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नेपाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

यस पि�काको इजलाससमेतमा उ�रण गनु�पदा� िन�नानुसार गनु�पन�छः 

 सअ बुलिेटन, २०७...,  ... .... – १ वा २, पृ� .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७७, माघ – १, पृ� १ 

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वबेसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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म�ुम�ुकःकः  सव��च असव��च अदालतदालत,,  छापाछापाखानाखाना 
 

सूचना 

"नेपाल कानून पि�का र सव��च अदालत बुलेिटन" को "वािष�क �ाहक" ब�न चाहनेका 
लािग २०७६ वैशाख अङ्कदेिख वािष�क �ाहक ब�न पाउने गरी स�पादन तथा �काशन 
सिमितले िनण�य गरकेो ह�दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना �काशन ग�रएको 
छ । 
सिमितको िनण�यानसुार मू�य समायोजन भई नेपाल काननू पि�का �.७५ र सव��च 
अदालत बुलेिटन �ित अङ्क �.४० कायम ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  

सव��च अदालतबाट २०७५ सालमा �कािशत नेपाल कानून पि�का 
अित�र�ाङ्क २०७१ सीिमत मा�ामा रहेकाले आ�नो �ित सरुि�त गन� स�बि�धत 

सबैको लािग जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सङ्गालो, २०७६ पिन �काशन 
भएकाले आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७२-CR-१६६२, सडक 
िनमा�णमा आएको खा�ा�न (दाल, चामल) र नगद 
अिनयिमतता गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
भजनिसंह म�लसमेत

िडजाइन �पेिसिफकेसनबमोिजम नै काम 
भएको छ भ�ने बेहोराको DPSU डोटीको िमित 
२०६८।३।१५ को काय� स�प�न �ितवेदन फारामको 
बेहोराबाट देिख�छ भने ५०२९.९६ घ.िम. घटी काय� 
भएको भ�ने बेहोरा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग सदूुर पि�मा�चल �े�ीय काया�लय िदपायलका 
इि�जिनयर सरु�े�कुमार शाहबाट ��ततु भएको 
�ितवेदनमा उ�लेख भएको देिख�छ । �यसैगरी 
�थलगत िनरी�ण गरी नापजाचँ गरी हेदा� ४५०८.१४ 
घ.िम. काम कम भएको भ�ने बेहोराको सदूुर 
पि�मा�चल िडिभजन सडक काया�लय नं.२ कुलपाते 
डोटीका इि�जिनयर महान�द जोशीबाट �ितवेदन पेस 
भएको देिखने ।

लगत इि�मेट स�ब�धमा बाटो िनमा�ण भएको 
छ, छैन ? भ�ने स�ब�धमा फरकफरक बेहोराको 
�ितवेदन ��ततु भएको तथा २०६८ सालमै काय� 
स�प�न भएको बाटोको २०७१ सालमा पनुः नापजाचँ 
गरी �ितवेदन िलइएको देिखदँा काय� स�प�न भएको 
३/४ वष�पिछ �ितवेदन िलइएको देिखयो । िनमा�ण 
भएको बाटो �ामीण कृिष सडक भएको र काय� 
स�प�न भएको ३/४ वष�पिछ िबि�ने भि�कने भई नाप 
प�रमाणमा केही फरक पन� अव�थालाई अ�वाभािवक 
मा�न निम�ने ह�दँा घटी बाटो िनमा�ण भएको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरलाई त�यपरक र �यायोिचत मा�न 
िम�ने नदिेखने ।

कम बाटो खनेको भ�ने त�य िववािदत भई 
आरोप खि�बर ह�न नै नसकेको तथा उ� बाटो नाप 
जाचँ गरी �ितवेदन गन� काय�मा सलं�न �ािविधक 
कम�चारीह� अगंद गापा, रिव��बहादरु िसंह र रामच�� 
भ�डारीले बाटो नाप जाचँ गदा�  रकम लेनदेन गरी 
बदिनयतसाथ काय� गरकेो भ�ने त�यगत आधार 
तथा व�तगुत �माणसमेत कहीकँतैबाट ��ततु ह�न 
आएको नह�दँा ��यथ�ह� अंगद थापा, रिव��बहादरु 
िसंह र रामच�� भ�डारीउपरको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने देिखन नआउने । �यसैगरी ��यथ�ह�म�ये 
ने�बहादरु जेठारा र च��कला घत� मगर उपभो�ा 
सिमितको सिचव र कोषा�य� रहे भएको त�य दिेखए 
पिन िमिसल संल�न कागजातबाट िनजह�ले िववािदत 
खा�ा�न (चामल, दाल) बिुझिलएको र िहनािमना 
गरकेो भ�ने त�य देिखन आउदँैन भने सो खा�ा�न 
बिुझिलएको र िहनािमना गरेको भनी िनजह�उपर 
कही ँतक�  उजरुी परकेो तथा अ�य सहअिभय�ुह�ले 
पोल गरकेोसमेत दिेखन नआउदँा ने�बहादरु जेठारा 
र च��कला घत�उपरको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
देिखन नआउने ।

��यथ� तेजबहादरु खड्का िज�ला �शासन 
काया�लयको ख�रदार पदमा काय�रत �यि� दिेखएको, 
िनजले काया�लय �मखुले लगाए अराएअनसुार िववािदत 
बाटो िनमा�णको काय�को अनगुमन गरी �ितवेदन 
बझुाएको, िनजले िलएको भ�ने �.१,१०,०००।– 
म�ये �.१०,०००।– �यालाबापत िवतरण गरकेो 
भनी ल�मण रोकायाको भरपाई पेस गरकेो बाकँ� नगद 
�.१,००,०००।– �मखु िज�ला अिधकारीको तोक 
आदशेानसुार ��ततु म�ुा दायर ह�नअुगावै राि��य 
वािण�य ब�कको च.िह.नं. ७७३क मा ज�मा गरकेो 
ब�क भौचरसमेतबाट दिेखन आएको, �मखु िज�ला 
अिधकारीले तोक आदेशले नै रकम ब�कमा दािखला 
भएको दिेखएबाट सो रकम तेजबहादरु खड्काले 
मासेको भ�न िमलेन । सो रकम िदने भिनएका िशव 
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साक�ले उ� रकम घसुबापत िदएको भ�न नसकेकोले 
��यथ� तेजबहादरु खड्काउपरको आरोप स-�माण 
पिु� ह�न आएको दिेखन नआउने ।

�यसैगरी ��यथ� िशव साक�ले आफूउपरको 
आरोपलाई अनसु�धानको �ममा भएको बयान कागज 
र िवशेष अदालतमा भएको बयानमा समेत इ�कार गरी 
बयान गरकेो, िनजले िलएको भनेको �.७०,०००।– 
भजनिसंह म�ल ठकुरीसगँ सापटी िलएको भनी 
खलुाएको उ� रकम ख�रदार तेजबहादरु खड्कालाई 
बझुाएको ह� ँ भनी अनसु�धानको �ममा र िवशेष 
अदालतमा भएको बयानमा समेत उ�लेख गरकेो, 
िनजले बाटो िनमा�ण काय�मा कुनै द�खल गन� स�ने 
अव�था नदेिखएको र सो िवषयमा िनज भूिमकािवहीन 
देिखकोले �य�ता �यि�लाई घसु िदनपुन� �योजनसमेत 
नखलेुबाट िनजले भजनिसंह म�लसगँ िलएको रकम 
घसुबापतकै हो भ�ने पिु� ह�न स�ने अव�था नदिेखदँा 
��यथ�ह� तेजबहादरु खड्का र िशव साक�उपरको 
पनुरावेदन िजिकरसमेत मनािसब देिखन नआउने ।

तसथ�ः िविभ�न �करणह�मा ग�रएको 
�या�या, िववेचना र आधारबाट ��ततु म�ुामा 
��यथ�ह�म�ये भजन िसंह म�ललाई ४ मिहना कैद 
सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
िमित २०७२।९।२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उ�व�साद गजरुले 
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल भा� २७ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७४-WO-०१५५, उ��ेषण 
/ परमादेश, चेतन अ�वाल िव. साव�जिनक ख�रद 
पुनरावलोकन सिमित, रडे�स माग�, ताहाचलसमेत

ख�रद �ि�या अगािड बिढरहेकै अव�थामा 

उ� काय�ह�को िव��मा मेिडटेक इ�टरनेसनलले 
िमित २०७४।४।५ मा साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमितसम� उजरुी िदएको र साव�जिनक ख�रद 
पनुरावलोकन सिमितले िमित २०७४।३।३२ मा 
िवप�ीह� िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान वीर 
अ�पताल र बायोमेड इ�टरनेसनलिबच भएको िमित 
२०७४।३।३० को ख�रद स�झौता र �िततप� 
खो�ने काय� तथा प�समेत बदर गन� गरी िनण�य 
भएको र साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितले 
२०७४।४।३२ मा गरकेो उ� िनण�यउपर बायोमेड 
इ�टरनेसनलको तफ� बाट ��ततु �रट िनवेदन पन� 
आएको देिखने ।

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
४७(६) अनसुार िनण�य गनु�पन� िनवेदनमा िनण�य 
नगरी ख�रद �ि�या अगािड बढाएको भनी िहमालयन 
मेिडटेक �ा.िल. ले साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा ५०(१) बमोिजम साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमितसम� उजरुी िदएकोमा सो िनवेदनमा बोलप� 
�वीकृत ह�ने बायोमेड इ�टरनेसनल (��ततु िनवेदकका 
�रट िनवेदक) लाई िवप�ी बनाइएको नपाइनकुा साथै 
साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितले समेत 
बायोमेड इ�टरनेसनल �ा.िल. लाई ब�ुदै नबझुी िमित 
२०७४।४।३२ मा िमित २०७४।३।२२ को बोलप� 
�वीकृत गन� िनण�य र सो आधारमा गरकेो प�ाचार 
र िमित २०७४।३।३० को ख�रद स�झौतालगायत 
�िततप� खोिलएका प� र काम कारबाहीह�समेत 
बदर ह�ने गरी िनण�य गरकेो पाइने ।

साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितसम� 
िवप�ी िहमालयन मेिडटेक �ा.िल. ले िनवेदन / उजरुी 
िददँा बायोमेड इ�टरनेसनललाई िवप�ी कायम नगरी 
िनवेदन िदएको देिख�छ भने िनण�यकता�को �पमा 
साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन सिमितले पिन िनण�य 
गनु�अिघ सरोकारवाला यी �रट िनवेदक बायोमेड 
इ�टरनेसनल �ा.िल. लाई कुनै सूचना जानकारी िदई 
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िनजको कुरासमेत सनुी िनण�य गरकेो देिखन नआउने ।
िनवेदकलाई ब�ुदै नबझुी िनजलाई 

सनुवुाइको मौका नै �दान नगरी िवप�ी साव�जिनक 
ख�रद पनुरावलोकन सिमितबाट िमित २०७४।४।३२ 
मा भएको िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
भएको देिखएकोले �य�तो िनण�यले कानूनी मा�यता 
�ा� गन� र कायम रिहरहन नस�ने ह�दँा सो िनण�य 
उ��ेषणको आदशेले बदर ह�ने ।

अब उ�ा�त िववािदत बोलप� �वीकृत 
गन� स�झौता र एल.िस. खो�ने काय� आिथ�क 
वष�को अ��यितर भई स�झौताबमोिजमको सामान 
आयातसमेत भइसकेको भ�ने देिखएको र स�झौता 
भइसकेको अव�थामा साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा ५१ को उपदफा (२)(ग) मा भएको कानूनी 
�यव�थासमेतलाई म�यनजर गरी उि�लिखत 
बोलप�सगँ सरोकार रा�ने �रट िनवेदक बायोमेड 
इ�टरनेसनल �ा.िल. समेतलाई िझकाई उजरुीकता� 
िहमालयन मेिडटेक �ा.िल. ले िनवेदनमा उ�लेख गरकेा 
िवषयलगायत स�बि�धत अ�य कुराह�को स�ब�धमा 
िनजलाई जानकारी गराई िनजका तफ� बाट ��ततु 
भएका कागज, �माणसमेतको यथोिचत िव�ेषण 
र मू�याङ्कन गरी कानूनबमोिजम पनुः िनण�य गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ी साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमितका नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल काित�क १२ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०३१७, उ��ेषण, 
िव�द�ेरी�साद यादव िव. िनजामती िकताबखाना 
ह�रहर भवनसमेत

नाग�रकतामा उि�लिखत ज�मिमित 
स�ब�धमा िच� नबझुाई त�कालीन �ी ५ को सरकार 

मि��प�रषद ्बाट नै शैि�क यो�यताको �माणप�मा 
उि�लिखत ज�मिमितलाई मा�यता िदने गरी िमित 
२०५०।११।१६ मा नीितगत िनण�य गरी सोही 
िनण�यअनसुार गन� सबै म��ालय र िज�ला �शासन 
काया�लयह�मा प�रप�समेत भएको दिेखएको, �रट 
िनवेदकलाई २०५३ सालमा �थायी िनयिु� िददँा 
मि��प�रषदक्ो सोही िनण�यलाई आधार मािनएको 
देिखएको, �थायी िनयिु�पिछ �रट िनवेदकले भरकेो 
िसटरोलमा िनजको शैि�क यो�यताको �माणप�मा 
उि�लिखत िमित नै उ�लेख भएको देिखएको 
अव�थासमेतबाट ��ततु म�ुामा �रट िनवेदकको 
शैि�क यो�यताको �माणप�मा उि�लिखत िमित 
२०२५।१२।२३ लाई नै �रट िनवेदकको वा�तिवक 
ज�मिमित मा�नपुन� अव�था दिेखएकोले सो अव�थाको 
�ितकूल ह�ने गरी �रट िनवेदकको नाग�रकताको 
�माणप�मा उि�लिखत वष�को आधारबाट िनजको 
ज�मिमित २०१५।९।३० कायम गरी �रट िनवेदकलाई 
अवकाश िदने गरी िनजामती िकताबखानाबाट भएको 
िनण�य र सो िनण�यका आधारमा लेिखएको िमित 
२०७३।४।१३ को अिनवाय� अवकाशस�ब�धी िवषयको 
सूचनाप�समेत त�यपरक एवं कानूनअन�ुपको 
नभएकाले सो िनण�यसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने ठहछ�  । अब �रट िनवेदकको शैि�क यो�यताको 
�माणप�मा उि�लिखत िमित २०२५।१२।२३ लाई 
नै िनजको ज�मिमित कायम गरी िनजलाई यथावत् 
काममा लगाउन ुतथा सोही िमितका आधारमा िनजको 
अवकाश िमित कायम गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उ�व�साद गजरुले 
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल असोज २१ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७४-WO-०२१८, उ��ेषण / 
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परमादशे, गोपालबहादुर खड्का िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदक गोपालबहादरु खड्कालाई 
नेपाल आयल िनगम िल. को काय�कारी िनद�शक पदमा 
४ वष�को लािग २०७१।१०।१३ मा िनयिु� ग�रएको र 
िनजलाई सो ४ वष� अविध पूरा नह�दँ ै२०७४।६।२ मा 
सो पदबाट हटाइएको भ�ने दिेख�छ । �रट िनवेदकले �रट 
िनवेदन िददँा आफूले ४ वष�को पूरा अविध नै काय�कारी 
िनद�शक पदमा रही काय� गन� पाउनपुन� दाबी िलएको 
भए तापिन िमित २०७५।२।२४ मा िनजले उ�ोग 
वािण�य तथा आपूित� म��ीलाई स�बोधन गरी नेपाल 
आयल िनगमको काय�कारी िनद�शक पदबाट राजीनामा 
िदन ुभएको र नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् को िमित 
२०७५।२।३१ को िनण�यले िमित २०७५।२।२४ 
बाटै लाग ु ह�ने गरी िनजले काय�कारी पदबाट िदएको 
राजीनामा �वीकृत भएको बेहोरा उ�ोग वािण�य तथा 
आपूित� म��ालयको च.नं. ३८८ िमित २०७५।३।३२ 
को प�बाट देिखन आएकोले �रट िनवेदक हाल नेपाल 
आयल िनगमको काय�कारी िनद�शक पदमा नरहेको 
र िनजले �वे�छा नै राजीनामा िदई नेपाल सरकार 
(मि��प�रषद)् को िमित २०७५।२।३१ को िनण�यले 
उ� राजीनामा �वीकृतसमेत भइसकेको भ�ने दिेखने ।

यस�कार िनवेदक आफँैले नेपाल आयल 
िनगम िल. को काय�कारी िनद�शक पदबाट राजीनामा 
िदई सो राजीनामा �वीकृितसमेत भइसकेको ह�दँा 
िनजले नेपाल आयल िनगम िल. को काय�कारी िनद�शक 
पदमा पूरा अविध बहाल रहन पाउ ँभ�ने िनवेदन मागको 
औिच�य समा� भई सो माग नै िन��योिजत भइसकेको 
देिखयो । तसथ� औिच�य समा� भई िन��योिजत 
भइसकेको ��ततु िनवेदनमा �रट िनवेदनको त�यिभ� 
�वेश गरी िवचार िववेचना गरी िनण�य ग�ररहनपुन� 
अव�था नभएबाट ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उ�व�साद गजरुले
इित संवत् २०७५ साल असोज २१ गते रोज १ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-RB-०३३३, आयकर 
(२०६६/०६७), ठुला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन 
िव. जगदीश�साद अ�वाल

उ�ोग िवभागबाट लाग ु ग�रएको २०६३ 
सालको Norms र सो Norms लाई अनशुरण 
गरी अ�त:श�ुक िवभागबाट य�तै �कृितका सबै 
उ�ोगह�मा समान �पमा लाग ु ह�ने गरी एम.एस. 
िवलेटबाट छड उ�पादनमा ६% (१०६ के.जी. एम.एस. 
िवलेटबाट १०० के.जी.एम.एस.रड) जत� कायम गरकेो 
भ�ने देिखन आयो । सो उ�पादन �ितल�धी दर कानूनी 
एवं �यावहा�रक नभएको भनी व�तिुन� आधारमा यी 
करदाताले मौकैमा चनुौती िदई �मािणत गन� नसकेको 
तथा यसरी Abnormal Loss को स�ब�धमा आ�नो 
िव�ीय िववरण तथा लेखा परी�कको �ितवेदनमा 
समेत उ�लेख भएको भ�ने दिेखएन । जत�को मा�ा बढी 
पिन ह�न स�छ तर �यसको बोधग�य आधार िमिसल 
सलं�न �माणबाट देिखन ुनै पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा 
िवप�ीह�बाट बढी जत� कायम ह�नपुन� बोधग�य 
आधार ��ततु ह�न नआएको ि�थितमा हाल आएर 
उ� Norms अन�ुप उ�पादन नभएको भ�ने केवल 
करदाता उ�ोगको मौिखक कथनको आधारमा मा� सो 
Norms यिु�सङ्गत, यथाथ�परक वा �यायोिचत नभई 
अवा�तिवक, अ�यावहा�रक वा अ�यायोिचत रहेको 
भनी मा�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

उ�ोग िवभागको Norms अनसुार ९४.३४ 
�ितशत उ�पादन ह�नपुन�मा िवप�ी करदाता उ�ोगले 
९१ �ितशत मा� उ�पादन दखेाई तोिकएको �ितल�धी 
दरभ�दा ३.३४ �ितशत उ�पादन घटी देखाएको 
अव�थामा घटी देखाएको हदस�मको प�रमाण 
उ�पादन भएको र िब�� भएको मानी सो िब�� रकम 
करदाताको आयमा समावेश गरी कर िनधा�रण गन� गरी 
ठुला करदाता काया�लय र सो िनण�यको �शासक�य 
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पनुरावलोकन गरी िनण�य गन� आ�त�रक राज�व 
िवभागको िनण�य अ�यथा नदेिखने ।

करदाताले तयारी सामानह�को अि�तम 
मौ�दातको मू�याङ्कन �चिलत कानूनअन�ुप भएको 
त�य पिु� ह�ने गरी �माण पेस गन� सकेको दिेखएन । 
यसरी करदाताले ऐनमा भएको उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअन�ुप सामानह�को अि�तम मौ�दातको 
मू�याङ्कन नगरी बढीमा गरकेो देिखएको ि�थितमा सो 
फरक रकम �.१,३४,१०,४५९।- आ.व.२०६६/६७ 
को लािग स�ु मौ�दातबापत बढी खच� दाबी गन� 
तथा सो खच� क�ी पाउने अव�थासमेत देिखएन । 
कानूनबमोिजम कर ितनु�  करदाताको कानूनी कत��य 
हो । सो कत��यबाट िवमखु ह�न िम�दैन । सो फरक 
देिखएको रकम यसपूव� नै आयमा समावेश भई मनुाफा 
वा लाभको गणना भएको नदेिखएको ि�थितमा दोहोरो 
कर ला�ने वा दोहोरो खतरामा परकेो भनी मा�न िम�ने 
अव�थासमेत नदेिखदँा सो फरक रकम आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा १५ अनसुार खच� क�ी नपाउने भनी 
ठुला करदाता काया�लय र सो िनण�यको �शासक�य 
पनुरावलोकन गरी िनण�य गन� आ�त�रक राज�व 
िवभागको िनण�य अ�यथा नदेिखने । 

अत: उि�लिखत आधार, �माणसमेतबाट 
करदाता उ�ोगले उपयोग गरकेो क�चा पदाथ�बाट 
उ�पािदत व�त ु Recovery सीमािभ� नै रहेको 
र स�ु मौ�दातबापत बढी खच� दाबी गरकेो 
�.१,३४,१०,४५९।- लाई िवगत वष�को अि�तम 
मौ�दात मू�याङ्कनमा समावेश गरी कर िनधा�रणसमेत 
भइसकेको ह�दँा सो हदस�मको िनण�य केही उ�टी 
ह�ने ठह�याएको राज�व �यायािधकरण, काठमाड�को 
िमित २०७१।०९।०६ को फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठहछ�  । िवप�ी उ�ोगले, 
उ�ोग िवभागको न�सअनसुार क�चा पदाथ� खपतको 
अनपुातमा उ�पादन घटी देखाएको हदस�मको प�रमाण 
उ�पादन भएको र िब�� भएको मानी सो िब�� रकम 

करदाताको आयमा समावेश गरी कर िनधा�रण गरकेो 
तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५ अनसुार खच� 
क�ी नपाउने भनी ठुला करदाता काया�लयबाट भएको 
िनण�यलाई सदर गन� गरी आ�त�रक राज�व िवभागका 
महािनद�शकको िमित २०६९।६।५ को �शासक�य 
पनुरावलोकनको िनण�य सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना  
इित सवंत् २०७५ साल आि�न २२ गते रोज ्२ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७२-RB-०३३४, आयकर 

आ.व.(२०६५।०६६), ठुला करदाता 
काया�लय, ह�रहरभवन िव. जगदीश�साद 
अ�वाल
 § ०७२-RB-०३३५, मू�य अिभविृ� कर 

(आ.व.२०६५।०६६), ठुला करदाता 
काया�लय, ह�रहरभवन िव. जगदीश�साद 
अ�वाल
 § ०७२-RB-०३३६, अ�त:श�ुक 

(आ.व.२०६५।०६६), ठुला करदाता 
काया�लय, ह�रहरभवन िव. जगदीश�साद 
अ�वाल
 § ०७२-RB-०३३७, मू�य अिभविृ� कर 

(आ.व.२०६६।०६७), ठुला करदाता 
काया�लय, ह�रहरभवन िव. जगदीश�साद 
अ�वाल
 § ०७२-RB-०३३८, अ�त:श�ुक 

(२०६५।०६६), ठुला करदाता काया�लय, 
ह�रहरभवन िव. जगदीश�साद अ�वाल
 § ०७४-RB-०२७२, अ�त: श�ुक 

(आ.व.२०६६।०६७), ठुला करदाता 
काया�लय, ह�रहरभवन िव. क�हैयालाल 
सघंाइ
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 § ०७४-RB-०२७३, आयकर 
(२०६६/०६७), ठुला करदाता काया�लय, 
ह�रहरभवन िव. क�हैयालाल सघंाइ

६
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०२१२, ०७४-RC-
०१३७, कत��य �यान र डाकँा, सागर तामाङ िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. रशेम तामाङ भ�ने 
रशेमबहादुर ��बा (तामाङ)

भिवत�यबाट घटना भएको िजिकर िलनेले सो 
काय� दघु�टना िथयो, आपरािधक मनसाय एवं �ानले 
ग�रएको िथएन, कानूनअनसुार काय� ग�रएको िथयो र 
काम गदा� उिचत सतक� ता र सावधानी रािखएको िथयो 
भ�ने देखाउन स�नपुन� ।

अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान 
गलत भ�ने कुराको �माण नदेखाई अदालतमा गरकेो 
बयान �माण �ा� ह�दँैन । अदालतमा कसैको डर, 
धाकध�क� र �ासिवना �वत�� �पमा बयान ह��छ 
भ�दैमा अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान �माण 
देखाई ख�डन नगरकेो अव�थामा अदालतको बयान 
�माणमा िलन ुपद�छ भ�न िम�दैन । अदालतको बयान 
�माणले समिथ�त नभएको अव�थामा �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान घटनाको 
�कृितस�मत् भएमा �ितवादी िव�� �माणमा िलन 
िम�ने । 

मतृकलाई पनुरावेदकले धा�रलो हितयार छुरी 
�हार गरकेो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गन� सह�ितवादीह�लाई सजाय भएको अव�थामा 
िनज सह�ितवादीह�ले गरकेो पोलय�ु बयान �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) बमोिजम पनुरावेदक 
�ितवादी िव�� �माण ला�ने ।

अनसु�धानको िसलिसलामा नवराज 
अिधकारीले पदम लामाको पेटमा सागर तामाङले छुरी 
�हार गरकेो कुरा घटना�थलमा भएका मािनसह�ले 

भनेर थाहा पाए ँभनी लेखाएको देिख�छ । �यसैगरी पदम 
लामाको शव परी�ण गन� िवशेष�ले पदम लामाको 
पेटलगायत सानो आ��ा र ठूलो आ��ासमेतमा गिहरा 
घाउ र चोटपटक देिखएको भनी �ितवेदन िदएकोमा 
िनज िवशेष�ले शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएका बेहोरा समथ�न गरी बकप� गरकेो देिख�छ भने 
जाहेरवाली, घटना िववरण कागज गन� िवमला पडुासैनी, 
अिजत �े� र नवराज अिधकारीले पिन अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो कागज समथ�न गरी बकप� 
गरकेो देिखदँा जाहेरवाली, िवमला पडुासैनी, अिजत 
�े�, नवराज अिधकारीले गरकेो बकप� �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १८ बमोिजम शव परी�ण गन� 
िवशेष�को बकप� �माण ऐन, २०३१ को दफा २३ 
को उपदफा (७) बमोिजम र मतृक पदम लामाले 
जाहेरवालीसमेतलाई अ�पतालमा आफूलाई मौकामा 
सागर तामाङले छुरी �हार गरकेो भनी होस ह�दैँ �य� 
गरकेो कुरा दफा ११ बमोिजम �ितवादी िव�� �माण 
ला�ने कुरामा कुनै ि�िवधा नदेिखने ।

मतृकको पेटको िभ� गिहरा घाउ, चोट र 
शरीरका बािहरी भागमा देिखएका िनलडामह� �ितवादी 
सागर तामाङसमेतले छुरी �हार गदा� भएको भ�ने कुरा 
सह�ितवादीह� रशेम तामाङ भ�ने रशेमबहादरु ��बा 
(तामाङ), ि�ित शेपा� भ�ने िमङमार डो�मा लामा, �वयं 
�ितवादीको बयान र जाहेरी दरखा�त, घटना िववरण 
कागज एवं शव परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त भएको 
देिखदँा पनुरावेदक �ितवादीले मतृकलाई एक म�ुका 
मा� �हार गरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । मतृकको म�ृय ु भिवत�यबाट भएको 
देिखएन । पनुरावेदक �ितवादीले छुरी �हार गदा�समेत 
पदम लामाको म�ृय ु भएको त�य पिु� ह�न आएकोले 
पनुरावेदक �ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत पाटनले 
िमित २०७२।९।७ मा अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठहर गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
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�ितवादी रशेम तामाङ भ�ने रशेमबहादरु 
तामाङ अदालतमा इ�कारी रहे पिन �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� आफूले पदम लामालाई 
एक म�ुका �हार गरकेो भनी गरकेो बयान अ�यथा 
ह�न सकेको देिखदँनै । पनुरावेदक �ितवादी सागर 
तामाङले अिधकार�ा� अिधकारीसम� �ितवादीले 
मतृकलाई एक म�ुका �हार गरकेो भनी पोल गरी 
बयान गरकेो देिखएकोमा वारदात�थलमा उपि�थत 
रहेक� सह�ितवादी ि�ित शेपा� भ�ने िमङमार डो�मा 
लामाले मतृक र �ितवादीिबच वादिववाद ह�दँा हात 
म�ुकाले मतृकलाई कुटिपट गरकेो भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीलाई सह�ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� पोल गरी गरकेो बयान 
अ�यथा भएको दिेखदँैन । �ितवादीलाई पोल गन� 
सह�ितवादी सागर तामाङलाई पनुरावेदन अदालत 
पाटनले आरोिपत कसरुमा सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेोमा उ� ठहर यस अदालतबाट 
सदर भएको देिख�छ । �ितवादी ि�ित शेपा� भ�ने 
िमङमार डो�मा लामालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७ नं. को देहाय ३ बमोिजम ३ वष� कैद 
सजाय ह�ने गरी भएको फैसला िनजले �वीकार 
गरी बसेको दिेखदँा उि�लिखत सह�ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको बयान �ितवादी 
िव�� �माण ला�ने नै देिखने ।

अनसु�धानको िसलिसलामा अिजत �े�, 
िवमला पडुासैनी, नवराज अिधकारी र जाहेरवाली 
सजुन लामाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
लेखाएको घटना िववरण कागजबाट पिन �ितवादीले 
मतृक पदम लामालाई एक म�ुका �हार गरकेो भ�ने 
देिख�छ । िनजह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो घटना िववरण कागजलाई समथ�न गरी बकप� 
गरकेो देिख�छ । जाहेरवाली, घटना िववरण कागज 
गन� मािनसह�को भनाइ र सह�ितवादीह�ले 
गरकेो पोलय�ु बयान �ितवादीले �माण देखाई 

ख�डन गन� सकेको देिखदँनै । यसरी अनसु�धानको 
िसलिसलामा लेखाएका घटना िववरण कागज समथ�न 
गरी भएको बकप� �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१८ बमोिजम �ितवादी िव�� �माणमा िलन िम�ने 
देिखदँा सह�ितवादी, �वयं �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान तथा बकप�समेतका 
�माणबाट �ितवादी कसरुदार देिखएको र पनुरावेदन 
अदालतले सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 
फैसलाउपर �ितवादीले पनुरावेदन नगरी कसरु 
�वीकार गरकेो देिखदँासमेत पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला �ितवादीको हकमा पिन अ�यथा 
नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनले िमित २०७२।९।७ मा 
रशेम तामाङ भ�ने रशेमबहादरु तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. को देहाय १ 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा साधकको रोहमा सदर 
ह�ने ।

�ितवादीह�समेतको एउटा समूह र मतृक 
पदम लामासमेतका मािनसह�को अक� समूह भई 
सहअिभय�ु ि�ित शेपा� भ�ने िमङमार डो�पा लामाको 
होटलमा मादक पदाथ� र�सी सेवन गदा�को �ममा 
िदउसो दवुै समूहिबच भनाभन झगडा भई मतृक पदम 
लामाले पनुरावेदक सागर तामाङलाई र�सीको बोतल र 
चलेुसीले �हार गन� खोजेको, �ितवादीह�को समूहका 
मािनस बसेको टेबल लडाइिदने र आफू वारदात�थल 
ए�रयाको डन भएको भ�ने ज�ता अ�वाभािवक एवं 
अवाि�छत गितिविध गदा� �ितवादीह� उ�ेिजत भएको 
कारण साझँ पदम लामालाई पनुरावेदक �ितवादी 
सागर तामाङ र �ितवादी रशेम भ�ने रशेमबहादरु 
तामाङले छुरा एव ंबासँको भाटाले पेट, टाउकोलगायत 
शरीरका िविभ�न भागमा �हार गदा� घटना भएको 
देिख�छ । �ितवादीह�ले �रसइवी राखी मान�स�मको 
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मनसायले पूव�योजना बनाई घटना घटाएको 
देिखदँैन । मतृक र �ितवादीह�को सोही िदन िचनजान 
भई सगैँ बसेर मादक पदाथ� र�सी सेवन गरकेो नसामा 
अचनाक भनाभन ह�दँा घटना भएको अव�थालाई हेदा� 
पनुरावेदक �ितवादी र �ितवादी रशेम तामाङ भ�ने 
रशेमबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम जनही (प��/प��) वष� कैद सजाय िनधा�रण 
गदा� पिन �यायोिचत ह�ने र कानूनको मनसाय पिन पूरा 
ह�ने देिखएकोले पनुरावेदक �ितवादी सागर तामाङ र 
�ितवादी रशेम भ�ने रशेमबहादरु तामाङलाई मलुकु� 
ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम जनही १५/१५ (प�� / 
प��) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल �ावण २९ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CR-१६०७, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. स�रता �यौपाने (पि�डत) 
समेत

िनदेश अिधकारीले मकुु�द गौतमको नाममा 
नेपाल इ�भे�मे�ट ब�क िल. मा रहेको खातामा 
�.२,००,०००।– नगद ज�मा गरकेो भ�ने �यास 
िडपोिजट भौचरबाट देिख�छ । यसका साथै पारामाउ�ट 
क��यटुर इि��ट�यटुमा �.५०,०००।– मोहन 
अिधकारीले बझुाएको भ�ने �यास �रिस�ट पचा�बाट 
देिख�छ । सो रकमसमेत गरी �ितवादीह�लाई 
�.४,५०,०००।– िदएको भ�ने िनजह�को 
जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� 
रकमबाहेकको अ�य �.२,००,०००।– कहा ँकिहले र 
कसलाई िदएको भनी िकटानी िदन सकेको देिखदँनै । 
यसका साथै जाहेरवालाह�ले उ� ब�क तथा क��यटुर 
इि��ट�यटुमा बझुाएको रकम के कुन �योजनका 
लािग बझुाएको हो भ�ने कहीकँतै उ�लेख ह�न सकेको 
देिखदँैन । ब�क खातामा ज�मा गरकेो र क��यटुर 

इि��ट�यटुमा ज�मा गरकेो रकम वैदेिशक रोजगारीको 
लािग िवदेश पठाउने �योजनका लािग ज�मा गरकेो हो 
भ�ने कतैबाट ख�ुन स�ने �माण पेस ह�न नसकेको 
अव�थामा उ� रकम सोही �योजनका लािग ज�मा 
गरकेो होला भनी अनमुानका आधारमा कसरु कायम 
गनु�  यिु�सङ्गत नह�ने ।

�ितवादी स�रता �यौपानेका सा�ी काशीराम 
ढकालले �ितवादी स�रता �यौपानेले कोही कसैबाट 
रकम निलएको भनी बकप� गरकेो र �ितवादीह�उपर 
िकटानी जाहेरी रहेको भए पिन जाहेरवालाह�लाई 
�यायािधकरणबाट �याद जारी गरी बोलाउदँासमेत 
उपि�थत भई आ�नो जाहेरी बेहोरा खि�बर ह�ने गरी 
बकप� गरकेो नदेिखदँा िनजह�ले ब�क खातामा र 
क��यटुर इि��ट�यटुमा ज�मा गरकेो रकम जाहेरी 
बेहोराबमोिजम वैदेिशक रोजगारमा पठाउने �योजनको 
लािग ज�मा गरकेो भ�ने ��ट ह�न नसकेको अव�थामा 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला �िुटपूण� भयो भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत त�य एवं आधार �माणबाट 
जाहेरवालाले ब�क र क��यटुर इि��ट�यटुमा ज�मा 
गरकेो रकम वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने �योजनका 
लािग ज�मा गरकेो भ�ने �मािणत ह�न नसकेको ह�दँा 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७१/८/२२ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद खनाल
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७५ साल भा� ६ गते रोज ४ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-CR-०६२८, कत��य �यान, 
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नेपाल सरकार िव. िक�ने बोगटी
�ितवादीले मान� मनसाय राखेको वा मानु�पन� 

खास उ�े�य (Motive) भई �यसको लािग तयारी र 
योजना बनाएको तथा म�ृयकुो इ�छा राखेको ज�ता 
मनसाय त�वका लािग आव�यक त�वह� ��ततु 
घटनामा िव�मान रहे भएको भ�ने देिखएन । मार� भ�ने 
मनसायसिहत �ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
पिु� ह�ने �माण िमिसलमा मौजदु नदेिखएको ि�थितमा 
�ितवादीले मतृकलाई �यान मार� भ�ने मनसायपूव�क 
नै कुटिपट गरकेो र मतृकको म�ृय ुभएको भनी ठहराउन ु
�यायसङ्गत ह�ने नदेिखने ।

वारदातमा �ितवादीलाई उ�ेिजत पान� 
�ोतको �पमा मतृकले िदएको कित िमठो रोटी 
खा�छस् भ�ने जवाफ नै कारक त�वको �पमा रहेको 
भ�ने देिख�छ । मतृकको उ� वचन, ि�याकलाप तथा 
�यवहारबाट अचानक उ�ेिजत भई आवेशको कारण 
�िणक �पमा आ�मिनय��ण तथा आ�मसंयमता गमुाई 
आफूले प�नीको टाउको तथा मखुमा म�ुका �हार 
गदा� �यानसमेत जानस�छ भ�ने कुराको हे�कासमेत 
नराखी प�रणामको �याल नगरी हात म�ुकाले �हार 
गरी सोही चोट पीडाबाट �ोपतीदेवीको म�ृय ु भएको 
अव�थालाई आवेश�े�रत ह�याको कसरु नै मा�नपुन� ।

िमित २०७२।७।२५ गते बेलकुा �ितवादी 
िक�ने बोगटी र िनजको प�नी मतृक �ोपतीदेवी 
बोगटीका िबच िचनी थपी रोटी िमठो पान� िवषयमा 
िववाद भई र�सीको नसामा रहेका यी �ितवादी 
त�काल उ�ेिजत भई हात म�ुकाले कुटिपट गरी 
धकेली िददँा िभ�ामा ठोि�कई बेहोस भई सोही चोट 
पीडाको कारण �ोपतीदेवीको सोही रातको िबहानीपख 
म�ृय ु ह�न गएको देिखएको ि�थितमा सो वारदातलाई 
आवेश�े�रत ह�याको कसरु कायम गरी �ितवादी िक�ने 
बोगटीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय गन� गरकेो डोटी 
िज�ला अदालतको िमित २०७३।२।२६ को फैसला 

सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत िदपायलको िमित 
२०७३।१२।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ठाकुर�साद खरले
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल भा� १० गते रोज १ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-RC-००१०, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. ��बा आले

एकातफ�  आ�मर�ाको िनिम� च�कु �हार 
गरकेो भ�ने �ितवादीको बयान िजिकर अ�य �माणबाट 
समिथ�त ह�न सकेको छैन भने अक�तफ�  लास �कृित 
मचु�ुका एव ं शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट मतृक 
इ�री खड्का सनुारको शरीरमा क�रब २०/२२ वटा 
जित य�त� भागमा िनम�मतापूव�क च�कु �हार गरकेो 
देिख�छ । आ�मर�ाको दाबी गन� �यि�ले �यित धेर ै
चोट �हार गनु�पन�स�मको अव�था रहदैँन । मतृक 
राित आ�नो कामबाट फक� आफू बसी आएको घर 
क�पाउ�डमा �वेश गन� ला�दा तानी घटना�थलमा 
�याई �ूरतापूव�क धा�रलो हितयार च�कुले शरीरको 
य�त� भागमा �हार गरी मारकेो पाइ�छ । च�कु 
मतृकको भ�ने पिु� ह�न सकेको छैन । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� आ�नै घरको च�कु लगी 
मतृकलाई �हार गरकेो भनी लेखाएकोमा सो भनाइ 
अ�यथा हो भनी �ितवादीबाट पिु� ह�न सकेको 
देिखदँनै । मतृकले �ितवादीलाई खो�दै गएको नभई 
�ितवादीले नै मतृकलाई खो�दै िनजको घरकोठाको 
बािहरप�� ढुक� बसेको भ�ने पिु� ह�न आएको 
छ । मतृकउपरको य�ोिव�नको नशृंस �हारलाई 
आ�मर�ाको िस�ा�तले �वीकृित िददँैन । अक�तफ�  
कदािचत मतृकले नै च�कु हा�न खोजेक� भए पिन 
�ितवादीले मतृकलाई सिजलै िनय��णमा िलन स�ने 
वा हार गहुार गरी अ�को सहयोग मा�न स�ने वा भा�न 
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उ�कन स�ने अव�था नरहे नभएको अव�था पिन 
देिखदँैन । आ�मर�ाको िजिकर �मािणत गन� भार सो 
िजिकर िलने �ितवादीमा रह�छ । ��ततु स�दभ�मा 
�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� आ�मर�ा भनी 
उ�लेख गर े तापिन योजनाब� तथा मनसायपूव�क 
िनम�म �पमा ग�रएको अपराधमा आ�मर�ाको िजिकर 
सा�दिभ�क र �ासङ्िगक ह�नस�ने अव�था रहेन । 
अतः �ितवादीले �यानस�ब�धी महलको नं. िवपरीत 
१३(१) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो त�य �प� 
भएबाट िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १३ नं. 
को देहाय दफा १ बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखने । 

िमिसल सलं�न जाहेरी दरखा�त, घटना�थल 
मचु�ुका, खानतलासी मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, 
बिुझएका �यि�ह�को कागज र सो बेहोरालाई समथ�न 
ह�ने गरी अदालतमा गरकेो बकप�, �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारी एव ं अदालतसम� गरकेो 
बयानसमेतका िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
मतृक इ�री खड्का सनुारलाई यी �ितवादी ��बा 
आलेले योजनाब� तवरबाट मान� नै मनसायले 
�ूरतापूव�क च�कु �हार गरी मारकेो देिखदँा यी 
�ितवादी ��बा आलेलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०/१२/१८ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७२।७।१२ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले 
इित संवत् २०७५ साल भा� १० गते रोज १ शभुम् ।

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-RC-००१२, कत��य �यान, 

नेपाल सरकार िव. बुि�राज तामाङ
�ितवादी बिु�राज तामाङले आ�नै �ीमती 

मतृक कृ�णमाया तामाङलाई सामा�य िवषयमा िववाद 
भई र�सीको नशाको सरुमा छातीमा समाती लछारपछार 
गरी फलामको बासँरुीले शरीरको िविभ�न भागमा 
�हार गरी सोही चोट पीडाको कारण घटना�थलमा 
नै म�ृय ु भएको भ�ने त�य िमिसल सलं�न जाहेरी 
दरखा�त, जाहेरवालाको बकप�, घटना�थल लास 
�कृित मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादीकै 
अिधकार�ा� अिधकारी एवं अदालतसम� भएको 
बयान बेहोरासमेतबाट �थािपत ह�न आएको देिखने ।

मनसाय त�वको िनधा�रण वा पिहचान 
िनजले गरकेो काय�को आधारमा समेत मापन ह�नस�ने 
िवषय भएको र यी �ितवादीले आ�नी �ीमतीलाई 
मम��थलमा फलामको बासँरुीले पटकपटक �हार गरकेो 
काय�बाटै यी �ितवादीको मतृक �ीमती�ितको �रसइवी 
र मान� मनसाय �कट �पमा देिखदँा यी �ितवादी 
बिु�राज तामाङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १ र १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ह�ने ठह�याई स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।३।३२ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।१२।२४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

घटना�मलाई हेदा�  �ितवादीको मतृक 
कृ�णमायालाई मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवी वा 
िनजलाई मान� पूव�योजना बनाई योजनाबमोिजम ह�या 
भएको भ�ने देिखदैँन । वारदातमा जोिखमी हितयारको 
�योग नभई अ�य �योजनका लािग घर कोठामा 
राखेको फलामको बासँरुीको �योग भएको अव�था 
छ । मतृक र �ितवादी दवुै र�सी खाई नशामा रहेको 
भ�ने देिखएको छ । मतृकउपर �ितवादीले चोट 
छाड्नपुन� कारक त�वको �पमा �ितवादी चरुोट िक�न 
जादँा िढला गरकेो िवषयमा मतृक �ीमतीले िववाद 
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िसज�ना गरबेाट सोही कारण नै �ितवादीलाई �रस उठ्ने 
र वारदात घट्न / घटाउन उ��े�रत गन� त�वको �पमा 
रहेको देिखने ।

अपराध गरपेिछ पिन आ�नो कसरु लकुाई 
अि�तम समयस�म भा�न उ�कन खो�ने आम 
�विृ�िवपरीत यी �ितवादीले कसरुमा सािबत भई 
अदालती �ि�यालाई सहयोग प�ुयाउने, घटना�ित 
प�ाताप गन�, उमेर तथा पा�रवा�रक अव�थासमेतका 
कारण एकअका��ित परिनभ�र रहेका तथा �ीमतीको 
म�ृय ुह�दँा �वय ंयी �ितवादी आफँै पीिडत ह�न पगेुको 
िवशेष अव�था तथा पितप�नी सगैँ बसी र�सी खाने 
�ममा सामा�य िवषयमा िववाद ह�दँा यी �ितवादीले 
र�सीको नसामा घर कोठामा अ�य �योजनका लािग 
राखेको फलामको बासँरुीले मतृकलाई �हार गरकेो 
र सोही चोट पीडाबाट कृ�णमायाको म�ृय ु भएको 
अव�थासमेतलाई ��ततु स�दभ�मा नजरअ�दाज गन� 
सिकने अव�था नरहने । 

�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गदा� 
इ�साफको रोहमा चक� पन� जाने िच� (Conscience) 
ले देिखएको र यसपूव� यस अदालतबाट िविभ�न 
म�ुा र िविभ�न समयमा िनि�त ग�रएका मापद�ड र 
आधारह� (शाि�त िव.क. िव�� नेपाल सरकार, 
ने.का.प. २०६१, अङ्क ६, िन.नं. ७३९९) समेतबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
१०(दश) वष� मा� सजाय गदा� अपराध र सजायिबच 
समानपुाितक भई �यायको मकसद पूरा ह�ने अव�था 
देिखदँा िनज �ितवादीलाई १०(दश) वष� मा� कैद 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ठाकुर�साद खरले 
इित संवत् २०७५ साल भा� १० गते रोज १ शभुम् ।

११
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-RC-००१८, कत��य �यान, 

नेपाल सरकार िव. �यामकृ�ण �े�
�ितवादी �यामकृ�ण �े�ले अिधकार�ा� 

अिधकारी एवं अदालतसम� बयान गदा� आ�नो िववाह 
गन� नमानेको ह�दँा आमालाई पिन माछु�  र जेलमा गई 
ब�छु भनी सोची सोही कारणले आ�नै आमालाई 
खकुुरीले टाउकोमा पटकपटक �हार गरी सोही 
चोटका कारण आमाको म�ृय ुभएको हो भनी कसरुमा 
पूण� �पमा सािबती रही बयान गरकेो देिख�छ । यी 
�ितवादीले मतृकलाई �हार गरकेो भिनएको खकुुरी 
दशीको �पमा बरामद भएको देिखयो । मतृकको लास 
जाचँ �कृित मचु�ुकामा टाउकोमा ध�रलो हितयारले 
काटेको िविभ�न चोट रहेको भ�ने देिखएको छ भने 
शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको टाउकोका िविभ�न 
ठाउमँा धा�रलो ग�भीर चोट लागी सोही चोटका कारण 
म�ृय ुभएको (CAUSE OF DEATH : MULTIPLE 
SHARP FORCE INJURES TO HEAD) भ�ने 
उ�लेख भएको दिेख�छ । मौकामा बिुझएका राकेश 
गमाल तथा रोशन महज�नसमेतले अदालतसम� आई 
गरकेो बकप�समेतबाट यी �ितवादीको अिधकार�ा� 
अिधकारी एवं अदालतसम� भएको उ� सािबती 
बयान िनिव�वाद �पमा समिथ�त र पिु� ह�न आएको 
देिखने ।

मनसाय त�वको िनधा�रण वा पिहचान िनजले 
गरकेो काय�को आधारमा समेत मापन ह�नस�ने िवषय 
भएको र यी �ितवादीले आ�नी आमालाई मम��थलमा 
जोिखमी हितयार खकुुरीले पटकपटक �हार गरकेो 
काय�बाटै मतृक आमा�ितको �रसइवी र मान� मनसाय 
�कट �पमा देिखदँा यी �ितवादी �यामकृ�ण �े�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३ (१) नं. अन�ुपको कसरु अपराधमा 
सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�ने 
ठहराई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।९।२८ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३।३।२७ को 
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फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
यी �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी 

एवं अदालतसम� बयान गदा� मैले आमासगँ आ�नो 
िववाहको कुरा गदा� पटकपटक नमानेकाले सोही 
िवषयमा आमासगँ �रस उठेको, आमाले मेरो िववाह 
गन� नमानेपिछ आमालाई माछु�  र जेलमा गएर ब�छु 
भ�ने सोचेर आमा सतेुको अव�थामा कोठामै रहेको 
खकुुरीले टाउकोमा ५-६ पटक िहका�ई घाइते बनाई 
मरकेोज�तो देखी उ� खकुुरी िलई महानगरीय �हरी 
व�ृ, कािलमाटीमा गई घटनाको बारेमा बताएको भनी 
उ�लेख गरकेो भ�ने देिख�छ । सो त�य अ�यथा हो 
भनी पिु� भएको नदेिखने । 

�ितवादीले आ�नै आमालाई टाउकोमा 
खकुुरी �हार गरी कत��य गरी मारकेो देिखए तापिन 
अपराध गरपेिछ पिन आ�नो कसरु लकुाई अि�तम 
समयस�म भा�न उ�कन खो�ने आम आपरािधक 
�विृ�िवपरीत �वयम् यी �ितवादी महानगरीय 
�हरी व�ृ कािलमाटीमा गई घटनाको बारमेा बताई 
सोही आधारमा �हरी घटना�थलमा गई घाइते 
अव�थामा रहेक� ल�मी  गमाल  �े�लाई उपचारको 
लािग अ�प�ाल प�ुयाएको भ�ने देिखयो । तसथ�, यी 
�ितवादीले कसरुमा सािबत भई अदालती �ि�यालाई 
सहयोग प�ुयाएको अव�थासमेतलाई ��ततु स�दभ�मा 
नजरअ�दाज गन� सिकने अव�था नरहने । 

�ितवादी �यामकृ�ण �े�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गदा� इ�साफको रोहमा सजाय चक� पन� जाने िच� 
(Conscience) ले देिखएको  र यसपूव� यस 
अदालतबाट िविभ�न म�ुा र िविभ�न समयमा िनि�त 
ग�रएका मापद�ड र आधारह� (शाि�त िव.क. िव�� 
नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६१, अङ्क ६, िन.नं. 
७३९९) समेतबाट यी �ितवादीलाइ मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम १६(सो�) वष� सजाय गदा� कसरुको 
अनपुातमा सजायको मा�ा प�ुने भई �यायको मकसद 

पूरा ह�ने अव�था दिेखदँा िनज �ितवादीलाई १६(सो�) 
वष� मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७५ साल भा� १० गते रोज १ शभुम् ।

१२
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-१२७४, कत��य 
�यान र जबरज�ती चोरी, ई��बहादुर पुन िव. नेपाल 
सरकार

जाहेरी दरखा�तको बेहोरा‚ घटना�थल 
मचु�ुका‚ घटना िववरण कागज गन� मािनसह�ले 
लेखाएको बेहोरा र �ितवादीको अनसु�धानमा र 
अदालतमा भएको बयानसमेतबाट मतृक तारा �ीसले 
यी पनुरावेदक / �ितवादीसगँ िववाह गन� नमानेको 
िवषयमा िववाद ह�दँा �ितवादीले मतृकलाई थ�पडसमेत 
हानेकोले मतृक कराउदँै गहुाद� भा�दा �ितवादी 
पिछपिछ गई मतृकलाई भेटी पटकपटक हा�ने ता�ने 
गरी िनजलाई लडाई घाटँी समाई मतृकले लगाएको 
ह�टको डोरी िनकाली घाटँीमा कसी हातख�ुा चलाउन 
छाडी मरपेिछ शवलाई लकुाउने िछपाउने उ�े�यले 
मारकेो �थानबाट लास रहेको ठाउसँ�म लासलाई कतै 
बोक� कतै िघसाद� लगी लासलाई फोहोरले छोपेको 
अव�था देिखएकोले सामा�य िवषयमा उठेको िववादमा 
मतृक पटकपटक भा�ने �यास गदा�समेत िपछा गद� 
भा�न उ�कन निदई पटकपटक समाउने र घाटँी समाई 
अठ्ँयाई िनजले लगाएको ह�ट (�याकेट) को डोरी तानी 
घाटँीमा कसी म�रसकेपिछ मा� छाडेर लाससमेत 
लकुाई िछपाई िनजसगँ भएको मोबाइलसमेत लगी 
�माण न� गन� �याससमेत गरकेो देिखदँा लामो 
समयस�म �ितवादीमा लगातार आवेश कायम रहेको 
कारण मतृकको ह�या गरकेो भ�न सिकने अव�था 
प�या�रलो र िववेकस�मत नदेिखदँा आवेश�े�रत 
कसरुमा सजाय ह�नपुन� हो भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
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सहमत ह�न नसिकने ।
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� तथा 

अदालतमा बयान गदा� आफूले मतृकको साथबाट 
धनमाल गरगहना निलएको र मतृकको साथमा रहेको 
मोबाइल लगी पोखराको प�ृवीचोकनिजक रहेको 
चाइना पलुबाट सेती नदीमा फालेको ह� ँभनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादी आफँैले िनज तारा 
�ीसलाई मा�रसकेपिछ लासलाई लकुाई िछपाई गरी 
िनजको साथमा रहेको मोबाइल सेट लगेको भनी 
�वीकार गरी बयान गरकेो देिखदँा चोरीको कसरुमा 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने पनुरावेदन िजिकरसमेत 
मनािसब देिखन नआउने ।

अत: उि�लिखत त�य एवं आधार �माणबाट 
�ितवादीले तारा �ीसलाई मनसायपूव�क मारकेो र 
िनजको साथमा रहेको मोबाइल सेटसमेत िलएर गएको 
देिखदँा िनज �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र 
चोरीको १२ नं. को कसरुमा �. ७,०००।– िबगो 
कायम गरी िबगोबमोिजम ज�रवाना र एक मिहना कैद 
ह�ने र िबगो �ितवादीबाट जाहेरवालीलाई भराइिदने 
ठहर गरी स�ु बागलङु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासबाट िमित  २०७३/८/७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल भा� ३ गते रोज १ शभुम् ।

१३
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-१७३६, जबरज�ती 
करणी, श�भु िव.क. भ�ने कृ�णबहादुर कामी िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� कसरु 
गरकेो कुरा अ�वीकार गरकेो भए पिन अनसु�धानको 

�ममा बयान गदा�  जाहेरी दरखा�त र पीिडतले 
लेखाएको बेहोरासगँ मेल खाने गरी िमित २०७२/४/२० 
गते घ�ुदै िनज प�रवित�त नाम भ�परु २७ (J) को 
घरमा जादँा घरमा ठुला मािनस कोही नभएको मौकामा 
िनजलाई �.५० देखाई शारी�रक स�पक�  गन� कुरा गदा� 
नमानेकोले निजकै रहेको लौरोले िहका�एर डर �ासमा 
पारी कुनै अ�थायी साधन �योग नगरी करणी गरकेो 
ह� ँ। �यसपिछ पिन पटकपटक करणी गरकेो भनी बयान 
गरकेो देिखएकोमा �हरीले सहीछाप गन� भनेकाले 
सो बयानमा सहीछाप मा� गरकेो ह� ँभनी अदालतमा 
कसरु गरकेोमा इ�कारी बयान गरकेो भए पिन 
अनसु�धानमा उ� बयान गनु�पना�को कारण खलुाउन 
तथा सोको �माण पेस गन� सकेको देिखदैँन । साथै 
अदालतबाट अनसु�धानको लािग �याद थ�ने �ममा 
िमित २०७२/११/१७ मा अदालतमा समेत िनज 
पीिडतलाई करणी गरकेो �वीकार गरेको ह�दँा �याद 
थप ग�रिदएको छ भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिखदँा 
िनजको अनसु�धानमा भएको बयानलाई अ�यथा भ�न ु
पन� अव�था नदेिखने ।

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी दरखा�त र 
सो दरखा�तको बेहोरा समथ�न ह�ने गरी जाहेरवालाले 
अदालतमा गरकेो बकप�, पीिडतको मौकाको कागज 
तथा सो कागजलाई पिु� ह�ने गरी अदालतमा भएको 
बकप� तथा �ितवादीले अनसु�धानमा गरकेो बयान 
बेहोरा र िमिसल सलं�न पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतका कागजातबाट �ितवादीले िनज 
१५ वष�भ�दा कम उमेरक� पीिडत बािलकालाई 
जबरज�ती करणी गरेको र गभ�वती भएको अव�थामा 
समेत िनर�तर �पमा जबरज�ती करणी गरेको पिु� 
ह�न आएको देिखदँा �ितवादीउपरको कसरु ठहर 
ह�ने गरी भएको स�ु फैसला सदर गन� गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला �िुटपूण� रहेको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत त�य एवं आधार, कारणबाट 



14

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, माघ - १

�ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम जबरज�ती 
करणीको ३ नं. को दहेाय ३ बमोिजम ९ वष� र गभ�वती 
भएक� अव�थामा समेत करणी गरकेोमा सोही महलको 
३क. नं. बमोिजम थप ५ (पाचँ) वष�समेत ज�मा १४ वष� 
कैद तथा ऐ. को १०ग. नं. बमोिजम �.१,००,०००।– 
(एक लाख �पैया)ँ पीिडतले �ितपूित�  भराई पाउने 
ठहर गरी स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७३/७/२९ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल भा� ३ गते रोज १ शभुम् ।

१४
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७२-CR-१९५०, १९५२, 
०७४-RC-००४३, कत��य �यान र रहजनी चोरी, 
गोिव�द िव.क. िव. नेपाल सरकार, काजी िव.क. िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. नवीन िघिमर ेभ�ने 
काजीमान िव.क.

��ततु म�ुामा त�यको िव�ेषण गरी हेदा� मेरी 
�ीमती अमतृामाया �े�लाई पूव�योजनाअनसुार काजी 
िव.क., काजीमान िव.क., गोिव�द िव.क. र रमेश िव.क. 
ले िनज �ीमतीसगँ थ�ुै धनमाल भएको आकँलन गरी 
िनजह�ले ह�बरसमेत िलई आई िमित २०६९।४।२२ 
गतेका िदन िपपलटार गाउबँाटै िपछा गरी एका�त�थल 
बाटोमा लकु� ढुक� बसी वारदात�थलमा �ीमती 
अमतृामाया पगेुपिछ िनजलाई ह�बरले टाउकोमा �हार 
गरी िभरपाखोमा मारी फाली �ीमतीको कानमा लगाई 
राखेको आधा तोला सनुको �रङ �.२८,०००।- पन�, 
सामसङु क�पनीको ५०००।- पन� िसमसिहतको 
मोबाइल र नगद �.६०००।- समेत चोरी गरी लगेको 
ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भनी परकेो 
कृ�णलाल �े�को जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको 

उठान भएको देिख�छ । मतृक अमतृामायाको शरीरमा 
िविभ�न घाउ चोट र िनलडाम भएको भनी उ�लेख 
भएको लास जाचँ मचु�ुका तथा िनज मतृकको 
म�ृय ु टाउकोमा चोट लागेर टाउकोिभ� रगत ज�मा 
भई भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट िनज 
अमतृामायाको म�ृय ुभएको त�यमा िववाद दिेखदैँन । 
वादी नेपाल सरकारका सा�ी जाहेरवाला कृ�णलाल 
�े� र बिुझएक� सिुम�ा �े�ले अमतृामायासगँ धनमाल 
गरगहना ह�ने भएकोले सो धनमाल र गरगहना लट्ुने 
मनसायले िनज �ितवादीह�ले अमतृामायालाई 
मारकेा ह�न् भनी जाहेरी दरखा�तलाई समथ�न गन� गरी 
बकप� गरकेो दिेखने ।

बिुझएका मािनस धनबहादरु लामाले 
वारदातका िदन घटना�थलबाट अिल तल मतृक 
अमतृामायालाई भेटेको िथए ँ । हामी तलितर गएका र 
मतृक अमतृामाया मािथितर आएक� िथइन्, �यसभ�दा 
अिघ �यसै ठाउमँा काजीमान िव.क.लाई भेटेको िथए ँ
भनी बकप� गरकेो दिेखयो साथै सोही त�यलाई 
समिथ�त ह�ने गरी �ितवादी काजीमान िव.क.ले 
�ितवादी काजी िव.क., गोिव�द िव.क. र रमेश िव.क. 
वारदात�थलमा उि�सको �खमा आड लागेर बसेका 
िथए भनी बयान गरबेाट घटना�थलमा �ितवादीह�को 
उपि�थितलाई नकान� स�ने अव�था नदेिखने ।

अमतृामायालाई कत��य गरी मारी िनजको 
सगँसाथमा रहेको धनमालसमेत चोरी गरकेो 
स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादीह�म�येका निवन 
िघिमर ेभ�ने काजीमान िव.क.ले अनसु�धानको �ममा 
र अदालतसम� बयान गदा� योजनाअनसुार वारदात 
िमित २०६९।४।२२ का िदन मैले घरबाट ह�बर 
�याएको िथए ँ । काजी िव.क., गोिव�द िव.क. र रमेश 
िव.क. उि�सको �खमा आड लागेर बसेका िथए । 
मलाई बाटोमा मािनस आएको हेन� राखेका िथए । सोही 
�ममा अमतृामाया �े� आएको सबैले दे�य� र िनज 
आइपगेुपिछ काजी िव.क.र रमेश िव.क.ले ए�कासी िनज 
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अमतृामायालाई समाते । गोिव�द िव.क.ले पछािडबाट 
मैले िदएको ह�बरले अमतृामायाको टाउकोमा 
हानी लडाई धेर ै पटक �हार गरकेा िथए । िनजह� 
तीनैजनाले अमतृामायालाई तानी काइयँोको �याङमा 
�याकँ�  मलाई �.३०००/-िदएका िथए र सनुको �रङ 
रमेश िव.क.ले लगी गएका िथए भनी �वयं कसरुमा 
सािबत रही अ�य �ितवादीह�लाई उ� कसरुमा 
संल�न रहेको स�ब�धमा पोल गरी लेखाएको देिखयो । 
यसरी ग�रएको पोल बयानका स�ब�धमा िव�ेषण गदा� 
सहअिभय�ुको पोल आफँैमा सारभूत �माण होइन तर 
�याय स�पादन गन� काय�मा एउटा मह�वपूण� अवयवका 
�पमा यसलाई �हण गन� सिक�छ । य�तो पोलले तब 
मा� साथ�कता �ा� गद�छ जब पोल गन� अिभय�ुको 
भनाई अ�य व�तिुन� �माणबाट पूण� �पमा समिथ�त 
ह�न जा�छ । ��ततु वारदातमा सहअिभय�ु काजीमान 
िव.क.को पोल बयानको �ामािणक मू�यलाई जाचँ 
गरी हेदा�  यी पनुरावेदक �ितवादीह� गोिव�द िव.क. 
र काजी िव.क.ले समेत अनसु�धानको �ममा 
बयान गदा� वारदातमा आफूह�को संल�नता रहेको 
त�यलाई �वीकार गद� आफूह�ले िनज अमतृामाया 
�े�लाई मारी हामीह�ले �.२-२ हजार िलई गएका 
िथय� तथा सनुको �रङ रमेश िव.क.ले िलई गएका 
िथए भनी लेखाएबाट �ितवादी काजीमान िव.क.को 
पोल बयानलाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था रहेन । 
�यसैगरी अमतृामायाको शरीरमा िविभ�न घाउ चोट र 
िनलडाम देिखएको भ�ने लास जाचँ मचु�ुका र िनज 
मतृकको टाउकोमा चोट लागेर टाउकोिभ� रगत ज�मा 
भएर म�ृय ु भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट 
�ितवादीह�ले अमतृामायाको टाउकोमा ह�बरले 
हानेका ह� भनी गरकेो बयान समिथ�त ह�न आएको 
देिखने ।

�ितवादीह� गोिव�द िव.क. र काजी िव.क. 
ले िलएको िजिकरको �ामािणकता स�ब�धमा िवचार 
गदा� िस�ा�तः फौजदारी कसरुमा अिभय�ुउपर 

लगाइएको कसरुलाई �मािणत गन� भार वादीमा 
िनिहत रहन जाने ह��छ । सो िस�ा�तलाई �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ ले �यव�था गरकेो छ । 
�यसमा फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ भ�ने उ�लेख भएको 
पाइयो । तर �ितवादीले कुनै कुराको िजिकर िल�छ भने 
सो कुरा �मािणत गन� भार िनजमा नै िनिहत रहन जाने 
ह��छ । �ितवादीले प�ुयाउनपुन� �माणको भारस�ब�धी 
कानूनी �यव�थालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ 
मा �यवि�थत ग�रएको छ सोही दफाको उपदफा १ 
मा "�चिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा 
छुट वा सजायबाट �रहाई पाउन कुनै कुराको िजिकर 
�ितवादीले िलएमा सो कुराको �माण प�ुयाउने भार 
िनजको ह�ने छ" भनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । यसरी 
�ितवादीह�ले िलएको उि�लिखत िजिकरलाई 
�मािणत गन� भार िनज पनुरावेदक �ितवादीह� 
गोिव�द िव.क.र काजी िव.क. उपर नै रहन जाने 
देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीम�येका गोिव�द िव.क.र 
काजी िव.क.ले कसरुमा सािबत रही अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान �हरी�ारा जबरज�ती कुटिपट गरी 
गराइएकोले करकापको बयान �माण गा� ह�दँनै भनी 
पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखयो । सो िजिकरतफ�  
िवचार गदा� यी �ितवादीह�लाई अनसु�धानको �ममा 
बयान गराइएप�ात् थप अनसु�धानका लािग �याद थप 
�योजनाथ� म�ुा हेन� अिधकारीको अनमुित िलदँा म�ुा 
हेन� अिधकारीसम� उपि�थत गराइने कानूनी �ि�याको 
�ममा िनज �ितवादीह�ले आफूलाई �हरी�ारा 
कुटिपट ग�रएको भ�ने स�ब�धमा आ�नो शारी�रक 
अव�थाको जाचँ गरी पाउन म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
िनवेदन िदनपुन� ह��छ । सो िनवेदनबमोिजम िनज 
�ितवादीह�मािथ ब�दी अव�थामा कुटिपट भए 
नभएको िन�य�ल गन� सिक�छ तर ��तुत िजिकरका 
स�ब�धमा यी �ितवादीह�बाट �वा��य परी�ण 
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मागका लािग िनवेदन िदएको दिेखएन । यसरी िनवेदन 
िदएको नदेिखएबाट िनज �ितवादीह�मािथ �हरी�ारा 
कुटिपट गरी बलपूव�क बयान गराइएको भ�ने कथन 
िव�सनीय मा�न नसिकने ।

ियनै �ितवादी गोिव�द िव.क.र काजी िव.क.ले 
वारदातका िदन आफूह� वारदात�थलमा नभई अ�य� 
रहेको भनी (Alibi) को िजिकर िलएको देिखयो । सो 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� �ितवादी काजीमान िव.क.ले 
मसमेत अ�य �ितवादी वारदात�थलमा गई लकु� ढुक� 
अमतृामायालाई पख�र बसेका ह� भनी बयान गरकेा छन् 
भने अ�यथा �मािणत ह�न नसकेको �ितवादी काजी 
िव.क. र गोिव�द िव.क. अनसु�धानको बयानमा हामी 
तीनजना वारदात �थलमा सडक िडलमिुन गोरटेो 
बाटोमा रहेको िततेपातीको �याङमिुन योजनाअनसुार 
लकु� बसेका िथए । अ.१२ बजे काजीमान िव.क सो 
�थानमा आइपगेु भनी लेखाएको देिखयो । यसरी 
आ�नै बयानबाट खि�डत िजिकरका स�ब�धमा िनज 
�ितवादीह�ले आ�ना सा�ीको कथन व��यबाहेक 
अ�य कुनै त�यय�ु र िनि�त �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । आफूह� वारदात�थलमा नभई अ�य� 
रहेको भनी (Alibi) को िजिकरका स�ब�धमा �याियक 
�ि�कोण हेदा� "कुनै अिभय�ुले वारदातको समयमा 
आफू घटना�थलमा नभई अ�य� छु भनी अ�य �थल 
(Alibi) को िजिकर िल�छ भने सो िजिकरलाई �मािणत 
गन� भार पिन िनज अिभय�ुउपर नै रह�छ । य�तो अ�य 
�थल (Alibi) को िजिकर त�यपरक, िन�या�मक 
तथा िलखतको �माणबाट समिथ�त ह�नसके मा� सो 
िजिकर िलने �यि�को प�मा �माणयो�य ह�न स�ने 
ह��छ र सो िजिकर �य�तो िनिव�वाद र त�यपरक 
�माणबाट �थािपत ह�न नसके �य�तो िजिकर िलने 
�यि�का िव�� नै �माण ला�न जाने" भनी (ने.का.प. 
२०६७, अङ्क ५, िन.नं.८३७८, चा�स� ग�ुमखु 
शोभराज िव�� नेपाल सरकार, म�ुाः कत��य �यान) 
िस�ा�तबाट दिेखने ।

यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुमा सािबत 
रही गरकेो अनसु�धानको  बयान, �ितवादीम�येका 
काजीमान िव.क. ले अदालतसम� बयान गदा� 
आफू आरोिपत कसरुमा सािबत रही अ�य �ितवादी 
गोिव�द िव.क. र काजी िव.क. समेतलाई पोल गरी 
गरकेो बयान, वादी नेपाल सरकारका सा�ीह�ले 
जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गरी अदालतसम� गरकेो 
बकप�समेतका �माण एवं यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतबाट ��ततु म�ुामा अमतृामायालाई यी 
�ितवादीह�ले नै कत��य गरी मारी िनजको सगँसाथमा 
रहेको �. ७०००/- समेत चोरी िलई गएको त�य 
मालाकार �पमा �मािणत भएको देिखने ।

�ितवादी निवन िघिमर े भ�ने काजीमान 
िव.क.को हकमा पेस भएको साधक स�ब�धमा िवचार 
गदा� �ितवादी काजीमान िव.क. ले योजनाबमोिजम 
आफूले घरबाट ह�बर �याएको र सोही ह�बरले 
गोिव�द िव.क. ले अमतृामायाको टाउकोमा बार�बार 
�हार गरकेा ह�न् भनी आरोिपत कसरुमा सािबत रही 
बयान गरकेा छन् भने �ितवादी काजी िव.क. र गोिव�द 
िव.क.ले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� उ� वारदात 
घटाउदँा काजीमान िव.क. ले अमतृामायाको ख�ुा 
समातेका ह�न् भ�ने त�य खलुाएबाट अमतृामायाको 
�यान मारी िनजको सगँसाथमा रहेको धनमाल चोरी 
गरी िलई जाने कसरुज�य काय�मा िनज �ितवादी 
काजीमान िव.क. को समेत संल�नता देिखने ।

�ितवादीह� काजी िव.क. र  गोिव�द िव.क. 
र काजीमान िव.क. लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(३) बमोिजम ज�मकैदको सजाय साथै 
�ितवादीह�बाट मतृक अमतृामायाको सगँसाथबाट 
िलए खाएका रकम �.७,०००।– बराबरको िबगो 
सोही चोरीको २१ नं. बमोिजम जाहेरवालालाई भराई 
पाउने ठहरी भएको स�ु का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७१/८/२३ को फैसला 
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िमलेकै देिखदँा सदर भई �ितवादी निवन िघिमर ेभ�ने 
काजीमान िव.क. को हकमा पेस भएको साधकसमेत 
सदर ह�ने ठहछ�  ।  �ितवादी काजी िव.क. र गोिव�द 
िव.क. को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः जय�ती अव�थी भ�
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७६ साल काित�क २५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-WO-००५७, उ��ेषण 
/ परमादेश, शेषका�त शमा�समेत िव. मि��प�रषद्, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

���को समयमा �ित भएका स�पि�को 
�ितपूित�  नाग�रक राहत, �ितपूित�  तथा आिथ�क 
सहायतास�ब�धी काय�िविध, २०६६ बमोिजम �ा� ह�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । उ� काय�िविधमा �यव�था 
भएको मापद�डअन�ुप �रट िनवेदकह� शेषका�त 
शमा�समेतले स�चालन गरकेा बसह� सरु�ाकम�ले 
िनय��णमा िलएको कारण भएको �ितका स�ब�धमा 
बाकेँका �मखु िज�ला अिधकारीको अ�य�तामा 
�थानीय �ित मू�याङ्कन सिमितको िसफा�रस र 
यातायात �यव�था िवभागको �ितपूित� उपल�ध गराउने 
िनण�यअनसुार �रट िनवेदकम�येका शेषका�त शमा�को 
नाममा दता�  रहेको ना.२ ख ६०७६ नं. को िमिनबसको 
�ितपूित�  �.५,४२,०००।- उपल�ध गराउन �म 
तथा यातायात �यव�था म��ालयबाट िनण�य भई 
िनकासाका लािग अथ� म��ालयमा पठाएको दिेखएको 
तथा ना.२ ख ६०७८ नं. को बस र ना.२ ख ६०७७ 
नं.को बसको �ितपूित�  रकम �.१२,३०,०००।- 
शाि�त तथा पनु:िनमा�ण म��ालयमाफ� त िदन स�कल 
फाइल उ� म��ालयमा पठाएको भ�ने दिेख�छ । 

िनवेदकह�ले ना.२ ख ६०७६ नं.को बसको �ितपूित� 
�.४८,३८,७१५।१४, ना.२ ख ६०७७ नं.को बसको 
�ितपूित� �.४७,८०,०००।- र ना.२ ख ६०७८ नं. 
को बसको �ितपूित� �.७३,९५,९९९।- िदलाउन ुभनी 
परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदनको 
म�ुय िजिकर रहे पिन �रट िनवेदकले दाबी गरकेो रकम 
बराबरको हािन नो�सानी के कसरी ह�न गएको भ�ने 
पिु� गन� सकेको नदेिखने ।

यसैगरी �रट िनवेदकह�लाई उपल�ध गराउन 
��यथ�बाट िनधा�रण भएको �ितपूित� रकमको कारण 
यो यित आधार र कारणबाट आ�नो हक अिधकारमा 
हनन् ह�न पगेुको भ�ने �थािपत गन� सकेको देिखदँनै । 
रा�यले बनाएको मापद�डअनसुार सरकारी िनकायले 
�ितको मू�याङ्कन गरी �रट िनवेदकह�लाई भएको 
हािन नो�सानी यिकन गरी सो बराबरको �ितपूित� रकम 
उपल�ध गराउने �ि�यामा रहेको देिखन आएबाट �रट 
िनवेदकह�लाई भएको हािन नो�सानीको �ितपूित� 
िनजह�ले कानूनबमोिजम पाउने नै दिेखने ।

यसै िवषयमा ियनै �रट िनवेदकह�ले ियनै 
��यथ�ह�लाई िवप�ी बनाई यस अदालतमा िमित 
२०६०/४/२८ मा उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भनी द.नं. २८२१ मा �रट िनवेदन 
दायर गरकेो र िनवेदकह�को वारसेले तोिकएको 
तारखे गजुारी बसेको कारण यस अदालतको िमित 
२०६५/११/०८ को आदेशानसुार उ� �रट िनवेदन 
तामेलीमा रािखएकोमा पनुः सोही िवषयलाई उठान 
गरी �रट िनवेदन िदनकुो औिच�यपूण� आधार र 
कारण खलुाउन सकेकोसमेत देिखदँैन । पूव�स�झौता 
काया��वयन ह�न बाकँ� नै रहेको अव�थामा िनवेदकले 
सोतफ�  पहल नगरी आफँैले िनवेदन िदएको र सो �रट 
िनवेदनमा वा�रसले ता�रख गजुारी िनवेदन तामेलीमा 
राखेको अव�थामा पनुः दायर ह�न आएको िनवेदनको 
औिच�यिभ� �वेश गरी िववेचना ग�ररहनपुन� नदेिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
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ियनै �रट िनवेदकह�ले ियनै ��यथ�ह�लाई िवप�ी 
बनाई यस अदालतमा िमित २०६०/०४/२८ मा 
उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भनी द.नं. २८२१ मा �रट िनवेदन दायर गरकेो र 
िनवेदकह�को वारेसले तोिकएको तारखे गजुारी बसेको 
कारण यस अदालतको िमित २०६५/११/०८ को 
आदेशानसुार उ� �रट िनवेदन तामेलीमा रािखएकोमा 
पनुः सोही िवषयलाई उठान गरी ��ततु �रट िनवेदन 
िदनकुो औिच�यपूण� आधार र कारणिबना एउटै 
िवषयमा पटकपटक �रट िनवेदन दायर गरकेो दिेखदँा 
��ततु �रट िनवेदनको औिच�यिभ� �वेश गरी िववेचना 
ग�ररहन नपन� ह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
शाखा अिधकृत: िवमला पौडेल 
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी.
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०८२८, मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार, नेपाल सरकार िव. 
गणेशबहादुर वली 

�ितवादी गणेशबहादरु वलीले हामीह�लाई 
भारतमा गई नाग�रकता, पासपोट� बनाउने र उतैबाट 
साउदी अरब पठाइिदने, �यहा ँ रा�ो काम पाइ�छ, 
द:ुख गनु�  पद�न, पैसा धेर ै िम�छ भनी िव�ासमा पारी 
नेपालग�जबाट भारततफ�  लैजादँै गदा� हामीह� नेपाल 
�हरी र माइती नेपालको सहयोगमा फक� आएका ह� । 
िनजले बे�ने उ�े�यले लैजान लागेको रहेछ भनी पीिडत 
प�रवित�त नाम कमला थापा, सिुनता िगरी र िगता 
बढुासमेतको जाहेरी परकेो देिख�छ । अनसु�धानमा 
सोही बेहोरा उ�लेख गरी पीिडतह�को बयान भएको र 
सो बयान अदालतबाट समेत �मािणत भएको देिखने ।

अनसु�धानमा बयान गदा� �ितवादी 
गणेशबहादरु वली आफू कसरुमा सािबत रही बयान 
गरकेा छन् भने अदालतमा बयान गदा� इ�कार रहे 
पिन अनसु�धान अिधकारीसम� आरोिपत कसरुमा 

सािबत रही पीिडतह�लाई साउदी अरब पठाइिदन 
भनी भारतमा मनकुमारी वगालेसगँ फोनमा कुरा 
भएको, मैले िनजह�लाई म�ुबइको साइद खानकहा ँ
लिगिदएबापतमा �ित�यि� �.१० हजार िदने भनेका 
िथए भनी घटना�मलाई �प� खलुाई बयान गरकेो 
देिखदँा अनसु�धानको बयानलाई अ�यथा पिु� गन� 
सकेको नदिेखने ।

जाहेरवालाले जाहेरी बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी 
अदालतमा आई बकप�समेत गरकेो दिेख�छ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ मा भएको �यव�था उ�लेख 
भएको प�र�े�यमा जाहेरवालाको बकप�लाई �माणमा 
िलनपुन� ह�ने ।

पीिडतम�येक� सिुनता िगरीले �ितवादीलाई 
िनद�ष देखाई अदालतसम� hostile बकप� गरकेो 
भए तापिन िनजको अनसु�धान अिधकारीसम� 
भएको बयान बाकेँ िज�ला अदालतका �यायाधीशबाट 
�मािणत भएको छ । यो बयानलाई िनजले अ�यथा 
भ�न सकेको देिखदँनै र अ�यथा भ�न स�ने अव�था 
पिन रहदँैन । जाहेरवाला hostile भएको अव�थामा 
समेत पीिडतको �मािणत बयानलाई �माणमा 
िलनपुन�मा ��ततु म�ुामा पीिडतले अदालतमा समेत 
�ितवादीउपर गढाउ गरी बकप� ग�रिदएको र अ�य 
�वत�� �माणबाट समेत सो बेहोरालाई पिु� गरकेो 
अव�था देिखने ।

मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ दफा १५ को उपदफा १ 
को देहाय छ मा "ख�ड (ङ) र (च) मा लेिखएदेिख 
बाहके दफा ४ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) 
बमोिजमको सात वष�देिख दश वष�स�मको सजायको 
�यव�था भएकोमा घटनाको �कृित र �ितवादीको 
अव�थासमेतका आधारमा ऐनमा भएको �यूनतम 
सजाय गदा� ऐनको मकसद पूरा ह�ने ।

अतः उि�लिखत त�य एवं कानूनी 
�यव�थाको रोहबाट हेदा� िकटानी जाहेरी दखा��त, 
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�ितवादीको अनसु�धानको सािबती बयान, जाहेरवाला 
एवम् पीिडतको बकप�समेतका बेहोराबाट स�ु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९/६/२४ मा 
�ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला उ�टी 
भई िनज �ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) 
को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) (छ) बमोिजम ७ 
(सात) वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७२।०३।०१ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१७३६, मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार, नेपाल सरकार र गंगा 
सुनार

मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ मा "मानव 
बेचिबखन र ओसार पसार गन� नह�ने (१) कसैले 
पिन मानव बेचिबखन र ओसार पसार गनु�  गराउन ु
ह�दँनै । (२) कसैले उपदफा (१) बमोिजमको काय� गरमेा 
यस ऐनबमोिजमको कसरु गरकेो मािनने छ ।" भ�ने 
�यव�था रहेको दिेख�छ । �यसैगरी सोही ऐनको दफा 
४ को उपदफा २ मा "कसैले देहायको कुनै काय� गरमेा 
मानव बेचिबखन गरकेो मािनने छ" भिनएको र देहायको 
ख�ड (ख) मा "वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� 
उ�े�यले कुनै �कारले ललाई फकाई, �लोभनमा 
पारी, झ�ुयाई, जालसाज गरी, �प�च िमलाई, 
जबरज�ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर 
ब�धक राखी, नाजकु ि�थितको फाइदा िलई, बेहोस 
पारी, पद वा शि�को द�ुपयोग गरी, अिभभावक वा 
संर�कलाई �लोभनमा पारी, डर, �ास, धाक, ध�क� 

िदई वा करकापमा पारी कसैलाई बिसरहेको घर, 
�थान वा �यि�बाट छुटाई ल�ने वा आफूसगँ रा�ने 
वा आ�नो िनय��णमा िलने वा कुनै �थानमा रा�ने वा 
नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा वा िवदशेमा 
लैजाने वा अ� कसैलाई िदने ।" भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । �ितवादीले पीिडतह�लाई बिसरहेको घर, 
�थान वा �यि�बाट छुटाई भारत लगी पनुः नेपालमा 
िफता�समेत िलई आएबाट नेपालिभ�को एक ठाउबँाट 
अक� ठाउमँा लैजाने काय� गरकेो ह�दँा िनजको उ� 
काय�मा ��ततु दफा आकिष�त ह�ने ।

�ितवादी गंगा सनुारले उ� कसरु गरकेो 
अव�थामा िनजलाई के क�तो सजाय गन� भ�नेतफ�  
हेदा�  मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ दफा १५ को उपदफा १ को देहाय (च) 
मा “शोषण गन� उ�े�यले दफा ४ को उपदफा (२) 
को ख�ड (ख) बमोिजम नेपालिभ�को एक ठाउबँाट 
अक� ठाउमँा लैजानेलाई एक वष�देिख दईु वष�स�म 
कैद र िवदशे लगेको भए दईु वष�देिख पाचँ वष�स�म 
कैद” सजायको �यव�था रहेको र िनज �ितवादीले 
पीिडताह�लाई नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� 
ठाउमँा लगेको अव�थामा एक वष�देिख दईु वष�स�म 
सजायको �यव�था ह�दँा ��ततु म�ुाका �ितवादीलाई 
सोही दफा मतुािबक सजाय गनु�  उपय�ु ह�ने भएकोले 
िनज �ितवादीलाई एक वष� छ मिहना कैद सजाय भएको 
देिख�छ । �ितवादीले पीिडतह�लाई नेपालिभ�को एक 
ठाउबँाट अक� ठाउमँा लैजाने काय� गरकेोमा िनजलाई 
१ वष� ६ मिहना कैदको सजाय गरकेो अव�थामा उ� 
सजाय कम भएकोले अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक नेपाल सरकारतफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत त�य एवं कानूनी 
�यव�थाको रोहबाट हेदा� िकटानी जाहेरी दखा��त, 
�ितवादीको  अनसु�धानको सािबती बयान, 
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जाहेरवाला एवम् पीिडतको बकप�समेतका आधार 
�माणबाट िमित २०७१/४/२८ मा �ितवादीलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा 
१५(१) (च) बमोिजम १(एक) वष� ६(छ) मिहना कैद 
सजाय ह�ने गरी भएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
िमित २०७२।४।३१ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१०२२, कत��य 
�यान, ि�तम मान�धर िव. नेपाल सरकार

�ितवादी ि�तम मान�धरले नै मतृक जो�सना 
तामाङलाई कत��य गरी मारकेो हो भ�ने  �माण 
��य� �पमा नदेिखएको भए तापिन प�रि�थितज�य 
�माणह� हेदा�  घटनामा मतृक र �ितवादीबाहेकका 
अ�य कोही कसैको उपि�थित नदिेखएको, मतृकले 
मनु�पन�स�मको अ�य कुनै कारण नदेिखएको, मतृक र 
�ितवादीिबच वादिववाद भएको िवषयमा कुनै िववाद 
नरहेको, मतृकको शरीरमा पछािडप��को भागमा 
चोटपटक देिखएको, सगैँ सतेुक� मतृक जो�सना 
तामाङलाई खोज तलास नै नगरी थाहा नपाए जसरी 
�ितवादी सिुतरहेको, �ितवादी �वयम् ले मौकामा बयान 
गदा� बाथ�ममा पछािड धकेलेको ह� ँभनी उ�लेख गरकेो 
ि�थित, मतृकको म�ृय ु कत��यबाट भएको ह�नस�छ 
भ�नेतफ�  सङ्केत गरी िवशेष�ले बकप� गरकेो र 
मतृक जो�सना तामाङसगँ �ितवादीको वादिववाद 
भएपिछ बाथ�ममा लगी बाथ�मको �यालबाट धकेली 
खसाली िदएको भनी �ितवादीले �वीकार गरकेो ह�दँा 
�ितवादी ि�तम मान�धरलाई प�ाउ गरी कारबाहीको 

लािग पेस गरकेो भनी मौकाको �हरी �ितवेदनसमेतका 
आधार �माणबाट यी �ितवादीले मतृकलाइ� कत��य 
गरकेो अव�था नह�दँो हो भने एउटै कोठामा सगैँ 
सतेुक� र आपसमा करणीसमेत िलनिुदनसुमेत 
गरके� मतृक जो�सना तामाङ बाथ�मबाट कोठामा 
नआएपिछ त�कालै खोज तलास गनु�पन�मा सो नगरी 
आफू र�सीले मातेको बहाना गरी अपराध िछपाउने 
उ�े�यले केही थाहा नभएज�तो गरी मािनसह� ज�मा 
भइस�दासमेत �ितवादी ि�तम मान�धर सिुतरहेको 
देिखएबाट मतृक जो�सना तामाङको म�ृय ु िनज 
�ितवादी ि�तम मान�धरकै कत��यबाट भएको देिखन 
आउने । 

�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो, 
मौकामा कागज गन� �यि�ह�को भनाइ, �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम�को 
बयान बेहोरा, लास जाचँ �कृित मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन, िवशेष�ह�को बकप�समेतका 
प�रि�थितज�य �माणह�बाट �ितवादी ि�तम 
मान�धरको कत��यबाट नै मतृक जो�सना तामाङको 
म�ृय ुभएको दिेखएको ह�दँा �ितवादी ि�तम मान�धरलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसलालाइ�  सदर गन� 
गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७३।०७।३० 
मा भएको फैसला मनािसब नै देिखदँा यस अदालतबाट 
��यथ� िझकाउने गरी भएको आदेश र �ितवादीले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउनपुछ�  भनी पनुरावेदक 
�ितवादीका तफ� बाट उपि�थत कानून �यवसायीले 
गनु�भएको बहससगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�ः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी ि�तम मान�धरले मतृक जो�सना तामाङलाइ� 
कत��य गरी मारकेो भ�ने देिखदँा िनज �ितवादी ि�तम 
मान�धरलाइ�  अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३ (३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
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ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई भएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१०।४ मा भएको 
फैसलालाइ� सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७३।७।३० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल जेठ २३ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी  
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-१६१६, कत��य 
�यान, िशवशकंर यादव िव. नेपाल सरकार

दईु िदनअिघदेिख �ीमतीसगँ �रस उिठरहेको 
िथयो भनी िशवशंकर यादवले गरकेो बयानबाट िनजले 
त�काल उठेको �रसले शाि�त यादवमािथ जाइलागेको 
भ�ने देिखदँैन । पिहलो कुटाइबाट बचेर भागी गेटमा 
पगेुक� शाि�त यादवलाई पशु�राम भ�ने पारस यादवले 
बािहर जान निदई रोकेको भ�ने देिख�छ । हा�ो बेइ�जत 
गरी, मा�रदे भनी िनजले घटना गराउन िशवशंकर 
यादवलाई अझ उ�साएको पिन िमिसल संल�न 
कागजातबाट �प� भएको छ । �ितवादी िशवशंकर 
यादवकै भनाइअनसुार पिन दईु िदनअिघदेिख �रस 
उठेको र काकाको भनाइले अझ आ�ोिशत भएको 
कारण मैले आ�नी �ीमती शाि�त यादवलाई घरिभ� 
खाटमा लगी लडाएर िजउमािथ चढी दािहने हातले घाटँी 
िथचेको र काका पारस यादवले टाउको समाएको भनी 
उ�लेख गरकेो देिखएको छ । यसबाट �ितवादीह�को 
काय� सामा�य झगडाको �ितफल मा� नभई ह�या गन� 
सिुनयोिजत षड्य��बाट �े�रत रहेको �प� ह�ने । 

शाि�त यादवलाई कत��य गरी मान� िनयोिजत 
उ�े�य �ितवादीह�मा नरहेको भए काखमा ८ 
मिहनाको दधेु बालक रहेक� १७ विष�या मिहलामािथ 
यी दवैुजना �ितवादीह� एकसाथ जाइला�नपुन� कारण 

देिखदँनै । भागेर गेटमा पगेुक� अबला नारीलाई एक 
जनाले गेटमा छे�ने र अक� जनाले तानेर �याई 
कसैले घाटँी त कसैले टाउको िथची सजाय िदनपुन� 
आव�यकता रहदँनै । काकाको कुरा सनुी त�काल 
उठेको �रसका कारण घटना भएको भ�ने िशवशंकर 
यादवको िजिकर रहे पिन िनजले नै दईु िदनअगािडदेिख 
�रस उठेको भ�ने कुरा बयानमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । शाि�त यादव कुटिपट ह�न थालेपिछ भागेर 
गेटमा पगेु पिन गेटमा पारस यादव बसी, बािहर जान 
निदई, पटक-पटक अमानवीय ढङ्गले आ�मण गरकेा 
र मरी भनी छोड्दा छटपटाएको अव�थामा समेत 
िजउदँै रिहछे, झिु�डएर मरजे�तो देखाउन ु पछ�  भनी 
पनु: घाटँी कसेर झ�ुड्याएर मान� काय� �िणक आवेशको 
उपज ह�न नस�ने । 

�ितवादीले गरकेो य�तो काय�मा िनजले 
िजिकर िलएज�तो भिवत�यबाट भएको भ�ने कुनै 
आधार देिखएको छैन । आफूले गरकेो काय�बाट 
कोही कसैको �यान मला�ज�तो नदेिखए पिन �यान 
मरकेो घटना भिवत�य ह�नेमा यस म�ुामा ठीकिवपरीत 
�ूर यातनापिछ मरी भनेर छोडेक� िसिथल नारी 
छटपटाएपिछ मरके� रिहनछे भनी घाटँी कसेर पाशिवक 
ढङ्गले झ�ुड्याउने काय�लाई भिवत�य मािनिदने हो 
भने फौजदारी �याय �णाली समा� भएर जा�छ । 
य�तो �ूर अपराध गन� �ितवादीको सजाय कम गन�तफ�  
�यायकता�को िववेक �योग ह�न स�दनै र ह�न ु पिन 
ह�दैँन । य�तो अव�थामा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
को �यव�था पिन आकिष�त ह�न स�ने नदिेखने ।

अत: िववेिचत उपयु�� त�य एव ं�माणसमेतका 
आधारमा �ितवादी सभुाष यादवले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने तथा पनुरावेदक �ितवादी िशवशंकर 
यादवलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने गरी स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतले िमित २०७१।९।३० मा गरकेो 
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फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७२।९।२८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २६ गते रोज १ शभुम् ।

६
 मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी
 टंकबहादुर मो�ान, ०७५-RB-०७०६, ब�िकङ
कसरु, गौरी ितमि�सना िव. नेपाल सरकार

कानून �प� रहेको अव�थामा कानूनले 
जे भ�दछ सोहीअनसुार र कानून �प� नभएको 
अव�थामा अदालत�ारा �ितपािदत िस�ा�तह� नै 
कानूनको �पमा रह�छ । ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा चेक अनादरलाई 
ब�िकङ कसरुअ�तग�तको कसरु मािनरहेको प�र�े�यमा 
िविनमेय अिधकार प� ऐन, २०३४ आकृ� ह�ने भ�ने 
��न नै रहदँैन । यिद िविनमेय अिधकार प� ऐन, 
२०३४ अ�तग�त चेक अनादरको म�ुालाई हेन� हो भने 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) 
लाई अदालतमा चनुौती िदई संवैधािनक �यव�थाको 
िवपरीत छ भने अदालतले ultra vires गनु�पन� ह��छ । 
पनुरावेदकले उ� कानूनी �यव�था बदरको माग िलएको 
देिखदँैन । ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३ (ग) लाई अदालतबाट बदर ग�रएको अव�था 
नरही िवधाियका िनिम�त कानून नै मौजदुा रिहरहेको 
अव�थामा सो कानून नै अमा�य ह�ने गरी �या�या गन� 
निम�ने ह�दँा ब�िकङ कसरुअ�तग�त नै चेक अनादरको 
िवषयलाई हे�रनपुन� ।

चेक अनादर भ�नाले �यि� �यि�िबच 
चेक काटी िलनिुदन ु गरकेो र चेक िदनेको खातामा 
पया��त रकम नभएको कारणबाट चेक धारकले चेकमा 
उ�लेख भएको रकम स�बि�धत ब�कबाट भ�ुानी 
पाउन नसके चेक अनादर ह�न जा�छ । �ितवादी गौरी 

ितम�सेनाले आ�नो ह�ता�रसिहत कैलास िवकास 
ब�कको िमित २०७४।०४।०८ मा �.१,००,०००।- 
िमित २०७४।०५।१२ मा �.१,००,०००।- र िमित 
२०७४।०८।२५ मा �.५,००,०००।- को चेक 
िदएकोमा सो चेक जाहेरवाला सवुण� तामाङले निबल 
ब�कमा ि�लय�रङको लािग िदएकोमा पया�� रकम 
नभएकोले भ�ुानी ह�न नसकेको बेहोरा िमिसल सलं�न 
कागजातबाट देिखने । 

िस�ा�तत: कुनै पिन आपरािधक काय� 
�थािपत ह�न actus reus र mens rea त�व ह�न ज�री 
ह��छ । कुनै पिन काय�को पिहलेबाट प�रणामको अ�दाज 
गरी सो प�रणाम हािसल गन� काम ग�र�छ भने �य�तो 
काय�लाई मनसायपूव�क ग�रएको काय� भिन�छ । ��ततु 
म�ुामा गौरी ितिम�सेनाले आ�नो खातामा �यूनतम 
मौ�दात मा� भएको जानकारी भएको अव�थामा 
जाहेरवालालाई िविभ�न तीन िमितमा �.१,००,००० 
को दईु थान र �.५,००,००० को १ थान चेक काटी 
िदनलेु गौरी ितम�सेनाको मनसाय �ितवादीलाई पैसा 
निदने नै देिख�छ । यसरी �ितवादीले आ�नो खातामा 
मौ�दात रकम नभएको अव�थामा अका�को रकम 
नितन� िनयतले चेक काट्ने काय�लाई आपरािधक काय� 
मा�नपुन� देिखएकोले िनजले मनसायपूव�क आपरािधक 
काय� गरकेो दिेखने । 

गौरी ितम�सेनाले अदालतसम� बयान गदा� 
खातामा �यूनतम मौ�दात रहेको र सो बराबरको 
रकम खातामा मौ�दात छैन भ�ने मलाई थाहा िथयो 
भनी बयान गरकेो दिेख�छ । यसरी �ितवादी गौरी 
ितम�सेनाले खातामा मौ�दात रकम नह�दँा नह�दँै चेक 
कािटिदनलेु ��ततु कानूनी �यव�थाको उ�लङ्घन 
गरकेो होइन भ�न िम�ने अव�था नरहने ।

चेक अनादर भएको कारणले मा� ब�कको 
कम�चारीलाई म�ुा नचलाई �यि��यि�िबचको 
�यवहारलाई ब�िकङ कसरु ठहर गरेको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा�, ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
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२०६४ को उ�े�य ब�िकङ तथा िव�ीय स�ंथामा 
ह�ने जोिखमलाई �यूनीकरण गरी ब�क तथा िव�ीय 
सं�था�ित िव�सनीयता अिभविृ� गनु�  देिख�छ । चेक 
अनादरको िवषयमा यिद ब�क तथा िव�ीय स�ंथाले 
चेकले खा�ने रकम खातामा मौ�दात नभएको ि�थितमा 
रकम भ�ुानी िदएमा मा� ब�क वा ब�कका कम�चारीलाई 
िज�मेवार बनाउन सिक�छ । चेकअनसुारको रकम 
भ�ुानी निदएको अव�थामा र पया�� रकम खातामा 
नभएको कारणले चेक बाउ�स ग�रिदएको अव�थामा 
ब�कह�लाई िज�मेवार बनाई कारबाही गनु�  �यायसङ्गत 
नदेिखने ।

जाहेरीलाई िनण�याधारको �पमा िलई 
उ�च अदालत पाटनबाट फैसला भयो भनी िलइएको 
िजिकरतफ�  हेदा�, जाहेरी दरखा�त आफँैमा अकाट् य 
�माण होइन तर जाहेरी दरखा�तलाई अ� �माणले 
पिु� ग�ररहेको अव�था भने ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा जाहेरीका साथ भ�ुानी ह�न नसकेका 
तीन थान चेक पेस ह�नकुो साथसाथै निबल ब�कको 
cheque information report ले अपया�� रकमका 
कारणले ि�लय�रङ ह�न नसकेको बेहोरा जाहेरीसाथ 
पेस कागजातले देखाउछँ । सो त�यलाई �ितवादी 
गौरी ितम�सेनाको कैलास िवकास ब�कको �टेटमे�ट 
र निबल ब�कको प�ले अपया�� मौ�दातका कारण 
भ�ुानी ह�न नसकेको बेहोरा पिु� ग�ररहेको र �ितवादी 
�वयम् ले अदालतसम� बयान गदा� जाहेरवालालाई 
आफूले खातामा रकम नभएको चेक िदएको हो र 
सो चेकमा भएका ह�ता�र मैर ैहो भनी गरकेो बयान 
ग�ररहेको प�र�े�यमा �ितवादीले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरको  औिच�य नरहने ।

�ितवादीको ह�ता�रसिहतको चेक सटहीको 
लािग िदएकोमा अपया�� रकमका कारण भ�ुान ह�न 
नसकेको बेहोरा ब�कको प� र �ितवादीले अदालतसम� 
बयानमा खातामा �यूनतम मौ�दात मा� छ, चेकमा 
उि�लिखत रकम बराबर सो खातामा मौ�दात छैन 

भनी बयान गरकेो अव�थामा उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन । �ितवादी 
गौरी ितिम�सेनाको पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् 
अिधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: गौरी ितिम�सेनाले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोिजमको कसरु 
गरकेो देिखदँा ऐ. को दफा १५(१) बमोिजम कसरु 
गरकेो ठह�याई अिभयोग दाबीअनसुार िबगोबमोिजम 
�.७,००,०००।- ज�रवाना ह�ने र कैद १० िदन र 
िबगो भराउने गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७५।५।१२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ��ा िव� 
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल पौष २७ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-RB-०९४५, ब�िकङ 
कसरु, राजे�� महज�न नेपाल सरकार

 ��ततु म�ुाको स�दभ�मा िविनमेय अिधकार 
प� ऐन, २०३४ आकिष�त ह�ने हो वा ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०३४ लाग ु ह�ने हो भ�नेतफ�  
िववेचना गनु�पन� देिखयो । २०३४ सालमा िनिम�त 
कानून िविनमेय अिधकार प� ऐन, २०३४ ले स�बोधन 
गन� नसकेको कारण ब�िकङ तथा िव�ीय �णालीको 
कारोबारमा ह�न स�ने कसरुज�य काय�बाट ब�क तथा 
िव�ीय �णालीमा पन� असर र जोिखमलाई �यून 
गरी ब�िकङ तथा िव�ीय �णाली�ित िव�सनीयता 
अिभविृ� गन� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन 
काया��वयनमा आएको देिख�छ । ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ मा िमित २०७३।६।१८ मा भएको 
पिहलो संशोधनअनसुार दफा ३ मा देहाय (ग) थप गरी 
आ�नो खातामा मौ�दात रकम नभएको जानीजानी 
चेक काटी िदने काय�लाई ब�िकङ कसरु गरकेो मािनने 
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�यव�था गरकेो देिख�छ । िविनमेय अिधकार प� ऐन, 
२०३४ को �यव�थाले स�बोधन गन� नसकेको कारण 
नै िवधाियकाले ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
संशोधन गरी चेक अनादरको िवषय ब�िकङ कसरुिभ� 
समावेश गरकेो दिेखने ।  

कानून �प� रहेको अव�थामा कानूनले 
जे भ�दछ सोहीअनसुार र कानून �प� नभएको 
अव�थामा अदालत�ारा �ितपािदत िस�ा�तह� नै 
कानूनको �पमा रह�छ । ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा चेक अनादरलाई 
ब�िकङ कसरुअ�तग�तको कसरु मािनरहेको प�र�े�यमा 
िविनमेय अिधकार प� ऐन, २०३४ आकृ� ह�ने भ�ने 
��न नै रहदँैन । यिद िविनमेय अिधकार प� ऐन, 
२०३४ अ�तग�त चेक अनादरको म�ुालाई हेन� हो भने 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) 
लाई अदालतमा चनुौती िदई संवैधािनक �यव�थाको 
िवपरीत छ भने अदालतले ultra vires गनु�पन� ह��छ । 
पनुरावेदकले उ� कानूनी �यव�था बदरको माग िलएको 
देिखदँैन । ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३ (ग) लाई अदालतबाट बदर ग�रएको अव�था 
नरही िवधाियका िनिम�त कानून नै मौजदुा रिहरहेको 
अव�थामा सो कानून नै अमा�य ह�ने गरी �या�या गन� 
निम�ने ह�दँा ब�िकङ कसरुअ�तग�त नै चेक अनादरको 
िवषयलाई हे�रनपुन� । 

िस�ा�तत: कुनै पिन आपरािधक काय� 
�थािपत ह�न actus reus र mens rea त�व ह�न 
ज�री ह��छ । कुनै पिन काय�को पिहलेबाट प�रणामको 
अ�दाज गरी सो प�रणाम हािसल गन� काम ग�र�छ 
भने �य�तो काय�लाई मनसायपूव�क ग�रएको काय� 
भिन�छ । ��ततु म�ुामा राजे�� महज�नले आ�नो 
खातामा �.७७.७७ मा� भएको जानकारी भएको 
अव�थामा जाहेरवालालाई �.५,७४,००० को चेक 
काटी िदनलेु राजे�� महज�नको मनसाय �ितवादीलाई 
पैसा निदने नै देिख�छ । यसरी �ितवादीले आ�नो 

खातामा मौ�दात रकम नभएको अव�थामा अका�को 
रकम नितन� िनयतले चेक काट्ने काय�लाई आपरािधक 
काय� मा�नपुन� देिखएकोले िनजले मनसायपूव�क 
आपरािधक काय� गरकेो देिखने । 

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३(ग)  मा आ�नो खातामा मौ�दात रकम 
नभएको जानीजानी चेक काटी िदन ह�दैँन भ�ने 
कानूनी �यव�था ��ट �पमा उ�लेख भएको छ । यस 
प�र�े�यमा राजे�� महज�नले अदालतसम� बयान 
गदा� खातामा पैसा िथएन भ�ने मलाई थाहा िथयो 
भनी बयान गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादी राजे�� 
महज�नले खातामा मौ�दात रकम नह�दँानह�दँै चेक 
कािटिदनलेु ��ततु कानूनी �यव�थाको उ�लङ्घन 
गरकेो होइन भ�न निम�ने ।  

 “खातामा चेकमा उ�लेख ग�रएबमोिजम 
पया��त रकम नभएको भ�ने चेक जारी गन� �यि�लाई 
चेक जारी गन� बेलामा थाहा जानकारी भएको र उ� 
त�य थाहा ह�दँाह�दैँ िनजले दो�ो �यि�लाई रकम 
उ�लेख गरी चेक जारी गरकेो हो भने �य�तो काय� 
जानी जानी गरकेो मा�नुपन� ह��छ । व�तुतः चेक 
जारी ग�रन ेतर चेक भु�ानी ह�न नस�न ेअव�थाको 
पूव�जानकारीसिहत चेक काट्ने तथा �यसको 
आधारमा भु�ानी िलने िदने काय�ले नै कसरुलाई 
�थािपत गन� नगन� स�ब�धमा भूिमका खे�न े ।” (ने.
का.प २०७६, अङ्क ४, िन.नं.१०२४१) मि�दरादेवी 
धजु ु �े� िव�� नेपाल सरकार भएको ब�िकङ कसरु 
म�ुामा यस अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । राजे�� महज�नले अदालतसम� भएको 
बयानको स.ज. ५ मा ��ट �पमा खातामा पैसा 
िथएन भ�ने कुरा मलाई थाहा िथयो भनी बयान 
ग�ररहेको र खातामा मौ�दात रकम पया�� नभएकोले 
चेकमा उि�लिखत रकम भ�ुानी ह�न नसकेको हो 
भ�ने मेगा ब�कको प�बाट दिेखदँा राजे�� महज�नलाई 
पूव�जानकारी ह�दँाह�दैँ चेक िदने काय� भएको ह�दँा ��ततु 
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िस�ा�त यस म�ुामा समेत आकिष�त ह�ने ।
उि�लिखत त�य कानूनी �यव�था एवम् 

सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारबाट �ितवादीले ह�ता�रसिहतको चेक 
सटहीको लािग िदएकोमा अपया�� रकमका कारण 
भ�ुान ह�न नसकेको बेहोरा ब�कको िफता� रिसद र 
�ितवादीले अदालतसम� बयानमा �वीकार ग�ररहेको 
अव�थामा राजे�� महज�नले ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ िवपरीत काय� गरकेो देिखने ।

अत: राजे�� महज�नले ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखदँा ऐ. को दफा १५(१) बमोिजम 
कसरु गरकेो ठह�याई अिभयोग दाबीबमोिजमको 
जाहेरवालालाई िबगो �.५,७४,०००।- भराई पाउने र 
िबगोबमोिजम ज�रवाना र कैद १४ िदन ह�ने गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।०९।८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ��ा िव�
क��यटुर: रमला पराजलुी 
इित संवत् २०७६ साल पौष २७ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६९-WO-१२४९, उ��ेषण, 
जगंबहादुर साह कानु िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
धनुषासमेत

��ततु म�ुामा िवप�ीह�बाट �हरी ऐन, 
२०१२ को दफा १० तथा �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८९(२) बमोिजम यी िनवेदकलाई के क�तो 
सजाय ह�न लागेको हो, सो कुरासमेत खलुाई सूचना 
िदई आ�नो सफाइ पेस गन� मौका िदइएको अव�था 
िमिसलको रोहबाट नदेिखने ।

िनवेदक जगंबहादरु साह कान ु िमित 
२०६७।१०।१७ गते १० िदन घरिबदा �वीकृत 
गराई घरिबदामा गएकोमा लामो अविधस�म पिन 

स�पक� मा नआएको िनजको खोजतलास गदा� तथा 
मलुकु� ऐन, अ.ब.ं११० नं. बमोिजम हािजर ह�ने सूचना 
िनजको घर दैलोमा टासँ गदा�समेत कुनै िकिसमको 
जानकारी नगराई गैरहािजर रहेको र स�पक�  गन�समेत 
नआएकोले राि��य दैिनक गोरखाप�मा ७ िदनिभ� 
हािजर ह�न आउने सूचना �कािशत गदा�समेत हािजर 
ह�न नआएकोले �प�ीकरण सो�न अस�भव िथयो 
भ�नेतफ�  हेदा� िनज िनवेदक आफू िबराम ठीक भएपिछ 
काया�लयमा हािजर ह�न जादँा हािजर ह�न निदएको भ�ने 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो देिखएकोले सो अव�थामा 
िनजलाई हािजर गराई �प�ीकरण सो�नपुन� दिेखने ।

िनजउपर कारबाहीको उठान ग�रएको 
सूचनामा पिन १० िदन घरिबदा �वीकृत गराई 
घरिबदामा गएकोमा लामो अविधस�म पिन काया�लयमा 
गैरहािजर रहेको भनी कारबाही गरकेो देिख�छ तर 
िनवेदक �ीमती िबरामी भएकोले १० िदन घरिबदा 
�वीकृत गराई घरिबदामा गएकोमा िनज आफँै िबरामी 
भई िचिक�सकसगँ चेक जाचँ गराउदँा िचिक�सकले 
बेडर�ेट गन� स�लाह िदएकोले बेडर�े गरी बसेको 
भनी िनजले पनुरावेदनको िनवेदनमा समेत खलुाएको 
देिख�छ । िनजले उपचार गराएको डा�टरको पजुा�समेत 
पेस गरकेो देिख�छ । �य�तो उपचारमा रहदँाको 
अव�थालाई समेत गैरहािजर भएको भनी भएको िनण�य 
िमलेको नदेिखने ।

�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२)
(ग) बमोिजम यी िनवेदकलाई सफाइ पेस गन� मौका 
िदन मनािसब नपन� भनी पचा� खडा गर ेपिन सो पचा�मा 
आधार र कारण खलुाइएको नदेिखदँा िवप�ीह�बाट 
कानूनको रीत प�ुयाई कारबाही गरकेो भ�न िमलेन । 
यी िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउदँा कानूनबमोिजमको 
सफाइको मौका निदइएको र सफाइको मौका िदन 
मनािसब नरहेको भनी पचा� खडा गर े तापिन सोको 
आधार र कारण खलुाई �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८९(२)(ग) बमोिजमको कानूनी काय�िविधको 



26

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, माघ - १

पूण�पालना नग�रएको दिेखदँा िनवेदकलाई नोकरीबाट 
हटाउने गरी िवप�ीह�बाट भएको िनण�य कानूनस�मत 
मा�न निम�ने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण, कानूनी 
�यव�था र �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट िनवेदक 
�हरी हव�दार िनवेदक जंगबहादरु साह कानलुाई 
भिव�यमा सरकारी सेवाको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने स�ब�धमा भएको िज�ला 
�हरी काया�लय, धनषुाको िमित २०६९।९।१६ को 
िनण�य तथा सोही िनण�यलाई सदर गरकेो म�य �े�ीय 
�हरी काया�लय, हेट�डाको िमित २०७०।९।१४ को 
िनण�यसमेत �हरी िनयमावली, २०४९ तथा �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत देिखदँा उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह��छ । अब िनवेदकलाई िनज काय�रत 
�हरी हव�दार पदमा पनुब�हाली गरी कानूनबमोिजम 
कामकाज लगाउन ुर िनजले तलब भ�ाको समेत माग 
गरकेो स�ब�धमा �चिलत कानूनबमोिजम के कसो 
ह�ने हो हेरी िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल 
क��यटुर: रमला पराजलुी 
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन् :
 § ०६९-WO-१३२१, उ��ेषण / परमादशे, 

भरतकुमार नेपाल िव. �हरी �धान काया�लय 
न�सालसमेत
 § ०६९-WO-१३२१, उ��ेषण / परमादशे, 

मनोज साह तेली िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
बारासमेत

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७६-RC-००८५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िशव प�रयार

मतृक तथा �ितवादी लो�ने �वा�नीको 
नाताका �यि� रहेको, �ितवादीले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेोमा पूण� सािबत भई मौकामा तथा स�ु 
अदालतमा बयान गरकेो, घटना�थल लास जाचँ 
�कृित मचु�ुकाबाट मतृ लासमा ग�भीर �कृितका 
घाउचोट नदेिखएको, �ितवादीको मौकाको बयानबाट 
आफू सामा�य प�रवारको �यि� भएको र �याला 
मजदरुीमाफ� त जीिवका िनवा�ह गन� गरकेो तर िनजक� 
�ीमती मतृक अमतृा नेपाली केटाह�सगँ र�सी 
खाई मितई ब�ने भएकोले झगडा भई सोही झगडाको 
कारण घटना घट्न गएको भ�ने देिखएको, घटनामा 
�ितवादीबाट कुनै िकिसमको जोिखमी हितयार �योग 
भएको नदेिखएको, �ितवादी आफू मजदरुी काम गरी 
खाना खान डेराकोठामा आएकोमा अमतृा नेपालीले 
खाना नबनाई र�सी सेवन गरी माितरहेको अव�थामा 
िकन खाना नबनाएको भनी सो�दा मखु लगाएको 
कारण झगडा कुटिपट भएको, घटनाप�ात् मतृक र 
�ितवादी सगैँ एउटै कोठामा रहे बसेको, �ितवादीले 
मतृक अमतृा नेपालीलाई मन� अिघ�लो िदन औषधी 
�याउछुँ भ�दा मतृकले नै पद�न भनेको, मतृकको म�ृय ु
भएको िदनमा �ितवादीले ग�ुकोज पानी बनाएर खान 
िदई काममा गएको भ�ने खलुाएको र उ� ग�ुकोजको 
खाली ब�ा एवं पानी पोिखएको अव�थामा भेिटएको 
भ�ने घटना�थल लास जाचँ �कृित मचु�ुकाबाट पिु� 
भएकोलगायतका िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
देिखन आयो । साथै यी �ितवादीको उमेर, अपराधको 
प�ृभूिम, िनजको पा�रवा�रक अव�थासमेतलाई िवचार 
गरी यी �ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय गदा� चक� नै 
पन� देिखन आयो । यस ि�थितमा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम �ितवादीलाई ७ वष� कैद सजाय 
उपय�ु ह�ने भनी �य� गरकेो रायसमेत मनािसब नै 
देिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट मतृक अमतृा नेपालीको म�ृय ु�ितवादी िशव 
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प�रयारको कत��यबाट भएकोमा िववाद नदेिखएको, 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने साथै 
िनजको पा�रवा�रक अव�था, उमेर तथा अपराधको 
प�ृभूिमसमेतलाई िवचार गरी ७ (सात) वष� कैदको 
राय �य� गरी उ�च अदालत पोखराबाट िमित 
२०७५।९।१७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
�ितवादी िशव प�रयारको हकमा यस अदालतमा जाहेर 
ह�न आएको साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः निवन आचाय�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल पसु २५ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
 मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी
 मनोजकुमार शमा�, ०६९-CI-०७९६, ज�गा िखचोला
चलन, कृ�णदेवी मान�धर िव. गणेशबहादुर काक�

सािबक िक.नं.३९७ र १५८ को ज�गा वादीको 
र सािबक िक.नं.३९८ र १२९ को ज�गा �ितवादीको 
भएकोमा कुनै िववाद देिखदँैन । स�ु अदालतबाट 
िमित २०६४।११।९ भएको न�सा मचु�ुका र िमित 
२०६७।८।२८ मा अिमनले िदएको �ितवेदनअनसुार 
िक.नं.३९७ को उ�रतफ� को िववािदत �थानलाइ� 
न.नं.१२ ले सङ्केत गरकेो देिख�छ । सो न.नं.१२ 
सािबक सभ� न�साअनसुार वादीको िक.नं.३९७ को 
ज�गा रहेको र हाल �ितवादीको क�पाउ�डिभ� रहेको 
भ�ने देिखदँा सो न.नं.१२ को �े�फल ०-०-०-२१/२ 
ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो देिखएबाट सो 
िखचोला मेटाइ� वादीले चलन पाउने । 

वादीको ज�गाको पूव�तफ� को िसमानामा 
वादीको घरपिछ पाचँ िफट ज�गा र सोपिछ �ितवादीको 
िववािदत घरको अि�त�व रहेको कुरा वादीलाइ� २०५५ 
सालमा न�सा पास गदा�कै अव�थामा जानकारी 
भइरहेको र काठमाड� महानगरपािलकामा न�सा 
पास गदा� िववािदत �थानमा �ितवादीको घर रहेको 

त�यलाइ� �वीकार गरी सोहीबमोिजम आ�नो ज�गामा 
घर बनाउन न�सा पासको लािग िनवेदन िदइसकेपिछ 
२०५८ सालमा मा� सो घरसमेत भ�काइपाउ ँ भनी 
वादीले िफराद गरकेो देिख�छ । आ�नो ज�गाको 
िसमाना यो हो भनी एक पटक �वीकार गरी सोहीअन�ुप 
न�सा पासको लािग िनवेदन िदइ� िलिखत �पमा र 
आचरणबाट समेत वादीले सो त�यलाइ� �वीकार 
गरी िवबि�धत भइसकेको अव�थामा हाल आएर 
�ितवादीले आ�नो ज�गा िखचोला गरकेो भ�ने वादी 
दाबी प�ुन नस�ने देिखएकोले स�ु अदालतबाट िमित 
२०६४।११।९ मा भएको न�सा मचु�ुकाअनसुार 
न.नं.१४ को ज�गामा �ितवादीले िखचोला गरकेो 
देिखदँा सो िखचोला मेटाइ� सो ज�गामा बनेको घरसमेत 
हटाइ� दाबीबमोिजम वादीले चलन चलाइ� पाउने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।५।२५ मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भइ� उ� 
न.नं.१४ को ज�गा पनुरावेिदका �ितवादीको ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल पसु १८ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास नं.३

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CR-१४६०, ०७५-RC-
०१४०, अपहरण तथा शरीर ब�धक, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. जगरनाथ यादवसमेत, नेपाल 
सरकार िव. जगरनाथ यादवसमेत

मतृक मोवारक राइनको घटना�थल �कृित 
मचु�ुका हेदा� बालवुा खोलामा लास रहेको, लासको 
व�रप�र िस� घासँ रही मडा�रएको देिखएको, लाससगैँ 
रगत लागेको अ�दाजी १/२ के.जी. बराबरको ढुङ्गा 
बरामद भएको, लासको िववरण हेदा� नाक, कानबाट 
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रगत िनि�कएको, घाटँीमा डाम देिखएको, टाउकोको 
पछािडप�� २ इ�च लामो बराबर कािटएको घाउ 
रहेको, सो निजकै १ इ�च लामो कािटएका घाउ रहेको, 
सो घाउबाट रगत बगी कपाल रगतले िभजेको, अनहुार 
सिु�नएको भ�नेसमेत बेहोराको लास �कृित तथा 
घटना�थल िववरण भएको र मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदन हेदा�  The cause of death is head 
injury उ�लेख भई External Examination on 
मा sharp cut 2x2 inch (R) ear, second injury 
over lateraly 1x1 inch, facial swelling भनी 
उ�लेख भएको दिेखदँा यी नाबािलग मबुारक राइनको 
म�ृय ु�वाभािवक नभई कत��यबाट भएको भ�ने पिु� ह�न 
आउने ।

अब िनजको म�ृय ु को कसको कत��यबाट 
भएको हो भ�ने स�ब�धमा हेदा� �ितवादी ल�मण 
यादवका स�ब�धमा हेदा� िनजले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� कसरुमा सािबत भई 
बयान गरकेोमा िनजले अदालतमा बयान गदा� कसरुमा 
इ�कारी रही बयान गरकेो देिख�छ । सह�ितवादी 
जगरनाथ यादवले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� मतृक मवुारक राइनलाई आफू तथा �ितवादीह� 
ल�मण यादव, �ीनारायण म�डल, सािहद शेषले 
नाबािलग सितश साह र मोवारक राइनलाई अपहरण 
गरी िनजह�का अिभभावकह�बाट िफरौती रकम 
माग गन� योजना मतुािबक िमित २०६७।७।४ मा िनज 
नाबािलगह�लाई अपहरण गरी �ितवादी राजे महतोको 
गाडीमा गाडी चालक सिुधर साहले चलाएको गाडीमा 
राखी अपह�रत नाबािलगह�सिहत �ितवादीह� 
ल�मण यादव र �ीनारायण म�डलले नाबािलग सितश 
साहका हजरुबबुा खेह� साहसगँ बार�बार फोन स�पक�  
गरी िफरौती रकम �. २,७५,०००।– िलने तय भई 
सो रकम िनजह�ले भनेको ठाउमँा प�ुयाएप�चात् 
सितश साहलाई अपहरणम�ु गरकेो र अका� अपह�रत 
नाबािलग मबुारक राइनले �ितवादी सािहद शेषसगँ 

िफरौतीको रकमको िह�सा माग गरकेोमा िनजलाई 
उ� रकमको िह�सा निददँा गाउमँा गई भिनिदने 
डरले यी �ितवादीह�ले  नाबािलगह�लाई ड�केवर 
धारापानी य�भूिम गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ७ 
ि�थित खोलाको िकनारामा रहेको बासँको घारीनिजक 
राखी स�ु स�लाहअनसुार मनोज म�डल, सािहद 
शेषले मोवारक राइनको ख�ुा समाती, मनोज म�डल, 
�ीनारायण म�डलले मखु थुनी उ� �थानमा िघसारी 
लगी �खको िबचमा लडाई मनोज म�डल ख�वेले 
र सािहद शेषले मोवारक राइनको दवैु हात समाती 
राखेकोमा साथी ल�मण यादवले ढुङ्गा हातमा िलई 
टाउकोको भागमा �हार गरी मोवारक राइनको म�ृय ु
भएप�ात् सितश साहलाई साथमा िलई खोलाको बाटो 
ह�दैँ राजमाग�मा आई बसमा चढाई पनुः ड�केवर आएको 
हो भनी लेखाएको दिेख�छ । अ�य सह�ितवादीह� 
�ीनारायण म�डल, सिुधर साह र राजे महतोले समेत 
सह�ितवादी जगरनाथ यादवको बयानसगँ मेल खाने 
गरी बयान गरकेो दिेख�छ । अ�य सह�ितवादीह� 
आफू कसरुमा सािबत रही िनज �ितवादी ल�मण 
यादवलाई पोल गनु�पन� अ�य कुनै कारण भएको 
देिखदँनै । िनजले आफू उ� वारदातमा सलं�न 
नरहेको भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा हेदा�, 
सह�ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
बयानलाई लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा मतृकको 
टाउकोमा लागेको चोटका कारण म�ृय ु भएको भ�ने 
त�यले समथ�न गरकेो देिखने ।

मोवारक राइनको शव परी�ण �ितवेदनमा 
The cause of death is head injury उ�लेख 
भई  External Examination on मा sharp cut 
2x2 inch (R) ear, second injury over lateraly 
1x1 inch, facial swelling भनी उ�लेख भएको 
भ�ने देिख�छ । सो त�यलाई �ितवादी जगरनाथ 
यादवले िसलिसलेवार �पमा गरकेो बयानलाई 
अ�यथा हो भनी िनजले व�तिुन�ठ �माणले पिु�ट 
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गन� सकेको देिखदैँन । �यसैगरी अपहरण म�ु भएका 
नाबािलग सितश साहले गरकेो घटना िववरण 
कागजलाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा भएको बकप�, 
घटना�थल मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
�माणह�बाट िनजले अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र अपहरण तथा 
शरीर ब�धकको महलको ३ नं. बमोिजम १० वष� कैद 
र �.५०,०००।- ज�रवाना तथा सोही महलको ७ र 
९ नं. बमोिजम थप २-२ वष�समेत १४ वष� कैद ह�ने 
ठहरी स�ु िज�ला अदातलबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहराई पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादीह� जगरनाथ यादव र �ीनारायण 
म�डलका स�ब�धमा हेदा� �ितवादीम�येका जगरनाथ 
यादवले मतृक मोवारक राइनलाई सबै �ितवादीह� 
िमली अपहरण गरी लगी िफरौतीको पैसाको भाग 
निदएमा गाउमँा भिनिदने डरले नाबािलगह�लाई 
ड�केवर धारापानी य�भूिम गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं. ७ ि�थत खोलाको िकनारामा रहेको बासँको 
घारीनिजक राखी स�ु स�लाहअनसुार मनोज 
म�डल, सािहद शेषले मोवारक राइनको ख�ुा समाती, 
मनोज म�डल, �ीनारायण म�डलले मखु थुनी उ� 
�थानमा िघसारी लगी �खको िबचमा लडाई मनोज 
म�डल ख�वेले र सािहद शेषले मोवारक राइनको 
दवुै हात समाती राखेकोमा साथी ल�मण यादवले 
ढुङ्गा हातमा िलई टाउकोको भागमा �हार गरी 
मोवारक राइनको म�ृय ु भएप�ात् सितश साहलाई 
साथमा िलई खोलाको बाटो ह�दैँ राजमाग�मा आई 
बसमा चढाई पनुः ड�केवर आएको हो भनी लेखाएको 
देिख�छ । अ�य सह�ितवादीह� ल�मण यादव, 
�ीनारायण म�डल, सिुधर साह र राजे महतोले समेत 
सह�ितवादी जगरनाथ यादवको बयानसगँ मेल खाने 
गरी अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानबाट 

देिख�छ । यी �ितवादीह�को मतृकलाई वारदात�थलमा 
प�ुयाई कत��य गरी मान�मा �मखु भूिमका रहेको 
देिख�छ । िनज �ितवादीह�ले एक अक�लाई गरकेो 
िनजह�को अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानबाट 
पिु�ट ह�दँा िनजह�ले उ� वारदात�थलमा आफूह� 
उपि�थत नभएको भ�ने िजिकर प�यारलायक 
देिखएन । िनजह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
आफूलाई कसरु �वीकार गन� बा�य पा�रएको भ�नेतफ�  
हेदा�  िनजलाई के कुन प�रब�धमा कसरु �वीकार गनु�  
परकेो हो सो खलुाउन सकेको नदेिखने ।

�ितवादीह�को इ�कारी बयान �वत�� 
र त�यपूण� �माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक 
छ । आफूलाई डर, �ास देखाई वा ध�क� िदई बयान 
गराएको कारणले �हरीमा कसरु �वीकार गनु�  परकेो 
कुराको िजिकर िलनेले सो कुराको व�तिुन� �पमा 
�मािणतसमेत गराउन ुस�नपुछ�  । तर �ितवादीह�ले 
आफूलाई बयान गन� बा�य पा�रएको, ध�क� िदएको वा 
अ�य के क�तो कारणले आरोिपत कसरु �वीकार गनु�  
परकेो भ�ने कुरा भ�न नसकेको ि�थितमा िनजह�ले 
अनसु�धानको �ममा �य� गरकेो भनाइलाई �वे�छाको 
होइन भ�न निम�ने भई अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो �वीकारोि� उि�लिखत �माणह�बाट समिथ�त 
भइरहेकोले िनजको सो बयान िनजह�को िव�� 
�माणमा िलन िम�ने देिखएको िनजह�को हकमा 
भएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला 
अ�यथा देिखन नआउने ।

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट �ितवादीह� 
राजे महतो र सिुधर साहलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदनको हकमा िवचार गदा� 
नाबािलग मोवारक राइन र सितस साहलाई अपहरण 
गरी िफरौती िलने अ�य �ितवादीह�को मत स�लाह 
योजनामा यी �ितवादीह� संल�न नरहेको त�य, 
आफूह� कसरुमा सािबती भई एक अका�मा पोल गरी 
बयान गन� जगरनाथ महतो, ल�मण महतो, �ीनारायण 
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महतोसमेतले भ�न लेखाउन सकेको पाइदैँन, मौकामा 
कागज गन� खेह� साह, सिहदा खातनु, पीिडत 
नाबालल सितस साहसमेतले यी �ितवादीह�ले पीिडत 
बालकलाई अपहरण गन� �ममा के क�तो भूिमका िनवा�ह 
गरकेो हो सो त�य खलुाउन सकेको देिखदँनै । �ितवादी 
सिुधर साह �ितवादी राजे महतोको गाडी चालक 
भएको यी �ितवादीसगँ �ितवादी �ीनारायणसमेतको 
िचनजानस�म रहे भएको दिेख�छ । िचनजानको नाता 
र भाडाको गाडी स�चालक भएकोस�म आधारमा 
दईुटा केटाह�लाई बिद�बासस�म प�ुयाइिदन ु प�यो 
भ�ने �ीनारायणसमेतका �ितवादीको आ�हबमोिजम 
�.५,०००।- मा �वाभािवक भाडा दर कायम भई िलने 
िदने सत�मा सिुधर साहले बिद�बासस�म प�ुयाई िदएको 
सोप�चात् सोही िदन गाडी िफता�  �याएको दिेख�छ । यी 
�ितवादीह�ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा केही अशं वा बालक अपहरण 
गन� काय� अ�य �ितवादीह�ले गरकेो जानकारी पाएको 
भ�ने आधारमा बयान गरकेो भए तापिन अदालतमा 
यी �ितवादीह�ले इ�कारी बयान गरकेो देिख�छ । 
�ितवादीह�को अपहरणको आपरािधक गितिविधमा 
सहमित सलं�नता रहे भएको त�य �वत�� �माणबाट 
पिु�ट एवं �मािणत भएको अव�था दिेखदँैन । �माणको 
भार शंकारिहत तवरले पिु�ट गन� भार वादी प�मा रहने 
भएकोले यी �ितवादीह� राजे महतो र सिुधर साहले 
कसरु गरकेो कुरा व�तिुन� �पमा वादी प�ले पिु� गन� 
सकेको नदेिखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला सो 
हदस�म िमलेकै देिखन आउने । 

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट अपहरण 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १२ नं. कानूनी 
�यव�था स�ब�धमा केही नबोली भएको स�ु 
फैसला सदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादीह�बाट 
पीिडतका अिभभावकलाई �ितपूित�  एवं िफरौती 

रकम िफता� िदलाई भराई सो िफरौती रकमबमोिजम 
�ितवादीह�लाई ज�रवानासमेत ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट यी �ितवादीह�समेत उपरको 
२०६७।९।४ मा अपहरण तथा शरीर ब�धक र कत��य 
�यानको अिभयोगप� दायर गदा� अपहरण तथा शरीर 
ब�धकको महलको १२ नं. को कानूनी �यव�थाको 
माग दाबी िलएको देिखदैँन । सो अिभयोगप�चात् िमित 
२०६७।९।१३ मा १२ नं. बमोिजमको दाबी छुट्न 
गएकोले सो नं. बमोिजम िव�� ख�डमा उि�लिखत 
�ितवादीह�बाट पीिडत तथा िनजका अिभभावकलाई 
�ितपूित� िफरौती रकम िफता� िदलाई भराई पाउने 
दाबी अिभयोगप�मा कायम ग�रपाउन भनी िनवेदनप� 
िज�ला अदालतमा दायरस�म भएको अव�था 
देिखएको सो दायर भएको िनवेदनप�लाई अिभयोग 
प�को अिभ�न अङ्ग कायम गरकेो वा नगरकेो सो 
स�ब�धमा िनवेदनप�मा केही आदेश बेहोरा उ�लेख 
भएको अव�था नदेिखदँा सो िनवेदनलाई अिभयोगको 
अिभ�न अङ्ग मानी सोही िनवेदनको आधारमा मा�ै 
दाबी कायम गन� िम�ने अव�था नदिेखदँा मौकैमा 
दायर भएको अिभयोगमा कानूनबमोिजम कानूनले 
खलुाउनपुन� कानूनले िनधा�रण गरकेो दाबी िलनपुन�मा 
कानूनबमोिजम दाबी नै िलएको नदेिखदँा �वयं अदालत 
नै वादी भएसरह दाबी कायम गन� निम�ने भएको ह�नाले 
सो १२ नं. का आधारमा िजिकर िलएबमोिजम िफरौती 
रकम िफता� तथा �ितपूित�  भराइपाउ ँभ�ने स�ब�धमा 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारणह�बाट 
नाबािलगह� मोवारक राइन र सितश साहलाई 
अपहरण गरी मोवारक राइनलाई कत��य गरी मारकेोले 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १२ 
नं. कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादीह�बाट 
पीिडतका अिभभावकलाई �ितपूित� एवं िफरौती 
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रकम िफता� िदलाई भराई सो िफरौती रकमबमोिजम 
�ितवादीह�लाई ज�रवानासमेत गरी �ितवादीह� 
राजे महतो र सिुधर साहलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
ठोस, भरपद� र िव�सनीय �माणबाट पिु� नभएकोले 
सोतफ� को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । पनुरावेदक 
�ितवादी ल�मण यादवलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र 
अपहरण तथा शरीर ब�धकको महलको ३ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना सोही महलको 
७ र ९ नं. बमोिजम थप २-२ वष�समेत १४ वष� कैदको 
सजाय ह�ने ठहराई स�ु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलाको हकमा हेदा� सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३ नं.को देहाय ३ मा “लाठा 
ढुङ्गा र साधारण सानाितना हातहितयारले कुटी, 
हानी, रोपी, घोची वा अ� �यान मन� गै� कुरा गरी 
�यान मरमेा एकै जनाले मा� सो काम गरी �यान 
मारमेा सोही एकजना र धेरजैनाको ह�ल भई मारमेा 
यसैले मारकेो वा यसको चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट 
देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस म�ुय �यानमारा 
ठहछ�  । �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  । 
सोबाहेक अ�लाई र यसैले मारकेो वा यसैका चोटले 
मरकेो भ�ने कुरा सो हातहितयार छाड्ने कसैउपर कुनै 
�माणबाट देिखने ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद 
गनु�पछ� ” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादी ल�मण यादवलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३ नं.को देहाय ३ अनसुार 
कसरुदार ठह�याई िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
सजाय ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत जनकपरुको 
फैसला िमलेको देिखए पिन मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ ले सव��व ह�ने गरी सजाय नग�रने �यव�था 
गरकेो स�दभ�मा स�बि�धत कानूनी �यव�थाह� 
उ�लेख गन� सा�दिभ�क ह�ने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
नं. को देहाय (३) मा रहेको उपयु�� �यव�थाको 
स�दभ�मा ��ततु म�ुामा उ�च अदालत जनकपरुबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादीलाई सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 
िमलेको देिखन आए पिन मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ दफा ४०(२), फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र 
केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा 
उपयु�� �यव�था रहेको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा यी 
पनुरावेदक �ितवादीलाई सव��वको सजाय नह�ने भई 
�ितवादी ल�मण यादवलाई ज�मकैद सजाय ह�ने तथा 
अपहरण तथा शरीर ब�धकको महलको ३ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद सोही महलको ७ र ९ नं. बमोिजम थप 
२-२ वष�समेत १४ वष� कैद सजाय भई ठुलो खतमा 
सानो खत खािपने र �.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने । 

�ितवादीम�येका जगरनाथ यादव र 
�ीनारायण म�डलको हकमा �यानस�ब�धीको 
महलको १३(४) बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� 
गरी स�ु धनषुा िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठहराई पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७१।७।२६ मा भएको फैसला सो हदस�म िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७६ साल असार ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१४७८, ०७५-CR-
०६९४, चोरी, पूजा राई िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. पूजा राईसमेत

�ितवादी र जाहेरवालाक� छोरी नेहा िसंह 
भ�डारी पूव� िचनजानका साथी साथी भएको कारण 
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िनज �ितवादी िमित २०७३।०१।१९ का िदन 
जाहेरवालाको घरमा ब�न गएको त�यलाई �वीकार 
गरी अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाको 
घरबाट �ितवादी पूजा राईले चोरी गरकेा गरगहना 
िनजका साथबाट बरामद भएकोमा लिलतपरु सनु 
चादँी �यवसायी सङ्घले उ� गरगहनाह�को मू�य �. 
५,००,२४०।- कायम भएको त�य िमिसल संल�न सो 
सङ्घको प�बाट दिेखने । 

यसरी �ितवादी पूजा राईले उि�लिखत 
चोरीको कसरु गरकेो त�य �थािपत भएको र 
िनजले ��ततु चोरीको वारदात पिहलो पटक गरकेो 
िमिसलबाट समेत ख�ुन आएको देिखने । 

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� उ� 
मालसामान जाहेरवालाको छोरी नेहा िसंह भ�डारीले 
िनजैको साथी िव�म ग�ुङलाई िदनका लािग लगी 
िदएको हो, चोरी गरकेो होइन भनी िजिकर िलएको भए 
पिन नेहा िसहंको मौकाको कागज तथा बकप�बाट 
सो कुरा खि�डत भएको र उ� कुरालाई यी �ितवादी 
�वयम् ले सा�ी �माण�ारा पिु� गन� नसकेको र 
िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट समेत यी 
�ितवादी पूजा राईले जाहेरवालाको सनु तथा चादँीका 
गरगहनाह� चोरी गरी लगेको भ�ने त�य �थािपत 
भइरहेको स�दभ�मा िनज �ितवादीले अदालतमा गरकेो 
इ�कारी बयान िव�सनीय नदेिखने ।

�ितवादी पूजा राईले अनसु�धानका �ममा 
बयान गदा�  जाहेरवालाको घरमा चोरी गरमेा सािबत 
रहेको, िनजको साथबाट चोरीका गरगहना बरामद 
भएको, बरामदी मचु�ुकामा यी �ितवादी रोहवरमा बसी 
सहीछापसमेत गरेको कुरा खानतलासी तथा बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिखएको अव�थामा यी �ितवादीले 
अिभयोग दाबीको चोरीको कसरु गरकेो कुरा पिु� ह�न 
आएकाले यी �ितवादीबाट बरामद भएका सनु तथा 
चादँीका गहनाको मू�य �. ५,००,२४०।- (पाचँ लाख 
दईु सय चािलस �पैया)ँ कायम ह�ने भनी लिलतपरु 

सनु चादँी �यवसायी सङ्घले खलुाएको  मू�यलाई 
िबगो कायम गरी स�ु अदालतले यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई ०।१।० (एक मिहना) कैद र �. 
५,००,२४०।-  (पाचँ लाख दईु सय चािलस �पैया)ँ 
ज�रवाना गन� गरकेो उ�च अदालत पाटनको फैसला 
िमलेकै देिखदँा अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

चोरी भएको धनमाल �ितवादीले नासेको  
मासेको कारण फेला पान� नसकेको भए सोको पिु� 
ह�ने �माण दाबी गन� प�ले प�ुयाउन ुपन�मा सो कुराको 
पिु� वादी प�ले गन� नसकेबाट केवल जाहेरीमा 
उ�लेख भएको आधारमा दाबी िलदँमैा िबगो कायम 
गनु�  �यायसङ्गत ह�दँैन । महानगरीय �हरी प�रसर 
लिलतपरु, अपराध अनसु�धान तथा कारबाही शाखाको 
िमित २०७३।०२।१७, च.नं. ३७९३ को सनु चादँी 
�यवसायी सङ्घ, गावहाल, लिलतपरुलाई चोरीको 
सनुको मू�य खलुाई पठाइिदन प�ाचार गरकेोमा उ� 
सनु चादँी �यवसायी सङ्घले चोरी भएको सनुको 
ज�मा मू�य �.५००२४०।- ह�ने भनी (पाचँ लाख दईु 
सय चािलस �पैया)ँ प� �ा�त भएको देिखएकाले उ� 
सनुको मू�यलाई नै आधार मानी िबगो कायम गरी स�ु 
फैसला भएको र सो फैसलालाई सदर कायम गरकेो 
उ�च अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� 
देिखन नआउने ।

�ितवादी िव�ास ग�ुङका हकमा िवचार 
गदा�, िनज �ितवादीबाट चोरीको धनमाल बरामद 
भएको पाइदँैन । यी �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
अनसु�धानका �ममा भएको बयान मैले भनेबमोिजम 
भएको होइन, लेखी तयार पारकेो कागजमा सही गर ्
भनेकाले सहीस�म गरकेो ह�,ँ �ितवादी पूजा राईलाई 
मा� िचनेको र अ�य �ितवादीह�लाई िचनेको छैन 
भनी बयान गरकेो, मैले अपराध नगरकेो ह�दँा सफाइ 
पाउनपुछ�  भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिखने ।

यसरी सह�ितवादी पूजा राईले चोरी गरकेो 
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सनुका गहना / सामानह� िब�� गरी आएको रकम 
�ितवादी िव�ास ग�ुङले बाडँी खाएको भ�ने अिभयोग 
दाबी भए पिन उ� रकमम�ये के कित रकम यी 
�ितवादीले बाडँी खाएको हो भ�ने कुरा अिभयोग प�मा 
दाबी िलएको देिखन आउदँनै । िमिसल सलं�न अ�य 
कागज �माणह�बाट समेत यी �ितवादीले यो यित 
रकम िनज सह�ितवादी पूजा राईसगँ बाडँी खाएको 
भनी ख�ुनस�म नआएबाट �ितवादी िव�ास ग�ुङले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने कुरा पिु� 
ह�न आएको नदेिखदँा िनज �ितवादीका हकमा उ�च 
अदालत पाटनबाट सफाइ पाउने गरी भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा अ�यथा गनु�पन� दिेखन नआउने ।  

अका� �ितवादी संजीवकुमार िव.क.को 
हकमा िवचार गदा�, �ितवादी सजंीवकुमार िव.क.ले 
अनसु�धानका �ममा बयान गदा� पूजा राईले िब�� 
गन� �याएको सनु चोरीको हो भ�ने थाहा जानकारी 
िथएन । आफूसगँ काम गन� साथी �काश िव�कमा�ले 
आ�नै िचनजानका मािनस ह�न् िबल नभए पिन 
फरक पद�न भनी िव�ास िदलाएकाले िव�ासमा परी 
उ� सनु ख�रद गरकेो ह�,ँ जाहेरवालाको घरमा चोरी 
गन� वारदातमा मेरो संल�नता छैन भनी बयान कागज 
गरकेो देिख�छ । िनजले अदालतमा बयान गदा� �काश 
िव�कमा� पिन सनुको काम गन� कालीगढ भएको र 
िनजले उ� सनु आ�नो बिहनी नाता पन� �यि�को 
ह�दँा िबल भोिल पस� �याइिद�छु भनेकाले िव�ासमा 
परी सनुको मू�य �. २,४६,०००।- तय गरी त�काल 
�. १,२३,०००।- िदई बाकँ� रकम पिछ िबल �ा�त 
भएपिछ िदने सहमित भएको िथयो । सो ख�रद गरकेो 
सनु चोरीको हो भ�ने जानकारी िथएन भनी आ�नो 
बयानमा लेखाएको पाइ�छ । यी �ितवादीका सा�ी 
िधरज ओलीले पिन िनजै �ितवादीको बयानलाई 
समिथ�त ह�ने गरी बकप� गरकेो देिखने ।

यसरी �ितवादी सजंीवकुमार िव.क.ले 
अनसु�धानमा र अदालतमा गरकेो बयानमा आफूले 

ख�रद गरकेो सनुका सामानह� चोरीको भ�ने 
थाहा जानकारी नपाएको भनी बयान गरकेो, सो 
कुरालाई िनज �ितवादीका सा�ी िधरज ओलीले 
िनजको भनाइलाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� गरकेो, 
�ितवादीम�येका �काश िव�कमा�ले अदालतमा गरकेो 
बयानबाट पिन सो कुरा समिथ�त ह�न आएकाले िनज 
�ितवादीका हकमा स�ु िज�ला अदालतबाट सफाइ 
िदने गरी भएको सो फैसला उ�च अदालत पाटनबाट 
सदर गरकेो फैसला अ�यथा मा�न निम�ने ।

�यसैगरी अका� �ितवादी �काश िव�कमा�को 
हकमा िवचार गदा�, िनज �ितवादी अनसु�धानको 
�ममा पूजा राई आ�नो िज�लाको बिहनी भएको र 
िनजले मलाई स�पक�  गरी सनु िब�� ग�रिदन ु प�यो 
भनी भनेकाले िनजको िव�ासमा परी साथी संजीव 
िव.क.लाई उ� सनु �. १,२३,०००।- बेची िदई 
�. ५०००।- किमसन खाएको हो भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । िनज �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
�ितवादी पूजा राईले सनुको चरुा ३ िपस ५ तोला 
आ�नो हो, भर े भोिल �ीमान् सगँ मागेर सोको िबल 
�याउछुँ भनी िव�ासमा पररे उ� सनुको मू�य 
�.१,२३,०००।- संजीवकुमार िव.क.बाट िलई पूजा 
राईलाई िदएको हो । उ� सनु चोरीको हो भ�ने थाहा 
जानकारी नभएको कारणले िब�� गरकेो हो भनी 
आ�नो बयानमा लेखाएको पाइ�छ । जनु कुरा िनजका 
सा�ी खगे�� िव.क.बाट समिथ�त ह�न आएको पाइने । 

यसरी �ितवादी �काश िव�कमा�ले 
अनसु�धानमा र अदालतमा समेत गरकेो बयानमा 
आफूले �ितवादीम�येका पूजा राईबाट साथी 
सजंीवकुमार िव.क.लाई िब�� गरकेो सनुका गहना 
चोरीको भ�ने थाहा जानकारी नभएको भनी बयान 
गरकेो, सो कुरालाई िनज �ितवादीका सा�ी खगे�� 
िव.क.ले िनजको भनाइलाई समेत समिथ�त ह�नेगरी 
बकप� गरकेाले िनज �ितवादीका हकमा स�ु िज�ला 
अदालतबाट सफाइ िदने गरी भएको सो फैसला उ�च 
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अदालत पाटनबाट सदर गरकेो फैसला अ�यथा गनु�पन� 
देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणह� 
तथा कानूनी �यव�थासमेतबाट �ितवादी पूजा 
राईलाई स�ु अदालतले ०।१।० (एक मिहना) कैद 
र �.५,००,२४०।- (पाचँ लाख दईु सय चािलस 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो फैसला उ�च 
अदालत पाटनले सदर ह�ने ठह�याई गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अ�य �ितवादीह� 
िव�ास ग�ुङ, संजीवकुमार िव.क. र �काश िव.क.का 
हकमा अिभयोग दाबी पिु� ह�न नआएकाले िनजह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७४।८।१२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७५-CR-२०२८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. शािलकराम अिधकारी भ�ने 
िन�यबहादुर अिधकारी

�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको १४ नं. 
बमोिजम १० वष� कैद सजाय ठहर गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको फैसला िमलेको छ, छैन ? भ�ने स�दभ�मा हेदा� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. को कानूनी 
�यव�थाबमोिजमको कसरु �थािपत ह�न मनसाय 
त�व र पूव��रसइवीको अभाव रहेको दिेखनपुन� ह��छ 
। वारदातपूव� यी �ितवादीले नै मतृक महेश भ�लाई 
�याट�रङको काममा लगाई दवुैजना सगँसगैँ काम गरी 
आउने �ममा वारदातको अिघ�लो रात दवैुजना एउटै 
कोठामा सगैँ सतेुको, भोिलप�ट िबहान मतृकलाई यी 
��यथ� �ितवादीले खच� �व�प �.५००/- िदएको 

भ�ने देिखन आएकोले िनजह�को िबच वारदातपूव� 
कुनै �रसइवी झै-झगडा रहेको भएको देिखएन । मान� 
नै मनसाय राखी पूव�तयारी गरी वारदात भएको भ�ने 
िमिसल संल�न �माणबाट पिु� ह�न सकेको छैन । यी 
��यथ� �ितवादी र मतृकको िबच मोवाइलको िवषयमा 
िववाद परकेो दवैुजनाले मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
अव�थामा �ितवादी उ�ेजनामा आई मतृकको टाउको 
खाटको धा�रलो भागमा ठो�काई बजारी हातम�ुकाले 
अनहुारमा समेत हानेको कारण घाइते भएका मतृकलाई 
आ�नो कोठाबाट िघसारी बािहर बाटोमा लगी छाडी 
िदएको भ�ने कुरा िनज �ितवादीले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयान र अनसु�धानमा बिुझएका 
�यि�ह�ले गरकेो कागज र बकप�बाट देिखएको 
छ । �ितवादीले मतृकलाई आपसी झगडाको �ममा 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� �हार गरकेो चोटका 
कारणबाट म�ृय ु भएको देिख�छ । यसरी वारदातको 
व�तगुत अव�था र यी ��यथ� �ितवादीबाट भएको 
कसरु �यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा विण�त 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाको अ�तरव�त ु र 
�कृितसगँ िम�ने नै देिखदँा सोही नं.बमोिजमको कसरु 
गरकेो त�य �थािपत ह�न आउने ।

जहासँ�म �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १ र १३(३) नं. को कसरुमा सोही 
१३(३) नं.बमोिजम नै सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरका हकमा िवचार 
गदा� सोही महलको १३ (१) नं.मा लाठा, ढुङ्गा र 
सानाितना हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा 
अ� �यान मान� गै� कुरा गरी �यान मारकेो अव�थामा 
सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीको अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयानसमेतका संल�न �माणबाट 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी देिखदैँन । मोबाइलका 
िवषयमा भनाभन भई त�काल उठेको �रसको 
कारण वारदात भएको �ितवादीले �वीकार गरकेो 
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देिख�छ । �ितवादीलाई सोही महलको १४ नं.बमोिजम 
१० वष� कैदको सजाय ह�ने गरी स�ु लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको फैसला अ�यथा नह�दँा उ� फैसला 
बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस बुदँासगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�ः िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी मा�टर उफ�  शािलकराम अिधकारी भ�ने 
िन�यबहादरु अिधकारीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं.बमोिजम १० वष� कैदको सजाय गन� गरी भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत पाटनको 
िमित २०७५।७।१२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के 
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असोज ५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-११०५, घर ज�गा 
िखचोला, कुशी साह भ�ने काशी साह तेलीसमेत िव. 
परितयादेवी

स�ु िज�ला अदालतबाट उ� िमित 
२०२८।१०।१२।६ को घरसारको िलखत िवशेष� 
जाचँ गन� पठाउदँा उ� िलखतमा कागजको टु�ा 
टासेँर फरक मसीले अङ्क लेिखएको िमितसमेत फरक 
मसीले लेिखएको भनी िवशेष�बाट जाचँ भई आएको 
देिखदँा उ� िमित २०२८।१०।१२ को िलखत 
सही स�े नभई िकत� गरकेो देिखएकोले �य�तो िकत� 
िलखतको आधारमा िववािदत ज�गामा �ितवादीको 
हक �थािपत ह�ने अव�था नदिेखने । 

रीतपूव�क हक टुटाई िलएको िलखतको 
अभावमा आ�नो हक नप�ुने ज�गा �ितवादीले भोग 

क�जा गरकेो दिेखएको र २०२८ सालको िलखतलाई 
आ�नो हकको �ोत दाबी गन� �ितवादीह�ले वादीले 
िफरादमा उ�लेख गरकेो आ�ना िपताबाट र.नं. 
३०११ बाट पा�रत गरी िलएको िमित २०५६।८।१५ 
को हालैको बकसप�को िलखतका स�ब�धमा 
�ितवादीह�ले �ितउ�रमा उ�लेखस�म पिन गन� 
नसकेको र सो स�ब�धमा �ितवादीह�को छु�ै 
दाबीसमेत परकेो दिेखदँैन । यसबाट  �ितवादीह�को 
हकको �ोत नै िवखि�डत एवं िववािदत देिखएकोले 
वादी दाबीबमोिजम �ितवादीले िखचोला गरकेो 
ठह�याई भएको स�ु रौतहट िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

िमलघरले चच�को ज�गाका स�ब�धमा िमल 
िब�� गरी सकेको र िमलघर पाताल भइसकेको भ�ने 
देिखएकोले सो ज�गामा �ितवादीको भोग क�जा 
रहने अव�था देिखदँैन । जहासँ�म िववािदत ज�गामा 
�ितवादीह�को बसोबासको दईु थान घर रहेको भ�ने 
�ितवादीह�को िजिकर स�ब�धमा हेदा� �ितवादीह�ले 
बसोबास गरकेो घरका हकमा मलुकु� ऐन, घर 
बनाउनेको महलको �यादिभ� घर उठाउनेतफ�  दाबी 
नभएकोले घर पाताल भएपिछ वादीले चलन पाउने 
भनी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर 
वादीको पनुरावेदन परकेो नदेिखएको र स�ु िज�ला 
अदालतको फैसलामा उि�लिखत उ� बेहोरा 
कानूनस�मत समेत रहेको पाइने ।

तसथ�ः िववेचना भएअनसुार वादीको बाब ु
ढोडा महरा चमारबाट िमित २०२८।१०।१२ मा 
�.९९।– को राजीनामाबाट उ� िक.नं. ७९ बाट ०-०-
७१/

२
 ज�गा �ितवादीको हकमा आएको भनी उ�लेख 

गरकेोमा सो �.९९।– को राजीनामाको िलखत नै 
स�याई िकत� गरकेो देिखएको ह�दँा �ितवादीको हकको 
�ोत नै िववािदत दिेखई क�चा ठहरकेो र दाबीको ज�गा 
वादीले आ�ना िपताबाट िमित २०५६।८।१५ मा र.नं. 
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३०११ बाट हा.ब.को िलखत पा�रत गरी िलएको भ�ने 
वादीको भनाइलाई �ितवादीह�ले अ�यथा भ�न गन� 
नसकेकोबाट �ितवादीह�को हकको �ोत िबखि�डत 
भइसकेको ह�दँा �ितवादीह�ले बसोबास गरकेो घर 
पाताल भएपिछ ज�गा वादीले चलन पाउने र बाकँ� 
ज�गा �ितवादीह�ले िखचोला ठह�याएको रौतहट 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७०।१२।२८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��राज का�ले
इित संवत् २०७६ साल असोज ३० गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६८-WO-०९२४, परमादशे, 
गोिव�द सुवेदी िव. िश�ा म��ालयसमेत

िनवेदक िश�क सेवा आयोग, दाङको 
िव�ापन नं. २/०४३/०४४ सामािजक िश�ाको िन�न 
मा�यिमक िव�ालय िश�कको �थायी पदको िलिखत 
र मौिखक परी�ा िदई उ�ीण� भएकोमा िनजलाई 
हालस�म �थायी िनयिु� गरकेो देिखदँनै । िश�ा ऐन, 
२०२८ को दफा ११ (च) को देहाय (घ) मा “�र� 
पदमा ��येक वष� िव�ापन गन� र िव�ापन भएको ६ 
मिहनािभ� िनयिु� वा बढुवाको लािग िसफा�रस गन�” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । िनवेदक िश�क 
सेवा आयोग दाङको िव�ापन नं. २/०४३/०४४ को 
परी�ामा सामेल भई िन�न मा�यिमक तहको सामािजक 
िश�ा िवषयको परी�ा िदई कूल पूणा�ङ्कमा ११७.५ 
अङ्क �ा� गरी िलिखत परी�ा पास गरी मौिखक 
परी�ासमेत पास गरकेो भ�ने देिखएको छ । िनवेदकले 
पटकपटक �थायी िनयिु� पाउ ँ भनी िज�ला िश�ा 
काया�लय, दाङमा िनवेदन िदएकोमा िज�ला िश�ा 
काया�लय, दाङले िमित २०५२।६।३ मा �े�ीय िश�ा 
िनद�शनालय, म�यपि�चमा�चल सखु�तमा च.नं. ४४९ 
िमित २०५२।६।३ मा िनयिु� स�ब�धमा भनी प�ाचार 

गदा� यस िज�लामा �हरी �ितवेदनको कारणबाट िश�ा 
सेवा आयोग वा िश�क छनौट सिमितबाट उ�ीण� भएका 
िश�कह�को आजस�म �हरी �ितवेदन स�तोषजनक 
नभएकै कारणबाट �थायी िनयिु� नपाएकोले यहाकँो 
रकेड�अनसुार �य�ता खालका िश�कह�लाई �थायी 
िनयिु� िदन िसफा�रससाथ अनरुोध छ भनी प�ाचार 
गरकेो िमिसल संल�न �माणबाट देिखने ।

िनवेदक उ� िव�ापनमा िलएको िलिखत 
मौिखक परी�ामा उ�ीण� भएको र �थायी िनयिु� 
नपाएको भ�ने िवषयमा िववाद देिखदँैन । यी िनवेदकले 
िमित २०५२।६।३ मा िनयिु� पाउ ँभनी िज�ला िश�ा 
काया�लय, दाङमा िनवेदन िदएकोमा िज�ला िश�ा 
काया�लय, दाङबाट िमित २०५२।६।३ मा �े�ीय 
िश�ा िनद�शनालय, म�यपि�चमा�चल, सखु�तलाई 
�थायी िनयिु� िदन िसफा�रस गरकेो दिेख�छ । 
िनवेदकले िमित २०६८।११।२८ मा िज�ला िश�ा 
काया�लय, दाङमा िनवेदन पेस गरकेोसमेत देिख�छ । 
उ� िनवेदनमा िज�ला िश�ा अिधकारीबाट िव�ालय 
�शासन शाखाको नाउमँा तोक आदशे गद� यस 
स�ब�धमा �े�ीय िश�ा िनद�शनालय, िश�ा िवभाग 
र म��ालयमा आव�यक िनण�याथ� लेखी पठाउने 
भनी भएका आदेशबमोिजम िज�ला िश�ा काया�लय, 
दाङबाट उि�लिखत िनकायह�मा आव�यक 
कारबाहीको लािग स�कलै िनवेदन पठाइएको भनी 
प�ाचार गरकेो देिखने ।

उ� िव�ािपत पदको िनवेदकले परी�ासमेत 
िदई परी�ा उ�ीण� भइसकेको दिेख�छ । िनयिु� 
पाउन िनवेदकले पटकपटक �य�न गरकेो पिन 
देिख�छ । िनजको उ�ीण� भएको आधारमा भएको 
िनयिु� िसफा�रस बदर भएको पिन देिखदँैन । यसरी 
परी�ा उ�ीण� भएपिछ िश�क सेवामा �वेश गछु�  
भ�ने वैधािनक अपे�ा (legitimate expectation) 
िनवेदकमा जागतृ भएको ह��छ । उ� अपे�ाअन�ुप 
�म िसप लगाई िलिखत र मौिखक परी�ामा सफल 
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भएकोमा िश�ा ऐन, २०२८ ले गरकेो �थायी ह�न 
पाउने िनजको अिधकारलाई जनुसकैु बहानामा 
रो�ने छे�ने काय�लाई कानूनबमोिजमको काय� मा�न 
िमलेन । िनजको �थायी पाउने वैधािनक अपे�ाको 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेको देिखन आयो । 
िनज िनवेदकलाई वैधािनक �पमा �कािशत भएको 
िव�ापनमा िलखत मौिखक दवैु परी�ा  उ�ीण� गरपेिछ 
िनयिु� िदनपुन� दािय�व स�बि�धत िनकायमा िनिहत 
ह��छ । िलिखत जवाफमा िनज िनवेदकले िनयिु� िलन 
िनर�तर �य�न गरी रहेको िवषयमा अ�यथा उ�लेख ह�न 
नसकेको अव�थामा �यव�था िवरोधी �यि�ह�लाई 
सेवाबाट िवमखु गराउने �कृितको �हरी �ितवेदनबाट 
मा� िनयिु� निदने काय� �वे�छाचारी देिखने ।

तसथ�ः िनवेदक िश�क सेवा आयोग दाङको 
िव�ापन नं. २/०४३/०४४ को सामािजक िश�कको 
िन�न मा�यिमक िव�ालय िश�कको �थायी पदको 
िलिखत र मौिखक परी�ा िदई उ�ीण� गरकेो देिखएको, 
�हरी �ितवेदनका कारण िनयिु�को िसफा�रस 
नपाएकोले िविभ�न िमितमा �थायी िनयिु� पाउ ँ
भनी िनवेदन गरकेोमा कुनै सनुवुाइ गरकेो नपाइएको 
र यसिबचमा िनज िनवेदक अदालत �वेश गनु�भ�दा 
पिहला िविभ�न िव�ालयमा अ�यापन गरी तलब 
सिुवधासमेत िलएकोसमेत देिखदँा िनजले अदालत 
�वेश गरकेो िमित २०६८।१२।२९ लाई िनज सेवा 
�वेश गरकेो िमित कायम गरी िनजले उ�ीण� गरकेो 
िश�क पदको लािग �ा� ह�ने �यूनतम तलब �केलको 
रकम िनज अवकाश ह�ने िमितस�मको उपल�ध 
गराउन ु भनी नेपाल सरकार िश�ा म��ालयसमेतका 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७०-CR-०३७१, कत��य 

�यान, नेपाल सरकार िव.  ओिजर म�सुरी
�ितवादी अ�दलु मंसरुीको हकमा मलुकु� ऐन, 

अ.बं.१९० नं. अनसुार मलुतबी रहेकोले �यसतफ�  
केही बोिलरहन ुनपन� ।

�ितवादी ओिजर म�सरुीको हकमा हेदा�, 
िनजले जाहेरीवाला मेजा�ल िमयाको छोरा सिलम 
िमयालाई घाटँी समाती पानीमा डुबाई मारी िनजको 
साथमा रहेको मोबाइल थान १ िलई घर गएको ह� ँभनी 
कसरुमा सािबती भई अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेोमा अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । अनसु�धानको �ममा 
गरकेो बयानलाई लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा चारतैफ�  
रहर घारीिभ� रहेको १ िफट पानी जमेको �थानमा 
मतृक सिलम िमयाको लास दािहने को�टो परी 
पानीमा तै�रएको अव�थामा रहेको, अनहुार रगतज�तो 
पदाथ�ले िभजेको, नाक, कानबाट रगतज�तो पदाथ� 
बगेको अव�थामा रहेको, िनधारमा ह�का डाम 
रहेको, बाया ँहातको का�छी औलंामा तािछएको भ�ने 
त�यले समथ�न गरकेो देिख�छ । िनजको शव परी�ण 
�ितवेदनमा म�ृयकुो कारण Due to drowing (सिलम 
िमयाको म�ृय ुपानीमा डुबेको कारणबाट) भएको भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । �ितवादी ओिजर अ�सारीले 
मतृकलाई पानीमा डुबाई मारकेो भनी सािबत भएको 
र मतृकलाई मारी मतृकको साथमा भएको मोबाइल 
िलई सो मोबाइल िनजले आ�नो फुपू नाताक� 
सिलमा खातनुलाई िदएको र सिलमा खातनुबाट उ� 
मोबाइल बरामद भएबाट यी �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती पिु� ह�न आएको 
छ । जाहेरवाला मेजा�ल िमयाले यी �ितवादीसमेतले 
कत��य गरकेो भनी उ�लेख गरकेो जाहेरी बेहोरा समथ�न 
गरी गरकेो बकप�, घटना�थल मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका �माणह�बाट �ितवादी ओिजर 
म�सरुीले अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं. िवपरीतको 
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कसरु गरकेो �मािणत ह�न आएको देिखने ।
जहासँ�म �ितवादी ओिजर म�सरुीको उमेर 

स�ब�धमा पनुरावेदनमा िजिकर िलएको स�दभ� छ 
�यसतफ�  हेदा�, जाहेरीमा �ितवादी वष� १७ को भ�ने 
उ�लेख भएको, िनजले अनसु�धान अिधकारीसम� 
र अदालतमा बयान गदा� िनजको उमेर वष� १५ भनी 
लेखाएको, िनजको �वा��य परी�ण गन� िचिक�सकले 
िनजको उमेर वष� १६-१८ वष� रहेको भ�ने �ितवेदनबाट 
देिखएकोले िनजको उमेरको स�ब�धमा िववाद उ�प�न 
भएको दिेखयो । ��ततु घटना िमित २०६७।५।१२ मा 
भएको भ�ने जाहेरीसमेतबाट खलेुको छ । यी �ितवादीले 
�माणमा िदएको िव�ालयमा िमित २०६५।४।४ मा 
भना� ह�दँा िनजको ज�मिमित २०५३।९।२५ उ�लेख 
भएको दिेखएको छ । उ� ज�मिमित ��ततु वारदात 
ह�नभु�दा पिहले नै िव�ालयको िव�ाथ� भना�  गन� 
रिज��रमा उ�लेख भएको देिखएको छ । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १३ मा “... कुनै �यि�ले कानून�ारा 
तोिकएको आ�नो कत��य पालनको िसलिसलामा कुनै 
साव�जिनक िलखतमा उ�लेख गरकेा कुराह� �माणमा 
िलन ह��छ” भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । उि�लिखत 
रिज��रमा �ितवादीको नाम ��ततु वारदातप�चात् 
तयार गरकेो भ�ने वादी प�को भनाइ पिु� गन� आधार 
िमिसल संल�न �माणबाट नदेिखने ।

�ितवादीले बयान गदा� बाबकुो नाउ ँअ�दलु 
म�सरुी उ�लेख गरकेो र �ितवादी भना� भएको 
रिज��रमा �ितवादीको बाबकुो नाम अ�दलु रिहम 
म�सरुी उ�लेख भएकोले उ� रिज��रमा उ�लेख 
भएको िववरण यी �ितवादीको होइन िक भ�नलाई 
�ितवादीको बाबकुो अिघ�लो नाम र थर िमलेको 
देिखएको छ । िव�ालय भना� रिज��रमा उ�लेख 
भएको ओिजर म�सरुी भ�ने िव�ाथ� यी �ितवादी 
नभई अक�  �यि�को हो भ�ने त�य �थािपत  ह�न 
नआएस�म �ितवादीले बयानमा बाबकुो नाम उ�लेख 
गदा� नामको रिहम भ�ने श�द उ�लेख नगरी अ�दलु 

म�सरुी मा� उ�लेख गरकेो भ�ने आधारमा उ� 
िव�ालयमा रहेको रिज��रमा नाम अंिकत िव�ाथ� यी 
�ितवादी नभएको भ�ने अथ� गन� िम�ने अव�था देिखन 
आएन । उि�लिखत भना�  रिज��रमा उ�लेख भएको 
िनजको ज�मिमित २०५३।९।२५ बाट गणना गदा� 
वारदात ह�दँाको िमितमा िनजको उमेर १४ वष�भ�दा 
कम रहेको देिख�छ । बाल �याय काय�िविध िनयमावली, 
२०६३ को िनयम १५ ले बालकको उमेरस�ब�धी 
िववाद भएमा उमेर िनधा�रण गदा� अ�पतालबाट 
जारी ग�रएको बालकको ज�मदता� �माणप�मा 
उ�लेख भएको ज�मिमित, सो नभए �थानीय 
पि�जकािधकारीबाट जारी भएको ज�मदता� �माण 
प�मा उ�लेख भएको ज�मिमित, सो नभए िव�ालयको 
चा�रि�क �माण वा भना� ह�दँा उ�लेख भएको िमित, सो 
नभए सरकारी अ�पतालबाट �मािणत उमेर िनधा��रत 
ह�ने भनी �ाथिमकता तोकेको देिख�छ । िव�ालयको 
चा�रि�क �माण वा भना�  ह�दँा उ�लेख भएको िमितले 
अ�पतालबाट �मािणत उमेरभ�दा �ाथिमकता 
पाउने दिेखएकोले िव�ालयको अिभलेखलाई नै 
�ितवादीको उमेरको स�ब�धमा आिधका�रक �माण 
मा�न ु पन� देिखएकोले �ितवादी ओिजर म�सरुीलाई 
�यानस�ब�धीको १३(३) बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�नेमा िनज �ितवादी १४ वष� नपगेुको 
नाबालक देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(२) बमोिजम ६ मिहना कैदको सजाय 
ह�ने ठह�याई बारा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
िमलेकै देिखदँा वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�ितवादी ओिजर म�सरुीको हकमा सिलम िमयालाई 
कत��य गरी मारकेो देिखदँा �यानस�ब�धीको १३(३) 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�नेमा िनज �ितवादी 
१४ वष� नपगेुको नाबालक दिेखदँा बालबािलकास�ब�धी 
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ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोिजम ६ मिहना कैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु बारा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठहराई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७०।२।१९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-०९०२, जबरज�ती 
करणी, रामकृ�ण गौतम िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुाक� पीिडत प�रवित�त नाम ‘ग–१’ 
को उमेर १३ वष�को भ�ने त�य ��ततु म�ुाको अिभयोग 
दाबीबाट देिखन आएको छ । अिभयोगप�मा लेिखएको 
पीिडतको उमेरका स�ब�धमा �ितवादीले िववाद गरकेो 
देिखदँैन । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. मा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई 
िनजको म�जरुी िलई करणी गरकेो भए पिन जबरज�ती 
करणी गरकेो ठहन� कानूनी �यव�था रहेकाले सो� वष� 
उमेर नपगेुक� बािलकालाई िनजको म�जरुी िलई गरकेो 
करणी पिन �वतः जबरज�ती करणी गरकेो मािनने ।

�ितवादी रामकृ�ण गौतमले अदालतमा बयान 
गदा� ��ततु अिभयोगप�मा दाबी िलएको जबरज�ती 
करणीको कसरु आफूले नगरकेो वारदातको समयमा 
आफू आखँाको उपचार गन� �वा��य चौक� गएको भनी 
इ�कारी बयान गरकेो र िनजका सा�ीह�ले �ितवादीको 
इ�कारी बेहोरा समथ�न गरी बकप� ग�रिदएको 
देिखए पिन अिभयोगप�मा दाबी िलएको जबरज�ती 
करणीको कसरु गरी �ितवादी �वा��य के��मा जान 
नस�ने अव�था नरहेको र यी �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने त�य उि�लिखत 
पीिडतको बकप�, जाहेरवालाको बकप� एवम् बिुझएका 
मािनसह�को बकप�बाट पिु� भइरहेको छ । पीिडतको 

क�याजाली परुानो �याितएको र जबरज�ती करणीको 
सङ्केतह� पीिडत एवम् �ितवादीको शारी�रक 
जाचँबाट नदिेखएको भ�ने �ितवादीको िजिकर रहेको 
भए पिन नाबालक पीिडतले करणीको �ितकार 
गन�स�ने अव�था नरहने र पीिडतको शारी�रक जाचँ 
वारदातप�ात् त�कालै ह�न नसकेबाट करणीका 
सङ्केतह� नदेिखएकै आधारमा करणी भएको होइन 
भनी िन�कष� िनका�न ु �वाभािवक ह�दैँन । करणीबाट 
पीिडत ह�ने �यि�लाई समाजले नरा�ो �ि�कोण रा�ने 
अव�था ह�ने र पीिडतको च�र�मा समेत खराब िटका-
िट�पणी ह�ने ह�दँा करणीबाट पीिडत �यि� वा प�रवारले 
आफूलाई नै समाजमा बदनाम एवम् अपहेिलत ह�ने 
गरी झ�ुा करणीको दोष लगाउन् अव�था सामा�यत 
ह�दैँन । �ितवादीलाई करणीको झ�ुा दोष 
लगाउनपुन�स�मको कारण यी �ितवादीले उ�लेख गन� 
र सोको �माण िदन सकेको नदेिखएको ि�थितमा केवल 
अदालतमा कसरु इ�कार गरकेो र िनजको सा�ीह�ले 
इ�कारी बयानलाई समथ�न गरी िदएकै आधारमा अ�य 
�वत�� �माणह�बाट करणीको वारदात �थािपत 
भइरहेको अव�थामा यी �ितवादी िनद�ष रहेको भ�ने 
देिखन नआउने । 

यसरी �ितवादी रामकृ�ण गौतमले जबरज�ती 
करणीको कसरु गरकेो भ�ने जाहेरवालाको िकटानी 
जाहेरी र सोलाई पिु� ह�ने गरी िनजले गरकेो बकप�, 
अिभयोग प�को दाबी, पीिडतले ग�रिदएको मौकाको 
कागज तथा िनजले अदालतमा गरकेो बकप�, 
�ितवादीको मौकाको बयान, मौकाका मािनसह�को 
भनाइ, व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले गरकेो 
बकप�लगायतका िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
�मािणत भएको आधारमा �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ (आठ) वष� कैद ह�ने गरी 
भएको झापा िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म 
िमलेको ठह�याई र �ितवादीबाट पीिडतलाई �. 
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४,००,०००।– (चार लाख �पैया)ँ �ितपूित� भराइिदने 
ठह�याएको हदस�म केही उ�टी गरी �.१,००,०००।– 
(एक लाख �पैया)ँ �ितवादीबाट पीिडत ‘ग–१’ ले 
�ितपूित�बापत भराई िलनपाउने ठह�याई उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा अ�यथा गनु�पन� नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण, कानूनी 
�यव�थासमेतबाट �ितवादी रामकृ�ण गौतमले 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो त�य �थािपत 
ह�न आएकाले उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासको िमित २०७३।१२।०७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७४-CI-०७१८, उ��ेषण / परमादशे, 
भरतबाबु पोखरले िव. सहरी िवकास म��ालय, िज�ला 
प�रयोजना काया��वयन इकाई, िस�धुलीसमेत

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
६३ मा काय�को गा�भीय�को आधारमा साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लयले एक वष�दिेख तीन वष�स�म 
कालोसूचीमा रा�न स�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । िनवेदकलाई साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लयले िमित २०७३।१२।१० मा कालोसूचीमा 
रा�ने िनण�य गदा� िनवेदक क�पनीले कालोसूचीमा 
रा�न स�ने आधारह�म�ये य�तो �कृितको ग�भीर 
आधारह�को उ�लङ्घन गरकेो ह�नाले सोहीअन�ुप 
कानूनले तोकेको अिधकतम सजाय ग�रएको हो 
भनी व�तिुन�ठ आधार र कारण खोली िनण�य नगरी 

कानूनले तोकेको अिधकतम सजाय गरकेो पाइ�छ । 
िनण�यकता�ले �विववेक�य िनण�य गदा� पिन आधार र 
कारणह� खोली काय�को गा�भीय�को आधारमा िनण�य 
गनु�पन� ।

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ 
को िनयम १४१ ले कालोसूचीमा रा�ने िनण�य गदा� 
अपनाउनपुन� िविभ�न �ि�याह�को बारमेा �यव�था 
गद� िनयम १४१(१४) ले साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लयले यस िनयमावलीबमोिजम कालोसूचीमा 
रा�ने कारबाही सोस�ब�धी अनरुोध �ा�त भएको िमितले 
६ मिहनािभ� ग�रस�नपुन� छ भ�ने  �यव�था गरकेो 
छ । ��ततु �रट िनवेदनको स�ब�धमा िज�ला आयोजना 
काया��वयन इकाई िस�धलुीले िमित २०७३।३।२ मा 
कालोसूचीमा रा�नको लािग िसफा�रस गरी पठाएको 
देिख�छ । यसरी कालोसूचीमा रा�ने िसफा�रस �ा�त 
भएपिछ िनमा�ण �यवसायी गोरखा क����सन �ा.
िल. म�थली-४ सगँ िलिखत �प�टीकरण माग गरी 
�प�टीकरण पेस भएपिछ �प�टीकरण स�तोषजनक 
नदिेखदँा गोरखा क����सन �ा.िल. म�थली-४ 
रामेछापलाई साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
६३ को उपदफा १(क) बमोिजम सूचना �काशन 
भएको िमितदेिख लाग ु ह�ने गरी ३ वष�को लािग 
कालोसूचीमा रा�ने गरी साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लयबाट िमित २०७३।१२।१० मा िनण�य भएको 
देिख�छ । यसरी साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले 
कालोसूचीमा रा�ने िनण�य साव�जिनक ख�रद 
िनयमावली, २०६४ को िनयम १४१(१४) बमोिजम 
६ मिहनािभ� गरकेो नदेिखदँा उ� कालोसूचीमा रा�ने 
िनण�य कानूनस�मत देिखन नआउने ।

काया�नभुवको �माणप� िकत� गरी पेस 
गरकेो िवषयलाई िलएर गोरखा क����सन �ा.िल. 
क�पनीलाई ३ वष�स�म कालोसूचीमा रा�ने 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयबाट िनण�य 
भएको छ सो स�ब�धमा िवचार गदा�, सोही �माणप� 
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पश ुसेवा िवभाग पशपु�छी बजार �व��न िनद�शनालय 
ह�रहरभवन काठमाड�ले जारी गरकेो सही स�य र 
स�कली कागजात भएको भ�ने कुरा िवप�ी िज�ला 
आयोजना काया��वयन इकाई, िस�धलुीले पश ु
सेवा िवभाग पशपु�छी बजार �व��न िनद�शनालय, 
ह�रहरभवन, लिलतपरुलाई लेखेको च.नं.१४१ िमित 
२०७३।२।२३ को प�को जवाफमा सोही पशपु�छी 
बजार �व��न िनद�शनालयले लेखेको च.नं. ४२३ 
िमित २०७३।२।२४ को प� बेहोरामा िनवेदक 
क�पनीको नाममा जारी ग�रएको उि�लिखत िमित 
२०७३।०२।१३ च.नं. ४१८ को काया�नभुवको 
�माणप� पशपु�छी बजार �व��न िनद�शनालयले नै 
जारी गरी प� पठाइएको बेहोरा जानकारीको लािग 
अनरुोध छ भनी लेिखएको पाइने ।

काया�नभुवको �माणप� िकत�बाट तयार गरी 
साव�जिनक ख�रद �ि�यामा बोलप�मा भाग िलएकोले 
िनवेदक क�पनीलाई कालोसूचीमा रा�ने गरी िवप�ीले 
कारबाही गन� िनण�य गदा� आधार िलएको देिखएको छ 
भने िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई िस�धलुीको 
प�को िसलिसलामा पश ु सेवा िवभाग पशपु�छी 
बजार �व��न िनद�शनालयले खलुाई लेखी पठाएको 
प�बाट काया�नभुवको �माणप� िकत�बाट तयार 
ग�रएका भिनएका �माणप� स�कली नै रहेभएको 
कुरा �प� भएको अव�था छ । िववादको िवषय रहेको 
काया�नभुवको �माणप� उि�लिखत आधार �माणबाट 
समेत िकत�बाट तयार गरकेो नदेिखए तापिन िनवेदक 
क�पनीलाई ३ वष�स�म कालोसूचीमा रा�ने गरकेो 
साव�जिनक अनगुमन काया�लयबाट भएको िनण�य 
बदर गरी िमित २०७३।१२।१० को �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन�मा सो नगरी �रट 
िनवेदन खारजे गन� गरकेो उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको िनण�य मनािसब देिखन आउने । 

अतः उि�लिखत आधार �माणबाट 
िनवेदक गोरखा क����सन क�पनीलाई ३ वष�स�म 

कालोसूचीमा रा�ने गरकेो साव�जिनक अनगुमन 
काया�लयबाट भएको िमित २०७३।१२।१० को िनण�य 
बदर गरी �रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी दायर गरकेो �रट िनवेदन खारेज गरकेो 
उ�च अदालत पाटनबाट भएको िमित २०७४।०२।३१ 
गतेको िनण�य �माणको रोहमा मनािसब नदेिखदँा 
उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िड�लीराम �साई
फैसला लेखनमा सहयोग गन� इजलास अिधकृतः 
धनिसंह िगरी / सूय��साद भ�डारी
क��यटुरः च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल भा� २४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-WO-०३७८, उ��ेषण 
/ परमादेश, उदयमोहन �े�समेत िव. पुनरावेदन 
अदालत पाटनसमेत

��ततु िवषयमा िवप�ी नेपाल सरकार र यी 
िनवेदकह�िबच उ� क�पनीको सेयर ख�रद िब�� गन� 
स�ब�धमा ६३% सेयर ख�रद गन� भनी दईु िक�तामा 
खदु च�ुा ग�रसकेको तर सेयर नामसारी नभएको 
अव�थामा िमित २०५४।२।१७ मा भएको स�झौताको 
मूल दफा ११ भनी पनुस�रचना ग�रएकोले दाबीकता�को 
हकमा प�ह�को सहमितबाट करार र� भई िनजह�ले 
क�पनी स�चालन गन� असमथ� भएकोले सेयर �माणप� 
नामसारी ह�न सकेको पाइएन । िनज िवप�ीिबच 
सहमितमा करार भङ्ग भएकोले करार ऐन, २०५६ को 
दफा ८४ बमोिजम िनवेदकह�ले २ िक�तामा भ�ुानी 
गरकेो भिनएको रकम बराबरको सेयर नामसारी ह�न 
सकेको नपाइने । 

कम�चारीह�को �यव�थापनको स�दभ�मा पिन 
िनवेदकह�ले पूण�ता िदन नसक� क�पनी कारखाना 
स�चालन ह�न सकेको दिेखदँैन । कारखाना समयमै 
स�चालन ह�न नस�दा सरकारले पिन िनवेदकह�ले दईु 
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िक�तामा भ�ुानी ग�रसकेको रकमको सेयर नामसारी 
गरी निदएको अव�था देिख�छ भने सरकारबाट 
सेयर नामसारी नभएकै कारणले �यस�ित आ��त 
एवम् िव��त ह�न नसक� आव�यक कम�चारीको पिन 
�यव�थापन नगरी कारखाना सचुा� �पमा स�चालन 
ह�न सकेको पाइदैँन । यस प�ृठभूिममा सरकारले 
आ�नोतफ� बाट िमित २०५४।२।१७ को करार 
स�झौता र� भएको सूचना िनवेदकलाई गराइसकेकोमा 
िनवेदक प�ह�को कारखाना स�चालन गन� गराउने 
स�ब�धमा पूव�तयारी र �यव�थापन ह�दँाह�दैँ सरकारले 
नै िनवेदकले बझुाई सकेको दईु िक�ता रकमको सेयर 
ह�ता�तरण नग�रिदएकै कारणले कारखाना स�चालन 
स�ु गन� �ार�भमै बाधा �यवधान खडा भएको दिेखदँा 
यो अव�थामा िनवेदकह�लाई हािन एवम् नो�सानी 
पन� गएको नै ह�दँा िनवेदकह�ले दईु सेयरबापत ितरकेो 
रकम र सोको दश �ितशतले ह�ने �याज �ितपूित�बापत 
पाउन ुपन� नै दिेखन आउने । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट िनवेदक 
र ��यथ�ह�िबच सहमितमै स�झौता भएको र आपसी 
सहमितमै करारसमेत भङ्ग ह�न गएको कुरा िमिसल 
संल�न कागज �माणह�बाट देिखन आएको ह�दँा 
िवप�ी नेपाल सरकारले रकम िफता� नगरकेो ह�दँा 
िववाद उ�प�न भई ि�बनुलबाट िमित २०६७।११।१ 
मा िदएको (Award) िनण�यबमोिजम ज�मा सावँा रकम 
�.१,४२,६५,०००।- को १०% का दरले �याजसमेत 
यी िनवेदकह�ले पाउने भनी गरकेो िनण�य िमलेकै 
देिखदँा नेपाल सरकारको तफ� बाट िनवेदन दाबीमा 
उि�लिखत रकम पाउने ।
इजलास अिधकृत : िड�लीराम �साई
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जे� २२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CI-१४५०, उ��ेषण 

/ परमादेश, अिनता खनालसमेत िव. नेपालग�ज 
उपमहानगरपािलका (बोड�), नेपालग�जसमेत

पनुरावेदक िनवेदकह� नेपालग�ज 
नगरपािलकाको गाउ ँनगर साझेदारी िवकास काय��म 
�प (Rupp) अ�तग�त िविभ�न पदमा काय�रत रहेको 
भ�ने कुरामा िववाद छैन । िनवेदकह�ले पेस गरकेो 
िमित २०५५।४।२४ को िनयिु� प�मा हालको यो 
िनयिु� ३ मिहना अविध परी�णकालका �पमा र 
करार सेवासरह ह�ने छ । तपाइकँो सेवा सत� सिुवधा 
स�ब�धमा पिछ ग�रने स�झौता करारनामाबमोिजम 
ह�ने बेहोरा जानकारी गराइ�छ भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । नेपालग�ज नगरपािलका काया�लयले �प 
(Rupp) शाखालाई च.नं. ८६/०६२-०६३ मा सेवा 
करारबार ेभनी लेिखएको प�को तपिसलको  बुदँा नं. 
६ मा काम स�तोषजनक नभएमा वा आचरणस�ब�धी 
कुराह� बराबर उ�लङ्घन गरमेा सेवा म�ु गन�स�ने 
छ भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । स�ु िमिसल 
सलं�न �याद थप ग�रएको िमित २०५८।१२।२२ 
को प�मा पिन तपाइकँो काय� �गितको मू�याङ्कन 
गदा� स�तोषजनक नभएमा यस काया�लयबाट कुनै 
पिन समय पूव�जानकारी िबना तपाइलँाई उ� 
पदबाट हटाउन सिकने छ भनी उ�लेख भएको सत� 
�वीकार गरी उ� प� बझुेका िनवेदकह�लाई गाउ ँ
नगर साझेदारी काय��मबाट अपे�ाकृत आ�दानी 
नभएको र काय��म �भावकारी ह�न नसकेकोले 
आ�दानीबाट तलबभ�ा र सिुवधा उपल�ध गराउन 
नसिकएको ह�दँा बा�य भई करार भङ्ग ग�रएको भ�ने 
िवप�ीको िलिखत जवाफबाट देिखइरहेको अव�थामा 
िनवेदकह� �थायी दरब�दीका �थाई कम�चारी पिन 
नरहेको, �थायी�पले पदपूित� गन� स�ब�धमा लोक 
सेवा आयोगले तोकेअनसुार काय�िविध पूरा गरी काम 
गरकेो अव�था पिन नदेिखएको, करारको सेवामा भना� 
भएकोमा करारबमोिजम जनुसकैु अव�थामा पिन सेवा 
िलने प�ले सेवाको आव�यकता नभएको वा �ोत 



43

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, माघ - १

साधन अ�या�त भएको कारण तलब सिुवधा उपल�ध 
गराउन नस�ने अव�थाको िसज�ना भएबाट करार सेवा 
निलने गरी अवकाश िदएको अव�थालाई अ�यथा भ�न 
सिकने अव�था दिेखदँैन । �ोतको �यव�था नभएको 
र साझेदारी काय��मबाट अपे�ाकृत आ�दानी नभएमा 
र काय��मसमेत �भावकारी नभएको कारणबाट उ� 
िनण�य गन� बा�य भएको देिखने ।

तसथ� िवनाजानकारी पूवा��ही �पले करार 
सेवाबाट हटाएको भ�ने िनवेदकह�को पनुरावेदन 
िजिकर �वीकारयो�य दिेखन आएन । �वीकृत दरब�दीमा 
�ित�पधा�बाट कम�चारी िनय�ु गन� २०६४।१०।१ 
को िनण�य िव�� ियनै िनवेदकह�ले दायर गरकेो 
०६४-WO-०७४४ को उ��ेषणको �रट िनवेदनमा यी 
िनवेदकह� नगरपािलकाको �वीकृत दरब�दीिभ�का 
कम�चारी नभई UNDP बाट स�चािलत आयोजनामा 
काय�रत कम�चारी रहेको भनी यस अदालतबाट �रट 
खारजे ह�ने ठहरी भएको आदशेसमेतका आधारमा 
आयोजनाको करारमा उि�लिखत सत�बमोिजम 
नै िनवेदकह�सगँको करार भङ्ग गन� भनी िमित 
२०७०।१।१० को िनण�यले िनवेदकह�को कानून 
�द� हकािधकारमा कुनै आघात नपरकेो भनी 
िनवेदन खारजे ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको िमित ०७१।६।२९ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ� 
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना 
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर १० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-WO-००३५, उ��ेषण, 
िवनोद सापकोटासमेत िव. ि�भुवन िव�िव�ालय, 
क�ित�पुरसमेत

िमिसल संल�न शंकरदवे �या�पसको 
च.नं.०३।०७१।०७२ िमित २०७२।४।६मा प.िन.

का., ि�.िव. ब�खलुाई परी�ा फाराम पठाइएको भनी 
लेखेको प�मा िनवेदकम�येका कुलिदप थापाको 
परी�ा फाराम आज िमित २०७२।४।६ मा �ा� 
भएकोले �यस काया�लय ि�थत लेखा शाखाबाट ब�ुने 
गरी आव�यक काया�थ�को लािग पठाइएको भ�ने तथा 
िनवेदक सरद डागँीको छुट परी�ा फाराम िद�य �ान 
कलेज काठमाड�को िमित २०७२।३।२७ को प�साथ 
पठाएको प�को �ितिलिप िमिसल संल�न रहेको देिखदँा 
फाराम भन� छुट भएका िव�ाथ�को परी�ा फाराम भन� 
तोिकएको अि�तम िमित २०७२ आषाढ २०, २१ 
र २२ गते काया�लय समयिभ� यी िनवेदकह�ले 
फाराम भरी बझुाएको भ�ने देिखन आएन िनवेदकले 
�रट िनवेदनमा िजिकर िलएअनसुार िवप�ी �या�पस 
तथा प.िन.का.ले परी�ा फाराम भन� �याद नाघी �ा� 
फारामह� नबझेुको कारण िनवेदकह�को संिवधान र 
कानून �द� हकािधकारको हनन् भएको भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

िनवेदकह�ले नै �यादिभ� परी�ा फाराम 
भनु�पन�मा िदएको �यादिभ� फाराम नभरी लापरबाही 
गरकेो दिेख�छ । आ�नो अिधकार�ित सजग नरही 
उदासीन रहेको देिख�छ । आ�नो कत��य पालन नगरी 
समय �यतीत भइसकेपिछ िनवेदकह� िन��ाबाट 
िबउझेँ झै ँ गरी आएको देिख�छ । आ�नो कत��य�ित 
वा�ता नगरी सजग र सतक�  नरही समय �यतीत 
भइसकेपिछ फराम भन� गएको दिेखदँा �य�तो काय�लाई 
उिचत र  औिच�यपूण� भ�न िम�ने नदेिखने ।

यस अित�र� िनवेदकको िनवेदन 
लेखबमोिजम नै परी�ा िमित २०७२।४।१८ देिख 
परी�ा स�चालन भई २०७२।५।६ स�ममा परी�ा 
स�प�न भइसकेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट देिखइरहेको अव�थामा हाल िनवेदनको 
मागको �योजनसमेत समा� भइसकेको देिखदँा 
मागबमोिजमको उ��ेषण जारी गनु�पन� नदेिखदँा 
उ��ेषणको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने ��ततु �रट 
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िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । उ��ेषणको आदेश खारजे 
ह�ने ठहरकेोले िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�न स�ने दिेखएन । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहरकेोले यस अदालतबाट िमित 
२०७२।४।१५ मा िवप�ीह�का नाममा जारी अ�त�रम 
आदेशसमेत �वतः िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २८ गते रोज ५ शभुम् ।

५
 मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी
 पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१९८७, कत��य
�यान, राम मगर िव. नेपाल सरकार

�ितवादी राम मगरसगँ सिुनता मगरको 
�यान मान�स�मको आसय (Motive) देिखएको, 
िनज �ितवादीले नै सिुनता मगरको ह�या गरकेो हो 
भनी जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरा िनजको बकप� एव ं
अनसु�धानको �ममा कागज गन� मािनसह�ले लेखाई 
िदएको बेहोरासमेतबाट समिथ�त भएको अव�थामा कुनै 
��य� �माण नभएकोले िनजलाई सफाइ िदन ु पद�छ 
भनी िनजको पनुरावेदन िजिकर र िनजका तफ� बाट 
उपि�थत कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । ��य� �माणको अभाव भए पिन 
प�रि�थितज�य �माणबाट यी �ितवादीको कत��यबाट 
सिुनता मगरको म�ृय ुभएको �मािणत भइरहेको दिेखदँा 
िनज �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा सजाय गन� 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उिचत नै 
देिखने ।

�ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� 
भएको छ । उ� १३(३) नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार 
िनज �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने 
देिख�छ । तर ��ततु वारदात मतृक र �ितवादीिबच 
झगडा ह�दँा घट्न गएको देिख�छ । यसका साथै सो 

वारदात घटाउनको लािग िनज �ितवादीले कुनै 
योजना बनाएको वा कुनै जोिखमी हातहितयार �योग 
गरकेोसमेत देिखदँैन । मतृक र �ितवादी �ीमान् �ीमती 
भएको, िनजह�को प�रवारको आिथ�क अव�था 
कमजोर रहेको र िनजह�को दा�प�य जीवनबाट २ 
जना स�तानको जायज�मसमेत भएको रहेछ । आमाको 
म�ृयपु�ात् यी �ितवादी �वयम् लामो समय कैदमा ब�दा 
िनजका आि�त स�तानको भिव�य पिन अ�यौलमा पन� 
जाने ह�दँा वारदात ह�दँाको प�रि�थितसमेतलाई िवचार 
गदा� िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. 
बमोिजम १० वष� कैद सजाय गदा� ऐनको उ�े�य पूरा 
ह�न जाने दिेखदँा पनुरावेदन अदालतले १० वष� कैद 
सजाय गन� जाहेर गरकेो रायसमेत िमलेको देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी राम मगरको कत��यबाट िनजक� 
�ीमती सिुनता मगरको म�ृय ुभएको पिु� भएको देिखदँा 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. को कसरुमा सोही नं. बमोिजम सजाय गन� 
गरकेो तनह� ँ िज�ला अदालतको फैसला उ�टी भई 
िनज �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम ऐ. 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को कसरुमा सोही 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई ��ततु 
वारदात ह�दँाको प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा� उ� 
सजाय चक� पन� जाने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद गन� उपय�ु देिखई 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०७२।२।१२ 
मा जाहेर गरकेो रायसिहतको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०३०६, कत��य 
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�यान, कुमार लामा िव. नेपाल सरकार
�माणको नकबजनी चोरी म�ुा र ��ततु 

म�ुामा िनज �ितवादीले गरकेो बयान बेहोराबाट नै 
िनज �ितवादी कुमार लामाले मतृकलाई कुटिपट गरी 
मारी िनजको साथबाट नगद �.९०,०००।- चोरी 
गरी लगेको त�य पिु� ह�न आएको देिख�छ । ��ततु 
म�ुामा ��य�दश� कोही रहेको नदेिखए तापिन 
घटना ह�दँाको अव�था, घटनाको कारण �ितवादीले  
गरकेो बयानसमेतका प�रि�थितज�य �माणबाट यी 
�ितवादीकै काय� कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको 
कुरालाई घटना �कृितबाट घटनाको िसलिसला 
�मब�तासमेतबाट समिथ�त भएको देिख�छ । सबै 
आपरािधक काय� ह�दँाको अव�थामा ��य�दश� 
नै ह�ने अिनवाय� रहदँैन । ��य�दश�को अभावमा 
िमिसल संल�न प�रि�थितज�य �माणह�को समिुचत 
मू�याङ्कन गरी िन�कष�मा प�ुन ु �यायोिचत ह�ने 
देिख�छ । ��तुत म�ुाको रोहमा घटनाको �कृित, 
अव�था �ितवादीले गरकेो बयानअनसुार घटना�थल 
�कृित, लास �कृितसमेतका िमिसल संल�न 
�माणह�को �मब�तासमेतबाट वारदात भएको र 
ियनै �ितवादीले उ� वारदात घटाएको भ�ने पिु� ह�न 
आएबाट िनजको सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. तथा ऐजनको चोरीको 
महलको  ५ नं. बमोिजमको कसरु भएको दिेखने ।

�ितवादीले मतृकलाई लात म�ुकासमेतले 
कुटिपट गरकेो देिखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को कसरुमा सोही 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
देिखयो । तर ��ततु वारदात घटाउन यी �ितवादीले 
कुनै जोिखमी हातहितयारको �योग गरकेा छैनन् । 
िनज �ितवादीको आिथ�क अव�था पिन कमजोर 
रहेकोले चोरी गन� �ममा वारदात घट्न गएको अव�था 
छ । वारदात ह�दँाको बखत यी �ितवादीको उमेर 
किललै देिख�छ । यस अव�थामा िनज �ितवादीलाई 

कानूनबमोिजम सजाय चक� पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय गन� गरी 
िज�ला अदालतले �य� गरकेो रायलाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पोखराको राय मनािसब नै देिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी कुमार लामाले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. र बमोिजमको 
कसरु गरकेोले सोही १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरी मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी �य� गरकेो रायसिहत र िनज �ितवादीले 
मतृकको ख�तीबाट �. ९०,०००।- चोरी गरकेो 
देिखदँा मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ५ नं. को कसरुमा 
ऐजनको १४(३) नं. बमोिजम दो�बर ४ मिहना कैद र 
�.१,८०,०००।- ज�रवाना भई सो ज�रवानाबापत 
कैद ह�ने तथा मतृकका हकवाला खलुी माग भई 
आएको बखत िबगो �. ९०,०००।- ऐजन १०(३) 
नं. बमोिजम �ितवादीबाट भराई पाउने गरी का�क� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७३।३।१४ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०७३-WO-१३२२, उ��ेषण / 
परमादेश, संजय यादवसमेत िव. िचतवन मेिडकल 
कलेज, भरतपुरसमेत

ि�भवुन िव�िव�ालय सङ्गठन तथा 
शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम 
१३६(ग) र  ऐ. िनयमावलीको िनयम १३६(घ) ले 
िदएको अिधकारको �योग गरी िव�ाप�रषदक्ो सिमित 
२०५० साल जे� १४ गते बसेको बैठकले २०५० 
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साल भा� १ गतेबाट अ�ययन गन� एम.िव.िव.एस.
का चौध� समूहबाट �थम फेजमा अ�यापन ह�ने सबै 
िवषयह� पास नगरी दो�ो फेजमा अ�ययन गन� निदने, 
�थम फेजका सबै िवषयह� दो�ो वष�मा ह�ने पिहलो 
िनयिमत परी�ाप�ात् अक� ३ पटकस�म पास गनु�पन� 
अिनवाय�ता रहने र यिद कसैले अक� ३ पटकस�म 
�थम फेजका िवषयको परी�ामा पिन अन�ुीण� भए 
�य�ता िव�ाथ�ह�को एम.िव.िव.एस. को भना� र� 
गरी काय��मबाट हटाउने िनण�य गरकेो देिख�छ । 
यसरी �थम फेज िनयिमत (पिहलो पटक) प�ात् अ� 
तीनपटक पूरक िदन पाइने तर �यसप�ात् नपाइने 
भ�ने कुरा सािँधकार िनकाय िव�ाप�रषद् को सिमितले 
िनण�य गरी सूचनामा �प� �पमा उ�लेख ग�रसकेको 
र िनवेदकह�ले िनयिमतप�ात् तीन पटक पनुः परी�ा 
िदई �यसमा समेत सफल भएको भ�ने नदेिखदँा सो 
आधारमा भएको उ� िनण�य र सूचना कानूनिवपरीत 
भएको भ�ने अव�था नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट 
िवप�ीह��ारा आ�नो कानूनी हक अिधकारको 
�ोतसमेत उ�लेख नगरी भना� र� गन� गरी 
िनवेदकह�को हक, िहत �ितकूल ह�ने गरी िमित 
२०७३।१०।२ र िमित २०७३।१२।२१ मा भएको 
प�ानसुारको िव�ा प�रषद् को ९२ औ ंबैठकको िनण�य 
नं. ४२७ र परी�ा स�चालन सिमितको �मशः ७३५ 
र ७६० औ ंबैठकको िनण�य र सोसगँ स�बि�धत काम 
कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
�रट िनवेदकह�को िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-१७०३, परमादशे, 

�वा��य तथा जनसं�या म��ालयसमेत िव. धुवतारा 
बा�तोलासमेत

नेपाल �वा��य सेवा िनयमाली, २०५५ 
को िनयम ७ सगँ स�बि�धत अनसूुची ३ मा आयवु�द 
समूहअ�तग�त िस.नं. १९ मा सात� तहको लािग 
"अिधकृत किवराज" भ�ने उ�लेख भएकोमा नेपाल 
�वा��य सेवा ऐन, २०५३ मा िमित २०६३।८।२२ 
मा भएको ते�ो संशोधनबाट उ� श�दह�लाई 
�पा�तरण गरी आयवु�द िचिक�सक भ�ने श�दह� 
रािखएको भ�ने देिख�छ । उ� िनयमालीको िनयम १५ 
मा अनसूुची ३ मा उि�लिखत समूह तथा उपसमूहको 
ख�ुला �ितयोिगताबाट पदपूित�  ग�रने पदका लािग 
�यूनतम यो�यता अनसूुची ६ बमोिजम र बढुवाका 
हकमा अनसूुची ७ मा उ�लेख भएबमोिजम ह�ने छ 
भ�ने �यव�था भएको पाइयो । उ� अनसूुची ६ को 
आयवु�द समूहअ�तग�त �मसं�या १८ मा अिधकृत 
सात� तहको लािग मा�यता �ा�त िश�ण सं�थाबाट 
आयवु�द िचिक�सामा �नातक उपािध भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । साथै नेपाल �वा��य सेवा ऐन, 
२०५३ को दफा ८ को उपदफा (१)(घ) मा सात� 
तहमा १०० �ितशत ख�ुला �ितयोिगताबाट पद 
पूित�  ग�रने �यव�था भएको दिेख�छ । यसबाट नेपाल 
�वा��य सेवा आयवु�द समूहको सात� तहमा �वेश गन� 
आयवु�द िचिक�सामा �नातकको यो�यता ह�न ुअिनवाय� 
देिख�छ । तर िनवेदकह�सगँ �य�तो शैि�क यो�यता 
रहेको भ�ने िनवेदन िजिकर भई सोको समथ�न ह�ने 
शैि�क यो�यताको �माणप� िनवेदनसाथ पेस गन� 
सकेको नपाइने ।

आम नाग�रकको �वा��यज�तो संवेदनशील 
िवषयसगँ स�बि�धत आयवु�द िचिक�सकको पद �ा�त 
गन� स�बि�धत िवषयको िनि�चत शैि�क यो�यता 
हािसल गरकेो ह�नै पद�छ । �य�तो यो�यता नै नभएका 
�यि�लाई िचिक�सकज�तो पदनाम िदने हो भने 
नाग�रकको �वा��यमािथ नै खेलवाड ह�न प�ुदछ । 
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जनु कुरा कानूनी र नैितक �ि�टकोणबाट समेत उिचत 
ह�न स�दनै । िनवेदकह�सगँ आयवु�द िचिक�सकको 
शैि�क यो�यता नै नभएको अव�थामा �तरविृ� ह�दँ ै
सात� तहमा पगेुको आधारबाट मा� �य�तो पदनाम 
िदन िम�ने आधार देिखन आएन । �तरविृ� र पदनाम 
फरकफरक कुरा भएको ह�दँा �तरविृ� ह�दँैमा पदनाम 
�ा�त गनु�पछ�  भ�न निम�ने भनी यस अदालतबाट 
ने.का.प.२०६९, िन.नं.८८१५, प�ृठ ६७३ मा 
िस�ा�त �ितपादन नै भएको देिखदँा यस अदालतबाट 
��यथ� िझकाउने आदशेमा �हण ग�रएको आधारसगँ 
असहमत ह�नपुन� कारण नदेिखने ।  

तसथ�, उि�लिखत त�यगत आधार र 
कानूनी �यव�थासमेतको िववेचनाबाट ��यथ� 
िनवेदकह�को आयवु�द िचिक�सकको लािग आव�यक 
पन� िनयमावली�ारा िनिद��ट �यूनतम शैि�क यो�यता 
नै रहेको नदेिखएको अव�थामा सात� तहमा �तरविृ� 
भएकै कारण उ� पदनाम �ा�त गन� नस�ने भई सो 
पदनाम िदई काममा लगाउन ु भनी परमादेश जारी 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६७।९।२८ को आदेश यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�त (ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८८१५, प.ृ ६७३) 
को �ितकूल भई �िुटपूण� दिेखन आएकाले सो आदेश 
बदर भई िवप�ी �रट िनवेदकह�को �रट िनवेदन नै 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
क��यटुर: संजय जैसवाल 
इित संवत् २०७४ साल काित�क २१ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-१४१७, कत��य 
�यान, राजाराम मुिखया िव. नेपाल सरकार

मतृकको शव परी�ण �ितवेदन (POST 
MORTEM REPORT) मा अ�य कुराका अित�र� 
rope mark with deep mark round the neck, 

no knot mark seen भ�नेसमेत उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यसका अित�र� मतृक बिबतादेवी स�ुने गरकेो 
घर कोठािभ� मेटािसड लेिखएको िवषािद पदाथ�को 
ब�ा १ थान केही मा�ामा िवषादी पदाथ�सिहत बरामद 
भएको भ�ने बरामदी तथा खानतलासी मचु�ुकाबाट 
देिखएको छ । के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशालाको 
परी�ण �ितवेदन हेदा� िभषेरा परी�णमा िवष 
नपाइएको भ�ने देिखए पिन घटना�थलबाट बरामद 
भएको मेटािसटको ब�ामा Organo-phosphorus 
insecticide पाइएको भ�नेसमेत उ�लेख गरकेो 
देिखएबाट मतृकको मखुबाट िवषको ग�ध आएको 
पिु� ह�न आएको र पनुरावेदक �ितवादी आफँैले पिन 
केही िवष खाएको मौकाको बयानमा उ�लेख गरकेो 
र अ�पतालमा िनजको उपचारसमेत भएको ख�ुन 
आएबाट साथै मतृकको मखुमा िफँज आएको भ�ने 
लास �कृित मचु�ुकाबाट दिेखएकोसमेतबाट िवष 
खवुाएको पिु� नभएको भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर त�यस�मत नभई अ�यथा दिेखन आयो । 
यसबाट मतृक बिबतादेवीको म�ृय ु�वाभािवक ढंगबाट 
कालगितले भएको भ�ने नदेिखई कत��यबाटै भएको 
देिखने ।

�ितवादी राजाराम मिुखयाले आफू 
वारदात िमित र समयमा घटना�थलमा नरही िमित 
२०७८।७।२० गते लहान गई ऐजन २४ गते मा� 
फक� आएको ह�दँा मतृकलाई मारकेो होइन भ�ने बेहोरा 
लेखाएको देिखए पिन सा�ी �माण पेस गरी सो त�य 
पिु� गराउन सकेको पाइदँनै । यसरी �माणबाट पिु� 
गन� नसकेको अ�य� �थानमा भएको भ�ने (Alibi) 
को िजिकरलाई मा�न िम�ने ि�थित नभएकोले 
िमिसल संल�न �माणह�बाट िनजको अनसु�धान 
अिधकारीसम�कै सािबती बयान समिथ�त भएको 
पाइएको ह�दँा ��ततु कसरु वारदातमा पनुरावेदक 
�ितवादीको संल�नता रहेको दिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य �माणको 
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िववेचनाबाट पनुरावेदक �ितवादी राजाराम मिुखयाले 
दाज ुिवदशेमा भएको मौका पारी आ�नो पाचँ मिहनाको 
गभ�वती भाउजू बिबतादवेीलाई पटकपटक यौन 
द�ुय�वहार गन� गरकेो र सो कुरा िनजले सासू, आ�नी 
आमा एवं िवदेशमा रहेको पितलगायतलाई भिनिदएका 
कारण िनजलाई मान� उ�े�यले घाटँीमा डोरीले कसी 
िवषसमेत खवुाई कत��य गरी मारकेो देिखदँा िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलका १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
सोही १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको स�ु िसराहा िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।२।२९ को फैसला सदर गन� गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७१।३।११ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर : दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १८ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-०१४०, हक कायम 
र.ैप.दता� नामसारी, िव�णुधर शमा� राजोपा�याय िव. 
रमादेवी राजोपा�यायसमेत

दाबीका ज�गाह� पनुरावेदक वादीका पित 
�ीपितधर राजोपा�यायसमेतका नाउकँो “ख” �ेणीको 
िबता�  ज�गा हो भ�ने देिख�छ । ज�गाधनीले “ख” �ेणीको 
िबता�  ज�गा दता�को लािग कारबाही चलाउन ु पन� 
समयाविधका स�ब�धमा िबता� उ�मूलन ऐन, २०१६ 
को दफा १२क मा कानूनी �यव�था हेदा� मूलतः “ख” 
�ेणीको िबता� ज�गा रकैर प�रणत गन� स�बि�धत 
िबता�वालले २०४९ साल आषाढ मसा�तअगावै 
िनवेदन िदई िनण�य भएको वा कारबाहीमा रहेको 
ह�नपुन� र �यसरी िनवेदन निदएकोमा सो अविधप�चात् 
िबता�वालाले दता� गराउन नपाउने भई ज�गा कमाउने 
�यि�ले मा� ऐनको दफा ७क बमोिजम दता� गराउन 

पाउने �प�ट उ�लेख भएको पाइने । 
पनुरावेदकले उ� ज�गा रकैर प�रणत 

गराउन २०४९ साल आषाढ मसा�तस�म िनवेदन 
िदएको भ�ने कुरा मालपोत काया�लयबाट �ा�त �माण 
िमिसल र जवाफबाट दिेखन आउदँनै । पनुरावेदक 
वादीका तफ� बाट मालपोत काया�लय चाबिहलमा िमित 
२०६१।११।२८ मा िदएको िनवदेनमा रकैर प�रणतका 
लािग िम.नं.१००, २०५२/५३ बाट िनवेदन िदई 
कारबाही चिलरहेकोमा उ� िमिसल फेला नपरकेो ह�दँा 
��ततु िनवेदनबाट रकैर प�रणत ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
उ�लेख गरकेो देिखयो । पनुरावेदक वादीले िदएको उ� 
िनवेदनमा पिन फेला नपरकेो भिनएको िम.नं.१०० 
को िनवेदन २०४९ साल आषाढ मसा�तअगावै 
िदएको हो भ�न सकेको पाइदैँन । �य�तै उ� ज�गा 
पनुरावेदक वादीका नाममा मा� रकैर प�रणत भएमा 
म�जरु छ भनी वादी तथा िनजका हकदारह� उमाधर 
राजोपा�यायसमेतले िमित २०६३।११।२५ मा िदएको 
िनवेदनमा पिन २०५२/०५३ सालमा रकैर प�रणत 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदई कारबाही चिलरहेको भ�ने 
उ�लेख गरकेो पाइएबाट हराएको भिनएको १०० नं. 
को िमिसल २०४९ साल आषाढ मसा�तभ�दा पिछको 
अथा�त् २०५२/०५३ सालको रहेछ भ�ने देिखने ।

“ख” �ेणीको िबता�वालसमेत रहेका यी 
पनुरावेदक वादीले कानूनले िनिद��ट गरकेो �यादिभ� 
उ� ज�गा दता� गराउन नसकेको भ�ने आधारमा दाबीको 
ज�गा सो ज�गा कमाउने मोहीका हकदारका नाममा 
दता� ह�ने ठहरी पनुरावेदक वादी पनुमाया �े�ठसमेत र 
�ितवादी ियनै वादी िव�णधुर राजोपा�यायसमेत भएको 
लगाउको दे.नं.०७२-CI-११०३ को हक कायम 
म�ुामा आज यसै इजलासबाट फैसला भएको अव�था 
रहेको ह�दँा दाबीको ज�गामा पनुरावेदक वादीको हक 
कायम ह�न नस�ने ।

उि�लिखत त�य �माण र कानूनी 
�यव�थासमेतको िववेिचत आधारमा िबता� उ�मूलन 
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ऐन, २०१६ को दफा १२क �ारा िनिद��ट �यादिभ� 
दाबीको ज�गा रकैर प�रणत ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदक 
वादीको िनवेदन पन� सकेको नदेिखएको भ�नेसमेत 
आधारमा वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।११।११ 
को फैसला मनािसब देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७४ साल पौष १८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं५

मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी कुमार र�ेमी, 
०७४-CR-०३७२, कत��य �यान, खड्ग भ�ने 
च�बहादरु ग�ुङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले आफूले गरकेो काय�बाट मािनस 
मला�ज�तो अव�था नभएको भ�ने नदेिखएको, कुनै 
काम गदा� केही भई मतृक �ेम भ�डारीको म�ृय ुभएको 
अव�था नदिेखएको र एउटा कामको लािग भनी 
उठाएकोमा मतृक �ेम भ�डारीलाई ला�न गई िनजको 
म�ृय ु भएको अव�था नदेिखई यी �ितवादीले �ेम 
भ�डारीलाई मान�को लािग नै भनी वारदात�थलबाट 
आ�नो घरमा गई ब�दकु �याई पनुः वारदात�थलमा 
आई �ेम भ�डारीलाई ब�दकुले हानेको देिखदँा िनज 
�ेम भ�डारीलाई मान� िनयत िथएन भ�ने अव�थासमेत 
नदेिखदँा ��ततु वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ र ६ नं. अ�तग�तको भिवत�यको वारदात 
नदेिखने । 

यसरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. तथा ६ नं. अनसुारको अव�था िव�मान नदेिखईँ 
��ततु म�ुामा �ितवादीले आ�नी बहुारीसगँ मतृकले 
शारी�रक स�ब�ध राखेको कारणले िनज मतृकलाई 

मान� मनसायले घरबाट ब�दकु लोड गरी �याएर 
ब�दकुज�तो जोिखमी हितयार �हार गरी मतृक �ेम 
भ�डारीको म�ृय ुपिु� ह�न आएबाट आ�नो मान� मनसाय 
नभएकोले भिवत�य कायम ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी र सो बेहोरा 
समिथ�त अदालतमा कमल भ�डारीले गरकेो बकप�, 
�ितवादी च�बहादरु ग�ुङको मौकाको बयान र 
अदालतको सािबती बयान, �ितवादीक� बहुारी िसज�ना 
तामाङको मौकाको कागज र अदालतसम�को बकप�, 
मौकामा कागज गन� �ितवादीका छोरा िदपक ग�ुङ र 
बरामदी मचु�ुकामा ब�ने कोिपला ग�ुङको मौकाको 
कागज र अदालतको बकप� तथा लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट �ितवादीले 
आ�नी बहुारी िसज�ना तामाङ र मतृक �ेम भ�डारीिबच 
शारी�रक स�ब�ध भएको देखेपिछ आ�नै घरबाट 
ब�दकु बोकेर गई करणी िलनिुदन ु गदा�कै अव�थामा 
ब�दकु �हार गरबेाट मतृक �ेम भ�डारीको म�ृय ुभएको 
देिखदँा िनज �ितवादीमा मान� मनसाय त�व (Mens 
Rea) िव�मान नभएको भनी भ�न सिकने अव�था 
पिन भएन । ब�दकुले हा�दा कुनै पिन �यि�लाइ� 
लागेपिछ �यसको �यान जान स�छ भ�ने कुरा एउटा 
Prudential Mind भएको सामा�य �यि�ले पिन थाहा 
पाउने िवषय हो । ��ततु म�ुामा आ�नी बहुारीसगँ 
मतृकले शारी�रक स�ब�ध रा�दै गरकेो अव�थामा 
देखेपिछ घरबैाट भ�वा ब�दकु िलएर आई सो ब�दकु 
हानी छरा� लागी मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने देिखदँा यी 
�ितवादीले मतृकलाई मान� नै मनसाय राखी ब�दकु 
�हार गरकेो भ�ने देिखने । �ितवादीले मान� िनयतबाट 
ब�दकु �हार गरबेाट मतृक �ेम भ�डारीको म�ृय ुभएको 
भ�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) नं. 
अनसुारको कसरु गरकेो भ�ने देिखने ।

वादीले दाबी िलएको मलुकु� ऐन, 
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�यानस�ब�धीको १३(१) नं. अ�ययन गदा�, “धार 
भएको वा नभएको जोिखमी हितयार गै�ले हानी, रोपी, 
घोची �यान मारमेा जितजना भई हितयार छाडेको 
छ, उित जना �यानमारा ठहछ�न् । सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गनु�पछ� " भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीअनसुार सजाय गन� गरी भएको 
फैसला िमलेको देिखन आयो । �ितवादी खड्ग भ�ने 
च�बहादर ग�ुङले मतृक �ेमबहादरु भ�डारीलाई 
कत��य गरी मारकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भनी िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याई स�ु धनकुटा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।१०।२० मा भएको फैसला सदर गन� गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िमित 
२०७४।२।२४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहन� ।

म�ुाको वारदातको �कृित हेदा� �ितवादीमा 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी र मनसाय तथा 
तयारीस�म नभएको, आ�नो छोरा िवदशे गए लग�ै 
बहुारी अक� �यि�सगँ राितको समयमा अनिुचत यौन 
स�पक�  गरी स�ब�ध राखेको प�रि�थितबाट आ�नो 
घरमा भएको ब�दकु िझक� फायर गदा� ब�दकुमा 
लोड गरी राखेको छरा� ला�न गई सोही चोटबाट नै 
मतृकको म�ृय ु भएको प�रि�थित र अव�थासमेतका 
आधारमा �ितवादी खड्ग भ�ने च�बहादरु ग�ुङलाई 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएकाले 
िनज �ितवादी खड्ग भ�ने च�बहादरु ग�ुङलाई 
१२(बा�) वष� कैद सजाय गदा�समेत �यायको मकसद 
पूरा ह�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
१२ (बा�) वष� कैद सजाय गन� गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, धनकुटा इजलासले �य� गरकेो रायसमेत 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः �वुबहादरु कँुवर
क��यटुर: समी नेपाली
इित सवंत् २०७६ साल काित�क २४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.६

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७०-CR-१५९६, थनुवुा भागेको, 
�ेमबहादरु अिधकारी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले आ�नो ज�मिमित स�ब�धमा 
वारदात ह�नभु�दा अगािड नै ज�मिमित उ�लेख 
भएको कुनै �माण पेस गन� सकेको देिखदँनै । इलाम 
नगरपािलकाबाट जारी भएको ज�मदता� वारदात 
घिटसकेपिछ मा� दता�  ह�न आएको देिख�छ । 
िव�ालयबाट �ा� प�मा समेत �ितवादीले िव�ालयमा 
ज�मदता� �माण प� भना�  ह�दँाको समयमा पेस नगरकेो 
र वारदात घिटसकेपिछ मा� िनवेदन िदएर िसफा�रस 
बनाउन लगाएको दिेखन आउछँ । इलाम िज�ला 
अ�पतालबाट �ा� प� हेदा�समेत िनज �ितवादीको 
उमेर १५ देिख १७ वष�को देिखन आएबाट िनज 
नाबािलग नै ह�न भनी यिकनसाथ भ�न सिकने अव�था 
देिखदँनै । �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा� आफू १६ वष� भएको भनी उ�लेख 
गरकेो र नाबािलग रहेको भनी उ�लेख गरकेोसमेत 
देिखदँनै । यसबाट �ितवादीले आफू नाबािलग भएको 
भनी िलएको िजिकर �प� र व�तिुन� �माणबाट पिु� 
ह�न आएन । अदालतमा आफू नाबािलग भएको िजिकर 
िलने प�ले नै सोको �माण प�ुयाउनपुन�मा �ितवादीले 
सोअनसुारको खि�बर �माण प�ुयाउन नसकेकोले िनज 
नाबािलग रहेको मा�न िमलेन । �ितवादी नाबािलग 
रहेको नदिेखएको अव�थामा नाबािलग भएकोले कैदमा 
रा�न निम�ने र कैदबाट भागेकोमा थप सजायसमेत 
गन� निम�ने भ�ने पनुरावेदन िजिकरसमेत प�ुन स�ने 
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देिखन नआउने ।
�ितवादी �ेमबहादरु अिधकारीलाई पनुरावेदन 

अदालत इलामबाट चौपाया चोरीमा १ मिहना कैद र 
�.२५,०००/- ज�रवाना तथा गौवधतफ�  ६ वष� कैद 
सजाय भई उ� फैसला अि�तम रहेको देिखएबाट 
िनजलाई मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
४१ नं. बमोिजम ठुलो हदस�मको कैद वष� ६ ह�ने 
देिखयो । �ितवादी िमित २०६९/५/५ देिख थुनामा 
रहेकोमा िमित २०६९/८/१० गते राित थनुाबाट भागी 
ऐ. ११ गते पनु: प�ाउ परकेो भ�ने देिख�छ । �ितवादी 
थुनाबाट भा�नअुगािड ३ मिहना ५ िदन कैद बसेको 
देिख�छ भने िनजले बाकँ� कैद अविध ५ वष� ८ मिहना 
२५ िदन कैद भ�ुानी ह�न बाकँ� रहेको देिख�छ । िनज 
कैदमा रहेको अव�थामा भागेकोले िनजलाई कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा ४ को कसरुमा दफा २४(४) 
र (५) बमोिजम थप ३ वष� कैद सजाय ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट फैसला भएको देिखने ।

कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(५) 
अनसुार िनज �ितवादीलाई सजाय गदा� कैदको उप�लो 
हद ६ वष�को सवाई अथा�त् १ वष� ६ मिहनासिहत 
ज�मा ७ वष� ६ मिहनाभ�दा बढी सजाय गन� िम�ने 
देिखदँैन । यस आधारमा कैदबाट भागेकोमा 
�ितवादीलाई थप १ वष� ६ मिहना मा� सजाय गनु�पन� 
देिखन आउछँ । पनुरावेदन अदालतबाट �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, चौपाया महलको ११ नं. बमोिजमको 
कसरुमा कैदको उप�लो हद १२ वष� मानी कैदबाट 
भागेकोतफ�  थप ३ वष� कैद सजाय गरकेो िमलेको 
नदेिखने ।  

तसथ�, िववेिचत आधार, �माण तथा 
कानूनबमोिजम पनुरावेदन अदालत इलामबाट 
�ितवादी �ेमबहादरु अिधकारीलाई मलुकु� ऐन, 
चौपायाको महलको ११ नं. बमोिजमको सजायमा 
कैद हद १२ वष� मानी कारागार ऐन, २०१९ को 
दफा २४(४) र (५) अनसुार थप ३ वष� कैद सजाय 

गरकेो िमित २०७०/१०/२० को फैसला सो हदस�म 
निमलेको ह�दँा केही उ�टी भई िनज �ितवादी �ेमबहादरु 
अिधकारीलाई मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको १३ नं. 
बमोिजमको सजायमा कैद हद ६ वष� मानी कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा २४(४) र (५) अनसुार थप १ 
वष� ६ मिहना मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद आचाय� 
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास नं.७

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�तान, ०७५-RC-००१७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. ब�ु लो�चन

�माण ऐन, २०३१ को दफा ९ ले म�ुामा 
कुनै प�ले �य� गरकेा कुनै कुरा िनजका िव�� 
�माणमा िलन ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो छ । 
�ितवादीले अदालतमा समेत सालको िचप�टले बाबकुो 
टाउकोमा िहका�एकोले म�ृय ु भएको �वीकार गरकेो 
छ । �ितवादीको सािबती बयान घटना�थल लासजाचँ 
मचु�ुका र पो�माट�म �रपोट� , मौकाको िकटानी जाहेरी 
दखा��त र सोबमोिजम जाहेरवालाको अदालतमा भएको 
बकप�बाट समिथ�त भएकोले वारदातमा �ितवादीको 
सलं�नता र िनजका काय�, कारणबाट मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने कुरामा थप िववेचना ग�ररहन ु परने । 
अदालतमा �य� गरकेा कुरा िनजका िव�� �माणमा 
िलन िम�ने देिखने । 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. ले कानूनबमोिजम बाहेक कसैले कुनै मािनसको 
�यान मान�, मान� लगाउन, मान�को उ�ोग गनु�  ह�दँनै 
भ�ने उ�लेख गरकेो छ । गैरकानूनी ढङ्गबाट �यान 
मान� काय� कानूनले िनषेध गरकेोले िनषेिधत काय� गर े
अपराध कायम भई कानूनबमोिजम सजाय ह��छ । 
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सोही महलको १३(३) नं. मा लाठा ढुङ्गा र साधारण 
सानाितना हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा 
अ� �यान मन� गै� कुरा गदा� �यान मरमेा एकैजनाले 
मा� सो काम गरी �यान मारमेा सोही एकजना र 
धेरजैनाको ह�ल भई मारमेा यसैले मारकेो वा यसैको 
चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट दिेखन ठहन� आएमा 
सोही मािनस म�ुय �यानमारा ठहछ�  । �य�तालाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  । सोबाहेक अ�लाई र 
यसैले मारकेो वा यसैको चोटले मरकेो भ�ने कुरा सो 
हातहितयार छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट दिेखने 
ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद गनु�पछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था छ । सािबक मलुकु� ऐन, २०२० खारजे भई 
िमित २०७५।५।१ बाट लाग ुभएको मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै 
कसरुबापत सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय गदा� सव��व 
ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन” भनी उ�लेख गरकेो र 
सोही ऐनको प�र�छेद १२ को �यानस�ब�धी कसरुमा 
सव��व गन� �यव�था रहे भएको नदिेखदँा �ितवादीलाई 
सव��व गन� निम�ने । 

मतृक ितथ�बहादरु लो�चन र �ितवादी ब�ु 
लो�चन बाब ु छोरा नाताका देिख�छन् । छोरा काम 
नगरी िब�ेको कुरामा बाबलेु गाली गरकेो अव�थामा 
भनाभन वादिववाद भई कुटिपटको अव�थास�म पगेुको 
देिख�छ । घटना ह�दँाका अव�थामा मतृक, �ितवादी 
दवुैले र�सी सेवन गरकेो भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखन आएको छ । घटना�थल 
लासजाचँ मचु�ुकाबाट मतृक शरीरको टाउकोमा चोट 
रहेको र नाक र मखुबाट रगत िन�केको, कपालमा 
रगत र अनहुारमा िगदी जमेको भ�ने दिेखएको 
छ ।  वारदात�थलबाट सालको िचप�ट बरामद भएको 
छ । बरामद दशी सनाखत गरी अिभयोग दाबीको कसरु 
गरकेो भनी �ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत 
सािबती बयान गरकेो देिख�छ । पो�माट�म �रपोट�मा 

Cause of death : Head injury following 
physical assault भ�ने दिेख�छ । �ितवादीले 
मतृकको टाउकोको सालको िचप�टले पटकपटक नाक 
र मखुबाट रगत र टाउकोबाट िगदीसमेत िनि�कने गरी 
�हार गरकेो र सोही चोटका कारणले मतृकको म�ृय ु
ह�न गएको पिु� भएको देिखने ।

अतः �ितवादी ब�ु लो�चनलाई सािबक 
मलुकु� ऐन, २०२० �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७३।१०।३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ठहछ�  । सािबक मलुकु� ऐन, २०२० 
खारजे भई िमित २०७५।५।१ बाट लाग ु भएको 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) र 
सोही ऐनको प�र�छेद १२ को �यानस�ब�धी कसरुमा 
सव��व गन� �यव�था रहे भएको नदेिखदँा �ितवादीलाई 
सव��व गन� निम�ने ।

अब �ितवादीलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
१२ वष� कैद गन� राय कायम गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको राय स�ब�धमा हेदा� घरको काम नगरी िब�ेर 
िहडेँको भ�ने स�ब�धमा बाब,ु छोरािबच िववाद भएको 
घटना प�रि�थित देिख�छ । तथािप उ� समयमा मतृक 
र �ितवादी दवुैले मादक पदाथ� सेवन गरकेो भ�ने 
देिखएको छ । आफूलाई गाली गरकेो कारणबाट �रस 
उठेको, भनाभन िववाद ह�दँा बाबलेु िहका�उन �याएको 
सालको िचप�टले नै बाबलुाई पटकपटक �हार गरकेो 
भ�ने देिखन आएको छ । बाबकैु कारण आ�नी �ीमती 
पोइल गएको भ�ने �ितवादीको अदालतको बयानबाट 
देिखन आएको छ । मतृक �ितवादी रहे बसेकै घरमा 
साझँको समयमा वारदात भएको देिख�छ । बाटो 
ग�डा छेक� थुनी एका�त�थानमा वारदात भएको 
भ�ने देिखदँनै । पूव�योजना र तयारीका साथ घटना 
घटाएको भ�ने पिन दिेखएको छैन । वारदातमा जोिखमी 
हातहितयारको �योग नभई घरायसी काममा �योग 
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ह�ने वारदात�थलमै रहेको दाउराको �योग भएको 
देिख�छ । घटनाको वा�तिवकता दसा�ई �ितवादीले 
अदालतमा समेत सािबती भई �याियक �ि�यामा 
सहयोग प�ुयाएको र आफूलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु र उ�च 
अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदनसमेत नगरी बसेको 
देिखने ।

सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.  "...
कसरुदारलाई ऐनबमोिजमको सजाय िददँा चक� ह�ने 
भई घटी सजाय ह�नपुन� िच�ले देखेमा ऐनले गनु�पन� 
सजाय ठहराई आ�ना िच�ले देखेको कारणसिहतको 
खलुासा राय पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु�  
ह��छ । अि�तम िनण�य िदनेले पिन �य�तो देखेमा 
ऐनले ह�ने सजायमा घटाई तो�न ह��छ" भ�ने िववादमा 
�यायकता�को �विववेक�य अिधकारको �यव�था गरकेो 
देिखयो । पीडकलाई अि�तम सजाय िनधा�रण गदा� 
�याियक मन �योग गरी �यायोिचत सजाय गनु�  उपय�ु 
ह�ने ह��छ । घटनाको �कृित, कसरुदारले कसरु गदा�को 
अव�था र प�रि�थितलाई मनन गदा� ठहरबेमोिजम 
सजाय गदा� चक� पन� भई त�कालीन उ�च अदालत 
पाटनबाट �य� भएको राय घटना प�रि�थितअनकूुल 
भएको नदेिखदँा सो रायलाई समथ�न गन� निमली सािबक 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �ितवादीलाई १० 
(दश) वष� कैदको सजाय गनु�  मनािसब दिेखने । 

अतः घटनाको �कृित, कसरुदारले 
कसरु गदा�को अव�था र प�रि�थितलाई मनन गदा� 
ठहरबेमोिजम सजाय गदा� चक� पन� भई त�कालीन 
उ�च अदालत पाटनबाट �य� भएको राय घटना 
प�रि�थितअनकूुल भएको देिखदँा सािबक मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं बमोिजम �ितवादीलाई १० (दश) वष� 
कैदको सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी 
क��यटुर: देवीमाया खितवडा (दिेवना) 
इित संवत् २०७६ साल भदौ १३ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WO-०३१५, उ��ेषण / 
परमादेश, मोना गौचन शेरचन िव. �कमणी �े�समेत

वादी �कमणी �े�ले �ितवादी मोना 
गौचन शेरचनको िव��मा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा लेनदेन म�ुा दायर गरकेोमा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।३।१४ मा 
फैसला भई सो फैसलाउपर पनुरावेदन पद� यस 
अदालतबाट िमित २०७२।३।३१ मा वादीले सावँा 
�.३०,००,०००।- र भ�रभराउ ह�दँास�मको �याज 
र कोट� िफसमेत �ितवादीबाट भ�रपाउने ठहछ�  भनी 
फैसला भएको देिख�छ । सो फैसलाअनसुारको िबगो 
भराइपाउ ँ भनी ऋणी मोना गौचन शेरचनको नाउकँो 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� म.न.पा. वडा नं.१३ को 
िक.नं.६१ �े�फल २१७.८० व.िम. ज�गा र सोमा 
बनेको घरसमेत जायजेथा देखाई वादी �कमणी 
�े�ले िमित २०७२।६।२१ मा दरखा�त िदएको 
देिख�छ । सो िक.नं.६१ को ज�गाको िमित २०७३।३।८ 
मा काठमाड� िज�ला अदालतबाट जायजत मचु�ुका 
भएउपर परकेो ऋणीको िनवेदनमा उ�च अदालत 
पाटनबाट समेत िमित २०७३।१०।२० मा आदेश भई 
सो जायजात मचु�ुका सदर भएको देिखने ।

लेनदेन म�ुामा रो�का रहेको िक.नं.६१ 
को घर ज�गाबाट नै िबगो भ�रभराउको कारबाही 
ग�रपाउ ँभनी दरखा�त परअेनसुार उ� घर ज�गाको 
िमित २०७३।३।८ मा जायजत मचु�ुका भई िमित 
२०७३।१२।२ मा प�चकृते मू�याङ्कन गरी िमित 
२०७४।१।२५ मा िललाम बढाबढ ह�ने गरी िललामीको 
सूचना �काशन गरकेो दिेख�छ । सो प�चकृते 
मू�याङ्कन बदर ग�रपाउ ँभनी �ितवादी मोना गौचन 
शेरचनले िमित २०७४।१।१४ मा िदएको िनवेदनमा 
अगािड भएको प�चकृते मू�याङ्कन मचु�ुका बदर गरी 
िनवेदक �ितवादीलाई समेत रोहवरमा राखी प�चकृते 
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मू�याङ्कन गरी काया��वयन गनु�  भनी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।१२।३० मा आदेश 
भएको देिखने । 

वादी िवनोना शेरचनले उमेश शेरचनसमेतको 
िव��मा दायर गरकेो म�ुा नं. ०७४-CP-३०९६ को 
अंश म�ुामा काठमाड� िज�ला, काठमाड� म.न.पा. वडा 
नं.१३ िक.नं.६१ �े�फल २१७.८० व.िम. घर ज�गा 
वादीको हकमा ४ भागको १ भाग रो�का रा�ने गरी 
िमित २०७५।१।७ मा आदेश भइरहेको स�दभ�मा पिछ 
ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा दाबीको घर ज�गा िललाम 
भई गएको अव�थामा वादीको अंशज�तो नैसिग�क 
हकमा आघात पन� स�ने त�यलाई म�यनजर गरी 
��ततु अशं म�ुालाई �ाथिमकतामा राखी यी िनवेदक 
वादीको अंश हकका स�दभ�मा कुनै असर नपन� गरी 
फैसला काया��वयन गनु�  �यायका �ि�कोणबाट उपय�ु 
ह�ने देिखएकोले यो आदेश गरी िदएको छ । अ�मा 
कानूनबमोिजम गनु�  भनी तहिसल शाखामा लेखी 
पठाउन ु भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।२।२५ मा आदेश भएको देिखने ।

लेनदने म�ुामा रो�का रहेको जेथाबाट नै िबगो 
असलुउपर गन� वादीले माग गरकेो देिख�छ । ऋणीले 
िस�धपुा�चोक िज�लाअ�तग�त रहेको ज�गाबाट िबगो 
भरी पाउने कारबाही अिघ बढाइपाउ ँ भनी िनवेदन 
िदए पिन वादीले सोअनसुार गन� म�जरु नगरी लेनदेन 
म�ुामा रो�का रहेकै िक.नं.६१ को घर ज�गाबाट नै 
िबगो भ�रपाउ ँभनी माग गरकेो भ�ने काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७५।३।१५ को आदेशबाट 
देिखने ।

लेनदने म�ुाको वादी �कमणी �े�ले 
सव��च अदालतबाट िमित ०७२।३।३१ मा अि�तम 
फैसला भएप�ात् िक.नं. ६१ को घर ज�गाबाट िबगो 
रकम भराइपाउ ँ भनी िमित २०७२।६।२१ मा िबगो 
भ�रपाउमँा िनवेदन िदई लेनदेन म�ुाको फैसला 
काया��वयन गन� काय� अिघ बिढसकेको अव�थामा सो 

काय�लाई �भािवत पान� गरी यी िनवेदक मोना गौचन 
शेरचनसमेत �ितवादी र िवनोना शेरचनको िबचमा अंश 
म�ुा चलेको र ऋण िलदँा सबै प�रवार एकासगोलमा 
रहे बसेको भ�ने देिख�छ । लेनदेन म�ुको िबगोस�ब�धी 
कारबाहीमा कुनै कानूनी �िुट रहे भएको भ�नेसमेत 
नदिेखएको अव�थामा पिछ चलेको अंश म�ुाको काम 
कारबाहीले िबगो म�ुाको फैसला काया��वयनको ऋण र 
िबगो असलुउपर गन� काय�लाई िवनाकारण ह�त�ेप गन� 
िम�ने दिेखदँैन । साथै िक.नं. ६१ को घर ज�गाम�ये ४ 
भागको १ भागलाई असर नपन� गरी लेनदेन म�ुाको 
फैसला काया��वयन गनु�  भनी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७५।३।१५ मा आदेश भएको 
पिन देिखयो । अंिशयारको अंश हक सरुि�त राखी 
लेनदेनको िबगो भराउनेतफ�  कारबाही गनु�  भनी आदेश 
भएको ह�दँा अंिशयारको अशं हकमा असर पन� गएको 
भ�नेसमेत देिखन नआउने ।

तसथ�ः िववेिचत आधार कारणह�समेतबाट 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७५।२।२५ को 
आदशेअनसुार िबगोमा कारबाही चलेको िक.नं. ६१ को 
घर ज�गाम�ये ४ भागको १ भागलाई कुनै असर नपन� 
गरी फैसला काया��वयन गनु�  भनी ��ट आदेश भएकै 
देिखदँा उ� आदेशअनसुारकै आदेश काया��वयन 
गनु�  भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।३।१५ मा भएको आदेश िमलेको देिखदँा 
प�रवत�न गनु�  परने भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७५।५।१४ मा भएको आदशे कानूनिवपरीतको 
नदिेखएको अव�थामा उ� आदेशले िनवेदकको हक 
अिधकारमा आघात पगेुको भ�न िमलेन । ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई 
इित सवंत् २०७६ साल काित�क २४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०६७-CI-०५१२, गैरकानूनी 
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काम कारबाही बदर गरी सेयर सद�यता यथावत् 
कायम रािखपाऊँ, द पायिनयर सेके�डरी इङ्गिलस 
बोिड�ङ �कुल �यव�थापन सिमित सनुवल गा.िव.स. 
वा.नं. १ नवलपरासीसमेत िव. ल�मी पोखरलेसमेत

क�पनी ऐनले क�पनीको सेयर ख�रद 
िब��स�ब�धी गरकेो �यव�था हेदा� दफा ४२ मा क�पनी 
ऐन, २०६३ क�पनीको �ब�धप� र िनयमावलीको 
अधीनमा रही क�पनीको सेयर चल स�पि�सरह िब�� 
गन� र िधतो ब�धक रा�न सिकने छ । सेयर ख�रद िब�� 
भएकोमा सेयर ख�रद गन� �यि�ले दािखल खारजेको 
लािग क�पनी रिज��ारको काया�लयमा तोिकएको 
ढाचँामा ला�ने द�तरुसिहत आव�यक कागजात 
राखी िनवेदन िदनपुन� ह��छ । यसरी िनवेदन परपेिछ 
क�पनी रिज��ारको काया�लयले सािबक सेयरधनीको 
नाम क�ा गरी ख�रद गन�को नाममा दता� ह�ने ह��छ । 
�चिलत कानूनमा ग�रएको �यव�थाअनसुार सेयरमा 
कुनै �यि�को हक कायम ह�न आएमा सोबमोिजम 
सेयरधनीको नाममा दा.खा. नामसारी दता� ह�ने ।

क�पनीले आ�नो सेयर आफँै ख�रद (बाइ 
�याक) गन� वा जमानतमा राखी ऋण िदन नह�ने 
�यव�था क�पनी ऐनले गरकेो छ । लाभांशको �पमा 
िवतरण ह�न स�ने सि�चत मनुाफाको रकमबाट 
क�पनीले सेयर आफँै ख�रद गन� स�छ । आ�नो सेयर 
आफँै ख�रद गन� स�ने �यव�था स�बि�धत क�पनीको 
िनयमावलीमा भएको भए र क�पनीले सेयर ख�रद 
गन�स�ब�धी िवशेष ��ताव साधारण सभाबाट पा�रत 
भएमा �चिलत कानूनको �ितकूल नह�ने गरी आ�नो 
सेयर आफँै ख�रद गन� स�ने ह��छ । यसरी ख�रद भएमा 
सोको जानकारी क�पनी रिज��ारको काया�लयलाई 
िदनपुन� ह��छ । �ाइभेट क�पनीह�ले आ�नो सेयर 
तथा िडवे�चर ख�ुला �पमा िब�� गन� िम�दैन । 
क�पनीको �ब�धप�, िनयमावली वा सव�स�मत 
स�झौतामा �यव�था ग�रएका काय�िविध पूरा नगरी 
�ाइभेट क�पनीले आ�नो िधतोप� सेयरधनीह�बाहेक 

अ�य �यि�लाई िधतो ब�धक राखी वा कुनै िकिसमले 
हक छाडी िदन ह�दँनै । क�पनीको सेयर ख�रद तथा 
ह�ता�तरणस�ब�धी कुरा क�पनीको �ब�धप�मा 
खलेुको ह�नपुन� ।

क�पनीको �ब�धप�को दफा ६ मा यो 
�ाइभेट क�पनी भएकोले क�पनीको सेयर िब�� र 
ह�ता�तरण पि�लकका लािग ख�ुला ग�रने छैन । सेयर 
ख�रद िब�� स�ब�धमा सेयरहो�डरम�ये आपसमा 
ख�रद िब�� गन� भए स�चालक सिमितको �वीकृत 
िलनपुछ�  । सेयरहो�डरले क�पनीको सेयरहो�डरबाहेक 
अ�य� िब�� गनु�पर ेसाधारण सभाको सद�य सं�याको 
बह�मतको �वीकृत अिनवाय� िलनपुन� ह��छ, क�पनीको 
सेयर ख�रद गन� चाहने �यि�ले ऐनले तोकेको ढाचँामा 
आफूले िलन चाहेको सेयरको सयकडा १०% 
पे�क�सिहत स�चालकसम� िनवेदन िदनपुन� भ�ने 
देिखयो । द पायिनयर इङ्गिलस बोिड�ङ �कुल �ा.िल. 
िनयमावलीको िनयम ९ मा सेयरको ह�ता�तरणस�ब�धी 
�यव�थालाई हेदा� क�पनीको सेयरधनीले आ�नो सेयर 
क�पनीसगँ ख�रद गरकेो ५ वष�स�म िब�� ह�ता�तरण 
गन� नपाउने र ५ वष�पिछ अक� �यि�लाई िब�� वा 
हक ह�ता�तरण गन� चाहेमा सेयर ख�रद गन� �यि�ले 
सेयरको दा.खा.को लािग तोिकएको ढाचँामा तोिकएको 
द�तरु स�बि�धत कागजात र सेयरको �माणप�सिहत 
क�पनी रिज��ारको काया�लयमा िनवेदन िदनपुन� र 
क�पनी रिज��ारको काया�लयले सािबक सेयरवालाको 
नाम क�ी गरी ख�रदकता� सेयरवालाको नाम दता� गन� 
भ�ने देिखने ।

क�पनीको �ब�धप� र िनयमावली क�पनी 
र सेयरधनीलाई ब�धनकारी ह��छ । क�पनीको सेयर 
िब�� िवतरण हक ह�ता�तरण स�ब�धमा �चिलत ऐन, 
�ब�धप� र िनयमावलीले �यव�था ग�रएका �ि�याह� 
अिनवाय� �पमा पालना गनु�पन� कुरामा िववाद ह�न 
स�दनै । उि�लिखत कानूनी �ि�या नप�ुयाई केबल 
िनवेदकह�ले सेयर िफता� पाउ ँभनी िदएको िनवेदनको 
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आधारमा िवप�ी क�पनीले सद�यको सेयर िफता�  गन� 
िनण�य गरी आ�नै िज�मा रा�न स�ने क�पनी ऐनमा 
�यव�था गरकेो नपाइने ।

कानूनले तोकेको प�रिधिभ� रही कारोबार 
गनु�पन�मा कानूनको �ितकूल सेयर िफता�  ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन परकेो अव�थामा िनवेदन दाबी 
कानूनअनकूुलको छ, छैन सोसमेत हेनु�पन� ह��छ । 
िनवेदन िदएको भ�ने आधारमा सेयर िफता�को िनण�य 
भएको छ, िवशेष बैठकको िनण�यप�ात् साधारण 
सभाले अनमुोदन गनु�अगावै िनवेदकह�ले सेयर 
िफता� नगरी यथाि�थितमा रहन पाउ ँ भनी िनवेदन 
िदएकोसमेत देिख�छ । कानूनको �ि�या नप�ुयाई 
क�पनी ऐनिवपरीत िनवेदकका सेयरह�को स�ब�धमा 
गरकेा िवप�ी क�पनीको साधारण सभाको िनण�य र 
प�ाचार कानूनबमोिजमको देिखन आएन । यी िनण�यले 
कानूनी मा�यता पाउने देिखदैँन । जबस�म सेयरधनीले 
क�पनी ऐनबमोिजम सेयर ख�रद िब��को काय� �ार�भ 
गरी कारबाही ह�दैँन, सेयर क�पनी आफँैले ख�रद गन�, 
िज�मा िलने ज�ता काय� कानूनले अिधकार िदएको 
नदिखने ।

अतः िनवेदकह�को सेयर यथाि�थितमा 
नै पूव�वत् �पमा रहेको देिख�छ । क�पनीको 
िनण�यबमोिजम रीतपूव�क क�पनी रिज��ारको 
काया�लयबाट अ�ाविधक ह�ता�तरण भएको नह�दँा 
िनवेदकह� िवप�ी क�पनीकै सं�थापक सेयरधनीकै 
हैिसयतमा रही काम कारबाही गन� पाउने नै दिखदँा 
 क�पनीबाट भए गरकेा उ� गैरकानूनी काम कारबाही 
बदर गरी िनवेदकह� िवप�ी क�पनीको सं�थापक 
सेयरधनीमा यथावत् कायम रहने ठह�याएको स�ु 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६७।१।८ को 
फैसला िमलेकै देिखने ।

क�पनी स�चालन �यव�थापनको काय� 
क�पनी ऐनबमोिजम नै ह�ने ह��छ । क�पनीमा सेयर 
सद�य, स�चालक सिमित, स�चालक �ब�धक 

रहने भए पिन सबैको अलगअलग भूिमका र दािय�व 
ह��छ । क�पनीको स�चालक सिमित क�पनीको साधारण 
सभाबाट िनयमावलीमा �यव�था भएबमोिजम िनयिु� 
ह�ने र क�पनी ऐन, िनयमावलीमा लेिखएका कुराह� र 
साधारण सभाको िनण�यको अधीनमा रही क�पनीको 
कारोबारको �यव�थापन स�चालनमा सि�य ह��छ । 
सेयर सद�यह� क�पनीमा पुजँी लगानी गन�, साधारण 
सभामाफ� त स�चालक र पदािधकारीह�लाई िनय��ण 
िनद�शन गन� ह��छन् । िनवेदकह� क�पनीको सं�थापक 
सेयर सद�य मा� रहेका दिेखएको अव�थामा 
स�ंथापक सेयरधनीको हैिसयतबाट िनवेदकलाई सो 
क�पनीमा सहभागी गराउनेस�म उ�लेख ह�नपुन�मा 
स�चालन �यव�थापनलगायतका काम कारबाहीमा 
सहभागी गराउने भनी उ�लेख भएको पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी ह�ने ।

अतः िनवेदकह�को िवप�ी क�पनीमा रहेको 
सेयर िफता� गन� र िफता� नलगेस�म क�पनीकै िज�मामा 
रा�ने गरी क�पनीले गरकेो िनण�य क�पनी ऐन, क�पनीको 
�ब�धप�, िनयमावलीिवपरीतको देिखदँा उ� 
गैरकानूनी काम कारबाही बदर गरी िनवेदकह� िवप�ी 
क�पनीको सं�थापक सेयरधनीमा यथावत् कायम रही 
िनवेदकह� क�पनीको स�ंथापक सेयर सद�यस�म 
रहेको ह�दँा स�चालन �यव�थापनलगायतका काम 
कारबाहीमा सहभागी गराउने भनी उ�लेख भएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६७।१।८ को 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदिखदँा केही उ�टी भई 
िनवेदकह� िवप�ी क�पनीको स�ंथापक सेयरधनीमा 
यथावत् रही सेयर सद�यस�म रहने ठहछ�  । क�पनीकै 
िनण�य यथावत् कायम ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी 
क��यटुर: संजय जैसवाल 
इित संवत् २०७६ साल भा� ९ गते रोज २ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०६८-CI-०९१९, ०९७७, 
धम�प�ुको िलखत बदर, स�ये�� �साद चौहान िव. 
राम�साद महतो चाइ, रामलखन महतो चाइ िव. 
राम�साद महतो चाइ

धम�प�ुको िलखत िमित २०५७।११।२६ मा 
पा�रत भएको देिख�छ । �चिलत मलुकु� ऐन, धम�प�ुको 
महलको १३ नं. मा ऐनले रा�न नह�ने धम�पु� राखेको 
कुरामा थाहा पाएको िमितले २ वष�िभ� नालेस 
निदए ला�न स�दैन भ�ने �यव�था गरकेो छ । वादीले 
आफू �व. दखुी महतोको धम�प�ु रहेको भनी िमित 
२०५७।११।१६ मा पा�रत भएको धम�प�ुको िलखत 
पेस गरी िमित २०६५।७।१२ मा परलोक भएका काका 
दखुी महतोको हकमा िमित २०६६।४।१ मा म�ुा सकार 
गरपेिछ सो कुराको थाहा जानकारी ह�न आएकोले 
िलखतको न�कल २०६६।४।२५ मा िलई थाहा 
पाएकोले िफराद िलई आएको छु भनी २०६६।४।२६ 
मा ��ततु म�ुाको िफराद गरकेो देिख�छ । वादीलाई 
धम�प�ुको िलखत पा�रत भएको पिहले नै जानकारी 
िथयो भनी �ितवादीह�ले िजिकर िलई सो कुराको 
पिु� ह�ने कुनै �माण पेस गरकेो देिखदँैन । धम�प�ुको 
िलखत पा�रत भएको कुराको जानकारी ह�न आएको 
िमितले कानूनको �यादिभ�ै वादीको िफराद परकेो 
देिखदँा हद�याद नाघी दायर भएको िफराद खारजे 
गनु�पन� भ�ने �ितवादीह�को िजिकर िमलेको देिखएन । 
वादीको िफराद हद�यादिभ�कै दिेखने ।

पा�रत भएको वादी दाबीको धम�प�ुको िलखत 
हेदा� िशताराम महतोका छोरा वष� ६८ का दखुी महतो 
चाइले आ�नो दाइभाइ तथा दाजभुाइको छोरा नभएको, 
�ीमतीबाट छोराछोरी कसैको जायज�म नभएको, 
�ीमतीको �वग�बास भइसकेको, आफू व�ृ भएको सेवा 
टहल गन� कोही नभएकोले आ�नै अिंशयारतफ� को 
काका अनवत महतोका स�तानतफ� को राम लखन 
महतोका २ छोराह�म�ये १ छोरा धम�प�ु रा�न 
देउभ�दा जेठा छोरा सते���साद चौहानलाई िदएको र 

िनजले धम�प�ु ब�न म�जरु गरकेोले वष� १७ का सते�� 
चौहानलाई धम�प�ु राखेको भ�ने देिखने ।

�ितवादीह�ले वादी आ�नो बाबकुो 
ए�लो छोरा भएकोले धम�प�ु ह�न यो�य नरहेको भ�ने 
िजिकर िलएको छ । वादी धम�प�ु ह�न आफू यो�य 
भएको, नभएको भ�दा पिन २०५७ सालको धम�प�ु 
कुन प�रवेश र क�तो प�रि�थितमा ग�रएको िथयो, 
ता�कालीन धम�प�ुको १ नं. को �ि�यालाई िम�ने गरी 
सो कानूनी �यव�थाको भावनालाई िनि��य ह�ने गरी 
दाबीको धम�प�ुको िलखत तयार पान� काय� भयो, भएन 
भ�ने िवषय िवचारणीय छ । ता�कालीन अव�थामा 
धम�प�ु �ा� गन�का िपता रामलखन महतो वादी भई 
धम�प�ुको िलखत ग�रिदने दखुी महतोसमेत सबै 
अंिशयारलाई िवप�ी बनाई अंश म�ुाको िफराद दता� 
गराएको र धम�प�ुको िलखत ग�रिदने दखुी महतोले 
पिन २०५७।७।१३ मा सबै अंिशयारलाई अंश म�ुा 
िदएको दिेख�छ । अब सो दवुै अंश म�ुाह� दता� भई 
िमित २०५७।११।३ मा तायदाती फाटँवारीको आदेश 
भइसकेपिछ दखुी महतोले भितज राम लखन महतोका 
छोरा सते�� महतोलाई िमित २०५७।११।२६मा 
धम�प�ुको िलखत पा�रत गरकेो दिेखने ।

धम�प�ुको िलखत ग�रिदने दखुी महतो 
िनस�तान भई िमित २०६५।७।१२ मा �वग�य 
भइसकेका छन् । दखुी महतो �वग�य भएपिछ अंश 
म�ुामा िनजको हकमा सकार गन� सते�� महतो 
अदालतमा आएपिछ गपुचपु �पमा ग�रएको उ� 
दाबीको धम�प�ुको िलखत �कट ह�न आएको छ । अब 
सो धम�प�ुको िलखत कानूनले िनद�िशत गरकेो �ि�या 
नप�ुयाई दखुी महतोको स�पूण� अशंभाग १ अंिशयारको 
हैिसयतले खान पाउने उ�े�यले अंश म�ुा चिलरहेको 
अव�थामा तयार पारकेो देिखएबाट धम�प�ुको महलको 
१ नं. ले गरकेो कानूनी �यव�थाको �म भङ्ग गन� 
िलखतबाट स�पि� खाने िनयत िलएको देिखने । 

य�तै िवषयव�त ु समावेश भएको 
ने.का.प.२०५०, अङ्क २, िन.नं.४६९३ को 
पनुरावेदक �ितवादी पनुल�ी कोज ुिव�� दगुनुारायण 
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कोज ु भएको धम�प�ुको िलखत बदर म�ुामा धम�प�ु 
रा�दा आफू ज�मेको एकै भुडँीको स�तानले पिहलो 
�ाथिमकता पाउने--- धम�प�ुको १ नं. मा उि�लिखत 
एकै भुडँीका स�तान भ�ने वा�यांशको �या�या 
गदा� आ�नै भितजाह� ह�दँाह�दँै पनाित अथा�त् २ 
प�ुता मिुनकालाई रा�न पाउने अथ� गन� निम�ने-
--एक भुडँीका स�तान वादीह� भितजा ह�दँाह�दँ ै
िनजह�को म�जरुीबेगर पनाितलाई धम�प�ु राखेको 
िमलेको नदिेखदँा सो धम�प�ुको िलखत बदर ह�ने 
भनी िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको दिेख�छ । 
यस अव�थामा दाबीको िलखत बदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत म�ुाको त�य, आधार 
र कारणह�बाट अिंशयारह�िबच अंश म�ुा परकेो 
प�रवेश तथा ता�कालीन धम�प�ुको १ नं. को कानूनी 
�यव�थाको �मिवपरीत धम�प�ुको िलखत पा�रत 
भएको देिखएको र यस अदालतबाट �ितपािदत 
कानूनी िस�ा�तसमेतका आधारमा धम�प�ुको िलखत 
बदर ग�रपाउ ँभनी वादीले िदएको िफरादलाई खारजे 
गन� गरकेो स�ु पसा� िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।५।२७ को फैसलालाई उ�टी गरी वादीको 
दाबीबमोिजम िलखत बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६८।६।३० को फैसला 
िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने । िलखत बदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला बदर गरी वादीको 
िफराद खारजे गन� गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी 
इित संवत् २०७६ साल भा� ९ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०६९-RB-००१९, ब�िकङ कसुर, ितथ�मान 
तामाङ िव. नेपाल सरकार

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा १५ (१) मा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 

२०६४ को दफा ३(ग) �ारा िनषेिधत काम गरमेा 
कसरुको मा�ाअनसुार �.१०,०००।- स�म ज�रवाना 
ह�ने �यव�थासमेत गरकेो देिख�छ । ऐनको दफा १८ 
ले यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने म�ुा नेपाल सरकार 
वादी ह�ने र �य�तो म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐनको 
अनसूुचीिभ� परकेो मािनने छ भ�    ने �यव�थासमेत 
गरकेो देिखयो । ब�क तथा िव�ीय �णालीमा नै असर 
पन� गरी भए गरकेा काय�ह� र �यसबाट पन� असर र 
जोिखमलाई �यून गन� बहृत् उ�े�य प�रपूित�  गन� ब�िकङ 
कसरुस�ब�धी िववाद सरकारवादी भई अनसु�धान र 
दायर ह�ने भ�    ने िवधाियक� मनसाय रहेको दिेखने ।

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को सािबक दफा ३ (ग) बमोिजमको कसरु कायम 
ह�न आफूले काटेको चेकलाई खा�ने रकम आ�नो 
खातामा नभएको जानीजानी चेक काटेको ह�नपुन� र 
सो चेकबाट भ�ुानी िलएको वा ब�कले भ�ुानी िदएको 
देिखनपुन� ह��छ ।  चेकको भ�ुानी निलएको वा ब�कले 
भ�ुानी निदएको अव�थामा उ� काय� ब�िकङ कसरु 
ह�न नस�ने ।  ऐनमा �य�ु भु�ानी िलन वा िदन 
भ�    ने वा�यांशबाट समेत  भ�ुानी िलने र िदने दवैुको 
सलं�नता ह�नपुन� भ�    ने  दिेखएको छ । खातामा चेकले 
खा�ने रकम नभएको अव�थामा  ब�कको कम�चारीको 
िमलेमतो भएको अव�थामा मा� भ�ुानी ह�न स�ने 
ह��छ । ब�कबाट भ�ुानी िलइसकेको अव�थामा भने 
उ� काय� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३ (ग) बमोिजमको कसरु कायम ह�न स�ने 
देिखने ।

��ततु म�ुामा �ितवादीले िदएको 
चेकबमोिजमको रकम ब�कबाट भ�ुानी भइसकेको 
भ�    ने दिेखएको छैन । चेक िफता� भएकोले ब�कको 
कारोबारमा कुनै असर परकेो  देिखदँैन । ब�कमा रहेको 
ब�कको िन�ेप सरुि�त रहेको दिेख�छ । ब�कको आ�नो 
मौ�दात आफँैसगँ रहेको र ब�कबाट रकम अ�य� गएको 
भ�    ने नदेिखदँा ब�क तथा िव�ीय �णालीमा असर परकेो 
भ�    ने देिखएन । खातामा रकम �यून रहेकोले  भ�ुानी 
ह�न नसक� चेक िफता� भएको अव�था छ । अपया�� 
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रकम भएको कारण भ�ुानी नभएको ह�दँा ब�कबाट चेक 
अनादर भएको भ�    ने मा� देिखने ।

अब �ितवादीले िलएको िजिकरबमोिजम 
चेकको भ�ुानी नभएको अव�थामा उ� काय� 
िविनमय अिधकार प� ऐन, २०३४ को दफा १०७क 
बमोिजमको काय� ह�दँा सोही ऐन आकिष�त ह�नपुन� भ�    ने 
िजिकरतफ�  हेदा�  िविनमय अिधकार प� ऐन, २०३४ 
ब�िकङ कारोबारलाई स�ुयवि�थत गन�का लािग र 
िविनमय अिधकारप�को प�रभाषा गन� र त�स�ब�धी 
अ�य �यव�था गन� लाग ु भएको देिख�छ । ऐनको 
��तावनाबाटै ब�िकङ कारोबारलाई स�ुयवि�थत गन� 
भ�    ने देिखयो । ऐनको दफा २ ले िविनमय अिधकारप�, 
िविनमयप�को प�रभाषा गद� “चेक भ�नाले मा�नासाथ 
भ�ुानी िदन ुभनी कुनै ब�कउपर िखिचएको िविनमय प� 
स�झनपुछ� ” भनी प�रभाषासमेत गरकेो देिखने ।

िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ को दफा 
१०७क मा चेक अनादरको प�रभाषा गरकेो देिखएन 
तथािप ऐनको दफा १०७क मा भएको �यव�थालाई 
हेदा� भ�ुानी ह�न नसकेको चेक नै चेक अनादार 
भएको मा�नपुन� ह��छ । ब�क खातामा आ�नो िन�ेप 
छैन भ�    ने जानीजानी चेक िलने �यि�लाई दःुख 
िदन, हैरानी पान� वा केही समयको लािग भएपिन 
आफूले ितनु�  बझुाउनपुन� रकम निदई आलटाल गन� 
�योजनको लािग चेक कािटएको र चेकको भ�ुानी 
नभएको अव�थामा चेक अनादार भएको मा�नपुछ�  । 
यसरी ऐनले कानूनिवपरीतको काय� भएको अव�थामा 
चेक काट्ने �यि�बाट चेकबमोिजमको रकम र ह�न 
आउने �याजसमेत चेक �ा� गन� �यि�लाई िदलाई 
भराइिदनपुन� र उ� काय� गन� �यि�लाई सजायसमेत 
ह�ने �यव�था गरकेो दिेखने ।

व�ततुः ��ततु म�ुामा �ितवादी ितथ�मान 
तामाङले आ�नो �यवहारको स�ब�धमा जाहेरवाला 
िमना कोजलुाई िदएको चेकले खा�ने रकम आ�नो 
ब�क खातामा नभएको जानीजानी चेक कािटिदएको 
देिखएको छ । आफूले चेक कािटिदएको र चेकमा 
भएको सही आ�नो भएको �वीकार गरी �ितवादीले 

अदालतमा बयान गरकेो छ । �ितवादीको नामको 
खातामा रकम �यून रहेको भ�    ने ब�कको �टेटमे�टबाट 
देिखएको छ । खातामा रकम �यून भएको कारण 
ब�कबाट चेकबमोिजमको रकम भ�ुानी नभएको भ�    ने 
देिख�छ ।  चेकबमोिजमको रकम भ�ुानी िलइसकेको 
अव�था नह�दँा ब�क र िव�ीय सं�थाको कारोबारमा 
कुनै असर परकेो देिखएको छैन । ब�कको आ�नो 
िन�ेप सरुि�त रही ब�कबाट चेक अनादरस�म भएको 
देिखएको र चेक अनादरको िवषय िविनमय अिधकार 
प� ऐन, २०३४ को दफा १०७क अ�तग�त पन� देिखदँा 
�ितवादी ितथ�मान तामाङले ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अ�तग�तको कसरु गरकेो 
ठह�याई ज�रवाना गन� गरकेो स�ु पनुरावेदन अदालत 
पाटन, वािण�य इजलासको िमित २०६९।४।११ को 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः िववािदत चेक िमित २०६८।२।२० मा 
जारी गरकेो दिेखएको र यो म�ुाको अिभयोगप� िमित 
२०६९।३।३१ मा दायर ह�दँाको अव�थामा ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४  को दफा ३)ग( मा 
भएको कानूनी �यव�था र उपयु�� �ितपािदत �याियक 
िस�ा�तअनसुार �ितवादीउपर ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन आकिष�त ह�न नस�ने भएकोले त�कालीन 
कानूनी �यव�थाअनसुार चेक िलन ु िदन ु ज�ता 
काय� देवानी दािय�वअ�तग�तको काय�लाई िविनमय 
अिधकारप� ऐन,२०३४   को दफा १०७(क) नं. 
आकिष�त ह�ने ह�दँा �ितवादीउपर लगाएको अिभयोग 
खारजेयो�य देिखन आयो । यस अव�थामा अिभयोग 
दाबी खारजे गनु�पन�मा ब�िकङ कसरु गरकेो ठह�याई 
पनुरावेदक �ितवादीलाई �.१०००।- ज�रवाना 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटन, वािण�य 
इजलासको िमित २०६९।४।११  को फैसला 
निमलेकोले उ�टी भई वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबी खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल जे� २९ गते रोज २ शभुम् ।
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६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-RC-०१४७, कत��य �यान र जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. ई�रबहादुर कामी

�ितवादीले अनसु�धानको �ममा र 
अदालतमा बयान गदा�समेत कामको खोजीमा उ� 
�थानमा आई कुलो बनाउने ठेकदारसगँ स�पक�  गरी 
ठेकदारले भाडामा िलएको कमल अिधकारीको घरको 
�टोर कोठामा ब�दै आएकोमा वारदातको िदन राितको 
समयमा मतृकलाई ट्वाइलेटमा लगी कुटिपट गरी 
करणी गरी मारी बासँको �याङमा फालेको ह� ँ भनी 
घटनाको सिव�तार उ�लेख गद� आरोिपत कसरु गरकेो 
�वीकार गरी बयान गरकेो पाइ�छ । �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९ ले म�ुामा कुनै प�ले �य� गरकेा कुनै 
कुरा िनजका िव�� �माणमा िलन ह��छ भ�    ने कानूनी 
�यव�था गरकेो छ । अदालतमा नै सािबती बयान गरकेो 
अव�थामा िनजले �य� गरकेा कुरा िनजका िव�� 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखने । 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
(३) नं. मा “लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ� �यान 
मन� गै� कुरा गदा� �यान मरमेा एकैजनाले मा� सो 
काम गरी �यान मारमेा सोही एकजना र धेरजैनाको 
ह�ल भई मारमेा यसैले मारकेो वा यसैको चोटले मरकेो 
भ�    ने �माणबाट देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस 
म�ुय �यानमारा ठहछ�  । �य�तालाई सव��व ज�मकैद 
गनु�पछ�  । सोबाहेक अ�लाई र यसैले मारकेो वा 
यसैको चोटले मरकेो भ�    ने कुरा सो हातहितयार 
छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट देिखने ठहन� नआएमा 
सबैलाई ज�मकैद गनु�पछ� ” भ�    ने कानूनी �यव�था 
छ । सािबक मलुकु� ऐन, २०२० खारजे भई िमित 
२०७५।५।१ बाट लाग ुभएको मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ ले सव��वको सजाय खारजे गरी ज�मकैद मा� 
गन� �यव�था गरकेो दिेखने । 

वारदात राितको समयमा भएको देिख�छ 
र मतृक रा�ोसगँ बो�न नस�ने लाटी ६० वष� उमेर 

समूहक� रहेक� भ�    ने दिेखएको छ । मतृक आ�नो 
घरप�रवार, नातेदार, स�बि�धत �यि� छोडी जीवन 
िनवा�हको लािग वष� अगािडबाट अक�को घरमा भाडँा 
मा�ने काय� गरी बसेको दिेख�छ । �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी परकेो र उ� जाहेरी समथ�न ह�ने 
गरी जाहेरवालाले अदालतसम� बकप� गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी अदालतमा सािबती रहेको, 
�ितवादीको सािबती बयान व�तगुत त�य �माणह�बाट 
समिथ�त भएको पाइ�छ । मतृकलाई िनम�मतापूव�क 
कुटिपट भएको छ । दातँसमेत झन� गरी �हार भएको 
देिख�छ । मतृकलाई जबरज�ती करणीको कसरुसमेत 
�ितवादीले गरकेो र कुटिपट गरी मारी बासँको �याङमा 
फा�ने काय�समेत गरकेो व�तगुत सबतु �माणह�बाट 
�मािणत ह�न आयो ।

तसथ�ः �ितवादी ई�रबहादरु कामीले 
आरोिपत कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले �ितवादीलाई 
दाबीबमोिजम कसरु ठहर गरी सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको दफा १३(३) बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो उ�च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासको िमित २०७५।७।८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मदन�साद पराजलुी
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल जे� २९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.८

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-RB-०१३७, आयकर 
(आ.व. २०६२/२०६३), ठुला कारदाता काया�लय, 
ह�रहरभवन, लिलतपुर िव. हाइ�या�ड िड��ीलरी �ा.
िल. ि�पुर�ेवर �लाजा

करदाताले िब�� मू�य �कािशत ग�रसकेपिछ 
Sales Discount ग�रएको रकमको ��य� लाभ 
छुट िदने करदाताले नै �ा� गन� ह�दँा यस शीष�कको 
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रकममा छुट िदन िम�दैन भ�ने पनुरावेदक काया�लयको 
म�ुय िजिकर रहेको पाइयो । आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १३ बमोिजम खच� क�ी अमा�य ह�ने गरी 
स�ु काया�लयबाट िनण�य भएकोमा करदाताले पेस 
गरकेो जवाफमा मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ 
को दफा १४ एवं सोही िनयमावली, २०५३ को 
िनयम १७ ले तोिकएको ढाचँामा कर िबजक जारी 
गरकेो भनी िजिकर गरकेो दिेख�छ । उि�लिखत 
Discount भिगनी स�ंथा �ाइम इ�टरनेसनललाई 
उ�पादनको िब�� मू�य �कािशत ग�रसकेपिछ िदएको 
देिख�छ । यसको सम� लाभ ियनै करदाता क�पनीले 
पाउने अव�था रहेको पाइयो । िबजकमा नै Discount 
भनी छु�ै खलुाएको पिन देिखदँैन । यस �कारको 
रकमलाई छुट िददँा द�ुपयोगको अव�था आउनेसमेत 
देिख�छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३(ग) 
बमोिजम यस �कारको रकमलाई आयकर िनधा�रण 
गदा� छुट िदन निम�ने भएकोले यस शीष�कको रकम 
क�ा गन� पाउने गरी राज�व �यायािधकरणबाट भएको 
फैसला उ�टी भई आयतफ�  समावेश ह�ने ।

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) मा 
“मनुाफा गन� ��येक �ित�ानले एक आिथ�क वष�मा 
गरकेो खदु मनुाफाको दश �ितशत बराबरको रकम 
कम�चारीह�लाई बोनसबापत छुट्याउन ु पन�” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । सोही ऐनको दफा 
५(२) मा उपदफा (१) बमोिजम कुनै �ित�ानले कुनै 
एक आिथ�क वष�मा गरकेो खदु मनुाफा िनधा�रण गदा� 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ बमोिजम कायम 
ह�न आउने खदु आयबाट तोिकएबमोिजमको रकम 
क�ा गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�थासमेत रहेको 
पाइयो । उि�लिखत �ावधानबमोिजम नै करदाताको 
खच� कटाई बाकँ� ह�न आएको खदु आयमा बोनस ऐनले 
गरकेो �यव�थाबमोिजम दश �ितशत रकम बोनसबापत 
छुट्याएको  देिखदँा बढी खच� �यव�था गरकेो भनी 
मा�न िमलेन । करदाताले कानूनबमोिजम छु�ाएको 
उि�लिखत रकम आयमा समावेश गन� निम�ने ह�दँा 

राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट भएको फैसला 
मनािसब देिखने ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा 
“बािस�दा �यि�ले” नेपालमा �ोत भएको �याज, 
�ाकृितक �ोत, भाडा, रोय�टी, सेवा श�ुक भ�ुानी 
गदा� र अवकाश कोष रकम भ�ुानी गदा� भ�ुानी 
रकमको प�� (१५%) �ितशतका दरले करक�ी 
गनु�पन� छ” भ�ने उ�लेख भएको दिेखयो । यस 
अव�थामा उि�लिखत कानूनी �यव�थाको िवपरीत 
छुट िदने गरी भएको राज�व �यायािधकरणको फैसला 
निमलेको ह�दँा उ�टी भई आ�त�रक राज�व िवभाग 
तथा ठुला करदाता काया�लयबाट भएको िनण�य सदर 
ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
अवकाश कोषको करक�ी शीष�कमा देखाइएको खच� 
र Sales Discount शीष�कमा देखाइएको खच� 
क�ा ह�ने अथा�त् आयमा समावेश नगन� गरी भएको 
राज�व �यायािधकरण काठमाड�को फैसला सो 
हदस�म निमलेको देिखदँा उ�टी भई उ� शीष�कको 
रकम स�ु कर िनधा�रण आदेशबमोिजम ह�ने ठहछ�  । 
सोबाहेक अ�य कुराका हकमा राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�को िमित २०६९।३।२८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजे�� वा�ले
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फा�गणु २७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-RB-०१३८, आयकर 
(आ.व. २०६३/०६४), ठुला कारदाता काया�लय, 
ह�रहरभवन िव. हाइ�या�ड िड��ीलरी �ा. िल. 
ि�परु�ेवर �लाजा

क�पनीको उ�पादन बजारमा बढी खपत होस् 
भ�ने हेतलेु बजार �व��नका लािग िवतरकले िविभ�न 
ि�कमह� अपनाउने कुरा �वाभािवक �यापा�रक 
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�ि�या हो । यस �कारका ि�कमह� अपनाई बजार 
�व��न गरकेो कुरालाई आय आज�नसगँ स�बि�धत 
खच� होइन भ�न िम�ने देिखएन । बजार �व��नका 
स�दभ�मा उि�लिखत काय� ग�रएको िथएन भ�ने कुरा 
स�ु कर िनधा�रण आदेशबाट देिखदैँन । कारोबारको 
�कृित र प�रमाणका �ि�ले हेदा�  पिन यस शीष�कमा 
देखाइएको खच�लाई अ�वाभािवक र अवा�तिवक मा�न 
सिकएन । यस �कारको खच�लाई आय आज�नसगँ 
स�बि�धत खच� मा�नपुन� देिखएकोले आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा १३ बमोिजम खच�को �पमा क�ा गन� 
िम�ने नै ह�दँा स�ु कर काया�लयको िनण�य उ�टी ह�ने 
गरी राज�व �यायािधकरणबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा 
“बािस�दा �यि�ले” नेपालमा �ोत भएको �याज, 
�ाकृितक �ोत, भाडा, रोय�टी, सेवा श�ुक भ�ुानी 
गदा� र अवकाश कोष रकम भ�ुानी गदा�  भ�ुानी 
रकमको प�� (१५%) �ितशतका दरले करक�ी 
गनु�पन� छ” भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । यस 
अव�थामा उि�लिखत कानूनी �यव�थाको िवपरीत 
छुट िदने गरी भएको राज�व �यायािधकरणको फैसला 
निमलेको ह�दँा उ�टी भई आ�त�रक राज�व िवभाग 
तथा ठुला करदाता काया�लयबाट भएको िनण�य सदर 
ह�ने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
Business Promotion खच� रकम स�ब�धमा भएको 
राज�व �यायािधकरणको फैसला सो हदस�म निमलेको 
ह�दँा उ�टी भई सो रकम स�ब�धमा स�ु कर िनधा�रण 
आदेश सदर ह�ने ठहछ�  । Complementary खच� रकम 
स�ब�धमा आ�त�रक राज�व िवभागको िनण�यलाई 
उ�टी ह�ने ठह�याएको राज�व �यायािधकरणको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजे�� वा�ले
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७५ साल फा�गणु २७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-WO-१४०२, उ��ेषण / 
परमादेश, पकंज चौधरीसमेत िव. िसंहदरबार वै�खाना 
िवकास सिमित, काठमाड�समेत

िसंहदरबार वै�खाना सिमित िनयमावली, 
२०६३ बमोिजम चौथो तहबाट पाचँ� तहमा बढुवा ह�न 
३ वष� र पाचँ� तहबाट छैठ� तहमा बढुवा ह�न ५ वष� सेवा 
अविधको �यव�था गरकेो र िनजह�को सेवा अविध 
सोअनसुार पूरा भइसकेको तथा शैि�क यो�यतासमेत 
रहेको अव�थामा पिन बढुवा नगरकेो ह�दँा बढुवा िदन ु
िदलाउन ुभनी िनवेदन माग रहेको देिखयो । बढुवाको 
लािग िनधा��रत �यूनतम सेवा अविध पूरा गरकेो र शैि�क 
यो�यता रहेको भ�नेस�मको कुराको आधारमा �वतः 
बढुवा ह�ने गरी िनज िनवेदकह� स�बि�धत सेवा सत� 
िनधा�रण गन� िसंहदरबार वै�खाना सिमित िनयमावली, 
२०६३ मा कुनै �ावधान रहेको देिखदैँन । बढुवाका 
लािग मािथ�लो पद �र� रहेको अव�था पिन ह�न ु
पद�छ । िसंहदरबार वै�खाना िवकास सिमितमा 
िनवेदकह�ले उ�लेख गरअेनसुारको पद (दरब�दी) 
�र� रहेको भ�ने पिन दिेखदँैन । बढुवाको लािग 
िनवेदकह�ले िजिकर गरअेनसुारको पद �र� रहेको छ 
भ�ने िवप�ीह�को दाबी पिन छैन । नेपाल �वा��य 
सेवा ऐन, २०५३ तथा �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा िनजामती 
सेवा िनयमावलीमा रहेको �ावधान �वतः आकिष�त 
ह�ने अव�था दिेखदँैन । िववािदत �सङ्गमा अ�य 
कम�चारीलाई बढुवा िदएको र िनवेदकह�लाई 
भेदभावपूण� तवरबाट बढुवा निदएको भ�ने अव�था 
पिन देिखदँनै । �यूनतम यो�यता पगेुको छ भ�ने 
आधारमा नै �वतः बढुवा ह�न पाउन ुपद�छ भ�ने िनवेदन 
िजिकर मनािसब देिखदैँन । पद खाली रहेको भए पूित� 
ह�ने हो, पद नै खाली नभएको अव�थामा बढुवा वा 
कुनै मा�यमबाट पदपूित� गन� कुरा स�दिभ�क नै ह�दँनै । 
�यूनतम सेवा अविध पूरा ह�दँैमा �वतः बढुवा ह�नपुद�छ, 
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अ�यथा िनवेदकको हक अिधकारमा आघात परकेो 
भनी मा�न िम�ने देिखदँनै । तसथ�, यसमा िनवेदकको 
मागबमोिजम कुनै आदेश जारी गन� िमलेन । ��तुत �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अि�बका�साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७६-WH-००८२, 
ब�दी��य�ीकरण, नवराज िवनाडी िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िदपायलि�थत काया�लयमा िनजले बयान गरकेो 
देिखयो । यसरी अनसु�धानको स�दभ�मा गरकेो बयानमा 
िनज नवराज िवनाडीले आ�नो वतन डोटी िज�ला, 
बोगटान गाउपँािलका वडा नं. ४ सातफरी ब�ने गंगाराम 
िवनाडीको नाित, य�राज िवनाडीको छोरा नवराज 
िवनाडी भनी उ�लेख गरकेो पाइयो । िनजका नाउकँो 
नेपाली नाग�रकताको �माणप�बाट समेत िनजको वतन 
“डोटी िज�ला, बोगटान गाउपँािलका वडा नं. ४” हो 
भ�ने देिखएको छ । यही वतन उ�लेख गरी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िवशेष अदालतमा 
आरोपप� दायर गरकेो देिख�छ । यसपिछ म�ुामा 
कारबाहीको �ममा िनज नवराज िवनाडीको नाउमँा 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट सोही डोटी िज�ला, 
बोगटान गाउपँािलका वडा नं.४ सातफरी उ�लेख गरी 
�याद जारी भएको र िमित २०७४/१०/२७ मा िनजै 
नवराज िवनाडीको  घरदैलोमा टासँ गरी तामेल भएको 
देिखयो । मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको 
११० नं. मा रहेको कानूनी �यव�थाअनसुार स�बि�धत 
�यि�सगँ भेट भएन वा िनजको घरमा एकाघरका उमेर 
पगेुको �यि� भेट भएन वा भए पिन बझुी िलएन भने 
घर दैलामा सबैले दे�ने गरी टासँ गरी �याद तामेल गन� 
सिकने नै दिेखने ।

टुनागाड दो�ो जलिव�त्ु आयोजनाको 
अ�य� ह�दँा आयोजनाको रकम िहनािमना गरकेो 

स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
उजरुी परपेिछ िनजले आयोगमा बयान गदा� आफूले 
िहनािमना गरकेो रकम अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, िदपायलमा िमित २०७३/७/२४ मा उपि�थत 
भई रकम ितन� छु भनी अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गरकेो देिख�छ । िनवेदक आ�नो प�रवारसिहत 
डोटी िज�ला, बोगटान गाउपँािलका वडा नं. ४ बाट 
कैलाली िज�ला, धनगढी उपमहानगरपािलका वडा नं. 
५ मा िमित २०७४/५/१५ मा बसाई सरी गएको भ�ने 
अनसु�धान अिधकृतसम� सोहीअनसुारको वतन 
उ�लेख गरी िजिकर िलन स�नपुन� िथयो । िनवेदकले 
बसाई सराई गरी आ�नो ठेगाना प�रवत�न गरकेो 
कुरा अनसु�धान गन� िनकायलाई जानकारी गराएको 
अव�था िमिसल संल�न कागजातबाट देिखदँनै । 
म�ुाको अनसु�धानको �ममा वा अदालतसम� 
उपि�थत भई बयान गदा� उ�लेख गरकेो वतन प�रवत�न 
गरकेो अव�थामा स�बि�धत अनसु�धान अिधकारी वा 
अदालतलाई सो कुराको जानकारी गराउन ुस�बि�धत 
�यि�को कत��य ह�न आउछँ, अ�यथा पिहले उ�लेख 
गरकेो वतनलाई नै वा�तिवक वतन मानी म�ुामा 
कारबाही �ि�या अपनाउनपुन� ह��छ र यसरी ग�रएको 
काम कारबाहीलाई रीतपूव�क भएको मािननपुन� ह��छ । 
एकपटक म�ुाको अनसु�धानको �ि�यामा आइसकेका 
िनवेदक �वयम् ले सो म�ुाको कारबाही-ि�थित के 
छ भनी चासो रा�न ु �वाभािवक ह��छ । म�ुाको 
�ि�यालाई छ�ने मनसाय राखेर म�ुामा कारबाही 
च�दाको अव�थामा बसाइसराईको कुनै िलखत खडा 
गद�मा रीतपूव�क भएको काम कारबाहीलाई अ�यथा 
बदर-बाितल गनु�  मनािसब नदेिखने ।

अतः िनवेदक नवराज िवनाडीले म�ुामा 
अनसु�धानको �ममा बयान ग�रसकेपिछ कारबाही 
�ि�यामा रहेको अव�थामा बसाई सराई गरकेो 
�माणप� खडा गरकेो देिखएको, म�ुा अनसु�धान गन� 
अिधकारीलाई सोको जानकारी गराएको नदिेखएको, 
िनजको वतन डोटी िज�ला, बोगटान गाउपँािलका 
वडा नं. ४ सातफरी नै हो भ�ने त�य िनजको बयान, 
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नाग�रकताको �माणप�लगायतका कागजातबाट 
देिखएको, सोही वतनमा िमित २०७४/१०/२७ मा 
कानूनी रीत प�ुयाई सा�ी राखी �याद तामेल ग�रएको 
देिखएको र िनज �यादिभ� अदालतमा हािजर नभई स�ु 
�यादै गजुारी बसेको देिखएको ह�दँा कानूनबमोिजमको 
�ि�या अपनाई सािधकार अदालतबाट भएको 
फैसलाको प�रणाम�व�प िनवेदकलाई कानूनी 
�ि�या पूरा गरी कैदमा राखेको देिखएको ह�दँा यसलाई 
गैरकानूनी थुना भनी मा�न िमलेन । िनवेदकह�लाई 
कानून �ितकूल ब�दी बनाएको देिखन नआएकोले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन परने । 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २७ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३–CR–१४६२, ��ाचार 
(न�कली �माणप�), लोके�� भगत िव. नेपाल सरकार

मैले �थायी अनमुितप� कहीकँतै पेस 
गरकेो छैन । द�ुमनी सा�ँन उनाउ �यि�ले पेस गरकेो 
उनाउ फोटोकपीलाई आधार िलई न�कली �माणप� 
बनाई पेस गरकेो अिभयोगमा  मलाई कसरुदार 
ठहर गरकेो िमलेन भ�ने �ितवादीको िजिकर रहेको 
देिख�छ । �ितवादी लोके�� भगतको न�कली 
�माणप� बनाई उनाउ �यि�ले पेस ग�रिदनपुन� 
कारणसमेत देिखदैँन । स�बि�धत िश�ा काया�लय, 
स�रीबाट �ा� फायल िववरणबाट िववािदत �माणप� 
िनजै �ितवादीले पेस गरकेो होइन भ�न सिकने अव�था 
देिखदँैन । अ�यथा �मािणत नभएस�म सरकारी िनकाय 
िज�ला िश�ा काया�लय, स�रीमा रहेको अिभलेखलाई 
सही तवरबाट रािखएको भनी अदालतले अनमुान गनु�  
पद�छ । यसरी अदालतले �वाभािवक �पमा ग�रने 
अनमुानलाई खि�डत ह�ने गरी �ितवादीले अ�यथा 
�मािणत गन� सकेकोसमेत नदिेखने ।

िश�क छनौटको सूचनामा िनयिु� पाउन पेस 

गनु�पन� कागजातह�मा �थायी अ�यापन अनमुितप� 
समावेश गनु�पन� बेहोरा उ�लेख भएको दिेखयो । यी 
�ितवादीसगँ अ�थायी अ�यापन अनमुित प�स�म 
रहेको र िनजले िश�कमा िनयिु� पाउन �थायी 
अ�यापन अनमुितप�को आव�यक रहेको र सोको 
अभावमा िश�कमा िनयिु� पाउन स�ने अव�था 
नह�दँा उ� न�कली अ�यापन अनमुित प� तयार गरी 
पेस गरकेो होइन भनी मा�न सिकने नदिेखने ।

िमित २०६२।११।४ मा जारी भएको 
�माङ्क ०५३ �.प.नं. २४११८६ को मा�यिमक 
तहको िश�क अ�यापन अनमुित प� लोके�� भगतको 
"अिभलेखमा नरहेको" र उ� �माङ्क ०५३ मा 
िवमलकुमार साहको नाउमँा (�.प.नं.४०८६०६) रहेको 
भनी िज�ला िश�ा काया�लय स�रीको च.नं. ११२२ 
िमित २०७२।११।१६ को प�बाट समेत �माणीकरण 
भई आएबाट �ितवादी लोके�� भगतले िज�ला िश�ा 
काया�लय, स�रीबाट िमित २०६२।११।४ मा िलएको 
भिनएको मा�यिमक तहको �थायी अ�यापन अनमुित 
प� न�कली एवं झ�ुा रहेको दिेखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट यी 
�ितवादी लोके�� भगतले िज�ला िश�ा काया�लय, 
स�रीबाट िमित २०६२।११।४ मा िलएको भिनएको 
�थायी अ�यापन अनमुित प� झ�ुा बेहोराको देिखन 
आई िनजले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१६(१) को कसरु गरकेो देिखदँा िनज �ितवादी 
लोके�� भगतलाई सोही दफा १६(१) बमोिजम ६(छ) 
मिहना कैद र �.१०,०००।- (दस हजार �पैया)ँ 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहछ�  भनी भएको िवशेष अदालतको 
फैसला मनािसबै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ १० गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CR-१७२५, ��ाचार 
(न�कली �माणप�), प�ुकरराज उपा�याय िव. नेपाल 
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सरकार
�ितवादीको अनसु�धानको �ममा र 

अदालतमा भएको बयानमा कलेजको भलुबाट 
�काशराज लेिखन गएको हो । सो �माणप� कलेजले 
सधुार ग�रिदएका हो । न�कली होइन भनी बयान गरकेो 
पाइयो । िनजका �माणप�ह�मा भएको रोल नं. परी�ा 
वष�, बाबकुो नाम, थर, वतन कलेजको नाम िम�न 
आएको अव�थामा �ितवादी प�ुकरराज उपा�यायलाई 
मा� शकंाको भरमा कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत 
ह�दँनै । िनरपराध �यि�लाई �माणको अभावमा 
शंकाको भरमा कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको 
�ि�ले समेत �यायोिचत नह�ने ।

िनजको स�कल �माणप�मा भएको 
परी�ाको वष�, परी�ाको रोल नं., बाबकुो नामथर वतन, 
कलेजको नाम थर िम�न आएको, िवहार इ�टरिमिडएट 
िश�ा प�रषद ् पटनाबाट ०१३-०७-०२ मा जारी 
भएको �माणप�मा पाचँजना पदािधकारीबाट ह�ता�र 
भई जारी भएको �माणप� रहेको नामबाहेक अ�य सबै 
िववरण "पिु�त" Verified भनी लेखी आएको ह�दँा 
�ितवादी प�ुकराज उपा�यायको �माणप� न�कली 
हो भनी मा�न सिकने अव�था नह�दँा िवशेष अदालत 
काठमाड�ले �ितवादी प�ुकरराज उपा�यायलाई 
न�कली शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी सािबक 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु 
गरकेो ठह�याई िनजलाई सोही ऐनको दफा १२ र २९ 
नं. बमोिजम �. ५००/- पाचँ सय ज�रवाना ह�ने गरी 
गरकेो फैसला िमलेको नदेिखने ।

तसथ� �ितवादीका प�ुकरराज उपा�यायका 
िमिसल संल�न �माणप� परी�ा वष�, परी�ाको रोल नं., 
बाबकुो नाम थर वतन, कलेजको नाम, थर, वतन िम�न 
आएको, िवहार इ�टरिमिडएट िश�ा प�रषद ्पटनाबाट 
जारी भएको �माणप�मा पाचँजना पदािधकारीले 
ह�ता�र गरकेो �माणप�बाट दिेखएको र अ�य 
िववरण "पिु�त" verified भनी लेखी आएकोसमेतका 
आधार �माणबाट िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७२।९।९ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 

उ�टी भई �ितवादी प�ुकरराज उपा�यायले सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ १० गते रोज ३ शभुम् । 

७
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-०२४५, जबरज�ती 
करणी र जबरज�ती चोरी, ने�बहादुर सुनार लोहनी 
िव. नेपाल सरकार

िनज पीिडत २४ वष�क� िववािहत मिहला 
भएक� र सहमितमै होटलमा गएक� भए तापिन िचया 
मा� खान �वीकार गरके� पीिडतलाई गे� हाउसमा 
लिग कसरुबाट ब�न गे� हाउसमा आ�नो नाम उ�लेख 
नगरी उनाउ �यि�को नामबाट कोठा बकु गनु� , बाटोमा 
पीिडतले खाने िचयामा औषधी (�यारो�या�स ५ 
वटा) िमसायर बेहोस पारी झ�ुयाई (by deception) 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरी पीिडतलाई बेहोस 
अव�थामा ए�लै छाडी कसरुबाट उ�कने मनसायले 
गे� हाउसबाट बािह�रनलुगायतका काय� तथा त�यगत 
कागज �माणबाट �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो कुरा पिु� भइरहेको दिेखदँा सो 
जबरज�ती करणीलाई सहमितमा भएको करणी भनी 
मा�न नसिकने ।  

पीिडत जाहेरवालीले अदातलसम� उपि�थत 
भई �ितवादी ने�बहादरु सनुार लोहनी िव��मा 
आफँैले मौकामा िदएको जाहेरीको �ितकूल ह�ने गरी 
बकप� गरेको अव�था दिेख�छ । यी �ितवादीलाई 
िनद�ष भनी पीिडतले बकप� गद�मा िमिसल सामेल 
रहेका �ितवादीउपर पीिडतले मौकामा िदएको जाहेरी, 
उ� जाहेरीमा उि�लिखत त�यह�लाई �वीकार गरी 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान, 
वारदात भएको �िव गे� हाउसको कोठा नं.१०५ बाट 
पीिडतलाई बेहोस अव�थामा नाङ्गै �हरीबाट उ�ार 
गरी अ�पतालमा प�ुयाइएको अव�था तथा सो गे� 
हाउसका स�चालकसमेतले मौकामा खलुाई ग�रिदएको 
कागज, पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतका 
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आधारमा कसरु पिु� भइरहेको अव�थामा पीिडतले 
अदातलसम� गरकेो बकप� स�य त�यमा आधा�रत 
नरही �ितवादीलाई बचाउने उ�े�यले �े�रत रहेको 
देिखने । 

जाहेरवालीले उ�लेख गरकेो मोबाइल 
िनजको नाममा नह�न ु र गे� हाउसमा �िदप थापाको 
नाम लेखाउने काय�ले मा� जबरज�ती करणीज�तो 
ग�भीर अपराधबाट �ितवादीले उ�मिु� पाउन स�ने 
अव�था नदेिखएको साथै पीिडतको अदालतसम� 
भएको hostile बकप�बाहेक अ�य भरपद� �माण 
�ितवादीबाट पेस ह�न नसकेको अव�थामा अिभयोग 
दाबीको कसरु वारदातमा �ितवादीको संल�नता 
नरहेको भ�न िम�ने ि�थित नह�ने ।

अतः उपयु�� िववेिचत �ितवादीउपर 
मौकामा परकेो जाहेरी, �ितवादीले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयान, घटना�थल मचु�ुका, 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन, जाहेरवालीको 
�वा��य परी�ण गन� िचिक�सकको अदालतसम� 
भएको बकप�समेतका आधार, कारणबाट �ितवादी 
ने�बहादरु सनुार लोहनीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीका महलको १ नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा 
सोही महलको ३ को देहाय (५) नं. बमोिजम ५ (पाचँ) 
वष� कैद ह�ने ठहर गरी �याियक �ि�यामा असहयोग 
गरी अदालतसम� �ितकूल बेहोराको बकप� गन� 
जाहेरवालीलाई �ितवादीबाट �ितपूित� भराउन ु
�यायोिचत नह�ने ह�दँा सो भराइपाउ ँभ�ने र जबरज�ती 
चोरीतफ� को अिभयोग मागदाबी प�ुन स�दैन भ�नेसमेत 
बेहोराबाट स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।६।२ मा भएको फैसलालाई सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित 
२०७४।२।१९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असोज ६ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-०२९८, ��ाचार 
(न�कली �माणप�), मोहनलाल ढकाल िव. नेपाल 
सरकार

मोहनलाल ढकालको �माणप� �माणीकरण 
गन� यस काया�लयबाट खटी गएको �माणप� 
�माणीकरण टोलीलाई मा�यिमक िश�ा प�रषद,् 
उ�र�देश, इलाहवाद, भारतको नितजा अिभलेखको 
वष� १९८३, अन�ुमाङ्क १२१७४५९, �माङ्क 
१५४१९ बाट स�बि�धत बोड�ले नै �माणीकरण गरी 
उपल�ध गराएको प�मा ‘Fail, १८२/५०० �ेणी 
“अन�ुीण�” भ�ने बेहोराको िववरण �ा� भएको भ�ने 
राि��य परी�ा बोड�को च.नं. ६६, िमित २०७४।१।१५ 
गतेको प�समेतबाट �ितवादीले पेस गरकेो एस.एल.
सी.को �माणप�ह� स�कली ह�न् भनी भ�न सिकने 
अव�था नरहने ।

आिधका�रक िनकायबाट �माणीकरण भई 
आएको बेहोरालाई अ�यथा �मािणत नभएस�म सो 
कुरा �माणमा �हण गनु�पन� ह��छ । उ� �माणीकरण 
बेहोराबाट �ितवादीले पेस गरकेो उ� �माणप� 
स�कली भनी मा�न सिकने अव�था देिखन आएन । 
य�तो ि�थितमा �ितवादी मोहनलाल ढकालले आरोप 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेा होइनन् भनी मा�न 
सिकने अव�था दिेखन आएन । �ितवादीले आरोप 
दाबीबमोिजको कसरु नगरकेो ह�दँा सफाइ पाउन ुपछ�  
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी मोहनलाल ढकालउपर सािबक 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ 
तथा �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १६(१) समेतको सजायको माग दाबी िलएको 
देिखएकोमा �ितवादीलाई सािबक ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ एवं �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ दवुै ऐनको दाबी िलई आरोपप� पेस ह�न 
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आएको देिख�छ । कसरु ह�दँाको अव�थामा �चिलत 
कानूनसमेत खलुाई म�ुा च�दाको अव�थामा �चलनमा 
रहेको कानूनसमेत उ�लेख गरी अिभयोगप� दायर गनु�  
कानून �ितकूल कुरा नभएर आव�यक कुरा हो । कसरु 
ह�दँाको अव�थामा बहाल रहेको कानूनले िनषेध गरकेो 
कुरालाई पिछ बनेको कानूनले िनर�तरता िदएको 
अव�थामा पूव�वित� कानूनको �योग गन�मा कुनै बाधा 
देिखदँैन । कुनै पिन �यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा 
त�काल �चिलत कानूनमा तोिकएभ�दा बढी सजाय 
िदइने छैन भ�ने नेपालको सिंवधानमा �यव�था रहेको 
छ । �ितवादीले २०४४ सालमा  िववािदत �माणप� 
पेस गरकेो भ�ने देिखएको छ । न�कली �माणप�लाई 
२०५९ सालमा जारी भएको ऐनले समेत कसरुज�य 
काय� मानेको छ । यस अव�थामा दवैु ऐनको �ावधान 
खलुाई आरोपप� दायर भएकोलाई अनिुचत मा�न 
निम�ने ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणह�बाट �ितवादी मोहनलाल ढकालले न�कली 
शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी सािबक ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहरकेोले िनज �ितवादी मोहनलाल 
ढकाललाई सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम 
�.५००।- (पाचँ सय) ज�रवाना ह��छ भनी स�ु िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट िमित २०७४।२।५ भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं९

मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०४१३, उ��ेषण / 
परमादशे, िव�ा�साद भ� िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग टंगालसमेत

�रट िनवेदक िश�ा सेवा आयोग�ारा 

िलइएको परी�ा उ�ीण� गरी आयोगको िसफा�रस र 
िज�ला िश�ा काया�लय, कैलालीको िनण�यबमोिजम 
िमित २०६०।५।३१ मा �थायी िश�कको �पमा 
मह��याल मा.िव. भजनीमा पद�थापन भएको िव�ान 
िवषयको �थायी िश�क भएको कुरा िनजको नामको 
िनयिु� प�समेतबाट दिेख�छ । िमित २०६०।८।४ 
को िनण�यबमोिजम पद�थापन भएको मह��याल 
मा.िव. भजनीबाट िहमालय मा.िव. िघया (सामदुाियक 
िव�ालय) मा काजमा रहेको भ�नेसमेत िमिसल सलं�न 
िज�ला िश�ा काया�लय, कैलालीको च.नं.५४६ िमित 
२०६०।८।४ को प�बाट दिेख�छ । यसरी काजमै रहेको 
अव�थामा िमित २०६२।८।१७ को िज�ला िश�ा 
काया�लय, कैलालीकै िनण�यअनसुार तलब, सिुवधा 
र स�चय कोषसमेत स�ऋिष उ.मा.िव. बाट नै बेहोन� 
गरी शैि�क स� ०६२ का लािग सो स�ऋिष उ.मा.
िव. मा काजमा जान सहमित िदइएको त�य िज�ला 
िश�ा काया�लय, कैलालीको िमित २०६२।०८।१७ 
च.नं.१२५९ को प�बाट देिख�छ । उ� सहमित प�मा 
“तपाइकँो �वा��य ि�थितको कारण मह��याल उ.मा.
िव. भजनीले िदएको सहमित र स�ऋिष उ.मा.िव. ले 
स�पूण� तलब सिुवधा बेहोन� सहमितको आधारमा यस 
काया�लयको िमित २०६२।०८।१७ को िनण�यअनसुार 
स�पूण� तलब सिुवधा क.सं. कोषसमेत स�ऋिष उ.मा.
िव. िटकापरुले नै बेहोन� गरी शै.स. ०६२ का लािग 
काजमा जान सहमित �दान ग�रएको बेहोरा अनरुोध 
छ ।” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । िनवेदकले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, महे��नगर 
काया�लयलाई लेखेको िमित २०७२।२।२७ मा 
दता� भएको �प�ीकरण प�मा “दवुै मगृौलाले काम 
गन� छाडेको अव�था भई उपचाररत ह�दँा िज�ला 
िश�ा काया�लयको काज प� र िव�ालयको रमाना 
प�अनसुार स�ऋिष उ.मा.िव. मा रही सेवा गरकेो ह�”ँ 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । सो काज खटाइएको 
प� िदएको िमित २०६२।०८।१७ भ�दा पिछ िमित 
२०६२।०९।०५ मा मह��याल मा.िव. भजनीले 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको बैठक राखी “काजमा 
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गएका िव�ा�साद भ�को स�वालाई समथ�न गन� 
र �र� पदमा अक� �यि�लाई िनयिु� िदई सो 
िनयिु� समथ�नको लािग िज�ला िश�ा काया�लयमा 
पठाउने” िनण�यसमेत गरकेो िमिसल संल�न बैठकको 
माइ�यिुटङको �ितबाट देिख�छ । यसरी काजमा 
पठाइएकोमा िज�ला िश�ा काया�लय, कैलालीको 
िमित २०७१।०८।०४ को िनण�यअनसुार यी �रट 
िनवेदकलाई आ�नो पदािधकार रहेको िव�ालय 
मह��याल उ.मा.िव. भजनीमा काज िफता� ग�रिदएकोले 
पदािधकार रहेको िव�ालयमा हािजर ह�न जानहुोला 
भनी च.नं.१५७१ िमित २०७१।०८।०८ को प��ारा 
काज िफता� ग�रएको िमिसल सलं�न सो प�बाट 
देिखने ।

िनवेदकलाई िनजको �वा��य 
अव�थासमेतको आधारमा िज�ला िश�ा काया�लय, 
कैलाली र िनजको पदािधकार रहेको मह��याल मा.िव. 
भजनीको िव�ालय �यव�थापन सिमितसमेतको 
सहमित र समथ�नअनसुार नै काजमा पठाइएको 
देिख�छ । आ�नो �वा��य अव�थाको कारण 
निजकको िव�ालयमा रही सेवा गन� चाहेका यी 
िनवेदकले आफू िनकटका िनकाय सेवारत िव�ालय 
र िज�ला िश�ा काया�लयको िनण�य / िनद�शनअन�ुप 
नै सामदुाियक िव�ालयमा पदािधकार राखी सं�थागत 
िव�ालयमा अ�यापन गर े गराएको अव�था दिेखन 
आयो । िनवेदक काजमा रहेको अविधभर यस 
स�ब�धमा कुनै सोधखोज वा िनण�य भएको दिेखदँैन । 
काजमा खटाउने िनकायले आ�नो �िुटको कुनै दािय�व 
वहन नगन� तर शैि�क काय�ज�तो पिव� काय�मा संल�न 
�यि�लाई िनजको सेवा सिुवधामा ��य� मका� पन� गरी 
पिछबाट प�ात् दश� असरय�ु िनण�य गनु�  सव�था उिचत 
ह�दँनै । सो िनण�य गनु� पूव� यी िनवेदकलाई �प�ीकरण 
सोधी आ�नो कुरा भ�ने मौका िदएकोसमेत 
देिखदँैन । कुनै �यि�को िव��मा िनण�य गनु� पूव� 
िनजलाई सफाइको मौका िदनपुन� �याियक मा�यताको 
पालनासमेत भएको पाइएन । यस अव�थामा 
िव�ालय, सोको �यव�थापन सिमित र िज�ला िश�ा 

काया�लयको िनण�य र प�को आधारमा िनवेदकले 
स�ंथागत िव�ालयमा काजमा रही अ�यापन गरकेो 
काय�लाई गैरकानूनी भ�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

आ�नो पदािधकार रहेको िव�ालय, सोको 
�यव�थापन सिमित र आ�नो िनकटको िनयमनकारी 
िनकाय िज�ला िश�ा काया�लयसमेतको सहमित 
र �वीकृित िलई िलिखत िनण�य र प�को आधारमा 
स�ंथागत िव�ालयमा आ�नो सेवा उपल�ध गराएको 
�प� देिखएको अव�था ह�दँा यी �रट िनवेदक 
आ�नो दािय�व र िज�मेवारीबाट पि�छएको अव�था 
देिखदँनै । कानूनी �ि�या प�ुयाई आ�नो िज�मेवारी र 
दािय�व िनवा�ह ग�ररहेको अव�थामा कानूनी �ि�या 
पूरा गरी िनयिु� भएका सामदुाियक िव�ालयका 
�थायी िश�कलाई कुन कानूनको आधारमा िनजको 
िमित २०६२।८।२२ देिख २०७१।११।१ स�मको ९ 
वष� २ मिहना ९ िदन सं�थागत िव�ालयमा रही सेवा 
गरकेो दिेखएको अविधलाई �थायी सेवा अविधमा 
नजोड्ने गरी िनण�य भएको हो भ�ने स�ब�धमा �प� 
कारण उ�लेख भएको छैन । काज िफता� गन� प�मा 
सेवा अविध नजोिडने भ�ने उ�लेख भएको पिन 
पाइदँैन । काज िफता� भएको डेढ वष�भ�दा पिछ  िवप�ी 
िश�ा िवभागले िमित २०७३।४।१०  को िनण�य�ारा 
सेवा अविध नजोड्ने िनण�य गदा� कुन कानूनको 
अि�तयारी �योग गरकेो हो, खलुाउन सकेको 
छैन । य�तो अि�तयारीबेगर र िनवेदकलाई आ�नो 
कुरा भ�ने मौका नै निदई गरकेो िनण�य र सोको 
आधारमा काज िफता�स�ब�धी प� िदने काय� पिछबाट 
प�चात् दश� असर (Retrospective Effect) िदई 
गरकेो पाइएबाट �य�तो िनण�य र प�ले कानूनको 
नजरमा मा�यता पाउन नस�ने ।

कानूनले तोकेको �ि�या पूरा गरी सामदुाियक 
िव�ालयको मा.िव. �थायी िश�क पदमा िनय�ु िव�ान 
िवषयका िश�क यी �रट िनवेदकलाई िवप�ी िश�ा 
िवभागसमेतबाट कुनै कानूनी आधारिबना नै िनण�य 
गरी िज�ला िश�ा काया�लय, कैलालीको प��ारा 
स�ंथागत िव�ालयमा काज खटाई िनर�तर सेवा 
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गराएको देिखइरहेको अव�थामा पिछ आएर सं�थागत 
िव�ालयमा रही अ�यापन गरकेो सेवा अविध �थायी 
सेवा अविधमा गणना ह�दँनै भ�ने अिधकार िवप�ी 
िश�ा िवभागलाई कुन कानूनले िदयो �प� खलुाउन 
नसकेको र सो िवषयमा िनवेदकलाई आ�नो कुरा 
भ�ने मौका निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
सेवाको िनर�तरतामा असर पन� गरी िनण�य गरकेो 
देिखएकोसमेतबाट िवप�ी िश�ा िवभागबाट 
िनवेदकको िमित २०६२।८।२२ देिख २०७१।११।१ 
स�मको सेवाअविध �थायी सेवा अविधमा नजोिडने 
गरी िमित २०७३।४।१० मा भएको िनण�य, सो 
स�ब�धमा ��यथ� त�कालीन अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, �े�ीय काया�लय महे��नगरबाट 
भएको िनण�य / िनद�शन र सोबमोिजम िश�ा िवभागबाट 
पठाइएका प� एवं िनवेदकलाई ��यथ� िज�ला 
िश�ा काया�लय, कैलालीबाट िमित २०७३।५।३१ 
च.नं.६१० बाट िदइएको प�समेत स�पूण� िनण�य, प� 
तथा काम, कारबाहीह� नेपालको संिवधानको धारा 
४६ र १३३(२)(३) बमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब सो िनण�यह� काया��वयन 
नगनु�  नगराउन,ु �रट िनवेदकको नोकरी अविधलाई 
�ितकूल असर पन� कुनै काम, कारबाही तथा िनण�य 
नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा �ितषेधको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमरे
इित संवत् २०७७ साल असार १८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-WH-०३२५, 
ब�दी��य�ीकरण, स�तबहादुर ओझा िव. उ�च 
अदालत पाटनसमेत

राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) 
ऐन, २०५२ को दफा २३ मा द�ड सजायस�ब�धी 

�यव�था गरकेो र सो दफाको उपदफा (१) मा “राज�व 
चहुावटको कसरु गन� �यि�लाई िबगोको दो�बर 
ज�रवाना गरी कसरुको मा�ा हेरी तीन वष�स�म कैद 
ह�ने छ” भनी उ�लेख गरकेो दिेखएकोले कैदको हद 
३ वष�स�म मा� तोिकएको म�ुामा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा 
(१) को देहाय (ख) र उपदफा (२) को मम� र मनसाय 
हेदा�  म�ुाको पपु�� गदा� धरौटी वा जमानत वा ता�रखमा 
रा�न सिकने अव�थामा थनुामा नै रा�ने गरी भएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७६।८।२४ 
गतेको आदेश र सो आदेश सदर गन� गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको िमित २०७६।११।१ को आदेश यी 
िनवेदकको हकमा कानूनस�मत भएको हो भनी मा�न 
नसिकने ।

िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को काय�िविध 
अपनाई एक �यायाधीशले थुनछेक आदशे गन� अ�यौलता 
हाल राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, 
२०५२ मा संशोधन भई उ�च अदालतलाई म�ुाको 
सनुवुाइ गन� अिधकार िदएको र ��ततु कसरुमा 
बढीमा ३ वष�स�म कैद ह�ने �यव�था भई कसरुसगँ 
स�बि�धत सवारी साधनह� वादी नेपाल सरकारको 
िनय��णमा रहेकोलगायत मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणह�बाट काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६।८।२४ मा यी िनवेदक स�तबहादरु ओझालाई 
म�ुा पपु��को िसलिसलामा थनुामा रा�ने गरी भएको 
आदशे र सो आदेश सदर गन� गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको िमित २०७६।११।१ को आदशे बदर 
गरी िदएको छ । िनवेदकको हकमा कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी म�ुा पपु��का लािग धरौट वा जमानी 
वा ब�क जमानत िलने स�ब�धमा आव�यक आदेश गनु�  
भनी उ�च अदालत पाटनका नाउमँा यो आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लालिसंह थापा
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७७ साल वैशाख १५ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CI-१३११, हक िनखनाई 
पाऊँ, कुमारी राई िव. माया गु�ङसमेत

सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।१।११ मा भएको सज�िमन मचु�ुकामा वादीको 
िक�ा नं. ४७८ को ज�गाको दि�णतफ�  कुलो रहेको 
र सोही कुलोबाट नै वादीको ज�गामा हालस�म 
िसचँाइ भइरहेको छ भनी सज�िमन मचु�ुकाका सा�ी 
िव�णबुहादरु खड्कासमेतले बेहोरा लेखाई िदएको 
पाइ�छ । यसैगरी स�ु अदालतबाट भई आएको 
िमित २०७०।९।७ को न�सा मचु�ुकाको न.नं.५ 
मा वादीको िक�ा नं. ४७८ को ज�गा देिखएको र 
सो ज�गाको दि�णतफ�  न.नं. १४, न.नं. १६, न.नं. 
१०, न.नं. ९ र न.नं. ६ मा कुलो जनाई न.नं. १४ 
को पूव�बाट न.नं.१६, न.नं. १०, न.नं. ९, न.नं. ६ को 
पि�चमतफ�  कुलो गएको देिख�छ । िक�ा नं. ४७७ को 
िसमाना ह�दँै उ�रतफ� बाट आई िक�ा नं. ४७८ को 
दि�ण िसमानास�म उ� कुलो पानी पगेुको भ�ने नापी 
काया�लयको न�सा ि��टबाट देिख�छ । मलुकु� ऐन, 
लेनदने �यवहारको ११ नं. मा सि�धसप�न पन� ज�गा 
हकवालाले मा� िनखनी िलन पाउछँ । ज�गाको साधँ 
िम�दैमा सि�धसप�न पन� होइन । सि�धसप�न पन�लाई 
वादीले हकसफा नगरकेो अव�थामा वादीलाई कुलो, 
पानी, बाटो िनकास, हावा, घाम, आिद कुराह�मा 
अवरोध पगेुको ह�नपछ�  भनी ने.का.प. २०५५, 
िन.नं.६५६९, अङ्क ७ को म�ुामा िस�ा�त �ितपािदत 
भएको र यसैगरी िनख�न माग भएको स�पि� नपाउदँा 
मागकता�को स�पि� उपभोग गन� ग�भीरतम किठनाई 
आइपन�, िनजको स�पि� नै बेक�मा ह�ने, िनजको 
स�पि�को �व�प तथा उ�पादक�वमा नै �ितकूल 
असर पन� अव�थामा मा� सि�धसप�न पन� आधार ह�ने 
भनी ने.का.प. २०६८, िन.नं.८७०६, अङ्क १० मा 

िस�ा�त �ितपािदत भएको स�दभ�मा वादीको िक�ा 
नं. ४७८ को दि�णतफ�  कुलो पानी रहेको, �यही 
कुलोबाट वादीको ज�गामा िसचँाइ ह�ने दिेखएको, 
िनजले उ� आ�नो ज�गा सहज �पमा उपयोग गन� 
स�ने, िसचँाइको लािग �ितवादीको िक�ा नं. ४७७ 
को ज�गा बाधक नरहेको, वादीको सि�धसप�न पन� 
गएको नदेिखएको र वादीको ज�गामा िसचँाइको सिुवधा 
�ा� भई सो ज�गा बेक�मा ह�ने, �व�पमा प�रवत�न 
आउने एवं ज�गाको उ�पादक�वमा �ितकूल असर नै 
पन� स�ने अव�था आएको नदेिखदँा यस अदालतबाट 
िमित २०७३।१०।२५ मा भएको म�ुा दोहो�याई हेन� 
अनमुितको आदेश तथा पनुरावेदक वादीका तफ� बाट 
रहनभुएका िव�ान् व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िक�ा नं.४७८ को ज�गा िनखनाई पाउ ँ
भनी वादीले िलएका दाबी प�ुन नस�ने गरी स�ुबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदक अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०७१।१०।२८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
 नवराज काक�:इजलास अिधकृत 
 क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७५-RC-०१२९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. मोहनिसंह भ�ने रामबहादुर 
तामाङ

मतृक पथृीबहादरु तामाङको लासको बाया ँ
हातको कुिहनामािथ पाखरुामा कािटएको घाउ, बाया ँ
छातीको �तनदेिख तल िट आकारमा १.१ इ�च 
ल�बाई, ०.५ इ�च चौडाई र ४ इ�च गिहराई, दाया ँ
कोखको निजक कोखको निजक १ इ�च ल�बाई, ५ 
इ�च चौडाइ, १ इ�च गिहराइको घाउ बाया ँ हातको 
कुिहनामािथ पाखरुामा १.५ इ�च ल�बाई ५ इ�च 
चौडाइ, ४ इ�च गिहराइको कािटएको चोट रहेको भ�ने 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका तथा मतृक पथृीबहादरु 
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तामाङको मटुु र फो�सोमा लागेको चोटको कारणले 
िनजको म�ृय ुभएको हो भ�ने शव परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएबाट �ितवादीले खकुुरीज�तो धा�रलो 
हितयारले मतृकको शरीरका िविभ�न भागमा �हार गरी 
सोही चोटको कारण मतृकको म�ृय ुह�न गएको �प� ह�न 
आउछँ । मौकामा घटना िववरण कागज गन� दलिसंह 
तामाङ, जानकुा तामाङसमेतले िमित २०७४।१।२८ 
गते मतृक पथृीबहादरु तामाङ मेरो घरमा आएको 
बेला �ितवादी पिन आई उनीह�िबच िववाद भयो । 
मतृकले �ितवादीलाई कुटिपट गरी भइुमँा लडाएपिछ 
आ�नो क�मरमा िभरकेो खकुुरी िनकाली �ितवादीले 
मतृकलाई �हार गरकेो र �यही चोटका कारण 
िनजको घटना�थलमै म�ृय ु भएको हो, कुटिपट ह�दँा 
मसमेतले छुट्याउन खो�दा मानेनन् भ�ने बेहोराको 
कागज र सोलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह� धनराज 
तामाङसमेतले उ� िमित २०७४।१।२८ मा दलिसंह 
तामाङको घरमा िववाद भई मतृकलाई �ितवादीले 
खकुुरी �हार गरी मारेको भ�ने सनुी वारदात�थलमा 
गई हेदा� मतृकको मतृक शरीर देखेको हो भ�नेसमेत 
बेहोरा मौकामा लेखाई उ� बेहोरालाई समिथ�त गन� गरी 
अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । तसथ�, 
उि�लिखत िमिसल सलं�न �माण कागजह�बाट 
�ितवादीले आ�नो घरमा रापजाप गन� बोलाएकोमा 
मतृक नआई सो िवषयबाट उ�प�न वादिववादबाट उ� 
वारदात घटेको दिेखने ।

�ितवादीले धा�रलो हितयार खकुुरीले 
मतृकको मटुु फो�सो ज�तो अित संवेदनशील अगंमा 
�हार गरी रोपी मतृकलाई कत��य गरी मारकेो दिेखदँा 
उ� काय�ले ��ततु वारदातमा मनसाय रहेको त�य 
अ��य� �पमा �कट भएको दिेखने ।

�ितवादीले मतृकलाई धा�रलो जोिखमी 
हितयार खकुुरी �योग गरी सो खकुुरीले छाती, 
पाखरुा, कोखमा हानी, रोपी मतृकको �यान िलएको 
अव�था छ । यी �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो र 
जाहेरवालाले अदालतमा आई जाहेरी समिथ�त बकप� 

ग�रिदएको, �ितवादीले मौका र अदालतमा गरकेो 
सािबती बयान, मतृकको शव �कृित मचु�ुका तथा 
शव परी�ण �ितवेदन, घटना िववरण मचु�ुका एवं 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�ले गरकेो कागज तथा 
बकप�समेतका आधारमा �ितवादी मोहनिसंह भ�ने 
रामबहादरु तामाङले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो देिखन आएकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई स�ु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालतबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न नसिकने ।

मतृकसगँ िनज �ितवादीको कुनै िकिसमको 
�रसइवी नरहेको, �यानस�म िलनपुन� कुनै कारण 
रहेभएको नदेिखएको, घटना ह�नभु�दा त�कालअिघस�म 
�ितवादीले मतृकलाई घरमा पाठपूजा गन�, िववाह, म�ृय ु
स�ंकारमा समेत लामा (परुोिहत) को �पमा मान गरकेो 
र काम लगाई आएको पिन देिखएको, घटना घट्ने 
समयमा पिन िनज �ितवादीले मतृकलाई आ�नो घर 
प�रवारका सद�यह� िबरामी भइरह�छन्, आफूलाई 
पिन स�चो नभइरहने भएको ह�दँा कुल देउताले वा 
िपतलेृ दःुख िदएको हो िक, सो हेरी आ�नो घरमा आई 
राप-जाप ग�रिदन अनरुोध गन� आएकोसमेत देिखएको 
ह�दँा घटना भएको अव�था र घटना ह�नकुो कारण 
तथा �ितवादीको उमेरसमेत ६४ वष� नािघसकेको 
ि�थितसमेतका आधारमा सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय िनज �ितवादीको हकमा चक� पन� स�ने 
अव�था देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने भनी राय �य� गरी 
स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
देिख�छ । सोही फैसला र रायलाई सदर गरी उ�च 
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट फैसला 
भएको ।

तपाइलेँ �याएको िदन एकपटक मेरो घरमा 
रापजाप ग�रिदन ु प�यो भनी �ितवादीले मतृकलाई 
भ�दाको अव�थामा मतृक पथृीबहादरु तामाङले र�सी 
छैन भने म आउिँदन भनेको कुरा तैलेँ सिुननस ्भनी 
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मलाई एकपटक टाउको िनधारमा दाया ँ म�ुकाले 
िहका�एको र िनज मतृक मभ�दा बिलयो तथा उमेरमा 
का�छो भएकोले मलाई घाटँीमा �याक� भइु ँजिमनमा 
लडाई च�नसमेत निदएकोले �रस उठी क�मरमा 
िभरकेो खकुुरी िझक� �हार गरकेो भनी �ितवादी 
कसरुमा सािबत रही अनसु�धान अिधकारी तथा स�ु 
अदालतसम�को बयानमा उ�लेख गरबेाट मतृकलाई 
�हार गनु�पन�स�मको बा�या�मक अव�था मतृकले 
उ�प�न ग�रिदएको ��ततु म�ुामा अ�तरिनिहत रहेको 
त�यलगायत स�ु संखवुासभा िज�ला अदालत र 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासले �हण 
गरकेो उि�लिखत आधारमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय िनज �ितवादी मोहनिसंह भ�ने 
रामबहादरु तामाङको हकमा चक� पन� स�ने अव�था 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. 
बमोिजम १० वष� कैद कायम ह�ने गरी �य� गरकेो स�ु 
संखवुासभा िज�ला अदालतको रायलाई समेत सदर 
गरी उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� अव�था नदेिखने ।

स�ु सखंवुासभा िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी मोहनिसंह भ�ने रामबहादरु तामाङलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरी िनज �ितवादीको हकमा सो सजाय चक� 
पन� स�ने अव�था देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
कायम ह�ने गरी �य� गरकेो रायलाई सदर गरी उ�च 
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िमित 
२०७५।४।२९ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
साधक सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: नवराज काक� 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७६ साल माघ २३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७६-RC-००९३, कत��य 

�यान, नेपाल सरकार िव. �ीकला �े�
घटनाको बारमेा फोनमाफ� त थाहा जानकारी 

पाई घटना�थलमा प�ुदा नवजात िशशकुो मतृ लास 
बारी निजकै �याङमा फालेको अव�थामा पाइएको, 
उ� िशशलुाई �ितवादी �ीकला �े�ठले ज�म िदई म�ृय ु
ह�ने अव�थामा छाडेको र िनजले सो कुरालाई �वीकार 
गरके� िथइन् भनी घटनाको बारमेा �ितवेदन िदने 
�हरी सहायक िनरी�कले अदालतसम� ग�रिदएको 
बकप�ले �ितवादीको सािबती बयानलाई पिु�ट तथा 
समिथ�त गरकेो ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १८ नं. 
मा ‘’ज�मेको िजउँदो बालक बािलका फा�नलेाई 
चार वष� कैद गनु�पछ� । सो बालक बािलका मरकेो 
भए �यानमारासरह सजाय गनु�पछ�” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको दिेख�छ । यी �ितवादी �ीकला 
�े�ठले आ�ना पित वैदिेशक रोजगारको िसलिसलामा 
िवदेशमा रहेको अव�थामा गाउकैँ िचनजानका 
परप�ुषसगँ �ेम स�ब�ध रही शारी�रक स�पक� समेत 
ह�ने गरकेो त�यलाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । 
परप�ुषसगँको शारी�रक स�पक� बाट गभ�मा ब�चा 
रहेपिछ लोकलाजबाट ब�नका लािग साझँ बारीमा गई 
िजउदँो िशशलुाई ज�म िदएक� र सो िशशलुाई बेवा�रस 
अव�थामा बारीमा नै छाडी राित घरमा आएर सतुी 
भोिलप�ट �याङमा लगी फालेको कारण ब�चाको 
म�ृय ु ह�न गएको त�य िनज �ितवादीको बयानका 
साथै िमिसल सामेल रहेका अ�य �माणह�बाट ख�ुन 
आउछँ । यसरी नवजात िशशलुाई रातभरी बारीमा 
छाड्दा िशशकुो म�ृय ुह�न स�छ भ�ने त�य �ितवादीलाई 
थाहा जानकारी ह�दँाह�दँै पिन आ�नो िज�मेवारी पूरा 
नगरकेो कारणबाट िशशकुो म�ृय ु ह�न गएको त�य 
पिु�ट भएबाट िनज �ितवादीले मािथ �करणमा 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजमको कसरु गरकेो 
नै देिखन आयो । अतः �ितवादीको सािबती बयानका 
साथै िमिसल सलं�न अ�य �माणह�बाट �ितवादीले 
िजउदँो िशशलुाई ज�म िदई बेवा�रसे अव�थामा बारीमा 
छाडेको कारणबाट िशशकुो म�ृय ु ह�न गएको देिखदँा 
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�ितवादी �ीकला �े�ठलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरी स�ु पा�पा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट िमित २०७३।११।१७ मा को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालत दवुै िनकायसम�को बयानमा कसरु 
�वीकार गरी �याियक �ि�यालाई सहयोग गरकेो 
देिख�छ । यी �ितवादी �ीकला �े�ठका �ीमान् 
वैदेिशक रोजगारको िसलिसलामा िवदेशमा रहेको 
अव�थामा िव�ण ु�े�ठसगँ �ेम स�ब�ध बसी िनजसगँको 
यौन स�पक� बाट �ितवादीको पेटमा गभ� रही जीिवत 
�पमा ब�चा ज�मेको अव�था िमिसलबाट देिख�छ । 
�ितवादी �ीकला �े�ठलाई गभ�वती बनाई िनज िव�ण ु
�े�ठ वैदिेशक रोजगारको लािग िवदेश गएको त�य 
�ितवादीको बयानका साथै िमिसल सामेल रहेका 
अ�य �माणबाट ख�ुन आउछँ । �ितवादीले आ�नो 
पेटमा गभ� रहेपिछ समयमै सोको जानकारी िव�ण ु
�े�ठलाई गराएको र िनजले उ� ब�चा फािलदउे 
भने तापिन पैसा नपठाएको र सहयोगसमेत नगरकेो 
कारण लोकलाजबाट ब�नका लािग �ितवादीले 
बारीमा गई ब�चा ज�माई �यही ँ छाडी भोिलप�ट 
�याङमा लगी फालेको त�यलाई यी �ितवादीको 
बयानका साथै जाहेरी बेहोरा, घटनाको स�ब�धमा 
�ितवेदन िदने �ितवेदकको बकप�समेतले पिु�ट गरकेो 
देिखयो । अतः �ितवादीले कसरु �वीकार गरी �याियक 
�ि�यामा गरकेो सहयोग, �ितवादीको �ीमान् वैदेिशक 
रोजगारमा भई �ीमान् सगँ टाढा ह�न ुपरकेो प�रि�थित, 
�ितवादीको उमेर १९ वष� मा� ह�न,ु लोकलाजबाट 
जोिगनका लािग कसरु गनु�पना�को प�रि�थितलगायतका 
कुराह�लाई िवचार गरी �ितवादीलाई सजाय िनधा�रण 
गनु�  नै �यायोिचत ह�ने ।

लामो समयदेिख �ीमान् वैदेिशक 
रोजगारमा गएको कारण �ीमान् सगँ टाढा ह�न ु
परकेो प�रि�थित, शारी�रक आव�यकता पूरा ह�न 

नसकेको अव�था, �ितवादीको उमेर अव�था, कसरु 
गदा�को प�रि�थित, लोकलाजको भयसमेतले कसरु 
गन�का लािग वातावरणीय प�रि�थितले बनाएको 
अनकूुलतासमेतलाई िवचार गदा�  िनज �ितवादी 
�ीकला �े�ठलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
कैद वष� ४(चार) को सजाय िनधा�रण गदा� पिन ऐनको 
मनसाय पूरा ह�ने भई सजाय  पया�� ह�ने देिखएकोले 
िनज �ितवादीलाई स�ु तथा उ�च अदालतले जाहेर 
गरकेो रायमा प�रवत�न भई �ितवादी �ीकला �े�ठलाई 
४(चार) वष� कैद ठह�याउन ुमनािसब ह�ने ।

�ितवादी �ीकला �े�ठलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु पा�पा 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो उ�च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । तर ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
�ीकला �े�ठलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु पा�पा िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको 
फैसला सािबक कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िमलेको 
देिखए तापिन “मलुुक� अपराध सिंहता, २०७४ को 
दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सव��वको 
सजाय ह�न े रहछे भने यो सिंहता �ार�भ भएपिछ 
�य�तो कसुरमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय 
ग�रन ेछैन” भ�ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका 
म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै 
गनु�पन� छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे 
भने मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रही मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ मा सव��वको सजाय गन� 
�यव�था नभएकोले ��ततु म�ुामा �ितवादी �ीकला 
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�े�ठलाई सव��वको सजाय ह�ने देिखएन । तसथ� िनज 
�ितवादीलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने । साथै 
सव��वको सजाय नह�ने भएकोले िनजको अंश भागमा 
पन� आउने चल अचल स�पि� ��ततु म�ुाको रोहबाट 
रो�का रािखएको भए फुकुवासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७६ साल पौष २१ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७६-WH-०१९५, 
ब�दी��य�ीकरण, लिलतजंग बम िव. गृह 
म��ालयसमेत

ब�दी िनवेदक मानबहादरु ित�वालाई  िमित 
२०७६।८।११ मा र अका�  िनवेदक लिलतजंग बमलाई 
िमित २०७६।८।१२ मा मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ बमोिजम साव�जिनक िहत, �वा��य, सरु�ा, 
सिुवधा र नैितकता िव��को कसरुमा प�ाउ गरी सो 
म�ुामा अनसु�धानका लािग िहरासतमा रा�न �याद 
थप ग�रएको बेहोरा िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुले पेस गरकेो िलिखत जवाफ तथा सोसाथ 
संल�न िविभ�न प�ह�को छाया�ँितबाट दिेखन 
आउछँ । िनवेदकह�लाई मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को प�र�छेद ५ बमोिजमको कसरुमा 
अनसु�धानका लािग प�ाउ गरी �याद थप गरकेो 
भनी महानगरीय �हरी प�रसर जावलाखेल, लिलतपरु 
र िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुको िलिखत 
जवाफमा उ�लेख भए तापिन िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट म�ुा हेन� अिधकारीले म�ुामा 
अनसु�धानका लािग िहरासतमा रा�न आदशे िददँा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १४(९) बमोिजम कारणसिहतको पचा� खडा 
गनु�पन�मा सो पचा� खडा गरकेो त�य िमिसलबाट दिेखन 
आउदँैन । िनज िनवेदकह�लाई थनुामा रा�नपुन� 
मनािसब कारणसिहतको पचा� खडा गनु�पन� कानूनी 
�ावधानको अवल�बन नगरी अनसु�धानको लािग 

िहरासतमा रािखएको काम कारबाहीबाट िनवेदकह�को 
नेपालको संिवधानको धारा १६(१) र १७(१) �ारा 
�द� वैयि�क �वत��ताको हकबाट वि�चत ह�न 
गएको देिखने ।

िनवेदकह� मानबहादरु ित�वा र लिलतजगं 
बमलाई साव�जिनक िहत, �वा��य, सरु�ा सिुवधा 
र नैितकता िव��को कसरुमा अनसु�धानका लािग 
प�ाउ ग�रएको भिनए तापिन िज�ला �शासन 
काया�लय, लिलतपरुबाट म�ुा अनसु�धानको लािग 
�याद थप गदा�को औिच�यता पिु�ट गन� आधार र 
कारण उ�लेख गरकेो देिखएन । िनवेदकह� िव�ाथ� 
भएको दिेखएको र िनजह�ले फरक िवचार र आ�था 
राखेकै आधारमा �व�ृ भावना िलई िबनाआधार र 
कारण िवप�ीह�बाट िनवेदकह�लाई थुनामा राखेको 
देिखदँा िनवेदकह�को थनुालाई कानूनस�मत मा�न 
निम�ने ।

िनवेदकह� मानबहादरु ित�वा र लिलतजगं 
बमलाई �व�ृ भावना राखी गैरकानूनी �पमा थनुामा 
राखेको देिखएकाले नेपालको संिवधानको धारा 
१३३(२) एव ंसव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७(क) र (ख) बमोिजम ब�दी िनवेदकह� 
मानबहादरु ित�वा र लिलतजंग बमलाई थुनाबाट म�ु 
ग�रिदनू भनी िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल पौष २१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७६-WH-०२१७, ब�दी��य�ीकरण, संजय 
पोखरले िव. उ�च अदालत पाटनसमेत

िनवेदकका नाउमँा जारी भएको समा�ान 
�याद िनजको घर दैलो मकवानपरु हेट�डा न.पा.२ मा 
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टासँ ग�रएको भ�ने तामेलदारको �ितवेदनसमेतका 
आधारमा उ� �यादलाई अ�यथा मा�न िम�ने 
नदेिखने ।

िनवेदकको नाममा िज�ला �शासन 
काया�लय, मकवानपरुबाट जारी भएको नेपाली 
नाग�रकतामा िनजको वतन मकवानपरु हेट�डा न.पा. 
वडा नं. २ उ�लेख भएको बेहोरा िनजले िनवेदनसाथ 
पेस गरी िमिसल संल�न रहेको िनजको नाग�रकताको 
�ितिलिप, िमित २०७०।१।४ अंश बझेुको भरपाइमा 
समेत उ�लेख भएको र उ� वतन अ�यथा हो भनी 
िनवेदकले कुनै व�तिुन�ठ ठोस �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । िनवेदकउपर पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
िमित २०६९।८।१९ मा दायर भएको अिभयोग प� र 
फैसलामा समेत िनवेदकको वतन मकवानपरु हेट�डा 
न.पा. वडा नं.२ नै उ�लेख भएको दिेखदँा िनजको सो 
वतन अ�यथा भएको रहेछ भ�न निम�ने ।

िनवेदकले आ�ना नाममा जारी भएको 
सूचना �यादसमेतको बेवा�ता गरी समयमा नै 
�याियक उपचार खोजेकोसमेत पाइदँैन भने म�ुा परी 
अि�तम भएप�ात् मा� अ�थायी �पमा िमित २०६५ 
सालदेिख िचतवन भरतपरु महानगरपािलका वडा नं. 
७ मा ब�दै आएको बेहोराको िसफा�रस ग�रपाउ ँभनी 
उ� महानगरपािलकामा िनवेदन िदई सोही आधारमा 
भरतपरु महानगरपािलकाको िमित २०७६।८।१८ को 
िसफा�रस पेस गरी वतनका स�ब�धमा उ�मिु� िलन 
खोजेको देिखए तापिन बसाइसराईको कुनै �माणसमेत 
िनवेदकले पेस गन� नसकेको अव�थामा उ� 
िसफा�रसको आधारमा नै िनवेदकको वतन िचतवन 
रहेको भनी मा�न निम�ने ।

िनवेदकले ब�दी��य�ीकरणको आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन िजिकर िलए तापिन 
िनजलाई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट ब�िकङ 
कसरु म�ुामा जारी भएको समा�ान �यादमा हािजर 
नभई भएको फैसलाअनसुार लागेको कैद ज�रवाना 
ितन� बझुाउन नसक� फैसला काया��वयनको �ममा 
कैदीपजु� िदई कैदमा रा�न पठाएको  देिखदँा उ� 

थनुालाई गैरकानूनी भ�न निम�ने ।
िनवेदकलाई ब�िकङ कसरु म�ुामा 

अदालतबाट लागेको कैद ज�रवाना असलुउपर गन� 
�ममा फैसला काया��वयनसमेतको द�ताबाट प�ाउ 
गरी रीतपूव�कको कैदी पजु� िदई कैदमा रा�न पठाएको 
देिखदँा �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा 
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना 
इित सवंत् २०७७ साल असार १० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७६-CR-१३७१, अवैध ह��डी 
कारोबार, नेपाल सरकार िव. िवजयकुमार ग�ुा

िवशेष सूचनाका आधारमा ग�रएको 
खानतलासीबाट �ितवादी िवजयकुमार ग�ुाको 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.१४ ि�थत 
कुले�वरमा रहेको फलफुल थोक बजारमा रहेको 
सटर नं.३२ मा स�चािलत चाम�ुडा �ुट से�टरिभ� 
रहेको दराजबाट भारतीय �.२०००।- दरका १०० 
थान गरी भारतीय �पैया ँ २,००,०००।- र नेपाली 
�.३१,४८,०००।- बरामद भएकोले अवैध ह��डी 
कारोबारको कसरुमा िनजलाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
�हरी �ितवेदनबाट ��ततु म�ुाको उठान भएको 
देिख�छ । �ितवादीले अनसु�धानको �ममा तथा 
अदालतसम� समेत दाबीको नेपाली रकम आफूले 
फलफूल कारोबारबाट कमाएको र भारतीय रकम 
भने भारतीय मालबाहक गाडीलाई भ�ुानी िदनका 
लािग �हकह�बाट �ा� रकम ज�मा गरी राखेको 
भनी ह��डी कारोबारको कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादीले �चिलत कानूनबमोिजम 
इजाजत िलई चाम�ुडा �ुट से�टर स�चालन गरी 
िनयिमत �पमा कर ितद� आएको त�य िमिसल सलं�न 
आ.व.०७२/०३ दिेख आ.व.०७४/०७५ स�मका 
पिछ�ला तीन आिथ�क वष�को �यावसायबाट भएको 
आयको गणना तथा कर च�ुा �माणप�को �मािणत 
�ितिलिपबाट देिखन आउछँ । घटना�थल तथा 
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बरामदी मचु�ुकाका सिुव�� शाहीसमेतका �यि�ह�ले 
बरामद भएको रकम के, कुन आरोपमा बरामद भएको 
हो, थाहा भएन ख�ुा �यापारीबाट सङ्कलन भएको 
पैसा हो भनी एकै िमलानको बकप� गरकेो देिख�छ । 
यसबाहेक �ितवादीले सािधकार िनकायबाट अनमुित 
निलई िवदेशी म�ुाको िविनमयस�ब�धी कारोबार गन� 
गरकेो कुरा अ�य कुनै व�तिुन� �माणबाट पिु� ह�न 
सकेको दिेखदँैन । �यसैगरी िनजसगँ भारतीय �पैया ँ
२,००,०००।– बाहेक अ�य िवदशेी म�ुा बरामद भएको 
देिखन आएन । यसरी यी �ितवादीले इजाजतप� निलई 
िवदशेीय िविनमयस�ब�धी कारोबार गन� गरकेो पिु� 
ह�न सकेको नदेिखएबाट बरामद भएको नेपाली �पैया ँ
�.३१,४८,०००।– िवदेशी म�ुाको िविनमयबाट नै 
आज�न गरकेो भ�ने पिु� नह�ने ।

बरामिदत भारतीय �.२,००,०००।- 
स�ब�धमा िवचार गर� । िवदेशी िविनमय िनयिमत गन� 
ऐन, २०१९ को दफा ३(ख) मा “यस ऐनमा �यव�था 
भएकोबाहेक अ�य �यव�था ब�कले साव�जिनक सूचना 
�काशन र �सारण गरी तोिकिदएबमोिजम ह�ने छ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको र सो कानूनी �यव�थाको 
अनसुार नेपाल रा�� ब�क�ारा जारी एक�कृत प�रप� 
१।२०७४ को दफा १.११.६ ख�ड (क)(१) सूचनामा 
“भारत सरकार तथा भारतीय �रजब� ब�कले ९ नोभे�बर 
२०१६ स�म चलनच�तीमा रहेका भा.�. ५०० र 
१,००० दरका नोटह� चलनच�तीबाट हटाएको 
ह�दँा �य�ता भा.�. ५०० र १,००० दरका नोटको 
कारोबार गन� र हाल भारतमा चलनच�तीमा रहेका 
नया ँभा.�.२००, ५०० र २००० दरका नोट साथमा 
रा�न, ओसार पसार गन� र कारोबार गन� पाइने छैन” 
भनी सूचना �कािशत गरी भा.�.२,०००।- को नोट 
�ितब�ध लगाएको देिख�छ । यसरी उि�लिखत 

कानूनी �यव�थािवपरीत �ितबि�धत �.२,०००।- 
दरका भा.�.२,००,०००।- �ितवादीबाट बरामद 
भएकोमा बरामिदत भा.�. जफत ह�ने हदस�म उ�च 
अदालत पाटनको फैसला मनािसब दिेख�छ । अतः 
�ितवादीउपरको ह��डी कारोबारको कसरु �मािणत 
ह�न नसकेको र �ितवादीले �ितबि�धत भारतीय रकम 
आ�नो साथमा राखेको देिखदँा �ितवादीबाट बरामिदत 
भारतीय रकम �.२,००,०००।- स�म जफत गरी 
िनजलाई ह��डी कारोबार गरकेो भ�ने अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदएको उ�च अदालत पाटनको 
फैसला मनािसब देिखदँा ��यथ� िझकाई सो फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सफाइ ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

बरामिदत नेपाली �. ३१,४८,०००।– 
�ितवादीले फलफूल �यवसायबाट कमाएको तर 
बरामिदत भारतीय �.२,००,०००।- िवदेशी िविनमय 
िनयिमत गन� ऐन, २०१९ को दफा ३(ख) अनसुार 
नेपाल रा�� ब�क�ारा जारी एक�कृत प�रप� १।२०७४ 
को दफा १.११.६ ख�ड (क)(१) बमोिजमको 
सूचनािवपरीत भएको देिखदँा �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय एव ं ज�रवानासमेत ह�ने गरी 
भएको स�ु फैसला केही उ�टी गरी बरामिदत भारतीय 
रकमस�म जफत गरी �ितवादी िवजयकुमार ग�ुालाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ ह�ने ठह�याएको उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७६।०६।०६ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा / िवकाश कुमार 
रजक 
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शभुम् ।


