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मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
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ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी मोित चौधरी
कायालय सहयोगी ी रामच खड् का

िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
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५
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इजलास नं. १
३
इजलास नं. १२
इजलास नं. २
४
इजलास नं. १३
इजलास नं. ३
५
इजलास नं. १४
इजलास नं. ४
२
इजलास नं. १५
इजलास नं. ५
३
इजलास नं. १६
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२
इजलास नं. १७
इजलास नं. ७
४
एकल इजलास
इजलास नं. ८
२
पूण इजलासमा पेस हने
इजलास नं. ९
१
ज मा
ज मा
३४
कूल ज मा

३४ + २० = ५४

३
२
२
२
२
२
३
१
२
१
२०

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७३, चैत – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

cjs@supremecourt.gov.np
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मोही
िन कासन म डल
संयु इजलास
३-६
उ ेषण / अशोककुमार बा कोटासमेत िव.
परमादेश पनु रावेदन अदालत, पाटन,
लिलतपरु समेत
सावजिनक
शंखर े समेत िव. नेपाल
बाटो खल
ु ाई औ ोिगक िवकास िनगमसमेत
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46.
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४५
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४५ - ४६
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48.
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49.
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39.

ii

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, चैत - १
पैतक
ृ स पि म ये अ य अंिशयारह को सहमित
पूण इजलास
म जरु ीमा अंिशयारम येकै यि ह लाई ह ता तरण
गनस ने देिख छ । साथै आ नो अंश हकजितमा
१
आफूखशु ी गन पाउने ।
मा. या. ी िव भर साद
मािहला छोरा ितवादी ह रच लाई
े , मा. या. ी
ई र साद खितवडा र मा. या. ी काशमान सा.िक.नं. १९१ म येबाट िक.नं. ११३८ े.फ.
िसंह राउत, ०६७-NF-००२६, अंश, पाँचक या ०-०-३-२ ज गा िमित २०४८।९।२८ मा हा.ब.बाट
जापितसमेत िव. ह रच जापितसमेत
हक ह ता तरण ग रिदएको र सो ज गामा न सा पास
मल
ु क
ु ऐन, अंश ब डाको १० नं. ले बाब,ु गरी घर िनमाण गरेको भ ने देिखन आएको छ । व ततु ः
आमा र लो नेलाई आ ना स तती, छोराछोरी र अंिशयारह म ये जेठा र मािहला छोराह लाई घर
ीमतीलाई इ जत आमदअनस
ु ार खान लाउन, िनमाण गरी बसोबास गन िपताले के ही ज गा िदएको
िश ा िद ा, वा योपचारको यव था ग रिदनु प ह छ । िपताले छोराह लाई बसोबासको लािग
पछ भनी घरको मूल यि उपर िज मेवारी तोके को आ नो सा.िक.नं. १९१ र १९२ बाट ज गा िदई अब
देिख छ । अंशब डा ग रिदँदा आ ना स पि तथा िपताको नाममा के वल िक.नं. १५५ े.फ. ०-६-३-१
सबै अंिशयारह जीयजीयैको अंश ग रिदनपु न र ज गा बाँक रहेको भ ने तायदाती फाँटवारीबाट देिखन
अंशब डा गदा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गरी आउने ।
िदनु भनी अंशब डाको १ र २ नं.ले यव था गरेको
अंशब डा गदा सबै अंिशयारह लाई बराबर
छ । पैतक
ृ स पि मा बाब,ु आमा, लो ने र ीमतीले हने गरी गनपन
ु ह छ । कितपय अव थामा सबै
जथाभावी गरी अंिशयारह म ये कसैलाई काखा स पि बाट बराबर िक.का. गदा यवहारमा िम दो
र कसैलाई पाखा रा ने गरी पैतक
ृ स पि को नहन पिन स दछ । यसैले स पि को मू याङ् कन,
बाँडफाँड र हक ह ता तरण गन निम दैन । यसो गदा े फल, बनोट, कृित आिद त यको आधारमा
बाबु आमाले आफूले पैतक
ृ वा वआजन जनु सक
ु ै यावहा रक हने गरी स पि को बाँडफाँड ग रिदनु
त रकाबाट आजन गरेको भए पिन स ततीको यायोिचत ह छ । साथै य तो कायले स पि को
लािग पैतक
ृ सरह ह छ भ ने कुरा पिन हे का रा नु उिचत यव थापन भई सबै अंिशयारह को यवहार
पदछ । साथै वृ ाव थामा पालनपोषण गन भ ने नाममा सि टन पु दछ । अंशब डाको महलको मु य मकसद
स ततीह बीचमा य पमा देिखने र महसस
ृ स पि को यायोिचत पमा बराबर
ु हने पिन पैतक
गरी भेदभाव गनसमेत निम ने ।
बाँडफाँड हनपु न ।
िदन पाउने जित अंशब डा नहँदै कुनै
बाबल
ु े बास थानको लािग हा.ब. ग रिदएको
वा नी, छोरा, एकासगोलका छोरी वा बहु ारीलाई र िनजकै सहमित म जरु ीमा पूरानो घर भ काई न सा
िलखत गरी िदएको जित पिछ अंशब डा गदा ब डा पास गरी घर िनमाण गरेको ि थितमा िनजह को
गनपदन
ु । जसले पाएको हो । उसले एकलौटी गरी खान आ नो िनजी यास आजनबाट गरेको य तो यवहार
पाउँछ । िदन नपाउने िदएको रहेछ भने पिछ ब डा गदा ख ब याउनु यायोिचत हँदनै । हा.ब. ग रिदएको
सोसमेत सबै स पि िमलाई ब डा ग रिदनपु छ भनी ज गामा हा.ब. ग रिदने िपताले आफूले घर िनमाण
ऐ. १९(५) नं. मा यव था गरेको पाइने हँदा उपयु
ग रिदएको भए वा सो घर िनमाणमा आिथक टेवा
कानूनी यव थाले बाबल
ु े िपता पख
ु ाको आजनको िदएको भए छोराह लाई ज गा हा.ब. ग रिदनपु न र घर
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बनाउन सहमित िदनपु न अव था नरहने ।
हने ।
बास थानको लािग िनजह ले पाउने इजलास अिधकृत: िवदरु का ले
अंशम ये कै के ही ज गा िपताले हा.ब. ग रिदएका क यटु रः अिमरर न महजन
र कुनै िलखतमा आमासमेतको म जरु ी भएको इित संवत् २०७३ साल असोज १३ गते रोज ५ शभु म् ।
देिखँदा य तो हा.ब. गरी ह ता तरण गन अंश
§ यसै लगाउको ०६७-NF-००२७, अंश,
ब डाको महलको १० र १९(३)(४) र (५) नं. ले
पाँचक या जापितसमेत िव. कृ णभ
बाधा परु याएको
पिन
दे
ि
खन
आउँ
द
न
।
अं
श
ब
डाको
जापित भएको मु ामा पिन यसैअनस
ै
्
ु ार
१९(५) नं.अनस
फै सला भएको छ ।
ृ स पि म ये के ही ज गा
ु ार पैतक
जमीन अंिशयार छोराह लाई हक ह ता तरण
२
गन िम ने र पिछ ब डा गदा य तो स पि मा. या. ी िव भर साद
े , मा. या.डा.
िमलाई ब डा गनु नपन कानूनी अव था रहेको पिन आन दमोहन भ राई र मा. या. ी सपना धान
देिख छ । यसबाट ितवादीह ले अंश छोडप र म ल, ०६७-NF-०००४, कुत िदलाई मोही
हा.ब.बाट ा गरेको ज गा सगोलको स पि मा िमसाई िन कासन, सदान द म डल िव. छत म डल
ब डा गन नभई ितवादीह ले पाएको भाग क ा गरी
िनवेदक िज ला सनु सरी डु ाहा गा.िव.स.
बाँक सगोलको स पि को अंशब डा हनु यायोिचत वडा नं. २(ग) िक.नं. ४३ को मोही रहेछ भ ने कुरामा
देिखने ।
कुनै िववाद देिखएन । िमिसल हेदा २०५६ सालको
सािबक िक.नं. १२५ को पैतक
स
पि
बाट
बाली िवषयमा ज गाधनी र मोहीबीच िववाद परेकोमा
ृ
पाउने अंश हक ितवादीह कृ णभ र ह रच ले सु भ.ु स.ु का. सनु सरीले बाली िदलाउने तर मोही
ा गरी यवहार िमलाइसके को हँदा सो सा.िक. िन कासन नहने ठहर्याई िमित २०५७।१२।९ मा
नं. १२५ बाट िनज ितवादीह ले पाउने अंश क ा फै सला गरेकोमा सो फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदन
गरी बाँक रहेको िक.नं. १५५ को घरज गामा िनज अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०५८।१२।१३ मा
ितवादीह कृ णभ र ह रच ले अंश पाउने भएको फै सला सदर हने ठहर्याई यस अदालत संय
अव था देिखन आउँदैन । तसथ िक.नं. १५५ को इजलासबाट िमित २०६२।१।२ मा फै सला भएको
घरज गासमेतबाट यी ितवादीह ले समेत अंश पाउने देिखने ।
ठहर्याएको हदस म यस अदालत संयु इजलासको
यहाँ िववाद २०५६ सालको बालीको
िमित २०६६।१२।१५ को फै सला िमलेको नदेिखँदा िवषयमा परेको देिखयो । जनु समयमा िववाद पर्यो सो
के ही उ टी भई सो िक.नं. १५५ े.फ. ०-६-३-१ को अव थामा भूिमसधु ार ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधन
घर ज गाबाट ितवादीह कृ णभ र ह रच ले अंश भइसके को अव था हँदा एक वषको बाली नबझ
ु ाएको
नपाउने ठहछ । प रणामतः ह रच का नामको िक.नं. भ नेस म आधारमा मोही हकबाट नै िन कासन गदा
१४६ र ११३८ को ज गा र सोमा रहेको घर तथा मोहीलाई कानून ारा द र यसै अदालतको मािथ
कृ णभ का नाममा रहेको िक.नं. १५४ र ११३७ को उि लिखत िनणय ारा संरि त हकबाट िनज वि चत
ज गा र सोमा रहेको घर अंशब डा नला ने भई ह रच
हन पु ने देिखँदा सो कुरा वीकारयो य भएन । तसथ
र कृ णभ को एकलौटी हक कायम रहने ठहछ । यस अदालतबाट २०६२ सालमा िनणय भएपिछ
सोबाहेकको अ य कुराका हकमा सु भ परु िज ला ग रएका मोही लगत क ालगायतका कायह िव मान
अदालतको िमित २०६०।१।८ को फै सला सदर गरेको कानून र ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत देिखँदा
यस अदालतको संयु इजलासको उ फै सला सदर मा यता पाउन स ने पिन नदेिखने ।
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उपयु आधार कारणह बाट िनवेदकलाई उपचारको यव था नभएको वा भए पिन य तो उपचार
िववािदत िक.नं. ४३ को ज गाको मोिहयानी अ भावकारी वा भावहीन देिखएको अव थामा
हकबाट िन कासनसमेत गन ठहर्याई पनु रावेदन मा ै कानूनी िववादको िन पणका लािग असाधारण
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०५९।८।२४ मा अिधकार े आकिषत हने हो । सव च अदालतलाई
भएको फै सला र सो फै सला सदर हने ठहर्याई यस दान ग रएको असाधारण अिधकार े को योग
अदालत संयु इजलासबाट िमित २०६२।१।२ मा मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहेका मु ाह को
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई २०५६ कारवाही रो ने वा य ता िवषयह मा कारवाही नै
सालको बाली िदलाउने तर मोही हक यथावत् रहने गन नपाउने गरी गन िम ने होइन । स ब ध िव छे द,
ठहर्याई भएको भूिमसधु ार कायालय, सनु सरीको जालसाजी, िलखत बदर, अंश चलनज ता सामा य
िमित २०५७।१२।९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर े ािधकारबाटै समाधान हने । िवषयमा असाधारण
हने ।
अिधकार े हण गरी ह त ेप गनु यायको मा य
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
िस ा तिवपरीत हन जाने ।
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
तसथ उि लिखत त य एवम् िववेिचत आधार
माण र कारणसमेतबाट जनु काय रोक पाउनका
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभु म् ।
लािग ततु रट दायर भएको हो । सो िवषय मातहत
संयु इजलास
अदालतमा िवचाराधीन रहेका अंश तथा स ब ध
िव छे दलगायतका सबै मु ाह को सु काठमाडौ ँ
१
िज ला अदालत तथा पनु रावेदन अदालतसमेतबाट
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश िनणय भइसके को देिखएकाले मागबमोिजमको आदेश
िम , ०७०-WO-०३४५, उ ेषण / परमादेश, जारी गन िनरथक हन जाने हँदा िनवेदन िजिकरबमोिजम
अशोककुमार बा कोटासमेत िव. पनु रावेदन अदालत, आदेश जारी गन आव यकता र योजन नै नरहेकाले
पाटन, लिलतपरु समेत
ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट खारेज हने
मातहत अदालतमा कारवाहीयु मु ाह मा ठहरेकाले यस अदालतबाट िमित २०७०।१०।१४ मा
बु नु पन माण नबिु झएको वा नबु नु पन माण जारी भएको अ त रम आदेश वतः िनि य हने ।
बझ
ु ी यायमा असर पन देिखएको अव थामा मा इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
मािथ लो अदालतबाट िनदश गनस ने ह छ । इित संवत् २०७२ साल चै १ गते रोज २ शभु म् ।
मातहत अदालतमा िवचाराधीन मु ाह मा साधारण
२
अिधकार े हण गरी यायको रोहबाट इ साफ गन स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
स बि धत अदालत वा याियक िनकाय वत रहेका शमा पौडेल, ०७२-CI-०६९८, सावजिनक बाटो
ह छन् । य तो िवचाराधीन मु ालाई नै असर पान खल
ु ाई पाऊँ, शंखर े समेत िव. नेपाल औ ोिगक
गरी बु नु पन माण बु न र िनणय गन नपाउने भनी िवकास िनगमसमेत
असाधारण अिधकार े हण गरी दायर हन आएको
वादीह ले िववािदत बाटोलाई बाटो देखाई
रट े ािधकारबाट बो न िम ने पिन नहने ।
बनाएको संरचना र िनजह ले उ बाटोमा ग ररहेको
कानूनी
को िन पणमा असाधारण भोगको िसलिसलामा कुनै िवरोध गरी कानूनी कारवाही
अिधकार े को योग गदा संिवधानले िनिद गरेका िनगमको तफबाट भएको देिखँदैन । य तै िववािदत
कुराह को अधीनमा रही गनपछ
ु । अ य वैकि पक बाटोबाहेक वादीह को अ य िनकास भएको भ ने पिन
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िवप ी िनयमको भनाई देिखँदैन । व ततु ः िववािदत ठहछ । सोहदस म ठहर्याउनु पनमा वादी दाबी पूरै
बाटोलाई बाटो मानी वादीह ले िनवाध पमा लामो नपु ने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
समयस म भोग ग ररहेको र यसैका आधारमा थायी २०७१।१०।१२ को फै सला उ टी हने ।
संरचना िनमाण गरेको तफसमेत िवप ी िनगमले इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
िवरोध नगरेको मा ै होइन । उ बाटो हँदै धारा, इित संवत् २०७२ साल फागनु ३० गते रोज १ शभु म् ।
िबजल
३
ु ी, टेिलफोन, ढल िनकास जडानसमेत भएको
भ ने देिखने ।
स.का.म.ु . या. ी सश
ीला
काक र मा. या. ी
ु
िववािदत बाटोको िनमाण नेपाल औ ोिगक गोपाल पराजुली, ०७०-CR-०१४४, सरकारी छाप
िवकास िनगम र होटल याक ए ड यितबीच िमित द तखत िकत, नेपाल सरकार िव. वीरबहादुर तामाङ
२०३१।१२।३१ मा स प न स झौताअनस
ितवादी बीरबहादरु तामाङले सवारीचालक
ु ार भएको र
सो समयदेिख नै उ बाटो पनु रावेदक वादीह समेतले अनमु ितप िलनका लािग जानकार यि लालकाजी
उपभोग गरी सो बाटोलाई िक ला कायम गरी थायी गु ङको सहयोग िलएको भनी मौकामा अिधकार ा
संरचना िनमाण गरी सो बाटो हँदै धारा, िबजल
ु ी, अिधकारी तथा अदालतको बयानमा उ लेख गरेको
टेिलफोन, ढल िनकास जडानसमेत भएको भ ने पाइ छ । म तथा यातायात यव था कायालयबाट
देिख छ । उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार ३० ०६-०८५१३५ नं. को अनमु ितप सज
ु नबहादरु
वषभ दा बढी अथात् सारभूत पले लामो समयस म े का नाममा िमित २०६४।२।१० मा जारी भएको
ते ो प अथात् वादीह ले उपभोय गरी यसैको भनी खल
ु ाई पठाएको पाइयो । िनज ितवादीले
आधारमा थायी संरचना िनमाण गराई िनवाध पमा लालकाजी गु ङलाई .३,५००।– िदएको र िनजले
उपभोग गद आएको उ बाटो िनकासलाई थु नु वा नै सो लाइसे स बनाई याइिदएको भनी अिधकार ा
रो नु कानूनिवपरीत हन जाने ।
अिधकारी तथा अदालतसम बयान गरेको देिख छ ।
ततु मु ामा िववािदत बाटोको वािम वको ितवादीले यातायात यव था कायालयमा उपि थत
स ब धमा िववाद नभई उ बाटो यी पनु रावेदक भई मोटरसाइकलको लािग िलिखत तथा ायल
वादीह ले लामो समयस म िनर तर पमा भोगचलन परी ा िदएको भनी उ लेख गरे पिन सो परी ा
गरेको आधारमा उ बाटोमा Third Party Right िदइसके पिछ उ कायालयमा आफै ँ उपि थत भई
िसजना हन स दैन भ न िम ने नदेिखँदा उ बाटोमा लाइसे स बनाएको भ ने देिखएन भने ितवादीसँग
वादीह को भोगािधकारको हक सिु नि त हने ।
भएको सवारीचालक अनमु ितप मा कार िजपसमेतको
तसथ
मािथ
िववेिचत
आधार अनमु ित ा गरेको भ ने देिखँदा सो सवारीचालक
कारणसमेतबाट ज गाधनीको हक टुटाई निलएको अनमु ितप िकत रहेछ भ ने पिु हन आउने ।
कारणले य तो संरचना र सोसँग स ब िनकास
ितवादीको सँगसाथबाट िकत सवारीचालक
नै अवरोध गन मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको ३ अनमु ितप बरामद भई आएको भए पिन सो
नं. बमोिजम कानूनस मत एवम् यायोिचत हने अनमु ितप बनाउन सहयोग मािगएका यि ले
देिखँदैन । एकपटक बाटोको पमा योग गन नरोक स कली अनमु ितप भनी िदएको हँदा िव ास गरी
योग गन िदई े ता पज
ु ा आिदमासमेत बाटो िलएको भनी ितवादीले बयानको ममा खल
ु ाएको
जनाइसके को अव थामा यसको िवपरीत बाटो कायम पाइ छ । सवारीचालक अनमु ितप िलनु परेका यि
नरा न पिन निम ने हनाले वादीह ले जनु पमा भोग सो स ब धमा अनिभ रहेको अव थामा जानकार
ग ररहेको बाटो हो । सोही पले बाटो योग गन पाउने यि सँग सहयोग िलन िम दैन भ न सिकएन । तर
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ितवादी यातायात कायालयमा उपि थत भएपिछ बयान गदा कसरु मा इ कार रहेको भ ने ितवादीको
कायालयबाट स पूण ि या पूरा गरी सवारीचालक िजिकरका स ब धमा िवचार गदा कसरु ग रसके पिछ
अनमु ितप िलनपु नमा सो नगरी कायालयिभ नगई कसरु वीकार नगरेकै आधारमा मा ै सफाइ
अ य यि लाई पैसा िदएर सवारीचालक अनमु ितप िदनपु छ भ न फौजदारी कानून र फौजदारी यायको
बनाउन लगाएको भ ने देिखँदा ितवादी िनद ष रहेछन् िस ा तले वीकार गदन । कानूनले िनषेिधत काय गरी
भ न सिकने अव था नदेिखने ।
सके पिछ कानूनले तोके को सजायको भािगदार हनु नै
य िप सवारीचालक अनमु ितप मा रहेको पदछ । कसरु गरेकामा सािबत हनु वा इ कार रहनल
ु े मा ै
द तखत स कली वा िकत के हो ? भ ने एवम् सो कसरु मािणत हने होइन । कसरु ख डन वा मािणत
अनमु ितप मा लागेको शाखा अिधकृतको छाप गनका लािग पिु गन ठोस माणको ज रत पदछ ।
िकत हो वा स कली के हो ? भ नेतफ अनस
ु धान ितवादीको सँगसाथबाट लागु औषध खैरो हेरोइन
नै नभएको अव था र सहयोग िलइएका यि लाई २६.५ ाम बरामद भएको भ ने हरी ितवेदन तथा
िकत अनमु ितप बनाइिदन अ ाएको भ ने पिु हन बरामदी मचु ु काबाट देिख छ भने बरामदी व तु लागु
नआएको अव थामा िनजलाई िकत कागजको ९ र औषध हेरोइन हो भ ने परी ण ितवेदनबाट खु न
१२ नं. बमोिजम पूरा सजाय हनपु छ भ ने वादी नेपाल आएको छ । य तो अव थामा कसरु गरेकामा इ कार
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन रहेको भ ने मा आधारमा पनु रावेदक ितवादीले
भने यस अदालतबाट ततु मु ामा िन सा दान कसरु बाट सफाइ पाउँछन् भ न िम ने देिखन
गदा िलइएको आधार माणसँगसमेत सहमत हन नआउने ।
सिकएन । तसथ पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
मेरो सँगसाथबाट लागु औषध बरामद
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
भएको होइन । हरीले फसाउन य तो झठु ा आरोप
अतः उि लिखत त य, िववेिचत आधार र लगाएको भ ने पनु रावेदकको िजिकर रहेकोमा
माणबाट ितवादी बीरबहादरु तामाङलाई मितयार हरीले िनजलाई झठु ा आरोप लगाउनु पनस मको
कायम गरी मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको ११ नं. िनजह सँग ितवादीको पूविचनजान र रसइवी रहेको
बमोिजम आधा सजाय हने हँदा .२५।- ज रवाना भनी खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । कुनै िचनजान पिन
र ६ (छ) मिहना कै द सजाय हने ठहर गरी काठमाडौ ँ नभएका र नाग रकको सरु ाका लािग खिटएका हरी
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर ठहर गरी कमचारीले अनाहकमा बाटोमा िहँड्दै गरेका बेकसरु
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।२।२ मा यि लाई प ाउ गरी कसरु लगाउँदै िहँड्छन् भ ने
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी कुरा उिचत माण िवना शङ् का गनु यायस मत
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हँदैन । तसथ यी ितवादी कसरु दार होइनन् िक
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
भ ने शङ् का गनपन
ु कुनै आधारस म नभएको हँदा
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
पनु रावेदक ितवादीलाई कसरु दार ठहर गरी भएको
४
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी भ न निम ने ।
गोपाल पराजुली, ०७१-CR-१४००, लागु औषध
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
खैरो हेरोइन, िजरे भ ने स तोष गु ङ िव. नेपाल १२ मा कुनै यि को साथमा कुनै लागु औषध फे ला
सरकार
परेमा य तो लागु औषध िनजले कानूनबमोिजम ा
अिधकार ा अिधकारी एवम् अदालतमा गरेको वा राखेको हो । भ ने कुराको माण िनजले पेस
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गनपन
ु र य तो माण पेस गन नसके मा र अ यथा िजिकर िलएकै आधारमा अदालतले सजायबाट छुट
मािणत भएमाबाहेक िनजले उ ऐनअ तगत िदँदा समाजमा पनु ः आपरािधक गितिविधले य
सजाय हने अपराध गरेको मािनने छ भ ने प पमा पाउन स नेतफसमेत ि परु याउन
्
ु पन हन जाने ।
यव था भएको पाइ छ । तर ततु मु ामा पनु रावेदक फौजदारी कानूनले अनस
ु धान तथा अदालतको काम
ितवादीले आ नो सँगसाथबाट लागु औषध बरामद नै कारवाहीमा सहयोग गरेको अव थामा अिभयु ले
नभएको भनी िजिकर िलए पिन िनजको सँगसाथबाट सजायमा छुट पाउन स छ भनी राखेको ावधानको
बरामद भएको व तु लागु औषध खैरो हेरोइन देिखएको उ े य योजनाब पमा गरेको मानवता िव को
भ ने परी ण ितवेदनबाट खु न आएको देिखँदा जघ य अपराधका दोषीलाई समेत सजायमा छुट
पनु रावेदक ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनपु छ भ ने नभई पूव रसइवी र योजना नबनाई
पाउन स ने नदेिखने ।
कसैको ह या हन गए वा कुनै गैरकानूनी काय हन
अतः मािथ िववेिचत त य, माण गएको अव थाका अिभयु लाई सजायमा के ही छुट
आधारसमेतबाट ितवादी िजरे भ ने स तोष िदने भ नेस म हने ।
गु ङलाई अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
सु काठमाडौ ँ िज ला अदालतको फै सलालाई उ टी १३(१) नं. मा “धार भएको वा नभएको जोिखमी
गरी पनु रावेदक ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम हितयार गै ले हानी रोपी घोची यान मारेमा
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ जितजना भई हितयार छाडेको छ उतीजना यानमारा
(१) (छ) (२) अनस
ु ार दश (१०) वष कै द र पचह र ठहछन् । सव वसिहत ज मकै दको सजाय गनपछ”
ु
हजार पैयाँ ( . ७५०००।-) ज रवाना हने ठहर गरी भ ने यव था छ । सो यव थाबमोिजम ततु मु ामा
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।९।२० पनु रावेदक ितवादीले मतृ कलाई मान मनसायले
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक घरदेिख झोलामा च कुसमेत बोक सनु सान र एका त
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
थानमा पगु ेपिछ अगािड िहँिडरहेका यि लाई
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
पछािडबाट अचानक धा रलो च कु हार गरी ह या
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
गरेको अव था देिख छ । य तो अव थामा अपराध
५
गरेकामा सािबती बयान िदएको हँदा सजायबाट छुट
स.का.म.ु . या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी पाउनपु छ भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
ओम काश िम , ०६८-CR-१४००, कत य यान, िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
भ े कामी िव. नेपाल सरकार
अतः मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था
फौजदारी मु ामा मनसाय त वलाई िवशेष तथा माणका आधारमा पनु रावेदक ितवादीलाई
हे रनु पछ । मनसायसिहत गरेको आपरािधक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं.
काय र मनसायिबना गरेको आपरािधक कायलाई बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी भएको
छु ाछु ै पमा हेनपन
ु ह छ । फौजदारी कानूनमा सु अदालतको फै सलालाई सदर ठहर्याई पनु रावेदन
मनसायसिहत गरेको आपरािधक कायलाई जघ य अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित २०६८।९।२६ मा भएको
अपराधको पमा हे र छ र हे रनु पिन पछ । कसैको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
ह या गन पूवयोजना बनाई ह या गरेपिछ अपराध ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
गरेमा सािबती बयान िदएकै आधारमा अदालतलाई इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
सहयोग गरेको हँदा सजायमा छुट पाउनु पछ भनी इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
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टाउकोमा पवु योजनाअनस
ु ार काठको िकलाले हानेपिछ
इजलास नं. १
मतृ क जब जमीनमा ढले त प ात् मलाई बचाउ भ ने
ममा यी ितवादीह समेतले ला ाले छातीमा समेत
१
हानी ढुङ्गाले मख
ु मा समेत िहकाई पासिवक त रकाले
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज िवजयकुमारलाई मारेको त यमा यी ितवादीह
जोशी, ०६९-CR-०६४५, ०६४६, ०७१-RC- अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा समेत बयान गदा
०१२४, कत य यान, कुमार बुढा िव. नेपाल सरकार, सािबत रही बयान गरेको देिख छ । ितवादीम येको
ितलमान पुनसमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार ितल साद पनु ले िनज मतृ कलाई म ितल साद पनु ,
िव. सुरशे िव.क.समेत
अजनु िव.क., सरु शे िव.क., ितलमान पनु र कुमार बढु ा
ितवादीम येका
ितल साद
पनु ले गरी ज मा ५ जनाको संल नतामा मारेका हौ ँभ नेसमेत
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा मेरो घर यहोराको गरेको बयानसमेतबाट ितवादीह को
छाउनु पन भएकोले िमित २०६६।१।३ गतेका िदन कत यबाट नै मतृ कको मृ यु भएको मािणत भइरहेको
पम मागी घर छाइसके पिछ म र सरु शे िव.क. भई छ । मतृ कलाई डालिवङ भ ने ओडार गफ
ु ामा गाड् न
र सी खाइरहेका बेलाकुमार बढु ा नाम गरेको मेरो ला दा ह का ह का ास िलइरहेकोमा ितवादी सरु शे
भदै नाता पन हामीलाई खो दै आए र हामीलाई िव.क.ले मतृ कको घाँटीमा खु ाले िथचेर मार्यो ।
िवजयकुमार पनु ले बगाले बढु ाको घरमा मंगल िव.क. यसपिछ खाडलमा हालेर माटोले परु क
े ा हौ ँभनी अजनु
र चेतबहादरु बढु ालाई अनाव यक िनहँ खोजी कुटिपट िव.क. समेतका ितवादीह ले लेखाइ िदएको बयान
गरी रहेको छ । िनजलाई ठीक पानपछ
ु । िनजलाई कागजसमेतबाट िवजयकुमार पनु लाई मारी खा टोमा
आज मारौ ँ भनी भनेपिछ हामीसमेत गई िवजयकुमार गाड् नेस मको कायमा यी ितवादीह समेतको पूण
पनु : िपसाब गन बािहर आएको बेला अजनु िव.क. संल नता रहेको देिखएको हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम
ले पिहलो योजनाबमोिजम काठको िकलाले हानेर हने सजाय नै मनािसब हने देिखएकोले घटी सजाय
ढालेपिछ हामीले समेत कुटिपट गरी ढुङ्गाले समेत ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन
हानी मारी गाडेका हौ ँ भनी बयान गरेको र ितवादी िजिकरसँग पिन सहमत हन नसिकने ।
कुमार बढु ाले अिधकार ा अिधकारसम बयान
तसथ, िकटानी जाहेरी दरखा त,
गदा ितल साद पनु कै बयानलाई समिथत हने गरी घटना थल मचु ु का, लास जाँच कृित मचु ु का,
बयान गरेको र अदालतमा समेत बयान गदा ितवादी शव परी ण ितवेदन, वादी प का सा ी गीता
अजनु िव.क.लगायतका यि ह ले िवजय कुमारलाई बढु ासमेतले अदालतमा गरेको बकप र ितवादीह ले
काठको िकलाले टाउकोमा िहकाई ढालेपिछ ला ा अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतमा गरेको
र ढुङ्गाले समेत हानी मादास म वारदात थलमा नै सािबती बयानसमेतका िमिसल संल न माणह को
रहेको कुरामा सािबत रही बयान गरेको समेतका िमिसल आधारमा पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट भएको
संल न आधार माणबाट यी ितवादी कुमार बढु ाको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
समेतको संल नता रहे भएको देिखएबाट िनजको
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
योजनाकार नभएको र मानमा संल न नभएकोले सफाइ ितवादी अजनु िव.क., ितल साद पनु , सरु शे िव.क. र
िदलाई पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन ितवादी ितलमान पनु लाई यानस ब धीको महलको
नसिकने ।
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै द तथा अका ितवादी
ितवादी अजनु िव.क. ले िवजय कुमारको कुमार बढु ालाई ऐ. महलको १३(४) नं. अनस
ु ार
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ज मकै दको सजायसमेत हने ठहर गरी कुम िज ला पिु भई यी ितवादी य गोिव द बढु ा र बस त भ ने
अदालतबाट िमित ०६८।१।९ मा भएको फै सला सदर कमलबहादरु ऐडीसमेतको घटना वारदातमा य
हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित संल नता रही िनज दवु ै जनालाई यानस ब धीको
२०६९।१।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादी कुमार बढु ा, ितल साद ठहर गरी र .४,९९,६४०।- मू य बराबरको
पनु र ितलमान पनु को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने । डाँकासमेत गरेको ठहर गरेको सु डो पा िज ला
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
अदालतको िमित २०६९।६।३ को फै सला सदर
क यटु र: अिभषेककुमार राय
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, जु लाबाट िमित
इित संवत् २०७२ साल काि क १० गते रोज २ शभु म् । २०७०।५।२७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
२
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार र
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश पनु रावेदक ितवादी बस त भ ने कमलबहादरु ऐडीको
िम , ०७०-CR-१५५५, १६३१, ०७२-RC- पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
००७१, खनु डाँका, नेपाल सरकार िव. गोिव द इजलास अिधकृत: ितथराज भ
बुढासमेत, कमलबहादुर ऐडी िव. नेपाल सरकार, क यटु र : मि दरा रानाभाट
नेपाल सरकार िव. गोिव द बुढा
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् ।
ितवादीह लाई सव वसिहत ज मकै दको
३
सजाय भइसके कोले डाँकातफको थप कै द र ज रवाना मा. या. ी सश
ीला
काक
र मा. या. ी ओम काश
ु
ग ररहनु पन अव थासमेत नदेिखँदा वादी नेपाल िम , ०७०-CR-०७५४, ०७१-CR-१३११,
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग पिन सहमत हन कत य यान, भ कला पुन िव. नेपाल सरकार, दीपक
नसिकने ।
ख ीसमेत िव. नेपाल सरकार
िमिसल संल न मतृ कह को फोटो हेदा
वारदातप ात् फरार भएका दीप वली र
शरीरको िविभ न भागमा धा रलो हितयारले हानी, दीपक ख ीले सो िदन पावती बराललाई जबरज ती
काटी, घोची, िवभ स त रकाले घाउचोट पारेको करणी गरेप ात् जब दीप वलीले पावती बराललाई
देिख छ । जो कायले मतृ कको घटना थल लास मान मनसायले आँसीले िहकाउन थालेपिछ बचाउको
जाँच मचु ु कासमेतसँग मेल खाएको पाइयो । जाहेरी लािग मेरो शरीरमा टाँिसन आउँदा मैले मेरो िस टुङ
दरखा त, ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र खवु ाउने तै ँ होस् भनी आ नो हँिसयाले िनजलाई
अदालतसम गरेको बयान, घटना िववरण कागज हानेको हँ भनी लेखाई िदएकोबाट १६ वषक एउटा
गन मािनसह को अिधकार ा अिधकारी र अवला बािलकालाई जबरज ती करणी गदा ितवादी
अदालतमा गरेको बकप समेतबाट मतृ कह को भ कला आफू पिन एक मिहला भएको कारणबाट
मृ यु ितवादीह कै कत यबाट भएको पिु हन उ घिृ णत काय गनबाट िनजह लाई रो नक
ु ोस ा
आएको देिखँदा पनु रावेदन अदालत, जु लाले गरेको कुनै लाज नमानी मतृ कलाई भइरहेको पीडाको कुनै
फै सलालाई अ यथा भ न सिकने अव था नभई महसस
ु नै नगरी जबरज ती करणी गरेप ात् मतृ कको
िमलेकै देिखन आउने ।
टाउकोमा र ढाड मख
ु र िचउँडोमा आँसीले हानेको
अतः उि लिखत त य एवम् िववेचनासमेतको भनी अिधकार ा अिधकारीसम लेखाएको कुरालाई
आधारमा मतृ क सोनाम या पा लामा र सोनाम तु डुप दबाबमा आएर लेखाएको भनी मा न सिकने अव था
गु ङको धा रलो हितयार योग गरी ह या भएको देिखँदनै । ितवादी भ कला आफूले कुनै दबाबमा
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नआई शारी रक तथा मानिसक पले व थ रहेक , भनी िव ास गन कुनै त ययु आधार माण िमिसल
ितवादी भ कलाले सरकारी विकलको रोहबरमा सामेल नहँदा ितवादीह लाई ज मकै दको सजाय
सो कुरा य गरेको सो बयान अ यथा पिु गन हने । ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट भएको
नसके को अव था कागज माणबाट देिखएकाले यी फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादीह कै कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको पिु
अतः उि लिखत त य एवम् िववेचनासमेतको
हन आउने ।
आधारमा ितवादीह दीप वली, दीपक ख ी,
ितवादी दीप वली र दीपक ख ी िनद ष भ कला पनु सँग िमली मतृ क पावती बराल कुिटडाँडामा
भएको अव था रह यो भने वारदातप ात् फरार बा ा चराउन गएको अव थामा दीप वली र दीपक
हनपु न अव था िथएन । आफू बेकसरु भए सो मािणत ख ीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरी सोही कारण
गन भार स बि धत प कै हने । माण ऐन, २०३१ को हरीमा के स ह छ भ ने डरले मतृ कलाई यही ँ मानपछ
ु
दफा २७ को यव थाअनस
ु ार आ नो िनद िषताको भनी त काल योजना बनाई यी तीनैजना ितवादीह ले
कुनै माण ितवादीह ले अदालतसम
ततु घाँस दाउरा गन लगेको हँिसयाले पावतीलाई समाई
गन स नु भएको छै न । अदालतमा उपि थत भई घोची काटी ह या गरेको भ ने पिु हन आएकोले
कसरु मा इ कार रही बयान गरेकै आधारमा घटना, िनज ितवादीह लाई ज मकै द हने सजाय ठहर गरी
प रि थित र प रणामको िवचार गदा सो कुरालाई मा ै पनु रावेदन अदालत, सख
ु तबाट िमित २०७०।२।२६
माणमा िलई िनजह िनद ष हन् भ न स ने अव था मा र िमित २०७१।९।२१ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदैन । सहअिभयु भ कला पनु ले आफू कसरु मा देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीह को पनु रावेदन
सािबत भई यी ितवादीह ले २/२ पटक पावती िजिकर पु न नस ने ।
बराललाई जबरज ती करणी गरेका हन् । त प ात् इजलास अिधकृत: ितथराज भ
पिु लसले लैजा छ भ ने डरले मारेका हौ भनी
ँ
प पमा क यटु र: अिभषेककुमार राय
खल
ु ाई िदएबाट समेत यी ितवादीह को िमलेमतोमा इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् ।
पावती बरालको १६ वषकै किललो उमेरमा िनजका
हातखु ा र टाउको यापी जबरज ती करणीज तो
इजलास नं. २
घिृ णत काय गरी पासिवक त रकाले गरेको ह यालाई
िमिसल संल न आधार माणह को मू याङ् कन एवम्
१
सह ितवादी भ कला पनु को आँसीसमेत बरामद मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
भइरहेको अव थाबाट ितवादीह को पनु रावेदन गोपाल े , ०७२-WH-००७५, ब दी य ीकरण,
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
सिनराम चौधरीसमेत िव. भ पुर िज ला अदालसमेत
मौकामा कागज गन नवराज पनु , भीमबहादरु
मल
ु क
ु ऐनअ तगतको चोरीस ब धी अपराध
पनु मगर, ओमबहादरु घत , िडससरा बराललगायतका र आव यक व तु संर ण ऐनअ तगतको अपराध दवु ै
यि ह का भनाई मतृ कको िमिसल सामेल रहेको छु ाछु ै िनकायबाट हे रने सरकार वादी फौजदारी
फोटो, लासजाँच कृित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन मु ा हन् । मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलअ तगत च ने
र बरामद भएको भ कला पनु को आँसीलगायतका मु ा स बि धत िज ला अदालतको े ािधकारिभ
िमिसल संल न सबदु माणह ले ितवादी भ कला पदछ । तर, अव यक व तु संर ण ऐन, २०१२ अनु प
पनु ले मौकामा ग रिदएको बयानलाई थप पु ट् याई च ने मु ा सोही ऐनको दफा ९ अनु प मख
ु िज ला
गरेको अव थासमेतबाट यी ितवादीह िनद ष हन् अिधकारीको े ािधकारिभ पदछ । अलगअलग छु ै
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अि त व रहेका चिलत कानूनबमोिजम कसरु हने शासन कायालय, भ परु मा िमित २०७१।७।३ मा
अपराधका स ब धमा तत्तत् चिलत कानून लागू मु ा दायर भई थनु छे क आदेशबाट माग भएको धरौटी
हने भई उ कानूनले अिधकार े िनधारण गरेका िनवेदकह ले ितन बझ
ु ाउन नसक मु ा पपु का लािग
िनकायह बाट िववाद िन पण हने नै हँदा चोरीको िनवेदकह कानूनबमोिजम हाल थुनामा रहेको देिखँदा
अिभयोगमा भ परु िज ला अदालतमा मु ा चलेको िवप ीह का नाममा ब दी य ीकरणको आदेश
र आव यक व तु संर ण ऐन, २०१२ अ तगतको जारी हने अव था नदेिखएकोले ततु रट िनवेदन
कसरु मा िज ला शासन कायालय, भ परु मा मु ा खारेज हने ।
चलेको देिखयो । आव यक व तु संर ण ऐन, २०१२
यसै स दभमा िमित २०७१।६।७ गते र
को दफा २(क) अनु प टेिलफोनसँग जडान हने तार िमित २०७१।६।११ गतेको वारदातको िवषयमा
आव यक व तिु भ ै परेको देिखयो । यसै ऐनको दफा िज ला अदालतमा दायर भएको टेिलफोन तार चोरी
३ ले आव यक व तु चोरी गरेकोमा ऐन सवालले हने मु ा िज ला अदालतबाट फै सला भई सो फै सलाउपर
सजायको थप िबगो र िबगोबमोिजम द ड ज रवाना वा पिन ितवादीको पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत,
दवु ै हने । यव था गरेको देिख छ । यसरी साधारण पाटनबाट समेत फै सला भइसके को अव थामा समेत
चोरी र आव यक व तक
ु ो चोरी कसरु को सनु वु ाइ सोही िमितको वारदातबाट सिृ जत आव यक व तु
दईु फरक िनकायबाट हने र फरकफरक सजाय हने संर ण ऐन, २०१२ अ तगतको मु ा िज ला शासन
र आव यक व तक
ु ो हकमा थप िबगो र िबगोबमोिजम कायालय, भ परु मा दायर भई उ कायालयले
द ड ज रवाना वा दवु ै सजाय हँदा यी दईु फरकफरक िमित २०७१।७।४ मा थनु छे क आदेश गरेको मु ामा
कसरु हन् । उदाहरणको लािग कसैले कसैको ब दक
ितवादीको पमा रहेका िनवेदकह सँग माग गरेको
ु
वा पे तोल चोरी गदछ भने एउटा चोरीमा मु ा च छ कायालयले धरौट ितनु बझ
ु ाउन नसक थनु ामा रिहरहनु
भने हातहितयार खरखजाना मु ा पिन च ने ह छ । परेको संवेदनशीलतालाई उ मु ा हेन िनकायले
य तैगरी ब दक
ु िलई डकै ती भएकोमा डाँका मु ा वेवा ता गरी यितका लामो समयस म मु ाको सा ी
चलाइ छ भने हातहितयार मु ा पिन चलाइ छ । तसथ माण बु नेसमेत कुनै पिन काय स पादन गरेको
कुनै कसरु गदा दईु वा बढी कानूनको कसरु भई तीनको देिखँदनै । यसरी सबतु माण बझ
ु ी अंग पिु गसके को
मु ा फरकफरक अड् डा वा अदालतबाट सनु वु ाइ हनपु न थनु वु ाको मु ामा कुनै कारवाही नगरी क रब क रब २
फरकफरक िनकायको अिधकार े को प रिधिभ पन वषस म मािनसलाई थनु ामा रा ने कायलाई कुनै पिन
भएको अव थामा ि या एउटा मा भयो भनी िविभ न ि ले औिच यपूण मा न िम दैन । तसथ, यो आदेश
ऐनले िनधा रत गरेको कसरु र सोबाट हने सजायबाट ा गरेको एक मिहनािभ मु ामा थप बु नपु न माण
उ मिु हन नस ने ।
भए बझ
ु ी मु ाको िनणय गरी िनणयको जानकारी यस
नेपाल टेिलकमको टेिलफोन तार चोरी मु ामा अदालतमा पठाउनु भनी िज ला शासन कायालय,
िनवेदकह का िव भ परु िज ला अदालतमा चोरी भ परु का नाममा िवशेष आदेश जारी हने ।
मु ा चली उ अदालतको फै सलाले चोरीको अपराध इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
ठहर गरी सो स ब धमा िनवेदकह को पनु रावेदन परी क यटु र: मि दरा रानाभाट
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट समेत िनवेदकह लाई इित संवत् २०७३ साल साउन १२ गते रोज ४ शभु म् ।
कै द तथा ज रवाना सजाय गन गरी फै सला भइसके को
२
देिखए तापिन सोही वारदातबाट आव यक व तु मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
संर ण ऐन, २०१२ अ तगतको कसरु मा िज ला चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-००६२,
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ब दी य ीकरण, धमबहादुर थो ाको हकमा वाङ् गेल िवचार गदा िभिडयो ि लपबाट िनवेदक वारदात थलमा
थो ा तामाङ िव. िज ला हरी कायालय, रसुवा, देिखएकोबाट घटनामा िनवेदकको संल नता के कित
धु चेसमेत
हदस म भए नभएको िवषय अनस
ु धानपिछ ा
अमानवीय
कायको
ङ
माणबाट देिखने कुरा हो । अनस
ृ ् खलाव
ु धान पूरा नहँदै
योजना व प िमित २०७३।१।४ गते मतृ क तल
ु ु िभिडयो ि लपबाट देिखएका आरोिपत यि लाई
साक लाई घरदेिख बोलाई लगी र सीसमेत सेवन गराई अिधकार ा अिधकारीले छोड् ने ि थित रहँदनै ।
कुटिपट गरी स लाघारी बनमा खाडल खनी िजउँदै ब दी य ीकरणको िनवेदनबाट थनु ामा राखेको काय
खाडलिभ राखी माटो ढुङ्गाले चापी यान मारेको र ि या िमलेको छ, छै न भ ने हे रने हो, िववादको
देिख छ । गाउँभ रका मािनस ज मा भएको भीडभाड त यिभ वेश गरी सबतु माणको मू याङ् कन गरी
ठाउँमा को को उपि थत िथए भनी त काल यिकन ठीक छ, छै न भनी िनणय ग रने होइन । जाहेरवालाको
गन नस ने कुरालाई अ यथा भ न िम दैन । मतृ क पित तल
ु ु साक िथङमािथ बो सीको आरोपमा
तल
ु ु साक लाई मलमु खवु ाउनेसमेतका अमानवीय अमानवीय काय भइरहेको थानमा िनवेदक
काय गन समयमा रेकड भएको िव तु ीय साम ी मौजदु रहेको त यमा िववाद नभएको र िनवेदकको
(िभिडयो ि लप) को पिछ अ ययन गदा िनवेदक पिन उपि थित संयोगको हो वा बदिनयतको हो भ ने
घटना थलमा उपि थत रहेको भनी पिहचान भएको कुरा अनस
ु धानपिछ मु ाको कारवाहीको ममा
देिखने ।
साधारण
े ािधकारअ तगतको अिधकार ा
उ अमानवीय काय भएको ठाउँमा िनकायबाट िन पण हने िवषय हो । साधारण
उपि थत नभएको भनी िनवेदनमा िनवेदकले िजिकर े ािधकारअ तगत थािपत िनकायले कानूनले दान
िलए पिन मतृ क लासको दाहसं कार गन लैजाने गरेको िसमािभ रहेर काम गन नपाउँदै मािथ लो
िसलिसलामा िनवेदक पिन सो ठाउँमा मौजदु ा रहेको अदालतबाट ब दी य ीकरणको िनवेदनबाट आदेश
त यलाई अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा गदा त लो अदालतको अिधकारमा ह त ेप हन
िनजले वीकार नै गरेको देिख छ । िनवेदकको सोही जा छ । अनस
ु धान नै पूरा नभएको र मातहत िनकायमा
उपि थितलाई आधार बनाई िनवेदकउपर िकटानी िवचाराधीन रहेको िवषयमा मु ाको िवषयव तिु भ
जाहेरी परेपिछ िनजको संल नता छ, छै न भ ने वेश गरी ब दी य ीकरणको ततु िनवेदनबाट
िन पण गनको लािग कानूनबमोिजम अनस
ु धान ह त ेप गन िम ने देिखन नआउने हँदा ततु रट
गन अिधकार ा िनकाय िज ला हरी कायालयले िनवेदन खारेज हने ।
िज ला अदालतबाट िहरासतमा रा न अनमु ित िलई इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
याियक िहरासतमा राखी मु ाको अनस
ु धान कारवाही क यटु र: अिभषेककुमार राय
अगािड बढाएको देिख छ । अदालतको अनमु ित िलई इित संवत् २०७३ साल असार १६ गते रोज ५ शभु म् ।
फौजदारी मु ाको अनस
३
ु धान गनु अिधकार ा
िनकाय र अिधकारीको कत य हो । कानूनले तोके को मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
ि या पूरा गरी अिधकार ा िनकायबाट भएको शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१५५३, कत य यान,
कामकारवाहीबाट िनवेदकको मौिलक हक हनन् भएको नरे बहादुर घत िव. नेपाल सरकार
भ न िम ने नदेिखने ।
ितवादी नरे बहादरु घत ले ीमतीलाई
अमानवीय र ू र घटनामा िनवेदकको र सी िलन पठाएकोमा बािहरबाट ढोका लगाई
संल नता छै न भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकरतफ गइछन् । राित आफै ँ ले र सी खाएर अचेत अव थामा
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ढोकाको बािहर प टेको देखी ढोकाको गरालोले हार दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
गरेको हँ । सोही चोटबाट ीमतीको मृ यु भएको हो १३ नं. को देहाय १ बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
भनी अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा समेत सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै
अिभयोगलाई वीकार गरी बयान गरेको देिख छ । देिखने ।
ितवादीको उ सािबती बयान मतृ कको शरीरमा
ितवादीलाई सव वसिहत ज म कै द गदा
य त चोट लागेको भ ने शव परी ण ितवेदन, मतृ क चक पन भनी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
लासको शरीरभ र चोट लागी बायाँ हात भाँि चएको भ ने सु िज ला अदालतबाट १० वष कै द गन भनी
घटना थल तथा लासजाँच मचु ु का, घटना थलमा य राय नपगु हनेदेिख १२ वष कै द सजाय हने गरी
बरामद भएको ४२ इ च लामो ४ इ च चौडाई रहेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट राय य भएको
काठको गरालो (दशी) एवम् ितवादीकै कुटिपटबाट स दभमा िवचार गदा मतृ क र ितवादी पितप नी
ीमतीको मृ यु भएको हो भनी अनस
ु धानको नाता स ब धका यि रहेको देिख छ । मतृ क र
ममा बिु झएका बेचेकुमारी बोहोरा, झकलाल घत र ितवादीबीच यानै िलनपु नस मको कुनै पवु रसइबी
शा ता पनु ले गरेको कागजसमेतबाट मािणत भएको रहेकोसमेत देिखँदैन । ितवादीले मतृ कलाई मानको
पाइ छ । यस कार िमिसल संल न उ त य लािग पवु योजना बनाई मतृ कको यान िलएको अव था
माणह बाट मतृ क सु मा घत मगरको मृ यु पिन छै न । र सी िलन भनी पठाएको ीमती आफै ँ ले
ितवादीको कत यबाट नै भएको देिखने ।
र सी सेवन गरी अचेत अव थामा ढोकाबािहर प टेको
यानस ब धीको महलको ५ नं. को कसरु देखी त काल आ नो आँखाले देखेको ढोकाको
हन यान मला भ नेज तो नदेिखएको कुनै काम गरालोले हार गरेको चोटबाट ीमतीको मृ यु हन
गदा यसै ारा के ही भई मािनस मन गएको हनपु छ । गएको अव था छ । ढोकाको गरालो ज तो काठको
पटकपटक ढोकाको गरालोले हार गदा यान मन कडा व तल
ु े अचेत अव थाक मतृ कलाई हार
स ने कुरा सामा य समझबाट पिन अनमु ान गन गदा यान गएको देिख छ । यसरी पूव रसइवी पिन
सिक छ । ीमतीमािथ अक मात् के ही हन गई र ा नरहेको, यानै मान िनयतले कुनै तयारी पिन नगरेको
िश ा गन उ े यले हार गरेको अव था पिन छै न । अव थामा त कालको झ कमा साधारण लाठा ढुङ्गाले
र सी िलन पठाउँदा ितवादी होस चेतमा नै छ, होस हार गदा यान गएको अव थामा यानस ब धीको
चेतमा रहेको यि ले ढोकामा रहेको काठको गरालोले महलको १४ नं. अनु प १० वष कै द हन स ने
पटकपटक हार गदा चोट खानेको यान जान स छ अव था पिन हन स यो । तर, ितवादीले अचेत
भनी पूव अनमु ान गन सिक छ । य तो पूवअनमु ान अव थामा लडेक मतृ कलाई पटकपटक हार गरेको
(Fore see) गन सिकने अव थामा Malice त व कारण यानस ब धीको महलको १४ नं. आकृ हन
यहाँ रहेको ह छ । तसथ, यहाँ यानस ब धीको स ने देिखएन । तथािप, अ.बं.१८८ नं. अनु प सजाय
महलको ५ नं. को कसरु आकृ हने देिखएन । के कित कम गन भ नेतफ यसले एउटा सोच िदन
यानस ब धीको महलको ५ नं. अनु प ठहर भएमा स दछ । यस ि कोणबाट िवचार गदा ितवादीलाई
मा ऐ. को ६ नं. को अव थाअनस
ु ार सजाय हने हो । कै द वष १० भ दा बढी तर, २० वषभ दा कम गनपन
ु
अतः यानस ब धीको महलको ६ नं. आकिषत गरी देिखन आयो । आ नो हारबाट भएको ीमतीको
सजाय गनपछ
ु भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकर मृ यु ित प ाताप य गरेको, ितवादीले कसरु
कानूनअनु पको रहेको पाइएन । अतः अिभयोग वीकार गरी याय दान गन अदलातलाई सहयोग
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गरेकोसमेतका िमिसल संल न त यबाट सु िज ला स ने अव था नरहने ।
अदालतबाट य भएको १० वष कै द सजायमा इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
के ही विृ गरी १२ वष कै द सजाय हन पनु रावेदन क यटु र: अिभषेककुमार राय
अदालत, तल
ु सीपरु बाट य राय उि लिखत घटना इित संवत् २०७३ साल असार २९ गते रोज ४ शभु म् ।
कृितको रोहमा कम हन जाने देिखएको हँदा ितवादी
नरे बहादरु घत लाई मल
इजलास नं. ३
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
अनु प कै द वष १४ सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
१
क यटु र: अिभषेककुमार राय
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभु म् । गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-RC-०१०२, कत य
४
यान, नेपाल सरकार िव. िफ चु भ ने रामकुमार राई
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश
ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादीले खक
ु ु री
शमा पौडेल, ०७२-WH-००७७, ब दी य ीकरण, ज तो जोिखमी हितयारले नाबालक अव थाका
मुकु द साद िबडारी िव. िचतवन राि य िनकु ज मतृ कलाई पटकपटक हार गरी िनममतापूवक ह या
कायालय, कसरा, िचतवनसमेत
गरेको देिखँदा यस िकिसमका जोिखमी हितयारको
िनवेदकको नाग रकताको
माणप मा योग र नाबालकउपरको िनममतापूवक ह या
िनजको वतन हेटौ ँडा नगरपािलका वडा नं.४ भ ने यानस ब धीको महलको १४ नं. िभ पन देिखन
उ लेख भएको देिख छ । नाग रकतामा उि लिखत आउँदैन । नाबालकमािथ भएको यस िकिसमका ु र
वतनमा नै कायालयले याद जारी गरेको देिखयो । तर, साङ् घाितक र बाबआ
ु मासँगको रसइवीमा गरेको ह या
ितवादीको घर ार प ा नलागेकोले गाउँ, शहर, टोल देिखन आएकोले यी ितवादीलाई कम सजाय हनु कुनै
वा सावजिनक ठाउँमा याद टाँस गन सिकने भ ने पिन आधार, कारण र औिच यता नदेिखने ।
कानूनी यव था रहेको हँदा िनवेदकको नाग रकतामा
व ततु : जोिखमी हितयार खक
ु ु री हार
उि लिखत वतनको वडा कायालयमा टाँस भई गरी ह या गरेको कुरा ितवादी वयम्ले मौका तथा
तामेल भएको देिखयो । उ यादलाई अ यथा भ न अदालतमा वीकार गरेको, सो त यलाई िमिसल
सिकने अव था नहँदा फरार अिभयु का नाममा संल न य दश अिनषा राईको बकप शव
कानूनबमोिजम रीतपूवक याद तामेली गरी त य, परी णसमेतबाट पिु भइरहेको र नाबालकले के िह
कानून र माणको उिचत मू याङ् कन गरी िचतवन भनेको भ ने आधारमा सामा य सहनशीलता (normal
राि य िनकु ज कायालयबाट भएको फै सला र उ
degree of tolerance) नअपनाइ नाबालकउपर
फै सलाबाट िनवेदकलाई लागेको कै द तथा ज रवानाको जोिखमी हितयारले संवेदनशील अंगमा िनममतापूवक
सजाय असल
ु उपर गनको लािग यथ िनकायबाट पटकपटक हार गरेको काय मनसायपूवक देिखन
भएको काम कारवाही कानूनस मत देिखँदा अ यथा आएकोले रीस उठी था न नसक मारेको भ ने
भ न सिकएन । ितवादीको काय कसरु कायम भई ितवादीको ितर ाको आधार ब न नस ने ।
उ फै सला काया वयनको िसलिसलामा प ाउ
मािथ िववेिचत कारण र आधारह बाट
गरी थनु ामा रा ने कायबाट िनवेदकको संिवधान यी ितवादी रामकुमार राईले नाबालक अव थाका
तथा कानून द हक हनन् भएको नदेिखँदा िनवेदन मतृ क मनके भ ने मनकुमार राईलाई कत य गरी मारी
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु
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गरेको कुरा पिु भएको हँदा यी ितवादी िफ चु भ ने र मानस मको अपराध गन गरी पूवयोजना बनाएको
रामकुमार राईलाई यानस ब धीको महलको १३(१) र प रणामतः योजनाअनस
ु ार खतरनाक षड् य गरी
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने । ठहर्याई सु कत य गरेको भ ने कुरा देखाउन सके को देिखँदनै ।
धनकुटा िज ला अदालतबाट िमित २०७०।३।१७ जनु दािय व माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम
मा भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पनु रावेदक वादीको नै हने ।
धनकुटाको िमित २०७०।१०।८ को फै सला िमलेकै
ितवादीको मतृ कलाई मान कुनै मनसाय
देिखँदा सदर हने ।
भएको वा मतलबमा परेको पिन देिखँदैन । वारदात
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
हनभु दा पिहला मतृ क र जाहेरवालाले रामबहादरु र
क यटु र: रमेश आचाय
लालबहादरु चौधरीको घरमा जाँड खाएको कुरा रेशम
इित संवत् २०७२ साल फागनु ९ गते रोज १ शभु म् । चौधरीको जाहेरी दरखा तबाट देिख छ भने मतृ क
२
र ितवादीले पिन गोठाला चौधरीको घरमा र सी
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी खाएर िहँडेको देिख छ । वादी नेपाल सरकारले र सी
ओम काश िम , ०६९-CR-१०५५, कत य यान, जाँड खाएको मािणत नभएको भने पिन जाहेरवाला
नेपाल सरकार िव. गणेश चौधरी
र ितवादी वयम्ले मतृ कले पिन जाँडर सी सेवन
कानूनमा उसै मौकामा उठेको रीस था न गरेको वीकार गरेको अव था छ । ितवादीका
नसक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात र मु का आफ त पन मतृ कले ितवादीको जेठान रामबहादरु को
इ यािदले हा दा सोही चोटको पीरले यान मरेमा ीमती राम यारीलाई फोनबाट अनाव यक कुरा गरेको
भ नेसमेत श दावली योग भएको हँदा अिभयु
िवषयमा वादिववाद हँदा मतृ कले पिहले ितवादीलाई
मौकामा उ ेिजत भई अपझट सानाितना लाठा, हातले िहकाएको िनहँमा त काल आवेगमा आई हात,
ढुङ्गा, लात र मु का हार भएको अव थामा लात र इँटा ज ता साधनले हा दा प रि थितवश
य ता अिभयु लाई आवेशको बचाउ िदन िम ने नै वारदात घट् न गएको अव थालाई हेदा एकाितर
देिख छ । मतृ क र ितवादी राितको समयमा यसमा र सीको नशा र अक ितर आवेशमा उसै मौकामा
पिन माघी पवको अवसरमा भएको माघी नाचगान हेरी उ ेिजत हँदा मु काले हा दा भइु मँ ा ढलेपिछ लात र
मतृ क र ितवादी दवु ै आउँदै गदा बीच बाटोमा मतृ क इँटाले हानेकोमा टाउकोमा लागी चोट भई अ ततः
आफै ँ ले ितवादीलाई गालामा एक थ पड हानेपिछ सोही ज रयाबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने कुरा
सो ि याकलापबाट अचानक (Sudden) उ ेजना ितवादीको बयानबाट देिख छ । उ बयान माण
उ प न भई आवेशले िणक पमा आ मिनय ण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम ितवादी िव
गमु ाई ितवादीले पिहले हातको मु काले र यसपिछ माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
इँटा र लातले हार गरेको देिख छ । ितवादीले
मतृ कको मृ यक
ु ो कारण र घिटत घटना
मतृ कलाई पूवयोजना बनाई आपरािधक मनसायले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. मा
वारदात गरेको भ ने कुरा देिखएको छै न । वादी उि लिखत कानूनी यव थासँग सामा ज यपूण
नेपाल सरकारले मनसायपूवक नै वारदात भएको देिखनाले ितवादीलाई ऐ. १४ नं. को कसरु मा १० वष
भ ने यहोराले अिभयोग दाबी िलई यस अदालतमा कै द सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु
पनु रावेदन िजिकर गरेको भए तापिन वारदातको िदन दाङको िमित २०६९।१२।११ को फै सला िमलेकै
र यसभ दा पिहला ितवादीले मतृ कलाई कत य गन देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको
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पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पिहलेदिे ख नै वादिववाद भइरहेको र सो राित पिन
इजलास अिधकृतः महेश खनाल / भीमबहादरु िनरौला िववादको िनह बनाउन ितवादी घर नआई भोिलप ट
क यटु रः िव णदु वे ी े
िबहान िववाद गरी योजना बनाई कत य गरेको भ ने
इित संवत् २०७२ साल चै ३ गते रोज ४ शभु म् ।
िजिकरकासाथ पनु रावेदन गरेको भए तापिन ितवादीले
३
मनसायपूवक जोिखमी हितयारसमेतको योग गरेको र
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
सोको चोटसमेतको कारण मतृ कको मृ यु भएको भ ने
गोपाल े , ०६९-CR-०९९४, कत य यान, माण परु याउन
सके को देिखएन । मािथ िववेिचत
्
नेपाल सरकार िव. यामबहादुर नेपाली (िव.क.)
आधार र त यह बाट यस अव थामा ितवादीले
मौकामा घटना िववरण लेखाउने दीपक आ मिनय ण गमु ाउन स ने अव था िथएन भ ने
नेपाली र जाहेरवाला करिसंह कामीले पिन मतृ कलाई कुरा पिन देखाउन सके को पाइएन । िमिसलबाट उसै
काठको दाउराले हार गरी कत य गरेको भनेकामा मौकामा उठेको रीस था न नसक गैरजोिखमी साधन
िनजह ले सा ीसरह अदालतमा बकप गदा पिन स लाको काठको िच वा दाउराले हार गदा मतृ क
सोही कुरा समथन गरेको देिख छ । मतृ क र ितवादीका नेपालीको मृ यु भएको देिख छ । य तो वारदात
छोराले मौकामा ितवादीले मतृ कलाई िच वा दाउराले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. को
टाउकोमा हानेको भनी लेखाइिदएको देिख छ । िनजले प रिधमा पन देिखएको र पनु रावेदक वादी नेपाल
अदालतमा पिन ितवादीले िच वा दाउराले हार सरकारले पिन जोिखमी हितयार हार गरेको नभनी
गदा मृ यु भएको भनी लेखाई िदएको देिख छ । िनज िच वा दाउराले नै हार गरेको भनी अिभयोजन गरेको
िबजय िव.क. य दश पिन भएको देिख छ । िनज अव थामा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
िबजय नेपालीको बकप माण ऐन, २०३१ दफा ९ १३ को देहाय ३ नं. आकिषत हन स ने देिखएन ।
को उपदफा (१) बमोिजम, दीपक नेपाली र जाहेरवाला ितवादीको कसरु यानस ब धीको महलको १४ नं.
करिसंह कामीको बकप माण ऐन, २०३१ को दफा को वारदात ठहन हँदा पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको
१८ बमोिजम माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
िमित २०६९।१२।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
वारदातको कृित र अव थाको सू मतम हने ।
अ ययन गदा ितवादी आ मिनय ण गमु ाई इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
प रणामको यालै नगरी उ ेिजत हनस ने अव था क यटु रः िव णदु ेवी े
देिख छ । आ नो ीमती यसमा पिन आ नै घरमा इित संवत् २०७३ साल जेठ २३ गते रोज १ शभु म् ।
राित अक परपु षसँग सतु ेक भ ने सु दा ितवादी
४
सहजै उ ेिजत हन स ने अव थाको िव मानता पिन मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
उि कै रहेको देिख छ । मतृ कको ि याकलापबाट शमशेर ज.ब.रा, ०६७-CR-०१९६, कत य यान,
अचानक यो अव था उ प न भएपिछ वारदात भएको नेपाल सरकार िव. समरबहादुर घत समेत
देिख छ । वारदात जितबेला ितवादीले मतृ क
घटना थलमा लास जाँच मचु ु का हेदा
ीमतीलाई परपु ष र िनजको च र को बारेमा सोधपछ
ु रो पा िमिझङ् ग-३ ि थत पूव पि म ठाडो खो सा,
गरेका छन्, यसै समयमा उसै बखत फे ला परेको उ र दि ण स लाघारी सामदु ाियक वन यित चार
स लाको िच वा दाउराले हार गदा टाउकोको पछािड िक लािभ िचलाउनेको खको हाँगामा लाि कको
भागमा लागी त काल आगनमा पि टँदा मृ यु भएको डोरीले हाँगामा पासो लगाई झिु डएको अव थामा
देिख छ । वादी नेपाल सरकारले मतृ क र ितवादीिबच देवा घत को लास रहेको, व रप र चरु ा छ रएको, ८
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िफटको दरु ीमा रातो रङको पछौरा (सल) र सो सलको घटना िववरण कागजबाट देिख छ । ितवादी पिन मौका
निजक सानो रातो टालो रहेको, लासको शरीर फूली र अदालतमा समेत घडीमा िववाद भएको कुरालाई
िनलो कालो फोका उठेको, पेटको भागसमेतको छाला वीकार गछन् । यस प रि थित र प र े यमा हातको
खइु ली पानी बोसो बगेको, शरीरको स पूण भाग सडी नाडीको भाग नहनबु ाट पिन देवाको मृ यु कत यबाट
गली गएको, दायाँ हातको नाडीदेिख िछिनएको भ ने भएको भ ने अिभयोग प समथन भएको देिखयो ।
उ लेख भएको देिख छ । जाहेरी दरखा तमा पिन देवा ितवादी िच तबहादरु सनु ार र यामकली घत को
घत को मृ यु भएको भ ने उ लेख भएको भएबाट देवा बयानले पिन ितवादीको आपरािधक कायलाई अझ
घत को मृ यु भएको देिखन आउने ।
प र िसलिसलेवार गरेको देिख छ । ितवादीको
ितवादी अदालतमा कसरु मा इ कारी रहे उि लिखत सबै कायलाई हेदा ितवादीले मतृ कलाई
तापिन िनजले अिधकार ा अिधकारीसम भएको नमारेको भ ने आधार देिखन नआउने ।
बयान डर, सा ती र ध क बाट सािबत गराएको हो ।
आफै ँ ले घाँटी यापी कत य गरेको त यगत
भने के कसरी डर, सा ती र ध क िदई अिधकार ा वारदात मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं
अिधकारीसम बयान गराएको हो, सो कुरा अदालतको को िवपरीत १३ को देहाय ३ नं. अ तगतको कसरु हँदा
बयानमा ट खल
ु ाउनु पनमा खल
ु ाउन सके को समरबहादरु घत लाई पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु ले
पाइँदैन । अिधकार ा अिधकारीले डर देखाई सफाइ िदएको िमित २०६६।९।१४ को फै सला
ध क िदई ग भीर कृितको कत य यान मु ामा िमलेको देिखएन । पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को
सािबत बयान गराउनु पन कारण पिन देिखएको फै सला उ टी भई सु रो पा िज ला अदालतले िमित
छै न । कुटिपट, धाक, ध क र अ य गै काय गरी २०६५।३।५ मा सव वसिहत ज म कै द हने गरी गरेको
गराई बयान गराएको हो । भने िनजको शरीरमा फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
नीलडाम तथा चोटपटक लागेको कुरा भ न र लेखाउन
ितवादी यामकली घत को हकमा िवचार
स नु पनमा भ न र लेखाउन सके को नदेिखएबाट डर, गदा वादी नेपाल सरकारले ितवादी समरबहादरु ले
ास, धाक, सा तीबाट बयान गराएको भ न िम ने देवा घत को घाँटी या दा ितवादी यामकलीले
देिखएन । उपयु बमोिजम बयान गराई सािबत गराएको खु ा समाएको हँदा िनजको सो काय मल
ु क
ु ऐन,
भ ने त य िमिसलबाट मािणत नभएबाट ितवादीले यानस ब धीको महलको १३ को देहाय ४ नं.
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बयान िवपरीत हँदा सोही नं. बमोिजम सजाय गरी पाउन माग
वे छाको भई िनजको िव
माण ऐन, २०३१ को दाबी िलएको देिख छ । उ १३ को देहाय ४ नं. मा
दफा ९ बमोिजम माणमा िलन िम ने नै देिखने ।
यान मान बचन िदनेसमेतका काय गन यि लाई
पो टमाटम
ितवेदनमा
Highly ज मकै दको सजाय हने यव था भएको देिख छ ।
Decomposed उ लेख भएको देिख छ । उ
वारदातको स ब धमा ितवादी यामकली घत ले
ितवेदनले पो टमाटम हन नसके को भए तापिन आफूले देवा घत लाई मानको िनिम बचन िदएको
मतृ कको दािहने हातको नाडीको भाग िछिनएको होइन । ितवादी समरबहादरु घत आफै ँ ले जे पछ सबै
छ । लास कृित मचु ु का र Autopsy Report बाट यहोर ला भनी घाँटी यापेको भ नेसमेत यहोराले
पिन समिथत भएको छ । ितवादीह बीच घडीको बयान गरेको देिख छ । वादी नेपाल सरकारले ितवादी
ज रयाबाट िववाद उ प न भई सोही िवषयमा िमित यामकली घत ले ितवादी समरबहादरु घत सँग
२०६४।१।१० गते झगडा भएको कुरा िमनबहादरु स लाह गरी मानस मको संयोग पारेको भ ने माण
थापा, देवबहादरु िब र टेकबहादरु िव.क. को मौकाको माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम परु याउन
्
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सके को देिखँदनै । मानलाई बचन पिन निदएको र भिवत य हो िक भ नेज तो देिखएको अव थालाई
संयोग पिन नपा रिदएको अव थामा ज मकै दको म यनजर रा दा ितवादीलाई सव वसिहतको
दािय व बहन गराउन फौजदारी िविधशा र यायको ज मकै दको सजाय गदा चक पन र ८ वषको सजाय
मा य िस ा तले निम ने ।
िनधारण गदा पिन ऐनको मनसाय पूरा हने देिखएकोले
राितको समयमा ितवादीले समरबहादरु
ितवादी समरबहादरु घत लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
घत ले कत य गरेको थान (घरको कोठा) मा सँगै १८८ नं. बमोिजम ८ वष कै द सजाय गन िच ले
भएको अव थामा बहु ारी देवा घत लाई बचाउनेतफ देखेको हँदा ८ वष कै द सजाय हने ।
के ही नगरी हे ररहेको अव था मा देिखँदा मल
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३ को देहाय ४ क यटु रः रमेश आचाय
नं. बमोिजम सजाय गनपदछ
भ न िम ने देिखएन । इित संवत २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभु म् ।
ु
घटनामा संल नता र अव था हेदा ितवादी यामकली
५
घत लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७ मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
को देहाय ३ नं. बमोिजमको वारदात देिखँदा ितवादी शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०९०२, उ ेषण,
यामकली घत को हकमा पिन पनु रावेदन अदालत, उ म िसलवाल िव. सूचना तथा स चार म ालयसमेत
तल
नेपाल टेिलिभजनमा र रहेको कुनै पदमा
ु सीपरु को फै सला िमलेको देिखएन । िनजलाई
उपयु बमोिजम यानस ब धीको महलको १७ को बढुवा गन स भा य उ मेदवार नभएमा स चालक
देहाय ३ नं. अनस
सिमितले पदपूित सिमितको िसफा रसमा य तो र
ु ार २ वष कै द सजाय हने ।
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम पदलाई सोही वा अ य सेवा समूह वा उपसमूहको
मौकाको बयान इ छािवपरीतको हो । भने तापिन समान वा एकतह तल वा मािथको तहमा पद िमलान
ितवादी समरबहादरु र यामकली घत को वा पद प रवतन गन स ने कुरामा िववाद देिखएन ।
बयानसमेतका माण कागजबाट मौकाको बयान पिु
तर य तो र पदलाई एक तहमािथको तहमा पद
भइरहेको देिखँदा उ मौकाको बयान ितवादी िव
िमलान गदा अिनवाय पमा म ालयको पूव वीकृित
माण िलन िम ने नै देिखन आएबाट ितवादीलाई िलनपु न देिखने ।
सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
नेपाल टेिलिभजन एक वाय सं था
उ टी भई रो पा िज ला अदालतले िमित २०६५।३।५ रहेको र उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम
मा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ४ नं. नेपाल टेिलिभजनको स चालक सिमित सं थानको
बमोिजम ६ मिहना कै द र ऐ. २५ नं. बमोिजम २०।- आव यकता र औिच यताका आधारमा सं थानको
(बीस) ज रवाना हने ठहर भएको फै सला सदर हने ।
अिधकतम िहत वधन हने गरी सं थानको कमचारी
ितवादी समरबहादरु घत लाई सव वसिहत दरब दी िनधारण तथा पद िमलानलगायतका कायह
ज मकै द गदा चक पन हो िक भ ने स ब धमा िवचार गन स म रहेको देिख छ । रट िनवेदकले िववािदत
गदा ितवादीले वारदातको राित मतृ क र ितवादी पदलाई आफू कायरत रहेकै सेवा समूहको पदमा
यामकली घत सँग सामा य घडीको िवषयमा भएको िमलान गनपन
ु र सो पदमा आ नो बढुवा हनेमा
झगडाको रीसमा त काल घाँटी िथ दा देवा घत को सोिवपरीत अक समूहको पदमा िमलान ग रएको
कत यबाट मृ यु भएको देिखँदा योजना बनाई कत य कायबाट आ नो कानूनी तथा संवैधािनक अिधकारमा
गरेको देिखएन । मतृ क र यी ितवादीबीच पूव रसइवी आघात पु न गएको भनी िजिकर िलए पिन उ र
पिन देिखँदनै । वारदातको अव था र कृित हेदा पदलाई िनवेदक कायरत रहेकै समूहको पदमा िमलान
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गनपन
ु बा या मक कानूनी यव थाको अभाव रहेको िनणय बदर नभई यथावत रहेको अव थामा िनवेदन
देिख छ । यसरी कानूनले प तः उ र पदलाई मागबमोिजमको आदेश जारी हन स ने अव था देिखन
िनवेदक कायरत रहेकै सेवा, समूहको पदमा िमलान नआउने ।
गनपन
उि लिखत आधार कारणबाट नेपाल
ु भनी यव था नगरेको अव थामा िनजले सो
कुरालाई हककै पमा दाबी गन स ने नदेिखने ।
टेिलिभजन सं थानले सं थानको कमचारी सेवा
व ततु ः कुनै यि को संिवधान तथा सत िविनयमावलीको अधीनमा रही सं थानको
कानून द हकको कही ँ कतैबाट अित मण भएको आव यकताका आधारमा उ सं थानमा र
र सोउपर उपचारको यव था नभएको वा उपचारको रहेको विन उपसमूहको ८ तहको पदलाई समाचार
यव था भए पिन य तो उपचार अपया वा समूहको ९ तहमा िमलान गरी सो पदमा पदपूित
भावहीन भएको अव थामा मा यस अदालतको सिमितले बढुवा गन िसफा रससमेत ग रसके को
रट े ािधकार आकिषत हने ह छ । यस अथमा यस देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हन स ने
अदालतको रट े ािधकार आकिषत हन पिहलो देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट
सतको पमा कानून ारा िसिजत भएको य तो िनवेदन खारेज हने ठहरेकाले यस अदालतबाट िमित
हक, अिधकार कानूनको अि तयारी योग गन कोही २०७२।३।६ मा जारी भएको अ त रम आदेश वतः
कसैबाट अित िमत भएको कुरा थम ि (Prima िनि य हने ।
facie) मा नै थािपत हनपु दछ । कानून ारा हक नै इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजल
ु ी
िसजना नभएको अव थामा आ मगत पमा हकको क यटु र: िव णदु ेवी े
हनन् भएको भनी यस अदालतको रट े मा वेश गन इित संवत् २०७३ साल असार ५ गते रोज १ शभु म् ।
र उपचार ा हन स दैन । यस प र े यमा िववािदत
पद यी रट िनवेदक कायरत रहेकै सेवा, समूहमा िमलान
इजलास नं. ४
गनपन
ु भ ने प र बा या मक कानूनी यव थाको
अभावमा सो िवषयमा िनजलाई दाबी गन कानूनी हकै
१
नरहने तथा चिलत कानूनी यव थाको अधीनमा रही मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.डा.
सं थानको आव यकताका आधारमा कमचारीह को आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-०१०५, उ ेषण
पद िमलानलगायतका िवषयमा िनणय गन स म रहेको / परमादेश, रमेश पराजुलीसमेत िव. धानम ी तथा
वाय सं था नेपाल टेिलिभजन र सोको पदपूित मि प रषद्को कायालयसमेत
सिमितले सो स ब धमा गरेको काम कारवाहीमा
िनवेदकले मा परेका यि ह र ितनका
प पमा कुनै िु टसमेत नदेिखएको अव थामा यस प रवारले याय ा गनपन
ु जनु िवषय उठान गरेका
अदालतले रट े बाट ह त ेप गन निम ने ।
छन् सो िवषय सावजिनक हकिहत र सरोकारको िवषय
रट िनवेदकले पदपूित सिमितले गरेको उ
रहेकोमा िववाद देिखँदैन । िनवेदक पेसाले अिधव ा
बढुवा िसफा रस िनणय बदर गराउनेतफ कुनै कारवाही रहेको र िनवेदन दता गन स दभमा सं मणकालीन
चलाएको भ ने पिन देिखएको छै न । यसरी िनवेदकले यायसँग स बि धत सािह यको रा ो पनु रावलोकन
िजिकर िलएको वनी उपसमूहको तह ८ को पद गरेको पाइँदा यो िवषयलाई िनवेदकले ग भीरतापूवक
समाचार समूहको तह ९ को मख
ु समाचार स पादक नै िलएको पाइयो । यस ि बाट हेदा िनवेदकले आ नो
पदमा िमलान भई सो पदमा महा साद लािमछानेलाई अनस
ु धानमाफत सं मणकालीन यायसँग साथक
बढुवा गन िसफा रस गन गरी पदपूित सिमितबाट भएको स ब ध कायम गरेको देिखने ।
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िनवेदकले िड.एन.ए. डाटा बक (DNA Data िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी
Bank) थापना गनपन
ु जनु िवषय उठाएका छन् सो भएको पाइयो । सो ऐनको दफा १४(१) (ङ) र (च)
कुरा सा दिभक नै देिख छ । २०५२ साल देिख २०६३ ले बेप ा स ब धमा माण बु ने, थलगत िनरी ण
सालको अविधिभ नेपालले जनु सश
को गन वा गराउने वा दशी माण पेस गन आदेश िदने,
ि थित यहोनु पर्यो र सो अविधमा १७,००० भ दा य तै उपदफा (६) ले बेप ा पा रएको यि लाई मारी
बढी यि को मृ यु र १३,०० भ दा बढी यि ह
मतृ कको शव कुनै थानमा गािडएको छ भ नेमा आयोग
बेप ा पा रए यो भयावहपूण त छँदछ
ै सो यायको िव त भएमा आयोगले य तो थानको उ खनन्
िवषय पिन हो । को अव थामा के भयो, कसको वा तिवकता प ा लगाउन स ने, य तै उपदफा
ह या भयो र कसलाई बेप ा पा रयो सो बारेमा थाहा (७) ले उ खनन यवि थत पले गनपन
ु र यसरी
पाउने ह या वा बेप ा पा रएका यि ह का प रवार उ खनन गदा कुनै यि को शव वा अवशेष फे ला परेमा
तथा आि तह को हक हो । अक तफ यि को आयोगले स भव भएस म य तो शवको िड.एन.ए
जीवन, वैयि क वत ता तथा जीवनको सरु ा गनु वा शव परी ण गरी य तो शव वा अवशेष मतृ कको
रा यको ाथिमक कत य हो । यसैमा िविधको शासन प रवारको सद य उपल ध भएमा िनजलाई बझ
ु ाउनु
आधा रत ह छ । जनताको जीवन र वत ताको र ा पनछ भ ने यव था गरेको पाइयो । यसबाट िडएनएलाई
गन नस ने रा य संय ले जनिव ास आजन गन ऐनले शव वा अवशेष परी णको आधार बनाएको
नस ने ।
देिखयो । हाल बेप ा छानिबन आयोगले आ नो काय
िनवेदन दता हँदाको अव थामा अ त रम ग ररहेको अव था छ भने बेप ा बनाउने कायलाई
संिवधान बहाल रहेको स दभमा िनवेदनमा िड.एन.ए. आपरािधक काय मा दै सजायको यव थासमेत
डाटा बक नहँदा अ त रम संिवधानको धारा १२(२), गरेको िवधेयक (द डसंिहता) हाल यव थािपका
धारा १३(१), धारा १७(३), धारा २२(१), धारा संसदमा िवचाराधीन अव थामा रहेको छ । यो िवधेयक
२४(९) ारा याभूत हकह उ लङ् घन हन गएको यथाशी पा रत भएमा मा सं मणकालीन यायको
भ ने िजिकर िलएको पाइयो । यी धाराह मा यि को स दभमा बेप ाको िवषयमा कानूनी संरचना पूण पमा
वैयि क वत ता, कानूनको समान संर ण, तयार हनस ने हँदा सो िवधेयक र फौजदारी कायिविध
सं कृित, सां कृितक स यता र स पदाको संर ण संिहताले शी कानूनको पधारण गनछ भ ने अपे ा
र स व न गन हक, बालबािलकाको पिहचान एवम् यस अदालतको रहेको छ ।
व छ सनु वु ाइको हक याभूत ग रएका छन, जनु
िनवेदकले जनु DNA Data Bank को
वतमान संिवधानमा समेत याभूत रहेका छन् । यि
थापना गरी बेप ा भएका यि ह को प रवारको
बेप ा हँदा उसको वैयि क वत ता र समान संर ण DNA त याङ् क रा न सके मा बेप ा छानिबन
एवम् सरु ा अपह रत ह छ । यि मरेको अव थामा आयोगबाट हने । छानिबनको ममा र त प ात् ग रने
आ नो रीत पर पराअनस
ु ार दाहसं कार गन पाउने उ खननबाट ह या ग रएका यि ह को अवशेष फे ला
हक उ लङ् घन ह छ । छोराछोरी बालबािलकाको परेमा कसको रहेछ भनी पिहचान गन सिकने भ ने
पिहचानको हकमा असर गछ र सबैभ दा मह वपूण कुरा उठाएको देिखँदा यसलाई अ यथा भ नपु न
कुरा पीिडतको व छ सनु वु ाइको हकमा ितकूल अव था छै न । यो रा यले बहन गनपन
ु दािय व
असर पन जाने ।
हो । सही त यपरक एवम् वै ािनक अनस
ु धानमाफत
बेप ा पा रएका यि ह को छानिबन दोषीले सजाय पाउने यव था गरी यायको
गनसमेत बेप ा पा रएका यि को छानिबन स य
याभूित गन नसके स म िविधको शासन एवम् रा य
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संय मा नाग रकह को िव ास रहन स ने अव था पशपु ित े िभ का मठ मि दरमा चढाइएको दान, भेटी,
ब दैन । हाल मानव अिधकार आयोग वा अ य उपहार तथा िनयिमत र िवशेष पूजाको िहसाब तोिकए
िनकायबाट ग रएका उ खननबाट िन के का पारदश बनाउने र कोषमा दािखल गराउने “ यव था
माणह को संकलन, संर ण र मािणकरणमा पिन गन िनयम बनाउन स ने अिधकार कोषलाई दान
सम या परेको अव थालाई म यनजर गदा DNA गरेको देिखने ।
Data Bank को थापना र UN Exhumation
िनवेदक वा अ य के ही यि ले अदालतमा
Protocol अनस
ार
उ
खनन
हन
सके
मा
स
यको
खोज
दायर
गरे
क
ा िनवेदनह अ य िवचाराधीन छन् भ ने
ु
र यायको कुरा यवि थत पमा अिघ बढ् न स ने ।
मा कारणले ऐन वा िनयमको वैधािनकतामा य
ततु िनवेदन २०६८ सालमा दायर चनु ौती निदइएको ततु िनवेदन यस इजलासले हेन
भएको र त प ात् बेप ा पा रएका यि ह को निम ने भ ने देिखएन । मािथ उ लेख भएबमोिजम
छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन ी पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४ वा यसको
जारी भई बेप ा छानिबन आयोग हाल अि त वमा कुनै दफा संिवधानस मत नरहेको भनी घोषणा
रहेको र सो आयोगमा बेप ा पा रएको यि का भइसके को अव था नरहेको र के वल अ त रम
प रवार र आि तह बाट उजरु ी परी छानिबनको संिवधानको यव थाको प र े यमा अ ययन गरी
काय ार भ भइरहेको र िडएनए डाटा बक ज री कानूनी यव था गनु भ नेस म िनदशना मक आदेश
छ वा छै न भ ने कुरा सो आयोगले िवचार गन जारी भएको अव थामा दैिनक पमा गनपन
ु पूजा तथा
स ने भएबाट िनवेदनमा उठाइएको िवषयमा उ
दान भेटीको पारदश पमा यव थापन गन ऐनको
आयोगको यानाकषण गराउनु यायको रोहमा पया अि तयारीअ तगत नै िनयम जारी भएको हँदा सव च
देिखयो । सोबाहेक मागबमोिजम आदेश जारी गनु अदालतको आदेश वा िविधको शासनिवपरीत काय
आव यक देिखएन । िनवेदनमा उठाइएको िवषयमा भयो भ ने िनवेदकको िजिकर वीकार गन सिकने
बेप ा छानिबन आयोगको यानाकषणको लािग अव था पिन नदेिखने ।
आदेशको ितिलिप उ आयोगमा पठाउने गरी ततु
व ततु ः धम िनरपे रा यको ता पय
रट िनवेदन खारेज हने ।
कुनै पिन धािमक मतावल बन ारा रा यको गठन
इजलास अिधकृत : च काश ितवारी
हने । नभई येक यि आ नो आ था एवम् िव ास
क यटु र: च दनकुमार म डल
अनु पको धमको अवल बन, अ यास र संर ण
इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभु म् । गन वत रह छन् र सो कुरालाई संिवधान र
२
कानून ारा याभूत ग र छ । रा यले धम वा धािमक
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.डा. आ थाको आधारमा नाग रकह बीच िवभेद गदन
आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-०८६१, उ ेषण, भ ने नै हो । हा ो संवैधािनक यव था हेदा धम र
भरतमिण जंगम िव. धानम ी तथा मि प रषदको
रा य स चालनबीच स ब ध िव छे दको अव था
्
कायालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
रहेको भ ने नदेिखई धािमक सिह णतु ा, सम वय र
पशपु ित े िवकास कोषको ऐनको दफा सवधम समभावको अवधारणालाई रा यले अनशु रण
२१ ले पशपु ित िवकास कोषलाई िनयम बनाउने गरेको भ ने देिख छ । धािमक वत ता वा हकको
अिधकार दान गरेको सो िनयम नेपाल सरकारबाट योग गन नाउँमा सावजिनक वा य, िश ाचार वा
वीकृत भएपिछ लागू हने यव था ऐनमा रहेको नैितकताको ितकूल हने वा सावजिनक शाि त भङ् ग
पाइयो । ऐनको दफा १०.१.१८. ले “ ी पशपु ितनाथ र गन ि याकलाप गन गराउने वा कसैको धम प रवतन
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गराउने कायलाई िनषेध एवम् द ड गन दािय व नाम पारदश ता र यव थापक य उ रदािय व हो ।
रा यलाई सिु पएको मा नभई धािमक थल वा पारदश ता र उ रदािय व कायम गनु लोकत वा
धािमक गठु ीको स चालन र संर ण गन तथा गठु ीको धमिनरपे ताको िवपरीत हँदनै । तसथ रा यले ी
स पि तथा ज गाको यव थापनको लािग कानून पशपु ितनाथको यव थापन गन स दैन, यसलाई
बनाई िनयिमत गन दािय व पिन रा यमा सिु पएको पर पराको दासतामा छोिडनु पछ भ ने तक वा िजिकर
अव था संिवधानमा रहेकोले धािमक िवषयमा रा यले वीकार गन िम ने नदेिखने ।
आँखै लगाउन हँदैन भ न िम ने देिखएन । हा ो देशिभ
िनवेदकले गैर संवैधािनक भनी उठाएको
िह द,ु बौ , इ लाम, ि ि चयनलगायतका िविभ न
ततु िनयमावलीले मि दरको नाउँमा ा हने भेटी,
धम अनस
ु रण गन यि र स दायह ले िविभ न दान र दि णा कोषमा दािखला हने यव था गरेको हँदा
सं थाह खडा गरेको र ितनको यव थापनको ी पशपु ितनाथको चरणमा समिपत ग रएको स पूण
लािग गठु ी राखेको पाइ छ । जे ज ता धािमक सं था दान दात य कोषको खातामा ज मा भई दान भेटीको
वा गठु ीह को थापना ग रएको भएपिन सावजिनक एक कृत पमा यव थापन भई पारदश तामा अिभविृ
िहत, पहँच वा यव थापनको ीबाट सावजिनक हन जाने देिख छ । िनयमावलीको यस यव थाको
हकिहत वा सरोकार रहेको िवषयमा रा यले चासो कारण ीपशपु ितनाथको कोषमा थप अथआजन भई
रा नु वा यव थापनमा पारदश ता र सशु ासन वहृ त् पशपु ित े िवकास काय ममा समेत खच गन
कायम रा न कानूनी यव था गनु धम िनरपे ताको सिकने अव था देिख छ । जसका कारण पशपु ितनाथ
िवपरीत हँदैन । जसको अथ रा यले कुनै खास धम े को सम िवकासबाट शैवमाग िह दधु म ित
वा धािमक स दायलाई िवषेश ाथिमकता ो साहन आ थावान् आम भ जनलाई थप सिु वधा िव तार
वा सहिलयत िदन नहने मा यता अंिगकार गरेको हन जाने र पशपु ितनाथको आ त रक काय यव था
मा नपु न ।
स चालनमा समेत सहजता पु न जाने देिख छ ।
धमको नाममा हने ाचार र अ यव थाको िनयमावली तजमाको
सकारा मक प लाई िवचार
ु
अ य गनु रा यको कत यअ तगत नै पदछ । यस गदा िह दु धम ित आ थावान िनवेदकलगायतका
ि बाट हेदा िव स पदा सूचीमा परेको र संसारभरका सवसाधारण नाग रकको िहतमा नै ततु िनयमावली
िह दहु को धािमक आ थाको धरोहरको पमा रहेको रहेको देिखन आउने ।
ी पशपु ितनाथको मि दरमा हने पूजा आजा र यहाँ
यस अदालत संयु इजलासबाट िमित
चढाइने भेटी एवम् अ य आिथक ोत र आयको २०६६ पस
ु २७ गते पशपु ित े िवकास कोषको
पारदश यव थापन गन उ े य पशपु ित े िवकास नाउँमा जारी भएको िनदशना मक आदेशमा वत
कोष ऐन, २०४४ ले रा नु र सो उ े य पूितको लािग अिधकार स प न सिमित गठन गरी सो सिमितबाट
िनयम ब ने वा बनाउने कुरा रा य संय बाट गन िम दैन ा ितवेदनलाई म यनजर राखी कानूनी यव थाको
यो त धम िनरपे ताको अवधारणािवपरीत ह छ भ ने तजमा
ु गनु भ ने यहोरा परेको र आदेश काया वयनको
िनवेदन िजिकरलाई वीकार गन सिकँ दैन । यसोभ दा
ममा नेपाल सरकारको तफबाट सव च
हामी कारा तरले सो मि दरको यव थापनमा धम वा अदालतका पूव यायाधीश ी के दारनाथ आचायको
पर पराको नाममा सीिमत यि वग वा स दायबाट संयोजक वमा पशपु ित अ ययन यव थापन वत
ग रने ाचार, कुशासन, शोषण वा हालीमहु ालीलाई अिधकार स प न सिमित गठन भई उ सिमितले
िनर तरता िदन पु छ जनु कुरा आधिु नक लोकताि क २०६८।४।५ मा िदएको ारि भक ितवेदनमा
रा यको अवधारणाअनक
ु ू ल हँदैन । लोकत को अक उ लेख भएअनस
ु ार नै पशपु ित े िवकास कोषले
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ततु िनयमावली बनाएको भ ने िलिखत जवाफबाट
देिखँदा संिवधान र सव च अदालतको िनदशना मक
इजलास नं. ५
आदेशको िवपरीत िवप ीह बाट िनयमावली तजमा
ु
भएको भ ने िनवेदन दाबीलाई िव ासलायक मा न
१
नसिकने ।
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
तजमा
ु भएको िनयमावलीले धम सं कृितको ओम काश िम , ०६८-WO-०४७५, उ ेषण /
पर परागत मा यतामािथ नै चोट परु याउने
भ ने दाबी परमादेश, अ ण थापा िव. पीता बर थापासमेत
्
भएपिन यो यसरी य तो कानूनी यव थाका कारण
साधारण अिधकार े अ तगत मु ा चली
सनातन िह दु धममा आघात परेको भनी िनवेदकले सािधकार अदालतबाट भएको फै सला सही गलत
खल
के हो भनी सो फै सलाको जाँच गन मा यम रट हन
ु ाउन सके को देिखँदैन । कोषको िनयमावली तजमा
ु
गन कायले िनवेदकको धमस ब धी मौिलक हक हनन् स ै न । कुनै एक चरणमा फै सला अि तम हनै पछ
हने गरी कुनै काम भएकोसमेत देिखँदैन । कानूनअनस
ु ार र कानूनबमोिजम यसको काया वयन हनै पछ । यो
गिठत पशपु ित े िवकास कोषले कानूनअनु प इजलासले िनवेदकले दायर गरेको रटबाट फै सलाको
ा अिधकारअ तगत जारी गरेको िनयमावलीलाई जाँच गनासाथ िनवेदकले नै दायर गरेको फै सला
िनवेदकको लहड र बौि क उ सक
ु ताकै हटहटी बदर मु ामा अनािधकार ह त ेप हन पु छ । अंश
पूरा गन योजनको लािग पेस ग रएको ततु रट मु ाको फै सला बदर ग रपाउँ भनी िनवेदकले फै सला
िनवेदनकै आधारमा गैरसंवैधािनक भनी घोिषत गन बदरसमेतको मु ा दायर गरी ततु रट िनवेदनलाई
िम ने देिखँदनै । उ िनयमावलीको कुनै पिन यव था योजनहीन बनाएको देिख छ । िनवेदकको रट
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को कुनै धारा वा िनवेदन खारेज गनको लािग यो आधार नै पया छ ।
यव था तथा पशपु ित े िवकास कोष ऐन, २०४४
अदालतको यादलाई अटेर गन िनवेदक
को कुनै दफा वा उपदफासँग बाँिझएको नदेिखएको रट े बाट उपचार पाउनका लािग उपयु यि
अव थामा रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश देिखँदनै न् । रट े को सहारा िलनेले अदालत र
जारी हन नस ने ।
िव मान कानूनी यव थाको स मान गनु आव यक
तसथ मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट ह छ । िनवेदकसरहका अ को लािग उही ठेगानामा
कानून ारा ी पशपु ितनाथको मि दर गठु ी पूजा वा तामेल भएको याद मा य हने र िनवेदकको लािग
भेटीको यव थापन हनस ने नै देिखँदा मि दर तथा मा य नहने भनी रटबाट भ नु कसो होला िवचारणीय
पूजाको सु यव थाको लािग पशपु ित े िवकास कोषले छ । यी सब काम कारवाही ठीक बेठीक के हन् भ ने
नेपाल सरकारको वीकृितमा िमित २०६८ चै २६ कुरा िनवेदकको नाममा याद तामेल भएको िमितले
गतेदिे ख लागू हने गरी तजमा
ु गरेको पशपु ित े िवकास १४ वषपिछ ततु रटबाट िन पण गनु यायस मत
कोष (मि दर तथा पूजा यव था) िनयमावली, २०६८ नहने ।
ले िनवेदकको संवैधािनक र कानूनी हक अिधकारको
एउटै िवषयव तमु ा शेरजंग हांगाका
हनन् भएको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश अंिशयारह ले फै सला काया वयन नहने । बदिनयत
्
जारी ग ररहनु नपन ।
िलई अलगअलग समयमा कारवाही चलाएको र यसले
इजलास अिधकृत: च काश ितवारी
गदा ८४ वषक वृ अबला नारीले जीवनकालमै
क यटु र: च दनकुमार म डल
आफूले कानूनबमोिजम पाउने स पि
ा गरी
इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभु म् । उपभोग गनस ने अव था नरहेको भनी िनवेदक िव
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आरोपसमेत लगाई अंिशयार न दमायाले िनवेदन
लेनदेन यवहारको १० आफै ँ मा वत
िदएको र नभ दै िनजको मृ यु भएको अव था उ प न यव था होइन । यसले गरेको यव थालाई अंशब डाको
भएको छ । सो िनवेदन िदएको पिन ५ वष यतीत भएको १९ सँग जोडेर हेनपन
ु ह छ । अंशब डाको १९ नं.
छ । अंश मु ाको फै सला समयमा काया वयन नहँदा सो बमोिजम म जरु ी िलनपु न यि को म जरु ी निलएमा
मु ा िज नेह लाई पिन श त अ याय परेको अव था वा सा ी नराखेमा मा लेनदेन यवहारको १० नं.
छ । यसरी िवप ीह भने वा तवमा नै अ यायमा आकिषत ह छ । एकातफ यी वादी िववािदत ज गाको
परेको तर िनवेदकको हकमा ब डा मचु ु का खडा हने हकदार भई म जरु ी िलनपु न वा सा ी रा नपु न यि
काम र फै सला बदर मु ामा फै सला हने काम बाँक नै नभएको अव था छ भने अक तफ वादीले दाबी
नै रहेबाट िनवेदकलाई वा तवमा नै अ याय परेको गरेज तो हकदारको हैिसयतले लेनदेन यवहारको
भनी मा न र सोको लािग रट जारी नै गनपन
ु नभए १० नं. बमोिजम िनजले उजरु गनपन
ु अविध एक
याय परािजत हने अव था रहेको कुरामा यो इजलास वषस ममा थाहा पाएको पतीस िदनिभ भएकोमा यी
िव त हन सके को छै न ।
वादीले धेरै समयपिछ हद याद नघाएर िफराद दायर
यसथ िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी गरेको अव था देिखँदा हद यादको समेत अभाव रहेको
गनपन
ु अव था नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज देिखने ।
हने । यस अदालतबाट िमित २०६८।८।१९ मा जारी
हकदैया र हद यादको अभाव रहेको
अ त रम आदेश र हने ।
अव थामा सु बाँके िज ला अदालतले िववािदत
इजलास अिधकृत : मक
द
आचाय
घर ज गाको ३ भागको १ भाग िलखत बदर गरी
ुु
क यटु र : मि जता ढुङ्गाना
यसमा वादीको हक कायम हने ठहर्याएको सु
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
फै सला उ टी गरी हद यादको आधारमा खारेज हने
§ यसै लगाउको ०६८-WO-०४७६, उ ेषण ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित
/ परमादेश, नगे राज थापा िव. पीता बर २०६८।८।१३ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
थापासमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार हने ।
आदेश भएको छ ।
इजलास अिधकृतः स देश े
२
क यटु रः च ा ितम सेना
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. इित संवत् २०७३ साल असार २६ गते रोज १ शभु म् ।
ी देवे गोपाल े , ०६९-CI-०३२९, िलखत
दा.खा. दता बदर, िझना चमार िव. सािहन वानो ह वाई
इजलास नं. ६
म जरु ी िदनपु न यि वादीका बाबल
ु े
िलखतमा सा ी बसी हक ह ता तरण गरेको
१
अव थामा वादीको म जरु ीिबना िब गरेको कायलाई मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
अ यथा भ न िम ने देिखएन । अतः ततु मु ामा शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०१३६, माना चामल,
ितवादी सािहन वानो ह वाईको पित मु तार अहमद टेकनारायण सुवेदी िव. र जना सुवेदी
ह वाइलाई ज गा ज गादाता रामसेवक चमारले
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १० नं. मा
कानूनबमोिजमका हकदारको म जरु ीबाट नै िब
उि लिखत इ जत आमदअनस
ु ार खान लाउन र
िवतरण गरेको अव था देिखँदा िववािदत ज गामा यी आव यकताअनस
ु ार उिचत िश ा दी ा र वा य
वादीको हकदैयाको अभाव रहेको अव था देिखने ।
उपचारको यव था गनपछ
ु भ ने कानूनी यव थाले
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पित वा िपताले आ नो प नी वा छोराछोरीलाई िजिकर पु न नस ने ।
खान लाउन िदएको छु भनेर मा पु दैन िदएको इजलास अिधकृतः आन दराज प त
ज तो देिखनु पिन पदछ भ ने कुरालाई इंिगत गरेको क यटु र : ेमबहादरु थापा
छ । वादीका पित ितवादी नेपाल सरकारको लेखा इित संवत् २०७३ साल असार ९ गते रोज ५ शभु म् ।
अिधकृत पदमा कायरत रहेको त यमा िववाद
२
देिखँदैन । िनज ितवादीको अक ीमती कै िशला मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
सवु ेदी र िनजतफको छोरी सरीता सवु ेदीसमेतका शमा पौडेल, ०६७-CR-०८१०, कत य यान,
नाउँमा नवलपरासी र क चनपरु समेतमा ज गा जिमन रतीया महतो चौधरीसमेत िव. नेपाल सरकार
रहेको देिख छ । ितवादीले िजिकर िलएको उि लिखत
जाहेरी दरखा त, लासजाँच कृित
अंश भरपाईको िलखतबाट वादीले स पूण स पि बाट मचु ु का, घटना थल कृित मचु ु का शव परी ण
अंश िलएको नदेिखँदा िनजको ितवादीसँगको अंश ितवेदन, िचिक सकह ले अदालतमा गरेको बकप ,
हक समा भई नसके कोले उि लिखत अंश भरपाई ितवादीह को बयान, बिु झएका मािनसह ले गरेको
िलखतकै आधारमा अंशब डाको १० नं. बमोिजम कागज तथा बकप समेतलाई िव ेषण गरी हेदा
वादीलाई खानलाउनसमेतको यव था गनपन
ु कानूनी जाहेरवाला बाबस
ु मेतका घरका मािनसह घरबाट
दािय वबाट ितवादी पि छन िम ने देिखन आएन िन कँ दा के ही समय अिघस म झल
ु समेत हािलएको
नआउने ।
िव तारामा वष ८ क नाबािलका छोरीलाई सतु ाई
वादीलाई कमाइ खान िदएको ज गा के क तो छाडी गएकोमा नाबािलक मतृ क एकाएक आफै ँ
रहेछ भ नेतफ हेदा उ ज गा खेितयो य ज गा नभई झिु डएर आ मह या गरेक होिलन् भ न सिकने कुनै
बलौटे ज गा भएको र बेवा रस अव थामा रहेको भनी पिन व तिु न माणले पिु गदन । मतृ कले आ मह या
बिदया िज ला अदालतबाट िमित २०६७।०२।१४ मा गरेको हो िक भ नलाई पिन यसरी आ मह या गन
सजिमन मचु ु का भइआएको देिखएकोले उि लिखत कुनै कारण िमिसल संल न कागज माणबाट देिखएको
ज गाबाट वादीलाई खानलाउन पु न स ने ि थित छै न । मतृ क लासको उचाई ४ िफटको छ भने भइु ँ र
नहने हँदा यस अदालतबाट िन सा दान गदा िलएको दलीनको दूरी ६ िफट २ इ च हँदा उि लिखत उचाईको
आधारसँग यो इजलास सहमत हन सके न । तसथ उ
बािलकाले उि लिखत दूरीको उचाई दईु ितनको
िक.नं. ३३८ को बलौटे ज गा अंश भरपाई ग रिदएको किडिभ पासो िछराई ६ िफट १ इ च ल बाईको
आधारमा मा ितवादीले व तपु रक पमा आ नो पछ् यौराले घाँटी र दिलनसमेतमा आफै ँ मा बाँधी
प नी वादीलाई इ जत आमदअनस
ु ार खानलाउन िछराई झिु डएको होला भनी अनमु ान र क पनासमेत
िदनपु न कानूनी दािय व पूरा गरेको मािणत हन गन सिकँ दैन । मतृ क लासको घाँटीमा पासोको
नआउने । अत: वादीलाई इ जत आमदअनस
ु ार नीलडामसमेत रहेको पाइँदैन । फरािकलो कपडाले
खानलाउन िदनपु न कानूनी दािय व ितवादीको बाँधी डोरीमा झिु डएको अव थामा नीलडाम नरहन
भएको र वादीलाई िदएको ज गाको आय ता नआउने पिन स छ भ ने िचिक सकह को बकप मा उ लेख
कृितको भएको कुरा िमित २०६७।२।१४ को भए पिन मतृ कको ल बाइ, झिु डएको दिलनको उचाई
मचु ु काबाट देिखएकाले वादीले ितवादीबाट माना र पछ् यौराको ल बाइलाई िवचार गदा आफै ँ झिु डई
चामल भराई पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, मरेको होिलन् भ ने कुरा तकस मत पबाट पिु
हेट डाको िमित २०६८।९।२४ को फै सला िमलेकै भएको देिख न । यी ितवादीह ले मतृ क नाबािलका
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन वष ८ क तल
ु सी महतोलाई कत य गरी झु डयाई
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मारेको भ ने कुरामा इ कार गरी बयान गरे तापिन कै दको सजाय मा हन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
िनजको बयान यहोरालाई हण गन िम नेस मको कुनै बमोिजम राय ताव गरेको पनु रावेदन अदालत,
ठोस एवम् व तिु न आधार माणसमेत पेस गरेको हेट डाको राय मनािसबै हँदा ितवादीह रतीया
िमिसल संल न रहेको देिखँदैन । यी ितवादीह ले महतो चौधरी र छनईु महतो चौधरीलाई १० (दस) वष
अनस
ु धान अिधकारी एवम् अदालतसम इ कारी कै द हने ।
बयान गरे तापिन य तो इ कारी बयान अ य िमिसल इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
संल न माण कागजातबाट सो कुराको व तिु न पमा क यटु र: ेमबहादरु थापा
मािणतसमेत गराउनु स नपु न ।
इित संवत् २०७३ साल असार २६ गते रोज १ शभु म् ।
मािथ िववेिचत ग रएअनस
ु ार जाहेरवालाको
नाबालक छोरी वष ८ क तुलसी महतोलाई कत य गरी
इजलास नं. ७
यान मारेको कसरु मा पनु रावेदक ितवादीह रतीया
महतो चौधरी र छनईु महतो चौधरीलाई अिभयोग
१
दाबीअनस
ु ार यानस ब धीको महलको १३(३) नं. मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई सु शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०१७९, कत य यान,
िचतवन िज ला अदालतबाट िमित २०६६।१०।१९ ेमबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार
मा भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
अंश भागबापतको ज गाजिमन िलन पाउन पन
हेट डाको िमित २०६७।७।१६ मा भएको फै सला िवषयमा कुरा गन रातको समयमा मतृ क ए लै बसेको
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीह को एका त थानमा गएको कायबाट ितवादीको मतृ कलाई
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
मान मनसाय नभएको तथा कुनै पूव रसइवी नरहेको
पनु रावेदक ितवादीह लाई अिभयोग भ न सिकँ दैन । य तै वादिववाद हँदा मतृ कलाई
मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको २ वटा ढुङ्गाले हार गरेको र सोही चोट पीडाबाट
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई मतृ कको मृ यु भएको हो भनी पनु रावेदक ितवादीले
सु िचतवन िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर अनस
ु धानमा र अदालतमा समेत वीकार गरी बयान
हने ठहर गरी पनु रावेदक ितवादीह ले मतृ क वष ८ गरेका छन् । लास जाँच घटना थल मचु ु का पो टमाटम
क तल
मको कुनै पूवयोजना रपोटबाट दािहने गाला, बंगरा, कानतफ पटकपटक
ु सी महतोलाई मानपनस
ु
रसइवीसमेत रहेको नदेिखएको जाहेरवालाको हार गरेको, मतृ कको कानको भाग िथलोिथलो भएको
छोरीको पैसा ितवादीह को छोराले चोरेको भ ने र टाउकोमा चोटपटक परेको साथै दािहने नाडीसमेत
स ब धमा िववाद पदा समाजको अगािड आ नो भाँिचएको भ ने देिख छ । यसरी मतृ कको टाउको
नाबालक छोरालाई हरीले प ाउ गरी लगेको बेदना ज तो संवेदनशील अंगमा ढुङ्गा पटकपटक हार गरी
सहन नसक आवेशमा आएका ितवादीह त काल हातको नाडीसमेत भाँिचने गरी चोट छाड् ने काय मान
उठेको रसमा छलफल भएकै थानबाट जाहेरवालाको मनसाय नभई गरेको भनी भ न िम दैन । मान मनसाय
घरमा गई जाहेरवालाको नाबािलक छोरीलाई कत य त व रहे नरहेको िवषय काय गदाको समय प रि थित,
गरी मारेको देिखँदा कसरु को कृित र अपराध हँदाको काय उठानको स दभ, चोटको मा ा, योग गरेको
अव थालाई िवचार गदा पनु रावेदक ितवादीह लाई साधन, हार गन त रका, काय अिघ पिछको गितिविध
ठहरेबमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा आिदका आधारमा िन य ल ग रने िवषय हो । के वल
चक पन जाने देिखँदा िनजह लाई १० (दस) वषको मनसाय नरहेको िजिकर िलँदैमा सोतफ यान निदई
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मनसाय नरहेको भनी कदािप भ न निम ने ।
भनी भ न निम ने ।
हरेक वारदातमा च मिदद् गावाह हने र
अतः ितवादी ेमबहादरु तामाङलाई
पेस गनपन
ऐन,
ु कुनै थािपत मा यता होइन र यसो अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
हन स भवसमेत हँदनै । ायः आपरािधक काय गन यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनस
ु ार
मािनसले लक
ु चोरी तथा अ ले थाहा नपाउने िकसमले सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी िमित
काय गन यास गन हँदा सबै वारदातका च मिदद् २०७०।३।२४ मा सु का क िज ला अदालतबाट
गवाह ह छन् र सो नभए अपराध गरेको थािपत नै भएको फै सला सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत,
हन स दैन भ ने हँदनै । च मिदद् गवाहले वारदात पोखराबाट िमित २०७०।१२।१८ मा भएको फै सला
हँदा य देखेको हने हँदा िनजबाट स य त य प ा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
लगाउन सिजलो हने भएकोले च मिदद् गवाहलाई इजलास अिधकृत: यदरु ाज शमा
माण मू याङ् कनको रोहमा मह व िदइने हो । अ य क यटु र: सदु शन साद आचाय
व तगु त तथा प रि थितज य माणबाट अपराध इित संवत् २०७३ साल असार १९ गते रोज १ शभु म् ।
गरेको थािपत भई रहेको अव थामा च मिदद् गवाह
२
िबना अपराध पिु गरेको भनी िजिकर िलएकोलाई मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी जगदीश
तकसङ् गत मा न नसिकने ।
शमा पौडेल, ०७१-WO-०६५५, उ ेषण, जयराम
आपरािधक काय गन िसलिसलामा योजना अिधकारी िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
देिखन घरबाट नै हातहितयार बोके र याएको देिखनै कायालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
पन पिन हँदैन । यसमा पिहलेदिे ख नै अंश भागस ब धी
अ ययन िबदा अविधको काय स पादन
िववाद रहन,ु यो िदन पिन रातको समयमा मतृ क ए लै मू याङ् कनको अङ् क गणना स ब धमा िनजामती
बसेको थानमा गई िववाद गरी ढुङ्गा ज तो व तल
ु े सेवा ऐनको यव था हेदा उ ऐनको दफा २४ क
संवेदनशील अंगमा हार गरेको देिखएबाट मान कुनै को उपदफा ८(१) को ितब धा मक वा यांशमा
योजना नगरेको भनी भ न िम दैन । जबस म पिहला “अ ययन वा तािलममा गएको वा िनल बन भई
मतृ कले चोट छोडेको बाट आफू आवेशमा आएको िनल बन फुकुवा भएकोमा िनल बन अविधको काय
भ ने ितवादीको िजिकर छ सो कुरा अ य कतैबाट स पादन मू याङ् कनबापत य तो अ ययन वा
पिु भएको छै न । यी ितवादीको शरीरको संवेदनशील तािलममा जानभु दा वा िनल बन हनभु दा त काल
अंगमा हार गरेको पिु हने कुनै मेिडकल जाँचको अिघको काय स पादन मू याङ् कन भएमा सोही
रपोट पिन देिखँदैन । साथै आवेशमा आई हार वषको र य तो काय स पादन मू याङ् कन नभएमा
गरेको मानी आवेश े रत ह या ठहर्याउन मल
ु क
ु ऐन, हािजर भएपिछ भरेको कायस पादन मू याङ् कनमा
यानस ब धीको महलको १४ नं. को यान मान जित अङ् क पाएको छ सोही अनपु ातमा नै अङ् क
मनसाय नभएकोमा उसै मौकामा उठेको रस था न गणना ग रने छ ।” भ ने यव था भएको देिख छ ।
नसिक साधारण लाठा ढुङ्गा, लात मु काले मा उि लिखत कानूनी यव था हेदा िनजले अ ययन
हानेको थािपत हनु पन ह छ । यसरी हा दा पिन िबदा अविधमा सोबमोिजम अङ् क पाउने नै भए पिन
बार बार हानेको र संवेदनशील अंग ताके र नै हानेको अ ययन िबदा समा भइसके को अव थामा िलएका
देिखनु हँदनै । यसमा हा दा दईु हातले नै उचा नु पन घर िबदालगायतका िबदा अविधमा पिन सोबमोिजमकै
ठूला ठूला दईु वटा ढुङ्गाले बार बार टाउको तथा अङ् क पाउनु पछ भ ने िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन
क चटमा हानेको देिखएबाट आवेशमा आई हानेको स ने अव था नरहने ।
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कानूनी यव थाले एक कारको िबदा
३
िलएकोमा सो िबदा नै उपभोग गनपन
ु र य तो िबदा मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना
सिु त र िक रया िबदाबाहेक अ िबदामा प रणत धान म ल, ०६९-CR-०९७८, ०९९१, १०३४,
नहने यव था गरेको स दभलाई िवचार गदा घरिबदा, कत य यान, नेपाल सरकार िव. याम सु दर पौडेल,
िबरामी िबदा, पव, भैपरी िबदा िलएकोलाई सो िबदा िमलन भ ने िवलन महजन िव. नेपाल सरकार,
नै उपभोग गरेको मा नु पन हँदा उ िबदा अ ययन काजीर न महजन िव. नेपाल सरकार
योजनमा खच गरेको भएपिन अ ययन िबदा नै
पनु रावेदक ितवादीह िमलन भ ने
िलएसरहको सिु वधा उपभोग गन पाउनपु छ भ ने िवलन महजन र काजीर न महजनले अदालतमा
िजिकर यायसङ् गत नदेिखने ।
कसरु मा इ कार रही वारदात हँदा आफूह अ य ै
तोिकएको अविधमा पेस नभएको काय रहेको र आफूह लाई अनस
ु धानका ममा तयार
स पादन मू याङ् कनको अङ् क गणनाका स ब धमा गरी याएको बकप मा जबरज ती सही गराएको हो
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७८ख भनी बयान गरी यस अदालतमा पनु रावेदन गदा पिन
को उपिनयम ८ मा “कुनै िनजामती कमचारीले कुनै सोही िजिकर िलए पिन िनजह को य तो भनाई
वषको काय स पादन मू याङ् कन फाराम नभरेमा अ य माणबाट समिथत रहे भएको छै न । अ य
यस आिथक वषको काय स पादन मू याङ् कनबापत रहे भएको मािणत गन भार ितवादीमा नै रहने हँदा
िनजलाई सो आिथक वषको लािग पूणाङ् कको पचास यिद िनजह वारदातको समयमा अ य रहेको भए
ितशत अङ् क िदइनेछ ।” भ ने यव था भएको िनजह ले नै सो कुराको माण परु याउन
स नु पद यो
्
पाइ छ । ततु िववाद स ब धमा हेदा यी िनवेदकले सो पिन िनजह ले मािणत गन सके को छै न र िमिसल
उ आ.व. को काय स पादन मू याङ् कन फाराम संल न अ य कुनै कागज माणह बाट पिन िनजह
पेस नगरेको कुरा वीकार गरेकै देिख छ । यसरी पेस अ य रहेको खु न स ने नदेिखने ।
नगरेको काय स पादन मू याङ् कनको अङ् क गणना
ितवादीह को अनस
ु धानको बयान
स ब धमा भएको उि लिखत यव थानस
ु ार िनजको करकापबाट वा जबरज तीपूण गराएको मा न
सो वषको काय स पादन मू याङ् कनबापत पचास सिकने आधार पिन िमिसलमा रहे भएको देिखँदनै ।
ितशतका दरले नै अङ् क गणना हने देिखने ।
अनस
ु धानका ममा यिद यातना िदएको, जबरज ती
कानूनबमोिजम ा ५ वषको अ ययन िबदा त रकाले वा इ छािवपरीत कुनै कुरा य गन लगाएको
उपभोग ग रसके को अव थामा घरिबदालगायतका वा कुनै कागजमा सही गराएको भए ितवादीह लाई
थप िबदालाई अ ययन िबदा अविधसरह नै अङ् क अनस
ु धानका ममा याद थप गराउन समयसमयमा
गणना हनपु छ भ ने िनवेदकको िजिकरमािथ िववेिचत अदालतमा उपि थत गराएको समयमा य ता कुरा
िनजामती सेवा ऐन िनयमको उि लिखत यव थाको अदालतलाई जानकारी गराउन स नपु न िथयो ।
स दभमा मनािसब नदेिखँदा सो अविधको पचास य तै अनस
ु धानका ममा ितवादीलाई कानून
ितशत मा अङ् क गणना गरी बढुवा सिमितको यवसायी रा न र आ ना आफ तह सँग भेटघाटको
िनणय बदर गन गरेको लोक सेवा आयोगको िमित अवसर िदएको ह छ । िनजले आफै ँ वा आ नो कानून
२०७१।११।३ को िनणय िमलेकै देिखँदा बदर गनु यवसायीमाफत सो कुरा मु ा हेन अड् डामा िलिखत वा
नपन ।
मौिखक जानकारी गराउन स नु पद यो । यी कानूनी
इजलास अिधकृत: गजे बहादरु िसंह
यव थाको मकसद पिन यही नै हो । सो गराउन
इित संवत् २०७२ साल भद २९ गते रोज ३ शभु म् । नसके को र अदालतको बयानमा पिन यसरी करकाप
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वा जबरज ती गरी बयान गराएको भ न नसके कोबाट भएकाले वारदात थलबाट नै प ाउ नपरेको भनी
पनु रावेदकह को सो िजिकरलाई स य मा न कसरु बाट उ मिु पाउने अव थासमेत नरहने ।
नसिकने ।
पनु रावेदकह ले मौकाको बयानमा हार
अिभयु ले सचेत अव थामा र आफूले गरेको भनेकै इ ा, ढुङ्गा र के बल
ु तार वारदात थलबाट
भनेको र गरेको कुरा बु नस ने अव थामा, यातना बरामद भएको छ । िनजह को शरीरमा लागेको
िदई वा अ य कुनै कारणले बा यतामा पारी इ छा रगतलाई योगशालामा परी ण गदा मानव रगत भ ने
िव कुनै कुरा य गन नलगाएको अव थामा देिखएको छ । योगशालामा परी ण गरी देिखएको
अदालतबाहेक अ य य गरेको कुरालाई माण नितजालाई आिधका रक र िव ासयो य नै मा नु पदछ
ऐन, २०३१ को दफा ९ अनस
ु ार माणमा िलन सिकने र यसको वै ािनक परी ण नभएको भनी िलएको
नै हँदा अनस
ु धानको बयानलाई यसरी करकाप िजिकरसँग अ यथा मािणत नभएस म सहमत हन
वा जबरज ती गराई बयान गराएको भ न नसके को नसिकने ।
अव थामा िनज पनु रावेदकह को सो िजिकरसँग
मतृ कसँग िचनजान नरहेको, मान रसइवी,
सहमत हन नसिकने ।
पूवतयारी तथा मनसाय नभएको भ नेतफ हेदा
ितवादीह
य दश रेणक
ु ा कुँवरले मतृ कसँग िचनजान नभएको आधारमा आपरािधक
बताएको हिलयानस
ु ार वारदात थल निजकबाट प ाउ काय नहने र आपरािधक मनसायको िव मान
परेको देिखएबाट िनजह नै घटनामा संल न भएको नरहने भ ने हँदनै । िमिसल हेदा ततु वारदातमा
अझ ह छ । पिहला िचनजान नभएको यि लाई यी ितवादी िमलन भ ने िवलन महजन र सी
यिद िनजले कसरु गदा नदेखेको भए िच ने अव था खाएको अव थामा सह ितवादी यामसु दरलाई
हदैन यो र िनजले कसरु गदा नदेखेको भए देखेको घर परु याउन
जाँदै गदा मतृ कले साइकल ठो काउन
्
हो िचने भ नपु न अव था पिन के ही देिखँदैन । यी पगु ी यी िमलन महजनले ितवादीलाई िहकाएको,
ितवादीले कसरु गरेको स ब धमा जाहेरी दरखा त, सो रसमा मतृ कले इ ाले यीनलाई हा दा छिलन
यी ितवादीह वयम्को अनस
ु धानका ममा लेखाई पगु ी यही इ ाले मतृ कलाई हानेको चोटले भइु मँ ा
िदएको यहोरालगायत अ य यि ह को भनाइको लड् दा के बल
ु को तारले घाँटीसमेत बाँधेको र अका
यहोरा िमिसल संल न लास जाँच कृित मचु ु का, शव ितवादी काजीर न महजन आएको देखी हान् भनी
परी ण ितवेदन, बरामदी समानलगायतका िविभ न भ दा िनज कािजर नले बालवु ा र िसमे टको िढ काले
व तगु त माणबाट िनस देह समिथत भइरहेको टाउकोमा हानेको चोटका कारण मतृ कको मृ यु भएको
अव थामा य दश रेणक
ु ा कुँवरले अदालतमा देिख छ । यसरी कुनै िवषयलाई िलएर झगडा भई
बकप गरी निदएकै आधारमा कसरु गरेको कुरालाई हानाहान हन,ु इ ा ज तो व तल
ु े हानी लिडसके को
अ यथा भ न सिकँ दैन । यिद िनजको बकप िबना अव थामा पिन तारले घाँटी बाँ नु र साथीसमेतलाई
अ य माणह ले मा िनणयमा पु न नसिकने वा हान् भ न,ु िनजले पिन बालवु ा र िसमे टको
कुनै त य पिु हन नस ने भएमा अदालतले नबझ
ु ी िढ काले टाउको ज तो संवेदनशील अंगमा हानी दवु ै
नहने । सा ीका पमा िनजलाई उपि थत गराउन ितवादीह फरार हनु र मतृ कको सोही चोटका कारण
आदेश गन स ने नै ह छ । य तै वारदात भएपिछ मृ यु हन पगु ेको घटनालाई कुनै आकि मक, भिवत य
आफूह भागेको ितवादीह वयम्ले वीकार गरेको तथा आवेश े रत घटनाका पमा िलन नसिकने ।
अव थामा र वारदात भएपिछ कसरु बाट ब न मािनसले
कसरु मा संल न यी ितवादीह को सामा य
वारदात थल छाडी अ य जाने कुरा वाभािवक अव था, घटनाको ज रया, घटना हँदाको प रि थित,
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योग भएको व तु र वारदातपिछ भागेको ज ता आ नो बचाउका ममा हानेकोबाट वारदात घट् न
अव था हेदा यी ितवादीह मा मान मनसाय गएको ज तोमा देिखन आउँछ । यसरी कसरु हँदाको
िथएन भ न सिकँ दैन । ितवादीह आ नो कायको प रि थित, ितवादीह को र सीको नसामा रहेको
प रणामको पूव जानकारी रा न स ने अव थामा नै अव था र मतृ कले गरेका ि याकलाप ज ता कुरालाई
रहे भएको, काय कुनै िकिसमको बा यतामा परी गरेको मनन गदा यी पनु रावेदक ितवादी िमलन भ ने िवलन
नभई आ नै वइ छाले गरेको र कायको प रणाम महजन र कािजर न महजनलाई कानूनबमोिजम
पिहले नै देिखने अव थामा गरेको कायलाई मनसाय सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक पन िच ले
नभएको भ न िम दैन । मनसाय त काल पिन िसजना देखेकोले पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िनजह लाई
हनस ने हँदा यसका लािग पिहलेदिे ख नै रसइवी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष
रहेको सोअनस
ु ार योजना र तयारीसमेत पिहलेदिे ख नै सजाय गनु उपयु हने भनी य राय सदर हने ।
गरेको देिखनु पन अिनवायता नहने ।
ितवादी यामसु दरसमेत उपर िकटानी
ितवादीले कसरु गरेको त य िमिसल संल न जाहेरी परी घटना थलमा उपि थत यि ह ले
िविभ न यि ह को भनाई घटनाको प रि थित िनजको समेत संल नता रहेको भनी लेखाई िदए
तथा सङ् किलत व तगु त माणसमेतबाट मािणत तापिन िनजको संल नता रहेको य देखी भ न
भइरहेको देिखएकाले यी ितवादीह िमलन भ ने सके को अव था देिखँदैन । सह ितवादी र यी
िवलन महजन र कािजर न महजनलाई अिभयोग ितवादीसमेतको बयानबाट ितवादीह तीनै जनाले
दाबीबमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने । ठहर्याई सँगै र सी खाएको, ियनै ितवादीलाई घरस म
गरेको फै सला सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, परु याउन
भनी सह ितवादी िमलन भ ने िवलन
्
पाटनबाट िमित २०६९।७।२१ मा भएको फै सला महजन साथै गएको अव थामा मतृ कको साइकलले
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । यी पनु रावेदक ितवादी िमलन भ ने िवलन महजनलाई ठ कर
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िदएको ज रयाबाट घटनाको उठान भई वारदात भएको
मतृ कको साइकलले ितवादी िमलन भ ने देिखए तापिन िनजलाई र सी बढी लागेकोले झगडा
िवलन महजनलाई ठोके को रसमा झगडा हँदा दोहोरो हँदाकै अव थामा झगडा नगर भनी िनज आ नो बाटो
हानाहानबाट यी ितवादीलाई रस उठी हानेको र लागेको देिख छ । िनज गएपिछ मा वारदात स प न
अक ितवादी कािजर न महजनले पिन आ नो भएको पाइ छ । पिछ बालवु ा र िसमे टको िढ काले
साथीसँग झगडा गरेको रसमा हानेको देिख छ । झगडा हार गन कािजर न महजन वारदात थलमा आइपु दा
भई ितवादी िमलन भ ने िमलन महजनले एक थ पड यी ितवादी यामसु दर वारदात थलमा मौजदु रहेको
हा दा मतृ कले पिन इँ ाले हार गरेकोमा एकाएक देिखँदनै । िनजले कुनै व तल
ु े मतृ कलाई हार गरेको
आवेशमा आई ितवादीले सोही इ ाले मतृ कलाई िमिसल संल न कागज माणबाट पिु हन सके कोसमेत
हार गरेको र सो हारबाट मतृ क लडेपिछ पनु ः देिखँदनै । यी ितवादी अनस
ु धान अिधकारी र
भइु मँ ा भएको तारले मतृ कले हा न ला दा सोही तार अदालतसम मतृ कलाई कुटिपट गरेकोमा इ कार
समाती घाँटी बाधी आ नो साथीलाई हान् भनी िनज रहेको देिख छन् र कसरु मािणत भई अिभयोग
कािजर नले पिन साथी िमलन भ ने िवलन महजनलाई दाबीअनस
ु ार सजाय हने ठहर भएका सह ितवादीह
बचाउन हानेको देिखएबाट यी पनु रावेदकह ले आफै ँ काजीर न महजन र िमलन भ ने िवलन महजनको
िनहँ खोजी हानेको नभई र सीको नसामा रहेको बयानबाट समेत यी ितवादी यामसु दरको मतृ कलाई
अव थामा सावधानी नअपनाई, आवेशमा आई र कुटिपट गन कायमा संल नता रहेको भ ने देिखँदैन ।
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िमिसलबाट मािणत नभएस म कसरु दार ठहर भएका गन गरी गरेको फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदन
ितवादीह सँग साथै रहेको भ ने आधारमा मा अदालतबाट िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
सबैले कसरु गरेको ह छ तथा गनपदछ
भ ने अथ गन महलको १७(३) नं. बमोिजम ६ मिहना मा कै द
ु
निम ने ।
सजाय गन गरी भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
अय
माणबाट समिथत नभएको
ितवादीह िमलन भ ने िवलन महजन,
जाहेरी दरखा तलाई माणको पमा हण गन कािजर न महजन र यामसु दर महजनलाई मल
ु क
ु
सिकँ दैन । यसमा पिन जाहेरी सनु ेको आधारमा मा ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनस
ु ार
िदएको भनी जाहेरवालाले अदालतमा लेखाई िदएको सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी सु
देिख छ । य तो सनु ेको आधारमा मा िदएको जाहेरी र लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित २०६७।१०।२५
सनु ेको तथा पिछ थाहा पाएको आधारमा लेखाई िदएको मा भएको फै सला के ही उ टी गरी ितवादीह िमलन
अ य यि ह को यी ितवादीको समेत संल नता भ ने िवलन महजन र कािजर न महजनको हकमा
रहेको भ ने भनाई अ य माणबाट शङ् कारिहत सव वसिहत ज म कै द गरेको सदर हने गरी र अका
तवरबाट पिु नभएको देिखँदा यी ितवादी यामसु दर ितवादी यामसु दर पौडेलको हकमा सव वसिहत
महजनलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेको ज म कै द गरेको निमलेकोले यानस ब धीको महलको
भ न निम ने ।
१७ (३) नं. बमोिजम ६ (छ) मिहना कै द गन गरी
ितवादीको मतृ कलाई कुटिपट गन कायमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।७।२१
संल नता नदेिखए तापिन यी ितवादी तथा सह मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । साथै
ितवादीह को बयानबाट यी ितवादी यामसु दर ितवादीह िमलन भ ने िवलन महजन र कािजर न
सह ितवादी िमलन भ ने िवलनसँगै जाँदै गरेको महजनका हकमा १० वषको सजाय हन उपयु
अव थामा साइकलले ठ कर िदई िवलन र मतृ कबीच देिखएको भनी पनु रावेदन अदालतबाट य रायसमेत
कुटिपट भएका कारणले मतृ कको मृ यु भएको सदर भई िनज ितवादीह िमलन भ ने िवलन महजन
देिख छ । यी ितवादी यामसु दर अका ितवादी र कािजर न महजनलाई जनही १० (दश) वष मा कै द
कािजर न महजन वारदात थलमा आइपु दास म सजाय हने ।
वारदात थलबाट गइसके को देिखए तापिन सोभ दा इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
अगािड कुटिपट हँदा तथा इँ ाले हार गदास म क यटु र: सदु शन साद आचाय
वारदात थलमा नै रहेको देिख छन् । य तो अव थामा इित संवत् २०७३ साल साउन २८ गते रोज ६ शभु म् ।
िनजले झगडा नगर भनी सह ितवादी िवलनलाई
४
स झाई बझ
ु ाई वा अ य कुनै िकिसमले आफूसँगै मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी सपना
ल नपु न वा दवु ैको बीचको झगडा छुट्याउनु पनमा सो धान म ल, ०७१-CI-०३१०, लेनदेन, कृ ण साद
नगरी मौन पमा हेररे मा बसेको पाइ छ । मल
दाहाल िव. गौरी भा े
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १७(३) नं.मा य तो
देवानी र फौजदारी मु ाको छु ाछु ै िफरादप
अव थालाई समेत कसरु मानी सजायको यव था िदनपु छ र सोदेिख बाहेकमा एउटै मािनसले एउटै
गरेको देिख छ । उ नं. को कानूनी यव था हेदा मािनसउपर जितसक
ु ै िववादको िवषय भए पिन एउटै
मान ठाउँमा गई अ के ही ँ नगरी हेरी रहनेलाई पिन िफरादप बाट इ साफ गन सिकने नै देिखयो । ततु
६ मिहनादेिख ३ वषस म कै द गनपन
ु भ ने हँदा सु मु ामा िववादका प र िवप उही भएको िववादको
अदालतले िनजलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय िवषय पिन एउटै देवानी कृितको भएको अव थामा
30

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, चैत - १
िलखतह को िमित फरक भएकै कारणबाट कपाली तामाङले कुटिपट हँदा मतृ कलाई दईु चार मु का
िलखत गरी सापटी व प ऋण िलएको िववादको हार गरेको अिधकार ा अिधकारीसम सािबती
िवषयलाई फरक िवषय मा न सिकएन । यसरी एउटै बयान गरेको देिख छ । अदालतमा ितवादी मोहन
प र िवप भएको एकै कृितको देवानी लेनदेन िघिसङले इ कारी बयान गरे तापिन हरीमा भएको
िववादमा एउटै िफराद प बाट इ साफ गन िम ने नै बयान आफूह को वे छापूवक भएको बयान होइन
देिखँदा ितवादी कृ ण साद दाहालको पनु रावेदन भ ने िजिकर िलई बयान गदमा िनजह को य तो
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इ कारी बयान मा का आधारमा िनद ष मा न
वादी गौरी भा े र ितवादी कृ ण साद िम दैन । ितवादीह को इ कारी बयान वत
दाहालबीच भएको िमित २०६४।६।२४ र िमित र त यपूण माणबाट समिथत हन आव यक छ ।
२०६५।४।२९ को िलखत कागजमा के कित याज हने िनजले अनस
ु धानको ममा य गरेको भनाइलाई
भनी प उ लेख भएको नदेिखँदा वादी दाबीम येको वे छाको होइन भ न निम ने भई अनस
ु धान
िमित २०६४।६।२४ को िलखतबमोिजमको साँवा अिधकारीसम गरेको वीकारोि लाई िनजह का
रकम ितवादीबाट भराई िदने ठहर्याएको सु फै सला िव
माणमा िलन िम ने ।
सदर ठहर्याउँदै सोही वादी दाबीमा एकै ितवादीउपर
ितवादीले अदालत बयानमा कुटिपट हँदाको
दाबी िलएको िमित २०६५।४।२९ को िलखतबमोिजम बखत छु ाउने कायस म गरेको हो भनी उ लेख
साँवा र याजसमेत भराइिदन निम ने भनी अ.वं. गरेको देिखँदा घटना थलमा िनजको उपि थित
७२ नं. को िवषय उठाई दाबी खारेज गरेको सु रहेको वीकार गरेको पाइ छ । िनज ितवादीको
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६९।१२।६ बयान यहोरा अ यथा हो भनी मा न िम नेस मको
को फै सला सो हदस म के ही उ टी गरी वादी दाबीको कुनै ठोस एवम् व तिु न आधार माणसमेत िमिसल
िमित २०६५।४।२९ को िलखतबमोिजमको साँवा संल न रहेको देिखँदैन । िनज ितवादीको अनस
ु धान
.२,०८,०००।– (दईु लाख आठ हजार) र सोको अिधकारीसम को बयान र िमिसल संल न कागज
कानूनबमोिजम याजसमेत वादीले ितवादीबाट भराई माणबाट यी ितवादीसमेतको कुटिपटबाट मतृ कको
िलन पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको मृ यु भएको देिखन आउने ।
िमित २०७१।१।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
अतः उि लिखत त य र िववेचना आधार
हने ।
माणबाट ितवादी मोहन िघिसङलाई मल
ु क
ु ऐन,
इजलास अिधकृत: गीता े
यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु मा
क यटु र: िसजन रे मी
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् । सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित
२०६७।१०।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
इजलास नं. ८
ठहछ । पनु रावेदक पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवादीले मतृ कलाई मानपन
ु पूव रसइवी
१
नभएको घातक हितयारले मारेको नदेिखएको तथा
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी ितवादीह र मतृ कको पितबीच भइरहेको झगडामा
ह रकृ ण काक , ०६८-CR-०३७५, कत य यान, मतृ कले छुट्याउन खो दा सामा य कुटिपट हँदा
मोहन िघिसङ िव. नेपाल सरकार
ितवादी मोहन िघिसङले मतृ कलाई दईु चार मु का
ितवादी मोहन िघिसङले म र पासाङ मा हार गरेको हँदा ितवादी मोहन िघिसङलाई
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ऐनबमोिजम हने । हदैस मको सजाय गदा चक पन समयमा यी ितवादी लागु औषधसिहत प ाउ परेको
जाने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको त यगत आधारलाई उपे ा गरी ितवादी ने.क.पा.
१८८ नं. बमोिजम ितवादी मोहन िघिसङलाई १२ एमालेको वीरग जमा भएको भेलामा उपि थत भएको
(बा ) वष कै द हने ।
भ ने एमाले पाट अिफसको िसफा रस प लाई अ य
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
ि थितको माण (Alibi) को पमा हण गन िम ने
क यटु र: सदु शन साद आचाय
नदेिखने ।
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभु म् ।
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
२
दफा १४ मा दफा ४ अ तगत िनषेध ग रएको काम
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी गन यि लाई अपराधको मा ानस
ु ार देहायबमोिजम
ह रकृ ण काक , ०६८-CR-१०४५, लागु औषध, सजाय हनेछ भ ने यव था भएबमोिजम ऐ.ऐनको
शा तकुमार जोशी िव. नेपाल सरकार
दफा १४(१)(छ)(२) मा प चीस ामदेिख एक
पनु रावेदक ितवादी शा तकुमार जोशीले सय ामस मको कारोबार गनलाई दश वषदेिख
अदालतमा बयान गदा र यस अदालतमा पनु रावेदन प वषस म कै द र पचह र पैयाँदिे ख दईु
गदासमेत बरामद भएको सटु के स तथा सो सटु के सिभ लाख पैयाँस म ज रवाना हने यव था भएको
रहेको सामान आ नो हो भनी वीकार गरेको र पाइ छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार यी पनु रावेदक /
सोही सटु के सिभ फे ला परेको लागु औषध चािहँ ितवादीले ८५ ाम लागु औषध खैरो हेरोइन कारोबार
आ नो होइन भनेको देिखयो । यसरी आ नो अ य त गरेको देिखँदा अपराधको मा ानस
ु ार िनजलाई लागु
िनजी पमा योग गन सटु के सिभ रहेको लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
औषधबाहेक अ य सामान आ नो भएको, लागु औषध (२) बमोिजम ११(एघार) वष कै द तथा .८०,०००।चािहँ आ नो होइन, ऐ. २७ गते प ाउ परेको भनी (असी हजार) ज रवाना हने ठहर्याएको पनु रावेदन
गरेको इ कारी कथन आपरािधक दािय वबाट उ कन अदालत, पाटनको फै सला मनािसब नै देिखने ।
आधार ब न स ने नहने । ।
तसथ ितवादी शा त भ ने शा तकुमार
पनु रावेदक
ितवादीले
िमित जोशीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
२०६५/०५/२५ गते बरामदी मचु ु का भएको िदन दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम ११(एघार) वष कै द
समयमा आफू ने.क.पा. एमालेको वीरग जको भेलामा तथा .८०,०००।- (असी हजार) ज रवाना हने ।
उपि थत भएको भनी सो पाट को िसफा रसप पेस ठहर्याएको काठमाड िज ला अदालतको फै सलालाई
गरी अ य ि थितको (Alibi) को िजिकर िलन खोजेको सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
देिखयो । अ य ि थित (Alibi) को माण ारा िनद ष २०६८।५।६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
पिु हन काबबु ािहरको प रि थितमा समेत आरोिपत इजलास अिधकृत: महे साद भ राई
यि को वारदातमा शारी रक उपि थित हन नस ने क यटु र: िसजन रे मी
अव था देिखई आरोिपत यि िमिसल संल न अ य इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभु म् ।
माणबाट पूण पमा िनद ष (Truly Innocence)
देिखने हनपु छ र कुनै पिन प रि थितज य माणको
इजलास नं. ९
समेत गु जायस भएको हनहु दँ नै । वीरग ज र काठमाड
एकै िदनमा ओहोर दोहोर गन सिकने थान हँदा िमित मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी सपना
२०६५/०५/२५ गते बरामदी मचु ु का भएको िदन धान म ल, ०७०-RB-००४३, भ सार, वीरग ज
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भ सार कायालयको तफबाट मुख भ सार अिधकृत याय र कानूनस मत नहँदा उ टी हने ठहर्याई राज व
लाव यकुमार ढकाल िव. काठमाड िज ला काठमाड यायािधकरण, काठमाड बाट िमित २०६७।६।१४ मा
महानगरपािलका वडा नं. ३३ ि थत रफरोजा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इ पो रयमको तफबाट ऐ.का ो ाइटर रामिवलास इजलास अिधकृत: य साद आचाय
अ वाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभु म् ।
रफरोजा इ पो रयम काठमाड ले िमित
२०६४।८।७ मा वीरग ज भ सार कायालयबाट जाँच
इजलास नं. १०
पास गराई आयात गरेको सामानह मा जाँचपास
पिछको परी ण गन स ब धमा आिथक ऐन,
१
२०६४ वा भ सार ऐन, २०६४ कुन ऐन आकिषत मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
हने हो भ नेतफ िवचार गदा भ सार ऐन, २०६४ के दार साद चािलसे, ०६९-WO-१३५३, उ ेषण,
िमित २०६५ वैशाख १५ गतेबाट मा लागू भएको म जुदेवी गु ा िव. रामपरी देवी गु ासमेत
देिख छ । रफरोजा इ पो रयम, काठमाड ले िमित
तहिसलदारले फै सला काया वयनको
२०६४।८।७ मा वीरग ज भ सार कायालयबाट िसलिसलामा गरेको कुनै कामकारवाहीमा िच
जाँच पास गराई सामान आयात गरेको अव थामा नबझ
ु ेमा १५ िदनिभ उजरु ी गनपन
ु भनी ऐनमा नै प
भ सार ऐन, २०६४ काया वनको अव थामा रहेको यव था ग रएकोमा ततु मु ामा २०५४।८।२६
नै नदेिखँदा वत: आिथक ऐन, २०६४ आकिषत हने मा भएको डाँक िललामको आदेशउपर िनकै िढलो
देिखयो । यस अव थामा आिथक ऐन, २०६४ को दफा १३ वषपिछ २०६७।१०।१७ मा उजरु ी िदएको
२ को अनस
ु ूची १ को दफा १६ ले तोके को हद याद देिख छ । कानूनमा नै हद यादको स ब धमा प
सामा यतया ६० िदनिभ Post Clearance Audit यव था गरेको अव थामा उ हद याद नघाई
(PCA) नगरी िमित २०६४।८।७ मा पैठारी भएको वष पिछ िदएको उजरु ीले मा यता पाउन स दैन ।
व तमु ा िमित २०६६।२।७ मा मा Post Clearance िनवेदकले आ नो िनवेदनमा ४ ख डको ३ ख ड
Audit (PCA) गरी भ सार द तरु िलने गरी भएको बराबरको िबगो भराई पाउँ भनी िवप ी रामपरीदेवीले
िनणय उ अनस
ु ूची १ को दफा १६ को यादिभ िवप ी िसरहा िज ला अदालतमा िमित २०६७।६।१५
भएको भनी मा न िम ने नदेिखने ।
गते िनवेदन गरेको र सो िवषयमा मेरो नाउँमा याद
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट आएपिछ मा उ ज गाको ४ ख डको १ ख ड
आिथक ऐन, २०६४ को दफा २ को अनस
ु ूची १ को िवप ी रामपरीदेवीको पित िवलट साहको नाममा
दफा १६ ले तोके को ६० िदनिभ Post Clearance गएको भ ने थाहा भएकोले सोही िमितलाई आधार
Audit (PCA) नगरी िमित २०६४।८।७ मा पैठारी मानी १५ िदनिभ उजरु गरेको भ ने िजिकर िलएको
भएको व तमु ा िमित २०६६।२।७ मा मा Post देिख छ । द ड सजायको ६१ नं. को यव था हेदा
Clearance Audit (PCA) गरी भ सार द तरु िलने तहिसलदारले कामकारवाही गरेको िमितबाट १५
गरी भ सार िवभाग, ि परु े रबाट भ सार ऐन, २०६४ िदनिभ उजरु ी गनपन
ु भ ने रहेको देिख छ । यस
बमोिजम िमित २०६६।२।७ मा भएको िनणय र सोको अव थामा आफूले िढलो गरी थाहा पाएकोले द ड
आधारमा भ सार असल
ु गन गरी पैठारीकतालाई सजायको ६१ नं. बमोिजम उजरु ी गन पाउनपु छ भ ने
लगाएको थप भ सार महसल
ु तथा ज रवानासमेत िनवेदकको िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
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कुनै पिन मु ाको स ब धमा िनणय गदा रट िनवेदन खारेज हने ।
अदालतले हद यादको
लाई ारि भक पमा इजलास अिधकृत: स देश े
हेनपछ
ु । कानूनले कुनै यि लाई हक दान गदछ क यटु र: याम साद रे मी
भने सो हक ित उ यि सचेत हनपु छ र हक इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभु म् ।
हनन भएको अव थामा कानूनले तोके को यादिभ
२
उपचारको लािग अदालतसम उपि थत हनपु छ । मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी ह रकृ ण
कानूनले तोके को यादिभ अदालतसम उपचारको काक , ०६८-CR-०७३७, बढी भ सार महसल
ु माग,
लािग नआई वष पिछ आउँछ भने अदालतले सहयोग लाव यकुमार ढकाल िव. आन दकुमार रङटा
गन स दैन । कानूनको याद नघाई जिहलेसक
आिथक ऐन, २०६४ को दफा २ को
ुै
अदालतमा नािलस उजरु गन िदने हो भने िववादको अनस
ु ूची १ को दफा ७ को उपदफा १६ हेदा,
किह यै अ य नभई अिनि तता उ प न हन भ सार कायालयबाट जाँचपास भइसके पिछ भ सार
जा छ । अदालत तथा याियक िनकायबाट भएका िवभाग ारा छािनएका फम वा मालव तहु
र
आदेशह िमलेको निमलेको परी ण गनको भ सार मू य कम भएको भनी सूचना ा भएका
लािग कानूनमा पनु रावेदनको यव था ग रएको मालव तहु को जाँचपासपिछको परी ण (Post
ह छ । आदेशमा िच नबु ने प ले कानूनले तोके को clearance Audit) महािनदशकले तोके को अिधकारी
अविधिभ पनु रावेदन गनपछ
ु अ यथा सो आदेश वा भ सार अिधकृतले गन स नेछ । ...जाँचपासपिछको
नै अि तम हन पु छ । यसरी अि तम भएर बसेको परी ण (post clearance Audit) गदा मालव तु
आदेश िव कानूनले तोके को याद नाघी वष पिछ जाँचपास भएको िमितले सामा यतया ६० िदनिभ
उजरु ी िदइ छ भने सो हद यादको िस ा तको गनपनछ
भनी प पमा उ लेख गरेको देिख छ ।
ु
ितकूल त ह छ नै फै सलाको अि तमता (finality कानूनले भ सार जाँचपास भएको िमितले सामा यतया
of decision) को िस ा तको समेत ितकूल हन ६० िदनिभ PCA गनपन
ु ह छ । यू िपकासो
पु छ । िनवेिदकाले २०५४।८।२६ मा भएको िललामी इ टरनेशनल फमले िमित २०६४।०९।२२ मा आ नो
कारवाही बदर गन माग गरेको देिख छ । सो भएको मालसामान जाँचपास गराई सके पिछ भ सार अिधकृत
िललाम बदर हनपु न आधार र कारण उ लेख गरेको वा महािनदशकले तोके बमोिजमको िकया ारा
देिखँदैन । कानूनबमोिजम भएको िललाम बदर हन पिन सामा यतया ६० िदनिभ PCA गरी स नपु नमा
स दैन । रकम दािखल गरेको कारण कानूनबमोिजम भ सार िवभाग मू याङ् कन तथा पनु रावलोकन
भएको िललाम बदर हन स दैन । कानूनबमोिजम शाखाको च.नं. ६३७ िमित २०६५।३।२३ मा
भएको कारवाहीबाट िनवेिदकाको संवैधािनक तथा वीरग ज भ सार कायालयलाई जाँचपास पिछको
कानूनी हक हनन् भएको भ न पिन निम ने ।
परी ण (PCA) बारेको प पठाएको िमिसल संल न
मािथ िववेिचत आधार र कारणह को कागजातबाट देिख छ । जनु काय आिथक ऐन, २०६४
आधारमा िमित २०५४।८।२६ मा भएको िललाम को दफा २ को अनूसूची १ को दफा ७ को उपदफा
डाँक बदर हने गरी िज ला अदालतबाट भएको १६ अनक
ु ु ल रहेको देिखएन । ६० िदनिभ PCA
आदेश बदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, गरी स नु पनमा उ कानूनी यव थालाई बेवा ता
राजिवराजको िमित २०७०।२।१० को आदेशलाई गरी िमित २०६४।९।२२ मा आयात ग रएको व तमु ा
अ यथा भ न िम ने नदेिखएकोले िनवेदकको िनवेदन िमित २०६५।३।२२ मा मा PCA गरी भ सार
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखएन । ततु ऐन, २०६४ को कानूनी यव थालाई आधार िलई
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हद यादिभ पारी PCA गरेको देिखँदा भ सार िवभाग ग रएका काय गरेको भ ने देिखन आएमा िनषेिधत काय
मू याङ् कन तथा पनु रावलोकन शाखाले यू िपकासो गरेको आरोिपत यि ले बरामद भएको लागु औषध वा
इ टरनेशनललाई बढी भ सार महसल
ु माग गन गरेको पदाथ यो यित कारणले ऐनस मत त रकाले राखेको
िनणय कानूनसङ् गत नदेिखने ।
भ ने कुराको पिु गन वा माणको दािय व यसरी
िमित २०६४।९।२२ मा पैठारी गरेको िनषेिधत व तु रा ने यि मा नै रहने प यव था
सामानलाई आधार बनाई ततु मु ामा कारवाही गरेको देिख छ । ततु मु ामा यी ितवादीले ऐनको
उठाइएको छ, जबिक भ सार ऐन, २०६४ र भ सार यव थाबमोिजम राखेको भनी प पान सके को पिन
िनयमावली, २०६४ िमित २०६५।१।१५ बाट देिखएन । अनस
ु धान तहिककातबाट कसैको शरीर
मा पूणतः लागू भएको छ । करस ब धी कानूनका कोठा वा साथबाट बरामद भएको पदाथ िनषेिधत
स ब धमा भूतल ी भाव पन गरी कारवाही उठाउन तवरबाट ख रद िब ओसारपसार आिद गरेको
कानूनतः िम ने देिखँदैन । मूलतः भ सार ऐन, २०१९ वा सो गन भनी स चय गरेको देिखन आएमा के वल
बमोिजम पैठारी भई आएको व तमु ा आिथक ऐन, अदालतको बयानमा सजायको भागी हन नपरोस् भनी
२०६४ को कानूनी यव थाबमोिजम ६० िदनिभ बरामदी लागु औषध आ नो होइन कहाँबाट आयो थाहा
PCA नगरी करदातालाई पिछ बनेको ऐनको आधारमा छै न भ ने ज ता भनाइ राखी आरोिपत कसरु मा इ कार
कारवाही गन िम ने देिखँदैन । भ सार िवभागको हँदैमा सङ् किलत सबदु माण र घटनाको कडीबाट
िमित २०६५।३।२२ को िनणय कानूनस मत छ पिु भइरहेको िवषयव तल
ु ाई अ यथा भ न पिन
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत हन िम ने देिखँदनै । अनस
धान
तहिककातबाट कसेको
ु
नस ने हँदा िमित २०६४।९।२२ को कारोबारमा शरीर कोठा वा साथबाट बरामद भएको लागु औषध
आिथक ऐन, २०६४ लाई योग नगरी भ सार ऐन, िनषेिधत तवरबाट ख रद िब स चय र ओसारपसार
२०६४ को हद यादिभ पारी PCA गरेको काय आिद गरेको वा गन भनी स चय गरेको देिखन आएको
आिथक ऐन, २०६४ को दफा २ को अनस
ु ूची १ को अव थामा मु य यि अक सार वज िल बू हन्
करण नं. १६ को ितकूल देिखँदा सो ऐनले तोके को भनी उ लेख गदमा िनद िषताको आधार ब न
याद ६० िदनिभ PCA गरेको नदेिखएकोले िमित पिन िम ने देिखँदैन । बरामद भएको लागु औषधको
२०६५।३।२२ को भ सार िवभागको िनणय खारेज प रमाणलाई म यनजर राखी िवचार गदा पनु रावेदक /
हने । ठहर्याएको राज यायािधकरण, काठमाड को ितवादीबाट बरामद भएको लागु औषध ख रद िब ,
िमित २०६७।६।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर स चय, ओसारपसारसमेत गरेको िमिसल संल न
हने ।
माणकागजबाट पिु भइरहेको अव थामा आरोिपत
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
क यटु र: याम साद रे मी
सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
इित संवत् २०७३ साल काि क १ गते रोज २ शभु म् ।
३
ितवादी िललाबहादरु गाहा मगरले लागु औषध
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड (घ)
ह रकृ ण काक , ०६९-CR-१०४२, लागु औषध र (च) को कसरु गरेको ठहर गरी सोही ऐनको दफा
हेरोइन, िललाबहादुर गाहामगर िव. नेपाल सरकार
१४(१) को देहाय (छ)(३) अनस
ु ार १६ वष कै द र
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को १५,००,०००।- पैयाँ ज रवाना गन ठहर्याएको
दफा १२ को यव थाले सो ऐनको दफा ४ ले िनषेिधत सु फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
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पाटनको िमित २०६८।८।२० को फै सला िमलेकै पेस गरेको छै न । सजायबाट छुटकारा पाउन िजिकर
देिखँदा सदर हने ।
िलने ितवादीले सो िजिकर पिु गन माणको भार
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
िनजमा िनिहत रहने भनी माण ऐन, २०३१ को दफा
क यटु र: याम साद रे मी
२७(२) को कानूनी यव था भएकोमा िनजले आ नो
इित संवत् २०७३ साल काि क १ गते रोज २ शभु म् । िजिकरलाई पिु हने । माण पेस गरेको देिखँदैन ।
यसथ ितवादी परमे र साद यादवलाई ाचार
इजलास नं. ११
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोिजम सजाय
गरेको िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला िमलेको
१
नै देिखने ।
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अका पनु रावेदक ितवादी ल ु राउतका
सारदा साद िघिमरे, ०७२-CR-१३७२, १३७६, स ब धमा िवचार गदा, िववादमा देखाइएको िक.नं. ४
ाचार, परमे र साद यादव िव. नेपाल सरकार, ल ु को िफ डबक
ु मा िकसानको नाम थर वतनको महलमा
राउत िव. नेपाल सरकार
लेिखएको ल मीिनया अिहरीन भ ने ह ता र सोही
िववािदत ज गा नामसारी र बकसप पा रत महलमा देिखएको अ य िक.नं. का िकसानह को नाम
गदाको समयस म सो ज गाको िफ डबक
ु सरु ि त नै थर लेिखएको ह ता रभ दा फरक रहेको देिखएको
रहेको िमिसल संल न िफ डबक
ु को फोटो ितिलिपबाट छ । सोही िकसानको महलको सहीछाप भ ने ख डमा
देिखएको छ । िववािदत ज गाको बकसप को िलखत िकसानको सहीछापसमेत नभएकोमा उ कै िफयतमा
िमित २०६६।११।१४ मा भएको देिख छ । सो भने यो ऐलानी घरवास मैले तीन पु तादेिख बनाई
अविधमा यी पनु रावेदक ितवादी नापी कायालय, बसोबास गरी आएको छु भ ने यहोरा उ लेख गरेको
बारामा कायरत रही िववािदत िफ डबक
ु िनजै ज मा देिख छ । तर िकसान वा ज गाधनीको महलको
रहेको भ ने देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादी सहीछाप गन ख डमा सहीछाप भएको नदेिखएको
परमे र साद यादवकै कायकालमा िफ डबक
ु अव था देिखने ।
स याउने, यसमा थप गन काय भएको त यमा िववाद
िमित २०६६।११।१४ को पा रत िलखत हेदा
देिखँदैन । यसरी उ ज गाको सािबक िफ डबक
ु एकै बाबछ
ु ोरा नाताका ल ु राउतले ई ासन राउतका
यहोरामा सावजिनक इनार भ ने उ लेख भएकोमा बीच उ िक.नं.४ मा ज गाको बकसप को िलखत
सोको िवपरीत िफ डबक
ु मा अ य थप यहोरा लेखी भएको देिखएको र सो ज गा तीन मिहनािभ ै पनु ः
लेखाई ज गा दता गराउने, पा रत गराउने कायमा यी अक यि लाई राजीनामाको िलखतबाट ह ता तरण
पनु रावेदक ितवादी परमे र साद यादवसमेतको ग रएको देिख छ । उि लिखत बाबछ
ु ोराका बीच अ
संल नता रहेको देिखने ।
स पि ब डा भएको भ ने देिखँदनै । बाबछ
ु ोराह का
सावजिनक स पि को पमा रहेको सरकारी बीच उ िक.नं.४ को ज गा मा बकसप को िलखत
कागजात िफ डबक
ु िकताबमा अ र थिपएको र सो पा रत गनपन
ु औिच य ितवादी ल ु राउतले पिु गन
यहोरा थिपएको अविधमा परमे र साद िज मेवार सके को नदेिखने ।
रा सेवकको पमा नापी कायालय, बारामा कायरत
मालपोत कायालयले िववािदत ज गाको
रहेको पिु भएको अव थामा आफूबाट कसरु भएको कारोवारलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२)
होइन, आरोपबाट सफाइ पाउनपु दछ भनी भ नबु ाहेक अनस
ु ार बदर गरी पनु ः पूवाव थामा रहने गरी िनणय
िनजले सो आरोपबाट सफाइ पाउने व तिु न माण गरेको र ऐ. ऐनको दफा २४(३) अनस
ु ार े ता
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यथाि थितमा रा ने गरेको िनणयमा िच नबु नेलाई ११ बमोिजम जनही तीन मिहना कै द र .५०००।पनु रावेदन गन जानु भनी सनु ाई िदने भनी भएको ज रवाना गन गरेको िवशेष अदालत, काठमाड को
िनणयउपर पनु रावेदक ल ु राउतले पनु रावेदन गरेको फै सला िमलेकै नै देिखने ।
भ नेसमेत नदेिखएको हँदा िववादको ज गामा यी इजलास अिधकृत: ेम खड् का
ितवादी ल ु राउतको हक पु ने अव थाको नभई क यटु र: च दनकुमार म डल
सावजिनक कृितको इनार भएको थप मािणत इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभु म् ।
हने ।
२
िफ डबक
ु को पानामा ल मीिनया अिहरीनको मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
नाम थप ग रएको नापी कायालय, बाराबाट मािणत ह रकृ ण काक , ०७०-CR-०८५२, कत य यान,
ग रएको िफ डबक
ु ल ु राउतले मालपोत कायालय, बु े भ ने बु राज राई िव. नेपाल सरकार
बारामा पेस गरी सोही कागज यहोराको आधारमा
िमिसल संल न त य एवम् य दश
उ ज गा आ नो नाममा नामसारी गराई िलएको सा ीह को बकाई र ितवादीह को मौकाको तथा
देिख छ । सो ज गा िनजले िमित २०६६।११।१४ मा अदालतसम को बयान यहोरा तथा यी पनु रावेदक
आ नै छोरा इ ाशनलाई बकसप पा रत ग रिदएको ितवादी वयम्को बयान यहोराबाट िनज रजन
देिखयो । यी ितवादी ल ु राउतको िनवेदनबाट िल बूलाई यी पनु रावेदक ितवादी बु राज राईले
िफ डबक
ु सि चएको गलत कागज पेस भई दाबीको रसइवी साँ न कुटिपट गरेको त य थािपत हन
ज गा नामसारी भएको देिखँदा सरकारी सावजिनक आएको छ । एिलजा िल बूलगायतका वादी प का
स पि आ नो यि गत नाममा बनाई िलनिु दनु
य दश सा ीह को अदालतसम को बकप
गरी लाभ िलएको देिखँदा िनजको ततु कसरु मा अनस
ु ार िनज रजनलाई यी पनु रावेदकसमेतले
िमलोमतो रहेको पिु हने ।
कुटिपट गरेको र भा न खो दा लखेटी कुटेको र सोही
ितवादीह परमे र साद यादव र ल ु कारणबाट रजनको मृ यु भएको भ ने भनाइ िनज
राउतका हकमा िवशेष अदालतबाट भएको सजाय मतृ कको लासजाँच मचु ु कामा उि लिखत अनहु ार भरी
स ब धमा हेदा, ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को रगत लागेको तथा टाउको पछािड भागमा फुटेको भ ने
दफा ११ मा सरकारी िनकाय वा सावजिनक सं थाको भनाइ र शव परी ण ितवेदनमा उि लिखत िनजको
कागजातमा अनािधकार वा गैरकानूनी त रकाले अनहु ार भरी घाउचोट भई रगत लागेको तथा मृ यक
ु ो
स याउने, के रमेट गन, थपघट गन वा हेरफे र गन कारणमा Coma as a result of blunt injury to
रा सेवक वा अ य यि लाई कसरु को मा ाअनस
ु ार the face and head भनी उ लेख भएबाट पिु
तीन मिहनादेिख २ वषस म कै द र पचास हजार हन आएको र मतृ कसँग मु य झगडा ियनै पनु रावेदक
पैयाँस म ज रवाना हनेछ भ ने कानूनी ावधान ितवादीको रहेको भ ने देिखएकोले आफूले एक थ पड
रहेको देिखयो । नापी कायालय, बारा सरकारी सं था मा हानेको हँदा आ नो हारबाट िनज रजनको मृ यु
रहेको र सो सं थामा रहेको सावजिनक ज गाको आ नू नभएकोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपु छ भ ने
िज मामा भएको िफ डबक
ु मा नभएको यहोरा उ लेख यी ितवादी बु राज राईको पनु रावेदन िजिकर पु न
गरी गराई थपघट गन कायमा यी पनु रावेदकह
स ने देिखएन । िनजको हकमा पनु रावेदन अदालत,
परमे र साद यादव र ल ु राउतको संल नता रहेको िवराटनगरबाट िमित २०६९।९।३ मा भएको फै सला
उि लिखत माण प रब दबाट पिु भएको देिखएकोले िमलेको देिखँदा सदर हने ।
िनजह लाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
यी पनु रावेदक ितवादी बु े भ ने बु राज
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राईकै चोट हार कुटिपटका कारण रजन िल बूको भागजित अथात् ५ भागको ४ भाग र.नं. ८५१९ िमित
मृ यु भएको भ ने त य पिु भएको भएपिन िनज मतृ क २०६१।३।२८ को िलखत बदर हने ठहर गरेको मोरङ
रजन िल बू र यी पनु रावेदक ितवादी बु े भ ने बु राम िज ला अदालतको फै सला उ टी हने ठहर्याई वादी
राईबीच घटना वारदातकै िदनको रजन िल बूले टेडो दाबी पु न नस ने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
आँखाले हेरक
े ो भ ने सामा य असमझदारीबाहेक िवराटनगरको िमित २०६६।३।३० को फै सला िु टपूण
मानपनस
मको पूव रसइवी रहेको खु न नआएको, देिखँदा उ टी भई सु मोरङ िज ला अदालतबाट
ु
मान पूवतयारी र योजना नभई दवु ै जनाबीच भनाभन िमित २०६३।८।५ मा वादी दाबीबमोिजम दाबीको
भई त कालको प रि थितबाट िनज रजनलाई यी अंशहक जित िववािदत िलखत ५ भागको ४ भाग
ितवादीसमेतले कुटिपट गरेको, घातक हितयारको बदर भई नरम गरम गरी वादीको नाउँमा दतासमेत हने
योग भएको नदेिखएको र कुटिपट गदा मान नै उ े य ठहर्याएको फै सला सदर हने ।
राखेको भ ने पिन खु न नआएको, ितवादीको उमेर इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
भखर २०/२१ वष रहेकोबाट िनजलाई सव वसिहत क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
ज मकै द गदा चक पन जाने भई िनजलाई १० वष इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् ।
कै द गदा पिन कानूनको मकसद पूरा हन स ने हँदा
२
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं. मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
बमोिजम १० वष कै द हने ।
िव भर साद े , ०६६-CI-०४३५, िलखत बदर
इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
दता, च पा लामासमेत िव. अिनलभ े
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभु म् ।
अंश हक ज तो नैसिगक हकमा आघात पु ने
गरी एउटै यि लाई एउटै िलखतबाट वा फरकफरक
इजलास नं. १२
यि लाई फरक िलखतबाट जे जसरी हक ह ता तरण
गरे पिन सम मा सगोलको स पि आधीभ दा बढी
१
हक ह ता तरण भएको छ वा छै न भ ने नै मु य पमा
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी हेनपन
ु ।
िव भर साद े , ०६६-CI-०४३४, िलखत बदर
िनज गु लामाको नाममा रहेको िक.नं. ५५
दता बदर दता कायम, च पा लामासमेत िव. मङ् गल र िक.नं. ३८६ को ज मा ५-१९-१० ज गा सगोलको
सहनीसमेत
रहेको र सोबाट मङ् गल सहनी अिनलभ े लाई
अंश हक िनिहत रहेका यी पनु रावेदक ३-०५-३ ज गा राजीनामा हक ह ता तरण गरेको भ ने
वादीह को म जरु ी र सहमित निलई िनजह को देिखन आएको अव थामा िनज गु लामाले आ नो
अंश हकमा आघात पु ने गरी िनजह को पित िपता नाउँको उ ज गा घरखच गन भनी हक ह ता तरण
गु लामाले आ नो नाममा रहेको िक.नं. ५५ र गरे पिन आधीभ दा बढी हक छािडिदएको भ ने
िक.नं.३८६ बाट आधीभ दा बढी ज गा राजीनामा देिखने ।
गरी हक ह ता तरण गरेको काय कानूनसङ् गत रहेको
यी पनु रावेदक वादीह िनज गु लामाको
नदेिखँदा वादी दाबीबमोिजम पनु रावेदक वादीह को एकासगोलका अंिशयार नाताका प नी छोराह भई
अंशहक जितको िलखत ५ भागको ४ भाग बदर हने िनज गु लामाले राजीनामा हक ह ता तरण गरेका
देिखने ।
िक.नं. ५५ र िक.नं. ३८६ का ज गाह मा िनज
तसथ वादी दाबीबमोिजम यी वादीह को वादीह को अंश हक िनिहत रहेको कुरामा कुनै िववाद
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देिखएको छै न । िववादको ज गा हक ह ता तरण गदा िवप ी सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयले
िनज गु लामाले यी वादीह को म जरु ी िलएको पिन कालोसूचीमा रा ने अनरु ोधप ा ग रसके पिछ
देिखन आउने ।
रट िनवेदक क पनीलाई िलिखत प ीकरण सोधी
उपयु त यगत तथा कानूनी यव थाको िमित २०७२।३।३० मा पूवा चल िसँचाई िवकास
िव ेषणबाट अंश हक िनिहत रहेका यी पनु रावेदक िडिभजन नं. १ झापालाई छलफलको लािग बोलाई
वादीह को म जरु ी र सहमित निलई िनजह को कालोसूचीस ब धी कारवाही ार भ ग रसके पिछ रट
अंहहकमा आघात पु ने गरी िनजह को पित िपता िनवेदकले म य थ िनयु ग रपाउँ भनी पनु रावेदन
गु लामाले आ नो नाममा रहेको िक.नं. ५५ िक.नं. अदालत, इलाममा िदएको मु ा िवचाराधीन रहेको
३८६ बाट आधीभ दा बढी ज गा राजीनामा गरी हक कारणले उ कालोसूचीस ब धी िनणय गन कारवाही
ह ता तरण गरेको काय कानूनसङ् गत रहेको नदेिखँदा थगनमा रा नु वाभािवकै देिखने ।
दाबीबमोिजम पनु रावेदक वादीह को अंशहकजितको
सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ को
िलखत ५ भागको ४ भाग बदर हने ।
िनयम १४१(१४) को यादिभ िवप ी सावजिनक
तसथ मोरङ िज ला अदालतको फै सला ख रद अनगु मन कायालयले िनवेदक क पनीलाई
उ टी हने ठहर्याई वादी दाबी पु न नस ने कालोसूचीमा रा ने स ब धमा ि या ार भ
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित ग रसके कोमा पनु रावेदन अदालत, इलाममा िनवेदकले
२०६६।३।३० को फै सला िु टपूण देिखँदा उ टी भई म य थ िनयिु को लािग िदएको िनवेदन टुङ्गो
वादी दाबीबमोिजम र.नं. ८५२० िमित २०६१।३।२८ नलागेस म िवप ी सावजिनक ख रद अनगु मन
को राजीनामा िलखतबाट यी वादीह को भागजित कायालयले कारवाही थगन गरी पनु रावेदन
अथात् ५ भागको ४ भाग िलखत बदर भई नरमगरम गरी अदालतबाट िनणय भएप ात् सो िनणय भएको
वादीको नाउँमा दतासमेत हने ठहर्याएको सु मोरङ जानकारी ा भएको िमितले यादिभ नै िनवेदक
िज ला अदालतको िमित २०६३।८।५ को फै सला सदर क पनीलाई कालोसूचीमा रा ने िनणय गरेको देिखँदा
हने ।
सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
१४१(१४) बमोिजमको यादिभ िनणय नभएको
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
भ ने रट िनवेदकको िनवेदन िजिकर पिन मनािसब
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभु म् । नदेिखँदा िनवेदक पु पा जली क
सन ा.िल.
लाई कालोसूचीमा रा ने गरी िवप ी सावजिनक ख रद
इजलास नं. १३
अनगु मन कायालय, ताहचल काठमाड बाट िमित
२०७२।५।२० मा भएको िनणयमा कुनै कानूनी िु ट
मा. या. ी मीरा खड् का र मा. या. ी िव भर साद रहे भएको नदेिखँदा रट िनवेदकको मागबमोिजमको
े , ०७२-WO-०२०३, उ ेषण, काठमाड िज ला आदेश जारी ग ररहनु परेन । रट िनवेदन खारेज हने
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३२ घ ेकुलोि थत ठहछ । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहरेकोले यस
पु पा जली क
सनको अि तयार ा भई अदालतबाट िमित २०७२।६।१२ मा जारी भएको
आ नो हकमा समेत मेनेिजङ डाइरे टर नरे कुमार अ त रम आदेश िनि य हने ।
े िव. सावजिनक अनुगमन कायालय, ताहाचल इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
काठमाड समेत
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभु म् ।
ततु
रट िनवेदनको स ब धमा
§ यसै कृितको ०७२-WO-०२०२, उ ेषण,
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काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका
यसरी घरपायकको िज लामा कायरत
वडा नं.३२ घ ेकुलोि थत पु पा जली राजप अनङ् िकत ि तीय ेणीको कमचारीलाई ५०
क
सनको अि तयार ा भई आ नो वषभ दा बढी उमेर पिु गसके को अव थामा िनजामती
हकमा समेत मेनेिजङ डाइरे टर नरे कुमार सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ३६(३) िवपरीत
े िव. सावजिनक अनुगमन कायालय, िनजको इ छाबेगर ‘क’ वगको िज लामा स वा गन गरी
ताहाचल काठमाड समेत भएको मु ामा पिन भएको िनणयह कानूनस मत नदेिखएकोले िनज रट
यसैअनस
िनवेदकलाई बाजरु ा िज लामा स वा गन गरी भएका
ु ार आदेश भएको छ ।
सामा य शासन म ालयको िमित २०७२।४।३२
इजलास नं. १४
को िनणय एवम् िमित २०७२।५।१ को प तथा गहृ
म ालयबाट िमित २०७२।५।८ मा भएको िनणय र
१
िमित २०७२।५।९ को प समेत उ ेषणको आदेश ारा
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी अिनलकुमार बदर हने ।
िस हा, ०७२-WO-०१६७, उ ेषण / परमादेश, इजलास अिधकृतः समु नकुमार यौपाने
दानबहादुर रोकाया िव. सामा य शासन म ालयसमेत क यटु र: रानु पौडेल
िनजामती सेवा िनयमावलीको उ
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभु म् ।
यव थाबाहेक पिन िनयम ३६(४) मा राजप अनङ् िकत
२
िनजामती कमचारीलाई घर पायकको िज लामा स वा मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी अिनलकुमार
गन ाथिमकता िदइनेछ भनी िनवेदकज ता राजप िस हा, ०७०-WO-०१२२, कत य यान, नेपाल
अनङ् िकत कमचारीलाई घरपायकको िज लामा स वा सरकार िव. इ बहादुर मो ान
गन ाथिमकता िदइने भिनएको अव थामा घरपायककै
Postmortem Report मा मृ यु भएको कारण
िज लामा कामकाज ग ररहेका रट िनवेदकलाई Head Injury उ लेख भएको, घटनाका च मिदद मतृ क
बािहरी िज लामा स वा गरेकोसमेत देिखयो । यसका एवम् ितवादीकै छोरी सोममाया मो ानले बाबल
ु े हार
अित र िनयम ३६(५) मा घर पायकको िज लाि थत गरेको ब चरोको चोटको कारणले आमाको मृ यु भएको
कायालयमा कायरत राजप अनङ् िकत तथा ेणीिवहीन भनी गरेको बकप , ितवादीको सािबतीलगायतका
िनजामती कमचारीलाई िनजह ले वे छाले िनवेदन िमिसल संल न माणबाट ितवादी ई बहादरु
िदएको अव था वा िनजको काय स पादनको गित रा ो मो ानको कत यबाट सक
ु माया मो ानको मृ यु भएको
नभएको ठोस माण देिखएको वा िनजले अनशु ासनहीन र देिखँदा िनज ितवादी इ बहादरु मो ानलाई अिभयोग
अिनयिमत काय गरेको मािणत भएको अव थामा बाहेक दाबीअनु प मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १
अक िज लामा स वा ग रने छै न भ ने यव थासमेत नं. िवपरीत ऐ. १३(१) नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई
ततु रट िनवेदनको स दभमा सा दिभक हन सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई महो री िज ला
आउँछ । िनज िनवेदकको काय स पादनको तर नरा ो अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन
भएको वा िनजले अनशु ासनहीन र अिनयिमत काय गरेको अदालत, जनकपरु को फै सलालाई अ यथा भ न
भ नेसमेत कुनै माण नदेिखएको र सोको िजिकरसमेत निम ने ।
िवप ीह ले िलन नसके को
ततु अव थामा
अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार (१०) दश वष सजाय
िनयमानस
ु ार घरपायक िज लामा रा नु पनमा घरपायक गन गरी सु तथा पनु रावेदन अदालतले य गरेको
नहने गरी अ य िज लामा स वा गरेकोसमेत देिखने । राय मनािसब हो, होइनतफ िवचार गदा ततु मु ामा
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यी ितवादीले अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम स पि िलनेिदने ममा वादी ितवादीका बीच आपसी
गरेको बयान यहोरा, सु अदालतमा आई बकप गन सहमित गरी ब डा मचु ु का तयार गन कानूनले रोक
जाहेरवाला एवम् मतृ ककै छोरा तथा छोरी र बिु झएका लगाएको देिखँदैन । अंश मु ाबाट ब डा हने ठह रएको
मािनसह ले ग रिदएको बकसप समेतबाट ितवादीको स पि म ये के कित र कतातफबाट अंश िलने हो भ ने
मानिसक स तल
ु न बेला बेलामा ठीक नभएको भनी स ब धमा वयम् मु ाका प ह ले िनधारण गन कुरा
उ लेख गरेको, ितवादीले मतृ कलाई मानु पनस मको हो । मु ाका प ह ले िनधारण गरेको कुरालाई पटकपटक
पूव रसइिव नरहेको र िनज ितवादीले आफूले कसरु बद दै जाने हो भने फै सलाको अि तम टुङ्गो नलागी
गरेको कुरा नढाँटी आ नो कत यबाट मृ यु भएको कुरा लामो समयस म स पि बाँडफाँडमा अिनि तता रहने ।
अनस
िनवेदकले िमित २०६८।२।२७ को ब डा
ु धान अिधकारी तथा अदालतमा बयान गदासमेत
य गरी याियक ि यालाई सहयोग परु याएको,
यान मचु ु काका उि लिखत िक.नं. ९७६ को ज गा म येबाट
्
मान पूव मनसाय (Mens rea) र उ े य नदेिखएको र बाटोसमेत पाउने गरी फै सलाअनस
ु ार अंश छुट्याई िक.नं.
त कालको प रि थितज य अव थाका कारण उ प न ७८४ को ज गामा अंश निलने सहमित जनाई िनवेदक
आ ोशको कारण वारदात घट् न गई सोही चोटपीडाको रामनरेश कौिलक रोहबरमा बसी ब डा मचु ु कामा
कारण मतृ कको मृ यु भएको अव थालाई िवचार गरी सहीछाप गरी िच बझ
ु ाई बसेका देिखँदा अब सो ब डा
सव वसिहतको ज मकै दको सजाय यी ितवादी मचु ु कालाई अ यथा गन िम ने देिखएन । मल
ु क
ु
ई बहादरु मो ानलाई गदा चक पन िच मा लागेकोले ऐन, अंशब डाको महलको २८ नं. मा “अंशब डा गदा
कम सजाय गदा पिन यायको म सद पूरा हने । हँदा असल कमसल िमलाई िदने िलनेका म जरु ी भएकोमा
सु तथा पनु रावेदन अदालतले अ.बं. १८८ अनस
ु ार म जरु ीबमोिजम र म जरु ी नभएकोमा गोला राखी ब डा
कम सजाय गन गरी य गरेको राय मनािसब देिखन ग रिदनु पछ” भ ने उ लेख भएको देिख छ । वादीले
आयो । िनज ितवादी ई बहादरु मो ानलाई सोही अ. ब डा मचु ु का तयार गदा बाटो िनकास िलने गरी िक.नं.
बं. १८८ नं. अनस
९७६ को ज गाबाट मा अंश िलने सहमित गरेको देिखँदा
ु ार (१०) दश वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु नदेिखने ।
क यटु र: िव णदु ेवी े
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभु म् । बाँके िज ला अदालतका तहिसलदारले िमित
२०६९।११।८ मा िक.नं. ७८४ को ज गाबाट अंश
इजलास नं. १५
छुट्याई फै सला काया वयनको काय स प न गनु भनी
गरेको आदेशलाई बदर गरी िक.नं. ७८४ को ज गाबाट
१
वादी रामनरेश कौिलकले अंश िलन नपाउने भनी बाँके
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१।२० मा भएको
काशमान िसंह राउत, ०७०-WO-०३८२, उ ेषण आदेश सदर हने । ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
/ परमादेश, रामनरेश कौिलक िव. बेचनलाल कोरीसमेत नेपालग जको िमित २०७०।५।६ को आदेश गैरकानूनी
अदालतको फै सलाअनस
ु ार वादी ितवादीका नदेिखँदा बदर गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
बीच ब डा हने स पि म ये अंिशयारले कुन स पि
हने ठहछ । यस अदालतबाट िमित २०७०।८।१६ मा
िलने वा निलने भनी वा कतातफबाट िलने तथा स पि
जारी भएको अ त रम आदेशसमेत िनषि य हने ।
नरमगरम िमलाउने ममा आपसमा सहमित गरी ब डा इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
मचु ु का गन स छन् । फै सलाअनस
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज ४ शभु म् ।
ु ार अंश गनपन
ु
41

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, चैत - १
२
गनपन
ु देिखएन । रट िनवेदन खारेज हने ।
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
काशमान िसंह राउत, ०७१-WO-०५७०, उ ेषण, क यटु र: अिभषेककुमार राय
अजय थापामगर िव. सािब ी काक समेत
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज ४ शभु म् ।
रट िनवेदक अजय थापा मगर र
िवप ीम येक ऋणी सारदा थापा पितप नी रहेको
इजलास नं. १६
र िनजह एकासगोलमा रहे भएको त यलाई रट
िनवेदकले रट िनवेदन यहोरामा नै वीकार गरेको
१
देिखँदा िनजह एकासगोलका पितप नी रहे भएको मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा.
त यमा िववाद रहेको देिखएन । वादी सािब ी काक आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-०२००, उ ेषण,
र ितवादी सारदा थापा भएको लेनदेन मु ा अि तम सुमन ब ाचाय िव. लोक सेवा आयोग के ीय कायालय,
भएर रहेको र सोही मु ाको िबगो असल
ु ग रपाउँ भनी अनामनगरसमेत
वादी सािब ी काक ले मकवानपरु िज ला अदालतमा
दरखा त फारम भरी परी ामा सि मिलत
िनवेदन िदएको देिख छ । िबगो भ रभराउ तफको भइसके पिछ उ मेदवारको यो यता पगु ेको िथएन भनी
िनवेदन हाल कारवाहीयु अव थामा रहेको माणमा परी ा र गदा िवशेष संवेदनशीलता अपनाउन आव यक
आएको िनवेदक सािब ी काक िवप ी सारदा थापा देिख छ । सामा यतयाः दरखा त िलँदाकै अव थामा
भ ने सारदा काक भएको िबगो मु ाबाट देिखन यो यता पगु ेको छ वा छै न भ ने कुरा यिकन गनु आव यक
आयो । यसरी िबगो भ रभराउको ममा साहले देखाएको ह छ । लोक सेवा आयोगले तािलमको अविध खल
ु ाउन
स पि म ये के कुन स पि बाट फै सलाअनस
ु ार प ाचार गरेबमोिजम िश ा म ालयले यसको जवाफमा
साहको िबगो भरी भराउ गरी िदनपु न हो, सोस ब धमा बढुवाको उ मेदवार समु न ब ाचायको तािलमको अविध
िबगो भराउँदाका बखत नै िवचार हने नै ह छ । ८ मिहना भएको भनी जानकारी गराएको देिख छ । सो
एकासगोलमा रहे बसेको अव थामा पत्नीले िलएको त यलाई िवप ीले अ यथा उ लेख गरेको नदेिखने ।
ऋण असल
कानून ारा तोिकएको सत र िकयाबाट
ु गनस ब धमा ऋणीको एकासगोलका पित
यी रट िनवेदक अजय थापा मगरका नाम दताको ज गा ित पधामा सामेल भई रोजगारी ा गन र
रो का रा ने कायलाई गैरकानूनी भ न िम ने अव था विृ िवकास गन पाउने हक अिधकार रट िनवेिदकामा
रहँदनै । यसबाट पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित रहे भएकै देिख छ । कानूनबमोिजम बाहेक िनजको
२०७१।८।१८ को आदेशले यी रट िनवेदकको हकमा उ हकमा आघात पन वा अनिु चत ब देज लगाउने
आघात पारेको नदेिखने ।
गरी कुनै काय गन िम दैन । खासगरी सावजिनक
अतः उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट उ रदािय व िनवाह गन संवैधािनक िनकायह बाट
ऋणी सारदा थापाका एकासगोलका पित अजय थापा यस कारका िवषयमा िवशेष संवेदनशीलता अपनाउने
मगरका नाम दताको िक.नं.२८६८ र २८६९ को ज गा अपे ा रहने गदछ ग रएका कामकारवाही र िनणयह
िबगो भरी भराउने ममा मकवानपरु िज ला अदालतको त यपरक, तकसङ् गत र िववेकपूण हनपु दछ ।
िमित २०७१।६।३ को ज गा फुकुवा ग रिदने आदेशलाई यस मा यता ितकूलका हचवु ा वा वे छाचारी
बदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित तवरका िनणय वा काम कारवाहीले मा यता पाउन
२०७१।८।१८ को आदेश कानून ितकूल नदेिखँदा बदर स दैनन् । ततु सङगमा रट िनवेिदकाको स ब धमा
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िवप ीबाट भएका काम कारवाही र िनणयतफ िवचार दफा ११(ठ) मा “लेखा र लेखापरी णका िविवध प मा
गदा त यपरक तवरबाट िववेकको उिचत योग गरेको सै ाि तक वा यावहा रक िनदशन र मागदशनह िदने
देिखन नआउने ।
तथा यावसाियक िवकासको लािग आव यक अ य काय
मािथ उ लेख ग रएका आधार एवम् कारणबाट गन” भ ने य तैगरी दफा ११(ढ) मा “सद यह को
बढुवाको लािग आव यक यूनतम् अविधको तािलम हकिहत, सरु ा एवम् ित ाको संर ण तथा संव न
ा गरेको अव थामा लोक सेवा आयोगले माग गरेको गन” भ ने तथा दफा ११(ड) मा “लेखामान बोड र
िव ापन नं. २४३४/०६७-६८ (आ. .) नेपाल िश ा लेखापरी णमान बोड ारा यवि थत वा िसफा रस
सेवा, कला समूह, छिवकला उपसमूह, रा.प. ि तीय ग रएका लेखामान तथा लेखापरी णमान पालना
ेणी ( ा.) पदको िलिखत परी ा उतीण भएक रट गन, गराउने र सोको पालना भए नभएको िनयमन
िनवेदक समु न ब ाचायको उ िव ापनको दरखा त गन” भ नेसमेत उ लेख भएको देिखयो । उि लिखत
फारामदेिख अ तवातास मको िकया र गन गरी दफाह मा भएको सो यव थानस
ु ार िवप ी नेपाल
लोक सेवा आयोगबाट िमित २०६८।३।१३ र िमित चाटड एकाउ टे स प रषदलाई
् लेखा र लेखापरी णका
२०६८।५।१ मा भएको िनणय तथा सोबमोिजम जारी िविवध प मा सै ाि तक वा यावहा रक तथा
ग रएका सूचना एवम् प ह अनिु चत एवम् कानून यावसाियक िवकासको लािग आव यक िनदशन र
ितकूल देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने मागदशनह िदने, सद यह को हकिहत, सरु ा,
ठहछ । अब पूव कािशत िलिखत परी ाको एवम् ित ाको संर ण तथा संव न गन र लेखामान र
नितजाअनस
ु ार िनवेदकको अ तवाता िलने तथा सोको लेखापरी णमान बारे बोड ारा यवि थत वा िसफा रस
नितजा कािशत गनलगायतका पदपूितस ब धी बाँक ग रएका िनयमह को पालना गन, गराउने र सोको
काम कारवाहीह अिवल ब कानूनबमोिजम स प न िनयमन गनस नेस म अिधकार ऐनले दान गरेको
गनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत देिखयो । साथै सोही ऐनको दफा ३४(१०) मा “पेसागत
जारी हने ।
माणप ा सद यले आफूले काम गरेबापत पाउनु
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
पन पा र िमकलाई मनु ाफाको ितशत वा अ य कुनै
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभु म् । अिनि त नितजामािथ आधा रत गनु हँदैन” भ नेसमेत
§ यसै लगाउको ०६८-WO-०४०३, उ ेषण, यव था रहेबाट लेखापरी कको पा र िमक नै िनधारण
सुमन ब ाचाय िव. लोक सेवा आयोग के ीय गन स ने अिधकार प रषदलाई
भएको मा न िम ने
्
कायालय, अनामनगर, काठमाड समेत भएको नदेिखने ।
मु ामा पिन यसैअनस
कानूनी यव थाह को स दभमा हेदा
ु ार आदेश भएको छ ।
२
िव ीय संघ, सं था, बक तथा सहकारीह ले आ नो
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.डा. साधारणसभा वा सिमितले लेखापरी ण गराउन आपसी
आन दमोहन भ राई, ०७२-WO-०४१३, ०१७२, सहमितमा नेपाल चाटड एकाउ टे स सं थाको प रषदमा
्
उ ेषण / परमादेश, एभरे बक िल. िव. नेपाल चाटड दता भएका चाटड एकाउ टे ट वा लेखापरी कबाट
एकाउ टे ट् स सं थासमेत, जलिव ुत् बचत तथा ऋण लेखापरी ण गराउनु पन र िनजह को िनयिु र
सहकारी सं था िव. लिलतपुर िज ला ल.उ.म.न.पा. पा र िमक िनधारण बक तथा सहकारी संघ सं थाको
वडा नं.१५ सातदोबाटोि थत नेपाल चाटर एकाउ टे ट साधारण सभाबाट गन स ने नै देिखने ।
सं था
िव मान
कानूनी
यव थाह म ये
नेपाल चाटड एकाउ टे टस् ऐन, २०५३ पिहलो करार ऐन, २०५६ नै हो । सो ऐनको दफा
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४ मा “करारको व प तथा िवषयव तु छनौट स झौता ग रएको वा स झौता गन यास ग रएको भ ने
गन, ितफलको मा ा, करारका सत तथा करार छै न तथािप यूनतम् शु क तो ने जनु काय भयो सो
उ लङ् घन भएबापत उपचारको कृित िनधारण गन र कायको कृित हेदा उ काय ित पधाको िव नै
करारबमोिजमको िववाद समाधान गन उपाय िनि त गन हने देिखन आउने ।
करारका प ह वाय हने छन्” भ ने यव था रहेको
व तु वा सेवाको व छ ित पधा कायम
पाइ छ । लेखापरी णको सेवा करारीय स झौतामाफत गरी राि य अथत लाई खल
ु ा, उदार, बजारमख
ु ी
दान ग रने हँदा सेवा िलने वा िदने िवषयमा करारका तथा ित पध बनाई यावसाियक मता िवकास
सतह तो न प ह वत रहने ह छन् । आ-आ ना गरी अ तराि य लेखामान तथा लेखापरी कको तर
सं थासँग स बि धत ऐनह ले सेवा िलने िदने िवषयमा कायम गन लेखामानको मापद ड कायम गद कामको
सामा य मागदशन गरेपिन करारीय स झौता र यसका कृितअनस
ु ार करार ऐन, २०५६ को साथै चिलत अ य
बारेमा प ह मा रहने वाय तालाई अंकुश लगाएको कानूनह लाई समेत यानमा रा दै सेवाको गणु तर
मा न िम ने सामा यतः हँदैन । तर करारीय वत ताको कायम गरी एउटा िनि त मापद ड बनाउन कुनै आपित
योग गदा अ य दईु वटा कानूनी यव थाह लाई भने हने देिखएन । पा र िमकको हकमा सेवा िलने र िदनेबीच
अनदेखा गन निम ने ।
आपसी स झौताबमोिजम तय हने । कुरालाई यानमा
उपभो ा संर ण ऐन, २०५४ हो । उ ऐनको राखेर अ य कानूनह मा भएको यव थासमेतलाई
दफा ६(१)(ग) मा “यथास भव ित पधा मक मू यमा स बोधन गद उपभो ाको िहतलाई यानमा राखी िवशेष
उपभो य व तु वा सेवाको छनौट गन पाउने अवसरमा प रि थितमा यूनतम् शु कभ दा पिन कममा सेवा िलन
िव त हने । अिधकार” उपभो ालाई ा हने कुरा / िदन स ने गरी सोस ब धमा मागदशक यव थास म
उ लेख छ । साथै अनिु चत यापा रक ि याकलाप वा िवप ी प रषद्बाट हन स ने देिखँदा एकाक पमा
शोषण िव सनु वु ाइ वा ितपूित पाउने अिधकार पिन सेवा शु क तोके को िवषय कानूनस मत् रहेको भ न
उपभो ालाई सो ऐनको दफा २४ ले दान गरेको छ । नसिकने ।
ऐनको सो यव थाह को स दभमा हेदा उपभो ाह
अतः उि लिखत आधार, कारण र
ठिगने वा उनीह ले वत ातापूवक पूण स-ु सूिचत र िववेचनासमेतबाट नेपाल चाटड एकाउ टे ट सं थाको
ित पधा मक पमा व तु वा सेवा ख रद गन स ने िमित २०७१।११।४ को लेखापरी कको शु क
अिधकारको िवपरीत हने प रि थित िसजना गन कसैले िनधारण गरेको िनणय र सो िनणयसँग स बि धत
पिन निम ने ।
अ य कायह मािथ उि लिखत कानूनह को
व तु र सेवाको य िव यसँग स बि धत िवपरीत देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर हने
अक ऐन ित पधा, व न तथा बजार संर ण ठहछ । िवप ी सं थाको यावसाियक िहत र संव नको
ऐन, २०६३ हो । सो ऐनको प र छे द २ मा व छ स दभमा चिलत कानूनको ितकूल नहने गरी
ित धा िव का कामह बारे उ लेख ग रएको लेखामान, लेखापरी णमान तथा आचारसंिहता बनाई
छ । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को देहाय ख ड लेखापरी ण कायलाई गणु तरीय, िव ािसलो र भरपद
(क) मा “कुनै व तु वा सेवाको य वा परो पमा बनाउनु नेपाल चाटड एकाउ टे ट सं थाको दािय वसमेत
ख रद वा िब मू य िनधारण गन वा य तो व तु हँदा चिलत अ य कानूनमा भएको यव थाह को
वा सेवाको ख रद िब का सतह तो ने” कायलाई उिचत स बोधन हने गरी लेखापरी ण गराउने सं था र
ित पधा िव को कायमा रािखएको पाइ छ । य िप लेखापरी कको हकिहत र वत तासमेतलाई यानमा
चाटड एकाउ टे सह को सेवा शु क तो दा यहाँ कुनै राखी लेखापरी णको स ब धमा मागदशक यव था गनु
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भनी िवप ी नेपाल चाटड एकाउ टे ट सं थाको नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
एकल इजलास
इजलास अिधकृत: गीता े
क यटु र: सदु शन साद आचाय
१
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभु म् ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७३-WO-०११४,
उ ेषण / परमादेश, का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ७
इजलास नं. १७
चाबिहलमा कायालय रहेको िनलगंगा हाइ ोपावर
क पनी ा.िल.को अि तयारीले आ नो हकमा समेत ऐ.
मा. या.डा. आन दमोहन भ राई र मा. या. ी का स चालक ानबहादुर े ी िव. ऊजा म ालयसमेत
काशमान िसंह राउत, ०७०-WO-०८६२, उ ेषण,
िव तु ् िवकास िवभाग नेपाल सरकार
ल मी साद आचाय िव. म यपि मा चल िव िव ालय, मातहतको सरकारी िनकाय हो । सो कायालयले िनवेदक
वीरे नगर सुखतसमेत
िनलगंगा हाइ ोपावर क पनीले िमित २०६४।९।२ मा
म यपि मा चल िव िव ालय संगठन तथा िदएको िव तु ् सव ण अनमु ितप को दरखा त िमित
शैि क शासिनक िनयमावली, २०६९ को िनयम २०७०।१।२ मा र भएको यहोरासिहतको प िनवेदक
१५२(क) अनस
क पनीलाई िमित २०७०।१।५ मा बझ
ु ार उपकुलपित िव िव ालयको मख
ु
ु ाई सिकएको छ
पधािधकारी भए पिन र िनयम १५२(थ) बमोिजम भ ने कुरा उ लेख भएकोमा िनवेदकले यस कुरालाई
िनजले ाि क प रषदबाट
् अनमु ोदन गराउने गरी कुनै कारणसिहत अ यथा भ न सके को देिखँदनै । यसरी
शासिनक िनणय गनस ने भए पिन प पदाविध िव तु ् िवकास िवभागले िमित २०७०।१।५ मा क पनीले
िकटान भएको पदमा िनयु यि लाई सफाइको मौका पेस गरेको दरखा त िमित २०७०।१।२ मा र भएको
निदई र ऐनको दफा ३० र िनयमावलीको िनयम १७४ भनी जानकारी िदएको ३ वषभ दा बढी समयप ात्
मा उ लेख भएको ि या अवल बन नगरी िनयु
परेको ततु रट िनवेदन अनिु चत िवल ब गरी परेको
यि लाई पदबाट हटाउन वा ा गरेको िनयिु लाई देिखन आयो । संवैधािनक र कानूनी हक आघाितत
शू य घोिषत गन पाउँछ भ न िम ने नदेिखने ।
भएको भ ने दाबीकताले आ नो हकािधकारको चलन
तसथ,
यथ
म यपि मा चल गराउन यथासमयमा नै त परता देखाउनपु न सम यायको
िव िव ालयको यी रट िनवेदकको ाि क िनदशक आधारभूत मा यता भएको हँदा मु ा गनपन
ु कारण परेको
पदको िनयिु बदर गन िमित ०७१।२।१३ को प लामो अविधप ात् मा अदालत वेश गरेको देिखँदा
मािथ उि लिखत म यपि मा चल िव िव ालय ऐन, यस िनवेदनबाट िनवेदकले उपचार ा हन स ने
२०६७ को दफा ३० र िनयमावलीको िनयम १७४ अव थाको िव ामानता देिखएन । अतः िवप ीह बाट
समेतको िवपरीत र ाकृितक यायको िस ा तको िलिखत जवाफ मगाई मु ाको कारवाही अगािड बढाउन
समेत बिखलाप देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने िम ने नदेिखएको आधार कारणसमेतबाट ततु रट
र िनवेदकलाई सािबकबमोिजम ाि क िनदशक पदमा िनवेदन खारेज हने ।
काय गन िदनु भनी यथ ह का नाउँमा परमादेशको इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
आदेशसमेत जारी हने ।
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास अिधकृतः आ मदेव जोशी
२
क यटु रः मि जता ढुङ्गाना
मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७२-WO-०८९३,
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् । उ ेषण / परमादेश, देवे तामाङ िव. योगे
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, चैत - १
सहनीसमेत
(ग) अनस
ु ार प चीस लाख पैयाँभ दा बढी पचास
व ततु ः नापन सा िववािदत ज गाको लाखस म िबगोमा तीन मिहनादेिख छ मिहनास म
व तगु त अव थाको पिहचान गरी मु ामा उठान भएको कै द हने । यव था रहेबमोिजम िनवेदकलाई िबगो
िववादको िन पण गन ग रने हो । यस स दभमा िमित
.३२,०६,७२८।- बापत िबगोबमोिजम ज रवाना र पाँच
२०७२।२।३१ को न सा मचु ु का िववादको िन पण मिहना कै द सजाय भएको पाइयो । ऐनले तोके को सजायको
लािग भएको हो । सो न सा मचु ु का बदर गन वा हद बढीमा छ मिहना रहेको अव थामा िबगोबमोिजको
नगन िवषय माणको िववेचना गन ममा स बि धत ज रवानाबापत द डसजायको ३८ को देहाय १ नं.
यायाधीशले िववेक योग गरी मु ाको औिच यमा वेश बमोिजम चार वष कै द ठेक ज मा ४ वष ५ मिहना कै द
गरी हेन िवषय हो । मु ाको औिच यिभ वेश गदा कुनै ठेिकएको देिखयो । द डसजायको ३८ नं. मा कै दको
कानूनको िु ट भएमा िु टपूण नापन सा बदर नहने हदमा नबढ् ने गरी भनी योग भएको भाषाले देहायमा
होइन । यसै िववादको स ब धमा यसभ दा पिहले भएको लेिखएका कुराह लाई सीिमत गरेको देिख छ । यसरी
िमित २०७१।१०।१८ को न सा मचु ु का उदयपरु सीिमत गरेको मा ने हो भने ततु मु ामा भ सार ऐन,
िज ला अदालतको िमित २०७१।११।२९ को आदेशले २०६४ को दफा ५७(१)(ग) बमोिजम यी िनवेदकलाई
बदर भएको कुरा पिन देिखएको छ । यसले बेरीतको िनजले गरेको कसरु मा अिधकतम ६ मिहनाभ दा बढी
न सा बदर हने । कुरालाई प पमा पिु गरेको पाइने । कै द गन स ने अव था देिखँदनै । द डसजायको ३८
पनु रावेदन अदालतको आदेशमा कायिविधगत न को उ कानूनी यव थाले देहायका यव थालाई
िु ट भएको नदेिखएको र साधरण अिधकार े बाट मातहत सीिमत गरेको मा दा ३८(१) को ४ वषको अविध पिन
दईु तह अदालतबाट टुंगो लािगसके को िवषयव तमु ा यस सीिमत हन पगु ी ज रवानाबापत ६ मिहनाभ दा बढी
अदालतबाट रट े बाट ह त ेप गद जाने हो भने यसले कै द गन सिकने अव था हँदैन । द डसजायको ३८(१)
एकाितर साधरण अिधकार े स ब धी संवैधािनक तथा लाई वत र असीिमत यव था हो भनी मा ने हो
कानूनी यव थालाई अथहीन बनाउँछ भने अक ितर भने िबगो .३२,०६,७२८।- का स ब धमा ४ वष कै द
यस अदालतको पूण इजलासबाट ने.का.प. २०६८, ठेिकएकोलाई अ यथा भ न सिकने अव था नरहने ।
मंिसर, िनणय नं. ८६६५ मा कािशत िस ा तको
यस अव थामा
ततु रट िनवेदनमा
िवपरीत हने हँदा ततु रट िनवेदनमा िवप ीह बाट ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने हो होइन भ ने
िलिखत जवाफ मगाई रहनु पन अव था देिखएन स ब धमा द डसजायको ३८ नं. र ३८ को देहाय १
आएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
नं. वत यव था हन् वा द डसजायको ३८ को
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
देहाय १ नं. ऐ. मूल दफा ३८ को अधीन थ यव था
क यटु र: रमेश आचाय
हो भ ने स ब धमा जिटल कानूनी समावेश भएकोले
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभु म् ।
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)
(घ) बमोिजम पूण इजलासबाट िन पण गनु उपयु
पूण इजलासमा पेस हने
हने देिखँदा संयु इजलासको दायरी लगत क ा गरी
िनयमानस
ु ार गरी पूण इजलासमा पेस गन ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल र मा. या. ी ह रकृ ण इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड् का
काक , ०७३-WH-००४४, ब दी य ीकरण, अतुल क यटु रः च ा ितिम सेना
राय िव. राज यायािधकरण, अनामनगरसमेत
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभु म् ।
भ सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)
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