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काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी राजे सुवेदी, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
अिधव ा ी ल मीदेवी दाहाल (रावल) ितिनिध, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी नरह र आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
सहरिज ार ी नहकुल सवु ेदी, सव च अदालत

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

स पादक : ी गजे बहादरु िसंह
काशन,
काशन, स चार तथा स पादन शाखामा कायरत
कायरत् ्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी राजन बा तोला
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
ना.स.ु ी ल मण िव.क.
ना.स.ु ी रमादेवी यौपाने
ना.स.ु ी िवनोदक
िवनोदकुमार यादव
िस.कं . ी वु सापकोटा
क युटर अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादरु े
कायालय सहयोगी ी ेमलाल महजन

भाषािवद् : उप ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर बक
ु बाइ डर ी तेजराम महजन
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर स
े यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ युत साद सवु ेदी
कायालय सहयोगी
सहयोगी ी मोित चौधरी

िब शाखामा कायरत
कायरत् ् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
िवशेष इजलास
४
इजलास नं. १
७
इजलास नं. २
१
इजलास नं. ३
८
इजलास नं. ४
२
इजलास नं. ५
१३
इजलास नं. ७
२
इजलास नं. ८
१
इजलास नं. ९
३
इजलास नं. १०
२
रायबाझी फै सला
१
रत / बेरीत आदेश
३
ज मा
४७

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 गनपदा
ु िन नानस
ु ार गनपनछः
ु
सअ बल
ु िे टन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बल
ु िे टन २०७३, वैशाख – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठेगाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची

.सं.

िवषय

प /िवप

पृ

िवशेष इजलास

5.

१-२

िकरण गु ासमेत िव. धानम ी
1.

उ ेषण तथा

6.

मि प रषदक
् ो

कायालयसमेत
अिधव ा पणू च
2.

उ ेषण / िनवाचन

ाचार

आयोग,

7.

रकम

के शव थािपत िव. अि तयार

असल
ु

दु पयोग अनस
ु धान आयोग

कत य

दोज तामाङ िव. नेपाल सरकार

िनवाचन
8.

ब दी
य ीकरण

भवन, काठमाड समेत

3.

परमादेश

धानम ी तथा मि प रषदक
् ो

4.

उ ेषण /
परमादेश

9.

कायालयसमेत

अिधव ा

संजय भ ने टेकबहादरु ख ी िव.
कारागार

िव णु साद
10.

ितिमि सना िव. धानम ी तथा

i

९-१०

िववस खवाससमेत िव. थान ी

िव छे द

खवास
१०-१६

पखाल

यमकुमारी गु ङ िव. ब दना

भ काई

पा डे

िखचोला

मि प रषदक
् ो कायालयसमेत

बाँके

सबध

इजलास नं. ३

२-९

कायालय,

नेपालग जसमेत

इजलास नं. २

डा. रामकृ ण ितम सेनासमेत िव

इजलास नं. १

नेपाल सरकार

यान

पौडेल िव.

परमादेश आयोगको कायालय, बहादरु

उ ेषण /

िशवकुमार अ वालसमेत िव.

11.

कत य
यान

थापाजी भ ने लाल मोह मद िव.

इजलास नं. ४

नेपाल सरकार
18.

12.

खोटा चलन रोिजत िसंह िव. नेपाल सरकार
जमनु ा साद म डल िव. नेपाल

13.

19.

परमादेश वायु सेवा िनगम, नयाँ सडक,

14.

उ ेषण /
परमादेश

15.

उ ेषण /
परमादेश

16.

परमादेश

17.

ाचार

िव फोटक पदाथ, सानु भ ने

यान

याम थापा िव. नेपाल सरकार

कत य

नेपाल सरकार िव. अजनु

के दार साद (के .पी.) पाठक िव.
सूचना

तथा

स चार

20.

उ ेषण सरकारी विकलको कायालय,
रामेछापसमेत

अ य , हेमिब म थापा िव.
21.

िवकास

१८-२७

जीतबहादरु महत िव. ी िज ला

म ालयसमेत

िज ला

थपिलया

इजलास नं. ५

सिमितको

कत य
यान

कायालय, क चनपरु समेत
22.

उ ेषण /

कत य

यान

काठमाड समेत

१६-१७

च का त झा िव. अि तयार

कत य
यान

दु पयोग अनस
ु धान आयोग,

23.

लोकबहादरु लामा तामाङ िव.
नेपाल सरकार
िव णबु हादरु सोमैसमेत िव. नेपाल
सरकार

जबरज ती मानबहादरु िव.क. िव. नेपाल

टङ् गाल काठमाड समेत

करणी

सरकार

ई री साद यौपाने िव. नेपाल

कत य

धमबहादरु े समेत िव. नेपाल

24.

सरकार

यान

ii

सरकार

25.

26.

कत य

मनह र प रयार िव. नेपाल

यान

सरकार

फै सला

बलराम

बमोिजम

33.

करणी
अिधकारी

िव.

पाकुमारी अिधकारी
34.

35.

चोरी

यान
29.

30.

31.

लेनदेन

कुटिपट
कत य

भूपे बहादरु िसंहसमेत िव.

यान

सरकार

ितल साद

ितवारी

३१-३४

वैदिे शक नेपाल सरकार िव.

वैदिे शक

नेपाल सरकार

36.

िव.

बु बहादरु

नेपाल सरकार िव. भपु त पौडेल

रोजगार
कसरु

कृ णबहादरु राजभ डारी
मिनकलाल यादव िव. िसिक
37.

यादवसमेत

वैदिे शक

नेपाल सरकार िव. शेरबहादरु

रोजगार

िव.क.

कसरु

िमता िव.क. िव. नेपाल सरकार

इजलास नं.१०

इजलास नं.७
32.

इमानिसंह वली िव. नेपाल

रोजगार ठगी अिधकारीसमेत

यान

कत य

३०-३१

इजलास नं. ९

मोटरसाइकल नेपाल सरकार िव. िव तामाङ

कत य

कत य
यान

ग रपाउँ

28.

नेपाल सरकार

इजलास नं.८

ज गा दता

27.

जबरज ती ई री साद प थी उपा याय िव.

कत य

२७-३०
38.

ज गे भ ने जगतबहादरु भ डारी
िव. नेपाल सरकार

वीरे कुमार

यान र उपा यायसमेत
डाँका

iii

ब लु

३४-३६

सरकार

िव.

(राज)
नेपाल

39.

कत य

बिकङ

सशु ील

कसरु

सरकार

अंश

दीपकबहादरु

िनणय पचा मह मद खिलल िमयाँ िव. आसमा

दपोट

तोपबहादरु ब नेतसमेत

दता बदर बेगम

अदालत गितिविध

यान

नेपाल सरकार िव. यामबहादरु
कामीसमेत

रायबाझी फैसला
40.

रत / बेरीत आदेश
41.

ठगी

42.

३६-३८

43.

३८-३९

सािगर िमयाँ गदी िव. नेपाल
सरकार

iv

थािपत िव. नेपाल

ब नेत

४०-४४

िव.

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, वैशाख - २
मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली,
२०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम (३) मा
िवशेष इजलास
रहेको यव थाबाट गैर नेपाली नाग रकले मतदाता
१
नामावलीमा नाम समावेश गनका लािग िनवेदन िदन
मा. या. ी िगरीश च लाल, मा. या. ी गोपाल पाउने भ ने नदेिखई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश
पराजुली र मा. या. ी दीपकराज जोशी, ०६९- गनका लािग नेपाली नाग रकले मा िनवेदन िदन पाउने
WS-००४३, उ ेषण, िकरण गु ासमेत िव. भ ने देिखन आएकोले मतदाता नामावलीस ब धी
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
िनयमावली, २०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम
िनवेदकले बदर ग रपाउँ भनी दाबी िलएको (३) को यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
सामािजक यवहार (सधु ार) ऐन, २०३३ को दफा ५ को धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीस ब धी ऐन,
को यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ २०६३ को दफा ५ एवम् यस अदालतबाट ितपािदत
को धारा १२, १३, २०(१)(३) समेतसँग बािझएको िस ा तसमेतसँग बािझएको नदेिखँदा िनवेदन
नदेिखएको र सो दफा अमा य र बदर नहने ठहरी यस मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था र ि थित
अदालतको िवशेष इजलासबाट योती ल साल पौडेल नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िव
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत इजलास अिधकृ त : िव नाथ भ राई
भएको ०६८-WS-००४२ को रट िनवेदनमा िमित क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
२०६९।५।७ मा (ने.का.प. २०५९, पस
ु िन.नं. इित संवत् २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शभु म् ।
८८८३ पृ. १३१५) आदेश भई नेपाल सरकारका
३
नाममा िनदशना मक आदेशसमेत जारी भइसके को मा. या. ी िगरीश च लाल, मा. या. ी दीपकराज
देिखँदा एक पटक कानूनको संवधै ािनकताको परी ण जोशी र मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०६८भई िनदशना मक आदेशसमेत जारी भइसके को WS-००४३, उ ेषण / परमादेश, डा. रामकृ ण
िवषयमा पनु ः सोही कानूनको संवैधािनकता परी ण ितम सेनासमेत िव धानम ी तथा मि प रषद्को
गरी िनदशना मक आदेशसमेत जारी गनुपन अव था कायालयसमेत
र ि थित िव मान रहेको नदेिखँदा िनवेदकको िनवेदन
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । तुत रट ३(३) को ख ड (क) देिख (ङ) स मका अव थाह
िनवेदन खारेज हने ।
िव मान रहेको ि थितमा मा य ता सूचनाह
इजलास अिधकृ त : िव नाथ भ राई
गो य रा न सिकने गरी दफा २७(१) बमोिजमको
क युटर : िवके श गरु ागाई ं
सिमितले वग करण गन स ने भए पिन सो दफा
इित संवत् २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शभु म् । ३(३) को कुन ख डअनुसार गो य रा नु पन हो भ ने
२
कुरा सो सिमितको िनणयमा खल
ु ेको देिखँदैन । य तै
मा. या. ी िगरीश च लाल, मा. या. ी गोपाल सो सिमितले सावजिनक सूचना गो य रा ने गरी
पराजुली र मा. या. ी दीपकराज जोशी, ०६९- वग करण गदा कित अविधस म गो य रा नपु न हो
WS-००८५, उ ेषण / परमादेश, अिधव ा पूणच
सो अविधसमेत खल
ु ाउनु पन यव था दफा २७(२)
पौडेल िव. िनवाचन आयोग, िनवाचन आयोगको मा रहेकोमा सो कानूनी यव थाबमोिजम के कित
कायालय, बहादुर भवन, काठमाड समेत
अविधस म गो य रा नुपन हो भ ने कुरा पिन सो
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िनणयमा खल
यसै लगाउको ०६८-WO-०६६६, उ ेषण
ु ेको नदेिखने ।
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा
/ परमादेश, काठमाड िज ला काठमाड
२७ को उपदफा (१) को ख ड (ख) मा स बि धत
महानगरपािलका वडा नं. ३२ ि थत नेपाल
म ालयको सिचव सद य हने यव था रहेकोमा कुन
डेमो े िटक लयस एसोिसएसनका तफबाट
म ालयका सिचव के क तो आधारमा सद य भएका
अि तयार ा अिधव ा कमल साद
हन् भ ने र ख ड (ग) अनस
इटनी िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
ु ारको सद य के कसरी
तोिकएको भ ने नदेिखनुका साथै सो ऐनको दफा ३(३)
कायालयसमेत भएको मु ामा पिन
को ख ड (क) देिख (ङ) स मका यव थाह म ये के
यसैअनुसार आदेश भएको छ ।
कुन अव था परी सूचना गो य रा नु परेको हो र दफा
इजलास नं. १
२७(२) बमोिजम कित अविधका लािग गो य रािखने हो
भ ने स ब धमा के ही उ लेख नगरी भएको वग करण
१
सिमितको िमित २०६८।८।२६ को िनणय र सो
िनणयका आधारमा जारी भएको िमित २०६८।१०।१ मा. या. ी क याण े र मा. या. ी दीपकराज
जोशी, ०७०-WO-०५००, उ ेषण / परमादेश,
को प समेत काननू स मत देिखन नआउने ।
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को अिधव ा िव णु साद ितिमि सना िव. धानम ी
दफा २७(१) बमोिजमको सिमितले गो य रा नु पन तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
रट िनवेदकले िलएको िनवेदन माग दाबीमा
सूचनाको वग करण गन गरी िमित २०६८।८।२६
मा गरेको िनणय र सो िनणय िमित २०६८।१०।१ ि .िव. िश ण अ पतालका सेवाह हाल ब द
देिख काया वयन गनु भनी जारी गरेको प समेत रहेकाले वा य सेवाका उपभो ाह वा य सेवा
कानूनस मत नदेिखएकोले उ िनणय र सो िनणयका ा गनबाट वि चत भएका छन् । अ पतालज तो
आधारमा जारी ग रएको सो प समेत उ ेषणको अ याव यक सेवा स चालन गन िनकायमा ब द
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब सो ऐनको दफा हड् ताल गन िनषेधसमेत गरेको अव थामा पिन
३(३) को योजनको लािग दफा २७(१) बमोिजमको अ पतालमा ब द हड् ताल गरी सेवा अव ग रएको
सिमितले उ दफाको देहाय (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) हँदा य तो िकिसमको ब द हड् ताल गन नपाउने गरी
को िनिम दफा २७ को उपदफा (२), (३), (४), (५), उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने देिख छ । िमित
(६), (७) समेतलाई म यनजर राखी पनु ः वग करण २०७०।१०।६ गते यस अदालत एक यायाधीशको
गनु र उपयु बमोिजम वग करण नभएस म दफा इजलासबाट “देशभ रका अ पतालमा सवसाधारणले
३(३) को देहाय (क) देिख (ङ) स ममा उि लिखत िचिक सक य सेवाबाट वि चत हनपु न गरी आ ान
िवषयह बाहेकका अ य सूचनाह दफा ३(१) र गरेको ब द हड् ताल लगायतका काम नगनु नगराउनु
३(२) को यव था अनुसार वािहत गनु गराउनु भनी सवसाधारणले पाउनु पन वा य सेवा सिु वधाको
आदेश ा भएको १ घ टािभ सचु ा गनु गराउन”ु
िवप ीह का नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
भनी िवप ीह का नाउँमा अ त रम आदेश जारी
भएको र अ त रम आदेश जारी भएप ात् िश ण
क युटर: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शभु म् । अ पताल तथा सरकारी वाता टोलीिबच सहमित
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कायमसमेत भई ा.डा. गोिव द के .सी. लाई आमरण हो सो काम नै स प न नभई स दैको अव थामा
अनसन तोडाउने कायसमेत स प न भइसके को यसरी िधतोमा राखेको ज गा फुकुवा हन स दैन ।
र अ पतालका स पूण सेवाह सुचा भई रट सो कुरा जा दा जा दै ितवादी िशवकुमार अ वालले
िनवेदकले जुन अव थामा ततु रट दायर गरेको ज गा फुकुवा गन िविभ न यि ह लाई प रचालन
हो, सो अव थामा नै मौिलक प रवतन आइसके को गरेको भ ने कुरा िनजकै वीकारोि बाट पिु भएको
भनी िवप ीह बाट िलिखत जवाफ ततु भएको देिख छ । ियनै िव ेिषत आधार एवम् कारणबाट
देिखएबाट रट िनवेदनमा उठाइएको मागको हाल गैरकानूनी ज गा फुकुवा गन कायमा िनजको सहयोगीको
स बोधन भइसके को अव था देिखँदा यस अदालतबाट भूिमका रहेको पिु भएकोले िनजलाई मितयारमा
अ त रम आदेश जारी भएप ात् अ पतालबाट सजाय गरेको िवशेष अदालत काठमाड को िमित
दान ग रने सबै सेवाह सचु ा भइसके काले हाल २०६६।३।१५ को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
िनवेदन मागअनस
ितवादी िशवकुमार अ वालले ज गा
ु ारको आदेश जारी गनपन
ु अव था
देिखएन । पिछ यस िकिसमको सम या दोहो रन फुकुवा गन सहयोग मागेको भ ने मा आधारमा
गएमा य तो िवषयलाई िलई िनवेदकह लाई यस िनजले गैरकानूनी त रकाले ज गा फुकुवा गन कायमा
अदालतसम रट िनवेदन िलई वेश गनस ने िशवकुमार अ वाललाई सहयोग गरे नगरेको भ ने
अव था िव मान नै रहेबाट ततु रट िनवेदनको मािणत नै नगरी शङ् काकै मा भरमा िनजलाई
योजन नभएकोले रट िनवेदन खारेज हने ।
कसरु दार कायम गन िम दैन । सहअिभयु को पोल
इजलास अिधकृ त : दी ा धानाङ् ग
अ य वत माणले समथन नभई य तो पोलको
क यटु र : स तोष अवाल
भरमा कसैलाई दोषी ठहर गन निम ने ।
इित संवत् २०७१ साल माघ २१ गते रोज ४ शभु म् ।
कसरु नै कायम नभएको अव थामा िनजलाई
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार कसरु दार कायम गरी ितन मिहना कै दको सजाय गरेको
आदेश भएका छन्:
िवशेष अदालत काठमाड को फै सला उि लिखत
०७०-MS-००१८, अदालतको अवहेलना, िव ेषणको आधारमा िमलेको देिखएन । यसैले
अिधव ा िव णु साद ितिमि सनासमेत ितवादी गोपाल पी जोगाईलाई कै दको सजाय गरेको
िव. धानम ी तथा मि प रषद्को हदस मको िवशेष अदालत काठमाड को उि लिखत
कायालयसमेत
िमितको फै सला िनजलाई सजाय गरेको हदस म
०७०-WO-०५०१, उ ेषण / परमादेश, निमलेको देिखँदा उ टी हने ।
अिधव ा सुिनलर जन िसंह िव. धानम ी
गैरकानूनी कायको प रणाम व प ा
तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
हने लाभ पिन गैरकानूनी नै हने ह छ । िववािदत
२
ज गा गैरकानूनी त रकाले फुकुवा गराउन िनजको
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार संल नताको पिु नभएको भए पिन य तो ज गा
उपा याय, ०६६-CR-०२७३, ०२७४, ०४५४, आ नो नाममा हा.ब. िलई अकलाई िब गरी िबगो .
ाचार, िशवकुमार अ वाल िव. नेपाल सरकार, नरेश ५३,३७,५००।- (ि प न लाख सितस हजार पाँच सय
अ वाल िव. नेपाल सरकार, गोपाल िप. जोगाई िव.
पैयाँ) गैरकानूनी लाभ िलएकोमा िववाद नदेिखँदा
नेपाल सरकार
ज गा फुकुवा गराउने कायमा आ नो संल नता पिु
जनु कामको लािग ज गा िधतो राखेको नभएकाले िबगो ितन नपन भ ने िनजको पुनरावेदन
3

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, वैशाख - २
िजिकर मनािसब देिखँदैन । आफूले िववािदत ज गा
३
िब गरी नगद लाभ िलएको कुरामा वीकारै गरी अ य मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
ज गा िधतो रा नसमेत म जरु ी जनाएको त यबाट उपा याय, ०६६-CR-०३७२, रकम असल
ु , के शव
िनजले िववािदत ज गाको िब बाट गैरकानूनी लाभ थािपत िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग
िलएको भ ने कुरा मािणत भएकोले यसरी लाभ
काठमाड महानगरपािलकाको कुनै पिन
िलएको िबगो रकम . ५३,३७,५००।- (ि प न लाख कमचारीले आफूलाई तोिकएको काम गदा आफूलाई
सितस हजार पाँच सय पैयाँ) िनजबाट काठमाड फाइदा हने र काठमाड महानगरपािलकालाई हािन हने
महानगरपािलकाले भराई िलन पाउने गरी िवशेष गरी काम गदछ भने य तो हािन नो सानी उपरको
अदालत, काठमाड ले गरेको फै सलालाई अ यथा भ न दािय व गलत काय गन कमचारीकै ह छ । गलत काय
निम ने हँदा चगुँ ीकर उठाउन िज मा िलने कमचारी एउटाले गन तर यसको भािगदार अक हने य तो हन
सागर साद वा लेले कबल
ु अनस
ु ारको चगुँ ीकर नउठाई स दैन । गलत काय जसले गछ यसैले नै आफूले गरेको
काठमाड महानगरपािलकालाई हािन नो सानी पारेमा कायबाट पु न गएको हािन नो सानी ितनु बझ
ु ाउनु पन
सोको याभिू त व प राखेको ज गा काननू बमोिजम ह छ । िनयिु गरेकै कारणले िनयु कुनै कमचारीले
फुकुवा हनै नस ने अव थामा कानूनिवपरीत फुकुवा िहनािमना गरेको रकम य तो कमचारीलाई िनयु गन
भएको स ब धमा आरोिपत यि ितवादी गोपाल िप. पदािधकारीबाट असल
ु गराउनु पछ भ न निम ने ।
काठमाड
महानगरपािलकाका
जोगाईको संल नता पिु नभएकोले िनजलाई ३ मिहना
कै द सजाय गन गरेको िवशेष अदालत, काठमाड को कमचारीह मािथ रेखदेख िनय ण एवम् काठमाड
िनणय िनजलाई सजाय गरेको हदस म निमलेकोले महानगरपािलकाको अ य दैिनक शासिनक
उ टी हने ठहछ । साथै िववािदत िधतो ज गा फुकुवा यव थापन गन कानूनी कत य काठमाड
गराउने कायमा ज गाधनी पी तादेवी अ वालका छोरा महानगरपािलकाका मख
ु शासक य अिधकृतकै रहने
ितवादी िशव साद अ वालको कुनै भूिमका नै िथएन भएबाट आफूअ तगतको कमचारीले गरेको गलत काम
भ ने कुराको त ययु आधारबाट पिु हन सके को कारवाहीका स ब धमा य तो कमचारीलाई सचेत
नदेिखँदा िनजलाई ३ (ितन) मिहना कै द गरेको तथा गराउने, भएको ग ती सुधार गन लगाउने वा कुनै रकम
अका ितवादी नरेश अ वालले िधतोबापतमा रो का िहनािमना गरी काठमाड महानगरपािलकालाई हािन
रहेको ज गा गैरकानूनी पबाट फुकुवा भएपिछ आ नो नो सानी पारेको भए स बि धत कमचारीबाट हािन
नाममा हा.व. पास गरी िब समेत गरी गैरकानूनी लाभ नो सानी पुगेको रकम असुल गन तथा गन लगाउने
िलएको रकम .५३,३७,५००।- (ि प न लाख कत य काठमाड महानगरपािलकाको शासक य
सितस हजार पाँचसय पैयाँ) िनजबाट काठमाड
मुखकै हनेमा िववाद नरहने ।
कमचारी िनयिु गन पदपूित सिमितको
महानगरपािलकाले भराई िलन पाउने ठहर्याई गरेको
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०६६।०३।१५ अ य ता गरेकै नाताले य तो सिमितको िसफा रसमा
को फै सला सो हदस म िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कुनै कमचारीले लापरवाही गरी काम गरेको कारण पु न
इजलास अिधकृत : बाबरु ाम सवु ेदी
गएको हािन नो सानीको दािय व पदपूित सिमितको
अ य ता गन यि ले यि गत पमा िलनपु छ भ न
क युटर : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७१ साल माघ ४ गते रोज १ मा शुभम् । िम दैन । सागर साद वा लेलाई िमित २०५४।८।१
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मा १७ बदुँ े अिधकार यायोजनको िलखत तयार काय परु ा नभएको भ ने उ
ाचार मु ाको अिभयोग
गरी चगुँ ीकर उठाउन िज मा िदइएको र िनजले कबोल प को भनाई भए पिन चगुँ ीकर उठाउन िज मा िलने
गरेअनस
ु ारको रकम उठाउने दािय व परु ा गन नसके को स बि धत यि उपर अिभयोग दाबी नै परेको
भ ने देिख छ । िनज सागरबाट रकम असुल गराउनको देिखँदैन । िधतो फुकुवा गरी ाचार गरेको कायमा
लािग काठमाड महानगरपािलकाका त कालीन मुख के शव थािपत र सागर साद वा लेको संल नताको
के शव थािपतलाई आयोगले आदेश िदएकोमा सो िवषयमा आयोगले नै िनजह लाई उ मिु िदएकोबाट
िज मेवारी िनजले परु ा गन गराउन नसके को भनी चगुँ ीकरबापतको असल
ु हन बाँक रकम असल
ु गन
कबल
ु अनुसारको उठ् न बाँक चगुँ ीकर रकम िनजबाट देवानी दािय व के शव थािपतमािथ बोकाउन निम ने ।
नै असल
सागर साद वा लेले िधतो राखेको ज गा
ु गन गरी आयोगले िनणय गरेको भए पिन सो
िनणय उिचत एवम् कानूनअनक
ु ू लको भ न निम ने । गैरकानूनी तवरले फुकुवा ग रएको कारण रकम असुल
सागर साद वा लेको िनयुि को योजन हने कायमा बाधा भयो भ न स ने आयोगले य तो
र उि लिखत िलखतको अ ययनबाट सागर साद गैरकाननू ी फुकुवाको स ब धमा सागर साद वा ले
वा लेले िज मा िलएअनस
ु ार असल
ु गन नसके को र के शव थािपतको संल नता रहेको भए आफूले
चगुँ ीकरबापतको रकम िनजैबाट वा िनजले िधतो चलाएको ाचार मु ामा िनजह लाई ितवादी बनाई
राखेको ज गाबाट असल
िववािदत मु ा दायर गन स नु प य , तर आयोगले िनजह
ु गनपनमा
ु
देिखँदैन । िनजले ितन बझ
ाचार मु ामा उ मिु
दान
ु ाउने स पि को दािय व दवु ैजनालाई उ
आयोगले अ य कसैउपर थाना तरण गन स ने ग रसके को देिखएबाट सागर साद वा लेबाट असल
ु
अव था पिन देिखँदनै । उि लिखत िमितको हन नसके को रकम ितवादी के शव थािपतबाट
अिधकार
यायोजनको िलखतमा काठमाड असल
ु गनपछ
ु भ न काननू न: निम ने ।
महानगरपािलकाको चगुँ ीकर उठाउन िज मा िलएका
अि तयार द ु पयोग अनस
ु धान आयोग
सागर साद वा लेले कबल
ु गरेअनुसारको रकम ऐन, २०४८ को दफा १२क मा “सावजिनक पद धारण
उठाउन नसके मा उठाउन नसके को रकम िनजको घर गरेको यि ले अनुिचत काय गरी नेपाल सरकार वा
घरानाबाट असल
ु गन भ ने वा य तो अव थामा रकम सावजिनक सं थालाई हािन, नो सानी पुर्याएकोमा
ितन दािय व के शव थािपतको हने भनी सो िलखतमा य तो हािन नो सानी स बि धत यि बाट
उ लेख भएको देिखँदैन । आफूले कबुल गरेअनस
ु ारको भ रभराउ गन वा आयोगले उपयु ठानेको अ य
रकम उठाउन नसके मा सो रकमको सिु नि तताको आव यक कारवाही गनका लािग स बि धत िनकाय वा
लािग ज गा िधतो राखेको हँदा बाँक रकम सव थम अिधकारीलाई लेखी पठाउनेछ ।” भ ने यव था रहेको
सो िधतो रहेको ज गाबाटै असल
देिख छ । उ कानूनी यव थाअनुसार गनको लािग
ु गनुपन ।
चगुँ ीकरबापतको असल
पिन सव थम त ितवादी के शव थािपतले अनुिचत
ु हन बाँक रकम उ
िधतो रहेको ज गाबाट उठाउने ि या सु नै नगरी काय के गरेको हो सो कुरा प हन ज री ह छ । सो
िधतो राखेको म ये िप तादेवी अ वालको नामको ज गा स ब धमा आयोगले नै प गन सके को छै न । दो ो,
चािहँ फुकुवा गराउने काय ग रएको र सोतफ उजरु परी अनुिचत काय गरेको भनी प सँग आरोप नै लगाउन
आयोगबाट छु ै ाचार मु ासमेत चलाएको देिख छ । नसके को यि बाट हािन नो सानी भराउने भ ने ै
चगुँ ीकर असल
ु गन गराउन तोिकएको सतको अधीनमा आउँदैन । उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार हािन
रही स बि धत अिधकृतलाई िज मा िदएकोमा सो नो सानी परु याएको
िवषयमा उपयु ठानेको अ य
्
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आव यक कारवाही के ही गनको लािग आयोग आफै ँ ले िम दैन । अनुमािनत आय स पूण पमा हरहालतमा
स ने नभई स बि धत िनकाय वा अिधकारीलाई लेखी असल
ु ह छ भनेर मा ने आधार कानून र त ययु समेत
पठाउनेस म हो । आयोग आफै ँ ले रकम भ रभराउको देिखँदैन । अनमु ािनत रकम असल
ु हन नस नक
ु ो वैध
आदेश िदन स ने होइन । तसथ पिन ितवादी के शव कारण भएमा यसको िनराकरण पिन कानूनी त रकाले
थािपतबाट रकम असुल गराउने गरी आयोगले गरेको नै गनुपन ।
िनणय कानूनस मतको नदेिखने ।
सागर साद वा लेले सो िलखतमा उ लेख
सावजिनक पदािधकारीबाट
भएको भएअनस
ु ार अि तयार दु पयोग गरेको वा ाचार
अि तयारको दु पयोग वा
ाचारको िवषयमा गरेको वा काठमाड महानगरपािलकाको स पि हािन
अनस
ु धान गन िनकाय आयोग आफै ँ ले याय नो सानी पारेको भ ने िन कष पिन आयोगले िनका न
िन पण वा िहसाब िकताबको अि तम िनणयकता सके को देिखँदैन । चगुँ ीकरको उठ् न बाँक रकम
िनकायको थान हण गन िम दैन । देवानी दािय वको उठाउने एकमा आधारको पमा रहेको उि लिखत
िवषयमा अनस
ु धान गरी अि तम िनणय गन अिधकार िमितको अिधकार यायोजन िलखतभ दा बािहर गई
नभएको आयोगले देवानी दािय व िनधारण गरी रकम आयोगले वे छाले काठमाड महानगरपािलकाका
भ रभराउको आदेश िदनसमेत िम दैन । देवानी दािय व त कालीन मख
ु लाई िकटान गरी दािय व िसजना
परु ा गन लगाउनु पन हो र देवानी दािय वस ब धी गन वा िनजबाट रकम असल
ु गन िनणय गन स ने
िववाद उठ् न स छ भने कानूनबमोिजम मु ा चलाउनु कानूनी आधार देिखँदैन । ाचार वा अि तयारको
पन ह छ वा काननू बमोिजमको अ य उपाय अपनाउनु दु पयोगको कसरु मा अनस
ु धान एवम् अिभयोजन गन
पन ह छ । तर अिधकारै नभएको र कानूनमा उ लेखै आयोगले अदालतको थान हण गरी कसैउपर देवानी
नभएको िवषयमा ह त ेप गरी कसैउपर देवानी दािय व िसजना गन गरी िनणय गन स ने अिधकार
दािय व िनधारण गन आयोग अस म देिख छ । कुनै कानूनले िदएको देिखँदनै । रकम िहना िमना गन
य तो अव थामा आयोगले के शव थािपतउपर रकम मु य कारणीलाई छुट िदई गैर यि लाई आरोिपत
िनधारण गरी िनजबाट रकम असल
ु गन गरी गरेको गन कायले द डहीनता मौलाउने र िनद िषताले
िनणय कानूनी अिधकार े िवहीन देिखने ।
दि डत हने अव था िसजना हन जाने हँदा यसतफ
िमित २०५६।४।११ मा सागर साद अिभयोजनकता संवेदनशील हन ज री हने ।
वा लेबाट रकम असल
सागर साद वा लेलाई ग रएको अिधकार
ु गन दािय व िकटान गन
आयोगले आफै ँ अक िनणय गरी िनजलाई उ मिु
यायोजनको िलखतमा कायकारी िनदशकले सही
िदई उसको स ा ितवादी के शव थािपतलाई गरेको देिखएबाट पिन वयम् मख
ु को हैिसयतले के शव
आरोिपत गनको
ु कानूनी आधार देिखँदैन । आयोगको थािपतले अ ाएको भ ने पिन देिखँदैन । न त िमित
िनणय काया वयन काठमाड महानगरपािलकाबाट २०५४।८।१ को अिधकार यायोजनको मु ा नं. १७
नभएको भए पिन िनणयमा उि लिखत दािय व मा उि लिखत सतअनस
ु ार अनमु ािनत रकम असुल
जसले पुरा गनु पन हो उसले नै परु ा गनपन
ु ह छ । नभएको भ ने कुराको सबुद खल
ु ाई आयोग र िवशेष
काठमाड महानगरपािलकाका त कालीन मुख अदालतले पिु गन नै सके को देिख छ । यसकारण
रहेका ितवादी के शव थािपतले िनणय काया वयन बदुँ ा नं. १७ को अव था मािणत गन नसके को भ नु
गराउन नसके को भनेर िनजउपर अक यि ले परु ा पन ह छ । जहाँस म सागर साद वा लेको दािय व
गन दािय व थाना तरण गरी रकम असल
ु गराउन परु ा नभएको कारणले ितवादी के शव थािपतले उ
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दािय व यहोन पन हो वा होइन भ ने िवषयको कुरा हो, देिखँदा य तो िनणयलाई सदर गन गरेको िवशेष
के शव थािपत काठमाड महानगरपािलकाका मुख अदालत काठमाड को िमित २०६६।३।१५ को िनणय
भए पिन िववािदत िवषयमा रकम असल
ु गन गराउने कानून ितकूलको भई निमलेको हँदा उ टी हने ।
कायमा िनजको िनजी दािय व िसजना गन गरी कुनै इजलास अिधकृ त : बाबुराम सवु ेदी
करार भएकोसमेत नदेिखने ।
क यटु र : रामशरण ितिमि सना
ितवादी के शव थािपतबाट रकम भराउने इित संवत् २०७१ साल माघ ४ गते रोज १ शुभम् ।
भनी िनणय गन आयोगले समेत कुनै कानूनबमोिजम
४
य तो दािय व िसजना भएको भनी देखाउन मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल
सके कोसमेत पाइँदैन । ाचार गरी वा अि तयार
े , ०६८-CR-११६५, कत य यान, दोज तामाङ
द ु पयोग गरी वा कानूनिवपरीत िनजले गरेको कुनै िव. नेपाल सरकार
कायले काठमाड महानगरपािलकालाई हािन नो सानी
यानस ब धीको महलको दफा १३(३)
परु याएको
भनी आयोगले कुनै दाबी िलन र पिु गन नं. को यव थालाई अ ययन गदा घटना थलमा
्
सके को पाइँदैन । काननू वा करारले िसजना नगरेको मृतकलाई चोट छाड् ने हरेक यि लाई सजायको
दािय वबापत मनोगत आधारमा ितवादी के शव दायरामा राखेको देिख छ । जसको चोटले मरेको
थािपतउपर रकम असल
ु ीको दािय व िसजना गन देिख छ, उसलाई सव सिहत ज मकै द र अ लाई
अव था नरहने ।
ज मकै दको सजाय हने भ ने उ काननू ी यव थाको
सावजिनक पद धारण गरेको यि ले अिभ ायः भएको हँदा ितवादीलाई ज मकै दको
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला अ यथा
को दफा ३ मा उ लेख भएबमोिजमको अनिु चत काय रहेको देिखन नआउने ।
गरेको स ब धमा कारवाही गन अिधकार पाएको
जहाँस म यानस ब धीको महलको १३(१)
आयोगले ितवादी के शव थािपतले सोअनुसार नं. को अिभयोग मागदाबी भएकोमा ऐ.१३(३) नं.
अनिु चत काय गरी काठमाड महानगरपािलकालाई हािन अनुसार कायम हन स दैन भ ने ितवादीको िजिकर
नो सानी पुरयाएको
भनी प गन नसके को, िनजउपर छ, सोतफ हेदा यानस ब धीको महलको १३(१)
्
ाचारको अिभयोग लगाई कुनै दाबी िलन पिन नं. को कसरु मा सव सिहत ज मकै दको सजाय हने
नसके को र िधतो रहेको रो का ज गा गैरकानूनी तवरले यव था छ । ऐ.१३(३) नं. मा सव सिहत ज मकै द
फुकुवा गन कायमा कुनै संल नता रहेको भनी पिु गन वा ज मकै दको मा पिन सजायको यव था छ ।
नै नसके को यि ितवादी के शव थािपतबाट रकम अिभयोग मागदाबीमा बढी सजाय हने कसरु को दाबी
असल
ु गन भनी आयोगले गरेको िनणय उि लिखत िलएकोमा मु ाको रोहमा िनणय गदा ितवादीले अक
िववेिचत आधार कारण एवम् कानून र यायस ब धी कृ ितको कसरु गरेको पिु हन आएको अव थामा सो
कुनै मा य िस ा तअनक
ु ू लको नदेिखँदा ितवादी कसुर दाबी िलएको कसरु को भ दा घटी सजाय हने
के शव थािपतबाट रकम अि तयार गन गरी आयोगले कृितको रहेछ भने सोअनुसार सजाय गन निम ने
गरेको िनणय सदर गरेको िवशेष अदालत, काठमाड को हँदैन । दाबी िलएको कसरु पुि हन नआई सोभ दा
िनणय कानूनस मतको देिखन नआउँदा ितवादी घटी सजाय हने कसरु को िनि त सजाय नगन हो
के शव थािपतबाट रकम असल
ु गन भनी आयोगले भने सजायमा द डहीनताले य पाउने ह छ ।
गरेको िमित २०६२।१२।१३ को िनणय गैरकानूनी य तो अव थामा ितवादीलाई सजाय नगदा िनजले
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आफूले गरेको ग भीर कसरु बाटै उ मुि पाउने अदालतको ितवादीलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०
ह छ । य ता अपराधीलाई छुटकारा िदँदा जनतामा वष कै द सजाय गन राय कायम हन नस ने ।
शाि त र सरु ाको अनभु ूित नहने मा होइन, सामािजक इजलास अिधकृ त : अिनलकुमार शमा
यायका ि ले पिन य तो काय य र सहज वीकाय क यटु र : अिमरर न महजन
हँदैन । तसथ यस स ब धमा ितवादीको पनु रावेदन इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभु म् ।
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
५
पनु रावेदन अदालतबाट यी ितवादीलाई मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले शमशेर
ज मकै दको सजाय गदा चक पन देखी अ.ब.१८८ नं. ज.ब.रा., ०७१-WH-००६४, ब दी य ीकरण,
अनस
ु ार १० वष कै द सजायको रायसमेत फै सलामा संजय भ ने टेकबहादुर ख ी िव. कारागार कायालय,
उ लेख गरेको देिखएको छ । यसको कारणमा उ
बाँके नेपालग जसमेत
अदालतले ितवादी र मतृ क एउटै प रवारको सद य
िनवेदकले बाँके िज लामा कसरु गरी धरौटी
रहेको, जाहेरवाला वृ अव थामा रहेको र िनजको तारेखमा छुटेकोमा तारेख गज
ु ारी धािदङ िज लामा
सहारा पिन ितवादी रहेको भ ने त यलाई उ लेख गई पनु ः लागु औषधको छु ै कसरु गरेको अव था
गरेको पाइयो । व ततु ः अ.बं.१८८ नं. को योग गदा देिख छ । अिघ एउटा कसरु मा प ाउ परी आदेशबाट
यी आधारको औिच य कित छ र यी कुराको आधारमा छुटेको समयमा वा फै सला भई कै द सजाय भएकोमा
घटी सजाय गन हो भने अ य मु ामा यसको क तो फरार रहेको कारण कै दमा नब दैको समयमा कसैले
भाव पदछ भ ने कुराको पिन हे का रा नु पदछ । पनु ः अक कसरु गदछ भने यो वत कृ ितको
वा तवमा कुनै अनाथ वा ए लो यि को पमा रहेको कसरु ह छ र पिछ लो कसरु अनस
ु ारको मु ामा
अव थामा बाहेक अ य अव थामा कसरु ठहर भएका फै सलाबमोिजमको कै द असल
ु गदा कै दको मा ा
अिभयु ह प रवारका कुनै न कुनै सद यको जीवन ठुलो भए पिन सो कै दमा अक अदालतबाट फै सला
िनवाहको आधार ह छन् नै । चाहे यो आिथक पमा भएअनस
ु ारको सानो हदको कै द सजाय गािभने नभई
होस् वा भावना मक पमा । जीवन िनवाहको मा यम दवु ै अदालतबाट भएको कै द र ज रवाना छु ाछु ै
ितवादी रहेको भनी ितवादीले गरेको कसरु को असल
ु गनपन
ु ह छ । पिछ लो कसरु मा अिघ फै सला
अनपु ातमा कम सजाय गदा रा यले िलएको द ड भई सोबापत कै दमा बसेकै भए पिन सो कै दको हद ठूलो
नीितको उ े य र कानून पिन िन योिजत हने ह छ । छ भ दैमा सोिभ अिघ लो कसरु मा छु ै अदालतबाट
य तै एकै घरका एकले अक लाई मारेकोमा पिन घटी फै सला भए अनुसारको कै द सजाय सानै भए पिन गा न
सजाय गनपन
ु अ य कुनै कारण फै सलामा उ लेख कानून एवम् याियक िस ा तसमेतबाट िम दैन । यिद
गरेको देिखएन । के वल मृतक र ितवादी दाजभु ाइ य तो हने हो भने द डहीनता घट् ने नभई बढेर जाने ।
भएको कारणले मा घटी सजाय हनुपन भ ने तक
वत िकिसमका दईु िभ निभ न थानका
पिन औिच यपूण नहने हँदा उ रायसँग सहमत हन कसुरमा िभ निभ न अदालतबाट सजाय भएको अव था
नसिकने हँदा ितवादीलाई यानस ब धीको महलको देिखएकोले द ड सजायको ४१ नं. को उि लिखत
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय गन गरी भएको कानूनी यव थाको अि तम वा यांशबमोिजम दईु
पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०६८।९।२४ वत कसुरअ तगत फरकफरक अदालतबाट
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । उ
भएका फै सलाबमोिजम एउटा अदालतको ठुलो
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हदको कै द सजायमा अक अदालतको सानो हदको
कै द सजाय गाभी सजाय असल
इजलास नं. २
ु गन िम छ भ न
िम दैन । िनवेदकलाई कै दको अलावा ज रवाना
सजायसमेत भएको देिख छ र िनजले ज रवानाबापतको मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी सुशीला
रकम ित रसके को छु भनी िजिकर िलनसके को पिन काक , ०६८-CR-१०१०, स ब ध िव छे द, िववस
छै न । पनु रावेदन अदालत, नेपालग जले गरेको फै सला खवाससमेत िव. थान ी खवास
बदरतफ रट जारी ग रपाउँ भनी माग गन सके कोसमेत
मल
ु ुक ऐन, लो ने वा नीको महलको १
देिखँदैन । कै द र ज रवानाको सजाय भएकोमा ज रवाना नं. मा लो ने वा नीको स ब ध िव छे द हने कानूनी
असल
ु हन नै बाँक रही सोबापत कै दमा रा न सिकने आधारह िविवध रहेका छन् । य ता आधारह
अव थासमेत रहँदारहँदै ब नपु न कै दको हदभ दा बढी म ये वा नीलाई घरबाट िनकाला गरेको वा शारी रक
कै द ब नु परी अ याय भएकोले ब दी य ीकरणको वा मानिसक क हने िकिसमको काम गरेकोमा य तो
आदेश जारी गरी थनु ामु ग रपाउँ भनी माग गनस ने वा नीले लो नेसगँ स ब ध िव छे द गन पाउने
अव था नै नदेिखने ।
आधारसमेत रहेको पाइ छ । यसरी जनु सक
ु ै आधारमा
यिह कृ ितको िव णबु हादरु काक पिन लो ने वा नीको स ब ध िव छे द हने भएमा
िव
पनु रावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको काननू बमोिजम अंश ब डा गन लगाएर मा स ब ध
ब दी य ीकरण जारी ग रपाउँ भ ने मु ामा िव छे द हने भ ने काननू ी यव था ऐ. ४क नं. मा रहेको
“अदालतमा कारवाहीयु अव थामा रहेको मु ामा पाइ छ । यसरी लो ने वा नीको नाता स ब ध िव छे द
मु ाको पपु को िसलिसलामा थनु ाबाट छुटेको हने ठहरेमा काननू बमोिजम अंशसमेत वतः िदलाई
समयमा घिटत फरक फरक वारदात र फरक फरक िदनु पन प ावधान उ नं.मा रहेको देिख छ ।
िमितमा भएका फै सलाअनस
अव थामा मल
ु ारको कै द याद ठे दा काननू बमोिजम अंश ब डा गनपदाको
ु
ु क
ु
पटकपटकको कै द खापी ठे िकएको कै द यादलाई ऐन, अंश ब डाको महलको १ नं. र ऐ.१७ नं. समेतको
द ड सजायको ४१ नं. को ितकूल भ न निम ने” अवलोकन गनुपन ह छ । वादी ितवादीबाट पेस भएको
भनी यस अदालतबाट भएको िनणय ने.का.प. २०७० तायदाती फाँटवारी अनस
ु ारको स पि बाट यसमा
अङ् क ४, िन.नं. ८९९१ मा कािशत भई निजरको अंश ब डाको १७ नं. बमोिजम िववाह खच पर सानु पन
पमा थािपत भएको पाइ छ । उ ितपािदत भए सारी ऋण धनका स ब धमा पिन प उ लेख
निजरसमेतको आधारमा तुत िनवेदनमा िनवेदकको गरी अंशब डा लगाई स ब ध िव छे द हने िनणय गनु
माग दाबीअनुसार िविभ न अदालतमा चलेका वत
पछ भ ने कानूनी यव थालाई नजरअ दाज गनसमेत
मु ामा भएको कै दम ये सानो हदको कै द सजाय ठूलो िम दैन । सगोलमा रहेका अंिशयारह का िबच अंशब डा
हदको कै द सजायिभ गािभने गरी कै द सजाय असल
ु गदा मूल अंश िदने बाबु वा आमाको छोराछोरी पिन
हन स ने ि थित नदेिखने हँदा ब दी य ीकरणको रहेछन् भने त काल कायम रहेको स पि को आधारमा
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन खारेज हने ।
िववाह नभएका छोराछोरीह को लािग िववाह खचको
इजलास अिधकृत : बाबरु ाम सवु ेदी
यव था ग रने गरी कानूनबाट िसिजत अिधकारलाई
समेत िवचार गनपन
क युटर : मि जता ढुंगाना
ु ।
तुत िववादमा पनु रावेदक पूणबहादरु
इित संवत् २०७२ साल असार १३ गते रोज १ शुभम् ।
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खवास समेतका ५ जना अंिशयार रहेको त यमा िववाद
यस अदालतको िमित २०६८।०६।०२
रहेको देिखएन । पूणबहादरु खवासका छोरा पनु रावेदक गतेको आदेशानुसार भई आएको नापन साबाट
ितवादीह िदवश खवास, देवे खवास र िदनेश वादीको िक.नं. ७५९ ज गाको पूव, पि म, उ र
खवासको िववाह भएको भ ने आधार िमिसलबाट र दि ण २९’ ६”x २७’ ९”x ५६’x ५७’ ल बाइ
देिखँदैन । वादी ितवादीह को िफराद दाबी एवम् देिखएको छ । यसबाट ज गाको औसत े फल १६२४
ितउ र िजिकर र वादीका सा ीको भनाइबाट वगिफट देिखन आएकोले सािबक े ताअनस
ु ार
िनजह का िबचको लो ने वा नीको स ब धलाई ०-५-०-० ज गा रहेकोले क रब १७११ वगिफट
िनर तरता िदई रहनु पन ि थित पिन देिखँदैन । य तो हनुपनमा क रब ज गाको कुल े फलमा ८७ वगिफट
ि थितमा स ब ध िव छे द नहने र अंशसमेत निदने कम देिखएको छ । साथै िववािदत न.नं. ११ नजोड् दा
गरी इ साफ ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीह को यी पनु रावेदक ितवादीको हाल िक.नं. ७४७ को
पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखएकोले पनु रावेदन ज गाको े फल औसत २२२७ वगिफटभ दा धेरै
अदालत, पोखराको फै सलालाई अ यथा भ न निमली देिखएबाट े ताभ दा १७५ वगिफट बढी नै रहेको
िमलेकै देिखन आउने ।
भ ने देिखएको छ । यसमा िववािदत ज गाम ये
पनु रावेदक ितवादी पणू बहादरु खवास ०-०-१-२१/२ जोड् दा िवप ी वादीको ज गा ०-५र यथ वादी थान ी खवासका िबचको लो ने ०-० पु न जाने हँदा ितवादीले वादीको ०-०-१-१
वा नीको स ब ध िव छे द हने ठहर्याई पेस भएको ज गामा िखचोला गरेको ठहर्याई भएको सु िज ला
अंशको फाँटवारीबाट बकको ऋण कटाई ५ भागको अदालतको फै सला के ही उ टी भई ितवादीले
१ भाग अंश वादी थान ीले पाउने गरी भएको सु
वादीको ०-०-१-२ स म ज गा िखचोला गरेको हँदा
फै सला के ही उ टी गरी अशब डाको १७ नं. बमोिजम वादी दाबीबमोिजमको पखाल भ काई चलन चलाई
िववाह नभएका छोराह को िववाह खच पर सारी पेस पाउने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
भएको तायदाती फाँटवारीबमोिजमको स पि बाट ५ २०६३।०४।२८ गते भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
भागको १ भाग अंश यथ वादी थान ीले पाउने र सदर हने ठहछ । यी पनु रावेदक ितवादीको पुनरावेदन
िनजह िबचको लो ने वा नीको स ब ध िव छे द िजिकर पु न नस ने ।
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
२०६८।५।२५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । क यटु र: गीता िघिमरे
इजलास अिधकृ त: िदलीपराज प त
इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभु म् ।
क युटर: टेकबहादरु खड् का
२
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २४ गते रोज ४ शभु म् । मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
िम , ०६७-CR-१२२२, ०१९३, कत य यान,
इजलास नं. ३
थापाजी भ ने लाल मोह मद िव. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार िव. थापाजी भ ने लाल मोह मदसमेत
१
ितवादीले मतृ कलाई मारेकोमा इ कार रही
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल अदालतमा बयान गरेको भए तापिन िकटानी जाहेरी
पराजुली, ०६५-CI-०३५५, पखाल भ काई दरखा त, घटना थल मचु ु का, लास कृित मचु ु का
िखचोला, यमकुमारी गु ङ िव. ब दना पा डे
call statement र मृतक बलराम पटुवाको लासमा ४
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वटा गोली लागेको घाउ र ४ वटा गोली िन के को रहेको १३(४) नं. मा जनु सक
ु ै कुरा ग रकन पिन यान मानमा
र मृ यक
ु ो कारण Multiple fircarm wounds of वचन िदनेलाई वा वारदात भैरहेको ठाउँमा गै मानलाई
the head and trunk भ ने पो टमाटम रपोटबाट संयोग पा रिदनका िनिम मन मािनसको िजउमा हात
मृतकको मृ यु यी पनु रावेदक ितवादी लाल मोह मद हाली प समाती िदनेलाई ज म कै द गनु पछ भ ने
समेतले पूव योजनासिहत अ य यि समेतको उ लेख भएबाट यी पनु रावेदक ितवादीले पूवयोजना
सहयोग िलई गोली हानेको र सोही गोली मृतकको बनाई मृतकलाई पैयाँ िलने बहानामा घटना थलमा
टाउकोमा लागी िनज बलराम पटुवाको मृ यु भएको परु ्याई मु ना खानसमेतका यि लाई बोलाई कत य
देिखन आयो । ितवादी समेतले हार गरेको गोलीको गरी मानमा संयोग पारेको देिखएकोले िनजको कसुर
कारण मृ यु भएको भ ने देिखई रहेको ि थितमा िनज हेदा मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. र
ितवादीले मतृ कलाई मानको लािग बनाएको योजना र ऐजनको १३(४) नं. मा उ लेख भएको कानूनी यव था
मानु पन कारणको िव ेषण मह वपूण रहेको देिख छ । आकिषत हने देिख छ । ितवादी लाल मोह मदको
कुनै पिन आपरािधक कायमा मु य पमा आपरािधक हकमा अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
मनसाय (Attempt), तयारी (preparation), उ ोग यानस ब धीको महलको १३(१) नं. को कसरु मा न
(Attempt) र आपरािधक काय (Actus Reus) िम ने नदेिखँदा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
हनु पदछ । ततु मु ामा मृतकलाई मानको लािग पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । साथै यी
पूवमनसाय र योजना गरेको छ छै न हेनपन
ु हन जा छ । पनु रावेदक ितवादी लाल मोह मदको मृतक बलराम
घटनाको कृ ित हेदा ितवादीले मृतकलाई मान योजना पटुवालाई मान संयोग पारेको देिखएकोले अिभयोग
बनाई ितवादी लाल मोह मदले मु ना खानलाई फोन माग दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
गरी बोलाई साथमा बािहद खान, असरफ अलीसमेत सहमत हन नसिकने ।
आएका र ितवादी लाल मोह मदले योजनाअनस
अका ितवादी प पु गु ालाई मल
ु ार
ु क
ु ऐन,
मृतकलाई अलम याई धोबी खोलाको िकनारमा यानस ब धीको महलको १७(३) नं. बमोिजमको
लगी सनु सान ठाउँमा पगु ेपिछ बलराम पटुवालाई कसुर अपराधमा सोही महलको १७(३) नं. बमोिजम
ितवादी लाल मोह मदसमेतको संल नतामा गोली सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर स ब धमा
हार गरी मारेको भ ने कुरा घटना थल एवम् हेदा मृतक भिनएका िनज बलराम पटुवा मेरो सामा य
लास कृ ित मुचु का पो टमाटम रपोट, जाहेरी िचनजानका मािनस हन् । िमित २०६४।३।२० गते
दरखा त, कल िडटेल, रामकुमार शाहले गरेको िनज र मेरो भेट भयो । मलाई उनले पुरानो बाने रस म
बकप समेतबाट देिख छ । मृतकलाई गोली हार गन लिगिदनु पर्यो भनेकोले बेलक
ु ा ४:३० बजेको समयमा
संयोग यी पनु रावेदक ितवादी लाल मोह मदसमेतले िनजलाई मैले छोडी िदएकोस म हो । सोभ दा बाँक
पा रिदएको पुि हन आएको छ । यसमा ितवादीको कुरा मलाई के ही थाहा छै न भनी ितवादी प पु गु ाले
मृतकलाई मानपनस
मको पूव रसइवी मनसाय रहेको बयान गरेकोसमेतबाट मृतकलाई मान मत स लाहमा
ु
घटना कृितले देखाएको अव था छ । मुलक
ु ऐन, पसेको मान ठाउँमा गई हेरेको घटना कृितले देखाएको
यानस ब धीको महलको १ नं.मा कानूनबमोिजम अव था छै न । ितवादी प पु गु ा कसुरसँग संल न रहे
बाहेक कसैले कुनै मािनसको यान मान, मान लगाउन भएको अव था नभई ितवादीले बलराम पटुवालाई
वा उ ोग गन हँदैन भ ने उ लेख भएको र ऐजनको मारेको भ ने कुराको जानकारी मौकामै गई सो कुरा
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जाहेरस म नगरेको देिखँदा यानस ब धीको महलको ितवादी रोिजत िसंहबाट २९ थान . ५००।–
२५ नं. आकिषत हने देिखन आयो । ितवादी प पु दरको र २ थान १,०००।– दरको गरी ज मा .
गु ाले बलराम पटुवालाई मारेको भ ने कुराको १६,५००।– बराबरको न कली ने. . बरामद भएको
जानकारी मौकामै गई सो कुरा जाहेरस म नगरेको देिखन आउँछ । िनज ितवादीले HP office jet allदेिखन आएकोले सोही महलको २५ नं. बमोिजम . in one लेिखएको ि ट मेिसन एक थान ममत गन
२०।- ितवादीलाई ज रवाना हने देिखँदा ितवादी िदएको अव थामा िसमरलाल े को कास ेिडङ
प पु गु ालाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको हाउसबाट बरामद भएको देिखन आउँछ । उ बरामदी
१७(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही महलको मचु ु कालाई समथन हने गरी बरामदी मुचु काका
१७(३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक ानु िस ाकार र देबबहादरु शाहीले अदालतमा आई
वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने बकप समेत ग रिदएको पाइ छ । साथै िमिसल संल न
हँदा यी पनु रावेदक ितवादी थापाजी भ ने लाल रा बकको च.नं. ८८ िमित २०६८।६।२३ को
मोह मदले पवू योजना बनाई मृतकलाई पैयाँ िलने प बाट ितवादी रोिजत िसंहबाट बरामद भएका उ
बहानामा घटना थलमा परु याई
् मु ना खानसमेतका नोटह जाली भएको भ ने देिखन आउँछ । ितवादीले
यि लाई बोलाई कत य गरी मानमा संयोग पारेको हरीमा गरेको सािबती बयान, न कली नोटह
हँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(४) बरामद गरेको बरामदी मचु ु कासमेतका माणह बाट
नं. को कसरु गरेको देिखएकोले ितवादीम येका समिथत भएको छ । यस अव थामा ितवादी रोिजत
लाल मोह मदलाई यानस ब धीको महलको १३(४) िसंहले मल
ु क
ु ऐन, खोटा चलनको महलको १ र ४
नं. अनस
ु ार ज म कै द गन गरी र ितवादीम येका नं. बमोिजमको कसरु गरेको देिखन आएकोले िनज
प पु गु ाले यानस ब धीको महलको २५ नं. ितवादीलाई खोटा चलनको महलको ४(१) नं.
अनस
ु ार कसरु गरेको ठहरी .२०।- ज रवाना हने बमोिजम सजाय हने नै देिखन आयो । ितवादी रोिजत
ठहर्याई भएको काठमाड िज ला अदालतको िसंहले मुलक
ु ऐन, खोटा चलनको महलको १ र ४
फै सला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको नं. बमोिजमको कसरु मा िनज ितवादीलाई खोटा
िमित २०६७।१२।१ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा चलनको महलको ४(१) नं. बमोिजम सु िज ला
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार अदालतले गरेको फै सलालाई सदर गन गरी पुनरावेदन
एवम् पुनरावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी सफाइ पाउँ
नस ने ।
भ ने पुनरावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर र
इजलास अिधकृ त : गेहे राज प त
िनजतफका कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग
क युटर : मि जता ढुंगाना
सहमत हन सिकएन । अतः िमिसल संल न बरामदी
इित संवत् २०७१ साल चैत १० गते रोज ३ शभु म् ।
मचु ु का, बरामदी मचु ु कालाई समथन हने गरी बरामदी
३
मचु ु काका मािनसह ले अदालतमा आई गरेको
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
बकप , रा बकको परी ण ितवेदन प समेतबाट
गोपाल े , ०७०-CR-०४१६, खोटा चलन, रोिजत ितवादी रोिजत िसंहबाट फे ला परी बरामद भएको
िसंह िव. नेपाल सरकार
. १,०००।– र . ५००।– दरका नोटह जाली
िमिसल संल न बरामदी मचु ु काह बाट भएको भ ने देिखन आएकोले ितवादी रोिजत िसंहले
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अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार मल
ु ुक ऐन, खोटाचलनको म डलबाट िनगमसँग गरेको िमित २०५७।१।२३ को
महलको १ र ४ नं. बमोिजमको कसरु गरेको देिखँदा करार ित ाप अनुसार यानडा तािलममा जाँदा
िनज ितवादीलाई ऐजनको ४ (१) नं. बमोिजम १० लागेको कुल खच रकम यानेिडयन डलर १८,६७५
(दश) वष कै द र िबगोबमोिजम .१६,५००।– (सो को स ब धमा पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
हजार पाँच सय पैयाँ) ज रवाना हने सु काठमाड करारबमोिजमको रकम तथा ितपूित रकमसमेत
िज ला अदालतले गरेको फै सला सदर हने ठहर्याएको िदलाई भराइ पाउँ भनी नेपाल वायस
ु ेवा िनगम
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।२।२८ पनु रावेदक वादी िव शाि त म डल भएको मु ामा
गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
वादी दाबी खारेज हने ठहरी फै सला भई अि तम भएको
इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
िमिसल संल न ितिलिपबाट देिखएको छ । िनवेदकक
क युटर : गीता िघिमरे
छोरी शाि त म डलले ग रिदएको िलखतमा सा ी
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १४ गते रोज २ शभु म् । बसेको आधार र िनजले तािलम िलएपिछ िनगममा
४
फक िनयिु िलई स झौताबमोिजम तोिकएको अविध
मा. या. ी सश
५ वषस म काम नगरेकोले बाबु सा ी बसेको आधारमा
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६७-WO-०८६६, परमादेश, जमुना नै यी िनवेदकक छोरी शाि त म डलले गरेको कामबाट
साद म डल िव. नेपाल वायु सेवा िनगम, नयाँ सडक, िनगमलाई पु न गएको ितपिू तको रकम असल
ु उपर
काठमाड समेत
गन िनगमको िनयमबमोिजम कमचारीले पाउनु पन सेवा
िनवेदक नेपाल वायस
ु ेवा िनगमको एिस टे ट सिु वधा रो न िम ने देिखन आएन । जनु यि बाट
क यिु नके सन मेि टने स अिफसर पदमा ६ अि ल करारबमोिजम ितपूित पाउनु पन हो सो स ब धमा
१९७६ देिख थायी िनयिु पाई िमित २०६५।५।१० पनु रावेदन अदालत, पाटनमा िनगमले दायर गरेको
मा सपु रटे डे ट एयु ा ट मेि टने स इि जिनयर मु ामा खारेज हने ठहरी फै सला भएकोसमेत देिखएको
पदबाट राजीनामा िदई सेवाबाट अलग भएकोमा अव थामा यी िनवेदकको िविनयमबमोिजम पाउने
नेपाल वायुसेवा िनगमको कमचारी सेवा सतस ब धी उपदानको रकम रो नु यायोिचत देिखन नआउने ।
िविनयमावली, २०५८ को िविनयम १४५ बमोिजम
िनवेदकले िवप ी नेपाल वायुसेवा िनगममा
पाउनु पन उपदान रकम िनवेदकको शाि त म डल सेवारत रहँदाको अव थामा पाउन बाँक तलब,
इलेि कल/इले ोिनक ेनी इि जिनयर पदमा भ ा र नेपाल वायस
ु ेवा िनगमको कमचारीह को
सेवा वेश गनअिघ
ु िमित २०५६।९।१६ मा िनगमको सेवा सतस ब धी िविनयमावली, २०५८ को
तफबाट िवदेशमा तािलममा पठाएको र सो पठाउने िविनयम १४५ बमोिजम पाउनु पन ३३ वष कायरत
ग रएको करारको सतबमोिजम िनवेदकक छोरीले रहेबापतको उपदान रकम उपल ध गराई िदन िवप ी
सत परु ा नगरेको र िवदेशमा रहेक हँदा िनज सा ी नेपाल वायुसेवा िनगमको नाममा परमादेश जारी हने ।
बसेको आधारमा िनवेदक आफूसमेत सा ी बसी इजलास अिधकृ त : गेहे राज प त
िनगमलाई िव ासमा पारी छोरीलाई तािलम गराएप ात् क यटु र : मि जता ढुंगाना
िबचमा छाडी जाने छोरीको दािय व िवप ीले नै इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १४ गते रोज २ शभु म् ।
यहोन पन हँदा उपदान लगायतका सिु वधाह ा
५
गन नसके को भ ने िवप ी नेपाल वायस
ु ेवा िनगमको मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
िलिखत जवाफबाट देिख छ । िनवेदकको छोरी शाि त शमा पौडेल, ०७०-WO-००४५, उ ेषण /
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परमादेश, के दार साद (के .पी.) पाठक िव. सूचना तथा २४(झ) ले चलिच िवकास तथा व न गनका लािग
स चार म ालयसमेत
उपयु अ य काम गन गराउने भ ने उि लिखत कानूनी
मु य पमा चलिच लाई िवचार तथा यव थाबाट समेत चलिच िवकास बोडले चलिच को
अिभ यि को भावकारी एवम् सश मा यमको िवकास तथा व न गनको लािग चलिच को वग करण
पमा रहेकोमा चलिच को वग करण मापद ड, गन र मापद ड बनाउन सूचना तथा स चार म ालयको
२०६९ ले चलिच िनमाणमाफत िवचार अिभ य गन वीकृ ित िलई बनाउन स ने नै देिख छ । यसबाट
पाउने हकलाई कुि ठत पारेको भ ने स दभ समेतलाई िनवेदकको नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ ारा
हेदा यस स ब धमा चलनमा रहेका कानूनलाई समेत द कुनै पिन मौिलक हकको हनन् भएको देिखन
हेनपन
ु ह छ । चलिच लाई यवि थत गनको लािग नआएको एवम् एउटा सािधकार िनकायले नेपाल
चलिच (िनमाण, िवतरण र दशन) ऐन, २०२६ र सरकारबाट वीकृित िलई चलिच एवम् चलिच
चलिच (िनमाण दशन तथा िवतरण) िनयमावली, घरह लाई सु यवि थत पमा चलिच कम ह को
२०५७ रहेको छ । चलिच (िनमाण, दशन तथा सहकायमा गिठत कायदलको सझ
ु ावबमोिजम जारी
िवतरण) िनयमावली, २०५७ को िनयम २४ (ज४) गरी लागू गरेको चलिच कम ह को सहकायमा गिठत
मा “चलिच घरको वग करणका लािग मापद ड कायदलको सझ
ु ावबमोिजम जारी गरी लागू गरेको
बनाई म ालयसम पेस गन” भनी बोडको काम, चलिच तथा चलिच घरको वग करण मापद ड,
कत य र अिधकार तोिकएको छ । यसबाहेक िनयम २०६९ कानूनस मत नै देिखन आयो । यसबाट कुनै
२४(क) मा चलिच िवकास बोडले चलिच को पिन यि को चलिच िनमाण गरी चलिच माफत
िवकास तथा व न गनको लािग आव यक नीित िवचार र अिभ यि गन पाउने संिवधान द हकलाई
तजमा
ु गरी म ालयसम पेस गन ऐजनको िनयम कुि ठत गरेको देिखन नआएकोले आदेश जारी गनपन
ु
२४(झ) मा चलिच िवकास व नका लािग उपयु
अव थाको िव मानता देिखन आएन । ततु रट
अ य काम गन गराउने लगायतका काय गन स ने गरी िनवेदन खारेज हने ।
िनयमावलीले चलिच िवकास बोडलाई अिधकार इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
दान गरेको छ । चलिच िनमाण तथा दशनको क यटु र: गीता िघिमरे
े मा भएको िवकासलाई आ मसात् गद चलिच को इित संवत् २०७१ साल चैत ११ गते रोज ४ शभु म् ।
े मा भएका नवीनतम िविधह को योगमा
६
ो सािहत एवम् व न गनको लािग िवकास बोडले मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
आव यक नीित तजमा
ु गनस ने गरी चलिच (िनमाण, शमा पौडेल, ०७०-WO-०२३६, उ ेषण /
दशन तथा िवतरण) िनयमावली, २०५७ ले अिधकार परमादेश, उपभो ा म च नेपाल, िज ला काय सिमित,
दान गरेको अव थामा चलिच घरको वग करण गन क चनपुरको तफबाट अ. ा. ऐ.का अ य , हेमिब म
कानूनले अिधकार निदएको भ ने स दभमा चलिच थापा िव. िज ला िवकास सिमितको कायालय,
(िनमाण, दशन तथा िवतरण) िनयमावली, २०५७ क चनपुरसमेत
को िनयम २४ (क) ले प पमा चलिच को िवकास
िज ला िवकास सिमित क चनपरु ारा
तथा व न गनको लािग आव यक नीित तजमा
ु गरी आ ान ग रएको थानीय िवकास शु क (पैठारी)
म ालयसम पेस गन र ऐजन िनयमावलीको िनयम को ठे कामा सोनी क
सन क पनीको सहभागी
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भई सोको ठे कासमेत उि लिखत क पनीलाई म ालयको िमित २०७०।५।४ च.नं. १९५ को नेपाल
िमित २०७०।४।१ र २०७०।४।१६ मा िज.िव.स. सरकार (सिचव तर) को िनणय भनी िनदशन िदएको र
क चनपरु ले ठे का स झौता गरी ठे का िदएको अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगले पटकपटक
देिखएको छ । िज ला िवकास सिमित क चनपरु आवास गृह खाली गन िचिक सालयमा कायरत
र सोनी क
सनले ज मा गरेको रकम िज ला िनवेदकसमेत अ य कमचारीह लाई िचिक सालयको
िवकास सिमितबाट आ नो रकम िफता लिगसके कोले आवास गृह खाली गराउने स ब धमा नरदेवी आयवु द
हाल दाबीमा उ लेख गरेको स झौता बहालमा वा िचिक सालयमा नरदेवीका मख
ु को नाममा प ाचार
काया वयनमा समेत नरहेको भ ने िज.िव.स.को भएको देिखएको छ । सोही प को आधारमा नरदेवी
िलिखत जवाफ रहेबाट सोनी क
सन क पनी आयवु द िचिक सालयले िमित २०७०।६।६ गते च.नं.
र िज.िव.स. क चनपरु का िबचमा भएको िमित १८७ को प बाट िनवेदकलाई आवास गहृ खाली गन
२०७०।४।१ को स झौता र भई सो क
सनले स ब धमा प ाचार भएको र पनु ः िमित २०७१।३।२०
ज मा गरेको रकमसमेत िफता लगेको देिखएकोले मा च.नं. ६९० बाट वाटर खाली गन ताके ता िदएको
िनवेदकले जनु िवषयलाई आधार बनाई रट िनवेदन देिखएको छ । िनवेदकलाई पटकपटक प ाचार
दायर भएको हो सो िनणय नै बदर भइसके को भ ने भएकोमा सो काया वयन नभएबाट आयवु द िवभागले
िज.िव.स. क चनपरु को िलिखत जवाफबाट देिखँदा िमित २०७१।४।१९ मा च.नं. ५८ बाट पु ् याइँ पेस
ततु िनवेदनको औिच य नै समा भइसके कोले गन स ब धमा प ाचार भएको र अि तयार दु पयोग
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
अनस
ु
ु धान आयोगसमेतले आवास गृह खाली गन
अव थाको िव मानता देिखन आएन । अतः ततु स ब धमा प ीकरण पेस गन प ाचार गरेको देिखएको
रट िनवेदन खारेज हने ।
छ । िनवेदकले यस ऐन कानूनबमोिजम आफूले
इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
आवास गहृ को सिु वधा पाउनु पन भनी उ लेख नगरी
क युटर: मि जता ढुंगाना
नरदेवी आयवु द िचिक सालयका मख
ु लाई िनवेदन
इित संवत् २०७१ साल चैत ११ गते रोज ४ शभु म् । िदएकोमा सो िनवेदनमा िदएको तोक आदेशबाट
७
आवासको सिु वधा ा गरेको अव था देिखएकोमा
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट समेत
शमा पौडेल, ०७१-WO-००९०, उ ेषण / आवास गृह खाली गन स ब धमा भएको प लाई समेत
परमादेश, च का त झा िव. अि तयार दु पयोग नजरअ दाज गरी िनवेदकले वाटर खाली नगरी अटेर
अनुस धान आयोग, टङ् गाल काठमाड समेत
गरी बसेको देिखन आयो । यी िनवेदक किवराज (वै )
िनवेदकले आवास गृह उपल ध गराई पाउँ पदमा कायरत रहे तापिन कुनै पिन कानूनले आवास
भनी िमित २०६६।१२।१२ मा िदएको िनवेदनका सिु वधा दान गरेको देिखँदैन । साथै िनवेदकले यो
आधारमा आयवु द िचिक सालय नरदेवीले िनजलाई कानूनअनस
ु ार सुिवधा पाएको भनी खल
ु ाउन सके को
आवासमा ब ने सिु वधा िदएको भ ने यहोरा िमिसल देिखएन । नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को
संल न कागजबाट देिख छ । सोही िनवेदनका दफा ५३(२) बमोिजम स बि धत कमचारीले आ नो
आधारमा आयवु द िचिक सालय नरदेवीबाट िनवेदकले कायालय वा सोभ दा मािथ लो िनकायबाट ा
आवासको सिु वधा पाएकोमा वा य तथा जनसङ् या आदेश िनदशनलाई पालना गनु पनमा सोलाई अटेर
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गरेको देिखन आयो । कानूनबमोिजम अि तयार दफा २४क. बमोिजम अनस
ु धान अिधकृ त तोिकएको
ा िनकायको िनदशनलाई पालना नगरी अटेर गरी िमितबाट ऐनमा भएको यव था बमोिजम २ वषिभ ै
कुनै कानूनले आवास गृहको सिु वधा निदइएका यी मु ा दता भएको देिखँदा सो आरोपप कानूनबमोिजम
िनवेदकलाई आवास गृहबाट हटाउने गरी भएको नै दता भएको देिखने हँदा ितवादी ई री साद
िनदशन प ाचार एवम् काम कारवाहीलाई अ यथा यौपानेले झु ा शैि क यो यताको माणप पेस गरी
भिन रहनु पन देिखन आएन । अतः मािथ िववेिचत त काल चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
आधारह समेतबाट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश दफा १२ को कसरु गरेको ठहर गरी िनजलाई सोही
जारी गनपन
ु कुनै आधार देिखएन । ततु रट िनवेदन ऐनको दफा २९(२) बमोिजम .५००।- ( पैयाँ
खारेज हने ।
पाँचसय) ज रवाना गन गरी भएको िवशेष अदालत,
इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
काठमाड को िमित २०६८।२।२२ को फै सला िमलेको
क युटर : मि जता ढुंगाना
देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७१ साल चैत ११ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास अिधकृत : ेम खड् का
८
क यटु र : मि जता ढुंगाना
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
शमा पौडेल, ०६८-CR-११६४,
ाचार,
ई री साद यौपाने िव. नेपाल सरकार
इजलास नं. ४
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा
२४क. को कानूनी यव थाबमोिजम सो न कली
१
शैि क यो यताको माणप िनजको यि गत मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
िववरणमा संल न रहेस म हद याद कायम रहने ओम काश िम , ०६९-CR-०१६९, कत य यान,
देिखयो । यस िवषयमा ऐनको मनसायलाई परािजत गन िव फोटक पदाथ, सानु भ ने याम थापा िव. नेपाल
गरी िसिमत हद याद कायम गरी अदालतबाट या या सरकार
ग रनु हँदैन । यसै स ब धमा हाल कायम रहेको
ितवादीको मौकाको सािबती बयानलाई
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ मा तुत िववादको जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी यहोरा घटना थल
स दभमा मु ा दायर गन हद यादको यव था नगरी मचु ु का, लासजाँच ितवेदन, मौकामा कागज गन
हद यादलाई िव तृितकरण गरेको अव था देिखने ।
शाि त िव.क. समेतले पुि गरेको देिखन आउँछ ।
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग ितवादी अदालतको बयानमा इ कारी रहेको देिखए
शैि क माणप छानिबन ईकाइको प.सं.शै. . पिन अ य वत माणबाट य तो इ कारी बयान
०६३/६४ च.नं. ७४३ िमित २०६४।३।२८ को पिु हन सके को िमिसल माणबाट देिखन नआएकोले
प बाट बालकृ ण िघिमरेलाई अनस
ु धान अिधकृ त यी पुनरावेदक ितवादी िनद ष रहेछन् भनी मा न
तोके को देिखयो । अनुस धान अिधकृत तोिकएको निम ने ।
िमितबाट २ वषिभ ै अथात् िमित २०६४।११।६ मा
मतृ क निवन थापालाई ितवादी याम
तुत मु ाको आरोपप िवशेष अदालत काठमाड मा थापाले टाउकोमा बम हार गरी ह या गरेको िमिसल
दता गरेको देिख छ । ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को संल न माणबाट पिु भएको देिखँदा ितवादी याम
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थापालाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, मा चरम आव यकताले कानून बु दैन, िच दैन वा
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम मा दैन भ ने िस ा तको योग सा दिभक हने ।
सव वसिहत ज म कै दको सजाय हने ठहर्याएको
आ नो यान कसैले मान ला यो, यसलाई
सु सलाही िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको प ाउ पिन गन नसिकने, गुहार म त पिन आफूले
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको नपाउने, भा न पिन नसिकने र आफूले के ही नगरे आ नो
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
यान अब बाँ न स दैन भ ने प नदेिखएस म
इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजल
आ मर ाको िजिकरलाई यथोिचत मािनँदनै । ततु
ु ी
क युटर : अिभषेककुमार राय
मु ामा ितवादी आफै ँ ले मतृ क दाजस
ु गँ आफूलाई मान
इित संवत् २०७२ साल असोज १९ गते रोज ३ शुभम् । कोिसत कुरा गन गएको भनी झगडा गन सु गरेको
२
देिख छ । मतृ कले च कु िनका यो भिनएको छ तर
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश खुँडा िलन स ने ितवादीले यहाँबाट भा न स ने
शमा पौडेल, ०७१-RC-०११३, कत य यान, ि थित िथएन भ न सिकने अव था छै न । च कु िलने
नेपाल सरकार िव. अजुन थपिलया
र खडँु ा िलनेमा खडँु ा िलनेले घरमा गहु ार मा न पाउने
कुनै पिन मािनसको यान काननू बमोिजम ि थित िथएन पिन भ न निम ने ।
बाहेक कसैले पिन िलन पाउँदैन । तर, आ नो
मृतकलाई खडँु ाले एक पटक हार गरी
आ मर ाथ अ को यान िलन भने पाइ छ । मािनसले सके पिछ घाइते मृतकले ितवादीलाई मान सक् ने
आ नो यानको सरु ा गन पाउने सवािधक मह वपूण ि थित नै नरहेको अव थामा पटकपटक टाउको,
थम नैसिगक अिधकार हो । चरम आव यकताको गला र अ संवदे नशील अङ् गमा हार गरेको
अव थाले कानून िच दैन । यसै िस ा तलाई देिख छ । ितवादीले आ नो यान बचाउनको लािग
आ मसात् गरी मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको अि तम यास व प दाजल
ु ाई हार गरेको अव था
७ नं. को ावधान रािखएको हो । तर, यस न बरको रहेको पिन देिखँदैन । तसथ, ितवादीले पुनरावेदन
िजिकर िलनु मा पया नहने ।
अदालतमा आ मर ाको िजिकर िलएकोतफ पिन
जसरी हार गनको यान मह वपूण र मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको ७(१) नं.को
कानून ारा संरि त ह छ, यसैगरी मनको यान अव था िव मान रहेको नदेिखने हँदा ितवादी अजनु
पिन उि कै मह वपूण र कानून ारा संरि त ह छ । थपिलयालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
फगत आ मर ाको िजिकर िलँदैमा पया हँदैन । यस १ नं. िवपरीतको कसरु मा सोही महलको १३(१) नं.
न बरलाई बहत सावधानीकासाथ मन र मान दवु ैको बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको सु
यानको मह वलाई संवेदनशील भई योग गनु उिचत धािदङ िज ला अदालतको िमित २०६८/५/१३ को
ह छ । तसथ, आ मर ाको िजिकर िलनेले आफूले फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
अकाको यान नमारेको भए आफू बाँ न स ने ि थित िमित २०६९।४।३० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने िथएन भनी प पान स नु पदछ । आफू बाँचेको हने ।
कारण नै अकाको यान मारेर मा स भव भएको हो इजलास अिधकृत : मीना गु ङ
भ ने देिखनु पछ । आ नो यान बचाउन अ को क यटु र : अिभषेककुमार राय
यान िलनै पन चरम आव यकता रहेको अव थामा इित संवत् २०७२ साल असोज १ गते रोज ६ शभु म् ।
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र सो ६ वषस म हािजर नभए सो अविध नाघेपिछ मा
इजलास नं. ५
फै सला गनु पनमा अ.बं.९६नं. िवपरीत फै सला भएको
भ ने दाबीका स दभमा हेदा जबरज ती करणीको मु ा
१
वारे ट जारी हने कृ ितको मु ा भएको र अड् डामा
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी हािजर नभएको अिभयु को हकमा वारे ट जारी भएको
ओम काश िम , ०७१-WO-०७६४, उ ेषण, छ मिहनास ममा पिन हािजर भएन वा पि एन भने
जीतबहादुर महत िव. ी िज ला सरकारी विकलको हािजर भएका वा पि एका बखत मु ा खडा गरी बझ
ु ी
कायालय, रामेछापसमेत
कानूनबमोिजम गन भनी मु तबी राखी सो मु तबी
ितवादी यादवालाको नाउँको याद रहेका अिभयु फे ला परेन वा हािजर भएन भने पिन
स बि धत वडाका मािनसह को रोहवरमा िनवेदक सो अिभयु को अंश रो का भएको दइु वष पगु ेपिछ
ितवादीको घरदैलोमा टाँस भइ अ.बं. ११० नं. मु ा खडा गरी बुझेस मको माणबाट ठहरेबमोिजम
समेतबमोिजम रतपवू क तामेल भएको देिखएको फै सला गनु पछ भ ने मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९० नं. को
छ । घरदैलामा टाँस तामेल गन याद अड् डाले कानूनी यव था रहेको र सो काननू ी यव थािवपरीत
अड् डामा स प न गन काय नभै तामेलदारले गा.िव.स. फै सला भएको भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर
सिचवको रोहबरमा घरदैला अथात् िफ डमा स प न देिखँदैन । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.९६ नं. हेदा “ यादी
हने कायलाइ गा.िव.स. को छाप नलागेकै कारणले पज
ु का यादस ममा पिन हािजर नहँदा ऐनबमोिजम
बे रतको भ न िमलेन । तसथ सो याद बे रतको देिखने अंश रो का भएकोमा सो मािनस अंश रो का भएको
प काननू ी आधार नदेिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम छ वषस ममा हािजर भयो भने मु ा फै सला हँदा सो
याद बे रतपणू तामेल भएको मा न िम ने नदेिखने । मािनसलाइ सजाय हने ठहरे जो िलनु पन िलइ बाँक
वादी नेपाल सरकार ितवादी जीतबहादरु रहेकोमा बाँक र के ही नला नेमा सबै फुकुवा ग रिदनु
महतसमेत भएको जबरज ती करणी मु ामा िमित पछ” भ ने कानूनी यव था देिख छ तर िनवेदकले
२०६४।१०।१० मा अंश रो का गन मचु ु का भएकोमा िनवेदनमा दाबी गरेबमोिजम अंश रो का भएको िमितले
सो िमितले अ.बं. १९० नं. अनुसार २ वष नाघेपिछ छ वष नाघेपिछ मु ा फै सला गनु पन भ ने ावधान
अथात् २०६७।१।१३ मा मु तबीबाट मु ा जागेको र उ अ.बं. ९६ नं. मा नभएको तथा अ.बं. १९० नं.
त प ात्को मु ाको कारवाहीमा िमित २०६७।२।२७ मा बमोिजम अंश रो का भएको िमितले दइु वष पगु ेपिछ
रामेछाप िज ला अदालतबाट फै सला हँदा यी िनवेदक/ मु तबी जगाइ फै सला गन िम ने नै देिखन आउँछ ।
ितवादी जीतबहादरु महतलाई जबरज ती करणीको अथात् मल
ु ुक ऐन, अ.बं.९६ नं. कानूनी यव था के
महलको ३ नं. को देहाय २ अनस
ु ार तजिबजी कै द वष क तो आधारमा मु तबी रा ने वा के क तो आधारमा
७ हने र त कािलन जबरज ती करणीको महलको १० मु तबी जगाइ फै सला गन स दभको नभइ फरक सङ् ग
नं. बमोिजम ितवादीको अंशभागको आधा पीिडत स दभको हँदा ततु मु तबी रा ने वा मु तबी जगाइ
जाहेरवाला तारादेवी काक लाई िदलाई िदनेसमेत फै सला गन िवषयव तुमा आकिषत हने अव थाको
ठहर्याई फै सला भएको पाइ छ । उ फै सला अि तम देिखँदैन । तसथ वादी नेपाल सरकार ितवादी ियनै
भइरहेको छ । िनवेदकले अंश रो का भएको िमितले ६ िनवेदक िजतबहादरु महत भएको जबरज ती करणी
वषस म िनवेदक ितवादी हािजर हने अव था रहेको मु ामा यी िनवेदक ितवादीका नाउँमा रतपूवक याद
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तामेल भएको देिखएको र अ.बं. १९० नं. बमोिजम अंश कत यबाटै भएको त य प हन आउने ।
रो का भएको िमितले २ वष पगु ेपिछ मु तबी जगाइ
ितवादीले च कुज तो घातक हितयार हार
कानूनी यव थाअनु प नै फै सला गरेको रामेछाप गरेको कारणबाट तानदोज लामाको मृ यु भएको य तो
िज ला अदालतको िमित २०६७।२।२७ को फै सला कृ ितको वारदात यानस ब धीको महलको १४ नं.
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर हने अ तगत पन नभै यानस ब धीको महलको १३ नं.को
नदेिखएको र कानूनी रोह रतमा अि तम भैरहेको देहाय १ अ तगत पन हँदा यानस ब धीको महलको
फै सला हँदा िनवेदन दाबीबमोिजम उ ेषणयु
१३ नं.को देहाय १ को कसुरमा सोही न बरअनस
ु ार
परमादेशको आदेश जारी हन नस ने हँदा िनवेदकको िनज ितवादी लोकबहादरु लामा (तामाङ) लाई
तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरेको सु
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
ह ला िज ला अदालतको फै सला सदर गन गरी भएको
क युटर: िव णदु वे ी े
पनु रावेदन अदालत, जु लाको फै सला मनािसब नै
इित संवत् २०७२ साल असोज ६ गते रोज ४ शभु म् । देिखन आउने ।
२
ितवादी र मृतक सँगसँगै बसी र सी सेवन
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ओम काश गरेको अव थामा वादिववाद भै मृतकले ितवादीलाइ
िम , ०६९-CR-०९८६, कत य यान, लोकबहादरु गाला क चटमा हानेको साथै मृतकले हार गन
लामा तामाङ िव. नेपाल सरकार
खोजेको च कु िनज मृतकको साथबाट खोसी
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
ितवादीले मृतकउपर हार गरेको, मान मनसाय
गरेको बयानमा िमित २०६८।४।२५ मा िलमी गाउँ भए पनु : हार गरी मान स ने अवसर हँदाहँदै पिन
िवकास सिमित वडा नं. ७ तिु लङि थत ओडारमा बास मतृ कलाई घाइते अव थामा छोडी भागेको हँदा
ब न गएको बखत मतृ कसँग वादिववाद हँदा मतृ कले मानपनस
मको पवू रसइवी मनसाय नदेिखएको
ु
साथमा राखेको च कु जबरज ती िनकाली हार गरेको समेतका िमिसल संल न त यह बाट ितवादीलाई
हँ । बरामद हन आएको टािलय स जापान लेिखएको मल
ु ुक ऐन यानस ब धीको महलको १३(१)
चाइिनज च कुले तानदोजलाई ढाडको पाताको भाग बमोिजमको सजाय गदा चक पन िच मा लागेकोले
खु ाको सा ाको भागमा हार गरी स त घाइते अ.बं. १८८ नं.बमोिजम िनज ितवादी लोकबहादरु
बनाएको, च कु र खोल यही ँ याँक भागेको र च कु लामा (तामाङ) लाई १५ (प ) वष कै द सजाय गदा
यही हो भनी सनाखत गद आ नो हारबाट मृतकको पिन कानूनको मकसद पुरा हने ।
मृ यु भएको त यसमेत वीकार गरी कसुरमा सािबत इजलास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
रही बयान गरेको देिख छ । ितवादीले अदालतसम क यटु र: िव णदु ेवी े
उपि थत भई गरेको बयानसमेतमा मृतकलाई ढाड, इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभु म् ।
ित ा, सा ामा च कुले हार गरी घाइते बनाई फरार
३
भएको यहोरा उ लेख गरेको पाइएको तथा सो सािबती मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
बयानलाइ जाहेरीसमेतका मािथ उि लिखत िमिसल िम , ०६९-CR-०९३९, १०५७, कत य यान,
संल न कागजह बाट समिथत भई पिु भएको देिखँदा िव णुबहादुर सोमै िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
तानदोज लामाको मृ यु ितवादी लोकबहादरु लामाको िव. यामबहादुर रानासमेत
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ितवादीले यस अदालतमा िलएको पनु रावेदन िनज यामबहादरु राना र अ य मलामी जाने
िजिकरमा आफू अनुस धान अिधकारीसम को ितवादीह जंगबहादरु े र दीलबहादरु रे मीले
बयानमा सािबती भएको भए तापिन त काल उठे को लास जाँच नगराएको र जाहेरी नगरेको भ ने वादी
रस था न नसक आवेशमा मु का हार गदा बबु ाको नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी पुि हन आएन ।
मृ यु भएको भ ने अव थाले यानस ब धीको महलको ब मृतक टेकबहादरु को मृ यु आफै ँ आ मह या गरेको
१४ नं. आकिषत हने भ नेसमेतको िजिकरतफ हेदा भ नेस मको यहोरा थाहा पाइ सके पिछ पिन लासजाँच
मािथ उि लिखत ितवादी िव णबु हादरु सोमैसमेतको नगरी तथा पज
ु समेत निलइ लास जलाउने समेतको
मौकाको बयानबाट ितवादी िव णबु हादरु ले मु काले कायमा संल न भएको देिखँदा यानस ब धीको
हानेपिछ मतृ क टेकबहादरु भइु मँ ा ढिलसके पिछ पिन महलको ४ नं. िवपरीतको कसरु गरेको देिखँदा
िनज बाबु टेकबहादरु को घाँटीसमेत िथचे यापेको ितवादीह याम बहादरु राना, जंगबहादरु े र
भ ने देिखएको छ । मतृ कको शरीरमा िविभ न घाउचोट दीलबहादरु रे मीलाइ सोही महलको ४ नं. बमोिजम
देिखएको र मृ यु भएपिछ सो कसरु लाई ढाकछोप जनही .१०।- ज रवाना गरेको पनु रावेदन अदालत,
गन झिु डएर मरेको बहाना गन खोजेको तथा कसरु बटु वलको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
दबाउनका मतलबले लासजाँच नै नगरी लास जलाएको
ितवादी िव णबु हादरु सोमैले आ नै बाबल
ु ाई
समेतका घटना, प रि थित र ितवादीको दरु ासययु
मु काले हानेको, धके लेको र घाँटी िथचेको कारण
िनयतसमेतलाइ िवचार गदा पनु रावेदन िजिकरबमोिजम मृ यु भै अपराध लक
ु ाउन झिु डएको देखाउनेस मका
आवेश े रत ह याको अव था देिखन आएन । ितवादी काय गरेको भए तापिन मान पवू योजना रसइवी
िव णबु हादरु सोमै र टेकबहादरु सोमैिबच झगडा हात नभएको, रसको आवेशमा धके लेको कारणसमेतले
हालहाल भएकोमा यी ितवादीको मु काबाट भइु मँ ा वारदात घटेको देिखएको कारणबाट ितवादी
ढलेका आ नै बाबल
ु ाइ संवदे नशील अङ् ग घाटी िथची िव णबु हादरु सोमैलाई यानस ब धीको महलको
मरेपिछ सजायबाट ब न आफै ँ झुि डएको बहाना १३ (३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
पारेको र लासजाँच नै नगरी लास जलाएको समेतको सजाय गदा चक पन िच मा लागेकोले अ.बं. १८८
ितवादीको िनयत दरु ासययु देिखन आएको िमिसल नं.बमोिजम िनज ितवादी िव णबु हादरु सोमैलाई
माणबाट देिखएकोले िनज ितवादी िव णबु हादरु कै द वष १० (दश) गदा पिन कानूनको मकसद पुरा
सोमैको हकमा मुलुक ऐन, यानस ब धीको १३(३) हने देिखएकोले सोहीबमोिजम सजाय हन मनािसब
नं. र ऐ. को ४ नं. अनस
ु ारको कसुर अपराधमा सोही देिखने हँदा ितवादी िव णबु हादरु सोमैलाई मल
ु क
ु
१३(३) नं. बमोिजम सव सिहतको ज मकै दको ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय
सजाय गरी िनजलाइ ऐ.को ४ नं. बमोिजम थप ६ ३ बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय र सोही
मिहना कै द गरेको सु पा पा िज ला अदालतको महलको ४ नं. बमोिजम थप सजाय गरी पा पा िज ला
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको अदालतबाट २०६९।१०।२४ मा भएको फै सला
िमित २०६९।१०।२ को फै सला िमलेकै देिखन सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
आउने ।
२०६९।१०।२ को फै सला सो हदस म िमलेकै देिखँदा
यानस ब धीको महलको ४ को अि तम सदर हने र कै दको हकमा िनज ितवादी िव णबु हादरु
वा यांश र सोही महलको २५ नं. बमोिजम अपराध सोमैलाई अ.बं. १८८ नं.बमोिजम कै द वष १० हने
भएको थाहा पाएपिछ अपराध दबाउनका मतलबले ठहछ । ितवादीह जंगबहादरु े र िदलबहादरु
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रे मीलाई यानस ब धीको महलको २५ नं. अनुसार महलको ३ क नं. बमोिजम थप कै द ५ वषसमेत ज मा
. २०।- ज रवाना र ऐ. ४ नं. बमोिजम थप ६ मिहना १० (दश) वष कै द हने र ितवादीबाट पीिडतले सोही
कै दको थप सजाय गरेको र ितवादी यामबहादरु महलको १०(ग) नं. बमोिजम .१,००,०००।- (एक
रानालाई ऐ. २५ नं.बमोिजम . २०।- ज रवाना गरेको लाख) ितपूितसमेत भराई िलन पाउने ठहर्याएको
सु पा पा िज ला अदालतको फै सला सो हदस म सु अघाखाँची िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
निमलेको भनी के ही उ टी गरी िनज ितवादीह
गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला िमलेकै
जंगबहादरु े , िडलबहादरु रे मी र यामबहादरु देिखने ।
रानालाई यान स ब धीको महलको ४ नं. बमोिजम इजलास अिधकृत : हकबहादरु े ी
जनही . १०।- ज रवाना हने ठहर्याई गरेको क यटु र : िव णदु ेवी े
पनु रावेदन अदालत, बुटवलको िमित २०६९।१०।२ इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभु म् ।
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
५
इजलास अिधकृत : हकबहादरु े ी
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ओम काश
क यटु र : िव णदु ेवी े
िम , ०६९-CR-१०२८, ०९९८, कत य यान,
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभु म् । धमबहादुर े समेत िव. नेपाल सरकार, अ मर
४
रोकासमेत िव. नेपाल सरकार
मा. या. ी गोपाल पराजल
अिधकार ा
अिधकारीसम
भएको
ु ी र मा. या. ी
ओम काश िम , ०६९-CR-०९०३, जबरज ती ितवादी गोिव द घत , ितवादी धमबहादरु े र
करणी, मानबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार
अ मर रोकासमेतको बयानबाट आफूह ले मृतक
ितवादीको मौकाको सािबती बयान िकटानी बमबहादरु लाइ दाउराको िचरपट, ढुङ्गा, लात
जाहेरी एवम् जाहेरवालाको अदालतको बकप , बरामदी मु काले टाउको र शरीरको िविभ न भागमा हार
मुचु का र बरामद भएका पीिडतका पेिटकोटसमेत गरेको भ नेसमेतको कसरु मा आफू सािबत भइ गरेको
पीिडतको लो ने जाहेरवालाले वारदातको बखत बयानलाई घटना िववरण कागज गन गोिव दराज
आ नो ीमतीले लगाएको भनी गरेको सनाखत घत समेतको मौकाको कागज, मौकाको जाहेरी र
कागज, घटना िववरण कागज तथा व तुि थित जाहेरवालाले अदालतमा उपि थत भै गरेको बकप ,
मुचु का समेतका िमिसल संल न माणह बाट घटना थल तथा लासजाँच मुचु का, शव परी ण
समिथत पिु भइरहेको र पीिडतको मानिसक एवम् ितवेदन र वारदात थलमा भेिटएका च पल, झाडीमा
शारी रक अव था िठक नभएको त य ितवादी रहेको पै ट बरामद भएकोमा सोलाइ ितवादी अ मर
वयम्ले समेत अदालतको बयानमा वीकार गरेकोले रोकाले सनाखत गरेकोसमेतका व तुगत माणबाट
अिभयोग दाबीबमोिजम मानिसक पमा िबरामी रहेक पिु हन आएको छ । ितवादीह धमबहादरु े ,
रा ोसँग बो न िहँड्न नस ने अव थाक पीिडत सीता अ मर रोका, गोिव द घत समेतले अदालतमा बयान
(नाम प रवतन) लाई कुटिपट गरी जबरज ती करणी गदा वारदात थलमा आफूह नरहेको भनी बयान गरे
गरेको त य थािपत हन आएको देिखँदा ितवादीलाई तापिन िनजह को उ बयान िमिसल संल न त य
मुलक
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३ नं. को एवम् माणह बाट खि बर हन सके को देिखँदैन ।
देहाय ५ बमोिजम ५ वष कै द र मानिसक पमा अश
अतः पनु रावेदक ितवादीह मशः धमबहादरु े ,
मिहला पीिडतलाइ जबरज ती करणी गरेकोमा सोही अ मर रोका र गोिव द घत मगरले राितको समयमा
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बमबहादरु घत लाइ िचरपट दाउरासमेतले टाउको
जाहेरवाली का छी प रयार गौतमको
ज तो संवेदनशील अङ् गमा पटकपटक िहकाइ कत य िकटानी जाहेरी, घटना थल कृ ित मचु ु का,
गरी मारेको िमिसल संल न माणह बाट पिु हन लास जाँच मचु ु का, पो टमाटम रपोट, परी ण
आएको र यो यसको चोटबाट मरेको भ ने नदेिखइ ितवेदनसमेतका िमिसल संल न सबुद माणह बाट
यी ितवादीह को सामूिहक हारबाट मृतकको यी ितवादीको अिधकार ा अिधकारीसम को
मृ यु भएको देिखँदा िनज ितवादीह धमबहादरु सािबती बयान पिु भै राखेको अव था देिखँदा के वल
े , अ मर रोका र गोिव द घत मगरलाई कसुरदार िनजको अदालतसम को इ कारी बयानको आधारमा
ठहर्याई मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको मा िनजले आरोिपत कसरु गरेको होइनन् भनी मा न
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी सिकने अव था देिखँदैन । मतृ क चतुरे प रयारको मृ यु
गरेको सु दाङ देउखुरी िज ला अदालतबाट िमित यी ितवादी मनह र प रयारको कुटिपटका कारणबाट
२०६९।२।७ मा भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन भएको देिखँदा िनजलाई यानस ब धीको महलको
अदालत, तु सीपरु को िमित २०६९।१२।४ को फै सला १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
िमलेकै देिखन आउने ।
हने ठहर्याएको सु को फै सलालाई सदर गन गरेको
ितवादीह र मृतकिबच वारदातपूव यान पनु रावेदन अदालतको फै सला यायोिचत नै देिखने ।
मानस मको रसइवी वा कुनै कारण रहेको र योजना
सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
बनाएको प मािणत हन आउँदैन । मृतक र २०६६।३।१५ मा यी ितवादी मनह र प रयारलाई
ितवादीह वारदातको त काल अगािड सँगै र सी यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
खाएको र नसाको सरु मा यस िकिसमको अपराध गरेको सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर्याएको
पिन देिखन आउँछ । मतृ कलाइ मानपनस
मको खास फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
ु
कारण देिखँदनै । र सीको नशामा िपसाब आँगनमा पाटनको िमित २०६६।१०।१९ को फै सला िमलेकै
फे रेको कारणबाट वादिववाद भै घटना घटेको अव था देिखँदा सदर हने ।
देिखँदा ऐनबमोिजम परु ा सजाय गदा चक पनजाने इजलास अिधकृत: ताराद बडू
िच मा लागेको र कम सजाय हँदा पिन कानूनको क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
मकसद परु ा हन जाने देिखँदा मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १८८ इित संवत् २०७२ साल असोज १ गते रोज ६ शभु म् ।
नं. बमोिजम . अ मर रोका, . धमबहादरु े र .
७
गोिव द घत लाई जनही १०(दश) वषका दरले कै द मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
सजाय गन मनािसब देिखँदा सोहीबमोिजम य गरेको गोपाल े , ०६८-CI-०८७६, फै सलाबमोिजम
रायबमोिजम कै द वष १० हने ।
ज गा दता ग रपाउँ, बलराम अिधकारी िव. पाकुमारी
इजलास अिधकृ त : हकबहादरु े ी
अिधकारी
क युटर : िवदषु ी रायमाझी
पनु रावेदक बलराम अिधकारीको ज गा
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभु म् । िखचोला मु ाबाट े ीय अदालत पोखराबाट िमित
६
२०४६।५।२५ को फै सलाले िजती पाएको िक.नं. १०
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी को ज गामा िवप ी पा कुमारीले देखाएको चौह ीमा
ओम काश िम , ०६८-CR-०८११, कत य यान, पन तर िक.नं. ११ नपन हँदा मेरो नाममा दता हनुपछ
मनह र प रयार िव. नेपाल सरकार
भ ने पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा हेदा सो ज गाका
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स ब धमा मालपोत कायालयले सो ज गाको उि लिखत
८
ज गा िखचोला मु ामा भएको न सा कु डलीको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
िववेचना गरी िक.नं. १० मा पा कुमारीको नाउँमा शमा पौडेल, ०६८-CR-१००४, मोटरसाइकल
दता हने र िक.नं. ११ यी पुनरावेदकको नाउँमा दता चोरी, नेपाल सरकार िव. िव तामाङ
हने गरी िनणय गरेको देिख छ भने िमित २०५७।८।१३
फौजदारी मु ामा ितवादीउपर लगाइएको
मा भएको अंश मु ाको फै सलाले िक.नं. ११ समेत आरोिपत कसरु शङ् कारिहत तबरबाट मािणत गन
यथ पा कुमारीको हने भनी बादी राधा कुमारी माणको भार वादी प मा िनिहत रहने भ ने फौजदारी
अिधकारी ितवादी ियनै पाकुमारी अिधकारी भएको यायको सवमा य िस ा त पिन हो । ततु मु ामा
अंश मु ामा पनु रावेदन अदालत, बागलुङबाट िमित यी ितवादी िव तामाङउपर लगाइएको आरोिपत
२०५७।८।१३ फै सला भै फै सला अि तम भैरहेको कसुर त ययु , ठोस सबदु माणबाट अिभयोजन
पिन देिख छ । तर सो फै सलाले यी पनु रावेदकलाई प ले पिु गन सके को अव था देिखँदैन । तसथ यस
असर पारेको भनी सो २०५७।८।१३ को फै सला बदर अदालतबाट िमित २०६८।१०।६ मा मु ा दोहोर्याई
गरी पाउन यी पनु रावेदक बलराम अिधकारीले फै सला हेन िन सा दान गदा भएको आदेशसँग सहमत हन
बदर मु ा दायर गरी कारवाहीयु अव थामा रहेको सिकएन । ितवादी िव तामाङको साथबाट चोरीको
भ ने पिन देिखन आयो । यस अव थामा सो फै सला मोटरसाइकल बरामद भएको अव था हँदाहँदै िनजलाई
बदर मु ामा हने फै सलाले सो िक.नं. ११ बलराम आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठहर्याएको सु तथा
अिधकारीको ठहरेमा सोही मु ामा ठहरेबमोिजम हन पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी
स ने अव था भै पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु ले हाल सु अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भ ने
िववािदत िक.नं. ११ को ज गा यथ पाकुमारीको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर मनािसब
नाउँमा दता ग रिदने गरी भएको फै सलालाई अ यथा नदेिखने ।
भ न िमलेन । तसथ दाबीको िक.नं. ११ समेतको
सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
ज गा फै सलाबमोिजम यथ पा कुमारीको नाउँमा २०६५।३।१५ मा ितवादी िव तामाङले अिभयोग
दता हने र यी पनु रावेदक बलरामको नाउँमा हने गरी दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्याई भएको फै सला सदर
भएको मालपोत कायालयको िनणयलाई के ही उ टी हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
गरी िक.नं. ११ को ज गा माणबाट यथ बलरामको २०६६।८।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
नाममा दता हने ज गा भएमा यसै मु ामा ठहरेबमोिजम ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
हन स ने नै हँदा हाल उ िववािदत िक.नं. ११ नस ने ।
को ज गासमेत यथ पाकुमारीको नाउँमा िमित इजलास अिधकृ तः ताराद बडू
२०५७।८।१३ को फै सला अनस
ु ार दता ग रिदनु पन क यटु र: िव णदु ेवी े
ठहर्याई भएको िमित २०५८।९।३ को फै सला िमलेकै इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
देिखँदा सदर हने ।
यसै लगाउको ०६८-CR-१००५,
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
मोटरसाइकल चोरी, नेपाल सरकार िव.
क युटर: िवदषु ी रायमाझी
सूयबहादुर तामाङसमेत भएको मु ामा पिन
इित संवत् २०७१ साल फागुन १९ गते रोज ३ शुभम् ।
यसैअनुसार फै सला भएको छ ।
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९
ितवारी िव. कृ णबहादुर राजभ डारी
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
पनु रावेदन अदालतले गरेको फै सला वा
शमा पौडेल, ०६९-CR-०१४०, ०१४२, कत य अि तम आदेशउपर सव च अदालतमा पुनरावेदन
यान, भूपे बहादरु िसंह िव. नेपाल सरकार, ला ने स ब धमा याय शासन ऐन, २०४८ को
भैरवबहादुर िसंह िव. नेपाल सरकार
दफा ९ मा भएको कानूनी यव था हेदा पुनरावेदन
िमिसल संल न आधार, माणह िकटानी अदालतले पनु रावेदनको रोहमा िनणय गदा के ही वा पुरै
जाहेरी दरखा त तथा घटना थल कृित मुचु का, उ टी भएको मु ामा सव च अदालतमा पुनरावेदन
मौकामा बिु झएका मािनसह को कागज तथा अदालतमा ला नस ने यव था भएकोमा ततु मु ामा सु ले
आई गरेको बकप , मृतकको शव परी ण ितवेदन, वादी दाबीको िलखतबमोिजमको साँवा र याज
ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको वादीले यी ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठहर्याएको
बयानसमेतका आधारमा यी ितवादीह ले मुलक
सु को फै सला पनु रावेदन अदालतबाट समेत
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. र १३ (३) सदर हने ठह रएको अव थामा सु अदालतबाट
बमोिजम कसरु अपराध गरेकोमा ऐ. १३(३) नं. अनस
ु ार जालसाजीतफ ठहर ख डमा के ही नबोली तपिसल
सजाय गन गरेको बझाङ िज ला अदालतको फै सला ख डमा ितवादीलाई .७,०७५।- ज रवाना गन
सदर हने ठहराएको पनु रावेदन अदालत, िदपायलको गरेको हदस म मा सु को फै सला के ही उ टी गरी
फै सला िमलेकै देिखँदा अिभयोग माग दाबीबाट सफाई ितवादीलाई ज रवाना नहने ठहर गरेको पनु रावेदन
िदलाई पाउँ भ नेसमेतको ितवादीह को पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई ततु मु ाको मूल दाबीको
िजिकरसँग सहमत हन सिकने अव था नदेिखने ।
स ब धमा के ही उ टी भएको भ न िम दैन । यी
ितवादीह को उमेर, घटनाको कृित ितवादीले सु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला
ितवादीह ले अनस
सहयोग र िु टपणू रहेको भए याय शासन ऐन, २०४८ को
्
ु धानमा परु याएको
सािबती, वारदातको अव था र प रि थितसमेत िवचार दफा १२ बमोिजम मु ा दोहोर्याई हे रपाउँ भनी यस
गदा ितवादीह लाई ऐनबमोिजम सजाय गदा चक अदालतमा िनवेदन दता गन पाउने कानूनी उपचारको
हने तथा वष ७ (सात) कै द गदा पिन यायको उ े य बाटो रहेको ि थितमा कानूनबमोिजम पनु रावेदन नै
परु ा हने देिखँदा िनजह लाई मुलक
ु ऐन, अदालती दता हन नस नेमा पनु रावेदन दता गराएको देिखएकोले
ब दोब तको महलको १८८ नं. बमोिजम जनही
तुत पनु रावेदन प ले कानूनी मा यता ा गन
७(सात) वष कै द सजाय हने गरी राय य गरेको स ने अव था नदेिखने हँदा मु ामा यस अदालतमा
पनु रावेदन अदालत, िदपायलको फै सला यायोिचत ितवादीको पुनरावेदन दता नै हन नस नेमा पुनरावेदन
नै देिखँदा ितवादीह लाई जनही ७ वष कै द सजाय दता भए पिन अ.बं.१८० नं. ले ततु पुनरावेदन
गन गरी पुनरावेदन अदालतबाट य रायसमेत सदर खारेज हने ।
हने ।
इजलास अिधकृ तः ताराद बडू
इजलास अिधकृतः तारा द बडु
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज २४ गते रोज १ शभु म् । इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
१०
११
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०६८-CI-१३७२, लेनदेन, ितल साद शमा पौडेल, ०६८-CR-०१५५, कुटिपट, मिनकलाल
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यादव िव. िसिक यादवसमेत
नेपाल कानूनले पिन द डका िविभ न िस ा तह लाई
कै दको सजाय हने गरी फै सला भएकोमा कै दै आ मसात् गद द डको सधु ारा मक िस ा त
गनु पछ भ ने मुलक
ु ऐन, द ड सजायको ११ नं को (Reformative theory) लाई पिन आ मसात गरेको
कानूनी यव था भए तापिन सोही महलको ११क नं. पाइ छ । यसै म येको एउटा कानूनी यव थाको
मा ितन वषभ दा कम कै दको सजाय हने कुनै कसरु गन
पमा मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको ११(क) को यव था
यि लाई कै दको सजाय गरी पिहलो पटक कसुरदार रहेको छ । कै दको सजाय हने भए पिन के ही खास
ठहरी अड् डाको कै दमा रा न मनािसब नठहराएमा एक कृितको अपराधमा कसरु दारलाई कै द सजाय नतोक
िदनको पि चस पैयाँको दरले हन आउने रकम तोक कै दबापत सो कै दको सजायलाई नगदमा प रणत गरी
सो तोिकएको रकम बझ
ु ाएमा कसरु दारलाई कै दमा कै द हनबाट उ मुि दान गद कसरु दारको च र र
नरा ने गरी अड् डाले फै सला गन स नेछ । सोबमोिजम विृ मा सुधार गन यो कानूनी यव थाको उ े य
कसरु दारले पैयाँ बझ
ु ाएमा बझ
ु ी िलई कै दको लगत रहेको पाइने ।
क ा ग रिदनु पछ भ ने काननू ी यव था रहेकोले
कसरु दारले गरेको कसरु बापत कानूनबमोिजम
अदालतले यसरी कै दबापत पैयाँ िलई छोिडिदन कै दको सजाय गनपन
ु भए पिन कै दको सजायस म
स ने नै देिखने । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार उ लेख गरी कुनै िनि त अविधिभ कसरु दारले
पनु रावेदन अदालतले सो कै द सजायलाई नगदमा आ नो आचरणमा सधु ार याएमा य तो कै दको
प रणत गरेको र ितवादीह ले सोबापतको रकम सजाय नगन र कुनै खास अविधस म उसलाई
धरौटीमा राखी बझ
ु ाई सजाय भु ान गरी सके को पिन िनगरानीमा राखी उसको आचरणमा सधु ार आए
देिख छ । अत: ितवादीह ले पिहलो पटकभ दा नआएको अनगु मन गरी सधु ार आएमा कै दको सजाय
बढी कसरु गरेको भ ने नदेिखएको र ६ मिहनाको मा नगरी समाजमा पनु थापन गराउने णाली (Parole
कै दको सजाय भएको अव था भै सु ले ६ मिहना कै द system) को अ यास धेरै पिहलेदिे ख नै िव का
र . २०००।- ज रवाना हने ठहर्याई भएको सु
के ही मुलुकले अवल बन गरी आएका छन् । सु मा
फै सलालाई सदर गरी सु ले गरेको कै दबापतसमेत बाल दरु ाचारमा योग र परी ण ग रएको यो यव था
रकम िलने गरी गरेको पनु रावेदन अदालतको िमित हाल आएर के ही खास अपराधमा पिन लागू ग रएको र
२०६६।९।२० फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यसको सफलतालाई अनभु ूत ग रएको पाइने ।
कै दको सजायलाई रकममा प रणत गन
मल
ु ुक ऐन, द ड सजायको महलमा ग रएको
पाउने हो होइन र यसरी कै दलाई रकममा प रणत कानूनी यव था द ड िनधारण तथा नेपालको द ड
गदा क तो कायिविध अवल बन गनपन
ु हो भ ने णालीलाई यव था गन स ब धमा बनेको सामा य
स ब धमा िवचार गदा वतमान नेपाल कानूनले गरेको कानूनी यव थाको पमा रहेको छ । ततु मु ामा
द ड िनधारणस ब धी कानूनी यव था (Penology) ितवादीलाई ितवादीको माग तथा िजिकर िवना नै
द डका िस ा तसमेतलाई ि गत गरी िनणयमा पु न अदालतले ितवादीलाई लागेको कै द सजायलाई
वा छनीय देिखने ।
रकममा प रणत गरी कै दबापत रकम िलई कै दको
फौजदारी कानूनले कसरु को कृित र उ मिु
दान गन िम ने हो होइन भ ने स ब धमा
कसरु दारको वृि अनस
ु ार द ड िनधारणका िविभ न उ द डसजायको महलको ११ नं. र ११क ले गरेको
िस ा तह को अवल बन गरेको ह छ । वतमान कानूनी यव थालाई समेत साथै राखी ि गत गन
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वा छनीय देिखने ।
रा ो आचरण पालन गछु भ ने अिभ य गरेको भ ने
३ वष वा सोभ दा कम कै दको सजाय हने नदेिखँदा द ड सजायको ११क को उ े यमूलक योग
अपराधमा अदालतले य तो सुिवधा दान गन भएको देिखएन । तसथ अब आइ दा द ड सजायको
स छ । यसरी सजाय िनधारण गदा कसरु दारलाई ११क को योग गदा देहायको कायिविध अवल बन
अब फे र यस िकिसमको कसुर अपराध नगन र गरी योग गन तुत मु ा फै सला गन अदालत र
रा ो आचरण पालन गन छु भनी कागज गराउनु यस अदालत मातहतका अदालत तथा याियक
पन अिनवाय यव था गरेको एकातफ देिख छ िनकायलाई िनदश ग रएको छ ।
भने अक तफ “कै दबापतको पैयाँ बझ
उपयु कानूनबमोिजम कुनै प लाई सिु वधा
ु ाउन पाउने
गरी फै सला गदा अड् डाले कसरु दारसँग फे र यस िदँदा यायाधीशको रोहबरमा राय िकताबमा नै
कारको कुनै अपराध नगरी रा ो आचरण पालन गन िनणयाधार उ लेख गरी िदनुपन ।
छु भनी कागज गराउनेछ” भ ने उि लिखत कानूनी
उ कानूनको सुिवधा िलन चाहने प ले
यव थाको बनोट र अिभ यि लाई िवचार गदा य तो आफै ँ इजलासमा उपि थत भै फै सलालाई वीकार
कागज अदालतले फै सला हँदा कै अव थामा गराउनु गरी आ नो अिभ यि वा िनवेदन इजलाससम पेस
पन अिनवाय देिख छ । यो कानूनी यव थाको उ े य गनु ततु गनपन
ु ।
भनेकै कसरु दारलाई सजाय िदलाउनेभ दा उसको
यसरी कै दबापत रकम बझ
ु ाउने सिु वधा दान
आचरणमा सधु ार गराई समाजमा पनु थािपत गराउने गदा सो सिु वधा दान गन आधार कारण उ लेख
रहेकोले अदालतले उपयु ठानेको कसरु दारलाई गनपन
ु र य तो िनणयमा ितवादीको सहमित भए
य तो सिु वधा दान गन स ने ।
नभएको खल
ु ाउने ।
यो कानूनी यव थाको योग मु ा हेन
यो कानूनी यव थाको योग गदा यायको
यायाधीश वा अिधकारीबाहेक अ य कसैले गन रोहमा मु ाको सनु वु ाई हँदाकै अव थामा यायाधीश
िम ने देिखदैन । मु ा हेन यायाधीश वा अिधकारीको वा मु ा हेन अिधकारीबाटै गनपन
ु ।
रोहबरमा कागज नगराई फै सलामा कै दबापत रकम िदए
साधारणत: ितवादीको िनवेदन वा
िलनु भनी उ लेख मा गदा यो कानूनको योगको फै सलाको ठहरलाई वीकार नगरी उ कानूनको
अिधकार यायोजन हन पु छ । तर यो अिधकार योग गरी कै द सजाय माफ गन काय नगनु नगराउनू ।
यायोजन हने गरी योग गन िम ने देिखँदैन । यो इजलास अिधकृ त : उमानाथ गौतम
याियक मनबाट यायको रोहमा िवचार ग रने िवषय क यटु र : िवदषु ी रायमाझी
व तु हो न िक फै सला काया वयनको चरणमा । इित संवत् २०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शभु म् ।
उि लिखत द.स.को ११क(३) मा “कै दबापतको पैयाँ
१२
बझ
ु ाउन पाउने गरी फै सला गदा अड् डाले कसरु दारसँग मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
फे र यस कारको कुनै अपराध नगरी रा ो आचरण शमा पौडेल, ०६९-CR-०१२४, कत य यान,
पालन गनछु भनी कागज गराउने छ” भ ने उ लेख िमता िव.क. िव. नेपाल सरकार
भएको देिख छ । तर पुनरावेदन अदालतबाट भएको
ितवादी िमला िव.क.ले मौकामा
तुत मु ाको िमित २०६६।९।२० को फै सलामा अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतमा आई
यस कारको कागज गराएको र ितवादीह ले पिन बयान गदा मतृ क पु तकला िव.क.लाई आफू ए लैले
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कत य गरी मारेको भनी गरेको सािबती बयान िमिसल नस ने ।
संल न रहेको घटना थल कृ ित मुचु का, लासजाँच इजलास अिधकृ त : ताराद बडू
मुचु का, शव परी ण ितवेदन, जाहेरी दरखा त, क यटु र : िवदषु ी रायमाझी
व तिु थित मचु ु काका यि ह को मौकाको इित संवत् २०७२ साल असोज २४ गते रोज १ शभु म् ।
कागज र अदालतसम गरेको बकप समेतका माण
इजलास नं. ७
कागजबाट खि बर भएको अव था देिखँदा मृतक
पु तकला िव.क.लाई यी ितवादी िमता िव.क.ले
१
टाउकोमा हलोले हानी कत य गरी मारी िस लेको
िभरमा फालेको पिु हन आएकोले मेरो मौका तथा मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
अदालतसम को सािबती बयानका आधारमा ओम काश िम , ०६९-CR-०२२९, कत य यान,
मा मलाई सव सिहत ज मकै दको सजाय गन ज गे भ ने जगतबहादुर भ डारी िव. नेपाल सरकार
शव परी ण ितवेदनमा मतृ कको उचाई
ठहराएको सु तथा पनु रावेदनको फै सला िु टपूण
छ भ ने समेतको ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग ४ िफट उ लेख भएको छ । ितवादीको उमेर १६
सहमत हन स ने अव था िमिसल माणको रोहबाट वषभ दा कम देिखन आई मृतकभ दा ितवादी का छो
देिखँदैन । यी पनु रावेिदका ितवादी िमता िव.क. देिखन आए पिन ितवादीको उचाई ५›४» देिखएबाट
बाहेक अ य यि को उ वारदातमा संल नता जीउडालको िहसाबले मृतकभ दा ितवादी नै बिलयो
रहेको भ ने त य िमिसल माणबाट खु न नआएको र अ लो देिखन आएकाले आफूभ दा मृतक जेठी
र ितवादीले उ वारदात घटाउनमा आफूबाहेक र ह ाक ा रहेक भ ने ितवादीको िजिकर ामक
अ य यि पिन संल न िथए भनी भ न लेखाउन देिखने ।
ितवादीले मौकाको बयानमा आ मर ाको
सके को पिन नदेिखएको हँदा म नौ मिहनाक गभवती
मिहलाले मृतक लासलाई बोक फा न स ने मता िजिकर िलन सके को देिखँदैन । मौकाको बयान हँदा
नै हँदैन भ ने पनु रावेदन िजिकरलाई िव सनीय मा न माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को (क)(१)
सिकएन । यी पनु रावेिदका ितवादीलाई अिभयोग माग बमोिजम ितवादी सचेत अव थामा नरहेको, (२)
दाबीबमोिजम सजाय गन गरेको सु तथा पनु रावेदन िनजलाई बा य पा रएको समेतको काय गरी इ छा
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने िव सािबती बयान गन ि थितमा पा रएको, (३)
नदेिखँदा पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने िनजलाई ध क वा िव ास पन आ ासन िदएको
हँदा ितवादी िमता िव.क.लाई अिभयोग माग प रणाम व प िनज सािबत भएको समेतको अव था
दाबीबमोिजम यानस ब धीको महलको १३(३) नं. िव मान रहेको कुरालाई ितवादीले िस गनपन
ु ।
घाँसमा हात रहेक मृतकले आफूभ दा बिलया
बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय गरी साधक
जाहेर गन गरी सु या दी िज ला अदालतले िमित र अ ला यी ितवादीको यान िलने गरी हँिसयाले
२०६७।१२।२३ मा गरेको साधक जाहेरी फै सलालाई हा न खोजेक भ ने कुरा मािणत गदन । ितवादीको
सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बा लङ
ु को शरीरमा कुनै घाखत रहेको छै न । कदािचत मतृ कले
िमित २०६८।९।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा हा न खोजेक भए पिन ितवादीले मतृ कलाई सिजलै
सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न िनय णमा िलन स ने वा हार गहु ार गरी अ को
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सहयोग मा न स ने वा भा न उ कन स ने अव था
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं
नरहे नभएको अव था पिन देिखँदैन । अतः तुत को राय लगाउनु पन हो िक भ ने हकमा उ अ.बं.
वारदातमा ितवादीले िजिकर िलएअनु प मल
ु क
ु ऐन, १८८ नं. सव वसिहत ज मकै द वा ज मकै द भएका
यानस ब धीको महलको ७(१) नं. बमोिजम मृतकले ितवादीको हकमा मा आकिषत हने कानूनको पमा
ितवादीको यान िलनास मको जोरजल
ु ुम गरेको कुरा िनमाण भएको देिख छ । यी ितवादीलाई १३(१) नं.
नै मािणत हन सके को नदेिखने ।
को कसुरदार कायम गरे पिन बालबािलकास ब धी
ितवादीले एकाितर आ मर ाको िजिकर ऐन, २०४८ ले नै िकन नहोस् ज मा १० वष कै द
िलएको देिख छ भने अक ितर अ.बं. १८८ नं. भएको अव था छ । यस अित र मृतकको मृ यक
ु ो
बमोिजम घटी सजाय पाउनु पन िजिकर पिन िलएको लािग कुनै न कुनै पमा मृतक दोषी रहेको देिखनु र
देिख छ । आ मर ाको िजिकर पगु ेको ख डमा ितवादीले गरेको वारदात ित समाजले ितवादी ित
ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने पिन थोरै भए पिन सहानुभूित देखाउनु पन कुरा
अव था रह छ । अ.बं. १८८ नं को राय भनेको िमिसलबाट प हनपु छ । मतृ कले घर धानेक र
यानस ब धीको महलको १३ नं को कसरु दार मृतकको मृ यबु ाट ितवादीका अ धा बाबु दाने
ठह रएकालाई कसरु गदाको प रि थितको िवचार गरेर भ डारी टुहरा ज तै भएको कुरा िमिसलमा भएको
घटी सजाय गन कानून हो । अ.बं. १८८ नं. को माग िनजको कागज र बकप बाट खु दछ । मृतकको पित
गनु भनेको आफूबाट उ १३ नं. को कसरु भएको हो भ भ डारी पिन अकारण आ नी प नीको यान िलने
भ ने ितवादीको वीकारोि भएको मािनने ।
ितवादी ित आ ोिशत छन् । मृतकको पित घरमा
आ मर ाको िजिकर मािणत गन भार सो नरहेका ए ली असहाय भाउजल
ू ाई उ मादी भएर िनहँ
िजिकर िलने ितवादीमा रह छ । तर िनजले अदालतमा खोजी नशृ स
ं तवरबाट धेरै ठाउँमा काटी मारी ह या गन
बयान गदा आ नो कुनै सबदु माण नरहेको भनी यी ितवादीलाई उ १८८ नं ला ने अव था नहने ।
उ लेख गरेको अव था भएको देिखने ।
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
ियनै सब कारणह ले यानस ब धीको ७ क यटु र: च ा ितम सेना
नं. को आ मर ाको ितर ा पनु रावेदक ितवादीको इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २४ गते रोज ५ शुभम् ।
हकमा आकिषत गन िम ने नदेिखने ।
२
सु िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
गरी पनु रावेदक ितवादी ज गे भ ने जगतबहादरु ओम काश िम , ०६९-CR-०२८७, जबरज ती
भ डारीले मुलुक ऐन, यानस ब धीको महलको १ करणी, ई री साद प थी उपा याय िव. नेपाल सरकार
र १३(३) नं. को कसुर गरेको ठहराई वारदात हँदाको
आमालाई जानकारी निदई २ वष ९ मिहनाक
अव थामा ितवादी १६ वषभ दा कम उमेरका भएकाले बािलकालाई आमासँग छुटाई िभ बाट कोठा ब द गरी
ितवादीलाई बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को खाटमा राखेको, ढोका खो न भनेको धेरै िवल ब
दफा ११(३) नं. बमोिजम १० दस वष कै द सजाय हने गरी ितवादीले ढोका खोलेको र बािलकाले आ नो
र सोही ऐनको दफा १५ बमोिजम ितवादीलाई बाल आमा आिदलाई वारदातबारे भनेको कुरा बािलकाको
सधु ार गहृ मा पठाउने ठहर्याएकोसमेतको पनु रावेदन शारी रक परी णसमेतबाट मािणत भएको अव थामा
अदालत, सख
ु तको िमित २०६८।९।२५ को फै सला ितवादीले बािलकालाई शु उ े यले लगी सतु ाएको
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
र अ कारणबाट बािलकाको योिनजाली याितएको
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बािलकाको योिनमा रगत र र रहेको र योिन िनलो नहने ।
भएको भ ने स ब धमा स तोषजनक कारण िदई
ितवादीले पीिडतको योिनमा आ नो िलङ् ग
कसरु बाट उ मुि िलन स नु पनमा ितवादीले वेश गन ला दा िलङ् ग के ही पसेको प रणामले गदा
त स ब धमा कुनै स तोषजनक यहोरा िदन सके को नै ब चीको योिन िझ ली याितएको समेतको ल ण
नदेिखने ।
देिखएकोमा शङ् का गन ठाउँ छै न । यी ितवादी गफ
ब ची नरोएक , ब चीको कागज र बकप गन िन कै िसपालु रहेको र ब चीलाई नाना भाँितका
गराउँदा भाषा िवशेष लाई रोहवरमा नराखेको, रमाइला कुरा गरेर अ झाएको सो ममा ितवादीले
पीिडतको िभिडओ ए सरे नगरी मैि नफाइङ लासले ब चीको योनी श त थुक हाली दलेको कारणबाट
हेरेको आधारमा जबरज ती करणीको यिकन नहने, ब चीको योिनमागमा ितवादीको िलङ् ग थोरै मा
के ीय हरी फरेि सक िव ान योगशालाले प दासमेत ब ची नरोएक स भावना पिन छ । कसको
२०६७।४।२६ मा िदएको ितवेदनबाट योिनको र शरीरमा के गदा क तो िति या ह छ यसबारे १००
र ितवादीको र लाई मािनसको र स म भिनए पिन मा १०० िम ने गरी कसैले पिन यसै ह छ भनी िकटान
फे ला परेको र ितवादीको िलङ् गको र सँग िभड् ने गन स ै न । सङ् ेपमा आ नो िलङ् ग बािलकाको
नभिनएको, फे ला परेको क आिदमा ितवादीको वीय योिनमा के ही पसेको भनी ितवादीको वीकारोि
रहेको यिकन नभएको ज ता ितवादीको तक िनजको िनजको राजीखस
ु ीको होइन भ ने अव था देिखन
सफाइको आधार ब न नस ने ।
नआएको यस मु ामा भगवान्को अदभ् तु सृि को
पीिडत एउटैको भनाइले जबरज ती िवचार नगरी यस अदालतले डा टरको रायिवपरीत
करणीको कसरु मािणत हने भनी यस अदालतले जानु उपयु नहने ।
जबरज ती करणी मु ामा माणको भारका स ब धमा
नेपाल सरकार वादी सरु शे प रयार ितवादी
बनाएको िस ा त कय मु ामा कायम भएको छ । भएको संवत् ०६५ सालको ०२४२ को जबरज ती
यही मापद ड भारत आिद देशमा पिन वीकृत छ । करणी मु ामा िलङ् गको पशलाई मा आधार मानेर
आिखर कुन रसइवीले गदा पीिडत र िनजक आमाले जबरज ती करणीको अपराध मा ने हो भने जबरज ती
ितवादी िव आजीवन बदनाम हने िकिसमले झु ा करणीको उ ोगको प रभाषा नै लु भै िवधाियक
दोषारोपण गनु पर्यो यो पिन त प हनुपछ । तर उ े य नै समा हन जाने भनी सव च अदालतबाट
यस मु ामा वयम् ितवादीको मौका र अदालतको निजर ितपादन भएको भनी ितवादीले उ लेख गरेको
बकप ितवादीलाई कसरु बाट सफाई िदन बाधक हकमा सो निजरअनु पकै त य तुत मु ामा रहेको
देिख छन् । मामला शङ् का पद रहेको भए उि लिखत भनी ितवादीले िजिकर िलन स नु भएको पाइँदैन ।
वीय र र ितवादीको भएको कुरा यिकन नभएको, उ निजरमा ितवादी कसरु मा सािबत रहे नरहेको
मगर भाषा बु ने भाषािवद् नरािखएको, ए सरे िभिडओ र पीिडतको शारी रक परी ण यस मु ाबमोिजमको
नग रएको, ितवादीको उमेरको यि ले जबरज ती रहे नरहेको ज ता कुरा नहेरी यस मु ामा देिखएका
करणी गदा देिखने ल ण नदेिखएको र पीिडतले माणिवपरीत जान निम ने ।
रोईकराई नगरेक ज ता कुराको पिन िवचार ह यो
घषणस म भएकोलाई जबरज ती करणी
तर ितवादीको सािबतीलगायतका मािथ उि लिखत उ ोगस म भएको देिखने भनी ने.का.प. २०६३ िन.नं.
माणले ितवादीको कसरु लाई शङ् कारिहत तवरबाट ७७६२, पृ ११८४ मा कािशत िस ा त ितकूल
मािणत गरेकाले यसमा धेरै अलमल गनु उपयु
फै सला भयो भ ने ितवादी िजिकरको हकमा उ
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निजरमा ज तो यस मु ाक पीिडतको शारी रक भनी भ दा मृतक र ितवादीिबच िववाद बढ् दै जाँदा
परी ण ितवेदन रहेको छै न । अिपतु यसमा पीिडतको ितवादीले मृतक कुमार बढु ालाई घटना थलमा
योिनजाली याितएको समेतको ल णबाट िनजको भेिटएको िचरेको बेलउतीको दाउराले पिहला पटक
करणी नै भएको कुरा ि लिनकल फाइि डङबाट खु ामा र पिछ पटकपटक टाउकोमा हार गरेको र
देिख छ भनी डा टरह को समूहले राय िदई मरेको भनी थाहा पाएपिछ मा घटना थलबाट दाउरा
बकप समेत गरेको पाइ छ । उि लिखत निजरको हातमा िलँदै भागेका हन् भ नेसमेत यहोराको जाहेरी
त य र यस मु ाको त यमा समानता रहेको नदेिखँदा दरखा त छ, मृतकको शव परी ण ितवेदनमा Due
उ निजरले ितवादीलाई म त गरेको नदेिखने ।
to head Injury भनेर लेखेको छ, घटना थल कृित
ितवादी ई री साद उपा यायले २ वष ९ मचु ु काका यि ह कमला बुढा, िदलकुमारी िव.क.
मिहनाको पीिडत बािलका अिनसालाई जबरज ती ले ितवादीले पटकपटक दाउराले मतृ कलाई हानेर
करणी गरेको पिु भएकोले िनज ितवादीलाई मुलक
मृ यु भएपिछ मा भागेर गएका हन् भनी लेखाएको
ु
ऐन, जबरज ती करणी महलको ३ को देहाय १ नं. देिख छ, जाहेरवाली नीलकुमारीले अदालतमा बकप
बमोिजम १० वष ६ मिहना कै द र पीिडतले ितवादीबाट गदा जाहेरी दरखा तलाई पु ् याइँ गरी बकप गरेको
सोही महलको १ नं बमोिजम २१,०००।- ए काइस देिख छ भने ितवादीले सु िज ला अदालतमा
हजार ितपिू त भराई पाउने र अ ाकृ ितक मैथनु तफ बयान गदा मृतकलाई मैले मारेको होइन सो वारदातमा
दाबी नपु ने ठहर्याई सु गु मी िज ला अदालतबाट मेरो संल नता छै न भनी इ कारी बयान गरे तापिन
भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, अिधकार ा अिधकारीसम मृतकसँग मेरो परु ानो
बटु वलको िमित २०६८।९।१२ को फै सला िमलेको रसइवी िथएन, पिहला मृतकले लखेट्दा मलाई हा दा
देिखँदा सदर हने ।
मैले पिन बेलउतीको दाउराले मतृ कलाई हानेको िथएँ ।
इजलास अिधकृत : गेहे राज रे मी
वारदात थलमा भेिटएको दाउराले मैले िपटेको हँ, मैले
क युटर : च ा ितम सेना
ग ती गरेकोले कानूनबमोिजम सजाय भो न म जरु छु
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २४ गते रोज ५ शभु म् । भनी गरेको सािबती बयानलाई िनजले अ य कुनै आधार,
कारण र माणले इ कारी पु ् याइँ गरेको देिखँदैन भने
इजलास नं. ८
ितवादीले वारदातको समयमा आ नो मानिसक
अव था िठक िथएन, कामको कृ ित र प रमाण थाहा
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
नपाएकोले सो घटना घटेको हो िक भनी य गरेको
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०६०६, ०७२६, शङ् कालाई पु ् याइँ गन वारदात समय अगािड र
कत य यान, इमानिसंह वली िव. नेपाल सरकार, पछािड िज ला अ पताल रेउधा रो पा र म यपि म
नेपाल सरकार िव. इमानिसंह वली
े ीय वा य िनदशनालय, सख
ु त मानिसक रोग
िमिसल अ ययन गरी हेदा िमित वा य िशिवर मक
ु ाम रो पा र म यपि म े ीय
२०६७।१२।२३ गते अ दाजी १८.३० बजेको वा य िनदशनालय, सख
ु त मानिसक रोग वा य
समयमा ितवादी इमानिसंह वली मतृ क कुमार िशिवर मक
ु ाम रो पाले परी ण गदा मानिसक रोगीलाई
बढु ाको घर छे उमा पटकपटक यताउित डुिलरहेको िदने औषिध िदएको भने तापिन सो िजिकरको पु ् याइँ
देखेर मृतकले तपाई ं को हो िकन यसरी िहंिडरहेको हो ितवादीले ठोस माण तुत गरी गराउन सके को
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नपाइएकाले िकटानी जाहेरी दरखा त, ितवादीको गदा िनजलाई पोल गरेकोसमेत नदेिखँदा िनज ितवादी
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान, मौकामा ुबबहादरु अिधकारीको हकमा अिभयोगदाबी समिथत
बिु झएका मािनसह को सु अदालतमा गरेको हन स ने नदेिखने ।
बकप समेतका आधार माणह बाट मृतक तथा
ितवादी अजनु कटुवालको हकमा िवचार
ितवादी इमानिसंह वलीिबचको सामा य िववादको गदा यी ितवादीका िव
पुरक जाहेरी िदने
कारणले एकआपसमा कुटिपट गन ममा त काल जाहेरवाला बलराम क ेल र भावना ितिमि सनाले
आवेशमा आएर रस था न नस दा वारदात थलमा आ नो भनाइलाई समथन गन गरी बकप गरेको
भेिटएको िचरेको दाउराले ितवादी इमानिसंह विलले अव था नभएको ितवादी पवत कटुवाल, स तोष
बढु ालाई टाउकोमा हार गदा िनजको मृ यु भएको ढकाल समेतले आ नो बयान गन ममा िनज अजनु
देिखएकोले िनजको कसरु यानस ब धीको महलको कटुवाललाई पोल गरी बयान गरेको नदेिखनक
ु ा साथै
१३ नं. को देहाय ३ अ तगत पन नभई सोही महलको िनज ितवादी आरोिपत कसुरमा सु देिख नै पूण
१४ नं. अ तगत कसरु हने देिखएबाट पनु रावेदन इ कार रहेको र िमिसल संल न कागज माणह
अदालत, तल
ु सीपरु , दाङले वष १० (दश) कै द गन समेतबाट िनज ितवादी अजनु कटुवालले िवदेश
गरी गरेको िमित २०७०।०३।१९ को फै सला िमलेकै पठाउने भनी जाहेरवालाह को रकम बिु झिलएको
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी एवम् नेपाल समेत देिखएन । माण ऐन, २०३१ को दफा २५
सरकारको पनु रावेदन पु न नस ने ।
अनस
ु ार वादी दाबी मािणत गन दािय व वादीको
इजलास अिधकृ त: गजे बहादरु िसंह
हो । वादी नेपाल सरकारले आ नो अिभयोग दाबी पिु
क यटु र: मे बहादरु थापा
गनपदछ
। तर ततु मु ामा यी ितवादीउपर कसरु
ु
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १६ गते रोज ५ शभु म् । गरेको भनी लेखने् लेखाउने जाहेरवालाह ती आ ना
सा ीलाई बकप गराई दाबी खि बर गन नसके को
इजलास नं. ९
अ य शङ् कारिहत सबदु माणसमेत पेस गन नसके को
देिखँदा ितवादीलाई सफाइ िदएको फै सला िमलेकै
१
देिखने ।
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
ितवादी पवत कटुवाल, दगु ाबहादरु कुँवर
चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०२८९, र स तोष ढकाललाई पिन ितवादी ुबबहादरु
वैदिे शक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. ुबबहादुर अिधकारीले िलएको रकमसमेत िबगो कायम
अिधकारीसमेत
गनपनमा
नगरेको फै सला ुिटपूण भएको भ ने
ु
अनस
ु धानकै ममा मौकामा तुलाबहादरु वादी नेपाल सरकारको माग दाबीतफ िवचार गदा
बढु ाथोक र गोपीकृ ण मैनालीले रकम ठगी गन यी िमित २०६६।३।१२ को कागजमा नाम उि लिखत
ितवादी होइनन् भनी गरेको कागजका साथै गणेश जाहेरवालाह ले ितवादी बु बहादरु अिधकारीले
डाँगीसमेतका जाहेरवालाह ले आ नो जाहेरी जाहेरवालाह बाट रकम बझ
ु ी िलएको हो भनी गडाउ
दरखा तमा िनज ितवादीको नाम उ लेख नगरेको बकप गन नसक ितवादी दगु ा कुँवरलाई बझ
ु ाएको
तथा ितवादी पवत कटुवाल, स तोष ढकालसमेतले भनी बकप गरेको र सरु ेशकुमार े समेतका ३१
अिधकार ा अिधकारी र यायािधकरणसम बयान जनाले के कित रकम ितवादीह लाई बझ
ु ाएको
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हो ? सोको स कल िलखत पेस गरी दाबी मािणत
पमा पेस भएको िमित २०६९।८।४ को िलखत
गनसमेत नस नक
ु ा साथै िमिसल संल न दरखा त, हेदा २०६९ मङ् िसर मिहनाभ रको भाखा रहेको
भरपाई र भौचर तथा अ सबदु माणसमेतको ितवादी भुपत पौडेल ऋणी र जाहेरवाला हेमबहादरु
अभावमा उ िमितको कागज शङ् कारिहत पमा हमाल धनी भै भपु त पौडेलले तपाइँ साहबाट आजको
थािपत हन नसके कोले ुबबहादरु अिधकारीले िमितमा नगद . २२,६०,०००।– (बाइस लाख
िलएको रकमसमेत िबगो कायम गरी हजाना भराई पाउँ साठी हजार पैयाँ) कजा काटी िलएबापत िविभ न
भ ने िजिकरसँग सहमत हन नसक उपयु िमिसल यि ह लाई वैदेिशक रोजगारीको िनिम अमे रका
संल न कागज माणह समेतबाट िमित ०६६।३।१२ पठाउनका लािग कजा काटी िलएको िठक साँचो हो ।
को कागजबमोिजमको िबगो रकम नभराई अिभयोग उ भाखािभ उि लिखत रकम ितन बझ
ु ाउन सिकन
दाबीभ दा कम िबगो कायम गरेको भ ने पनु रावेदन र ितन बझ
ु ाउन आलटाल गरेमा तपाइँ साहले मेरो
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा वैदिे शक रोजगार घर घराना जायजेथाबाट कानूनबमोिजम साँवा याज
यायािधकरणबाट िमित २०७०।२।६ मा भएको असल
ु उपर गरी िलनु होला भनी यो कपाली तमसक
ु को
फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा भ न िमलेन, सदर हने कागज लेखी तपाइँलाई िदएँ भ नेसमेत यहोरा
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न उ लेख भएको देिखँदा ितवादी भपु त पौडेलले
नस ने ।
अनस
ु धान अिधकृ तसम गरेको बयानलाई समथन
इजलास अिधकृ त: गीता े
ग ररहेको देिखयो । जाहेरवाला हेमबहादरु हमालको
क यटु र: ेमबहादरु थापा
जाहेरी दरखा त र िनजको बकप मा आ ना मा छे ह
इित संवत् २०७२ साल असोज १३ गते रोज ४ शभु म् । लोकमिण डाँगी र देवबहादरु डाँगीलाई वैदिे शक
२
रोजगारमा पठाउनको लािग ितवादी भपू त पौडेललाई
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
. २२,६०,०००।– िमित २०६९।८।४ को िलिखत
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१६९२, वैदेिशक गराएको हो भने तापिन िमिसल संल न माणह बाट
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. भुपत पौडेल
वैदेिशक रोजगारमा अमे रकामा पठाउने उ लेख
तुत मु ामा, ितवादी भुपत पौडेल भएको कपाली तमसक
ु को ढाँचा र यहोरा भएको उ
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट जारी भएको िलखतलाई वैदेिशक रोजगारको लािग नै भए गरेको
यादमा उपि थत भएको नदेिखए तापिन िनजले िलखत हो भनी समथन गन अ य ठोस शङ् कारिहत
अनस
ु धान अिधकृ तसम बयान गदा (स.ज.न. ७ र माणको अभाव रहेको अव थामा जाहेरवाला र
८ मा) जाहेरवालालाई नै तपाइँसगँ भएको रकमबाट ितवादीिबच भएको लेनदेन यवहारको उ िलखतकै
१० (दश) लाख मेरो अंिशयारलाई िदनु भनेपिछ आधारमा िनज ितवादी भुपत पौडेललाई वैदिे शक
िनजले मलाई सो रकमको याजसमेत लगाएर वैदेिशक रोजगारको कसरु कायम गनपन
ु भ ने वादी नेपाल
रोजगारको यहोरा पारी २२,६०,०००।– (बाइस लाख सरकारको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने
साठी हजार) को कागज गराएका हन् तर मेरो कारोबार हँदा वादीले वैदेिशक रोजगारको कसुरको वारदात
वैदिे शक रोजगारस ब धी होइन मैले िनजह लाई थािपत गरी आ नो दाबी शङ् कारिहत तवरले
िव ास िदलाउनलाई मा कागज ग रिदएको हँ भनी मािणत गन सके को नदेिखँदा ितवादी भूपत पौडेलले
आरोिपत कसरु मा इ कार रहेकोमा जाहेरीसाथ सबदु को आरोिपत कसरु मा सफाइ पाउने ठहर्याएको वैदिे शक
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रोजगार यायािधकरणको िमित २०७०।१०।६ को रकम र पासपोट ४५ िदनिभ िफता गन भ नेसमेत
फै सला िमलेकै देिखँदा अ यथा भ न िमलेन सदर हने यहोरा उ लेख भएको उ िलखतमा जाहेरवाला
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न पशपु ित गु ा र ितवादी शेरबहादरु िव.क.को सिहछाप
स दैन ।
समेत देिख छ तर सो िलखतमा भएको सिहछाप मेरो
इजलास अिधकृ त: गीता े
होइन भ ने ितवादी शेरबहादरु िव.क.को इ कारी
क युटर: ेमबहादरु थापा
रहेको समेत देिखयो । िववािदत उ िलखतको िमित
इित संवत् २०७२ साल असोज १३ गते रोज ४ शुभम् ।
प नभएको ितवादीले सिहछाप मेरो होइन भनी
३
िजिकर िलएको तथा िलखतको स कल िलखतसिहत
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
जाहेरवालालाई उपि थत गराउने आदेश भए तापिन
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०९६१, वैदेिशक वादीले जाहेरवालालाई उपि थत गराउन र स कल
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. शेरबहादुर िव.क.
िलखतसमेत पेस गन नसके कोले िवशेष बाट परी ण
ततु मु ामा ितवादी शेरबहादरु िव.क.ले गराउनसमेत नसके को अव थामा सो िलखतमा भएको
को कसलाई कुन मल
ु क
ु मा वैदेिशक रोजगारमा पठाउने सिहछाप ितवादी शेरबहादरु िव.क.को नै हो भ न
भनी रकम िलएको हो ती पीिडत यि ह को नाम निम ने ।
र रोजगारमा पठाउने देशको नाम र अिभयोगप मा
ितवादी शेरबहादरु िव.क.ले अनस
ु धान
उ लेख भएबमोिजम वैदेिशक रोजगारमा पठाउने अिधकृ त तथा यायािधकरणसम कसरु मा पणू
झु ा आ ासन देखाई . १७,७५,०००।– (स इ कार रही जाहेरी दरखा तसाथ पेस भएको िमित
लाख पचह र हजार पैयाँ) बझ
ु ी िलएको िलखत २०६६।१।११ र िमित प नदेिखएको िमित
माणसमेत पेस गन सके को देिखएन । जाहेरवाला २०६६।२।... को िलखतको स कल जाहेरवालाले
पशपु ित गु ाले आ नो जाहेरीमा ४९ वटा पासपोट पेस गन नसक िवशेष बाट परी णसमेत गराउन
र . १७,७५,०००।– ितवादी शेरबहादरु िव.क.ले नसके को अव थामा वैदेिशक रोजगारको कसरु ज तो
बझ
ु ी न कली िभसा िदएको भने तापिन वैदेिशक ग भीर कृितको फौजदारी मु ामा सबदु माणको
रोजगारमा जाने ती यि ह को नाम, पासपोट र
पमा पेस भएको िलखत िव सनीय नभएको उ
जाहेरीमा उि लिखत न कली िभसासमेत सबदु को जाहेरवाला लगायत पीिडतह लाई वादीले उपि थत
पमा पेस गन सके को देिखएन यसैगरी जाहेरीसाथ गराई बकप गराउन नस नक
ु ा साथै िववािदत
पेस भएको िलखतह म ये िमित २०६६।१।११ को िलखतको स कलसमेत पेस गन नसके को र जाहेरी
फोटोकपी िलिखत हेदा, ितवादी शेरबहादरु िव.क.ले दरखा त तथा अिभयोग दाबीलाई समथन गन अ य
वैदिे शक रोजगारको लािग रकम बुझेको नदेिखई िनमल कुनै ठोस सबदु माणसमेत शङ् कारिहत तवरले पिु
राईले जाहेरीवाला पशपु ित गु ाबाट . २५,०००।– हन नसिकरहेको अव थामा शङ् काको सिु वधा िनज
प चीस हजार पैयाँ बझ
ु ेको देिख छ भने अक िलखत ितवादीले पाउने नै देिखँदा पनु रावेदक वादी नेपाल
जसमा िमित नदेिखएको (२०६६।२।...) िलखतको सरकारको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने
फोटोकपी हेदा, ४९ जनाको िभसा झारी िदने सतमा हँदा ितवादी शेरबहादरु िव.क.लाई वैदेिशक रोजगार
४९ वटा पासपोट र नगद .७५,०००।– (अ पी ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसुरमा ऐ.
पचह र हजार पैयाँ) पशपु ित गु ाबाट िलएको ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
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दाबी शङ् कारिहत तबरले पिु गन सके को नदेिखँदा सो झोलािभ . ८,५०,०००।– रकम िथयो भ ने
िनज ितवादीले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने पिु हन स दैन । माण ऐन, २०३१ को दफा २५
ठहर्याएको िमित २०६९।११।१५ को वैदेिशक मा “फौजदारी मु ामा अिभयु को कसुर मािणत गन
रोजगार यायािधकरणको फै सला िमलेकै देिखँदा भार वादीको हनेछ” भनी प कानूनी यव था रहेको
अ यथा भ न िमलेन सदर हने ठहछ । वादी नेपाल छ । सो यव थाबमोिजम यी ितवादीह को डाँका
वारदातमा संल नता छ भ ने कुरालाई शङ् कारिहत
सरकारको पुनरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
तवरले पिु गन िकिसमका त ययु ठोस एवम् सबुद
इजलास अिधकृत: गीता े
माण वादी प ले तुत गन सके को पाइएन । डाँका
क युटर: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल असोज १३ गते रोज ४ शुभम् । भएको भिनएको रकम ितवादीह ले खाई मासेको
वा अ कसैलाई िदएको भ ने कुरा पिन पिु हने कुनै
इजलास नं. १०
आधार माण भएको देिखएन । शङ् काको सिु वधा
अिभयु ले पाउने हँदा के वल जाहेरी दरखा त र
१
अिभयोगप को भरमा मा ितवादीह ले डाँकाको
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. कसरु गरेका हन् भ न फौजदारी यायको मा य
ी जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-००३१, िस ा तिवपरीत हन जाने हँदा ितवादीह लाई
००५४, ००९६, ०१७७,०७२७, कत य यान र डाँकाको अिभयोगबाट सफाइ िदने ठहर गरी भएको
डाँका, ब लु वीरे कुमार (राज) उपा याय िव. नेपाल सु िज ला अदालतको फै सलालाई मनािसब ठहर
सरकार, सुरशे कुमार बमा िव. नेपाल सरकार, िशवच
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सलालाई
पा डे िव. नेपाल सरकार, स य िवजय चौबे िव. नेपाल अ यथा भ न निम ने हँदा वादी नेपाल सरकारको
सरकार, नेपाल सरकार िव. सुरशे कुमार बमासमेत
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादी िशवच पा डे मतृ कलाई मान
पनु रावेदक वीरे कुमार (राज) उपा याय
मतलबमा पसेको भ ने देिखए पिन घटना थल भ दा भारतको लखनउबाट िमित २०६६।१०।२५ मा
५० िमटर टाढा बसेको भ ने सह ितवादीको बयानबाट प ाउ परेको देिख छ । िनजले अदालतसम बयान
देिखँदा िनजले मु य भई बचन िदएको वा हातहितयार गदा बबु ा िबरामी भएको कारण भारत लखनउमा
छाडी मृतकलाई मारेको वा मृतकको िजउमा छोए उपचार गराउन िलएर गएको बखत प ाउ परेको भनी
समाएको भ ने देिखएन । य तो अव थामा िनजलाई लेखाए पिन सोअनस
ु ारका कुनै पिन त ययु माण
मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७ नं. को पेस गन सके को नपाइने ।
देहाय ३ नं. बमोिजम २ वष ६ मिहना कै दको सजाय
पनु रावेदक ितवादी सुरेशकुमार बमाले
हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको आफले ह या नगरी यान मान षड् य गरी योजना
फै सला मनािसब देिखँदा वादी नेपाल सरकारको बनाई िनयोिजत तवरबाट ितवादी वीरे कुमार
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
उपा याय र स यिवजय चौवेलाई अ ाई मतृ कको
मृतकलाई गोली हानी ितवादीह ले ह या गरेको भ ने देिखँदा िनज ितवादी सरु ेशकुमार
मृतकको साथमा रहेको झोला लुटेर लगेका र सो बमालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १६
झोलािभ ८,५०,०००।– रकम रहेको िथयो भ ने नं. बमोिजम सजाय हने ।
जाहेरी दरखा त र अिभयोग माग दाबीकै भरमा मा
सह ितवादी सरु शे कुमार बमासँग पिहले
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िचनजान िथएन भनी यी पनु रावेदक िशवच पा डेले २०६९।११।१३ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
अदालतमा बयान गदा लेखाएको देिख छ । पिहले हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको तथा ितवादीह
िचनजान नै नभएको र कुनै रसइवीसमेत नभएको सरु शे कुमार बमा, स यिवजय चौवे, वीरे कुमार (राज)
यि ले सो घटनामा िनजको संल नता नभएको भए उपा याय तथा िशवच पा डेको पुनरावेदन िजिकर
िनजलाई पोल गन िथएनन् । तसथ यी पनु रावेदकको पु न नस ने ।
मृतकलाई मान कायमा रहेको सहभािगताको आधारमा इजलास अिधकृ त: इि दरा शमा
िनजलाई दईु वष छ मिहना कै द हने ठहर गरी भएको क यटु र: ेमबहादरु थापा
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला बदर गरी सफाइ इित संवत् २०७२ साल पस
ु ३० गते रोज ५ शभु म् ।
पाउँ भ ने यी पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग
२
सहमत हन नसिकने ।
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
सह ितवादी सरु ेशकुमार बमाले योजना जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CR-०२७९, ०१०५,
बनाई िनजले तोिकिदएको भूिमकाअनस
ु ार यी कत य यान, नेपाल सरकार िव. यामबहादुर
पनु रावेदक ितवादी स यिवजय चौवेसमेत भई मृतक कामीसमेत, नेपाल सरकार िव. दलबहादुर कामी
रामिनवास ितवारीलाई गोली हानी ह या गरी भागी
ितवादीह ले मृतकलाई मान संयोग
भारत लखनउमा गएको भ ने देिखन आएकाले िनज पा रिदएको भ ने त ययु माणबाट पिु नभएको
स यिवजय चौवेलाई सव सिहत ज मकै दको सजाय अव थामा शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ भ ने
हने गरी भएको सु फै सलालाई सदर गरी भएको फौजदारी यायको िस ा त यी ितवादीह को हकमा
पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला बदर ग रपाउँ आकिषत हने नै देिखँदा ितवादीह यामबहादरु
भ ने यी पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत कामी, गामबहादरु कामी र कुमारिसंह कामीलाई सु
हन नसिकने ।
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
ितवादी सरु शे कुमार बमालाई मुलक
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १६ नं. बमोिजम नसिकने ।
१५ वष कै दको सजाय हने, ितवादी वीरे कुमार
ितवादीले मतृ कलाई ल य गरी मुङ् ो हार
(राज) उपा याय र स यिवजय चौवेलाई अिभयोग गरेको नभए पिन मृतकका छोरा रािजनलाई िठक पान
दाबीबमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने मनसाय िलई क मरमा छुरी बाँधी हातमा मङ
ु ् ो िलई
र डाँकातफको अिभयोग दाबी पु न नस ने भनी गएको र रािजनलाई हा ने मनसायले मङ
ु ् ो हार
डाँकाको अिभयोगबाट ितवादीह लाई सफाइ िदने गरेकोमा मृतकलाई ला न गएको भ ने िनज ितवादीको
ठहर गरी भएको सु किपलव तु िज ला अदालतको बयानबाटै खु न आएबाट ितवादी दलबहादरु ले
िमित २०६९।१।३१ को फै सलालाई सदर गरी रािजन िव.क.लाई मान मनसाय िलई वारदात थलमा
तथा ितवादी यस
ु भ ने िशवच पा डेको हकमा गएकोमा रािजनलाई हार गरेको मुङ् ोले िबचमा
सु फै सला के ही उ टी गरी िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, छुट्याउन आएका आसबहादरु लाई लागेर मृ यु हन
यानस ब धीको महलको १७ न बरको देहाय ३ गएकोस म देिख छ । रािजन र दलबहादरु को िबचमा
बमोिजम २ वष ६ मिहना कै दको सजाय हने ठहर आसबहादरु नआएका भए सो मङ
ु ् ोको हारबाट
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित रािजनको मृ यु हने अव था देिखएकाले यहाँ
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ितवादीको आपरािधक मनसाय िथएन भ न सिकने आएका आसबहादरु लाई ला न गई मृतकको मृ यु
अव था पिन नदेिखने ।
भएको भ ने देिखएको र ितवादीले उ घटनालाई
एउटालाई लि त गरी हार गदा अक नलुकाई अनस
ु धान, अिभयोजन तथा अदालतलाई
यि लाई ला न गई मृ यु ह छ भने य तो अव थामा सहयोगसमेत गरेको देिखएको हँदा िनज ितवादीलाई
मनसाय त वको अभाव रहेको भनी या या गन कानूनबमोिजम यानस ब धीको महलको १३ (३) नं.
िम दैन । य तोलाई सरेको मनसायबाट भएको बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गदा चक
आपरािधक काय मा नु पन ।
पन भई िनजलाई १० वष कै द सजाय गन मनािसब
तुत मु ामा ितवादी दलबहादरु कामीले देखी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पनु रावेदन अदालत,
रािजन िव.क.लाई ल य गरी हार गरेको मङ
ु ् ोले बागलुङबाट य भएको राय मुनािसब नै देिखने ।
मृतक आसबहादरु कामीलाई ला न गई िनजको मृ यु
िववेिचत आधार माणबाट ितवादीह
भएको देिखने ।
यामबहादरु कामी, गामबहादरु कामी र कुमारिसंह
मङ
ु ् ो हार गदा मािनसको कुनै पिन कामीलाई सफाइ िदने गरी भएको सु को फै सला सदर
संवेदनशील अङ् गमा ला न गयो भने यसबाट मािनसको गरी ितवादी दलबहादरु कामीलाई सु अदालतबाट
मृ यु हन स छ भ ने सझ
ु बझ
ु भएको यि ले अनमु ान यानस ब धीको महलको ६(२) नं. बमोिजम १ वष
गनस ने कुरा हो । ितवादी दलबहादरु सो कुराितर ३ मिहना कै द गन गरी भएको फै सला सो हदस म
िवचार गनस ने अव थामा िथएनन् भ ने कही ँ कतैबाट के ही उ टी गरी ितवादी दलबहादरु कामीलाई
देिखएन । य तो अव थामा ितवादी दलबहादरु
यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. बमोिजम
कामीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ६(२) सव वसिहत ज मकै द हने ठहराई अ.वं. १८८ नं.
नं. अनस
ु ार भिवत य ठहराई १ वष ३ मिहना कै द गन बमोिजम िनज ितवादी दलबहादरु कामीलाई १०
गरी भएको सु बागलङ
ु िज ला अदालतको फै सला वष कै द सजाय गन राय य गरी भएको पनु रावेदन
सो हदस म उ टी गरी िनज ितवादी दलबहादरु अदालत, बागलुङको िमित २०६८।१२।२१ को
कामीलाई मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको रायसिहतको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
हने ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु को क यटु र: ेमबहादरु थापा
िमित २०६८।१२।२१ को फै सला िमलेको देिखने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शुभम् ।
दलबहादरु कामी र मृतक आसबहादरु िव.क.
एक आपसमा नातेदार रहेको र िनजह िबच पिहलेदेिख
रायबाझी फैसला
नै रसइवी रहे भएको भ ने नदेिखएको, मृतकका
छोरा रािजन भ ने राजे िव.क.सँग ज गाको साँध मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
स ब धलाई िलएर ितवादीको झैझगडा हँदै आएको गोिव दकुमार उपा याय, ०६५-CI-०१९३, िनणय
र वारदात िमित र समयमा पिन सोही िवषयलाई पचा दता बदर, मह मद खिलल िमयाँ िव. आसमा बेगम
िलएर ितवादी दलबहादरु र रािजनिबच झगडा हँदा
ितवादीले िलई गएको िक ला ठो ने काठको मङ
ु ् ोले मा. या. ी गोपाल पराजुलीको राय :
रािजनलाई हार गरेकामा िनजह को झगडा छुट्याउन
२०१६ सालको िजिमदारको चलन पुज बाट
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ा गरेको ज गा िनज अ दल
ु ज बारले भोग गद २०४६।१२।६ को अ चल अदालतको फै सलाले वादी
आई २०४३ सालमा सोही ज गा र.नं. ४२२ बाट आसमा बेगमको ठहर्याएको देिखएकोले सो िक.नं.
यी यथ वादी आसमा बेगमलाई िदएको र २०३१ ४० को घर मुिनबाट नाला जनाई िक.नं. ३८ र िक.नं.
सालमा र.नं. ३९८ बाट पशपु ित आदशनगर िनमाण ४० को ज गा वादी दाबीबमोिजम दता ग रिदने गरी
सिमितबाट ख रद गरेको ज गामा २०४२ सालमा सु िनणय उ टी गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
न सा पाससमेत गरी िनर तर भोग गद आएको हेट डाको फै सला मनािसब नै देिखँदा यस अदालतबाट
अव था एकातफ देिख छ भने अक तफ उि लिखत िवप ी िझकाउने गरी भएको िमित २०६७।८।२६ को
िमित २०१६।२।२३ को िजिमदारको चलन पुज , आदेशमा िलएका आधारह र माननीय यायाधीश
िमित २०३१।६।२१ को राजीनामाको िलखत र र.नं. ी गोिव दकुमार उपा यायले पनु रावेदन अदालतको
४२२ बाट आसमा बेगमले ा गरेको बकसप को फै सला के ही उ टी हने ठहर्याएको रायिसत सहमत
िलखतलाई ितवादीले अ यथा भ न सके को हन सिकएन । संयु इजलासको लगत क ा गरी
देिखँदैन । साथै उ ज गाह नापी नभएकोले अब हने
ततु मु ा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
नापीमा उ चलन पज
ु समेत देखाई नापी गराई िलनु िनयम ३(१)(क) बमोिजम पणू इजलाससम पेस गन ।
भनी मालपोत कायालयले िनणय ग ररहेको अव था
हँदा उ ज गाह वादीका नाममा दता कायम नहने माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा यायको
भ न िमलेन । कुनै पिन यि को ज गाबाट नाला बगी राय :
जान नस ने पिन हँदैन । कुनै ज गामा नाला खो सी भै
िववािदत २०४३।५।१६ को िलखतको
ज गा वा रपा र हनस छ । यसो हँदमै ा कुनै यि को ज गामा वादीको भोगचलन नै देिखए पिन हक पु ने
आवादी ज गालाई सावजिनक नाला या खो सी कायम ि थित छै न । तथािप उ ज गामा वादीको िनबाध
गरी सो आधारमा स पूण ज गा दता नै नहने भ न भोगचलन रहेको कुरा माण ारा मािणत छै न ।
िम ने देिखँदैन । यसरी बगेको नालालाई अवरोध नपु ने वादी आसमा बेगम तथा ितवादी अनवर िमयाँसमेत
गरी भोग गन या सो मािथबाट भौितक िनमाण हनस ने भएको िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भ ने मु ामा
नै देिख छ । अतः वादी दाबीका िक.नं. ४० र ३८ भै आएको न साको न.नं. १ वादी आसमा बेगमको
को ज गाम ये िक.नं.३८ आसमा बेगमले बकसप बाट ज गा भनी र न सा नं. ५ िववादको ज गा भनी
ा गरी भोग आवाद ग ररहेको र िक.नं ४० मा नापीपूव वादीले देखाएको ज गा खाली ज गा देिख छ । यसमा
नै नालाको िनकासलाई अवरोध नगरी नालामािथ घर वादीको मा एकलौटी पहँच रहेको अव था नभै
बनाई भोग ग ररहेको अव थामा घरमुिनबाट नाला सबैले जानआउन िम ने र भोग गन गरी खाली ज गा
बगेको कै िफयत जनाई यी वादीका पितको नाममा ज गा देिख छ । वादी आसमा बेगम र ितवादी अनवर िमया
दता कायम हनस ने नै देिखयो । तसथ िक.नं. ४० को भएको मु ाको न.नं. १ को खाली ज गा नै वादी आसमा
ज गा वादी आसमा बेगमका पितले पशपु ित आदशनगर बेगम र ितवादी आफताब िमयाँ भएको ज गा िखचोला
िनमाण सिमितबाट र.नं.३९८ बाट ख रद गरेको चलन मु ाको न.नं. ६ र ८ को ज गा देिखन आएको सो
देिखएको र िक.नं. ३८ िनजै अ दल
ु ज बारले र.नं. न.नं. ६ र ८ को पिन यै अव था देिखने ।
४२२ बाट बकसप गरी वादी आसमा बेगमलाई िदई
नाला छे उछाउको ज गा यि िवशेषको
िनज अ दल
ु ज बारको मृ युप ात् यी दवु ै ज गा िमित नाममा दता गनु खतरापूण पिन ह छ । जो दता
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भैस यो यसको दता बदर गनका लािग ज गा (नाप हन स ै न भने नालामािथको घर ज गा कसरी िनजको
जाँच) ऐन, २०१९, मुलुक ऐन, ज गा आवाद गनको सतरिहत घर ठहन िवचारणीय छ । यसमा वादीले
महल र मालपोत ऐन, २०३४ बमोिजम नेपाल सरकार घरको भोगािधकारसमेत पाउने ठहराउनु पनमा
स म छ । यो कुरा आ नो ठाउँमा छ । िबनाआधार ‘स म’ पाउने ठहर्याई वादीको हकलाई सीिमत गरेको
माण थप ज गा दता गन झनै िम दैन । नालाको वीरग ज नापी कायालयको िनणयमा िु ट देिखएकै हो ।
िव तार र संर ण गनको लािग ती ज गाह नेपाल घरमा भोगािधकारसमेत पाउने भ ने कुरा उ लेख गरी
सरकारको र समाजको िनबाध वािम व र िनय णमा वादीलाई दाबीको घरको घरधनी पुजा िदन कुनै बाधा
रहनु आव यक ह छ । दाबीको ज गासमेतमा रहेको छै न । वादीले नै िजिकर िलन नसके को “सिदय देिख
नाला वादीको िपता पख
ु ाले बनाएको अव था वादीको भोग रहेको” ज ता अ मािणत कुरा उ लेख
छै न । न त सो नाला वादीले दाबी गरेको ज गामा गरी पसा िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी
मा सीिमत छ । यवि थत सहरका लािग आव यक २०४३।५।१६ को हालैको बकसप लाई मा यता
पन िहसाबले परु ै टोल र सहरको िनकासका लािग िदई सावजिनक ज गामा वादी दाबी पु ने ठहर्याएको
बनेको नाला सावजिनक ठहन तर सो नालामािथ पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६४।७।२७ को
र सो नाला अित मण गरी बनाइएको घर यि
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भै वादीले न सा
िवशेषको कायम हने प रणाम आउनु पर पर िवरोधी पास गराएको घरको धनीपज
ु सिहत भोगािधकारसमेत
ह छ । यो यायोिचत र कानूनस मत त हँदैन नै यसबाट पाउने ठहन हँदा मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ीको रायमा
िनर तरको
र सङ् घष बाहेक अ उपलि ध के ही सहमत नभएकोले यो फरक राय य गरेको ।
हँदनै । यसरी सािबकदेिख सभ नापीमा नापजाँच हन इजलास अिधकृ तः उमानाथ गौतम
नसके को, मालपोत कायालयको े ता वा लगतमा क यटु र: िव णदु वे ी े
नद रएको र २०१६ सालको िज दारी चलन पज
ु पिन इित संवत् २०७२ साल असार २७ गते रोज १ शभु म् ।
का पिनक देिखएको समेतका माणबाट यो िववािदत
ज गा वादीको ठहर गन िम ने देिखने ।
रत / बे रत आदेश
२०३१।६।२१ को राजीनामा र पिछबाट
न सा पास गरी बनाएको नालासमेत मािथ बनेको
१
घरको स ब धमा िवचार गदा पशपु ित आदशनगर मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
िनमाण सिमितलाई यवि थत नगर िनमाण गनका गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-RE-०१०६, ठगी,
लािग ज गा िब गन समेतको अिधकार भै सोबमोिजम सािगर िमयाँ गदी िव. नेपाल सरकार
राजीनामा भएको र य ता िलखतह ले मा यता
िनवेदक ितवादी आरोिपत कसरु मा इ कार
पाई यवहार चलन हँदै आएकोले सो सिमितले रहेका र त काल ा माणबाट थुनामा रा ने मनािसब
वादीका पितलाई गरेको िमित २०३१।६।२१ को आधार िव मान नदेिखँदा साथै िनजलाई पुप को
राजीनामालाई स म मा यता िदने गरी यस अदालतको लािग ता रखमा रा दा िनज मु ा भािवत गन अव था
संयु इजलासले िवप ी िझकाएको यायस मत रहेकोसमेत देिखन नआएबाट िनवेदकलाई पुप को
नै देिख छ । तथािप अ डर ाउ ड नालामािथको लािग थुनामा राखेको पसा िज ला अदालतको िमित
ज गाको वािम व यि को नाममा िबना सत रहनु २०७२।२।२० को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको
मनािसब हँदैन । जब नालामा वादीको मा भोगचलन पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७२।४।१४
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को आदेश बे रतको देिखँदा बदर हने ।
यसमा िक.नं. २४३ को स ा भूलवश िफरादमा
इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शुभम् । िक.नं. ३४३ उ लेख हने भएकोले संशोधन ग रपाउँ
२
भ ने िनवेदन िजिकर भएकोमा िमित २०३२।१।२५
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी मा भूिम शासन कायालय, काठमाड बाट भएको
ओम काश िम , ०७२-RE-०१४५, बिकङ कसरु , नामसारी िनणय हेदा नयाँपाटी प चायत वडा नं. २क
सुशील थािपत िव. नेपाल सरकार
िक.नं. २४२ िनवेदकले दाबी िलएको िक.नं. ३४२ को
िनवेदक ऋणीको साँवा याजसमेतको रकम २-१४-१ समेतका ज गा तोरणकुमारी ब नेतको नाममा
बझ
ु ाइसके को कुरा िमिसल संल न च.नं. ४८ िमित नामसारी भएको र िनवेदकले दाबी िलएको िक.नं. ३४३
२०७२।८।१३ को िहमालयन बक िलिमटेडको (कानून र २४३ को ज गाको े फल एउटै भै िफरादमा िक.नं.
िवभाग) प बाट देिखन आएकाले िनजको हकमा पिछ ३४३ भनी भूलवश उ लेख भएको त य प भएको
ठहरेबमोिजम हने गरी हाल थुनामा राखी मु ा पपु
देिखयो । सव च अदालतको िमित २०६१।२।२७
गन भनी यस अदालतबाट िमित २०७२।९।६ मा को फै सलाले िक.नं. ३४३ बाट यी िनवेदकले ७
गएको आदेश िमिसल संल न त काल ा माणबाट (सात) भागको १ (एक) अंश ा गरेको हँदा फै सला
बे रतको देिखँदा बदर हने ।
काया वयन गन उ े य र िनवेदकले फै सलाबमोिजम
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभु म् । ा अंश हकको वा तिवक पमा उपभोग गन पाउन
३
भ ने त यलाई ि गत गरी मागबमोिजम संशोधन
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी ग रिदनु पनमा सो नगरी पनु रावेदन अदालत, पाटनको
ओम काश िम , ०७२-RE-०११९, अंश दपोट, िमित २०७२।५।१५ को आदेश बदर हने ।
दीपकबहादुर ब नेत िव. तोपबहादरु ब नेतसमेत
इित संवत् २०७२ साल फागनु १४ गते रोज ६ शभु म् ।
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साथ नेपालग जमा दईु िदने कानूनी नेपाली भाषाको
िश ण आयोजना ग रएको िथयो ।
अदालत गितिविध
२०७३।१।३० गतेका िदन पुनरावेदन
नेपालग जमा काननू ी नेपाली भाषाको िश ण अदालत, नेपालग जका माननीय मु य
यायाधीश यूले पानसमा ीप वलन गरी सो
सपन
दईु िदने िश ण काय मको शभु ार भ गनभएको
ु
कानूनी नेपाली भाषाका लेखन शैलीमा िथयो । वहाँले आ नो म त यमा कानूनी भाषाको
सधु ार गरी सवसाधारणले बु ने भाषामा अदालतका आ नै मह व छ । कानूनी भाषा अ यिधक सािहि यक
काम कारवाहीको लेखन हनुपदछ । किठन र घमु ाउरा पिन हनहु दँ ैन । फै सला, आदेश सहज र सरल हनपु दछ ।
श द स जालको योगले यायका उपभो ा, आमनाग रकले बिु झने गरी फै सला आदेश लेिखएन भने
मु ाका प ह , सरोकार वगह लगायतमा परेको अदालत ितको जनआ था कमजोर ह छ । यसतफ
किठनाइलाई कम गन अिभयानकै पमा कानूनी हामीसबैको यान जानपु छ भ नु हँदै िविधको
नेपाली भाषाको िश ण आव यक छ भ ने सव च िवकाससँगै अब स पूण फै सलाह Website मा
अदालत काशन, स चार तथा स पादन सिमितको Upload हन थालेका छन् । यसरी अपलोड गदा पिन
िनणय अनस
ु ार िवगत वषह देिख नै यसखालको भािषक ुिट देिखएकोले यो तािलमले यसतफ यान
िश ण काय म स चालन हँदै आएकोमा यस वष परु ्याउने छ भ नहु दँ ै भािषक सरल, सङ् ि , सहज
पिन य ता काय मलाई िनर तरता िदने उ े यका र उिचत खालको उिभ यि आजको आव यकता

पानसमा ीप

वलन गरी िश ण काय मको उद्घाटन गनुहँदै पुनरावेदन अदालत, नेपालग जका
माननीय मु य यायाधीश ी बमकु मार े यू ।
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हो भ नहु दँ ै काय मको सफलताको कामनासमेत औपचा रकताको िनवाह गनपदछ भ न हँदैन तर
यसो भ दैमा कामकारवाहीको मम र भावनामा असर
गनभयो
ु ।
यसैगरी बाँके िज ला अदालतका े तेदार पन खालको भने हनुहदँ ैन । सरलता, सङ् ि ता नै
ी द डपािण शमाले आ नो म त य िदनहु दँ ै िज ला आजको आव यकता हो । यसका साथै भािषक
तहका अदालतदेिख नै याय स पादनको ि या शु ता र लेखनमा एक पता कायम गन उ े यले यो
सु हने हनाले हामीदेिख नै भाषाको शु ता र िश ण आयोजना गनपरे
ु को हो भ नुहदँ ै भाषािव बाट
प र कृतताको आव यकता पदछ । आज सु हन नै बढीमा िश ण स स चालन हने र यावहा रक
लागेको तािलमको उपादेयता पिन यसैतफ इङ् िगत क ा स चालन हनेछ भ नुहदँ ै यस काय मको
िथयो ।
छ । य ता िश ण काय मले भािषक चेतनाको उ े यामािथ काश पानभएको
ु
िमित २०७३।१।३१ गते िश ण स
प लाई पुनताजगी गनछ भ नभु यो ।
सव च अदालत, नेपाल काननू पि काका समापनको मुख अितिथ सव च अदालत काशन,
स पादक ी गजे बहादरु िसंहले भाषा िश ण स चार तथा स पादन सिमितका अ य तथा
काय मको शभु ार भ स का मख
ु अितिथ, सव च अदालतका माननीय यायाधीश ी बै नाथ
अितिथह लगायत िश ण काय ममा सहभागी हन उपा याय यूले आ नो म त य िदनहु दँ ै तपाइँह ले
आउनु भएका सहभागीह लाई वागत म त य ारा लेखेको कुरा क तीमा पिन यो शु हो िक होइन भ ने
वागत गद शु ता र प र कृ तता आजको आव यकता थाहा पाउनु रा ो हो भ ने उ े यले यो िश ण /
हो । अबको कानूनी नेपाली भाषा लेखनमा पर परागत तािलम स चालन ग रएको हो । याकरणगत एक पता

सव च अदालतका माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय यू
िश ण काय मको समापनमा म त य िदनुहदँ ै ।
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स पादक ी गजे बहादरु िसंहले यो दईु
याउन र सरल लेखन शैलीको िवकास गन उ े यले
यो तािलमको आयोजना ग रएको हो भ नु हँदै जे पिढयो िदने िश ण काय म सफल पान सहयोग गनहने
ु
यो बद न गा ो छ, भाषामा आएका समसामियक पनु रावेदन अदालत, नेपालग जका माननीय मु य
प रवतनका बारेमा प रिचत हन पिन यि कै आव यक यायाधीश तथा यायाधीश य,ू बाँके िज ला
छ भ नहु दँ ै भाषाको अपमान गरेर यायमा पूणता हन अदालतका माननीय िज ला यायाधीश यूह
लगायत उपरिज ारह , े तेदारलगायत सबैमा
स ै न भ नुभयो ।
यसैगरी समापन काय मका अ य , ध यवाद ापन गनुहँदै अदातल ित जनताको स मान
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जका माननीय मु य छ, यसैले भाषामा पिन शु ताको अपे ा रािख छ
यायाधीश ी बमकुमार े ले यो दईु िदनको काय म भ नुहदँ ै सहभागी मत सव णमाफत सहभागीह ले
अझ छोटो महसस
ु ावह लाई स बोधन गद आगामी िदनमा
ु भयो, यसलाई अझ लामो बनाउन िदनभु एका सझ
पाए उपयोगी ह यो भ नेतफ आयोजकको यान यस तािलमलाई अ प र कृत बनाइने छ भ नभु यो ।
दईु िदनस म स चािलत उ काय ममा
जानेछ भ ने कुरा सङ् के त गनभयो
ु । कानूनी स दभ र
कानूनी पाटोलाई नछोडी सरल र सरस भाषाको योग पनरु ावेदन अदालत, नेपालग ज र बाँके तथा बिदया
अब यस तािलमका सहभागीबाट हने अपे ासमेत िज ला अदालतमा कायरत इजलास अिधकृत,
क यटु र अपरेटरह तथा फै सला लेखनमा संल न
गनभयो
ु ।

िश ण काय ममा िश ण िदनहु दँ ै भाषािवद् ी रामच फुयाल र िश ाथ ह ।
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कमचारीह लगायतको उपि थित रहेको िथयो । १८. ी िशवराम आचाय, नायब सु बा, बाँके िज ला
अदालत
िश ण काय मका सहभागीह िन नबमोिजम िथए :
१९. ी बालाराम िघिमरे, नायब सु बा, बिदया िज ला
अदालत
िश ण काय मका सहभागीह
१. ी शंकर साद अिधकारी, शाखा अिधकृ त, २०. ी देवे देवकोटा, नायब सु बा, बिदया िज ला
अदालत
प.ु वे.अ., नेपालग ज
२. ी वीरे काश खड् का, शाखा अिधकृत, २१. ी मीन साद शमा, नायब सु बा, बिदया िज ला
अदालत
प.ु वे.अ., नेपालग ज
३. ी दामोदर रे मी, शाखा अिधकृ त, प.ु वे.अ., २२. ी राम साद सवु ेदी, नायब सु बा, बिदया
िज ला अदालत
नेपालग ज
४. ी जनक साद शमा, शाखा अिधकृत, प.ु वे.अ., २३. ी काश खड् का, नायब सु बा, बिदया िज ला
अदालत
नेपालग ज
५. ी ठाकुर साद पौडेल, शाखा अिधकृ त, २४. ी िजते साद गु ा, क युटर अपरेटर, बिदया
िज ला अदालत
प.ु वे.अ., नेपालग ज
६. ी तीयानाथ उपा याय, शाखा अिधकृत, २५. ी मोहन घत मगर, बाँके िज ला अदालत
२६. ी उ वलदेव रावल, बाँके िज ला अदालत
प.ु वे.अ., नेपालग ज
७. ी सुमन पा डे, शाखा अिधकृ त, प.ु वे.अ., २७. ी दीनमिण योगी, बाँके िज ला अदालत
२८. ी नरे साद ल सार, बाँके िज ला अदालत
नेपालग ज
८. ी िवजयाल मी रावल कुँवर, प.ु वे.अ., २९. ी िसजना पौडेल, बाँके िज ला अदालत
३०. ी गंगा िसंह, बाँके िज ला अदालत
नेपालग ज
३१. ी शु मा शाह, बाँके िज ला अदालत
९. ी रमा े , प.ु वे.अ., नेपालग ज
३२. ी गणेश रजाल, बाँके िज ला अदालत
१०. ी म जु े , प.ु वे.अ., नेपालग ज
३३. ी बलराम िव , बाँके िज ला अदालत
११. ी अमृता रजाल, प.ु वे.अ., नेपालग ज
१२. ी रामच साद साह रौिनयार, प.ु वे.अ., ३४. ी िवकास िव म िसंह, बाँके िज ला अदालत
३५. ी िपता बर अिधकारी, बाँके िज ला अदालत
नेपालग ज
३६. ी वाङलामा छुमी, बाँके िज ला अदालत
१३. ी हेमराज ितिमि सना, प.ु वे.अ., नेपालग ज
३७. ी िवनोद महतो, िड ा, बिदया िज ला अदालत
१४. ी रिव खड् का, पु.वे.अ., नेपालग ज
१५. ी िललाधर िघिमरे, नायब सु बा, प.ु वे.अ., ३८. ी आरती चपाई, िड ा, बिदया िज ला अदालत
३९. ी जयबहादरु डाँगी, िड ा, बिदया िज ला
नेपालग ज
अदालत
१६. ी कमल िसंह ठकुरी, नायब सु बा, बाँके िज ला
४०. ी एकराज कोइराला, िड ा, बिदया िज ला
अदालत
अदालत
१७. ी देवबहादरु सनु ार, नायब सु बा, बाँके िज ला
अदालत
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, वैशाख - २
भने थानीय मेलिमलापकता ी िव णु पोखरेलले
तुत गनुहँदै मेलिमलापका सम या
बाँकेमा मेलिमलापस ब धी अ तरि या काय म अक कायप
र समाधानका प ह मािथ िव ेषण गनुभएको िथयो
सपन
भने मेलिमलापस ब धी सरोकारवालाह को भूिमका
२०७३ साल वैशाख ३० गते मेलिमलाप िवषयको कायप मेलिमलाप प रषदका
् कायालय
प रषदको
ु
् आयोजनामा बाँके िज लामा ि याशील मुख ी अशोककुमार े ीले तुत गनभएको
समाजसेवी, मेलिमलापकता, कानून यवसायी, िथयो ।
उि लिखत कायप ह मािथ बाँकेि थत
नाग रक समाज, िज ला तरीय मेलिमलाप अनगु मन
सिमितका सद यलगायत क रब ५० जनाको मेलिमलापस ब धी अनगु मन सिमितका संयोजक
सहभािगतामा मेलिमलापस ब धी एक िदवसीय माननीय िज ला यायाधीश ी िव णु साद
अ तरि या काय म स प न भयो । सव च कोइराला, अिधव ाह , समाजसेवीह लगायतका
िथयो भने
अदालतका माननीय यायाधीश तथा मेलिमलाप िट पणीकताह ले िट पणी गनभएको
ु
तुतकता
प रषदका
ी बै नाथ उपा याय यूको वहाँह को िज ासाको जवाफ कायप
् अय
अ य तामा उ काय म बाँके िज ला अदालत, र स को अ य ता गनुहने पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जका माननीय मु य यायाधीश ी बमकुमार
नेपालग जको सभाहलमा स प न भएको िथयो ।
सो
अ तरि या
काय ममा े तथा सव च अदालतका माननीय यायाधीश
ी बै नाथ
मेलिमलापस ब धी अवधारणा िवषयमा बाँके तथा मेलिमलाप प रषद्का अ य
िज ला अदालत, नेपालग जका े तेदार ी उपा याय यूले िदनुभई काय मको समापन भएको
द डपािण शमाले काय म ततु गनुभएको िथयो िथयो ।

सव च अदालतका माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
मेलिमलापस ब धी अ तरि या काय ममा सहभागीह का साथ
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