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वारदातमा इ कार भई बयान गरेको भए पिन िनजह ले
संयु इजलास
अनस
ु धानको ममा गरेको बयान बेहोरा िमिसल संल न
त य एवम् माणबाट िसलिसलेवार पमा पिु भएको
१
देिखँदा मतृ क र ितवादीम येक मित पनु लो ने वा नी
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी मीरा भई िनजह का बीचमा अगािडदेिख नै मनमटु ाव भई
खड् का, ०७१-WO-१००५, उ षे ण, रमेश कमाचाय अलगअलग ब दै आएको र घरायसी िवषयमा िववाद
िव. एच. ए ड िव. हाल सोसाइटी डेभलपमे ट बक भइरहने भएका कारण पितलाई मान ितवादीम येका
िलिमटेडसमेत
जय ती पनु र मधु घत सँग स लाह गरी सबैको
आफूलाई मका परेको िवषयमा मका पन िमलेमतोमा योजना बनाई पूवतयारी गरी घरबाट ब चरो
प ले समयमा नै उपचारको लािग अदालत वेश र हँिसया ज ता घातक हितयार िलई मतृ क गाउँबाट
गनपन
ु ह छ । यी रट िनवेदक आफूलाई स चालक आउने बाटोमा गई ब चरो र हँिसया हार गरी िनजलाई
पदबाट बखा त गन गरी भएको िनणयको जानकारी मारी आफै ँ लडेर मरेको भ ने पानलाई खो सामा लास
िमित २०७१।१२।१२ मा पाएको भनी उ िनणय फालेको भ ने यी ितवादीह ले अनस
ु धानको ममा
बदरको माग गरी िमित २०७२।३।१४ मा ततु गरेको बयान िमिसल संल न त य एवम् माणबाट पिु
रट दायर गरेको देिखयो । रट िनवेदकले आफूले भएकाले हामीले कत य गरी ऐमान िसंहलाई मारेका
िनणयको जानकारी ा गरेको लामो समयपिछ रट होइन भ ने पनु रावेदक / ितवादीह को पनु रावेदन
दायर गनु पनाको आधार कारणसमेत खल
ु ाउन सके को िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
देिखँदैन । यसरी लामो समय अथात् आफूलाई बखा त
अतः उि लिखत त य एवम् िकटानी जाहेरी,
गन िनणयको जानकारी पाएको ३ मिहनाभ दा बढी घटना थल मचु ु का, ितवादीह को मौकाको बयान,
समयपिछ मा रट े बाट उ िनणय बदर गरी पाउन मतृ कलाई मान योग भएको ब चरो र हँिसयाको
माग गरी यस अदालतमा वेश गरेको देिखने ।
बरामदी मचु ु का, Autopsy Report, शव परी ण गन
अतः िववेिचत आधार कारणबाट रट िचिक सकले गरेको बकप समेतका िमिसल संल न
िनवेदकलाई स चालक पदबाट बखा त गन गरी भएको माणह बाट ितवादीह ले पूव रसइवीका कारण
िमित २०७१।६।१३ को िनणयको जानकारी िमित पूवयोजना बनाई, तयारीका साथ जोिखमी धारीलो
२०७१।१२।१२ मा पाएकोमा लामो समयपिछ रट हितयार ब चरो र हँिसयासमेत हार गरी मारेको
िनवेदन दायर हन आएको देिखँदा िवल बको िस ा तको देिखँदा िनज ितवादीह मित पनु मगर, जय ती पनु
आधारमा यी रट िनवेदकलाई म त गन नस ने हँदा र मधु घत लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी हने यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम सव सिहत
अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ज मकै दको सजाय गन गरी र ितवादीम येका गोपाल
इजलास अिधकृत: दगु ा साद खनाल
पनु मगरलाई ऐ.१७(३) बमोिजम १ वष कै द सजाय हने
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभु म् । ठह याई सु अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी
२
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित २०७२।५।१ मा
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी मीरा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
खड् का, ०७२-CR-१४०१, कत य यान, मधु इजलास अिधकृतः दगु ा साद खनाल
घत समेत िव. नेपाल सरकार
क यटु रः रामशरण ितिमि सना
ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभु म् ।
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३
नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान िनयम ३४ (ख) अनस
ु ार आधार र कारण खोली स वा
िसंह राउत, ०७३-WO-०९११, उ ेषण / परमादेश, वा काज गनपन
ु दािय व िवप ीह को हो । तर िवप ी
डा. दया शंकर लाल कण िव. वा य म ालय, वा य म ालयका तफबाट िलिखत जवाफमा समेत
रामशाहपथसमेत
यो य तो आव यकताका आधारमा अविध नतोक
वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा िनवेदकलाई काजमा खटाइएको भनी उ लेख गनसके को
२० मा अिधकृत तहको कमचारीलाई काजमा पाइएन । अब आइ दा कुनै पिन कमचारीलाई काजमा
खटाउने अिधकार अि तयारवालालाई रहेको खटाउँदा आधार हण ग रएको कानूनको उ लेख गरी
देिख छ । अि तयारवाला िभ वा य सिचव पन तर उ कानूनले तोके को ि या पूरा गरी मा काजमा
सिचवभ दा मािथ लो तहको म ी नपन भनी अथ गन खटाउने गनु भनी िवप ी वा य म ालयका नाममा
उिचत हँदैन । वा य सेवास ब धी ऐनको उपयु
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
कानूनी िववेचनाबाट िनवेदकको पदािधकार रहेको इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
िज ला अ पताल िसरहासँग जोिडएको स री िज लाको क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
गजे नारायण िसंह सगरमाथा अ चल अ पताल इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभु म् ।
राजिवराजको िनिम मख
४
ु मेिडकल अिधकृत पदमा
िवशेष िज मेवारी िदई िनवेदकलाई काजमा खटाएको स. . या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी काशमान
नेपाल सरकार वा य रा यम ी तरको िमित िसंह राउत, ०७३-WO-०९२३, उ ेषण / परमादेश,
२०७३।९।२५ को िनणय कानूनिवपरीतको रहेको परमे र साह िव. वा य म ालय, रामशाहपथसमेत
देिखन नआउने ।
तोिकएको कत य अनशु ािसत पमा िनवाह
िनवेदकलाई िज ला अ पताल, िसरहाबाट नगन कमचारीलाई वा य सेवा ऐन, २०५३ को
गजे नारायण िसंह सगरमाथा अ चल अ पताल दफा २२ (ख) अनस
ु ार कारबाही व प स वा
राजिवराजको मेिडकल सपु रटे डे ट पदको काय गन गरी गनस ने अिधकार अि तयारवालालाई दान गरेको
खटाएको िवप ी वा य म ालय रा यमि तरको देिख छ । अनशु ासन र आचरण उ लङ् घन गन
िमित २०७३।९।२५ को िनणय बदर हनस ने देिखन कमचारीलाई कानूनले तोके को ि या पूरा गरी िवभागीय
नआउने ।
सजायसमेत गन पाउने अि तयारवालाले स वा गरेको
तसथ, मािथ िववेिचत कानूनी आधार माण कायलाई अनिु चत मा न सिकँ दैन । तथािप िवप ी
तथा यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका वा य सेवा िवभागको िलिखत जवाफमा र स वा
आधारमा िनवेदकलाई िज ला अ पताल प मा कानूनी आधार र कारण उ लेख नगरेको हँदा
िसरहाबाट गजे नारायण िसंह सगरमाथा अ चल कायिविधगत िु ट गरी स वा गरेको भ ने देिखन आउँछ
अ पताल राजिवराजमा काजमा खटाउने गरी । स वाज तो कमचारी शासनसँग स बि धत सामा य
िवप ी वा यम ालय रा यम ी तरको िमित िवषयमा कानूनले तोके को कायिविध अवल बन नगरेको
२०७३।९।२५ को िनणय र सोका आधारमा भएका र आधार र कारण उ लेख नगरेकै आधारमा स वा बदर
प ाचारसमेतका काम कारबाही उ ेषणको आदेश ारा गन यायोिचत भने नहने ।
बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदक डा. दयाशंकर लाल कणको
स वा ज तो िनयिमत ि या गदा नेपाल
िनवेदन दाबी पु नस ने देिखएन । ततु िनवेदन खारेज सरकार र स बि धत अि तयारवालालाई सेवा समूह
हने ।
स ब धी कानूनको पालना िनरपे (Absolute)
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पमा गनपछ
५
ु भनी आदेश िदनु मनािसब हँदनै ।
अि तयारवालाले गरेको स वाको िवषयमा स बि धत स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान
काय कृितको सापे तामा (Relatively) िवचार गरी िसंह राउत, ०७२-WO-०४५६, उ ेषण, िदनेशकुमार
हे रनु पछ । कमचारीलाई स वा ग रएको स ब धमा यादव िव. नेपाल आयल िनगम िलिमटेड, बबरमहलसमेत
सापे पमा हे रएन भने कमचारी शासन ािविधक
व ततु ः टाजट लसिभ ै रही पे ोिलयम
हन पगु ी अि तयारवाला र स बि धत अिधकार ा पदाथको भ डारण ढुवानी एवम् िब िवतरण गन स म
अिधकारीको मातहतका कमचारीलाई कानूनको भई िनगमलाई बढी भ दा बढी फाइदा पु याउने कत य
अधीनमा रही स वा गन पाउने अिधकार िन योजन र दािय व िनवेदकसमेतका िनगमका कमचारीह को
हन पगु ी सोको फल व प स म रा सेवकबाट िछटो रहेपिन पे ोिलयम पदाथको ढुवानी र भ डारणमा देखा
छ रतो र गणु तरीय सेवा पाउने जनताको अिधकार र पन िविभ न वै ािनक कारणले पिन ल यअनु पको
अपे ामा आघात पु न जाने ।
काय गित हािसल गन किठनाई पन कुरा अ ययन
िनवेदकको िचिक सा िव ान राि य ित ान ितवेदनले िस गरेको ि थितमा वै ािनक र व तिु न
वीर अ पतालबाट कटारी अ पताल उदयपरु मा स वा अ ययन नै नगरी कायालय मख
ु को हैिसयतले कायरत
गरेको िवप ी वा य सेवा िवभाग टेकुको िमित रहेकै अविधलाई आधारमानी सो अविधमा भएको
२०७३।११।१७ को िनणयबाट िनवेदकलाई अपरु णीय स पूण लस टाजट िनवेदकले ितनु बझ
ु ाउनु भनी प ाचार
ित पगु ेको मानी उ िनणय बदर गनपन
दे
ि
खन
गन
िवप
ी
आयल
िनगम
यव
थापन
सिमित र ऐ. का
ु
ु
नआउने ।
कायकारी िनदशकको वे छाचारी र मनोगत काय हन
तसथ, मािथ िववेिचत कानूनी आधार माण जाने ।
तथा यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका
िनगमको यव थापनको िज मेवारी बहन गरेको
आधारमा िचिक सा िव ान राि य ित ान वीर िनगम स चालक सिमितका पदािधकारी र कायकारी
अ पतालबाट कटारी अ पताल उदयपरु मा स वा िनदशकले सावजिनक लेखा सिमितको अ ययन
गरेको िवप ी वा य सेवा िवभाग टेकुको िमित ितवेदन, २०६८ को बदुँ ा नं. १६.१ देिख १६.६
२०७३।११।१७ को िनणय र सोका आधारमा भएका स म लस टाजट स ब धमा िलिपव ग रएका व तगु त
प ाचारसमेतका काम कारबाही उ ेषणको आदेश ारा र वै ािनक आधारह का बारेमा व तिु न पमा
बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदक ी परमे र शाहको िनवेदन खोजिबन नै नगरी सोही ितवेदन र अि तयार दु पयोग
दाबी पु नस ने देिखएन । यस अदालतबाट िमित अनस
ु धान आयोगको प लाई देखाई सावजिनक लेखा
२०७३।११।२६ मा जारी भएको अ त रम आदेश सिमितको ितवेदनको बदुँ ा नं.१६.६ मा देखाइएको
िनि य भई ततु िनवेदन खारेज हने । िनवेदकलाई लस टाजट (कायगत नो सानी) . १,४५,००,०००।–
स वा गदा िवप ी वा य सेवा िवभागले नेपाल िनगमको खातामा ज मा गनु भनी िनवेदक िदनेशकुमार
वा य सेवा ऐन र िनयमावलीले िनदिशत गरेको यादवलाई िवप ी आयल िनगमका कायकारी िनदशकले
आधार र कारण नखोली स वा गरेको हँदा अब आइ दा िमित २०७२।६।२९ मा गरेको प ाचार एवम् प ाचार
स वा गदा कानून र िनयमको पालना गरी स वा वा गदा आधार िलइएको िनगम स चालक सिमितको िमित
काज गनु भनी िवप ी वा य सेवा िवभाग र वा य २०७२।५।३० को २०९४ औ बैठकको बदुँ ा नं. २ समेत
म ालयका नाममा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
यायोिचत रहेको नपाइने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
िवप ी आयल िनगम स चालक सिमितको
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभु म् ।
बैठक नं. २०९४ को िनणय बदुँ ा नं. २ र सोका आधारमा
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लस टाजट रकम .१,४५,००,०००।– िनगमको आएकोले २०३४/०३५ सालितरको नापीमा भूलबस
खातामा ज मा गनु भनी िमित २०७२।६।२९ मा ऐ. का मोही महल खाली हन जाँदैमा मेरो नाममा मोही नामसारी
कायकारी िनदशकले लेखेको प समेत िु टपूण रहेको हन कुनै बाधा अवरोध नभएकोले मेरो नाममा मोही
देिखन आउने ।
नामसारी ग रपाउँ भनी मालपोत कायालय नवु ाकोटमा
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट िनवेदन गरेकोमा सो िनवेदनउपर आव यक सबदु
िनवेदक िदनेशकुमार यादव िनगमको इ धन िडपो, माण बझ
ु ी िनवेदकको नाममा मोही नामसारी हने नहने
अमलेखग जको मख
सो नगरी भूिमसधु ार तथा मालपोत
ु हँदा तोिकएको नो सानी िनणय गनपनमा
ु
ल य (Loss Target) भ दा बढी नो सानी भएको यव थापन िवभागमा सोधनी गरेको र िवभागको
रकम . १,४५,००,०००।– (एक करोड पतालीस िनदशानस
ु ार मालपोत कायालयले मोहीहक नामसारी
लाख) यथाशी िनगमको खातामा ज मा गन यव था स ब धमा परेको िनवेदन तामेलीमा राखेको िनणय एवम्
िमलाउनु भनी िवप ी नेपाल आयल िनगम स चालक काम कारवाहीलाई कानूनस मत मा न नसिकने ।
सिमितको िमित २०७२।५।३० को २०९४ औ ंबैठकको
आ नो े ािधकारिभ परेको मोही नामसारीको
िनणयानस
ु ार भ दै िनवेदक िनज िदनेशकुमार यादवलाई िनवेदनमा िनवेदक प बाट आव यक सबदु माण बझ
ु ी
िवप ी आयल िनगमका कायकारी िनदशकले च.नं. िनवेदकसमेतका नाममा मोही नामसारी हनस ने हो
११८० िमित २०७२।६।२९ मा गरेको प ाचारसमेतको होइन भनी िन कषमा पगु ी िनणयमा पु नपु नमा मालपोत
कारबाही र प ाचार गदा आधारको पमा हण ग रएको कायालय नवु ाकोटले यसो गरेको देिखएन । उपयु
स चालक सिमितको २०९४ औ ं बैठकको िनणय बदुँ ा िनणय गनपनमा
यसो नगरी भूिमसधु ार तथा मालपोत
ु
नं. २ समेत कानून र यायस मत नदेिखँदा उ ेषणको यव थापन िवभागमा सोधनी गरेको र िवभागबाट िमित
आदेशले बदर हने ।
२०६७।१।१५ मा भएको िनदशानस
ु ार िनवेदकसमेतको
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
मोही नामसारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन तामेलीमा रा ने
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
िनणय र तदनस
ु ार गठु ी सं थान के ीय कायालयको
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभु म् ।
िमित २०६८।१।८ िनणयलगायतका काम कारवाहीह
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०४५७, उ ेषण, कानूनस मत देिखन नआउने ।
िदनेशकुमार यादव िव. नेपाल आयल िनगम
िनवेदकसमेतले कुत बझ
ु ाएको पिह यैदेिखका
िलिमटेड, बबरमहलसमेत भएको मु ामा पिन माण िन सा आफूसँग रहे भएको भए य ता माणसमेत
यसैअनस
िनवेदकबाट माग गरी सािबक लगतिभ का िववािदत
ु ार फै सला भएको ।
६
ज गाम ये िनवेदकले िपता िदलबहादरु का पालामा नै
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी काशमान ४/४ वटा घर बनाएको भनी रट िनवेदनमा उ लेख
िसंह राउत, ०६७-WO-१०९६, उ ेषण / परमादेश, भएका ज गा र घर बनाई बाँक रहेको अ य ज गाह
रामलाल लामा िव. भूिमसधु ार तथा यव था म ालय, म ये िनवेदकको कुनकुन ज गामा िनवेदकको मोही हक
काठमाड समेत
ला ने हो र कुनकुन ज गामा होइन भ ने स ब धमा सबदु
िनवेदकले िक.नं. १०३, १४४, १४५, माणको मू याङ् कन गरी िनणयमा पु नपु नमा सो नगरी
२१२, २६८, २७१ र २७४ का ज गाह आ ना िववािदत ज गाको मोही नामसारी गनपन
ु नपन स ब धमा
िपताले जोतभोग गरी कमाई आएको, िपताको मृ यपु िछ यिु यु िनणय नगरी तामेलीमा रा ने गरेको मालपोत
सो मोही हक नामसारी हने हकदार आफू मा रहेको कायालयको िनणय आदेश र सो िनवेदनसँग स बि धत
र स बि धत गठु ी कायालयलाई कुतसमेत बझ
ु ाउँदै भूिमसधु ार तथा मालपोत यव थापन िवभागको िमित
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२०६७।१।१५ को िनदशन आदेश र त स ब धमा को दफा २६ मा “बेयाम टाइममा छाड् न पाउने कानूनी
गठु ी सं थान के ीय कायालयको िमित २०६८।१।८ यव था भएको हँदा आ ना ज गा चलन गन जानु भनी
िनणयलगायतका कामकारवाही कानूनस मत नहँदा ज गावालालाई सूचना िदनु भनी” डाँछी गाउँ प चायतले
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब िववािदत िमित २०२२।१२।२० मा िनणय गरेको देिख छ । सोही
ज गाको मोही नामसारी ग रपाउँ भनी परेको िनवेदकको िनणयको आधारमा मोही लगत क ाका लािग डाँछी गाउँ
तफबाट परेको उ िनवेदनमा मोही नामसारी गन िम ने िवकास सिमितको कायालयबाट िमित २०५५।१।३०
निम ने स ब धमा आव यक माण बझ
ु ी कानूनस मत मा भूिमसधु ार कायालय काठमाड लाई प ाचार भएको
िनणय गनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश भूिमसधु ार कायालय काठमाड को िमिसल संल न
जारी हने ।
फाइलबाट देिख छ । य तो अव थामा भूिमस ब धी
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
ऐन, २०२१ मा भएको दो ो संशोधन २०२५।७।९ पिछ
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
भएको मोही नामसारीस ब धी यव था ततु मु ाको
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभु म् ।
त य र िवषयतफ आकिषत हने नदेिखने ।
७
पनु रावेदकका िपता दतावाला मोही रामजी
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी टंकबहादुर पि डत वयम्ले िववािदत सािबक िक.नं. २२४ को
मो ान, ०६७-CI-११९२, मोही नामसारी, नारायण ज गाको मोही हक छोड् न िनवेदन िदई सनाखतसमेत
पि डत िव. सधु ा ी प त
गरेको र त काल चिलत भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को
भूिमस ब धी ऐनमा २०२५।७।९ मा दो ो दफा २६(१) बमोिजम त कालीन डाँछी गाउँ प चायतले
संशोधन हनअ
ु िघ चलनमा रहेको भूिमस ब धी ऐन, मोही रामजी पि डतले मोही हक छाडेको स ब धमा
२०२१ को दफा २६(१) को कानूनी यव थाको गरेको िनणयबाट पनु रावेदकका िपताले वइ छाले नै
ितब धा मक वा यांशमा “तर मोहीले कुनै सालमा मोही हक छाडेको मा नपु न भई य तो अव थामा मोही
खेतीको यामभ दा कमसेकम एक मिहनाअगावै नामसारी गन पनु रावेदकको हक कायमै रहेको भ न
ज गाधनीलाई थानीय प चायतमाफत िलिखत सूचना निम ने ।
िदई आ नो हक छाड् न पाउने छ” भ ने यव था रहेको
अतः उि लिखत आधार, माण र ितपािदत
पाइ छ । ऐनको ितब धा मक यव था ऐनको सामा य कानूनी िस ा तसमेतबाट भूिमसधु ार कायालय
यव थाभ दा पथृ क एवम् अपवादा मक कृितको हने काठमाड बाट मोही हक नामसारी ग रपाउँ भ ने वादी
भई सामा य यव थाभ दा फरक पमा लागू हनस ने दाबी खारेज हने गरी भएको िनणय सदर हने ठह याई
देिखएबाट भूिमस ब धी ऐनमा भएको दो ो संशोधनपूव पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित ०६६।१२।३ मा
मोहीको पमा कमाउँदै आएको ज गा जोतभोग गन भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
सि दन भनी स बि धत मोहीले गाउँ प चायतमा िनवेदन इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
िदई मोही हक छाड् न स ने र स बि धत गाउँ प चायतले क यटु र टाइपः िवके श गरु ागाई ं
तत् स ब धमा िनणय गनस ने नै देिखने ।
इित संवत् २०७४ साल काि क ७ गते रोज ३ शभु म् ।
माणसाथ पेस हन आएको त कालीन डाँछी यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
गाउँ प चायतको िनणय पिु तका हेदा िववािदत िक.नं. भएका छन्:
२२४ को ज गा मोही रामजी पि डतले आ नो शि ले
§ ०६७-CI-११९३, मोही लगत क ा,
कमाउन नस ने भएकोले ज गावालालाई िज मा लगाई
नारायण पि डत िव. सधु ा ी प त
पाउँ भनी िनवेदन िदएकोले भूिमस ब धी ऐन, २०२१
§ ०६७-CI-११९४, मोही लगत क ा,
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नारायण पि डत िव. य साद उपा याय
कुइँकेल
इजलास नं. १
८
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
१
सपना धान म ल, ०७२-CI-१५५४, उ ेषणसमेत, मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
मोहनकृ ण सापकोटा िव. गोकण खनाल ।
िम , ०७१-WO-०७१४, उ षे ण, पूजा ख ी
मालपोत कायालयले िवप ी रट िनवेदकको िव. स माननीय कुलपित, पूवा चल िव िव ालय,
तफबाट िववािदत ज गा दता स ब धमा िनवेदन िवराटनगरसमेत
परेपिछ िनवेदन मागबमोिजमको ज गा खोला बगर
िनवेिदकालाई स मान गन समयमा
हो होइन, सरकारी ज गाको प रभाषािभ पछ पदन, िवप ीम येका सवु ास आचायले शोधप बझ
ु ाई
चिलत कानूनी यव थाको प रिधमा रहेर सरकारी ल धांकप वा ा सि ट िलइसके को भ ने
वा सावजिनक ज गा यि िवशेषका नाममा दता देिखँदैन । िनज सवु ास आचायले शोधप बझ
ु ाई
हनस छ स दैन, िववािदत ज गा नापीका हँदाका बखत ल धांकप िलइसके पिछ मा िनजले ा गरेको कूल
कानूनबमोिजम िनवेदक उपि थत भए नभएको के हो ा ांक िनवेिदकाले ा गरेको ा ांक भ दा बढी देिखन
र नापजाँचको िवषयमा िनवेदकले कानूनबमोिजम दाबी आएको अव था रहेछ । यस अव थामा िनवेिदकाको
पेस गन पाउनेमा सो गरेको अव था छ छै न लगायतका त कालीन ा ांकको आधारमा काठमाड कुल अफ
िवषयमा छानिबन गरी संल न माणसमेतको आधारमा लको वािषक समारोहमा एल.एल.एम. मा थम भएको
िन कषमा पगु ी उपयु िनणय गनपनमा
यसो नगरी भनी घोषणा गनु वभािवकै देिख छ । तर पूवा चल
ु
तामेलीमा रा ने गरी मालपोत कायालय, चाबिहलको िव विव ालयको दी ा त समारोहको समयभ दा
िमित २०७१।१०।४ को िनणय िमलेको देिखन आएन । अगावै सवु ास आचायले शोधप बझ
ु ाइसके को र
तसथ सो िनणय निमलेकोले उ ेषणको आदेशले बदर िनजको शोधप समेतको कूल ा ाङ् कसमेतलाई हेरी
गरी बु नपु न माण बझ
ु ी िनणय गनु भनी पनु रावेदन िव विव ालयले गो ड मेडिल को नाम घोिषत गदा
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।९।१ बाट भएको सािबकको ि थितमा प रवतन हन पगु ेको अव था
िनणय िमलेकै देिखन आउने ।
देिखने ।
अतः िववािदत िक.नं. २४४ को ज गा
िव विव ालयले गो ड मेडिल को नाम
िनवेदकको दतािभ को पन नपन िवषयमा माण घोिषत गन दी ा त समारोहमा भाग िलएकै हनपु न भनी
बझ
तामेलीमा रा ने गरी मालपोत बा या मक यव था रहे भएको पिन देिखँदैन । दी ा त
ु ी इ साफ गनपनमा
ु
कायालय काठमाड ले िमित २०७१।१०।४ मा गरेको समारोहमा भाग िलन आउन आ ान गरेको सूचनाले
तामेली िनणय निमलेकोले उ ेषणको आदेशले बदर Gold Medal को िनधारण गरेको हँदैन । एउटै शैि क
गरी अब बु नपु न माण बझ
ु ी िनणय गनु भनी िवप ी स का िव ाथ ह म ये जो सबैभ दा बढी अङ् क
मालपोत कायालय काठमाड का नाममा परमादेश याउने िव ाथ हो ऊ नै Gold Medal को िव ाथ हो
जारी हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित भ नेमा िववाद गन ठाउँ नहने ।
२०७२।९।१ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
दी ा त समारोहमा िविभ न संकायमा अ ययन
हने ।
पूरा गरेका िव ाथ ह म ये स बि धत संकायको
इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
परी ामा सव कृ अङ् क ा गन िव ाथ लाई Gold
इित संवत् २०७४ साल असार १५ गते रोज ५ शभु म् । Medal बाट िवभूिषत गन काय िव विव ालयको
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े ािधकारिभ कै िवषय हो । सव कृ अङ् क िनधारण पूवा चल िव विव ालयको दी ा त समारोहको लािग
गदा परी ाथ ह ले परी ा िदएका स पूण िवषय गो ड मेडिल मा िसफा रस गरेको कायलाई अ यथा
तथा शोधप समेतको अङ् कसमेत समावेश भएको मा नपु न अव थाको िव मानता देिखन नआएकोले
माकिसट तथा ा सि टको आधारमा िनधारण हने िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु परेन । रट
हो । िव विव ालयमा अिभलेख रहने परी ाथ को िनवेदन खारेज हने ।
ल धांकप को आधारमा नै िव विव ालयले सव कृ
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
अङ् क याउने िव ाथ को पिहचान गन स दछ । दी ा त क यटु रः अिभषेककुमार राय
समारोहमा समावेश नभएका िव ाथ ले सबैभ दा बढी इित संवत् २०७३ साल काि क २३ गते रोज ३ शभु म् ।
अङ् क याएको छ भने उसको सव कृ ताको उपािध
२
खो न िम ने पिन हँदैन । दी ा त समारोहमा भाग िलने मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
िवषय र गो डमेडल पाउने िवषय फरकफरक िवषय िव भर साद े , ०७१-CR-०८८०, जबरज ती
हो । दी ा त समारोहमा भाग निलने िव ाथ ह ले पिन करणी, तल
ु ाराम िगरी िव. नेपाल सरकार
आ नो शैि क यो यताको माणप िव विव ालयबाट
हरी कायालयमा ितवेदन दता गराउनु
ा गनस ने नै भएकोले दी ा त समारोहमा भाग अगािड स.म.ु स.ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोिजम
िलएको वा निलएको भ ने िवषयले मा एकै शैि क सूचना ा गरेको र सोही ऐनको दफा ४ बमोिजम
स मा सव कृ अङ् क ा गन िव ाथ को पिहचानमा ितवादीलाई िनय णमा िलएको देिख छ । पीिडतको
ताि वक असर पानस ने नदेिखने ।
वा य परी ण िमित २०७०।६।६ मा भएकोमा
पूवा चल
िव विव ालयको दी ा त सोको भोिलप ट जाहेरी िदएको वा पीिडतक आमाले
समारोहको आयोजना तथा Gold Medal दान गन के ही िढलो जाहेरी िदएको कारणले कानूनबमोिजम
स दभमा आव यक कायिविध तथा ि या िनधारण भएका सम त काम कारबाही िन तेज र भावशू य हने
गन अिधकारसमेत सो िव विव ालयलाई भएको भ ने देिखँदैन । पीिडतको तफबाट बाबआ
ु मा कसैले जाहेरी
कुरामा समेत िववाद गन ठाउँ छै न । िव विव ालयले निदए पिन हरी ितवेदनसमेतका अ य सूचनाका
परी ा स चालन गन, नितजा काशन गन, माणप आधारमा मु ाको कारबाही हने नै देिखएको र माणबाट
िवतरण गन, दी ा त समारोहको आयोजना गन, गो ड कसरु थािपत भएको अव थामा पीडकले उ मिु
मेडल पाउने िव ाथ को छनोट गन ज ता कायिविधगत पाउनस ने अव था नहने ।
कुराह किहले र कसरी गन भ ने िवषय पिन
माण ऐन, २०३१ को दफा ९ अनस
ु ार प ले
िव विव ालयको आ त रक यव थापक य अिधकारको य गरेको कुनै कुरा िनजका िव
माण िलन ह छ
िवषय हो । य ता कायिविधगत िवषयसँग स बि धत भ ने उ लेख भएको र माण ऐन, २०३१ को ९(२)(क)
काम कारबाहीमा संिवधान तथा चिलत कानूनको को (१) (२) र (३) ितकुल नभएको अव थामा अथात्
ग भीर उ लङ् घन भएको छै न भने रट े ािधकारबाट ितवादीले आ नो कुरा य गदा िनज सचेत अव थामा
अदालतले ह त ेप गरी यसो गनु वा यसो गनु भनी िथयो । िनजलाई इ छा िव बयान गराइएको िथएन
आदेश जारी गनु उपयु नहने ।
भ ने कुरा पिु भएको अव थामा माणमा िलन हने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारण तथा यस
ितवादीले के कुन बा यताको कारण कसरु
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको प र े यमा वीकार गनु परेको हो व तिु न आधारमा खल
ु ाएको
शैि क स LLM Batch २०११-२०१३ का िवप ी पिन देिखँदनै । अनस
ु धानको बयान झु ा हो भ ने
सवु ास आचायले ा गरेको अङ् कको आधारमा िनजलाई ितवादीले झु ा ठहर हने आधार र कारण ततु गनु
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के ही नगरी इ कारी गरेको र हरी ितवेदन एवम् जाहेरी ३(१) नं. बमोिजम दश वष कै द हने ठहराइ पीिडतले
र ितवादीको बयान मतु ािबक वष ८ िक पीिडतको ितवादीबाट जबज ती करणीको महलको १० नं.
योिनको िझ ली याितएको छ, योिनमा िलङ् गको बमोिजम ितपूितबापत बीस हजारसमेत ितवादीबाट
घषणको ल ण पाइएको भ ने इलाम अ पताल इलाममा भराई िलन पाउने ठहराई सु इलाम िज ला अदालतबाट
िमित २०७०।६।११ को वा य परी ण ितवेदन िमित २०७१।१।१६ मा भएको फै सलालाई पनु रावेदन
छ । वष ८ िक सामा यतः नाबािलका मािथ यौन िहंसा अदालत इलामबाट िमित २०७१।७।२ मा सदर हने
नभएको भए योिनको िझ ली याितने अव था नरहने ठहर गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
र नाबािलगको योिनको िझ ली याितनु र िनजको इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
योिनमा िलङ् गको घषण भएको भ ने वा य परी ण क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
जबरज ती करणी गरेको भ ने ितवादीको मौकाको इित संवत् २०७३ साल काि क २ गते रोज ३ शभु म् ।
बयान समिथन भइरहेको देिखन आउने ।
अबोध बािलकामािथ भएको यौनज य िहंसामा
इजलास नं. २
अनस
ु धानको कागज र अदालतको बकप मा सामा य
अ तर प यो वा भाषा ततु ी शैलीस म के ही फरक मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी तेजबहादुर
भई निमलेको कारणबाट अ य व तिु न माणले के .सी., ०७१-CR-१५३३, ०७२-CR-०१०७,
ितवादीको मौकाको सािबती बयान समिथत भइरहेको जबरज ती करणी, जगतबहादरु तामाङ बल िव. नेपाल
अव थामा उि लिखत बेहोराले मा
ितवादीलाई सरकार र नेपाल सरकार िव. जगतबहादरु तामाङ बल
उ मिु िदन सिकने अव था देिखएन । मूलत:
ितवादीले सहमतीमा करणी भएको भने
ितवादी अनस
ु धानमा कसरु वीकार गरी गरेको तापिन पीिडत बो न, सु न नस ने अव थाको
बयान इ छािवपरीतको हो भनी पिु गराउन नसके को देिखएकोले िनजले िच चाई, कराई ितकार गरेको
र िमिसल संल न माणबाट अपराधको वारदात पिु
हनपु छ भ ने अव था छै न । बिु झएक सशु ीला धानले
भइरहेको अव थामा ितवादीको आधारहीन इ कारी मौकामा अफू पु दा ितवादीले जबरज ती समाई करणी
बयानको आधारमा मा अिभयोग दाबीबाट उ मिु
ग ररहेको र आफू पगु ेको कारण ितवादी सु वाल िलई
पाउनस ने अव था नदेिखने ।
भागी गएको तथा पीिडत रोई रहेक िथइन भनी कागज
अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती करणीको ग रिदएको देिखएको छ । उ कागजलाई िनजको
महलको १ नं. बमोिजमको कसरु गरेको पिु हँदा बकप समेतले समथन ग रिदएको देिख छ । बिु झएक
ितवादी पवत भ ने तल
ु ाराम िगरीलाई मल
ु क
ु ऐन, शाि त े ठसमेतले पीिडतले ितवादीले आफूलाई
जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम जबरज ती करणी गरेको भनी इशारा गरी भनेक िथइन
दश वष कै द हने र पीिडताले ितवादीबाट जबज ती भनी कागज गरी अदालतमा बकप समेत गरी कागज
करणीको महलको १० नं. बमोिजम ितपूितबापत . यहोरा पिु ट ग रिदएको अव था देिखएकोसमेतबाट
बीस हजारसमेत भराई िलने पाउने नै देिखन आएकोले ितवादीले पीिडत पालङ
ु “ख” लाई िनजको म जरु ी
सु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखन बेगर जबरज ती करणी गरेको पिु भइरहेकोले िनजलाई
आउने ।
जबरज ती करणीको कसरु दार ठहर गन गरी भएको
तसथ जबरज ती करणीको महलको १ नं. पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न
बमोिजमको कसरु मा ितवादी पवत भ ने तल
ु ाराम नसिकने ।
िगरीलाई मल
क
ऐन,
जबरज
ती
करणीको
महलको
पीडकसँग ितवाद गन नस ने ि थित,
ु ु
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अव थाको मिहलालाई उ न बरको यव थाले थप नाता मािणतलाई पनु रावेदकले इ कार गनसके को
संर ण गन खोजेको भ ने उि लिखत वा यांशबाट देिखँदैन । सोही ज गाको िवषयमा यी पनु रावेदक
प देिख छ । शारी रक वा मानिसक अव थाबाटै
यथ ह बीच भूिमसधु ार कायालय बारामा मोही
जोिखमयु अव थामा रहेका मिहलाको सित वउपरको नामसारीको मु ा परी िवचाराधीन रहेको भ ने
आ मणलाई स बोधन गन
ततु
ावधानको देिख छ । मोही नामसारी हने नहने िवषयमा सोही
यव था भएको र सामूिहक पमा जबरज ती करणी मु ाबाट माण बझ
ु ी कारबाही िकनारा हने हँदा उ
हने अव थामा समेत थप सजायको यव था गरेको मु ाको अि तम टुङ्गो नला दास म िनवेदन मागबमोिजम
देिखएबाट आफूउपरको आ मणबाट वयम्लाई िनषेधा ाको आदेश जारी गरेको पनु रावेदन अदालत
जोगाउन नस ने ि थितको मिहलालाई जबरज ती हेट डाको फै सला िमलेको देिखने ।
करणी गरेमा थप सजाय हने, य तैगरी आफूलाई
तसथ भूिमसधु ार कायालय बारामा िवचाराधीन
जबरज ती करणीको िशकार हनबाट वाभािवक पमा रहेको मोही नामसारी मु ाको अि तम िकनारा नलागेस म
बचाउन नस ने जोिखमयु अव थाका अपाङ् गलगायत िनवेदकलाई उ ज गामा बाली लगाउन, बाली थ काउन
गभवतीसमेतलाई जबरज ती करणी गरेको अव थामा नरो नु र अ कुनै िकिसमको ह त ेप नगनु नगराउनु
थप सजाय गन भ ने कानूनको मनसाय रहेको देिखने । भनी िनषेध ाको आदेश जारी हने ठह याएको पनु रावेदन
सामा य अपाङ् गको पमा िलइने हरेक अदालत हेट डाको िमित २०७१।१।१० को फै सला
यि जबज ती करणीको वाभािवक पमा ितकार िमलेको देिखँदा सदर हने ।
गन नस ने कृितको अपाङ् ग ठह याई ितवादीलाई इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
थप सजाय गनु यायोिचत नदेिखने तथा कानूनको क यटु र: च दनकुमार म डल
आसयसमेत यस िकिसमको नरहेको भ ने मल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभु म् ।
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको ३ क न बरको समु चा
२
अ ययनबाट समेत देिखएको अव थामा ितवादीलाई मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी अिनलकुमार
थप सजाय नगन गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको िस हा, ०७१-CI-०३७५, उ ेषण, च दनारायण साद
फै सलालाई समेत अ यथा भ न नसिकने ।
िव. दशरथच द नगरपािलका कायालय, बैतडीसमेत
इजलास अिधकृत : समु नकुमार यौपाने
कुनैपिन रा सेवक कमचारीले आ नो पदको
क यटु र: मि दरा रानाभाट
कृितअनस
ु ार पालन गनपन
ु कत य पालना नगरी
इित संवत् २०७४ साल काि क ५ गते रोज १ शभु म् । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
को दफा ३ बमोिजम अनिु चत काय गरेको देिखएमा सोही
इजलास नं. ३
ऐनको १२क बमोिजम अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िवभागीय कारबाही गन िनदशन िदनस ने ।
१
पनु रावेदकले िनजउपर िवप ीह बाट एउटै
मा. या. ी ओम काश िम
र मा. या. ी कसरु मा दईु पटक कारबाही गन गरी िनणय भएको भनी
िव भर साद े , ०७१-CI-०४४१, िनषेधा ा, दाबी िलएको भए तापिन िमिसल संल न कागजातह
िहरापितदेवी तेिलन िव. गारा खाँ था
तथा िलिखत जवाफबाट िनजउपरको पिहलो कारबाही
िमिसल संल न रहेको नाता मािणतको थानीय वाय शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम
प बाट यथ / िनवेदक गारा खाँ था मोही सरजगु २२८ज बमोिजम काय स प न नहँदै उपभो ा सिमितको
खाँ था को एकासगोलको भाइ देिखएको र उ
रो का रािखएको बक खाता फुकुवा गरी भु ानी िदई
9
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पदीय दािय व पूरा नगरेबापत सोही िनयमावलीको िनयम िकत, नेपाल सरकार िव. जोिग दर महतो कोइरीसमेत
२२७क३ बमोिजम ५ वषस म बढुवा रो का गन गरी
पृ वीनारायण महतोको नाममा रहेका िविभ न
ग रएको अव था देिख छ । यसैगरी िनजउपरको दो ो िक ा ज गाह रामसेवक महतोले नामसारी ग रिलने
कारबाही अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग गरी िनजह बीचमा भएको बेहोराको राजीनामा िलखत
काठमाड को च.नं.१७९६ िमित २०७०।१०।७ को मालपोत कायालयमा पेसस म भएको भ ने देिख छ ।
प बमोिजम दशरथच द नगरपािलका वा.नं.११ मा य तो राजीनामाको िलखतले स बि धत सरकारी
स चािलत स पाली, खडेनी र बडु ् डा िसंचाई आयोजना िनकायबाट कानूनी ि या पूरा गरी पा रत हनपु ूव
काया वयन गदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान सरकारी िलखतको मा यता पाउन स दैन । ततु
आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को ख ड ६ अनस
ु ार मु ामा पा रत हनपु ूव िकत गरेको भ ने र पा रत गन
आ नो कत य पालना नगरी अनिु चत काय गरेको मालपोत कायालयमा पेस भएको हँदा सो कागज
कसरु मा सोही ऐनको दफा १२क बमोिजम कारबाही सरकारी कागज हो भनी अिभयोगप दायर हन आएको
गन िनदशन भएअनस
ु ार िज ला शासन कायालय देिख छ । सो राजीनामा िलखतले वैधािनक मा यता
बैतडीको च.नं.१३७७ िमित २०७०।१२।३ को ा त गरेको छै न र जाँचबझ
ु पिछ ठीक देिखएमा मा सो
प ानस
ु ार सदु ूर पि चम िसंचाई िवकास िडिभजन नं. िलखत पा रतयो य हन जाने ।
३ पाटन बैतडीको िनरी ण ितवेदनका आधारमा
िलखत म यौदा हँदैमा वा सरकारी िनकायमा
योजनाको कुल लागत .६० लाखम ये वा तिवक पेसस म हँदमै ा सरकारी िलखत हने नभई सो हनको
काम हन गएको .५२,२१,२८८।६८ र काम नगरी लािग य तो िलखतले कानूनबमोिजमको ि या
िबल पेस गरी खच जनाएको . ७,७८,७०१।३२ हािन पूरा गरेपिछ मा सरकारी िलखतको मा यता ा त
नो सानी हन गएको देिखएकोले हािन नो सानी भएको गरेको अव था ह छ । पा रत भएर सरकारी कागजको
उ रकम िनवेदकबाट यथोिचत समयिभ कायालयको मा यता ा त गरेपिछ सरकारी कागजको पमा गणना
खातामा ज मा गन भनी िमित २०७०।१२।४ मा िनणय हने र सोप चात् मा य तो िलखत िकत हने भएको
भएको देिख छ । यस अव थामा यी पनु रावेदकलाई हँदा सो ि या पूरा हनपु ूव नै िववाद उठी पा रत हन
िवप ीह बाट दईु वटा िभ निभ न कसरु मा िभ निभ न नसके को सो िलखत सरकारी कागजको पमा मा यता
ऐनबमोिजम कारबाही भएको देिखँदा एउटै कसरु मा २ पाउन नसिकने अव थाको भएकोले य तो िलखतलाई
पटक कारबाही गन गरी िनणय भएको हो भनी मा न सरकारी कागजको मा यता निदएको पनु रावेदन
िम ने अव था नदेिखने ।
अदालतको फै सला मनािसब देिखने ।
अतः िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश
तसथ उपयु करणह मा िववेिचत आधार,
जारी गनपन
ु मनािसब आधार िनवेदकले देखाउन कारण र माणह बाट ततु मु ामा सरकारी कागज
नसके को हँदा ततु िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी िकत ठहर गरेको सलाही िज ला अदालतको िमित
पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट भएको आदेशलाई २०६३।१२।२७ को फै सला उ टी भई ितवादीह ले
अ यथा भ न निम ने हँदा सदर हने ।
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठह याएको पनु रावेदन
इजलास अिधकृत: अनपु मा प त
अदालत जनकपरु को िमित २०६६।९।९ को फै सला
इित संवत् २०७४ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् ।
मनािसब देिखँदा सदर हने ।
३
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान क यटु र: च दनकुमार म डल
िसंह राउत, ०६८-CR-०५१३, सरकारी छाप द तखत इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् ।
10

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, साउन - १
४
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६९-CR-०५१२, डाँका चोरी, नेपाल
सरकार िव. टेकबहादरु बोहरासमेत
ितवादीह म ये गणेश लामा, अजय लामा
र राजन लामा वारदात समयमा हरी िहरासतमा रहेको
भनी अदालतसम बयान गदा उ लेख गरेको र उ कुरा
२०६३।२।२२ मा वडा हरी कायालय दरबारमागले बीर
अ पताललाई मेिडकल जाँचको लािग लेखेको प बाट
प ट हन आउँछ । ितवादीह सबैजना आरोिपत
कसरु मा इ कार रही अदालतसम बयान गरेको
पाइ छ । ितवादीह लाई मौकामा दे ने र िच ने यि
सिु म ा काक र बरामदी मचु ु काका यि अदालतमा
आई बकप गन नसके बाट ितवादीको मौकाको सािबती
बयान र बरामदी मचु ु का कुनै वत माणबाट पिु ट
हनसके को देिखन नआउने ।
डाँका ज तो ग भीर र जघ य कृितको
अपराधमा अिभयु को कोरा सािबती अ य वत
र व तिु न ठ माणबाट समिथत नभइकन अकाट् य
माणको पमा हण गरी कसरु दार ठहर गनु यायोिचत
हँदैन । अतः ितवादीह को मौकाको सािबती बयान र
बरामदी मचु ु का अ य कुनैपिन वत माणबाट पिु ट
हन नसके को हँदा ितवादीह टेकबहादरु बोहरा, राजन
लामा (तामाङ), अजय लामा र गणेश लामालाई आरोिपत
कसरु बाट सफाई िदने गरी पनु रावेदन अदालतले गरेको
फै सला िमलेको देिखन आउने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादीह टेकबहादरु बोहरा, राजन लामा (तामाङ),
अजय लामा र गणेश लामाले अिभयोग दाबीबाट सफाई
पाउने गरी काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६६।२।५ मा भएको फै सला सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।६।१३ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् ।

५
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७०-CR-०१४०, सरकारी छाप द तखत
िकत, नेपाल सरकार िव. यामकुमार तामाङ
ितवादीले मौकामा तथा अदालतमा आई
बयान गदा िचनजानको मािनसले िमलाएर बनाइिद छु
भनेकाले स कली नै बनाई िदएको होला भनी िव वासमा
परेको भ नेसमेत बेहोरा लेखाएको देिखन आउँछ । उ
अनमु ितप मा िनज ितवादीकै फोटो टाँस भई िनजकै
सही परेको देिखएको अव थामा सरकारी छाप एवम्
द तखत परी सबै रीत पगु ेको िलखत स कली होला
भनी म हनु अ वाभािवक पिन हँदैन । िववािदत उ
सवारी चालक अनमु ितप न कली भएको र सोमा
यी ितवादीको ह ता र तथा फोटो टाँिसएको तथा
िनजैले बोक िहँडेको अव थामा बरामद भएकोबाट
उ अनमु ितप बनाउँदा ितवादीको संल नता पिु ट
भए पिन सो िनज आफै ँले बनाई िकत गरेको भ ने
कुरा कही ँकतैबाट पिु ट हन आएको नदेिखएको य तो
अव थामा िनज ितवादीलाई मितयारमा कसरु दार
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको इ साफ यायस मत
देिखन आउने ।
तसथ यी ितवादीलाई िकत कागजको
महलको ११ नं. अनस
ु ार .२५।- ज रवाना र ६ मिहना
कै द गन ठह याई काठमाड िज ला अदालतले िमित
२०६६।१२।१२ मा गरेको फै सला सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको २०६९।७।१६को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०७२-CR-००१६, लागु औषध ( ाउन
सगु र), रामकुमार े समेत िव. नेपाल सरकार
ितवादीह ले मौकामा तथा अदालतसम
बयान गदा आफूह ले सेवन गनका लािग लागु औषध
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याएको हो भनी लागु औषध बरामद भएको कुरामा भएको हँदा ितवादी रामकुमार े ठ र मिु साद
सािबत रही िब िवतरणतफ इ कार रही बयान गरेको महतोलाई जनही एकएक वष कै द सजाय हने ।
पाइ छ । िनवाण फाउ डेसन (Nirvana Foundation
बरामद मोटरसाइकल जफत हनपु न होइन
Group) को िमिसल संल न िमित २०६०।५।२७ को भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा लागु औषध ाउन
प हेदा ितवादीह म ये मिु साद महतो िमित सगु र बरामद भएको ल.ु ९प. २४८५ नं.को मोटरसाइकल
२०७०।१।५ देिख २०७०।४।५ स म र रामकुमार े ठ ितवादी रामकुमार े ठले चलाएको र सोको पछािड
िमित २०७०।१।५ देिख २०७०।४।५ स म उ ूपको ितवादी मिु साद महतो बसेको भ ने कुरा िमिसल
पनु थापना के सनु वलमा उपचारको लािग बसेका संल न बरामदी मचु ु का, ितवेदक रामशंकर कोहारको
भनी बेहोरा उ लेख भएको पाइ छ । यसबाट पिन यी बकप एवम् ितवादीह को मौका तथा अदालतसम को
पनु रावेदकह लागु औषध ाउन सगु रका सेवनकता बयानबाट पिु ट भइरहेको पाइ छ । यसबाट उ
रहेको भ ने कुरा मा नपु न ।
मोटरसाइकल लागु औषधको ओसारपसार एवम्
ितवादीह को साथबाट बरामदी मचु ु कामा स चय गनमा योग भएको भ ने कुरामा कुनै आशङ् का
उि लिखत प रमाणको लागु औषधबाहेक सोको देिखँदैन । लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
कारोबार वा बेचिबखन गन योग हने कुनै पिन साधन दफा १८ मा यस ऐनअ तगत सजाय हने अपराधिसत
वा औजार फे ला परेको भ ने देिखँदैन । दईु जना स बि धत सबै लागु औषध तथा य तो लागु
ितवादीह को संल नता देिखने उ लागु औषधमा औषध िनमाण वा उ पादन गन योग ग रएका सबै
बरामद भएको प रणाम हेदा २ ाम ५३० िमिल ाम मालसामान तथा य ह जफत हनेछन् र य तो
मा देिख छ । यी पनु रावेदकह लागु औषध ाउन लागु औषध राखी ओसारपसार गन योग ग रएका
सगु र ओसारपसार कारोबार गन यि ह हन् भनी रेल तथा हवाइजहाजबाहेक जनु सक
ु ै सवारीसमेत
अिभयोग लगाउने वादी प ले सोको माण पेस गरी जफत हनेछ भ ने कानूनी यव था रहेको प र े यमा
दाबी मािणत गराउन स नु पनमा सोसँग स बि धत उ मोटरसाइकल जफत गन हदस मको पनु रावेदन
कुनै पिन ठोस माण ततु गनसके को नहँदा अदालतको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु ठहर गरेको पनु रावेदन इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
अदालत बटु वलको फै सला सो हदस म िमलेको देिखन क यटु र: च दनकुमार म डल
नआउने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभु म् ।
तसथ बरामद लागु औषधको मा ासमेतको
७
आधारमा िब िवतरणसमेततफ कसरु दार ठहर गरी मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
ितवादीह लाई जनही ५ वष कै द र .५,०००।- भ डारी, ०७२-CI-०२८८, िनषेधा ा, धनबहादरु
ज रवाना हने ठहर गरेको प देही िज ला अदालतको िघिमरे िव. िदपकुमार साई ंसमेत
फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
ठोस पमा कुनै प ट त य उ लेख नै नगरी
बटु वलको िमित २०७१।७।३ को फै सला िमलेको नहँदा भाइसँगको लेनदेनको िवषयमा आफूलाई धाक, ध क
उ टी भई ितवादीह ले उ बरामद लागु औषध िदएको भनी िनवेदनमा उ लेख मा गरेको अव थालाई
सेवनको लािग ख रद गरी ओसारपसार र स चय गरेको िनवेदकउपर गैरकानूनी पमा धर पकड गन, क जा गन
हँदा िनजह को उ काय लागु औषध (िनय ण) ऐन, कागज गराउने आंशका रहेको भनी अनमु ान गन निम ने
२०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजमको कसरु थािपत भएकोले ठोस त ययु आधारबेगर िनषेधा ाको आदेश
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जारी गनपन
९
ु अव थाको िव मानता नदेिखएको हँदा
िनवेदन खारेज गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म
िमित २०७१।११।२० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर भ डारी, ०७२- CR-११७७, कत य यान, लिलत
हने ।
ख ी िव. नेपाल सरकार
इजलास अिधकृत : समु नकुमार यौपाने
िकटानी जाहेरी, जाहेरवाला र बिु झएका
क यटु र: मि दरा रानाभाट
मािनसह को अनस
ु धान अिधकारी र अदालतमा समेत
इित संवत् २०७४ साल असार २० गते रोज ३ शभु म् । भएको बकप , मतृ कको भेिटएको कं काल र यसको
८
फोटो तथा ितवादी लिलत ख ीले अिधकार ा
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी पु षो म अिधकारीसम गरेको सािवतीलाई वीकार गरी
भ डारी, ०७०-CI-०७४३, िनषेधा ा, इ बहादरु आफूले ढुङ्गा तथा लात मु काले हानी मतृ क लिलत
थापा े ीसमेत िव. ए वन सेिभङ् ग ए ड े िडट सहकारी सापकोटाको मृ यु भएको हो भनी सु अदालतमा गरेको
िलिमटेडसमेत
बयानसमेतबाट यी ितवादीले गरेको कसरु मल
ु क
ु
िमिसल संल न िधतो कजाको िलखतमा ऐन यानस ब धी महलको १३(३) अ तगतको पन
यी िनवेदकम ये धनबहादरु थापा सा ी बसेकोसमेत देिखएकाले ितवादीलाई सोही नं. १३(३) बमोिजम
देिखएको छ । यसबाट ऋण िलएको िवषयमा त काल सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ।
िनजलाई थाहा नभई हाल आएर मा थाहा भएको भ ने
मतृ क र ितवादी नाताका यि भएका,
िनजको भनाई खि डत भइरहेको देिखनक
ु ा साथै िनजले िनजह बीच पूव रसइवी नभएको तथा दवु ै जना ढुङ्गा
त य लक
ु ाई सफाहात निलई अदालत वेश गरेकोसमेत हानाहान खे दा ितवादीले हानेको ढुङ्गाले लागी मतृ क
देिखयो । ऋण चु ा नगरेको भ नेमा िनवेदकह समेत बेहोस भएको देिखई ितवादी आि एको र आि एको
सहमत देिखएका छन् । ऋण िलँदा भएको कागजको अव थालाई िनय ण एवम् उिचत यव थापन गन
सत ब देज उ लङ् घन गरी िललाम ि या सु भएको नसक मतृ कलाई लात मु कासमेतले हार गरी ततु
भ नेसमेत िनवेदन बेहोराबाट देिखन आएको नपाइने । वारदात घिटत हन गएको अव थालाई ग भीर पमा
ततु अव थामा उि लिखत िवषयका मनन गदा यी पनु रावेदक ितवादी लिलत ख ीलाई
स ब धमा काठमाड िज ला अदालतमा िलखत बदर, सव वसिहत ज मकै द गदा चक पन जाने देिखई मल
ु क
ु
जालसाजीसमेतका मु ा दायर भइरहेको भ ने िनवेदन ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द गनु नै
/ पनु रावेदन लेखनबाट देिखएको र बकले थालेको उपयु हने ।
िललामीको ि या िलखतको सतिवपरीत भएको
अतः उि लिखत त य, आधार र
भ नेसमेत नदेिखएको ि थितमा िनवेदन मागबमोिजम कारणसमेतबाट ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत
िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता सख
ु तले िमित २०७२।५।२८ मा यी पनु रावेदक
नरहेकोले िनवेदन खारेज गन गरी भएको पनु रावेदन ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर
अदालत पाटनको िमित २०६९।११।३० को फै सला गरी मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कै द हने गरी य गरेको राय िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
इजलास अिधकृतः उ व साद गजरु ल
े
क यटु र: मि दरा रानाभाट
क यटु र: रमेश आचाय
इित संवत् २०७४ साल असार २० गते रोज ३ शभु म् । इित संवत् २०७४ साल पस
ु २३ गते रोज १ शभु म् ।
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स ब धमा परु ानो रसइवी रहेकोमा िनज ितवादी
इजलास नं. ४
सािबतै देिख छ । ितवादी िभमबहादरु को मतृ क
तथा जाहेरवालाबीच वादिववाद भइरहेको अव थामा
१
ितवादी काश तामाङले बाँसको घनाले जाहेरवाला र
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी जगदीश मतृ कलाई टाउकोमा हार गरेको हो भनी व तिु थित
शमा पौडेल, ०७०-CR-०७४७, कत य यान, काश मचु ु काका यि ह ले मौकामा लेखाएको समेत देिखन
तामाङ िव. नेपाल सरकार
आयो । यसरी उि लिखत आधार र माणको िववेचनाबाट
मतृ कको मृ यु ितवादी काश तामाङको मतृ कको प रवार र ितवादी िभमबहादरु को प रवारबीच
चोटिपरले भएको तथा िनज वयम्को अदालतसमेतमा साँधिसमानामा कुखरु ा, बा ा पसेको िवषयमा िववाद
भएको सिबती बयान तथा अ य स ब माणले र झैझगडा हने ग ररहेको वारदात िमितमा पिन सोही
पिु ट भइरहेको देिख छ । तसथ, घटना थल कृित िवषयमा जाहेरवाला र यी ितवादी िभमबहादरु बीच
मचु ु का, मतृ कको लासजाँच मचु ु का, िकटानी जाहेरी वादिववाद भइरहेको अव थामा ितवादी काश
दरखा त, मतृ कको शव परी ण ितवेदन, र ितवादी तामाङले पूव रसइवीसमेत साँ ने उ े यले उ िदन
काश तामाङको अनस
बाँसको घनाले जाहेरवालालाई १ पटक र मतृ कलाई
ु धान अिधकारीसम तथा सु
अदालतमा गरेको सािबती बयानसमेतबाट यी पनु रावेदक पटकपटक हार गरेको र सोही चोटका कारण मतृ कको
/ ितवादी काश तामाङले बाँसको घनाले मतृ क मृ यु भएको भ ने पो टमाटम रप टसमेतले पिु ट गरेको
िडकबहादरु यो जनको मानव शरीरको संवेदनशील देिखन आएकाले सु िज ला अदालतले ितवादी
अङ् ग टाउकोमा हार गरेको चोटको कारणले मृ यु हन काश तामाङलाई आरोिपत कसरु अपराध गरेकोले
गएको पिु हन आएकोले यी ितवादी काश तामाङले सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई गरेको फै सला
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत सोही सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
महलको १३(३) नं.को कसरु अपराध गरेको देिखन िमित २०७०।१।३१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
आउने ।
आएकोले अ यथा गनपन
ु अव था देिखन नआउने ।
आवेश े रत ह या हन यान मानस मको
अतः मािथ िववेिचत आधार कारण र माणह
रसइवी तथा मनसाय ितवादीमा रहेको देिखनु हँदनै , समेतबाट यी पनु रावेदक / ितवादी काश तामाङले
यान मानको लािग कुनै पूविनयोिजत योजना बनाएको मतृ क िडकबहादरु यो जनलाई पूव रसइवी साँ ने
देिखनु नपन, कुनै कारणले उसै बखतमा उठेको रसबाट उ े यले बाँसको घनाले संवदे नशील अङ् ग टाउकोमा
कता आवेशमा आई आ मसंयम गमु ाई निजकमा रहेको पटकपटक हार गरी मृ यु भएको पिु हन आएकोले
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात र मु काले मा िहकाएको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत
देिखनपु न ।
१३(३) को कसरु अपराध गरेकोले सोही महलको
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १४ १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई
नं. को यव था आवेश े रत ह या (Provocation सु मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१।३ मा
Murder) को अव थामा मा आकिषत हने ह छ । सो भएको फै सला सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
कानूनी यव थाबमोिजमको िजिकर िलँदा उ घटना िवराटनगरबाट िमित २०७०।१।३१ मा भएको फै सला
त काल उठेको रस र सो रस था न नस ने अव थाको िमलेको देिखँदा सदर हने ।
हनपु न ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
ितवादी र मतृ कबीच कुखरु ा, बा ाका इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभु म् ।
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२
माणह समेतबाट यी पनु रावेदक / िनवेदक गणु ाखर
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी मीरा अिधकारीलाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं.
खड् का, ०७२-CI-०७११, उ ेषण / परमादेश, बमोिजम .७३,५००।– ज रवाना र कै द वष ६(छ) हने
ब दी य ीकरण, गणु ाखर अिधकारी िव. पा पा िज ला ठहरी पा पा िज ला अदालतबाट िमित २०६८।०३।२८
अदालतसमेत
मा भएको फै सलाउपर पनु रावेदन पन अव था नभई
एकै घरका एउटा सद यका नाममा जारी उ फै सला काया वयनको िसलिसलामा बे जु लगत
भएको याद सोही घरका उमेर पगु ेका अक सद यले कानूनबमोिजम कै दी पज
ु िदई िनज िनवेदक गणु ाखर
रतपूवक बझ
ु ी िलएपिछ सो मु ा परेको जानकारी मलाई अिधकारीलाई थनु ामा राखेको देिखँदा िनवेदकको
िथएन भनी ितवादीले उ मिु पाउने अव था हँदैन । मागबमोिजमको उ ेषण / परमादेश ब दी य ीकरणको
मु ा मल
ु तबीमा समेत रहेकोमा िमित २०६८।०२।१६ आदेश जारी गनपन
ु अव था नदेिखँदा रट िनवेदन
मा मल
ु तबीबाट जगाई पा पा िज ला अदालतबाट खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
िमित २०६८।०३।२८ मा िनज ितवादी गणु ाखर िमित २०७२।०३।१४ मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा
अिधकारीलाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं. सदर हने ।
बमोिजम ७३,५००।– ज रवाना र कै द ६(छ) वष हने इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
ठहरी फै सला भएकोमा सो फै सलाउपर यी ितवादीको क यटु र: िसजन रे मी
पनु रावेदन पन अव था नभई फै सला काया वयनको इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभु म् ।
िसलिसलामा कानूनबमोिजम कै दी पज
३
ु िदई थनु ामा
राखेको देिखएबाट पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी काशमान
िमित २०७२।०३।१४ मा िनवेदकको मागबमोिजमको िसंह राउत, ०६८-CR-००३४, कुटिपट अङ् गभङ् ग,
उ ेषण / परमादेश ब दी य ीकरणको आदेश जारी नेपाल सरकार िव. भगेलु राउत अिहरसमेत
गनपन
पीिडत वचवा अिहरनीको छातीको दायाँ
ु अव था नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने
ठह याई भएको आदेश िमलेको देिखँदा अ यथा गनपन
प को हड् डी पूण पमा जोिडएर िनको भएको र बायाँ
ु
अव था नदेिखने ।
हात ८५ देिख ९० ितशतस म िनको भएको भ ने
पनु रावेदक गणु ाखर अिधकारी वादी नेपाल नारायणी उप े ीय अ पतालको पिछ लो परी णबाट
सरकार ितवादी ियनै पनु रावेदकसमेत भएको साधारण देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको महलको उि लिखत ६
चोरी र डाँका मु ामा समेत प देही िज ला अदालतबाट नं.को यव था बेक मा पारी िदएको अव थामा मा
िमित २०६६।११।२५ मा भएको फै सलाबमोिजम जल
ु मु ीलाई हने सजायस ब धी कानूनी यव था ततु
अिघ लो मु ामा थुनामा रही आएको अव थामा पा पा मु ामा आकिषत हने अव था नदेिखने ।
िज ला अदालतबाट िमित २०६८।०३।२८ मा भएको
माणमा आएको वादी वचवा अिहरनी ितवादी
फै सलाबमोिजम पिछ लो मु ाको फै सलाबाट लागेको ियनै भगेलु राउत अिहरसमेत भएको संवत् २०६७ स.फौ.
कै दको हकमा एकमु ट कै द गािभई कै द असल
नं. २७० को कुटिपट मु ाको िमिसलबाट कुटिपटमा
ु गनपन
ु
ह छ । पनु रावेदक / ितवादी अिघ लो मु ाबाट लागेको प रणत हने ठहराएको सु पसा िज ला अदालतको
कै द भु ान भएप ात् पिछ लो डाका चोरी मु ामा भएको फै सला सदर हने ठहराई पनु रावेदन अदालत हेट डाको
फै सलाअनस
ु ार लागेको कै दको स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, िमित २०६७।८।२१ को फै सलाबमोिजम पीिडत प ले
द ड सजायको ४१ नं. आकिषत हने नदेिखने ।
सु अदालत पसा िज ला अदालतमा उपि थत भई मु ा
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र सकार गरी कुटिपटतफ कारबाही चलाई पसा िज ला
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अदालतबाट ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, कुटिपटको भु ानी भएकोमा सो भ ा भु ानी िलने यि ह को
९ नं. बमोिजम जनही दईु मिहना कै द र एकहजार तफबाट आफूह ले भु ानी नपाएको भनी कतैबाट पिन
ज रवाना हने ठहराई िमित २०६९।७।१४ मा फै सला उजरु ी परेको पाइँदनै । माणको पमा रहेको बरैिनया
भइसके को उ माण िमिसलबाट देिखँदा अिभयोग गाउँ िवकास सिमित बाराको बक नगदी िकताबमा रहेको
दाबीबमोिजम ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ भ ने िववरणबाट पिन उ रकम िविभ न िमितमा िवतरण
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन भएको भ ने देिखँदा सामािजक सरु ा भ ा र बालपोषण
नसिकने ।
भ ाको लािग भु ानी गएको रकम ितवादीले िहनािमना
तसथ ततु मु ाको पीिडतले साधारण गरेको भ ने नदेिखने ।
कुटिपटमा मु ा सकार गरी कारबाही चली पसा िज ला
ितवादीले अ य को िज मेवारी संहालेबापत
अदालतबाट िमित २०६९।७।१४ मा ितवादीह लाई सो यि ले पाउनेसरहको भ ाको पमा भु ानी
कै द र ज रवानासमेत हने ठहरी फै सला भइसके को िलएको .५६,०००।- रकम ितवादीले गैरकानूनी
देिखँदा सु पसा िज ला अदालतबाट कुटिपटमा तबरबाट भु ानी िलएको भनी या या गन
प रणत हने ठहर गरेको फै सला सदर हने ठह याइ सिकएन । य तै दश खच दोहोरो गरी िलएको भ ने
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०६७।८।२१ मा पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िज ला िवकास सिमित
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बाराले थानीय पवबापत १ मिहनाको भ ा िलने
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
भनी िनणय गरेकोमा सो िनणयबमोिजम ितवादीले
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
अ कमचारीसरह दस खचबापत . १५,३००।इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभु म् ।
रकम भु ानी िलएको देिखँदा उ रकम ितवादीले
बदिनयतप
्
ूवक भु ानी िलएको भ न निम ने ।
इजलास नं. ५
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
दफा ६३ अनस
ु ारको ि या अवल बन गरी सडक
१
ममतका लािग उपभो ा सिमित गठन गरी उपभो ा
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी सिमितलाई भु ानी िदएको रकम र शौचालय िनमाणका
के दार साद चािलसे, ०७२-CR-१७५८ र ०७२- लािग थानीय संघ सं थामाफत गराएको कामका लािग
CR-२११६, ाचार (रकम िहनािमना), ह रनारायण भु ानी हन गएको रकम ितवादीले िहनािमना गरेको
साद साह िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. भनी अिभयोग दाबी िलएकोमा सो रकम भु ानी िलने
ह रनारायण साद साह
यि र सं थालाई बु ने कायसमेत नगरी य ता यि
िमिसल संल न कागजात हेदा गाउँ प रषदक
् ो एवम् सं थाउपर दाबीसमेत निलएको अव थामा सो
पिहलो बैठक बसी िनणयसमेत भएको भ ने खु न रकमलाई ितवादीले बदिनयतप
्
ूवक मासी ाचार
आएको पाइ छ । दो ो पटक बैठक बसी छलफल गरेको भ न निम ने ।
हँदाहँदै मारिपट भएको कारण िनणय हन नसके को
अतः िववेिचत त य, कानूनी यव था र
भ ने उजरु कता वज
ृ िकशोर िम को बकप बाट खु न माणको आधारमा ितवादीलाई ाचार िनवारण ऐन,
आएको देिखँदा प रषद्को बैठक बसी सोका लािग भएको २०५९ को दफा १७ बमोिजम िबगो . ५३,०००।खचअनस
ु ारको भु ानी रकमलाई ाचार गरेको भ न (ि प न हजार) पनु रावेदक ितवादी ह रनारायण
िम ने नदेिखने ।
साद साहबाट बरैिनया गाउँ िवकास सिमितलाई
सामािजक सरु ा भ ा र बालपोषणको भ ा भराई िनजलाई सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम .
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५३,०००।- (ि प न हजार) ज रवाना हने र ऐ दफा ३(१)
यथ आपूित यव थापन तथा िहत संर ण िवभागका
(ख) बमोिजम ४ (चार) मिहना कै दसमेत हने ठहर गरी नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०७२।१०।२८ मा इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: च दनकुमार म डल
उपरिज ारः इि दरा शमा
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभु म् ।
क यटु रः बासदु वे िगरी
३
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १८ गते रोज २ शभु म् । मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
२
काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-०४६०, हक कायम,
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी बु माया महजनसमेत िव. उ मलाल े समेत
ई र साद खितवडा, ०७२-WO-१११९, उ ेषण,
िमित २०२७।९।२० को िनणयबमोिजम
च मणी पौडेल िव. वािण य तथा आपूित म ालय, नकबहील ७२३ हषमायाको नामको बकसप बाट
िसंहदरबारसमेत
आएको भनी िमित २०२७।१०।७ मा बेखालाल े ठको
नेपाल सरकारले आव यक पदाथ िनय ण नाममा रै.नं. ३४०७ मा दता भएको लगत मालपोत
(अिधकार) ऐन, २०१७ को दफा ३ र ८ ले िदएको कायालयबाट िमित २०६६।६।२३ को प साथ ा त
अिधकार योग गरी जारी गरेको आदेशले गरेको प ट भई िमिसल सामेल रहेको पाइ छ । रै.नं. ३४०७ को
यव थािवपरीत िविनयमावलीको यव था लागु हन लगत हेदा “भो को” भनी जिनएको देिख छ । यथ
नस ने हँदा आ नो आ त रक कायिविध यवि थत र ितवादीले “धौको खला” उ लेख गरी मोहीको नाममा
िनयिमत गन जारी हने िविनयमावलीको साहारा िलई रैकर हने ज गा भनी िजिकर िलएकोमा धौको खला
आफूलाई ा त नभएको अिधकार योग गन िम ने जिनएको िबता लगत देखाउन सके को पाइँदैन । ज गा
नदेिखने ।
खनजोत गन यि ले नापी हँदा िफ डबक
ु मा हषमायाको
रट िनवेदन दाबी एवम् यथ आयल ज गा भनी लेखाएको बेहोरालाई वािम वको िनधारक
िनगमको िलिखत जवाफ बेहोरा, िमिसल संल न यथ
माणको पमा िलएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
आयल िनगमको पािथभरा याँस उ ोग ा.िल. लाई यायसंगत देिखन आएकोले िफ डबक
ु मा ज गाधनीमा
लेखेको िमित २०७२।९।१२ को प एवम् पूवली याँस हषमाया जिनएको देिखएको र िमित २००२।९।२७
उ ोगलाई लेखेको िमित २०७२।८।२२ को प समेतबाट मा हषमायाले बेखालाललाई ग रिदएको शेषपिछको
पे ोिलयम तथा याँस कारोबार (िनयमन) आदेशको बकसप को आधारमा बेखालालको नाममा रै.नं. ३४०७
ट कानूनी यव थािवपरीत यथ आयल िनगमले मा रै.प.लगत कायम भई सो लगतमा उि लिखत भो को
यथ पूवली याँस उ ोग ा.िल. तथा पािथभरा याँस भ ने ज गासँग िववािदत िक.नं. १८८ को ज गा िभड् ने
उ ोग ा.िल.लाई याँस उ ोग िनमाणस ब धी अनमु ित देिखँदा दतावाला बेखालालका छोरा यी पनु रावेदक
दान गरेको देिखएको हँदा आफूलाई ा त नभएको वादी उ मलाल े ठसमेतको नाममा हक कायम हने
अिधकार योग गरी उ दवु ै क पनीह लाई यथ ठह याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब
आयल िनगमले िमित २०७२।९।१२ र २०७२।८।२२ देिखने ।
को िनणय एवम् प र सोस ब धी स पूण काम कारबाही
तसथ हक कायम ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न
उ ेषणको आदेशले बदर हने ठहछ । साथै अब उ ा त नस ने ठहर गरी लिलतपरु िज ला अदालतले िमित
चिलत कानूनले अिधकार िदएको िवषयमा सचेत रही २०६४।३।१७ मा गरेको फै सला निमलेकोले उ टी भई
य तो े ािधकारिभ को काय आफै ँ गनु गराउनु भनी वादी दाबीबमोिजम िववािदत िक ा नं.१८८ को ज गामा
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पनु रावेदक वादी उ मलाल े ठसमेतको हक कायम मु ाको वारदात यान मान उ ोग नभई कुटिपटको
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित वारदात भएको तथा उ वारदातमा ितवादीह
२०६६।१२।२२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने । म येका काश थलङ
ु को मा संल नता रही अ य
शाखा अिधकृत: आ मदेव जोशी
ितवादीह मनकुमार तामाङ, र न योती शेपा, च
क यटु र: बासदु ेव िगरी
लाल गु ङ र बागिवर पोमक
ु ो संल नता नरहेको देिखँदा
इित संवत् २०७४ साल पस
२
गते
रोज
१
श
भ
म्
।
स
ते
थ
म
िज
ला
अदालतको
फै सलालाई के ही
ु
ु
ु
ु
§ यसै लगाउको ०६७-CI-०४५९, हककायम, उ टी गरी ितवादीह मनकुमार तामाङ, र न योती
बु माया महजन िव. उ मलाल े समेत शेपा, च लाल गु ङ र बागवीर पोमल
ु ाई अिभयोग
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको दाबीबाट सफाई िदने तथा ितवादी काश थलङ
ु को
छ।
हकमा िनजले यान मान उ ोगको कसरु गरेको नभई
४
कुटिपटको कसरु स म गरेको देिखँदा सो हदस म उ टी
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. गरी सरोकारवाला गंगा मगरले सकार गरेमा सरकारी
ी सपना धान म ल, ०६८-CR-०८३९, यान मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम
मान उ ोग र कुटिपट अङ् गभङ् ग, नेपाल सरकार िव. कुटिपटमा कारबाही चलाई फै सला गनु भनी सु
मनकुमार तामाङसमेत
अदालतमा पठाइिदने भनी गरेको िमित २०६८।५।२८
जाहेरवाली देवीमायाले आ नो जाहेरी को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दरखा तमा यी यी ितवादीह ले यो यो काय गरी यान इजलास अिधकृत: स देश े
मान उ ोग गरेका हन् भनी प टसँग खल
ु ाउन सके को क यटु र: च दनकुमार म डल
देिखँदैन । ितवादीह म येका मनकुमार तामाङ र र न इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभु म् ।
योती शेपाले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
५
बयानमा आफूह सँगै रहेको भए तापिन घाइतेलाई कुट् ने मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
काम आफूह ले नगरेको भनी इ कारी गरेका छन् भने यी सपना धान म ल, ०६९-CR-०१३९, जबरज ती
सबै ितवादीह ले सु अदालतमा समेत कसरु इ कार करणी, नेपाल सरकार िव. वणकुमार धान
गरेको अव था छ । यसैगरी अनस
वादी नेपाल सरकारले अिभयोगप दायर
ु धानको अव थामा
कागज गरी सु अदालतमा आई बकप गन धनकुमारी गदाको बखत ितवादी तथा िनजको प रवारको साथमा
पाइम र िमलन राना मगरले अ य ितवादीलाई पोल गरे यो यित स पि छ र यित ितपूित पाउनु पछ भनी
पिन यी ितवादीह लाई पोल गनसके को अव था छै न । खल
ु ाएको अव था छै न भने मल
ु क
ु ऐन जबरज ती
यस अव थामा यी ितवादीह मनकुमार तामाङ, र न करणीको महलको १० ग नं.मा ितपूित भराउने
योती शेपा, च लाल गु ङ र बागिवर पोमल
ु े अिभयोग योजनको लािग यस महलअ तगतको मु ा दायर
दाबीबमोिजम वारदातमा संल न रही कसरु गरेको पिु
भएलग ै अदालतले आरोिपत यि को अंशलगायतका
हन आएको नदेिखने ।
अ य स पि रो का रा नु पनछ भनी यव था
पीिडतको यान नै िलने गरी ितवादीह को भएकोमा सोबमोिजम ितवादीको नाममा रहेको कुनै पिन
पूवमनसाय नरहेको, पीिडतलाई लागेको चोटह यान स पि रो कासमेत राखेको देिखँदनै । िमिसल संल न
नै जाने खालको ग भीर नभएको तथा ते ो प को कागजातह को अ ययन गदा नाबालक ितवादीको
ह त ेपको कारणले पीिडतको यान ब न गएको नाउँमा कुनै पिन चल अचल स पि रहेको नदेिखने ।
अव था नरहेको समेतको कारण र आधारमा ततु
अतः मािथ िववेचना भएबमोिजम ितवादीको
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स पि बाट पीिडतलाई ितपूित भराइिदनु पन कानूनी अव था देिख छ । यसैगरी ततु मु ाको वारदातको
यव था रहेको र यी ितवादी र िनजको प रवारको िसलिसलेवार पमा िव ेषण गदा ितवादीह को
नाउँमा चल अचल स पि को स ब धमा िमिसलबाट यान िलने पूविनयत वा मनसाय भएको देिखँदैन ।
खु न नआएको तथा पीिडतलाई ितपूित िदनको समूहगत पमा दवु ै प उपि थत भई राजनीितक
लािग नेपाल सरकारले ितपूित कोष खडासमेत गरेको िवषयमा िववाद उ प न भएकोमा उ वारदात भएको
नदेिखँदा ितपूिततफ के ही बोिलरहन नपन भनी भएको देिख छ । यसैगरी पीिडत रामिसंह राईको घाउ जाँच
सु बारा िज ला अदालतको फै सलालाई सो हदस म के स फाराममा खु ा तथा हात सिु नएको, शरीरभरी
सदर कायम गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित िविभ न आकारको दाग िच ह रहेको भ ने उ लेख
२०६८।१२।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । भएको देिख छ । उ चोटह पीिडतको यान नै
ितपूिततफ के ही बोिलरहन नपन भनी भएको जान स ने ग भीर खालको भएको पिन देिखँदैन ।
सु बारा िज ला अदालतको फै सलालाई सो हदस म यसरी पीिडतको यान नै िलनेस मको पूवयोजना र
सदर कायम गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको मनसाय नदेिखएको, पीिडतको यान नै जानेस मको
फै सला सदर हने ठहरे तापिन ितपूित पाउने पीिडतको चोटपटक लागेको अव था नरहेको तथा ते ो प को
कानूनी अिधकार रहेकोमा ितवादीको नाममा स पि
ह त ेपबाट पीिडत ब न गएको भ ने त य पिु हन
नरहेको र नेपाल सरकारले पीिडतलाई ितपूित िदनको नसके को अव थामा ततु मु ामा यानस ब धी
लािग कोषको थापना ग रनसके को कारणले पीिडतलाई महलको १५ नं. आकिषत हनस ने देिखन
ितपूितबाट वि चत गनु यायको रोहमा उपयु हने आएन । ततु मु ाको वारदात यान मान उ ोग नभई
नदेिखँदा तथा नेपाल सरकार िव. शाि त िव.क. (ने. कुटिपटको वारदात भएको देिखने ।
का.प.२०७४, अङ् क ८, िन.नं.९८६८, प.ृ १४७७)
वारदात कुटिपटको वारदात देिखएकोले सु
भएको मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार मु ामा भोजपरु िज ला अदालतको फै सलालाई उ टी गरी
ितपूित पीडकले ितन नसके मा रा यले भनपदछ
र ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाई िदने र
ु
ितपूित पीिडतले पाउने िवषय हो भनी यसै अदालतबाट
ततु मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
या यासमेत भइसके को प र े यमा यी पीिडतलाई २७ बमोिजम कुटिपटतफ प रणत गरी सरोकारवालाले
नेपाल सरकार, स बि धत मिहला तथा बालबािलका कुटिपटतफ मु ा सकार गन चाहे यसै िमिसलबाट
कायालयमाफत .५०,०००।- ितपूित िदनु भनी िकनारा गनु भनी सु अदालतमा पठाइिदनु भनी गरेको
िनदशना मक आदेश जारी हने ।
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०६९।६।१०
इजलास अिधकृत: स देश े
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु र: च दनकुमार म डल
इजलास अिधकृत: स देश े
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभु म् । क यटु र: च दनकुमार म डल
६
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभु म् ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
७
सपना धान म ल, ०६९-CR-०८४७, यान मान मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
उ ोग, नेपाल सरकार िव. पु प चौलागाईसमेत
ी बमकुमार े , ०६७-WO-०४९४, उ ेषण /
वारदातमा पीिडत वयम् समूहगत पमा परमादेश, िनरस राय यादवसमेत िव. अिमरी चौधरीसमेत
वारदात थलमा उपि थत रहेको देिख छ भने
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
ितवादी पु प चौलागाई ंउपर समेत आ मण भएको दफा २४९ मा स बि धत प रषदबाट
वीकृत गराई
्
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थानीय िनकायले आफूलाई आव यक पन कमचारीको
िनवेदक कृिष िवकास बकले पनु रावेदन
दरब दी िसजना गनस ने यव था गरेको पाइयो । अदालत जनकपरु बाट भएको िनणयमा पनु रावेदन गन
वीकृत दरब दीमा पदपूित सिमितको िसफा रसअनस
ु ार पाउने वैकि पक कानूनी यव था रहे भएको अव थामा
स बि धत थानीय िनकायको सिचवले थायी वा सो बाटो छाडी असाधारण अिधकार े हण गरी ततु
अ थायी िनयिु िदने यव था थानीय वाय
रट िनवेदन परेको देिख छ । असाधारण अिधकार े को
शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम २१६ मा रहेको योग वैकि पक उपचारको यव था नभएको वा भए पिन
पाइयो । होसनारायण यादवलाई थायी िनयिु गदा अपया वा भावहीन भएको अव थामा मा आकिषत
पदपूित सिमित गठन गरी पदपूित सिमितको िसफा रसमा ह छ । वैकि पक उपचारको बाटो रहेको अव थामा रट
नै िनयिु गरेको भ ने िनवेदन बेहोराबाट देिखन आउँछ । े ािधकार हण गन िम ने नदेिखने ।
थानीय िनकायको कुनै कमचारीलाई सेवाबाट हटाउने
अतः िववेिचत त य एवम् माणसमेतको
सजाय गदा ऐ.िनयमावलीको िनयम २३० अनस
ु ार आधारमा दाबीको ज गाको स ब धमा िमित
स बि धत थानीय िनकायलाई अिधकार िदएको र २०६९।११।२९ मा भएको िनणयसिहतका काम
सो सजाय गदा ऐ. िनयम २३१ को ि या पूरा गनपन
कारबाही उ ेषणको आदेशले बदर ग रपाउँ भनी
ु
देिखने ।
परेको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन
हरिदया गाउँ िवकास सिमितले कानूनी िमलेन । रट खारेज हने ।
ि या अवल बन गरी िनयिु गरेको कमचारीलाई उपरिज ारः इि दरा शमा
अिधकारिवहीन िनकायले गैर कानूनी तवरबाट सेवाबाट इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।
हटाउने िनणय गन िम दैन । य तै हरिदया गाउँ िवकास
९
सिमितमा थायी िनयिु िदइएका िवप ीम येका मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
होसनारायण यादवलाई सो पदमा पनु थािपत गरेको
ी बमकुमार े , ०७३-WO-०२५०, उ ेषण /
कायले िनवेदकह को के क तो संवैधािनक एवम् परमादेश, भोजराज भ राईसमेत िव. िज ला िवकास
कानूनी अिधकार हनन् हन गएको हो भ ने िनवेदनमा सिमित, का ेपला चोक धिु लखेलसमेत
खल
थानीय वाय शासन िनयमावली, २०५६
ु ाउन नसक रट िनवेदन दायर गनु पनाको योजन
नै थािपत गनसके को नदेिखने ।
को िनयम २०७ (१) मा “िज ला िवकास सिमितले
अतः उि लिखत त य, माण एवम् कानूनी ऐनको दफा २१५ बमोिजम देहायका व तमु ा देहायको
यव थासमेतको आधारमा ततु रट िनवेदनको दरको कर लगाई असल
ु उपर गनस नेछ” भ ने यव था
योजन नै नभएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश रहेको र ऐ. उपिनयमको (ख) मा “आ नो िज लािभ
जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
उ पादन भई िनकासी हने अनस
ु ूची –२३ को ख ड (२)
उपरिज ारः इि दरा शमा
मा उि लिखत व तहु मा सोही अनस
ु ूचीमा तोिकएको
क यटु र: च दनकुमार म डल
दरको कर” भ ने यव था रहेको पाइ छ । उ कानूनी
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।
अनस
ु ूची २३(२) मा उ लेख भएका व तक
ु ो िनकासी
८
गदा िनकासी कर लगाउन स ने नै देिखने ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ तथा
ी बमकुमार े , ०७३-WO-०२४८, उ ेषण, िनयमावली, २०५६ मा मु पाइपमा िनकासी कर
िलला काश िसटौला िव. बिदवास नगरपािलका लगाउन पाउने भनी प यव था गरेको नदेिखँदा
कायालय, बिदवाससमेत
िग ी, बालवु ा, ाभेल, लेट ज ता व तमु ा िनकासी कर
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लगाउन सिकने गरी यव था गरेकोले सोही कृितको िवप ीह का नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
मु पाइपको िनकासीमा समेत िनकासी कर लगाउन उपरिज ारः इि दरा शमा
िम छ भनी अनमु ानका आधारमा या या गनु कानून क यटु र: च दनकुमार म डल
या याको िस ा त ितकूल हन जाने ।
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।
कानूनले आ नो िज लािभ उ पािदत व तु
१०
िज लाबािहर िनकासी गदा िनकासी कर लगाउन पाउने मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
गरी थानीय वाय शासन िनयमावली, २०५६ को टंकबहादरु मो ान, ०६८-CI-१०२४, घर भ काई
िनयम २०७ सँग स बि धत अनस
ु ूची २३को (२) मा िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ, ठगु राना था समेत
िविभ न व तहु लाई समावेश गरेको भए पिन सो िव. ह रलाल िव कमासमेत
व तिु भ मु पाइप परेको नदेिखँदा मु पाइपमा
वादी दाबीबमोिजम ज गामा ितवादीले
िनकासी कर लगाउने गरी िवप ी राज व परामश बनाएको घर २०६३ सालमा मा बनेको भए सो
सिमित का ेपला चोकबाट िमित २०७२।११।१२ घरको व रप र िविभ न जातका हक सके का खह को
मा भएको िनणय िसफा रस र िवप ी िज ला िवकास िव मानता रहनस ने देिखँदैन । ितवादीह ले २०२२
सिमितको िमित २०७२।११।२४को िनणयलाई सालदेिख नै उ ज गामा घर बनाई बसोबास भोगचलन
कानूनस मतको िनणय भ न सिकएन । य तै सो गरी आएको भनी िलएको िजिकरलाई वादी प बाट माण
िसफा रस र िनणयबमोिजम िवप ीह िज ला िवकास पेस गरी ख डन गनसके को समेत देिखएन । २०२२
सिमितको कायालय का ेपला चोक र तीनिप ले िनमाण सालदेिख नै ितवादीह ले वादीको उ िक.नं. ३७३
सेवाबीच भएको ठे का स झौताबमोिजम तीनिप ले को ज गामा घर बनाई बसेको भनी िलएको िजिकरलाई
िनमाण सेवाले रट िनवेदकह बाट उठाएको िनकासी उ घरको व रप र िविभ न जातका हिकसके का खह
करलाई कानूनस मत पमा उठाएको मा न निम ने । रहेको भ ने न सा मचु ु काको कै िफयत महलमा खल
ु ी
अतः उि लिखत त य, माण र कानूनी आएको समेतबाट पिु गरेको पाइने ।
यव थाको आधारमा कानूनमा प सँग कर लगाउन
ितवादीह ले २०२२ सालदेिख नै घर
पाइ छ भनी उ लेख नै नगरेको िवषयमा िनवेदकह सँग बनाई बसोबास गरी आएको घरलाई २०६३।९।२९ मा
कर उठाउने गरी िनणय गनु र कर उठाउने ठे का िदई कर बनेको भ ने देखाई िदएको िफरादको आधारमा घरसमेत
उठाउनेसमेतको कायले कानूनी मा यता नपाउने हँदा भ काई चलन चलाउने गरी भएको सु को फै सलालाई
िवप ी राज व परामश सिमित का पे ला चोकको िमित सो हदस म बदर गरी भएको पनु रावेदन अदालत
२०७२।११।१२ को िसफा रस तथा िज ला प रषदक
् ो िदपायलको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
िमित २०७२।११।२४ को िनणय उ ेषणको आदेशले
अतः उि लिखत त य एवम् माणबाट न.नं. ३
बदर हने ठहछ । उ िसफा रस र िनणयको आधारमा को घरबाहेक अ य ज गामा िखचोला ठहर गनपनमा
सो
ु
िवप ी िज ला िवकास सिमित र िवप ी तीनिप ले िनमाण घरसमेत उठाउने गरी भएको हदस मको सु को फै सला
सेवाबीच भएको ठे का स झौताबमोिजम तीनिप ले निमलेको हँदा घरबाहेकको ज गामा िखचोला ठहर गरेको
िनमाण सेवाले रट िनवेदकह बाट उठाएको िनकासी हदस म सु को फै सलालाई सदर गरी घरसमेत भ काई
कर .१,३३,५७६।५५ र १३,१४६।२० गरी ज मा चलन चलाई पाउने गरी भएको फै सलालाई सो हदस म
. १,४६,७२२।७५ समेत िनवेदक उ ोगह लाई उ टी गरी पनु रावेदन अदालत िदपायलबाट िमित
िफता िदनु र लगत राखेको करसमेत नउठाउनु भनी २०६८।३।७ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर
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हने ।
महे नगरको फै सला िमलेकै देिखँदा वादी ी ५ को
उपरिज ार: इि दरा शमा
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन भनी, ने.का.प.
क यटु र: च दनकुमार म डल
२०५४ िन.नं. ६३३९ मा स मािनत सव च अदालतबाट
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ११ गते रोज २ शभु म् । ितपािदत िस ा तसमेत ततु मु ामा आकिषत
हने । आ नै घरमा आगो लगाएको आधारबाट अिभयोग
इजलास नं. ६
दाबीबाट सफाई पाउने अव थामा ितपूित भराइिदने
दाबीसमेत मनािसब देिखन नआउने ।
१
अत: उि लिखत निजर िस ा तसमेतका
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी आधार माणह बाट ितवादी च का त कुँवर र
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CR-०३३५, आगलागी, िनजका बबु ा ज गाधनी रामबहादरु कुँवर एकासगोलमै
नेपाल सरकार िव. च का त कुँवर ।
बसेका, िनजले आफै ँ घरमा आगो लगाएको भ ने
च का त कुँवरले घरमा आगो लगाएको ह ला देिखएको र िनजउपरको अिभयोग दाबीलाई वादी
सनु ी घटना थलमा गई बु दा च का त कुवरले आगो प ले वत पमा पिु गन नसिकरहेको अव थामा
लगाई भागेको भ ने बसु धरा राना, चोपबहादरु खड् का, ितवादी च का त कुँवरले अिभयोग दाबीबाट सफाई
लोकबहादरु ब नेतसमेतले ग रिदएको व तिु थित पाउने भई आगोलागीको ५ नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ.
मचु ु कासमेतका कागजातबाट ितवादी च का त को १० नं. बमोिजम िनजबाट ित भएको धनमाल भराइ
कुँवरले घरमा आगो लगाएको भ ने ट देिखन आउने । पाउँ भ ने अिभयोग दाबी पु न नस ने गरी भएको गु मी
सु िमिसल संल न ितवादीका िपता िज ला अदालतको िमित २०६९।०१।१७ को फै सला
रामबहादरु कुँवरको नाउँको ज.घ. माणपज
ु ा रहेपिन सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
ितवादी च का त कुँवर आ ना िपताबाट छुटी िभ न २०६९।६।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भई अल गै बिसरहेको भ ने कुनै माण िमिसल संल न इजलास अिधकृ त: जगदीश साद भ
रहेको नदेिखएबाट िनज एकासगोलमा बिसरहेको भ नेमा क यटु र: स जय जैसवाल
पिन िववाद नदेिखने ।
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादी च का त कुँवरले मल
२
ु क
ु ऐन, आगो
लगाउनेको महलको ५ नं. मा उ लेख भएबमोिजम मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी
अकाको घरमा आगो लगाएको नभई वयम् आफूसमेत तेजबहादरु के .सी., ०७३-WO-०४९१, उ ेषण,
ब ने एकासगोलको घरमा आगो लगाएको देिखँदा ि यगु ी नारायण कुम समेत िव. िश ा म ालय,
िनजका हकमा उ दफा ५ आकिषत हनस ने काठमाड समेत
देिखएन । सोही दफाको पिहलो वा यांशको दफा २ र
िश ा ऐनमा भएको नयाँ संशोधन िव
रट
३ ले सजाय हने अव थासमेत ततु मु ामा िव मान िनवेदकह को कुनै चनु ौती रहेको देिखँदैन भने आफू
रहेको छै न िकनभने दफा २ र ३ समेत अकाको घरमा संशोिधत यव थाअनस
ु ारको सद य रहेको भ ने दाबी
आगो लगाएकै अव थामा मा ै दफा आकिषत हने ।
गनसके को पिन देिखँदैन । िवधाियकाले िनमाण गरेको
ितवादी पतीराम चौधरीले अकाको घरमा कानूनलाई काया वयन गन िश ा म ालयको माननीय
आगो नलगाई आफूसमेत ब ने एकासगोलको घरमा आगो म ी तरीय िनणयलाई िश ा िवभागले िनदशनस म
लगाएको र आगो लगाउनेको ५ नं. ले अकाको घरमा आगो िदएको देिखने ।
लगाएको भएमा मा सजाय हने यव था गरेको देिखँदा
िवधाियकालाई नयाँ कानून िनमाण गन
ितवादीले कसरु गरेको नठह याई अिभयोगबाट सफाई एकलौटी अिधकार (Legislative Right) रहेको
िदने ठह याएको पनु रावेदन अदालत िदपायल मक
ु ाम र सोबमोिजम िवधाियकाले आ नो Legislative
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wisdom योग गरी कानून िनमाण गरेकोमा उ
कानून संिवधान िवपरीत रहेको भनी सोलाई बदर नगरी
इजलास नं. ७
उ कानून जीिवत रहँदारहदै सो अ तगतको कानूनी
यव थालाई काया वयन गन गरी भएका प रप समेतका
१
िनणय र प ाचारलाई बदर ग रपाउँ भ ने रट िनवेदनको मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ई र साद
कुनै अथ नहने ।
खितवडा, ०६९-CR-०७४२, कत य यान, कृ ण
िमिसल संल न कागज माणह हेदा िश ा शमा ितवारी िव. नेपाल सरकार
म ालय र िवभागको िनणयह ले संशोिधत यव था
ितवादीले अदालतसम बयान गदा
काया वयन गनबाहेक अ य के ही गरेको देिखँदनै । आरोिपत कसरु गरेमा इ कार भई बयान गरेको
िवधाियकाले परु ानो कायकालका पदािधकारीलाई देिख छ । िनजले आ नो पनु रावेदनमा िनजको मौकाको
बचाउने मनसाय राखेको पिन देिखँदैन । यिद सािबती माणमा िलन िम दैन भनी उ लेख गरे पिन
यव थािपकाको य तो मनसाय रहेको भए Saving िनजको भनाई के कुन आधार र कारणबाट माणमा
clause राखी सो स ब धमा उ लेख गरेको ह यो । िलन निम ने हो सो उ लेख गनसके को पाइँदैन । िनजको
परु ानो यव थालाई िनर तरता (Continuity) दान मौकाको बयानको स.ज. ११ मा िनज ितवादी कृ ण
नगरेको अव थामा िवधाियकाले िनर तरता दान गन ितवारीले आ नै वह ताबाट लेखी को जवाफ
खोजेको भ ने नदेिखँदा पदाविध समा गन खोजेको िदएको र सो जवाफमा यावत् घटना घटाइएको कारण
अथमा बु नु पन ।
उ लेख गरी आफूले कत य गरी आफै ँ ले ज म िदएक
नेपाल कानून या या ऐन, २०१० को दफा छोरीह नमनु ा र निबना ितवारीलाई मारेको यथाथ
४(क) ले “खारेज हँदाको बखत च ती नभएको वा कायम िच ण गरी लेिखिदएको पाइ छ । य तो लेखाई िनजको
नरहेको कुनै कुरा पिन जनाउँदैन” भनी कानूनी यव था इ छािवपरीत िथयो भनी अनमु ान गरी सोलाई माणमा
गरेको देिख छ । यसरी कानून संशोधन हँदा परु ानो िलन िम दैन भ नु कानूनसङ् गत नहने ।
पदािधकारीह को स ब धमा के ही उ लेख नगरेको
ितवादीले मौकामा बयान गदा कसरु गरेमा
अव थामा िश ा म ालयको िमित २०७३/३/२८ वीकार गरी बयान गरेको देिखएकोले उ बयान
को िनणय र सो आधारमा भएका प रप समेतबाट रट माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम माणमा िलन
िनवेदकह को हक अिधकारमा आघात पगु ेको भ ने िम ने हँदा िमिसल संल न रहेका माणका पमा पेस
नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणयु
ग रएका प पि काका किटङ् गबाट समेत ितवादीले
परमादेशको आदेश जारी गन िम ने नदेिखने ।
आफूले गरेको अपराध स चार मा यमह मा समेत
तसथ उि लिखत आधार कारणबाट िमित वीकार गरेको देिखएको र सो कुरालाई समथन गद
२०७३/३/१५ मा िवधाियकाले संशोधन गरेको िश ा जाहेरवाला किपलामिण र अ य यि ह ले ग रिदएको
ऐनको यव थालाई कुनै चनु ौती िदन नसके को अव थामा कागजसमेतबाट िनजको मौकामा य गरेको अिभ यि
उ कानूनलाई काया वयन गनबाट रोक लगाउन िम ने वत तापूवक िबना धाकध क बाट भएको नभई
अव था नदेिखँदा िनवेदकह को मागबमोिजम उ ेषण िनजको वे छामा व फूत भएको भ ने देिखएको र
र परमादेशको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट सो सािबती अ य माणबाट पिन समिथत भइरहेको
िनवेदन खारेज हने ।
देिखँदा आफूलाई डर ासमा पारी गराइएको भ ने कुरा
इजलास अिधकृत : कृतबहादरु बोहरा
पिु नहँदा माणमा हण गन िम दैन भ ने ितवादीको
क यटु र : स जय जैसवाल
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३० गते रोज २ शभु म् ।
ितवादीकै भनाइबाट िनजका छोरीह नमनु ा
र निबना ितवारीको अपहरण भएको भ ने उ लेख
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भएको र पैसा िलएर आउने थान िनजले भनेको छोरीह नमनु ा र निबना ितवारीलाई कत य गरी मारेको
भनी उ लेख गरेको देिखएको अव थामा उ थान कुरा व तिु न ढंगले मािणत भएको अव थामा दाबी
भ परु मा नभेिटनु र िनजले उ थानमा जान पैया मािणत भएको छै न भ ने यी पनु रावेदक ितवादीको
िझके को ठाउँ िनजले मािणत गन नसके को र मौकामा िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
नै अपहरणकारी भनी एका यि ह लाई आ नो फोन.
तसथ मािथ िववेिचत िमिसल संल न आधार
नं. निदई अक फोन िदएको भनी भ न नसके को र माणह बाट ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
िमिसल संल न माणह बाट मतृ क निबना र नमनु ाको गरेको सािबती बयानमा उि लिखत बेहोरा, जाहेरवाला
मृ यु ितवादीले मोदी खोलाको पल
ु बाट फाली िदएको किपलामिण ितवारीको िकटानी जाहेरी दरखा त र
कारणले भइसके को भ ने पिु भएको र िमिसल संल न सो बेहोरालाई समथन गद िनजले अदालतमा गरेको
माणह बाट मतृ कह को अपहरण नभई ितवादीकै बकप समेतबाट ितवादीले आ नो दईु छोरीह नमनु ा
कत यबाट भएको मािणत हँदा उ िजिकरसँग पिन र निबना ितवारीलाई िमित २०६८।४।१५ गते राित
सहमत हन नसिकने ।
मोदी खोला पल
ु बाट मोदी खोलामा फाली कत य गरी
िमिसल संल न रहेको ितवादीको मौकाको मारेको भ ने अिभयोग दाबी पिु भएको देिखँदा ितवादी
बयानबाट नै मतृ कह को मृ यु ितवादीले साउन कृ ण शमा ितवारीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
मिहनाको रातको समयमा उलको मोदी खोला भेलमा यानस ब धी महलको १ नं. को कसरु मा सोही महलको
फाली भएको भनी ज म िदने वयम् बाबल
ु े वीकार १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन गरी सु
गरेको र सोही त य िनजले मौकामा बयान गदा वह ता पवत िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने भनी
िलिखत पले वीकाद जनमानस सम पिन सोही कुरा पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु बाट िमित २०६९।३।२५
वीकार गरेको िमिसलबाट देिखएको सोही कुरालाई मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आधार मानी वयम् ितवादीको िपता रंगनाथ ितवारीले इजलास अिधकृतः मक
ु ु द आचाय
नाितनीह को मृ यपु य त ग रने सं कारसमेत ग रसके को क यटु रः ेमबहादरु थापा
ि थितमा साउन मिहनाको पानीको बढ् दो भेल भएको इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् ।
नदीमा रातको समयमा अबोध बािलकाह लाई फालेको
२
हँदा लास नभेिटएकै आधार मा ितवादीले सफाई मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
पाउनपु दछ भ ने िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
आन दमोहन भ राई, ०७३-CR-०६१०, अवैध वन
पनु रावेदक ितवादी जो आ ना नाबालक पैदावार ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. अइ राज
ब चाह को संर क हो र िनजले आ नो ीमती आङदे बेसमेत
वदेशमा नभएको अव थामा िनजले नै आफूले ज म
सह ितवादी लोके
िघिसङले मौकामा
िदएका मतृ क छोरीह नमनु ा र निबना ितवारीलाई अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा मैले अमतृ बहादरु
साउन मिहनाको रातको अ दाजी ११ बजेको समयमा आङदे बे, इ नारायण आङदे बे, अि बका आङदे बे,
उलदो मोदी खोलाको भेलमा फाली कत य गरी मारेको सरु े राज आङदे बे, खगे आङदे बे, अइ राज
कुरामा सािबत भई अिधकार ा अिधकारीसम आङदे बेह बाट ित ख ३०००।- का दरले ख रद
बयान गरेको र सोही कुरालाई िमिसल संल न रहेको गरी जगतबहादरु ने बाङलाई िदन उ खह काटेको
मौकामा कागज गन यि ह ले उ लेख ग रिदएको हँ भनी ितवादीह खगे बहादरु आङदे बेसमेतलाई
बेहोरा, जाहेरी दरखा त, अदालतसम उपि थत भई पोल गरी बयान गरे तापिन सो पोल गरेको कुरा िमिसल
बकप गन किपलामिण ितवारी, शेषका त ितवारी र संल न अ य वत माणह बाट समिथत हन आएको
सारदा ितवारीको बकप समेतका कागजातह बाट अव था छै न अ य माणको अभावमा के वल पोल
िनिववाद पले पिु भएकोले ितवादीले आ नो मा को आधारमा कसरु कायम गन िम ने नदेिखने ।
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पनु रावेदक ितवादीह सु अदालतमा करणी गरेको होइन भनी बकप लेखाइिदएबाट आफूले
बयान गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेका िदएको जाहेरी खि डत भएको देिखने ।
छन । िनज ितवादीह बाट बरामदी मचु ु कामा
िमिसल संल न ितवादीह को मौकाको
उि लिखत वनपैदावर स ला जातको काठ पिन र अदालतको इ कारी बयान, पीिडताको वा य
बरामद हनसके को छै न । वादीका सा ीह रोमान द परी ण ितवेदनबाट जबरज ती करणी भएको भनी
ितिमि सना र जय साद तु बापोले अदालतमा खु न नसके को ितवेदन, पीिडता वयम्ले जाहेरी
बकप गदा यी ितवादीह ले बरामद भएको सरकारी बेहोरा खि डत हने गरी अदालतमा गरेको बकप
वनको स ला जातको काठ काटी िब का लागी घटना िववरण र व तिु थित मचु ु कामा कागज गन
ओसारपसारसमेत गरेका हन भनी भ नसके का वादी प का सा ीह बाट समेत ितवादीह ले
छै नन् । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनस
ु ार पीिडतालाई जबरज ती करणी गरेको होइन भनी
माणको भार वादी प मा रहने कानूनी यव था लेखाइिदएको ि थित तथा पीिडताको छोरी प रवितत
भएअनस
ततु मु ामा यी ितवादीह उपर नाम परेवािदन ‘ख’ समेतले अदालतसम वत पले
ु ार
अिभयोग दाबीको कसरु थािपत गन ठोस व तिु न ग रिदएको बकप लगायतका माण कागजह बाट यी
माण पु याउन वादी नेपाल सरकारले नसके को हँदा ितवादीह उपर लगाइएको अिभयोग दाबीको कसरु
िनज ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम थािपत हनस ने देिखन आएन । ितवादीह ले राँको
सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको मा दा भएको गालीगलौजका कारण िनज ितवादीह
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िव
रसइवी साँ ने उ े यले जाहेरी परेको देिखन
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट आउने ।
सु पाँचथर िज ला अदालतको िमित २०७२।१।१७
जबरज ती करणी मु ामा पीिडता नै सव े ठ
को फै सला उ टी गरी िनज ितवादीह अमतृ बहादरु
माण हने हँदा िनज पीिडता अदालतमा उपि थत
आङदे बे, इ नारायण आङदे बे, अि बका आङदे बे, भई वयम्ले आफूउपर ितवादीह बाट जबरज ती
सरु े राज आङदे बे, खगे आङदे बे, अइ राज करणी नभएको भनी वत पले बकप गदागद
आङदे बेसमेतलाई अिभयोग दाबीको कसरु बाट सफाई ितवादीह उपर िकटानी जाहेरी परेकै कारणले मा
िदने ठह याई गरेको पनु रावेदन अदालत इलामको िमित ितवादीलाई दोषी करार गनु यायस मत हँदैन ।
२०७३।१।२९ को फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा पीिडताको वत बकप लाई अ यथा मा न पिन
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सिकँ दैन । अक तफ पीिडताको बकप लाई िनजको
इजलास अिधकृ त: िवदरु कुमार उपा याय
वा य परी ण ितवेदन र सो ितवेदन ले ने
क यटु र: स जय जैसवाल
िचिक सकको बकप बाट समेत पिु ट भएको देिखँदा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभु म ।
जबरज ती करणी ज तो ग भीर मु ामा के वल जाहेरीको
३
भरमा मा कसरु भएको अनमु ान गरी ितवादीह लाई
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी कसरु दार ठहर गनु फौजदारी यायको सवमा य
आन दमोहन भ राई, ०७३-CR-०६१७, जबरज ती िस ा त िवपरीत हने हँदा ितवादी मोहन िसंह िल बू र
करणी, नेपाल सरकार िव. मोहनिसंह िल बूसमेत
ओम काश िल बूले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ।
जाहेरवाली प रवितत नाम ०८ परेवािदन
तसथ मािथ िववेिचत त य, आधार र
(क) ले अदालतमा आई बकप गदा स.ज.७ मा र सी कारणबाट यी जाहेरवाली तथा पीिडताले अदालतमा
राखेर ढो दासमेत ितवादीह ले कुटिपट गन खोजेकाले बकप गदा जबरज ती करणी नभएको भनी बकप
िज ला हरी कायालय गएको हो भनेक छन् भने सोही गरेक , पीिडताको वा य परी ण ितवेदन तथा
बकप को स.ज.९ मा ितवादीह ले मलाई जबरज ती िचिक सकको बकप बाट जबरज ती करणी भएको भनी
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यिकनसाथ भ न नसिकने भनी उ लेख भएको बेहोरा, भनी यस अदालतबाट धेरै मु ामा या या भई कानूनी
ितवादीह अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतमा िस ा तसमेत ितपादन भएका छन् । तसथ, उ
समेत आरोिपत कसरु मा इ कार रही गरेको बयान, घटना िववािदत ज गा दवु ै प को संयु नाउँमा भएकोमा दवु ैको
िववरण तथा व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले समेत बराबर हक ला ने नै देिखने ।
पीिडत र ितवादीह बीच गालीगलौजस म भएको
िववािदत ज गाको हक बेहकमा खडा भएमा
हो भनी अदालतमा आई बकप ग रिदएको आधार र सबदु माण बझ
ु ी िनराकरण गनपन
ु िवषयमा मालपोत
कारणह बाट सु धनकुटा िज ला अदालतले यी कायालयले अदालतमा पठाउनपु नमा हक बेहकको न
यथ ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी गरेको िमित समावेश भएकोमा अक प लाई बु दै नबझ
ु ी आफै ँ ले
२०७२।१२।११ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी सबदु माणको मू याङ् कन गरी अिधकार े हण गरी
गरी ितवादी मोहन िसंह िल बू र ओम काश िल बूलाई नाम संशोधनको िनणय गरेको मालपोत कायालयको
आरोिपत अिभयोगबाट सफाई िदने गरी भएको त कालीन िनणय सदर कायम गरेको का ेपला चोक िज ला
पनु रावेदन अदालत धनकुटाको िमित २०७३।४।२६को अदालतको फै सला िमलेको देिखएन । २०३५ सालमा
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नापी हँदा मेरो नामको बीचमा के वल भनी िवप ीको नाम
इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
घस
ु ाएको सगोल भनी लेखेकै कारण िववािदत ज गामा
क यटु रः च ा ितम सेना
िवप ीको हक हन नस ने भ ने पनु रावेदन िजिकर
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
भएकोमा के वलको नामसमेत ज गाधनीमा लेिखएकोलाई
४
पनु रावेदकले अ यथा भ न सके को पाइँदैन । िनजको
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी नाम े तामा उ लेख भएपिछ यो श द िबनाकारण
आन दमोहन भ राई, ०६७-CI-१२६१, िनणय लेिखएको हो र सो श दको कुनै अथ नै छै न भनी
दता बदर हक कायमसमेत, सीताराम (योगज)ु े िव. या या गन िम दैन । के वलको नामसमेत उ लेख भई
के वल साद (योगज)ु े
सगोल भनी लेिखएकोलाई िन योजनको अथ गरी
ज गाधनी दता माण पज
ु ा तथा मालपोत यसलाई माणको पमा नै हण नगन भ ने पनु रावेदन
कायालयमा रहेको मोठ े तामा संयु पमा दता िजिकर े तामा लेिखएका श दह को अप या या हने
रहेको ज गा एक जनाको नाममा मा एकलौटी अव थाको देिख छ । य तो एकाङ् क या यालाई
दता कायम गदा अक दतावाला यि लाई बु नपु न वीकार गन नसिकने हँदा दाबीको ज गामा वादीको
ह छ । मालपोत कायालय का ेबाट वादीलाई बु दै नबझ
ु ी आधा हक कायम हने ठहराई पनु रावेदन अदालत
एक जनाकै िनवेदनको आधारमा एकलौटी दता कायम पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा पनु रावेदक /
ग रिदएको देिख छ । मालपोत कायालयबाट यथ
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
वादीलाई समेत िझकाई दवु ै प लाई जोडी आ-आ नो
अतः मािथ उि लिखत िववेिचत आधार र
हकको ज गा भनी दवु ै प ले दाबी गरेको अव था भए माणसमेतबाट मालपोत कायालय का ेपला चोकबाट
स बि धत अदालतमा गई हकबेहक छुट्याई याउनु िमित २०५०।१२।०२ मा भएको िनणय सदर कायम
भनी स बि धत प ह लाई मालपोत अिधकृतले सनु ाई गरेको का ेपला चोक िज ला अदालतको िमित
िदनपु न भ ने कानूनी यव था भएकोमा अक प लाई २०६४।२।२८ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई
निझकाई एकतफ पमा सँयु नाममा रहेको ज गालाई दाबीको ज गामा वादीको आधा हक कायम हने ठह याई
एउटैको नाउँमा दता नामसारी ग रिदने अिधकार पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६।१।७ मा
मालपोत कायालयलाई रहेभएको नपाइने ।
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
आफूलाई अिधकारै नभएको िवषयमा वेश इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
गरी गरेका िनणयले कानूनी बैधता ा त गन नस ने इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २६ गते रोज ३ शभु म् ।
26

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७५, साउन - १
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला सफाई पाउने ठह याएको िमित २०७२।०२।०३ को
भएका छन्
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला िमलेकै देिखँदा
§ ०६७-CI-१२६२, िलखत बदर, सीताराम सदर हने ।
(योगज)ु े िव. स तोष े
इजलास अिधकृत: गीता े
§ ०६७-CI-१२६३ र ०६७-CI-१३५०, क यटु र: अजनु पो ेल
िलखत बदर, सीताराम (योगज)ु े िव. इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् ।
स तोष े र वंशीलाल सोजु े िव. स तोष
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
े
§ ०६७-CI-१२६४ र ०६७-CI-१३२०, अिनलकुमार िस हा, ०७१-CR-०४६८, वैदेिशक
िलखत बदर, सीताराम (योगज)ु े िव. रोजगारस ब धी कसरु , नेपाल सरकार िव. रेनमु ाया
स तोष े र यूमाया े िव. स तोष े
दनालसमेत
§ ०६७-CI-१२६५, िलखत बदर, सीताराम
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
(योगज)ु े िव. स तोष े
फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को कसरु मािणत
५
गन भार वादीको हने भनी भएको यव थाअनस
ु ार
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी फौजदारी अपराधमा अिभयोग लगाउन मा पया
अिनलकुमार िसं हा, ०७२-CR-०३३२, जालसाजी, हँदनै आरोिपत कसरु शङ् कारिहत तवरले मािणत
विवता कुमारी यादसमेत िव. कौशल िकशोर यादवसमेत पिन हनपु दछ जनु
मािणत गन भार वादीमा
कसैउपर फौजदारी अिभयोग लगाउनु रह छ । ततु मु ामा जाहेरी दखा तकै आधारमा
मा पया आधार होइन सो अिभयोग िबना अवरोध मा
ितवादीउपर मु ा चलाइएकोमा जाहेरवाली
शङ् कारिहत उिचत तवरबाट पिु गनपन
ु ह छ । माण रजनी सनु ार वयम्ले वैदेिशक रोजगारमा जानको लािग
ऐन, २०३१ को दफा २५ मा वादी दाबी मािणत गन रकम लेनदेन गरे भएको होइन, िनज ितवादीह ले
दािय व वादी वयम्मा रहने यव था रहेबाट समेत अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको होइन भनी गरेको
ततु मु ा २०६९/१०/२४ मा दता गनभु दा अिघ बकप समेतबाट िनज ितवादीह उपर वादी नेपाल
नै उि लिखत २७ िक ा ज गा ितवादी म यको सरकारले लगाएको अिभयोग दाबी शङ् कारिहत तवरले
लालबाबु राय यादवको आमा जाजकली देवीको नाममा पिु भएको नदेिखने ।
पा रत भई िनजको मृ यपु िछ वादी स रता कुमारीको
अतः उि लिखत आधार र माणसमेतबाट
पित ितवादी लालबाबु राय यादवको नाममा आए पिछ िनज ितवादीह ले वादी दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको
वादी पनु रावेदकम येको स रता कुमारीलाई हालैदिे खको मािणत गनसके को नदेिखँदा िनज ितवादी रेनु दनाल
बकसप ग रिदएबाट समेत यी ितवादी कौशल िकशोर र ितवादी सक
ु राम तामाङले आरोिपत कसरु बाट
यादव र ितवादी लालबाबु राय यादवले गरेको हक सफाई पाउने ठह याई भएको िमित २०७१।०१।२९
ह ता तरण स ब धी काय वादीलाई थाहा जानकारी को वैदिे शक रोजगार यायािधकरणको फै सला िमलेकै
नभएको, िनजह ले जालसाजी गरे भ ने दाबी िव सनीय देिखँदा सदर हने ।
शङ् कारिहत तवरले मािणत हनसके को नदेिखँदा इजलास अिधकृ त: गीता े
शङ् काको सिु वधा ितवादीले पाउने नै देिखने ।
क यटु र: अजनु पो ेल
अतः उि लिखत आधार र माणसमेतबाट इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् ।
सु सलाही िज ला अदालतबाट िमित २०६९।८।२५
७
मा जालसाजी ठहर गरेको फै सला उ टी गरी वादी दाबी मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
पु न नस ने गरी आरोिपत कसरु बाट िनज ितवादीह ले धान म ल, ०७०-CR-१२०७, ०७०-CR-१२९१
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र ०७०-CR-१३०५, कत य यान तथा यान मान शङ् कारिहत तवरबाट आ नो दाबी पिु गन नसके को
उ ोग, लालकुमार तामाङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल ि थितमा िनज ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम
सरकार िव. पा देन लामासमेत र रामे र े िव. नेपाल कसरु दार ठह याई सजाय ग रनु पन भ ने वादी नेपाल
सरकार
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीह
गणेश लामा, अमतृ मान
तसथ, पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
लामा, िजते मान तामाङ र िव णु लामा भ ने िव णु २०७०।५।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
तामाङको हकमा हेदा, िनज ितवादीह ले उ घटना हने ।
वारदात थलमा आफूह को कुनै िकिसमको उपि थित इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
नरहेको भनी इ कार रही बयान गरेको पाइ छ । क यटु रः अिभषेककुमार राय
िनजह का सा ीसमेतले िनजह को सो इ कारी बयान इित संवत् २०७४ साल काि क १९ गते रोज १ शभु म् ।
बेहोरालाई समथन हने गरी अदालतसम आई बकप
§ यसै
लगाउको
०७०-CR-१२८८,
ग रिदएको देिख छ । यी ितवादीह को सो वारदातमा
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव.
संल न भएको भ ने दाबी नै नरहेको र ितवादी
िव म लामा (तामाङ)
गणेश लामालाई सु अिभयोगमै यानस ब धी
८
महलको १७(३) को दाबी िलएको देिखएको र अ य मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी पु षो म
ितवादीह को हकमा सु को अिभयोगप मा मल
भ डारी, ०७२-CR-०९६९ र ०७२-CR-१०५९,
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(१) को दाबी िलएपिन हाडनाता जबरज ती करणी, पूणबहादरु अिधकारी िव.
पूरक अिभयोगमा सोही महलको १७(३) नं. को दाबी नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. पूणबहादरु अिधकारी
िलई अिभयोग पेस हन आएको देिख छ । उ घटना
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी
वारदातमा िनज ितवादीह को कसको कुन िकिसमले गरेको कुरा िनजले हरीमा गरेको बयान, पीिडतको
उपि थित रहेको भनी मौकामा कागज गन यि ह ले करणी भएको ल णह देिखएको भ ने वा य
कागज गदा खल
ु ाउन नसके को र ितवादी गणेश लामा परी ण ितवेदन, पीिडत वयंले आफूलाई
र िव णु लामासमेत सो घटना समयमा िवदेश दवु ईमा ितवादीले जबरज ती करणी गरेकै हो भनी िकटानी
रहेको भनी िनजह ले बयान गदा उ कसरु मा इ कार पोल गरी हरीमा कागज गरी अदालतमा आई गरेको
रही बयान गनका
ु साथै िनजह अ य िवदेश रहेको बकप , घटना घटेको त कालपिछ घटना थलमा
कुराको स ब धमा िनजह को पासपोट, िभसा एवम् पगु ी पीिडतसँग कुरा गन देवक अिधकारी र बसु धरा
Departure report समेतबाट उ घटना घिटसके पिछ अिधकारीले पिन वनमा पीिडत र ितवादीसँगै बसेको
मा दवु ईबाट फक आएको भ ने देिख छ । िनजह का देखी पीिडतलाई सोधपछ
ु गदा आफूलाई ितवादीले
इ कारी बयानलाई िनजह का सा ीह को बकप बाट जबरज ती करणी गरेको कुरा बताएक र गाउँ समाज
समथन भएको देिख छ । यी ितवादीह गणेश लामा भेला गदा ितवादीले कसरु वीकार गरेको भनी िकटानी
र िव णु लामा उ घटना वारदातमा अ य िवदेश पोल गरी मौकामा कागज गरी अदालतमा समेत गरेको
रहेको कुरा पिु भई िनजह को सो घटना वारदातमा बकप , घटना िववरणको कागज गन िपता बर खाती
कुनै िकिसमले संल नता रहेको भ ने िमिसल संल न र बलराम लािमछानेले गरेको बकप , डा टर एि जला
कागजबाट नदेिखने ।
िघिमरेले पिन ितवादीले आफै ँ ले माघमा २ पटक
िनज ितवादीह गणेश लामा, िव णु लामा, करणी गरेको वीकारेका िथए, पीिडतको वा य
अमृतमान लामा र िजते मान तामाङ उ वारदात परी ण गदा बौि क अपाङ् गता देिखएको िथयो भनी
घटाउने कायमा संल न रहेको भ ने कुरासमेत आ नो अदालतमा आई गरेको बकप र मसङ् या २९७२
दाबी पिु गन दािय व भएको वादी नेपाल सरकारले बाट 'क' वगको पूण अपाङ् गताको माणप ा गरेको
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मिहला तथा बालबािलका कायालयबाट जारी भएको मा भएको फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत
िमिसल संल न अपाङ् ग माणप बाट समिथत भएको पोखराबाट िमित २०७२।०६।११ मा भएको फै सला
देिखँदा पीिडतको सहमित िबना यी ितवादीले पूण िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पमा अपाङ् ग भएक प रवितत नाम शु लाग डक इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
R लाई जबरज ती करणी गरेको त य पिु हन इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभु म् ।
आउने ।
९
िव मान कानूनी यव था र घटनाको सम मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार
प रि थितसमेतलाई िवचार गरी हेदा यी ितवादीलाई
े , ०६९-CR-०४५६, ०६९-CR-०५७१ र ०७३कानूनले िनधारण गरेको यूनतम सजाय गरेमा पिन RC-०१४५, कत य यान, नेपाल सरकार िव. लालमन
यायको उ े य पूरा हने भएकाले ितवादीलाई मल
ु क घत समेत, िभमबहादरु घत समेत िव. नेपाल सरकार र
ऐन, जबरज ती करणीको ३ नं.को देहाय (५) बमोिजम नेपाल सरकार िव. बलमान घत समेत
पाँच वष कै द र ऐ. ३ क. नं. बमोिजम थप पाँच वषसमेत
ितवादी िव व पनु , िभमबहादरु , लालमानसमेत
गरी ज मा १० (दश) वष कै दको सजाय हने साथै भई मतृ क नारायण छ याललाई मारेको भ ने कुरा
जबरज ती करणीको १० नं. बमोिजम ितपूितको समेत ितवादीह को बयान, य दश तथा बिु झएका
दाबी िलइएको हँदा पीिडतले सहनु परेको शारी रक र यि ह को भनाइ, घटना थल तथा लास कृ ित
मानिसक ितका साथै कसरु को गाि भयतासमेतका मचु ु का, पो माटम रपोटबाट पिु भइरहेको अव थामा
आधारमा मनािसब ितपूित भराइिदनु पन यव था िनज पनु रावेदकह लाई कसरु कायम गरी सजाय भएको
गरेको छ । कुनै पिन मिहलामािथ हने जबरज ती करणी पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को फै सला निमलेकोले
ज तो ग भीर अपराधले पीिडत मिहलामा हने शारी रक ितवादीह िव व पनु , िभमबहादरु , लालमान घत ले
र मानिसक ितको वा तिवक ितपूित स भव नै नहने । आरोिपत कसरु मा सफाई पाउनपु दछ भ ने िनजह को
ततु मु ाका ितवादी वयम् कृ िष पेसा गरी पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
जीवन िनवाह गन यि हन् भ ने देिखए तापिन एउटी
ितवादीह बलमान घत , दल साद पनु ,
अपाङ् ग अव थाक अिववािहत मिहलामािथ जबरज ती तमबहादरु रोका, दगु ाबहादरु घत , जीवन घत ले
करणी ज तो ग भीर कसरु भएको देिखँदा िनजले भोगेको अिधकार ा अिधकारीसम आफूह सबै िमली मृतक
शारी रक एवम् मानिसक पीडासमेतलाई म यनजर नारायण छ याललाई खक
ु ु री, ब दक
ु , िचरपट दाउरा
राखी पीिडत शु लाग डक R लाई यी ितवादीबाट . आिदले हार गरेको भनी सािबती भई एक अकाले पोल
५०,०००।– (पचास हजार पैयाँ) ितपूित भराइिदने गरी बयान गरेको अव था छ । अदालतमा आई आफूह
ठह याई सु का क िज ला अदालतबाट भएको वारदात समयमा आ नै घरमा सतु ेको, वारदातमा संल न
फै सला सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत पोखराबाट नभएको भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरे तापिन
भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
िनजह वयम्ले आफू घटनामा नरहेको माण गज
ु ान
अतः मािथ उ लेिखत िववेिचत आधार नसके को एवम् िनजह का तफबाट रहेका सा ीसमेतले
र माणबाट ितवादीलाई मल
ु क ऐन, जबरज ती यी ितवादीह वारदात िमितमा घरमा िथए भनी
करणीको ३ नं.को देहाय (५) बमोिजम ५ (पाँच) वष बकप गनसके को अव था नहँदा िनजह को भनाई
कै द र ऐ. ३ क. नं. बमोिजम थप ५ (पाँच) वषसमेत गरी िव ासलायक नदेिखने ।
ज मा १० (दश) वष कै दको सजाय हने साथै पीिडत
ितवादी ितथ घत ले अदालतमा आई
शु लाग डक R लाई ितवादीबाट . ५०,०००।– बयान गदा घटनाको िदन िदउँसो आफू फुपूको डेरामा
(पचास हजार पैयाँ) ितपूित भराइिदने ठह याई सु
बसेकोले आ नो कसरु मा संल नता नरहेको भनी
का क िज ला अदालतबाट िमित २०७२।०१।१० इ कारी बयान गरेको देिख छ । िनजका सा ी ख सादले
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घटना घटेको िदन ितथ दरवाङबाट िहँडेको भनी र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मरेको भ ने कुरा सो
िनज ितवादीकै अका सा ी िनमला पनु ले ितवादी हातहितयार छाड् ने कसै उपर कुनै माणबाट देिखने
ितथ द घटना घट् ने िदन िबहानै आ नो कोठा ठहन नआएमा सबैलाई ज मकै द गनपछ
ु भ ने कानूनी
( या दी) मा ट् यस
ु न पढ् नका लािग आएको िथयो भ ने यव थासमेतबाट ितवादीह लाई ज मकै दको सजाय
बेहोराको बकप बीच पर पर तालमेल िमलेको नदेिखँदा गन गरी भएको फै सला िमलेको नै देिखँदा पनु रावेदक
िनजह को बकप बाट ितवादीको कसरु मा संल नता वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नरहेको भ ने भनाइ पिु हनसके को अव था देिखँदनै । नसिकने ।
अ य ितवादीह ले ितवादी ितथ समेत मतृ कलाई
ितवादी ेमबहादरु घत ले अिधकार ा
मानमा संल न भएको भनी अिधकार ा अिधकारीसम अिधकारी र अदालतमा समेत वारदात स ब धमा
गरेको पोल, ितवादीको वारदात समयमा आफू घटनापिछ मा थाहा पाएको, वारदात हँदाको अव थामा
नभएको िजिकर पिु भएको नदेिखएको र ितवादी आफू धनीराम पनु को घरमा भएको, उ ब दक
ु ढोकाको
लालमानको बयान तथा य दे ने कमल, राजे को चाबी तोडेर अनमु ितिबना लिगएको भनी यी ितवादीले
बकप , जाहेरवाला र महे समेतको बकप समेतबाट अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतमा समेत
यी ितवादी ितथ समेत वारदातमा संल न भएको आरोिपत कसरु मा इ कारी रही बयान गरेको पाइ छ । यी
देिखएकोले िनजलाई समेत सजाय कायम गरी भएको ितवादीले अिभयोगअनस
ु ार कसरु गरेको भ ने त ययु
पनु रावेदन अदालत बागलङ
को
फै
सला
िमले
क
दे
ि
खन
माण
वादी
प
ले
सब
द
ै
ु
ु माणबाट समेत पिु गनसके को
आउने ।
अव था एवम् िनजउपरको पोलसमेत िमिसल संल न
ितवादीह
िभम, लालमान, िव व, माणबाट नदेिखँदा सु अदालतबाट िनजको हकमा
जीवन, तमबहादरु , बलमान, दगु ाबहादरु , दल साद र भएको फै सला िमलेकै देिखँदा यी ितवादीलाई अिभयोग
ितथ समेतले उ वारदातमा मतृ कलाई सामूिहक दाबीअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको ६(२)
पमा खक
ु ु री, िचरपट दाउराले हार गरेको भ ने बमोिजमको सजाय हनपु दछ भ ने पनु रावेदक वादी
देिखएको र मतृ कको मृ यु टाउकोको चोटबाट भएको नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
भ ने पो माटम रपोटबाट देिखए पिन मतृ कको मृ यु नसिकने ।
यसैको चोट, हारबाट भएको भ ने माण अिभयोजन
तसथ मािथ िववेिचत त य माण कानून
प ले माण ऐन, २०३१को दफा २५ बमोिजम गज
ु ान एवम् िमिसल संल न कागजातह बाट ितवादीह
नसके को तर यान मरेको अव था हँदा फौजदारी िव पनु , िभमबहादरु घत , लालमान घत , बलमान
मु ामा शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउनेसमेत घत , तमबहादरु रोका, जीवन घत मगर र ितथ घत
चलनसमेतबाट ितवादीह िभम, िव व, लालमान, मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
तमबहादरु , दगु ाबहादरु , दल साद, जीवन, ितथ , बमोिजम ज मकै दको सजाय हने र ितवादी दल साद
बलमानसमेतलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको पनु , दगु ाबहादरु घत नाबालक देिखँदा िनजह लाई
१३(३) नं.को यव था “लाठा, ढुङ्गा र साधारण बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३)
सानाितना हितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) को
अ यान मन गै कुरा गरी यान मरेमा एकै जनाले आधा १० वष कै द हने र ितवादी ेमबहादरु घत लाई
मा सो काम गरी यान मारेमा सोही एक जना र सफाई िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत बागलङ
ु को
धेरै जनाको हल भई मारेमा यसैले मारेको वा यसको िमित २०६९।३।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
चोटले मरेको भ ने माणबाट देिखन ठहन आएमा हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार र पनु रावेदक
सोही मािनस मु य यानमारा ठहछ य तालाई ितवादीह िव पनु , िभमबहादरु घत , लालमान
सव वसिहत ज मकै द गनपछ,
सोबाहेक अ लाई र घत को पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । साधकका लािग
ु
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पेस भएका ितवादीह बलमान घत , तमबहादरु रोका, आई काठको ड डीले टाउकोमा िहकाई धके ली िदएको
जीवन घत मगर, ितथ घत मगर, दल साद पनु , कारणबाट भोला सदाको कत यबाट मृ यु भएको पिु
दगु ाबहादरु घत का हकमा साधक सदर हने ।
हन आउने ।
इजलास अिधकृत (शा.अ): िबमला पौडेल
ितवादी र मतृ कबीच मानपन पूव रसइवी
क यटु रः मि जता ढुङ्गाना
भएको कुरा िमिसल संल न माणबाट देिखएको
इित संवत् २०७४ साल काि क ५ गते रोज १ शभु म् । छै न । मृतकलाई मानपन
ु स मको मनसाय रहेको
१०
देिखँदैन । यान िलनपु न स मको इवी ितवादीमा
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार रहे भएको पिन पाइँदैन । मतृ क र यी ितवादी दवु ै
े , ०७२-CR-०२४८ र ०७२-CR-०६२७, कत य वारदात थलमा रहेको पोखरीको िडलमा बसी सामा य
यान, रामबाबु महरा िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िववादमा त काल उठेको रसमा जोिखमी हितयारको
िव. रामबाबु महरासमेत
योग नगरी सामा य काठको ड डीले िहकाई धके ली
ितवादी रामबाबु महराले हरीमा भएको िदएको कारणबाट लडी टाउकोलगायतमा गिहरो
बयान आ नो वे छापूवकको बयान होइन भ ने चोटपटक लागी सोही कारण मतृ क भोला सदाको मृ यु
िजिकर िलई अदालतमा बयान गदमा िनजको य तो हन गएको कुरा िमिसल संल न माण कागजात एवम्
इ कारी बयान मा का आधारमा िनजलाई िनद ष मा न त यबाट मािणत भएको पाइ छ । ितवादीले मृतकलाई
निम ने । हरीमा जबरज ती बयान गराएको भए मान नै मनसायले जोिखमी हितयार योग नगरी सामा य
यादथपको ममा अदालत याएको बखत सो कुराको िववादमा त काल उठेको रसले मतृ कलाई कुटिपट गरी
िजिकर िलई िनवेदन गनपनमा
य तो िजिकर िलएको धके ली िदएको कारणबाट मृतकको मृ यु हन गएबाट
ु
वा पिछ पिन सोबारेमा िनवेदन िदनसके को देिखँदैन । य तो िकिसमको कसरु मा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
हरीले आफूलाई डर, ास देखाई वा ध क िदई बयान महलको १३(३) नं. आकिषत हने नभई सोही महलको
गराएको कारणले हरीमा कसरु वीकार गनपरे
ु को १४ नं. को कसरु हने हँदा ितवादीलाई यानस ब धीको
उिचत कारण खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । ितवादीलाई महलको १४ नं.को कसरु मा १० (दस) वष कै द हने
अनस
धान
अिधकारीसम
इ छािवपरीत बयान गराई ठह याएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट भएको
ु
सही गराएको भनी िव ास गन सिकने अव था नभएको र फै सला िमलेकै देिखने ।
िनजको सो सािबती बयान िमिसल संल न अ य वत
ितवादी मोद चौधरी अनस
ु धानको ममा
माण कागजातबाट समिथत हन आएको देिखएकोले र अदालतमा बयान गदासमेत आफूले कत य गरी
उ सािबती बयान माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) भोला सदालाई मारेको होइन भनी आरोिपत कसरु मा
बमोिजम िनजका िव
माणमा ला ने नै देिखन इ कार रहेको, ठहर भएका ितवादी रामबाबु महराले
आउने ।
गरेको बयानबाट समेत यी ितवादीले भोला सदालाई
ितवादी अनस
ु धानको ममा आरोिपत कुटिपट गरेको भ ने नदेिखएको हँदा मृतक भोला
कसरु मा सािबत रही गरेको सािबती बयानलाई लास सदालाई कत य गरी मानमा ितवादी मोद चौधरीको
कृित मचु ु का र टाउकोलगायत शरीरका िविभ न समेत संल नता िथयो भ ने िमिसल संल न रहेका सबतु
भागमा चोटपटक लागेको भ ने लासजाँच ितवेदन माणबाट पिु हनसके को अव था नदेिखँदा िनज
एवम् मतृ क भोला सदा मस
ु हरको “Cause of death ितवादी मोद चौधरीलाई सफाई िदने गरी पनु रावेदन
is due to head injury by blunt weapons” अदालत जनकपरु बाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
भ नेसमेत बेहोराको शव परी ण ितवेदनमा उ लेख अ यथा भ न निम ने ।
भएका माणह ले समथन गरेको अव था हँदा
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
ितवादी रामबाबु महराले र सी खाई रसको आवेगमा माणसमेतबाट सु धनषु ा िज ला अदालतको िमित
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२०७०।१०।२८ को फै सला के ही उ टी भई ितवादी अिधकारी एवम् अदालतमा समेत बयान गरेको देिखएको
रामबाबु महरालाई यानस ब धी महलको १४ नं. र सह ितवादी स जु था एवम् मौकामा बिु झएका
बमोिजम १० वष कै द हने र ितवादी मोद चौधरीको मािनसह ले समेत पोल गरेको देिखँदैन । माणको
हकमा सु को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहराई अभावमा ितवादी स तोष था ले मतृ क सािव ी
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित २०७१।१२।०४ था लाई कत य गरी मारेको भ ने पिु हनसके को
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नदेिखएको अव थामा िनज ितवादी स तोष था लाई
इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने ठह याई भएको सु
क यटु रः अिभषेककुमार राय
बाँके िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् । अदालत नेपालग जको फै सला िमलेकै देिखने ।
११
अतः उि लिखत िववेिचत आधार माणबाट
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी बमकुमार ितवादीम येका स तोष था ले अिभयोग दाबीबाट
े , ०७२-CR-०९०८ र ०७२-CR-०९५७, कत य सफाई पाउने र ितवादी स जु था लाई अिभयोग
यान, स जु था िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
िव. स तोष था
१ र १३(३) नं.को कसरु मा सोही महलको १३(३) नं.
मृतक सािव ी था र ितवादी स जु बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहराई सु बाँके
था का बीच करणी लेनदेनका स ब धमा िववाद िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१२।१९ मा भएको
भएको कारणबाट िनज ितवादी स जु था ले मतृ क फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको
सािव ी था लाई कत य गरी मारी आ नो घरदेिख िमित २०७१।०७।२३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
१०० िमटरको दूरीमा लास फालेको भ ने िनजले हने ।
अदालत तथा अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान, इजलास अिधकृतः कोशले वर वाली
लाँसजाँच कृ ित मचु ु का एवम् मृतक सािव ी था को क यटु रः अिभषेककुमार राय
म ृ यक
ु ो कारणमा “Asphyxia due to strangulation” इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म् ।
भ ने सव परी ण ितवेदनसमेतका भौितक एवम्
१२
प रि थितज य माणह ले समिथत भएको देिखँदा मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
िनजले उ वारदातको िदन मतृ कलाई घाँटी िथची ड बरबहादुर शाही, ०७०-WO-०३९९, उ ेषण /
कत य गरी मारी निजकै को खेतमा लगी छाडेको त य परमादेश, भोजमान ला गादेसमेत िव. नेपाल िव तु ्
पिु हन आएकोले िनज ितवादी स जु था लाई ािधकरण, धान कायालय र नपाकसमेत
मल
दिलत समूह हो, होइन भ ने कुराको िन य ल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहराएको सु बाँके िज ला आ मिन भरमा नभई रा यले तोके को िनि चत ि या र
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत मापद ड वा रा यले िनधारण गरेको िनि चत मापद डको
नेपालग जको फै सला िमलेकै देिखने ।
आधारमा मा अमक
ु जातजाित वग समदु ायमा रहेका
मतृ क यी ितवादी स तोष था को दिलत हन् होइनन् भ ने कुराको पिहचान गनपन
ु ।
प नी भएक र िनजले वारदात हनभु दा अिघ
राि य दिलत आयोगले दिलत कोटामा
मतृ कलाई काठमाड लगी औषधी उपचार गराएर िसफा रस ग रएका िवप ी अिनलकुमार ठाकुर मधेसी
घर याएको तथा िनज स तोष था र मतृ कको मूलका लोहार ठाकुर भएको र यस आयोगको दिलत
बीचमा झैझगडा भई मृतकलाई मानपनस
मको कुनै जातीय अनस
ु
ु ूचीमा समावेश नग रएको भ ने च.नं. ६८२
कारणसमेत िमिसल संल न माणबाट पिु हनसके को िमित २०६९।१०।१४ मा नेपाल िव तु ् ािधकरणलाई
देिखँदैन । यी ितवादी कसरु मा इ कार भई अिधकार ा पठाएको जवाफमा उ लेख भएको देिख छ । साथै
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ितवादीह उपर जाहेरवालालाई अपहरण
े ीय शासन कायालय हेट डाले सबै िज ला शासन
कायालयलाई लोहार ठाकुर (मधेसी मूल) दिलतमा नपन तथा शरीरब धक कसरु को उ ोग गरेको भनी
भनी जानकारीसमेत गराएको देिखने ।
अिभयोजन ग रएको ततु मु ामा ितवादीह को
नेपाल िव तु ् ािधकरणको िव ापन उ कसरु शङ् कारिहत तवरले अिभयोजन प ले पिु
नं.२०६८/०६९ ा.३/१६ को खल
ु ा ितयोिगताको मािणत गराउन स नु पनमा यी ितवादीह बाट उ
ािविधक सेवाको तह ३ इलेि िसयन पदमा कसरु भएको हो भनी िमिसल संल न ठोस माणले पिु
ािधकरणको िसफा रस सिमितको िनणयानस
ु ार हनसके को नदेिखएकोले यी ितवादीह लाई अिभयोग
अिनलकुमार ठाकुरलाई िनयिु गरेकोमा िनज िवप ी दाबीबाट सफाई िदने गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
अिनलकुमार ठाकुर दिलत समदु ायिभ नपन भनी दिलत भएको फै सला मनािसब देिखएको हँदा पनु रावेदक वादी
आयोगबाट लेखी आएको समेतका आधारमा िनजको नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
िनयिु र / बदर गन िसफा रस गरी ािधकरणको िमित नसिकने ।
२०७०।१०।५ को िनणयले िसफा रस एवम् िनयिु
तसथ, ितवादीह ले फोनकै मा यमबाट
बदर गरेको देिखने ।
जाहेरवालालाई अपहरण तथा शरीरब धकको उ ोग हने
िवप ीम येका
अिनलकुमार
ठाकुर कसरु गरेको नदेिखएकोले ितवादीह लाई अपहरण
दिलतिभ को नदेिखई िनजको िसफा रस िनयिु र गन तथा शरीरब धक िलनेको १ र ३ नं.अनस
ु ार
/ बदर गरी सो पदमा यी िनवेदक पूणबहादरु कामीलाई जाहेरवालाबाट धन ाि तको उ े यले ऐ.को ५ र ६ नं.
िनयिु िदई पद थापन गरेको कानूनस मत नै देिखने । बमोिजम अपहरण उ ोग ठह याई ऐ.को ३ नं. बमोिजम
अतः मािथ उि लिखत िववेिचत आधार र हने सजायमा ऐ.को ६ नं. बमोिजम जनही ३/६ (तीन वष ६
माणसमेतबाट िवप ी अिनलकुमार ठाकुरको िसफा रस मिहना) कै द र .२५,०००।- (प चीस हजार) ज रवाना
एवम् िनयिु र / बदर गरी उि लिखत िव ापन हने ठह याएको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
नं. र पदमा िनवेदक पूणबहादरु कामीलाई िनयिु
२०६९।९।२ को फै सला उ टी गरी यी ितवादीह ले
गरी िनज सो पदमा कामकाजसमेत गरेको र ततु अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहराएको पनु रावेदन
रटको औिच यसमेत समा भएको देिखँदा िनवेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।०५।१८ को फै सला
मागबमोिजमको उ ेषण एवम् परमादेशको आदेश जारी िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ग ररहनु परेन । िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
पन नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इित संवत् २०७४ साल काि क २७ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास अिधकृ त: कोशले वर वाली
इित संवत् २०७४ साल काि क१५ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ८
§ यसै लगाउको ०७०-WO-०५५६, उ ेषण /
परमादेश, अिनलकुमार ठाकुर िव. नेपाल िव तु ्
१
ािधकरण, धान कायालय र नपाकसमेत मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको सारदा साद िघिमरे, ०७२-CR-१६९८, ाचार
छ।
(न कली माणप ), राम साद ढुङ्गाना िव. नेपाल
१३
सरकार ।
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ितवादीले सु अदालतमा बयान गदा
ड बरबहादरु शाही, ०७०-CR-१२८९, मानव माणप ह मैले पेस गरेको छै न िकनक मलाई टे ट
अपहरण तथा शरीरब धक, नेपाल सरकार िव. आिशष पास र इलेि िसयनको ६ मिहने तािलमको माणप ले
पा डेसमेत
काम ग रहा ने भएकोले उ माणप को ज री नहने
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हँदा मैले पेस गरेको िथइनँ भनी आरोिपत कसरु मा अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा
इ कार रही बयान गरे तापिन सो िववािदत माणप पनु रावेदक ितवादी राम साद ढुङ्गानाले न कली
आ नो भएको भ ने कुरामा यी ितवादीले वीकार गरी शैि क यो यताको माणप पेस गरी सािबक टाचार
बयान गरेका, सो िववािदत माणप को ितिलिपमा िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु गरेको
भएको सिहछाप आ नो भएको वीकार गरेको िनजको ठह याई िनज ितवादी राम साद ढुङ्गानालाई ऐनको
यि गत फाइलमा रहेको अव थामा िववािदत दफा १२ र २९(२) नं. बमोिजम .५००।- (पाँच सय)
माणप मैले पेस गरेको होइन भ ने ितवादीको भनाई ज रवाना हने ठह याएको िवशेष अदालत काठमाड को
प यारलायक देिखन नआउने ।
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ितवादीले सु अदालतमा बयान गदा मेरो इजलास अिधकृ तः िवदरु कुमार उपा याय
माणप स कली हन् पनु ः माणीकरण गराइपाउँ इित संवत् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभु म् ।
भनी आ ना माणप का ितिलिपह साथै राखी
२
िनवेदन िदएका र िनजको िनवेदन मागबमोिजम पनु ः मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी ह रकृ ण
माणीकरणका लािग उ च मा यिमक िश ा प रषद् काक , ०६९-CR-०६६८, जालसाजी, होमबहादरु
सानोिठमीमाफत भारतको स बि धत िश ा प रषदमा
रानासमेत िव. छे ताकुमारी ल तरी
्
पठाउँदा ितवादीको माणप मा उ लेख भएको
जालसाजी ि या हरअव था र हर पमा
“अनु माङ् क अनदु ािनत नही है अपिु टत” भ ने जालसाजी नै हने ।
बेहोराको माणीकरण हन आएको देिख छ । ितवादीले
पनु रावेदक
ितवादीह
भोजबहादरु
आ न शैि क यो यताको माणप भनी वीकार गरेको खड् का, ह रराम कसौधन र होमबहादरु रानाले िक.नं.
िववािदत माणप स े हो भ ने कुराको माण िनजले ४९ र ३३९४ को ज गाको मोही लगत क ाको लािग
नै पु याउनु पन ह छ । अनस
ु धानको ममा र िवशेष लालमिटया गाउँ िवकास सिमितको कायालयबाट िमित
अदालतको आदेश बमोिजम स बि धत परी ा बोडमा २०६०।४।१८ च.नं. ३४ को िसफा रस र सरजिमनमा
ितवादीको माणप बारे बिु झएकोमा दवु ै पटक सो
यथ वादी छे ताकुमारी ल तरी मोही गगनिसँह
माणप अनदु ािनत नही है भ ने उ लेख भई आएबाट ल तरीको हकवाला ीमती हँदाहँदै हकवाला कोही
ितवादीले पेस गरेको िववािदत एस.एल.सी. पास गरेको नभएको भनी गाउँ िवकास सिमितको कायालयबाट
भ ने माणप न कली भ ने देिखन आउने ।
गराएको िसफा रस तथा सजिमनसमेतको काय िकत
पनु रावेदक ितवादीले अनस
धानको
ममा
कागजको ३ नं. बमोिजम जालसाजपूण देिखन आउने ।
ु
बयान गदा आफूले सो माणप २०५२ सालमा ा त
तसथ सु ले वादी दाबी नपु ने गरी गरेको
गरी २०५४ सालमा सेवा वेश गरेको र २०५६।०५७ फै सला र पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट ितवादीह
सालितर पेस गरेको भनी बयान गरेको र सो कुरा भोजबहादरु खड् का, ह रराम कसौधन र होमबहादरु
आरोपप मा समेत उ लेख भएको हँदा पनु रावेदक रानालाई मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको ३ नं. बमोिजम
ितवादीले िववािदत माणप टाचार िनवारण ऐन
.२००।– ज रवाना हने ठहराई िमित २०६९।६।१५
२०१७ बहाल रहेको अव थामा नै पेस गरेको हँदा मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
टाचार िनवारण ऐन, २०१७ नै आकिषत हने भई इजलास अिधकृ त: जगतबहादरु पौडेल
यी पनु रावेदक ितवादी राम साद ढुङ्गानाले सािबक इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभु म् ।
टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोिजमको
३
कसरु गरेको देिखने ।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.डा. ी
तसथ मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् यसै आन दमोहन भ राई, ०७३-WO-०४७९, उ ेषण /
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परमादेश, सौरा खातनु समेत िव. मोरङ िज ला अदालत, गरेको देिखन आएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
िवराटनगरसमेत
इजलास अिधकृतः आन दराज प त
घरेलु िहंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ क यटु रः देिबना खितवडा
को दफा ६ बमोिजमको अ त रम संर णा मक आदेश इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभु म् ।
पीिडतलाई त काल संर ण िदने उ े यले जारी ग रने
४
आदेश हो । यसैले सो आदेश त काल काया वयन मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
गन िनवेदकह को पिन तदा कता देखाई याियक अिनलकुमार िस हा, ०६९-CI-०७००, ०६९ि यामा सहयोग पु याउनु िनवेदकको कत य CI-०७८७, उ ेषण, बिु बहादरु गु ङ िव. महेश
ह छ । अदालतमा मु ा पपु को लािग ता रखमा कुमार बमा, महेशकुमार बमा िव. मालपोत कायालय
रा नक
ु ो उ े य माण संकलन, परी ण र अदालतको क चनपरु समेत
आदेशअनस
िनवेदकले आ नो हक वािम वको ज गाको
ु ारको काय स प न गन गराउन सघाउ पगु ोस्
भ ने हो । यसकारण तोिकएको तारेखमा तोिकएको सडकले िलने गरी िक ाकाट गदा यसमा मेरो म जरु ी
काय स प न गनु गराउनु प को कत य र अदालतको छै न । मेरो ज गामा सडकको सीमाङ् कन हनु हँदैन
िज मेवारी हने ।
भनी तथा मेरो नाउँको ज गामा िक ाकाट गन काय
िनवेदकह ले अदालतको आदेशानस
ु ारको बदर ग रपाउँ भनी कुनै िकिसमको िनवेदकको उजरु ी
रकम ज मा दािखल गन िधङ् याई गरी याय स पादनको रहे भएको पिन देिखँदनै । आ नो िनिववाद हकभोगको
कायमा सहयोगी भूिमका िनवाह नगरेको देिखयो । ज गा नेपाल सरकारले अिध हण गरी लगत क ा गदा
िनवेदकह ले आदेशबमोिजमको रकम दािखला नहँदा सोउपर समयमै स बि धत िनकायमा उपि थत भई कुनै
एकातफ िवप ी साजदा खातनु को त काल संर ण पाउने िलिखत कारबाही चलाएको भ ने िमिसलबाट देिखँदैन ।
अिधकारमा आघात पु न जाने र अक तफ अदालतको यस अव थामा िनवेदकको मागबमोिजमको उ ेषणको
आदेश योजनहीन हन जाने ह छ । तसथ िवप ी आदेश जारी गन िमलेन भनी पनु रावेदन अदालत
अदालतले िनवेदकह बाट रकम दािखला गराउने गरी महे नगरबाट भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
भए गरेका काम कारवाहीमा कुनै संवैधािनक र कानूनी
सावजिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४
िु ट नदेिखने ।
बमोिजम ज गा ाि स ब धी चिलत कानूनबमोिजम
तसथ िनवेदकह ले िज ला अदालतमा दायर ज गा ा नगरी ज गाधनीको हक वािम व समा
भएको घरेलु िहंसा मु ामा ितउ र िफराउने, िनवेदन हनस ने कानूनी यव था रहे भएको नदेिखएको
गन, िज ला अदालतको काम कारवाहीउपर पनु रावेदन र चिलत कानूनबमोिजम ज गा ा ग रसके पिछ
अदालतमा उजरु ी गरी िज ला अदालतका काम मा ज गाको वािम व समा हने हँदा िवप ी
कारवाहीको परी ण गराई याियक काम कारवाहीमा सडक कायालयले ज गा ाि ऐन, २०३४ अनस
ु ार
सहभागी भएको देिखएको, अदालतको आदेशले िनवेदकको ज गालाई सडक सीमाको लािग ितपूित
तोिकएको रकम दािखल नगरेको कारण अदालतको िदई अिध हण ग रने गरी कुनै ितपूित िदने िनणय गरेको
तफबाट िनवेदकह को तारेख गु न गएको नभई वा सो स ब धमा कुनै कारबाही चलाइएको स ब धमा
िनजह कै कारणबाट गु न गएको देिखएको र िज ला कुनै बेहोरा िवप ी िडिभजन सडक कायालय नं.१
अदालतको फै सलाउपर िनवेदकह ले पनु रावेदन गन महे नगरले आ नो िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको
पाउने हक सरु ि त नै रहेको देिखएको यस अव थामा नदेिखँदा िनवेदनमा उि लिखत िनवेदकको वािम वको
िनवेदकह नेपालको संिवधानको धारा २०(९) ारा ज गाको ितपूितबेगर कसैको स पि बाट िनजको
याभूत ग रएको व छ सनु वु ाइको हकबाट वि चत भए वािम व मेटाउन निम ने ।
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िनवेदकको हक पु ने ज गाको सडक सीमा देिखँदैन । नोटरी पि लक प रषदल
् े दफा १४ बमोिजम
२०३४।३।२० को राजप मा कािशत सूचना ारा नोटरी पि लकको काम गन गरी माणप पाएका कानून
तोिकए पिन िनवेदकको ज गाको दता े ताको लगत यावसायीले गरेको कानूनिवपरीतको कायबाट िनजको
क ी गन काय मालपोत कायालय क चनपरु को च.नं. माणप र गदा कानूनले तोके को अि तयार ा त
५६३ िमित २०५८।६।३ को प ानस
ु ार भएको भ ने यि वा यि ह बाट भएको िनणय मा कानूनस मत
च.नं.२७४७ िमित २०६७।१२।१८ को नापी कायालय मािनने ।
क चनपरु ले िडिभजन सडक कायालय नं.१ महे नगर
नोटरी पि लक प रषदबाट
िमित
्
क चनपरु लाई लेखेको प बाट देिखँदा ततु रट २०७१।५।२५मा िनणय गदा नोटरी पि लक प रषद्
िनवेदन अनिु चत िवल ब गरी दता भएको पिन नदेिखने । ऐन, २०६३को दफा ५ ले प रक पना गरेको नोटरी
िनवेदकलाई ितपूित भराउने िवषयमा पि लक प रषदक
् ो सद यको सं या नदेिखएको तथा
कानूनबमोिजम कारबाही गन गराउन िवप ी िडिभजन नोटरी पि लक प रषद् ऐनले प रक पना नगरेको नोटरी
सडक कायालय नं.१ महे नगर र ऐ.ऐ.का कायालय पि लक प रषदक
् ा सिचव र आमि त यि ह समेतको
मख
का
नाउमा
परमादे
श
को
आदे
श
स
म
जारी
हने
उपि
थित
रहे
को देिखयो । कानून ारा तोिकएको
ु
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत महे नगको िमित गिठत नोटरी पि लक प रषदल
सो
ु
् े िनणय गनपनमा
२०६९।०५।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने गरेको नदेिखएको तथा प रषदक
् ा लािग तोिकएको
ठहछ । उ ेषणको आदेश जारी गन िमलेन भनी भएको पदािधकारीबाहेकका यि ह को उपि थितमा भएको
पनु रावेदन अदालत महे नगरको फै सलासमेत िमलेकै िनणयलाई कानूनस मत िनणय भएको मा न िम ने
देिखँदा सदर हने ।
नदेिखने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश साद भ
तसथ मािथ िववेिचत आधारमा नोटरी
क यटु र : स जय जैसवाल
पि लक प रषदबाट
् यी िनवेदकको अनवु ादसिहतको
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभु म् । नोटरी पि लकको .प.नं. ७५२ र गन गरी िमित
५
२०७१।५।२५ मा भएको अनिधकृत िनणय र सो
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी िनणयका आधारमा भएका स पूण काम कारबाहीह
काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०३०७, उ ेषण उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । सो ठहनाले
/ परमादेश, मोितबहादरु थापा िव. नेपाल नोटरी पि लक यी िनवेदकले ा त गरेको माणप बमोिजम नोटरी
प रषदक
पि लकस ब धी काम यथावत पमा गन िदनु भनी
् ो कायालय, कुप डोल, लिलतपरु
आठ जनाको नोटरी पि लक प रषदक
् ो नोटरी पि लक प रषद्का नाममा परमादेशसमेत जारी
यव था भएकोमा ७ जना मा उपि थत भई हने ।
एकाितर िनणय गरेको अव था छ भने अक ितर उपरिज ारः िशवलाल पा डेय
उि लिखत अ य र सद यह बाहेकका नोटरी क यटु रः िसजन रे मी
पि लक प रषदक
् ा सिचव मदनबहादरु धामी तथा इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभु म् ।
आमि त भनी महा यायािधव ाको कायालयका
६
नायब महा यायािधव ाह राज नारायण पाठक, मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ठोक साद िसवाकोटी, दगु ाब धु पोखरेल र राजे
काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-०६५७, लटु िपट,
सवु ेदीको पिन उ प रषद् बैठकमा उपि थित रहेको मंगलीदेवी तेिलन िव. जगदीश साहसमेत
देिख छ । िनज सिचव तथा आमि त यि ह नोटरी
ितवादी जगदीश साहले वादीको िबगो
पि लक प रषदक
.१६,७५०।– बराबरको खह लटु ी लगेको
् ा पदािधकारी नरहेका र िनजह सो
प रषदक
् ो बैठकमा रहन पाउने यव था कानूनमा रहेको ठह याई िनज ितवादी जगदीश साहलाई लटु िपटको
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६ नं. बमोिजम िबगो .१६,७५०।– को सयकडा कुनै ऐनले निदएको अव थामा चिलत कानूनिवपरीत
प चीसले .४,१८७।५० ज रवाना हने र अ य नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गनु गराउनु भनी
म तगार ितवादीह रामअिशष साह, झौली म डल आदेश िदने कानूनी अि तयारी अि तयार दु पयोग
ख वे र मिु म डल ख वेलाई लटु िपटको ६ नं.ले अनस
ु धान आयोगलाई रहेको नदेिखने ।
जगदीशलाई हने सजायको आधा जनही .२,०९३।७५
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ज रवाना हने ठह याई सु स तरी िज ला अदालतले ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा सावजिनक
ितवादीह लाई ज मा .१०,४६८।७५ ज रवाना पदधारण गरेको यि ले अनिु चत काय गरेको ठहर
गरेको देिख छ । सो फै सलालाई पनु रावेदन अदालत भएपिछ सो अनिु चत कायबाट उ प न दु प रणाम
राजिवराजले उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने चिलत कानूनबमोिजम स याउनका लािग िवप ी
ठह याई फै सला भएको देिख छ । ततु मु ाको िवगो आयोगले दफा १२ख. बमोिजम लेखी पठाउन स ने
.३३,५००।– रहेको छ भने ज रवानाको ज मा रकम देिख छ । िववािदत ज गाको िवषयमा प ह का िबच
.१०,४६८।७५ रहेको देिख छ । याय शासन ऐन, िखचोला हक कायम मु ा चली सो मु ामा भएको अि तम
२०४८को िमित २०६७।१२।१५ को संशोधनसिहतको फै सलाको आधारमा मालपोत कायालयले एकपटक
दफा ९(१)(ग) बमोिजम प चीस हजार भ दाबिढ यि को नाममा दता गरेको िनणयलाई अदालतको
ज रवाना वा िबगो . पचास हजारभ दा बढी नभएको अि तम भई बसेको फै सलासमेतको िवपरीत हने गरी
अव थामा पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको उ ेषण कृितको आदेश जारी गन अिधकार यथ
फै सलाउपर यस अदालतमा पनु रावेदन ला न नस ने । आयोगलाई िव मान कानूनले दान गरेको नदेिखने ।
तसथ याय शासन ऐन, २०४८ को िमित
कुनै अदालत वा याियक िनकाय वा
२०६७।१२।१५ को संशोधनसिहतको दफा ९(१) अिधकारीले कुनै िनणय गदा जबस म स बि धत
(ग) बमोिजम यस अदालतमा पनु रावेदन नै नला ने प लाई उसको िव मा िनणय गनपु ूव ितर ा गन
अव थामा ततु पनु रावेदन दता हन आएको देिखँदा वा सफाई पेस गन पूण अवसर दान गरेको हँदैन ।
े ािधकारको अभावमा ततु पनु रावेदनबमोिजम य तो िनणय ाकृितक यायको िस ा त ितकूल तथा
त यमा वेश गरी िनणय गन निम ने हँदा मल
ु क
ु ऐन, बदरयो य ह छ । अध याियक िनकायले िनणय गदा पिन
अ.बं.१८० नं. बमोिजम ततु पनु रावेदनप खारेज सो िनणयबाट असर पन यि लाई आ नो कुरा भ ने
हने ।
उिचत मौका िदनु पन र ाकृितक यायको िस ा तको
उपरिज ार:- िशवलाल पा डेय
पालना गनपन ।
क यटु र: िसजन रे मी
िक.नं. २०२ र २६१ को ज गा िनवेदकह को
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभु म् । नाममा दता गदा मालपोत कायालयले कुनै शासक य
७
िनणयबाट वा आफूमा िनिहत रहेको कानूनी
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी अिधकारअ तगत रही िनणय गरेको नभई पनु रावेदन
काशमान िसंह राउत, ०६९-WO-१३३०, उ ेषण, अदालतको िमित २०५९।१०।०९ को अि तम
नारायण दास े समेत िव. अि तयार दु पयोग फै सलाअनस
ु ार दता गरेको देिख छ । उ दतालाई
अनस
धान
आयोगसमे
त
कान
न
ी
पमा
चनु ौती िदई बदर नगराएस म सो
ु
ू
िववािदत ज गा नेपाल सरकारको नाउँमा फै सलाह ितकूल हने गरी तथा उ ज गामा हाल
आउनको लािग मल
ु क
ु ऐन अपतु ाली महलको वािम व हण गन यी रट िनवेदकह लाई सनु वु ाइको
उि लिखत १७ नं. ले तोके को उि लिखत ि या परू ा मौकासमेत निदई ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत
गनपन
प कानूनी यव था रहेको र सो काय गन िनणय गरेको देिखएकोले अि तयार दु पयोग
ु
अिधकार अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई अनस
ु धानको सो िनणय संिवधान र चिलत कानूनले
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दान गरेको े ािधकारिभ रहेर गरेको नदेिखने ।
िनवेदकले सेवा वेश गदा पेस गरेको िश ण
तसथ, िववेिचत आधार कारणबाट सं थाको माणप मा उि लिखत ज म िमितअनस
ु ार
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
धान
आयोगले
िनजको
अवकाश
िमित
२०७०।१०।१८
भए
तापिन
ु
आ नो अिधकार े नाघी िनवेदकह लाई सनु वु ाइ िनवेदक िमित २०७१।१०।१५ स म अिविछ न पमा
मौकासमेत निदई पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
जु हािजर भई कायरत रही आएकोले िनजले सो
२०५९।१०।०९ को फै सलाको समेत ितकूल हने अविधको िनयमानस
ु ार पाउने तलब, भ ालगायतको
गरी िमित २०७०।०१।०९ र िमित २०७०।०१।१३ अ य सिु वधासमेत पाउने नै ह छ । यसरी िव ालयमा
मा िनणय गरेको र सोही िनणयको आधारमा कायरत िश कले काम गरेको अविधको खाई पाइसके को
िवप ी भूिम सधु ार तथा यव थापन िवभागले तलब, भ ाको रकम (स चय कोषबापत क ी
िमित २०७०।०१।२४ मा िनणय गरेको र मालपोत रकमबाहेक) िनवेदकलाई ा हने औषधी उपचारको
कायालय लिलतपरु ले िमित २०७०।०१।२६ मा रकमबाट क ा गरी असल
ु गन काय कानूनस मत र
गरेको दता दा.खा. िनणय र सोस ब धी स पूण काम यायपूण देिखन नआउने ।
कारवाहीसमेत उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको
तसथ, रट िनवेदकले िमित २०७०।१०।१८
छ । अब सािबकबमोिजम िनवेदकका नाउँमा िक.नं. देिख २०७१।१०।१५ स म काम गरेको अविधको
२०२ र २६१ को ज गाको दता े ता र ज गाधनी खाई पाइसके को तलब, भ ा र अ य सिु वधा (स चय
दता माण पज
ु ा यथावत् कायम रा नु भनी िवप ी कोषबापत क ी रकमबाहेक) िनवेदकले िनयमानस
ु ार
मालपोत कायालयको नाममा परमादेशसमेत जारी पाउने औषधोपचार रकमबाट क ा गन गरी िव ालय
हने ।
िश क िकताबखानाको िमित २०७१।१२।१६ को प
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
एवम् सोस ब धी अ य काम कारवाहीसमेत उ ेषणको
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभु म् । आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । िमित २०७१।१०।१५
८
स म जु हािजर भई काम गरेको अविधको िनजले
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी खाई पाई आएको तलब, भ ा (स चय कोषबापत क ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०८१४, उ ेषण रकमबाहेक) को सिु वधाको रकम क ा नगरी िनवेदकले
/ परमादेश, धनबहादरु िव िव. िव ालय िश क पाउने औषधोपचारसमेतका कानूनबमोिजम पाउनु पन
िकताबखाना, छाउनीमागसमेत
तलब भ ाको रकम भु ानी िदनु भनी िवप ी िव ालय
आफूले पूरा गनपन
दािय
व
प
र
ा
नगरे
क
ो
िश क िकताबखानासमेतको नाउँमा परमादेशको
ु
ू
अव थामा िमित २०७१।१०।१५ गतेस म िव ालयमा आदेशसमेत जारी हने ।
जु हािजर भई सेवा गरी आएका यी िनवेदकले इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
२०७०।१०।१८ देिख २०७१।१०।१५ स म काम गरेको इित संवत् २०७४ साल पस
ु ११ गते रोज ३ शभु म् ।
तलब वा पा र िमक पाउनु पन नै ह छ । आिधका रक
९
िनकायबाट अवकाश प निदई सािबकबमोिजम नै मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िनयिमत पमा काम गरेको अविधको तलब, भ ा नपाउने तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-११२६, अपहरण गरी
भ न िम ने हँदैन । य तो अव थामा बढी अविध काय कत य यान, श न म ल िव. नेपाल सरकार
गरी िनजले बझ
िमित २०६७।१०।३ गते मोटरसाइकल
ु ेको तलब, भ ा िनजले कानूनबमोिजम
ा गन औषधी उपचार रकमबाट क ा गरी िहसाब िलएर घरबाट िन के का मतृ क सोही िदनदेखी बेप ा
िमलान गन गरी िव ालय िश क िकताबखानाको िमित भई प रवारको स पकमा नरहेको अव थामा िमित
२०७१।१२।१६ को प ाकृितक याय र मस ब धी २०६७।१०।३ गतेकै िदन मतृ क र यी ितवादीसमेत
िविधशा ीय मा यतािवपरीत रहेको देिखने ।
दैलेख िमलन होटलमा लागु औषध सेवन गरेको र
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ितवादीले मतृ कक आमा न दादेवी बढु ासँग यी
१०
ितवादीले मतृ क भोिल आउँछु भनेका छन् भ ने ज ता मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी बमकुमार
कुरा य गनका
े , ०६८-CR-००७२, करकाप, िसयाराम साद
ु साथै मृतकको मोटरसाइकल ियनै
ितवादीले िलई राखेको र मतृ कको लास भेिटएको तरु हा िव. यामदेव यादवसमेत
थानमा ितवादीले लगाउने गरेको ग जी भेिटएको
वादीले
ितवादीह को जोरजल
ु मु बाट
समेतका प रि थितज य र व तगु त एवम् भौितक सा ीह को रोहबरमा तमसक
बनाएका
हन्
भ ने
ु
माणबीचको साम ज यताको आधारमा मतृ कलाई भनाई रहेकोमा यी वादीलाई समाती घटना थलमा
कत य गरी मान कायमा यी पनु रावेदक ितवादी श न लैजाने भिनएका रामआिशष यादव र च नर यादवलाई
म लको संल नता रहेको पिु हन आएकोले िनजले ितवादी बनाई मु ा पपु मा सहभागी बनाएको समेत
अदालतमा कसरु मा इ कार गरी परी ा िदन दैलेख देिखँदैन । उ िलखत करकापसँग बनाउँदा आ ना
गएको र ऐ. को १०/११ गते परी ा िदएको भनी बयानमा सा ीह सँगसाथै िथए भनी िफरादप मा उ लेख गन
उ लेख गरेको देिखएकोमा मृतक ३ गतेदेिख कसैको नसके कोमा यी वादीका सा ीह ले बकप गदा वादी
स पकमा नआई एकै चोटी मतृ कको लास १४ गते मा दाबीभ दा बािहर गई आफूह समेत उ िलखत हँदाको
फे ला परेकोले ३ गतेदेिख १४ गतेस मको अविधस म बखतसँग साथै रहेको भनी त यमा म पा र बकप
ितवादी अ य रहेको भ ने आधारमा मा िनज लेखाई िदएकोलाई वादी दाबीमा नै नपरेको िवषयलाई
िनद ष हन् भ न सिकने अव था देिखन नआउने ।
पिछ बकप गदा भनेको कुरालाई माणमा िलन िम ने
तसथ यी ितवादी श न म लले मतृ क नदेिखने ।
िहमाल बढु ालाई अपहरण गरी शरीरब धक िलई मृतकको
तसथः
ितवादीह को
जोरजल
ु म
प रवारलाई पटकपटक फोन गरी िफरौती रकम माग करकापबाट िमित २०६३।५।३० मा भएको तमसक
ु लाई
गरेकोमा िफरौती रकम ा नभएपिछ िनजलाई के बल
ु को करकाप घोिषत ग रपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने
तारले घाँटी कसी कत य गरी मारेको देिखएको र सो ठह याएको सु िसराहा िज ला अदालतको फै सला
कत यमा यी पनु रावेदक ितवादीको समेत संल नता सदर गरी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
रहेको त य उि लिखत माण आधारबाट पिु हन २०६६।८।२३मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
आएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर हने ।
ब धक िलनेको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा सोही इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
महलको ३ नं. बमोिजम ९ वष कै द र . ५०,०००।– इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभु म् ।
ज रवाना तथा सोही महलको १२ नं. बमोिजम वारदात
११
िमित २०६७।१०।३ देिख लास बरामद भएको िमित मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
२०६७।१०।१४ स म िदन १२को . ५००।– दरले ड बरबहादुर शाही, ०६६-CI-०२१२, ०६६-CIहने . ६,०००।– समेत यी ितवादीबाट मृतकका ०२१३, डाँक िललाम बदर, तामेली पचा बदर, कमरे
निजकको हकवालालाई ितपूित िदलाई िदने र मल
आलम िव. शेख वयव र मोजािमर िव. शेख वयव
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीतको
वादी र ितवादी कमरे आलम सौतासौताको
कसरु मा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको हाँगाको अंिशयार देिखएको, िनजह बीचमा अंश
सजाय हने ठह याएको त कालीन पनु रावेदन अदालत मु ा परी अंशब डा हने गरी फै सलासमेत भई अि तम
नेपालग जबाट िमित २०७१।८।९ मा भएको फै सला भइरहेको अंश मु ामा तायदाती माग भएप चात् मा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
लेनदेन मु ा (स धीस धीको नातािभ का) दायर भएको
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
देिखएको अव था प रि थितबाट पिन यथ कमरे
इित संवत् २०७४ साल काि क १५ गते रोज ४ शभु म् । आलमलाई िनजह को घरको मु य हो भनी मा न
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िम ने अव था छै न भने िनजले गरेको यवहारमा म जरु ी ०१०२, अंश चलन, िबनोद शाहीसमेत िव. उ म शाही
निदएको र सा ीसमेत नबसेको यी पनु रावेदकसमेतले र रामबहाहर शाही िव. उ म शाही
कमरे आलमले ग रिदएको िलखतको ऋणको दािय व
िमित २०३३।९।२७ स ममा ब डाप खडा
यहोनु पछ भ न र िनज कमरे आलमले िलएको ऋणको गरी वा नगरी घरसारमा नरम करम िमलाई अचल
हकमा यी वादीको हकको जेथासमेत जायजात गन अंशब डा गरी छु ई आ नो आ नो िहसाब भाग
िम छ भ न यायोिचत नदेिखने ।
शाि तबमोिजम िलई पाई दाखेल खारेजसमेत गराइसके को
पनु रावेदकको नामको िमित ०६१।३।६ वा ब डाबमोिजम आ नोआ नो भागको अचल छु ाछु ै
को तामेली यादमा यादवाला एवम् एकासगोलका भोग िब यवहार गरेको अव था थािपत भएमा मा
जहानसमेत फे ला नपरेकोले घर दैलामा टाँस गरेको अंिशयारह का बीचमा यवहार माणबाट अंशब डा
भनी तामेल भए पिन अ.बं.११० नं.मा भएको कानूनी भएको मािन छ । ऐनको उ यव थाले िनधारण गरेको
ावधानअनस
ु ार घरदैलामा टाँस भएका यादमा गाउँ पूवशत पूरा नभएको अव थामा कुनै अंिशयारको मौिखक
िवकास सिमितको सद य वा सिचव रोहबरमा बसेको िजिकर वा भनाइको आधारमा मा य तो अंशब डा
हन पनमा सोसमेत नदेिखँदा वादीले सो िललामस ब धी भएको नमािनने ।
कायको न कल सारी थाहा पाएको िमितले हद याद
ततु मु ामा यी वादी ितवादीको बीचमा
कायम गरी िललाम मचु ु का बदरसमेतमा तुत नालेस पैतक
ृ स पि नरम करम िम ने गरी वीकाय पमा
गन नपाउने भ न िम ने अव था नदेिखने ।
समानपु ाितक भएको भनी ितवादीले अचल स पि को
यथ ह बीचको लेनदेन कारोबारको व तिु न ठ िवतरण भएको पिु गन माण गज
ु ान
स ब धमा यथ कमरे आलम वयम्ले दािय व सके को पाइएन । यसमा मूल अंिशयार तीन जनाबीचमा
यहोनु पन अव थाको भई यी वादीको नाम दताको रीतपूवक अंशब डा भएको भ ने भरपद सबदु माण
स पि जायजात गरी िललाम िब गन िम ने अव था यी ितवादीले पेस गरी आ नो िजिकरलाई पिु ट गरेको
नदेिखएकाले िललाम हँदाका अव था िफरादीह का अव था िमिसल संल न माणबाट देिखँदैन । वादीले
नाउँमा कायम रहेको िक.नं.५३७, ५४९, ७५३ का २०२० सालमा नै अंश पाएको भनी िजिकर िलई यी
ज गाह का हकमा स म २०६१।३।२४ को डाँक िललाम ितवादीले माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम
मचु ु का र २०६१।३।३ को तामेली पचा तथा यसबाट वादीको िव मा िलएको िजिकरलाई पया र ा
शेष मोजािमरको नाउँमा गएको दता बदर गनपनमा
परु ै माण ारा थािपत गन नसके को अव थामा अंिशयार
ु
वादी दाबी नपु ने गरी गरेको िमित २०६४।२।३ को सु
नातामा िववाद नदेिखइसके पिछ िनजह को अंश हक
फै सला सो हदस म निमलेकोले के ही उ टी गरी उ
भािवत हने अव था नदेिखने ।
ज गाह स म वादी दाबीबमोिजम बदर भई वादीह का
माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनस
ु ार
नाममा दतासमेत हने ठह याई िमित २०६५।९।१७ अ यथा मािणत नभएस म एकाघरसँगका अंिशयारह
मा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सलालाई म ये जनु सक
ु ै अंिशयारका नाममा रहेको स पि
अ यथा गनपन
सगोलको स पि हने यव था गरेको छ । कुनै स पि
ु अव था नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े ठ
आ नो मा एकलौटी हो भ ने कुराको माण य तो
इित संवत् २०७४ साल काि क २८ गते रोज ३ शभु म् । यि ले नै पु याउनु पछ । य तो माण पु याउन नसके को
अव थामा य तो स पि सबै अंिशयारको हक ला ने
इजलास नं. ९
सगोलको स पि मािन छ । वादीले अंश िलए पाएको
१
त य ठोस आधार माणबाट देिखनु पदछ । वादीले अंश
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी िलए पाएको तथा अलग िभ न भइसके को भ ने कुनै ठोस
िव भर साद े , ०६६-CI-०१०१ र ०६६-CI- आधार माण ितवादीबाट पेस हनसके को नदेिखँदा
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अंश हकज तो नैसिगक कानूनी हकबाट यी वादीलाई
२
वि चत गन िम ने नदेिखने ।
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
अतः पेस भएको तायदातीबाट स पूण िव भर साद े , ०७१-CR-१२१७ र ०७२-CRस पि लाई ३ भाग लगाई सोको १ भाग वादीका िपता ०५९१, लागु औषध खैरो हेरोइन, शोिभत गौतम िव.
कृ णबहादरु शाहीको भागबाट १३ भाग लगाई १३ नेपाल सरकार र रंिजत के .सी. िव. नेपाल सरकार
भागम ये वादीले १ भाग अंश पाउने ठह याएको सु
ितवादी अिभयोगमा इ कार रहेको र िनजबाट
लिलतपरु िज ला अदालतले िमित २०६०।३।२६ लागु औषध बरामद भएको पिु ट हन नसके को अव थामा
मा गरेको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत अका ितवादीबाट लागु औषध बरामद हँदा िनजसँग यी
पाटनको िमित २०६३।१२।२६ को फै सला िमलेकै
ितवादी साथमा रहेको भ ने मा आधारमा िनजको
देिखँदा सदर हने ।
मौकाको सािबती बयान वतः थािपत हन नस ने ।
इजलास अिधकृतः िव ाराज पौडेल
कुनै आपरािधक काय गन यि ले य तो
क यटु रः उ रमान राई
काय गरेको वा ग ररहेको अव थामा अ य सो अपराधमा
इित संवत् २०७३ साल माघ २४ गते रोज २ शभु म् । संल नता नै नभएका यि िविभ न कारण, योजन
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला वा संयोगको कारणबाट य तो आपरािधक काय गन
भएका छन:
यि सम पु नस ने वा रहनस ने स भावना रह छ ।
§ ०६६-CI-०१०३, अंशचलन, सीतादेवी शाही यसबाट कुनै आपरािधक ि या भएको समयमा य तो
िव. याम शाहीसमेत
काय गन यि सम पगु ेकै वा रहेकै आधारमा िनजको
§ ०६६-CI-०१०४, अंशचलन, सीतादेवी शाही समेत य तो अपराधमा िनरपे पमा सो आपरािधक
िव. लछुमन शाही
काय गन यि सरह आपरािधक दािय व ह छ भ नु
§ ०६६-CI-०१०५, दा.खा. िनणय बदरसमेत, फौजदारी अपराधमा यि गत दािय व ह छ भ ने
सीतादेवी शाही िव. ह रबहादरु शाहीसमेत
फौजदारी यायको मा य िस ा तसमेतको िवपरीत हन
§ ०६६-CI-०१०६, अंश चलन, सीतादेवी जाने ।
शाही िव. रिवन शाही
ितवादीले आफू सेवनकता भनी िजिकर िलए
§ ०६६-CI-०१०७, दा.खा. िनणय बदर, पिन िनज सेवनकता भए आफूलाई चािहने मा ाको लागु
सीतादेवी शाही िव. रिवन शाही
औषध अका ितवादी रि जत के .सी.सँग िलई जानपु नमा
§ ०६६-CI-०१०८, दा.खा. िनणय बदर, नगई िनजले लागु औषधको कारोबार गन बसेको ठाउँमा
सीतादेवी शाही िव. रोशन शाही
िनजसँग बसी िनजले अका ितवादी रि जत के .सी.
§ ०६६-CI-०१०९, शेषपिछको बकसप बदर, लाई आरोिपत कसरु गन दु साहन िदई आफूसमेत
सीतादेवी शाही िव. ह रबहादरु शाहीसमेत
सो आपरािधक कायको मतमा पसेको देिखन आयो ।
§ ०६६-CI-०११०, शेषपिछको बकसप बदर, लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ मा
सीतादेवी शाही िव. रिवन शाही
यस ऐनअ तगत सजाय हने, अपराध गन, षड् य वा
§ ०६६-CI-०१११, शेषपिछको बकसप बदर, उ ोग गन, य तो अपराध गन अ लाई दु साहन
सीतादेवी शाही िव. रोशन शाही
गन वा य तो अपराध गनमा मितयार हने यि लाई
§ ०६६-CI-०११२, िलखत बदर, शमशेरबहादरु सोही अपराध गरेबापत हने सजायको आधा सजाय
शाह (शाही) िव. ह रबहादरु शाहीसमेत
हनेछ भ ने कानूनी यव था रहेको छ । ततु कानूनी
§ ०६६-CI-०११३, िलखत बदर, सीतावेदी यव थाबमोिजम यी ितवादीलाई अका ितवादी
शाही िव. रिवन शाहीसमेत
रि जत के .सी.लाई भएको सजायको आधा सजाय हने
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देिखन आउने ।
लागु औषध बरामद गन कायमा संल न
रहेका .ना.िन. कृ णकुमार यादव, .ना.िन.
पदमका त यौपाने, .ह. अमतृ राई, .ज.राजराम
काक ले अदालतमा आई बकप गदा उ बरामदी
मचु ु का र ितवेदनलाई समथन गरी बेहोरा लेखाएको
पाइ छ । यसबाट यी ितवादीको साथबाट उि लिखत
लागु औषध बरामद भएको पिु हन आउँछ । यी
ितवादीबाट दाबीको लागु औषध बरामद भएको पिु
हँदा यी ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
कसरु ठहर गरेको सु फै सलालाई सदर गन पनु रावेदन
अदालतको फै सलालाई अ यथा गनपन
देिखन
ु
नआउने ।
तसथ, उि लिखत िववेिचत आधार र
कारणबाट पनु रावेदक ितवादी रि जत के सी ले आरोिपत
कसरु गरेको पिु ट हन आएकोले िनजलाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम १० वष कै द र .७५०००।- ज रवाना
हने ठहर गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०७०।०९।२२ को फै सलालाई सदर हने ठहराएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।०९।०८
को फै सला सो हदस म िमलेको देिखँदा सदर हने र
ितवादी शोिभत गौतमलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १७ बमोिजम अका ितवादी रि जत
के .सी.लाई भएको सजायको आधा सजाय गनपनमा
ु
िनजलाई समेत अका ितवादी रि जत के .सी.सरह कै द
वष १०(दश) र .७५,०००।- (पचह र हजार पैयाँ)
ज रवानासमेत हने ठह याएको सु काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०७०।०९।२२ को फै सलालाई
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७१।०९।०८ को फै सला सो हदस म के ही उ टी भई
यी पनु रावेदक ितवादी शोिभत गौतमलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम कै द
वष ५ (पाँच) र .३७,५००।- (सतीस हजार पाँच सय
पैयाँ) ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृत(शा.अ.): िबमला पौडेल
क यटु रः िसजन रे मी
इित संवत् २०७४ साल असार ०१ गते रोज ५ शभु म् ।

३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६९-CI-०७२१, ०६९-CI०६२२, अंश चलन, जयबहादरु े समेत िव. सभु ाष
े समेत, सभु ाष े समेत िव. जयबहादरु े समेत
ितवादीम येको कृ णकुमार े ठले िमित
२०६४।१।३० मा अंश िलएको भरपाई ग रिदँदा
आ ना सहअंिशयारह लाई जानकारी िदएको समेत
देिखँदैन । य तो अव थामा स पि को हक ज तो
मह वपूण नैसिगक हकमा आघात पु ने अव था रहेको
अव थामा वादीका िपता / पितले अंश िलई ग रिदएको
अंश बझ
ु ेको भरपाईकै आधारमा वादीह लाई अंशबाट
वि चत गन िम ने देिखँदैन । यी वादी र ितवादीबीच
अंशब डा भएको नदेिखएको अव थामा आफूभ दा
त लो पु ताको अंश हकमा असर पान उ े यले तयार
पा रएको ब डाप लाई कानूनतः उपयु मा न िम दैन ।
यसै लगाउको िलखत बदर र अंश दपोट मु ामा वादीदाबी
पु ने हदस म सोही मु ाह बाट ठहरेबमोिजम हने नै
भएकोले पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
माण मू याङ् कनको रोहमा िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण, माण
र िस ा तह समेतबाट पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०६९।२।२५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः मिनराम वाली
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-CR-०६०५, जालसाजी,
जयबहादुर े समेत िव. बुि सागर े समेत
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको
छ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६९-CI-००४३, िनषेधा ा,
ई बहादरु तामाङ िव. राजकुमार तामाङसमेत
िनवेदकले अब डाको स पि मा आई घर
भ काई प फे न काय गन आशङ् का दशाई िनवेदन
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िदएको देिख छ । िववािदत िक.नं. ३९४को ज गा तार कमचारीले चिलत कानूनको पालना गनपन
लामा र इ बहादरु तामाङको नाममा रहने गरी र.नं. ८८ ह छ । ड् यटु ी नगरी िबदा ब दा स बि धत िनकायमा
क िमित २०६३/४/११ मा पा रत भएको सगोलनामाबाट पूवजानकारी गराई वीकृ ित िलनपु न राि य तथा
देिख छ । उ िक.नं.को ज गा िनवेदकको िददी अ तराि य चलनसमेत रहेको पाइ छ । कुनैपिन
जे सानीले िवदेशबाट पठाएको रकमबाट िकनेकोले रा सेवक लामो समयस म िबना कुनै जानकारी
िवदेशबाट फिकआएपिछ िददीको नाममा जाने गरी अंश र वीकृ ितिबनै गैरहािजरी हनस ने अव थाको
मु ामा िनवेदकसमेतबाट िमित २०६३/३/७ मा िमलाप िव मानतासमेत देिखँदैन । अझ यी िनवेदक सरु ा
भएको देिख छ । िनवेदकले उ लेख गरेको िक.नं.को िनकाय ज तो मह वपूण संवेदनशील िनकायमा कायरत
ज गा तार लामा र इ बहादरु तामाङको नाममा रही रहेको अव थामा कुनै सूचना वा जानकारीिबना आफूलाई
संयु हकअिधकार कायमै रहेको अव था अ ापी खटाएको ठाउँबाट छाड् न िम ने अव थासमेत नदेिखने ।
देिख छ । मूलतः अदालतले िनषेधा ाको आदेश जारी
देशमा भएको शाि त सरु ाको िव दँ ो
गदा हन गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट कुनै अव थामा जािगर छािड शाि तकालमा १० वषपिछ
पिन यि को कानूनीहकमा आघात पन जाने ि थितको आई जािगरमा पनु थापना हने येयले बखा त भएको
आशङ् काको िव मानतालाई नै हेन ग र छ र य तो जानकारी नपाएकोले जानकारी पाउन परमादेशको
आशङ् का त यपरक एवम् माण परक ढंगले पिु भएको िनवेदन माग गरेको देिखँदा जािगर छाडेको १०
पिन हनपु न ।
वषपिछ सूचना मा न आउनु यायोिचतसमेत देिखन
िनवेदकलगायतका अंिशयारह बीच उ
आउँदनै । लामो समयदेिख जािगरमा नरहेको अव थाको
िक.नं.को ज गा िददीको नाउँमा ग रिदने गरी भएको वयम् जानकारी हँदाहँदै पिन करीब १० वष पछी मा
िमलाप बाट िनवेदकले िनवेदनमा उि लिखत िक.नं. जािगरबाट बखा त भएको सूचना पाउँ भनी धेरै िवल ब
का ज गामा ए लैको हकभोग थािपत हन नसके को गरी िनवेदन आएको देिख छ । यसरी धेरै िवल ब गरी
अव थामा घर भ काउने आशङ् कासमेत रहे भएको िनवेदन िदनक
ु ो मनािसब कारणसमेत िमिसल संल न
दशाई िदएको िनवेदनमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने कागजातबाट नदेिखएको अव थामा िनवेदन खारेज हने
गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेको ठहरी पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०७०।१०।२२ मा
देिखन नआउने ।
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारण र इजलास अिधकृतः मिनराम वाली
िस ा तसमेतबाट िनषेधा ाको आदेश जारी गन क यटु रः च ा ितम सेना
गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभु म् ।
२०६७/०८/०७ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
भई िनवेदकको िनवेदन खारेज हने ।
इजलास नं. १०
इजलास अिधकृ त: मिनराम वाली
क यटु र: स जय जैसवाल
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या.डा. ी आन दमोहन
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभु म । भ राई, ०७०-CI-०७८१, िनषेधा ा, ताराका त
५
पाठकसमेत िव. माने र चौधरी
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
पनु रावेदकह ले जनु थानलाई रट िनवेदकले
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CI-११७७, परमादेश, बाटो भनी िजिकर िलई आएका छन् यसलाई बाटो नै
नारायणबहादरु लािमछाने िव. पि म े ीय हरी हो र िनकास बाटो अवरोध गरी िनवेदकको ढोका याल
कायालय, पाद पोखरा
ब द हने गरी कुनै कारको घर पखाल िनमाण कायसमेत
कुनै पिन सरकारी सेवामा रहेको सरकारी नगरेको भनी िलिखत जवाफमा बेहोरा उ लेख गरेको
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देिख छ । यसरी दे.नं. २१०५ को िलखत बदर िखचोला देिखन आयो । तसथ सो ज गामा वादी दाबी पु न नस ने
मु ाको फै सलामा िववादको न.नं.३को ९ िफटको बाटो गरी धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित २०६२।४।२० मा
रट िनवेदक माने र चौधरी र िवप ी हेमच चौधरीले भएको फै सला निमली उ टी भई दाबीबमोिजम िखचोला
साझा पमा योग गद आएको भ ने उ लेख भई सो मेटाई चलन चलाई िदनेसमेत ठहछ भनी पनु रावेदन
फै सला अि तम भएबाट ९ िफटको बाटो दवु ै प ले योग अदालत जनकपरु बाट िमित २०६६।५।७ मा भएको
गन पाउने नै देिखन आउने ।
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
उ बाटो सावजिनक नभई िनजी बाटो हो इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
भ ने पनु रावेदन िजिकर िलए पिन सो बाटो िनजी हो भ ने क यटु रः देवीमाया खितवडा
कुनै माण पनु रावेदकले पेस गरेको देिखएन । एक पटक इित संवत् २०७४ साल असार ११ गते रोज १ शभु म् ।
मु ाबाट दवु ै प ले योग गन पाउने गरी सावजिनक
२
कायम भइसके को बाटोलाई िनजी मा न िमलेन । अत: मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश जारी गन गरी िव व भर साद े , ०६७-CI-०८८२, िनणय दता
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित २०७०।३।१६ बदर, भगवती थापा िव. पु ष ोमनारायण मान धर
मा भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िविभ न यि ह ले आ-आ नो ोत देखाई
इजलास अिधकृ त : सिु दपकुमार भ राई
ज गा दताको माग गरेको अव थामा माणको मू याङ् कन
क यटु र : उ रमान राई
गरी िनणय गन अिधकार मालपोत ऐनले मालपोत
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभु म् ।
कायालयलाई दान नगरेको अव थामा आ-आ नो
हक कायम गराई याउनु भनी िज ला अदालत पठाउनु
इजलास नं. ११
पनमा आफै ँले अिधकार े हण गरी मोहीका नाउँमा
एकलौटी दता हने भनी गरेको िमित २०६२।३।३१को
१
िनणयमा अिधकार े ा मक िु ट भएको देिखने ।
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा
िव व भर साद े , ०६७-CI-०३१८, ज गा पनु रावेदनस ब धी यव थाअ तगत दफा ७ अ तगत
िखचोला चलन, देवनारायण यादव िव. गंगा साद यादव मालपोत कायालयले गरेको िनणयउपर उ दफा ३१
िववाद देखाएको न.नं.११ मा रहेको ०-०- अनस
ु ार पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन ला ने यव था
२-३ १/२ ज गा वादीको ज गामा जोड् दा ०-१- भएको पाइ छ । य तो अव थामा पनु रावेदन अदालत
५-४ १/२ भई ०-०-४ १/२ ज गा मा बढी हने पाटनले े ािधकारिवहीन पनु रावेदन िलई िनणय गरेको
देिखयो । यसरी हेदा ितवादीको न सामा िववाद हँदा उ िनणय बदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकको
नदेखाएको ज गा नै न.नं. १२ मा िक.नं. २६८ को े ता पनु रावेदन िजिकर पु नस ने नदेिखने ।
र टायल चेकभ दा बिढ ज गाको देिखँदा िववाद देखाएको
अतः उि लिखत आधार कारणबाट मालपोत
न.नं.११को ज गासमेत जोड् दा वादीको े ता र टायल कायालयले हकवेहकमा अिधकार े हण गरी गरेको
चेकको े फलभ दा के ही बढी देिखए तापिन दवु ैको िनणय िमलेको नदेिखँदा बदर ग रिदएको छ । अब जो जे
े फल नरबढी भएकै देिखएको ि थितमा न.नं. ११को बझ
ु ्नु पदछ बझ
ु ी हक बेहकको न समावेश भएकोमा
ज गा वादीकै भ नु यायोिचत हने ।
अदालतबाट हक कायम गराई याउनु भनी उपि थत
अतः मािथ िववेिचत आधारमा िववािदत न.नं. प लाई तारेख तोक अनपु ि थत प लाई िझकाई
११ को ज गा वादीको िक.नं. २० िभ को देिखएकोमा सनु ाइिदन,ु ततु मु ाको िमिसल मालपोत कायालय
न सामा ितवादीले भोग गरेको भनी उ लेख भएको हँदा काठमाड मा पठाइिदने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत
उ न. नं. ११ को ज गामा ितवादीले िखचोला गरेको पाटनबाट िमित २०६६।३।८ मा भएको फै सला िमलेको
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देिखँदा सदर हने ।
िह सा ज गाधनीसरह बराबर पमा वािम व ा गन
इजलास अिधकृत: मक
ऐनले प कानूनी यव था गरेको देिख छ । ज गामा
ु ु द आचाय
क यटु र : ेमबहादरु थापा
मोहीको आधा हक ज गाधनीसरह रहने गरी भएको सो
इित संवत् २०७४ साल असार ११ गते रोज १ शभु म् । कानूनी यव था र िवधाियक मनसायबाट सो संशोधन
भएप चात् मोिहयानी हकबाट िन काशन गन िम ने
इजलास नं. १२
नदेिखने ।
पनु रावेदक
ितवादी भागरथीदेवीको
१
िनवेदनबाट िमित २०५७।९।२६ मा मोही नामसारी
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी हने र िमित २०५७।११।१ मा मोही बाँडफाँड हने गरी
ई र साद खितवडा, ०७०-CI-०२२५, मोही भूिमसधु ार कायालय पसाबाट भएको िनणयउपर िवप ी
िन काशन, भागरतीदेवी खल
ु विटन िव. देवकुमारी थापा वादीले यस अदालतमा रट नं.४०१५ को उ ेषणको
यथ वादी देवकुमारी थापाको सासु रट िनवेदन िदई सो िनणयह बदर हने ठहरी यस
ने कुमारी थापाको नाउँ दताको िज ला पसा गा.िव.स. अदालतबाट िमित २०६१।२।१९ मा आदेश भएको
सौनी िबता वडा नं. ५ िक.नं. १७९ को ज.िव. ०-१- देिख छ । ज गाधनीलाई सनु वु ाइको मौका नै निदई
० ऐ. वडा नं. ५ िक.नं. १८३ िक ाकाट भई कायम भएको िनणय बदर ग रएको भ नेस म सो फै सलाबाट
िक.नं. २७७ को ज.िव. ०-२-१९ ज गाको दतावाला देिखन आएको छ । पनु रावेदकका पितको नाउँमा रहेको
मोही यी पनु रावेदकको ससरु ा छतर खल
ु वट भएको उ ज गाह को मोिहयानी हक समा गन गरी आदेश
र िनजको मृ यपु चात् सो ज गा िनजको छोरा तथा भएको छै न । ज गाधनीलाई सनु वु ाइको मौका निदई
पनु रावेदकको ीमान् िवजन महतो खल
ु वटका नाउँमा ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत एकतफ पमा
मोही नामसारी भई आएको त यमा िवप ी वादीले मोही नामसारी र ज गा बाँडफाँड गन गरेको भूिमसधु ार
वीकार गरेको पाइ छ । पनु रावेदक ितवादीका पित कायालयको िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर भएको
िवजन महतो खल
ु वट उ ज गाको िविधवत् मोही भएको आधारले मोही हक नै समा हने होइन । रीतपूवक
भ ने देिख छ । िनज िवजन महतोको मोिहयानी हक नभएमा िनणयह बदर भएको र मोही नामसारीसमेतको
किहँकतैबाट समा भएको भ ने देिखँदनै । भूिमस ब धी मु ा भूिमसधु ार कायालयमा िवचाराधीन रहेको भ ने
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को कानूनी यव था हेदा देिखने ।
पितको मोिहयानी हक िनजपिछ प नीलाई ा हने भ ने
भूिमसधु ार कायालय पसामा िवचाराधीन
रहेको पाइने ।
रहेको मोही नामसारी ग रपाउँ भ ने िनवेदनबाट मोही
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा नामसारी स ब धमा आव यक कानूनबमोिजम िनणय
२६ख, २६ग र २६घ को चौथो संशोधन ारा िमित हने अव थामा रहेको छ । यसथ, यस अदालतबाट रट
२०५३।९।२४ मा थप ग रएको देिख छ । सो दफाह मा नं. ४०१५ बे लै सङ् गमा भएको आदेशको आधार िलई
ज गावाला र मोहीलाई आधाआधा हने गरी मोिहयानी पनु रावेदन ितवादीलाई मोिहयानी हकबाट िन काशन
रहेको ज गा बाँडफाँड गरी मोही लगत क ा ग रिदन पन गन गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सला
भ ने ावधानह रहेको पाइ छ । मोही लागेको ज गामा िमलेको नदेिखने ।
मोहीको आधा हक सिु नि चत गरी मोहीले आ नो हक
अतः उि लिखत त य एवम् माणह को
बाँडफाँड गरी जोतेको भूिमको आधा िह सामा मोहीलाई आधारबाट दाबीको सािबक िक.नं. १७९ हाल िक.नं.
ज गाको मािलक बनाउने उ े य िलई उ ऐनको ४१८, ४१९ सािबक िक.नं. २७७ हाल िक.नं. ४२०,
ादभु ाव भएको पाइ छ । जोतेको ज गामा मोहीको आधी ४२१ को ज गामा रहेको यी पनु रावेदक भागरतीदेवी
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खल
भागमा चोटपटक लागेको कारण Death due to
ु विटनको मोही हक िन काशन गन गरी भएको सु
पसा िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहराई polytrauma बाट रोिनयर राईको मृ यु भएको भ ने
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०६८।११।२१ पो माटम रपोट रहेको छ । मृतकको शरीरमा परेको
मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ।
घा खत हेदा सामूिहक पमा कुटिपटको कारणबाट
इजलास अिधकृत: यम साद बा कोटा
पन गएको देिख छ । यस कारको सामूिहक कुटिपटको
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
घटनाबाट मान मनसाय रहेको पिु ट भएकोले उ
इित संवत् २०७३ साल काि क २३ गते रोज ३ शभु म् । यानस ब धी महलको १४ नं. आकिषत हने नदेखी
§ यसै लगाउको ०७०-CI-०२२३, घर भ काई सोतफको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ज गा िखचोला छोडाई चलन, भागरतीदेवी
पूव रसइवीका कारण योजना बनाई समूहगत
खल
पमा लाठा, खक
ु विटनसमेत िव. देवकुमारी थापा
ु ु रीसमेत िलएर शरीरको िविभ न
§ ०७०-CI-०२२४, घर भ काई ज गा िखचोला भागमा कुटिपट गरेका कारण मृ यु भएको पाइएको छ ।
छोडाई चलन, भागरतीदेवी खल
ु विटनसमेत ितवादीह ले पूव रसइवी साँ न कुटिपट मा गरेका
िव. देवकुमारी थापा
छै नन् भा न उ कन नपायोस् भनी सबैजनाले समातेर
२
पालैपालो आ मण गरी म रसके पिछ पिन िघसाद लताद
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी बासघारीमा लगी फाली फरार भएको पाइएको छ ।
ई र साद खितवडा, ०७३-CR-१६३१, ०७३- वारदातको कृित र घटनालाई िवचार गदा अ.बं. १८८
RC-००९६, कत य यान, यावेश राईसमेत िव. नेपाल नं. बमोिजम कम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकको
सरकार र नेपाल सरकार िव. यावेश राईसमेत
िजिकरसँग पिन सहमत हन नसिकने ।
मतृ क र
ितवादीह बीच वारदात
तसथ, पनु रावेदक / ितवादीह यावेश
हनअ
ु गािड नै आपसी मनमटु ाव भएको भ ने राई, पासाङनु शेपा, माधव कुलङ
ु ् ग, िभमनारायण
देिख छ । पूव रसइवीको कारण वारदातको अिघ े ठ, ितखु भ ने गंगाबहादरु राईलाई यानस ब धी
िमित २०७०।३।४ गते अ दाजी १०/११ बजेदिे ख महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय ठहर
नेले बजारबाट नै मतृ कलाई िपछा गरेर िहडेको कुरा गरेको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको िमित
ितवादीह को बयानबाट देिख छ । सोही रसइवी २०७२।३।७ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सा नको लािग बासको लाठीसिहत िविभ न व तक
ु ो इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
योग गरी ितवादीह ले पटकपटक ला ी मडु ् क ले क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
हार गरी मृ यु भएप चात् पिन मृतकलाई िघसाद लताद इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभु म् ।
बाँसघारीमा लगी छोडेको पाइ छ । मा रसके प चात्
३
पिन खक
ु ु रीले मतृ कको कपालको रौ काटी िदएको त य मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
थािपत भएको छ । उ माणह बाट पनु रावेदकह ले ई र साद खितवडा, ०७१-CR-०३९३, ०७१-CRयानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको ०५०८ र ०७१-CR-०७२१, कत य यान, रेशबहादरु
कसरु गरेको पिु ट हन आएको देिखने ।
बरैसमेत िव. नेपाल सरकार, महे थापासमेत िव. नेपाल
वारदात हेदा ितवादीह ले अिघ लो िदनको सरकार र नेपाल सरकार िव. हेमलाल डाँगीसमेत
घटनाको कारण पूव रसइवी िलई योजना बनाई समूहगत
मतृ कलाई तीन चार पटक हानेको भनी
पमा हातमा लाठा, खक
ु ु रीसमेत िलई मतृ कलाई खो दै ितवादीम येका हेमलाल डाँगीले अिधकार ा त
िपछा गद गएको भ ने त य रहेको देिख छ । मृतकको अिधकारीसम सािबती भई बयान गरेको र उ
लासजाँच मचु ु का शव परी ण ितवेदनमा शरीरको कायमा ितवादीह न दलाल बरै, भपु े पनु , महे
छाित, अनहु ार, शरीरको पछािडको भागलगायत िविभ न थापासमेतको संल नता रहेको भनी उ लेख गरेको
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देिख छ । यसैगरी ितवादीम येका न दलाल बरैले गरेको र पटकपटक कुटिपट गरेको अव था देिखँदा
मतृ कलाई आफूले मख
ु मा र कुममा एक एक चोटी यसलाई आवेश े रत ह या ठहर गनु तािकक देिखँदैन ।
कुटिपट गरेकोमा सािबती भई सो कुटिपट गन कायमा
ततु मु ास ब धी वारदात यानस ब धीको १३(३)
हेमलाल डाँगी, भपु े पनु र महे थापासमेतको नं. बमोिजमको कसरु ठहर हने कृितको वारदात हो
सहभािगता रहेको भनी लेखाइिदएको देिख छ । य तै भ ने देिखने ।
ितवादीम येकै महे थापाले मौकामा बयान गदा
तसथ, ितवादीह हेमलाल डाँगी, न दलाल
मतृ कलाई ढाडमा एकचोटी कुटिपट गरेको वीकारेको बरै, महे थापा, रेशमबहादरु बरै तथा भपु े पनु लाई
र अ य ितवादीह हेमलाल डाँगी, न दलाल बरै र मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम
भपु े पनु को समेतको संल नता रहेको भनी बयान गरेको १०(दश) वष कै दको सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन
देिखएको छ । ितवादीम येका रेशमबहादरु बरैले मादक अदालत तल
ु सीपरु दाङको िमित २०७१/२/१३ को
पदाथ सेवन गरेको सरु मा २/४ पटक कुटिपट गरेको फै सला के ही उ टी ह छ र ितवादीह हेमलाल डाँगी,
वीकार गरेको अव था छ । यसबाट ितवादीह ले न दलाल बरै, महे थापा, भपु े पनु र रेशमबहादरु
मतृ कलाई कुटिपट गरेकोमा सािबत भई बयान गरेको र बरैले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं.
कुटिपट गन कायमा सबैको संल नता रहेको भनी एक बमोिजमको कसरु गरेको ठहछ । िनजह म ये कसको
आपसमा पोल गरेको अव थासमेत देिखएको पाइने ।
चोटिपरको कारणबाट यान मरेको भ ने खु न नआएको
ितवादीह ले मतृ कलाई रेशमबहादरु बरैको र सबैले कुटिपट गरेको, मनको िजउमा हात हालेको
घरमा याई ख बामा बाँधी ला ा, मु काले हानेको, देिखएको हँदा उि लिखत ५ जना ितवादीलाई जनही
हेमलाल डाँगीले तीन चोटी छातीमा हानी ख बाबाट ज मकै दको सजाय हने ।
खोली जिमनमा पछा रिदएको बेहोरा उ लेख गरी घटना
मौकामा बिु झएका कुि त बरै, कले दमाईसमेतले
िववरणमा कागज गन कले दमाईसमेतले लेखाइिदएको मतृ कलाई यी ितवादीह ले हानेका होइनन् भनी उ लेख
र उ कुरा अदालतमा उपि थत भई बकप समेत गरेका छन् । ितवादीह ले अनस
ु धान अिधकारी
गरेको देिख छ । मतृ कलाई बाँ न योग ग रएको डोरी तथा अदालतमा समेत मतृ कलाई कुटिपट गन कायमा
घटना थलबाट बरामद भएको र सो डोरीसमेत सनाखत संल न नरहेको भनी कसरु मा इ कार रिह बयानगरेको
भएको देिखएको छ । यसबाट ितवादीह ले मृतकलाई देिखयो । मु ाका सहअिभयु र घटनाको य दश को
बाँधछाँद गरी लात, मु काले हानेको र सोही चोटको
पमा रहेका कुि त बरैसमेतका यि ह को
कारण मृ यु भएको भ नेसमेत त य शङ् कारिहत कागजबाट यी ितवादीह यान िलनेस मको कायमा
तवरबाट मािणत भएको देिखन आउने ।
य तथा अ य पले संल न रहेको देिखन
ितवादीह ले मतृ कलाई सामूिहक पमा आएन । उि लिखत ितवादीह को यान िलने कायमा
िनय णमा िलई कुटिपट गरेको, बाँधछाँद गरेको, र संल नता रहेको त य मािणत भएको नदेिखएको
पटकपटक लात मु काले हार गरेको कुरा पिु ट भएको हँदा के बल देउसी भइली खे ने ममा घटना थलमा
छ । झगडा भएको ठाउँबाट अ य ठाउँमा लान,ु ख बामा पगु ेको भ ने आधारमा कसरु दार ठहर गनु यायोिचत
बाँ नु र कुटिपट गन,ु धेरै जना भई पालैपालो पटकपटक देिखँदैन । िनजह लाई सफाई िदने गरी भएको
चोट छाडेको ज ता घटना म देिखन आएको छ । यस हदस मको फै सला िमलेकै देिखने ।
अव थाको वारदातलाई उसै मौकामा उठेको रस था न
सम घटना मबाट भिवत य कृितबाट
नसक आवेशमा आएको कारणबाट यान मन गएको वारदात हन पगु ेको हो िक भनी शङ् का गनपन
ु के ही
भनी ठहर गनु मनािसब हँदैन । मादक पदाथ सेवन गरेको ि थित पिन देिखन आएको छ । तसथ, ितवादीह
अव थाका ए ला यि लाई हेमलाल डाँगीसमेतका धेरै हेमलाल डाँगी, न दलाल बरै, महे थापा, भपु े पनु
जना ितवादीह ले िनय णमा िलइसके पिछ बाँधछाँद र रेशमबहादरु बरै ५ जनालाई यानस ब धी महलको
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१३(३) बमोिजम ज मकै द हने ठहर भएबमोिजम सजाय देिखएको, यसबाट रट िनवेदकको कुनै संवैधािनक तथा
नगरी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनजह लाई कानूनी हकमा आघात परेको नदेिखएको र अदालतको
जनही १० (दश) वष मा कै द सजाय हने ।
साधारण े ािधकारबाटै िन पण हने गरेको यस कारको
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
िववादमा असाधारण े ािधकारबाट सनु वु ाई गनु
क यटु रः िव णदु ेवी े ठ
मनािसबसमेत नदेिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम
इित संवत् २०७४ साल काि क २६ गते रोज १ शभु म् । आदेश जारी गन िमलेन । िनवेदन खारेज हने ।
४
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
ई र साद खितवडा, ०७३-WO-०५१४, उ ेषण इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।
/ परमादेश, रामबहादरु थापासमेत िव. भ परु िज ला
५
अदालत, भ परु समेत
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
रटस ब धी मा यता, अ यास वा चलनका आन दमोहन भ राई, ०६८-CI-०४२९, अंशचलन,
ि टले हेदा रट े ािधकारबाट अपतु ाली हकको रामवतीदेवी महतोसमेत िव. राम व प महतो
त यगत न िन पण गनु उिचत देिखँदनै । कुनै याियक
यथ ितवादी ियनै वादी ितवादीह का
कारबाही वा ि यालाई मल
ु तबीमा रा नका लािग पिन बाबु ससरु ा कुसमु लाल महतो र सोनाई महतो
अ.बं. १२ नं. समेतको कानूनबमोिजमको पूवाव था कोइरी पनु रावेदक वादी भई चलेको २०४३ सालको
िव मान हनु पदछ । कुनै प को सिु वधा वा चाहनाका दे.नं. ७२८ को अंश दपोट मु ामा मिु खयादेवी
आधारमा मु ा मल
ु तबी रहने होइन । अदालतबाट भएको महतोको नाउँमा रहेको िक.नं. ५६ को ज गाबाट
फै सला काया वयन ि यालाई लामो समयस म रो नु समेत वादी सोनाई महतोले अंश पाउने ठहरी यस
उिचत पिन देिखँदनै । यसका अित र मल
ु तबी रा न अदालतबाट िमित २०५३।०२।२२ मा फै सला भएको
पन वा नपन स ब धमा तह-तह अदालतबाट सनु वु ाइ देिख छ । यसरी मूल अंिशयाराकै बीचमा अंश ला ने
भएको र आदेश ग रएको देिख छ । यसरी िनयिमत ठहरेको उ ज गा वादी ितवादीह को पैतक
ृ देिखँदा
अदालतको ि यामा रहेको यस कारको िववादमा उ िक.नं. ५६ को ज गा पनु रावेदक ितवादी
पनु रावेदनको रोहमा सनु वु ाइ गरेको ज तो गरी रट मिु खयादेवी महतोको िनजी मा न निम ने ।
यसैगरी िक.नं. १६९ र २७६ को ज गा
े ािधकारबाट िववादको त यमा वेश गरी याय
िन पण गनु उिचत हँदैन । िनयिमत अदालतबाट सनु वु ाइ िमित २०५९।१।२ मा राजीनामा गरी िलई पनु रावेदक
भरहेको भावकारी वैकि पक उपचारको बाटो कायम ितवादी रामवतीदेवी महतोको नाउँमा कायम भएको
रहेको देिखएको र सोही ि याका स दभमा उ च देिख छ । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(१) अनस
ु ार
अदालत, पाटनबाट िमित २०७३।८।१६ मा आदेश अ यथा मािणत भएकोमा बाहेक एकाघरसँगका
भएको देिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम रट आदेश अंिशयारह म ये जनु सक
ु ै अंिशयारको नाममा
जारी गन निम ने ।
रहेको स पि सगोलको स पि हो भनी अदालतले
अतः िमित २०७२।१०।१७ गतेको ब डा अनमु ान गनु पदछ । उि लिखत ज गा पनु रावेदक
मचु ु कालाई अंश नामसारी दा.खा. मु ा अि तम रामवतीले राजीनामा गरी िलँदाको अव थामा वादी
नभएस म अ.बं.१२ नं. बमोिजम मल
ु तबीमा रा ने गरी ितवादीह सगोलको अंिशयार रहेको त य थािपत
भएको भ परु िज ला अदालतको िमित २०७२।१२।५ छ । पनु रावेदकले उ स पि यो य तो िनजी
गतेको आदेश बदर गरेको उ च अदालत, पाटनको िमित
ोतको कमाईको रकमबाट ख रद गरी िलएको हो
२०७३।८।१६ गतेको आदेश िनयिमत अदालतबाट भनी कुनै िलखत माण पेस गरी थािपत गनसके को
त यगत नह को िन पणका स दभमा भएको देिखँदैन । यस अव थामा सगोलमा रहँदामा कुनै
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अंिशयारको नाउँमा ख रद ग रएको स पि लाई ई वरबहादरु महरालाई ६ वष कै द र त कालीन
सगोलको मा नु पन ह छ । तसथ पनु रावेदकले िजिकर जबरज ती करणी महलको १० नं. अनस
ु ार ितवादीको
िलएका उि लिखत ज गाह समेत िनजी आजनको आधा अंश पीिडताले भराई पाउने ।
भ ने अव था नरहने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
अतः सनु सरी िज ला अदालतको फै सलालाई क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
के ही उ टी गरी िक.नं. ५६, १६९ र २७६ का ज गामा इित संवत् २०७४ साल असार २२ गते रोज ५ शभु म् ।
समेत वादीह को ब डा ला ने ठह याएको पनु रावेदन
७
अदालत िवराटनगरको िमित २०६७।९।२८ को फै सला मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
आन दमोहन भ राई, ०७३-WO-००५२, उ ेषण,
इजलास अिधकृतः िबमला पौडेल
रामदेव राउत कुम िव. रामशरण राउत कुम समेत
क यटु रः अिभषेककुमार राय
फै सला काया वयन कायबाट नै प ले यायको
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभु म् । अनभु ूित ा त गन ह छ । फै सलाअनस
ु ार काया वयन
६
भई लामो अविध यितत भइसके पिछ सो काया वयनको
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी काय जिहलेसक
ु ै पिन संशोधन हने, बदर हने हो भने
आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-१५७९, जबरज ती फै सला काया वयनको अि तमता नहने भई स पि को
करणी, ई रबहादरु महरा िव. नेपाल सरकार
वािम व भोगािधकारमा समेत सदैव अ यौल सज
ृ ना
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको हन जाने ह छ । फै सला काया वयको िसलिसलामा
थानमा घाँसह मडा रएको देिखएको भ ने बेहोराको भएका काम कारबाही िच नबु ने प लाई १५
घटना थल कृित मचु ु का छ । पीिडताले मौकामा िदनिभ हािकमसम उजरु गनपन
ु कानूनी यव थाको
अनस
ु धानको ममा आफूउपर ितवादीले जबरज ती उ े य पिन फै सला काया वयनलाई िछटो टुङ्गोमा
करणीको आपरािधक काय गरेको भनी लेखाइिदएको पु याई अदालतबाट भएको याय यावहा रक पमा
तथा सो बेहोरालाई अदालतमा समेत आई समथन गरी नै प ले समयमा नै ा त गन सकुन् भ ने नै हो ।
बकप समेत गरेक िछन् । जबरज ती करणी कसरु मा फै सला काया वयनको काम कारवाहीमा सानाितना
पीिडताको अि मता लिु टन गएको िमिसल संल न किमकमजोरीलाई आधार मानी बदर गनु मनािसब नहने ।
माणबाट देिखँदा, िनज पीिडताको उ कथन मह वपूण
व ततु ः िमित २०६५।६।४ को ब डा मचु ु का
माणको पमा हेनपन
ह
छ
।
पीिडताको
वा
य
सं
श
ोधन
गन
गरी सु पसा िज ला अदालतबाट िमित
ु
परी ण ितवेदन तथा िनजको बकप जाहेरवालाको २०७१।९।२५ मा भएको आदेशलाई बदर गन गरी
बकप समेतका माणबाट ितवादीले पीिडतलाई पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित २०७२।१०।२८
जबरज ती करणी गरेको पिु ट हन आउने ।
मा भएको आदेशमा कुनै कानूनी िु ट नदेिखँदा ततु
वारदातको घटना लामो समयअिघ भएको र रट िनवेदन खारेज हने ।
ततु मु ामा संकिलत त य, माण, अनस
ु धानको इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
काम कारबाही तथा ितवादीको कसरु गदाको उमेर इित संवत् २०७४ साल असार २२ गते रोज ५ शभु म् ।
अव थालाई समेत िवचार गदा िनज ितवादीलाई
८
त कालीन जबरज ती करणी महलको ३ नं. अनस
ु ार मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
६ वष कै दको सजाय गनु मनािसब देिखन आई िनज आन दमोहन भ राई, ०७१-CR-१४१९, कत य
ितवादीलाई ९ वष कै द सजाय गन गरेको पनु रावेदन यान, नेपाल सरकार िव. भागीराम था
अदालत, तल
त काल वादिववादमा आफूलाई उठेको रस
ु सीपरु को िमित २०७२।५।२ को फै सला
सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादी था न नसक ितवादीले बाँसको लाठी िलई पीिडत
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रामरती ठाकुर र उनीसँगै रहेक छोरी ल मी ठाकुरलाई हने ।
हानेको र सोही चोटका कारण दवु ै जना घाइते भई इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
उपचारको लािग अ पताल लिगएको उपचारको क यटु रः िव णदु वे ी े
ममा मतृ कको मृ यु भएको देिख छ । यानस ब धी इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभु म् ।
महलको १३(३) नं. आकिषत हन मनसाय,
९
रसइवी ज ता अपराधका त वह िव मान हनपु न मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
ह छ । ततु मु ामा य तो कुनै त वको िव मानता आन दमोहन भ राई, ०७०-CR-१४०३, कत य
देिखएको छै न । सामा य िववादमा रस उठी पूवयोजना यान, रामएकवाल राय (यादव) िव. नेपाल सरकार
र मनसायिबना कुटिपट गरेको जोिखम हितयार योग
दाजु रामएकवाल स पि स ब धी िववादमा
भएको नदेिखएको र यी मतृ कलाई मानु पनस मको झैझगडा गन भाइ िव दे वरको घरमा गएको र वादिववाद
कुनै कारण रसइवी िथयो भनी अिभयोजन प बाट झैझगडा हँदा कुटिपट भएको त य पिु भएकोले ितवादी
खल
ु ाउनसके को अव था पिन िमिसल संल न माणबाट रामएकवालले नै आमा मृतक स पतीयादेवीलाई
नदेिखने ।
लाठीसमेतले हार गरी मारेको भनी य दश च मिदद
वारदातमा मतृ क नाबालक रहेक र उनको गवाह अ छे लालको जाहेरी र बकप ले मािणत भएको
अिभभावकसँग यी ितवादीको सामा य िवषयमा देिखन आउने ।
िववाद उ प न भई रस था न नसक सोही िववादमा
मतृ कको शव परी ण ितवेदन (Autopsy
यी ितवादीले बाँसको लाठीसमेत िलई हार गरी सोही Report) मा Fracture of 1st to 4th and 6th
हारबाट लागेको चोटका कारण मृतकको मृ यु हन ribs भ नेसमेत र Cause of death: Due to
गएको पिु भएको हँदा यानस ब धी महलको १३(३) haemorrhagic shock as a result of blunt
नं. आकृ हने देिखएन । ितवादीलाई उ महलको trauma to the neck & upper chest region भ ने
१४ नं. बमोिजम आवेश े रत ह यातफ १०(दश) वष उ लेख भएबाट मृतकको मृ यु ितवादी रामएकवाल
कै द सजाय गरेको सु फै सला उ टी गरी अिभयोग राय यादवको कुटिपटबाटै छाितको करङ् गसमेत
दाबीअनु प नै यानस ब धी महलको १३(३) नं. भाँची चोटपटकसमेत लागी भएको देिखयो । ितवादी
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको रामएकवाल राय यादवबाट भएको उ काय मल
ु क
ु
तफबाट पन आएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन ऐन यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३) नं. को
नसिकने ।
कसरु ज य काय भएको त य थािपत भएको देिखँदा
अतः मािथ िववेिचत आधार कारण र सु सलाही िज ला अदालतबाट िनज ितवादी
माणह बाट ितवादी भािगराम था र मतृ क ल मी रामएकवाल राय यादवलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
ठाकुरबीच पूव रसइवी नरहेको, मतृ कका अिभभावक र ऐ.महलको १३(३) बमोिजमको सव वसिहत ज मकै द
ितवादीबीच सामा य िवषयमा िववाद उ प न भई सोही सजाय हने ठहर गरी भएको फै सला पनु रावेदन अदालत
िववादमा ितवादीले त काल रस उठी बाँसको लाठी जनकपरु बाट सदर हने ठहरी भएको फै सलालाई अ यथा
िलई सो लाठीले हा दा सोही चोटबाट उपचारको ममा भ न निम ने ।
मृतकको मृ यु भएको िमिसल संल न माणह बाट
अतः ितवादी रामएकवाल राय यादवको
पिु भएको देिखँदा ितवादी भागीराम था लाई हारबाट मतृ क स पतीयादेवीको मृ यु भएको
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द देिखँदा िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी
हने ठहरी भएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित महलको १३(३) बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गन
२०७१।१०।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट भएको िमित
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२०७०।०७।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर भएको र िनज छु िभ न भईसके प चात् उ ज गा
हने ।
िनजको दाजक
ु ो ीमतीको नाममा बकले राजीनामा पास
ितवादी रामएकवाल राय यादव र मृतक ग रिदएको देिखएकोले सो ज गालाई अंशब डाको ३५
आमा छोरा नाताका भ ने देिख छ । स पि को नं. अनस
ु ारको एकासगोलको मा न िमलेन । उ ज गा
िववादमा िव दे वरको घरमा वादिववाद हँदा मतृ क छु िभ न भएप चात् आजन गरेको मा नपु न ।
छुट्याउन आएको भ ने त य पाइ छ । जाहेरवाला
वादीले बकको ऋण ितरेर आ नो नाममा ज गा
बाबस
ु मेतको िबचमा वादिववाद भई झैझगडा, कुटिपट सकार गन जाँदा बकले मानेन् भनी उ लेख गरे पिन सो
भइरहेको ि थितमा वृ मतृ क आमा छुट्याउन त यलाई कुनै सबदु माणबाट पिु गनसके का छै नन्
स झाउन जाँदा संयोगवश मृतकलाई समेत चोट हार । यसका अित र बकले ितवादीह म जु ब नेत र
ला न गएकोस मको वारदात घटना प रि थितबाट कमला ब नेत काक को नाममा पास गरेको राजीनामाउपर
देिखन आएको र मतृ कलाई मान िनयतबाट रसइवी वादीको कुनै चनु ौती रहेको छै न । िनजले दाबी गरेको ज गा
िलई कुटिपट गरेको भ ने देिखन नआएको अव थामा बकले राजीनामा गरेर पास गरेको देिखएको यसबाट
ितवादीलाई ठहर भएबमोिजम सजाय गदा चक पन िनज वादीको हकमा असर परेको भनी दाबी गरेको भए
भएकाले िनज पनु रावेदक ितवादी रामएकवाल राय पिन ततु मु ामा बकलाई ितवादीसमेत बनाएको
यादवलाई मल
ु क
ु ऐन अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष देिखँदैन । कानूनबमोिजम िक.नं.१६८ को घर ज गाको
कै द सजाय हने ।
वािम व दाबीअनस
ु ार सगोलमा रहेको नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई, कािलबहादरु
तसथ वादी दाबी पु न नस ने ठह याएको
सा यु िल बू
मोरङ िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभु म् । पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६७।९।२७
१०
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी इजलास अिधकृ तः रामु शमा
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-०१३३, अब डा क यटु रः रमेश आचाय
ज गा दता चलन, पवनकुमार ब नेत िव. अगमबहादरु इित संवत् २०७४ जेठ १७ गते रोज ४ शभु म् ।
ब नेतसमेत
§ यसै लगाउको ०७०-CR-००९८, जालसाज,
िववादको िक.नं. १६८ को ज गा अब डा
पवनकुमार ब नेत िव. अगमबहादरु
राखेको नभई सो ज गा िमित २०५४।५।१७ मा ऋण
ब नेतसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
ितन नस दा बकले िललाम गरी आ नो नाममा
फै सला भएको छ ।
सकार गरेको देिख छ । सो ज गा िनज वादीको अंश
११
हक ला ने गरी सगोलमा नरही यसको वािम व नै मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
प रवतन भई कृ िष िवकास बकको नाममा गएको देिखन अिनलकुमार िस हा, ०६९-CR-००१३, कत य
आयो । यसरी ज गाको वािम व प रवतन भई अक
यान, दगु ाबहादरु काक समेत िव. नेपाल सरकार
नाममा गइसके प चात् फे री के ही समयपिछ यी वादीको
मतृ कको मृ यक
ु ो कारणमा Asphyxia due
दाजु वचनकुमार ब नेतको ीमती म जु ब नेत र साली to hanging भ ने उ लेख भएको र मृतकको Hyold
कमला ब नेतको नाममा बकले थैली उ लेख गरी bone fracture भएको भ ने पो माटम रपोटबाट
राजीनामाको िलखत गरी पास भएको पाइने ।
देिखन आएको छ । उमेर पगु ेक ३१ वषक बहु ारीलाई
यसरी वादी एकासगोलमा नै रहेको बेला सो ितवादी उमादेवीको कायबाट मा यस कार घाँटीको
ज गा िललाम भई वािम व प रवतन भएप चात् यी हड् डीसमेत भाँिचने गरी डोरी घाँटीमा क न स ने
वादी पवनकुमार ब नेत आ नो अंश िलई छु िभ न अव था वभािवक पमा नदेिखने ।
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मतृ कलाई झु ड् याउँदा मृ यु भइसके को नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. छिवलाल िव.क.
भ नेसमेतको िव वसनीय माण िमिसलमा देिखएको कामी
छै न । पित दगु ाबहादरु समेत वारदातको राित घरमा नै
वारदातको िदन दवु ै प ले र सी सेवन गरेका,
रहेका छन् र घरमा अ कोही नभएको अव थासमेत सँगसाथै घरनिजकै भएको रमाइलो हेन गएका, फकने
छ । ितवादीह लो ने वा नी सँगै सतु ेको अव था
ममा भनाभन भएको, जनु कुमारसमेतका यि ले छु ाई
छ । ीमती राित कहाँ गइन् भ ने िनज पितलाई थाहा ितवादीलाई हात खु ा बाँधी घरिभ सतु ाई बािहरबाट
नहने भ ने अव था प यारलायक छै न । घरमा बहु ारीलाई चक
ु ु ल लगाई मतृ कलाई बािहर िपंढीमा सतु ाई िदएका,
मान काय भएको र मन अव थामा बहु ारी १०/१५ आफूलाई हात खु ा बाँधी घरिभ सतु ाई ीमती ए लै
िमनेटस म छटपटाएको भ ने कुरा ितवादी हमादेवीले बािहर सतु ेको िवषयमा ितवादी आवेगमा आई राित
बयानमा उ लेख गरेक िछन् । १०/१५ िमनेटको यान बाँधेको हात खु ा खोली बािहर िन क ीमतीलाई ला ा
मान बेलाको छटपटाहट ितवादी दगु ाबहादरु ले थाहा र ढुङ्गाले हार गरी मारी घरिभ लगी सतु ाएको भ ने
पाएनन् भनी अनमु ान गनसमेत नसिकने ।
कुरा िनजको अनस
ु धान अिधकारीसम को सािबती
ितवादी वयम् आफू घटनालाई झिु डएर बयानबाट देिखएको र उ बयानलाई जाहेरी दरखा त,
मरेको भ ने देखाउने कायमा य संल न छन् । घटना थल मचु ु का र शव परी ण ितवेदनबाट
ितवादी दगु ाबहादरु ले घटनाको जानकारी त काल समिथत भएको देिखएबाट ितवादीले त काल उठेको
हरीमा गराउनसके का छै नन् । ब कत यको घटनालाई रस था न नसक मतृ कलाई कत य गरी मारेको भ ने नै
झिु डएर मरेको भ ने देखाउनको लािग लासलाई देिखन आउने ।
िससौको खाँबामा बाँधेर झु ड् याएको त य वीकार
ितवादीले पूवयोजना बनाई धा रलो
गरी बयान गरेको देिखएको छ । माणह ले ितवादी हितयारसमेत हार गरी कत य गरी मारेको र मतृ कलाई
दगु ाबहादरु को य संल नतालाई पिु ट ग ररहेको मानु पनस मको पूव रसईवी िथयो भनी वादी प ले कुनै
देिखने ।
माण पेस गनसके को देिखएन । यसबाट ितवादीलाई
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट झैझगडा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम
गन बहु ारीलाई मान िनयतबाट घरमा कोही नभएको सजाय गन गरेको फै सला अ यथा हो भ न िम ने
मौका पा र दवु ै ितवादीले मृतकलाई घाँटीमा डोरीले नदेिखने ।
कसी मारेको त य ितवादीह को सािबती बयान तथा
अत: उि लिखत आधार माणबाट ितवादी
प रि थितज य माणबाट पिु ट हन आएको देिखँदा छिवलाल िव.क.ले आफूलाई हात खु ा बाँधी घरिभ
ितवादीह उमादेवी भ ने हमादेवी काक र दगु ाबहादरु सतु ाएको र ीमती घरबािहर सतु ेको भ ने स ब धमा
काक लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) त काल उठेको रसका कारण मतृ कलाई ढुङ्गासमेतले
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने हार गरी मतृ क जनु ु िव.क.लाई मारेको पिु भएकाले
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित िनज ितवादीलाई मल
ऐन, यानस ब धी
ु क
ु
२०६८।८।११ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै दको सजाय गन
इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
गरी पनु रावेदन अदालत वागलङ
ु बाट भएको िमित
क यटु रः िव णदु ेवी े ठ
२०७२/०८/०७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
इित संवत् २०७४ साल साउन ३२ गते रोज ४ शभु म् । हने ।
१२
इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी क यटु र: िसजन रे मी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CR-१३८३, ०७२- इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभु म् ।
CR-१४७८ कत य यान, छिवलाल िव.क. कामी िव.
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१३
य दश रहेक ितवादी िसि कण राईक ीमती
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी काशमान सक
ु माया राईले सरु े राईलाई कुटिपट गदा आफू
िसंह राउत, ०७०-CR-१३०० र ०७०-RC-००१५, घटना थलमा रहेक र िसि कणले गो जो ने ह लडु ले
कत य यान, नेपाल सरकार िव. राजकुमार राईसमेत र कुटिपट गरे भनी बकप गरेक छन् । वारदातमा यी
नेपाल सरकार िव. जोगधन राईसमेत
ितवादी िसि कणको मु य संल नता रही छालाको
सानाितना मु ा तथा कम सजाय हने मु ाह मा ह लडु ले कुटिपट गदा सरु े राईको मृ यु भएको देिखन
कसरु तथा सजायको मा ालाई िवचार गरी यस कृितको आउने ।
मु ाह लाई पनु रावेदन तहबाटै अि तम टुङ्गो लगाउने
तसथ, उि लिखत त य, ितवादीह को
िवधाियक मनसाय रहेको देिखन आउँछ । यसबाट साना अनस
ु धान अिधकारीसम को सािबती बयानलाई
कृितका मु ाह त लो िनकायबाटै अि तम हन गई अदालतसम भएको बयानले समथन गन,ु आरोिपत
सवसाधारणको साधन ोत बचत हने भई याय िछटो ितवादीह को िकटानी जाहेरीलाई शव परी ण
छ रतो हन गई याियक सशु ासन थािपत हन जाने ितवेदन, लासजाँच मचु ु का, बरामदी कागज र सो
देिख छ । पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर सव च कागजलाई अदालतमा भएको बकप ले पिु ट गरेको
अदालतमा पनु रावेदन ला नको लािग तीन वष वा सोभ दा आधारमा साधक जाँचको लािग पेस भएको ततु
बढी कै दको सजाय गरेको देिखनु पन ह छ, तर ततु मु ामा ितवादीह को काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
मु ामा आरोिपत ितवादीह लाई दईु वष मा कै द महलको १ र १३(३) नं.को कसरु पिु भएकाले ऐ. ऐ.
सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलाउपर नेपाल महलको १३(३) नं. बमोिजम ितवादीह िसि कण
सरकारले गरेको पनु रावेदन याय शासन ऐन, २०४८ राई र जोगधन राईलाई जनही ज मकै द हने ठह याई सु
को दफा ९(१) (ग) को िवपरीत भई कानून ितकूल पाँचथर िज ला अदालतले गरेको फै सला सदर गरेको
देिखँदा खारेज हने ।
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७०।४।२७
फौजदारी मु ामा य दश माण मह वपूण गतेको फै सला मनािसब हँदा सदर हने ।
माणका पमा रहने गछ । वारदात थलमा रहेक
उि लिखत त य, अपराध हँदाको अव था,
घटनाको य दश सक
माया
राईको
घटना
िववरण
म
त
कले
ितवादी िसि कण राईको ीमतीसँग शारी रक
ृ
ुु
कागजमा जोगधनले पिहले मलाई बाँसले िहकाएर लडाई स पक गरेको छ भनी सह ितवादी जोगधन राईले भनेको
फे री सरु े लाई बाँसले हानेका िथए भनी लेखाइिदएक आधारमा सो घटना समाजमा फै लन,ु सो घटनाबाट
छन् । सोही बेहोरालाई पिु ट हने गरी अदालतमा समेत परेको भावबाट उठेको रस था न नसक कुनै जोिखमी
बकप गरेबाट ितवादी जोगधन राईको घटना थलमा हितयार योग नगरी छालाको ह लडु र बाँसको योग
उपि थित रही बाँसले मतृ क सरु े लाई कुटिपट गरेको गरी मतृ कको मृ यु हन,ु बाँस र ह लडु ले हार गरेको
भ ने देिखन आउने ।
कुरा अनस
ु धान अिधकारी र अदालतमा समेत वीकार
अनस
ु धानको ममा बिु झएक मृतकक गरी अनस
ु धान तथा याियक ि यालाई सहयोग
ीमती सोममाया राईले िसि कण राईसमेतले मारेका गन,ु ितवादीम ये जोगधन राईको १५ वषको किललो
हन् भनी अदालतमा बकप गरेक र सो बकप लाई उमेरसमेतलाई िवचार गदा पनु रावेदन अदालत इलामले
पिु ट हने गरी अनस
ु धानको ममा बिु झएका के दारनाथ ितवादीह म ये िसि कण राईलाई कै द वष १४ र
मेयोङवाले घटना थलमा सरु े लिडरहेका िथए सो ितवादी जोगधन राईलाई कै द वष १० हने राय पिन
लासको व रप र बाँस, ढुङ्गा र ह लडु भएको र सोही बढी हने देिखएको र सोभ दा कम सजाय गदा पिन ऐनको
ढुङ्गा र ह लडु को कुटिपटले मृतकको मृ यु भएको मकसद पूण हने देिखएकाले ितवादी िसि कण राईलाई
हो भनी बकप ग रिदएको पाइ छ । ततु वारदातमा कै द वष १० र ितवादी जोगधन राईलाई ७ वष सजाय
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हने ।
रहेका र िनज ितवादीको २ वटा स तान रहेको
इजलास अिधकृतः दगु ा साद भ राई
देिख छ । स तानको पालनपोषणको िज मा िलएक
क यटु रः िव णदु ेवी े ठ
िनज ितवादीको कुनै ज गा जिमन नरही िचया पसल
इित संवत् २०७४ साल असोज २७ गते रोज ६ शभु म् । मा रहेको भ ने िनजको बयान बेहोराबाट देिखएबाट
१४
िनजको आिथक अव था दयनीय नै रहेको अनमु ान
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना गन सिक छ । ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
धान म ल, ०६८-CR-१२८०, लागु औषध (गाँजा), नै सजाय भइरहेको समेत देिख छ । ऐनले नै २ देिख
नेपाल सरकार िव. ेमबहादरु मो ानसमेत
१० वषस म कै द सजाय हने उ लेख गरेको अव थामा
ितवादीह ेमबहादरु मो ान, िव म लामा, याियक मन योग गरी ितवादीको कसरु को पटक,
फुलबहादरु गोलेले चढेको साइकलमा तीनवटा पोकामा आिथक र पा रवा रक अव थासमेतलाई िवचार गरी
ज मा ३० के .जी. गाँजा बरामद भएको छ । बेलक
ु ाको ग रएको सजायलाई अ यथा भयो भ नु यायोिचत
समय एक जना मिहलाले मेरो तामागढी जाने बस हँदैन । तसथ ितवादी फूलमती चौधरीलाई पनु रावेदन
छुट्यो । बेलक
ु ा भएकाले ए लै जान डर ला छ र अदालत हेट डाबाट ४ वष कै द र .२५,०००।- सजाय
सामानसमेत धेरै छ । मलाई तामागढीस म पु याइदेउ हने गरी भएको फै सला अ यथा नभई िमलेकै देिखने ।
भनी म त मागी लगी िदन अनरु ोध गरेको आधारमा
तसथ, मािथ उि लिखत खानतलासी
सो सामान लगी िदएको देिख छ । सो सामान लागु तथा बरामदी मचु ु का, ितवादीह को अनस
ु धान
औषध गाँजा िथयो भ ने कुरा थाहा िथएन भनी अ य अिधकारीसम र अदालतको बयानसमेतका आधार
ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा माणबाट पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
समेत इ कारी बयान गरेको अव था छ । ितवादी २०६८।१०।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
ेमबहादरु ले चलाएको साइकलमा ितवादी फूलमती हने ।
चढी आएको अव था र िनजले अिधकार ा अिधकारी इजलास अिधकृ त: िव णु साद आचाय
र अदालतमा सािबती बयान गरी बरामदी लागु औषध क यटु रः िसजन रे मी
आ नो भएको र अ य ितवादीलाई थाहा नभएको इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज ३ शभु म् ।
भनेको अव थामा िनजको बयान िव ास द नै देिखने ।
१५
तसथ खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का, मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
ितवादीह ेमबहादरु मो ान, िव म लामा, फुलबहादरु
धान म ल, ०६९-CR-०५८५ र ०६९-CR-०७६१,
गोलेको अनस
ु धान अिधकारीसम र अदालतको मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, सु बा लामा िव.
इ कारी बयान र ितवादी फुलमती चौधरीको सािबती नेपाल सरकार र गोपाल भ डारी िव. नेपाल सरकार ।
बयानबाट यी ितवादीह को साथबाट लागु औषध
पीिडत बालाजु ङ ले अदालतमा िज ला
बरामद भए पिन यी ितवादीह को उ वारदातमा यायाधीशसम उपि थत भई मौकाको बयानलाई
संल नता रहेको पिु हन नसके कोले िनजह लाई सफाई सनाखत ग रिदएकोमा अ य िमिसल संल न माणह
िदने गरी सु अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन समेतले सो बयानको बेहोरालाई समथन ग ररहेको
गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट भएको फै सलालाई अव थामा िनजको बयान बेहोरालाई माणमा िलनपु न
अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
नै देिखने ।
ितवादी फूलमती चौधरीले वारदातमा
व ततु : पीिडतले िदएको जाहेरी दखा त
संल न भएकोमा सािबती रही मौकामा र अदालतमा तथा अदालतबाट मािणत भएको िनजको बयानमा
बयान गरेको देिख छ । िनजको मौकाको बयानबाट उि लिखत त य र बेहोरा िमिसल संल न माणह बाट
िनजको ीमान् चोरी मु ामा भारतमा थुनामा त यगत पमा नै समिथत भइरहेको देिख छ ।
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यी पीिडता सँगसँगै नेपालबाट यी ितवादीह ले जाहेरवालीले गरेको बकप समेतबाट एकै साथमा
लगी बेिचन पगु ेक अक यि ले लगाउको मु ामा ३ जना के टीह लाई बे न लगेको भ ने पिु भएको
ग रिदएको बकप समेत यो मु ामा ासङ् िगक नै छ । यसैले ितवादीह को कसरु मा संल नता रहेको नै
ह छ । सो लगाउको मु ा र ततु मु ाको वारदात घटना देिखने ।
एक अकामा अ तर भावी हने देिख छ । यो मु ामा
तसथ, ितवादी सु बा वाइवा भ ने सु बा
पीिडताले ितवादीह लाई सफाई िदने गरी गरेको लामाले पीिडताह लाई लोभनमा पारी झु याई
बकप उपरो निजरह समेतबाट माणयो य मा न भारतमा लगी वे यालयमा काममा लगाउने उ े यले
नसिकने ।
बेचिबखन गरेको पिु भएको हँदा िनजलाई अिभयोग
ितवादी सु बा वाईवा भ ने सु बा लामाले दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
मौकामा बयान गदा म र गोपाल भ डारीसमेतका (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (क) बमोिजम
ितवादीह ले पैसाको कमी भयो के टीह लाई २० वष कै द र .२,००,०००।- ज रवाना गरी
भारतको कोठीमा लिग िब गनपछ
ु भनी सरस लाह ितवादीबाट पीिडतालाई .१,००,०००।- ितपूित
गरी पीिडत बालाजु (ङ) र मिृ त लामासमेतलाई भेटी भराइिदने ठहरी र ितवादी गोपाल भ डारीलाई
आकषक कमाई हने लोभनमा पारी ३ जना के टीलाई पीिडतालाई बेचिबखन गन कायमा दु साहस म गरेको
भारतको पनु ामा लगी िब गरी टेकबहादरु वलले देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम ऐ. ऐनको दफा १५(१)
मलाई .७०,०००।- िदएका हन् भनी वारदातमा (छ) अनस
ु ार ८ वष कै द सजाय हने ठहरी पनु रावेदन
संल न भएकोमा सािबत भई बयान गरेको देिख छ । अदालत पाटनबाट िमित २०६९।०४।१६मा भएको
िनजले अदालतमा बयान गदा पीिडतलाई बेचिबखन फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
गरेको होइन भने पिन िनज पीिडतह सँग हेट डा, इजलास अिधकृत: िव णु साद आचाय
भारतको र सौल, िद ली र पनु ासमेतमा कपडाको क यटु रः िसजन रे मी
यापार गन सँगसाथै गएको भनी उ लेख गरेको इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज ३ शभु म् ।
देिख छ । ितवादीले यापार गन गएको भने तापिन
§ यसै लगाउको ०६९-CR-०५८६, ०६९सो पिु हने गरी कुनै त य र माण पेस गनसके को
CR-०६२३ र ०६९-CR-०७६०,मानव
देिखँदैन । िनज ितवादीसँग भारतको िद ली गएका
बेचिबखन तथा ओसारपसार, सु बा लामा
पीिडत कोठीबाट उ क भागी माइती नेपालको सहयोगमा
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. सु बा
नेपाल आएको भ ने कुरा िमिसल सामेल रहेको माइती
लामासमेत र गोपाल भ डारी िव. नेपाल
नेपालको िमित २०६६।०३।२१ को प समेतबाट पिु
सरकार भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
भइरहेको हँदा यसरी यापार गन गएको भ ने िनज
फै सला भएको छ ।
ितवादीको भनाई िव ासलायक मा न नसिकने ।
१६
लामो समयको अ तरालमा पीिडताले मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना
अदालतमा आई ितवादीह गोपाल भ डारी र सु बा धान म ल, ०७२-CR-१७८१, कत य यान, रामु
वाईवा भ ने सु बा लामा वारदातमा संल न िथएनन् राना िव. नेपाल सरकार
भनी ितवादीह ले सफाई पाओस् भ ने उ े यले
ितवादी रामु राना िवदेश मलेिसयामा
बकप गरेको देिख छ । िमिसल संल न माणबाट दोषी रहँदादेिख नै ीमती र भाइबीच अनैितक स ब ध रहेको
देिखने नदेिखने भ ने स ब धमा िनणय हने हो । मौकामा भनी शङ् का गरी ीमतीलाई पटकपटक फोन गन गरेको
जाहेरी तथा िज ला यायाधीशसम मािणत भएको भ ने िनजक ीमतीको बयानबाट खु न आउँछ भने
बयानबाट तथा लगाउको म.ु नं.०६९-CR-०५८६ को िनज िवदेशबाट सोही कारणले चाँडै घर फक भाइसँग
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार मु ामा पीिडता पटकपटक िववाद भई गाउँसमाज बसी झगडा िमलाएको
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र दाजल
ु े भाइलाई मान स छ भ ने शङ् का लागी का छी उठाई याई झगडा गरी िनमतापूवक कुटपीट गरी खमा
आमाले बटु वलितर पठाएको भ ने देिख छ । दसको बाँिध रा ने काय गरेको भ ने देिखँदा उसै मौकामा उठेको
समयमा घर आउँदा सिु तरहेको अव थामा कोदालोको रसको कारणबाट ततु वारदात घटेको भ ने देिखन
पासोले पटकपटक टाउकोमा हार गदा मािनस आएन। अथात्, ततु वारदातको घटनामा उ १४ नं.
मनस छ भ ने सामा य चेतना पिन यी ितवादीलाई ले गरेको कानूनी यव था अनस
ु ारको त वह िव मान
नभई त काल उठेको रसले मा हार गरेको हो भनी रहेको नपाइने ।
मा न सिकने अव था नदेिखने ।
तसथ, यानस ब धी महलको १४ नं. " यान
तसथ, ितवादी रामु रानाले आ नै भाइ मानाको मनसाय रहेनछ, यान िलनपु न स मको इवी
िखमबहादरु रानालाई िनदाइरहेको अव थामा कोदालोको पिन रहनेछ, लक
ु चोरीकन हानेको पिन रहेनछ, उसै
पासोले टाउकोमा हार गरी मारेकोले यानस ब धी मौकामा उठेको कुनै कुरामा रस था न नसक जोिखमी
महलको १ र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु गरेको हितयारले हानेको वा िवष खल
ु ाएकोमा बाहेक साधारण
हँदा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम ितवादी रामु लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का इ यादी हा दा सोही चोट
रानालाई सव वसिहत ज मकै द गरेको सु अघाखाँची िपरले ऐनका यादिभ यान मरेमा दश वष कै द गनपछ"
ु
िज ला अदालतको िमित २०७२।१।७ गतेको फै सला भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । उ १४ नं. को
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित कानूनी यव था हेदा उसै मौकामा उठे को कुनै कुराको
२०७२।६।७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
रस था न नस ने भ ने वा यांशले पूव रसइवी तयारी
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ डारी
रहेको भ ने त वको अभाव हनपु दछ। अक मात उसै
क यटु रः िव णदु ेवी े ठ
बखत रस आवेगमा आएको ि याबाट आ म संयम
इित संवत् २०७४ साउन १९ गते रोज ५ मा शभु म् ।
गु न पगु ेको अव था देिखनु उ १४ नं. को कानूनी
१७
यव थाको मु य त व हो । अिघ लो िदन कुखरु ा चोरेको
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना भ ने िनहले मृतकको घरमा दईु जना ितवादीह गई
धान म ल, ०६८-CR-०५८८, कत य यान, नेपाल उठाई याई झगडा गरी िनमतापूवक कुटपीट गरी खमा
सरकार िव. गु साद चौधरीसमेत
बाँधी रा ने काय गरेको भ ने देिखँदा उसै मौकामा उठेको
यानस ब धी महलको १४ नं. " यान रसको कारणबाट ततु वारदात घटेको भ ने देिखन
मानाको मनसाय रहेनछ, यान िलनपु न स मको इवी आएन। अथात्, ततु वारदातको घटनामा उ १४ नं.
पिन रहनेछ, लक
ु चोरीकन हानेको पिन रहेनछ, उसै ले गरेको कानूनी यव था अनस
ु ारको त वह िव मान
मौकामा उठेको कुनै कुरामा रस था न नसक जोिखमी रहेको नपाइने ।
हितयारले हानेको वा िवष खल
तसथ, अिघ लो िदन कुखरु ा चोरेको भ ने
ु ाएकोमा बाहेक साधारण
लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का इ यादी हा दा सोही चोट िनहँले आ नो घरमा सतु ेको मतृ कलाई उठाई लगी
िपरले ऐनका यादिभ यान मरेमा दश वष कै द गनपछ"
झैझगडा कुटिपट गद घटना थलमा याई बाँधछाँद गरी
ु
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । उ १४ नं. को लाठी, मु कासमेतले शरीरका य त ठाउँमा कुटिपट
कानूनी यव था हेदा उसै मौकामा उठेको कुनै कुराको गरी मारेको माणह बाट देिखन आएकाले ततु
रस था न नस ने भ ने वा यांशले पूव रसइवी तयारी वारदातमा यानस ब धी महलको १४ नं. आकिषत हने
रहेको भ ने त वको अभाव हनपु दछ । अक मात उसै अव था देिखन आएन । अतः मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
बखत रस आवेगमा आएको ि याबाट आ म संयम महलको १४ नं. बमोिजम सजाय गन गरेको पनु रावेदन
गु न पगु ेको अव था देिखनु उ १४ नं. को कानूनी अदालत, िदपायलको िमित २०६८।३।१४ को फै सला
यव थाको मु य त व हो । अिघ लो िदन कुखरु ा चोरेको के ही उ टी भई ितवादीह गु साद चौधरी र
भ ने िनहले मतृ कको घरमा दईु जना ितवादीह गई रामचरण चौधरीलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं.
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अनस
अदालतबाट िमित २०७२।११।२७ मा भएको फै सला
ु ार सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ।
मतृ कलाई मानपन
ु कारण कुखरु ा चोरेको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
भ ने देिख छ । मानपन
ु अ य रसइवी देिखएको इजलास अिधकृ तः के दारनाथ पौडेल
छै न । ितवादीह ले अनस
ु धान तथा अदालतमा क यटु रः िव णदु वे ी े ठ
बयान गदासमेत सािबत भई याियक ि यालाई इित संवत् २०७४ साल काि क २८ गते रोज ३ शभु म् ।
सहयोग पु याएको देिख छ । यी ितवादीह यसभ दा
१९
अिघ आपरािधक ि याकलापमा रहेको भ ने पिन मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी
देिखँदैन । य तो अव थामा ठहर भएबमोिजमको सजाय टंकबहादुर मो ान, ०७०-CR-०६६६, गोवध, नेपाल
गदा चक पन िच मा लागेकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ सरकार िव. िच बहादरु वली
नं. बमोिजम िनजह लाई जनही १० (दश) मा कै दको
चामल खान लागेको देखी त काल रसले
सजाय हने ।
गाईलाई भगाउने िनयतबाट नै हार गरेको भ ने
इजलास अिधकृ तः के दारनाथ पौडेल
देिख छ । ितवादीले जानीजानी गाईलाई मारेको दे ने
क यटु रः िव णदु ेवी े ठ
य दश कोही पिन छै नन । जानीजानी गाई मान
इित संवत् २०७४ साल असोज ३१ गते रोज ३ शभु म् । िनयतबाट नै गाईलाई िनय णमा िलएको वा अ य कुनै
१८
घेरा षड् य गरेको अव थासमेत िमिसलबाट देिखएको
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी सपना छै न । जानीजानी गाई मारेको हँ भनी ितवादी सािबत
धान म ल, ०७३-CR-०४८०, ाचार (न कली भएको अव थासमेत छै न । य तो अव थामा जानीजानी
माणप ), िदप िघिमरे िव. नेपाल सरकार
गाई मारेको भ ने त य पिु ट हन आउँदैन । चामल
ितवादी पनु रावेदक िदपराज िघिमरेले बढुवा खाइिदएको कारणले नै सो वारदात घट् न गएको देिखँदा
योजनको लािग पेस गरेको Bihar intermediate जानीजानी ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको ११ नं.को
education council को वष १९९७, रोल कोड कसरु गरेको पिु ट हन नआउने ।
११२०, नं.३०३१८ सूचीकरण नं. DP-४५२१-९५
अतः ितवादीलाई चौपायको महलको १५
योग ५७७ ेणी I College S.G.D.M. को माकिसट नं. अनस
ु ार सजाय गन गरी दाङ् ग देउखरु ी िज ला
माणीकरणको लािग उ च मा यिमक प रषदमाफ
् त् अदालतबाट िमित २०६७।६।५ मा भएको फै सला
िवहार िव ालय परी ा सिमितमा पठाएकोमा सो सदर हने ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु
माणप Not found भ ने बेहोरा उ लेख भइ आएको दाङको िमित २०६८।१०।२५ को फै सला िमलेकै
देिखयो । त प ात् िवशेष अदालतबाट समेत पनु ः देिखँदा सदर हने ।
माणीकरणका लािग पठाइएकोमा समेत रेकड नभएको इजलास अिधकृतः के दारनाथ पौडेल
भनी लेखी आएको अव थासमेत देिखयो । ितवादीले इित संवत् २०७४ साल काि क १६ गते रोज ५ शभु म ।
पेस गरेको माणप दईु दईु पटक माणीकरणको लािग
पठाउँदासमेत रेकडमा नदेिखएको भ ने बेहोरा उ लेख
इजलास नं. १३
भइ आएबाट िववािदत माणप न कली रहेको भ ने
पिु हन आउने ।
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. ी
ितवादीले ओहोदास ब धी लाभ ा त गन आन दमोहन भ राई, ०६९-RB-०००६, ते ो प
अिभ ाय वा उ े यले न कली माणप पेस गरेको मोटर िबमा दाबी, िस ाथ इ योरे स क पनी िलिमटेड
देिखन आएकोले पनु रावेदक ितवादीलाई सािबक िव. अजनु ल साल
टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२)
ततु मु ामा मकवानपरु िज ला ि थत
नं. बमोिजम .५००।- ज रवाना गन गरी िवशेष यािमरेमा सवारी दघु टना भई ना.९ प. २२१७ नं.
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को मोटरसाइकल ना.३ ख. ४०७९ को क चालकले ०६१८ र ०६८-RC-००९० कत य यान, नेपाल
ए कासी ेक लगाएका कारण मोटरसाइकल चालकले सरकार िव.नागे साद कुशवाहसमेत, िदनानाथ साद
ब ने मौका नपाई कपछािड ठोि कन गएको कारण कोइरी िव. नेपाल सरकार, राजेश दास त मा िव.
मोटरसाइकल चालक राजन परु ीको मृ यु भएको नेपाल सरकार, नागे साद कुशवाह िव. नेपाल
स ब धमा अनस
ु धान भई कको चालक काश सरकार, रामअयो या महतो कोइरी िव. नेपाल सरकार,
कोइरालाउपर सवारी यान मु ा दायर भई ९ िदन कै द र गोपालजी साद कोइरी िव. नेपाल सरकार, बैजनाथ
.२,०००।– ज रवाना हने ठहरी िमित २०६७।४।१६ महतो कोइरी िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव.
मा मकवानपरु िज ला अदालतबाट फै सला भएको मख
ु लाल महतो कोइरी
पाइयो । मृतक राजन परु ीको मृ यु भएको िववादरिहत
ितवादी मख
ु ा महतोले अदालतमा गरेको
तवरबाट थािपत भइरहेको र सो काय क चालक बयानमा उ लेख गरेज तो िनज बालकले िलची खाने
काश कोइरालाको ग तीबाट भएको भ ने फै सला
ममा घाँटीमा अड् िकएर ास अव हन पगु ेको भए
भइरहेको अव थामा पनु रावेदक ितवादी िस ाथ त कालीन अव थामा मौजदु रहेका ितवादीले िनज
इ योरे स क पनी िलिमटेडले क चालकको ग तीले बालकलाई बचाउन हार गहु ार गनपन
ु तथा उपचारको
दघु टना भएको नभई मोटरसाइकल चालककै ग तीले लािग लैजानपु नमा सो गरेको देिखन आएन । साथै िनज
दघु टना भएको भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग बालकको मृ यपु िछ पिन िनजको लास बोरामा हाली
सहमत हन नसिकने ।
घरिभ परु रे रा नपु न कारण के ही देिखँदनै । िमित
अतः मािथ उि लिखत आधार र २०६४।२।१२ मा नै उ वारदात घटेकोमा िमित
कारणसमेतबाट दघु टना भएको कको चालकलाई २०६४।२।१६ मा मा मृतकको लास सो अव थामा
दघु टनाबाट मािनस (मोटरसाइकल चालक) को मृ यु फे ला परेको हँदा सो अविधस म उ लास दबाउने
भएकोमा दोषी ठह याई चिलत कानूनबमोिजम सजाय यास भएको भ ने देिखन आउँछ । यी यावत् कारणह
भइसके को अव थामा क चालकको ग तीले दघु टना तथा त कालीन प रवेशको यथाथ ि थितबाट िनज
भएको नभई मोटरसाइकल चालककै ग तीले दघु टना बालकको मृ यु वभािवक वा आकि मक पमा भएको
भएको भनी ते ो प िबमा रकम भु ानी गनु नपन नभई सिु नयोिजत पमा कत यबाट नै भएको देिखने ।
भनी िनवेदन दाबी पु न नस ने ठह याइएको सु िबमा
ितवादी नागे साद कुशवाहाकै घरबाट
सिमितको िमित २०६७।११।१९ को िनणय उ टी गरी मतृ क बालकको गािडएको लास बरामद भएको र उ
वादी दाबीबमोिजम ते ो प िबमा रकम भराई पाउने वारदातमा िनजको समेत उपि थित रहेको भ नेस म
ठह याएको िमित २०६८।१०।२९ को पनु रावेदन देिखन आएको अव थामा िनजलाई पूण पमा िनद ष
अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
रहेको मा न िमलेन । िनजको बाबु ितवादी मख
ु ा
इजलास अिधकृत: गीता े
महतोको अनस
ु धानको ममा भएको बयानसमेतबाट
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
िनज ितवादी नागे साद कुशवाह मृतक नाबालकलाई
मान मतस लाहमा पसेको स म देिखन आएको हँदा
इजलास नं. १४
िनजको हकमा मल
ु क
ु ऐन यानस ब धीको १७(३) नं.
बमोिजम ३ वष कै द सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन
१
अदालत हेट डाको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
ितवादी राजेशदास त मा मतृ क
अिनलकुमार िस हा, ०६८-CR-०२०१, ०६८-CR- नाबालकलाई मान कायमा संल न भएको भनी कुनै
०२७८, ०६८-CR-०३८३, ०६८-CR-०४५०, पिन सह ितवादीह ले पोल गरेको देिखँदैन । िनजको
०६८-CR-०४५१, ०६८-CR-०४५२, ०६८-CR- उपि थित वारदात थलमा भएको भ ने देिखन आएको
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छै न । गाडेको लास िनका ने स लाहमा पसेको गदा िनज िदनानाथ साद कोइरीको नामसमेत िलएको
अव थालाई मान मतस लाहमा पसेको भनी अथ गन देिखए तापिन िनजले मतृ कलाई मान कायमा के
िम ने देिखएन । यस अव थामा िनजलाई आरोिपत क तो भूिमका िनवाह गरे भ ने के ही खल
ु ाउन सके को
कसरु बाट सफाई िदनपु नमा यानस ब धीको १७(३) देिखएन । सह ितवादी मख
ु ा महतोले मतृ कको लास
नं. बमोिजम ३(तीन) वष कै द सजाय हने ठह याएको आफू ए लैले घरिभ लगी गाडेको भनी अदालतसम को
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला िनजको हकमा बयानमा उ लेख गरेको देिख छ । िव वसनीय सबदु
िमलेको नदेिखने ।
माण नभई स पि खाने उ े यले मतृ क नाबालकलाई
ितवादी बैजनाथ महतो कोइरीको मतृ कका मान मतस लाहमा पसेको भनी यी ितवादीलाई
प रवारसँग कुनै िकिसमको रसइवी वा मानपनस
मको कसरु दार ठह याउनु यायोिचत हने देिखएन ।
ु
कारण देिखँदनै । यी ितवादी मतृ क नाबालकलाई मान शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउने भ ने फौजदारी
कायमा संल न रहेको वा मान मत स लाहमा पसेको भ ने कानूनको िस ा त िनजको हकमा पिन लागू हने देिखन
त ययु आधार माण वादीबाट पेस भएको देिखन आयो । यस अव थामा िनज ितवादीलाई पिन अिभयोग
आएको छै न । यस अव थामा िनजलाई समेत आरोिपत मागदाबीबाट सफाई िदनपु नमा यानस ब धीको १७(३)
कसरु बाट सफाई िदनु पनमा यानस ब धीको १७(३) नं. बमोिजम ३(तीन) वष कै द सजाय हने ठह याएको
नं. बमोिजम ३(तीन) वष कै द सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला िनजको हकमा
पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सला िनजको हकमा समेत िमलेको नदेिखने ।
िमलेको नदेिखने ।
मतृ क नाबालकको मृ यु Respiratory
मृतकलाई मान कायमा यी ितवादीह
Arrestको कारणबाट भएको भ ने शव परी ण
गोपालजी साद कोइरी र रामअयो या महतो ितवेदनबाट देिखइरहेको छ । मतृ लासको घाँटीमा
कोइरीको क तो संल नता रहेको िथयो भ ने कालो रङको मालले घाँटी किसएको अव थामा रहेको
स ब धमा अनस
ु धानबाट ट पमा खु न सके को भ ने घटना थल तथा लास जाँच मचु ु काबाट देिख छ ।
देिखँदैन । ३/४ वषको नाबालकलाई कत य गरी मान उ माल पिहलेदेिख नै बाँिधएको िथयो भनी ितवादी
कायमा झ डै एक दजन सं याका ितवादीह को मख
ु ा महतोले गरेको बयान पिन िततलायक देिखएन ।
संल नता रहेको भ ने दाबी के ही अ वभािवक ज तो मृतकको बाबआ
ु माले समेत नाबालक छोरा बेप ा भएको
देिख छ । त ययु माणिबना अनमु ानको भरमा यी भनी खोजी ग ररहँदासमेत कुनै थाहा जानकारी निदई
ितवादीह मतृ कलाई मान मत स लाहमा पसेको भनी मतृ क नाबालकको लास घरिभ लगी गाडी दबाउने
यिकन गन िम नेसमेत देिखएन । फौजदारी िविधशा मा यास गरेको देिखएबाट नै िनज ितवादी मख
ु ा भ ने
शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउने िस ा त चिलत मख
ु लाल महतोले कत य गरी मारेको भ ने आरोिपत
रहेको छ । ततु मु ामा संकिलत माणबाट यी कसरु गरेको पिु ह छ । यस अव थामा िनजको हकमा
ितवादीह कसरु दार नै हन् भनी िकटानी साथ मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम
भ न सिकने अव था नदेिखँदा शङ् का र अनमु ानको ज मकै दको सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
भरमा िनजह लाई कसरु दार कायम गरी सजाय गनु हेट डाको फै सला प रवतन ग ररहनु पन नदेिखने ।
यायस मत हँदैन । यस ि थितमा िनज ितवादीह लाई
अतः उपयु बमोिजम िववेिचत आधार
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदनु पनमा मल
ु क
ु ऐन, कारणबाट पनु रावेदक / ितवादीह रामअयो या
यानस ब धीको १७(३) नं. बमोिजम ३(तीन) वष कै द महतो, गोपालजी साद कोइरी, िदनानाथ साद कोइरी,
सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको राजेशदास त मा र बैजनाथ महतो कोइरीको हकमा
फै सला िनजह को हकमा िमलेको नदेिखने ।
सु फै सला के ही उ टी गरी िनजह लाई मल
ु क
ु
सह ितवादीह ले मौकामा बयान कागज ऐन, यानस ब धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम
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३(तीन) वष कै द सजाय हने ठह याएको त कालीन
देिखँदैन । अत: दानप िवपरीत काम
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६७।१२।०१ गरेको भ ने अव था नरहेको र िनवेदकलाई मि दर
को फै सला िमलेको नदेिखँदा िनजह को हकमा के ही संर क िनयिु नगरेबाट सं था दता रोक पाउँ भ ने
उ टी भई िनज ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट िनवेदकको िनवेदन खारेज गन गरी पनु रावेदन अदालत
सफाई पाउने ठहछ । पनु रावेदक / ितवादी नागे साद नेपालग जबाट िमित २०७१।४।२१ मा भएको आदेश
कुशवाहाको हकमा सु फै सला के ही उ टी गरी मल
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम इजलास अिधकृत : सिु दपकुमार भ राई
३(तीन) वष कै द सजाय हने ठह याएको फै सला िमलेकै इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् ।
देिखँदा िनजको हकमा सदर हने । ितवादी मख
३
ु ा भ ने
मख
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
ु लाल महतो कोइरीको हकमा िनजलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम सपना धान म ल, ०७२-CI-०७६२, िनषेधा ा,
ज मकै दको सजाय हने ठह याएको फै सला िमलेकै तारादेवी मौय िव. नेपालग ज उपमहानगरपािलका
देिखँदा साधक सदर हने ।
कायालय, बाँके नेपालग जसमेत
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
सु िमिसल संल न िमित २०७१।१०।२८ को
इित संवत् २०७४ साल साउन १९ गते रोज २ शभु म् । न सा मचु ु काको न.नं.५, ५क, ५ख, ५ग हेदा िववािदत
२
िक.नं.८ मा प क घर, पसल, ट् वाइलेट, मोटरसाइकल
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी टे डसमेत रहेको भनी उ लेख भई यी पनु रावेिदका
सपना धान म ल, ०७१-CI-१०४२, िनषेधा ा, तारादेवी मौयसमेत रोहबरमा बसेको पाइयो । उ मोही
सु दरलाल भज
ु वा िव. िज ला शासन कायालय, बाँके ज गा २०३५ सालमा नगरपािलकाले ख रद गरेप चात्
नेपालग जसमेत
िनमाण काय भई नगरपािलकाको कायालय रहेको भ ने
यथ ह ले पनु रावेदकको बाजेले दानप िलिखत जवाफसमेतबाट देिख छ । यसरी िववािदत
पा रत गरी मि दरलाई िदएको ज गामा िवप ीह ले ज गामा भौितक िनमाण भइसके को देिखन आउने ।
अवरोध पु याएको अव था पिन कतैबाट खु नसके को
िनवेदकले जनु िवषय उठाइएको छ यस बारेमा
पाइँदैन । यथ ह ले दानप को उ े यबमोिजम सं था हेदा िनमाण काय स प न भइसके को भ ने भई काय नै
दता गरी मि दर यव थापन सिमितको काय स चालन स प न भइसके को देिखएको अव थामा आशङ् काको
गन खोजेकोमा दानप िवपरीत यव थापन सिमितले ि थित िव मान रहेको भ न िमलेन । के वल िनवेिदकाको
काम गदछ भनी अनमु ान गन िम ने देिखएन । समदु ायिभ मौिखक भनाइलाई आधार मानी िनवेिदकाले देखाएको
सावजिनक पमा थािपत मठ मि दरको संर ण िनि त ज तो आशङ् काको ि थितको िव मानता नरहेकोले
कुनै सं था दता गदा दाताको मूल भावना िवपरीत नहने िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने
गरी गनपन
ु ह छ । यसरी सं था दता भएमा यस नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
अ तरगत सं थािपत सिमितले पिन पारदश पले काय नेपालग जबाट भएको आदेशलाई अ यथा रहेछ भनी
गन पन ह छ । भगवान्को नाममा अपण भएको स पि
भ न निम ने ।
खानु वा मा नु नहने ।
अतः िनवेदन खारेज गन गरेको पनु रावेदन
यव थापन
सिमितले
दानप को अदालत नेपालग जको िमित २०७१।१२।२५ को
उ े यअनु प पारदश र उ रदािय व पमा आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मि दरको संर ण र स चालन गनपन
ु र िनवेदकलाई इजलास अिधकृ तः सिु दपकुमार भ राई
संर कको िनयिु नगरेको अव थामा र िनजको क यटु रः उ रमान राई
हकसमेत नरहेकोले रट जारी हनु पन अव था इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् ।
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४
परमादेश, िसताराम गोिडया िव. कोष तथा लेखा
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. िनय क कायालय, गल
ु रया बिदयासमेत
ी सपना धान म ल, ०७२-CI-१०४५, उ ेषण
रट िनवेदक आफूले दािखल गरेको जमानी प
/ परमादेश, िदपे साद े िव. िहराकुमार (िवडव ड) जफत हने आशङ् काले अदालत वेश गनु
सापकोटासमेत
अगािड यथ िवप ीबाट रट िनवेदकले दािखल गरेको
पनु रावेदकले सरकारी मु ास ब धी ऐन, िवडव ड जफत गन आदेश भई आदेश काया वयनका
२०४९ मा उ लेख भएको जाहेरी दतादेिख अिभयोगप लािग कोष तथा लेखा िनय ण कायालय, बिदयाबाट N
दायरस मका चरणह अ तगत एक पटक सबै िववरण B Bank (नेपाल बङ् गलादेश बैक िल.), नेपालग जलाई
खोली घटना वारदातका स ब धमा िकटानी जाहेरी च.नं.२१७८ िमित २०७२।३।२९ मा यी पनु रावेदक
दरखा त िदइसके पिछ सोको आधारमा अनस
ु धान रोयल / यादव / िसताराम जे.भी. िचसापानी ३ बाँकेलाई
अिधकृत ( हरी) ारा अनस
ु धान भई अिभयोजनकता समेत बोधाथ िदई प ाचार भएको देिख छ । िवप ी
(सरकारी विकल) बाट ितवादी िकटानी गरी अदालतमा कोष तथा लेखा िनय ण कायालय, बिदयाले िमित
अिभयोग दायर देिख छ । अिभयोग दायर भएप ात २०७२।३।२९ मा रट िनवेदकको फमले पेस गरेको
यायकता (िज ला अदालत) बाट सबदु माण बझ
ु ी जमानीप (िवडव ड) जफत गन िनणय भइसके को
फै सलासमेत भइसके को अव थामा पनु ः सोही वारदात, अव थामा सो िनणय बदरका लागी कुनै दाबी गनसके को
कसरु का स ब धमा यथ िहराकुमार सापकोटाउपरको पिन पाइँदनै । िनषेधा ाको आदेश आशङ् काको
जाहेरी िलई सोबाट अनस
ु धान ि या अगािड बढाई ि थितमा मा जारी हने हो यहाँ काय नै स प न
मु ा दायर गन कानूनत: िम ने नदेिखने ।
भइसके बाट आशङ् काको ि थित गु जायस नरहने ।
कुनै यि ले एक पटक िकटानी जाहेरी दता
काय नै स प न भइसके को अव थामा
गराई अनस
ु धानको ि या पूरा भई एउटा िनि चत स प न भएको काय बदरका लािग रट िनवेदकले
िव दमु ा मु ाको कारबाही अगािड बढी कसरु र कसरु दार उ ेषणको माग गनपनमा
सो नगरेबाट परमादेशको
ु
थािपत भइ फै सलासमेत भइसके को अव थामा आदेश जारी गनपन
अव था पिन िव मान
ु
पनु ः सोही कसरु वारदातमा थप कसरु दार छन भनी देिखएन । अतः पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
जाहेरवालाले जाहेरी िलँदै दता गन जाने र हरी ारासमेत िनवेदन खारेज हने ठहरी िमित २०७२।९।२९ मा भएको
जाहेरी दता गरी सरकारी विकल ारा अदालतमा मु ा आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दता गद जाने हो भने एउटै मु ाको अ त किहले पिन इजलास अिधकृतः सिु दपकुमार भ राई
नहने अव था रहन जा छ । उ कुरा मु ा अि तमताको क यटु र: उ रमान राई
िस ा त एवम् कानूनको रोहमा समेत मा य हने इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् ।
नदेिखने ।
§ यसै लगाउको ०७२-CI-१९२७, िनषेधा ा
अतः पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
परमादेश, अशोककुमार यादव िव. िडिभजन
िनवेदन खारेज गन गरी िमित २०७२।१।२७ भएको
सहकारी कायालय गल
ु रया, बिदयासमेतभएको
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
इजलास अिधकृ तः सिु दपकुमार भ राई
क यटु रः उ रमान राई
इजलास नं. १५
इित संवत् २०७४ साल काि क २१ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी काशमान िसंह राउत, ०७२-WO-०४४८, उ ेषण /
सपना धान म ल, ०७२-CI-१९२६, िनषेधा ा परमादेश, ल मीद पा डेय िव. हरी धान कायालय,
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न सालसमेत
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट .ज.
हरी सेवा देशको आ त रक शाि त ल मीद पा डेयलाई भिव यमा सरकारी सेवाका लािग
सु यव था कायम गन एवम् आम नाग रकको सरु ा गन अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने भनी सदु रू पि चम
सेवाको पमा रहेकोले यसमा कायरत कमचारी उ च े ीय सश हरी गण मु यालय धनगढीको िमित
अनशु ासनको पालना गनपन
ु कुरामा िववाद हन स दैन । २०७२।२।२५ मा भएको िनणयलाई सदर गरेको े ीय
उ सेवामा कायरत जनु सक
हरी कायालय िदपायलको िमित २०७२।६।१३ को
ु ै तहको कमचारीले जनु सक
ुै
बेला शाि त सु यव था कायम गन र नाग रकको सरु ा िनणय कानूनसंगत नै भएकोले िनवेदन मागबमोिजम
गन तयार भएर ब नु पन भएकाले अनशु ासन यस सेवाको उ ेषणको आदेशले बदर ग ररहनु परेन । ततु रट
मु य िवशेषताको पमा रहेको ह छ । यस सेवाका हरेक िनवेदन खारेज हने ।
सद यले आफू वयम् कडा अनशु ासनको पालना गरी इजलास अिधकृतः रामु शमा
अ लाई पिन कानूनले िनधारण गरेको अनशु ासनमा क यटु रः रमेश आचाय
ब न े रत गनका
ु साथै कानूनको उ लङ् घन भएको इित संवत् २०७३ भदौ २३ गते रोज ५ शभु म् ।
ख डमा कानून काया वयन गराउन मह वपूण भूिमका
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०५७१, उ ेषण
िनवाह गनपदछ
। कुनै यि बाट एक पटक ग ती भएमा
/ परमादेश, अमर से चरु ी िव. गहृ म ालय,
ु
सिु ने मौका िदन घटना ि थित एवम् स बि धत प को
िसंहदरबारसमेत भएको मु ामा पिन
आचरणलाई िवचार गरी सो न सिक छ, तर पटकपटक
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
य तो ि थित दोह रनु य हन नस ने ।
हरी सेवामा कायरत यि ले पटकपटक
इजलास नं. १६
अनशु ासन पालना नगरी गैर िज मेवारपूण काय
गरेमा हरी शासन िभ ै द डहीनता मौलाउने हँदा मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
आम जनतालेसमेत आ नो सरु ाको अनभु ूित गन
ी बमकुमार े , ०६९-WO-०७६५, उ ेषण
स दैनन् । प रणामतः हरी उपरको आम धारणा / परमादेश, सरु शे कुमार दनवु ार िव. सश हरी बल
नकारा मक हनक
ु ा साथै य तो द डहीनताले य धान कायालय, हलचोकसमेत
पाउने ।
िवप ीतफबाट सश
हरी िनयमावली,
िनवेदकले पटकपटक अनशु ासनहीन काय २०६० को िनयम १२९ मा “भगौडा वा गैरहािजर भई
गरेको त य थािपत भएको र िनजउपर कारबाही सेवाबाट हटाइएको वा बरखा त ग रएको सश हरी
हँदा िनजलाई सनु वु ाइको मौका िदई िनजको कुरा पनु ः सेवामा बहाली भएमा िनजले भगौडा वा गैर हािजर
सनु ी कानूनको रीत पु याई िनजलाई हरी सेवाबाट भएको अविधको कुनै पिन सिु वधा पाउने छै न” भनी
हटाउने िनणय भएको देिख छ । सो िनणयउपर िनजको िजिकर िलएपिन उ फै सलाले रट िनवेदक भगौडा
पनु रावेदन परेको र पनु रावेदन तहबाट समेत िनजको रहेको भ ने आधारलाई वीकार नगरी भगौडा भनी
हकमा िनणय नभई सु िनणय नै सदर भएको देिख छ । गरेको िनणयलाई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
यसरी पटकपटक अनशु ासनहीन काम गरेको र सोबापत रहेको भनी उ िनणय नै बदर ग रसके को अव थामा
निसहतसमेत पाइसके पिछ पिन िनजको आचरणमा कुनै िनवेदक भगौडा रहेको भ ने िवप ीको िजिकरसँग सहमत
सधु ार भएको नदेिखएको अव थामा कानूनिवपरीत यी हनस ने अव था नदेिखने ।
िनवेदकले गरेको कायबाट कानूनको रीत पु याई िनजलाई
कुनै पिन कमचारी िव उसले पाउने सेवा
हरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनणयबाट िनवेदकको सिु वधा स ब धमा िनणय गदा बडो सतकताका साथ
संिवधान एवम् कानून द हक अिधकार हनन् भएको कानून र िनयमको पालना गरी गनपन
ु ह छ । सश
मा न निम ने ।
हरीबल ज तो रा यको संय बाट िनणय हँदा चिलत
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कानून तथा यायका मा य िस ा तह को अनशु रण िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी
गरी ठोस तथा व तगु त आधारमा िनणय गनपन
हने ।
ु ।
स मािनत सव च अदालतबाट िमित इजलास अिधकृ त: िदपे ितवारी
२०६८।७।१४ मा रट िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने क यटु रः प ा आचाय
गरी भएको िनणय बदर भई िनजलाई पनु : वहाली इित संवत् २०७५ साल वैशाख १६ गते रोज १ शभु म् ।
गनु भनी आदेश भई राखेको र कुनै सश हरीलाई
सेवाबाट हटाउने वा बखा त गन िनणय वा आदेश
इजलास नं. १८
र भई िनज सेवामा पनु ः कायम भएबाट सेवाबाट
हटाइएको वा बखा त ग रएको िमितदेिख पनु ः कायम
१
भएको िमितस मको पूरा तलब भ ा, रासन, तलब विृ
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी पु षो म
पाउने भए तलब विृ समेत िनजले पाउनेछ भनी सश
भ डारी, ०७३-CR-१२४७, मानव ओसारपसार,
हरी िनयमावली, २०६० को िनयम १२९ ले प नेपाल सरकार िव. भरतबहादरु प रयार
यव था गरेको अव थामा सोको िवपरीत रट िनवेदक
ितवादी वयम्ले पीिडतलाई िववाह गन
लामो समयस म गैरहािजर रही नोकरी छोडेर भागेको भने पिन िनज आफ पिहले अक िववाह भई ीमती
हँदा भगौडा वा गैर हािजर भएको अविधको कुनै पिन र छोराछोरी भएका यि देिख छन् । आफू िववािहत
सिु वधा पाउने छै न भनी गरेको िनणय उि लिखत कानून र छोरा छोरी भएको त य ितवादीले पीिडतलाई
यव थाको प र े यमा कानूनस मत भ न निम ने ।
बताएको अव था छै न । थायी प रवार िनयोजनसमेत
िनवेदकलाई गैरकानूनी पमा पदबाट हटाएको ग रसके का ल जङ
ु घर भएका यी ितवादीले पीिडतलाई
िमित २०६५।७।२१ गतेदेिख यस स मािनत अदालतको नवु ाकोटबाट बोलाएर िववाह गन उ े यस म िनजको
आदेशले पनु ः बहाली हने िमित २०६८।७।१४ गते आशय सीिमत रहेको देिखन आउँदैन । अत: ततु
स मको तलब, रासनलगायतका सिु वधा िनयमानस
ु ार मु ाको त यबाट ितवादीले पीिडत बौ २०७०‘ड’ लाई
पाउने नै देिखने ।
बेचिबखन गन उ े यले लैजाँदै गदा नेपाल सरहदिभ ै
अत: उपयु त यह को िव लेषण, कानूनी छँदै प ाउमा परेको काय उ ोगको कसरु को दायरािभ
यव थाको या या र निजरको िववेचनासमेतको नै पन देिखँदा ितवादीको उ काय मानव बेचिबखनको
आधारमा र सश हरी िनयमावली, २०६० को िनयम पूण कसरु भएको भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
१२९ मा समेत कुनै सश हरीलाई सेवाबाट हटाउने िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
वा बखा त गन िनणय वा आदेश र भई िनज सेवामा पनु ः
अत: मािथ िववेिचत आधार माणबाट
कायम भएबाट सेवाबाट हटाइएको वा बखा त ग रएको ितवादीले पीिडतलाई बेचिबखन गन उ े यले
िमितदेिख पनु ः कायम भएको िमितस मको पूरा तलब नेपालको एक थानबाट अक थानस म लैजाने
भ ा, रासन, तलब वृि पाउने भए तलब वृि समेत कायको उ ोगस म गरेको पिु भएकोले ितवादीलाई
िनजले पाउनेछ भनी प कानूनी यव था भई राखेको मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
देिखँदा रट िनवेदकलाई सश
हरी िनयमावली, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम दश वष
२०६० को िनयम १२९ नं. अनस
ार
ु गैरकानूनी पमा कै द र .५०,०००।– ज रवाना र ऐ. १७ नं. बमोिजम
पदबाट हटाएको िमित २०६५।७।२१ गतेदेिख यस
.५०,०००।– ितपूित भराउने सु फै सला के ही
अदालतले पनु ः बहाली गनु भनी आदेश गरेको िमित उ टी गरी ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) अनस
ु ार कसरु गदा
२०६८।७।१४ गतेस मको तलब, रासनलगायतका हने सजायको आधा ५(पाँच) वष कै द र .२५,०००।–
िनयमानस
ु ार पाउने सबै सिु वधासमेत िदनु िदलाउनु भनी ज रवाना हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
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िमित २०७२।०८।२२मा भएको फै सला मनािसबै महलको १ र १४ नं.को कसरु मा ऐ.१४ नं. बमोिजम
देिखँदा सदर हने ।
१०(दश) वष कै द हने ठह याई भएको फै सलालाई सदर
इजलास अिधकृ त: ढाकाराम पौडेल
गरेको उ च अदालत िदपायल, महे नगर इजलासको
क यटु र: अजनु पो ेल
िमित २०७३।०९।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभु म् ।
हने ।
२
इजलास अिधकृ त: ढाकाराम पौडेल
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी पु षो म इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभु म् ।
भ डारी, ०७४-CR-०३०८, कत य यान, नेपाल
३
सरकार िव. तारा रानाभाट
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी टंकबहादुर
जोिखमी हितयार हानेको र िवष खवु ाएको मो ान, ०६९-WO-०९३७, उ ेषण, पु पा खड् का
अव थामा यानस ब धीको १४ नं. आकिषत नै नहने (काक ) िव. िभवोर िवकास बक िल., .का. ि परु े र
र यान मान मनसाय त व िव मान हन नहने, यान काठमाड समेत
िलनपु न स मको इवी पिन हन नहने, लक
एउटै िवषयव तु र िववादको मु ामा समान
ु चोरीकन
हानेको पिन हन नहने र उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा िकिसमको कायिविधगत ि या र कानूनी नह को
रस था न नसक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का आधारमा रट िनवेिदका वयम्ले नै सु अदालतको
इ यािद हा दा सोही चोट िपरले मािनसको यान गएको अिधकार े रोजी अदालतमा वेश ग रसके पिछ पनु ः
अव था भएमा मा
ततु १४ नं. आकिषत हने ।
सोही िववाद, कायिविधगत ि या र कानूनी नह को
ितवादीले आ नो ीमती माइतीमा नै ब ने र आधार िलई मौिलक अिधकार हनन् भएको भ ने
घरमा नआउनमु ा आ नै सासूलाई दोषी देिख सासू बसे आधारमा रट े मा वेश गरेको अव थामा मातहतका
रहेको थानमा गई िनजसँग िववाद गरेको र सासल
ु ाई अदालतले सामा य कानूनअ तगत अवल बन गन
लाठीले हार गरेको अव थामा हो ह ला सनु ेपिछ ि या र साधारण अिधकार े मा नै अव
र
ितवादीको सासू तथा मतृ कको आमालाई बचाउन ह त ेप हने गरी रट े ािधकार हण गनु याियक
भनी मतृ क जयबहादरु काक उपि थत भएप ात् मू य र मा यता अनु प हने नदेिखने ।
ितवादी तारा रानाभाटले िनजलाई लाठीले हा दा
मु ाको कारबाहीको ार भमा नै प ले
सोही चोटको कारण मतृ कको मृ यु भएको पिु भएको वैकि पक उपचार अवल बन नगरी एकै चोिट
छ । ितवादीले घरबाट लाठी बोक िसधै मतृ क भएको स पि स ब धी मौिलक हक अिधकार हनन् भएकोले
ठाउँमा गई मृतकलाई हानेको अव था नभई आ नी कानूनी उपचार भ दा रट े नै बढी भावकारी हने
सासु च ा काक सँग िववाद गरी हानेको अव थामा र िववादको कृितले पिन रट े लाई नै अवल बन
यी मतृ क जयबहादरु काक वारदात थलमा पगु ेकोले गनपन
ु भ ने आधार िलई रट े मा मा वेश गरेको
िनजलाई सोही लाठीले हा दा िनजको मृ यु भएको ि थित भएमा अदालतले िववादको संवेदनशीलता
अव थाले एकलाई हा न भनी जाँदा अक यि लाई र कृितको आधारमा िनवेिदकाले वेश गरेको रट
लाठीले हानेको चोट लागी सोही चोटबाट मतृ कको मृ यु े लाई पिन अ वीकार गन अव था हँदैन यो । तर
भएको देिखँदा मृतकलाई नै मान भनी घरबाट लाठी िलई िनवेिदका वयम्ले उपचारको मागमा रट े भ दा
गएको अव था पिु नहँदा ितवादीको यी मतृ कलाई पिहले िनयिमत अदालतको साधारण अिधकार े लाई
मान मनसाय िथयो भनी वादी नेपाल सरकारले िलएको समाती सोबमोिजमको कारबाही र ि या अगािड बढी
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
एक तहका अदालतबाट िनणय नै भइसके को अव थामा
अत: मािथ िववेिचत आधार माणबाट रट े को कारवाहीलाई नै ाथिमकता िदनु पन कानूनी‚
ितवादी तारा रानाभाटलाई मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी संवैधािनक र थािपत याियक िस ा तका आधारबाट
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पिन िम ने एवम् उपयु हने देिखन नआउने ।
िभवोर िवकास बक ा .िल. बाट रट
इजलास नं. १९
िनवेदकसमेतका नाउँको घरज गाह िललाम गरे उपर
कानूनी उपचारको वैकि पक बाटो अवल बन गरी यी
१
रट िनवेिदकासमेतले काठमाड िज ला अदालतमा मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी बमकुमार
िललाम सकार बदर मु ा दायर गरेकोमा सु फै सला
े , ०७१-CI-०६४९, अंश नामसारी, लालमती देवी
भई सोउपरको पनु रावेदन सु ने अदालतमा िवचाराधीन भर िव. रामदेव भरसमेत
रहेकोले उ िवचाराधीन मु ामा उठाएका त यगत तथा
ितवादीले उखडाबाट ा गरेको िनजी
कानूनी नह सोही अदालतबाट िन पण हने देिखँदा ब डा नला ने भनी तायदाती फाँटवारीमा उ लेख गरेका
ितनै िवषयह मा रट िनवेदकले समाना तर पमा ज गाह े धारी भरको नाउँमा उखडाबाट दता हन
असाधारण अिधकार े िभ वेश गरेको अव थामा आए पिन िनजको िनजी नभई सबै अंिशयारको अंश
त लो अदालतको पनु रावेदक य अिधकार े मा हकला ने सगोलमा रहे भएको अव थामा ा भएको
ह त ेप गरी रट िनवेदन मागबमोिजम रट जारी गनपन
स पि मा नु पन ह छ । यी वादीह र ितवादीका
ु
अव थासमेत देिखन नआउने ।
पितसमेत एकासगोलमा रहँदा ब दा सगोलमै उखडामा
अतः िललाम गनअिघ
प चिकत मू याङ् कन सो ज गाह कमाइ ितवादीको पित े धारी भरको
ु
गनपन
वा
नपन
?
सो
गरे
वा
नगरे
क
ो ? साथै ऋण वाह नाउँमा दता हन आएको य तो सगोलको ज गाम ये
ु
गदा र िललाम गदाका अव थामा भएका मू याङ् कनको के ही ज गा यी ितवादी लालमती देवी भरले िनजको
यायोिचत औिच य र ि थितबारे तथा िललामी सूचनामा पित छे धारी भरबाट बकस गरी िलएको भए पिन य तो
यूनतम रकम उ लेख गनपन
ु नपन ? र िललामीको ज गालाई िनज लालमती देवी भरको िनजी स पि भनी
पिहलो सूचनाको कारवाहीमा नै बकले सकार गन भ न र मा न पिन िम ने नदेिखने ।
पाउने नपाउने ? स ब धमा ियनै िनवेदकसमेतले यस
अंशब डाको १८ नं. मा “मानो नछु ई सँग
अदालतमा ततु रट िनवेदन दायर गनअिघ
त लो बसेका अंिशयार छन भने जनु सक
ु
ु ै अंिशयारले सगोलको
अदालतमा दायर गरी हाल उ च अदालत पाटनमा स पितबाट वा सगोलको खेती, उ ोग, यापार
मु तबी रहेको िललाम सकार बदर मु ामा फै सला यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आजन र लेनदेन
हँदाका बखत िव ततृ पमा या या एवम् िववेचना हने यवहारको महलको ८ न बरबमोिजम लगाएको ऋण
नै हँदा साथै यसरी उ मु ामा हने फै सलाउपर कानूनी सबै अंिशयारलाई भाग ला छ ।...” भ ने कानूनी यव था
तथा संवैधािनक आधारमा अि तम उपचारको लािग रहेको र उ ज गा यी वादी र ितवादीह एकाघरमा
यस अदालतस म आउने माग स त पमा खु ला नै सगोलमा रहे भएको समयमा नै ा त गरेको अव था हँदा
रही िनवेदकको यायको माग अव र अि तम भई वादी दाबीअनस
ु ार वादीको अंश भाग िह सा जितको
नसके को हँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ज गा वादीह ले ितवादीबाट ब डा छुटयाई िलन पाउने
इजलास अिधकृतः भगवती शमा ढुङ्गाना
नै देिखने ।
इित संवत् २०७४ साल चैत २२ गते रोज ५ शभु म् ।
उखडा भिनएको ज गा आ नो बाबक
ु ो
§ यसै लगाउको ०६९-WO-०९३८, उ ेषण, पालादेिख नेपाल आई बसोबास गरी साम दल
ारे
ु ले
पा डवराज काक िव. िभवोर िवकास बक उखडा ज गा कमाई ा गरेको अव थामा िनज
िल., .का.ि परु े र काठमाड समेत
सामदल
ु ारेको अपतु ाली परेको कारणले मु ा सकार गरी
§ ०६९-WO-०९३९, उ ेषण, नरबहादरु
ि यागत िनणय गराई यी ितवादीका पित े धारी
ख ी िव. िभवोर िवकास बक िल., . भरले आ नो ीमती यी ितवादी लालमती देवीलाई
का.ि परु े र काठमाड समेत
बकसप ग रिदएको आधारमा यी ितवादीको नाममा
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दता हन आएको तथा यी वादीको बाबु र ितवादीको पित सद यह का नाममा रहेका सबै ज गा सबै स पि ब डा
एकासगोलमा रहेको अव थामा नै सामदल
ु ारेले उखडामा हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
कमाएको ज गाह ा गरी सगोलमा नै भोगचलन गरी अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
आएको देिखएको र यी वादी तथा यी वादीका िपता र
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादी तथा यी ितवादीको पित बीचमा मु ा दायर पनु रावेदक ितवादी र वादीका बीच अंशब डा नै नभएको
हँदाको अव थास ममा अंशब डा भई छु ी िभ न भएको अव थामा कानूनबमोिजम उ तायदाती फाँटवारीमा
भ ने ितवादीह ले भ न र बो न नसके को अव था उि लिखत स पि लाई ३ भाग लगाई सोबाट २ भाग
यवहार माणले छु ी िभ न भएको भ नेसमेत नदेिखँदा अंश वादीह ले ितवादीबाट िदलाई भराई िनजह को
उ ज गाह मा समेत यी वादीको अंश भाग ला ने भई नाममा नामसारीसमेत ग रिदने गरी पनु रावेदन अदालत
नामसारीसमेत हने देिखन आउने ।
बटु वलबाट िमित २०७०।०९।१७मा भएको फै सला
वादी तथा ितवादीह को बीचमा रहेको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नाता स ब धमा कुनै िववाद नभई अंिशयार भएकोमा इजलास अिधकृ त: िदपे ितवारी
मख
ु िमलेकै देिख छ भने अंिशयारको हैिसयतले क यटु रः प ा आचाय
ा त गनपन
ु अंश िलएको तथा कानूनबमोिजम इित संवत् २०७५ साल वैशाख ९ गते रोज १ शभु म् ।
अंशब डा ग रिदएको भ नेसमेत िजिकर नरहेको
§ यसै लगाउको ०७१-CI-०६५०, राजीनामा
हँदा पनु रावेदक ितवादी र िवप वादीका बीचमा
िलखत बदर, लालमती देवी भर िव. रामदेव
अंश ब डा हन बाँक रहेको देिखयो । मल
भरसमेत मु ामा पिन यसैअनस
ु क
ु ऐन
ु ार फै सला
अंशब डाको १ नं. मा “अंशब डा गदा यस महलका
भएको छ ।
अ य न बरह को अधीनमा रही बाबआ
२
ु मा लो ने वा नी
छोराछोरीह को िजय िजयको अंश गनपछ
ु ।” भ ने मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
कानूनी यव था रहेको देिखँदा ब डा ला ने स पि मा ड बरबहादुर शाही, ०७०-WO-०१३६, उ ेषण,
सबै अंिशयारह को समान कानूनी हक रहने देिखन दमय ती धान िव. काठमाड िज ला अदालत,
आयो । यी वादी ितवादीह का बीचमा ज मा अंश काठमाड समेत
ला ने िक.नं. ९२, ३४४, ११८, १८२ र १८५
घरमा सँगै ब ने वष ५४को छोरा र वष ४६
का ज गाह मा रहेको र हालस म यी वादी िक बहु ारी हँदाहँदै यी रट िनवेिदका अित वृ मिहला
ितवादीह को बीच अंशब डा नभएको देिखँदा भएको अव थामा घरको मु य भई िनवेिदकाले घर
उ ज गाह वादी ितवादीबीचमा ब डा ला ने नै यवहार गद आएक होलान् भनी मा न िम ने अव था
देिखयो । यस अव थामा ितवादीको पनु रावेदन िजिकर िव मान रहेको पाइएन । हा ो सामािजक प रवेश
कानूनअनु प नहँदा उ स पित िनजी आजनको कायम अनस
ु ार पिन घरमा रहने उमेर पगु ेको स म छोरा
गरी अंश नला ने गरी ठहर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन बहु ारीले अित वृ अव थाको आमा बबु ाको याहार
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सस
ु ार र हेरचाह गरी घर यवहार चलाउने गरेको
वादीले अंश हक ा गन अि तम िवक पको पाइ छ । उमेरको िहसाबले पिन ७७ वषक अित वृ
पमा अंश नामसारी मु ा दायर गरेको देिख छ । य तो मिहला घरको मु य भई कामकाज गन शारी रक पमा
अव थाको िव मानता रहेकोमा वादीको िफराद दाबी स म ह छन् भनी मा न िम ने हँदैन । रट िनवेिदका
अंशब डाको १८ नं. ितकूल रहेको भ ने पनु रावेदन अित वृ मिहला भएको र िनजसँगै ब ने छोराबहु ारी उमेर
िजिकर अथपूण रहेको देिखन आएन । अंशबापत सबै पगु ेको स म मािनस रहेको देिखन आएको अव थामा
अंिशयारलाई ब डा लगाइिदनपु न तपिसलबमोिजमको मु य भई घरको कामकाज गन यि रट िनवेिदकाको
स पि ह
अंशब डा नै नभएको प रवारका जेठो छोराबहु ारी नै रहेको त य पिु हन आउने ।
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एकासगोलमा रहँदा घरको मु य भई यवहार गरी रहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
गन छोराबहु ारीले िलएको ऋण ितन बझ
ु ाउने दािय व इजलास अिधकृतः िवकास े
ऋण खाँदा सगोलमा ब ने सबै अंिशयारको रहने नै हँदा इित संवत् २०७४ साल काि क २९ गते रोज ४ शभु म् ।
िनवेिदकाले आ नो िनवेदन बेहोरामा उ लेख गरेक
३
ितपािदत िस ा तह
ततु मु ामा आकिषत हन मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
नस ने ।
ड बरबहादरु शाही, ०६९-CR-०५४८, अपहरण तथा
जेठो छोरा बहु ारीको संर क वमा एकासगोलमा शरीर ब धक िलने उ ोग र िव फोटक पदाथ, नेपाल
रहँदाका बखत बहु ारी ितवादी रमा के सीले घर सरकार िव. स तकुमार पनु समेत
यवहारसमेत चलाउन ऋण िलएको अव थामा लेनदेन
भोजराज अिधकारीसँग माग ग रएको रकम
मु ा परी याद तामेल भएप चात् बेिज लामा गई स री निदएको कारण िनजको घरमा टाइम बम राखी तसाई
िज ला अदालतबाट िनवेिदकाका जेठो छोराबहु ारीबीच माग भएको रकम निदए अपहरण गरी यानसमेत मान
स ब ध िव छे दसमेत भएको अव थामा ऋणको दािय व ध क िदई जबरज ती .७५,०००।- िलएको देिखँदा
बेहोनु नपन हँदा आ नो नाम दताको ज गा रो का रा न ितवादीह म ये यी स तकुमार पनु र ेमबहादरु
निम ने भनी यी िनवेिदका अदालत वेश गरेको देिखँदा िव.क.अपहरण तथा शरीर ब धक गन गराउने कायमा
िनज सफा हात िलई अदालत वेश गरेको नदेिखने ।
संल न रहेको िमिसल संल न कागज र प रि थितज य
फै सलाबमोिजम िवगो भरी भराउका लािग माणह समेतबाट पिु हन आएकोले यी ितवादीह
रो का रािखएको घरज गा आ नो िनजी आजनको ब डा स तकुमार पनु र ेमबहादरु िव.क.ले अिभयोग
नला ने स पित हो भनी िनवेिदकाले दाबी िलएको भए दाबीबमोिजमको काय गरेकै देिखन आउने ।
पिन ती घरज गा िनजी आजनका हन होइनन् भ ने कुरा
ितवादीह बाट कुनै कारको गैरकानूनी
माणको मू याङकनका आधारमा ग रनु पन भएको र सामानह तथा हातहितयारह समेत बरामद भएको
सो त यगत कुरा रट े बाट हेन निम ने ।
अव था देिखँदैन । ितवादीह म ये स त कुमार पनु ,
अतः यी रट िनवेिदका दमय ती धान र ेम बहादरु िव.क., काश पनु , िकशोर राना मगरले
लेनदेन मु ाका ितवादी ततु मु ाका िवप ीम येका थानीय बाबरु ाम चौधरीको घरमा बम िनमाण गरेको
रमा के सी सासु बहु ारी भएको र ऋण खादा िनवेिदका भनी अनस
ु धान र अदालतसम पिन ितवादीम येका
र िनवेिदकाका जेठो छोरा र बहु ारी सिु नलिसंह धान र िकशोर राना मगरले बयान गरेको देिख छ तर पिन उ
रमा के .सी.समेत एकासगोलमै रहेको साथै िनवेिदकाको बयान िमिसल संल न माण कागजबाट पिु ट हनसके को
वृ ाव थाका कारण घरको यवहार चलाउने मु य देिखँदैन । कुनै पिन यि उपर अिभयोग दाबी गनु
यि िनवेिदकाको जेठो छोराबहु ारी भएको भ ने देिखन मा आफै ँमा अिभयोग पिु ट हने या त आधार ब न
आएको अव थामा िनवेिदकाले रो का रहेको घरज गा स दैन । अपहरण तथा शरीर ब धक ज तो फौजदारी
फुकुवा ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदनमा काठमाड कसरु मा कसरु मािणत हने गरी व तिु न ट त यगत
िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालत पाटनबाट आधारबाट कसरु मािणत हनु पन ।
लेनदेन मु ाको िवगोसमेतलाई िवचार गरी रो का रहेको
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
घरज गा फुकुवा गन निम ने भनी िविभ न िमितमा आरोिपत कसरु मािणत गन दािय व वादी नेपाल
गरेका आदेशह मा कुनै कानूनी िु ट रहेको नदेिखएको सरकारमा नै िनिहत रहेको अव थामा यी ितवादीह ले
र य ता कानूनबमोिजम भए गरेको कामकारवाहीबाट कसरु मा इ कारी रही बयान गरेको र ितवादीह ले गरेको
िनवेिदकाको स पितस ब धी हकमा आघात परेको भ न भिनएको कसरु मािणत गन गरी कुनै ठोस सबतु माण
निम ने हँदा िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी वादीतफबाट पेस गन नसके को अव थामा स तकुमार
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पनु र ेमबहादरु िव.क.बाहेकका यी ितवादीह अिनल भएको भ ने पिु गराउन सके को देिखँदैन । अनमु ान,
घत , ेम बढु ा, िकशोर रानामगर, काश पनु , िवण आशङ् का र स भावना ज ता मनोगत आधारमा कुनै
ब नेत, िजवन शाहलाई कसरु दार मा न सिकने अव था पिन यि आपरािधक कायमा संल न छ नै भनी
नदेिखने ।
िन कष िनका नु यायोिचत हँदैन । ितवादीह को कुनै
तसथ आरोिपत कसरु मा सबै ितवादीह को आपरािधक कायमा संल न रहेको देिखए िनजह को
संल नता रहेको नदेिखँदा ितवादीह अिनल घत , ेम संल नता संकिलत माणह बाट शङ् कारिहत
बढु ा, िकशोर राना मगर र आकाश पनु समेतलाई जनही िकिसमले पिु ट हन स नपु छ तर ततु मु ाको
कै द वष दईु र जनही .२५,०००।- ज रवाना गन गरी वारदातमा ितवादीह को संल नता रहेको त य वादी
सु दाङ िज ला अदालतबाट िमित २०६८।३।२३ प बाट वत र व तिु न माणह बाट पिु गराउन
मा भएको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखएकोले सके को नदेिखँदा यानस ब धी महलको १३(३) नं.को
के ही उ टी गरी ितवादी स तकुमार पनु र ेमबहादरु दायरािभ पछ भ नु यायसंगत देिखन नआउने ।
िव.क. लाई जनही कै द वष २(दईु ) र . २५,०००।माण ऐन, २०३१को दफा २५ बमोिजम
ज रवाना हने र अ य ितवादीह ले आरोिपत कसरु मा आरोिपत कसरु मािणत गन दािय व वादी नेपाल
सफाई पाउने भनी पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु ले िमित सरकारमा नै िनिहत रहेको अव थामा ितवादीले कसरु मा
२०६९।२।१७ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर इ कारी रही बयान गरेको र पनु रावेदकले गरेको भनी एको
हने ।
कसरु लाई मािणत गन गरी घटनाका स ब धमा प
इजलास अिधकृत: िदपे ितवारी
देिखजा ने सा ी लगायतका कुनै ठोस सबतु माण पेस
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभु म् । गन नसके को अव थामा यी ितवादीह लाई कसरु दार
४
मा न सिकने अव था नदेिखने ।
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
तसथ ितवादीह उ घटना वारदातमा
ड बरबहादुर शाही, ०६९-CR-०६५५, कत य यान, आ नो संल नता नरहेको भनी इ कारी रहेको र वादी
नेपाल सरकार िव. शि नाथ सहनीसमेत
प ले सो घटनालाई पिु गन सा ी सबदु लगायतका
वारदात घटना सािबत गनको लािग शङ् का कुनै ठोस सबतु माण पेस गन नसके को अव था तथा
हैन िक यस घटनालाई शङ् कारिहत िकिसमले यी ितवादीह को कत यबाट मृतकको मृ यु भएको
मािणत गन स नपु छ िकनिक शङ् काले कानूनी हो भ ने अ य वत माणबाट पिन देिखन खु न
मा यता पाउन नस ने । सम वारदात घटनाका नआएकोले कत य यान ज तो अपराधमा के वल शङ् का
स ब धमा जाहेरवालाले आ नो जाहेरी बेहोरामा हामी र र अनमु ानको भरमा कसरु दार ठहर गरी सजाय गनु
ितवादीह बीच बेला मौकामा पाउरोटी मू य िनधारण फौजदारी यायको सवमा य िस ा त ितकुल हन जाने
एवम् िब स ब धमा झगडा भए पिन हामीह एउटै देिखँदा ितवादी शि नाथ सहनी र सरु शे सहनीलाई
मल
ु क
ु को भएको, हा ो उ ोग यवसायसमेत एउटै भई अिभयोग दाबीअनस
ु ार यानस ब धी महलको १३(३)
र हा ो घर प रवारका यि ह बीच स ब ध रा ो भई बमोिजम ज मकै दको सजाय गरेको सु प देही िज ला
एकआपसमा िम ने गरेको भनी आ नो जाहेरी बेहोरामा अदालतको िमित २०६८।२।१८ को फै सला िमलेको
लेखाएको अव थासमेतबाट यी ितवादीह ले यान नै नहँदा उ टी गरी पनु रावेदक ितवादीह ले अिभयोग
मानस मको इिवलाग वा मनसाय रहेको होला भ ने कुरा मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहराई िमित २०६९।१।१७
िमिसल संल न माणह बाट नदेिखने ।
मा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट भएको फै सला िमलेकै
वादी प ले जाहेरवालासमेतका यि लाई देिखँदा सदर हने ।
अदालतमा उपि थत गराई बकप गराउँदासमेत यी इजलास अिधकृत: िदपे ितवारी
ितवादीह को कत यबाट नै मतृ क ब चु सहनीको मृ यु इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभु म् ।
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