको
३
स दभमा ततु मु ामा यी ितवादीलाई सजाय नहने मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सलालाई गोपाल े , ०६७-CR-१२५६, कत य यान, रमेश
अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
कामतीसमेत िव. नेपाल सरकार
िवप ी ितवादी कािमल हसैनलाई मौकामा
ितवादी रमेश कामती र ललु कामती
पोल गरी प ाउ गन म त गरेको अव था र अिभयोजन अिधकार ा अिधकारीसम र सु अदालतमा समेत
प ले समेत लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा मतृ क अजनु कामतीलाई िसरानीले िथची हात समाई
१८(ग) को कम सजायको दाबी िलएको अव थालाई टेिलफोनको तारले गदनमा कसी अमानवीय तवरले
ि गत गदा उ ऐनको दफा १४(१) (छ)(१) बमोिजम मारेको त यमा सािबत रहेको र सो त य बरामदी तार,
यूनतम . ५,०००।- (पाँच हजार) ज रवाना र ५ मोबाइलका टु ाह , िसरानीसमेतबाट पिु भइरहेको
(पाँच) वष कै द सजाय हनेमा सु अदालतले जनही अव थामा ितवादीको यान मान मनसाय िथएन
४,५००।- (चार हजार पाँच सय) ज रवाना र ४ (चार) भनी यस अदालतमा िदएको पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार
वष कै दको सजाय गन गरेको फै सलालाई सदर गन फै सलामा प रवतन गनपन
ु अव था देिखएन । अतएव
गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलालाई ितवादी यलाई आरोिपत कसरु बाट कसरु दार
अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, राजिवराजले गरेको
लागु औषध िब समेत गनमा समिथत फै सलालाई अ यथा भ न िम ने अव था नदेिखने ।
भइरहेको अव थामा ितवादी िडकबहादरु को हकमा
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १८(ग) सजाय गन ठहर्याएको िसराहा िज ला अदालतको
बमोिजम छुट पाउनको लािग वादी दाबी हनपु छ अिन िमित २०६६।८।२१ को फै सला सदर हने
अदालतले माण िववेक र कानूनको मनसायलाई ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
या या गरी छुट िदनस छ तर जसको उपर छुटको २०६७।१०।१९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
माग नै छै न यसलाई िवना कारण कै द छुट िदएको काय सदर हने ठहछ । पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर
कानूनस मत भ न निम ने ।
पु न नस ने ।
तसथः छुट माग दाबी नै नभएकोमा िनज इजलास अिधकृतः जयराम े
िडकबहादरु गु ङलाई समेत सोबमोिजम कै द वष क यटु र: रमेश आचाय
एक र ज रवाना .५००।– पाँचसय, ज रवाना इित संवत् २०७३ साल जेठ ११ गते रोज ३ शभु म् ।
छुट िदएको हदस म २०६७।२।४ को फै सला के ही
४
उ टी भई कै द वष ५ र ज रवाना .५,०००।– हने मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
ठहछ । अ यमा सो िमितका फै सला सदर हने गोपाल े , ०६९-CR-०३१४ र ०५५०, कत य
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यान, विलराज ईङनाम िव. नेपाल सरकार, सुरे
जयकुमारले अदालतमा गरेको बकप मा मौकाका
से दाङ् ग िव. नेपाल सरकार
कागजको समथन गन नसके को देिखए पिन िबनाआधार
आफूबाट मतृ कउपर छुरी हार भएको होइन माण िनजको मौकाको कागज अमा य गन िम ने
भ ने ितवादी सरु े को पनु रावेदन िजिकर भए पिन देिखँदनै । एकिछनलाई िनज जय कुमारको मौकाको
सहअिभयु विलराजले मौकामा र अदालतमा गरेको कागजलाई बेवा ता गन हो भने पिन िनजबाहेक
बयानमा सरु े ले मतृ कलाई छुरी हार गरेको भनी काशच , मिच र नरेशसमेतका च मिददल
् े
मतृ कले भनेको आफूले य सनु ेको भनी िकटानी मतृ कलाई ितवादी विलराजसमेतले कुटिपट गद
लेखाइिदएको र च मिदद् सा ीह
काशच ले रोडस म याएको र यहाँ पिन कुटिपट गरेको भनी
मौकामा गरेको कागजमा र ितवादी मिच ले प लेखाइिदएको कुरा अखि डत रहेको पाइ छ ।
अदालतमा गरेको बकप मा मतृ कलाई सरु े ले छुरी मतृ कको शरीरमा छुरीको एक हारबाहेक लाठीको चोट
हानेको देखेको भनी उ लेख गरेको पाइ छ । मतृ क र िनलडामसमेत देिखएबाट ती सा ीह को बकप
िदल सादको ितवादी सरु े सँग नै वादिववाद भएको िव सनीय देिखन आउँछ । ितवादी विलराजले
र िनजलाई चपु लाग भनी मतृ कले ह काएको तथा एक मौकामा गरेको कागजमा सरु े लगायतका के टाह ले
झापडसमेत हानेकोले मतृ कलाई होटलबािहर ता ने मतृ कलाई कुटिपट लछारपछार गरी लखेट्दै ईवा
काम भई अ ितवादीभ दा ितवादी सरु े को गा.िव.स. जाने बाटोतफ लगेकाले आफू पिन िनजह का
मतृ कसँग बढी रसइवी रहेको देिख छ । यसरी पिछपिछ गएको भ ने र मा छे म रस यो भाग भाग
मतृ कउपर भएको छुरी हार ितवादी सरु े बाट भनी आफूले कराएको भ ने कुरालाई वीकार गरेकै
भएको भ ने सहअिभयु विलराजको पोल र च मिदद् देिख छ । अदालतको बयानमासमेत आफू
सा ीह को बकप िव सनीय देिखन आउँछ । वारदात थलमा रहेको भ ने कुरालाई यी ितवादी
सबै ितवादीह मतृ कको मृ यमु ा सामूिहक पमा विलराजले वीकार गरेको देिख छ भने ितवादी
िज मेवार रहेको भ ने कुरा ितवादी सरु े को सरु े ले मौकामा र अदालतमा गरेको बयानमा
पनु रावेदन िजिकर तथा िनजको मौका र अदालतमा विलराजसमेतले मतृ कलाई तानी होटलबािहर याई
भएको बयानसमेतबाट खु न आउँछ । यस वारदातको ईवा जाने बाटोको चौतारामा परु याई
् लाठी, बि सङ
ज रया मतृ कले सरु े लाई ह काएको र झापड हानेको र ला ीले समेत कुटिपट गरेको भनी िकटानी लेखाई
कारणबाट हन गएको तथा ितवादी सरु े वारदातको िदएको देिख छ । यसरी ितवादी विलराजसमेतको
मु य कारण भएकोले सु फै सला सदर गन गरेको उपि थितले अ ितवादीको हौसला र बल बढेको,
पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न ितवादी विलराज वयम्बाट पिन मतृ कलाई ता ने,
निम ने ।
वारदात थलमा याउने र मतृ कउपर लाठीसमेत
ितवादी विलराजको पनु रावेदन िजिकरतफ हार भएको कुरा िनिववाद तवरबाट मािणत भएकोले
िवचार गदा च मिदद् काशच , मिच , जयकुमार र अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर्याई मल
ु क
ु
नरेशसमेतका यि ले मौकामा गरेको कागजमा मतृ क ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
िदल सादलाई विलराजसमेतले कुटिपट गरी बािहर सव वसिहत ज मकै द गन गरेको सु फै सलालाई
वारदात थलस म तानी याई कुटिपट गरी रहेको सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको
देखेको भनी प लेखाइिदएको देिख छ । सोम ये फै सलालाई अ यथा भ न िम ने अव था देिखएन,
18

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, साउन - १
सदर हने ।
घटना वारदात दे ने भिनएको वादीको सा ी
अ.बं.१८८नं. बमोिजम य गरेको रायको िदलमाया ब नेतले मतृ क थलबहादरु ब नेतको मृ यु
हकमा िवचार गदा मतृ कको मृ यु ितवादी सरु े कै मतृ कको छोरा मनबहादरु ब नेतको कुटिपटको कारण
छुरी हारबाट भएको देिखए पिन मानपन
ु पूव रसइवी भएको हो । मरणास न हने गरी कुटिपट गरी घडुँ ाले
नरहेको मतृ क आफै ँ नै राितको समयमा ितवादीह
िथची कु ची गएको र सोही कारणले मृ यु भएको हो,
होह ला गरी रहेको ठाउँमा गई िकन हो ह ला गरेको मान िनयतले य तो काय भएको हो । मैले आफै ँ ले
ह ला नगनु भनी आफै ँ भ न गएको अव थामा सरु े
ट पले देखेक हँ भनी अदालतमा आई बकप गरी
से दाङ् ग उ ेिजत भई मतृ कसँग झगडा भएकोमा सरु े
िदएक छन् । य तै वादीकै सा ी िनमला खनालले
से दाङ् गलाई मतृ कले एक झापड हानेको कारणबाट अदालतमा आई ०६९।११।१७ गते िबहान अं.७.३०
वारदात घटना घट् न गएको देिखएको र ितवादीह को बजे मतृ कको छोरा मनबहादरु ब नेतले मतृ कलाई
यान मान पूव मनसाय (Means rea) वा intention कुटिपट गरी टाउको दोबारी मािथबाट पानीपेटमा
नदेिखएको र त कालको प रि थितज य अव थाका मडु ् क ले हानी कुटिपट गरेकाले मतृ कको मृ यु भएको
कारण उ प न आ ोशको कारण वारदात घटना घट् न हो । ५, ७ िमनेट जित कुटिपट भएको हो मैले देखेक
गई सोही चोटपीडाको कारण मतृ कको मृ यु भएको हँ । कुटिपट गदा मतृ कले मख
ु याक याक ३ पटक
अव थालाई िवचार गरी सव वसिहतको ज मकै दको गरेको कारण मृ यु हन गएको हो, खक
ु ु री खो दा
सजाय ितवादीह बलीराज इङ् गनाम र सरु े
अचानक लडेको होइनन् मरे जेल जा छु बाँचे पालन
से दाङ् गलाई गदा चक पन िच मा लागेको कारणले पोषण गछु भनेका हन् । वादीकै सा ी य दश
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाले अ.बं.१८८नं. अनस
ु ार भीममाया ब नेतले पिन सोही िमलानको बकप गरी
कम सजाय गन गरी य गरेको रायस म मनािसब नै िदएक छन् । वादीकै अका सा ी देवीमाया नेपालीले
देिखन आयो । िनज ितवादीह लाई जनही कै द वष पिन मतृ क ब नेतलाई ितवादीले कुटिपट गरी घाँटी
१२ गरेको हदस म के ही चक पन देिखएकोले ितवादी िनमोठी माडमडु पारी निजक भलमा फाली गो
सरु े से दाङको हकमा सोही अ.बं.१८८ नं. बमोिजम जो न गएको भनेक छन् । घटना िववरणमा कागज
कै द वष ११ हने ठहछ । लाठीको हारबाट नै मृ यु गन सोभीतमान काक जाहेरवाला मदन ब नेत,
भएको हो होइन भ ने शङ् काको अव था देिखएकाले मतृ कको उपचार गन भोगे मगर र ितवादीक प नी
विलराजको हकमा कै द वष ८ गदा सजायको मकसद कृ णाकुमारी ब नेतसमेतका सा ीह ले पिन मतृ क
पूरा हने देिखएकाले िनजको हकमा कै द वष ८ हने थलबहादरु ब नेतको मृ यु कालगितले नभई वारदात
ठहछ । पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
घटनाबाटै भएको भ नेस म वीकारै गरी बकप गरेको
इजलास अिधकृतः जयराम े
देिखएबाट मतृ क थलबहादरु ब नेतको मृ यु ियनै
क यटु र: रमेश आचाय
ितवादी मनबहादरु ब नेतको कुटिपट चोटबाट भएको
इित संवत् २०७३ साल जेठ ११ गते रोज ३ शभु म् । कुरा शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन आएको पाइने ।
५
अ.बं.१८८ नं. अनस
ु ार ९ (नौ) वष कै द
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
सजाय गन सु तथा पनु रावेदन अदालतको राय
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-१०८०, कत य यान, मनािसब हो होइन तफ िवचार गदा ततु मु ामा
मनबहादुर ब नेत िव. नेपाल सरकार
घटनाको तु त प ात मतृ कलाई उठाएर घरको
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िसकुवामा लगी सतु ाएर पानी खवु ाउनु बेहोस भएज तो तहक कात गन र मालपोत कायालयले अ य पमा
लागी मतृ कको उपचारको लािग शु बारेका मेिडकल अ यथा गन पाउने हो भने याियक िनणयको च र मा
स चालन गरी ब ने समु न काक लाई फोन गरी र यायपािलका ितको जनआ थामा ितकूल असर
बोलाएकोमा उसको स ा िदउँसो अ.हे.ब.भोगे मगर पनको
ु अित र फै सला अि तमताको िस ा तको मम
घरमा आएर उपचार गन थालेकोसमेतको त यबाट परा त ह छ । यसको साथै प ले फै सलाबाट ा
यान मान मनसाय (Mens rea) वा intention गरेको ितफलको अनभु ूित गन नपाई िववािदत िवषय
नदेिखएको र अपराध हँदाका िमित पूव रसइवी किह यै टुङ्गो नलागी कानूनी शासनको उपहास हन
नहन,ु मतृ क मादक पदाथ सेवन गरेको अव था हन,ु जा छ । स म अदालतबाट भएको फै सला काया वयन
मतृ कको मृ यक
ु ो कारणसमेतको यिकन नहन,ु मतृ क नहनु वा काया वयनमा बाधा िवरोध हनु िविधको
र ितवादीबीच मानपनस
मको पूव रसइवी नरहेको शासन र स य समाजले वीकार गनस ने यायका
ु
त कालको प रि थितज य अव थाका कारण उ प न आधारभूत मू य र मा यताको समेत ितकूल हन
आ ोशको कारण कुटिपटको वारदात घटना घट् न जाने देिख छ । जसरी अदालतले माणको िववेचना
गई सोही कुटिपटको चोटपीडाको कारण मतृ क गरी याय दान गदछ, यसै गरी सोबमोिजम
थलबहादरु ब नेतको मृ यु भएको अव थालाई िवचार भएको फै सलाको संर ण गरी कसैबाट भएको बाधा
गरी सव वसिहतको ज मकै दको सजाय यी ितवादी यवधान हटाई प को हक अिधकारको चलन पिन
मनबहादरु ब नेतलाई गदा चक पन िच मा लागेकोले गराउँदछ । यो अिधकार संिवधान, कानून र यायको
कम सजाय गदा पिन यायको मकसद परू ा हने हँदा मा य िस ा तले यस अदालतलाई दान गरेको
सु तथा पनु रावेदन अदालतले अ.बं.१८८ नं. पाइने ।
अनस
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु ार कम सजाय गन गरी य गरेको रायस म
ु धान
मनािसब नै देिखन आयो । िनज ितवादीलाई कै द आयोग संवैधािनक िनकाय हो । संवैधािनक िनकायले
वष ९ गरेको हदस म के ही चक पन देिखएकोले िनज पिन संिवधान र कानूनले दान गरेको सीमा र हदमा
ितवादी मनबहादरु ब नेतलाई सोही अ.बं.१८८ नं. िसिमत रहनु पन ह छ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
अनस
आयोगमा िववािदत ज गा सावजिनक हो भनी उजरु ी
ु ार ८ (आठ) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े
परेको भए पिहले स बि धत स पि धारकलाई बझ
ु े को
क यटु र: िव णदु ेवी े
भए यस िवषयको वा तिवकता ट हने िथयो । तर
इित संवत् २०७२ साल चैत १६ गते रोज ३ शभु म् । स पि धारक िनवेदकलाई बु दै नबझ
ु ी रो का रा न
६
प ाचार गनु संवैधािनक िनकायको लािग शोभनीय
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
हँदैन । यसैले िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-१०३६, उ ेषण आयोगको प ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत हन
/ परमादेश, नानीमाया के .सी.समेत िव. अि तयार जाने ।
दु पयोग अनुस धान आयोग, टंगालसमेत
का क िज ला अदालतबाट िमित
अदालतबाट तहतह फै सला भई फै सला २०५४।४।२१ मा भएको फै सला र यस अदालतबाट
अि तम भएपिछ िवप ी अि तयार दु पयोग िमित २०६०।१०।२९ मा सोही िवषयव तु समावेश
अनस
ु धान आयोगले सोही िवषयमा अनस
ु धान भएका मु ा अि तम भएर बसेको अव थामा
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िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
अनस
ु धान र तहिककात गन पाउने हँदैन । िवप ी इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग अि तयार इित संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शभु म् ।
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४
को ितब धा मक वा यांशको ख ड (ख) ले तोके को
इजलास नं. ४
सीमाभ दा बािहर जान िम दैन । कानूनले तोके को
सीमा ना ने हो भने कानूनको शासन (Rule of law)
१
मािथ नै चनु ौती भई संिवधान र कानूनको यव था मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
डगमगाउँछ । यसैगरी िवप ी आयोगले े ािधकारको गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-WO-१००७,
अभावमा कुनै िनकाय वा पदािधकारीलाई यसो गनु उ ेषण / परमादेश, रामच शमा िव. सूचना तथा
यसो गनु भ ने परमादेश कृितको आदेश िदन पिन स चार म ालयसमेत
निम ने ।
िनि त पमा याय दान गदा कानून, नीित
आफूसम परेको उजरु ीको स ब धमा (policy), पा र प रणाम आिद सबैको िवचार गन
िवप ी आयोगले स बि धत सरोकारवालालाई बु दै पछ । अझ रटको लािग यो झनै िवचारणीय ह छ ।
नबझ
ु ी यसो गनु वा यसो गनु भनेर अि तम भएर बसेको तर ती सब कुराको िवचार गदासमेत रट जारी हनु
फै सलाको ितकूल प ले ने र आदेश िदँदै जाने हो नपन भनी िवप ीतफका िव ान्ह बाट ततु तक
भने य ता काम कारवाहीले याय शासनकै सम
यायोिचत देिखँदैन । िनवेदकको िनयु बदर गदा
स मतामा शङ् का उ प न भई संवैधािनक र कानूनी उ प न शू यताको प रणाम भयावह हने हँदा रट
यव थामा नै अ यव था िसजना ह छ । संवैधािनक खारेज हनपु छ भ ने िव ान्ह को तक छ तर कानूनको
र कानूनी यव थाको अ ु णता जोगाउने कत य पिन ि या पूरा नगरी भएको िनयिु को प रणाम झन्
यस अदालतको हने ।
भयावह ह छ । यो रट जारी भएपिछ नेपाल सरकारले
मािथ ग रएको िववेचनाबाट िवप ी अि तयार आ नो दािय व पूरा गरी समयमा मनोनयन गन कुनै
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित २०७१।८।१७ बाधा नरहेको र यसरी मनोनयन गरेमा कुनै शू यता
र मालपोत कायालय, का क को िमित २०७२।३।१६ उ प न हन नस ने हँदा दीपक पाठकको मनोनयन
को प अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, बदर गदा झन् भयावह प रणाम उ प न हने भ ने
२०४८ को दफा ४ को ितब धा मक वा यांशको िव ान्ह को तक औिच यपूण नदेिखने ।
ख ड (ख) को िवपरीत भएको हँदा नेपालको अ त रम
कानूनले तोके को ि याको पालन वा
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२), नेपालको अपालनाले िनणयकताको मानिसक व छता वा
संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अ व छता देखाउँछ । यायको सारवान् प बडो
बमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ । गहन र जिटल छ । आजस म यसको िनिववाद जवाफ
अब अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित आउन सके को छै न र यो िमक िवकासमा समेत
२०७१।८।१७ को प ले रो का रहेको ज गाम ये छ । सारवान् िहसाबले सही याय पर्यो परेन भ ने
िक.नं. १५, १८ र १७ का ज गा र घर फुकुवा गन,ु कुरा दैवले जा ने कुरा हो । योगः कमसु कौशलम्
गराउन,ु हक ह ता तरण गन रोक नलगाउनु भनी भिनए ज तै याय ि या, नीित, पा , समय
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इ यािद आधारमा याय स पादन हने हँदा यायलाई ऐन, २०४८ को दफा ६(१)(छ) को रीत नपरु याई
्
यसस ब धी कौशलम् भ न सिक छ । कमयोगी िवप ी दीपक पाठकलाई ेस काउि सलको सद यमा
आ नो ि यामा डटेर बाँक कुरामा िनरपे रहे ज तै मनोनयन गरेको िवप ी नेपाल सरकार (मि तर) को
यायकता पिन याय स पादनको ि यामा इमानदार िमित २०७३।१।१७को िनणय उ षे णको आदेश ारा
र कुशल भए पु छ । यायकताले िमिसलमा रहेको कुरा बदर ग रिदएको छ । उ दफा ६(१)(छ) को ि या
सही पमा बु ने यास गरी जे दे छ यसमा आधा रत परु याई
मनोनयनस ब धी कामकारवाही गनु भनी
्
भई इमानदारीसाथ याय िदने हो । यो इमानदारीको िवप ी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश
बाबजदु कोही सारभूत यायबाट वि चत ह छ भने पिन जारी हने ।
यसको लािग यायकतालाई दोष िदन निम ने ।
इजलास अिधकृत : च काश ितवारी
मनोनयनको लािग कानूनले िसफा रसलाई क यटु र : च दनकुमार म डल
आव यक मानेको अव थामा िवप ी म ालयले इित संवत् २०७३ साल असार २८ गते रोज ३ शभु म् ।
अनौपचा रक छलफललाई पया मा नल
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०८५१, उ ेषण
ु ाई सोझै
कानूनको अव ा भ नपु छ । िसफा रसबेगर भएको
/ परमादेश, रामकुमार रजाल िव. सूचना
मनोनयन िवगतको पर पराको अनशु रण भएको भनी
तथा स चार म ालयसमेत
िववािदत मनोनयनको औिच यलाई िवप ी म ालयले
२
पिु गन खोजेकोलाई पिन िनकै दःु खद् मा नु पछ । मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी चोले
कहाँ कुनकुन सं थासँग क तो अनौपचा रक छलफल शमशेर ज.ब.रा, ०७०-CR-०९५८ र ०७०-CRभयो र िवगतमा के कसरी कसको िनयिु भयो यी ०१०५४, लागु औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार
सब कुरा िलिखत जवाफमा प आउन सके को िव. राजे साद यादव, राजे साद यादव िव.
देिखँदैन । कानूनको शासन भनेको जन उ रदायी नेपाल सरकार
शासन पिन हो । कानूनको शासनमा रा य र यायले
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
गोपनीय मानेबाहेक सरकारी र सावजिनक िनकायका दफा १२ मा कुनै यि का साथमा कुनै लागु औषध
सबै काम कुरा खु ला र पारदश हनु आव यक छ । भएको फे ला परेमा वा िनजले खेती गरेको ज गामा
खु ला र पारदश भएमा मा यसलाई जनताले जाँच गाँजा, अिफम वा कोकाको खेती भइरहेको वा सो
गन र यसको समथन वा िवरोधमा आ नो भनाइ रा न भएको कुराको माण फे ला परेमा वा कुनै लागु
स छन् । यो कानूनको शासनको आधारभूत मा यता औषधको िनमाण वा उ पादनको िनिम चािहने
हो । तर ततु मनोनयनमा यसको पिन अभाव के ही िविध पिु गसके को कुनै पदाथ फे ला परेमा वा
छ । रा यका म ालयलाई कानूनको बल मािन छ । कुनै पदाथबाट लागु औषध उ पादन ग रएपिछ सो
ियनबाट नै कानूनको पालन नभएमा वे छाचा रता पदाथको बाँक रहेको के ही कसर िनजको साथमा
मौलाउँछ । वे छाचा रता, अपारदिशता, कानूनको रािखएको फे ला परेमा य तो पदाथ िनजले यो ऐन,
जानाजान अव ा आिद िनय ण गन र कानूनको र यस ऐनअ तगत बनेको िनयम वा जारी ग रएको
शासन ित जवाफदेही बनाउने गु तर अिभभाराबाट आदेशबमोिजम ा गरेका वा राखेको हो भ ने कुराको
यो अदालत, पि छन निम ने ।
माण िनजले पेस गनपनछ
। य तो माण पेस गन
ु
मािथ उ लेख भएबमोिजम ेस काउि सल नसके मा र अ यथा मािणत भएमा बाहेक िनजले यस
22

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, साउन - १
ऐनअ तगत सजाय हने अपराध गरेको मािननेछ भ ने ितवादीको नाम दताको िक.नं. १६३४ र १६९१
यव थाले सो लागु औषध िनजले कानूनबमोिजम ा को ज गा जफत नगन गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
गरेको वा राखेको भ ने माणको भार िनजकै रहने छ पाटनको फै सला िमलेको नै देिखने ।
अ यथा अपराध मािनने भ ने कानूनी यव थाले यी
तसथ िमिसल संल न कागजातह बाट
ितवादी राजे साद यादवबाट लागु औषध बरामद ितवादी राजे साद यादवलाई लागु औषध
भएकोले कसरु दार हन भ ने देिखयो । उ कानूनी (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)(ङ) र (च)
यव थाबमोिजम ततु मु ा strict liability (िनरपे को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १४ (१)(छ)(३) बमोिजम
दािय व) अ तगतको भएको देिखने ।
१९ (उ नाइस) वष कै द र . २०,००,०००।–
लागु औषधह मबाट बरामद भएको होइन ज रवाना हने र िनजले यस अिघ पिन लागु औषधको
र अिधकार ा अिधकारीसम भएको आ नो बयान कसरु गरेको देिखँदा ऐ.ऐनको दफा १६ ले थप ६
हरीको बलज तीबाट सही गराएको भ ने िनज मिहना कै द र . २५,०००।– ज रवाना हने ठहछ भनी
ितवादीको भनाइबाहेक अ य वत माणबाट पिु
र िनज ितवादीका नाउँको िक.नं. १६३४ र १६९१
गन सके को छै न । लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को ज गा जफत नहने ठहर्याई सु काठमाड िज ला
को दफा १२ र माण ऐन, २०३१ को दफा २७ अदालतले िमित २०६९।४।२९ मा गरेको फै सलालाई
बमोिजम ितवादीले आफूउपर लागेको अिभयोगबाट सदर हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनले
छुटकारा पाउनको लािग सो कुरालाई आ नो िमित २०७०।४।२२ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
माण ारा पिु गनपदछ,
सो काय यी ितवादीले सदर हने ।
ु
गरेको नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
िक.नं. १६३४ र १६९१ को ज गा जफत क यटु र: च दनकुमार म डल
हन अिभयोगदाबी भएकोमा जफत भएन भ ने वादी इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभु म् ।
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा
३
कुनै पिन कसरु भएको छ भनी अिभयोग मागदाबी मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी चोले
गदमा सो दाबी पु न स ै न । सो कसरु भएको भ ने शमशेर ज.ब.रा, ०७०-CR-१३७६ र ०७०-CRव तिु न माण ारा पिु भएको हनपु दछ । िनज १५०७, कत य यान, िललबहादुर खोजासमेत िव.
ितवादीका नाउँमा रहेको उ ज गा कुन िमितमा के नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. मेखबहादुर पुनसमेत
कित रकममा के कित प रमाणको लागु औषध िब
िमिसल सामेल भएको लास कृित मचु ु का
गरी ख रद गरेको र सो रकमबाट दाबीको ज गा ख रद अवलोकन गदा खा डो खनी गाडेको अव थामा
गरेको भ ने व तिु न आधार र कारण अिभयोजन लास फे ला परेको र उ लासमा अनहु ारमा रगत
प बाट खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । माण ऐन, ल पितएको, मख
ु मा काटेको, दाँत झरेको, छाित
२०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मु ामा आ नो पेटमा छाला कोत रएको, दायाँ पाइताला तथा िचउँडो
अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादीको हनेछ र िनधार तथा टाउकाको भागमा काटेको घाउ चोट
भ ने कानूनी यव थाबमोिजम वादी नेपाल सरकारले रहेको तथा करङसमेत भाँि चएको देिखयो । मौकामा
आ नो अिभयोग आ ना माण ारा ततु स दभमा भएको लास परी ण ितवेदनबाट समेत बािहर तथा
मािणत गराउन सके को देिखँदैन । य तो अव थामा िभ ी भागमा समेत अनेकन चोट रही मृ यक
ु ो कारणमा
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Head injury and injury to the lung, liver and मतृ कले भनेको नमा दा पिहला िनजले हात हालेको
spleen भनी राय उ लेख भएको पाइएबाट मतृ क कारण घटना भएको भनी आवेशपूण ि थितको
महावीर पनु को मृ यु वाभािवक पमा भएको नभई िव मानताको िजिकर िलएको पाइ छ । तथािप मनको
कुटिपटको कारण कत यबाट भएको देिखने ।
ि याकलापले नै ितवादीलाई उ िे जत बनाई सामा य
ितवादीह ड बरबहादरु चोचाङ् गी तथा वादिववाद कुटिपट गदा यान मरेको अव थामा
िललबहादरु खोजाको पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा मा यसतफको िजिकर िलनल
ु ाई कानूनस मत
हेदा वारदातको िदन साँझको समयमा साथै बसी र सी मा न सिक छ । यहाँ घटनाको कृित हेदा मतृ कको
खाई पथृ ीमायाको घरबाट िन कने ममा महावीर पनु ले शरीरमा अनिग ती घाउचोट रहेको पाइ छ । करङ
िववाद गरी हात हालेकोले ितवादी िललबहादरु लाई भाँि चएको तथा िफयो, फो सो तथा कलेजो फुट् ने
बोलाई लाठा, ढुङ्गा, लात, मु काले कुटिपट गरी िनघात कुटिपट भएको छ । त काल लासलाई
गदा मरेकोले खो सामा ढुङ्गाले छोपी भोिलप ट लक
ु ाई भोिलप ट थप म त िलई खा टो खनी सो
मेखबहादरु तथा चमबहादरु समेतको सहयोगमा खा टो लासलाई दबाएको अव था छ । यसबाट घटनापिछको
खनी गाडेको हो । पिछ खोजतलासको ममा लास ितवादीको ि याकलापले आवेशपूण ि थितमा
फे ला परेको भनी ितवादी िललबहादरु खोजा तथा भएको कुटिपटमा अक मात् यान मरेको भनी मा न
ड बरबहादरु चोचाङ् गीले कसरु लाई वीकार गरी सिकने ि थित नहँदा ितवादीले यानस ब धीको
मौकामा तथा अदालतमा समेत बयान गरेका छन् । एक महलको १४ नं. बमोिजम सजाय माग गरेको पनु रावेदन
अकालाई पोलापोल गरी यी ितवादीह ले गरेको बयान िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादी मेखबहादरु पनु तथा चमबहादरु खोजाको
सामूिहक पमा भएको कुटिपटबाट महावीर
बयानसँग मेल खाएको देिख छ । यी ितवादीह तथा पनु को मृ यु भएको तथा मृ यक
ु ो कारक हने चोट छाड् ने
मतृ कसमेतले साथै बसी र सी खाएको, त प ात् साथै यि यिकन नभएको अव थामा दवु ै ितवादीह
िन क गएको त यको पिु माणका च कुमारी खोजा ड बरबहादरु चोचाङ् गी तथा िललबहादरु खोजालाई
तथा पथृ ीमाया पनु ले गरेको बकप ले समिथत गरेको यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
छ । जाहेरवालालगायतका अ य माणका यि को ज मकै द तथा लास दबाएतफ ऐ.को ४ नं. ले थप ६
भनाइ तथा ितवादीह को बयानमा उि लिखत मिहना जनही कै द सजाय हने ठहछ भनी पनु रावेदन
थानमा लास बरामद भएको, लास कृित मचु ु काले अदालत, बागलङ
ु ले गरेको फै सला मनािसब भई
समेत ितवादीह ले गरेको बयानलाई पूण पमा िमलेको नै देिखने ।
समथन ग ररहेको पाइ छ । यसरी ितवादीह को
ितवादीह (मेखबहादरु पनु र चमबहादरु
कत यमा परी महावीर पनु को मृ यु भएको भनी चोचाङ् गी) को अ य ितवादीह सरह मतृ कलाई
अदालतमा समेत सािबत भएको तथा िमिसल सामेल कुटिपट गरेको कायमा संल न भएको भनी देिखने
स पूण माणबाट ितवादीको बयान समिथत व तिु न माणको अभावमा घटना अगािड मतृ कसँग
भएको पाइँदा ितवादी ड बरबहादरु चोचाङ् गी तथा बसी र सी खाएको भ ने त यलाई वीकार गरेको मा
िललबहादरु खोजाको कुटिपटको कारण महावीर आधारबाट यी ितवादीह ले स पूण कसरु वीकार
पनु को मृ यु भएको देिखने ।
गरेको भनी स झन िम ने अव था पिन भएन । मतृ क
ितवादीह ले अदालतमा गरेको बयानबाट महावीर पनु लाई मान कायमा यी ितवादीह को
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संल नता रहेको भनी वादी प ले शंकारिहत तवरबाट िनयतले पूवयोजना बनाई कुटिपट भएको ि थित छै न ।
माण परु याई
् आ नो अिभयोग दाबीलाई सं थािपत वारदातमा घातक हितयार पिन योग भएको देिखँदनै ।
गराउन सके को नपाइने ।
ितवादीह २०/२१ वषका किललो उमेर अव थाका
ितवादीह (चमबहादरु चोचाङ् गी र देिख छन् । यी ितवादीह ले अदालतमा समेत कसरु
मेखबहादरु पनु ) लाई यानस ब धीको महलको वीकार गरी याियक ि यालाई म त गरेको तथा
४ नं. बमोिजम सजाय गरेकोतफ िवचार गदा मतृ क आफूले गरेको कायमा प ातापमा रही ितवादीह ले
महावीर पनु को मृ यपु ात् ितवादीह (ड बरबहादरु पनु रावेदन गरेकोसमेत पाइएबाट कानूनबमोिजम
चोचाङ् गी र िललबहादरु खोजा) ले भनेबमोिजम ज मकै दको सजाय गदा चक पन िच ले देखी मल
ु क
ु
मरेको लासलाई खा डो खनी गाडेको त यलाई ऐन, अदालती ब दोव तको १८८ नं. बमोिजम १५
यी ितवादीले मौकाको बयानमा वीकार गरेका वष मा कै द गन गरी पेस भएको पनु रावेदन अदालत,
र पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु मा पनु रावेदन गन बागलङ
ु को राय यायोिचत नै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी मेखबहादरु पनु : वयम्ले सो काय मा गरेको
अतः मािथ उि लिखत कानूनी यव था
भनी पनु रावेदनमा गरेको छ । ितवादी ड बरबहादरु िमिसल संल न कागजातह बाट ितवादीह
चोचाङ् गीको बयानले समेत सो कायलाई पिु गरेको ड बरबहादरु चोचाङ् गी र िललबहादरु खोजालाई
पाइ छ । माणका यि को भनाइबाट समेत लास यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
गाड् ने कायमा मा यी ितवादीह को संल नतालाई सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई सु पवत
पिु भएको अव थामा यानस ब धीको महलको ४ िज ला अदालतले िमित २०६९।६।२५ मा गरेको
नं. ले य तो काय गनलाई ६ मिहना कै द सजाय हने फै सलालाई के ही उ टी गरी िनज ितवादीह लाई
भनी कानूनी यव था गरेको पाइ छ । उ कानूनी यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
यव थाबमोिजम यी ितवादीह चमबहादरु चोचाङ् गी ज मकै दको सजाय हने ठहर्याई यी ितवादीह लाई
र मेखबहादरु पनु लाई यानस ब धीको महलको ४ नं. अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५ वष कै दको सजाय गन
बमोिजम ६ मिहना कै दको सजाय गन गरेको पनु रावेदन र लास दबाएतफ यानस ब धीको ४ नं. बमोिजम
अदालत, बागलङ
ु ले गरेको फै सला िमलेको नै देिखने । जनही थप ६ मिहना कै द हने गरी भएको पनु रावेदन
ितवादीह ड बरबहादरु चोचाङ् गी र अदालत, बागलङ
ु को िमित २०७०।९।३ को फै सला
िललबहादरु खोजालाई यानस ब धीको महलको िमलेको देिखँदा सदर हने ।
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गदा चक पन
ितवादीह मेखबहादरु पनु र चमबहादरु
िच मा लागेको हँदा वारदात, घटनाको कृित हेदा चोचाङ् गीलाई यानस ब धीको महलको १७(३)
मतृ क तथा ितवादीह समेत एकै साथ बसी मादक नं. बमोिजम ३ वष कै द सजाय हने ठहर्याएको सु
पदाथ सेवन गरेका देिख छ । त प ात् ितवादीसँगै पवत िज ला अदालतको फै सलालाई उ टी गरी िनज
िहँडेका मतृ कले भनेको थानमा जान नमा दा ितवादीह लाई सोतफ सफाइ िदएको र मतृ कको
ितवादीम येका ड बरबहादरु सँग िववाद गरी पिहला लास दबाएतफ मा ितवादीह मेखबहादरु पनु र
मतृ कले नै हात हालेको कारण झगडा उ प न भई चमबहादरु चोचाङ् गीलाई यानस ब धीको महलको ४
कुटिपट हँदा महावीर पनु को मृ यु भएको छ । मान नं. बमोिजम जनही ६ मिहना कै द सजाय हने ठहछ भनी
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पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु ले िमित २०७०।९।३ मा सा को पोल दईु जनाको ह या भएको त यसमेतबाट
गरेको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
र यी ितवादीह फरार भएको कारणबाट समिथत
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
भइरहेको र यसलाई यी ितवादीह ले िव थािपत
क यटु र: च दनकुमार म डल
गन नसके को अव थामा यस अदालतले उ बयानको
इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभु म् । िव मा आफै ँ िविभ न तकिवतक ग ररहनु उपयु
हँदैन । तसथ यी ितवादी य मीनबहादरु खनाल र
इजलास नं. ५
इ बहादरु िगरीलाई अिभयोग दाबीको मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. को कसरु मा
१
सोही १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. हने ठहर्याई सु दैलेख िज ला अदालतबाट भएको
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-०१३८, फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको
कत य यान तथा जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार, िमित २०७१।७।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा साधक
िव. मीनबहादुर खनालसमेत
सदर हने ।
ितवादी जीतबहादरु सा को मौका र इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
अदालतमा भएको बयानलाई मा य गरी ितवादी क यटु र: मि जता ढुंगाना
जीतबहादरु लाई अिभयोग दाबीको कसरु गरेको इित संवत् २०७२ साल माघ २९ गते रोज ६ शभु म् ।
ठहर्याई सजाय भएको अव थामा िनजको उ बयानले
२
ितवादीह िव को ठोस माणको प िलएको मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
ह छ । य तो अव थामा उ बयान एक बनावटी पोल चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००८२, कत य
हो भ ने कुराको त ययु माण पेस गरी यसलाई यान, नेपाल सरकार िव. वीरबहादुर तामाङसमेत
ित माणको भार reverse burden of proof को
भूवजीत र पूणदेवी तामाङ एउटै खाटमा
िस ा तअनस
ु ार यी ितवादीह ले िव थािपत गन आई हामीह को एउटै स लाह भई दशरथ र दान
स नु पनमा यी ितवादीह हालस म फरार रही सो बहादरु ले चाइिनज लाइटर बाली दानबहादरु ले बाजे
दािय वलाई पूरा गन सके को देिखँदनै । साधकको रोहमा भूवजीतको घाँटीमा औ ंठी झु ड् याउने कपडाको
पेस हने मु ाह मा फै सला नभएस म ितवादीह ले डोरीले बो न कराउन नस ने गरी कसेका, हात खु ा
जनु सक
ु ै समयमा पिन अदालतमा उपि थत भई चलाएकोले हलचल गन नस ने गरी दशरथले बे सरी
आ नो िजिकर रा न स ने कुरा याय शासन िथचेका र बोजु पूणदेवीको घाँटीमा हेमा तामाङले
ऐनको दफा १० को उपदफा (४) ले यव था गरेकोमा मख
ु थुिनई समाई िथचेकोमा एकै िछनपिछ भूवजीत
सोको पिन यी ितवादीह ले सदपु योग गन सके को र पूणदेवीको मृ यु भएको हो । बाजेले लगाएको
देिखँदैन । त य माण ारा थािपत सहअिभयु को घडी, औ ँठी, िस , बोजल
ु े लगाएको सनु को रङ,
पोल यसै अमा य नहने भनी यस सव च ितलहरी, नगद, चाउचाउ, साबनु , छातासमेत िलई
अदालतबाट कै य मु ाह मा िस ा त ितपादन भई बािहर आई आ-आ नो घरितर गय । यसै बीचमा म
अ य अिभयु ह लाई सजाय भइरहेको पाइ छ । २०६३।३।३ मा ओखलढुङ्गाबाट कटारी जान भनी
यी ितवादीह िव को सहअिभयु जीतबहादरु आउँदा िमलनचोकबाट हरीले उ बोजल
ु े लगाउने
26

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, साउन - १
सनु को रङसिहत प ाउ गरेको हो भनी अिधकार ा गदा ितवादी सरु वीर तामाङ तथा ितवादी वीरबहादरु
अिधकारीसम ितवादी वीरबहादरु तामाङले कसरु तामाङले मतृ कह लाई लटु पाट गरी मान षड् य तथा
गरेको सािबत भई बयान गरेको र अदालतमा बयान कायमा यी ितवादी पूणबहादरु तामाङ संल न रही
गदा बढु ाबढु ी िनदाएपिछ ढोका खोली प चबहादरु लाई मतृ क पूणदेवी तामाङको खु ा समाउने काय गरेको
बािहर मा छे आउँछन् भनी हेन राखे, सरु वीरले बाजेको भ ने यहोराको बयान गरेको देिख छ । यी ितवादी
घाँटी या यो, पूणबहादरु ले बजक
ु ो खु ा समा यो र पूणबहादरु तामाङले आफूले मतृ क पूण देवी तामाङ
मैले बजक
ु ो घाँटी याक मारेका ह । यहाँ भएका छटपटाएपिछ िनजको खु ा समाएको भ ने कुरा वीकार
नगदी र सनु चाँदीका गरगहनाम ये मैले .५०००।–, गरी अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतसम
एउटा सनु को रङ र आठ ड ला साबनु भागमा परी सािबत रही बयान गरेको देिख छ । ितवादीको बयान
लगेको हँ भनी कसरु मा सािबत भई बयान गरेको र अ य ितवादीह सरु वीर तामाङ र वीरबहादरु
पाइ छ । ितवादी सरु वीर तामाङले अिधकार ा तामाङले गरेको पोल बयानसमेतबाट यी ितवादी
अिधकारीसम सनु तथा नगद लटु पाट गन उ े यले पूणबहादरु तामाङले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
आफूह बीच स लाह भई मान योजनासमेत महलको १नं. को िवपरीत १३(४) नं. को कसरु गरेको
बनाई मतृ कह बसेको ठाउँमा पगु ी मतृ कह को देिखएकोले िनजलाई यानस ब धीको महलको
ह या गरेको कुरामा सािबत रहेको र सो यहोरालाई १३(४) बमोिजम ज मकै द हने नै देिखन आउने ।
अदालतमा आई समथन हने गरी बयान गरेको
मािथ िववेिचत आधार कारणह बाट मतृ क
पाइ छ । अ य ितवादीह पूणबहादरु तामाङ र भवु िजत तामाङ र पूणदेवी तामाङलाई ितवादी
प चबहादरु तामाङले समेत यी ितवादी सरु वीर सरु वीर तामाङ र ितवादी वीरबहादरु तामाङसमेतले
तामाङले बाजेको र वीरबहादरु तामाङले बजक
ु ो सनु तथा नगद लटु पाट गन उ े यले मान योजनासमेत
घाँटी याके को भनी अिधकार ा अिधकारीसम र बनाई मतृ कह बसेको ठाउँमा पगु ी मतृ कह को
अदालतमा समेत बयान गरेको पाइ छ । घटना थल कत य गरी मारेको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
मचु ु का, बरामदी मचु ु का, मौकामा कागज गनह ले महलको १ नं. को िवपरीत १३(३) नं. बमोिजमको
लेखाएको कथन, शव परी ण ितवेदन, ितवादीह ले कसरु अपराध गरेको देिखँदा िनज ितवादीह
अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतमा गरेको सरु वीर तामाङ र ितवादी वीरबहादरु तामाङलाई
बयानसमेतका माणबाट मतृ क भवु िजत तामाङ र यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनस
ु ार जनही
पूणदेवी तामाङको मृ यु वाभािवक नभई कत यबाटै सव वसिहत ज मकै द र अका ितवादी पूणबहादरु
भएको भ ने कुरा पिु हन आएको छ । उि लिखत तामाङले मतृ कह लाई लटु पाट गरी मान षड् य
त यबाट ितवादीह सरु वीर तामाङ र वीरबहादरु तथा कायमा संल न रही मतृ क पूणदेवी तामाङको
तामाङले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ खु ा समाउने काय गरेको देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन,
नं. को िवपरीत १३(३) नं. को कसरु गरेको पिु हन यानस ब धीको महलको १ नं. को िवपरीत १३(४)
आएकोले िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको नं. को कसरु गरेको देिखएकोले ऐजनको १३(४) नं.
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको बमोिजम ज मकै द हने ठहर्याई िज ला अदालतबाट
सजाय हने नै देिखन आउने ।
भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
ितवादी पूणबहादरु तामाङको हकमा िवचार राजिवराजबाट िमित २०७१।९।१८ मा भएको फै सला
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िमलेकै देिखँदा साधकको रोहबाट सदर हने ।
हने ठहर गरेको सु क चनपरु िज ला अदालतको
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
फै सलालाई उ टी गरी मानव बेचिबखन तथा
क यटु र: च दन साद म डल
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभु म् । १५(१) को (ङ)(१) बमोिजम १५ वष कै द र . एक
३
लाख ज रवाना गन ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी महे नगरको िमित २०६८।९।२६ को फै सला िमलेकै
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१२९८, मानव देिखँदा सदर हने ।
बेचिबखन, रामबहादुर खड् का िव. नेपाल सरकार
इजलास अिधकृतः यम साद बा कोटा
ितवादीले पीिडतलाई बेचिबखन गन क यटु रः च ा ितम सेना
उ े यले भारतको कमलापरु स पूणनगर लगी इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभु म् ।
ितवारी भ ने यि लाई बेचिबखन गनपु ूव पीिडतको
४
अिभभावकले फे ला पारी याएको अव था हँदा यी मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
ितवादी रामबहादरु खड् काले मानव बेचिबखन तथा जगदीश शमा पौडेल, ०६७-CR-०९९०, आयकर,
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन, लिलतपुर िव.
(क) बमोिजमको कसरु गरेको पिु हन आउने ।
संजयकुमार अ वाल
ितवादीको सािबती बयान जाहेरी दखा त,
वारे टीको काम वराज मा दाको तफबाट
पीिडतको मािणत बयान, उ ार कायमा य पमा थानीय िडलरले गनपन
ु कुरा उ लेख भएबाट यो काय
संल न िवकास थापाले मौकामा ग रिदएको कागज र पूरै वराज मा दाको खचमा हने देिख छ । वराज
घटना िववरण कागजका बलदेव ह रिसंह काक समेतका मा दाको गाडीह िब िवतरण गदा िनि त अविध
यि ह को भनाइ लेखाइबाट समिथत भइरहेको वा िक.िम. स मलाई िब े ताले वारे टीसिहत गनपन
ु र
अव था देिख छ । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार गाडीमा भएको टुटफुट खचको शोधभना वराज मा दा
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) बमोिजम क पनीले यथ लाई गनपन
ु भ ने कुरामा यथ को
कसरु हनको लािग कुनै यि ले बेचिबखन एवम् वीकारोि छ । यसपिछ रहेको Dealer shall
ओसारपसारको काय स प न हनैपन भ ने देिखँदनै । ensure to remit Rs.14000.00 per vehicle
सो उ े यको लािग यि लाई आफू बिसरहेको थान, on account of warranty coverage. अनस
ु ार
घर तथा यि बाट छुटाई नेपालिभ को एक ठाउँबाट सो शोधभनाको रकम यस क पनीले िनज वराज
अक ठाउँमा वा िवदेशमा लैजाने काय भइरहेको तर मा दालाई भु ान गनपन
ु र गरीआएको भनी यथ ले
ग त यमा पु न बाँक रहेको अव थामा समेत सो कसरु िजिकर िलएको देिख छ । करदाताले वारे टीको काम
भएको मािनने अव था रहेको पाइने ।
गन सोको शोधभना वराज मा दाले गन भइसके पिछ
उि लिखत आधार माणबाट ितवादीले पनु ः सोबापत वराज मा दालाई यथ ले ितगाडी
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) भा १४।- हजार िदनपु न भ ने स झौता घमु ाउरो
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) को कसरु अपराध देिख छ । ितगाडी भा १४।- हजार िदनपु न भ ने
गरेको पिु भएको देिखँदा िनज ितवादी रामबहादरु शतबाट वराज मा दाले गन शोधभनाको योजन
खड् कालाई ५ वष कै द र . २५,०००।- ज रवाना समा हन पु ने ।
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करदाताले पेस गरेको १५ जल
िबमाबापतको भु ानीलाई आयकर ऐन,
ु ाई २००८ को
ि टमा १७ जल
ु ाई २००६ देिख १७ जल
ु ाई २००७ २०५८ को दफा ८८ ले नसमेटेको भ ने करदाताको
स ममा यथ करदाताबाट वराज मा दालाई अक िजिकरका हकमा यो िजिकरबाट करदाता
समयसमयमा भा १४,०००।– का दरले भु ानी र वराज मा दा दवु ै कालो सूचीमा पन खतरा
भएको देिखन आए पिन सो ि ट करदाताको ि ट हो ह छ । य तो वारे टी खचको भु ानी िबमा क पनीबाट
भ ने कुरालाई यो इजलासले यानमा िलनु आव यक पाउन नसिकने भएकोले यो समझौता भएको भ ने
छ । वारे टीबापत भु ानी भएको भनी िववरण मा पेस कुरा ियनै करदाताबाट आएको छ । यसबाटै ततु
गरेर पु नेवाला छै न । यथ करदाताले के कित े ताको कारोबार िबमा कारोबार नभएको र नहन स ने कुरा
कुन कुन गाडीलाई के कित रकमस मको वारे टी सेवा छलग छँदाछँदै यो स झौता एक कारले इ यरु े स
उपल ध गराएको हो सोको नामनमेसीसिहतको िववरण ज तो जोिखम यूनीकरणको स झौता भएको भ ने
पिन िनजले पेस गनु र खल
ु ाउनु आव यक ह छ । करदाताको तक र यसमा राज व यायािधकरणको
िनजले सो के ही खल
ु ाउन नसके बाट यी करदातालाई सहमित िबमास ब धी मा यतािवपरीत देिख छन् ।
वारे टी सेवा िदएबापत ययभार परेको कुरामा यो कहाँ िबमा र कहाँ यो स झौता । तल
ु ना नै हन स ै न । न
इजलास िव त हन सके को छै न । यस अव थामा पोिलसी छ न ीिमयम । न वराज मा दा िबमा क पनी
वारे टीमा ला ने खच िन कै बढी हने भएको र सबै नै हन् । तसथ उि लिखत वारे टीअ तगतको कामलाई
खच िवतरकले यहोन नस ने हँदा धेरै अंश वराज सेवा मानी यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा
मा दाले यहोन भ ने अथबाहेक अ अथ आउने ८८(१) अनस
ु ार भु ानी रकम .१५,०२,२०७।–
अव था रहँदैन । अ अथ गदा शोधभनास ब धी को १५% ले हने कर . २,२५,३३१।०५ याज
ावधान अथहीन पु छ । वराज मा दाबाट पाएको
. ५३,८५२।४४ समेत . २,७९,१८३।४९
सो छुट करदाताको आ दानी नै ह छ । स झौताको अि म करक ी रकम दािखल गरेको नदेिखएकोले
मु य के िव दु शोधभना हो । कुन गाडीमा कित सो रकम तथा सोमा ऐनको दफा ११९ अनस
ु ार हने
रकमको काम भयो यसलाई करदाताले लक
ु ाएको याजसमेतको . २,७९,१८३।४९ असल
ु गनपन
ु
देिख छ । य ता करदातालाई अदालत र कानूनले ठहर्याएकोसमेतको आ त रक राज व कायालय,
म त गन निम ने ।
िवराटनगरको िमित २०६५।७।२७ को िनणय र
िवगतको भु ानीमा आयकर असल
ु नगरेको आ त रक राज व िवभागको िमित २०६५।१०।२८
तर िववािदत आ.व. मा असल
ु गरेको उपयु नभएको को शासक य पनु रावलोकनस ब धी िनणयसमेत
भ ने करदाताको िजिकर देिख छ । तर कायालयको िमलेकै देिखँदा यसलाई उ टी गरेको राज व
भूल आिद कारणले कानूनले ला ने कर असल
ु गन यायािधकरण िवराटनगरको िमित २०६६।९।१२
नसके को कारणबाट आगामी वषमा पिन य तैगरी छुट को फै सला उ टी भई आ त रक राज व कायालय,
पाउनपु छ भ नु मनािसब हँदैन । ती वषह मा यो
िवराटनगर र ऐ. िवभागको ती फै सलाह कायम हने ।
उठी कानूनको या या भई सो आधारमा आयकर छुट इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
भएको देिखन नआई यो उठ् न सके को नदेिखँदा क यटु र: च ा ितम सेना
करदाताको यो िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ ४ गते रोज २ शभु म् ।
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५
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-WO-०७२८, उ ेषण,
रामसेवक साह सुडीसमेत िव. महे साह सुडीसमेत
यथ ह ले जनाउ पाएको भ ने िजिकर
रट िनवेदकले िलएको पाइँदैन भने यथ ह ले
फै सलाको जनाउ पाएको व तिु न माण िमिसल
सामेल रहेको पिन देिखँदैन । फै सलाको आ मा
भनेकै यसको काया वयन हो । काया वयन िबनाको
फै सलाको अि त व कागजी खो टासरह हन
जा छ । फै सलाको ितफल यसको काया वयनबाट
मा ा हने र कानूनी रा यको अवधारणा साकार
हने ह छ । फै सलाको उ े य नै यसको काया वयन
हो भ ने िवधाियक मनसाय हने कुरामा कुनै स देह
छै न । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २१० नं. को उि लिखत
यव था स बि धत िनकायबाट अवल बन नग रएको
त यले ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत ऐनको
शाि दक या या गनसमेत िम ने देिखँदैन । यथ ले
िमित २०७०।७।११ मा न कल सारी फै सलाको
जानकारी ा गरी िमित २०७०।७।१२ मा फै सला
काया वयनको लािग िदएको दखा त कानूनबमोिजम
याद नाघी दता भएकोले उ दखा त बदर ग रपाउँ
भ ने िनवेदन मागसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ उि लिखत त य माणह समेतबाट
स री िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।३
मा भएको आदेश बदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
राजिवराजबाट िमित २०७०।१२।९ मा भएको आदेश
कानूनसङ् गत देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर गन
पन देिखएन । रट िनवेदकह को रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १७ गते रोज ६ शभु म् ।

इजलास नं. ६
१
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६९-CI-११९५, उ ेषण
/ परमादेश, रामजी कोङरेन िव. स मानीय धानम ी
एवम् आिदवासी जनजाित उ थान राि य ित ान
िसंहदरबार, काठमाड समेत
िनवेदक रामजी कोङरेनलाई िकराँत या खा
छु मा के ीय सिमितको िमित २०६८।११।९
को बैठकले आिदवासी जनजाित उ थान राि य
ित ानको स चालक प रषद्को सद यता
मनोनयन गन िसफा रस ग रएकोमा पिछ िमित
२०६९।१।३० को िकराँत या खा छु मा के ीय
सिमितको बैठकले िनजको स ा वतमान महासिचव
दीपककुमार राईलाई मनोनयन गरेको भनी आिदवासी
जनजाित महासंघलाई िमित २०६९।१।३१ मा
प ारा िसफा रस गरेको देिख छ । सोही िसफा रस
प को आधारमा आिदवासी जनजाित महासंघका
सहअ य थानीय िवकास म ीले ित ानको
स चालक प रषद् सद यमा मनोनयन गरेको
देिख छ । िवप ीम येका दीपककुमार राई िकराँत
या खा छु मा के ीय सिमितको महासिचव पदमा
रही कामकाज गरी आइरहेकोमा िनजलाई सो पदबाट
हटाउन वा कामकाज गन रोक लगाउने ज ता काम
कारवाही कही ँकतैबाट भएको देिखँदैन । िकराँत या या
छु मा के ीय सिमितको महासिचव भई कामकारवाही
ग ररहेको यि या खा जाितअ तगत पदन भ ने
कुराको कुनै ठोस र आिधका रक माण िनवेदकले पेस
गन सके को पाइँदैन । ठोस र आिधका रक माणको भार
िनवेदकले नै परु याउन
्
ु पन ह छ । ठोस र अिधकारीक
माणको अभावमा िकराँत या खा छु मा के ीय
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सिमितको िसफा रस प का आधारमा दीपककुमार रिवलाल चौधरीले मोहीको हैिसयतमा ज गा जोत
राईलाई जनजाित उ थान राि य ित ानको कमोद गद सालवसाली कुत बाली बझ
ु ाएको भरपाई
स चालक सिमितको सद यमा ग रएको मनोनयनलाई मोहीको लगत भरी १ नं फाराम र २ नं अनस
ु ू ची
िनवेदन मागबमोिजम बदर गनपन
ु नदेिखने रट िनवेदन िनजकै नामबाट भ रएको मोहीको अ थायी माण
खारेज हने ।
प समेत िनजकै नाममा भएको र िमित २०६४/४/२५
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
को गाउँ िवकास सजिमन मचु ु कासमेतका आधार
क यटु र: ेमबहादरु थापा
माणह बझ
ु ी मालपोत कायालय, उदयपरु बाट िमित
इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् । २०६८/६/३० मा भएको िनणय मनािसब ठहर्याई
२
उ ेषण िमि त परमादेशको िनवेदन खारेज हने
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-०५३१, उ षे ण / २०६९।८।१७ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
परमादेश, िवशाल तातेडसमेत िव. मालपोत कायालय, हने ।
उदयपुरसमेत
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
सािबक ज गाधनी भवरलाल तातेड भई हाल क यटु र: ेमबहादरु थापा
यानी देवी तातेड दताको उदयपरु िज ला, जोगीदह इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् ।
गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ३ ख िक ा नं. १३६
३
िक ाकाट भई हाल िक.नं. ४१७ को ज गा िबगाहा मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
१-९-० को ज गा रिवलाल चौधरीले अिविछ न पमा िसंह राउत, ०७०-CI-०७२८, िनषेधा ा / परमादेश,
कमाउँदै आई भूिमसधु ार लागू हँदा १ नं. फारम र २ खगराज उपा याय िव. पि मा चल िडिभजन सडक
नं. अनस
ु ूचीका आधारमा २०३५।५।३० मा मोहीको कायालय, बुटवल, प देहीसमेत
थायी माण प ा गरेको देिख छ । सो िक ाको
िमित २०३४/३/२० मा नेपाल राजप मा
ज गा िबगाहा १-९-० को उ रतफबाट अका मोही सूचना कािशत भएपिछ सडकको चौडाइको म य
जगत चौधरीको मोही कायम भई िनज जगत चौधरीले भागबाट २५/२५ िमटरको मापद डलाई आधार
राजीखस
ु ीले आ नो हक िह सा िलई मोही लगत क ा बनाई न सा पास गराई िनमाण ग रएका घर टहरासमेत
भएको देिख छ । एउटै िक ा ज गामा िविभ न मोही हन सडक िव तारको ममा भ काउने लािगएको छ भ ने
नस ने भ ने पिन हँदैन । िक.नं. १३६ को िक ाकाट स दभमा िवचार गदा कुनै पिन यि को वािम वमा
भई आएको िक.नं. ४१७ को ज गाको मोही रिवलाल रहेको यि गत स पि िनवाध पमा उपभोग गन
चौधरी नै कायम भइसके को देिखएकोले ज गा िबगाह पाउने हक स बि धत यि ह मा रहेको ह छ ।
१-९-० म ये ०-१४-१० ज गाको मोही हक िह सा य तो स पि मा सावजिनक योजनका लािग
छुटाई दािखल खारेज गराई िलन पाउने नै देिखने ।
उपयोग गनपन
ु अव था आएमा य ता स पि को
यानीदेवी तातेडको नाउँ दताको िज ला उिचत ितपूित िदई उपयोग गनपन
ु ह छ । सावजिनक
उदयपरु जोगीदह गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. ३(ख) योजनका लािग कुनै पिन यि को यि गत स पि
सािबक िक.नं. १३६ को ज गा िक ाकाट भई िक.नं. उपयोग गदा यि लाई मका नपन गरी उिचत यव था
४१७ को ज गा िबगाह १-९-० ज गामा यथ िमलाएर सो स पि सावजिनक िहतका काममा
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िनर तरता िदनपु दछ । सडकको चौडाईतफ सडकको लाख बझ
ु ाई ज गा फुकुवा ग रपाउँ भनी अ ण
म य भागबाट २५/२५ िमटरभ दा बािहरको ज गा फाइना स ए ड सेिभङ् ग िलिमटेडमा िनवेदन िदएको
ाि गनपन
ु अव था भएमा पनु रावेदकह समेत सँगै पिन देिख छ । िनवेदकको नाग रकताको ितिलिप,
सम वय गरी यि गत स पि को समिु चत यव था ज गाधनी पज
ु ाको ितिलिप पेस गरी सोही ज गा िधतो
गरी सडकको िवकास र िव तारको काम कारवाहीलाई राखी मनोहर मा के ले अ ण फाइना सबाट ऋण
अगािड बढाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गन गरी िलएको देिखन आएको र सो ऋणको स ब धमा िधतो
भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको आदेश िमलेकै राखेको ज गा अ ण फाइना सले रो का रा न पठाई
देिखँदा सदर हने ।
मालपोत कायालय, मोरङबाट ज गा रो का राखेको
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
अव थामा उ कुरा थाहा पाएका िनवेदकले आ नो
क यटु र: िसजन रे मी
ज गाधनी पूजा हराएको स ब धमा मनोहर मा के उपर
इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् । कतै कही ँ उजरु नगरी अ ण फाइना स तथा मालपोत
§ यसै लगाउको ०७०-CI-०७२६ र ०७०- कायालयउपर मा
ततु रट िनवेदन दायर गरेको
CI-०७२७, िनषेधा ा / परमादेश, सुिदप देिखँदा िधतो रा ने कायमा िनजको सहमित िथएन
िधताल िव. पि मा चल िडिभजन सडक भ न निम ने हनाले अ ण फाइना स िलिमटेडले
कायालय, बुटवल, प देहीसमेत, अ जना िनवेदकको ज गा िधतोबापत रो का रा नका लािग
पराजुली िव. पि मा चल िडिभजन सडक मालपोत कायालयमा गरेको प ाचार र मालपोत
कायालय, बुटवल, प देहीसमेत भएको कायालयले उ प ाचारबमोिजम ज गा रो का
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ । राखेको कायलाई कानूनिवपरीतको काय भनी मा न
४
िम ने देिखन नआउने ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
िज ला मोरङ बिनगामा गा.िव.स. वडा नं.
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०८०९, उ ेषण ५(घ) िक.नं. ५ को ज.िव.१–५–१० को िनवेदकका
/ परमादेश, थलकुमार े िव. अ ण फाइना स ए ड नाउँको ज गा अ ण फाइना स िलिमटेडले कजाबापत
सेिभङ् ग िलिमटेडसमेत
रो का रा नको लािग मालपोत कायालयमा लेखी
िनवेदनमा उि लिखत िक.नं. ५ को ज गा पठाएका आधारमा मालपोत कायालय, मोरङबाट
िनवेदकको नाममा रहेको िमिसल संल न ज गाधनी रो का रहेको देिखन आएकोले िनवेदकको
माण पज
ु ाको ितिलिपबाट देिख छ । िज ला सनु सरी, मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने अव था
धरान नगरपािलका, वडा नं. ४ ब ने मनोहर मा के ले नभएबाट उ उ ेषणयु परमादेशको रट
िनवेदक थलकुमार े नामदताको उ िक.नं. ५ को िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
ज गाको ज गाधनी पज
ु ाको ितिलिप र नाग रकताको िवराटनगरबाट िमित २०७१।२।२६ मा भएको आदेश
ितिलिप साथै राखी िमित २०५९।४।२२ मा अ ण िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
फाइना स ए ड सेिभङ् ग िलिमटेडमा ऋण माग गरेको इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
देिख छ । िधतो रो का रहेको ज गाको ज गाधनी क यटु र: ेमबहादरु थापा
थलकुमार े ले िमित २०६९।०३।२४ मा .३ इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् ।
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५
यथ िनवेदकलाई रीतपूवकको सूचना
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान नै ा नभएको अव थामा िनजका िव िनणय
िसंह राउत, ०७१-CI-०९३०, उ ेषण / परमादेश, गरेको भूिमसधु ार कायालय, मोरङको िनणय बदर
नर वज पा डेसमेत िव. काले ऋिषदेव
गरी पनु : िनणय गनु भनी परमादेशको आदेश जारी
मोही लगत क ा ग रपाउँ भनेको ज गा र मोही गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित
नामसारी ग रपाउँ भन्ने मु ाको िववािदत ज गा एउटै २०७०।१०।२७ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
भएपिछ पर पर दवु ै प लाई सनु ाउनु पन कत य पिन सदर हने ।
िनणयकता कै देिखन आउछ । उ िक.नं.२३८ मा इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
मोही नामसारी ग रपाउँ भनी िमित २०६७।६।२४ मा क यटु र: ेमबहादरु थापा
िदएको िफरादको हालस म कारबाही िकनारा नलागेको इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् ।
अव था छ भने सोही ज गामा नै मोही लगत क ा
§ यसै लगाउको ०७१-CI-०९३१ र ०७१ग रपाउँ भनी िमित २०६८।९।७ मा िदएको िनवेदनको
CI-०९३२, उ ेषण / परमादेश, नर वज
कारवाही िकनारा लािगसके को अव था देिखने ।
पा डेसमेत, िव. काले ऋिषदेव, रोशनकुमार
कानूनबमोिजम काम गन अि तयारी पाएको
यौपाने िव. काले ऋिषदेवसमेत भएको
वा सो काय स पादन गनपन
मु ामा पिन यसैअनस
ु कानूनी कत य भएको
ु ार फै सला भएको छ ।
सावजिनक अिधकारीले काय नगरेको वा िवल ब
गरेको कारणबाट नाग रकको हक चलन अव
इजलास नं. ७
भएको ि थितमा मातहतका याियक वा अध याियक
िनकायका नाउँमा परमादेशको आदेश पथृ क वा
१
उ ेषणका साथसाथै जारी गनस ने यायको मा य मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
िस ा त रहेको पाइ छ । सनु वु ाइको समिु चत अवसर शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१०५७, जबरज ती
दान गनपन
ु भ ने ाकृितक यायको िस ा त रहेकोमा करणी, अ मरजीत धान िव. नेपाल सरकार
भूिमसधु ार कायालयले यी िनवेदकलाई समेत बझ
जाहेरवाली पीिडतले आफू िपसाब फे न बसेको
ु ेर
िनणयमा पु नु पनमा सो गरेको नदेिखएको अव थामा बेला ितवादीले आफूलाई समाती मख
ु थनु ी ता दै
िनवेदकको सवैधािनक तथा नाग रक हक अिधकार भ डारी डाँडामा लगी जबरज ती करणी गरेका हन्
मािथ ितकूल असर परेको अव था देिखन आयो । भनी उ लेख गरी कसैलाई भ यो भने माछु भनी ध क
िववािदत िवषयमा दवु ै प लाई राखी िनणयमा पु नपु न िदएकाले त काल कसैलाई नभनेको हँ भनी खल
ु ाएको
ाकृितक यायको मा य िस ा तिवपरीत भूिमसधु ार पाइ छ । यसरी एउटा उमेर नपगु ेक नाबालकले
कायालयले सोही कायालयमा सोही ज गाको िवषयमा सामािजक लोक ल जा तथा कलंकको कारकसमेत
तारेखमा रिहरहेका यी िनवेदकलाई थाहा जानकारी नै हने जबरज ती करणीको िवषयलाई िबनाकारण
निदई िववािदत ज गाको मोही लगत क ाको िनणय ितवादीलाई फसाउन मा यसरी लेखाएको होला
गरेको कायलाई कानूनको उिचत ि या परु याई
् गरेको भनी भ नसमेत सिकने हँदैन । यसमा पिन िनजको सो
भ न निम ने भई िु टपूण देिखने ।
यहोरा वा य परी ण ितवेदनलगायतका माण
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कागजह बाट समेत समिथत रहेको छ । यी ितवादीले िविवध प सँग य स बि धत कसरु भएकाले
अनस
ु धानमा र अदालतमा बकप गदा कसरु मा सामा यतया यसमा पीिडत प ले िवनाकारण वारदात
इ कार रहे पिन अनस
भएको भनी अ लाई आरोप लगाउने कुरा हँदैन ।
ु धानमा बयान गदा िनजले उ
वारदात भएको िदन अथात् िमित २०६९।५।११ मा िवनाकारण लगाएको आरोपमा नाबालक पीिडतले
आफू गाउँमा िथएँ भनी भनेको र अदालतमा भने आफू घटना मबारे िसलिसलेवार बताई सबै कागजह मा
उ िदन वीरग ज ड् यटु ीमा िथएँ भनी एउटै िवषयमा एउटै यहोरा खल
ु ाउन स नेसमेत हँदैन । आफू
अलगअलग यहोरा लेखाएबाट िनजको इ कारी पीिडत भई अस भएका कारण मा ायः य ता
बयानलाई िव ासयो य मा न सिकँ दैन । साथै सो िदन मु ाह बािहर आउने ह छन् । ततु वारदातका
िनजले आफू अ य रहेको भनी िजिकर (Plea of स ब धमा पिन यी पीिडतले जाहेरीमा, अनस
ु धानमा
Alibi) िलएको मािणत गन भार िनजउपर नै हने भए र अदालतमा समेत एउटै यहोरा िसलिसलेवार पमा
तापिन िनजले त ययु माणबाट सो मािणत गन लेखाइिदएको र सो यहोरा वा य परी णलगायतका
सके कोसमेत नपाइने ।
अ य माणबाट समेत पर पर समिथत रहन गएको
वारदात दे ने सु ने वा आ नो इि यले अव थामा यी ितवादीले जबरज ती करणीको कसरु
थाहा पाउने कोही मािनस नभएकै आधारमा ा गरेको हैन भ न नसिकने ।
माणका आधारमा पिु भएको वारदात र यसमा रहेको
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ३(२) नं.
संल नतालाई नकान सिकने हँदनै । रातको समयमा मा दश वष वा सोभ दा बढी १४ वषभ दा कम उमेरक
ग रएको जबरज ती करणीको ज तो वारदातमा बािलकालाई जबरज ती करणीमा गरेमा आठ वष
य दे ने सु ने वा इि यले थाहा पाउने मािनस हने देिख १२ वषस म कै द गनपन
ु यव था रहेकोले यी
स भावनासमेत धेरै यून हने ह छ । य तै पीिडतको ितवादीले १२ वषक नाबािलकालाई धाक धि क
मख
ु थनु ी डरधाक र ध क समेत देखाएको अव थामा देखाई मख
ु थनु ी िववश पारेर जबरज ती करणी
पीिडत रोइकराई अ को गहु ार मा न नसके को र गरेकोसमेत देिखएकोले पीिडतको उमेरका आधारमा
वारदातपिछ पिन अ लाई भने मा रिद छु भनी िनजलाई ततु कसरु बाट पु न जाने ितसमेत िवचार
ितवादीले िदएको ध क तथा लोकलाजका कारण गदा सु अदालतले यी ितवादीलाई १० वष कै द र
पिन अ यलाई वारदातको बारेमा समयमै जानकारी ऐ. १०(ग) नं. अनस
ु ार यी ितवादीबाट पीिडतले .
नगराएको हनस ने कुरालाई अ वाभािवक मा न २,५०,०००/- ितपूित भराई पाउने ठहर्याएको सदर
सिकँ दैन । त काल रोइकराई गहु ार नमागेको र त काल गरेकोसमेतलाई अ यथा भ न सिकने नदेिखने ।
अ लाई भनी जाहेरी निदएकाले मा कसरु भएको
अतः अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार ितवादी
तथा संल नता रहेको कुरालाई अ यथा भ न नसिकने । अ मरिजत धानलाई कसरु दार ठहर गरी िनजलाई
जबरज ती करणीको वारदातमा सव म कै द वष १० (दश) हने र िनजबाट ितपूित
सा ी माणको पमा मु यतः पीिडतको भनाइ र
.२,५०,०००/- (दईु लाख पचास हजार पैयाँ)
िनजको शारी रक परी णले मख
ु भूिमका खे ने पीिडतलाई भराई िदने गरी सु मकवानपरु िज ला
ह छ । यो लोकलाज, सामािजक इ जत ित ा, अदालतबाट िमित २०६९।९।१ मा भएको फै सला
पा रवा रक तथा वैवािहक स ब धलगायतका जीवनका सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट
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िमित २०७०।४।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा कानूनबमोिजम पनु ः िनणय गन भनी सु मोरङ
सदर हने ।
िज ला अदालतमा पठाउने गरी भएको पनु रावेदन
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।५।२७ को
क यटु र : िसजन रे मी
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभु म् । इजलास अिधकृत: आन दराज प त
२
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी इित संवत् २०७३ साल पस
ु १३ गते रोज ४ शभु म् ।
के दार साद चािलसे, ०६८-CI-१२८५ र ०६८- यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
CI-१४१५, ज गा दता िनणय दता बदर दतासमेत, फै सला भएका छन्:
महे पासवानसमेत िव. बस ती शमासमेत र युवराज
§ ०६८-CI-११७१, १३०३, जालसाजी,
पोखरेलसमेत िव. बस ती शमासमेत
महे पासवानसमेत िव. बस ती शमासमेत
ततु मु ामा िववािदत वादी दाबीको
युवराज पोखरेल िव. बस ती शमासमेत
ज गामा वादी ितवादीबीच हकबेहकमा
उठेको
३
िववािदत ज गाको सव नापीको समयमा झगडा मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
जनाइएको त काल ज गा दता गन बाँक रहन गएको सारदा साद िघिमरे, ०७०-CI-००२२, अंश दपोट,
भ ने िफ डबक
ु मा उ लेख भएको देिख छ । वादी देवे कापड िव. हेिमया देवीसमेत
ितवादीले ज गाको वािम वको स ब धमा िववाद
ितवादी हेिमया देवीले सिु नता देवीलाई
उठाई आआ नो माणसमेत खल
ु ाई दाबी िजिकर बकसप गरेको भनेको िक.नं. २०५ को ज गा िनज
िलएको यस अव थामा िनजह का दाबी िजिकरका हेिमयादेवीका पित दह कापडले चु हा कापडबाट
माणह पर पर सनु ाई अ.बं. ७८ नं. को ि या बकसप ा गरेको र िनजको मृ यपु िछ िनजको ीमती
अवल बन गरी िनणयमा पु नपु न ह छ । िववािदत यी ितवादीको एकलौटी हक ला ने भएकाले िनजले
ज गामा घरसमेत रहेको दाबी देिख छ । यस अव थामा ितवादी सिु नता देवीलाई गरी िदएको बकसप को
सो ज गामा घर छ छै न ? भए को क को भोग चलन िलखत कानूनस मत नै देिखँदा िनजको एकलौटी अंश
छ ? भ ने कुराको समेत यिकन गन नापन सा सजिमन भागको िक.नं. २०५ को ज गामा आ नो अंशभाग मान
गनपनमा
सोसमेत गरेको देिखँदैन । यसरी बु नपु न िनयतले तायदातीमा नदेखाई अंश दपोट गरेको भ ने
ु
सबदु माण नबझ
ु ी वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िज ला अदालतको फै सला मल
िक.नं. १३८ को ज गा ितवादी योगे
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको १८४क र माण ऐन, २०३१ को दफा कापडले दायदाती पेस गनपु ूव नै अक ितवादी
५४ को िु ट रहेको देिखन आएकोले जो जे बु नपु न हो सिु नता देवीलाई हालैको बकसप बाट हक ह ता तरण
बझ
ु ी कानूनबमोिजम पनु ः िनणय गन भनी सु िज ला ग रसके को देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको
अदालतमा पठाउने गरी भएको पनु रावेदन अदालत, २७ नं. आकिषत हने देिखन आएन । तर िववादको िक.नं.
िवराटनगरको फै सला मनािसब देिखने ।
१३८ को ज गा अंश मु ा च दाच दैको अव थामा
तसथ, वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको सु
ितवादीह ले एक आपसमा िलनु िदनु गरेको कायले
अदालतको फै सला बदर गरी जो जे बु नपु न बझ
ु ी वादीको हकमा असर पन नस ने र िववादको ज गा
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अंिशयारबीच ब डा ला ने कृितको देिखएकोले वादीले वा ज मकै दको तथा यान मारेको स ब धको सबैभ दा
उ ज गाबाट ३ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्याई उप लो कोटीको सजाय गन िम ने हँदैन । ततु
भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सला अ यथा वारदातमा ितवादीह सरु वीर बढु ा र जु वीर बढु ाको
देिखन नआएकोले पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन मतृ क टोपबहादरु नकालसँग बाटोमा अक मात भेट
नसिकने ।
हँदा मतृ कबाटै पिहला गालीगलौज तथा हातपातसमेत
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट भई आपसी धके लाधके ल भई ितवादीह ले
िववादको िक.नं. २०५ र िक.नं. १३८ का दवु ै मतृ कलाई कुरी काँडाको झाँगमा पछा रिदएका कारण
िक ामा अंश दपोट हने ठहर्याएको सु को फै सला अ डकोषमा चोट लागी सोही चोटबाट मतृ कको
के ही उ टी गरी िक.नं. १३८ को ज गाबाट पनु रावेदक मृ यु भएको देिखएबाट यी ितवादीह ले मतृ कलाई
वादीले ३ भागको १ भागस म पाउने भई िनजको मानस मको कुनै पूव रसइवी राखी सोहीअनस
ु ार मान
नाममा दतासमेत हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, मनसायले पूवयोजना तथा तयारी गरेको कही ँकतैबाट
हेट डाको िमित २०६९।१०।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदनै । जाहेरवाला, मौकामा कागज गन यि र
देिखँदा सदर हने ।
वयम् यी ितवादीह ले मतृ क र यी ितवादीह को
इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
बीच पिहलेदेिख नै यी ितवादीह को छोरा तथा
क यटु र: ेमबहादरु थापा
भितजा लालबहादरु बढु ाले कालु नकालको छोरीसँग
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज ४ शभु म् । ेम िववाह गरेकोले नकाल प रवारह र ितवादीह
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार बीच परु ानो रसइवी रहेको भनी लेखाए पिन सोही
फै सला भएको छन्:
रसइवीका कारण मा ितवादीह मा यी मतृ कलाई
§ ०७०-CI-००२१, िलखत बदर दता बदर मानस मको नै पूव रसइवी रहेको भनी भ न नसिकने ।
दता, देवे कापड िव. योगे कापडसमेत
वारदात भएको प रि थित हेदा सो समयमा
§ ०७०-CI-००२३, िलखत दता बदर दता, मतृ क टोपबहादरु नकालले र सी सेवन गरेको र
देवे कापड िव. होिमया देवीसमेत
ितवादीह लाइ जारह आए भनी धकलपकलसमेत
४
गरेकोमा दवु ै प बीच हानाहान कुटिपट भएको र
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना मतृ कले ितवादीम येका जु वीर बढु ाको कान
धान म ल, ०७०-CR-१०६२ र ०७०-CR- टोिकिदएको भनी घटना थलका य दश भिनएका
१०८३, कत य यान, सरबीर बुढासमेत िव. नेपाल लालबहादरु पनु , िगरमी नकालसमेतको बकप बाट
सरकार, नेपाल सरकार िव. सुरबीर बुढासमेत
देिखन आएबाट मतृ ककै कारण झगडा धकलफकल
यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. भई यी मतृ कलाई ितवादीह ले धके ली कुरी काँडाको
अनस
ु ारको कसरु थािपत हन तथा सोहीअनस
ु ार काटेको झाँगमा यी मतृ क पछा रन पु दा अ डकोषमा
सजाय गन आपरािधक काय गन रसइवी, तयारी, चोट लािग मृ यु भएको देिखन आएको छ । अ डकोषमा
योजना, घातक हितयारको योग ज ता मान मनसाय चोट लागेको कुरा शव परी ण ितवेदनबाट समेत पिु
देिखने त वको िव मानता रहनु पन ह छ । पूण हन आएको छ । य तो प रि थित तथा अव थामा
आपरािधक मनसायिबनाको कायमा यानस ब धीको भएको यानस ब धी वारदातलाई वारदात भएकै
महलको १३ (३) नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द आधारमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३
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नं. अ तगत सजाय हने अपराधको कोटीमा रा नु अव थामा यी ितवादीलाई गाली गलौज र हात
यायोिचत नहने ।
हालाहाल गदा ितवादीह ले पिन धकलफकल
मल
ऐन, यानस ब धी महलमा गरेको अव था िव मान छ । धकलफकल गरी कुरी
ु क
ु
यानस ब धी अपराधलाई िभ न-िभ न पले काँडाको काटेको झाँगमा पछादा मािनसको यानसमेत
प रभािषत गरी िभ निभ न तथा कम बढी सजायको जानस ने कुरा जा नस ने श त स भावना रहने
मा ाको समेत यव था गनको
ु िवधाियक मनसाय ह छ । य तो स भािवत कुरालाई ितवादीह ले
पिन अपराध हँदाको अव था, प रि थित, स दभ िवचार नपरु याई
् गरेको कायबाट यान मन गएको
आिदको िवचार गरेर मा अपराधको तर िनधारण कुरालाई दघु टनापूवक, अ यािसत पमा तथा
गरी सोहीअनस
भ ने हो । तसथ आकि मक पमा भएको घटना मानी भिवत य यान
ु ार सजाय गनपदछ
ु
ततु वारदात हँदाको प रि थित र स दभ हेदा मा न नसिकने ।
ितवादीह लाई सु अदालतले ठहर्याएअनु प
वारदातको प रि थित हेदा धके दा मृ यु
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनस
ु ार हन स छ भनी जा न स ने ततु वारदातमा श त
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हनपु दछ भ ने वादी ठाउँ रहेको देिख छ । बाटोमा र काटेको धा रलो कुरी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन काँडाको झाँगनिजक, रि सले मातेको मािनसलाई
नसिकने ।
धके ला धके ल तथा लछार पछार गदा लडी चोट लागी
भिवत य यान हन यान मानस मको मृ यस
ु मेत हन स ने कुरा जो कोही सामा य अव थाको
मनसाय रसइवी तथा यान मानपन
ु कुनै कारण मािनसले जा ने बु ने कुरा नै हन आउँछ । य तो
नभई सोअनु पको कुनै सोच राखी योजना बनाएको अव थामा ितवादीले मन स ने ज तो स भावना
हनु नपन, आफूले गरेको कामबाट मािनस मन ज तो नदेखेको र ितर ाथ मा धकलफकल गरेको भनी
अव था पिन नदेिखनु पन वा प रणामको पूव ान िलएको िजिकरलाई स य मा न सिकएन । य तै
नभएको हनपु न र कुनै काम सावधानी अपनाएर कसरु हन कुनै िचजव तल
ु े हार गरेर नै मारेको हनपु न
गरेको भएपिन अ यािशत पमा अक लाई ला न भ ने पिन हँदैन । धकलफकल तथा लछारपछार गरी
गई यान मन गएको देिखएमा मा भिवत य यान यान मन गएमा पिन सो हँदाको प रि थित, अव था
हने देिख छ । यी सबै अव था िव मान भएमा मा तथा मानिसक त वको िव मानता हेरी कानून विणत
भिवत य मािनने हँदा भिवत यलाई दु प रणामको िविभ न िकिसमको कसरु को कोटीमा स बि धत
इ छा तथा पूव ानसमेत नभएको एक दघु टना तथा वारदातलाई रा नु पन नै हन जाने ।
अ यािसत तथा आकि मक घटनाका पमा मा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
िलइने ह छ । यसैले वारदातलाई भिवत यका पमा १४ नं. मा “ यान मानाको मनसाय रहेनछ, यान
िलन वारदात सांयोिगक वा दघु टनापूवक भएको हो िलनपु नस मको इवी पिन रहेनछ, लक
ु चोरीकन
भ ने अिनवाय पमा मािणत हनपु न ।
हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा
ततु वारदात भएको अव था तथा रस था न नसक जोिखम हितयारले हानेको वा िवष
प रि थित हेदा वारदात सांयोिगक, दघु टना तथा खवु ाएको बाहेक साधारण लाठा ढुङ्गा लात मु का
आकि मक पमा भएको देिखने अव था छै न । दवु ै आिदले हा दा सोही चोट पीरले ऐनका यादिभ यान
प को अक मात भेट हँदा मतृ कले र सी खाएको मरेमा १० (दश) वष कै द गनपछ
ु भ ने यव था रहेको
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देिख छ” । ततु कानूनी यव था हेदा आवेश े रत
५
ह या हन मानपन
ु पूव रसइवी तथा मनसाय देिखनु मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना
नपन, मान योजना बनाएको पिन देिखनु नपन, लक
धान म ल, ०७२-CR-०६६३, जबरज ती करणी,
ु
चोरी हानेको पिन नदेिखनु पन र मौकामा उठेको रस रामे र े िव. नेपाल सरकार
था न नसक साधारण लाठा, ढुंगा, लात मु काले मा
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ५ नं. मा
हानेको देिखनु पन ।
जबरज ती करणी गन उ ोग गरेको करणी गन भने
ततु वारदातमा पिन यी ितवादीह मा पाएको रहेनछ भने जबरज ती करणी गनलाई हने
मतृ कलाई मानस मको रसइवी रहेको र मान पूवयोजना सजायको आधा सजाय ह छ भ ने उ लेख भएबाट
बनाई आएको िमिसलबाट देिखँदैन । य तै मतृ कलाई जबरज ती करणीको काय स प न भई नसके को
लक
ु चोरी र कुनै सांघाितक हितयारले हानेको पिन के ही अव थामा पिन जबरज ती करणी गन काय स प न
देिखँदनै । पिहला मतृ कले यी ितवादीह लाई जार गनु अिघका काय गरेमा पिन सजाय हने गरी कानूनले
भनी गाली गरी हातपात गरी कानसमेत टोक िदएपिछ य तो उ ोगको कायलाई समेत अपराधीकरण गरेको
ितवादीह ले पिन आवेशमा आई धकलफकल तथा
ट ह छ । ततु वारदातमा पिन जबरज ती करणी
लछार पछार गदा काटेको कुरी काँडामा अ डकोष गन मनसायले जबरज ती करणी गन पूरा गनपन
ु
लािग मृ यु भएको देिखन आएबाट यी ितवादीह र स पूण काय तथा तयारी पूरा भई के बल पीिडतले
मतृ क वारदात थलमा भेट हनपु ूव िनजह को कही ँकतै गरेको ितकार व प वा अ य कुनै बा कारणले
भेट भएको र ितवादीह ले मतृ कलाइ खो दै गएको मा ितवादीले जबरज ती करणी पूरा गन नपाएको
वा पिहला हानेको भ ने अव थासमेत देिखँदनै । य ता देिख छ । यसमा यिद पीिडतले ितकार गरी
वारदात हँदाको अव था र प रि थितलाई हेदा ततु जोरले अ ले सु ने गरी निच याएको वा पीिडतको
वारदात आवेश े रत ह याअ तगतको कसरु नै देिखन ितकारलाई ितवादीले बढी बल योग गरी परा त
आउने ।
गन सके को भए वा िनजले िच याएको अ ले सु ने
अत: मािथ िववेिचत आधार माणह बाट अव था नभएको भए यी ितवादीले जबरज ती
वारदातको व प तथा प रि थित ि गत गदा ततु करणी गन काय स प न गन स ने नै देिख छ । य तो
वारदात मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. अव थालाई उि लिखत ५ नं. को ावधानअनु प
अ तगतको आवेश े रत ह या देिखएकोले पनु रावेदक जबरज ती करणीको उ ोग मािनने ।
ितवादीह सरु वीर बढु ा र जु वीर बढु ालाई ऐ.
कुनै पिन कसरु को उ ोगमा पिन कसरु
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन हनपु न स पूण त वको िनिहतता रही पूरा गनपन
ु
गन ठहर्याएको सु स यान िज ला अदालतको काम स प न गनअिघका
स पूण चरण पूरा भएकै हने
ु
िमित २०६९।३।१० को फै सला के ही उ टी गरी ह छ । के बल संयोगवशको कुनै ि याका कारण मा
यी पनु रावेदक ितवादीह लाई यानस ब धीको काय पूण हन पाएको हँदैन । यसमा पिन पीिडतको
महलको १४ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द सजाय िच याहट तथा पीिडतले जबरज ती करणी गन निदन
हने ठहर्याई गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । गरेको ितरोधको ितकार ितवादीले गन नस दा
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
मा जबरज ती करणीको काय पूरा हन नसके को
इित संवत् २०७३ साल साउन २८ गते रोज ६ शभु म् । देिखएकोले वारदात जबरज ती करणीको नदेिखई
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उ ोगको वारदात देिखएको हो । सु तथा पनु रावेदन देहाय (५) ले तोके को अिधकतम कै द सजाय ७ (सात)
अदालतले ितवादीले िजिकर िलएज तो कुनै आधार वषको आधा सजाय हनु उपयु देखी सु ले गरेको
माणिवना जबरज ती करणीको कसरु मा कसरु दार सजाय सदर गरेको पनु रावेदनको फै सलामा सो सजाय
मािणत नभएकै मा आधारमा अनमु ान मा गरी गरेकोतफ के ही िवचार ग ररहनु नपन ।
जबरज ती करणीको उ ोगस म गरेको होला भनेर
उ ोग कसरु को एक अपूण ि या भए पिन
मा कसरु दार ठहर्याएको देिखँदैन र यसो गन िम ने यसलाई पिन कानूनले आपराधीकरण गरेको अव थामा
पिन हँदैन । तसथ पनु रावेदकको जबरज ती करणीको यो अ य पूण अपराध ज तै छु ै अि त वको अपराध
उ ोगबाट सफाइ पाउँ भनी िलएको पनु रावेदन नै हने ह छ । क तो मानव ि यालाई आपराधीकरण
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
गन र य तो ि या भएको के क तो अव थामा के
िवधाियकाले सजायको यूनतम र अिधकतम कित सजाय गन भनी िनधारण गन अिधकार के बल
हद तोके कोमा यायकताले कसरु गदाको समय िवधाियकालाई मा ह छ । आपराधीकरण गरी सो
प रि थित, सोबाट पीिडतलाई पन गएको ित तथा अपराधका लािग प पमा तोके को सजाय मा उ
सामािजक भाव, पीिडतको शारी रक मानिसक अपराधका लािग कसरु दारले बेहोनपन
ु आपरािधक
अव था, कसरु दारको उमेर तथा अव था, कसरु को दािय व हन जा छ । कुनै अपराधको लािग यो सजाय
मा ा तथा गा भीयता ज ता कुरालाई मनन गरी भनी िवधाियकाले नतोके को अव थामा यायकताले
आ नो िववेकले उिचत देखेको सजाय तो न स ने नै मनोगत अथ गरी कसरु दारलाई मका पन गरी सो
देिख छ । यिद यसो गन नस ने हो भने कानूनले कसरु सँग स ब ध रा ने अक कसरु को सजायसमेत
यसरी यूनतम र अिधकतम सजायको सीमा तो नक
ु ो थप हने भ न निम ने । यसैले जबरज ती करणीको र
कुनै औिच य रहँदनै । के ही गरी य तो विववेक य जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु दईु पथृ कपथृ क
अिधकारको योग उिचत आधार कारणिबना याियक कसरु भई द ड सजायको पिन पथृ कपथृ क यव था
मनको योग नगरी दु पयोग भएको देिखएमा भएको पाइ छ । जबरज ती करणीको महलको ३(क)
पनु रावेदनको रोहमा हेन स ने नै ह छ । सु ले नं. को कानूनी यव थामा उ लेख भएको थप सजाय
विववेकािधकार योग गरेको पनु रावेदनको रोहमा के बल जबरज ती करणी गनलाई मा हने भनी
समेत सदर भई सोउपर पनु रावेदन नै ला न नस ने प पमा उ लेख भएकोबाट र जबरज ती करणीको
अव थामा भने मु ा दोहर्याई हेदा सोलाई हेरी अ यथा उ ोगलाई सजायको यव था गरेको ऐ. ५ नं. मा र
भ न सिकने नदेिखने ।
अ य कानूनी यव थामा समेत उ ोग गनलाई यो
होटल यवसायसमेत स चालन गरी आएका य तो अव थामा थप सजाय गन भनी कुनै सता मक
यी ितवादीले एक बो न नस ने लाटी िनरीह ब ध (Conditional provision) राखेको नपाइएबाट
मिहलालाई िनजको भौितक तथा मानिसक कमजोर जबरज ती करणीको उ ोगको मा कसरु मा सो ३(क)
अव थाको फाइदा उठाई आ नो िणक इ छा पूरा नं. अनस
ु ार अपाङ् गसमेतलाई जबरज ती करणी गदा
गन आफै ँ बोलाई आ नो लजको कोठािभ थनु ी कसरु हने थप सजायको आधा सजायसमेत थप गरी कै द
गन पगु ेको देिखएकोलाई कसरु को गा भीयतालाई सजाय गन िम ने नदेिखने ।
कम आँकलन नगरी िनज ितवादीलाई मल
तसथ अपाङ् गलाई जबरज ती करणीको
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको ५ नं. अनस
ु ार ऐ. को ३ नं. को उ ोग गरेकोले यी ितवादीलाई उ ३(क) नं. अनस
ु ार
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थप हने ५ वष कै द सजायको आधा हन आउने २ वष तयार भएका िमितले एक वषिभ नािलस िदनपु न गरी
६ मिहना कै दसमेत थप हने गरी सु अदालतबाट हद याद तोके को देिख छ । यथ ले उ ज गामा
भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको काठमाड महानगरपािलका कायालयबाट न सा पास
फै सलामा सो आधा सजाय थप गरेकोमा उ कानूनी गरी २०४९।९।१२ मा नै घर पखाल बनाई बसेको
यव थाको या याको िु ट देिखएको भनी दोहोर्याई देिख छ । साथै सो घरज गा राि य वािण य बकबाट
हेन िन सा िदँदा िलएको आधारसँग सहमत भई सो िमित २०५३।२।३० मा ि ब धक िलखत गरी
हदस म सु सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको िधतोमा राखी कजासमेत िलएको देिख छ । यथ ले
फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
उ ज गा िमची घर पखाल बनाएको भए यी पनु रावेदक
अतः जबरज ती करणी उ ोगको कसरु मा वादीले उपयु कानूनले िनिद गरेको उपयु
जबरज ती करणीको महलको ५ नं. अनस
ु ार ऐ. को ३ हद यादिभ नािलस िदनपु नमा सो नगरी बसेको
नं. को देहाय (५) ले हने सजायको आधा कै द सजायमा देिख छ । यी पनु रावेदक र यथ साँध सँिधयारका
ऐ. ३(क) बमोिजम हने सजायको आधा सजायसमेत यि रहेकाले उ टहरा पखाल िनमाण गरेको कुरा
थप गरी सजाय गरेको सु का ेपला चोक िज ला पनु रावेदक वादीले थाहा जानकारी नपाउने भ ने पिन
अदालतको िमित २०७०।०२।१४ मा भएको फै सला देिखँदनै । तसथ कानूनले िनिद गरेको हद यादिभ
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित नािलस उजरु नगरी नयाँ नापीको हाल सािबकस ब धी
२०७१।०१।२३ मा भएको फै सला सो ३(क) बमोिजम िववादको ज रयाबाट पेस हन आएको िफराद खारेज
हने सजायको आधा सजाय थप गरेको हदस म हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादी रामे र २०६९।६।१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
े लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ५ हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
नं. अनस
ु ार ऐ.को ३ नं. को देहाय (५) बमोिजम हने नस ने ।
अिधकतम कै द सजाय ७ (सात) वषको आधा सजाय इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
३ (तीन) वष ६ (छ) मिहना मा कै द सजाय हने ।
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
इित संवत् २०७२ साल फागनु २३ गते रोज १ शभु म् ।
क यटु र: सदु शन साद आचाय
२
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् । मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०८२८, अदालतको
इजलास नं. ८
अवहेलना, िदिलपकुमार ठाकुर िव. च दा राय यादव
आफूसम आएको िनवेदनउपर र अझ
१
अदालतले समेत आदेश िदइसके को िवषयमा आव यक
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी छानिबन गरी स य त य प ा लगाई िनणयसमेत गरी
जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CI-०९७२, िखचोला िनकासा िदनु सावजिनक िनकाय तथा पदािधकारीको
मेटाई हक कायम, वोध िघिमरे िव. मीना े
कत य नै हो । काय रीतपूवक भए नभएको के वल
मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ मौिखक आधारमा भनेर पु ् याई ं गन सिकने िवषय
नं. ले कसैले अकाको ज गा िमची घर बनाएकोमा घर होइन । यसको लािग छानिबन गरी िन कषमा पगु ी
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रीतपूवक काय गरेको देिखए सोहीअनस
ु ार र बेरीतको िदनपु न, आफूअ तगतका िनकाय वा पदािधकारीले
देिखए भए गरेको कामसमेत बदर गन िनणय गरी गरेको कामको िनयिमतता अिनयिमतता जाँच
उपयु िनकास िदनपु नमा रीतपूवक काम नै स प न गनपन
ु र आ नो र मातहतकाको काय स ब धमा
भइसके कोले आदेशानस
ु ारको काम गनको
ु औिच यता य आशङ् कासमेतको िनवारण गनपन
ु कत य
नरहेको भ ने ज ता मनोगत बहाना बनाई अदालतको ह छ । यसो नगरे जनताको सेवा सिु वधाकै लािग भनी
आदेशानस
ु ार गनपन
ु कायबाट पि छन खोजेकोलाई कानूनले वैधता दान गरेको सावजिनक िनकाय तथा
उिचत मा न नसिकने ।
पदािधकारीको वैधता र औिच यतामािथ नै िच
रा यको स पूण याियक अिधकारको खडा हन जाने ।
योग यायपािलकाले गदछ । जाताि क शासन
पनु रावेदकले िश क िनयिु गन काय
यव था तथा कानूनी रा यमा जनताको आधारभूत रीतपूवकको नै भई िज ला िश ा कायालयबाट
अिधकारको संर ण, संिवधान तथा कानूनको अि तम िनयिु समेत समथन भइसके को अव थामा
या या र संर ण गन अिधकार यायपािलकालाई अदालतबाट जारी आदेशानस
ु ारको काम कारवाही
ह छ । यसैले अदालतले कानूनअनस
ु ार काम गन अगािड बढाउनक
ु ो औिच यता नै नरहेकोले कुनै
गराउन सबै िनकाय, पदािधकारी र यि लाई आ नो कारवाही नगरेको हो र अदालतको आदेशको अव ा गन
आदेश वा फै सलामाफत बा य गराउँदछ । अदालतको खोजेको होइन भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखए
आदेश वा फै सलालाई सबैले बा या मक पमा पिन अदालतको आदेशको अव ा गन खोजेको होइन
पालना गनपदछ
। अ यथा कानूनको शासनको स ा भनी िजिकर िलनमु ा अवहेलना नगरेको भ ने पिु हने
ु
वे छाचा रता हावी भई रा यमा अराजकता बढ् न आधार हन स दैन । सावजिनक िनकायले गरेको काम
गई रा य यव थाको औिच यताको नै अ य हन कारवाहीमा कसैले उठाएको र सोउपर बु नु पन
जाने ।
बझ
ु ी िनणय गनु भनी अदालतबाट परमादेशसमेत जारी
अवहेलनामा कारवाही गन िवषय अदालतमा भएको अव थामा रीतपूवक काम स प न भएकोले
कायरत यायाधीशलगायतका जनशि को मान छानिबनको औिच यता नरहेको भनी दािय वबाट
स मान, सरु ाका लािग वा कसैको यि गत वाथ पि छन िम दैन । यिद यसरी आदेशानस
ु ारको काम
र ाथ िवकास भएको नभई जनताको याय ाि को गन दािय वबाट पि छएमा अदालतको अवहेलना
चाहनाको र ाथ िवकास भएको िवषय हो । यसैले भएको होइन भ न निम ने ।
याय स पादनको कायमा कसैले अवरोध गरेमा वा
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
अदालतले िदएको आदेश र फै सलाको कसैले अव ा त कािलन िज ला िश ा कायालय, रौतहटका िज ला
गरेमा वा सोअनस
ु ार कसैले काय नगरेमा अदालतको िश ा अिधकारीको पदमा कायरत यी पनु रावेदक
अवहेलना मािनने गरी संवैधािनक तथा कानूनी िवप ी िदलीपकुमार ठाकुरले पनु रावेदन अदालत,
यव था ग रएको पाइने ।
हेट डाबाट जारी भएको िमित २०७०।२।१० को
येक यि लाई सावजिनक िनकायले परमादेशको आदेशको पालना गरेको नदेिखँदा िनजले
गरेको काम कारवाहीको यथाथ जानकारी पाउने अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्याई िनजलाई
हक हने र हरेक सावजिनक िनकायको पिन .५००।- ज रवाना गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
आफूले गरेको काम कारवाहीको यथाथ जानकारी हेट डाको िमित २०७०।२।१० को फै सला िमलेकै
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देिखँदा सदर हने ।
चोरी भएको भ ने घटना थल मचु ु काबाट देिखएको
इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
हँदा अिभयोग दाबीलाइ पिु गरेको पाइ छ । यी
क यटु र: िसजन रे मी
जाहेरवालाले कुनै पूव रसइवी राखी ितवादीह लाई
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २ गते रोज ५ शभु म् । फसाउनको लािग मा झु ा जाहेरी िदएको हो िक
भ नेसमेत के ही नदेिखँदा ितवादीह बाट दिशका
इजलास नं. ९
सामानह बरामद हन नसके को कारणले मा अिभयोग
दाबीबाट यी पनु रावेदक ितवादीह ले सफाइ पाउन
१
स ने देिखन नआउने ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
तसथ मािथ िववेिचत आधार, माण र
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-१३१२, १३१३, कारणह समेतबाट ितवादीह अशोक लामा,
१३१४, डाँका, अशोक लामा िव. नेपाल सरकार, गणेश पा डे र सोिभत तामाङलाइ मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
गणेश पा डे िव. नेपाल सरकार, सोिभत तामाङ िव. महलको १/६ नं. को कसरु मा सोही महलको १४ नं.
नेपाल सरकार
को देहाय ४ बमोिजम जनही ६ वष कै द र िबगोको
जाहेरवालाको घरमा डाँका भएको थाहा डेढी अथात् . ७,५७,१७९।- ज रवाना गरी डाँका
पाइ जाँदा डाँकाह म येका एक जनाले २ राउ ड गरी लगेको िबगो . ५,०४,७८६।– ितवादीह बाट
फायर गरी भागेका हन् । डाँकाम येका एकजना गणेश दामासाहीले जाहेरवालालाइ भराइ िदने ठहर्याइ
पा डे गाउँकै भएकाले त कालै िचनेको हो भनी कमला सु किपलव तु िज ला अदालतबाट भएको फै सला
कुमारी भस
ु ालसमेतले गरेको कागज माणबाट यी सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट िमित
ितवादीह उपर लगाइएको अिभयोग दाबी अ यथा २०६९।१२।१२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
हो भनी भ न िम ने देिखँदैन । संकलन ग रएका यी सदर हने ।
माणह वारदातप ात् अनस
ु धानको िसलिसलामा इजलास अिधकृत: य साद आचाय
नै संकलन ग रएका र अ य वत माणह बाट क यटु र: उ रमान राई
समेत समिथत भएको अव थामा अ यथा हो भनी इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
भ नु पन अव थाको िव मानता रहेकोसमेत नदेिखने ।
२
िज सी सामानह र गरगहना लैजाने मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
ितवादी बहादरु कुँवर हालस म फरार रहेको धान म ल, ०७०-WO-०७८१, उ ेषण, खगे
अव थामा र ितवादीह अशोक लामा, गणेश पा डे र काक िव. िज ला हरी कायालय, बाँकेसमेत
शोिभत तामाङबाट नगद वा िज सी बरामद हन नस नु
कुनै पिन सेवामा काम गन रा सेवक
वाभािवक नै देिख छ । जाहेरवाला ल मण भ डारी कमचारीले सेवामा वेश गरेपिछ सो सेवामा
खा उ ोग ा.िल.को स चालक र एक यापारीसमेत तोिकएको आचरण पालना गनपदछ
। िबदा िलनु
ु
भएको हँदा ठहर भएको िबगो धनमाल र गरगहना परेमा तोिकएबमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदई िबदा
िनजको घरमा रा न स ने हैिसयतको देिखएका साथै वीकृत गन अिधकारीबाट िबदा वीकृत गराएर
जाहेरवालाको घरको दराज, िविभ न कोठाह को वीकृत िबदाप ात् कायरत कायालयमा हािजर भई
पलङको घरा तोडी नगद गरगहना र िज सीसमेत डाँका आ नो कत य पूरा गरेको हनपु नमा िनवेदक िमित
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२०६९।११।६ गते कायरत इलाका हरी कायालयबाट हटाउने गरी िज ला हरी कायालय, बाँकेका हरी
िज ला हरी कायालय, बाँकेमा रवाना भएकोमा हािजर उपरी कबाट िमित २०७०।४।६ मा गरेको िनणय
हन नगई कोही कसैलाई जानकारीसमेत नगराई १५१ कानूनसङ् गत नै देिखएकोले पनु रावेदन िजिकर पु न
िदनस म गैरहािजर रहेको देिख छ । िनजलाई बाटाको नसके को भनी पनु रावेदन खारेज गन गरी म य े ीय
यादबाहेक २४ घ टािभ हािजर हन आउने बारेको हरी कायालयबाट िमित २०७०।६।३१ मा गरेको
मल
िनणय पचा कानूनस मत नै देिखँदा उ िनणयबाट
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११० नं. अनस
ु ारको सूचना पज
ु
िनवेदकको घरमा सूचमा टाँस ग रएको र तोिकएको िनवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधािनक हकमा हनन्
िमितिभ िनवेदक कायरत कायालयमा हािजर हन भएको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको
नआएकोले राि य गोरखाप दैिनक पि कामा िमित आदेश ारा उ िनणय पचा बदर ग ररहन नपन हँदा
२०७०।३।२८ गते सूचना कािशत गरेको र सूचना
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
कािशत िमितले ७ िदनिभ समेत हािजर हन नआई इजलास अिधकृतः राम साद भ राई
गैरहािजर रहेको देिखने ।
क यटु र: उ रमान राई
सरु ा ज तो २४ सै घ टा खिटनपु न इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभु म् ।
संवेदनशील अङ् गमा कायरत यी िनवेदक लामो
समयस म कायालयमा जानकारी नगराई गैरहािजर
इजलास नं. १०
रहेको देिख छ । सरु ाज तो कडा अनशु ासनमा
रहनपु न सेवामा कायरत िनवेदक मादक पदाथ
१
सेवन गरी आफूभ दा मािथका अिधकृतसँग झगडा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
गरी कारवाहीका लािग तालक
ु कायालयमा हािजर के दार साद चािलसे, ०६८-CR-०२०८, सरकारी
हन रवाना भएकोमा कारवाहीबाट भा ने उ े यले छाप द तखत िकत, नेपाल सरकार िव. पासाङ
गैरहािजर रहेकोमा सो कुरालाई लक
ु ाई यस अदालतमा िघिसङ
िनवेदन िलई आएको देिखँदा िनवेदक सफा हातले
ितवादी पासाङ िघिसङ् ग सो न कली
अदालत वेश गरेको देिखएन । यसरी गैरहािजर कागजात बनाउने कायमा संल न नरही िव ाथ को
हने हरी कमचारीलाई हरी िनयमावली, २०४९ हैिसयतले िवदेशमा उ च िश ा अ ययन गन जाने
को प र छे द ९ को िनयम ८९ को (२)(ग) अनस
ममा क स टे सीमाफत आ नो काम िछटो छ रतो
ु ार
सफाइ पेस गन मौकासमेत िदई रहन नपन कानूनी स प न गन हेतल
ु े क स टे सीमा स पक गरी यहाँबाट
यव थासमेत रहेको अव थामा सफाइ पेस गन देखाइएको यि िड लीराम खनाललाई भेटी रकम
मौकासमेत दान गरी सोबमोिजमको िनणय पचा
.५००।- समेत िदई िनजले तयार ग रिदएको कागज
खडा गरी िनवेदकलाई कारवाही ि या अगािड उपल ध गरेको देिख छ । स कली कागजातह को
बढाएको पाइ छ । यसरी गैरहािजर यी िनवेदकलाई ऐ. अं ेजी अनवु ाद गरेको कागज र मािणत ग रिदएको
िनयमावलीको िनयम ८८(झ) को कसरु मा ऐ.को िनयम कागजसमेत न कली भएकोमा ितवादी िड लीराम
९३ को २(ख) ले िदएको अिधकार योग गरी ऐ.को खनालको मौकामा र अदालतमा भएको बयान
िनयम ८४(छ) अनस
ु ार भिव यमा सरकारी नोकरीको तथा सरोज साद फुयालले मौकामा ग रिदएको
लािग अयो य नठह रने गरी िनवेदकलाई नोकरीबाट कागजसमेतको यहोराबाट सो न कली गराउने
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कायमा ितवादी पासाङ िघिसङ् गको संल नता देिखन सतकतापूवक र स पूण पमा िव ेषण गरेर मा हण
आउने अव था रहेन । ितवादीसँग स कली कागज गन वा नगन िन य ल िनका नु पछ । कसैले Alibi
हँदाहँदै सो कागजको न कली अनवु ाद गराउनपु न को िजिकर िलँदमै ा सो नै अि तम र अकाट् य हो भ ने
खास योजनसमेत देिखँदनै । ितवादीले िछटो छ रतो िन कष िनका दा यसबाट पन स ने प रणामबारे
काम गराउन अ बाट सहयोग िलने कायबाट न कली पिन ग भीर सोच रा नै पन ह छ । अपराध गरेपिछ
अनवु ाद र मािणत गन काय हन गएको ततु मु ामा अपराध गन यि ले सजाय पाउनै पछ भ ने सोच
अ बाट भए गरेको कायमा िनज ितवादीको संल नता समाजमा िवकास हनपु छ । य तो सोच स पूण पमा
र ो भ नु यायोिचत नहने ।
नभएको बेलाबेलामा देिखने के ही घटना मबाट पिु
अतः मािथ िववेिचत त य, माणह बाट ह छ । ततु मु ामा पिन ितवादी यारेकमा स-शरीर
ितवादी पासाङ िघिसङले िकत कागज महलको ९ हािजर भएको पिु हँदैन । हािजरीमा िनजको ह ता र
नं. बमोिजम .५०।- ज रवाना र ऐ. १२ नं.ले थप ग रएको अव था देिखँदनै । “हा” भनी जनाएको
१ वष कै द सजाय हने ठहर्याएको काठमाड िज ला य तो यहोराले ितवादी सो अव थामा यारेकमै
अदालतको िमित २०६६।९।३ को फै सला निमलेको रहेको भ ने यायकतालाई िव सनीय आधार ब न
देखी सो फै सला उ टी गरी ितवादी पासाङ िघिसङले स दैन । सेनाको आ नो जवानलाई बचाउने उ े यले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर्याई गरेको “हा” जनाइिदने र यायकताले यसैलाई आधार
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।९।८ मा मा ने हो भने फौजदारी याय नै मन जान स छ ।
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यस कारको Alibi को िजिकरलाई अदालतले
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
कदािप र कुनै हालतमा पिन वीकान स दैन ।
क यटु र: उ रमान राई
घटनामा ितवादीको य संल नताका मालाकार
इित संवत् २०७३ साल पस
ङ
िव सनीय पमा पिु
भइरहेको
ृ ् खलाह
ु ४ गते रोज २ शभु म् ।
२
अव थामा यस कारको िजिकरको कुनै औिच यता
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी नै नदेिखने ।
सारदा साद िघिमरे, ०७०-CR-०४८६ र ०७०अतः मािथ िववेिचत त य, माण,
CR-०५९१, खनु डाँका, नेपाल सरकार िव. कानूनसमेतबाट ितवादी ताराबहादरु बलामीलाई
ताराबहादुर बलामी र ताराबहादुर बलामी िव. नेपाल मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ (३ ) नं.को
सरकार
कसरु मा सोहीबमोिजम ज मकै दको सजाय हने र
ितवादीले आफूले सो अपराध नगरेको, आफू मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १ र ४ नं.को कसरु मा सोही चोरीको
फुलबारी यारेक पोखरामा सो अव थामा हािजर रहेको १४ (२) नं. बमोिजम १(एक) मिहना १५ (प ) िदन
भनी Alibi को िजिकर िलई सोलाई मु य माणको कै द र चोरीको िबगोका िहसाबले .३६०,१६१।२५
पमा ततु गन खोजेको देिख छ । घटना वारदातका ज रवाना भई सोबापत पिन कै दको सजाय हने,
समयमा अ य िथएँ भनी िजिकर िलने प ितवादीले जाहेरवाला ेम बगालेले ितवादी ताराबहादरु
सो कुरा िनिववाद पमा पिु गन स नपु छ र य तो बलामीबाट .६०,०२७।– चोरीको १० नं. को देहाय
Alibi को िजिकर िव सनीय पिन हनपु छ । यायकताले ३ बमोिजम भराई िलन पाउनेसमेत ठहर्याई सु पा पा
य तो िजिकर सामा य र सहज पमा मा निलई बढी िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६८।१२।२६ को
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फै सलामा ितवादी ताराबहादरु बलामीलाई मल
भ ा घटाउन निम ने भ ने कुरा ि भवु न िव िव ालय
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम िश क कमचारी सेवास ब धी िनयम, २०५० को िनयम
ज मकै द गन गरेको सु अदालतको फै सला सदर हने, १७(१) र ३९(३) मा प ावधान रहेको देिखँदा
अ य ितवादी िकटान नभएको ि थितमा जबरज ती उ ावधानको ितकूल हने गरी खाईपाई आएको
चोरीको िबगो दामासाहीले भराउने गरेको सु फै सला िनवेदकह को तलब सिु वधा घटाउने ि .िव. कायकारी
सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी गरी िबगो . प रषदक
् ो िमित २०६५।१०।९ को िन.नं. ८७३ तथा
२,४०,१०७।५० ितवादी ताराबहादरु बलामीबाट िमित २०६६।७।१८ को िनणय उ ेषणको आदेशले
असल
ु उपर हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बदर ग रिदएको छ । अब िनवेदकले खाईपाई आएको
बटु वलको िमित २०६९।९।१८ को फै सला िमलेकै सिु वधा तथा रकम नघटाई िनवेदकह लाई दान गनु
देिखँदा सदर हने ।
भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
इजलास अिधकृतः य साद भ राई
हने ।
क यटु र: उ रमान राई
इजलास अिधकृत: य साद भ राई
इित संवत् २०७३ साल पस
क यटु र: उ रमान राई
ु ६ गते रोज २ शभु म् ।
३
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ७ गते रोज ३ शभु म् ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
§ यसै लगाउको ०६७-WO-०२७१, उ ेषण,
काशमान िसंह राउत, ०६६-WO-१०४७,
रामच पौडेलसमेत िव. कूलपित, ि भुवन
उ ेषण, िमनबहादुर थापासमेत िव. कूलपित, ि भुवन
िव िव ालय, िकितपुरसमेत भएको मु ामा
िव िव ालय, क ितपुरसमेत
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
मौि क सिु वधा उ ेरणाको मह वपूण त व
हो । कमचारीको इ छाबेगर उनीह को सिु वधामा
इजलास नं. ११
कटौती गदा कमचारीह को उ ेरणा र मनोबलमा
ास आई संगठनको उ पादक वमा नै असर
१
पन जाने । यसैगरी िवप ीले िलिखत जवाफमा मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
ेणीसिहत र णे ीिवहीनको तलब के लमा ेणीिवहीन ी िव भर साद े , ०७१-CR-०५२३,
पाँच तरका भ दा पिन ि .िव.का िसिनयर िपयन वा ब दी य ीकरण, िनमेश लाखे िव. लिलतपुर िज ला
सोसरहको पदको तलब के लमा एक पता भएको अदालतसमेत
नहँदा तलब समायोजन गरेको हो भनी िजिकर िलएको
अदालतले मु ाको कारवाहीको ममा माग
देिख छ । यसरी तलब समायोजन गन नाममा गरेको धरौट राखी मु ाको कारवाहीमा रही रहेको
जीवनका ऊजावान् णह ि .िव. सेवामा यितत अव थामा सो मु ामा भएको फै सला आफूलाई
गरेका िनवेदक कमचारीह ले खाईपाई आएको तलब जानकारी नै नभएको भ ने िनवेदकको भनाइ
सिु वधाबाट िनवेदकह लाई वि चत गनु उपयु र तकसङ् गत देिखन नआउने ।
यायोिचत नदेिखने ।
याद तामेलीको उ े य भनेको स बि धत
अतः ि भवु न िव िव ालयअ तगतका यि लाई िनज िव हन लागेको कामकारवाहीबारे
ेणीिवहीन कमचारीह ले खाई पाई आएको तलब जानकारी गराई आ नो ितर ा गन मौका दान गनु
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हो । जसले यि को व छ सनु वु ाइको अिधकारलाई गैरकानूनी थनु ाबाट मु गनु हो । ब दी थुनामा नरहेको
सिु नि त गदछ । अदालती कारवाहीमा याद तामेल वा कानूनबमोिजम नै थुनामा रहेको वा थनु ाबाट
ि यालाई सरल, सहज तथा वा तिवक बनाउनका छुिटसके को अव थामा ब दी य ीकरणको आदेश
लािग कानूनमा नै यव था गरेको पाइ छ । याद जारी हन स दैन । ब दी य ीकरणको मु ामा
तामेलीज तो ि यागत कुरामा कुनै याि क िनयम थम ि मै थनु ामा रहेको देिखएमा ब दीलाई थनु ामा
लागू भयो भएन भ ने कुराभ दा पिन स बि धत रा नक
ु ो कानूनस मत आधार र अव था नदेिखएको
यि ले य तो सूचना यथासमयमा ा गन कुरा अव थामा ब दीलाई थुनामु गराउन आदेश जारी
मह वपूण हन आउने ।
हन स ने । िमित २०६६।११।२६ मा तामेल भएको
एकाघरको आ नै आमाले बझ
ु ेको यादिभ पनु रावेदन नगरी बसेका यी िनवेदकलाई
यादलाई आमा अनपढ हनहु यो, छु िभ न भई बाँक कै द असल
ु गन प ाउ गरेपिछ आफै ँ कारवाहीमा
ब नु भएको हो सोही कारणले मैले जानकारी पाइन रहेको मु ाको फै सलाको बारेमा र आमाले बझ
ु े को
भ ने पनु रावेदक ितवादीको िजिकर िव ासयो य पनु रावेदनको यादका बारेमा जानकारी पाइन, याद
देिखँदैन । यी पनु रावेदकले आफूउपर चलेको मु ाको नै बेरीतको भयो भनी ब दी य ीकरणको िनवेदनको
कामकारवाहीको जानकारी िनज वयम्ले रा नपु न सहारा िलई दायर गरेको िनवेदनबाट िनवेदक गैरकानूनी
ह छ । आफूउपर चलेको मु ाको बारेमा जानकारी नै थनु ा रहेको भ ने नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
नभएको र फै सलाप ात् जारी भएको पनु रावेदनको ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन निम ने भनी
याद आमाले बझ
ु ेकोमा सो यादबारे पिन जानकारी रट िनवेदन खारेज गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
नै पाइन भनी िलएको िजिकर कानूनस मत नदेिखने । पाटनको आदेशलाई अ यथा भ न निम ने ।
ठहर ख डबमोिजम तपिसल ख डमा
अतः यी पनु रावेदक
ितवादीलाई
टाइपमा भएको भूल सधु ार गरेको कुराको जानकारी कानूनबमोिजम भएको फै सला काया वयनको
यी िनवेदकलाई िदनपु न भ ने िनवेदकको िजिकर िसलिसलामा थनु ामा रािखएको देिखँदा िनवेदकको
मनािसब देिखँदैन । यी पनु रावेदकलाई के कित सजाय मागबमोिजमको गैरकानूनी थनु ा मा न िम ने नदेिखँदा
भएको भ ने कुरा िनजको नाउँमा जारी भई तामेल िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन,
भएको पनु रावेदनको यादमा नै उ लेख भइरहेकोले रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन
िनजलाई िज ला अदालतको फै सलाले ३ वष कै दको अदालत, पाटनको िमित २०७१।७।२ को आदेश
सजाय हने ठहर भएको कुराको जानकारी भइसके को िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
देिख छ । फै सलाबमोिजम असल
ु गन किसएको द ड इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
सजाय असल
ु नभएस म सो फै सलाले साथकता क यटु र: सिबना अिधकारी
पाउँदैन । काया वयन हन नसके को फै सलाको इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २० गते रोज २ शभु म् ।
वा तिवक मह व पिन नरहने ।
२
ब दी य ीकरणको मु ा ब दीलाई मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
गैरकानूनी थनु ाबाट मु ग रपाउँ भ ने मागको िव भर साद े , ०७१-CR-०६७६, कत य
आधारमा च ने हो । ब दी य ीकरणको मु य यान, शाि तदेवी यादव िव. नेपाल सरकार
उ े य गैरकानूनी थनु ामा रहेको ब दीलाई सो
घटना थल मचु ु का, लालबाबु यादवको
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िकटानी जाहेरी, मतृ क अि मता यादव र ि यङ् का
ह या, जबरज ती करणी तथा िवष सेवन
यादवको घटना थल लासजाँच कृित मचु ु का, ज ता मु ामा िचिक सक य कानूनी ितवेदन
लासजाँच ितवेदन, ितवादी कसरु मा सािबत भई वै ािनक र भरपद आधार हो भ ने कुरामा कुनै िववाद
अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतसम गरेको हन स दैन । िवष सेवनका मु ाह मा िभसेरा परी ण
बयान, घटना िववरण कागज ग रिदने यि ह को गदा बढीभ दा बढी वै ािनक िन कषमा पु न सिकयोस्
भनाइ, व तिु थित मचु ु का, जाहेरवालाले भनेर उपल ध भएस मको उ च िविधको योग
अदालतसम गरेको बकप , घटना िववरण कागज गरेको अव थामा स यको निजक पु न सिक छ भ ने
ग रिदने िनज ितवादीकै एकाघरका छोरा आकाश मा यताबाट िचिक सक य ितवेदन (िवशेष को राय)
यादवले गरेको मौकाको कागज तथा िदप बोहराले लाई पिन यायकतालाई याियक िन कषमा पु नको
मौकामा गरेको कागजको यहोरालाई समथन गन लािग एउटा मा यमको पमा िलइएको ह छ । अ य
गरी अदालतसम गरेको बकप लगायतका माण
य तथा िव सनीय माणह ले पिु ग ररहेको
कागजह बाट यी ितवादीले छोरीह लाई पिन माछु अव थामा उ च िविधको अभावको कारणबाट
र म पिन मछु भनी िवष सेवन गन िदएक र सोही िवष मृ यक
ु ो कारण यिकन हन नसके को भ ने िवशेष को
सेवनको कारणबाट मतृ क ि यङ् का यादव र अि मता रायको आधारमा मा िन कषमा पु नु अ य य
यावदको मृ यु भएको त य पिु हन आउने ।
माणह को अवमू यन गनु हो । य तो अव थामा
छोरीह लाई पिन माछु र म पिन मछु भनी फौजदारी याय ज तो संवेदनशील े मा नकारा मक
िवष सेवन गन िदएको हो भनी वयम् ितवादीले असर पन जाने ।
मौकामा र अदालतमा बयान ग ररहेको अव था, िवष
वयम् ितवादीले आफू पिन मछु र
सेवनको कारणबाट छटपटाई रहेको अव थामा मतृ क छोरीह लाई पिन माछु भनी िवष सेवन गरे गराएको
नाबािलकाह लाई त काल अ पताल लगी उपचार कुरा मौकामा तथा अदालतमा बयान गरी िवष सेवन
गराउँदै गदा मृ यु भएको देिख छ । िभसेरा परी णमा गराएको कुरालाई वीकार ग ररहेक र एकाघरका
“Negative tests for above mentioned incecti ीमान् लालबाबल
ु े सोही यहोरा उ लेख गरी
cides and phosphine gas” भ ने यहोरा उ लेख िदएको जाहेरी र ितवादीकै नाबालक छोरासमेतले
भएको र सो परी ण गन िवशेष ले अदालतमा ितवादीले गरेको बयानलाई समथन गन गरी मौकामा
उपि थत भई बकप गदा उ च िविधको अभावबाट कागज गरेको अव था तथा अ य मौकामा कागज गन
िवष सेवनकै कारणबाट मृ यु भए वा नभएको िन कषमा यि ह , घटना थल मचु ु का, लासजाँच कृित
पु न गा ो छ, उ च िविधले मा यिकन परी ण स भव मचु ु कालगायतका प रि थितज य माण एवम्
छ भनी बकप गरेको देिख छ । य तो अव थामा िमिसल संल न कागजातह ले ितवादीले िवष सेवन
मतृ कह ले िवष सेवन गरेकै िथएनन् भ ने नभई उ च गराएको कारणबाट मतृ कह को मृ यु भएको पिु
िविधको अभावमा यिकनस म हन नसके को भ ने भइरहेको अव थामा मतृ कह को मृ यक
ु ो कारक त व
देिख छ । मतृ क बािलकाह को मृ यु अ य कारणबाट िवष िथएन भनेर िन कषमा पु न स ने नदेिखने ।
भएको अनस
मािथ उि लिखत त य तथा माणका
ु धानको ममा कही ँकतैबाट खु न
आएको नदेिखएकोले मतृ कह को मृ यक
ु ो कारण िवष आधारमा पनु रावेदक ितवादीले आ ना छोरीह
िथएन भनी िन कष िनका नु तकसङ् गत नहने ।
ि यङ् का यादव र अि मता यादवलाई िवष सेवन
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गराई सोही िवषको कारणबाट मृ यु भएको देिखँदा पाटनबाट िमित २०७१/२/२७ मा भएको फै सला
सु काठमाड िज ला अदालतले अिभयोग िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
माग दाबीअनस
ऐन, इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
ु ार ितवादीलाई मल
ु क
ु
यानस ब धीको महलको १३(२) नं. बमोिजम इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २० गते रोज २ शभु म् ।
सव वसिहत ज मकै द ठहर्याएको फै सलालाई सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलालाई
इजलास नं. १२
अ यथा भ न निम ने ।
पनु रावेदक
ितवादीले अिधकार ा
१
अिधकारी र अदालतसम बयान गदासमेत यथाथ मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
यहोरा खल
ु ाई बयान गरी अदालती ि यालाई िव भर साद े , ०७१-WO-०४०४, उ ेषण /
सहयोगसमेत परु याएको
देिख छ । यसरी वीर भई परमादेश, पावती थापा िव. शमशेरबहादुर थापासमेत
्
हतास मनि थितको उपज व प पितबाहेकका सबै
िनवेदक पावती थापा वादी र िवप ी
प रवार एकै साथ मन सोच बनाई आफूले पिन िवष शमशेरबहादरु थापा ितवादी भई चलेको अंश
सेवन गरी छोराछोरीह लाई िवष खान िदएकोमा, स ब ध िव छे द मु ाबाट यी िनवेदकले उ िववािदत
िवषको ग ध मन नपराएको कारण छोराले नखाएको र िक.नं. १४८५ र १४९१ का ज गाबाट ५ भागको
छोरीह ले मा खाई सोही िवषका कारण छोरीह को १ भाग अंश पाउने ठहरी िमित २०७०।३।१२
मृ यु हन गएको अव था हँदा र नाबालक छोरालाई मा फै सला भई अि तम अव थामा रहेको पिन
लालनपालन हेरिवचार गन मातृ व भाव दसाएको देिख छ । फै सलाबमोिजम ब डा छुट्याउने कायलाई
ि थितसमेत लाई िवचार गदा िनज ितवादीलाई मल
िन तेज र िन कृय पान िनयत र उ े यबाट िनवेदकले
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(२) नं. बमोिजम अंश पाउने स पि िधतो राखी रो का भएको
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पनजाने देिख छ । अंश स ब ध िव छे द मु ा दायर भई
हँदा िनज ितवादीलाई ५ वष कै दको सजाय गदा पिन कारवाहीयु अव थामा रहेको देिखँदा दिखँदै ग रएको
फौजदारी यायको उ े य पूरा हने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, य तो िधतो रो का िनवेदकको अंश हकस म
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई ५ वष कै द गैरकानूनी र िु टपणू देिखने ।
गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनको रायसमेतलाई
अतः स ब ध िव छे द मु ा दायर भई
अ यथा भ न निम ने ।
कारवाहीयु अव थामा रहेकोमा अंशबाट वि चत गन
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र उ े यले सहकारी सं थामा िधतो राखी रो का रहेको
माणह समेतबाट ितवादी शा तीदेवी यादवलाई िनवेदकको अंश हकस मको रो का रहेको ५ भागको
अिभयोग माग दाबीअनस
फुकुवा नगन भनी काठमाड
ु ार सु का ेपला चोक १ भाग फुकुवा गनपनमा
ु
िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको िज ला अदालतबाट िमित २०७१।५।६ मा भएको
महलको १३(२) बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने आदेश सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
ठहरी गरी भएको फै सलालाई सदर गरी मल
ु क
ु ऐन, िमित २०७१।७।१४ मा भएको आदेश गैरकानूनी
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई ५ वष कै द देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको छ ।
गन उपयु हने राय य गरी पनु रावेदन अदालत,
अब काठमाड िज ला, मनमैजु गाउँ िवकास
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सिमित, ८(क) िक.नं. १४८५ र १४९१ का ज गा
३
र सो ज गामा रहेको घरसमेत म ये िनवेदकको अंश मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.
भागमा परेको ५ भागको १ भाग रहेको रो का फुकुवा ी ई र साद खितवडा, ०७१-WO-०१११,
गरी अंश चलन चलाई िदनु भनी िवप ीह का नाउँमा उ ेषणय / परमादेश, िनमलादेवी महतोसमेत िव.
परमादेशको आदेश जारी हने ।
जनकपुर नगरपािलकाको कायालय, जनकपुरसमेत
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
रा यको सावभौमस ा रा यको शासक य
क यटु र: ेमबहादरु थापा
मताबाट दिशत ह छ । संिवधान र चिलत
इित संवत् २०७३ साल भदौ ११ गते रोज १ शभु म् । कानूनबमोिजम रा य स चालनको यव थाले कानूनी
२
रा यको थापना र व नमा सहयोग पु ने ह छ ।
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी सावजिनक अिधकार ा िनकाय वा पदािधकारीले
िव भर साद े , ०७१-WO-०७०३, उ ेषण आ नो अिधकारको योग गदा वा नगदा कानूनबमोिजम
/ परमादेश, मेघनाथ राई िव. पुनरावेदन अदालत, गरेमा मा कानूनको शासन थािपत गन म त पु ने ।
िवराटनगर, मोरङसमेत
रा यको अिधकार र यि को स पि ा
साधारण े ािधकारबाट तहतह भएको गन कुरालाई कानून ारा नै यवि थत गन खोिजएको
फै सला तथा आदेशको औिच यमा वेश गरी देिख छ । साथै यि को स पि सावजिनक िहतका
पनु रावेदन सनु ेको ज तो गरी रट े ािधकारअ तगत लािग रा यले ा गदासमेत चिलत कानूनबमोिजम
माण बु ने, माणको मू याङ् कन गन गनु उिचत र िनधा रत र उिचत कायिविधको पालना गनपन
ु
रटस ब धी अवधारणाको अनक
सो नगरेमा उिचत ितपूितलगायत य ता काम
ु ू ल हने देिखँदैन । उ
लेनदेन मु ामा भएको अि तम फै सलाबमोिजम िबगो कारवाही वा िनणयउपर पनु रावेदन गन पाउने कुरालाई
भरी भराउ गनको लािग िज ला अदालत, िनयमावली, समेत यवि थत गरेको देिख छ । यसबाट रा य वा
२०५२ को िनयम ७५(५) बमोिजम तहिसलदारबाट रा यका सािधकार िनकायह ले यि को स पि
कानूनबमोिजम प चकृते मू याङ् कन भएको देिखयो । ा गदासमेत संिवधान र कानूनको िनिद सीमािभ
िनवेदकको िक.नं. ६४५ को ज गा कित मोल पन हो सो रहेर मा गनपछ
ु । अझ घरबासको अव था भनेको
स ब धमा रट े बाट िन य ल गन निम ने ।
यि को जराधार भएकोले य तो अव थामा रा य
तसथ िक.नं. ६४५ को ज गाको प चकृते थप संवेदनशील हनपु न । सहरीकरण आजको समयमा
मू याङ् कन स ब धमा तहिसलदारबाट भएको मानव स यताको पिहचानको पमा िव तार हँदै
आदेश बदर गरेको मोरङ िज ला अदालतबाट िमित गएको छ । सहरीकरणका लािग पूवयोजना ाथिमक
२०७१।८।१८ मा भएको आदेश बदर गरी फै सला आव यकताका पमा देिखएको छ । सहरी िवकासका
काया वयनको कायलाई अिघ बढाउनु भनी पनु रावेदन लािग उपयु थानमा समेत िनधा रत योजनाको
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७१।१० २९ मा अभावले िवकास हन नसके को अव था पिन छ ।
भएको आदेशमा कानूनको िु ट देिखन नआएकोले रा यका स ब िनकायह य ता कामका लािग
बदर ग ररहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने । समयमा त पर नहने, भएका काम कारवाही पिन
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
यवि थत पमा स चालन नगन, अनगु मन, िनय ण
इित संवत् २०७३ साल भदौ ११ गते रोज १ शभु म् । र िनयमनका लािग खडा गरेका िनकायह ले आ नो
49

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, साउन - १
िज मेवारी र दािय व समयसापे पमा िनवाह िनमाण भएका घर पखाल भ काउने कायले कानूनी
नग रिदनाले िवनायोजना र अिनयि त पमा ब ती शासनको उपहास हने स भावना देिख छ । रा यले
िवकासले नै सहरीकरणको यव थापनमा नै सम या त काल चिलत कानूनबमोिजम भए गरेको कायलाई
उ प न भएको पिन देिख छ । य ता सम याह
अ यथा गन नहने र गन परे पिन उिचत ितपूित िदई
समाधान गन ग रएका यासबाटै सहरीकरणका िविधस मत पमा मा गनपन
ु ह छ । सरोकारवाला
लािग आव यक पूवाधार िनमाणलगायतका सेवा यि को सहमित र वीकृितमा उिचत वा पया
सिु वधा उपल ध गराउन सँगसँगै चनु ौतीह थिपँदै ितपूित िदएर य ता स पि सावजिनक िहतका
जाने म बढ् दो पमा देिख छ । कितपय रा यका लािग उपयोग गन सिकने ।
िनकायह को गैर िज मेवारपूण ि याकलापबाट समेत
सडक िव तार काय यसका व रप र रहेका
थप चनु ौतीह िसजना भएका पाइने ।
यि ह को मा सरोकार नभएर यसमा संल न
घर िनमाण गन न सा पास गदाका बखत नभएका यि ह को समेत सरोकार र चासोको िवषय
तोिकएको वीकृित मापद डबमोिजम भए गरेको हो । त काल सडक िकनारामा रहेका यि ले मा
अव थामा अ यथा नगरेको भए वतमान अव थामा यसको उपभोग गन ज तो देिखए पिन यो सावजिनक
रहेका िनवेदकका घरह वीकृत मापद डअनस
ु ार नै सरोकारको िवषय नै हो । यिद सडक िव तार गन
रहे भएको मा नपु न ह छ । वीकृत मापद डिवपरीत आव यक भएर िनजी स पि मािथ अित मण हने
यिद कुनै घर बनाइएका भए चिलत कानूनको भएमा पिन सो ि या कानूनस मत पमा अवल बन
अधीनमा रही स बि धत िनकायले आव यक कारवाही गरेर मा गनपन
ु ।
गनस छ । तर घर िनमाणका समयमा नरहेको नभएको
िनवेदन
मागबमोिजम
जनकपरु
मापद डको िजिकर िलई पिहले कानूनस मत त रकाले नगरपािलकाको नगर प रषदको
् भिनएको िमित
न सा पास भई िनमाण भएका घर, भवन वा चर २०७०/९/२७ को िनणय थानीय वाय शासन ऐन,
स बि धत यि ह लाई कुनै पूवसूचना वा जानकारी २०५५ को प र छे द २, दफा ७६ बमोिजम गठन हने
नै निदई घर क पाउ ड भ काउने भनी िच लगाउँदै नगर प रषदको
् कानूनबमोिजमका पदािधकारीह को
िहँड्ने कायलाई कुनै पिन तवरले उिचत मा न पूण बैठकबाट िनणय भएको भ नेसमेत देिखएन ।
नसिकने । सहरीकरणको ममा यि िवशेषको तोिकएका पदािधकारीह म ये नगरपािलकाका मख
ु
बसोबासको स पि मा ह त ेप गनपदा
पिन तथा कायकारी अिधकृत मा को अ य तामा के ही
ु
सरोकारवाला यि लाई पूवसूचना िदने, म जरु ी आमि त र सोमा पिन कमचारीह लाई राखी ग रएको
िलने र बसोबास नै नरहने अव थामा उिचत ितपूित िनणयले कानूनी मा यता पाउन नस ने ।
दान गनु पिन रा यको दािय व हन आउँछ । सडक
िज ला प रषदले
् पूणता पाउन नसके को
िव तारको कामबाट य पमा नै सोही े का अव थामा ग रएको वैकि पक यव थाबारे िवप ी
बािस दाह लाभाि वत हने हँदा उनीह को सहमित सरोकारवाला िनकाय मौन बिसिदँदा झन् अ यौलता
र वीकृितबेगर य ता काम भावकारी हन पिन बढेको र कानूनी रा यमा यो अव था शोभनीय नहँदा
नस ने ।
नाग रकको स पि ज तो नैसिगक र अहरणीय
एकाितर घर िनमाणका लािग इजाजत िदने अिधकारमा आघात पु ने गरी भएको िनणयलाई
अक तफ सडक िव तारका नाममा बसोबासका लािग कायम रािखरहन उिचत देिखएन । य तो अव था
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र प रि थितमा सोही िनणयका आधारमा घर िच ता हनपु छ । अिधकार ा अिधकारीको सामा य
बसोबास भइरहेको संरचना भ काउन िम ने हँदैन । काम कारवाही र िनणयले आम जनताको अपूरणीय
कानूनबमोिजम बाहेक मापद डिवपरीत बनेका घर ित हन स ने स भावनालाई ि गत गरी आ नो
संरचना कानूनी ि या पूरा गरी भ काउन, हटाउन कत य िनवाह गनतफ त पर रहनपु नमा त कालीन
परेमा अिधकार ा िनकायले कारवाही अगािड कायकारी मख
ु ले यसतफ गि भरता देखाएको
बढाउन स ने नै ह छ । अ यथा ि या नै पूरा नगरी पाइएन । कायालयको जनु सक
ु ै कमचारीले गरेको काम
त कालीन मापद ड पूरा गरी बनाइएका घर संरचनालाई कारवाहीको अि तम िज मेवारी कायालय, मख
ु को हने
सडक िव तारका नाममा जिहलेसक
ु ै भ काउन र सो ित उ रदािय व हण गनु अिनवाय पिन ह छ ।
हटाउन निम ने । ततु िनवेदनका स ब धमा नगर अदालतले प ीकरण सो नपु न अव था िसजना हनु
प रषदक
् ो उ िनणय चिलत संिवधान र िव मान र सोको जवाफमा आफू मातहतका कमचारीको काम
कानूनी यव थािवपरीत देिखँदा नगर प रषदको
् िमित कारवाहीलाई बेवा ता गरी औपचा रकताका लािग
२०७०।०९।२७ को िनणय उ ेषणको आदेश ारा प ीकरण िदनु मा पया नहने ।
बदर हने ।
तसथ, अदालतबाट माग ग रएको जवाफ
िवप ी जनकपरु नगरपािलका र नगर नपठाएको र पिछ प ीकरण सोधी पठाउँदासमेत
प रषदको
् उि लिखत सडक िव तारका नाममा गलत र झु ा िजिकर गरी के बल औपचा रकता िनवाह
ग रएका काम कारवाही कानूनको उिचत ि या पूरा गन गरी लेखी पठाएको कारणबाट याियक ि यामा
गरी गरे भएको नदेिखएको तथा जनु िनणयका आधारमा असहयोग गरेको देिखएकोले जनकपरु नगरपािलकाका
सडक िकनारामा रहेका घर संरचना भ काउने काय त कालीन कायकारी अिधकृतलाई याय शासन
अगािड बढाइएको हो, सो िनणय नै बदर ग रएको ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) बमोिजम . ५,०००।अव था हँदा उ िनणय कायम रहन नस ने भएकाले (अ रेपी पाँच हजार पैयाँ) ज रवाना हने ।
तोिकएको मापद डिभ रही उिचत र मनािसब इजलास अिधकृत: नगे के शरी पोखरेल
ितपूित िदएर मा सडक िव तार गन,ु अनाहक र क यटु र: िसजन रे मी
बलज ती गरी िनवेदकह को सो घर, संरचना िनमाण इित संवत् २०७३ साल काि क १८ गते रोज ५ शभु म् ।
गदा मापद डिभ रहेको भए र अिधकार ा िनकाय
§ यसै लगाउको ०७१-WO-०१४१,
वा पदािधकारीले िव मान कानूनबमोिजम न सा
उ ेषण / परमादेश, राममिण पोखरेलसमेत
पास गरी वा िनमाण अनमु ित दान गरी बनाइएका
िव. जनकपुर नगरपािलकाको कायालय,
घर संरचना नभ काउन,ु भ काउन नलगाउनु भनी
जनकपुरसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
िवप ीह को नाममा ितषेधको आदेश जारी हने ।
फै सला भएको छ ।
जनकपरु नगरपािलकाको कायालयको
४
प ीकरण प मा य तो जानकारी ा नभएको भनी मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
सामा य जवाफ िदनक
ततु िववादका ई र साद खितवडा, ०७१-CI-०३३२, लेनदेन,
ु ा अित र
िवषयमा अ य कुनै यहोरा खल
ु ाइएको पाइएन । िवनायक िव समेत िव. ढु डीराज गैरे
साथै अदालतमा िवचाराधीन िववािदत िवषयमा
काम कारोबारको कृित हेदा अंश चलन मु ा
सरोकारवाला िनकाय वा पदािधकारीको चासो र दायर गरेपिछ सौतेनी मािमला भई जेठी ेमकुमारीतफ
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नो सान पान अिभ ायले एकातफको घर यवहार
चलाउन िलए खाएको ऋणलाई सगोलमा भएको
इजलास नं. १३
कारोबारसँग िमसाई स टाउन खोजेको अव था
देिखयो । ऋण खाँदा यी पनु रावेदक ितवादी मे कुमारी मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी सपना
सगोलमा रहे बसेको भ ने िजिकर निलएको अव थामा धान म ल, ०६६-CR-०२३३, ितपूित, नवराज
िविधवत् अंशब डा नभएकै अव था र कारणबाट मा ै िसलवाल िव. मीना शमा ितवारी
सबै ऋण धन सगोलको मानी अंश माग दाबीप ात्
यातनास ब धी ितपूित ऐन, २०५३ को
काशमा आएको िलखतलाई आधार मानी दािय व दफा ३(२) ले “कुनै पिन यि लाई थुनामा रा दा
बहन गराउनु यायसङ् गत हने नदेिखने ।
र छोड् दा स भव भएस म सरकारी सेवामा रहेका
उ लेनदेनको िलखतमा यवहार गदा िचिक सक र िचिक सक उपल ध हन नसके को
सगोलमा रहेका प नी सिु शला िव र छोरा माधवे
अव थामा स बि धत अिधकारी आफै ँ ले िनजको
िव लाई िकनारामा सा ी राखी िनजै माधवे िव को शारी रक ि थितको जाँच गरी गराई सोको अिभलेख
नाममा रहेको िक.नं.६४४ र ६४६ का ज गा देखाई ऋण खडा गरी रा नपु नछ” भनी गरेको यव था ि यागत
िलएको ट देिखएको छ । उि लिखत स पि बाट कानूनी यव था हो । कुनै यि लाई प ाउ गदा
वादीले भरी पाउने थैली रकम भरी भराउ हनस ने वा छाड् दा िनजको शारी रक परी ण गराइएन भने
अव थासमेत देिख छ । का छी ीमती ेमकुमारी यसबाट ि यागत िु ट हनस छ तर ि यागत
िव तथा िनजतफका छोराह को कुनै संल नता रहेको िु टकै कारणबाट वत: यातना िदएको िन कषमा
देिखएन । तमसक
ु िलखतबमोिजम ा रकमको भोग पु नु कानूनको मनसायिवपरीत हन जा छ । कुनै पिन
यी पनु रावेदक ितवादीले दे न भो नसमेत नपाएको कानूनको या या िवधाियकाको मनसायअनु प
अव था देिख छ । अंश मु ाबाट ा गनस ने ग रनु पदछ । िवधाियकाको मनसाय कानूनमा यु
ितफललाई कम गन अिभ ायले िलएको ऋणसमेत भएको श दह मा प रलि त ह छ । यसकारण कुनै
दामासाहीबाट बेहोन लगाउने गरी ठहर गनु यायको कानूनी ावधानको शाि दक अथ जे आउँछ यो नै
रोहमा मनािसब नहने ।
िवधाियकाको मनसाय मािन छ । यातनास ब धी
अतः उि लिखत आधार, कारण एवम् ितपूित ऐन, २०५३ को दफा २(क) ले “यातना”
माणबाट पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित भ नाले “अनस
ु धान, तहिककात वा पपु को
२०७०/११/२२ को फै सला के ही उ टी भई िववािदत िसलिसलामा वा अ कुनै िकिसमले थनु ामा रहेको
ऋण पनु रावेदक ितवादीह िवनायक िव , महेश यि लाई िदएको शारी रक वा मानिसक यातना
िव , ेमकुमारी िव तथा रामान द िव बाहेकका स झनु पछ र सो श दले िनजसँग ग रएको िनमम,
ितवादीह सिु शला िव र माधवे िव को अमानवीय वा अपमानजनक यवहारलाई समेत
स पि बाट स म वादीले रकम भराई पाउने ठहन ।
जनाउँछ” भनी क तो कायलाई यातना मािनने भनी
इजलास अिधकृतः नगे के शरी पोखरेल
ट पमा प रभािषत गरेको प र े यमा थनु वु ाको
क यटु र: िसजन रे मी
शरीर जाँच नगराएको कारणले मा वादीलाई यातना
इित संवत् २०७३ मङ् िसर १४ गते रोज ३ शभु म् ।
िदएको भनी अथ गनु मनािसब देिखँदैन । वादीले आफू
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थुनामा रहँदा शारी रक तथा मानिसक यातना िदइएको अदालतलाई लेखी पठाइिदने ।
भ ने िफराद दाबी िलए तापिन माण ऐन, २०३१ को इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
दफा २५ अनस
ु ार आ नो दाबी मािणत गन नसके को क यटु र: इ बहादरु थापा
अव थामा िनज थनु ामा रहेकै कारणले िनजलाई यातना इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
िदइएको िथयो भनी भ न िम दैन । यातनास ब धी
ितपूित ऐन, २०५३ को दफा ११ ले पिन यस “ऐनमा
इजलास नं. १४
अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन चिलत
कानूनबमोिजम थनु ामा रहेको कारणबाट वभावत: हने मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
क लाई यस ऐनको योजनको िनिम यातना िदएको धान म ल, ०६६-WO-०५६६, उ ेषण /
मािनने छै न” भ ने यव था गरेको पाइने ।
परमादेश, राजे िव िव. नेपाल सरकार, गहृ
उपयु बमोिजम िवप ीह ले थनु ामा राखेको म ालयसमेत
अव थामा शारी रक तथा मानिसक यातना िदएकोले
कुनै पिन िववाद िन पण गदा आरोिपत
ितपूित िदलाइ पाउँ भ ने दाबी वादीले िलए तापिन सो यि लाई दोषी करार गनभु दा पिहला िनज िव
दाबी त ययु सबदु माण ारा मािणत गन नसके को लागेको आरोप स ब धमा ख डन गन पाउने िनजको
र यातनास ब धी ितपूित ऐन, २०५३ दफा ११ ले नैसिगक अिधकार हो । य तो अिधकारको सिु नि तता
“यस ऐनमा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन दान गन यायको मा य िस ा तको पमा ाकृितक
चिलत कानूनबमोिजम थनु ामा रहेको कारणबाट यायको िस ा तको पालना गनपन
ु िवषयमा िववाद
वभावत: हने क लाई यस ऐनको योजनको िनिम गन सिकँ दैन । िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने ज तो
यातना िदएको मािनने छै न” भ ने र सोही ऐनको दफा ग भीर िवषयमा िनणय िलनभु दा पिहला िनजलाई
२(क) ले नै के क तो कायलाई यस ऐनअ तगतको सफाइ पेस गन मौका दान नगरेमा यायमा जनताको
यातना मािनने हो भनी यातनाको ट तथा यिकन पहँच कायम हन नस ने र तजिबजी अिधकारको
प रभाषा गरेको अव थामा सो दफा २(क) ले गरेको दु पयोग बढ् न गई कानूनको शासन कमजोर हन पु ने
प रभाषाभ दा बािहर गई ऐ. ऐनको दफा ३(२) अनस
ु ार ह छ । कानूनले नै अपवादा मक अव थाको यव था
िफरादीलाई प ाउ गदा र नजरब दबाट छोड् दा गरेकोमा बाहेक सामा य पमा सफाइको मौका
िफरदीको शारी रक परी ण गराएको नदेिखएबाट िदनपु न । सफाइको मौका दान गन मनािसब नभएमा
िनजलाई मानिसक यातनासमेत िदएको त य पिु हन सफाइको मौका निदए पिन हने भनी गरेको यव थाले
आएकोले वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको सु फै सला सफाइको मौकाको ाकृितक यायको िस ा तलाई नै
उ टी भई वादीले ितपूित भ रपाउने ठहर्याएको ित थािपत गरेको भ न िम ने नदेिखने ।
सु फै सला उ टी भई वादीले ितपूित भरी पाउने
सेवा संवेदनशील हने तर सेवा िदने यि को
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनले वादीले ग भीर अव था असंवेदनशील हने कुरा मा न िम ने
नेपाल सरकारबाट . १५,०००।– ितपूित भरी देिखँदनै । एकाितर सनु वु ाइबाट वि चत गनु र अक ितर
पाउने ठहर्याएको फै सला उ टी भई वादी दाबी नपु ने कारवाहीउपर पनु रावेदन िदने यि को अिधकार
ठहछ । पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलाअनस
ु ार भएकोमा पनु रावेदनको दौरानमा िनवेदकबाट पेस
कायम भएको लगत क ा गनु भनी काठमाड िज ला ग रएका माणको कुनै िववेचना नगनु उिचत कानूनी
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कायिविध (due process) को िवपरीत देिख छ । िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी
िनणय पचामा उि लिखत आधारह मनािसब छन् वा हने ।
छै न िनणयकताले याियक िववेकको साथमा हेनपन
ु । इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
रट िनवेदक राजे िव लाई हरी सेवाबाट क यटु र: िसजन रे मी
हटाउने ज तो अि तम एवम् द डनीय िनणय गनअिघ
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभु म् ।
ु
िनजउपरको आरोप िकटान र सजाय ताव गरी
प ीकरण सो नपु नमा प ीकरण सोिधएको
इजलास नं. १५
नपाइएको साथै िनवेदक बेप ा भएको तथा स पक
थािपत गन नसिकएको भ ने कुरा यिकन हन स ने मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
अव था पिन कारवाही फाइलबाट देिखन नआएको हँदा अिनलकुमार िस हा, ०७२-WO-०३३१, परमादेश,
सश हरीस ब धी िनयमावली, २०६० को िनयम तुलसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, धानम ी तथा
९१ तथा िनयम ९४ बमोिजमको बा या मक ि या मि प रषद्को कायालयसमेत
पूरा भएको देिखएन । साथै सेवाबाट हटाउने गरी पचा
देशको ाकृितक ोतको समिु चत उपयोग
खडा गदा सनु वु ाइको मौका िदन नपन व तगु त आधार तथा जनताको स मानपूवक बाँ न पाउने अिधकार
कारण उ लेख गनपनमा
सोसमेत िनणय पचामा सिु नि त हने भिनएको य तो ग भीर एवम् दरु गामी
ु
उ लेख गन सके को नदेिखँदा िनवेदकलाई भिव यमा भाव पन िवषयमा नेपालको संिवधानको धारा
अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने िनणय गदा १३३(२) बमोिजम सव च अदालतलाई ा
चिलत कानूनी यव था तथा यस अदालतबाट असाधारण अिधकार े िभ वेश गनअिघ
िनवेदक
ु
ितपािदत निजर िस ा तसमेतको ितकूल भई आफै ँ ले पिन नेपालको कानूनी यव था एवम् यसमा
ाकृितक यायको िस ा तको उ लङ् घन गरी िनणय भएका संशोधन, प रवतन सधु ारह के क तो
भएको देिखन आउने ।
तवरबाट के किहले भएका छन्, सरकारतफबाट के
अतः िनवेदक राजे िव लाई सश हरी क तो कामह भएका छन् ? यसमा उपलि ध भएको
सेवाबाट हटाउने गरी सश हरी बल दि णकाली छै न भने के क ता कारणले उपलि ध नभएको हो,
गण, बल ब,ु काठमाड का सश
हरी उपरी क यसमा िव ह को भनाइ र िन कष के क तो रहेको
अजयकुमार िसंहले िमित २०६४/१०/१० मा गरेको छ, के के अनस
ु धान आिद भएका छन्, कुनै िनकायले
िनणय र सो िनणयलाई सदर गन गरेको उप यका क तो कानूनी कत य पालना गरेको छै न इ यािद
सश हरी दल मु यालय, पशपु ितनाथ बािहनीका िवषयमा िनवेदक आफै ँ ले अ ययन गरी कुनै पूवा ह
बािहनीपित सश
हरी नायब महािनरी क तथा यि गत वाथ नराखी अदालतसम कानूनी
देवे कुमार सु बाले िमित २०६६/०८/२५ मा गरेको तथा संवैधािनक िवषयह
ततु गनपन
ु ।
पनु रावेदन िनणयसमेत िु टपूण देिखएकोले उ ेषणको
नेपाल पे ोिलयम ऐन, २०४० को दफा ९ का
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब िनज राजे
मा यताअनु प नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)
िव लाई पूववत् सेवामा बहाल गराई सेवाबाट हटाइएको बमोिजम परमादेश वा अ य उपयु आदेश माग
िमित २०६४/०९/२२ देिखको िनयमानस
ु ार पाउने भएकोमा उ दफा ९(२) पे ोिलयमबाहेकको अ य
तलब, भ ालगायतका स पूण सिु वधाह िदनु भनी खिनज पदाथको अ वेषण र उ पादनसँग स बि धत
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रहेकोले ततु िनवेदनको िवषयव तस
ु गँ स बि धत िन कने गरी पे ोिलयम पदाथको अ वेषण हन
पिन देिखँदैन । नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) नसके को र य तो कायमा के ही शासक य, के ही
मा सावजिनक हक वा सरोकारको िववादमा समावेश ािविधक र के ही करारीय कमजोरीह देिखए तापिन
भएको कुनै संवधै ािनक वा कानूनी को िन पणका कानूनको पूणतः अभाव भएको वा कानूनी यव था
लािग आव यक उपयु आदेश जारी गन, उिचत अपूण भएको वा स बि धत िनकायले कानूनी कत य
उपचार दान गन र य तो िववादको टुङ्गो लगाउने पूरा नगरेको भनी त काल अनमु ान गन िम ने अव था
असाधारण अिधकार े यस अदालतलाई भएको भए नदेिखने । नेपालको संिवधानको धारा ५१ को देहाय
तापिन िनवेदकले य तो कुन संवैधािनक वा कानूनी (छ) मा ाकृितक साधन ोतको संर ण स ब न र
िववाद उ प न हन गएको हो सो प गन सके को उपयोगस ब धी नीितअ तगत राि य िहतअनक
ु ूल
नदेिखने ।
तथा अ तरपु ता सम वयको मा यतालाई आ मसात्
िवधाियकाले देशको तु तर आिथक गद देशमा उपल ध ाकृितक ोत साधनको संर ण,
िवकासको लािग देशमा भइरहेको पे ोिलयमस ब धी स बधन र वातावरणअनक
ु ू ल िदगो पमा उपयोग गन
ोतह को िवकास गन उ े यले नेपाल पे ोिलयम ऐन, नीित रा यले अवल बन गन भ ने उ लेख छ । देशमा
२०४० बनाई २०४१।१२।१ देिख ार भ गरेको तथा आमूल संवैधािनक िवकास भई नेपालको संिवधान
नेपाल पे ोिलयम िनयमावली, २०४१ समेत बनाई लागू भएको प र े यमा आव यक देिखएका कानूनह
लागू गरी २०४२ साल देिख नै १० वटा अ वेषण ख ड िनमाण प रमाजन एवम् संसोधन गन संिवधानले
बनाई अ वेषण ख ड १० (िवराटनगर) मा पे ोिलयम यव था गरेको िवधाियक अिधकार योग गन र
स झौता गरी अ वेषण गराउँदा सकारा मक प रणाम काया वयन गन स ब िनकायह ले आ-आ ना
निन के को भ ने स बि धत िनकायको भनाइ रहेको कत य र दािय वह िमक पमा पालना गद लैजाने
छ । य तो िवषयमा यस अदालतले कुनै आदेश िदँदैमा िव ास गनु आव यक हने । िनवेदकले यो िनकायलाई
पे ोिलयम पदाथ उ पादन भइहा ने प रक पनासमेत यो ऐन, िनयमले यो य तो कानूनी कत य तोिकएकोमा
गन िम ने नदेिखने ।
य तो िनकायले सो कानूनी कत य पालन नगरेको
दशवटै अ वेषण ख डमा अ वेषण काय भनी िनि त एवम् िकटानी पमा भ न सके को
गन िविभ न अ तराि य क पनीह सँग पे ोिलयम देिखँदनै । यस अव थामा गो ारा कृितबाट वदेशमै
स झौता गरे पिन ती क पनीह ले स झौताबमोिजम स भा य ठाउँह मा पे ोिलयम पदाथको अ वेषण
दािय व पूरा नगरेकोले नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो उ खनन् एवम् उ पादन गनु भनी नेपालको संिवधानको
िमित २०७१।७।२७ र २०७१।८।१८ को िनणयानस
ु ार धारा १३३(२) बमोिजम परमादेश जारी गन सिकने
ती स झौताह र भई य तो सूचना नेपाल राजप मा अव था नदेिखने ।
कािशत भइसके को र हाल उ अ वेषण ख डह मा
िनवेदकले हाल ि याशील रहेको नेपाल
अ वेषण काय यथाशी अगािड बढाउन हाल कायदल पे ोिलयम ऐन, २०४०, नेपाल पे ोिलयम िनयमावली,
गठन गरी बोलप स ब धी कागजात तयार गन काय २०४१ ािविधक िश ा तथा यावसाियक तािलम
भइरहेको भ ने त यसमेत िलिखत जवाफबाट खु न प रषद् ऐन, २०४५ र नेपाल खानी ऐन, २०२३
आएकोबाट उपयु ऐन, िनयम लागू भएप ात लामो लाई ित थापन गनगरी बनेको खानी तथा खिनज
समयस म नेपाल सरकारबाट स तोषजनक प रणाम पदाथ ऐन, २०४२ को के कुन ावधानह को कारण
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िनवेदकको मागअनस
ु ारको काम हन नसके को हो, कुन भज
ु ेललाई कत य गरी मारेको भ ने त य शङ् कारिहत
ावधानले पे ोिलयम पदाथको अ वेषण अव
िकिसमबाट पिु हन आउने ।
गरेको छ, सावजिनक सरोकारसँग स बि धत के क तो
तसथ ितवादी श भक
ु ु मार काक लाई
संवैधािनक वा कानूनी उ प न हन गएको हो भ ने मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
स ब धमा िनवेदनमा कुनै उ लेख गरेको पाइँदैन । अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द ठहर गरेको सु
भइसके को कानूनलाई एक कृत गनपन
ु वा संशोधन वा सोलख
ु ु बु िज ला अदालतको िमित २०६७।२।५
प रमाजन वा खारेज गनपन
ु आिद िवषय िवधाियक को फै सला सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत,
अिधकारको िवषय भएको र जन ितिनिधमूलक राजिवराजको िमित २०७२।११।१८ को फै सला
िवधाियकाले जनिहतमा आव यकताअनस
ु ार िमलेको देिखँदा सदर हने ।
संिवधानको मम, मू य र मा यताको दायरािभ रही इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
कानूनको िनमाण गन नै हँदा यस िनवेदनको रोहमा कुनै इित संवत् २०७३ साल काि क ३० गते रोज ३ शभु म् ।
आदेश जारी गनपन
२
ु अव था देिखएन । रट िनवेदन
खारेज हने ।
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ डारी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०४८४, उ ेषण,
क यटु र: सिवना अिधकारी
दुगा साद े िव. नेपाल सरकार, वा य तथा
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभु म् । जनसं या म ालय, रामशाहपथसमेत
ेड यिु नयनको पदािधकारी भएकै कारणले
इजलास नं. १६
मा सधभरी एकै थानमा ब न पाउनपु छ भ न
िम दैन । नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा
१
९२क को उपदफा ६ मा राि य तरको ेड यिु नयन र
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी आिधका रक ेड यिु नयनमा तोिकएका पदािधकारीबाट
अिनलकुमार िस हा, ०७२-RC-०१९०, कत य आ नो काय े अनक
ु ू ल थानमा स वाको माग भएमा
यान, नेपाल सरकार िव. श भुकुमार काक
अि तयारवालाले सोअनक
ु ू ल स वा गन यव था
िज ला हरी कायालयबाट घटनाको िमलाउनपु न यव था ग रएको छ । िनवेदकले आफू
स ब धमा भएको छानबीनबाट िखलाकुमारीको यान उ दफा ९२क को उपदफा ६ को सिु वधा पाउन
बेप ा श भक
ु ु मार काक को कत यबाट भएको भ ने कानूनी पमा यो य भएको र के कारणले हाल स वा
यहोराको ितवेदन, ितवादीले देखाएकै थानमा भएको कायालय, िनवेदकलाई अनक
ु ू ल नदेिखएको
लास फे ला पनु र ितवादी घटना घटाएपिछ प ाउ हो सोबारे समेत व तिु न आधार र माण खल
ु ाई
पन डरबाट हरीको जािगर नै छाडी भागी जानज
ु तो अि तयारवालासम माग गरेको भ ने िनवेदनमा
प रि थितज य माणह बाट ितवादी श भक
ु ु मार खल
ु ाउन सके को अव था देिखएन । िनवेदकलाई
काक ले अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतसम फरक थान र े मा स वा गरेको नभई सख
ु त
समेत गरेको सािबती बयानलाई पिु गरेको देिखँदा िज लािभ नै िज ला जन वा य कायालयबाट
ितवादी श भक
ु ु मार काक ले नै िखलाकुमारी म यपि मा चल े ीय अ पतालमा स वा गरेको
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अव थामा ेड यिु नयनको पदािधकारीको हैिसयतले स वा भएको देिखँदा िनजको सहमित िवना फरक तह
काम गनसमेत कुनै ितकूल असर पन नदेिखँदा उ
र ेणीमा स वा गरेको भ ने िजिकरसँग सहमत हन
स वालाई अ यथा भ न निम ने ।
सिकएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
वा य सेवा िवभागको िमित २०६९।९।१२ इजलास अिधकृत: गीता े
को पदनाम स ब धमा भएको प ाचारमा “स मािनत क यटु र: उ रमान राई
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।११।४ इित संवत् २०७३ साल पस
ु १३ गते रोज ४ शभु म् ।
को फै सला तथा यस िवभागको िमित २०६९।९।८
को िनणयानस
इजलास नं. १७
ु ार भनी सािबकको पदनाम िस.अ.हे.व.
अिधकृत छै ठ तह, हाल कायम ग रएको पदनाम
जन वा य िनरी क अिधकृत छै ठ तह” भनी मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
उ लेख भएकोसमेत देिखँदा उि लिखत पदको नाम अिनलकुमार िस हा, ०७१-WO-०३४४, उ ेषण /
फरक भए पिन तह एउटै भएको देिखयो । यसरी समान परमादेश, िवभकुमारी यादवसमेत िव. नेपाल सरकार,
तहमा भएको स वालाई पदको नाम फरक हँदैमा तह धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय, सावजिनक
पिन फरक पर्यो छै ठ तहको कमचारीलाई पाँच तहमा ख रद अनुगमन कायसिमितसमेत
स वा गरेको भ ने िनवेदकको िजिकरसँग सहमत हन
िमित २०७१।३।३१ मा िनवदेकको यूनतम
नसिकने ।
भिनएको बोलप लाई वीकार नगरी िनवेदकभ दा
स वाको िववाद मु ा मािमलाको फै सलाको बढी रकम उ लेख गन अ य बोलप दातासँग
िवषय नभएको र यसको कृित पिन अ थायी भएकोले स झौता गन आशयको सावजिनक सूचना िमित
यसमा मु ाको फै सलासरहको अिधकार े को २०७१।३।३१ मा जारी भएकोउपर यी िनवेदकले
प रक पना गन िम ने देिखएन र सो गनु उिचत पिन सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोिजम
हँदनै । रटको िवशेषता भनेको सामा य कानूनी िु टमा सावजिनक िनकायको मख
ु सम िनवेदन िदएको पिन
जारी हँदनै । रट आदेश जारी गदा ससाना कानूनी देिखँदनै । ि भवु न िव िव ालयबाट कालो सूचीमा
िु टभ दा पिन अ यायको ग भीरताको िवषयलाई रा ने भनी सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयलाई
िवचार गनपन
ु ह छ । अतः िवभागीय उजरु ीको िसफा रस गन योजनको लािग गरेको िनणयलाई
मा यमबाट ततु िनवेदन फछ् य ट हनु नै सव म कालो सूची भई राखेकोसमेत अथ गन िम ने नदेिखने ।
िनकास हने देिखँदा िवभागबाट जे ह छ यसलाई नै
अदालतसम याय माग गरी आउने हरेक
अि तम रहन िदनु नै उपयु हने ।
प ले आफूले गरे िबराएको यहोरासमेत खल
ु ाई
रट िनवेदक ेड यिु नयनको पदािधकारी त य उजागर गरी सो त यह बीच आ नो कानूनी
भएपिन िनजलाई अपायक र टाढा स वा गरेको अिधकारको संर णको माग गनपन
ु ह छ । िनवेदकले
नभई समान तह / ेणीमा कानूनस मत त रकाबाट पेस गरेका कर चु ास ब धी माण कागजमा अङ् क
अि तयार ा अिधकारीबाट आव यकता र थप भएको त य आफै ँ ले ि भवु न िव िव ालयसम
औिच यको आधारमा िज ला जन वा य कायालय, पेस गरेको िमित २०७१।२।१ को प प बाट ट
सख
ु तबाट म यपि मा चल े ीय अ पताल सख
ु तमा ह छ, उ गलत कागजातको दोष राज व कायालय,
57

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७४, साउन - १
मािथ थोपन य न गन िम ने हँदैन । आफूले मागबमोिजम रट जारी हने अव था नदेिखँदा ततु
चिलत कानूनबमोिजम आ ान ग रएको बोलप मा रट िनवेदन खारेज हने ।
उ लेख गरेको िववरण र पेस गरेको कागजातको इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
आिधका रकताको िज मेवारी आफै ँ ले िलनपु न ।
क यटु रः च ा ितम सेना
यसरी सफा हात निलई िनवेदक अदालतमा इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शभु म् ।
आएको देिखयो । सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को
दफा ६२(२) (ख) मा “त य बङ् याई झु याई पेस
इजलास नं. १८
गन” गराउन नहने यव था भएको र य तो पूवाव था
देिखएमा दफा २१(२)(च) बमोिजम जमानत जफत हने
१
िकटानी कानूनी यव था रहे भएको देिखँदा जमानत मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी सपना
जफत ग रएको कायलाई अ यथा भ न निम ने ।
धान म ल, ०७३-WH-००३४, ब दी य ीकरण,
िनवेदकलाई कालो सूचीमा रा ने भ ने संजय भ ने उमेश म डल िव. इलाका हरी कायालय,
सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयको िनणय िमचयासमेत
स ब धमा िवचार गदा सावजिनक ख रद ऐन,
कानूनप ात् दश हन नहने भ ने फौजदारी
२०६३ को दफा ६३(१)(क) अनस
ु ार दफा ६२(२) कानूनको सवमा य िस ा त (Principle of
को अव था िव मान भएमा १ वष देिख ३ वषस म ex-post facto Law) अनस
ु ार यि लाई कसरु
कालो सूचीमा रा न स ने नै देिख छ । दफा ६२(२) गदाका अव थामा कानूनमा तोिकएकोभ दा बढी
को देहाय (ख) मा त य बङ् याई वा झु याई पेस गन सजाय गन नहने हो । सजाय कित गन भ ने कुरा
र (ग) मा जालसाजीपूण काय गन वा य तो कायमा कानून र यायको रोहमा रहेर यायाधीशले आ नो
संल न हन नहने यव था रहेको छ । िनवेदकले पेस विववेकले िनणय गन िवषय हो । तर यायाधीशले
गरेको बोलप संल न कागजम ये आ त रक राज व सजाय तो दा िनि त िस ा तबाट िनदिशत हन
कायालयका प मा कारोबार अङ् कसमेत फरक आव यक छ । अ यथा एकै िकिसमको कसरु मा पिन
पा रएको पाइ छ । िनवेदकले पेस गरेको कागजमा िु ट फरकफरक सजाय हन गई असमान यवहार हन
भएको वीकार गरेपिन य तो ि याको िज मेवारी कर स ने ।
अिधकृततफ प छाउने कोिसस िमित ०७१।२।१९
पिछ लो संशोिधत हातहितयार खरखजाना
को प बाट ग रएको कारणबाट मा िनवेदक दफा ऐन, २०१९ को दफा ३(२) र ५(१) को कसरु मा सोही
६२(२) (ख) र (ग) को पूवाव थाबाट अलि गन स ने ऐनको दफा २०(२) अनस
ु ार सजाय छ मिहनादेिख
देिखँदैन । सावजिनक िनकायको ठे का प ा जनु सक
ु ै एकवषस म कै द वा साठी हजारदेिख एकलाख
तवरबाट ा गन अ वाभािवक एवम् गैरकानूनी काय पैयाँस म ज रवाना वा दवु ै सजाय हने कानूनी
गन छुट कानूनले िदएको छै न, य तो ि या िन सािहत यव था हँदाहँदै सु िज ला अदालतले फौजदारी
हनै पछ । यस अव थामा ततु िवषयमा ऐनको दफा यायको सवमा य िस ा तअनस
ु ार बढीमा एक
६३ आकिषत हने नै देिखने ।
वषस म मा कै द सजाय गनपनमा
सो िस ा तिवपरीत
ु
अतः उपयु आधार र कारणह बाट िनवेदन पिहलेकै कानूनी यव थाअनस
ु ार ३(तीन) वष कै द
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र . १,००,०००।– (एक लाख) ज रवाना हने चलनमा (Effect) मा आइसके पिछ फै सला गदा
ठहर्याएको फै सला कानूनस मत नदेिखएको र उ
चिलत कानूनअनस
ु ारको सजाय तो नपु न ।
फै सलाअनस
सामा यतया: कसरु गदाको अव थामा
ु ार यी िनवेदकलाई कै द याद ठे ने काय
पिन कानूनस मत देिखन नआउने ।
चिलत कानूनअनस
ु ार नै अपराध र सजाय िकटानी
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ ग रने भए तापिन उ कानून संशोधन हँदा कसरु परु ानो
को दफा ३(२) र ५(१) को कसरु मा सोही ऐनको कानूनअनस
ु ारको कायमै रहेको तर सजाय घटेको
दफा २०(२) मा भएको िमित २०७२।११।१३ को हकमा सु फै सला गदा त काल चिलत कानूनमा
संशोधनअनस
ु ारको कै दको उप लो हक एक वषस म तोिकएकोभ दा बढी सजाय तो नु यायको सवमा य
मा रहेकोमा सो अविधभ दा बढी नै यी िनवेदक िमित िस ा तिवपरीत ह छ । तसथ मािथ उि लिखत त य,
२०७१।१२।२५ देिख आजस म मा रहेकोमा सो कानून र माणका आधारमा नभई यी िनवेदक घु का
अविधभ दा बढी नै यी िनवेदक िमित २०७१।१२।२५ स जय भ ने उमेश म डललाई गैरकानूनी पमा
देिख आजस म १ वष १० मिहना १६ िदन थुनामा थनु ामा राखेको देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम
बिससके को देिखँदा यी िनवेदकलाई लगाइएको िवप ीह का नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
कसरु मा मु ा फै सला हँदाका बखतमा तािवत यसै जारी हने ।
मु ाका अका ितवादी िवजय थापाले यसै अदालतमा इजलास अिधकृत: िशवलाल पा डेय
दायर गरेको यसै मु ाका अका ितवादीलाई २०७३- क यटु र: िसजन रे मी
WH-००२३ को ब दी य ीकरणको रट िनवेदनमा इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभु म् ।
िमित २०७३।७।२५ मा ब दी य ीकरणको
२
आदेश जारी भई अदालतका आदेशबाट सजाय मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी सपना
मु भइरहेको अव थामा िनवेदकको हकमा समेत धान म ल, ०७२-RC-०२०१, कत य यान,
असमान सजाय भो नु पन अव था संिवधानको नेपाल सरकार िव. शंकर भ ने रामबहादुर घत
समानताको िस ा तिवपरीत समेत हनजाने
ितवादीउपर परेको िकटानी जाहेरी,
देिख छ । यस अव थामा कानूनमा यव था भएभ दा ितवादी शंकर भ ने रामबहादरु घत ले अिधकार ा
बढी अविध कै द सजाय हने ठहर्याई कै दमा याद ठेक अिधकारी तथा अदालतसम कसरु लाई वीकार गरी
थुनामा रा ने गरेको काय याय र कानूनका मा य सो कसरु आफू ए लैले गरेको भनी गरेको सािबती
िस ा तअनु पको भए गरेको नदेिखने ।
बयान, घटना थल लास जाँच मचु ु का र शव परी ण
नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा ितवेदनबाट सो सािबती बयान पिु हन आएको
(४) “त काल चिलत कानूनले सजाय नहने कुनै काम देिखँदा िमिसल संल न स पूण कागज माणबाट
गरेबापत कुनै यि लाई कसरु गदाको अव थामा ितवादी शंकर भ ने रामबहादरु घत ले मतृ क अिनता
कानूनमा तोिकएभ दा बढी सजाय िदइने छै न” भ ने नेपालीसँग अनैितक स ब ध राखी गभधारण गराई
संवैधािनक यव थाको अथ पिछ कानून बनाई सजाय सो अपराध लक
ु ाउने मनसायका साथ मतृ क अिनता
बढाउने कुरालाई संिवधानले रोक लगाएको हो । नेपालीलाई बोलाई एका त जङ् गलमा लगी कुराकानी
िवधाियक मनसायले सजाय घटाउने गरी नयाँ कानून गरी िनजले लगाएकै साडी तानी साडीले घाँटीमा
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कसी मारी सोको भोिलप ट घरबाट खक
ु ु री िलएर
गई खु ाको गोलीगाँठामिु नको भाग काटी ग डक
एकल इजलास
नदीमा फालेको देिखँदा िनजले काय मनसायपूवक र
योजनाब पमा देिखने ।
स. . या. ी सश
ु ीला काक , ०७३-WO-०१९३,
मतृ क अिनता नेपालीको मृ यु ितवादी उ ेषण / परमादेश, न दादेवी कठायतसमेत िव.
शंकर भ ने रामबहादरु घत को कत यबाट नै भएको िज ला वन कायालय, कै लाली धनगढीसमेत
कुरा पिु भएको अव थामा सु पा पा िज ला
िनवेदकह ले आ नो िनवेदन िजिकर
अदालतबाट ितवादी शंकर भ ने रामबहादरु पिु गन माण पेस गन सके को देिखँदैन । साथै
घत ले यानस ब धीको महलको १३(३) नं. नेपाल राजप भाग ३ िमित २०५८।९।१६ गतेको
बमोिजमको कसरु अपराधमा िनज ितवादीलाई राजप मा कािशत सूचनाको दफा ५ अनस
ु ार साल
सोही यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम जातका ख र वन िवभागको िमित २०६८।२।१७
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी को िनणयअनस
ु ार अ ना जातका ख यापा रक
भएको फै सला चिलत कानून र यायका मा य योजनका लािग कटान गन ितब ध लगाएको भ ने
िस ा तअनक
कानूनी यव था भएको देिखएको र िनवेदकह ले
ु ू ल नै रहेको देिखन आउने ।
तसथ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको आ ना योजनका लािग ख काट् न पाउने यव था
१३(३) नं. को कसरु अपराधमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम कानूनमा भएको तर यापा रक योजनका लािग योग
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याई साधक गन नपाउने ट भएको र यसरी खल
ु ा पमा उपयु
जाहेर गन गरी सु पा पा िज ला अदालतले िमित जातका खह कटान गन यापा रक योजनका
२०६४।३।२८ मा गरेको फै सला सदर हने ठहर्याई लािग छुट िदँदा वनमा नै अित मण हन स ने हँदा
पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट भएको िमित िनवेदकह को मागबमोिजम कारण देखाउ आदेश
२०७२।१०।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । जारी ग ररहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा डेय
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटु र: िसजन रे मी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभु म् । इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभु म् ।
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