साउन

–१

पाि क काशन
वष २५, अङ् क ७

२०७३, साउन १–१५

पूणाङ्क ५७७

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड

फोन न.
न. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
४२६२३९८, ४२६२८०१,
४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५१२ (स पादन),
पादन), २५११ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )

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

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 ा ी ख बबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, 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
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
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
कायालय 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
पूण इजलास
६
संयु इजलास
१४
इजलास नं. १
१५
इजलास नं. २
५
इजलास नं. ३
१३
इजलास नं. ४
३
इजलास नं. ५
३
इजलास नं. ६
४
इजलास नं. ७
४
इजलास नं. ८
२
एकल इजलास
२
ज मा
७१

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, साउन – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठेगाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसूची
.सं.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

वीरे

िवषय
प /िवप
पृ
पण
१-७
ू इजलास
लटु िपट हक पु य साद लइु टँ ेलसमेत िव.
कायम सिु म ादेवी पा डे
हरी धान कायालय, न साल
र ऐजनको कानून शाखाको
उ ेषण
तफबाट ऐ.का हरी महािनरी क
िव. िव ाधर अिधकारी
अपवू
खितवडासमेत िव.
परमादेश /
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
ितषेध
कायालय, िसंहदरबारसमेत
अिधव ा काशमिण शमासमेत
उ ेषण िव.
धानम ी
तथा
मि प रषदको
् कायालयसमेत

8.

पा डेय िव. अि तयार

परमादेश दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
टङ् गाल, काठमाड समेत
बाल

9.

नेपाल सरकार िव. दीपक सदा

िब याँई
(जबरज ती
करणी)

10.

11.

12.

अदालतको प कुमार मेघासी (शाह) िव.
अवहेलना सरु े मान महजनसमेत
जबरज ती नेपाल सरकार िव. खेम खवास
करणी
डाँका

भ ने खेमलालसमेत
नेपाल सरकार िव. महे सोनार
ठाकुरसमेत
प कुमार मेघासी शाह िव.

संयु इजलास
७-१७
शा त अ वाल िव. काठमाड
ब दी
िज ला अदालत बबरमहल,
य ीकरण
काठमाड समेत
कत य नेपाल सरकार िव. यामबहादरु
यान झाँ समेत
िभमे कुमार गोयल िव.
आ त रक राज व कायालय,
उ ेषण
काठमाड े नं.२ बबरमहल,
काठमाड समेत

13.

उ ेषण /
परमादेश

यिु नभसल फाइना स िलिमटेड
(िव ीय सं था) धान कायालय,
िस ाथ

भवन

काि तपथ,

काठमाड समेत
14.

15.

i

अदालतको णयराज

आचायसमेत

िव.

अवहेलना सूय साद िसलवालसमेत
उ ेषण / कृ ण साद

देवकोटा

परमादेश दगु ा साद आचाय

िव.

16.

17.

18.

उ ेषण / रामच

ठाकुर वडहीसमेत िव.

परमादेश पनु रावेदन अदालत, जनकपरु
ाचार
परमादेश

20.

21.

22.

उ ेषण

26.

पदम साद अिधकारी िव. नेपाल
सरकार
जीवनबाबु

िव. वैदशे िक
े

27.

१७-२८

िव णक
ु ु मार

िव.
े

उ ेषण / भाइकाजी ितवारी िव. चतभु ज
ु

28.

परमादेश भ समेत
सरब रया

परमादेश सोिभत साद गु ा

29.

िव.

िनषेधा ा महानगरीय

हरी

प रसर,

30.

मानबहादरु पा डे िव. महानगरीय
िनषेधा ा

हरी

भाग

कपन,

31.

काठमाड समेत
25.

करणी

ाचार

खाँ

उ ेषण / िज ला

िवकास

परमादेश कायालय,

सिमितको
लमजङ
ु ,

बेसी ँसहरसमेत

लिलतपरु समेत
24.

जबरज ती नेपाल सरकार िव. मोह मद बसर

परमादेश हेमबहादरु थापा
आिशषकुमार खड् कासमेत िव.

23.

काटी

श भु साद िघिमरेसमेत िव.

िव.

पोखरेलसमेत

वन पैदावार सनु वु ार
ओसारपसार

गृहम ालयसमेत

िनषेधा ा / ओमह र

रकम िदलाई
अिनयिमत नेपाल सरकार िव. राजे

रोजगार िवभाग, काठमाड

िनषेधा ा / सोमनी

पाउनु पन राजेशकुमार सराफसमेत
भराई पाउँ

इजलास नं.१
19.

क पनीले कमलनारायण कणसमेत िव.

लोकबहादरु देउबा िव. नेपाल
32.

सरकार

ii

ब दी
य ीकरण
उ ेषण /
परमादेश

गौरीमाया िघिमरे िव. कारागार
कायालय,

जग नाथ

देवल,

काठमाड समेत
भोजराज पा डे िव. नेपाल िव तु
ािधकरण,

र नपाक,

काठमाड समेत

उ ेषण / गोब नलाल नकम समेत िव.
परमादेश कमला नकम समेत

इजलास नं. २
मू य
33.

अिभवृि

२८-३१

43.

टङ् कमिण शमा िव. स जय
चोखनी

44.

कर
34.

35.

36.

37.

39.

40.

41.

42.

यान

जबरज ती राजु पराजल
ु ी िव. नेपाल सरकार
करणी
ल मी काश सेनासमेत िव.
नेपाल सरकार

46.

परमादेश

श भु कुिसयैत यादव िव.
नारायणी िम

िव.

47.

िनषेधा ा

बचाईराम चमारसमेत
सक
ु नीदेवी चमैन

िव.

नेपाल सरकार िव. रीनाकुमारी

48.

िनषेधा ा / िव णक
ु ा त यादवसमेत
परमादेश च शेखर साफ समेत

िव.

49.

हक कायम

लागु औषध रामराज मो ान िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार
लागु औषध िम ादेवी

भ डारीसमेत

(अिफम) नेपाल सरकार

कत य

रायसमेत
३१-४०

िनरज खाती िव. नेपाल सरकार

यान
50.

लागु औषध िवजय साह रौिनयारसमेत िव.
खैरो हेरोइन नेपाल सरकार
िनणय दता
बदर

51.

ततु लाल े िव. खशु बु सरकार
े

52.

उ ेषण / स जयकुमार के .सी.समेत िव.
परमादेश ल मणकुमार िब.सी.समेत
उ ेषण

सरकार

कत य
यान

ाउन सगु र

ाचार

रामबहादरु कापर िव. नेपाल

45.

लागु औषध अनपु गु ङ िव. नेपाल सरकार

इजलास नं. ३
38.

कत य

िहरालाल रजक िव. िज ला
53.

िश ा कायालय, स रीसमेत

iii

धमनारायण महजनसमेत िव.
ल मीनारायण महजन

इजलास नं. ४
४०-४२
कत य नेपाल सरकार िव. भु माझी
यान
कत य
यान
कत य
यान

नेपाल सरकार िव. कालु तामाङ
(लामा)
नेपाल सरकार िव. साते काजी
भ ने नरभपु ाल राई

इजलास नं. ५
४२-४३
ओमराज ह रजनसमेत िव.
अंश
भेषराज ह रजनसमेत

54.

कत य

ेम वली िव. नेपाल सरकार

यान

61.

इजलास नं. ६

४३-४५

िव णक
ु ु मार े िव. भिू मसधु ार
55.

उ ेषण तथा

यव था

62.

म ालय,

56.

57.

58.

यान
कत य

63.

गु ङ

64.

नेपाल सरकार िव. िशवलाल शमा
65.

४५-४८

66.

हेट डासमेत
60.

िनषेधा ा महानगरीय

नेपाल सरकार िव. लिलत भ ने
सूया दयाल
४८-४९

नेपाल सरकार िव. िबनोद थापा

साइकल
उत ेषण / पृथान याङतान िव. कारागार
परमादेश कायालय, न खु लिलतपरु समेत

उ ेषण

४९-५२

िवजय िसंह िसजापित िव. याय
प रषद् काठमाड समेत
दीपक िव म िम िव. माननीय

उ ेषण िव. मकवानपरु िज ला अदालत,
िभम साद

अनामनगर, काठमाड समेत

एकल इजलास

यान
अि मर भ ने मीनबहादरु ब नेत

59.

यान

कायालयसमेत िव. म अदालत,

चोरी

नेपाल सरकार िव. मनबहादरु

इजलास नं.७

कत य

मोटर

राजदेव मंडल िव. नेपाल सरकार

यान
कत य

परमादेश

इजलास नं.८

िसंहदरबार, काठमाड समेत
कत य

उ ेषण /

नेपाल रेड स सोसाइटी के ीय

उ ेषण रा पितको

कायालय,

शीतलिनवास, काठमाड समेत
हमागाई ं
हरी

िव.
प रसर,

हनमु ानढोका, काठमाड समेत

iv

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, साउन - १
सो ज गामा हक भएको भनी स झन निम ने ह छ ।
पूण इजलास
वादी दाबीको ज गामा त कालीन नगरप चायतको
टाउन लािनङको योजनाअनस
ु ार सावजिनक पमा
१
योग गन गरी रािखएकोमा सो सावजिनक ज गा
स. . या. ी रामकुमार साद शाह, मा. या. ी त काल चिलत कानूनबमोिजम कसैको नाममा दता
सुशीला काक र मा. या. ी बै नाथ उपा याय, गन निम ने गरे पिन बदर हने कृ ितको ज गा रहेको
०६६-NF-०००८, लटु िपट हक कायम, पु य साद छ । िववािदत ज गामा हाल दगु ा भगवतीको मि दर,
लुइँटेलसमेत िव. सुिम ादेवी पा डे
िशव मि दर, पानीको धारा, िपपलको खसिहतको
सावजिनक पमा योगमा रहेका देवी चौतारा र सावजिनक क ची बाटो रही सावजिनक
देवताका मि दर, धारा, चौतारा र बाटो ज ता उपयोगमा रहेको र वादीले ा गरेको परदाता असफ
सावजिनक िहतको ज गा सावजिनक िहतको लािग साह रौिनयारको वैधािनक ोतको अभावमा वादीको
मा नगरपािलकाले उिचत ब दोब त र ब धस म िनजी हक भोग भ न िम ने नदेिखँदा लटु िपटतफको
गन पाउने हो तर यि िवशेषको हक थािपत हने गरी मूल दाबी नपु ने ठहर्याई यसबाट उठाएको हक
नगरपािलकाले हक र वािम वको हक ह ता तरण गन कायम मु ाबाट हक कायम हने ठहर गरेको यस
स ने देिखएन । सावजिनक उपयोगमा योग भइरहेको अदालत संयु इजलासको िमित २०६२।५।१३ को
य तो ज गा कुनै यि िवशेषका नाममा दता भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ फै सला उ टी भई वादी
भए पिन वतः बदर हन जाने हँदा वादीले राजीनामा दाबी नपु ने ।
गरी िलएको भनेको किथत िलखतको ोत परदाता इजलास अिधकृ तः दीपक ढकाल
असफ साहको दता नै वैधािनक नदेिखएबाट यसबाट क यटु रः अिमरर न महजन
िसिजत ग रएका वा ह ता तरण ग रएका िलखतसमेत इित संवत् २०७१ साल पुस २४ गते रोज ५ शभु म् ।
वतः कानूनी मा यतािबहीन िलखत हँदा वादीले ा यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
गरेको भनेको िमित २०३९।५।३ को िलखत वैधािनक आदेश भएका छन्:
नभएबाट दाबीको ज गामा वादीको हक कायम हन
 ०६६-NF-०००९, िनषेधा ा, पु य साद
स ने ि थित नरहने ।
लइु टँ ेलसमेत िव. सिु म ादेवी पा डे
१९९८ सालमा नगर योजना तयार गदा नै
 ०६६-NF-००१०, परमादेश, पु य साद
सावजिनक योजनका लािग छुट्याइएको िववािदत
लइु टँ ेलसमेत िव. लखन साह हलवु ाई
ज गा त कालीन राजिवराज नगरप चायतबाट
२
२०३१।९।१५ मा असफ साह रौिनयारका नाउँमा स. . या. ी क याण े , मा. या. ी बै नाथ
दता गन िनणय गदा वीकृ ितको लािग त कालीन ी ५ उपा याय र मा. या. ी देवे गोपाल े , ०६८को सरकारमा पठाउने भ ने उ लेख भई सोहीबमोिजम NF-०००६, उ ेषण, हरी धान कायालय,
िमित २०३१।१२।७ मा समथनका लािग लेखी न साल र ऐजनको कानून शाखाको तफबाट ऐका
पठाएकोमा त कालीन ी ५ को सरकारबाट वीकृ ित हरी महािनरी क िव. िव ाधर अिधकारी
भई नआउँदै तहतह हक ह ता तरण ग रएको र
क ताक ता मु ा सरकार वादी भई च न
हालस म पिन वीकृ ित ा गन नसके को अव था स ने रहेछन्, सरकार वादी भई च ने मु ामा सरकारी
छ । दाता तथा परदाताले नै िलएको हक प का भई विकलको के क तो भूिमका रहने हो र िनवेदकउपर
नसके को अव थामा िनजबाट ा गन यी वादीको लगाइएको अिभयोगस ब धी मु ा सरकार वादी भै
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च ने मु ा हो होइन भ नेस ब धमा िव ेषण गरी अिभयोगप मा उ लेख भएको देिखँदैन । हरी ऐन,
िन कषमा पु नपु न भएकोले त स ब धी संवैधािनक र २०१२ मा रट िनवेदकउपर लगाइएको दफा ३४
कानूनी यव थाको िववेचना गनु उपयु हने देिखन को अिभयोगस ब धी मु ा सरकार वादी भै च ने
आयो । त काल बहाल रहेको नेपाल अिधरा यको भ ने कुरा उ लेख भएको देिखँदैन । यसैगरी हरी
संिवधान, २०४७ को धारा ११० को उपधारा (२) ऐन, २०१२ अ तगतको कसरु स ब धी मु ालाई
मा “नेपाल सरकारको हक िहत वा सरोकार िनिहत सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १ र
रहेको मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको मातहतका २ मा समेिटएको नदेिखनक
ा
साथै
हरी
ऐन,
२०१२
ु
अिधकृ तह बाट ी ५ को सरकारको ितिनिध व को दफा ३४ अ तगतको कसरु स ब धी मु ालाई
ग रनेछ । कुनै अदालत वा याियक अिधकारीसम सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को
ी ५ को सरकारको तफबाट मु ा चलाउने वा
मसङ् या ३६ र अनुसूची २ को मसङ् या १०
नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन अिधकार बमोिजम नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना
महा यायािधव ालाई हनेछ” भ ने यव था रहेको कािशत गरी नेपाल सरकार वादी भै च ने भनी तोके को
देिख छ । य तै सोही धाराको उपधारा (५) मा भ ने पिन देिखन आएको छै न । यस कार िवप ी रट
महा यायािधव ाले उ धाराबमोिजम िनजको काम, िनवेदकउपर लगाइएको हरी ऐन, २०१२ को दफा
कत य र अिधकार मातहतका अिधकृ तलाई सु पन ३४ सँग स बि धत कसरु स ब धी मु ा सरकार वादी
स ने यव थासमेत ग रएको देिख छ । नेपालको भै च ने भनी वयं उ ऐन, सरकारी मु ास ब धी ऐन,
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ को २०४९ को अनस
ु ूची १ र २ तथा अ य कुनै कानूनी
उपधारा (२) र (६) तथा वतमान नेपालको संिवधानको ावधानले प पमा यव था गरेको नदेिखँदा रट
धारा १५८ को उपधारा (२) र (७) मासमेत सोही िनवेदकउपर दायर ग रएको उ मु ा नेपाल सरकार
यव थासँग िम दोजु दो यव था समावेश ग रएको वादी भै च न स ने अव था देिखन नआउने ।
पाइ छ । उि लिखत सािबक र वतमान संवैधािनक
उि लिखत आधार कारणबाट िवप ी
यव थाअनस
ु ार कुनै अदालत, याियक िनकाय िनवेदकउपर लगाइएको मु ा सरकारी मु ास ब धी
वा अिधकारीसम नेपाल सरकारको तफबाट मु ा ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १ र २ िभ नपरेको, उ
चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय ऐनको दफा ३१ ले पिन नसमेटेको अव थामा हरी
गन अिधकार महा यायािधव ा वा िनजले अिधकार धान कायालयको प ले नेपाल सरकार वादी भनी
यायोजन गरेको मातहतको सरकारी विकललाई सरकारी विकलको िनणयबेगर हरी नायब उपरी कले
मा हने प पमा देिखन आउने ।
दायर गरेको मु ा काननू बमोिजम अिधकार ा िनकाय
िवप ी रट िनवेदक उपर हरी ऐन, २०१२ वा पदािधकारीले दायर गरेको भ न िम ने नदेिखँदा
को दफा ३४ को ख ड (ग),(घ) र (छ) बमोिजमको गैरकानूनी अिभयोजनका आधारमा मु ाको सुनुवाई गरी
कसरु मा हरी धान कायालयको प ले ी ५ को िवप ी िनवेदकलाई एक वष कै दसमेत हने ठहर्याएको
सरकार वादी भनी हरी धान कायालय कानून म यमा चल े ीय हरी िवशेष अदालतको िमित
शाखाका हरी नायब उपरी क िभ मका त अयालले २०६१।१।२ को फै सला र सोलाई सदर गन गरेको
सरकारी विकलको िनणय िबना नै म यमा चल े ीय के ीय हरी िवशेष अदालतको िमित २०६३।३।१२
हरी िवशेष अदालतसम अिभयोगप दायर गरेको को िनणयसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
देिख छ । िनजले के कुन कानूनले िदएको अिधकार ठहर्याएको यस अदालतको संयु इजलासको िमित
योग गरी अिभयोगप दायर गरेको हो सो कुरा उ
२०६६।८।९ को फै सला मनािसब देिखँदा सदर
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हने ठहछ । िनवेदक िवप ीको िनवेदन िजिकर पु न िसिजत दािय वह परु ा गन नेपालले नेपालको
नस ने ।
अ त रम संिवधान, २०६३, यातनास ब धी ितपूित
उपयु बमोिजम यस अदालतको संयु
ऐन, २०५३, छापाखाना तथा काशनस ब धी ऐन,
इजलासबाट भएको फै सला सदर हने ठहरे पिन २०४८ लगायतका अ य ऐनह मा संवैधािनक तथा
हरी ऐन, २०१२ अ तगतका कसरु स ब धी मु ा कानूनी यव था गरेको देिखन आउने ।
चलाउने वा वादी कायम गनस ब धमा प कानूनी
ित ाप ारा िसिजत दािय वह पूरा गन
यव थाको अभाव देिखन आएकोले सोस ब धमा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २४ ले
प र पया कानूनी यव था हन ज री देिखएकोले यायस ब धी हक याभतू गरेको छ । धारा २४(२)
त स ब धमा अिवल ब थप प कानूनी यव था गनु (५), (९) ले यव था गरेको प ाउ गनुको कारण
भनी धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय र गृह जानकारी पाउने र कानून यवसायीबाट मु ा पपु
म ालयका नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी हने । गन हक, िनद िषताको अनमु ान र व छ सनु वु ाइको
इजलास अिधकृ तः स तोष साद पराजल
हकको याभूित भएकोमा उ हकह को उपभोग
ु ी
क युटरः रामशरण ितिमि सना
गनबाट बि चत ग रएको वा उपभोग गन नै नपाएको
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शुभम् । भ ने िनवेदकको भनाइ होइन, मा प ाउप ात्
३
सावजिनक करण ग रनु ित ाप र संिवधान
मा. या.
ी सुशीला काक , मा. या. ी द हकको उ लङ् घन हो भनी दाबी ग रएको
गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी जगदीश शमा छ । सावजिनक करणको िवषय कानून यवसायीबाट
पौडेल, ०६८-WF-०००५, परमादेश / ितषेध, मु ा पपु गन हक, िनद िषताको अनमु ान र व छ
काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा सनु वु ाइको हकसँग जोिडएको भ ने िनवेदकको
नं. ९ ि थत ल टुडे टस सोसाइटी, काठमाड को तकस म हो तर उ हकह िनवाध पमा योगको
अि तयार ा अपूव खितवडासमेत िव. धानम ी बि चती भ न नस नबु ाट िनवेदकह को कोरा क पना
तथा मि प रषद्को कायालय, िसंहदरवारसमेत
मा हो भ न सिकने ।
कसैलाई पिन यातना िदइने वा ू र,
यि को सावजिनक करणले
वछ
अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजाय सनु वु ाईमा ितकूल असर परेको भ नेसमेत िनवेदन
नग रने, अिभयु ह लाई अपराधीह बाट अलग दाबी रहेको छ । येक यि ले व छ सनु वु ाइस ब धी
रािखने र सजाय नपाएका यि ह को हैिसयतले अिधकार ा गन भएकोले सावजिनक करणले
ितनीह को अव था सहु ाउँदो पृथक यवहार ग रने, याियक िनकाय पिन पवू ा ही ब दछ भनी शङ् का
दोषी मािणत नभएस म िनद ष मािनने र आ नो य गनु उिचत होइन । संिवधान, काननू तथा
ितर ाथ कानून यवसायी िनयु गन सिकने गरी यायका मा य िस ा तबमोिजम याय स पादन हने
यि लाई अिधकार दान गरेको देिखन आयो । प ाउ हँदा कुनै अमुक सूचनाबाट याियक िनणयमा असर
यि लाई सावजिनक करण गनु पिन उ ित ाप ले पन वा याियक िनणय भािवत हने भनी याियक
दान गरेको हकमा ितकूल असर पनु हो भ ने दाबी वत ताको मू य मा यतामािथ नै शङ् का य गरी
छ । तर िनवेदकले दाबी गरे ज तो प ाउस ब धी गलत धारणा बनाउनु मनािसब नहने ।
सूचना स चार मा यमबाट सावजिनक करण नग रने
आम स चार मा यमले काशन र सारण
ितब ताका िवषयमा ित ाप को उ धाराह मा गरेको िवषयसमेतलाई िनवेदकह ले चनु ौती िदएको
कुनै यव था भएको देिखन आएन । ित ाप ारा देिख छ । आम स चार मा यमले कुनै पिन िवषयको
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काशन र सारण गदा सवसाधारण जनताको काय सारण र काशन गरेकोस ब धमा पीिडत
सदाचार, नैितकता, सामािजक मयादामा आघात पन प ले कानूनी माग अवल बन गन स ने नै हँदा िनवेदन
जाने िवषयव तु काशन गन नपाइने गरी छापाखाना माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी गनु पन अव था
तथा काशनस ब धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ङ) ले नदेिखएको हँदा २०५९ सालको रट नं. २७२९
िनषेध गरेको देिख छ । िनषेध गरेको कुरा आम स चार खारेज हने ठहर गरी िमित २०६२।११।२६ मा कायम
मा यमले काशन र सारण गरेमा सोही ऐनको दफा भएको िलङ िमलेको नदेिखँदा उ िलङ कायम
२७ मा सजायको यव था भएपिछ िनवेदकह ले माग हने ठहछ । उ िलङसँग असहमित य गरेको यस
गरेको िवषयका स ब धमा काननू ी यव था भैरहेको अदालतको संयु इजलासको िमित २०६८।१।१९
हँदा कानूनले िनषेध गरेको य तो कायको स ब धमा को िलङसँग यो इजलास सहमत हन नसके कोले
पीिडत प ले कानूनी माग अवल बन गन नस ने भ ने उ िमित २०६८।१।१९ को िलङ कायम नहने
देिखन नआउने ।
हँदा संवैधािनक हक हनन् भएको भनी िनवेदकह ले
प ाउ
यि को सावजिनक करणले माग गरेको िवषयमा मौजदु ा कानूनह ले नै उपचारको
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ यव था गरेको हँदा मागबमोिजम आदेश जारी गनुपन
ले याभूत गरेको वत ताको हकमा ितकूल असर अव था नदेिखएबाट तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
परेको भ ने दाबीतफ िवचार गदा िहरासत वा थुनामा इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
रहेका यि का हकमा िनजह लाई गनपन
ु मानवोिचत क यटु र: िवके श गुरागाई
यवहारसँग वत ताको हकको िवषय जोडी िनवेदन इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभु म् ।
गरेको देिख छ । कुनै पिन यि फौजदारी कसरु मा
४
िहरासतमा वा थुनामा रहेको अव थामा अ यि को मा. या. ी सुशीला काक , मा. या. ी गोिव दकुमार
भ दा िनजको वैयि क वत ता के ही हदस म उपा याय र मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल,
िनयि त हन पु न जाने हँदा वैयि क वत तालाई ०६८-WO-००८२, उ ेषण, अिधव ा काशमिण
असीिमत, अिनयि त, पूण र िनरपे हकको पमा शमासमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
हण गन िम ने नहने ।
कायालयसमेत
अनस
हरेक खानीको उ खनन् गन िनि त आयु
ु धान, तहिककात वा मु ा पूप को
िनिम िहरासतमा वा थनु ामा रहेका यि लाई ह छ । यसैले खानी स चालनको लािग अनमु ित दान
शारी रक वा मानिसक यातना िदइने, अमानवीय वा गदा नै समायाविध िकटान गन खानी ऐन, २०४२ र
अपमानजनक काय भएमा नेपालको अ त रम संिवधान, िनयमावलीको यव था बोधग य नै छ । साथै खिनज
२०६३ को धारा २६(२) मा भएको यव था बमोिजम स पदाज तो रा यको टीको पमा रहेको िवषय
यातनास ब धी ितपूित ऐन, २०५३ को दफा ६(१) िनर तर पमा एउटै यि लाई िदइरहनु र पाइरहनु
ले उपचारको यव था गरेको र सवसाधारण जनताको पन भ ने कुरा पिन यायोिचत छै न । िवप ी उ ोगको
सदाचार, नैितकता, सामािजक मयादामा आघात पन िलिखत जवाफ हेदा तुत उ ोगले राणा कालदेिख
जाने िवषयव तु काशन गन नपाइने गरी छापाखाना नै गोदावरी पहाडमा माबलको िनर तर उ खनन् गरेको
तथा काशनस ब धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ङ) भ ने देिख छ । यस िहसाबले पिन यो माबल उ ोगले
ले िनषेध गरेको र उ िनषेध गरेको कुरा आम स चार १०० वष नाघीसके को देिख छ । अिहलेका िवप ीले
मा यमले काशन र सारण गरेमा सोही ऐनको दफा उ ोगको वािम व िलएको पिन ितस वष भइसके को
२७ ले सजायको यव था गरेको हँदा िनषेध गरेको भ ने देिखएको छ । यसरी एउटै यि लाई लामो
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समयस म र यो पिन अदालतमा मु ा परी िववाद भाव पान वा िवनास गन ि याकलापले िनर तरता
खडा भइरहेको अव थामा यसलाई छली उ ोगको पाउन नहने ।
याद थप गरेको देिखँदा य तो कायलाई उिचत मा न
जसरी हामी कुनै िवकास वा आिथक लाभका
नसिकने ।
िनिम हा ा िहमाल र पहाडह भ काउन तथा समु
जैिवक िविवधता र वातावरणमा ास पान पनु कुरा गन स दैन , यसरी नै जैिवक िविवधताको
कुनै उ ोग स चालन गन िदने वा ब द गन भ ने मू यलाई माबल वा रोडा ढुङ्गासँग साट् न सिक न ।
िवषयमा रा यका यव थािपका र कायपािलका गोदावरी े को धािमक र सां कृ ितक स पदा, जैिवक
तथा कायपािलकाअ तगतका िनकायह िबच िविवधता, लोप हने अव थामा रहेका चराचु ङ् गी,
फरकफरक धारणा रहेको पाइयो । यसबाट रा यको पतु ली, वन पित, पा रि थितक य णाली तथा
वातावरण र जैिवक िविवधता संर णस ब धी नीित ाकृ ितक सौ दयताको कुनै मू य छै न । य ता अमू य
दरो र भावकारी पमा काया वयन नभएको ट ाकृ ितक स पदाह सदु रु पु तास मका लािग
ह छ । यिद राि य मह वको य तो िवषयमा रा यका संर णीय र सङ् हणीय हँदा माबल होइन सनु वा िहरा
िनकायह िबच नै वाथको
ह छ भने यसको नै पाइ छ भने पिन गोदावरीज तो जैिवक िविवधताको
लाभ रा यले नभई अ कसैले उठाउने कुरा िनि त स जीवनी पहाड भ काउने कुरा त परै जावस् खो न
छ । यसैले वातावरण ज तो संवेदनशील िवषयमा पिन नपाइने ।
रा यको एउटै साझा धारणा हन अिनवाय छ । य तो
गोदावरी माबलको तफबाट उपि थत िव ान्
मह वपूण िवषयमा संसद् तथा सरकारकै एउटा काननू यवसायीह ले उ ोगले पिन यवसाय गन
िनकायको एक थरी धारणा र अक िनकायको अक हकलाई कानूनबमोिजम उपभोग गन पाउनपु छ र
ि कोण रहनु तथा उ ोग खो ने र ब द गन िवषयमा यो ब द गदा ितपूितको यव था हनपु छ भ ने
लुकामारी भैरहनु शोभनीय नदेिखने ।
कुरा उठाउनु भएको पाइयो । तर उ िवषयव तक
ु ो
कृ ितका हरेक िसजना वा व तक
ु ो अि त व िन पण गन उपयु थलो तुत रट िनवेदन
रिहरहनमु ा आ-आ नै ाकृ ितक कारण र मह व होइन । यसबारेमा कानूनबमोिजम दाबी गन र उपचार
ह छ । हरेक व तक
ु ो पृथकपृथक मू य र मा यता िलन उ ोग स म नै रहेकोले यो रटबाट उ
रहेको ह छ । कसैको िनिहत उ े य वा आिथक िवषयव तक
ु ो िन पण गन निम ने ।
वाथका िनिम कृ ितको आधारभूत मू य मा यता
िवप ी गोदावरी माबलले ित यूनीकरणका
भ काउने कुरा वीकाय हन स दैन । कृ ितको के ही उपायह अवल बन गरेको भ ने पिन
पिहचान र अि त वसँग जोिडएर रहेका हावा, पानी, देिख छ । तर उ ोग अवि थत गोदावरी े को
वनजङ् गल र जैिवक िविवधता ज ता िवषयह कुनै उि लिखत जैिवक, भौगोिलक र भूगिभक मह वले
एक पु ता मा का लािग बनेका होइनन् । ितनको कुनै गदा सधु ारका यासह िफका सािबत भएका
पिन बहानामा यीकरण हन िदनु हँदैन । िवकासको देिख छन् । साथै सो े को माबलको गणु तर तथा
नाममा कृ ित तथा यसका अवयवह को आधारभूत भ डारण रा ो नभएको, थोरै माबल िनका न बढी
व प वा मा यता समा गन छुट कसैलाई पिन मा ामा ढुङ्गा उ खनन् गनुपन र िवप ी उ ोगले
हँदैन । कृ ितले िदएका उपहारको मू यसँग िवकासका माबलभ दा पिन ढुङ्गा उ ोगका पमा काम
ि याकलापले िदने लाभको तल
ु ना हन स दैन । यसैले ग ररहेको भ ने देिखएको छ । िवप ी उ ोगले दान
भौितक िवकासका ि याकलापबाट कुनै ठुलै लाभ हने गरेको सीिमत रोजगारी र बझ
ु ाएको राज वको तुलनामा
रहेछ भने पिन कृ ित र वातावरणलाई नकारा मक पयावरणीय ि कोणबाट अित संवेदनशील सो े मा
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परेको ित अपुरणीय देिखएको हँदा यसको संर ण
सालस म थ ने गरी िवप ी खानी तथा भूगभ
गनु नै मानव समदु ायको बृहत् िहतको लािग अप रहाय
िवभागबाट िमित २०६७।९।२३ मा भएको
भएकोले िवकासका ि याकलापह अिघ बढाइरहनु
िनणय र सो स ब स पूण कामकारवाही
कुनै पिन ि कोणबाट यायोिचत नदेिखने ।
उ ेषणको आदेश ारा बदर ह छ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
(ख) फूलचोक गोदावरी े को जलवाय,ु जैिवक
धारा १२(१) ले स मानपूवक बाँ न पाउने हक र धारा
िविवधता, ाकृ ितक सौ दय, भौगोिलक र
१६(१) ले व छ वातावरणमा बाँ न पाउने हकलाई
भौगिभक अव था, पा रि थक य णाली
मौिलक हककै पमा राखेको देिख छ । वातावरण
र ऐितहािसक, धािमक, सां कृ ितक
व छ रा न जैिवक िविवधता संर ण गद स तिु लत
मह वसमेतका कारण यस े मा खानी
र िदगो िवकास गनुपन गरी संिवधानको धारा ३५(५)
तथा खिनज काय स चालन गनु खानी
ले रा यको नीित िनिद गरेको पाइ छ । खानी
तथा खिनज पदाथ ऐन, २०४२ को दफा
तथा खिनज पदाथ ऐन, २०४२ को दफा ११क. ले
२७ को उपदफा (१) र खानी तथा खिनज
खिनज काय गदा वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल
पदाथ िनयमावली, २०५६ को िनयम ४३
असर पान नहने यव था गरी खानी तथा खिनज
को देहाय (घ) अनुसार बृहत सावजिनक िहत
पदाथस ब धी िनयमाली, २०५६ को िनयम ३२ मा
ितकूल हने देिखएकोले सोही ऐनको दफा
य ता असरह तोिकएको देिख छ । िवप ी उ ोगको
१२(१) बमोिजम गोदावरी े लाई खिनज
ि याकलापबाट उ कानूनी यव था ितकूल
कायका लािग िनषेिधत े घोषणा गरी खानी
गोदावरी े को वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल
काय त कालैदेिख ब द गनु गराउनु र अब
असर परु ्याएको भ ने पिन देिखयो । साथै ऐनको
उ ा त कसैलाई पिन य तो अनमु ित निदनु
दफा १२ मा सावजिनक िहत र ऐितहािसक मह वका
भनी िवप ी नेपाल सरकार धानम ी तथा
े लाई खिनज काय िनषेिधत े घोषणा गन सिकने
मि प रषद्को कायालय, उ ोग वािण य
यव था भई वातावरण संर ण ऐन, २०५३ को दफा
तथा आपूित म ालय र खानी तथा भूगभ
१० बमोिजम यस े लाई संरि त े को पमा
िवभागका नाउँमा िनर तर कृ ितको परमादेश
िवकास गनुपन ।
(Continious Mandamus) जारी ह छ ।
वातावरणीय यायको उपयु सै ाि तक
(ग) िवप ी गोदावरी माबल उ ोगले लामो
अवधारणा, यस अदालतबाट वातावरण संर णका
समयस म गरेको खानी तथा खिनज कायबाट
स ब धमा ितपािदत भएका निजर िस ा त,
यस े को भूसतहमा परेको ितकूल
संवैधािनक र कानूनी यव था र फुलचोक
असर, पयावरण र जैिवक िविवधतामा परेको
गोदावरी े को जैिवक मह व र िवप ी माबल
ितसमेतको यथाथ र वा तिवक ि थित
उ ोगको ि याकलापबाट यस े को पयावरणमा
पिहचान गरी यसबाट िसिजत नकारा मक
परेको उ लेखनीय ितकूल असरसमेतको स दभमा
असरलाई यूनीकरण गद सो े लाई पूववत्
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७
ाकृ ितक अव थामा फकाउनको लािग गनुपन
को उपधारा (२) बमोिजम िवप ीह का नाममा
संर ण र सधु ारका कायह तथा संर ण े
देहायको आदेश जारी हने ठहछःवा आर वा िनकु ज वा जे जो उपयु
(क) यस अदालतमा मु ा िवचाराधीन छँदाछँदै
ह छ सोको घोषणा गरी यसको उिचत
पनु ः खानी स चालन अविध २०७८
यव थापन र स चालनसमेतको लािग ग रनु
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पन आव यक कानूनी र नीितगत ब ध,
(च) आदेश
काया वयनको
िनिम
काय म र ोत साधन यव थापनसमेतका
महा यायािधव ाको
कायालयमाफत
स ब धमा रायसिहतको सझ
स बि धत िनकायमा पठाई सोको िनयिमत
ु ाव िदन वन
म ालय, वातावरण म ालय, खानी तथा
अनुगमन यस अदालतको अनगु मन तथा
भूगभ िवभागका ितिनिधका साथै स बि धत
िनरी ण महाशाखाले गनू ।
िवषयका क तीमा दईु जना िव सि मिलत इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
सिमित बनाई यो आदेश ा भएको िमितले क यटु र: रामशरण ितिमि सना
छ मिहनािभ अ ययन अनस
ु धानको काय इित संवत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शभु म् ।
स प न गनू गराउनू भनी िवप ी धानम ी
 यसै लगाउको ०६८-WF-०००५,
तथा मि प रषद्को कायालयसमेतका
उ ेषण, अिधव ा काशमिण शमासमेत
नाममा आदेश जारी ग रएको हने ।
िव. मि प रषद्को सिचवालयसमेत भएको
(घ) उपयु बमोिजमको सिमितको िसफा रसलाई
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
म यनजर गरी पयावरण संर णका ि ले
अित मह वपूण फुलचोक गोदावरी े को
संयु इजलास
जलवाय,ु जैिवक िविवधता, ाकृ ितक सौ दय,
भौगोिलक र भौगिभक अव था, पा रि थक य
१
णाली, दल
भ
एवम्
सङ्
कटाप
न
जीवज
त
स.
.
या.
ी
क
याण
े र मा. या. ी गोपाल
ु
ु
र वन पित र ऐितहािसक धािमक सां कृ ितक पराजल
ु ी, ०७२-WH-०००१, ब दी य ीकरण,
मह वसमेतका ि कोणबाट सो े र मानव शा त अ वाल िव. काठमाड िज ला अदालत
ब तीको िबचमा सीमा कायम गदा ती सबैको बबरमहल, काठमाड समेत
न सा खडा गरी उ
े लाई वातावरण
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलाउपर
संर ण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) यस अदालतमा पनु रावेदन गन अ.बं. १९४ नं. बमोिजम
अनस
ु ार यो आदेश ा भएको िमितले एक सिु वधा पाउँ भनी िनवेदकले यस अदालतमा िदएको
वषिभ संरि त े वा अ य चिलत नेपाल िनवेदनमा सो नं. बमोिजमको सुिवधा दान गन इ कार
कानूनबमोिजम आर वा िनकु ज वा जे जो गरेको ि थित िव मान रहेको र अदालतबाट भएको
उपयु ह छ घोषणा गनू भनी नेपाल सरकार फै सला काया वयनका लािग िनवेदकलाई प ाउ गरी
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय, थनु ामा राखेको देिखँदा िनजलाई गैरकानूनी थनु ामा
जनसङ् या तथा वातावरण म ालय र वन राखेको भ न निम ने ।
तथा भू-संर ण म ालयको नाउँमा परमादेश
गैरकानूनी तरीकाले प ाउ गरी थुनामा
जारी ग रिदएको छ ।
राखेको ि थितमा ब दी य ीकरणको आदेश
(ङ) उपयु ख ड (ख), (ग) र (घ) बमोिजमको जारी हने ह छ । अदालतको फै सलाबमोिजम
समय सीमािभ काय स प न नभएस म लागेको कै द ज रवाना असुलउपर गनको लािग कै द
आदेश
काया वयनको
अ ाविधक ज रवाना लागेको यि लाई प ाउ गरी थुनामा
गित िववरण वातावरण म ालय र वन राखेको अव थामा य तो आदेश जारी गन िम ने
म ालयबाट हरेक तीन-तीन मिहनामा पेस देिखँदैन । अदालतको फै सलाबमोिजम कै द ज रवाना
गन लगाउनू ।
लागेका यि लाई प ाउ गरी कै द ज रवाना असुल
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उपर नगन हो भने अदालतबाट फै सला हनक
ु ो कुनै गरेको देिख छ । यसरी घटनाका य दश िटकामन
अथ नरहनुका साथै द डहीनताले यसमेत पाउने । घितमगरले हरीमा गरेको कागज र अदालतमा
पनु रावेदन
अदालत,
हेट डाको गरेको बकप र कसरु दार कायम भएका सह ितवादी
फै सलाबमोिजम िनवेदकलाई कै द ज रवाना लागेको पूणबहादरु झाँ ले गरेको पोल एकापसमा मेल खान
कुरामा िववाद नभएको, पनु रावेदन अदालतको आएको हँदा अ मरिसंह झाँ लाई अमरबहादरु डाँगी र
फै सलाउपर पनु रावेदन गन अ.बं. १९४ नं. बमोिजम यामबहादरु झाँ समेत भई कुटिपट गरी कत य गरी
सिु वधा माग गरी धरौटी तारेखमा रहेको भए पिन अ.बं. मारेको त य थािपत हन आउने ।
१९४ नं. बमोिजमको सिु वधा अ वीकार भैसके को
मृतक र यी ितवादीह िबच राजनीितक
त कालको ि थितमा ब दी य ीकरणको आदेश मत िभ नता रहेकै कारण सोही रसइवीको कारणबाट
जारी हन नस ने ।
िमित २०५०।४।१८ मा ितवादीह अमरबहादरु
इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
डाँगी तथा यामबहादरु झाँ समेत भई अ मर
क युटरः िवके श गरु ागाई
िसँह झाँ लाई कत य गरी मारेको त य थािपत
इित संवत् २०७२ साल साउन २७ गते रोज ४ शुभम् । हन आएकोले ितवादीह अमरबहादरु डाँगी तथा
२
यामबहादरु झाँ लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव द महलको १३(१) बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको
कुमार उपा याय, ०७१-RC-००४२, कत य यान, सजाय हने ठहर गरेको सु रो पा िज ला अदालतको
नेपाल सरकार िव. यामबहादरु झाँ समेत
िमित २०७०।१।३१ को फै सला सदर गरी साधक
ितवादीह
फरार रही वारदातका जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित
स ब धमा िनजह को भनाइ उ लेख हन नसके २०७०।८।१८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
तापिन सहअिभयु ले गरेको बयानलाई अ य वत
इजलास अिधकृ तः िशव साद खनाल
माणले स पिु गरेको छ भने याय िन पादन गनमा क यटु रः अिमरर न महजन
सहअिभयु को पोल माणमा िलनु यायको मा य इित संवत् २०७२ साल असार २५ गते रोज ६ शुभम् ।
िस ा त ितकूल मा न िम दैन । सहअिभयु को
३
पोल िमिसल माण कागजातबाट खु न आएका त य स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
र यहोराले समथन गरेको छ भने सहअिभयु को िम , ०६५-WO-०६७७ उ ेषण, िभमे कुमार
पोललाई माणको पमा हण गन सिकने ।
गोयल िव. आ त रक राज व कायालय, काठमाड े
घटनाका य दश िटकामन घितमगरले नं. २ बबरमहल काठमाड समेत
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको कागजमा िमित
आ त रक राज व कायालयले गरेको
२०५०।४।१८ गते राित ९ बजेको समयमा भाङको ारि भक र अि तम कर िनधारण आदेशबाट
राँको बाली म र मेरो वाइँ मृतक अ मरिसंह झाँ घर िनवेदकलाई मका परेको भए य तो कर िनधारण
जान धल
ु सीबोट खो साको मूल बाटोबाट आइरहेको आदेशउपर त कालीन आयकर ऐन, २०३१
बखत मैले िचनेका पूणबहादरु झाँ , अमरबहादरु को दफा ५७ बमोिजम राज व यायािधकरणमा
डाँगी र यामबहादरु समेत ३ जना र मैले निचनेका पनु रावेदन गनस ने अव थामा कानूनले िनधा रत
१५/१६ जनाले आ मण गरी अ मरिसंह डाँगीलाई गरेको पनु रावेदनको सहज र सरल वैकि पक माग
कुटिपट कत य गरी मारेका हन भनी उ लेख गरेका र अवल बन गरेको देिखएन । यसरी पनु रावेदन ला ने
अदालतमा समेत सोही यहोरा िमलान हने गरी बकप सहज माग भएको अव थामा यो वा यो कारण
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देखाई पनु रावेदन नगरी यसको िवक पमा रट े मा िभ निभ न करको दािय व िनधारण गरेको आदेशलाई
वेश गन निम ने । कानूनमा पनु रावेदनस ब धी कानूनिवपरीत भएको भ न िम ने अव था नहने ।
यव थामा कुनै ि िवधा वा ैध अथ िदने ि थित
कर िनधारण आदेशउपर राज व
नभई िकटानी पमा पनु रावेदनको यव था गरेको यायािधकरणमा पनु रावेदन गदा कर, ज रवाना
य तो अव थामा उ सहज र सरल कानूनी माग तथा याजसमेतको िनि त रकम धरौटी रा नु पन
अवल बन नगरी िसधै असाधारण अिधकार े को बा या मक कानूनी यव था भएको अव थामा य तो
मा यमबाट आ नो हक गमु ेको भनी हक चलन गराई रकम राज व यायािधकरणमा पनु रावेदन गदा धरौटी
पाउन माग ग रएको छ । पनु रावेदनको िवक प रट े रा नपु न कारणबाट सो छ ने िहसाबले पनु रावेदन
बनाउने नै होइन । अ यथा साधारण अिधकार े नगरी यी िनवेदक रट े बाट अदालत वेश गरेको
अ तगतको पनु रावेदक य अिधकार े को समिु चत भनी सहज अनमु ान गन सिक छ । यसरी आफूले बहन
उपयोग गनु नपन र वेि छक पमा रट े लाई हण गनपन
ु आिथक दािय वबाट छुटकारा पाउने मनसाय
गन खो ने वृि को िवकास हन जा छ । पनु रावेदन राखी उपचारको माग बदली रट े लाई योग गन
वा अ य उपल ध वैकि पक उपचारह को उपयोग निम ने ।
ग रसके पिछ वा ती उपचारह भावहीन भएमा मा ै
मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
रट े गहु ान वाभािवक िवक प हने । ततु मु ामा आ त रक राज व कायालयले गरेको कर िनधारण
य तो अस भव प रि थित उपि थत रहे भएको भ ने आदेशउपर पनु रावेदनको कानूनी यव था भएकोमा
देिखन आउँदनै । आ नो जो भएको भनाइसिहत जनु
य तो सहज र सरल वैकि पक कानूनी माग
कर िनधारण आदेशउपर आ नो आपि हो सोसिहत अवल बन नगरी िनवेदक रट े मा वेश गरेको
पनु रावेदन गन स नु पनमा सो नगरेबाट य तो देिखएको र िभ निभ न फमह ले गरेको कारोबारमा
िवक प िव मान रहेको अव थामा िसधै रट े मा िभ निभ न करको दािय व िनधारण गरेको आ त रक
वेश गरी उपचारको माग दाबी गरेको देिखएकोले राज व कायालय, काठमाड को िमित २०६२।६।१६
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन निम नक
ु ो आदेशमा कुनै कानूनी िु ट नहँदा मागबमोिजम आदेश
अित र य तो मागलाई वैधािनक माग मा नसमेत जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िम ने नहने ।
इजलास अिधकृ तः िव नाथ भ राई
िनवेदकले इनटाइम ा.िल. को नामबाट क यटु र: रामशरण ितिमि सना
आयकर दािखला ग रसके को हँदा स को इ पे सको इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शुभम् ।
नाममा सोही िवषयको करको दािय व लगाउन नहने
४
भनी िजिकर िलएको देिख छ । स को इ पे स स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िमित २०५५।५।२ मा र इनटाइम इ पे स ा.िल. िम , ०६७-WO-११७०, परमादेश, वीरे पा डेय
२०५४।८।२७ मा थापना भएका उ दवु ै फमह का िव. ी अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग,
स चालक एउटै यि भए पिन िनज फमह को टङ् गाल, काठमाड समेत
कानूनी हैिसयत एउटै नभई िभ निभ न रहेको र उ
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन,
फमह ले गरेको कारोबारसमेत िभ निभ न हँदा िनज २०४८ बमोिजम ाचारस ब धमा कसैको उजुरी
फमह ले गरेको कारोबारको आयकरसमेत िभ निभ न परी वा कुनै ोतबाट आयोग वयम्लाई जानकारी
िनधारण गनपन
ु ह छ । यसरी िभ निभ न हैिसयत ा भएमा सोस ब धमा अनुस धान र तहिककात
भएका फमह ले गरेको कारोबारको आयकरको गन वा अ य कारवाही चलाउने (दफा १३), यसको
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ारि भक छानिबन गो य पमा गन (दफा १४),
५
ाचारको अपराध गन वा यसमा मिु छएका अ य स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
यि सँग प ीकरण माग गन (दफा १५) ाचारको िम , ०७०-CR-१४८१, बाल िब याँई (जबरज ती
अपराधमा संल न देिखएका यि लाई थुनामा रा ने करणी), नेपाल सरकार िव. दीपक सदा
(दफा १६), अनुस धान तहिककातबाट ाचारको
बालकउपर सजाय िनधारण गदा उमेर
अपराध गरेको हो भ ने िव ास गनु पन मनािसब कारण पगु ेका यि ले गरेको अपराधसँग तुलना गरी उमेर
भएमा यसस ब धमा चिलत कानूनबमोिजम मु ा हदलाई वग करण गरी सजाय िनधारण गनपन
ु कानूनी
चलाउन अनस
ु धान अिधकृ त वा नेपाल सरकारको यव थाको प र े यमा बालबािलकास ब धी ऐन,
कुनै अिधकारीलाई आदेश िदनस ने (दफा १८) २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोिजम पीडक
समेतको काम कत य र अिधकार अि तयार दु पयोग बालक भए पिन पीिडत बािलका हने देिख छ । उ
आयोगलाई रहेको नदेिखने ।
ऐन बालबािलकाको हक िहत संर णको लािग बनेको
सावजिनक पदािधकारीले कानूनबमोिजम िवशेष ऐनसमेत भएको त यमा िववाद छै न । मल
ु क
ु
गनपन
ु कत य र दािय व नगरेमा वा गन इ कार गरेमा ऐन, जबरज ती करणीको ३ र १० नं. िबच कानूनी
य ता सावजिनक पदािधकारीलाई कानूनबमोिजमको
पमा अनो याि त स ब ध रहेको देिख छ । ३ नं.
पदीय कत य र दािय व पूरा गन गराउन परमादेशको बमोिजमको कसरु मा सजाय गरेपिछ १० नं. बमोिजम
आदेश जारी हने ह छ । तर िनवेदकले िव ालयको उिचत ितपूित नभराई िदने हो भने सो कानूनी
स पि िहनािमना गरी ाचार गरे भनी िदएको यव थाको िन योजन हने देिख छ। यसतफ यस
िनवेदनअनस
ु ार सो िव ालयको स पि िहनािमना भए अदालतले यान िदनपु न ह छ । ततु मु ामा पीडक
नभएको स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान र पीिडत दवु ै बालक हन् । पीडक पिन बालक भएको
आयोगबाट अनस
ु धान भइरहेको देिखँदा िवप ीह ले भ ने अथमा पीिडत बािलकालाई आरोिपत कसुर
आ नो कानूनी कत य र दािय व पूरा नगरेको वा गन गरेको ठहरेको अव थामा उिचत ितपूित निदने हो
इ कार गरेको ि थित र अव था नदेिखँदा िनवेदकले भने उ जबरज ती करणीको १० नं. को यव था
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा िदएको िन योजन ह छ र पीिडतले किह यै याय नपाई
िनवेदनमा सो आयोगबाट अनुस धान भइरहेको अपराध र अपराधीले कसरु बाट समेत उ मिु पाउने
ि थितमा िवप ी अि तयार द ु पयोग अनस
ु धान अव था आउँछ । साथै पीिडत (मिहला, बािलका) को
आयोगले कानूनबमोिजमको कुनै दािय व वा कत य अिधकार संर ण हन नसक उनीह को अिधकार
पूरा नगरेको हो र िनवेदकसँग के क तो काननू ी हक भई संर ण के आधारमा हने भ ने उठ् न स ने ।
सोको चलन गन नपाएको हो भ ने कुरा रट िनवेदनमा
जबरज ती करणी अपराधमा पीडक
खल
ु ाउन नस नक
ु ा साथै िनवेदकले उ लेख गरेको बालकको मा अिधकार हेन हँदैन । पीिडत बािलकाको
िवषयमा अि तयार द ु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट हकको संर ण पिन हेनु पन ह छ । जबरज ती करणीको
अनस
ु धान जारी रहेको भ नेसमेत देिखएकोले िनवेदन अिभयोगमा सजाय गरेपिछ ितपूित नभराउने हो भने
मागबमोिजमको आदेश जारी गनपनस
मको ि थित र यहाँ पीिडतको हक संर ण हन स दैन । ११ वषको
ु
अव था नदेिखने ।
पीडकसँग आिथक ितपूित बहन गन स ने मता
इजलास अिधकृ तः िव नाथ भ राई
नहने भनी अथ गदा समाजमा पीडकको उ च मनोबल
क युटरः रामशरण ितिमि सना
भई अ अपराध पिन हन स ने कुरालाई नकान
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शभु म् । सिकँ दैन । बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
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११ ले नाबालक कसरु दारलाई उमेरको आधारमा लेना रकम असल
ु उपर गन ऋणीले िधतो सरु णमा
िविभ न कारले सजायमा के ही छुट िदएको भ ने राखेको घर ज गा कानूनी ि याबमोिजम िललाम
आधारमा ितपूितको हकमा समेत छुट पाउन स ने गरेको तथा सो िललामबाट िनवेदकले भ रपाउने िबगो
अव था नदेिखने । यस अदालतको पूण इजलासबाट असल
ु हन नसके को भ ने आधारमा अदालत ितको
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार िव
पवनकुमार जनआ थामा ितकूल असर परेको तथा अदालतको
यादव (ने.का.प. २०६७ फागुन, िनणय नं. ८४९४, पृ अवहेलना भएको मा न स झन निम ने ।
१८०२) मा बािलकािलकास ब धी ऐनको यव थाले इजलास अिधकृ तः िव नाथ भ राई
नाबालक कसरु दारलाई सजायमा के ही छुट िदएकै क यटु रः िवके श गरु ागाई
आधारमा जबरज ती करणीको अपराधमा पीिडत हने इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शुभम् ।
बािलकाले पाउने मनािसब ितपूितको हकमा समेत
७
छुट पाउने भनी सो कानूनी यव थाको सङ् कुिचत स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
अथ गदा बालबािलकाको अिधकारमा सङ् कुचन िम , ०७०–CR–०११३, जबरज ती करणी, नेपाल
आउने अव था हने" भ नेसमेतको िस ा त ितपादन सरकार िव. खेम खवास भ ने खेमलालसमेत
भएको आधार र कारणबाट समेत पीिडत बािलकाले
घटना थल मुचु कामा रोहबरमा बसी घटना
ितपूित नपाउने गरी गरेको फै सला सो हदस म िववरण कागजसमेत गन मनबहादरु तामाङले मौकामा
िमलेको देिखएन । पुनरावेदन अदालत, िवराटनगरको देखाइएबमोिजमको वारदात थल िठक साँचो हो भनी
िमित २०६९।११।३ को फै सलाले ितपूित निदएको सहीछाप गरेको र घटना िववरण कागजमा ितवादी
हदस म के ही उ टी भई पीडक ितवादीबाट पीिडत खेमलाल खवासले पीिडतलाई जबरज ती करणी
प रवितत नाम नरमायाले . ५,०००।– (पाँच हजार) गरेको हनपु दछ भ नेसमेतका यहोराले लेखाएकोमा
पैयाँ ितपूित भराई पाउने ।
अदालतमा घटना थल मचु ु का इलाका हरी
इजलास अिधकृ त : भीमबहादरु िनरौला
कायालय, बेलबारीमा तयार गरेको र यह बसी सही
क युटर : गीता िघिमरे (िगरी)
छाप गरेको भनी मौकाको यहोरालाई फरक पारी
इित संवत् २०७२ साल असार २७ गते रोज शुभम् । बकप को जवाफ नं. ८ मा लेखाएबाट घटना थल
६
मचु ु का नै िववादा पद भई शङ् कारिहत तवरबाट
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश वारदात पिु हन स ने देिखन नआउने ।
िम , ०६७-MS-००१३, अदालतको अवहेलना,
जाहेरवालीले जाहेरी दरखा त र शारी रक
प कुमार मेघासी (शाह) िव. सुरे मान महजनसमेत जाँचको लािग िदएको िनवेदनमा ितवादी खेमलाल
िनवेदकले लेनदेन िबगो मु ाक ितवादी खवासक ीमती गाउँको परु ाणको काय ममा गएको
िवजया माक राणाबाट अदालतको फै सलाबमोिजम मौकामा जबरज ती करणी गरेको भनी यहोरा उ लेख
भ रपाउने िबगो कानूनी ि याअनुसार भराई गरेको देिख छ । तर जाहेरवालीले अदालतमा गरेको
िलन स ने हक सरु ि त नै रहेको छ । िवप ीह ले बकप को सवाल जवाफ ७ मा ितवादी खेमलाल
अदालत ित आ था र स मान रहेको यहोरा उ लेख खवासक ीमती मेलामा गएक िथइन् भनी आपसमा
गरी िलिखत जवाफ पेस गरेको देिख छ । िवप ीह ले िवरोधाभाषपूण बकप गरेको देिख छ । अनस
ु धानको
अदालतको आदेशको अव ा गरेको वा अदालत
ममा बुिझएका यि ह ले अदालतमा सा ीसरह
िव
नै लि त गरी कुनै काम कारवाही गरेको बकप नगरेस म र बकप गनले मौकाको यहोरा
देिख न । िवप ी फाइना स क पनीले ऋणीबाट आ नो समथन नगरेस म य तो माणलाई माण ऐन,
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२०३१ को दफा १८ बमोिजम ठोस र िव सनीय हने देिखँदनै । चारजनाभ दा बढीले डाँका अपराध
माण मा न निम ने ।
नगरेकोमा डाँकाको वारदात कायम हन नस ने
जबरज ती करणी भएको णमा ितवादीले स ब धमा यस अदालतबाट िबनोदबहादरु वलीसमेत
गाला, छाती, घाटी, हात र खु ामा कोतरेर घाउ िव नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७०, फा गणु ,
बनाएको िथयो भनी बकप गरेको देिख छ । तर िनणय नं. ९०८५, पृ १४३६) भएको डाँका चोरी
जबरज ती करणीको ममा सङ् घष भएको िच हह
मु ामा िस ा त ितपादन भएको देिख छ । तसथ
र शरीरमा घाउ चोट लागेकोसमेत के ही देिखएको मल
ु क
ु ऐन, चोरीको ६ नं. को काननू ी यव था
छै न । िचिक सक य परी णबाट जबरज ती करणी र ितपािदत िस ा तको आधारमा उ वारदात
भएको पिु नहँदा कसरु दार ठहर गन निम ने भनी चारजनाभ दा बढी मािनसह को समूहले गराएको
यस अदालतबाट ठगा चौधरी िव नेपाल सरकार त य थािपत नभएबाट डाँकाको वारदात कायम गन
(ने.का.प. २०६३, असार, िनणय नं. ७६६४, पृ िम ने नदेिखने ।
३३०) मा िस ा त ितपादन भएको देिखँदा ितवादी
मौकामा प ाउ परेका ितवादी महे
खेमलाल खवासलाई आरोिपत कसुरमा सजाय गन सोनार ठाकुर र ितरीलाल भ ने राके श शमाले पिन यी
िम ने नदेिखने ।
ितवादीले डाँका गरेको होइन, हामीले लुटपाट गरेको
इजलास अिधकृ त : भीमबहादरु िनरौला
मोटरसाइकल िनजको घरमा लगी राखेको अव थामा
क युटर : िगता िघिमरे (िगरी)
बरामद भएको हो । ितवादी च लाल वरही शमा
इित संवत २०७२ साल असार २७ गते रोज १ शभु म् । डाँकाको वारदातमा संल न िथएनन् भ नेसमेतका
८
यहोराले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गरेको
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश देिख छ । वादी नेपाल सरकारले ितवादी च लाल
िम , ०६९–CR–०११९, डाँका, नेपाल सरकार िव. वरही शमाको हकमा ितवादी महे सोनार ठाकुर र
महे सोनार ठाकुरसमेत
राके श शमाले मौकामा गरेको बयानभ दा अ य माण
वादी नेपाल सरकारका सा ी भ मणी गौतम, देखाउन सके को देिखँदैन । यसरी मौकामा प ाउ
खगे र िनरौला, उ व साद ढुंगाना र कौशलकुमार परेका ितवादीह ले वारदातमा िनजको संल नता
े ले पिन वारदात र वारदात गन मािनसह को समूह नरहेको भनी गरेको बयान र वादीले पिन माण पेस
देखेको नभई ितवादी राके श शमा, महे सोनार गन नसके को हँदा ितवादी च लाल वरही शमाको
ठाकुर र च लाल बरही शमाको घरबाट धनमाल इ कारी बयान पिु भएको नै देिखँदा िनज ितवादीले
बरामद भएको िठक हो भ नेसमेत यहोराले मा वादी दाबीबमोिजम उ वारदातमा मितयारको भूिमका
बकप गरेको देिख छ । यस कार उि लिखत वादी िनवाह गरेको देिखन नआउने ।
प का सा ीको बकप माण ऐन, २०३१ को दफा
ितवादी महावीर साद िसंह, ह र साद
१८ बमोिजम माणमा िलन िम ने नदेिखने ।
गनगाई, उदय साह र तुलसी साद राजवंशीको हकमा
मुलक
ु ऐन, चोरीको महलको ६ नं. को िवचार गदा यी ितवादीह समेत भई ज मा .
डाँकाको घटना थािपत हन चार डाँका बढी क तीमा १,९७,०००।– मू य बराबरको िबगो डाँका गरी लगेको
५ जना सङ् याका मािनसह वारदातमा संल न देिखँदा िनजह लाई मुलुक ऐन चोरीको महलको १ र
भएको हनुपदछ । चारजना वा सोभ दा कम सं याका ६ नं. को कसरु मा ऐ. १४ को देहाय ४ नं. बमोिजमसमेत
मािनसह भई गरेको वारदात डाँकाको वारदात सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराले अिभयोग दाबी
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िलएको देिख छ । यी चारजना ितवादीह मौकामा गरेको त यलाई वीकार गरेको देिखने ।
प ाउ पन सके को देिखँदैन । ितवादी च लाल
जाहेरी दरखा तमा दवु ैजना जाहेरवालाबाट
वरही शमाको घरबाट बरामद भएको मोटरसाइकलको
. ९२,०००।– डाका गरेको उ लेख भए तापिन
स ब धमा महावीर साद िसंह, ह र साद गनगाई,
.१७,५००।– भ दा बढी रकम बरामद हन सके को
उदय साह र तुलसी साद राजवंशीसमेत चारजना नै देिखँदैन । मुलक
ु ऐन चोरीको महलको ५ नं. मा बाटो
दाबीको कसरु नगरेको भनी पूण पमा इ कारी रहेका घाटो वा जङ् गलमा ढुक जबरज ती चोरी गरेमा
छन् । ितवादीह महे सोनार ठाकुर र ितरीलाल रहजनी चोरी गरेको ठहछ भ ने यव था भएकोमा
भ ने राके श शमाले अिधकार ा अिधकारीसम यी दईु जना ितवादीह ले मोरङ िज ला झिु कया
ितवादी च लाल वरहीबाहेकका अ य ४ जनासमेत ९ ि थत सावजिनक बाटोमा ढुक मोटरसाइकल र
६ जना भै जाहेरवालाह को धनमाल डाँका गरेको उि लिखत रकम चोरी गरेको त य बरामदी मचु ु का र
भनी बयान गरेकोमा अदालतमा गरेको बयानमा ितवादीह को मौकाको बयानबाट पिु हन आएबाट
महावीर साद िसंह, ह र साद गनगाई, उदय साह र ितवादीह महे सोनार ठाकुर र राके श शमाले
तल
ु सी साद राजवंशीलाई पोल गनसके को देिखँदैन । रहजनी चोरी गरेको देिखन आउने ।
वादी नेपाल सरकारले ितवादी महे सोनार ठाकुर
ितवादीह लाई हने सजायतफ िवचार
र राके श शमाले मौकामा तल
ु सी साद राजवंशी, उदय गदा चोरी गरेको मोटरसाइकलको मू य .
साह, ह र साद, महावीर साद िसंह गनगाईसमेत भै १,०५,०००।– र ितवादी महे सोनार ठाकुरको
डाँका गरी मोटरसाइकल च लाल वरही शमाको घरमा घरबाट .१७,५००।– नगद बरामद भई िबगो
परु याई
.१,२२,५००।– हने देिख छ । मल
् राखेको भनी बयान गरेभ दा अ य व तिु न
ु क
ु ऐन, चोरीको
माणह ले अिभयोग दाबी पिु गन सके को देिखएन । महलको १४ को देहाय ३ नं. मा रहजनी गनलाई
तसथ ितवादीह उदय साह, तल
ु सी साद राजवंशी, यसै महलको १२ नं. बमोिजम हने सजायको दो बर
ह र साद र महावीर साद िसंह गनगाईको हकमा बढाई सजाय गरी ज रवानाबापत समेत कै द गनपछ
ु र
पिन व तुिन माणको अभाव देिखँदा उि लिखत सोबमोिजम गदा ६ मिहनादेिख घटी कै द हने भएमा
ितवादीह आरोिपत कसरु मा संल न भई चोरी गरेको ६ मिहना कै द गनपछ
भ ने यव था भएको
ु
कुरा पिु हन नआउने ।
देिख छ । चोरीको २७ नं. मा िबगो, ज रवाना, कै द
ितवादीह महे सोनारठाकुर र ित रलाल वा ितनै थोकमा समेत गदा पिन रहजनी चोरीमा १२
भ ने राके श शमाको हकमा िवचार गदा को. ३ प. वषदेिख बढी कै द गनु हँदैन भ ने यव था भएको
५१६६ नं. को मोटरसाइकल ितवादी च लाल देिख छ । उ कानूनी यव थाबाट रहजनी चोरीमा
वरही शमाको घरबाट बरामद भएकोस ब धमा १२ वषस म कै द सजाय हने देिखए तापिन मल
ु क
ु
ितवादी च लाल वरही शमाले ितवादी महे
ऐन, द ड सजायको महलको ३८ को देहाय १ नं. मा
सोनार ठाकुरसमेतले रािखिदनु भनी राखेको हो भनी ज रवानाबापतको कै द सजाय गदा चार वषभ दा बढी
बयान गरेको देिख छ । ितवादीह महे सोनार कै द सजाय गन हँदैन भ ने यव था भएको देिखएको
ठाकुरले मौकामा आफूसमेत भै ितवादी च लाल र यस अदालतको पूण इजलासबाट िनवेदक अजनु
वरही शमाको घरमा लगेर राखेको भनी कसुरलाई थापा िव काठमाड िज ला अदालतसमेत िवप ी
वीकार गरी बयान गरेको देिख छ । यसैगरी ितवादी भएको ब दी य ीकरण मु ा (ने.का.प. २०६७,
ितरीलाल भ ने राके श शमाले पिन मौकामा कसरु चैत, िनणय नं. ८५१६, पृ १९७६) मा मुलुक ऐन,
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चोरीको महलको...२७ नं. बमोिजम ज रवानाबापतको माक राणालाई वाह गरेको कजाबापत सरु णको
हने कै द सजायको हद बढी हनस ने देिखए पिन
पमा िलएको घरज गा िललामको ि याबाट
ज रवानाको स ामा ठे िगने कै दको उप लो हद द ड िवप ी फाइना सले नै िनवेदकको िबगोसमेत
सजायको महलको ३८ को देहाय १ नं. बमोिजम चार असल
ु गरी िदनपु न भ ने कुनै कानूनी आधारसमेत
वषभ दा बढी हन नस ने भनी िस ा त ितपादन देिखँदैन । िवप ीले आ नो ऋण असुलीको लािग
भएको देिखएबाट पनु रावेदन अदालत, िबराटनगरले िललाम गरेको िधतोबाट िनवेदकले समेत आ नो
ितवादीह महे सोनार ठाकुर र राके श शमाको लेना रकम भराउने माग गरेको देिखँदा रट े बाट
हकमा चोरीको महलको १२ र १४ को देहाय ३ नं. य तो ऋणको यव थापन गन स भवसमेत नहने
को कसुरमा दईु मिहना कै द, . १,२२,५००।- ह छ । यी िनवेदकले िवप ीम येक िवजया माक
िबगो कायम गरी सोको दो बर . २,४५,०००।- राणासँग अदालतको फै सलाबमोिजम भरी पाउने रकम
ज रवाना गरी सो ज रवानाबापतको चार वष कै द कानूनबमोिजमको ि या पुरा गरी भरी पाउन स ने नै
सजायसमेत जनही चार वष दईु मिहना कै द सजाय, ह छ । रट जारी हन कुनै िनकायको काम कारबाहीमा
जाहेरवालाह लाई उि लिखत िबगोसमेत भराई िदने,
य कानूनी िु ट भएको देिखनक
ु ा साथै कुनै यि को
ितवादीह महावीर साद िसंह, ह र साद गनगाई, संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारमा आघात भएको
उदय साह, तुलसी साद राजवंशी र च लाल वरही देिखनु पदछ । तुत िववादमा यिु नभसल फाइना स
शमालाई सफाइ िदने ठहर्याई िमित २०६८।११।२१ िलिमटेडले गरेको िधतो िललामस ब धी ि यामा
मा गरेको फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
कुनै कानूनी िु ट नदेिखएको र सो काम कारबाहीबाट
इजलास अिधकृ त : भीमबहादरु िनरौला
िनवेदकको संवैधािनक तथा काननू ी हक अिधकारमा
क युटरः िगता िघिमरे (िगरी)
आघात भएको नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
इित संवत् २०७२ साल असार २७ गते रोज १ शभु म् । आदेश जारी गन निम ने ।
९
इजलास अिधकृ तः िव नाथ भ राई
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश क यटु रः िवके श गुरागाई
िम , ०६५-WO-१०४७, उ ेषण / परमादेश, इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शुभम् ।
प कुमार मेघासी शाह िव. युिनभसल फाइना स
१०
िलिमटेड (िव ीय सं था) धान कायालय, िस ाथ स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
भवन काि तपथ, काठमाड समेत
िम , ०६९-MS-०००८, अदालतको अवहेलना,
ऋणीले आफूले िलएको कजा रकम भु ान णयराज आचायसमेत िव. सूय साद िसलवालसमेत
नगरेमा कजा सरु णको पमा रहेको घरज गासमेतका
िनवेदक क पनीलाई नेपाल दरू स चार
स पि कानूनबमोिजमको ि या परु ा गरी इजाजत ा क पनीले ४ से टे बर २०१२ (तदनस
ु ार
सं थाले आफूले िलनुपन साँवा याजसमेतको लेना २०६९।५।१९) मा अक क पनीले कबुल गरेको
रकमबापत िललाम गनस ने हँदा य तो िललाममा मू यमा बोलप बमोिजमको काम गन १५ िदनिभ
सबैभ दा बढी मू यमा िधतो सकार गन यि को स झौता गन आउन,ु नआएमा बोलप बापतको
नाममा िधतो िब गन िनणय गरी दा.खा. गन पठाएको जमानत जफत हने भनी गरेको प ाचारसमेतका काय
कायलाई अवैध भ न निम ने ।
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ भनी िनवेदकले
युिनभसल फाइना स िलिमटेडले िवजया यस अदालतमा िमित २०६९।५।२६ मा दायर गरेको
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यसै लगाउको ०६९-WO-०२९८ को रट िनवेदनमा
११
उ ४ से ट बर २०१२ को प काया वयन नगरी स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
यथाि थितमा रा नु भनी यस अदालतबाट िमित गोपाल े , ०७१-WO-०२१९, उ ेषण / परमादेश,
२०६९।५।२९ मा अ पकालीन अ त रम आदेश कृ ण साद देवकोटा िव. दुगा साद आचाय
जारी भएको देिख छ । यस अदालतबाट उ
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
िमित २०६९।५।२९ मा अ पकालीन अ त रम िनयम ७४ र ७५ बमोिजम नै िमित २०६०।१२।१९
आदेश हनभु दा अगावै िमित २०६९।३।१९ मा नै मा स प न भएको िललाम कायलाई बदर गराउन
नेपाल दरू स चार क पनीले िनवेदकले राखेको बक यी िनवेदकले मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
यारे टीका स ब धमा िनणय गरी दाबी गरी बकसम ६१ नं. को हद यादिभ गोरखा िज ला अदालतमा
प ाचार गरेको देिख छ । उ बक यारे टीको रकम िनवेदन िदन स नेमा सो हद यादिभ िनवेदन िदएको
हालस म नेपाल दूरस चार क पनीको दाबीबमोिजम भ ने देिखएन । मल
ु ुक ऐन, द ड सजायको महलको
भु ानी नभै यथावत नै रहेको भ ने पिन देिखएको ६१ नं. मा “फै सला काया वयनको िसलिसलामा
छ । िवप ीह ले आ नो िलिखत जवाफमा अदालतको तहिसलदार कमचारीले गरेको काम कारबाहीमा
अवहेलना हने कुनै काय आफूह बाट नभएको, िच नबु ने सरोकारवाला यि ले सोही अड् डाका
िनवेदकले राखेको बक जमानतको अविध समा हािकम छे उ प िदनिभ उजुर गन स नेछ । िनजले
हन लागेको, अविध समा भएपिछ बक यारे टीको गरेको िनणयमा िच नबझ
ु े अदालती ब दोब तको
रकममा दाबी पु न नस ने भएकोले स मािनत महलको १७ नं. बमोिजम पनु रावेदन सु ने अड् डामा
अदालतबाट भएको अ त रम आदेशले िनर तरता िनवेदन िदन स नेछ” भ ने यव था रहेको
नपाई बक जमानत जफत गनपन
ु अव था आएमा कुनै पाइ छ । सो कानूनले तोके को हद याद नघाई
सम या नहोस् भ ने उ े यले सोको सिु नि तताका यी िनवेदकले फै सलाबमोिजमको िबगो दािखला
लािग पिछ अदालतबाट हने आदेशबमोिजम नै हन ग रपाउँ भनी िमित २०६०।१२।१९ मा भए गरेको
भनी प ाचारस म गरेको भनी अदालतको ग रमा र कायलाई भािवत गन गरी सो काय स प न भएको
स मानमा ितब ता य गरेको देिख छ । यस कार १० वषपिछ परेको िनवेदन दता हन नस ने भनी
िनवेदकले बोलप बापत राखेको नेपाल दूरस चार गोरखा िज ला अदालतका तहिसलदारबाट िमित
क पनीले दाबी गरको बोलप जमानतबापतको रकम २०७०।१२।१० मा दरिपठ आदेश भएको पाइ छ ।
हालस म भु ानी नभै यथावत रहेको र पिछ कुनै सो िमित २०७०।१२।१० को दरिपठ आदेश बदरका
कारणबस बोलप बापतको रकम भु ानी हने अव था लािग परेको िनवेदनमा २०६०।१२।१९ मा भएको
आएमा सो स ब धमा कुनै कानूनी अड् चन नआवस् काय बेरीतको भयो बदर ग रपाउँ भनी २०७१ सालमा
भनी दाबीस म गरेको भनी अदालतको आदेशको आएर उजरु गन हद याद यी िनवेदकलाई कुनै कानूनले
पालना गन ितब ता जनाइरहेको अव थामा िनवेदन दान गरेको नपाइने ।
दाबीबमोिजम िवप ीह ले अदालतको आदेशको
हद यादिवहीन परेको िनवेदनको आधारमा
अव ा गरी अदालतको अवहेलनाको कसरु ज य काय गोरखा िज ला अदालतबाट िमित २०६०।१२।१९ मा
गरेको भनी ठहर िनणय गनु यायोिचत हने नदेिखने । स प न भइसके को िललामी काय बेरीतको देिखएको
इजलास अिधकृ त: स तोष साद पराजल
भनी बदर गरी िमित २०७१।३।१० मा भएको गोरखा
ु ी
क युटरः िवके श गरु ागाई
िज ला अदालतको आदेशउपर परेको िनवेदनलाई
इित संवत् २०७२ साल माघ २४ गते रोज २ शुभम् । यायको रोहमा परी ण गरी गोरखा िज ला अदालतको
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िमित २०७१।३।१० को उ आदेशलाई बेरीतको मा तहिसलदारको आदेशको न कल सारी थाहा
ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित जानकारी पाएको हँदा थाहा जानकारी पाएको िमितले
२०७१।५।२६ को आदेश कानूनस मत रहे भएको कानूनको यादिभ ै ब डा मचु ु का बदरका लािग
देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िज ला अदालतमा िनवेदन िदएको भ ने िजिकर िलए
निम ने ।
पिन अदालतको फै सलाबमोिजम ब डा कायलाई असर
इजलास अिधकृ तः इि दरा शमा
पन गरी डोर खिटजाने सूचना यादको बेवा ता गरी
इित संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शभु म् । बसेको र पनु ः अक पटक खिटई गएको डोरबाट ब डा
१२
मचु ु का तयार भई सोअनस
ु ार िमित २०६८।७।३०
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
मा उ मु ा तामेलीमा गइसके को भ ने देिखँदा िमित
गोपाल े , ०६९-WO-१३६३, उ ेषण / परमादेश, २०६८।८।२६ मा परेको िनवेदनलाई मल
ु ुक ऐन,
रामच ठाकुर वडहीसमेत िव. पुनरावेदन अदालत, द ड सजायको ६१ नं. अनस
ु ारको यादिभ ै परेको
जनकपुर
भनी सो िनवेदनको आधारमा िमित २०६८।७।५ को
मुलक
ु ऐन, द ड सजायको ६१ नं. ले ब डा मचु ु का तथा सोका आधारमा धनुषा िज ला
“फै सला काया वयनको िसलिसलामा तहिसलदार अदालतका तहिसलदारबाट िमित २०६८।७।३० मा
कमचारीले गरेको काम कारबाहीमा िच नबु ने भएको दा.खा.समेतको आदेश बदर गन िम ने नदेिखँदा
सरोकारवाला यि ले सोही अड् डाका हािकम छे उ िनवेदकका कानून यवसायीले बहसको ममा ततु
प िदनिभ उजरु गन स नेछ । िनजले गरेको गनभएको
निजर ततु मु ामा आकिषत नहने ।
ु
िनणयमा िच नबझ
धनषु ा िज ला अदालतबाट िमित
ु े अदालती ब दोब तको महलको
१७ नं. बमोिजम पुनरावेदन सु ने अड् डामा िनवेदन २०६९।३।१५ मा तहिसलदारको आदेश बदर गन
िदन स नेछ” भ ने कानूनी यव था गरेको पाइ छ । गरी भएको आदेशलाई बेरीतको ठहर गरी पुनरावेदन
तुत िववादमा ब डामु ाको फै सला काया वयनको अदालत, जनकपरु बाट िमित २०७०।२।३० मा भएको
िसलिसलामा िमित २०६८।७।५ मा भएको ब डा आदेश मनािसब देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
मुचु काको आधारमा िमित २०६८।७।३० मा आदेश जारी गन िमलेन । िनवेदन खारेज हने ।
धनषु ा िज ला अदालतका तहिसलदारले उ ब डा इजलास अिधकृ तः इि दरा शमा
मुचु काबमोिजमको ज गा वादीका नाममा दा.खा. गरी इित संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शभु म्
चलन पूज िदने गरी आदेश गरेकोमा सो आदेशको
१३
जानकारी िनवेदक रामच ठाकुर वडहीसमेतले स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
िमित २०६८।८।२० मा न कल सारी थाहा पाएको शमा पौडेल, ०६७-CR-००७१,
ाचार,
भ ने िजिकर िलएका छन् । सो ब डा मु ामा यी पदम साद अिधकारी िव. नेपाल सरकार
िनवेदकह ले ब डा नछुट्याउ जेल तारेखमा रहने र
यी ितवादी पदम साद अिधकारी िपता
तारेख गज
ु ारे कानूनबमोिजम होस् भनी िनवेदन िदई कृ ण साद अिधकारीसँग २०६२ सालमा अंश िलई
तारेखमा रहेका र िमित २०६८।५।१७ मा डोरमा िभ न बसेको िमिसल संल न रिज ेसन पा रत भएको
हािजर हन र डोर नगए भोिलप ट धनुषा िज ला अंशब डाको िलखतबाट देिखएको छ । अंशब डा गरी
अदालतमा हािजर हन भनी धनुषा िज ला अदालतबाट िभ न भइसके का िपताले यी ितवादीलाई रकम रा न
तोक पाएको तारेख गज
ु ारी हािजर हन नआएको भ ने िदएको देिखने कुनै माण पेस हन सके को देिख न ।
िमिसलबाट देिखएको छ । िमित २०६८।८।२० मा ितवादीका िपता कृ ण सादले आ नो रकम आ नै
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नाममा बक खाता खोली ज मा नगरी ितवादीको िनजबाट जफत हने ठहर गरेको िवशेष अदालत,
नामको बक खातामा रा नुपन व तुिन कारण देखाउन काठमाड को िमित २०६६।५।७ को फै सला िमलेको
सके को पिन पाइ न । उ रकम िपता कृ ण सादको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको
भए स पि िववरणमा कै िफयत यहोरामा िपताको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
स पि भ ने उ लेख गरी िववरण पेस गन सके को पिन इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
पाइएन । आ नो नाममा जे जित स पि छ जनु सक
ु ै क यटु र: िवके श गुरागाई
कृ ितको भए पिन सो स पि को िववरण आिधका रक इित संवत् २०७२ साल भदौ १ गते रोज ३ शभु म् ।
िनकायमा पेस गनु ितवादीको काननू ी कत य ह छ ।
१४
आ नो नाममा खाता खोली रकम ज मा गन, सोको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
िववरण लुकाउने र पिछ आएर मेरो स पि होइन शमा पौडेल, ०७२-WO-०३९८, परमादेश,
िपताको हो भनी व तिु न माणबेगर िलएको िजिकर जीवनबाबु े िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, काठमाड
प यारलायक र कानूनस मत नहँदा ितवादीको
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १०
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
र ११ को सत परु ा गरेको अव थामा कानूनबमोिजम
ितवादी उ बचतप ख रद हँदाका इजाजतप िदनु पनमा तु त िदने र िदन उपयु नहने
बखत िमित २०५९।३।२० मा महालेखा िनय कको अव था भए कारण खोली िनवेदकलाई जानकारीसमेत
कायालयमा बहाल रहेको कुरा िनजले पेस गरेको िदनपु नमा यसो के ही नगरी अिनिणत अव थामा
यि गत िववरणबाट देिखँदा जािगरको िसलिसलामा रा न र यसको कारणबाट िनवेदकको मागलाई
काठमाड बािहर भएकोले बचतप का िवषयमा थाहा अ वीकृ त गरेको प रणाम याउने खालको काम गन
नपाएको भ ने िजिकर खि डत भएको छ । यसमा पिन िम दैन । िवप ी िवभागले िनवेदक क पनीसँग धरौटी
िनजको नाबालक छोराको संरि का भई एकासगोलक बापतसमेत भनी रकम माग गरी िनवेदकबाट रकम
ीमतीले ख रद गरेको बचतप का स ब धमा थाहा हण गरेपिछ जवाफस म निदएको कुरा िम दो भएन,
नभएकोले िववरणमा उ लेख नगरेको भ ने पनु रावेदक िनवेदकको रकम यसरी िनय णमा रािख रा नसमेत
ितवादीको भनाइ िव ास द र कानूनस मत मा न निम ने ।
निम ने ।
िनवेदक क पनीले वैदेिशक रोजगार
मािथ िववेचना ग रएअनुसार ितवादी यवसाय स चालन गन इजाजतप पाउँ भनी िवप ी
पदम साद अिधकारीले अि तयार दु पयोग िवभागसम िनवेदन िदई िनवेदकसँग बक यारे टी र
अनस
ु धान आयोगबाट स पि छानिबन ार भ धरौटी माग गरी िनवेदकले दािखलसमेत ग रसके को
भई स पि िववरण पेस गन िवषयको प अव थामा हालस म कुनै िनणय भएको नदेिखँदा
बिु झसके पिछ िनयोिजत पमा बकबाट रकम िझक यो आदेश ा गरेको एक मिहनािभ िनवेदकको
सो रकम र बचतप को रकमसमेत गरी ज मा . मागबमोिजमको इजाजतप स ब धमा िनणय गरी
११,३५,१८६।२६ को स पि लक
ु ाई िछपाई झु ा िदनु भनी िवप ी वैदेिशक रोजगार िवभागका नाममा
िववरण पेस गरी ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को परमादेश जारी हने ।
दफा १६ को उपदफा (२) मा प रभािषत कसरु गरेको इजलास अिधकृ त: स तोष साद पराजल
ु ी
देिखएकोले िनजलाई सोही दफा १६ को उपदफा क यटु रः िवके श गुरागाई
(२) बमोिजम १ मिहना कै द र . २०००।- ज रवाना इित संवत् २०७२ साल फागनु १७ गते रोज २ शभु म् ।
गरी लक
ु ाए िछपाएको रकम . ११,३५,१८६।२६
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मआ
ु जा िदएर मा रा यले िनजह को घरज गा ा
इजलास नं. १
गनपदछ
। यथ िनवेदकह ले उ बाटो िव तारको
ु
लािग आ नो घरज गा िदन म जरु नगरेको अव थामा
१
िनजह को घरज गा ा गनुपदा कानूनको उिचत
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल ि या परु ा गरी मआ
ु जा वा ितपूित िदनुपनमा सो
पराजुली, ०६९-WO-००६५, उ ेषण, िव णुकुमार के ही नगरी यथ िनवेदकह को घर ज गा भ काई
े िव. गृह म ालयसमेत
सडक िव तार गन भनी माइिकङ गरी िच समेत
िमिसल संल न िनणय पचाबाट िनवेदक लगाएको कायलाई कानूनअनु पको रहेछ भनी मा न
िव णक
ु ु मार े ले ड् यटु ीमा रहेको, पटकपटक मादक िम ने नदेिखने ।
पदाथ सेवन गरी आचरणस ब धी िनयम उ लङ् घन
पनु रावेदक काठमाड उप यका िवकास
गरेको िनजको अिभलेखसमेतबाट देिखएको र ािधकरणले उपरो ानस
ु ार यथ िनवेदकह को
सोस ब धमा गिठत छानिबन टोलीले सोअनस
ु ारको घरज गामा बाटो िव तारका लािग िच लगाउने
ितवेदनसमेत िदएको आधारमा िनवेदक हरी र भ काउनेसमेत काय गनअिघ
कुनै पूवसूचना
ु
जवानलाई हरी िनयमावली (संशोधनसिहतको) वा जानकारी तथा ितपूित िदएको भ न सके को
२०४९ को िनयम ९३ को उपिनयम ३ (ख) ले िदएको पाइँदैन । साथै यथ ह ले घर िनमाण गनअिघ
नै
ु
अिधकार योग गरी ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को G.L.D मापद ड लागू भएको वा सोबापत ितपूित
देहाय (छ) बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग िलइसके को भ न र सोको माण िदन सके को पिन
अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको छै न । यस ि थितमा रा यको िज मेवार िनकायले
महानगरीय हरी प रसरको िमित २०६८।३।२० नाग रकको संिवधान र कानून द हकको संर ण
को िनणयबाट िनवेदकको संिवधान द हकमा गरेको भ ने नभई उ टै चिलत कानूनले तोके को
आघात पगु ेको भनी मा न िम ने नदेिखँदा िनवेदन कायिविध र सीमा नै उ लङ् घन गरी एकतफ पमा
मागअनस
यथ ह को घरबसोबास भािवत हने गरी बाटो
ु ारको आदेश जारी गन िम ने नदेिखँदा
तुत िनवेदन खारेज हने ।
िव तार गन लागेको भ ने देिखन आएको छ ।
इजलास अिधकृ त: ह रकृ ण े
सोही आधारको िव मानता रहेको िन कषमा पगु ी
क युटर: गीता िघिमरे
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट यिथ िनवेदकह को
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभु म् । घर बसोबासको अिधरकारसमेतको संर ण खाितर
२
िनजह को वािम व र भोगमा रहेको घरज गामा
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल गैरकाननू ी पले वेश गरी िच लगाउने, भ काउने
पराजुली, ०७१-CI-०२६२, उ ेषण / परमादेश, डा. लगायतका कुनै काय नगनु नगराउनु भनी भएको आदेश
भाइकाजी ितवारी िव. चतुभुज भ समेत
अ यथा नदेिखने हँदा कानूनबमोिजमको रत परु याई
्
िवकासको नाममा िविध र ि या पूरा नगरी मा गनपनमा
बाहेक िनवेदकह को घर ज गा वेश
ु
यि को स पि सरकारले ा गन स दैन । यिद गन, क जा गन, भ काउने, बाटो िव तार गन ज ता
उ थानमा G.L.D. काय मअ तगत बाटो िव तार काय नगनु नगराउनु भनी पुनरावेदक िवप ीह का
गन आव यक देिखएमा िनःशु क ज गा उपल ध नाममा िनषेधा ासमेत जारी हने ठहर्याई भएको
गराउन म जरु गरेमाबाहेक यथ ह लाई ितपूित/ पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।७।२०
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को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । तुत सं थान, जनकपरु का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हने ठहरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
इजलास अिधकृ त : ह रकृ ण े
२०६७।१०।१८ को अि तम आदेश िमलेकै देिखँदा
क युटर: मि जता ढुंगाना
सदर हने ठहछ । िवप ीको पनु रावेदन िजिकर पु न
इित संवत् २०७२ साल पस
नस ने ।
ु २ गते रोज ५ शभु म् ।
३
इजलास अिधकृ त: शकु तला काक
मा. या. ी सश
ीला
काक
र
मा.
या.
ी
गोपाल
क यटु र: गीता िघिमरे
ु
पराजल
ु ी, ०६८-CI-०४४४, िनषेधा ा / परमादेश, इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभु म् ।
सोमनी सरब रया िव. सोिभत साद गु ा
४
कुनै पिन ज गामा मोहीको हैिसयतले दाबी मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल
गन यि ले कुनै ठोस माण पेस गराउन नसके को पराजुली, ०६७-CI-०७८४, िनषेधा ा / परमादेश,
ि थितमा के वल मोही हँ भनी दाबी गरेकै आधारमा ओमह र पोखरेलसमेत िव. हेमबहादुर थापा
मा य तो ज गामा िनजको मोही हक िसजना हन
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २२(ङ)
स दैन । िवप ी िनवेदकले आ मण हने आशङ् का मा सामदु ाियक िश कको िनयिु स ब धी यव था
देखाएको राम मि दर गठु ीको ज गाको हालस म कुनै गरी ऐ. उपिनयम ११ मा िनयिु का लािग िसफा रस
पिन यि मोही भइसके को भ ने कुनै ठोस माण ग रएका उ मेदवारले िनयिु को सूचना कािशत
भएको देिखएन । मोही नै नभएका यि ले हामी मोही भएको वा सूचना पाएको िमितले तीस िदनिभ िनयिु
ह भनी िजिकर िलएको देिखँदा ती यि बाट उ
िलनु पनछ सो िमितिभ िनयिु प निलएमा वा िनयिु
गठु ीको ज गामा अित मण हन नस ने भ न निम ने । िलएको ३० िदनिभ िव ालयमा हािजर नभएमा वा
िनवेदकले आ नो िनवेदनमा उ लेख गरेको य तो उ मेदवारको मृ यु भएमा वा अ य कुनै कारणले
िक.नं.१३५, १३७, १४६ का ज गाह मा गठु ीको सो पद र भएमा यव थापन सिमितले वैकि पक
वािम व भएकोमा िववाद देिखएन । राजगठु ी ज गाको सूचीमा रहेका उ मेदवारलाई यो यता मानस
ु ार
संर ण गन काय गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा िनयिु गन स नेछ भ ने यव था भएको पाइ छ ।
१७ र १८ ले गठु ी सं थाको भएको देिखयो । यी िश क छनौट सिमितले िनवेदकलाई थम वैकि पक
िनवेदकले गठु ीको ज गा संर ण गन र मोही नभएकाले उ मेदवारको पमा कायम रहने गरी सूचना कािशत
मोहीको हैिसयतले ज गा जोतकोड गरेको घर नभएको गरेको त यलाई वीकार ग रसके पिछ िसफा रस
भ ने पिन िलिखत जवाफकताम येका िव नाथ भएका उ मेदवारले िनयिु प िलएपिछ िव ालयमा
सरव रयाको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो । गठु ीको हािजर नै नभई राजीनामा िदएको अव थामा उ
ज गामा मोही ला न नस ने यव था उ ऐनको दफा कानूनी यव थाअनुसार थम वैकि पक उ मेदवारको
२७ को ितव धा मक वा यांश (क) र (ख) मा भएको
पमा रहेका िनवेदकलाई िनयिु िदन िकन निम ने हो
पाइँदा िनवेदनमा उि लिखत ज गामा गैरकानूनी पमा िवप ीह को िलिखतजवाफ प देिखँदैन । िसफा रस
क जा जमाई भोग बसोबास गन काम नगन नगराउन ग रएको उ मेदवारले िनि त समयाविधिभ िनयिु
िवप ी पनु रावेदकका नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी निलएमा वा िनयिु िलए पिन हािजर नभएमा पुनः
हने ठहरेको तथा उ ज गालाई अित मण हनबाट परी ा िलनुपन झ झट नहोस् र त काल र थानको
रोक संर ण गन काम कानूनबमोिजम गन गराउन गुठी पूित होस् भ ने अिभ ायले वैकि पक उ मेदवारको
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सूची काशन गनु पन ह छ । सोही योजनका लािग िवप ीले घरमा ब न निदई अशाि त गरेकाले शाि त
नै िश क छनौट सिमितले समेत िनवेदकलाई थम सरु ा ग रपाउँ भनी मैया ब नेतले िदएको िनवेदनमा
वैकि पक उ मेदवार भनी सूची कािशत गरेको कुरामा हरी कायालयबाट शाि त सरु ा कायमा रा ने हरी
िववाद रहेको नदेिखने हँदा िश ा िनयमावलीमा रहेको िनकायको दािय वअ तगत दवु ै प लाई स झाइबझ
ु ाई
उपयु कानूनी यव थाअनस
ु ार िसफा रसमा परेको पठाएको भ ने जवाफबाट देिखएकोले यी पनु रावेदकले
उ मेदवारले राजीनामा िदई पद र रहेको अव थामा िनवेदनमा उ लेख गरेज तो िवप ी कायालयबाट माना
थम वैकि पक उ मेदवारको पमा रहेका िनवेदकले चामलको कागज गराउन प ाउ गन थनु ामा रा ने,
िनयिु पाउन स ने नै देिखँदा सोसमेतका आधार यातना िदने तारेखमा रा नेलगायतको कावाहीको
र कारणबाट िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा ा एवम् अव थाको िव मानता देिखन नआएकोले पुनरावेदक/
परमादेशसमेत जारी हने ठहर्याएको पनु रावेदन िनवेदकको मागबमोिजमको कुनै आदेश जारी गनुपन
अदालत, तुलसीपुरको िमित २०६७।३।३० गतेको देिखन नआउने ।
आदेश िमलेकै देिखँदा सो सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
क युटर: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शुभम् ।
इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभु म् ।
६
 यसै लगाउको ०६७-CI-०७८५, परमादेश, मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
ओमह र पोखरेल िव. िज ला िश ा जोशी, ०६९-CI-१०१९, िनषेधा ा, मानबहादुर पा डे
कायालय, युठानसमेत भएको मु ामा पिन िव. महानगरीय हरी भाग कपन, काठमाड समेत
यसैअनस
महानगरीय हरी प रसर, हनुमानढोका,
ु ार फै सला भएको छ ।
५
काठमाड को च.नं. ९४८ िमित २०६९।७।१९ गतेको
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी दीपकराज प ारा यस कायालयमा ा हन आएकोले यसमा दवु ै
जोशी, ०६९-CI-०१३४, िनषेधा ा, आिशषकुमार प लाई शाि त सरु ा कायम गराउने योजनाथ िमित
खड् कासमेत िव. महानगरीय हरी प रसर, २०६९।७।२१ गते यस कायालयमा बोलाई छलफल
लिलतपुरसमेत
हँदा कृ ण तामाङले दाबी िलएकोस ब धमा िनजह
छोरी सिु नतालाई आिशष खड् काले िववाह दवु ै प िबच आपसी छलफल गरी आपसमा सहमित
गरी गभ रही १० मिहनाको गभ रहेकोमा िवप ीले गरी गएका हन् । रट िनवेदक िवप ीलाई िनवेिदका
घरमा ब न निदई अशाि त गरेकाले शाि त सरु ा कृ णा तामाङको ज गा िफता गराउनु भनी ध क
ग रपाउँ भनी मैया ब नेतले िमित २०६८।९।७ मा िदनेसमेतका कुनै पिन काय यस कायालयबाट ग रएको
िनवेदन िदएकाले िझकाई बु दा िनजह को घरायसी होइन भनी महानगरीय हरी भाग, कपनको िलिखत
झगडा भएकाले स झाई बझ
ु ाई अशा ती नगनु जवाफ रहेको देिख छ । यी पनु रावेदकले िनवेदनमा दाबी
भनी पठाएकोस म हो । िनज पिव ा खड् कालाई िलएज तो हरीबाट लेनदेनको िवषयमा प ाउ गन
मिहला सेलबाट समेत तारेखमा रा ने कागज अव था नदेिखएको र िवप ीम येको कृ णा तामाङले
गराउने गैरकानूनी कायह के ही ग रएको छै न भनी दाबी िलएको िनवेदनमा छलफलको लािग िझकाइएको
महानगरीय हरी प रसर जावलाखेल लिलतपरु एवम् ता रखमा नराखेको भनी िलिखत जवाफमा उ लेख
ऐ.को मिहला सेलको िलिखत जवाफबाट देिख छ । गरेको हँदा िवप ीबाट िनवेदकलाई प ाउ गन कागज
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गराउने आशङ् काको ि थित नभएकाले िनवेदन खारेज मािणत नभएको भनी लेिख आएको यहोरालाई
हने ।
पनु रावेदकले अ यथा हो भनी मािणत गन नसके को
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
अव थामा िनजको शैि क यो यताको माणप झु ा
क युटर: मि जता ढुंगाना
भएको पिु भइरहेको अव थामा िनजको शैि क
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शभु म् । यो यताको माणप झु ा हैन भ ने पनु रावेदक
७
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
मा. या. ी सश
ीला
काक
र
मा.
या.
ी
दीपकराज
ितवादीले िववािदत िलखत माणप बाट
ु
जोशी, ०६९-CR-०८६१, ाचार, लोकबहादरु मैले कुनै बदिनयत राखी के ही लाभ ा नगरेकोले
देउबा िव. नेपाल सरकार
अिभयोग दाबीबमोिजम मलाई सजाय हनपु न होइन
ितवादीले हाइ कुल परी ा उ ीण गरेको भनी िलएको िजिकरतफ हेदा ाचार मु ामा पेस
शैि क यो यताको माणप सु िनयिु पाउने गरेको माणप न कली ठहरेपिछ यसबाट कुनै लाभ
उ े यले िज ला िश ा कायालय, कै लालीमा पेस गरेको ा नगरे पिन बढुवा पाउने उ े यले नै उ माणप
देिख छ । सो माणप िठक हो होइन भ नेस ब धमा पेस गरेको मा नु पन हनाले ितवादीको बदिनयत
माणीकरणको लािग उ च मा यिमक िश ा प रषद,्
प पमा देिखन आएको हँदा य तो अव थामा
सानोिठमी, भ परु माफत स बि धत बोडमा लेिख न कली माणप को िलखत पेस गरेकै आधारमा
पठाउँदा भारतको मा यिमक िश ा प रषद्, उ र देश,
ाचार भए गरेको पिु हने हँदा ितवादीले अिभयोग
वाराणसीको स यापन- २३०१, िदनाङ् क-४/०१/१२, दाबीबमोिजम कसरु गरेको होइन भनी मा न निम ने
प साथ ा िववरणको िस.नं. ३ मा परी ाथ को हँदा ितवादी लोकबहादरु देउवाले हाइ कूल परी ा
नाम - लोकबहादरु देउवा, िपताको नाम - योगबहादरु उ ीण गरेको भनेको माणप झु ा देिखन आएकोले
देउवा, ज म िमित - सन् ०३/०१/६०, परी ा-एच. त काल चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
एस., वष - १९८९, अनु माङ् क नं.-१५६१९३८, दफा १२ अनस
ु ारको कसरु हने ठहर गरेको िवशेष
योग- २४१, ेणी- ते ो र के वा कलेजको नाम अदालतको िमित २०६९।१०।२१ को फै सला िमलेकै
‘ज ता इ टर कालेज’, रानीपूर अजमगंड उ लेख भई देिखँदा सदर हने ।
कै िफयत महलमा “पिु त नह ” भनी लेखी आएको र इजलास अिधकृ त: शकु तला काक
सोही आधारमा अि तयार द ु पयोग अनस
ु धान क यटु र: खगे कुमार ख ी
आयोगले िवशेष अदालतमा ितवादीउपर तुत इित संवत् २०७१ साल माघ २९ गते रोज ५ शभम् ।
आरोपप दायर गरेको देिख छ । ितवादी लोकबहादरु
८
देउवाले आरोिपत कसरु लाई इ कार गरेको भए तापिन मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश
िनजले उ
माणीकरण यहोरा ख डन हने र िम , ०६७-CI-०२११, क पनीले पाउनु पन रकम
आ नो िजिकर पिु हने कुनै माण पेस गन सके को िदलाई भराई पाउँ, िज ला लिलतपुर लिलतपुर
देिखँदैन । ितवादीले अदालतमा बयान गन ममा नगरपािलका वडा नं. ३ ि थत झ सीखेल मु य
स बि धत िनकायमा गई उ ीण भएको माणप कायालय रहेको नेपाल युब आयल िलिमटेडका
पनु : याई पेस गनछु भनी बयान गरेको भए तापिन तफबाट अिधकार ा कमलनारायण कणसमेत िव.
िनजले कुनै य तो माण पेस गन सके को देिखएन । राजेशकुमार सराफसमेत
बढुवा योजनका लािग पेस गरेको शैि क यो यताको
मल
ु ुक ऐन, अदालती ब दोब तको महलको
माणप ह सो माणप जारी गन शैि क सं थाबाट १८४क. को कानून यव था हेदा " ितउ रप परी
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झगिडयाह को उपि थितको िनिम तोिकएको माणको स ब धमा रतपूवक परी ण नै हन नपाई
तारेखमा दवु ै प को रोहवरमा िफरादप र ितउ रप वादी दाबीबमोिजम रकम भराइिदने गरी गरेको िमित
तथा दािखल भएको सबै िलिखत हेरी देखाई वादी २०६४।१०।०८ को फै सला िमलेको नदेिखँदा बदर
ितवादीसँग आव यक कुरा सोधपछ
ु समेत गरी गरी िदई सो स ब धमा जो जे बु नपु न माणह बझ
ु ी
यसबाट दवु ै थरको कुरा िमले निमलेको अड् डाले पेस दािखल गराई कानूनबमोिजम कारवाही िकनारा
िवचार गरी कुरा िमलेको देिखन आएमा तु त िनणय गनु भनी उपि थत प लाई तारेख तोक िमिसल
सनु ाउनपु छ । दवु ै थरको कुरा आंिशक वा पूण पमा सु लिलतपरु िज ला अदालतमा पठाइिदने ठहरेको
निमलेको देिखन आएमा जनु जनु कुरा निमली इ साफ पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।३।१७
गरी ठहर्याउनु पन हो सो कुराह र यसस ब धमा को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
बु नुपन माणह प खोली पचा खडा गरी सबदु इजलास अिधकृ त: शकु तला काक
माण िझकाउन आदेश िदई सबुद माण बु ने क यटु र: गीता िघिमरे
तारेखसमेत तो नपु छ । माण बु न तोिकएको तारेखमा इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभु म् ।
अड् डाले यसै महलको ७८ नं.बमोिजम कारवाही
९
गनपछ"
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
ु भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । उ
कानूनी यव थामा उ लेख भएअनस
ु ार सु लिलतपरु िम , ०७०-CR-०४७५, अिनयिमत वन पैदावार
िज ला अदालतबाट माण पेस दािखल गनु भनी काटी ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. राजे सुनुवार
आदेश भएपिछ सोअनस
बरामदी मचु ु कामा उि लिखत ११
ु ार वादी प बाट पेस दाखेल
नै नभई वादीले पेस गनपन
ु िवल भरपाइलगायतका यबु िफट काठ मबाट बरामद भएको िलिखत अनमु ित
माणको स ब धमा रतपूवक परी ण नै हन नपाई निलई काठ काट् नु मेरो ग ती हो भनी ख काटेकोमा
वादी दाबीबमोिजम रकम भराइिदने गरी भएको सु
वीकार गरी ितवादीले अदालतमा बयान गरेको
लिलतपुर िज ला अदालतको िमित २०६४।१०।०८ देिखएकोले सोभ दा बढ् ता काठ कटान गरेको त य
को फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा िम ने देिखन मािणत गन दािय व भएको वादीले आ नो दाबी
नआउने ।
ठोस पबाट मािणत गराउन सके को देिखँदैन । िबगो
यसैगरी यसै त यसँग मेल खाने यस
.१,०२,५००।- (एक लाख पाँचहजार) बराबरको
अदालतबाट भएको पूव फै सला िव णु जापित िव
२०५ युबिफट सालको ख काठ ओसारपसार गरेको
भूिम शासन कायालय िसराहा, ने.का.प. २०३४ पृ. भ ने वादी प को दाबी रहेकोमा सो प रमाण वराबरको
२८५ मा "अिनवाय पमा बु नपु न माण बु दै नबझ
ु ी काठ िनज ितवादीबाट बरामद भएको देिखन नआई
गरेको फै सला याियक मनको पूण अभाव देिखने के बल ११ यबु िफट िबगो . १२,३६४।– को मा
ह छ । वादी ितवादीको मख
ु निमले अ.वं. १८४क. बरामद भएको देिखएको छ । अिभयोग दाबीबमोिजम
नं.बमोिजम सबदु माण बुझी सबदु माणको आधारमा काठ बरामद नभएको र स पूण काठ ितवादीले नै
ठहर िनणय गनुपछ। सबदु माण नबझ
ु ी िवनाआधार कटान गरेको व तुिन आधार नभएको अव थामा
िदएको िनणय कानूनी ुिटपूण ह छ भनी बोलेको कसुरदार ठहर गन यायोिचत हन स दैन । गाउँ
पाइ छ ।" तसथ मािथ उि लिखत त य, य था निजकै को सामदु ाियक वनमा ितवादी ए लैले मा
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा सु लिलतपरु काठ काटेको गाउँलेह ले थाहा पाउनु पनमा सो कुरा
िज ला अदालतबाट वादी प बाट माण पेस दाखेल कसैले थाहा नपाएको र ितवादीले दाबीअनुसार काठ
नै नभई वादीले पेस गनुपन िवल भरपाइलगायतका कटानी गरेको भ ने कुराको पु ् याइँ सा ी माणसमेत
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पेस गरी वादी प ले गराउन नसके को देिखएको गराएको हो होइन भ ने स ब धमा हेदा, पीिडतको
अव थामा सो सामदु ाियक वनमा कटान भएका योिनिभ वा बािहर व रप र वीय पाइएको छै न भनी
दाबीबमोिजमका सबै ख िनज ितवादीले नै काटेको भेरी अ चल अ पतालको ितवेदनमा उ लेख भएको
भनी आरोप लगाउन मनािसब देिखँदैन । फौजदारी पाइ छ । पीिडतको योिनिझ ली याितएको छ, छै न
कसरु मा कुनै पिन अिभयोग शङ् कारिहत तबरले पिु
भ ने स ब धमा हेदा िनजको मिहनाबारी भएको हँदा
हनु पनमा वादी दाबीको पु ् याइँ ठोस पबाट हन िभ बािहर रगत देिखएको छ भने पीिडतको योिनबाट
सके को पाइएन । िचरान काठको प रमाण ११.०७ िनकािलएको Swab र ितवादीबाट िनकािलएको
यबु िफटसिहत िनज राजे सनु वु ारलाई काठ बो दै Swab तथा ितवादीले लगाएको क को National
गरेको अव थामा वन ग ती टोलीले प ाउ गरेको Police Forensic Laboratory मा ग रएको
हो । घटना थलमा मसमेत बसी बरामदी मचु ु का परी णबाट “Semen could not be detected
भएको हो । बरामदी मुचु काको यहोरा र सहीछाप मेरो on exhibit no. 1, 2, and 3” भनी Forensic
हो भनी बरामदी मचु ु काका मािनस गोपाल यौपानेले Test Report मा उ लेख भएबाट पीिडतको योिनमा
गरेको बकप बाट देिखएको समेतबाट ितवादीले ितवादीले वीय खलन गराएको भ ने देिखँदैन ।
अ य खह काटेको हो भनी मा न िम ने देिखएन । मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. को
यसरी बरामद प रमाण ११ युबिफट मा ितवादीले पि करण (ग) मा “योिनमा िलङ् ग के ही मा वेश
काटेको पुि हन आएकोले कसुरको मा ाअनुसार भएको रहेछ भने पिन यस न बरको योजनको लािग
सजाय गनु यायोिचत हने हँदा िनजलाई हदैस मको करणी गरेको मािनने छ” भ ने उ लेख छ । जबरज ती
सजाय गनु उिचत नदेिखँदा बरामदी दशीको आधारमा करणीको कसरु थािपत हन िलङ् गको वेश, वीय
िबगो कायम गरी सजाय गरेको देिखँदा सु िज ला खलन र योिन छे द फाटेको हन आव यक छै न । वीय
अदालतको फै सला के ही उ टी गरी ितवादी राजे
खलनसिहत वा रिहत ीको योिनको बािहरी भागमा
सनु ुवारलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) आंिशक िलङ् ग पसाउनु वा िलङ् ग पसाउने यास
बमोिजम बरामद काठको िबगो . १२,३६४।– को गनु मा पिन कानूनी योजनको िनिम जबरज ती
दो बर .२४,७२८।– ज रवाना हने र बरामद काठ करणी पया ह छ । वारदातमा योिनमा िलङ् गबाट
तथा आरा जफत गरेको सु फै सला सदर हने ठहर्याई वीय खिलत भएको होओस् वा खिलत भएको नहोस्
पनु रावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०७०।२।१४ योिनमा िलङ् ग पसाउनु वा िलङ् ग पसाउने यास गनु
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । मा पिन जबरज ती करणीको कसरु थािपत हन जाने
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर देिख छ । जाहेरी दरखा त, ितवादीको अनस
ु धान
पु न नस ने ।
अिधकारीसम को बयान र अदालतमा गरेको बयान
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
एवम् पीिडतको बकप समेतबाट पीिडतको योिनमा
क युटर: मि जता ढुंगाना
ितवादीले िलङ् ग वेश गराएको भ ने पमा
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शुभम् । कही ँकतै पिन उ लेख नभएको र Medico-Legal
१०
Report, Forensic Science Lab Report र
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश Medical Experts को रायसमेतले पीिडतको योिनमा
िम , ०६८-CR-०५४३, जबरज ती करणी, नेपाल ितवादीले िलङ् ग वेश गराएको भ ने नदेिखएकोले
सरकार िव. मोह मद बसर खाँ
जबरज ती करणीसँग स बि धत वारदातको के ही
पीिडतको योिनमा ितवादीले िलङ् ग वेश त य थािपत भए पिन जाहेरी दरखा त र पीिडतले
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अदालतमा गरेको बकप समेतबाट ितवादीले गएक ले ितवादीले जबरज ती करणी गन नपाएको
पीडीतसँग जबरज ती करणी गरेको भनी मा न र जबरज ती करणीको अपराधको उ ोगस म गरेको
निम ने ।
नदेिखँदा उ ोगमा सजाय हने भनी ने.का.प. २०६५,
भरत साद आचायको जाहेरीले ी ५ को िन.नं. ७९८३, पृ.७८५ मा िस ा त ितपादन भएको
सरकार िव कमलकुमार ओली भएको जबरज ती पाइने ।
करणी मु ामा पीिडतलाई जबरज ती करणी गन
ितवादीले करणीको मनसायले करणी
िलङ् ग पसाउने िबि कै पीिडतले हो ह ला गरेको गनपु ूवको ि या पीिडतलाई जिमनमा प टाई छाती
कारणबाट ितवादीले लगातार करणी गन नसके को तन समा ने काय गरेको देिखए पिन जबरज ती
अव थामा त काल वीय खलन नभएको पिन करणीको कसरु को मु य काय पीिडतको योिनमा िलङ् ग
हनस ने ि थित देिखएकोले योिनमा वीय नदेिखएको वेश गराउने काय हन नपाएको देिखँदा जबरज ती
र hymen न याितएको हन स ने अव था पिन करणी गन उ ोगस म गरेको देिखन आएको छ ।
वभािवक हँदा सोबमोिजम िचिक सकको ितवेदनकै जबरज ती करणीस ब धी कानूनी यव था हेदा
आधारमा ितवादी बेकसरु दार हन भनी मा न मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको ५ नं. मा जबरज ती
िमलेन । घरमा धेरै मािनसह भेला ज मा भएको करणी गन उ ोग गरेको करणी गन भने पाएको रहेनछ
अव थामा ितवादीले वादीको योिनमा िलङ् ग वेश भने जबरज ती करणी गनलाई हने सजायको आधा
गराउने िबि कै पीिडत न कराउन थालेकोले हो सजाय हने भ ने उ लेख भएकोले ितवादीलाई
ह ला भएको भ ने िमिसलबाट देिखन आएकोले सजाय गनस ब धमा पीिडतको उमेर हेदा वारदातको
जबरज ती करणीको वारदात भैसके को मा न िम ने िमितमा पीिडतको उमेर क रब चौध वष छ मिहना
अव था पिन देिखन आएन । पीिडतलाई करणी भएको र जबरज ती करणीको ३ नं. को देहाय ३ ले
गनका लािग स पूण प रि थितह पार ग रसके को चौध वष वा सोभ दा बढी सो वषभ दा कम उमेरक
तर जबरज ती करणीको काय स प न भैसके को बािलका भएबाट छ वषदेिख दश वषस म कै द सजाय र
अव था नदेिखएको अव थामा ितवादीलाई सफाई ऐजन महलको ५ नं. ले जबरज ती करणीको उ ोगको
िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी कसुरमा ऐजन ३ नं. को देहाय ३ नं. को सजायको
भई जबरज ती करणीको उ ोगस म ठहन भनी आधा सजाय हने भ ने कानूनी यव था भएबाट
ने.का.प.२०६२ अङ् क ७ िनणय नं.७५७० मा र ितवादीले जबरज ती करणी कसरु को उ ोग गरेको
क कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार िव
राजेश देिखँदा मुलक
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १
े ी भएको जबरज ती करणीको मु ामा ितवादीले नं. र ५ नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई ४(चार) वष
पीिडत बािलकाको योिनमा िलङ् ग वेश गराएको भ ने कै दको सजाय हने ।
देिखँदैन । ितवादीले बािलकाको मुख, टाउकोलगायत
पीिडत कमलालाई ितवादीले जबरज ती
शरीरका िविभ न भागमा िलङ् गको घषण गराई करणी गन उ े यले जिमनमा प टाई िनजको छाती
िपसाबसमेत फे रिदएको भ ने देिख छ । यसबाट तन समाती कोत रँदा घाउसमेत भई जबरज ती
ितवादीले पीिडत बािलकालाई जबरज ती करणी करणीको काय गन नपाई जबरज ती करणी गन
गरेको भ ने थािपत हँदनै । ितवादीले पीिडत उ ोगस म गरेको देिखएकोले सु अदालतबाट
बािलकाउपर उि लिखत यौन दु यहार गदा बािलका ितवादीलाई सफाइ िदएको फै सला उ टी गरी
ँ दै िच याउँदै कोठा बािहर िन क आमा भएतफ ितवादीलाई जबरज ती करणी कसरु को उ ोग
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गरेकोमा मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ अ थायी र करारको सेवा अविध गणना गन ावधान
नं. र ५ नं. बमोिजम िनज ितवादीलाई ४(चार) वष रहेको नदेिखएको अव थामा िनवेदकह ले आफूले
कै दको सजाय हने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, लामो समयदेिख अ थायी करारमा रही सो पदमा काम
नेपालग जको िमित २०६८।२।१ मा भएको फै सला गरेको पदाविधसमेत गणना गरी मािथ लो पदमा बढुवा
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ग रपाउँ भ ने कुनै कानूनी आधार देिखँदैन । ऐजन
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
िनयमावली, २०५६ को िनयम २२५ ख.मा अ थायी
क यटु र: मि जता ढुंगाना
वा करारको सेवा भ ने उ लेख नभएकोले सेवा अविध
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभु म् । मा उ लेख भएको कारणले अ थायी वा करारको
११
सेवा अविधसमेत गणना गरी सेवा अविध कायम
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
गन िम ने देिखएन । थायी सेवा अविध गणना गदा
गोपाल े , ०६७-WO-०९५९, उ ेषण / परमादेश, िनवेदकह को बढुवाको लािग थानीय वाय शासन
श भु साद िघिमरेसमेत िव. िज ला िवकास सिमितको िनयमावली, २०५६ को िनयम २२५ ख. १ र २
कायालय, लमजङ
बमोिजम यो यता नपगु ेकोमा िववाद देिखएन । थानीय
ु , बसीसहरसमेत
िनवेदकम येका श भु साद िघिमरेले िमित वाय शासन िनयमावली, २०५६ ले अ थायी
२०५५।०३।१६ मा िज ला िवकास सिमितको र यालादारीमा काम गरेको सेवा अविध गणना गन
कायालय, लमजङ
ु को रा.प.अनं. थम शासन यव था नभएकोमा सो िनयमावलीको ावधानभ दा
नायब सु बा पदमा अ थायी िनयिु पाई िमित िवपरीत गणना गन भनी िज ला िवकास सिमित
२०६५।०१।०९ देिख सोही पाँच तहको पदमा लमजङ
ु को कमचारी शासनस ब धी िविनयम,
िनयुि पाएका, अका िनवेदक महादेव शाहले िमित २०५८ मा भएको यव था आकिषत हन स ने
२०५६।०७।२६ को िनणयबाट सबओभरिसयरमा देिखँदैन । थानीय शासन िनयमावली, २०५६ को
अ थायी िनयुि पाई २०६५।०१।०९ बाट सो िवपरीत िज ला िवकास सिमित लमजङ
ु को कमचारी
पदमा थायी िनयिु पाएका र अ य िनवेदकह
शासनस ब धी िविनयम, २०५८ मा अ थायी
पासाङ् ग िजरेलले िमित २०५६।०७।२० मा अ थायी र यालादारीमा काम गरेको सेवा अविध गणना गन
सबओभरिसयर र २०६५।०१।०९ मा थायी िनयिु
उ लेख गरेको आधारमा िनवेदकह ले िलएको िनवेदन
पाएको, िच घलेले २०५६।०७।२८ मा ख रदार िजिकर कानूनस मत देिखन नआउने ।
पदमा अ थायी िनयिु िलई िमित २०६५।०१।०९
अतः उि लिखत आधार र कारण एवम्
मा थायी िनयिु पाएको र ह रबहादरु लाई लोहनीले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
िमित २०६५।०१।०९ गतेदेिख सहलेखापाल पदमा ले अ य वैकि पक उपचार नभएको अव थामा मा
थायी िनयिु पाएको िमिसल संल न ितिलिपबाट रट े ािधकारअ तगत िनवेदन िदन सिकने उ लेख
देिख छ । थानीय िनकायको कमचारीह को बढुवाको भएकोमा िनवेदकह ले वैकि पक उपचारको बाटो
स ब धमा थानीय वाय शासन िनयमावली, हँदाहँदै रट िनवेदनमा िकन पनु रावेदनको यव था
२०५६ नै आकिषत हने भएबाट यस िनयमावलीको भावकारी नभएको हो सो खुलाउनसमेत सके को
िनयम २२५ मा थायी सेवा अविध गणना गन देिखएन । िनवेदकह को हकको चलनको लािग
ावधान प पमा उ लेख भएको पाइ छ । यस वैकि पक उपचारको बाटो भएकोमा सोहीबमोिजम
िनयमावलीमा कही ँकतै पिन बढुवा योजनको लािग पनमा सो उपचारको बाटो अवल बन गरेको
25

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, साउन - १
देिखँदैन । तुत िज ला िवकास सिमित लमजङ
ु को य तो सूचना नै याद हो । िनजलाई सूचना ा
िमित २०६७।१२।०६ को पदपूित सिमितको िनणयमा हनस ने िविभ न िवक पह छन् भने सो िवक प
िनवेदकह को नाम समावेश नभएको बढुवास ब धी या पमा अपनाइएको हनुपछ के वल औपचा रकता
िवषयमा थानीय वाय शासन िनयमावली, २०५६ परु ा गन िहसाबले मा सूचनाको अवसरलाई बि चत
को िनयम २२६ बमोिजम बढुवामा िच नबु ने प ले ग रनु नहने ।
थानीय िनकायको कमचारीले बढुवाको नामावली
िनवेिदकाको बयानबाट िनजको बसाई
कािशत भएको िमितले ३५ िदनिभ स बि धत सराईको ठेगाना ट खल
ु ाएको र िनज कायरत
थानीय िनकायको सिचवमाफत म ालयको कायालयको समेत वतन खल
ु ाएकोमा उ थानमा
सिचवसम पनु रावेदन गन स ने कानूनी यव थाको याद तामेल नगरी सािबकको रामेछाप िज ला
िवपरीत िसधै रट े ािधकारमा वेश गरेकोसमेत बेताली गा.िव.स.वडा नं. २ मा याद तामेल गरी िवशेष
देिखएको आधारसमेतबाट तुत रट िनवेदन खारेज अदालत, काठमाड बाट मु ा फै सला भएको देिखयो ।
हने ।
वा तिवक ठे गानामा याद तामेल नगरी अ य तामेल
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
गरेको यादबाट ितवादको मौका दान गरेको भ न
क युटर: गीता िघिमरे
िम दैन भनी ने.का.प.२०४७ िन.नं. ४११८ पृ ३२६
इित संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शभु म् । मा ितपािदत कानूनी िस ा तसमेतको प र े यमा
१२
िनवेिदकाको नाउँमा जारी भई िमित २०७२।३।२८ मा
मा. या. ी सश
ीला
काक
र
मा.
या.
ी
जगदीश
तामेल भएको याद रतपवू क नै तामेल भएको भ ने
ु
शमा पौडेल, ०७२-WH-००४०, ब दी य ीकरण, अथ गन िम ने नदेिखने ।
गौरीमाया िघिमरे िव. कारागार कायालय, जग नाथ
आफूउपर लागेको अिभयोगमा आफूलाई
देवल, काठमाड समेत
सनु वु ाईको मौका निदई अ.बं. ११० नं. को कानूनी
यथोिचत िविध र ि या यायको ि या परु ा नगरी याद तामेल भएको भनी अ.बं. २०८
अ तिनिहत त व हो । यथोिचत िविधको योग र नं. बमोिजम फै सला भएको िमितले ६ मिहनािभ ै उ
पालनाबाट पि यामा व छता याउँछ । य तो िविध याद बदर ग रपाउँ भनी िनवेिदकाले िनवेदन िदएको
र ि याअ तगत या पमा सनु वु ाईको मौका दान अव था िमिसल कागजबाट देिखँदा उपयु िववेिचत
गनु र आफ् नो कुरा भ न पाउने सरल अवसरबाट त य र कानूनी िस ा तसमेतका आधारमा उ िमित
िवमख
ु नग रनु पिन पन आउँछ । आफू िव लागेको २०७२।३।२८ मा तामेल भएको बेरीतको याद बदर
अिभयोगमािथ ितर ा गन अवसर ा गन पाउनु हने ।
जनु सक
अतः िनवेिदकाको वा तिवक ठे गानामा याद
ु ै यि को कानूनी र कायिविधगत अिधकार
पिन हो । सनु ुवाइको उिचत अवसरमा हरेक प लाई तामेल नगरी सािबक ठेगानामा जारी गरी तामेल भएको
आ नो कुरा परु ापरु ा (adequatly) रा न िदनु र हरेक यादबाट िनवेिदका िव परेको मु ाको जानकारी
िवक प योग गरी या र व छ अवसर िदइनज
ु ता नै िनजलाई नभई ितवाद गन अवसरबाट बि चत
कुरा अप रहाय हन जा छन् । कसैलाई ितकुल असर हने भएको अव थामा आफूउपर लागेको अिभयोगमा
पन गरी िनणय गनभु दा पिहले िनजको कुरा सुनवु ाई ितवादको मौका दान भएको भ न िम ने नदेिखँदा
हनपु न ाकृ ितक यायको मूलभूत िस ा त हो । िमित २०७२।३।२८ मा िनवेिदकाको नाउँमा तामेल
िनजको कुरा सु ने योजनका लािग िनजलाई िदनपु न भएको याद, सो यादका आधारमा िवषेश अदालत
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काठमाड बाट िमित २०७२।६।२२ मा भएको फै सला हनुपन रकम यी िनवेदकलाई भु ानी गनु भनी गरेको
र काठमाड िज ला अदालतबाट च.नं.३४८३ िमित प ाचार यायोिचत देिखँदनै । जसले जुन योजनका
२०७२।१०।११ मा िनवेिदकाको नाउँमा जारी गरेको लािग िव तु ् योग गरेको हो उसैबाट िव तु ् महसुल
कै दीपुज समेत बदर ग रिदएको छ । अब िनवेिदकालाई असल
ु उपर गनु िवप ी िनकायको आ नो दािय व
अदालतमा िझकाई िनजको बयान गराई जो जे बु न रहेको िवषयलाई प छाएर िनजह लाई उ मिु
पन हो बझ
ु ी मु ा िकनारा गन िवप ी िवशेष अदालत, िदई पिछ ज गा ख रद गन यी िनवेदकलाई दािय व
काठमाड र कारागार कायालय, जग नाथदेवलका थोपन काय िनयमतः िम ने नदेिखएकोले िवप ी
नाममा यो परमादेशको आदेश जारी हने ।
नेपाल िव तु ् ािधकरण, पनु रावेदन सिमित, काननू
इजलास अिधकृ त: िदलीपराज प त
िवभागको िमित २०७०।५।१४ मा भएको िनणय एवम्
क युटर: टेकबहादरु खड् का
नेपाल िव तु ् ािधकरण, िवतरण तथा ाहक सेवा,
इित संवत् २०७२ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम् । नेपालग ज िवतरण के , नेपालग जले गरेको िमित
१३
२०७०।१०।२६ को प बाट िनवेदकको ाहक नं.
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश ००१-१०-०४४क. को िव तु ् लाइन काट् नेस ब धमा
शमा पौडेल, ०७०-WO-०५९४, उ ेषण / परमादेश, भएका प ाचारह समेत उ ेषणको आदेश ारा बदर
भोजराज पा डे िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण, र नपाक, हने ।
काठमाड समेत
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
िनवेदकले बाँके िज ला, नेपालग ज क यटु र: मि जता ढुंगाना
नगरपािलका वडा नं. ४ िक.नं. १११० को ज गा इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभु म् ।
िमित २०५८।१२।१२ मा हेम तकुमार िम सँग ऐ.ऐ.
१४
िक.नं. ११०९ को ज गा िमित २०५८।१२।१२ मा मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश
आन दकुमार िम सँग र ऐ.ऐ. िक.नं. २०३ को ज गा शमा पौडेल, ०७१-WO-१०८०, उ ेषण / परमादेश,
िमित २०५८।८।१५ मा के शव जापितबाट ख रद गोब नलाल नकम समेत िव. कमला नकम समेत
गरी िलएको देिख छ । उ ज गामा िनवेदकले २०६०
एकातफ सािधकार िनकायबाट
ततु
भा मा घर बनाउने न सा पास गरी घर िनमाण िनवेदनको िववादमा अि तम फै सला भै सो
भएप ात् नेपाल िव ुत् ािधकरण नेपालग ज िवतरण फै सलाअनस
ु ार चलन चलाउनको लािग िनवेदकलाई
के को कायालयमा िनवेदन गरी िव तु ् जडान गरी कानूनबमोिजम सूचनासमेत िदएको र अक तफ
उ िबजल
ु ी हालस म योग गद आइरहेको देिखएको िवप ीह ले अदालतको फै सलाअनस
ु ार िमित
छ । िव.सं. २०५८ सालमा ज गा ख रद गरी २०६० २०६९।१०।१४ मा िक ाकाट गरी ज गाधनी
सालमा घर िनमाणको न सा पास गरी िवप ी माण पज
ु ा ा ग रसके को अव थामा सो िवषयको
कायालयबाट िव तु ्को िमटर जोडेको िमिसल संल न स ब धमा धेरै िढलो गरी िमित २०७२।३।३१ मा
कागजबाट देिखएको अव थामा उि लिखत ज गामा मा आएर उ ज गाधनी माण पुजा निमलेको
िनवेदकले ख रद गनुभ दा पिहलेका ज गाधनीह ले भनी अदालत वेश गरेको देिखँदा िनवेदकको उ
िविभ न योजनका लािग िव ुत् जडान गरेको काय िवल बले सम यायलाई परािजत गछ । (Delay
िव तु ् िमटरमा बुझाउन रकम बाँक रहेको देिखन defeat equity) अथात् िवल बले यायको औिच य
आयो । पूविव तु ् योगकता ाहकह बाट भु ानी समा गदछ भ ने यायको सवमा य िस ा तसमेतको
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िव हन गएको देिख छ ।
ारि भक कर िनधारण आदेश प रवतन
तसथ मािथ उि लिखत अदालतको अि तम गनु नपन ठहर्याएको आ त रक राज व िवभाग,
फै सलाअनस
ु ार अंश मु ाका वादीह अथात् तुत अनुस धान शाखाको िमित २०६६।९।१७ को
िनवेदनमा िवप ीम येका कमला नकम र सृि का िनणय सदर गरेको आ त रक राज व िवभागको िमित
नकम ले मालपोत कायालय, िड लीबजार काठमाड २०६७।२।४ को िनणय उ टी हने ठहर्याएको राज व
र नापी कायालय, िड लीबजार काठमाड बाट आ नो यायािधकरण काठमाड को िमित २०६८।८।२७ को
अंश भागमा परेको ज गाको नापन साअनस
ु ार फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई आ त रक राज व
ज गाधनी माण पज
ु ा ा गरी सो अनस
ु ार चलन िवभागसमेतको िनणय सदर हने ।
गन गोब न लाल नकम समेतले निदएकोले ज गाधनी इजलास अिधकृ त: ेम साद यौपाने
माण पुजाअनस
ु ारको ज गामा अंश चलनको िनवेदन क यटु र: मि दरा रानाभाट
िदएको देिखँदा र ततु िनवेदन ज गाधनी माण इित संवत् २०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शुभम् ।
पज
२
ु ा ा ग रसके पिछ अथात् २ वष ५ मिहना १६
िदनप ात् मा गरेको देिखँदा तुत िनवेदन खारेज मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
हने ।
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०६१२, लागु औषध
इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
ाउन सगु र, अनुप गु ङ िव. नेपाल सरकार
क युटर: मि जता ढुंगाना
लागु औषध ख रद गरी याउने ितवादी
इित संवत् २०७२ साल भदौ २० गते रोज १ शभु म् । अनपु गु ङले मबाट लागु औषध बरामद भएको
छै न भनी अदालतमा इ कारी बयान गदमा ितवादी
इजलास नं. २
िनद ष मािणत हन स दैन । लागु औषधको कारोबार
एउटा यि वा प रवारको सद यले मा गन अपराध
१
नभएर संगिठततवरबाट ग रने अपराध हो । संगिठत
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी अपराधको कृ ित सामा य अपराध भ दा पृथक
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-RB-००४४, मू य ह छ । यस कारको अपराधको कृ ितलाई अ य
अिभवृि कर, टङ् कमिण शमा िव. स जय चोखानी
सामा य पर परागत अपराधलाई ज तै एउटै ि ले
दीघराज मैनालीले िमित २०६६।८।७ मा हेन सिक न । संगिठत अपराध योजना र तयारीका
आ त रक राज व िवभाग लािज पाट काठमाड मा साथ िविभ न भूिमका िनवाह गन फरक फरक
बझ
ु ाएको अनस
ु धान ितवेदनमा भाटभटेनी यि ह बाट स प न ह छ । धेरै यि ह को बे ला
िडपाटमे टल टोरलाई आ.व. ०६४।०६५ को बे लै भूिमका ह छ । पृथक पृथक यि ह को फरक
आय िववरण पेस गरेको पाट वाइज ख रद िववरणमा फरक कायको प रणामबाट एउटा संगिठत अपराध
तुत फमसँग १,७१,२०,२९१।५० ख रद भएको स प न ह छ । ितवादी अनुप गु ङले लागु औषध
देिख छ । यसरी आ.व. २०६४।०६५ मा भाटभटेनी ल मण पुनसँग ख रद गरी याई यी ितवादीले भाउजू
िडपाटमे टल टोरलाई .१२,१८,७८६।५२ घटी सममाया गु ङस म परु याउने
काम र यो लागु औषध
्
िब गरेको देिख छ । यसबाट प पमा ख रद िव िवतरण गन मािनस खो ने आिद काम भाउजू
िब को त याङ् क नै फरक परेको देिखएको यस सममाया गु ङबाट हने गरेको त य देिख छ । उ
अव थामा करदाता चोखानी इ टर ाइजेजको िजिकर त यलाई ितवादीको मौकामा भएको बयानसमेतबाट
मनािसब भ न निम ने ।
पिु भएको देिखएको छ । भाउजू सममाया गु ङबाट
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लागु औषध बरामद भएको त य वीकार गन तर पाउँ भ ने ितवादीको पुनरावेदन िजिकर पु न
आफूले ख रद गरी याई रा न िदएको भनी भाउजू नस ने ।
सममायाले भनेको त यलाई अ वीकार गन ितवादी इजलास अिधकृ त: ेम साद यौपाने
अनपु गु ङको अदालतमा भएको बयान यहोरालाई क यटु र: मि दरा रानाभाट
िव ासनीय मा न निम ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शभु म ।
ितवादी अनपु गु ङले पठाएको लागु औषध
३
नै िब गन िहँडेको अव थामा िमित २०६६।११।२९ मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
मा सममायाँ गु ङ लागु औषधसिहत प ाउ परेको शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०७१२, लागु औषध
देिखन आयो । यसबाट उ मु ाको त य र तुत खैरो हेरोइन, रामराज मो ान िव. नेपाल सरकार
मु ाको त य नै फरक परेको नदेिखँदा उ मु ामा
तुत मु ामा खान तलासी तथा बरामदी
ितपािदत िस ा त यस मु ामा आकिषत हनस ने मचु ु का तयार गदा पूण े , स जय े र रोशन
देिखएन । यसै गरी िमित २०६६।१२।१ को बरामदी ब ाचायलाई सा ी राखेको देिख छ भने अनुस धान
मुचु कामा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७२ नं. को रत पगु ेको अिधकारीह मा हरी िनरी क योितराज शमा,
छै न भनी िव ान् कानून यवसायीले िजिकर िलएको हरी नायव िनरी क के शवराज वराकोटी र हरी
देिख छ । तर, उ बरामदी मचु ु का के कुन कानूनी सहायक िनरी क स जय अिधकारीसमेत रोहबरमा
आधार र कारणबाट बेरीतको भएको हो सोस ब धी बसेको देिखयो । यसरी हरी िनरी क, हरी नायब
त यगत र व तिु न आधार माण पेस गन सके को िनरी क र हरी सहायक िनरी कसमेत तीनजनालाई
नदेिखँदा िमित २०६६।१२।१ को बरामदी मचु ु कालाई बरामदी मचु ु काको रोहबरमा राखी मचु ु का तयार
अ.वं. १७२ नं. को रत नपगु ेको वा बेरीतको हो भनी भएको नदेिखँदा िमित २०६७।८।२६ को खानतलासी
मा न िम ने देिखएन । साथै माणमा आएको संवत् तथा बरामदी मुचु का लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०६६ सालको स.फौ.दा.नं. ३३५।४ को लागु २०३३ को दफा ८(२) को ितब धा मक वा यांशको
औषध ाउन सगु र मु ामा ितवादी अनपु गु ङलाई कानूनी यव थाअनु प नै तयार भएको देिखयो ।
सेवनतफ ६ मिहना कै द सजायसमेत गरेको देिखँदा गा.िव.स., नगरपािलका वा सरकारी कायालयका
ितवादीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को ितिनिध सा ी नराखेको तथा मुचु कामा रहेका
दफा १६ अनस
ु ार थप सजायसमेत गरेको पनु रावेदन यि ह लाई अदालतमा बकप नगराएको कारणले
अदालतको फै सलामा कानूनी ुिट रहेको नदेिखने हँदा मा खानतलासी बरामदी मचु ु का बदर हने यव था
ितवादी अनपु गु ङलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, काननू मा रहे भएको देिखँदैन । खानतलासी तथा बरामदी
२०३३ को दफा १४(१) छ(२) बमोिजम १० (दश) मचु ु का बेरीतको भएकोले यसलाई माणमा हण
वष कै द र . १,००,०००।– (एक लाख) ज रवाना गन िम दैन भ ने पनु रावेदन िजिकर तथा पनु रावेदक
गरी ऐ. ऐनको दफा १६ अनस
ु ार थप ६ मिहना कै द र ितवादीका कानून यवसायीको बहस बदु ामा सहमत
.१०,०००।– (दश हजार) ज रवाना हने ठहर्याएको हन नसिकने हँदा ितवादी रामराज मो ानलाई लागु
सु का क िज ला अदालतको िमित २०६८।९।५ औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
को फै सला सदर हने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, (२) अनस
ु ार १४(चौध) वष कै द र एक लाख पचास
पोखराको िमित २०६९।६।१० को फै सला िमलेको हजार पैयाँ ज रवाना हने ठहर्याएको सु काठमाड
देिखँदा सदर हने ठहछ । आरोिपत कसरु बाट सफाई िज ला अदालतको िमित २०६८।१।१९ को फै सला
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सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको पु छ । पनु रावेिदका िम ादेवीले अदालतमा गरेको
िमित २०६९।४।३० को फै सला िमलेको देिखँदा इ कारी बयानलाई ितवेदक सरु े यादवको ितवेदन
सदर हने ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ र िनजको बकप बाट समेत खि डत भएको अव था
भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न छ । पनु रावेिदका ितवादी िम ादेवी भ डारीबाट लागु
नस ने ।
औषध बरामद भएको हँदा अ यथा मािणत नभएस म
इजलास अिधकृ त : ेम साद यौपाने
िनजले अवैध लागु औषध (अिफम) आ नो साथमा
क यटु र: अिभषेककुमार राय
राखी ओसारपसार कायमा संल न रहे भएक हन् भनी
इित संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शभु म् । उ ऐनको दफा १२ बाट त यगत पमा पिु भई
४
सु पसा िज ला अदालतबाट िनजलाई कसरु दार
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
ठहर गरी सजाय गरेको हदस म िमलेकै देिखँदा सो
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-००६३, ००६४, हदस ममा उ फै सला सदर हने नै देिखन आउने ।
लागु औषध (अिफम), िम ादेवी भ डारी िव. नेपाल
सहअिभयु को पोललाई अ य वत
सरकार, नेपाल सरकार िव. मोतीलाल साह
माणबाट पिन पिु हनुपन ह छ । सहअिभयु को
पनु रावेिदका अबैध लागु औषध ओसार पोललाई अ य माणसँग परी ण नगरी एकप ीय पमा
पसारको कसुरमा प ाउ परी िनजसमेतका िव मा हण ग रँदा यायको मम मन स ने ।
लागु औषध (िनय ण) ऐनबमोिजम अिभयोगप
सहअिभयु को पोल वा भनाइलाई
दायर भएको स दभमा लागु औषध (िनय ण) सतकताका साथ िलनपु न ह छ । ततु मु ामा यथ
ऐन, २०३३ को ि या परु ा गरी खानतलासी तथा ितवादी मोतीलाल साहबाट कुनै लागु औषध बरामद
बरामदी मचु ु का खडा गनपन
ु ह छ । लागु औषध भएको देिखँदैन । ितवेदकको ितवेदन यहोरा र
(िनय ण) ऐन, २०३३ िवशेष ऐन भएको र यही िवशेष िनजले अदालतसम गरेको बकप मा यी यथ को
ऐनका आधारमा पुनरावेिदका उपर अिभयोग लागी नामस म पिन उ लेख भएको पाइँदैन । ितवादी
अिभयोजन प बाट पिन यही ऐनकै ावधानबमोिजम पिन कसरु मा पूण इ कार रही बयान गरेका छन् ।
बरामदी तथा खानतलासी मुचु का खडा भएको य तो अव थामा यथ ितवादी मोतीलाल साह
अव थालाई अ यथा भएको भ न सिकएन । तसथ आरोिपत कसुरमा संल न रहे भएको देिखन आएन ।
बरामदी मचु ु कालाई माणमा िलन िम दैन भ ने यसथ, यथ ितवादी मोितलाल साहलाई आरोिपत
पनु रावेिदकाको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत हन कसुरबाट सफाई िदएको हदस मको दवु ै अदालतको
नसिकने ।
फै सला अ यथा नदेिखँदा यथ िझकाईपाऊँ
लागु औषध बरामद भएको अव थामा भ ने िव ान् उप यायािधव ाको बहससँग सहमत
अपराध नमािननको लािग आफूसँग लागु औषध हन नसिकने हँदा पनु रावेदक ितवादी िम ादेवी
रहनु पन उिचत कानूनी आधार देखाउन स नपु न भ डारीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
ह छ । पुनरावेिदकाको सािबती बयानलाई लागु दफा ४(च) को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)
औषध बरामद भएको त य मािणत भएकोले (छ) को (३) बमोिजम १५(प ) वष ६ (छ) मिहना
माणमा िलन निम ने अव था पिन देिखएन । लागु कै द र . ५,००,०००।- (पाँच लाख) ज रवाना हने
औषध बरामद भएको अ यथा मािणत गन नसके को ठहर्याएको िमित २०६६।१०।२६ को र अका यथ
अव थामा बरामदी त य आफै ँ मा कसुरज य हन ितवादी मोतीलाल साहलाई आरोिपत कसरु बाट
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सफाइ िदएको िमित २०६६।१२।१८ को पसा िज ला िजिकर पु न नस ने ।
अदालतको फै सला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, इजलास अिधकृ त : ेम साद यौपाने
हेट डाको िमित २०६८।०१।२७ को फै सला िमलेकै क यटु र: अिभषेककुमार राय
देिखँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अिधकृ त : लोकनाथ पराजल
ु ी
क युटर: अिभषेककुमार राय
इजलास नं. ३
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभु म् ।
५
१
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
शमा पौडेल, ०७२-CR-०४४९, ाचार, नेपाल गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०५५१, कत य
सरकार िव. रीनाकुमारी रायसमेत
यान, िनरज खाती िव. नेपाल सरकार
बे जु रकम दािखला गरे पिन ाचारज य
वादी प ले आ नो सा ीको बकप
फौजदारी दािय वबाट ितवादीले सफाई पाउनु हँदैन गराइ दाबी समिथत गन नसके को भनी पनु रावेदक
भ ने पुनरावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार गनपन
ितवादीले िजिकर िलए पिन ितवादीको मौकाको
ु
देिखयो । ाचारज य कसुर कायम हन सरकारलाई सािबती बयान िमिसल संल न वत व तुिन माण
गैरकानूनी हािन नो सानी र ितवादीलाई गैरकानूनी तथा प रि थितज य माणसमेतबाट ितवादीले
लाभ हनपु न ह छ । ततु िववादमा सरकारकै कसरु गरेको त य पिु भइरहेको अव थामा
एउटा अङ् ग िज ला िश ा कायालयले बे जु मौकामा कागज गन यि ह अदालतमा उपि थत
रकम दािखला गन कारवाही उठाई रकम दािखला नभएको कारण वा उपि थित भए पिन ितकूल
भइसके पिछ गैरकानूनी लाभ वा हािन हनस ने कुनै बकप गरेकै आधारमा अिभयु ले सफाइ पाउन
अव थै रहेन । यस कार ितवादीह ले िव ालयको स दैन । जाहेरवालाले अदालतमा बकप गदा मृतक
िविभ न शीषकमा खच गरेको रकम बे जू देखाई सो हजरु आमालाइ अ ात समूहले मारेका हन् भनी
रकम दािखला गनु भनी आिधका रक िनकायबाट यहोरा लेखाए तापिन मौकामा य तो अ ात समूहको
रकम बुझाउन याद तोक प ाचार भएकोमा आ मणले मरेको भ ने यहोरा लेखाउन सके को
अि तयारवालाबाट सरकारी राज व खातामा बक पाइँदैन । गाउघरमा भएको ह यामा अ ात समूह आइ
दािखला ग रसके को िमिसल माणबाट देिखएको मारेको भए कोही कसैलाइ पिन थाहा नै नहने गरी
अव थामा यी ितवादीह ले उ रकम िलए खाएको कसरी य तो समूह आउन सफल भयो, यसबारेमा
वा म यौट गरेको वा ाचारज य कसरु गरेको हो ितवादीको कथन तथा िनजका सा ीको कथन मौन
भनी मा न निम ने हँदा ितवादीह रीनाकुमारी राय, छ । िनज जाहेरवाला ितवादी िनरज खातीको दाइ
महेश साद यादव, िदनेशकुमार यादव, ल मण साद पन देिखएको र समयको अ तरालमा भाइलाइ कसुर
यादव र ाने यादवलाई आरोिपत कसुरबाट सफाइ सजायबाट बचावट गनको लागी य ता सा ीह
िदने ठहर्याएको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित भाव दबाबमा पन स ने । साथै व तुिन आधार
२०७२।३।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने िवनाका कुनै िकिसमको बकप कसरु दारले सफाइ
ठहछ । अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादीह लाई पाउने कडी व न स ने पिन नहने ।
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
स पि को लोभमा हजुरआमालाइ मारेको
31

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, साउन - १
भ ने ितवादी िनरज खातीको मौकाको सािबती पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा
बयान िमिसल संल न व तुिन माण एवम् त यको सफाइ पाउनु पन भ ने िनज ितवादीको पुनरावेदन
मालाकार कडीसमेतबाट पिु भएकोले सु धनुषा िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
िज ला अदालतबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु
ितवादी राजेश साह कानक
ु ो भूिमका मु य
गरेको ठहर्याइ िनज ितवादी िनरज खातीलाई अिभयु सँग लागु औषध रहेको जानकारी हँदाहँदै काम
मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) िस ने उ े यसमेतले साथ लागी आएको मितयार
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई देिखँदा लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
िमित २०६७।३।२९ मा धनषु ा िज ला अदालतले १७ बमोिजमको कसरु दार देिखँदा िनजलाइ ७ वष ६
गरेको फै सलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, मिहना कै द र दईु लाख पचास हजार पैयाँ ज रवाना
जनकपुरको िमित २०६८।१२।२९ को फै सला िमलेको हने ठहर्याएको सु काठमाड िज ला अदालतको
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
फै सला िमलेकै देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम नै पुरै
इजलास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
सजाय हनु पछ भ ने पनु रावेदक वादीको पुनरावेदन
क युटर: िव णदु वे ी े
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
इित संवत् २०७२ साल काि क १६ गते रोज २ शभु म् ।
ितवादी िवजय साह रौिनयारले लागु औषध
२
खैरो हेरोइनको कारोबार पटकपटक गद आएको
मा. या. ी गोपाल पराजल
ी
र
मा.
या.
ी
देिखँदा दफा १६ बमोिजम थप सजाय हन भ नेस म
ु
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०६८५, ०६९- अिभयोगप मा उ लेख भएको देिख छ । यसरी
CR-०६०७, लागु औषध खैरो हेरोइन, िवजय साह पटकपटक कारोबार गरेको सजाय पाइसके को भनी
रौिनयार िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. राजेश प पमा खल
ु ाएको पाइएन । माणको लािग आएको
शाह कानुसमेत
.ना.िन. होमबहादरु काक समेतको जाहेरीले नेपाल
लागु औषध खैरो हेरोइन २८० ाम बरामद सरकार वादी र िवजय साहसमेत ितवादी भएको
भएको मािणत भएको अव थामा ठुलो सजायबाट २०६६ सालको स.वा.फौ.नं. ११५९ को लागु औषध
ब ने उ े यले अपु पमा लागु औषध सेवन गन खैरो हेरोइन मु ामा यी ितवादीले सफाइ पाउने
गरेको भ ने िजिकरको आधारमा मा ै कम सजाय ठहर भएउपर वादी नेपाल सरकारले समेत पुनरावेदन
हने पिन देिखएन । उि लिखत िववेिचत त य एवम् परेकोमा पनु रावेदन अदालतबाट िमित २०६९।१।१२
आधार माणबाट ितवादी िवजय साह रौिनयरले मा सु फै सला सदर भएको देिख छ । उि लिखत मु ा
िवरग जदेिख २८० ाम तौलको खैरो हेरोइन र ततु मु ाको अिभयोग एकै िदन दायर भएको समेत
बेचिबखन गन उ े यले काठमाड स म िलइ आइ देिखएबाट दफा १६ बमोिजम थप सजाय हनपु छ भ ने
ओसार पसार गरेको देिखँदा लागु औषध (िनय ण) पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर िमलेको नदेिखने
ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को िनषेिधत काय हँदा ितवादी िवजय साह रौिनयार लागु औषध िलई
गरेको पुि भएको देिखँदा सोही ऐनको दफा १४(१) बे ने उ े यले वीरग जदेिख काठमाड स म िलई
छ (३) बमोिजम िनज ितवादी िवजय साह रौिनयार ओसारपसार गरेकोले िनजलाई लागु औषध िनय ण
१५(प ) वष कै द वष कै द र .५०००००।- ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १५
(पाँच लाख) ज रवाना हने ठहर्याइ सु काठमाड वष कै द र पाँच लाख पैयाँ ज रवाना तथा ितवादी
िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहर्याइ भएको राजेश साह कानु लागु औषध िलई आएको मु य
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अिभयु सँग काम िस नेसमेत उ े यबाट साथ लागी अदालत, पाटनबाट िमित २०६४।५।१० मा भएको
आएकोले मितयार देिखँदा िनजलाई सोही ऐनको दफा फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पुनरावेदकको
१७ बमोिजम ७ वष ६ मिहना कै द र दईु लाख पचास पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हजार पैयाँ ज रवाना हने ठहर्याएको सु काठमाड इजलास अिधकृ त : राम साद पौडेल
िज ला अदालतको िमित २०६८।१।२१ को फै सला क यटु र : िवदषु ी रायमाझी
सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित इित संवत् २०७२ साल असार १५ गते रोज ३ शुभम् ।
२०५९।५।१२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
४
इजलास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
क युटर: िव णदु वे ी े
ओम काश िम , ०७०-WO-०६६६, उ ेषण /
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शभु म् । परमादेश, स जयकुमार के .सी.समेत िव. ल मणकुमार
३
िब.सी.समेत
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
उ ेषणको आदेश सामा य अव थामा
िम , ०६६-CI-०२७०, िनणय दता बदर, तुतलाल जारी हने आदेश होइन । उ ेषणको आदेश जारी
े िव. मु.स. गन खुशबु सरकार े
हन अ य िवक पह ले काम नगरेको तथा गन
मोहीले वादीलाई नै बाली बझ
ु ाई आएको नसके को अव थामा जारी हने हो । नेपालको
भनी प पमा लेखाई िदएको देिखइरहेको हँदा अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बाली बझ
ु ाएको कुरालाई माणमा िलनपु न नै देिख छ अ तगत उ ेषण जारी हनलाई िनि त आधारह
भने वादीले दाबीको ज गा नैकाप मौजाको हो भनी चािह छ । उ ेषणलगायतका आदेशह को यव था
दाबी िलएको र उ ज गा नैकाप मौजाको हा.न.६८ याय दान गन ममा याय पाउन नसके को तथा
को लगत शंकरमानका नाउँमा कायम रहेको देिखन याय दान गन सामा य अव थाका उपचारह को
आएको तथा दता े ताबाट उ ज गाह सतुङ्गल अभावमा यि को हकमा असर नपरोस्, याय ा गन
गाउँ िवकास सिमितअ तगतको नै देिखन आएको बाटोको अभावमा कुनै पिन यि वि चत हन नपरोस
देिख छ । मोहीले ितवादीलाई बाली बुझाएको भ ने भनेर सव च अदालतलाई असाधारण अिधकार
कही ँ कतैबाट देिखन आएको छै न । यस अव थामा िदइएको हो । जनु अिधकारको योग जनु सक
ु ै बेला
दाबीका ज गाह ितवादीको सािबक दतािभ का तथा सामा य अव थामा गदा संिवधानको मम ितकूल
हन् भ न सिकने अव था हँदैन । ने.का.प. २०३० हन गई सम यायको माग िदशािहनता ितर ला ने
िनणय नं. ७१९, मा ज गाको मु य माण नै मोठ, ह छ । असाधारण अिधकार सामा य अव थामा
े तामा लेिखएको दतावाला ज गा धनी मािनने भनी आकिषत हन स दैन । याय पूण कामकारवाही तथा
िस ा तसमेत ितपादन भएको प र े यमा सािबक िनणय भएकोमा असाधारण अिधकारअ तगतको रट
दता े ता हेदा पिन नैकाप मौजाको सतुङ्गलको ज गा जारी हन स दैनन् । उ ेषणको आदेश जारी हनको
भै हा.नं.समेत िभडेको र वादीतफबाट पेस हन आएको लािग िविभ न अव थाको िव मानता हनु पन ।
रिसदबाट समेत सो ज गा वादीको नाउँमा िभडेको उ ेषण जारी हने अव थाह माः
देिख छ । िक.नं. ९१ को हकमा िज ला अदालतबाट
 अिधकार े ा मक ुटी (अिधकार े को
िनणय भएको नदेिखएकोले यस अदालतबाट िमित
अभावमा िनणय गन,ु अिधकार े नाघेर
२०६६।५।२६ मा मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान
िनणय गन,ु आफूलाई भएको अिधकार े
गरेको आदेशसँग सहमत हन नसिकने हँदा पनु रावेदन
अ वीकार गनु तथा अिधकार े को
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द ु पयोग गरेको अ य अव थाह मा)
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट फै सला भई
 कानून ितकूल िनणय गरेकोमा
अि तम भई बसेको फै सला कानूनबमोिजम काया वयन
 ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत िनणय गन बाटो खु ला नै रहेको छ । कानूनिवपरीतको
गरेमा
कायबाट कुनै प लाई फाइदा पगु े पिन यो काय
 गलत भावना िलई िनणय गरेमा
याियक ि बाट मा य हन स दैन । िपताको नाममा
 बा या मक पमा अवल बन गनपन
सगोलमा रहेको स पि मा अ अंिशयारको हक ला ने
ु
कायिविधको योग नगरेमा
ज गालाई िनवेदकह ले िनरपे पमा सकार गन
 प ातदश असर पन गरी िनणय गरेमा
निमली ४ भागको १ भागको स पि बाट भ रभराउ गन
 कानूनको योग एवम् या यामा Apparent स ने नै हँदा िनवेदकह को मागबमोिजमका आदेश
error देखा परेमा
जारी गनु नपन हँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
 कपटपूण त रकाले दूिषत िनणय गरेमा
इजलास अिधकृ तः राम साद पौडेल
 अिववेक तथा वे छाचारी ढंगले िनणय क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
गरेमा
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभु म् ।
 लगायतका िविभ न अव थाह मा उ ेषण
५
जारी नगरे यि को हकमा य असर पन मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
ि थित भएमा उ ेषणको आदेश जारी ग रने िम , ०७१-CI-०९४६, उ ेषण, िहरालाल रजक
िव. िज ला िश ा कायालय, स रीसमेत
वैकि पक उपचारको िव मानता रहेको
म िनवेदकले िनषेधा ाको मु ा दायर गरी
अव थामा उ ेषणको आदेश जारी गन िम दैन । उ मु ामा िमित २०६६।९।१२ मा अ त रम आदेश
फै सला काया वयनको अव थामा िज ला अदालतले भएकोमा सोलाई बेवा ता गरी क छु नर ताप उ च
गरेको आदेशलाई बदर गरी कानून अनु प गरेको मा यिमक िव ालयका मा यिमक िव ालय तृतीय
पनु रावेदन अदालतको आदेशलाई असाधारण ेणीको थायी िश क याम साद यादवलाई
े ािधकारअ तगत बदर गनुपन ततु मु ामा कुनै िज ला िश ा कायालय स रीले िमित २०६९।९।८
आधार देिखँदैन । िवना आधार उ ेषणको आदेश जारी को िनणयले काज स वा गरी जनता मा यिमक
गदा याय िन पादन गन िनकायह मा अिनि तता िव ालय बसिव ीमा िन. .अ. तोके को हँदा उ
हनक
ु ा साथै फै सलाको अ त हने अव थासमेत िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गन माग गरी
देिखँदैन । जसबाट िनवेदक वयम्समेतलाई असर पन िनषेधा ाको िनवेदन दता गरेको देिख छ । िवप ी
जाने ।
याम साद यादवको िलिखत जवाफ हेदा िवप ी
पनु रावेदन
अदालतको
आदेशले िज ला िश ा कायालयले आफूले िश ा ऐन, २०२८
िनवेदकह को िबगो तथा हजना ा गन हकबाट तथा िश ा िनयमावली, २०५६ को अिधनमा रही उ
बि चत नगरी ितवादी ल मणले पाउने ४ भागको १ िनणय गरेको र आफू काज स वा भएको िव ालयमा
भाग स पि बाट कानूनबमोिजम भ रभराउ गन पाउने हािजर भई िन. धाना यापक भई कामकाज स हा दै
गरी माग खोिलिदएको छ । यसरी कानूनबमोिजम आएको छु भनी िलिखत जवाफ पेस गरेकोमा सु
ग रएको आदेशबाट िनवेदकह को कुनै पिन संिवधान पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट आदेश हँदा
द हकमा आघात परेको देिखँदैन । जनु आदेशले िनवेदक मा यिमक िव ालय तहको िश क नभई िन न
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मा यिमक िव ालय तहका िश कको पमा कायरत िव ालय तहको िश कको पमा कायरत रही िनजले
रही िनजले मा यिमक तहको िनिम को कायभार मा यिमक तहको िनिम को कायभार स हालेको
स हालेको देिखएको र िज ला िश ा कायालयबाट र िज ला िश ा कायालयबाट मा यिमक तहको
मा यिमक तहको िश कलाई काजमा खटाई िश कलाई काजमा खटाई कामकाज गन तोिकएको
कामकाज गन तोिकएको देिखँदा िनवेदक मागबमोिजम काय कानूनसङ् गतकै देिखँदा उ ेषणको रट िनवेदन
यस अव थामा उ ेषणको आदेश जारी ग ररहनु पन खारेज हने ठहर्याएको िमित २०७०।३।१६ को
देिखएन भनी भएको फै सलाउपर उ फै सला उ टी पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको आदेश िमलेकै
ग रपाउँ भनी िनवेदकले यस अदालतमा पनु रावेदन देिखँदा सदर हने ।
गरी िनणयाथ पेस हन आएको देिखने ।
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
िश ा ऐन िनयमावलीमा भएको कानूनी क यटु र: िव णदु ेवी े
यव थाबमोिजम नै िज ला िश ा कायालय स रीले इित संवत् २०७२ साल जेठ १२ गते रोज ३ शभु म् ।
क छु नर ताप उ च मा यिमक िव ालयमा मा यिमक
६
िव ालय तृतीय िश क याम साद यादवलाई मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
काज स वा हने िव ालय र काज स वा भई जाने िम , ०७१-CR-०७८३, कत य यान, रामबहादुर
िव ालयको सहमित िलई िमित २०६९।९।८ च.नं. कापर िव. नेपाल सरकार
१३२२ को प ारा काज स वा गरी जनता मा यिमक
पनु रावेदक ितवादी रामबहादरु कापडका
िव ालय वसिव ीमा िनिम धान अ यापक भई नाउँमा जारी भई िमित २०६७।४।५ मा तामेल
कामकाज गन तोके को र िवप ी िश क याम साद भएको याद बेरीतको भनी पनु रावेदन अदालत,
यादव क छु नर ताप उ च मा यिमक िव ालयबाट जनकपरु का रिज ारले िमित २०७१।६।२७ मा बदर
िमित २०६९।९।९ मा रमाना भई िमित २०६९।९।११ गरेको देिख छ । त प ात् उ पनु रावेदन अदालत,
मा जनता मा यिमक िव ालय वसिव ीमा हािजर जनकपरु को िमित २०६६।४।२६ फै सलाउपर
भई िनिम
धाना यापक भई कामकाज गरेको यी पुनरावेदक ितवादी रामबहादरु कापडले यस
याम साद यादव र िज ला िश ा कायालय स रीले अदालतमा तुत पुनरावेदन दता गरेको देिखयो ।
लगाएको िलिखत जवाफसाथ पेस भएको कागजातको यी ितवादी रामबहादरु कापडको हकमा साधकको
ितिलिपबाट समेत देिखन आएको छ । साथै रोहबाट दता भएको ०६७-RC-००९० को मु ामा
तुत िवषयसँग स बि धत ०७१-CI-०९४७ को यसै अदालतबाट िमित २०६८।३।३१ मा भएको
िनषेधा ाको पनु रावेदन प समेतमा सु पनु रावेदन फै सलाबमोिजम साधक सदर भैसके को देिखएको र
अदालत, राजिवराजकै आदेश सदर हने ठहरी फै सला त प ात् यी ितवादी रामबहादरु ले पनु रावेदनको
भएको हँदा उ मु ामा ग रएको िववेचनाको आधार रोहबाट
तुत पनु रावेदन गरेको देिखयो ।
माणसमेतबाट यी पुनरावेदकको पनु रावेदन िजिकर उपरो ानस
ु ार कानूनले तोके को यादिभ पुनरावेदन
कानूनस मत मा न निम ने ।
गन यी ितवादीको हकमा तुत मु ाबाट यसको
िव ेषण ग रएका आधार कारण र माण औिच यिभ वेश गरी हेनका लािग उ अिघ
समेतबाट पुनरावेदक कायरत िव ालय मा यिमक भएको (मु ा नं. ०६७-RC-००९०, फै सला िमित
िव ालय तहको भएको र यी पनु रावेदक मा यिमक २०६८।३।३१) फै सलाले बाधा पन देिखएकोले र
िव ालय तहको िश क नभई िन न मा यिमक अ.ब. १९३ नं बमोिजम पुनरावेदनको याद बाँक
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हँदै यी ितवादी रामबहादरु कापडका हकमा फै सला जबरज ती करणी गरेको त य समिथत हन सके को
भएकोले सो अ.ब. १९३ नं. समेतको जिटल कानूनी नदेिखने ।
उपि थत भएकोले ततु मु ा सव च अदालत
१२ वषको नाबािलकालाई ितवादीले
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१) देहाय (घ) ट् वाइलेटमा लगी पीिडतलाइ जबरज तीसँग शरीर
बमोिजम पूण इजलासबाट हेनु पन देिखएको हँदा तुत तथा गालासमेतमा टोक घाउखत पान, पीिडतको
मु ाको संयु इजलासको दायरी लगत क ा ग रिदने लगु ा फुका नेसमेतको काय गरी जबरज ती करणी गन
ठहछ । ततु मु ाको सनु वु ाई पणू इजलासबाट हने । उ ोग गरेको देिखएको तर पीिडत रोइकराई गरेप ात
इजलास अिधकृ त: हकबहादरु े ी
करणी नगरी पीिडतलाई छोडी भागेको हदा अिभयोग
क युटर: गणु ाखर शमा
दाबीबमोिजमको कसरु अथात् करणी नै गन भने
इित संवत् २०७२ साल फागुन १३ गते रोज ५ शुभम् । नपाएको अव था देिखएबाट ितवादी राजु पराजल
ु ीको
७
उपयु कसुरज य काय मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश करणीको महलको ५ नं. िवपरीतको देिखँदा सोही ५
िम , ०६८-CR-०१७४, जबरज ती करणी, राजु नं. बमोिजम ४ (चार) वष कै दको सजाय हने ठहछ ।
पराजुली िव. नेपाल सरकार
अिभयोग दाबीबमोिजमको जबरज ती करणीको कसुर
जाहेरवाला वयम् य दश नरहेको र ठहर्याइ ितवादी राजु पराजुलीबाट पीिडतलाई
पीिडतले बकप मा ितवादीले जबरज ती करणी
. ५०,०००।- ितपूित भराउने ठहर्याएको सु
गरेको लेखाए तापिन िनजको यौनाङ् गमा कुनै घा खत, काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६५।९।३
िनलडाम नभएको, यौनाङ् गमा ग रएको परी णबाट को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
शु िकट पाइएको नदेिखएकोसमेतको त यबाट िमित २०६६।१०।१९ को फै सला सो हदस म
पीिडतको बकप बमोिजम िनजसँग ितवादीले के ही उ टी हने ठहछ । अिभयोग दाबीबमोिजमको
जबरज ती करणी गरेको त य शङ् कारिहत पबाट जबरज ती करणीको कसरु नठहरेकोले ितवादी राजु
समिथत हन सके को नदेिखने ।
पराजल
ु ीबाट पीिडतलाई ितपूित भराइरहनु परेन ।
जाहेरी दरखा तको यहोरा हेदा छोरी सोबाहेक सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीको
आि ई रोई कराई गरेकोमा निजकै रहेको महेश पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवारीले थाहा पाई उ थानमा जाँदा िनज िवप ी इजलास अिधकृ तः हकबहादरु े ी
राजु पराजुलीले छोरीलाई नाङ् गै पारी गालामा क यटु र: िव णदु ेवी े
टोिकरहेको देखी िनजले हारगहु ार गदा िवप ी भागेको इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २१ गते रोज २ शभु म् ।
भ ने कथन यहोराबाट पिन अिभयोग दाबीबमोिजमको
८
जबरज ती करणीको वारदात भएको भ ने नदेिखइ मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
जबरज ती करणी गन यासस म गरेको भ ने नै िम , ०६७-CR-१०७२, १११२, १०८७, कत य
देिखन आउँछ । य तै िनज महेश ितवारीको मौकाको यान, ल मी काश स सेना िव. नेपाल सरकार,
कागज हेदा राजु पराजल
ु ीले पीिडतिसत जबरज ती नेपाल सरकार िव. रामदेवी स सेनासमेत, गंगादेवी
करणी गन यासस म गरेको कुरा सनु ेको हँ आफै ँ ले े कारणजीत िव. नेपाल सरकार
देखेको होइन भनी अनुस धानको ममा आ नो
लास जाँच गन िचिक सकह ले अदालतमा
यहोरा लेखाइ िदएबाट पिन ितवादीले पीिडतलाई आई बकप गदा सु शव परी ण ितवेदनको
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लेिखएको Cause of Death मा Hanging बाट फै सलाबाट मृतक िनदाएको अव थामा कत य गरी
नै मृतकको मृ यु भएको थप पिु हने गरी बकप मारेको हन स दछ भ ने यहोरा उ लेख भएको
ग रिदएको अव थाबाट यानज तो ग भीर फौजदारी देिख छ । य तो हनस छ भ ने अनुमान गन काम
अिभयोगमा जाहेरी यहोरालाई अकाट् य वै ािनक अदालतको होइन । अदालतले व तुिन तवरले भएका
माणबाट पिु नभएस म दोषी करार गन हो भने माणह के लाई िन कषमा पु नपु न ह छ ।
फौजदारी यायको मम र भावनािवपरीत हन जा छ ।
आ नो िनराशापूण जीवनलाई उ लेख गद
शव परी ण ितवेदनबाट Hanging भ ने देिखएको र Suicide Note मा लेिखएको अिभ यि समेतको
शव परी ण गन िचिक सकह कत य गरी मारेको वा िव ेषणबाट
ितवादीह सँगको
यवहारबाट
घाँटी िथचेको अव था िथयो भने सो कुरा शव परी ण िद क लागेर मृ यल
ु ाई आफै ँ ले रोजेको भ ने प
ितवेदनबाट प मािणत हनपु दछ । घाँटीमा देिख छ । यसैगरी जाहेरवाला िदप नारायण शाह
हातले िथचेको डामह देिखनपु न ह छ । शव परी ण र अनुस धानको ममा कागज गन किपल शाहले
ितवेदनबाट मृ यक
ु ो कारण Hanging नै भिनएको छ र घर प रवारले िववाह भएको २/३ मिहनापिछ छोरी
अदालतमा आई गरेको बकप मा Judicial Hanging बैनीलाई कुटिपट गन र वाइँले घरमा ब ने अक
मा Spinal cord भाँिचएको वा खिु कएको पाइ छ । ीमती िलएर बसेको कारणबाट बैनीसँग िम ती
अ य Hanging ह मा सो पाइँदैन । िव यापी त य िथएन । ितवादीह ले नै कत य गरी मारेका हन्
यो छ िक अ यथा मािणत नभएमा सबै झुि डएका भनी बकप गरेको देिख छ तापिन यी किपल शाह
लासह आ मह या हन् भ ने यहोरा उ लेख भएको घटनाका य दश रहेको देिखँदैन । यसै गरी
देिख छ । यसैगरी झिु डएको मरेको देखाउनलाई ितवादी ल मी साद स सेनाले अक िववाह गरेको
लासलाई झुि डएकोभ दा फरक ह छ र झु ड् याउने भनी बकप गरेको भए पिन अक िववाह गरेको
ि यामा शरीरका अ य भागमा बल योग भएका के ही िमिसल संल न कागजातह बाट पिु हन आएको
न के ही चोटपटक, लछारपछार घषण आिद िच ह
छै न । यस कारको घटना मह बाट यी
फे ला पन स छन् । यिद कसैले कुनै पासोले यि को ितवादीह को कत यबाट मृतकको मृ यु भएको भनी
घाँटी कसेमा घाँटीिभ का अङ् गमा श त चोटह
िन कषमा पु नु उिचत नदेिखने ।
देिख छन् र यसलाई Hanging नभनेर Ligature
मािथ िववेचना ग रएका आधार कारण
Strangulation (अ ले घाँटी कसेको) भनी उ लेख र िव ेषणह बाट ितवादीह को अिधकार ा
ग र छ भनी प ढङ् गले बकप गरेको देिख छ ।
अिधकारी तथा अदालतसम भएको इ कारी बयान,
ितवादीह ले कत य गरी झिु डएर मृतकलाई कुटिपट गरेको वा मारेको भ ने व तिु न
मरेको देखाउन उ काय गरेको अव था हँदो हो त माणबाट थािपत हन नसके को र प रि थित ज य
ितवादीका शरीरमा शव परी ण गन िचिक सकह ले कुनै पिन माणबाट ितवादीह लाई दोषी करार गन
भनेज तो चोटपटक र संघषका िच ह देिखनु पन आधार माण नदेिखएको अव थामा शङ् काको सिु वधा
ह छ । आफूमािथ हार भएको अव थामा र आ नो अिभयु ले पाउने न नदेिखँदा के ही ितवादीह को
मृ यु अव य भावी छ भ ने अव थामा बाँ नका लािग हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन र के हीका
मािनसले स दो संघष गदछ । य तो संघष भएको हकमा यानस ब धीको महलको १७ (३) बमोिजम
देिखएको चोटपटकलगायतको कुनै कुरा शव परी ण सजाय गन गरेको िमित २०६७।६।१२ को पुनरावेदन
ितवेदनबाट देिखन आउँदैन । पनु रावेदन अदालतको अदालत, पाटनको फै सला याय र कानूनस मत
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नदेिखँदा उ टी भई ितवादी ल मी साद अदालतको फै सलाको उपहास भएको ज तो देिखने
स सेनासमेतका ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट अव था उ प न हन जा छ । य तो अव था उ प न
सफाइ पाउने ।
हनु अदालतको लािग शोभनीय हँदैन । ततु
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
िववादको िवषय ाकृ ितक ोत साधनमा भर पनुपन
क युटर: िव णदु वे ी े
िवषय भएको र मल
ु क
ु भ र नै िव तु ् सङ् कट उ प न
इित संवत् २०७२ साल असार २१ गते रोज २ शभु म् । हँदै गएको कुरा िलिखत जवाफ र पनु रावेदनप को
९
यहोराबाट प ै पमा देिखएको छ । िव तु ् उ पादन
मा. या. ी गोपाल पराजल
तथा िवतरण भनेको िवशु ािविधक िवषय भएको
ु ी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६८-CI-१०३९, परमादेश, श भु हँदा स मािनत अदालतले परमादेशको आदेश जारी
कुिसयैत यादव िव. नारायणी िम
गदमा िव तु ् सारण वतः सहज र सरलीकरण भै
मागअनु प िव ुत् आपिु त हन नस दा लोडसेिडङको सम या समाधान भई हा ने पिन
खाना, कपडा, बास, गणु तरीय वा य सेवा, होइन । िव तु ्को माग कित छ र िव तु ् उ पादन
यातायात, सूचना, स चार आिद मािनसको आधारभूत मता कित छ कित िव तु ् िवतरण गन सिक छ िवशु
अिधकारको पमा वीकार ग रएका छन् भने यी तमाम ािविधक िवषय व तु भएको नदेिखँदा य तो िवषयमा
िवषयह सँग गणु तरीय िव तु ् सेवा अ यो याि त परमादेशको आदेश जारी गरेको पनु रावेदन अदालत,
पबाट जोिडन गएकोले आजको समयमा िव तु ् सेवा राजिवराजको फै सलासँग सहमत हन नसिकने ।
ा गन अिधकारको पिन उपभो ाको आधारभूत
मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारणह बाट
अिधकारको पमा मा यता ा ग ररहेको प स पणू मल
ु क
ु नै लोडसेिडङको मारमा परेको
देिख छ । यसैगरी उ ोगध दा, ब द यापार, कृ िष अव थामा राजिवराजमा मा १६ घ टाभ दा बढी
उ पादन, सरकारी तथा गैरसरकारी कायालय सबैमा लोडसेिडङ नगनु नगराउनु भनी पनु रावेदन अदालत,
सूचना िविधको योगमा आएको अिभबृि ले राजिवराजबाट जारी भएको परमादेशको आदेश
संवेदनशील िव तु ीय साधनह को योग पिन बढ् दै िमलेको नदेिखँदा उ आदेश उ टी हने ।
गएको फल व प गणु तरीय िव ुत् सेवाको िनर तरता इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
उपभो ाको अिधकारको िवषय ब न गएकोमा अ यथा क यटु र: िव णदु ेवी े
भ नपु न नदेिखने ।
इित संवत् २०७२ असोज १२ गते रोज् ३ शभु म् ।
िव तु ् ािधकरण, राजिवराजसँग स री
१०
िज लाको उपभो ालाई चौिबसै घ टा िव तु ् मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी देवे
िवतरण गनको लािग १६ मेगावाट िव तु ् िवतरण गोपाल े , ०७१-CI-१३४७, िनषेधा ा, बचाईराम
मता रहनपु नमा सो मता राजिवराज कायालयसँग चमारसमेत िव. सुकनीदेवी चमैन
त काल नभएको भनी
ग रसके को देिख छ ।
पनु रावेदन अदालतको आदेशानस
ु ार भई
सावजिनक सरोकारको िवषय न भएपिन आदेश गदा आएको न सा मचु ु का हेदा िक.नं. १०३३ को घर
िवशु ािविधक िवषय र ाकृ ितक ोत साधनको ज गा न.नं. ८ मा रहेको देिख छ भने न.नं. ६ को ऐलानी
अव थामा भर पनपन
ु िवषयमा अदालतले आदेश गदा सावजिनक डगर बाटोको ज गामा यी पुनरावेदकह को
अ य त संवेदनशीलता र संयिमतता अपनाउनपु न घर बसोबास रहेको भ ने देिखन आएको छ । यथ
ह छ । अदालतले आदेश िदँदै जाने र उ आदेश िनवेिदकाको घरको पि म तफबाट र पुनरावेदकह को
पालना हन नस ने भयो भने यसको अथ रहँदैन । घर बसोबासको पूवतफबाट दि णतफ गएको न.नं. ७
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को दाबीको बाटो अवि थत रही सोको चौडाई १-२ नरहेको हँदा िनवेदकले झु ा कुरा उठाई रट िनवेदन
िमटरस म रहेको देिख छ । यी पुनरावेदकह ले समेत गरेको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
सामूिहक ऐलानी बाटो िहँडी आएको भ ने त यलाई यहोराको च शेखर साफ को िलिखत जवाफ रहेको
वीकार गरेकै देिखन आएको छ । यसरी दवु ै प ले पाइने ।
बाटो ऐलानी ज गामा रहेको भ ने कुरालाई वीकार
यसमा रट िनवेदकले आ.वं. २०६७/०६८
गरेको देिखइरहेको अव थामा य तो ज गामा को गाउँ प रषद्को बैठक गाउँ िवकास सिमितको
कुनै पिन यि को वािम व रहन स ने अव था कायालयमा नगरी िवप ी गािवस सिचवले आ नै
देिखएन । य तो ज गामा भोगस ममा दवु ै प को घरमा गरेको भ ने िजिकर िलएको देिख छ तापिन उ
सरोकार रहन जाने देिखने ।
गाउँ प रषदको बैठक के कुन िमितमा भएको िथयो भनी
कानूनबमोिजम बाहेक उ न.नं. ७ को भ न सके को देिखँदैन । अक तफ जनु आिथक वषको
बाटोमा योग भै आएको ऐलानी ज गामा िवप ी गाउँ प रषदको
् िनणय बदरको माग गरेका छन् सो गाउँ
/ िनवेिदकालाई योग गन िदन कुनै िकिसमको प रषदको बैठक नै परु ा भइसके को भ ने देिखन आएको
बाधा अवरोध नगनु गन नलाउनु भनी िनषेधा ाको छ । िनवेदकले गाउँ प रषद्को बैठक उ ेषणको
आदेश जारी हने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, आदेश ारा बदर ग रपाउँ भनी सके पिछ उ बैठक
राजिवराजको िमित २०७०।११।४ को आदेश िमलेकै के कुन िमितमा भएको िथयो सो कुरा
पमा
नदेिखँदा सदर हने ।
खुलाउन स नपु द यो । सो गन सके को िमिसलबाट
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
देिखँदैन । जहाँस म पनु रावेदकले गािवस सिचवको
क यटु र: िव णदु वे ी े
तलब रो काको माग गरेको देिख छ यथ गा.िव.स.
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभु म् । सिचवको तलब रो का गनु पन प कानूनी आधार र
११
औिच यसमेत देखाउन सके को नदेिखने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
मािथ िव ेषण ग रएका आधार कारण र
गोपाल े , ०७१-CI-०६१८, िनषेधा ा / परमादेश, िव ेषणबाट पनु रावेदकको मागबमोिजमको आदेश
िव णुका त यादवसमेत िव. च शेखर साफ समेत
जारी गन िमलेन । िनवेदकको िनवेदन खारेज हने
िवप ी गा.िव.स. सिचव च शेखर साफ ले ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
आ.व. २०६७/०६८ को आय यय सावजिनक २०६९।१०।२८ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
नगरेको िविनयोिजत शीषकको रकम खच नगरेको गन हने ठहछ । पुनरावेदन अदालत राजिवराजको आदेश
लागेको काम अधरु ै छाडेको गाउँ प रषद् गा.िव.स.को उ टी गरी आ.व. २०६७/०६८ को गाउँ प रषदक
् ो
कायालयमा नबसाई आ नो घरमा बसाएको र बैठक उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ भ ने
सोस ब धमा िज ला िवकास सिमितको कायालय पनु रावेदकको पुनरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
एवम् िज ला शासन कायालयमा उजुरी गरे पिन इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
कुनै कारवाही नभएकोले उ गाउँ प रषद्को िनणय क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
उ ेषणको आदेशले बदर गरी त काल िनज गा.िव.स. इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभु म् ।
सिचवको तलब रो का गन परमादेशसमेत जारी
१२
ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर रहेको देिख छ भने मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
आ. वं ०६७/०६८ मा म िलिखत जवाफ ततु कता शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CI-०९५८, हक कायम,
उ गा.िव.स.को कायालयको सिचव पदमा कायरत् धमनारायण महजनसमेत िव. ल मीनारायण महजन
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िववािदत िक.नं. ११३ को ज गाम ये वादी भएपिछ मृतकलाई मारी फालेको भनी करणी र यान
दाबीबमोिजमको ४ ख डको १ ख डमा वादीको दवु ै वारदातमा सािबत रही बयान गरेको देिखएको तथा
हक कायम गरी वादीलाई चलन चलाई िदनेसमेत अदालतमा आई बयान गदा मृतकको यान मा मारेको
ठहर्याएको सु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हो भनी करणीतफ इ कार भई बयान गरेको भए तापिन
हने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फै सलालाई िनजको सु बयानलाई मृतकको लास जाँच मचु ु का र
अ यथा भ न िम ने अव था देिखएन । तसथ शव परी ण ितवेदनले पिु ग ररहेको त य मृतकको
पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर एवम् यस योिनसमेत सिु नएको देिखएबाट थािपत भएको
अदालतबाट िमित २०६६।१२।२७ मा मु ा दोहोर्याई छ । ितवादीले अनस
ु धान ममा बयान गदा मृतकको
हेन िन सा दान गन गरी भएको आदेशसँग सहमत क लाई जाहेरवालाले सनाखत ग रिदएकोसमेतका
हन नसिकने ।
अव थाबाट िनजले मृतकलाई जबरज ती करणीसमेत
िमिसल संल न आधार माणको िववेचना र गरी यान मारेको हो भ ने प पिु भइरहेको देिखने ।
मू याङ् कन गरी सु काठमाड िज ला अदालतबाट
ितवादीले अदालतमा पनु रावेदन गदा
िमित २०६४।२।२ मा िववािदत िक.नं. १३३ को जाहेरवालासमेतको डरले अदालतमा सािबत भएको
ज गाम ये वादी दाबीबमोिजम ४ ख डको १ ख डमा भनी भने तापिन वत
पमा बयान गन पाइने
वादीको हक कायम गरी वादीलाई चलनसमेत िन प अदालतमा कुनै डर धाकको अव था रह छ
चलाई िदने ठहर्याएको सु को फै सलालाई सदर भ ने सामा य अव थामा वीकार गन सिकने हँदैन
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित र आफूउपर डर, धाक दबाब रहेको िवशेष अव था
२०६४।९।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने िथयो भ ने कुरा िनज ितवादीले वीकार गन सिकने
ठहछ । ितवादीह को पुनरावेदन िजिकर पु न हँदैन आफूउपर डर, धाक दबाब रहेको िवशेष अव था
नस ने ।
िथयो भ ने कुरा िनज ितवादीले देखाउनसमेत
इजलास अिधकृ तः ताराद बडू
सके को छै न । तथा िनजले अनस
ु धानको ममा
क युटर: िव णदु वे ी े
कत य यान र जबरज ती करणीसमेतको वारदातमा
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
सािबत रही गरेको बयानलाई बुिझएका यि ह को
 ०६६-CI-०९६३, हक कायम, बसमाया कागज, लास जाँच मचु ु का, शव ितवेदन, जाहेरी
महजनसमेत िव. धमनारायण महजनसमेत दरखा त, अदालतमा भएको िनजकै बयानसमेतबाट
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला प पुि भइरहेको देिखएको हँदा िनज ितवादी भु
भएको छ ।
माझीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं.
तथा जबरज ती करणीको ३(१) बमोिजम सजाय
इजलास नं. ४
गरी मृतकका प रवारलाई ितपूितसमेत भराइिदने
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
१
२०७१।१२।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी हने ।
गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-RC-००५६, कत य
ज मकै दज तो अिधकतम् कडा सजाय
यान, नेपाल सरकार िव. भु माझी
ग रसके पिछ सव वसमेत ग रनक
ु ो औिच य हालको
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम प रवेशमा असा दिभक हँदै गएको पिन देिख छ ।
मृतकलाई जबरज ती करणी गरी वीय खिलत ज मकै द भु ान गरेर समाजमा थािपत हन िनि कएको
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यि लाई समाजमा बसेर अिघ बढ् ने आधारको पमा पाएको भनी कागज ग रिदएको र सो यहोरा पुि हने
रहने उसको स पूण स पि बाट िबिहन ग रनु मानवीय गरी अदालतमा आई बकप गरेको समेतको अव था
ि ले समेत यावहा रक मा न नसिकने ।
देिखने ।
हालको कानूनी यव थामा ततु मु ामा
ितवादीको अनुस धान अिधकारी तथा
ज तै अिधकतम् सजाय तथा सव वसमेत ग रएको अदालतसम को सािबती बयान, सो बयानलाई
यि ले मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको २७ नं. बमोिजम पिु गन लास जाँच कृ ित मुचु का, शव परी ण
सव वको ि या सु नभएको अव थामा पीिडत ितवेदन बिु झएका यि ह को कागज यहोरा तथा
वा िनजको प रवारलाई के कसरी कुन ोतबाट बकप समेतका सबदु माणका आधारमा ितवादी
ितपूित बझ
ु ाउने हो सोको तकसङ् गत यव थासमेत कालु तामाङ (लामा) ले बाटोमा भेट भएका मृतकलाई
देिखँदैन । अिधकतम् कडा सजाय भएपिछ सव व कुटिपट गरी िभरबाट लडाई ढुङ्गासमेतले हार गरी
गन ावधान तथा सव व ग रसके पिछ ितवादीकै िथची यान मारेको भ ने पुि भइरहेको हँदा िनजलाई
स पि बाट ितपूित भराउने सजाय थप सजायको मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम
पमा रहने ावधान हालको अव थामा यावहा रक कसुरदार ठहर गरी सजाय गन गरी भएको पुनरावेदन
नदेिखने भएकोले यसतफ ि गत गरी कानूनह लाई अदालत, पोखराको िमित २०७१।६।२७ को फै सला
यावहा रक बनाउनेतफ पहल गनुसमेत सा दिभक िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
देिखन आउने ।
इजलास अिधकृ त: समु नकुमार यौपाने
इजलास अिधकृ त: समु नकुमार यौपाने
क यटु र: रानु पौडेल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७२ साल चैत १२ गते रोज ६ शभु म् ।
इित संवत् २०७२ साल चैत १२ गते रोज ६ शभु म् ।
३
२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-RC-००९०, कत य
गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-RC-०१५५, कत य यान, नेपाल सरकार िव. साते काजी भ ने नरभुपाल
यान, नेपाल सरकार िव. कालु तामाङ (लामा)
राई
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
ितवादीले मृतक आफै ँ झिु डई मरेक हन्
बयान गदा बाटोमा आउँदै गदा भेट भएका भनी भने तापिन यसरी आफै ँ झु डी घरमा मरेक
अप रिचतलाई कुन बाटो जाने भ ने कुरामा िववाद भई ीमतीलाई माइत जा छु भनी गएको भ नु र गाउँ
िभरबाट धके िलिदएको, त प ात् मािथबाट ढुङ्गाले घरमा खोजतलास गरेको देखाउनल
ु े िनजको आ नै
िहकाएको र तल गई ढुङ्गाले छोपी आएको भ ने भनाई िवरोधाभाषपणू रहेको देिखएको छ । ितवादीकै
िसलिसलेवार यहोरा खल
ु ाई बयान गरेको देिखएको बयानबाट लासलाई आफै ँ ले घरबाट बोक खोलामा
छ । िनजको उ बयानलाई लास जाँच मचु ु का तथा फाली आएको भ नेसमेत देिख छ । घरैमा रहेक मृत
मृतकको मृ यु टाउकोको चोटको कारणले भएको ीमतीको लासलाई यित लामो समयस म िनजले
भ नेसमेत यहोराको शव परी ण ितवेदन समेतले फे ला नै नपारेको भनी िव ास गन सिकने अव था पिन
पिु ग ररहेको अव था छ । बिु झएका स तबहादरु नदेिखने ।
गु ङ, स तकुमारी गु ङ, काली गु ङ, ल मण गु ङ,
जाहेरी दरखा त, बुिझएका यि ह को
आशापरु े गु ङसमेतका यि ह ले ियनै ितवादीले कागज र बकप , ितवादीको बयान, लास जाँच
मृतकलाई बाटोमा भेटी कुटिपट गरी मारेको भ ने थाहा मचु ु काको यहोरा तथा हराउनपु ूवको रात पिन
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मृतक रोइरहेक र घरमा खाना नै नपकाएको अव था ियनै अंिशयारह को दताको ब डा ला ने ज गा हँदा
देिखएको, भोिलप ट िबहानदेिख नै मृतक घरमा सो छ नका लािग तुत कारोबार भएको पाइ छ । ती
नदेिखएको । मृतक झिु डएर मरेको भए त काल सो कुरा झु ा हो भनी ितवादीह ले दता े तासमेतको
कुराको जानकारी घर प रवार, गाउँलेलाई गराउनु माण िदई यिु यु ख डन गन सके को देिखँदैन । न त
पनमा यसो नगरी घरदेिख पर लास फाली आएको बिलराम ह रजन ितवादीह बृजलाल र भेषराजका
देिखएकोसमेतका त य माणको आधारमा ितवादीले नाताका िमलवु ा यि भएका भ ने वादीह को
मृतक ीमतीलाई कत य गरी यान मारेको र आरोपलाई ितवादीह ले अ वीकार गन सके को
कसरु सजायबाट ब न लास खोलामा लगी फालेको अव था छ । जनु कुरालाई य पले गन सिकँ दैन
पिु हन आएकोले ितवादी साते भ ने नरभूपाल यसलाई अ य पले पिन गन निम ने ।
राईलाई मुलक
जहाँस म िक.नं. २३१ को ज गा आफूले
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं.
बमोिजम सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, मजदरु ी गरी कमाएको पैसाबाट बाबु बृजलालसँग िमित
राजिवराजको िमित २०७१।९।९ को फै सला िमलेकै २०५५।५।२१ मा ख रद गरेको र िक.नं. ३०२, ३१२
देिखँदा सदर हने ।
र ६३ को ज गा वग य आमा िव ादेवी ह रजनको
इजलास अिधकृ त: समु नकुमार यौपाने
िनजी आजनको ज गा भएकोले ती ज गाह ब डा
क युटर: रानु पौडेल
गरेको मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १८ नं.
इित संवत् २०७२ साल चैत १२ गते रोज ६ शभु म् । िवपरीत भयो भ ने पनु रावेदक ितवादीको िजिकर छ
यस स ब धमा िवचार गदा िनजी आजनको िजिकर
इजलास नं. ५
िलनेले ठोस र अकाट् य माणबाट िनजी आजनलाई
मािणत गन स नु पछ । ितवादी भेषराजले आफू
१
यो यस ठाउँमा यो यित तलबमा यो यस िकिसमको
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. काम गरेको भ ने कुनै िलखत माण गज
ु ान सके को
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०३५४, देिखँदैन । यसैगरी िनजको वग य आमाको नाममा
०६९-CI-०६९९, अंश, ओमराज ह रजनसमेत िव. दता रहेको उि लिखत ज गाह िनज आमाको
भेषराज ह रजनसमेत, भेषराज ह रजन िव. ओमराज िनजी आजनको भ नेतफ पिन कुनै िलखत माण
ह रजनसमेत
पेस हन सके को पाइँदैन । अ यथा मािणत
िक.नं. ६०, ६२ र ३०३ का ज गाह िमित नभएस म एकाघरसँगका अंिशयारह म ये जनु सुकै
२०५५।५।४ को हालै देिखको बकसप बाट ा अंिशयारह का नाममा रहेको स पि सगोलको
हन आएको ज गा नदेिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको स पि हो भ ने अदालतले अनमु ान गनछ भनी
महलको १८ नं. बमोिजम ब डा नला ने भ ने माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को यव थालाई
पनु रावेदन अदालतको िनणयाधार देिख छ । तर ितवादीले प
माण ारा िव थािपत गन
पनु रावेदन अदालतको फै सलासिहतको िमिसलमा नसके कोले उि लिखत ज गाह लाई सगोलको ज गा
ितवादी भेषराजले िमित २०५४।२।१९ मा बिलराम ठहर्याई यसबाट वादीह समेतले अंश भाग पाउने
ह रजनलाई िक.नं. ६० र ६२ को ज गाको र िक.नं. ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, नेपालग जको िमित
३०३ को ज गा ितवादी बृजलालले बिलराम २०६६।८।१६ मा भएको फै सला सो हदस म िमलेकै
ह रजनलाई िमित २०५४।५।२४ मा राजीनामा देिखने ।
ग रिदएको देिख छ । यस कार ती ज गाह सु मा
अतः मािथ उ लेख भएबमोिजम िक.नं. ६०,
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६२ र ३०३ को ज गाबाट समेत वादीह ले ६ भागको िनजलाई कुनै िकिसमको दबाब, यातना, लोभन
४ भाग अंश पाउने ठहर्याएको सु बाँके िज ला आ ासन आिद िदएको वा सो बयान हँदा यी ितवादी
अदालतको फै सला मनािसब नदेिखँदा सो सदर कायम स म र सचेत नरहेको अव था पिन देिखँदैन । माण
हने ठहछ । यसलाई उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत, ऐन २०३१ को दफा ९ (२) को देहायह को अव था
नेपालग जको िमित २०६६।८।१६ को फै सला सो िव मान रहेको भ नेतफ ितवादीले िव सनीय िजिकर
हदस म उ टी ह छ । िक.नं. २३१, ३०२, ३१२ िलएको र यसलाई मािणत गन सके को अव था
र ६३ को ज गा ब डा गरेको पनु रावेदन अदालत, छै न । शव परी ण ितवेदनबाट खि बर ितवादीको
नेपालग जको फै सला सो हदस म िमलेकै देिखँदा सदर मौकाको बयान सािबती ितवादी िव
माण ला ने
हने ठहछ । उि लिखत ज गा ब डा गरेको िमलेन सो नै हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादी ेम वलीलाई
उ टी ग रपाउँ भ ने ितवादी भेषराजको पनु रावेदन यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
िजिकर पु न नस ने ।
सव वसिहत ज मकै द गरेको सु िज ला अदालतको
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
क युटर: च दनकुमार म डल
तुलसीपरु को िमित २०६८।१।२८ गतेको फै सला
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभु म् । िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोगदाबीबाट
 यसै लगाउको ०६७-CI-०३५७, अंश भपाई सफाई पाउँ भ ने पुनरावेदक ितवादीको पुनरावेदन
िलखत बदर, ओमराज ह रजनसमेत िव. िजिकर पु न नस ने ।
भेषराज ह रजनसमेत भएको मु ामा पिन
मनसायज य, ू र र बीभ स ह यामा
यसैअनस
अ.बं. १८८ नं. योग गरी घटी सजाय गदा कसरु
ु ार फै सला भएको छ ।
२
अनुसारको सजाय हन स ने अव था रहँदैन । यसबाट
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी द डहीनताले य पाउने, कसरु दारले ो साहन
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०६३२, कत य पाउने, पीिडत यायको उपे ा हने र समाजमा
यान, ेम वली िव. नेपाल सरकार
नकारा मक स देशसमेत जाने देिखँदा पुनरावेदन
शव परी ण ितवेदन तथा लासजाँच अदालतबाट ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
मुचु काबाट यी पुनरावेदकले धा रलो हितयार खक
ु ु रीले ९ (न ) वष कै द सजाय गन भनी य राय मनािसब
मृतकको गाला आँखास म पु ने गरी मृतकउपर हार देिखन नआएकोले सो राय सदर हने नठहन ।
गरेको र अ यिधक र ावका कारण मृतकको मृ यु इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
भएको भ ने यहोरा उ लेख भएबाट ितवादीको क यटु र: च दनकुमार म डल
मौकाको सािबतीको पिु भएको देिखन आएको इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभु म् ।
छ । ितवादीले अदालतमा बयान गदा सो अपराध
वारदात मैले घटाएको होइन । जाहेरी िदने मािनस तथा
इजलास नं. ६
कागजमा खुलाई िदने मािनसह ले िकन मलाई पोल
गरी लेखाए िनजह नै जानून् मलाई पढी बाँची नसनु ाई
१
तयार गरेको लेखी राखेको कागजमा हरीले सिहछाप मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
गराएका हन भनी इ कारी िजिकर िलएको देिख छ । देवे गोपाल े , ०६६-WO-०६५१, उ ेषण,
तर मौकाको बयानमा कृ ि मता वा जोरजुलुमको कुनै िव णुकुमार े िव. भूिमसुधार तथा यव था
ग ध रहेको पाइँदैन । मौकाको बयान गराउँदा हरीले म ालय, िसंहदरवार, काठमाड समेत
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िनवेदकले िजिकर िलएको ज गाको े फल पन योजन नरहेकोले तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
घटी भएको िवषयमा भूल सुधार ग रपाउँ भनी ८ इजलास अिधकृ तः ई बहादरु कठायत
नं. नापी गो ारामा िदएको िनवेदनउपर िनणय भइ क यटु रः ेमबहादरु थापा
नसके को भ ने कुरा वयम् रट िनवेदकले वीकार इित संवत २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभु म् ।
गरेको देिखनक
२
ु ा साथै तुत हन आएका िलिखत
जवाफबाट समेत सो कुरा समिथत भैरहेको पाइयो । मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
यसरी अिधकार ा िनकायबाट उ िवषयमा िनणय शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०२४५, ०५३०,
िनरोपण भइनसके को र कारवाहीकै ममा रहेको कत य यान, राजदेव मंडल िव. नेपाल सरकार,
अव थामा स बि धत िमिसल िव तु ् सट भई जलेर नेपाल सरकार िव. गोसाई म डल मघैया
न भएको त य थािपत हन आयो । िमिसल माण
मृतकलाई मानस मको पूव रसइवी र मान
नै जलेको अव थामा िदएको िनवेदनस ब धमा याय मनसाय नभै त काल उ प न भएको िववादको प रणाम
िन पण भएन भ ने िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन व प दवु ै प िबचको िववादमा भएको दोहोरो
सिकएन । य तो अव थामा रट िनवेदकले िजिकर कुटिपटको प रणाम व प ितवादी राजदेव म डलले
िलएबमोिजम िनजको संवैधािनक एवम् कानूनी हक गरेको हारबाट मृतक िबनोदकुमार खंगको मृ यु
अित मण भएको भ न िमलेन । जुन िवषयव तक
ु ा भएको अव था रहेको देिखँदा िनजउपर अिभयोगप मा
स ब धमा याय िनरोपण गनपन
ु हो सो स ब धमा मागदाबी िलएअनस
ु ार सव वसिहत ज मकै दको
िनणय भै नसके को र काम कारवाहीकै ममा िमिसल सजाय गदा यायोिचत नभएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
जलेर न भएको अव थामा िनवेदकको हक अिधकार १८८ नं. ले १५ वष कै द गदा इ साफ पन र सजायको
अित मण भएको पिन भ न निम ने ।
उ े य पिन पूरा हने हँदा ितवादी राजदेव म डललाई
िनवेदकले िदएको िनवेदनह अनस
ु ारको कै द वष १५ प हने ।
ज गा बाटो र नहरमा परी िनवेदकको स पि स ब धी इजलास अिधकृ तः गजे बहादरु िसंह
हकअिधकारमा आघात परे नपरेकोतफ स बि धत क यटु र : ेमबहादरु थापा
अड् डाबाट कारवाही चिलरहेको अव थामा आगलागी इित संवत् २०७२ साल पुस १६ गते रोज ५ शभु म् ।
भई िमिसल जलेको कुरा िमिसल संल न िमित
३
२०७२।३।२२ को महा यायािधव ाको कायालयको मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
प साथ संल न मालपोत कायालय, का क को च.नं. शमा पौडेल, ०७२-RC-०१४७, कत य यान,
२८९८ िमित २०७२।२।२८ को प र ितवेदनबाट नेपाल सरकार िव. मनबहादुर गु ङ
देिखन आएको छ । िनणय नहँदैको अव थामा
ितवादीले आमालाई आफूले कत य गरी
िमिसल जलेको भ ने िजिकर रहेकाले िनवेदकको नमारेको वृ र कमजोर शरीर भएकोले नुहाई िदने
हकिहतमा असर पन िनणय भएको नदेिखँदा
ममा आफै ँ भुइँमा जोितन पगु ेर मृ यु भएको हो भनी
िनजको स पि स ब धी हकमा आघात परेको मा न आरोिपत कसरु मा इ कार रही अदालतमा बयान गरे
िमलेन । िनवेदक िनवेदनसाथ उपि थत भएमा तापिन िनजको सो बयान लास जाँच मुचु का एवम् शव
कानूनको ि या अवल बन गरी िनवेदन िजिकरको परी ण ितवेदनलगायतका िमिसल संल न माणबाट
स बोधन हनस ने अव था रहे भएकै देिखँदा तुत समिथत हन सके को देिखएन । साथै िनजले आफूलाई
िनवेदनको रोहमा मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहन अिधकार ा अिधकारीसम कुटिपट गरी वा डर
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धाक देखाई वा अनिु चत भावमा पारी बयान गराइएको शमाले कसुरमा सािबत भै गरेको बयान समिथत भएको
भ न सके को देिखएन । तसथ यी ितवादीलाई देिखयो । तसथ मृतक दरु पतालाई ितवादी िशवलाल
इ छािवपरीत बयान गराइएको भ ने मािणत नभएको शमाले कुटिपट गदा परेको चोटका कारण िनजको मृ यु
र िमिसल संल न अ य त य माणबाट समेत समिथत भएको देिखँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
हन आएको िनजको अिधकार ा अिधकारीसम को महलको १३ नं. को देहाय दफा ३ बमोिजम सव सिहत
बयान माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) ले माणको ज मकै द सजाय हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
लागी ा हने नै देिखने ।
तल
ु सीपरु को फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादी मनबहादरु गु ङले अिधकार ा
आ नै ीमती मृतकलाई ितवादीले मानु
अिधकारीसम गरेको बयान िनजको ई छािवपरीत पन इिवलाग के ही नदेिखएको, आफूले िदनभर काम
भए गरेको भ ने मािणत हन नआएको र िनजको गरी घरमा आउँदा ीमती नभएको र खोजी गद जाँदा
सो बयान िमिसल संल न लास कृ ित मुचु का, शव मृतक ीमतीले र सी खाई बसेको भेटेको र आफूले
परी ण ितवेदनसमेतका माणबाट समिथत भएको समेत र सी सेवन गरेको कारण त काल उठेको
देिखँदा यी ितवादीले नै मृतक आमालाई कुटिपट रसको आवेगमा ीमतीलाई कुटिपट लछारपछार
गरी घाँटी िथची ास ास अव पारी कत य गरेको, जोिखमी हितयार के ही योग भएको नदेिखएको
गरी मारेको पिु भएकोले िनजलाई मल
ु ुक ऐन, र वारदातप ात आरोिपत कसुरमा सािबत रही
यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय दफा ३ अनुस धान र अदालतलाई सहयोग गरेकोसमेतका
बमोिजम सव सिहत ज म कै द सजाय हने ठहर्याएको घटना म र त यको रोहबाट हेदा िनजलाई उ
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित २०७०।०७।२४ ठहरअनस
ु ारको सजाय गदा चक पन देखी अ.बं. १८८
को फै सला िमलेकै नदेिखँदा साधक सदर हने ।
नं. बमोिजम १४ वषमा कै द गन य भएको सु र
इजलास अिधकृ तः आन दराज प त
पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु को रायसमेत मनािसब
क युटरः ेमबहादरु थापा
देिखन आउँदा ितवादी िशवलाल शमालाई मल
ु क
ु
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शभु म् । ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय
४
दफा ३ बमोिजमको कसुर कायम गरी अ.बं. १८८ नं
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश बमोिजम १४ वष मा कै द सजाय गन रायसिहतको
शमा पौडेल, ०७२-RC-०१२९, कत य यान, पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०७२।३।२
नेपाल सरकार िव. िशवलाल शमा
को फै सला िमलेकै नदेिखँदा साधक सदर हने ।
वारदातको य दश ितवादी िव ा इजलास अिधकृ त : आन दराज प त
के .सी.ले २०७०।७।२६ गते साँझ दरु पता मेरो घरमा क यटु र : ेमबहादरु थापा
आई एक बो ल घरपाला र सी खाई चरु ोट खादै ँ इित संवत् २०७३ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शुभम् ।
दलानमा बिसराखेको बखत ितवादी िशवलाल र सी
सेवन गरेर आई दरु पतालाई ितमी त यही ँ बसी राखेक
इजलास नं. ७
छौ भ दै दलानबाट समाती आँगनमा लगी हातले एक
झापड दािहने गालामा िहकाई माटोमा लडाइँ उचालेर
१
पछािड करेसामा राखेका हन् भनी अिधकार ा मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
अिधकारी तथा अदालतमा गरेको बयानसमेतका शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०७२९, उ ेषण,
िमिसल संल न माणह बाट ितवादी िशवलाल अि मर भ ने मीनबहादुर ब नेत िव. मकवानपुर िज ला
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अदालत, हेट डासमेत
तामेल भएको याद रतपूवकको भ न निमली बेरीतको
रट िनवेदक अि मर भ ने मीनबहादरु
याद र सो यादलाई आधार िलई ठगी मु ामा भएको
ब नेतका उपर मकवानपुर िज ला अदालतबाट मकवानपरु िज ला अदालतको िमित २०७१।२।२७
ठगी मु ामा याद जारी भई पिछ लोपटक िमित को फै सला िनवेदकका हकमा उ ेषणको आदेश ारा
२०६९।१०।८ मा पालङ
ु बचत तथा ऋण सहकारी बदर ग रिदएको छ । अब रट िनवेदकको हकमा सु
सं थाको सूचना पाटीमा टाँस गरी तामेल भएको र अिभयोग प बाट कारवाही भै िनवेदक काठमाड
सो याद मकवानपरु िज ला अदालतबाट बदर भै िज ला, कारागार कायालय जग नाथ देवल,
पनु : िमित २०७०।१।५ मा दो ोपटक याद तामेल ि परु े रमा कै दमा रहेको देिखँदा िनजलाई मकवानपरु
गदा मकवानपरु िज ला, दामन गा.िव.स. वडा नं. ७ िज ला अदालतमा बयानको लािग उपि थत गराई
ि थत िसमभ याङको सावजिनक थलको सूचना अ मा कानूनबमोिजम मु ाको कारवाही िकनारा गनु
पाटीमा टाँस गरी तामेल भएको भिनएको अविधमा भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेशसमेत
रट िनवेदक अि मर भ ने मीनबहादरु ब नेत म यपूव जारी हने ।
एफ.एम. धुिलखेलमा ािविधक कमचारीको पमा इजलास अिधकृ त : िबनोद रखाल
आफू कायरत रहेको भनी िनवेदकले िनवेदनमा क यटु र: सदु शन साद आचाय
उ लेख गरेको हँदा रट िनवेदनको वतनमा तामेल इित संवत् २०७२ साल चैत १२ गते रोज ६ शभु म् ।
नगरी अ य तामेल भएको यादको जानकारी रट
२
िनवेदकलाई हनस ने र ितर ा एवम् पपु गन पाएको मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
अव था नहँदा िनवेदक ितवादीले आ नो िव को शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०८०२, िनषेधा ा,
अिभयोगप मा ितर ा गन पाएको देिखँदैन । य तो िभम साद हमागाई ं िव. महानगरीय हरी प रसर,
अव थामा भएको मकवानपुर िज ला अदालतको हनुमानढोका, काठमाड समेत
याद तामेली एवम् सोको आधारमा भएको िमित
मेरो राि य वािण य बक जु लाको चेक
२०७१।२।२७ को फै सला िनवेदकका हकमा यथावत् हराएकोमा को-कसले फे ला पारी चेकमा रकम भरी चेक
कायम रहन स ने नदेिखने ।
बकमा पेस गरी बाउ स गरी िवप ी महानगरीय हरी
िनवेदक अि मर भ ने मीनबहादरु ब नेतको भागमा उजरु ी गरी िवप ी हरी कायालयले मलाई
नाममा मकवानपरु िज ला अदालतबाट याद जारी गरी प ने, थु ने ज ता काय गन बल आशङ् का रहेकोले
दामन गा.िव.स. वडा नं. ७ मा तामेल गन पठाइएकोमा य तो काय नगनु नगराउनु भनी िनषेधा ाको आदेश
िज ला मकवानपरु , दामन गा.िव.स. वडा नं. ७ ि थत जारी ग रपाउँ भ नेसमेतको िनवेदन दाबी भएकोमा
िसमभ याङको सावजिनक थलको सचू ना पाटीमा िनवेदकउपर ठगीको कसरु मा उजरु ी परेकोले सोही
टाँसी िमित २०७०।१।५ मा पिछ लो पटक तामेल िवषयमा खोजतलास ग रएको हो भनी यथ ह म ये
गरेको देिखयो । याद जारी हँदा दामन गा.िव.स. वडा महानगरीय हरी वृ , बालाजक
ु ो तफबाट ा
नं. ७ भ ने उ लेख भएको र िनवेदकले िनवेदनसाथ िलिखत जवाफ देिख छ । िनवेदकउपर धनबहादरु
पेस गरेको नाग रकताको ितिलिपबाट पिन िनजको थापाले ठगी मु ाको जाहेरी दरखा त िदएकोले सोही
वतन दामन गा.िव.स. वडा नं. ७ भ ने रहेको पाइँदा ठगी मु ाको िसलिसलामा हरीले खोजतलास गरेको
सोिवपरीत िसम भ याङमा तामेल भएको िनजको र सोही यहोराको िलिखत जवाफ िवप ीबाट आएको
नामको याद मुलक
ु ऐन, अ.बं. ११०नं. र ११२ नं. हँदा अनस
ु धान र तहिककातको िसलिसलामा
बमोिजम रतपूवक तामेल भएको देिखँदैन । यसरी हरीबाट खोजतलास हनस ने नै हँदा िवना कारण
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र अनाहकमा िवप ीह ले खोजतलास गरेको भ न
४
िम ने देिखएन । साथै, िवप ी हरी कायालयले ठगी मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
मु ामा उजरु ी परी छानिबन तथा अनस
ु धान गरेको शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-०००९, कत य यान,
कायलाई अनािधकार कामकारवाही गरेको भ न िम ने नेपाल सरकार िव.लिलत भ ने सूया दयाल
देिखँदैन । तसथ िनवेदकले माग गरेबमोिजमको आदेश
वारदातमा ितवादी लिलत भ ने सूया
जारी गनपनस
मको िव मानता नदेिखँदा िनवेदन दयालले अनुस धान अिधकारी र अदालतमा समेत
ु
खारेज हने ठहर गरेको पनरु ावेदन अदालत, पाटनबाट आरोिपत कसरु मा सािबत रही मृतक अजय पािटललाई
िमित २०७१।५।११ मा भएको आदेश यायको रोहमा लाठीले क चटमा र हातमा तथा ढुङ्गाले टाउकोमा
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
हार गरी मारेपिछ त ल खनेको खा डोमा लगी
इजलास अिधकृ त: िबनोद रखाल
पु रिदएको हँ भ ने बयानलाई अका ितवादी जनक
क युटर: सदु शन साद आचाय
दयालले म त िन ामा सिु तरहेका मृतकलाई ढुङ्गाले
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
टाउकोमा हानी मृतक छटपिटँदा ल ीले समेत हानी
३
िजउँदै अव थामा तानी लगी त ल खनेको खा डोमा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी हाली पुरेको हो भनी गरेको बयानसमेतले समथन
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-११४१, ग ररहेको तथा बुिझएका मािनसह को बयान, मृतकको
उ ेषण / परमादेश, नेपाल रेड स सोसाइटी के ीय लास पूण पमा सिडगिलसके को हँदा शव परी ण
कायालयसमेत िव. ी म अदालत अनामनगर, गराउन नसिकने अव थामा रहेको भ ने घटना थल
काठमाड समेत
मचु ु का र हरीको ितवेदन तथा सोलाई समथन हने
तुत रटमा िवप ी बनाइएका यथ गरी ितवेदकले अदालतमा गरेको बकप समेतबाट
िशव साद अिधकारी कायरत रहेको रेड स ितवादी लिलत भ ने सूया दयालको कत यबाट
सोसाइटीमा स चािलत प रयोजनाका कमचारी मृतक अजय पािटलको मृ यु भएकोमा िववाद
भएकोले िनज कमचारी कायरत प रयोजना समा देिखएन । यसरी घटनाको अटुट मब ताबाट
भएपिछ बहाल रहन पाउनपु छ भ ने िजिकरका मृतकलाई ितवादी सूया दयालले जङ् गलमा लगी
आधारमा सेवामा पनु थािपत गन गरी भएको म ढुङ्गाले हार गरी कत य गरी मारेको पिु हन आएको
अदालतको िनणय यायको रोहमा िमलेको देिखन देिखँदा िनज लिलत भ ने सूया दयाललाई आरोिपत
नआउँदा उ िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर कसुर ठहर्याई सव वसिहत ज मकै द हने बैतडी
ह छ । सेवामा पनु ः थािपत ग रपाउँ भ ने िवप ीको िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह ले ततु अदालत, महे नगरको फै सला िमलेकै देिखने ।
गरेको निजर एवम् बहससमेतसँग सहमत हन
ितवादी लिलत भ ने सूया दयालले मृतक
सिकएन । तसथ रट िनवेदक नेपाल रेड स अजय पािटललाई मान पूवयोजना बनाई अ य त ू र
सोसाइटीको मागबमोिजम उ ेषणको रट जारी भई र अमानवीय त रकाले ढुङ्गा ल ीलगायतका व तुले
म अदालतको िमित २०६९।११।१६ को फै सला हार गरी िजउँदै खा डोमा परु ी मारेको िमिसल संल न
बदर हने ।
माणह बाट थािपत भइरहेको देिखँदा पुनरावेदन
इजलास अिधकृ तः िबनोद रखाल
अदालत महे नगरले १२ वष कै द सजाय गन गरी य
क युटरः ेमबहादरु थापा
गरेको राय कायम रहन स दैन । िनज ितवादी लिलत
इित संवत् २०७२ साल माघ १९ गते रोज ३ शुभम् । भ ने सूय दयाललाई मुलुक ऐन, यानस ब धीको
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महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द ढङ् गबाट मािणत गन अिभभारा माण ऐन, २०३१
ठहर्याई भएको िमित २०७१।०६।०६ को पनु रावेदन को दफा २५ ले वादी प उपर रह छ । वादी प ले
अदालत, महे नगरको फै सला सदर हने ।
घटना थलबाट िववािदत मोटरसाइकल बरामद
इजलास अिधकृ तः गीता े
गरी बरामदी मचु ु का खडा गनु र जाहेरवालाबाट
क युटरः िसजन रे मी
सनाखत जाहेरी िलनबु ाहेक कुनै पिन खि बर माण
इित संवत् २०७२ साल माघ १५ गते रोज ६ शुभम् । पेस गरी यी ितवादीउपरको अिभयोग मािणत गन
सके को देिखँदैन । वयम् जाहेरवाला अदालतमा आई
इजलास नं. ८
बकप गरेको अव था छै न । अत: यी ितवादी चढेको
अव थामा उ मोटरसाइकल बरामद भएको भ ने
१
आधारमा मा यी ितवादीले नै चोरी गरेका हन् भनी
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. भ न सिकने अव था नदेिखएकोले यस अदालतबाट
ी जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-०६४७,
तुत मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान गदा िलइएका
मोटरसाइकल चोरी, नेपाल सरकार िव. िबनोद थापा आधारसँग सहमत हन नसिकने हँदा वादी प ले उ
ितवादी िबनोद थापाले त काल मौकामा मोटरसाइकल ितवादी िबनोद थापाले चोरी गरेको
बयान गदा नै सो मोटरसाइकल आफूले चोरी नगरेको वा िनजले चोरीको मोटरसाइकल हो भ ने जानीजानी
र चोरीको हो भ ने थाहा पिन नभएको भनी यस सो मोटरसाइकलमा चढे को भ ने कुरा वादी प ले
अदालतमा पिन आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान त ययु र व तिु न माणबाट मािणत गन नसके को
गरेको पाइयो । यी ितवादीले मोटरसाइकल िकरण देिखएकोले ितवादी िबनोद थापाले सफाइ पाउने
ठकुरीले याएको भनी मौका र अदालतको बयानमा ठहर्याई गरेको सु अदालतको फै सलालाई सदर
समेत िजिकर िलएको देिख छ । जहाँस म िनज िकरण गन गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनले गरेको िमित
ठकुरीको अि त वको स ब धमा यी ितवादीले िनज २०६९।१।३१ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
यि सँग १ वषअगािड प रचय भएको र िस धल
ु ी घर ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
बताउँथे भ ने उ लेखस म गरेको देिख छ । िभ निभ न नस ने ।
ठाउँमा बसोबास गन भई काठमाड मा भेटघाट प रचय इजलास अिधकृ त: इ बहादरु कठायत
भएका यि को स पूण िववरणसिहतको प रचय सबैमा क यटु र: ेमबहादरु थापा
नहन स ने यथाथतालाई नकान सिकँ दैन । यसकारण इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शुभम् ।
िकरण ठकुरीको बाबु बाजेसिहतको नाम नामेसी िदई
२
िनजको अि त वलाई थािपत गन नसके को भ ने मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
आधारमा मा यी ितवादीलाई कसरु दार ठहर गनु जगदीश शमा पौडेल, ०७१-WO-०८७७, उ ेषण
यायसङ् गत नहने ।
/ परमादेश, पृथान याङतान िव. कारागार कायालय,
ितवादीले मोटरसाइकल आफूले चोरी न खु लिलतपुरसमेत
नगरेको र चोरीको हो भ ने थाहा नभएको भनी
िनवेदक पृथान याङतानलाई इ साद
िजिकर िलई बयान गरेको अव थामा िनजलाई सो िघिमरेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, ितवादी िनजै
मोटरसाइकल चोरीको हो होइन ? यी ितवादीलाई पृथान याङतान भएको कत य यान र रहजनी चोरी
चोरीको हो भ ने थाहा िथएन ? भ ने कुराको व तपु रक मु ामा कै दको सजाय हँदा िनजलाई यानस ब धी
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महलको १७(३) नं. अनुसार ३ (तीन) वष कै द र
संिवधानको धारा १२९(५) ले सव च
सजाय हने र रहजनी चोरीतफ चोरीको महलको अदालतको यायाधीश िनयिु को लािग कानूनमा
१४(३) र २७ नं. ले कै द वष १२ हने द ड सजायको नातक उपािध ा गरी उ च अदालतको मु य
४१ नं. ले यान मु ाको कै द नखािपने गरी तपिसल यायाधीश वा यायाधीशका पमा क तीमा ५ वष काम
ख डमा िनज कै द बसेको अविध ०।४।१२ िदन क ा गरेको हनपु न यो यता तोके को छ । सोही उपधाराको
गरी बाँक ११।७।१८ कै द असल
प ीकरण ख डमा यो संिवधान लागु हनभु दा
ु गन गरी लिलतपरु
िज ला अदालतबाट २०५४।३।१६ मा भएको पिहले पनु रावेदन अदालतमा मु य यायाधीश वा
फै सला पनु रावेदन अदालतबाट िमित ०५७।३।२७ यायाधीश भई काम गरेको अविधलाई यो उपधाराको
मा सदर फै सला भई सव च अदालतबाट समेत िमित योजनको लािग उ च अदालतको मु य यायाधीश
२०६१।६।१५ मा सदर भएको देिखएको अव था वा यायाधीशको हैिसयतमा काम गरेको अविध मािनने
छ । िनवेदक फरार रही लिलतपरु िज ला अदालतको यव था गरेको छ । संिवधानको धारा १२९(५) ले
डोरमाफत िमित २०७१।१२।११ मा प ाउ परेपिछ सव च अदालतको यायाधीश िनयिु को यव था
िनजलाई िमित २०७१।१२।११ देिख २०८३।७।२८ गरेको छ । सोही उपधाराको प ीकरणले यस
स म थनु ामा राखी िमित २०८३।७।२९ मा थुनामु
उपधाराको योजनको लािग पुनरावेदन अदालतमा
गन भनी थनु वु ा पज
ु िदएको कानूनस मत नदेिखँदा मु य यायाधीश वा यायाधीश भई काम गरेको
सो हदस म उ फै सलाको तपिसल ख ड र कै दी अवधीलाई उ च अदालतको मु य यायाधीश वा
पज
ु समेत उ ेषणको आदेशले बदर ह छ । िनवेदकलाई यायाधीशको हैिसयतमा काम गरेको अविध मािनने
द डसजायको महलको ३८(१) ले ज रवानाबापत हने यव था गरेको देिखँदा यो संिवधान ार भ हँदाको
कै द वष ४ (चार) समेत िनजलाई ज मा कै द वष (सात) अव थामा कायम रहेको पनु रावेदन अदालतका
हनेमा िनज अनस
ु धानको अविधमा ०-४-१२ िदन मु य यायाधीश वा यायाधीशको पदमा रही ५ वष
थुनामा बसेको भ ने देिखँदा सो कटाई िनज प ाउ सेवा अविध पगु ेका मु य यायाधीशह लाई सव च
परेको िमित २०७१।१२।११ देिख बाँक कै दको अदालतको यायाधीशमा िनयिु गन संिवधानको
हकमा सोअनुसार कै दी पज
ु ठे क असल
ु उपर गनु उ यव थाले िम ने नै देिखन आयो । पुनरावेदन
भनी िनवेदन माग दाबीबमोिजम िवप ीह को नाउँमा अदालतमा मु य यायाधीश वा यायाधीशको
परमादेशको आदेश जारी हने ।
हैिसयतमा काम गरेको अविधलाई गणना गरी सव च
इजलास अिधकृ त: िबनोद रखाल
अदालतको यायाधीश िनयिु गन िम ने भएपिछ
क यटु र: ेमबहादरु थापा
संिवधानले तोके को ५ वष पनु रावेदन अदालतमा
इित संवत् २०७२ साल चैत ११ गते रोज ५ शभु म् । मु य यायाधीशको हैिसयतमा रही काम गरेको मु य
यायाधीशबाट सव च अदालतको यायाधीशमा
एकल इजलास
िनयिु गन ग रएको िसफा रस िु टपूण देिखन
नआउने ।
१
संिवधानको धारा ४२(१) मा सामािजक पले
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०७२-WO- पछािड परेका, मिहला, दिलत, आिदवासी, जनजाती,
०६४७, उ ेषण, िवजय िसंह िसजापित िव. मधेसी, था लगायत िवप न खस आयलाई
यायप रषद् काठमाड समेत
समावेसी िस ा तका आधारमा रा यका िनकायमा
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सहभािगताको हक हने मौिलक हकको यव था िनयिु हन उपयु र यो य छन् ? छै नन् भनी संसदीय
गरेको छ । तर यायप रषदल
् े सव च अदालतको सनु वु ाई सिमितबाट संसदीय सनु वु ाइको िसलिसलामा
यायाधीश िनयिु को िसफा रस गदा संिवधानको छलफल गरी िनणय गन स ने पिन देिखने ।
उ यव थाको भावनािवपरीत िसफा रस ग रएको
सव च अदालतको र यायाधीश पदमा
छ भ ने िनवेदकको िजिकर रहेको छ । सोतफ िनयिु का लािग िसफा रस गरेको यायप रषदक
् ो
िवचार गदा िनवेदकले आ नो िनवेदन साथ संल न िमित २०७२।११।१८ को िनणय िनवेदकले आ नो
यायप रषदबाट
सव च अदालतको यायाधीश िनवेदनमा दाबी गरेअनु प नेपालको संिवधानको
्
िनयिु को लािग िमित २०७२।११।१८ मा िसफा रस ितकुल नदेिखँदा िनवेदक मागबमोिजम यायप रषदल
् े
ग रएको यि ह को नामावली हेदा मिहला, मधेशी, सव च अदालतको र यायाधीश पदमा िनयिु को
जनजाित, खस, आयलगायत यि ह िसफा रस लािग िसफा रस गरेको िमित २०७२।११।१८
भएको उ नामावलीबाट देिखएको छ । सव च को िनणय बदर गनुपन अव था नदेिखँदा िनवेदन
अदालतमा र यायाधीश पदमा ११ जनाको नाम मागबमोिजम अ त रम आदेशलगायत िवप ीह बाट
िसफा रस ग रएको अव था छ । सव च अदालतमा िलिखत जवाफसमेत मगाइरहनु पन नदेिखएकोले
कानूनको ाता र संिवधानले तोके को यो यता थम ि मा नै यस स ब धमा िनवेदन ला नस ने
पगु ेका यि ह बाट मा यायाधीशमा िनयिु गनु नदेिखँदा तुत िनवेदन खारेज हने ।
पन अव था छ । यायाधीश िनयिु मा संिवधानले इजलास अिधकृ तः िबनोद रखाल
तोके को यो यता पगु ेका यि ह म येबाट नै स भव क यटु रः ेमबहादरु थापा
भएस म समावेशी िस ा तसमेतको आधारमा सव च इित संवत् २०७२ साल चैत ७ गते रोज १ शभु म् ।
अदालतमा यायाधीश िनयुि को िसफा रस हने
२
कुरामा दईु मत हनस ने अव था नहने ।
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०७२-WOयायप रषदबाट
िमित २०७२।११।१८ ०८९७, उ ेषण, दीपक िव म िम िव. स माननीय
्
मा सव च अदालतको यायाधीशमा िनयुि को रा पितको कायालय, शीतलिनवास काठमाड समेत
लािग िसफा रस ग रएका यि ह को नामावली हेदा
िनवेदनमा उठाएको संसदीय सनु वु ाईको
संिवधानको भावनािवपरीत समावेशी िस ा तलाई अवधारणा मह वपूण पदमा िनयुि हने यि ह
समेत पूणतया इ कार गरी िनयुि को िसफा रस गरेको जन ितिनिध तथा अ यमा जनता ित नै उ रदायी
भ ने नदेिखँदा उ िसफा रस संिवधानको भावना र हनुपदछ भ ने मा यताबाट िवकास भएको हो । यसैले
ममिवपरीत ग रएको भ न िम ने नदेिखने ।
यो िनता त जनताका ितिनिध रहने यव थािपका
संिवधानको धारा २९२(१) बमोिजम सव च संसदको
् े (Domain) िभ को काय हो । नेपालको
अदालतको यायाधीशको पदमा िनयिु हन अिध संिवधानले पिन यसलाई सोही पमा राखेको प
सङ् घीय कानूनबमोिजम िनयिु को लािग िसफा रस छ । धारा २९२ को उपधारा २ अनस
ु ारको संसदीय
ग रएका यि ह को संसदीय सनु वु ाई हनपु न अिनवाय सनु वु ाइको लािग सिमित गठन गन, सोको काम
यव था छ । सावभौम संसद्बाट गठन हने संसदीय कारवाही वा कायिविध िनयिमत गन िनयमावली
सिमितले सव च अदालतमा र यायाधीश पदमा बनाउने र िनयमावली नबनेस म यव थािपका वा सो
िनयुि को लािग िसफा रस भएका यि ह संिवधान सिमितले नै आ नो कायिविध िनयिमत गन, सदन वा
र कानूनबमोिजम सव च अदालतको यायाधीशमा यसका सिमितको काम कारवाही िनयिमत छ वा छै न
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भनी िनणय गन स पूण अिधकार उपयु धारा १०४ स ने खराबीलाई रो न यसलाई िनरपे पमा निलई
र धारा १०३ को उपधारा २ को ावधानअनुसार कुनै अङ् गले िवना ह त ेप वत पमा काम गदा
यव थािपका संसद्को अ तिनिहत अिधकार तथा संिवधान तथा कानूनको सीमा नाघेमा अक अङ् गले
िवशेषािधकारका पमा रही अदालतमा समेत शन रो न तथा खबरदारी गन भने पाउने गरी िनय ण
उठाउन नपाइने िवषयका पमा समेत प ट पमा र स तुलनको अव था ग रएको पाइ छ । यसलाई
राखेको अव थामा िनवेदकले उठाएको संिवधानसभा नेपालको संिवधानले पिन अंिगकार गरेको छ तापिन
( यव थािपका संसदको
् काय स चालन) िनयमावली िनय ण र स तल
ु नको योग गन सिकँ दैन । कुनै
२०७० को िनयम ११८ अनस
ु ार बनेको संसदीय अङ् गको िवशेषािधकारमा नै ह त ेप हने गरी िनय ण
सनु ुवाई िवशेष सिमित वतमान नेपालको संिवधान र स तल
ु नको योग गन सिकँ दैन । कुनै अङ् गको
आएपिछ कायमै रहेको हो ? वा कायम नरहेको हो ? वा िवशेषािधकार मािथको अक अङ् गको ह त ेपको अथ
नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २९२ बमोिजम उ िवशेषािधकारयु अङ् ग वा िनकायको अि त व
नयाँ संसदीय सनु वु ाई सिमित ब नपु न हो ? भ ने नै समा पान भ ने हन जा छ । जो गन पिन सिकँ दैन र
स ब धमा या या गन कायलाई यस अदालतको गन खो नु उिचत पिन नहने ।
े ािधकारिभ रहेको मा न नसिकने ।
िनवेदकले उ लेख गरेको याियक ह त ेप र
संसदीय सनु ुवाइको लािग पिहलेकै सिमित सि यताको िवषय कुनै अङ् ग वा िनकायको संिवधान
कायम रा ने वा नयाँ सिमित बनाउने ? के क तो तथा कानूनबमोिजम गनु वा नगनु भनेको काय मश:
ि या अपनाउने ? किहले गन ? भ नेज ता सवालका नगदा वा गदा जनताका िहत वा हक अिधकार कुि ठत
स ब धमा यव थािपका संसदले
् संिवधानस मत् भएमा वा हने अव था देिखएमा अथात् जनतालाई
िनणय आफै ँ गनपन
ु ह छ । साथै उि लिखत िवतरणा मक याय दान गरी जनिहतको अिभवृि
संवैधािनक ावधान रहेको स दभमा यव थािपका गन यायपािलकाले के ही गनु आव यक ठानेमा योग
संसद्ले आ नो संवैधािनक जवाफदेिहता उिचत गन िवषय भए तापिन यसको योग गदा संवैधािनक
िकिसमले िनवाह नगरेको अव थामा संसद्को तथा कानूनी ावधान, अक अङ् गको िवशेषािधकारका
संवैधािनक िज मेवारी िनवाह गन यस अदालतले िवषय, आ नो अिधकार े ज ता कुरामा पया
उपयु आदेश जारी गरी आ नो संवैधािनक दािय व सावधानी भने अपनाउनु पन ।
िनवाह गनस ने देिखए पिन यव थािपका संसद्मा
रा यको मह वपूण काम गन िनयुि ग रने
यव थािपका संसद्को काय स चालन िनयमावली पदािधकारीको िनयुि ि याका िविभ न चरणमा
िनमाणाधीन ि यामा रहेको हालको अव थामा यस हने िढलाइले रा यका मह वपणू काय नै भािवत
अदालतले यस िवषयमा हाल के कुन कारणले संसदीय हन गई अ ततः रा य ितको जनिव ासमा
सनु ुवाई नभई उपरो ानस
ु ारका पदािधकारीको खडा हन स छ । यसैले संसदीय सुनवु ाई हनुपन
िनयुि ि या अव
भएको हो ? के ही बाधा पदािधकारीमा िसफा रस भएका यि ह को िछटो
अड् काउ भए संिवधानको धारा ३०५ बमोिजम बाधा संसदीय सनु वु ाई भई िनणय हनपु न भ ने िनवेदकको
अड् काउ फुकाउने कायसमेत गनु भनी िवप ीका माग दाबीको स ब धमा दईु मत हन सिकँ दैन । तर सो
नाममा उ ेषणलगायतका आ ा आदेश जारी गन पन लाई िछटो गराउन यो वा यो ि या अपाउनु भनी
अव थापिन नदेिखने ।
िवशेषािधकारिभ नै वेश गरी समाना तर पमा
शि पृथक करणको मा यताबाट आउन रहेको अक अङ् ग यायपािलकाले भ न िम दैन ।
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अ य अङ् ग ज तै संिवधानको िसजनाका पमा रहेको कामकारवाही र िनणय गन पूण अिधकार रहने,
यायपािलकाका पिन आ नै संवैधािनक, कानूनी तथा सदनको कुनै कारवाही िनयिमत छ वा छै न भनी
आ म संयमका सीमाह ह छन् । य ता िवषयमा िनणय गन अिधकार स बि धत सदनलाई मा हने र
यव थािपका संसद् र यसका सद यले नै मनन गरी यसस ब धमा कुनै अदालतमा प उठाउन नपाउने
आ नो बुि म ा योग गनपन
ु ह छ । सोही अनु प भनी आ त रक कामकारवाहीको िवषय संसदको
्
यव थािपका संसद्िभ यसस ब धमा छलफल िवशेषािधकारिभ को िवषयका पमा संिवधानले
चिलरहेको पिन देिख छ । संसदीय सनवु ाई सिमित नै यवि थत गरेको देिखँदा र यसमा संिवधान तथा
िनमाणलगायतको कामको लािग संसद् िनयमावली कानूनको या याको समेत सि निहत रहेको
यव थािपका संसद्मा िवचाराधीन रहेकोसमेत नदेिखँदा िनवेदक मागबमोिजम हालको अव थामा
देिख छ । य ता कायह मा स बि धत िनकायलाई
तुत िवषयमा अदालतले ह त ेप गरी आदेशसिहत
अझ चनाखो गराउन नाग रकह ले पिन िविभ न िवप ीह बाट िलिखत जवाफसमेत मगाई रहनक
ु ो कुनै
त रकाले पहल गन स ने नै देिखने ।
औिच य नभएकाले थम ि मा नै तुत िनवेदन
मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट िनवेदकले खारेज हने ।
िनवेदनमा उठाएको संसदीय सनु वु ाइस ब धी इजलास अिधकृ तः यदरु ाज शमा
यव था यव थािपका संसद्को आ नो आ त रक क यटु रः सुदशन साद आचाय
कामकारवाहीको िवषय भएको संसदलाई
आ नो इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभु म् ।
्
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