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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, २०७८, भदौ – २, 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 । 



  
  

 
काका..िज.दिज.द.नं. ३९.नं. ३९।०४९।०५०।०४९।०५०  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
मू�य मू�य ��..४४००।।––  

  

म�ुम�ुकःकः  सव��चसव��च अ अदालतदालत,,  छापाछापाखाखानाना 
 

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 । 
न.े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.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-Wo-०७३९, उ��ेषण / 
परमादशे, सपुतबहादुर काक�समेत िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०६१।११।१४ मा नेपाल रडे�स 
सोसाइटीका पूव� अ�य� रमेशकुमार शमा� , वत�मान 
अ�य� सजंीव थापा र महाम��ी दवेर�न धा�वाले 
आ.व. ०५०/०६० र ०६०/०६१ मा �लड �याग र 
िकटस केिमकल ख�रद गदा� �.१९,१७,५००।– 
अिनयिमतता गरी सो बराबरको रकम सं�थालाई हािन 
नो�सानी भएको ह�दँा सो रकम त�त् पदािधकारीबाट 
असलुउपर गन� िनण�य गरकेो देिख�छ । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
२ मा ग�रएको प�रभाषा अवलोकन गदा� नेपाल रडे�स 
सोसाइटी साव�जिनक स�ंथा र पदािधकारी साव�जिनक 
पदधारण गरकेो �यि�मा पन� दिेखदँैन । �यसअन�ुप 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
िनवेदक सं�था र पदािधकारीउपर परकेो आिथ�क 
अिनयिमतताको उजरुी �हण गरी अिनयिमतता भएको 
रकम असलुउपर गन� गराउने भनी िनण�य गन� िम�ने 
देिखदँैन । कानूनमा ��ट �पमा िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले साव�जिनक पदधारण 
गरकेो �यि�उपर परकेो उजरुी �हण गरी अनसु�धान 
तहिककात गन� र म�ुा चलाउन पाउने �यव�था 
भइरहेको अव�थामा �यसिवपरीत गैरसरकारी 
सं�थाउपरको उजरुी �हण गरी िनण�य गन� िम�दैन । 
�यसरी गैरसरकारी सं�थाउपर परकेो उजरुी �हण 
गरमेा �े�ािधकारिवहीन ह�ने ह�दँा यस अदालतले 
आफूमा िनिहत असाधारण अिधकार �े�को �योग 

गरी �े�ािधकारिवहीन िनण�य बदर गन� स�ने नै ह��छ । 
�यसमा पिन िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले कानूनबमोिजम अनसु�धान, तहिककात 
गन� र म�ुा चलाउने अिधकार पाएकोमा िनवेदक 
स�ंथाको स�ब�धमा अदालतमा म�ुा नचलाई आफँैले 
अिनयिमतता भएको ठहर गरकेो कुरा उ� आयोगको 
िमिसल संल�न िनण�य नं. २१७ बाट देिखने ।

कानूनले िदएको अिधकारभ�दा बढी 
अिधकार �योग गरी कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीले 
िनण�य गन� पाउदँैन । कानूनको अि�तयारीभ�दा 
बढी अि�तयारी कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीले 
�योग गन� पाउदँनै । अिधकारी वा िनकायले कानूनले 
िदएको अिधकारभ�दा बढी अिधकार �योग गरमेा 
कानूनी रा�यको उपहास ह�न जानेतफ�  पिन यस 
अदालतले िवचार गनु�पन� ह��छ । अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ले पिन 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई िनवेदक 
स�ंथा र पदािधकारीलाई अिनयिमततामा िनण�य गन� 
पाउने अिधकार �दान गरकेो देिखदँनै । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िनवेदक सं�था र 
पदािधकारीउपरको उजरुी �हण गरी अिनयिमतता 
भएको रकम असलुउपर गन� िमित २०६१।११।१४ 
मा गरकेो िनण�यको आफँैले लगत क�ा गरकेो भनी 
िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो देिखयो । �यसबाट 
पिन संवैधािनक िनकाय िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले कानूनिवपरीत िनण�य गरकेो 
त�य समिथ�त भएको छ । कानूनिवपरीत भएका िनण�य 
�यायको मा�य िस�ा�तले समेत कायम रहन नस�ने ।

��ततु िनवेदनका िनवेदकह� साव�जिनक 
पद धारण गरेका �यि� नभएको ह�दँा उ� �ितपािदत 
िस�ा�त यस िववादमा आकिष�त ह�न स�ने नदिेखने ।

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ ले प�रभाषा गरबेमोिजम साव�जिनक सं�था र 
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साव�जिनक पदधारण गरकेो �यि�बाहेकका �यि�को 
हकमा उजरुी िलई िमित २०६१।११।१४ मा िनण�य 
गरकेो देिखदँा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०६१।११।१४ मा गरकेो िनण�य र 
सोबमोिजम सं�थाको अिनयिमततासगँ स�बि�धत 
भएर गहृ म��ालयले िमित २०७४।१२।२ मा िज�ला 
�शासन काया�लयलाई लेखेको प� अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ अन�ुप 
भएको नदिेखदँा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०६१।११।१४ को िनण�य र गहृ 
म��ालयले िमित २०७४।१२।२ मा िज�ला �शासन 
काया�लयलाई लेखेको प� नेपालको संिवधानको धारा 
१३३ को उपधारा (२) र (३) बमोिजम उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल आषाढ २८ गते रोज ५ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७४-WO-०७४०, उ��ेषण, 
सपतुबहादरु काक� िव. नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७३-CR-०२५३, ०७३-CR-
०५०१, लागु औषध (गाँजा), ब�ी चौधरी जैसवाल िव. 
नेपाल सरकार, घन�याम बल�पाक� मगर िव. नेपाल 
सरकार

लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १२ बमोिजम आरोिपत कसरु नगरकेो �माण 
प�ुयाउने भार पनुरावेदक �ितवादीको भएको त�यमा 
िववाद छैन । अिधकार�ा� अिधकारीसम� आफूले 
च��े�र चौधरीले चलाई आएको मे. १ ज १०४२ नं. 
को गाडीमा रमेश र च�� तामाङले संकलन गरकेो लाग ु
औषध (गाजँा) लोड गरी पठाएको भ�ने बेहोराले गरकेो 
बयान अ�यथा ह�ने �माण देखाई अदालतमा इ�कारी 

ह�न सकेको देिखदैँन । च��े�र चौधरीले अदालतमा 
पनुरावेदक �ितवादी ब�ी चौधरी जैसवालले 
खाली बोरा लोड गरकेो भ�ने बेहोराले बयान गरकेो 
देिख�छ । च��े�र चौधरीको उ� बयानलाई पनुरावेदक 
�ितवादीले िवनाआधार पोल गरकेो िजिकर िलए पिन 
च��े�र चौधरीले चलाएको मे. १ ज १०४२ नं. को 
गाडीमा ३२५ के.जी. गाजँा सेतो बोरामा राखेको 
अव�थामा बरामद भएको देिख�छ । बरामद गाजँा 
ओसारपसारमा पनुरावेदक �ितवादी अदालतमा 
इ�कारी रहे पिन ��य� �पमा गाजँा ओसारपसार 
गन� गाडीका चालकले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गाजँा ियनै पनुरावेदक �ितवादीले लोड गरकेो भनी 
गरकेो बयान र अदालतमा पिन खाली बोरा ियनै 
पनुरावेदक �ितवादीले लोड गरकेो भनी बयान गरकेो 
र सोही खाली भनी गाडीमा लोड गरकेो बोराबाट लाग ु
औषध (गाजँा) बरामद भएको अव�थाले यी पनुरावेदक 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो त�य �थािपत भएको 
देिखयो । पनुरावेदक �ितवादीले सहअिभय�ुको 
पोलय�ु बयान �माणमा िलन िम�दनै भ�दै यस 
अदालतबाट ने.का.प. २०४६, माघ, िनण�य नं. 
३९५९ मा �ितपािदत िस�ा�त पनुरावेदनमा उ�लेख 
गरकेो भए पिन उ� िस�ा�त �ितपादन भएको म�ुाको 
त�य र ��ततु म�ुाको त�य फरक परकेो ह�दँा �यो 
�ितपािदत िस�ा�त यस म�ुामा आकिष�त ह�न स�ने 
देिखएन । तसथ� पनुरावेदक �ितवादीलाई ७ वष� कैद 
सजाय र १ लाख ज�रवाना ह�ने ठहर भएको पनुरावेदन 
अदालत इलामको फैसला लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१) (घ)(५) स�मत ह�दँा अ�यथा 
गनु�पन� नदिेखने ।

पनुरावेदक �ितवादी �याम भ�ने घन�याम 
बल�पाक� मगरको हकमा िवचार गदा� च��े�र चौधरीले 
चलाएको मे १ ज १०४२ नं. को गाडी यी पनुरावेदक 
�ितवादीले भाडामा स�चालन गद� आएको कुरा च��े�र 
चौधरी र पनुरावेदक �ितवादी ब�ी चौधरी जैसवालको 
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बयानबाट दिेखएकोमा पनुरावेदक �ितवादीले पिन 
उ� गाडी आफूले भाडामा स�चालन गरकेो �वीकार 
गरकेो देिख�छ । िनजले भाडामा स�चालन गरकेो उ� 
मे १ ज १०४२ नं. को गाडीमा ३२५ के.जी. गाजँा 
बरामद भएको कारण पनुरावेदक �ितवादीको पिन 
गाजँा कारोबारमा संल�नता रहेको भनी अिभयोगप� 
पेस भएको देिख�छ । उ� अिभयोगको स�ब�धमा 
पनुरावेदक �ितवादीले अदालतमा पनुरावेदक 
�ितवादी ब�ी चौधरी जैसवालले च��े�र चौधरीलाई 
चालक राखी ४ िदनको तरकारी िलन भाडामा 
लगेको हो भ�नेसमेत बेहोराले बयान गरकेो देिख�छ । 
उपयु��बमोिजम च��े�र चौधरीले हेट�डामा पनुरावेदक 
�ितवादी ब�ी चौधरी जैसवालले गाडीमा लाने सामान 
लाग ुऔषध (गाजँा) भनेपिछ चालक च��े�र चौधरीले 
यी पनुरावेदक �ितवादीलाई फोन गरी िनजले भाडा 
िमलाएर �याउन ुभनेकाले सोहीअनसुार �. ८,०००।- 
भाडामा लाग ु औषध �याएको भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� पनुरावेदक �ितवादीलाई पोल गरी 
बयान गरकेो देिखने । 

पनुरावेदक �ितवादी ब�ी चौधरी जैसवालले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� च�� र रमेश तामाङले 
गाडीको लािग फोन गरकेा िथए, तर गाडी नभएकाले 
ियनै पनुरावेदक �ितवादीको फोन नं. िदएको भ�ने 
बेहोराले बयान गरकेो देिख�छ । िमिसल संल�न 
फोन स�पक�  गरकेो देिखने कल िडटेलबाट �ितवादी 
च��े�र चौधरी, ब�ी चौधरी जैसवाल र यी पनुरावेदक 
�ितवादीिबच फोन स�पक�  भएको दिेख�छ । फोन 
स�पक�  भएको कुरालाई यी पनुरावेदक �ितवादीले 
�वीकार गरी बयान गरकेो देिख�छ । म�ुय �पमा ब�ी 
चौधरी जैसवाल, च��े�र चौधरी र यी पनुरावेदक 
�ितवादीिबच पटकपटक फोन स�पक�  भई ३२५ केजी 
गाजँा ओसारपसार भएको देिखएकोमा पनुरावेदक 
�ितवादीले पिन पटकपटक फोन स�पक�  भएको भनी 
�वीकार गरकेो दिेख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीले 

४ िदनको लािग गाडी भाडामा िदएका पनुरावेदक 
�ितवादीलाई ब�ी चौधरी जैसवाललाई पिन आरोिपत 
कसरुमा सजाय ह�ने ठहरी आजै फैसला भएको छ । 
यसरी बरामद भएको लाग ुऔषध (गाजँा) बो�न �योग 
भएको गाडी पनुरावेदक �ितवादीले ४ िदनको लािग 
अका� पनुरावेदक �ितवादी ब�ी चौधरी जैसवाललाई 
भाडामा िदएको र चालक, गाडी भाडामा िदने 
पनुरावेदक �ितवादी �याम भ�ने घन�याम बल�पाक� 
मगर र गाडी भाडामा िलने ब�ी चौधरी जैसवालिबच 
सोही अविधमा पटकपटक फोन स�पक�  भएको ज�ता 
प�रि�थितज�य �माणबाट पनुरावेदक �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेो पिु� भएकाले पनुरावेदन 
अदालत इलामको फैसला पनुरावेदक �ितवादीको 
हकमा अ�यथा नदिेखने ।

अतः मािथ ग�रएको िववेचना, आधार र 
कारणह�बाट पनुरावेदन अदालत इलामले िमित 
२०७२।८।२१ मा दवैु पनुरावेदक �ितवादीह�लाई 
आरोिपत कसरुमा सजाय गरकेो फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल चै� १८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.१

मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६७-CR-१०८९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. ता�के माइला भ�ने मेतर गु�ङसमेत

झिु�डएको अव�थामा फेला पा�रएको 
मतृकको लासको वै�ािनक परी�ण ह�न नसकेको 
अव�थामा मतृकको झिु�डएको अव�थाको सिच� 
िच�ण ह�न नपाएको ह�दँा मतृकले झ�ुडी आ�मह�या 
गरकैे होइन भ�न सिकने अव�था छैन । �ितवादी प�ुप 
ग�ुङले मतृकलाई कुटिपट गरी मारकेो भ�ने अिभयोग 
दाबी नै त�यतः अिभयोजन प�ले पिु� गन� सकेको 
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नदेिखने । 
माइती प�समेत उपि�थत भएपिछ 

लास सदग्त गन� सहमित भई गाउ ँ समाजको 
स�लाहबमोिजम सदग्त गरकेो हो भनी �ितवादी 
तलुबहादरु ग�ुङसमेतले बयान गरकेो देिख�छ । माइती 
प�को उपि�थित रहेको अव�थामा त�काल म�ृयकुा 
स�ब�धमा �� उठाई अनसु�धान गन� गराउनेतफ�  
नलागी लासको सदग्त गन� गराउनेतफ�  लागेको 
देिखएको छ । ग�ुङ जाितको जातीय स�ंकारअनसुार 
माइतीतफ� बाट लासमा �यूरी िदएपिछ नै दाहसं�कार 
भएको र सो कुरालाई समथ�न ह�ने गरी वादी प�का 
मािनसले मौकाकै कागजमा उ�लेख गरकेा छन् । वादी 
प�ले आ�नो दािबलाई शङ्कारिहत तवरले पुि� 
गनु�पन� हा�ो �याियक मा�यता रहकेो स�दभ�मा 
शङ्काको सुिवधा अिभयु�ले पाउने फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�त रहकेो देिखने । 

वादीका गवाह मतृकका दाज ु िच�बहादरु 
ग�ुङले अनसु�धानको �ममा भएको कागजमा 
मतृकको लास ३६ घ�टास�म कुरी माइती प� 
उपि�थत भई �यूरी िदएपिछ मा� सदग्त ग�रएको कुरा 
खलुाएका छन् । मतृक लासको पेट िचरी पेटको ब�चा 
िनका�ने तलुबहादरु ग�ुङले मौका र अदालतसम�को 
बयानमा मतृकको लासमा घाउ चोट िनलडाम केही 
नभएको भनी बयान गरकेो अव�था छ । यसबाट 
समेत मतृकलाई �ितवादी प�ुप ग�ुङले कुटिपट गरी 
मारी का�छी �ीमती कुमारी ग�ुङसमेतको सहयोगले 
झ�ुड्याएका रहेछन् भ�न िम�ने देिखदँनै । शङ्काको 
भरमा ��ततु वारदात कत��यबाट भएको हो भनी भ�न 
िम�ने नदिेखने ।

कसरुदारलाई कसरुबाट उ�मिु� िदने 
उ�े�यले �ितवादीह�म�ये कोदे ग�ुङसमेतले िछटो-
िछटो लासको दाहसं�कार गरकेो भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर रहेतफ�  हेदा� वादी प�कै गवाह िच�बहादरु 
ग�ुङको भनाइबाट वारदात भएको ३६ घ�टापिछ 

मा� लास सदग्त गरकेो भनेको देिखएको छ । �य�तो 
होइन भ�ने िमिसलबाट देिखदँैन । मतृक झिु�डएको 
अव�थामा भेिटएपिछ कानूनबमोिजम निजकको 
स�बि�धत �हरी काया�लयमा जाहेर गनु�पन�मा सो नगरी 
सदग्त गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी रहेकोमा मािनस 
झिु�डई मरकेो अव�थामा पाइएपिछ सोको जाहेर 
स�बि�धत िनकायमा नगरी लास सदग्त गनु�  त�काल 
�चिलत मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ४ नं. ले 
कसरु मानेको र सजायको �यव�थासमेत गरकेोबाट 
�य�तो काय� गन� �ितवादीह� सजायको भागी ह�ने 
एउटा अव�था हो भने कसरु दबाउने उ�े�यले नै 
घटनाको स�ब�धमा जाहेर नगरी लास सदग्त गरकेो 
हो होइन भ�ने अक� अव�था हो । यस स�ब�धमा हेदा� 
�ितवादीह� ता�के माइला भ�ने मे�र ग�ुङसमेतले 
स�ु िज�ला अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन 
अदालतमा पनुरावेदन गदा�  वारदात नै �थािपत 
नभएको अव�थामा �ितवादी प�ुप ग�ुङको कत��यबाट 
मतृक भगवती ग�ुङको �यान गएको भनी सोही 
आधारमा हामीलाई स�बि�धत िनकायमा खबर नगरी 
लास दाहसं�कार गरकेो भनी अथ� गरी कसरु ठहर गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� रहेको भनी वारदारबार ेजाहेर 
नगनु�को कारणसमेत उ�लेख गरकेो देिखने । 

झ�ुडी मरकेो लासलाई िविधपूव�क पजु� िलएर 
मा� सद्गत र लासको �यव�थापन गनु�पन�मा ��ततु 
वारदातमा सो काय� भएको देिखएन । त�काल �चिलत 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ४ नं. मा अपह�या 
वा कत��य परी मन� मािनसको लास कानूनबमोिजम 
जाँच भइसकेपिछ सो लास जलाउनु, गाड्नु, फा�नु, 
जो गनु�पछ� गन�को िनिम� लास जाचँ गन� �हरी 
कम�चारीले र सरकारी विकल भए िनजले समेत 
सहीछाप गरी पुज� ग�रिदनपुछ� । सो पुज� निलई �यसै 
लास जलाउनु, गाड्नु, फा�नु ह�दैँन । सोबमोिजम 
पुज� गरी निदने वा पुज� निलई लास जलाउने 
गाड्ने फा�नलेाई दश �पैया ँ ज�रवाना गनु�पछ� 
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भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । सोबमोिजमको �ि�या 
�ितवादीह�बाट पूरा गरकेो नदिेखदँा उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादीह�लाई ज�रवाना 
गनु�पन�मा सो नगरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत 
पोखराको फैसला िमलेको नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट पजु� 
निलई लास जलाए वा सदग्त गरतेफ�  �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ४ नं. बमोिजम 
�.१०।- ज�रवाना नगरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०६७।६।२० को फैसला िमलेको 
नदेिखएकोले केही उ�टी भई �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको ४ नं. बमोिजम जनही 
�.१०।- ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल आि�न १ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CI-१४७६, िनषेधा�ा, 
दुगा�न�द िम� िव. तारान�द िम�समेत

िनवेदनमा म�ुयतया उ� मि�दरको पजुारीको 
�पमा काम गन� यी िनवेदकलाई िवप�ीह�बाट अवरोध 
उ�प�न गन� स�ने िवषयको अ�तरव�त ु नै पजुारी 
कायम ह�ने िवषय रहेको दिेखएको र सोही िववादको 
िन�पण कानूनी �पमा ह�न बाकँ� नै रहेको अव�थामा 
बडादश�को मखुमा िवप�ीह�बाट कानूनिवपरीत ह�न 
स�ने अवरोध�ित आशंका जाहेर गरी यी िनवेदकले 
��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो देिखए तापिन उ� 
मि�दरको पजुारी कायम ह�ने िवषयमा िवप�ी तारान�द 
िम�ले दायर गरकेो म�ुामा यी िनवेदक पजुारी कायम 
ह�ने भनी फैसलाको रोहमा उ� कानूनी ��नको 

िन�पणसमेत भइसकेको भ�ने दिेखएको अव�थामा 
यी िनवेदकको मागबमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�ररहनपुन� अव�थाको 
िव�मानता नदेिखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७१।१०।११ मा भएको आदेश िमलेकै 
देिखन आएकोले यी पनुरावेदक िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, यी िनवेदकको मागबमोिजम 
िवप�ीह�का नाउमँा िनषेधा�ाको आदशे जारी 
ग�ररहनपुन� अव�थाको िव�मानता नदेिखएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।१०।११ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखन आएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CI-१०६५, उ��ेषण 
/ परमादेश, सुजन दाहाल िव. भोला�साद यादव

स�तरी िज�ला अदालतमा चलेको अशंदता� 
म�ुामा भएको िमलाप�अनसुार �रट िनवेदकले उ� 
िववािदत ज�गा �ा�त गरकेो देिखन आएको छ भने 
उ� ज�गा मरघीदेवीका नाउमँा मालपोत काया�लय, 
स�तरीमा रहेको मोठ �े�तामा जिनई रहेको देिखएको 
ह�दँा िनजका नाउमँा दता� कायम रहेको उ� ज�गा 
कानूनबमोिजम अ�यथा �मािणत भई नआएस�म 
िनजका हकवालाले कानूनबमोिजम गरी िलएको सो 
िमलाप�का आधारमा उ� ज�गामा िनज िनवेदकको 
हक �थािपत भइरहेको भ�ने नै देिखने । 

िनवेदनमा दाबी ग�रएको ज�गामा िनवेदकको 
हक नरहेको भनी कानूनबमोिजम अ�यथा �मािणत 
नगराउदँास�म यी �रट िनवेदकको हकको �ोतको 
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�पमा रहेको उ� िमलाप�बाट �रट िनवेदकको िनिव�वाद 
हक रहेको सो ज�गा िबनाकारण मालपोत काया�लयबाट 
रो�का जनाई रािखरा�न िम�ने नदिेखएको ह�दँा उ� 
रो�का रा�न पठाएको िवप�ी गा.िव.स. काया�लयको 
प� कानूनबमोिजमको देिखन नआएकोले उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने नै ह�दँा सो रो�का रा�ने आदेश 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी उ� दाबीको ज�गा 
फुकुवा ग�रिदनको लािग मालपोत काया�लयमा लेखी 
पठाइिदन ु भनी गा.िव.स.को काया�लय, �पनीको 
नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७३।०१।१२मा 
भएको आदशे िमलेकै देिखन आएको ह�दँा यी पनुरावेदक 
िवप�ीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, िवप�ी गा.िव.स.को काया�लयबाट 
िनवेदन दाबीको ज�गा रो�का रा�ने गरी भएको आदेश 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उ� ज�गा फुकुवा 
ग�रिदन ु भनी िवप�ीका नाउमँा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७३।०१।१२ मा भएको आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CI-१४२५, 
िनषेधा�ा, उपे�� यादवसमेत िव. िवर�े� िसंह

िनवेदकले आफूह� ब�दै आएको घरज�गा 
भ�काउने, तोड्ने भनी ध�क� िदई गएका भ�ने 
स�ब�धमा िनवेदकको मागदाबीको अ�तरव�त ु नै 
आ�नो वास�थानको सरु�ा ग�रपाउ ँभ�ने देिखएकोमा 
िनवेदकले केवल साव�जिनक पोखरीको ज�गा क�जा 
गन� िनयतले �रट िनवेदन िदएको भनी िनवेदकको 
म�ुय मागका स�ब�धमा केही उ�लेख नगनु�बाट �रट 

िनवेदकको वास�थानमा यी िवप�ीह�बाट गैरकानूनी 
ह�त�ेप र द�खल क�जाको आशंका िव�मान 
रहेको देिखएकोले कानूनबमोिजम बाहेक िनवेदकले 
बसोबास गरी आएको वास�थानमा कुनै �कारले 
ह�त�ेप गन�, घरबास तोड्ने, �ित प�ुयाउने काय� 
नगनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७३।०१।२८ मा भएको आदेश िमलेकै 
देिखन आएकोले पनुरावेदक िवप�ीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार एवं 
कारणह�बाट कानूनबमोिजम बाहेक �रट िनवेदकले 
बसोबास गरी आएको वास�थानमा कुनै �कारले 
ह�त�ेप गन�, घरबास तोड्ने, �ित प�ुयाउने काय� 
नगनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७३।०१।२८मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-RC-००९०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िभमबहादुर थापासमेत

मतृकको दाया ँ कानमा रगत िनि�कएको, 
िपठ्युमँा २/३ वटा डामह�, छातीमा २/३ इ�चका 
डामह�, शरीरमा ८/१० वटा डामह� रहेको, 
दवैु गालामा खोि�एको, दािहने, बाया ँ हातमा 
कािटएको, टाउकोमा गिहरो घाउ रहेकोले मतृक 
च�बहादरु थापालाई �थानीय घरले ु हितयारले 
�हार गरी मारकेो भ�ने घटना�थल मचु�ुका 
र यी सह�ितवादीह�को भनाइ िम�न आएको 
पाइ�छ । शव परी�ण �ितवेदनमा Cause of Death: 
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Airway Obstruction, Hypovolemia (blood 
loss) due to poly trauma (physical assault) 
भ�ने लेिखएको देिखएबाट मतृकको शरीरमा ग�भीर 
चोटपटक लागी म�ृय ुभएको पिु� ह�न आएको छ । यी 
पनुरावेदकले भनेअनसुारको घटनामा �योग भएको 
ब�चरो र क�बलसमेत बरामद भई सह�ितवादीह�ले 
सनाखतसमेत गरकेो देिख�छ । अका� सह�ितवादी 
स�ुदर थापाले यी  �ितवादीह�समेत चारजैनाले 
मतृकलाई आफूह�ले मारी गाडी स�यौ ँभनेका भनी 
मौकामा र अदालतमा बयान गरकेोसमेतबाट यी 
�ितवादीह�म�येका िभमबहादरु थापाले ज�ुाले एक 
चोट हानेपिछ गोमाने थापाले हात ख�ुा, म�ुकासमेत 
लगाई कुटिपट गरी मतृक च� थापाको अिलकित सास 
रहेको अव�थामा िभमबहादरु थापाले ब�चरो �याई 
हानेपिछ मतृक च�बहादरु थापाको म�ृय ु ह�न गएको 
कुरा पिु� ह�न आएकोले ियनै �ितवादीह�समेतको 
सामूिहक कत��यबाट मतृक च�बहादरु थापाको म�ृय ु
ह�न गएको देिखने ।

िमिसल संल�न त�य, आधार र 
कारणह�बाट मतृक च�बहादरु थापाको म�ृय ु यी 
�ितवादीह�समेतको कुटिपट तथा चोट �हारबाट 
भएको दिेखदँा यी �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं.को कसरुमा सोही 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने भनी स�ु अछाम िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।३।५ मा भएको फैसला सदर गन� गरी उ�च 
अदालत िदपायलबाट िमित २०७३।१२।११ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणह�बाट समेत यी �ितवादीह� िभमबहादरु 
थापा र गोमाने थापालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं.को कसरुमा सोही १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने भनी स�ु अछाम िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।०३।०५ मा भएको फैसला 

सदर गन� गरी उ�च अदालत िदपायलबाट िमित 
२०७३।१२।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-RC-००९२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. कैलास चौधरी

मौकामा घटना िववरण कागज गन� िव�ण�ुसाद 
चौधरी र सीता चौधरीले िमित २०७१।०८।१८ गते 
अं.२:१५ बजे िज�ला दाङ गोवरिडहा गा.िव.स. वडा 
नं.४ पचिहया ि�थत खेतको ख�यानमा खरले बारकेो 
झ�ुोमा हामी �ीमान् �ीमती सतेुका िथय� । ए�कासी 
झ�ुो बािहर मािनस कराएको आवाज सनुी बािहर आई 
हेदा�  कैलास चौधरीले आ�नो �ीमती चंचला चौधरीलाई 
फ�वाले हानी मारछेन् । परालमा मतृक लास 
िथयो । कैलास चौधरीको हातमा फ�वा िथयो । के गरकेो 
भ�दा मैले आफँै फ�वाले हानी मारकेो ह� ँभनेका ह�न् 
भनी लेखाई िदएको देिखएबाट पिन िनज �ितवादीले 
कसरुमा सािबत भई गरकेो बयान बेहोरा समिथ�त 
भइरहेको देिखएको ह�दँा िनज �ितवादीले आ�नी 
�ीमतीलाई फ�वा �हार गरी मारकेो भनी िनजले गरकेो 
बयानबाट िनज �ितवादी सािबत भइरहेको अव�थामा 
िनजले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकैे देिखन 
आएको ह�दँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. िवपरीत सोही महलको १३(३) नं.को कसरु गरकेो 
देिखदँा िनज �ितवादीलाई सोही १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी स�ु अदालतबाट 
िमित २०७१।११।१३ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
भनी उ�च अदालतबाट िमित २०७४।०२।०२ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखन आउने ।

�ितवादी कैलास चौधरीले अदालतमा बयान 
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गदा�, आ�नी �ीमतीलाई आफूले मारकेो ह� ँ भ�ने 
कसरुमा सािबत भई अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा�, "आफूलाई घरायसी िच�ताले िपरोिलरहेको 
िथयो, िच�ता परपेिछ के गन� थाहा पाउदँैन िथए ँ । २ 
वष�अिघ िच�ता कमी गन� औषधी पिन खाएको िथए"ँ, 
"तेरो �ीमतीलाई लैजा�छु भ�ने बार�बार आवाज सनुी 
रहदँा मेरो िदमागले नै सो�न नसक� म होसमा नरही 
अचेत ज�तो भएको अव�थामा मैले उ� काय� गरकेो 
ह�"ँ भ�ने ज�ता िववरण उ�लेख गर े तापिन िनजको 
उ� भनाइ कुनै �माणबाट पिु� ह�न आएको नदिेखएको 
र िनजले आफूसगैँ सतेुक� आ�नी �ीमतीलाई घातक 
हितयार फ�वाले ३ पटकस�म �हार गरी िनम�म 
तवरले मारकेो भ�ने देिखदँा िनज �ितवादीलाई 
कम सजाय ह�नपुन�स�मको अव�था नदेिखदँा िनज 
�ितवादीलाई १० वष� कैदको सजाय ह�नपुन� भनी 
स�ु अदालतबाट लगाएको राय मनािसब नदेिखदँा सो 
हदस�म बदर ह�ने भनी उ�च अदालत तलुसीपरुबाट 
िमित २०७४।०२।०२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखन आउने ।

तसथ�, िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको 
१३(३) नं.को कसरुमा सोही १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने भनी स�ु दाङ देउखरुी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।११।१३ मा भएको 
फैसला सदर गन� गरी एवं स�ु अदालतको फैसलामा 
िनज �ितवादीलाई १० वष� कैद सजाय ह�नपुन� 
भनी लगाएको राय मनािसब नदेिखई सो हदस�म 
बदर ह�ने भनी उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७४।०२।०२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-RC-००९४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. रमेश म�ल

वारदात�थल भिनएको �थानबाट निजक 
रहेको �हरी चौक�मा उ� घटना वारदातको बारमेा यी 
�ितवादीले मौकामा जानकारी नगराएको र �हरीमा 
खबर गन� �यि� आ�नो िवरोधी हो भनी यी �ितवादीले 
मौकामा सो घटनामा भेला भएका मािनसह�को 
िबचमा �ितवादीले आ�नो भनाइ राखेको देिखएबाट 
पिन यी �ितवादीले घटना वारदातका बारमेा �हरीमा 
खबर नगन�को लािग ध�क�पूण� शैलीमा चेतावनी 
िदएको देिखएबाट पिन यी �ितवादी उ� वारदातका 
समयदेिख नै स�दहेा�पद �पमा ��ततु ह�दँै आएको 
भ�ने नै दिेखने ।

अ�य �यि�ह�ले वारदात�थलमा गिुडरहेको 
मोटरसाइकलमा अचानक आ�मण गदा� यी �ितवादी 
आफू सामा�य घाइते भएको र एकै मोटरसाइकलमा 
रहेका चालकलाई अ�ात �यि�को आ�मणका 
कारण म�ृय ु भएको भ�ने घटना�थलमा रहेको उ� 
मोटरसाइकल ओरालो �थानमा भैकन पिन �ट्या�ड 
लगाई रोिकराखेको अव�थामा दिेखएको छ भने मतृक 
अक� �थानमा मतृ अव�थामा भइुमँा लिडरहेको भ�ने 
देिखएकोले मोटरसाइकल चलाइरहेको अव�थामा 
अ�ात �यि�ले मतृकलाई र आफूलाई ए�कासी 
�हार गरकेोले उ� घटना घटेको भ�ने यी �ितवादीको 
उ� कथन घटना�थल मचु�ुका तथा मौकामा घटना 
िववरण कागज गन� �यि�ह�ले ग�रिदएको कागज तथा 
िनजह�ले अदालतसम� गरकेो बकप�लगायतका 
कुनै पिन त�यह�बाट पिु� ह�न आएको नदेिखने ।

मतृकको म�ृय ु कत��यबाटै भएको भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदन तथा घा जाचँ केस फारामसमेतबाट 
देिखन आएको र मतृक र यी �ितवादी एकैसाथ सगँसगैँ 
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मोटरसाइकलमा आइरहेको अव�थामा मतृकलाई 
अ�य कोही कसैले �हार गरकेो भ�ने �ितवादीको 
कथन कुनै पिन त�यह�बाट पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा यी �ितवादीको कत��यबाट नै िनज मतृकको 
म�ृय ुभएको भ�ने कुरामा कुनै स�देह रहेको नदिेखएको 
ह�दँा िनज �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं.बमोिजम कसरु अपराध गरकेो 
देिखन आएकोले िनज �ितवादी रमेश म�ललाई सोही 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने भ�ने स�ु �यठुान िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।०५।२८ मा भएको फैसला सदर गन� गरी 
उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७४।०३।०८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ�, यी �ितवादी रमेश म�लको कत��यबाट 
नै मतृक िव�ान के.सी.को म�ृय ुभएको देिखन आएकोले 
िनज �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं.बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो दिेखन 
आएकोले िनज �ितवादीलाई सोही १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने भनी स�ु �यठुान िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।०५।२८ मा भएको फैसला 
सदर गन� गरी उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७४।०३।०८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-RC-००९६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. संजय भारती

�ितवादीले गरकेो सािबती बयानलाई िमिसल 
संल�न जाहेरी दरखा�त, घटना�थल िववरण मचु�ुका, 
जाहेरवालासमेतले अदालतमा आई गरकेो बकप�, 

शव परी�ण �ितवेदनसमेतका �माणह�बाट िनज 
�ितवादी संजय भारतीले सीता खानलाई काठको 
िकलाले टाउकोमा पटकपटक �हार गरी मारकेो 
देिख�छ भने सोही ठाउमँा भएका अ�य िगता िगरी र 
नाबालक २ जनाबाट सो घटनाको पोल ख�ुछ भनी 
�ितवादी सजंय भारतीले िसता खान ठकुरीसमेत ४ 
जनालाई एकै वारदातमा �िमक�पमा काठको िकला 
(ला�ी) ले हानी मारकेो देिखन आएबाट िनजले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं.को 
कसरु अपराधमा सोही महलको १(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने भनी स�ु स�यान िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।०८।०९ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने भनी उ�च अदालत सखु�तबाट िमित 
२०७४।०५।२१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखन 
आउने ।

तसथ�, यी �ितवादी संजय भारतीले मतृक 
िसता खान ठकुरीसमेत ४ जनालाई एकै वारदातमा 
�िमक �पमा काठको िकला (ला�ी) ले हानी मारकेो 
देिखन आएबाट िनजले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं.को कसरु अपराधमा सोही 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने भनी स�ु स�यान िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।०८।०९ मा भएको फैसला सदर ह�ने भनी 
उ�च अदालत सखु�तबाट िमित २०७४।०५।२१ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-RC-००९८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. छ� सुजन बेघासमेत

जाहेरवाला मतृकका बाब ु मानबहादरु राईले 
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�ार�भमा �ितवादीह�ले मतृक छोरालाई कुटिपट 
गरकेो भनी जाहेरी िदए पिन अदालतमा �ितबादीह� 
यगेुन बेघा र िकरण बेघाले छोरालाई कुटिपट गरकेो 
भनी मतृक छोराको साथी उ�म राईले बताएको भनी 
बकप� गरकेो देिख�छ । मतृकलाई �ितवादीह�म�येका 
सजुन बेघा र यगेुन बेघाले गरकेो कुटिपटकै कारण 
सोही चोटबाट थला परी िनको नभई उ� घटना 
वारदातको १७ िदनप�चात् उपचारको �ममा म�ृय ु
भएको भ�ने दिेखदँा �ितवादीह� सजुन बेघा र यगेुन 
बेघाको कत��यबाट नै मतृक खगे�� राईको म�ृय ुभएको 
भ�ने देिखने ।

मतृकको लास जाचँ मचु�ुका हेदा�, शरीरको 
य�त� भागमा िहका�ई चोट पारी �या�डेज लगाएको 
देिख�छ । मतृकको िलङ्ग र अ�डकोषसमेत 
सिु�नएको भ�ने देिखएको छ । वारदात ह�दँाका बखत 
यी �ितवादीह�ले गरकेो कुटिपटबाट मतृकको िलङ्ग, 
अ�डकोष ज�तो सवंेदनशील अङ्गसमेतमा गिहरो 
चोट �हार भएको देिखएको छ भने मतृकको म�ुय 
शरीरको िभ�ी िफयो कलेजो, िकड्नीसमेतमा चोट 
ला�न गएको कारण मतृक खगे�� राईको म�ृय ुभएको 
देिखन आएको अव�थामा िनज �ितवादीह� सजुन 
बेघा र यगेुन बेघालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� 
गरकेो स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� 
भनी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
िमित २०७४।०२।३१ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखन आउने । 

तसथ�, यी �ितवादीह� सजुन बेघा र यगेुन 
बेघाले गरकेो कुटिपटको चोट पीडाको कारण मतृक 
खगे�� राईको म�ृय ुभएको दिेखन आएको अव�थामा 
िनज �ितवादीह� यगेुन बेघा र सजुन बेघालाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याई भएको फैसला सदर ह�ने 
भनी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 

िमित २०७४।०२।३१ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CI-१२७०, िनषेधा�ा, 
कमलादेवी साह िव. राजे���साद साहसमेत

िनवेदन बेहोरा र िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
बेहोराबाट िनवेदकले दाबी गरकेो ज�गाका स�ब�धमा 
पिहलेदिेख नै म�ुा परी सो म�ुामा तहतह ह�दँै अि�तम 
फैसला भएपिछ सो फैसला काया��वयनको िनिम� 
कानूनबमोिजम िनवेदन परी फैसला काया��वयनको 
चरणमा रहेको त�यह�समेत िनवेदकले लकुाई 
अदालत �वेश गरकेो अव�था देिखने । 

िनवेदन दाबीको घर ज�गाका स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम अदालतमा म�ुा परी म�ुाको रोहमा 
भएको फैसला अि�तम भई बसेको अव�थामा फैसला 
काया��वयन ग�रपाउ ँभनी िनवेदन परी सोहीबमोिजम 
फैसला काया��वयनको �ममा रहेको उ� काय�लाई 
अव�� ह�ने गरी िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भनी परकेो िनवेदनबाट उ� िववािदत घर ज�गाका 
स�ब�धमा भएको फैसलाबमोिजमको काय� रो�न 
िम�ने अव�था िव�मान नरहेकोले उ� फैसला 
काया��वयनलाई �भाव पन� गरी िनवेदन मागबमोिजम 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न स�ने नदेिखएकोले 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहरी िमित २०७२।१२।७ मा भएको आदेश िमलेकै 
देिखन आएकोले यी पनुरावेदक िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, यसै िनवेदन दाबीको घर ज�गाका 
स�ब�धमा म�ुा परी अि�तम फैसला भई फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा रहेकोमा उ� फैसला 
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काया��वयनलाई नै �भाव पन� गरी िनवेदन परकेो 
देिखदँा फैसला काया��वयनको काय� िनषेधा�ाको 
आदेशबाट रो�न िम�ने नह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७२।१२।०७ मा भएको आदेश िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं५

१
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी
 पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-००७९, उ��ेषण /
 परमादशे, मानबहादरु �े� िव. पूवा��चल िव�विव�ालय
िवराटनगर, मोरङसमेत

िव�विव�ालयबाट स�चािलत �वेश 
परी�ामा �रती बराल उ�ीण� भई िव�विव�ालयबाट 
�कािशत भना�को लािग यो�य िव�ाथ�को सूची Merit 
List को २५ औ ं�थानमा िनजको नाम समावेश भएको 
देिख�छ । िनवेदकको तफ� बाट िवप�ी िव�विव�ालयलाई 
ितनु�पन� स�ब�धन श�ुक, परी�ा श�ुकलगायत अ�य 
स�पूण� श�ुक च�ुा भई कलेजले िव�िव�ालयलाई 
बझुाई सकेको भ�ने िनवेदक कलेज अफ ए�लाइड ए�ड 
फुड ए�ड डेरी टे�नोलोजीको च.नं.३१-०७४।०७५, 
िमित २०७४।४।२७ को प�बाट देिख�छ । परी�ा 
आवेदन फाराम तथा रिज��ेसन फाराम भ�रसकेकोमा 
�वेशप� उपल�ध नगराएको भ�ने दिेखने ।

िव�ाथ� �रती बराल कलेज अफ ए�लाइड 
फुड ए�ड डेरी टे�नोलोजी M.Sc. Nutrition and 
Dietetics मा अ�ययनरत िव�ाथ� भएको र िनवेदक 
कलेजले िवप�ी पूवा��चल िव�िव�ालयबाट M.Sc. 
Nutrition and Dietetics िवषयमा शैि�क काय��म 

स�चालन गन� िमित २०७०।८।२९ मा स�ब�धन �ा� 
गरकेो देिख�छ । िव�िव�ालयले तोिकएको स�पूण� 
सत�ह� िनवेदकले प�रपालना गरी आएको अव�थामा 
िनवेदक कलेजको िनयमानसुारको सत�ह� पूरा गरी 
भना� भई अ�ययनरत िव�ाथ�लाई परी�ा िदनबाट 
वि�चत गनु�पन� स�ब�धमा िवप�ी िव�िव�ालयले 
केही उ�लेख गन� नसक� यस अदालतबाट िमित 
२०७४।५।२ मा माग भएको िलिखत जवाफसमेत 
पेस गरकेो देिखएन । िनवेदक कलेजका िव�ाथ� 
�रती बराललाई परी�ामा सामेल गराउन निम�ने भए 
सोको कारणसमेत खलुाई िलिखत जवाफ िदनपुन�मा 
िवप�ी िव�िव�ालयले सोको कारण खलुाई िलिखत 
जवाफ ��ततु गरकेो दिेखदैँन । अ�ययनको स�पूण� 
�ि�या पूरा गरी परी�ामा सामेल ह�नपुन� िव�ाथ�लाई 
रिज��ेसन नं. र परी�ा �वेशप� उपल�ध नगराउदँा 
परी�ामा सामेल ह�नबाट वि�चत ह�न गई िव�ाथ� 
�रती बराललाई ��य� �ित प�ुन जाने अव�था ह�दँा 
िनजलाई रिज��ेसन नं. र परी�ा �वेशप� उपल�ध 
गराई परी�ामा संल�न गराई परी�ाफलसमेत �काशन 
गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७४-WO-०४९३, उ��ेषण / 
परमादेश, पुनम भ�डारी पौडेल िव. उ�च अदालत 
पाटन, लिलतपुरसमेत

वादी लेखनाथ नेपाल र �ितवादी पनुम 
भ�डारी पौडेल भएको म�ुा नं. ०७३-CP-१२४९ 
को बैना रकम िफता� िदलाई भराई पाउ ँभ�ने म�ुाको 
िमिसल सलं�न रहेको काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
यी िनवेदकको नाममा जारी भई िमित २०७३।९।८ 
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मा तामेल भएको तामेली �याद हेदा� , �यादवाला पनुम 
भ�डारी र िनजको एकाघरको उमेर पगेुका अ�य 
मािनसह�समेत घरमा फेला नपरकेो कारणले िनजको 
घर दैलोमा �याद टासँ गरकेो हो भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरी दईुजना सा�ीलाई सहीछाप गराई स�बि�धत 
वडाको सिचवलाई समेत रोहवरमा राखी सहीछाप 
गराई वडा काया�लयको सूचना पाटीमा समेत �याद 
टासँ तामेल गरकेो देिखयो । �यसै गरी सोही वतनमा 
ियनै िनवेदकको नाममा जारी भएको िबगोको म�ुाको 
�याद िमित २०७४।३।२३ मा िनज आफँैले बझुी 
तामेल भएको देिखने ।

काठमाड� िज�ला अदालतबाट यी 
िनवेदकको नाममा जारी भई िमित २०७३।९।८ मा 
िनजको घर दैलोमा टासँ भएको तामेली �याद र िमित 
२०७४।३।२३ मा िनज आफँैले बझुी तामेल भएको 
तामेली �याद दवैुमा एउटै �यि� सा�ी बसेकोसमेत 
देिखएको र कानूनबमोिजम नै रीतपूव�क �याद तामेल 
भइरहेकोको देिखएको अव�थामा अ.ब.ं११० नं. को 
रीत नप�ुयाएको भनी मा�न निम�ने भएको ह�दँा िमित 
२०७३।९।८ मा तामेल भएको तामेली �याद बदर 
नह�ने गरी िमित २०७४।५।२ मा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको आदेश िमलेकै देिखएकोले 
प�रवत�न गनु�  परने भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४।०८।१४ मा भएको आदशे मनािसब नै रहेको 
देिखने ।

तसथ�ः मािथ िववेिचत आधार, 
कारणसमेतबाट उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।०८।१४ को आदशे मनािसब नै दिेखन 
आएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई
इित संवत् २०७५ साल माग� २४ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७४-WO-०५९४, उ��ेषण 

/ परमादेश, जयराम थापा िव. मोरङ िज�ला 
अदालतसमेत

िमिसल सलं�न रहेको �थायी लेखा न�बर 
दता� �माण प�मा िनवेदक क�पनीको पूरा नाम 
एलाइड �ेड िलंक इ�टरनेसनल �ा.िल., ठेगाना वडा 
नं. ११ काठमाड� महानगरपािलका उ�लेख गरकेो 
देिखयो । िवप�ी वादी नेहा िव�समेतले िनवेदक 
क�पनीको िव��मा मोरङ िज�ला अदालतमा 
िलखत बदर दता�  बदर दता� कायम म�ुाको िफरादप� 
दता� गदा� िफराद प�मा �ितवादीको नाम एलाइड 
�ेड िलंक इ�टरनेसनल र वतन काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� म.न.पा.वडा नं.११ भनी उ�लेख गरकेो 
देिखयो । मोरङ िज�ला अदालतबाट �ितवादीको सोही 
नाम र वतनमा �याद जारी भएकोमा सो �याद िमित 
२०७०।७।२५ मा तामेल ह�दँा "�यादवाला एलाइड 
�ेड िलंक इ�टरनेसनल मा� उ�लेख भएको, माग�, घर 
नं., फोन नं. समेत नखलेुको, काठमाड� म.न.पा.वडा 
नं. ११ मा� उ�लेख भएको, ठाउसँमेत नखलुाउनकुो 
साथै �ेड िलंक बसेको क�को घर कुन ठाउसँमेत 
��ट नखलेुकोले खोजतलास गदा� फेला नपरकेो" 
भनी बेप�े बेहोराबाट तामेल भएकोमा उ� �याद 
मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।३।१८ मा 
बदर भई �ितवादीको िफराद प�मा उि�लिखत नाम र 
वतन उ�लेख गरी राि��य �तरको नेपाल समाचारप� 
दैिनक पि�कामा िमित २०७१।६।१ मा ३० िदने �याद 
सूचना �काशन गरकेो र सो �यादमा समेत �ितवादीको 
�ितउ�र परकेो देिखन नआउने ।

िनवेदक क�पनीको नाममा रहेको िज�ला 
झापा, दमक नगरपािलका वडा नं. १६ को िक.नं. ७० 
को ज�गाको स�ब�धमा िनवेदक क�पनीको िव��मा 
परकेो िलखत दता� बदर दता�समेतको म�ुामा �ितवादी 
क�पनीको पूरा नाम एलाइड �ेड िलंक इ�टरनेसनल 
�ा.िल. उ�लेख नगरी एलाइड �ेड िलंक इ�टरनेसनल 
मा� उ�लेख गरकेो देिखयो । यसरी �ितवादीको पूरा 
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नाम नै उ�लेख नग�रएको िफराद प�मा उि�लिखत 
नाम एलाइड �ेड िलंक इ�टरनेसनललाई मोरङ िज�ला 
अदालतबाट जारी भएको �याद िमित २०७०।७।२५ 
मा बेप�े बेहोराबाट तामेल भएको र सोही नाममा नेपाल 
समाचारप� दैिनकमा िमित २०७१।६।१ मा �कािशत 
सूचनालाई समेत रीतपूव�क जारी भएको भनी मा�न 
निमलेकोले िनवेदक क�पनीले उ� म�ुामा �ितवाद 
गन� मौका �ा� गरकेो भ�ने नदिेखई िनवेदक क�पनीको 
स�पि�स�ब�धी हकमा असर परकेो दिेखन आउने ।

नेपालको संिवधानबाट संर�ण भएको 
स�पि�स�ब�धी र सूचनास�ब�धी हक एवं यस 
अदालतबाट �ितपादन भएको उ� िस�ा�तसमेतको 
आधारमा िनवेदक क�पनीको पूरा नाम उ�लेख नगरी 
दायर भएको िफरादप� र �य�तो अपूण� नाममा मोरङ 
िज�ला अदालतबारट जारी भएको �याद िमित िमित 
२०७०।७।२५ मा बेप�े बेहोराबाट तामेल भएकोमा 
सो �याद बदर भई नेपाल समाचारप�मा िमित 
२०७१।६।१ मा सूचना �काशन गरी सोका आधारमा 
मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१२।२४ 
मा वादी दाबीबमोिजम िलखत बदर भई दता�  ह�ने ठहर 
गरी भएको फैसला र सो फैसलाको आधारमा भएका 
स�पूण� काम कारबाहीह�समेत कानूनस�मत भएको 
भनी मा�न निम�ने ।

तसथ�ः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादीको पूरा नाम एलाइड �ेड िलंक इ�टरनेसनल 
�ा.िल. उ�लेख नै नग�रएको िफरादप�मा उि�लिखत 
एलाइड �ेड िलंक इ�टरनेसनलको नाममा जारी भएको 
�यादमा र समाचारप� दैिनकमा �कािशत सूचनालाई 
समेत रीतपूव�क जारी भएको भ�ने दिेखएको नह�दँा र 
िनवेदकले �ितवाद गन� मौकासमेत पाएको नदिेखदँा 
संिवधानबाट संर�ण भएको िनवेदकको स�पि�को 
�ितर�ा गन� नपाई स�पि�स�ब�धी हकमा असर 
परकेो देिखदँा िनवेदकको अपूण� नाम उ�लेख गरी 
मोरङ िज�ला अदालतबाट जारी भएका �यादह� 

र सोको आधारमा मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१२।२४ मा भएको फैसला र सोको आधारमा 
तफ�  छुट्याएको मचु�ुका तथा तामेली आदेशसमेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िदएको छ । अब 
िनवेदक �ा.िल.को नाममा रीतपूव�क �याद जारी गरी 
कानूनबमोिजम कारबाही गनु�  भनी िवप�ीह� मोरङ 
िज�ला अदालत िवराटनगर, झापा िज�ला अदालत 
भ�परु र मालपोत काया�लय भ�परु झापाको नाममा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल माग� २४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-०६८७, बाँक� रकम 
िदलाई पाऊँ, जनाद�न र�ेमी िव. च��कुमार गो�छा

िवप�ी वादी ह�लास इ�डि��ज �ा.िल.ले यी 
पनुरावेदक �ितवादी जनाद�न र�ेमीलाई अदालतमा 
म�ुा दायर गनु� पूव� िमित २०५९।०९।१० मा अि�तम 
पटक १० िदनिभ� रकम भ�ुानीका लािग प�ाचार 
गरकेो र सो अविधस�ममा पिन पनुरावेदकले रकम 
नबझुाएकाले िवप�ी वादीले आ�नो िलन बाकँ� रकम 
असलुउपरका लािग काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िमित २०५९।०९।२६ मा िफराद दायर गरकेो कुरा 
िमिसल �माणबाट देिखन आएकाले वादीले िफराद 
हद�याद नघाई दायर गरकेो भ�न िम�ने देिखन 
नआउने ।

वादीले िफरादसाथ पेस गरकेा िबल नं.  
W.V. १७१९ िमित २३।१२।१९९८ बाट �. 
१,५४,८६२।७५, िबल नं. W.V. २०८३ बाट िमित 
१४।०१।१९९९ मा �. २,८१,०७९।- र िबल नं. 
W.V. ५६१९ बाट िमित १५।०७।२००० मा �. 
२७,५००।– िबलह� िवप�ी एभर�े इि�जिनय�रङ 
इ�डि��जको नाममा जारी गरकेा िबलह� काठमाड� 
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िज�ला अदालतको आदशेअनसुार प�ाचार ह�दँा 
ठुला करदाता काया�लयले वादी �ितवादीिबच 
कारोबार भएको �मािणत गरी पठाएको स�ु िमिसल 
संल�न उ� काया�लयले िज�ला अदालतलाई िमित 
२०६३।०२।२२ मा लेखेको प�बाट देिखन आएकाले 
उि�लिखत िबलह�लाई त�यय�ु �माणिबना िकत� 
जालसाजी भ�ने पनुरावेदकको बयान एवम् पनुरावेदन 
िजिकर त�यस�मत नभई मनािसब देिखन नआउने ।

 वादीले िफरादसाथ पेस गरकेा िमित  ई.स.ं 
२३।१२।१९९८ को �. १,५४,८६२।७५ भएको 
िबल नं. W.V.१७१९, िमित इ.सं. १४।०१।१९९९ 
को �. २,८१,०७९।– भएको िबल नं. W.V. २०८३ 
र िमित ई.सं.  १५।०७।२००० को �. २७,५००।- 
भएको िबल नं. W.V. ५६१९ समेतका िबलह� 
िवप�ी एभर�े इि�जिनय�रङ इ�डि��जको नाममा जारी 
गरकेो भ�ने दिेख�छ । उि�लिखत िबलह� �याट िबल 
भएका र आ�त�रक राज�व काया�लय, िसमरा, बाराको 
िमित २०६०।०५।२८ को प�बाट पिन ह�लास ि�टल 
इ�डि��ज िसमरा, बाराबाट सलं�न िववरणबमोिजमको 
मालसामान एभर�े इि�जिनय�रङ िवराटनगरलाई िब�� 
गरकेो खातामा �विृ� देिखएको भ�ने उ�लेख गरी उ� 
िबलह�को िववरण र रकम उ�लेख गरबेाट यी वादी 
�ितवादीिबच कारोबार नभएको र िबलह� झ�ुा ह�न् 
भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर त�यपरक नभई 
अ�यथा दिेखन आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी जनाद�न र�ेमी �ोपाइटर 
रहेको एभरे� इि�जिनय�रङ इ�डि��जले वादी �ा.
िल.बाट सामान ख�रद गरी कारोबार गरकेो दिेखएको 
र कारोबारको दाबीअनसुारको भ�ुानी िदन बाकँ� 
रहेको भनी िबलसिहत वादीले दाबी गरकेा ती िबलह� 
जालसाजी िकत� ह�न् भ�ने र िफराद हद�याद नघाई 
परकेो भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
अ�यथा देिखन आएकाले वादी दाबीअनसुारको रकम  
पनुरावेदक �ितवादीले ितन� बझुाउन ुनपन� भ�न िम�ने 

नदिेखएकाले दाबीको रकम �. २,७८,९९६।८० वादी 
ह�लास ि�टल इ�डि��जले यी पनुरावेदक �ितवादी 
जनाद�न र�ेमीबाट भरी पाउने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला बदर गरी िफराद दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ग�रनपुन� भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः उि�लिखत �माण एवम् कारणह�का 
आधारमा वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।१२।३० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल पसु २३ गते रोज २ शभुम् ।

५
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी
 टंकबहादुर मो�ान, ०७०-WO-०५३१, उ��ेषण,
 बलराम �े� िव. िश�क सेवा आयोग, सानोिठमी
भ�पुर

िनवेदक बलराम �े�ले शैि�क स� २०६७ 
सालको काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम २०६८ 
वैशाख मसा�तिभ� भरी िव�ालयमा दता� गरी 
स�नपुन�मा २०६८।२।२० मा मा� िव�ालयमा दता� 
गरकेो भ�ने देिख�छ । यसरी कानूनले तोकेको �यादिभ� 
काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम भनु�  पन� दािय�व 
िनवेदकले पूरा गरकेो देिखन नआएकोले िनवेदकको 
शैि�क स� २०६७ को काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फारामले कानूनी हैिसयत �हणगरकेो देिखन नआई 
िवप�ी िश�क सेवा आयोगबाट िनवेदकको उि�लिखत 
शैि�क स� २०६७ को काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फारामको अङ्कको गणना नग�रएको भ�ने देिखने ।

अ�ययन िबदामा रहेको अव�थामा बाहेक 
िश�कले अिनवाय� �पमा शैि�क स� स�ु भएको 
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३० िदनिभ� काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम 
कानूनले तोकेको �यादिभ� नभरकेो कारणले सो 
�यादिभ� दािखल नभएको काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फारामको अङ्क गणना ह�न नसकेको कारणबाट 
िनवेदकको �ा�ाङ्क अ�य बढुवा भएका िश�कह�को 
�ा�ाङ्कभ�दा कम भएकोले िनवेदक बढुवा नभएको 
देिख�छ । कानूनले तोकेको �यादिभ� दता� नै नगरकेो 
काय� स�पादन मू�याङ्कन फारामको अङ्क गणना 
ह�नपुन� भ�ने िनवेदकको तक�  कानूनसङ्गत दिेखन 
नआउने ।

िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
(संशोधनसिहत) को िनयम ३२ उपिनयम ७ बमोिजम 
िश�कले हरके शैि�क स� स�ु भएको ३० िदनिभ� 
आ�नो काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम भरी 
स�बि�धत िव�ालयमा दता� ग�रस�नपुन�मा सो नगरकेो 
कारणले िनवेदकको अ�य उ�मेदवारको भ�दा कम 
अङ्क भई बढुवा नभएको देिखदँा बढुवा कारबाहीमा 
कुनै कानूनी �िुट नदिेखने ।

तसथ�ः िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं७

मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CI-१७८६, उ��ेषण / 
परमादशे, जनता उ�च मा.िव. �यव�थापन सिमित िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय �याङ्जा  

िनवेदक र िवप�ीह�िबच जनता उ�च 
मा�यिमक िव�ालयको �यव�थापन सिमित तथा 
िन.�.अ.को िवषयलाई िलएर िववाद िसज�ना भई 
िव�ालयको िनयिमत ि�याकलापमा समेत अवरोध 

खडा भई िव�ाथ�, िश�क, अिभभावक तथा �थानीय 
�तरमा समेत असर परकेो त�यमा िववाद नदेिखने ।

िमित २०७०।०६।०७ र ऐ. ८ गते दईु िदन 
िव�ालयको ५५ औ ंवािष�क उ�सव मनाउने काय��म 
तय भएकोमा िवप�ीम�येका त�कालीन िन.�.अ. 
खमुबहादरु रानाले उ� दवुै िदन वािष�को�सव नमनाउने 
तथा स�पूण� काय��म �थिगत गरी िव�ालय तालाब�दी 
गन� गरी टासँ गरकेो सूचना गैरकानूनी हो होइन 
भ�ने स�दभ�मा हेदा�, जनता मा�यिमक िव�ालयको 
५५ औ ं वािष�को�सव तथा अिभभावक िदवस िमित 
२०७०।०६।०७ र ऐ.८ गते परकेोमा िज�ला िश�ा 
काया�लयको च.नं.३९ िमित २०७०।०४।०४ को 
प�अनसुार िव�ालय �यव�थापन सिमितको िववाद 
�थानीय �तरमा टुङ्गो लागी नसकेको र वािष�को�सव 
नमनाउन,ु मनाए प�रि�थित �ितकूल ह�ने भनी दबाब 
आएको र दबाबका िबच काय��म गदा� प�रि�थित 
�ितकूल ह�ने देिखएको साथै िज�ला िश�ा काया�लय 
�याङ्जाबाट समेत िववाद समाधान नभएस�म 
वािष�को�सव काय��म नमनाउन ुभ�ने मौिखक िनद�शन 
�ा� भएको कारण िमित २०७०।०६।०७ र ऐ.८ 
गतेको स�पूण� काय��म �थिगत ग�रएको भ�ने िमिसल 
सलं�न जनता उ�च मा�यिमक िव�ालयको सूचनाको 
�ितिलिपबाट देिखन आउने ।

िश�ा ऐन, २०२८ तथा िश�ा िनयमावली, 
२०५९ मा रहेको कानूनी �यव�थालाई हेदा�, िश�ा 
ऐन, २०२८ को दफा १२(छ) को दहेाय (झ) मा 
सामदुाियक िव�ालयको िव�ालय �यव�थापन 
सिमितले, िज�ला िश�ा सिमित र िज�ला िश�ा 
काया�लयले िदएको आदेश तथा िनद�शनह�को 
पालना गन�, भ�ने साथै िश�ा िनयमावली, २०५९ 
को २५(१) को देहाय (द) मा पिन सामदुाियक 
िव�ालयको िव�ालय �यव�थापन सिमितले िज�ला 
िश�ा काया�लयले िदएको िनद�शनअनु�प काम 
गन� भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । उपयु�� कानूनी 
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�यव�थाअनसुार सामदुाियक िव�ालयको िव�ालय 
�यव�थापन सिमितले िज�ला िश�ा सिमित र िज�ला 
िश�ा काया�लयले िदएको आदेश तथा िनद�शनह�को 
अिनवाय� �पमा पालना गनु�पन� भ�ने दिेखन आयो । 
यसरी िव�ालयह�को िनयमनकारी िनकायले िदएको 
कानूनबमोिजमको िनद�शन अिनवाय� पालना गनु�  
मातहतका िव�ालय, िव�ालय �यव�थापन सिमित 
र �यसका पदािधकारीह�को कत��य ह�ने ह�दँा कत��य 
पालनाको िसलिसलामा गरकेा कानूनबमोिजमका काम 
कारबाही अवैध एवं अमा�य दिेखन नआउने ।

िमित २०७१।०६।३० मा िविभ�न पेशागत 
संघ सङ्गठनका �ितिनिधह�को समूहले िश�क 
स�वा पद�थापना स�ब�धमा गैरकानूनी िनण�य गरकेो 
ह�दँा सो िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदकको िजिकर रहेको पाइ�छ । िमिसल 
संल�न उ� िमितको िनण�यको �ितिलिप हेदा�, िनण�य 
नं. ४ मा बुदँा नं.१ देिख बुदँा नं.४ स�ममा �मश: 
जनता उ�च मा�यिमक िव�ालयका सामािजक 
िश�क पोत�साद अया�ललाई ि�.आ.उ.मा.िव. 
रामकोष मा.िव.मा काज स�वा गरी जनता उ.मा.
िव. मा मा.िव. तहमा सामािजक िवषय पढाउन 
स�ने जगेडा �ाथिमक तहका िश�क पठाउने र 
पोत�साद अया�ललाई सोही �थानमा वा अ�य� 
पायक पन� �थानमा पद�थापना उपयु� समयमा 
गन�, िश�क िचर�जीवी ल�साललाई िव�ालय 
�यव�थापन सिमितले िदएको िन.�.अ.िमित 
२०७१।०७।३० स�म कायम राखी िमित २०७१ 
काित�क मसा�तिभ� रामकोष मा.िव.वा ि�.आ.मा.
िव.मा काज स�वा गन� र उ� िव�ालयमा पदपूित� 
ह�नासाथ स�वा पद�थापना गन�, िचर�जीवी 
ल�साललाई काज स�वा ग�रसकेपिछ जनता 
उ.मा.िव. को िन.�.अ.मा खुमबहादुर रानालाई िमित 
२०७१।०८।०१ मा पुन�था�पना गन�, उपयु�� िनण�य 
काया��वयन िज�ला िश�ा काया�लयले िनधा��रत 

समयिभ� गन� र आ�दोलनरत प�ह�ले उ� 
समयस�म आ�दोलनका स�पूण� काय��म �थिगत 
गन� भ�ने िवषयमा सहमित भएको पाइने ।

िव�ालय �यव�थापन सिमित, िव�ालय 
र सरोकारवालाह�िबचको ��� तथा आ�दोलनका 
काय��मह�लाई �थिगत गराई िव�ालयमा शाि�तपूण� 
र शैि�क वातावरण कायम रा�ने उ�े�यले िज�ला 
िश�ा अिधकारीको अ�य�तामा िज�लाका पेसागत 
सघं-सङ्गठनका अ�य�ह�सगँ बैठक बसी सहमितको 
बुदँाह�स�म अिभलेखीकरण गरकेो देिखयो । उ� 
बुदँाह�मा उि�लिखत सहमितह� त�ु�त लाग ु
ह�ने नभई कानूनबमोिजम काया��वयन भएपिछ मा� 
वैधता �ा� गन� ह�दँा सो सहमितलाई नै कानून�ारा 
अि�तयार�ा� िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�य 
सरह मा�यता �ा� ह�ने देिखएन । यसै स�दभ�मा 
सव��च अदालतबाट ने.का.प.२०३४, िन.नं.१०८९, 
प.ृ२४७ मा अनिधकार कागज �वत: अमा�य भई सो 
कागजबाट कुनै हक हनन ्नह�न ेह�दँा �य�तो कागज 
बदर ग�ररहन...नपन� भ�ने िस�ा�तसमेत �ितपादत 
भएको पाइ�छ । तसथ�, िवनाकानूनी अि�तयार�ा� 
िनकाय वा �यि� वा समूह�ारा भएका िनण�य �वत: 
अमा�य ह�ने ह�दँा िवप�ीह��ारा िमित २०७१।०६।३० 
मा भएको सहमितह�ले यी िनवेदकको कुनै पिन कानूनी 
हक अिधकारमा आघात पारकेो देिखन नआउने ।

िमित २०७१।०६।३० को सहमितलाई शू�य 
ह�ने भनी अदालतले �वीकार ग�रसकेको अव�थामा 
सोही िनण�यलाई टेक� िमित २०७१।०७।२४ मा 
ग�रएको काज स�वास�ब�धी िनण�य गैरकानूनी छ 
भनी िजिकर िलए तापिन स�बि�धत िश�कले चनुौती 
िदई बदर बाितल गराउन सकेकोसमेत दिेखएन । साथै 
िज�ला िश�ा काया�लयको िलिखत जवाफबाट समेत 
िश�क िचर�जीवी ल�साल र पोत�साद अया�लले 
स�वा माग गरी िनवेदन िदएको र सोही िनवेदनको 
आधारमा कानूनबमोिजम काज स�वा भएको भ�ने 
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बेहोरा उ�लेख भएकोमा िमिसल संल�न द.नं.१४७ 
िमित २०७१।०६।०८ मा िश�क िचर�जीवी 
ल�सालले र द.नं.१५४ िमित २०७१।०७।०३ मा 
पोत�साद अया�लले िज�ला िश�ा काया�लयमा स�वा 
स�ब�धमा िदएको िनवेदनप�को फोटोकपीबाट पिु� 
ह�न आयो । अक�तफ�  उ� िमित २०७१।०७।२४ को 
िनण�यबार े िनवेदकले स�ुमा िनवेदन दायर गदा�  दाबी 
िलएको पिन दिेखएन । िनवेदकले माग नगरकेो उपचार 
वा माग गरभे�दा बढी उपचार वा सह�िलयत अदालतले 
�दान गन� नस�ने । िववादको िवषयमै केि��त रही 
फैसला वा आदेश गनु�पन� िवषय �याय र कानूनका 
मा�य िस�ा�त रहेको तथा सो स�ब�धमा सव��च 
अदालतबाट िविभ�न िववादह�मा िस�ा�तसमेत 
�ितपािदत भइसकेको ह�दँा सो िवषयमा थप िववेचना 
ग�ररहन नपन� ।

िनवेदकले िश�ा ऐन एवं िनयम�ारा िनषेिधत 
काय� नगनु�  नगराउन ुर िश�ा ऐन एवं िनयमबमोिजमको 
काम गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीको नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी माग गरतेफ�  हेदा�, 
िस�ा�तत: परमादेशको आदशे कुनै साव�जिनक 
िनकाय वा अिधकारीको नाममा जारी ह�ने र ती िनकाय 
वा अिधकारीले आ�नो कानूनी कत��य िनवा�ह गन� 
इ�कार वा अिन�छा वा अनिुचत िवल�ब गरमेा सो 
िनवा�ह गराउने �योजनको लािग जारी ग�रने अव�था 
हो । ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा हेदा�, यो िनकाय वा 
अिधकारीले य�तो कानूनिवपरीतको काय� गरकेो वा 
कत��य पालना नगरकेो कारण आ�नो अिधकारमा 
आघात परकेो भनी िनवेदनमा ��ट �पमा उ�लेख 
गरकेो देिखएन । य�तो अव�थामा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने नदिेखने ।

िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण िमि�त 
परमादशेको आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता नदिेखदँा िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७२।०९।०८ 

मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : उषा �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल फा�गणु १६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास नं.८

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-०५७७, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक उ�ोग, नेपाल सरकार िव. गोठे तामाङसमेत

�ितवादीह�ले जाहेरवाला राजकुमार 
िगरीलाई फोनबाट अपरहण गन� घरमा बम िव�फोटन 
गन� ज�ता धाकध�क� िदई �.२५ लाख िफरौती माग 
गन� गरी बार�बार फोन गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह� 
िदपक सापकोटा, सरगम िल�बू र गोठे तामाङलाई 
मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको दफा २ र ३ नं.बमोिजम कसरु गरकेाले 
ऐ.६ नं.बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई ऐ. महलका ३ नं.ले ह�ने सजायमा 
ऐ.५ र ६ नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोगप� 
रहेको ��ततु म�ुामा उि�लिखत �ितवादीह�बाट 
जाहेरवालालाई अिभयोगप�मा उ�लेख भएबमोिजम 
अपहरण र शरीर ब�धक िलन ध�क� िदएको डर 
�ास देखाउने, िविभ�न हरकतले ध��याएको भ�ने 
देिखदँा तीनैजना �ितवादीह�लाई जनही ४ वष� कैद र 
�.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु काठमाडौ ँ
िज�ला अदालतबाट िमित २०६५।९।१० मा भएको 
फैसलाउपर �ितवादी गोठे तामाङसमेतको पनुरावेदन 
परी �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको ६ नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो दिेखन आएकोले सोही महलको ३ र ५ नं. 
बमोिजम २ वष� ६ मिहना कैद र जनही २५,०००।– 
�पैया ँ ज�रवाना ह�ने र अ.बं. २०५ नं. बमोिजम 
पनुरावेदन नगरकेो अका�  �ितवादी सरगम िल�बूलाई 
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पिन सोहीबमोिजम २ वष� कैद र �. २५,०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला 
केही उ�टी ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
परी िनण�याथ� पेस ह�न आएको दिेखने ।

�ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको ६ नं. अनसुार कसरु गरकेो भ�ने 
�थािपत भएप�चात् सो कसरुमा कित सजाय ह�ने हो 
भनी हेदा� उ� ६ नं.को �यव�थाले ऐ.को ३ नं.मा रहेको 
छुट्कारा रकम (िफरौती) िलने वा शरीर ब�धकमा 
िलएको �यि� वा िनजको हकवालाको धनस�पि� 
�ा�त गन� उ�े�यले अपहरण गन� काय� उ�ोग के कसरी 
ह�ने भ�ने ६ नं.ले उ�ोगको प�रभाषा गरकेो मा�नपुन� 
देिखन आयो । उ� ऐनमा �य�ु भएको कसैले कुनै 
रकम माग गरी �य�तो रकम निदएमा अपहरण गन� 
वा शरीर ब�धक िलने ध�क� िदएमा िनजलाई उ�ोग 
गन� �यि�सरह सजाय गनु�पछ�  भ�ने �यव�थाले �प� 
पाद�छ । रकम िलने उ�े�यले अपहरण गन� वा शरीर 
ब�धक िलने काय� स�प�न भएको भए �यो पूण� अपराध 
ह���यो भने माग गरी निदएमा अपहरण वा शरीर ब�धक 
िलने ध�क� िदएमा उ�ोगमा सजाय ह��छ भ�ने एक 
अका�सगँ अ�यो�याि�त भएर रहेको पाइयो । ६ नं. 
आफँैमा पूण� अपराध भएर �वत�� सजायको �यव�था 
नगरकेो ह�दँा ३ नं.का िविभ�न उ�े�यम�ये कुन चाही ँ
उ�े�यसगँ सािम�यता रा�दछ सोहीअन�ुपको पूण� 
सजाय नह�दँा ५ नं. अ�तग�तको उ�ोगमा सजाय 
गनु�  कानूनअनकूुल ह�ने देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
धनस�पि� �ा�त गन� उ�े�यबाट ध�क� िदएको ह�दँा 
६ नं.को स�ब�ध सोही ३ नं.को धनस�पि� �ा�त गन� 
उ�े�य रहेको �ावधानसगँ सािम�यता रहेको मा�नपुन� 
ह��छ । ३ नं.मा अ�य उ�े�यले अपहरण गरमेा वा 
शरीर ब�धक िलएमा भ�ने वा�यांशभ�दा मािथ रहेका 
िविभ�न अव�थाह�म�ये कुनैसगँ पिन मेल नखाएको 
अव�थामा मा� अ�य कुनै उ�े�यले अपहरण गरमेा वा 

शरीर ब�धक िलएमा ह�ने सजाय गन� सिकने ह��छ तर ३ 
नं.मा विण�तम�ये कुनै एकसगँ मेल खाएको अव�थामा 
अ�य उ�े�यले गरकेो मानी सोको उ�ोगमा सजाय 
गन� सिकने अव�था रहदँैन । �यसथ� शरीर ब�धकमा 
िलएको �यि� वा िनजको हकवालाको स�पि� �ा�त 
गन� उ�े�यले ग�रने कसरुको उ�ोगको �पमा ६ नं.को 
�यव�था रहेको प�र�े�यमा अ�य उ�े�यले अपहरण 
गरमेा वा शरीर ब�धक िलएमा ह�ने सजायको आधा 
सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
मनािसब मा�न निम�ने । 

अतः शरीर ब�धकमा िलएको �यि� वा 
िनजको हकवालाको स�पि� �ा�त गन� उ�े�यबाट 
अपहरण वा शरीर ब�धक िलएमा उ� ऐनको दफा 
३ ले ७ वष�दिेख १५ वष�स�म कैद र �.५०,०००।– 
देिख �.२,००,०००।– स�म ज�रवाना ह�ने �यव�था 
गरकेो ह�दँा ६ नं.अ�तग�तको कसरुलाई उ�ोग मानेको 
र ऐ.५ नं.ले उ�ोगमा आधा सजाय गन� �यव�था 
गरकेो ह�दँा �यूनतम ७ वष� कैदको आधाले ह�ने ३ वष� 
६ मिहना कैद र �यूनतम �.५०,०००।– को आधा 
�.२५,०००।– ज�रवाना गनु�पन�मा अ�य उ�े�यले 
अपहरण गरमेा वा शरीर ब�धकमा िलएमा ह�ने कैद र 
ज�रवानालाई आधार मानी २ वष� ६ मिहना कैद र 
�.२५,०००।– ज�रवाना गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६७।०२।२५ को फैसला 
उ�टी भई कैदको हकमा जनही ३ वष� ६ मिहना कैदको 
सजाय ह�ने र ज�रवानाको हकमा �.२५,०००।– नै 
सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल पौष २ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-१०७३, डाँका, नेपाल 
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सरकार िव. लालबहादुर भ�ने टेकबहादुर मो�ान
�ितवादी लालबहादरु भ�ने टेकबहादरु 

मो�ानको घरमा खानतलासी गदा� जाहेरवालाको घरबाट 
डाकँा गरी लगेको नगद तथा िज�सी धनमालह�समेत 
केही फेला नपरकेो भ�ने िमित २०६५/०१/२९ 
मा भएको िमिसल संल�न खानतलासी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । िनजले �हरीमा आरोिपत कसरुमा सािबत 
भई बयान गरकेोमा अदालतसम� बयान गदा� 
डाकँा गरकेो होइन, का�छामान लो�चनको घरमा 
डाकँा भएको छ भनी िकङ�रङको छोराले भनेकोले 
आफूसगँ भएको कटुवा ब�दकु िलई जादँा �यहा ँरहेका 
�यि�ह�ले मैले ब�दकु बोकेको देखेपिछ यो नै डाकँा 
हो भनेका ह�न् भनी वारदात �थलमा ब�दकुसिहत 
आफू उपि�थत रहेको त�यलाईस�म �वीकार गर े
पिन डाकँा गरकेोमा इ�कार रहेको देिख�छ । मलुक� 
ऐन, चोरीको महलको ६ नं. मा, “चार जनाभ�दा 
बढ्ताको जमात भई जबरज�ती चोरी वा रहजनीमा 
लेिखएका रीतसगँ वा हातहितयार िलई उठाई छाडी 
वा ह�लह��जत गरी चोरी गरकेो डाँका गरकेो ठहछ�” 
भ�ने कानूनी �यव�था देिख�छ । डाकँा गरकेो भिनएको 
धनमाल बरामद ह�न नसकेको र िनजले डाकँा गरकेो 
भनी �हरीमा गरकेो सािबती बयान �वत�� �माणबाट 
समिथ�त नभएको ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुारको 
डाकँाको वारदात भएको देिखन आउदँैन । वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोगप�मा तीनजना �यि�ह�उपर 
मा� ��ततु म�ुा चलाएको, अ�य �यि�उपर अिभयोग 
लगाउने भ�ने पिन अिभयोगप�मा उ�लेख भएको 
नदेिखएकोसमेतबाट �ितवादी लालबहादरु भ�ने 
टेकबहादरु मो�ानले चोरीको महलको ६ नं. अ�तग�त 
पन� डाकँा कसरु गरकेो नदेिखने । 

�ितवादी लालबहादरु भ�ने टेकबहादरु 
मो�ानले ब�दकु िलएर वारदात �थलमा उपि�थत 
रहेको त�यलाई �ितवादीले �वीकार गरकेो दिेखदँा 
आपरािधक मनसायले वारदात �थलमा गई जबरज�ती 

चोरी गन� उ�ोगस�म गरकेो दिेखयो । तसथ�, �ितवादी 
लालबहादरु भ�ने टेकबहादरु मो�ानलाई चोरीको 
महलको ४ नं. अ�तग�त प�रभािषत कसरु गन� उ�ोग 
गरकेोमा सोही महलको १७ नं. बमोिजम २ मिहना कैद 
सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०६८/०१/०७ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
अ�यथा गनु�पन� अव�था नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट अिभयोगप�मा तीन जना िव�� 
डाकँाको कसरु कायम गरी डाकँा म�ुा चलाएको र डाकँा 
गरी िलएको दसीको धनमालसमेत बरामद नभएको 
अव�था देिखएकोमा मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
६ नं. मा विण�त डाकँाको कसरुमा सजाय गरकेो स�ु 
सला�ही िज�ला अदालतको िमित २०६६/११/१८ को 
फैसला सो हदस�म उ�टी भई �ितवादी लालबहादरु 
भ�ने टेकबहादरु मो�ानलाई चोरीको महलको ४ 
नं. बमोिजम जबरज�ती चोरी गन� उ�ोग गरकेो 
कसरु अपराधमा सोही महलको १७ नं. बमोिजम २ 
मिहना कैद सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०६८/०१/०७ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत् २०७५ साल पसु २ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७३-RB-०१८९, आयकर (आ.व. 
२०५८/०५९), आन�दराज ढकाल िव. �ेिसडे�ट 
�ाभ�स ए�ड टुस� �ा.िल. दरबारमाग�

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ को (३) 
पिछको �प�ीकरणको (क)(१) को (घ) �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार आयमा 
समावेश नग�रने रकममा खच� क�ी गन� कुनै िड�ी 
वा िड�लोमा हािसल नह�ने िकिसमका �यवसाय वा 
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लगानीसगँ ��य��पले स�बि�धत िश�ाको लािग मा� 
ग�रएको खच� क�ी गन� पाउने नै ह��छ तर ��ततु म�ुामा 
िवप�ी करदाताले �टाफ एड्भा�सअ�तग�त िविभ�न ३ 
जना स�चालकको नाममा �.१,२१,३५,१५०।८८ 
�याज ितन� गरी ऋण �दान गरकेोमा सोही ऋण रकमम�ये 
�ा.िल. मा काय�रत कम�चारी िस�ाथ� थापालाई िवदेश 
अ�ययनको लािग �.४२,८६,४०२।८७ रकम 
ऋण �दान गरकेोमा िनज िस�ाथ� थापाले कुनै िड�ी 
वा िड�लोमा हािसल नह�ने िकिसमका �यवसाय वा 
लगानीसगँ ��य��पले स�बि�धत िश�ा िलएको भ�ने 
कुनै िकिसमको िलिखत �माणह� पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । उ� ऋण रकम आय आज�न स�ब�धमा �योग 
नगरी गैर�यावसाियक काय�मा �योग गरकेो, िवप�ी 
�ा.िल.ले आ�त�रक राज�व िवभागसम� पेस गरकेो 
जवाफमा �याज खच� कारोबारसगँ स�बि�धत खच� हो 
िनजी काममा �योग भएको होइन भ�ने िजिकरस�म 
िलएको तर सो कुरालाई प�्ुयाई ंगन� कुनै �माण पेस 
गन� सकेको पाइदैँन । कानूनमा िनि�त अव�थामा मा� 
छुट पाउने गरी गरकेो �यव�थाअ�तग�तको छुटको 
दाबी गन� प�ले सोको �माण प�ुयाउनपुन� ह��छ । सो 
�माण प�ुयाउन सकेको पाइदँैन । य�तो अव�थामा 
िनज िस�ाथ� थापाको हकमा �याज िम�हा िदई उ� 
िनण�य उ�टी ह�ने ठह�याई राज�व �यायािधकरण 
काठमाडौबँाट िमित २०६८।१२।३० मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
��यथ� �ेिसडे�ट �ाभ�स ए�ड टुस� �ा.िल. ले िस�ाथ� 
थापालाई �दान गरकेो पे�क�बापतको रकमको �याज 
िम�हा िदन निम�ने भनी आयतफ�  समावेश गन� गरकेो 
ठुला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन लिलतपरुको 
िमित २०६१/११/१४ को िनण�य र सो िनण�यलाई 
समथ�न गन� गरी आ�त�रक राज�व िवभागबाट िमित 
२०६२/०३/२२ मा भएको िनण�य केही उ�टी ह�ने 
ठह�याई िस�ाथ� थापाले �ा�त गरकेो पे�क�बापतको 

�याज िम�हा पाउने गरी राज�व �यायािधकरण 
काठमाडौबँाट िमित २०६८/१२/३० मा भएको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
�याजसमेतलाई आयमा समावेश गनु�पन� ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत् २०७५ साल माघ १४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-WH-०१५०, ब�दी��य�ीकरण, 
रनबहादुर कनौजे िव. �प�दहेी िज�ला अदालतसमेत

भरत शा�यको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी सिुनल मगरसमेत भएको डाकँा चोरी (म.ु
नं.०७१-CR-०३९८) म�ुामा स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतको िमित २०७२।५।१७ को फैसलाबमोिजम 
िनज �ितवादी सिुनल मगरलाई मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १४(४) बमोिजम ६ वष� र �.५२,५००।- 
ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भएको र िनज फरार 
रहेकोमा लगत नं. ४८४६ मा उ� कैद ज�रवानाको 
लगत किसएको कुरामा कुनै िववाद नदेिखने ।

प�ाउ परकेा र नाग�रकताअनसुार रनबहादरु 
कनौजे भिनएका �यि� र उ� डाकँा चोरी म�ुाका 
फरार रहेका �ितवादी सिुनल मगर एकै �यि� ह�न् 
वा होइनन् भनी हेदा�, सव��च अदालतको िमित 
२०७६।१।२३ मा भएको आदेशको बेहोरा सनुाउदँा 
सिुनपायौ ँ । कारागार काया�लय, किपलव�तकुो च.नं. 
१७७५ िमित २०७६।२।२० को प�साथ उपि�थत 
गराइएका �ितवादी सिुनल मगर भ�ने रनबहादरु 
कनौजेलाई देखाउदँा देखे ँ । िनज �यि� उि�लिखत 
डाकँा चोरी म�ुामा संल�न रहेका �ितवादी सिुनल 
मगर ह�न् । िनज �प�दहेी िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।५।१७ को फैसलाबमोिजम ६ वष� कैद र 
�.५२,५००।– ज�रवाना ठहर भएका �यि� सिुनल 
मगर नै ह�न् । िनजले नाग�रकता बनाउदँा रनबहादरु 
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कनौजे नाम उ�लेख गरी नाग�रकता बनाएको भए 
पिन िनज मलाई देखाइएका �यि� सिुनल मगर भ�ने 
रनबहादरु कनौजे ह�न् भ�नेसमेत एकै िमलान बेहोराको 
�प�देही िज�ला अदालतका तहिसलदार कृ�ण�साद 
पौडेलको रोहवरमा सिुनल मगर भ�ने रनबहादरु 
कनौजेलाई जाहेरवाला भरत शा�य र िनजका छोरा 
सिुनल शा�यले सनाखत गरकेो िमित २०७६।२।२० 
को कागज िमिसल संल�न रहेको देिख�छ । िवगतको 
���को �ममा काया�लयको अिभलेख न� भएकाले 
नाग�रकता �माणप�को अिभलेख कायम गन� स�ब�धमा 
गहृ म��ालयको प�रप�को आधारमा �रट िनवेदक 
रनबहादरु कनौजेको पिहले िलएको नाग�रकताको 
�माणप�को अिभलेख िमित २०६२।१०।१८ गतेको 
���को �ममा यस काया�लयमा भएको घटनाबाट 
जली न� भएकोले िनजको अिभलेख यस काया�लयमा 
नभएकोमा िमित २०६३।१।२४ मा परुानो ना.�.नं. 
ख�ुने िनवेदकको सवारी चालक अनमुितप�सिहत 
यस काय�लयमा िदएको िनवेदनबाट िनजको नया ँ
ना.�.नं. २/१३०५ कायम गरी परुानो ना.�.नं. 
६६०९७ पछािड उ�लेख गरी सोहीबमोिजमको 
अिभलेख राखी नाग�रकताको �माणप� जारी गरकेो 
भ�नेसमेत बेहोराको िज�ला �शासन काया�लय, 
तानसेन पा�पाको िलिखत जवाफ देिख�छ । साथै 
िमिसल संल�न रहेको यी िनवेदक रनबहादरु कनौजेको 
नेपाली नाग�रकता �माणप�को छाया�ँितमा �थायी 
वतन िज�ला पा�पा, खानीछाप गा.िव.स. वडा नं.६ र 
टेकबहादरु कनौजेको छोरा रनबहादरु कनौजे उ�लेख 
भएको पाइ�छ । इलाका �हरी काया�लय, बटुवलको 
प� र �.ना.िन. नवराज पोखरलेसमेतको �ितवेदनमा 
समेत सोही वतन, बाबकुो नाम र सिुनल मगर भ�ने  
रनबहादरु कनौजे उ�लेख भएको दिेख�छ । यसरी 
यी िनवेदक �ितवादीको बाबकुो नाम र �थायी वतन 
िमले िभडेको अव�था पाइ�छ । �य�तै जाहेरी िददँा 
अपराध गन� �यि�को नाम, थर, वतन र ह�िलया 

उ�लेख गदा� िज�ला पा�पा, आय�भ��याङ घर भई 
हाल िज�ला �प�देही बटुवल नगरपािलका वडा.नं. ७ 
दाउरटेोल ब�ने वष� २७ को सिुनल मगर भ�ने उ�लेख 
भएको, अिभयोगप�मा िज�ला �प�देही, बटुवल 
उपमहानगरपािलका वडा नं.७ परुानो बसपाक� पछािड 
सकुु�बासी टोलमा ब�ने सिुनल मगर भ�ने उ�लेख 
भएको र �.ना.िन. नवराज पोखरलेसमेतको �ितवेदन 
र इलाका �हरी काया�लय, बटुवलको प�बाट हालको 
वतनसमेत िम�न िभड्न आएको पाइ�छ । ��ततु 
डाकँा चोरी म�ुाको वारदात २०६३ सालको रहेको र 
जाहेरवालाले जाहेरी दरखा�तमा यी �ितवादीको उमेर 
वष� २७ भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । वारदात िमितमा 
यी �ितवादीको उमेर २७ वष� रहेको अव�थामा िनजको 
ज�म साल २०३६ ह�न जा�छ भने िनजको नाग�रकता 
�माणप�मा पिन ज�मिमित २०३६।७।४ उ�लेख 
भएको देिख�छ । नाग�रकतामा उि�लिखत नाम, 
बोलाउने नाम र �चिलत नाम फरक-फरक ह�न स�ने 
पिन �यवहारमा रहेको र बोलाउने र �चिलत नामबाट 
नै �यि� मािनसह�िबच प�रिचत ह�ने ह�दँा नाग�रकता 
�माणप�मा नाम अल�गै रहेको भ�ने मा� आधारमा 
यी रनबहादरु कनौजे भनी नाग�रकता �माणप� �ा� 
गन� �यि� सिुनल मगर होइनन् भ�ने िन�कष�मा प�ुन 
स�ने देिखएन । यसरी मािथ िववेिचत आधारह�बाट 
प�ाउ परकेा र नाग�रकताअनसुार रनबहादरु कनौजे 
भिनएका यी �रट िनवेदक �यि� र उ� डाकँा चोरी 
म�ुाका फरार रहेका �ितवादी सिुनल मगर एकै �यि� 
ह�न् भ�ने देिखने ।

यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०७६।१।२३ मा भएको आदेशानसुार �प�देही 
िज�ला अदालतका तहिसलदार कृ�ण�साद पौडेलको 
रोहवरमा गराइएको सनाखतमा जाहेरवाला भरत 
शा�य र िनजका छोरा सिुनल शा�यले उपि�थत 
गराइएका �ितवादी सिुनल मगर भ�ने रनबहादरु 
कनौजेलाई देखाउदँा देखे,ँ िनज �यि� उि�लिखत 
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डाकँा चोरी म�ुामा संल�न रहेका �ितवादी सिुनल मगर 
ह�न् भनी िकटानी गरी उ�लेख ग�रिदएको एवं ियनै 
�ितवादीको िमिसल संल�न नाग�रकता �माणप�को 
छाया�ँितमा उि�लिखत सािबक वतन, बवुाको नाम, 
ज�मिमितअनसुार उमेरसमेत िमले िभडेको दिेखएको 
ह�दँा �प�देही िज�ला अदालतको च.नं. ८०२२ िमित 
२०७५।१०।२० को प��ारा िनज सिुनल मगर भ�ने 
रनबहादरु कनौजेको नाममा कैदी पजु� िदई कारागार 
काया�लय �प�देहीमा थनुामा रहेका यी िनवेदक सिुनल 
मगर भ�ने रनबहादरु कनौजे गैरकानूनी �पमा थुनामा 
रहेको देिखन नआएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�न स�ने अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल भा� ९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-WO-०५८१, उ��ेषण, 
कण�बहादुर के.के िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक कण�बहादरु 
के.के. िमित २०५०।८।१५ मा रा.प. ततृीय तहको 
�ािविधक इि�जिनयर पदमा �थायी िनय�ु भई 
नेपालग�ज नगरपािलकाको िमित २०६७।३।३२ 
को नगरप�रषद्को िनण�यले िमित २०६७।४।१ देिख 
लाग ु ह�ने गरी िड.ई. सातौ ँ पदमा बढुवा भएको भ�ने 
त�यमा िववाद छैन । साथै िनज िनवेदकले िमित 
२०७०।७।२२ मा ५८ वष� उमेर हदको कारण अिनवाय� 
अवकाश पाइसकेको देिख�छ । िनवेदकको बढुवा 
स�ब�धमा िवप�ी आयोगमा उजरुी परकेोमा सो उजरुी 

िनवेदनउपर अ� कुनै कारबाही नगरी तामेलीमा रा�ने 
भनी िनण�य भएको देिख�छ । अक�ितर यी िनवेदकबाट 
बढुवा अविधमा �ा�त गरकेो रकम असलुउपर गन� 
भनी सोही िट�पणी िनण�यमा बोिलएको दिेख�छ । 
जसअनसुार उ� िट�पणी िनण�य आफँैमा �प� िनण�य 
नरही िवरोधाभाषपूण� देिख�छ । िनवेदकको कसरु 
�मािणत ह�ने आधार �माण नै नभएको कारणबाट 
िनजउपर कुनै अिभयोग दाबी नरहेको र िनजले पाएको 
बढुवा अवैध नठहन� तर बढुवा भई काया�लयमा गरकेो 
कामकाज गरबेापत �ा�त ह�ने तलब िफता� गन� िनण�य 
ह�न ुआफँैमा �यायोिचत र िववेकसङ्गत िनण�य भएको 
भनी मा�न सिकने अव�था देिखएन । �रट िनवेदकको 
बढुवा स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा उजरुी परकेो भए तापिन उ� बढुवाको िनण�य 
गन� नेपालग�ज नगरपािलकाको नगरप�रषद ्को िनण�य 
स�ब�धमा िवप�ी आयोगबाट अनसु�धान गन� तथा 
म�ुा चलाउनेलगायतको कुनै काम कारबाही भएको 
देिखदँनै भने बढुवा गन� नगर प�रषद ्को िनण�यउपर 
कुनै कारबाही नचलाईकन िवप�ी आयोगलाई कुनै 
�थायी कम�चारीले सेवा अविधमा काम गरबेापत �ा�त 
गरकेो रकम असलु गन� भनी िनण�य गन� अिधकारमािथ 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाले िदएको नदेिखने । 

कुनै पिन �यि�लाई काममा लगाएपिछ 
पा�र�िमक िदन ु पद�छ । पा�र�िमक निदई सेवामा 
लगाउन पाइदँैन भ�ने �मस�ब�धी िविधशा�को 
सामा�य मा�यता एवम् िस�ा�त हो । काम लगाएर 
पा�र�िमक निदइने काय� ��य� �पमा �मको शोषण 
एवम् �मस�ब�धी िविधशा�को िस�ा�तिवपरीतको 
काय� हो । �रट िनवेदक कण�बहादरु के.के. नेपालग�ज 
नगरपािलकाको �थायी कम�चारीको �पमा िनय�ु 
भएका ह�न् । िनज सेवामा काय�रत रहदँैको अव�थामा 
नगरप�रषदक्ो िनण�यबमोिजम िनजलाई बढुवा ग�रएको 
र सो बढुवाको िनण�य बदर नभई यथावत् कायम रहेको 
अव�था छ । अिधकार िनकाय अथा�त् सािधकार 
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िनकायबाट िनण�य भएकोमा उ� िनकायमा िनिम� भई 
काम गन� अिधकार रहेको अव�थामा नगर प�रषद ्को 
िनण�य काया��वयन गन� गरकेो िनवेदकको काय�बाट 
कुनै गैरकानूनी काय� भए गरकेो दिेखदैँन । यसैिबच 
िनजले उमेर हदको कारण अिनवाय� अवकाश पिन 
िलइसकेका छन् । य�तो अव�थामा िनजको बढुवाको 
िनण�य स�ब�धमा कुनै कारबाही नचलाई केवल 
सो बढुवा अविधमा �ा�त गरकेो तलब भ�ा िफता� 
गनु�  भनी िनण�य गन� �मस�ब�धी िविधशा�ले पिन 
उपय�ु ह�दँैन । य�तो ि�थितमा िनवेदक कण�बहादरु 
के.के. ले आफू काय�रत पदमा रही सेवा गरकेो 
अविधमा कामकाज गरबेापत कानूनबमोिजम बझुेको 
तलब भ�ाको रकम असलुउपर गन� भनी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट २०७१।३।१२ मा 
भएको िनण�य िववेकस�मत तथा �याियक मनको �योग 
गरी भएको िनण�य हो भ�न िम�ने अव�था नदिेखदँा 
उ� िनण�य कानूनबमोिजमको नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�रट िनवेदक कण�बहादरु के.के. िमित २०७०।७।२२ 
मा उमेर हदको कारण अिनवाय� अवकाश ह�नअुगािड 
नेपालग�ज नगरपािलकाको नगरप�रषद् को िमित 
२०६७।३।३२ को िनण�यले िड.ई. सातौ ँ तहमा 
बढुवा भई काय�रत रहेको देिखएको र उि�लिखत 
नगरप�रषद ्को िनण�य यथावत् कायम रहेको अव�थामा 
िनज िनवेदकले आफूले सो बढुवा भएको अविधका 
कामकाज गरकेो अविधको तलब भ�ालगायतका 
सिुवधा कानूनबमोिजम नै �ा� गरकेो दिेखन 
आयो । यसरी िनवेदकले कानूनबमोिजम खाइपाई 
सकेको उ� तलब भ�ाको रकम असलुउपर गनु�  
भनी िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
म�यपि�चमा�चल �े�ीय काया�लय, सखु�तबाट िमित 
२०७१।३।१२ मा भएको िनण�य र सोबमोिजम भए 
गरकेा काम कारबाही एवं प�ाचारह�समेत िविधस�मत 
नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश जारी भई उ� िमित 

२०७१।३।१२ को िनण�य बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल पसु २७ गते रोज१ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७६-WH-०११०, 
ब�दी��य�ीकरण, टीका िव.क. िव. �हरी �धान 
काया�लय, न�साल, काठमाड�समेत

िनवेदक वीर�े� िव.क.उपर सङ्गिठत 
अपराधको कसरुमा िज�ला �हरी काया�लय कैलालीमा 
�ितवेदन जाहेरी दता� भएको र िनज अनसु�धानको 
�ममा नै फरार रहेको अव�था छ । िनजउपर कैलाली 
िज�ला अदालतमा म�ुा दायर ग�रएको र कैलाली 
िज�ला अदालतबाट िनजका नाममा प�ाउ पजु� 
जारी भई िनवेदक वीर�े� िव.क. लाई प�ाउ ग�रएको 
हो भनी िज�ला �हरी काया�लय कैलालीको िलिखत 
जवाफबाट दिेखयो ।

िज�ला �हरी काया�लय कैलालीको िमित 
२०७५।११।१३ को प�बाट �रट िनवेदक वीर�े� 
िव.क. समेतउपर प�ाउ गन� अनमुित माग भई कैलाली 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।१२।१४ मा प�ाउ 
गन� अनमुित �दान गरकेोसमेत दिेखने । 

�रट िनवेदकउपर कानूनबमोिजम अदालतबाट 
प�ाउ पजु� जारी भएको अव�थामा िनजलाई प�ाउ 
ग�रएको काय� बदिनयत तथा �व�ृ धारणा राखी प�ाउ 
ग�रएको भनी मा�न िमलेन । कानूनस�मत �ि�या 
अवल�बन नगरी वा कानूनको �ितकूल ह�ने गरी थनुामा 
राखेको भ�ने व�तिुन� �माण िनवेदकले पेस गरी पिु� 
गराउन सकेको देिखएन । िनवेदकलाई प�ाउ गरपेिछ 
अदालतमा उपि�थत गराइएकोले सनुवुाइको मौका 
पिन नपाउने भ�ने देिखएन । िनजउपर अिभयोगसमेत 
दायर भएको छ । प�ाउ गनु�पन� कारणसिहतको प�ाउ 
पजु� नै जारी ग�रएको छ । कानूनको उिचत �ि�या 



24

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, भदौ - २

अनशुरण गरी िनवेदकलाई थुनामा रािखएको काय�ले 
संिवधानले ��याभूत गरकेो िनवेदकको मौिलक 
हक हनन भएको भ�ने िनवेदन िजिकर �यायोिचत र 
मनािसब नदेिखने ।

िनवेदकले ��ततु ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदन िमित २०७६।६।१७ मा यस अदालतमा दायर 
गरकेो देिख�छ भने िनजका िव�� कैलाली िज�ला 
अदालतबाट �यसअिघ नै िमित २०७६।२।२४ मा 
प�ाउ पजु� जारी भइसकेको अव�था छ । िनवेदकलाई 
अदालतमा उपि�थत गराई सिकएको छ । िनजउपरको 
कसरुज�य काय�को बारमेा सोही अदालतबाट �याियक 
�ि�याको अवल�बन भई �याय िन�पणसमेत ह�ने नै 
ह��छ । य�तो अव�थामा बदिनयत तथा �व�ृ धारणा 
बनाई आफूलाई गैरकानूनी �पमा थुनामा राखेको भ�ने 
िनवेदन िजिकरको साथ�कता र सा�दिभ�कता दिेखन 
आएन । िनवेदकको थुना िविधस�मत नै देिखने । 

अतः उि�लिखत आधार तथा कारणसमेतबाट 
िनवेदकउपर कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६।२।२४ मा प�ाउ पजु� जारी भई सोही प�ाउ 
पजु�अनसुार िनजलाई प�ाउ ग�रएको देिखयो । िमित 
२०७६।६।२८ मा िनवेदकलाई अदालतमा पेस गरी 
िमित २०७६।६।२९ मा िनजको बयान काय� स�ु भई 
म�ुाको कारबाही �ि�या कानूनबमोिजम भइरहेको 
ह�दँा िनवेदकको थनुा गैरकानूनी देिखएन नआएकाले 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�न स�ने देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- भरतकुमार दाहाल
क��यटुर: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६६-WO-००३९, उ��ेषण 
/ परमादेश, कुमार थापा िव. �हरी �धान काया�लय, 

न�साल, काठमाड�समेत
िनवेदकलाई �हरी �धान काया�लयको िमित 

२०६३।९।१२ को प�बाट आधारभूत तािलममा 
खटाइएको र िमित २०६३।१०।४ को म�य�े�ीय 
�हरी तािलम के�� भरतपरुको प�बाट िनवेदक तािलम 
िलन नगएको भ�ने कुरा देिखयो । काया�लयमा समेत 
हािजर नभई गैरहािजर भएको अव�थामा िनवेदकको 
नाममा बाटाका �यादबाहेक २४ घ�टािभ� काया�लयमा 
उपि�थत ह�न आउन ु अ�यथा िनयमावलीबमोिजम 
कारबाही ह�ने छ भ�ने �याद सूचना िनजको घरदलैोमा 
तामेल भएको छ । िमित २०६३।१०।२५ मा िनवेदक 
फेला नपरकेो भनी सूचना तामेल भई मचु�ुकासमेत 
महानगरीय �हरी प�रसर लिलतपरु जावलाखेलले 
�हरी �धान काया�लयलाई पठाएको दिेख�छ । सो 
ह�दँा िनवेदकलाई स�पक�  रा�न मौका िदएको भ�ने 
कुरा िनजको नाममा तामेली भएको सूचनाबाट 
देिखयो । सो सूचना तामेली भएप�ात् पिन िनवेदक 
मनािसब आधार कारण खलुाई िलिखत�पमा 
जानकारी नगराई काया�लयमा हािजर नभई �याद 
नै गजुारी बसेको देिख�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार स�पक�  �थािपत गन� अस�भव भएको 
�हरी कम�चारीको स�ब�धमा यस िनयमबमोिजमको 
काय�िविधको रीत प�ुयाउनपुन� छैन भ�ने कानूनी 
�यव�था देिखदँा �प�ीकरण पेस गन� मौका निदएको 
भ�ने िनवेदन िजिकर सा�दिभ�क नदिेखने ।

�याियक, अध��याियक िनकाय वा कानूनले 
अि�तयार िदएको �शासिनक िनकायबाट गैरकानूनी 
�िुटपूण� भएको िनण�यस�म उ��ेषणको आदेशले बदर 
गन� िम�ने ह��छ । िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनण�य 
गदा� काय�िविध कानूनको पालना नगरकेो, िनण�यमा 
कानूनी �िुट रहेको भ�ने कुराको �माण िनवेदकले पेस 
गरी �मािणत गराउन सकेको छैन ।  िनण�य गनु�अिघ 
काया�लयमा उपि�थत ह�न िनवेदकका नाममा सूचना 
तामेल भएको छ । य�तो अव�थामा िनवेदकलाई 
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भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त (Principle  of Natural Justice) 
िवपरीत भ�न िमलेन । व�ततुः रीतपूव�कको �याद 
सूचना निदई ग�रएको िनण�य मा� �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह��छ । �हरी उपरी�कले गरकेो 
िनण�यउपर िनवेदकले �हरी नायब महािनरी�कसम� 
पनुरावेदन गरकेो देिख�छ । िनवेदकले पनुरावेदक�य 
अिधकारसमेत उपभोग गरकेो देिखदँा सनुवुाइको मौका 
निदएको भ�ने िनवेदन िजिकरसमेत मनािसब देिखएन ।

�हरी सङ्गठनमा अनशुासन �याद ैमह�वपूण� 
मािन�छ । शाि�त सरु�ा कायम गनु�पन� मह�वपूण� 
िज�मेवारी रहेका �हरी कम�चारीले िवनासूचना लामो 
अविधस�म खटाइएको काममा नजाने, काया�लयमा 
उपि�थत नै नह�ने ज�तो अनशुासनहीनता काम 
गनु�  कदािप उिचत मा�न सिकँदैन । िनवेदकलाई 
कानूनबमोिजम सफाइ पेस गन� सूचनासमेत िदइएकोमा 
�वयं िनवेदकले नै सो मौकाको उपयोग गन� अिनइ�छा 
देखाएको पाइ�छ । िनवेदक िबरामी परी �हरी 
अ�पतालमा उपचार गराएको तथा भना� भएको भ�ने 
�माण पिन पेस गन� सकेको पाइदैँन । िनवेदक िबरामी 
परकेो भए िनयमानसुार िबदा �वीकृत गराई िबदा िलई 
बसेको पिन नदिेखने ।

िनवेदकलाई सफाइ पेस गन� अवसर 
िदएकोमा िनज काया�लयमा स�पक�  गन� नै नआएको 
देिखदँा �य�तो अव�थामा िनजसगँ स�पक�  गन� अ�य 
स�पक�  मा�यम तथा आधार देिखएन । िनवेदकउपर 
�हरी िनयमावलीले िदएको अि�तयार �योग गरी 
भएका काम कारबाहीमा बदिनयत रहेको पिन पाइदँैन । 
नाग�रकको िजउ �यान, शाि�त सरु�ामा खटीरहनपुन� 
�हरी कम�चारी स�बि�धत अिधकारीबाट िबदा �वीकृत 
निलई, िवना सूचना काया�लयमा हािजर नै नभई 
गैरहािजर रहेको, स�पक�  गन� पिन नआएको ि�थितमा 
िनवेदकलाई िवप�ीह�बाट �हरी िनयमावलीबमोिजम 

भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�यह� 
कानूनसङ्गत नै रहेको देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत �रट िनवेदनको त�य, 
कानूनी �यव�था र निजरसमेतका आधारबाट िमित 
२०६३।१२।२ मा �हरी उपरी�कबाट िनवेदकलाई 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�य र सो िनण�य 
सदर गन� गरेको �हरी नायव महािनरी�कबाट भएको 
िमित २०६६।२।३ को पनुरावेदन िनण�य पचा�समेत 
कानूनस�मत नै देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�न स�ने देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख १७ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१०२६, कत��य 
�यान, सुिम�ादेवी शाह सोनारसमेत िव.नेपाल सरकार 

घटना�थलबाट फुटेका चरुा, ऐना फुटेको 
िससाको टु�ा तथा चादँीको ज�तो देिखने औठंी बरामद 
भएको र औठंी रहेको निजक जिमन खोि�एको भ�ने 
देिख�छ । घटना�थलको �कृित हेदा� �ितवादीह�सगँ 
मतृकले सङ्घष� गरकेो देिख�छ । आ�मह�या गनु�पन� 
कारण �ितवादीह�ले खलुाउन सकेको छैन । लास 
झिु�डएको नदेिखई भइुमँा उ�ानो परी सतेुको भ�ने 
लास जाचँ मचु�ुकाबाट देिखन,ु घाटँीमा डोरीको 
िच� (Ligature Mark) समेत नदेिखन ु र Manual 
Strangulation भ�ने शव परी�ण �ितवेदनको 
बेहोराबाट मतृक नगीनादेवी साहको म�ृय ुआ�मह�या 
नभई कत��यबाटै भएको देिखने ।

�ितवादीह�ले मतृक आफँै कोठामा झ�ुडी 
मरकेो भनी अदालतको बयानमा उ�लेख गरकेो 
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पाइ�छ । �ितवादीको घरको कोठामा वारदात भएको 
भ�ने घटना�थल मचु�ुकामा उि�लिखत बेहोराबाट 
देिखन आएको छ । मतृक नगीनादेवी साहको म�ृय ु
झिु�डएर भएको भ�ने त�य नै लासको पो�माट�म 
�रपोट�बाट पिु� भएको छैन । मतृकलाई घाटँीमा हातले 
दबाई Manual Strangulation (throttling) बाट 
िनजको म�ृय ुभएको भ�ने िवशेष�को जाचँ तथा िनजले 
ग�रिदएको बकप�बाट देिखन आएको छ । मतृक 
आफँै झ�ुडी मरकेो भ�ने �ितवादीह�को भनाइ उ� 
त�यह�बाट िम�दो देिखन आएन । अतः मतृकको 
म�ृय ु कत��यबाट भएको अव�थामा �ितवादीह�को 
घर कोठामा अ� �यि� गई कत��य गरी मारकेो भ�ने 
कहीकँतै िमिसलबाट दिेखन आएको छैन । सो ह�दँा 
�ीमतीलाई दहेजकै कारण �ितवादी श�धुन�साद 
साह र मतृकक� सासू सिुम�ादेवी साह (सोनार) 
को संल�नतामा कत��य गरी नगीनादेवी साहलाई 
मारकेो भ�ने उपयु�� िववेिचत �माणह�बाट पिु� ह�न 
आयो । अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत िववेिचत त�य तथा 
निजर िस�ा�तसमेतका आधारबाट �ितवादीह� 
सिुम�ादेवी साह (सोनार) र श�धुन�साद साहलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा 
ऐ. १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर गरी स�री 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर 
गरकेो उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलासको 
िमित२०७४।०८।०६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः- भरतकुमार दहाल
क��यटुर: देिबना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल चै� १९ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-०७८८, सवारी 

अङ्गभङ्ग, नेपाल सरकार िव. अ�णकुमार ठाकुर
व�ततु: ��ततु म�ुाका �ितवादीले 

बदिनयतपूव�क दघु�टना गराएको िथयो भनी वादी 
प�बाट व�तिुन� �माण पेस ह�न सकेको अव�था 
देिखदँनै । गाडीको मेकािनकल जाचँ �ितवेदनबाट उ� 
गाडीको �ेकलगायतका पाट�पजुा�  द�ु�त रहेको भ�ने 
देिखन आएको छ । �कमा मसरुो लोड गररे �याएको 
भ�ने दिेखएको ह�दँा लोड गाडीको गित अ�यिधक 
नभएको पिु� ह��छ । �क अ�यिधक गितमा आएको 
िथयो भ�ने पीिडतको भनाइ रहेको पिन देिखदँनै । 
साथै गाडी ती� गितमा रहेको भनी मौकामा कागज 
गन� �यि�ह�ले समेत लेखाएको पाइदँैन । घटनाको 
�कृित एवम् घटना�थल मचु�ुका र बिुझएका 
�यि�ह�ले घटना सडकको िबचोिबच भागमा भएको 
भनी लेखाइिदएबाट �ितवादीले गाडी चलाउदैँ गदा� 
पीिडतले राजमाग� पार (Highway Cross) गन� 
�ममा पीिडतको अनपेि�त उपि�थितका कारणले 
दघु�टना ह�न गएको दिेखएको छ । �ितवादीले जानी 
जानी लापरवाहीपूव�क दघु�टना गराएको देिखन नआई 
पीिडतले अचानक बाटो �स गदा� दघु�टना ह�न गएको 
भ�ने देिखन आएको, औषधोपचार खच� �क धनीले 
नै गराएको र उपचारपिछ पीिडत िनको ह�ने �ममा 
रहेको भ�नेसमेत पिु� ह�न आएको साथै घट्ना वारदात 
तथा घटना ह�दँाको प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा� 
�ितवादीले बदिनयतसाथ गाडी चलाएको भ�ने पिु� 
ह�न पिन नआएको ह�दँा �ितवादीलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) 
बमोिजम �.५०००।- ज�रवाना गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला अ�यथा नदिेखने ।

अत: िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी अ�णकुमार ठाकुरलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) बमोिजम 
�.५०००।- (पाचँ हजार) ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो 
स�ु रौतहट िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी 
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पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०।१०।२७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असोज २ गते रोज ५ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-WO-१०१३, उ��ेषण, 
मनबहादुर �े�ी िव. िश�ा सेवा आयोग, भ�पुरसमेत

िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
को िनयम ९ हेदा�, यो�यता तथा तािलमस�ब�धी 
�यव�था िशष�कमा यस िनयम ९ को उपिनयम (१) 
मा “अ�यापन अनुमित प� वा िश�क पदको लािग 
िलइन े परी�ामा उ�मेदवार ह�न देहायबमोिजमको 
शैि�क यो�यता तथा तािलम �ा� गरकेो ह�नुपन� छ” 
भ�ने �यव�था उ�लेख गरी सो िनयम ९ को उपिनयम 
(१) को ख�ड (ख) मा “िन�न मा�यिमक िव�ालयको 
िश�कको लािग स�बि�धत िवषयमा �िवणता 
�माणप� तह वा सोसरहको परी�ा उ�ीण� गरी 
िश�ा िवषयमा क�तीमा दश मिहन ेतािलम िलएको” 
भ�ने उ�लेख ग�रएको देिख�छ । िश�ा सेवा आयोग 
िनयमावलीमा िमित २०५९।२।१३ मा भएको पिहलो 
संशोधन�ारा नै िनयम ९(१) मा िश�क पदको लािग 
िलइने परी�ामा उ�मेदवार ह�न अिनवाय� �पमा दश 
मिहने तािलम पूरा गरकेो ह�नपुन� �यव�था गरकेो पाइने । 

व�ततु: �रट िनवेदकले उ� िनयमावलीले 
तोकेबमोिजम िश�क पदका लािग आव�यक पन� दश 
मिहने तािलमको �माणप� दरखा�तसाथ पेस गरकेो 
भ�ने देिखदँनै । उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
िश�क सेवा आयोगले िमित २०७५।३।६ मा �कािशत 
गरकेो िव�ापनमा दरखा�त �वीकृत ह�नका लािग 
आव�यक तािलमको यो�यता �ा� नगरकेो भ�ने 
िनवेदकको िनवेदन बेहोराबाटै पिु� ह�न आएको छ । 
िश�ण पेसामा िनर�तर काय�रत रहेका िनवेदकलाई 

उ� कानूनी �यव�थाअनसुार शैि�क यो�यता र तािलम 
�ा� गन� समयाविध �ा� नभएको भ�ने पिन देिखदैँन । 
यसरी कानून�ारा तोिकएको तािलम �ा� नगरकेो वा 
यो�यता नभएको अव�थामा दरखा�त अ�वीकृत गनु�  
कानूनबमोिजमकै काय� ह�ने ह�दँा कानूनबमोिजम भए 
गरकेो काय�बाट िनवेदकको संिवधान �द� मौिलक 
हकमा असर प�ुन गएको मा�न िम�ने नदेिखने ।

�यसैगरी, िश�क सेवा आयोगले िमित 
२०७५।३।६ मा िनकालेको सूचना िव�ापनबमोिजमको 
पदमा अ�वीकृत भएको िनवेदकको दरखा�त �वीकृत 
गराई परी�ामा सहभागी ह�न उ� सूचनाअनसुार 
२०७५ आषाढ २९ र ३० गतेलाई तोिकएको परी�ा 
�थिगत गन�का लािग अ�त�रम आदेश जारी गन� माग 
गरकेोमा सोबमोिजम अ�त�रम आदेश जारी भएको 
देिखदँनै । उ� सूचनाबमोिजम िनधा��रत िमितमा 
परी�ा स�प�न भई उ�रपिु�तका जा�ँने �ममा रहेको 
भ�ने दिेखन आएको छ । तसथ�, �रट िनवेदकले जनु 
परी�ामा सहभागी ह�ने �योजनको लािग िनवेदन दता� 
गरकेो हो, सो परी�ा पूव�िनधा��रत समयानसुार स�प�न 
भइसकेकाले अब िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
भई िनवेदकले उ� परी�ामा सहभागी ह�न पाउने 
ि�थित नरहेको ह�दँा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
आदशे जारी गन� िम�ने अव�था नदिेखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
िश�क सेवा आयोगले िमित २०७५।३।६ मा 
िनकालेको िव�ापन सूचना र सो िव�ापनका लािग 
िनवेदकले भरकेो दरखा�त आवेदन अ�वीकृत गरकेो 
काय�समेत कानूनबमोिजमकै रहेको देिखनकुा साथै 
उ� सूचनाबमोिजम िमित २०७५ आषाढ २९ र 
३० गतेलाई तोिकएको परी�ा स�प�न भइसकेकाले 
िनवेदनमा दाबी िलइएको िवषयव�तकुो �योजन नै 
समा� भइसकेको ह�दँा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
िव�मान नह�दँा �रट जारी ह�ने अव�था रहेन । ��ततु 
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�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः- दीपे�� थापा मगर / हेमा पा�डे
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भा� ३१ गते रोज ३ शभुम् ।  

७
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-CI-०९८७, उ��ेषण / परमादेश, राजे�र 
सहनी िव. िज�ला िश�ा सिमित रौतहट, गौरसमेत

िव�ालय समायोजन गन�स�ब�धी िनण�य 
हेदा� िविभ�न िमितमा अनमुित िलई स�चालन भएका 
िव�ालयह� िज�ला िश�ा काया�लयबाट भएको 
अनगुमनको �ममा आव�यक �यूनतम भौितक 
पूवा�धार तथा तोिकएबमोिजम �यूनतम िव�ाथ� 
सं�यासमेत नपगु भएकाले िश�ा ऐन, िनयमावली र 
िव�ालय समायोजन िनद�िशकाबमोिजम िव�ालय 
समायोजन तथा ब�दको लािग िज�ला िश�ा सिमित 
रौतहटको िमित २०७२।३।८ र िमित २०७२।३।२८ 
को िसफा�रस तथा िश�ा िवभाग शासक�य सधुार 
तथा आ�त�रक गणु�तर शाखाको प�बाट िश�ा 
िनयमावलीको िनयम १८५(क) अनसुार िज�ला िश�ा 
अिधकारीबाट नै िव�ालयह� ब�द तथा समायोजन 
गन� सिकने देिखदँा पेस भएबमोिजम िव�ालय ब�द 
तथा समायोजनको काय� िज�ला िश�ा अिधकारीबाट 
ह�न िनण�यानसुार अनरुोध छ भनी लेखी आएकोले 
िव�ालय ब�द तथा समायोजनका लािग िनण�याथ� 
पेस भई ब�द तथा समायोजन ह�ने िव�ालयह�को 
नामसमेत उ�लेख भएकोमा "पेस भएबमोिजमका 
िव�ालयह�लाई िमित २०७२।४।१ देिख लागु ह�न े
गरी ब�द तथा समायोजन गन� गरी सदर" भनी िमित 
२०७२।४।२९ को िमित जनाई िनण�य भएको दिेख�छ । 
उ� िनण�यमा िनवेदक पशपुितनाथ �ा.िव. मलाहीलाई 
सर�वती उ�च मा.िव. मलाहीमा समायोजन गरकेो 
भ�ने देिख�न ।

िश�ा ऐन, िनयम, िनद�िशकाले 

तोकेअनसुारको मापद�ड पूरा भएका िव�ालयह�लाई 
�वइ�छाचारी ढङ्गबाट भेदभावपूण� तवरबाट  
िव�ाथ�, अिभभावक, िव�ालयलाई �यादै मका�  पन� 
गरी �वाथ�पूण� भावनाबाट िव�ालयह�लाई समायोजन 
ग�रन ु ह�दँनै । �य�तो काय�बाट संिवधानमा �यव�था 
भएको िश�ास�ब�धी हक कुि�ठत ह�ने अव�था 
िसज�ना ह��छ । अतः िव�ालयह� समायोजन गन� 
पदािधकारीह�ले पारदश� �पमा िववेकपूण� ढङ्गबाट 
सिंवधान, कानूनह�ले िदएको दािय�व िनवा�ह गरी 
समायोजन िनद�िशकामा उि�लिखत मापद�डह�कै 
आधारमा गनु�पन� ह��छ । ��ततु िव�ालय समायोजन 
गदा� न�साङ्कन नभई िव�ालय खलेुको, िनरी�ण 
�ितवेदनको र िव�ालयको भौितक अव�था, िव�ाथ� 
स�ंया र समायोजन ह�न जाने िव�ालयको दरुी 
आिद सम� त�यह�को आधार िलई कानूनबमोिजम 
समायोजन भएको भ�ने ख�ुन आएको देिखने ।

िनवेदकसिहतका रौतहट िज�लाका ७३ 
वटा िव�ालयह� समायोजन भएको भ�ने िलिखत 
जवाफ रहेको दिेखदँा िनवेदकका हकमा मा� लाग ुह�ने 
गरी उ� िनण�य भएको भ�ने दिेखएन । समायोजन 
ग�रएको यो िव�ालयकै अ�य�तै निजकमा �यवि�थत 
�पमा सर�वती उ�च मा.िव. रहेको भ�ने िलिखत 
जवाफबाट देिखएको ह�दँा िनवेदकको निजकमा अक� 
िव�ालय नरहेको वा भौगोिलक िवकटता रही आउन 
जान िव�ाथ�लाई गा�ो ह�ने भएको भ�ने देिखएको 
छैन । िवगतका वष�ह�मा न�साङ्कन नगरी िव�ालय 
खो�ने प�रपाटी रहेको, कितपय िव�ालय झोलामा 
सीिमत रहेका, कितपयमा नाम मा�को िव�ाथ� 
स�ंया रहेकोमा फज� िव�ाथ� दखेाई पाठ्यप�ुतक 
छा�विृ��ित िव�ाथ� इकाइ अनदुान तलब र गैर 
तलब िलने गरकेा कारण रा�यकोषको रकम द�ुपयोग 
ह�ने गरकेो कुरा िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको 
देिख�छ । शैि�क जगतमा िवकृितज�य काय�ह�को 
िनय��णको लािग �य�ता अमया�िदत, अनैितक र 
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अिनयिमत काय� रो�नका लािग सरकारले राि��य 
नीित बनाएर िव�ालय समायोजनको काय�को थालनी 
गरकेो र �यसैको प�रणाम �व�प �ी पशपुितनाथ �ा.
िव. मलाहीलाई �ी सर�वती उ�च मा.िव. मलाहीमा 
समायोजन गरकेो भ�ने देिखएको छ । िव�ालय 
सधुारका लािग सरकारले राि��य �पमै नीित बनाएर 
काय�िविध िनद�िशकासमेत बनाई सोहीबमोिजम 
समायोजनको काय� भएको देिखएको छ । स�चािलत 
िव�ालयह�का िव�ाथ� सं�या, िव�ालयको 
भौितक पूवा�धार, िव�ालय दरुीसमेतलाई िवचार 
गरी िश�ा ऐन, २०२८, िश�ा िनयमावली, २०५९, 
िव�ालय समायोजन काय�िविध िनद�िशका, २०७० 
बमोिजम िव�ालयह�को �थलगत अ�ययन गरी 
�ा�त �ितवेदनसमेतका आधारमा कानूनबमोिजम 
अि�तयार रा�ने िज�ला िश�ा सिमितबाट िमित 
२०७२।३।८ मा िसफा�रस भई राि��य िहतलाई 
�यानमा राखी कानूनबमोिजम अि�तयार�ा� 
अिधकारीले कानूनका सबै िविध र �ि�याह� पूरा गरी 
िमित २०७२।४।२९ मा िनवेदक �ी पशपुितनाथ �ा.
िव. मलाहीलाई सर�वती मा.िव. मलाहीमा समायोजन 
गन� गरेको देिखएको अव�थामा �रट िनवेदन खारजे गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको आदेश अ�यथा 
नदेिखने । 

तसथ�, अि�तयार�ा�त अिधकारीले 
िव�ालय समायोजन गन� गरी िमित २०७२।४।२९ मा 
गरकेो िनण�य कानूनस�मत �पमा भए गरकेो दिेखएको 
ह�दँा सो िनण�यसमेतका कामकारबाही बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदकको दाबी मनािसब दिेखन नआउने । 

अतः �रट खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७३।३।१५ मा भएको 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदक 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : मदन�साद पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल आषाढ २९ गते रोज २ शभुम् । 

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७१-WO-०३९२, उ��ेषण 
/ परमादशे, पु�षो�म पोखरले िव. �म अदालत, 
काठमाड�समेत

िवप�ीम�ये देवराज भ�डारीलाई १ जनु 
२०१३ देिख र ��यथ� स�तोषकुमार उपा�यायलाई 
२ जनु २०१३ देिख लाग ुह�ने गरी यरुािसया रयेकुाई 
नेपाल, काय� सिमितको २० जनु २०१३ को 
िनण�यअनसुार सेवाबाट हटाइएको भ�ने दिेख�छ । िनज 
देवराज भ�डारीले सं�थाको काममा बाधा प�ुयाएकोले 
९ मे २०१३ को िनण�यअनसुार �प�ीकरण सोिधएको 
भ�ने देिख�छ । साथै, ३० मे २०१३ को िनण�यअनसुार 
यरुािसया रयेकुाई, नारायणगढ सं�कृित के��मा स�वा 
ग�रएकोमा स�वाप� नबझुी स�वा भएको �थानमा 
हािजर ह�न नगएको भ�ने आधारमा िनजलाई सेवाबाट 
हटाइएको भ�ने िनवेदन बेहोराबाट दिेखन आएको छ । 
अका� िवप�ी स�तोषकुमार उपा�यायलाई िबना सूचना 
२ जनु २०१३ दिेख काया�लयमा अनपुि�थत ह�नकुा 
साथै सं�थाको िव��मा अनग�ल �चार �सारसमेत 
गरकेो भ�ने आधारमा सेवाबाट हटाएको देिख�छ । 
यसरी िनजह�लाई सेवाबाट हटाउनभु�दा अगािड 
िनजह�उपर लागेको आरोपको ख�डन गरी �प�ीकरण 
पेस गन� मौका िदइएको पाइदँैन । िनजह�लाई सेवाबाट 
हटाउनपूुव� सूचना िदई सनुवुाइको मौका �दान 
गरी सेवाबाट हटाउनपुन�मा िकन सेवाबाट बखा��त 
गनु�परकेो हो सोबारमेा िनजह�को भनाइ नै नसनुी 
सनुवुाइको मौकासमेत निदई सेवाबाट बखा��त गरकेो 
देिखदँा िनवेदक �ित�ानको उ� िनण�य �थम�ि�मा 
नै �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत रहेको देिखने ।

िवप�ीह� ने��साद पौडेल र िशवकुमारी 
ग�ुङलाई २७ अि�ल २०१३ को यरुािसया रयेकुाई 
बोड� अफ डइर�ेटस�को बैठकबाट सं�थाको कम�चारी 
कटौती गन� भनी भएको िनण�यअन�ुप एक मिहनाको 
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थप सिुवधा �दान गरी एक मिहनाअगािड सूचना िदई 
१ जनु २०१३ देिख सेवाबाट अवकाश िदइएकोमा 
सो रकम र अवकाश प� बझेुको तर भरपाई नगरकेाले 
सं�थाका अ�य�को रोहबरमा मचु�ुका खडा गरी 
सं�थाकै सूचना पाटीमा टासँ ग�रएको भ�ने िनवेदन 
बेहोराबाटै देिखन आएको छ । िनजह�लाई यरुिेसया 
रयेकुाईले 1st January 2013 मा िदएको Employee 
Contractual Letter हेदा�, Terms & Conditions 
को बुदँा नं. २ मा This contractual agreement is 
valid for one year i.e. 2013 January 1st to 
2013 December 31st भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । �यसैगरी, बुदँा नं. ५ मा The contract 
may be terminated in writing by either party 
with one month prior written notice to the 
other भ�ने बेहोरासमेत उ�लेख भएको पाइ�छ । 

िनवेदक �ित�ानले िवप�ीह�लाई १ 
वष�को करार अविध रहने भए पिन एक मिहनाअगािड 
पूव�िलिखत सूचना िदई हटाउन स�ने सत� रहेको 
देिख�छ । तर िवप�ी िशवकुमारी ग�ुङ र ने��साद 
पौडेललाई १ जनु २०१३ देिख अवकाश ह�ने गरी 
िदइएको प� िनज िवप�ीह�ले एक मिहनाअगावै 
िविधवत् �पले भरपाई गरी बझेुको भ�ने 
देिखदँैन । िनजह�लाई यसरी सेवाबाट हटाएको 
स�ब�धमा िनवेदक सं�थाले आफँै मचु�ुका खडा 
गरकेो र आ�नो काया�लयको सूचनापाटीमा टासेँको 
भ�ने अ�य कुनै �माणबाट पिु� ह�न आएको छैन । यस 
ि�थितमा सो काय�लाई उ� करारको सत�बमोिजमको 
िलिखत सूचना िदएको भनी मा�न िम�ने देिखदँनै । 
तसथ�, िनवेदकले िवप�ीह�लाई उ� स�झौताको 
सत�को पालना गरी सेवाबाट अवकाश िदएको भ�ने पिु� 
ह�न नआउने । 

िनवेदकले �म अदालतबाट भएको फैसला 
सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का २०६९, 
अङ्क १, िन.नं. ८७४८, र नेपाल कानून पि�का 

२०६९, अङ्क ९, िन.नं. ८८९२ मा �कािशत 
कानूनी िस�ा�तह� �ितकूल रहेको भ�ने िनवेदन 
िजिकर स�ब�धमा हेदा�, उ� िन.नं. ८७४८ मा “…
िनयिु�प�को सत�बमोिजम करार अविध �यतीत 
भइसकेको अव�थामा क�पनी आफँैले सेवा करारको 
अविध थप गरी सेवालाई िनर�तरता िदनपुन� भनी 
मा�न नसिकने” भनी �ितपादन भएको िस�ा�त यस 
िनवेदनको िवषयव�तसुगँ िम�ने देिखदँनै । �यसैगरी 
उि�लिखत िन.नं. ८८९२ मा िस�ा�त कायम भएको 
म�ुामा सो म�ुाका प�ह�का िबचमा भएको करारमा 
उि�लिखत सत� र ��ततु �रट िनवेदनको िवषयव�त ु
अलग �कृितको भएकाले उ� िस�ा�त पिन यसमा 
आकिष�त ह�नस�ने नदेिखने । 

व�ततु:  िनवेदकले �ित�ानमा 
काय�रत िवप�ी देवराज भ�डारी र स�तोषकुमार 
उपा�यायलाई काया�लयमा हािजर गन� नआएको भए 
िनजह�लाई त�काल �चिलत �म ऐन,  २०४८ को 
प�र�छेद-८ अ�तग�त दफा ५१ बमोिजमको खराब 
आचरणमा कारबाही गनु�पन�मा सोबमोिजम गरकेो 
पाइदँैन । िनजह�लाई हािजर गरी काम गन� निदएको 
कारणले िनजह�ले हािजरी गरी काम गन� िदएन 
भनी �म काया�लयमा उजरुी गनु�परकेो अव�था 
देिख�छ । िवप�ीह� ने��साद पौडेल र िशवकुमारी 
ग�ुङलाई करारबमोिजम कामबाट हटाएको सूचना 
एक मिहनाअगािड नै पाएको भ�ने तथा एक मिहना 
बराबरको तलब भ�ुानी िदएको भ�ने कुनै �माण रहेको 
देिखदँनै । यसरी िवप�ीह�लाई करारको अविध बाकँ� 
छँदै अनाव�यक कारबाही गरी काया�लयमा हािजर ह�न 
निदने तथा एकतफ� �पले करार सेवाबाट अवकाश 
िदने काय� गरकेो ह�दँा िनज िवप�ीह�ले �ित�ानको 
रोजगारीबाट अनिुचत �पमा वि�चत ह�न पगेुको 
देिख�छ । तसथ�, करार अविध बाकँ� रहेको अव�थामा 
�िमकलाई रीतपूव�क सेवाबाट हटाउने काय� नगरी 
काया�लयमा हािजर नगराउने, बदिनयतसाथ अ�य� 
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स�वा गन� ज�ता काय� गरकेो देिखन आएको र 
िनवेदककै काम कारबाहीबाट िवप�ीह�ले करारको 
बाकँ� अविध काम गन� अवसरबाट अनिुचत �पमा 
वि�चत ह�नपुरकेो ि�थित ह�दँा सो करार अविधस�मको 
पा�र�िमक पाउने गरी �म अदालतसमेतबाट भएको 
फैसला गैरकानूनी दिेखन नआएकोले िनवेदकको 
मागबमोिजम �रट जारी ह�नस�ने अव�था िव�मान 
रहेको नदेिखने । 

अत: उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
�म काया�लय, बा�मती अ�चलबाट भएको िनण�य 
केही उ�टी गरी िवप�ी देवराज भ�डारी, स�तोषकुमार 
उपा�याय, ने��साद पौडेल र िशवकुमारी ग�ुङलाई 
िनवेदकले सेवाबाट हटाएको िमितदेिख करार 
अविधस�मको तलब भ�ा तथा सिुवधा पाउने गरी 
�म अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७१।५।५ 
मा भएको फैसला गैरकानूनी नदेिखई कानूनस�मत 
देिखन आएकाले िनवेदकको मागबमोिजम सो फैसला 
बदरसमेत गन� उ��ेषण तथा परमादशेसमेतको �रट 
जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर 
क��यटुर: रािधका घोरासाइनी
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ९ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७१-WO-०५९६, उ��ेषण / 
परमादशे, दोज� शेपा� िव. �म अदालत, अनामनगर, 
काठमाड�

आफूमािथ कुटिपट भएको भनी �ितवेदन 
िदने िजवेस पोखरलेले नै के क�तो त�रकाबाट 
आफूमािथ कुटिपट भएको हो भ�ने स�ब�धमा 
�ितवेदनमा �प� उ�लेख गन� सकेको पाइदैँन । अ�य 
च�मिदद �ितवेदकह�म�ये किपल खड्कासमेतले 
पिन कुटिपट नै भएको हो भनी �ितवेदनमा उ�लेख गन� 

र सो बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी बकप� गन� सकेकोसमेत 
देिखदँनै । कुटिपट भएको भ�ने स�ब�धमा �वा��य 
परी�ण भई सो जाचँको �ितवेदन िमिसल सामेल रहेको 
अव�था पिन देिखदँनै । तसथ�, कुटिपटको भएको भ�ने 
वारदात नै �प� ख�ुन नआउनकुा साथै कुटिपट गरकेो 
�मािणत ह�ने व�तगुत �माण पेस भएको अव�थासमेत 
नरहेकाले िवप�ी �ीधर पोखरलेले �ित�ानका िजवेस 
पोखरलेलाई कुटिपट गरकेो भ�ने पिु� ह�न सकेको 
नदिेखने ।

त�काल �चिलत �म ऐन, २०४८ को दफा 
५१ को ख�ड (क) अनसुारको खराब आचरण गरकेो 
ह�दँा सोही ऐनको दफा ५२(४) बमोिजम िवप�ी �ीधर 
पोखरलेलाई सेवाबाट हटाएको भ�ने िनवेदकको 
िजिकर रहेकाले सो दफा ५१ ख�ड (क) को कानूनी 
�यव�था हेदा� िन�नअनसुार रहेको दिेख�छ । 

दफा ५१. खराब आचरण: दफा ५० को 
�योजनको लािग कामदार वा कम�चारीको 
देहायको आचरणलाई खराब आचरण 
मािनने छ:-
(क) �म िववाद वा अ�य िवषयलाई िलएर 

�यव�थापक, �ब�धक वा कम�चारीको 
िव�� कुनै िकिसमको हातहितयार 
�योग गरी वा नगरी शारी�रक चोट 
वा आघात पु�याएमा वा बाधेँमा वा 
थुनछेक गरमेा वा �ित�ानको �े�िभ� 
ह�लदङ्गा वा तोडफोड वा कुटिपट 
गरमेा,

उ� कानूनी �ावधानअनसुार �म िववाद वा 
अ�य िवषयलाई िलएर कुनै कामदार वा कम�चारीले 
हातहितयार �योग गरी वा नगरी �यव�थापक, �ब�धक 
वा कम�चारीलाई शारी�रक चोट वा आघात प�ुयाउने, 
बा�ँने, थुनछेक कुटिपट गन�, वा �ित�ानिभ� ह�लदङ्गा 
वा तोडफोड गरमेा �म ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) 
अ�तग�तको खराब आचरण ह�ने ।



32

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, भदौ - २

व�ततु: िनवेदक �ित�ानमा िमित 
२०७०।११।२५ (९ माच�, २०१४) का िदन बेलकुा 
Staff Kitchen मा �ीधर पोखरले र Duty Manager 
िजवेस पोखरलेिबच खानाको िवषयमा भनाभन भएको 
भ�ने सरु�ा गाड�को Duty Report समेतबाट पिु� 
ह�न आएको छ । तर िवप�ी �ीधर पोखरलेले आ�नै 
सहकम� रहेका Duty Manager िजवेस पोखरलेलाई 
कुटिपट गरकेो भ�ने त�य पिु� ह�न आएको छैन । 
साथै, िनज �ीधर पोखरलेसगँ अ� �यि�समेत 
िमलेर उ� �ित�ानिभ� िनजसमेतले ह�लदङ्गा गरी 
तोडफोड गरकेो भ�ने कुरा �थािपत भएको ि�थित पिन 
देिखदँैन । िवप�ीले हातहितयार �योग गरी वा नगरीकनै 
�यव�थापक, �ब�धक वा अ�य कम�चारीलाई शारी�रक 
चोट वा आघात प�ुयाएको भ�ने िनवेदन िजिकर नै रहेको 
पाइदँैन । यस ि�थितमा �म ऐन, २०४८ को दफा 
५१(क) को खराब आचरण गरकेो भनी सोही ऐनको 
दफा ५२(४) बमोिजम सेवाबाट हटाउने गरकेो िवप�ी 
�ित�ानको िनण�य कानूनबमोिजमको रहेको नदिेखदँा 
सो िनण�यलाई बदर गरी िनजले सेवामा पनुब�हाली भई 
अवकािशत अविधको तलब भ�ासमेत पाउने ठहर गरी 
�म अदालतबाट भएको फैसला कानूनस�मत नै रहेको 
देिखयो । �म अदालतबाट कानूनबमोिजम भएको उ� 
फैसलाबाट �रट िनवेदकको कानूनी एवम् संवैधािनक 
हकमा आघात पगेुको भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
िवप�ी �ीधर पोखरलेलाई �म ऐन, २०४८ को दफा 
५१(क) अ�तग�तको खराब आचरण गरकेो कसरुमा 
सोही ऐनको दफा ५२(४) बमोिजम �ित�ानको सेवाबाट 
हटाउने गरी एल.एम. सिुभर �दश� (नेपाल) �ा.िल.का 
�यव�थापकबाट भएको िनण�य बदर गरी िनजले सेवामा 
पनुब�हाली भई अवकािशत अविधको तलब भ�ासमेत 
पाउने ठहर गरी �म अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०७१।९।१६ मा भएको फैसला गैरकानूनी नदेिखई 
कानूनस�मत दिेखएकाले िनवेदकको मागबमोिजम सो 

फैसला बदरसमेत गन� उ��ेषण तथा परमादेशसमेतको 
�रट जारी गनु�पन� दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर 
क��यटुर: रािधका घोरासाइनी
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०३१५, उ��ेषण, 
रामकुमार राईसमेत िव. स�माननीय �धानम��ी, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

सवंैधािनक प�रषदब्ाट िमित २०७१/६/२ 
मा भएको िसफा�रसअनसुार ग�रएको िनयिु�मा को, के 
क�तो �कारका यो�यता भएका �यि�ह�लाई समावेश 
ग�रएको रहेछ भनी हेनु�  आव�यक छ । अ�य�को पदमा 
िनय�ु �ी अनपुराज शमा� सव��च अदालतको �धान 
�यायाधीशको पदबाट सेवा िनव�ृ ह�न ुभएको, सद�य 
पदमा िनयिु� पाउन ुह�ने �ी मोहना अ�सारी मिु�लम 
समदुायक� मिहला रहन ु भएको, अ�य तीनजना 
सद�यह�म�ये �ी �काश व�ती सव��च अदालतका 
पूव� �यायाधीश, सद�य �ी गोिव�द शमा� पौडेल सि�य 
कानून �यवसायी र �ी सिुदप पाठक सि�य मानव 
अिधकारकम� रहेको त�यमा कुनै िववाद दिेखदँैन । 
यस �कार वहाहँ� फरक-फरक प�ृभूिमका �यि�ह� 
रहन ुभएको त�य �वयम् मा नै ��ट छ । िनयिु� पाउने 
उि�लिखत पाचँ जना पदािधकारीह�म�ये कोही 
कसैका हकमा पिन “मानव अिधकारको सरं�ण र 
सवं��न वा समाजसेवाका �े�मा ि�याशील रही िविश� 
योगदान प�ुयाएका �याित�ा� �यि�” नभएको भ�ने 
िजिकर िनवेदकले िलएको दिेखदैँन । वहाहँ� मानव 
अिधकारको संर�ण र संव��नका लािग िविश� योगदान 
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प�ुयाएको �याित�ा� �यि� ह�नहु��छ भ�ने त�यलाई 
सारतः �रट िनवेदकले �वीकार गरकेो देिख�छ । िनय�ु 
ह�न ु भएका पदािधकारीह�मा नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १३१(६) अनसुारको 
यो�यता नरहेको स�ब�धमा अ�यथा िजिकर गरकेो 
र प�्ुयाई ं ह�न आएको अव�था नदिेखदँा िनय�ु ह�न ु
भएका पदािधकारीह�को यो�यताको िवषयमा थप 
िववेचना ग�ररहन ुनपन� ।

िनवेदकह�ले नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा २१ र ३३ को स�दभ� पिन 
उ�लेख गनु�  भएको देिखयो । उि�लिखत धारा २१ 
मा “आिथ�क, सामािजक वा शैि�क �ि�ले पिछ 
परकेा मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेसी 
समदुाय, उ�पीिडत वग�, ग�रब िकसान र मजदरुलाई 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको आधारमा रा�यको 
संरचनामा सहभागी ह�ने हक ह�ने छ” भ�ने �ावधान 
रहेको देिख�छ । धारा ३३ मा रा�यको दािय�वको 
�पमा “समावेशी” िस�ा�तलाई आ�मसात् गनु�पन� कुरा 
उ�लेख छ । प�रवित�त राजनीितक तथा संवैधािनक 
स�दभ�मा यो समावेिशतास�ब�धी अवधारणा अव�य 
नै मह�वपूण� छ र यसलाई रा�यले �गितशील �पमा 
�यवहारमा �पा�तरण गद� लैजानपुन� (Progressively 
realization गनु�पन�) आव�यकता पिन रहेको छ । 
व�ततुः समावेिशताको ता�पय� हरके कुरामा ��येक 
जात जाित, वग�, िलङ्ग, �े� आिदका मािनसह�का 
िबच बराबरी भागब�डा गनु�  पद�छ भ�ने पिन होइन । यो 
�िमक �पमा अथ�पूण� तवरबाट �यवहारमा उतानु�पन� 
िवषय हो । समावेिशतास�ब�धी अवधारणालाई वत�मान 
नेपालको संिवधानमा अझ ��ट �पमा समावेश 
ग�रएको छ । समावेिशताको स�दभ�मा पिन यो�यता, 
�मता, गणु, दोष आिद िवषयह� सा�दिभ�क ब�दछन् । 
यसलाई िनरपे� �पमा हे�रन ुमनािसब देिखदैँन । रा�य 
संरचनािभ� समावेिशतालाई अथ�पूण� र उ�े�यमूलक 
तवरबाट मह�व िदइन ु र �योगमा �याइन ु पद�छ । 

उि�लिखत स�दभ�मा हेदा� िनवेदकले उ�लेख गरकेो 
मानव अिधकार आयोगका पदािधकारीह�को िनयिु� 
सिंवधानको भावना र मम�अनकूुल नै भएको दिेखने ।

अतः सवंैधािनक प�रषदब्ाट िमित 
२०७१/६/२ मा भएको िसफा�रसअनसुार स�माननीय 
रा��पितबाट भएको राि��य मानव अिधकार आयोगका 
पदािधकारीह�को िनयिु� नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १३१(२) अनकूुल 
अथा�त् सिंवधानस�मत देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
उि�लिखत िनयिु� बदर गन� गरी उ��ेषणको आदेश 
जारी गन� िमलेन । िनयिु� संिवधानस�मत देिखदँा 
अक� िसफा�रस र िनयिु�का लािग परमादेश जारी 
गनु�पद�छ भ�ने िजिकरअनसुारको आदशे पिन जारी गनु�  
नपन� । 

रा�य संरचनामा िविवधता र समावेिशता 
कायम ग�रन ु पद�छ भ�ने मा�यतालाई नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ तथा वत�मान नेपालको 
सिंवधानले समेत आ�मसात् गरकेो छ । राि��य मानव 
अिधकार आयोगको गठन िविध यस कुराको अपवाद 
ह�न स�दैन । देशका अनेक जात जाित, वग�, �े�, 
िलङ्ग, धम�, स��दाय, भाषा, सं�कृित आिद सबैको 
शासन �यव�थामा अिधकािधक सहभािगता कायम 
गरी �याय र समानतामा आधा�रत समतामूलक 
समाजको िनमा�ण गन�तफ�  िसज�नशील �यासह� 
अगािड बढाउन ु वा�छनीय छ । नेपाल प� रहेका 
मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौता, 
घोषणाप�ह�को मा�यमबाट ग�रएको �ितब�ता 
काया��वयनका लािग तथा संिवधानको मा�यमबाट 
नेपाली जनताले सिुनि�त गरकेा हक अिधकारह�को 
सरं�ण र उपभोग गन� अव�था िनमा�णका लािग पिन 
सामािजक, आिथ�क, राजनीितक तथा सा�ँकृितक 
हरके �ि�ले �यायपूण� समाजको िनमा�ण गन�तफ�  
रा�यका �यासह� प�रलि�त ह�न ु पद�छ । यस 
स�दभ�मा मानव अिधकार आयोगको गठन-िविध 
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समावेिशताको मा�यतामा आधा�रत, �यायपूण� 
तथा स�म र �भावकारी तवरबाट भएको छ भ�ने 
अनभूुित िदलाउनेतफ�  पया�� �ि� प�ुयाइन ुआव�यक 
देिख�छ ।  तसथ�, अब ग�रने मानव अिधकार आयोगका 
पदािधकारीह�को िनयिु�का स�दभ�मा उि�लिखत 
सम� प�मा समिुचत संवेदनशीलता अपनाउनेतफ�  
थप �यानाकष�ण ह�न र समावेिशतास�ब�धी संवैधािनक 
�ावधानको उ�े�यमूलक काया��वयन गन� िवप�ीह�का 
नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।

 इजलास अिधकृतः राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७६ साल भा� ४ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-WO-०२३१, 

उ��ेषण, अिधव�ा िभम राईसमेत िव. 
स�माननीय �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WO-१०९२, उ��ेषण 
/ परमादेश, डा. िन�ल िघिमर े िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

यस अदालतको २०७३।०५।०८ को फैसला 
(आदशे) काया��वयन गनु�  भनी आदेश जारी होस ्
भ�ने िनवेदन माग स�ब�धमा िवचार गदा�, नेपालको 
संिवधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा “मु�ा 
मािमलाका रोहमा सव��च अदालतले गरकेो सिंवधान 
र कानूको �या�या वा �ितपादन गरकेो कानूनी 
िस�ा�त सबैले पालना गनु�पन� छ” भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । िनवेदक िनरज शाहसमेत िवप�ी नेपाल 
सरकार, �धानम��ीको काया�लयसमेत भएको �रट 
न�बर ०६९-wo -०३४८ को म�ुामा “अबको भना�मा 
उ� िव�िव�ालयअ�तग�तका अ�ययन सं�थान र 
�या�पसह� एवं शैि�क काय��मह�मा जुन जुन वग� र 

समूहबाट नेपाली िव�ाथ�ह� भना� ग�रने हो सो सबैमा 
समानुपाितक समावेिशता कायम गन�का लािग कानून 
िनमा�ण र काया��वयन गनु�” भनी िवप�ीह�को नाममा 
िमित २०७३।५।८ गते िनद�शना�मक आदशे जारी 
भएको दिेख�छ । सो आदेश जारी भएप�ात् राि��य 
िचिक�सा िश�ा ऐन, २०७५ िनमा�ण भएकोसमेत 
देिख�छ । व�ततुः अदालतबाट भएका िनण�य तथा 
आदशेह� काया��वयन ह�न ुनै पद�छ । अदालतको आदेश 
वा िनण�य काया��वयन गन� िज�मेवारी रा�यका ��येक 
िनकायमा रहेको ह��छ । �याियक िनण�यको काया��वयन 
गन� कुरामा सहयोगी भूिमका िनवा�ह गनु�  नाग�रक 
कत��यिभ� पिन पद�छ । अदालतबाट भएका िनण�य 
आदशेको काया��वयन गन�बाट पि�छने, बहानाबाजी 
गन�, अटेर वा असहयोग गन� ज�ता कुरा �वीकाय� 
ह�दैँनन् । यसको ता�पय� कुनै िववादका स�दभ�मा 
अदालतबाट एकपटक कानूनी ि�थितको उद ्घोष 
भइसकेपिछ �यसको काया��वयनका लािग पनुः अक� 
आदशे वा िनण�य गनु�  पद�छ भ�ने होइन । अि�तम भएर 
बसेको िनण�य वा आदेश �वयम् नै काया��वयनयो�य 
ह��छ र �यसको काया��वयन ग�रन ुपद�छ । यस �ि�ले 
हेदा�  िनवेदकले उ�लेख गरअेनसुार यस अदालतबाट 
०६९-WO-०३४८ को �रट िनवेदनका स�दभ�मा िमित 
२०७३।०५।०८ मा भएको आदशेको काया��वयनका 
लािग अिहले आदेश गनु�  आव�यक नदिेखने । 

राि��य िचिक�सा िश�ा ऐन, २०७५ को 
दफा ४० मा िसट आर�णस�ब�धी �यव�था रहेको 
देिख�छ । उि�लिखत �ावधानअनसुार “आयोगले 
तोकेबमोिजमको िसट आर�ण गनु�” पन� अव�थासमेत 
देिख�छ । उ� ऐनको दफा २(क) र दफा ५ बमोिजम 
गिठत  िचिक�सा िश�ा आयोगलाई आर�णस�ब�धी 
कत��य वा िज�मेवारी रहेकोमा सो आयोगलाई 
िवप�ी बनाई �रट िनवेदन गरकेो देिखएन । िवप�ी नै 
नबनाएको िचिक�सा िश�ा आयोगका नाममा अिहले 
आदशे जारी गनु�  मनािसब देिखएन । आर�णस�ब�धी 
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�यव�था नेपालको स�दभ�मा नवीनतम �योगको 
िवषय बनेको छ । आर�ण �यव�थापनसगँ स�बि�धत 
कितपय ��ह� अझ पिन कानूनी �पमा अन�ु�रत 
छन् भने कितपय �यव�थापक�य काय�ह� गन� बाकँ� 
नै रहेका दिेख�छन् । आर�णको िवतरण �णालीलाई 
वै�ािनक र पारदश� बनाउनपुन� अव�था पिन 
देिखएको छ । आर�णको कारणबाट यो�यता वा 
�मता (Merit) को कुरामा अनिुचत तवरबाट स�झौता 
(compromise) गन� नपिुगयोस् भ�ने प�मा पिन 
िवचार प�ुयाउनपुन� आव�यकता छ । समावेिशताको 
अवधारणा काया��वयनका लािग आर�णको �ावधान 
कानूनमा समािव� ग�रएको र सामािजक �यायस�ब�धी 
यस �कारका अवधारणाको काया��वयन �िमक 
�पमा (progressively realization) गनु�पन� िवषय 
भएको ह�दँा यसलाई िनरपे� �पमा हेनु�  मनािसब पिन 
देिखदँैन । तसथ�, पिन िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषण 
तथा परमादशेको आदेश जारी गनु�पन�स�मको अव�था 
िव�मान रहेको नदिेखने । 

राि��य िचिक�सा िश�ा ऐन, २०७५ जारी 
भएको स�दभ�मा अब सो ऐनको दफा ४० बमोिजम 
िचिक�सा िश�ा अ�ययनका लािग शिहदका प�रवार, 
बेप�ा पा�रएका �यि�का प�रवार, घाइते यो�ाह�को 
प�रवार, ��� पीिडत मिहला, दिलत, आिदवासी 
जनजाित, खस, आय�, मधेसी, था�, मिु�लम र 
िपछिडएको �े�समेतलाई आयोगले तोकेबमोिजमको 
िसट आर�ण गन� �ावधानको काया��वयन गनु�  
वा�छनीय देिखएको छ । तसथ�, सोको काया��वयन 
�ि�या �भावकारी �पमा अगािड बढाउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा िनद�शना�मक आदशेस�म जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः अि�बका�साद दहाल
क��यटुर: िवजय खड्का 
इित संवत् २०७६ साल भा� २६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CR-१५४९, ०९९९, 
१०००, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. मनोज 
राईसमेत, मनोज राईसमेत िव. नेपाल सरकार, स�तोष 
राई िव. नेपाल सरकार 

िमिसल अ�ययन गदा� िमित २०७२।०१।१७ 
गते कुमार थापाको िबहेमा नाचगान गन� �ममा भाइ 
धनबहादरु ग�ुङले मनोज राईको ख�ुामा कुि�चएको 
िनह�मँा िववाद भई मेलिमलापसमेत भइसकेपिछ 
मनोज राई घरमा गई दाजभुाइसगँ स�लाह गरी मान� 
योजना बनाई सरुशे राई, िकरण राई, स�तोष राई र 
अ�ण राईसमेत भई बासँको मङ्ु�ो ज�तो िलएर 
आई धनबहादरुलाई टाउकोसमेतमा �हार गरी बेहोश 
बनाएको उपचारको �ममा िमित २०७२।१।१८ 
गते म�ृय ु भएको भ�नेसमेत जाहेरीबाट ��ततु म�ुा 
उ�थान भएको पाइ�छ । मतृक धनबहादरु ग�ुङको 
लासको टाउकोको दािहनेप�� गाला िपि�सएर रगत 
िनि�कएको, सो चोटभ�दा एक इ�चमािथ टाउकोको 
चोट व�रप�रको छाला मासिुभ� दबेको छा�दा िगलो 
रहेको, च�नीको भागस�म सिुनएको, छातीमा नङले 
कोता�रएको ज�तो डाम धका� रहेको भ�ने घटना�थल 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका रहेको तथा मतृकको 
म�ृयकुो कारण Traumatic brain injury with 
brain haemorrhage भ�ने शव परी�ण �ितवेदनको 
बेहोराबाट मतृक धनबहादरु ग�ुङको म�ृय ु�वाभािवक 
�पमा भएको नभई कत��यबाट भएकोमा िववाद 
देिखएन । सो त�यलाई �ितवादीह�ले समेत अ�यथा 
भ�न सकेको नदेिखने ।

को, कसको कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादीह� मनोज 
राई, सरुशे राई, स�तोष राई, िकरण राई र अ�ण 
राईसमेतको चोट �हारबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
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पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको स�ु अिभयोग 
दाबीका साथै पनुरावेदन िजिकरसमेत रहेको छ । यी 
�ितवादीह�म�ये मनोज राई, सरुशे राई र स�तोष 
राईलाई मा� कसरुदार ठह�याई स�ु िज�ला अदालत 
र पनुरावेदन अदालतले ज�मकैदको सजाय गरउेपर 
िनजह�को यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको 
छ । पनुरावेदक �ितवादी स�तोष राईको पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा हेदा� िनज आफूले �हार गरकेो 
चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको त�यमा सािबत रही 
उ� घटना मान� मनसाय नराखी सामा�य वादिववादका 
�ममा भिवत�यबाट घटना भएकोले �यानस�ब�धीको 
६ नं. बमोिजम मा� सजाय ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर रहेको छ । के क�तो अव�थामा भिवत�य 
�यान ठहन� भ�ने स�ब�धमा �यानस�ब�धी महलको 
५ नं. मा “�यान िलने इिवलाग वा मनसाय नभई 
कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला� ज�तो 
नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही 
भई कुनै मािनस मन� गएको भिवत�य ठहछ�” भ�ने 
�यव�था भएको पाइने ।

पनुरावेदक �ितवादी स�तोष राईसमेतको 
मतृकसगँ �यान िलने इिवलाग वा मनसाय रहेको भ�ने 
नदेिखए पिन आफूले मतृकलाई बासँको भाटाले कसेर 
टाउकोलगायत शरीरको िविभ�न भागमा हानेको भनी 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गनु�का साथै 
अदालतमा पिन बासँले टाउकोमा हानेकोमा सािबत 
रहेका छन् । टाउको ज�तो संवेदनशील अङ्गमा 
बासँको भाटाले �हार गदा� मािनस मन� स�ने स�भावना 
ह�ने र मतृकको म�ृयकुो कारण पिन टाउकोको चोटका 
कारण भएबाट िनजको चोट �हारलाई भिवत�य भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीह� मकाल ुभ�ने मनोज 
राई र सरुशे राईको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार 
गदा� स�तोष राईको अदालतमा भएको बयानबाट नै 
िनजको मा� �हारबाट मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने 

पिु� भइरहेको अव�थामा आफूह�लाई सजाय गरकेो 
निमलेको, सफाइ पाउनपुन� भ�ने नै म�ुय पनुरावेदन 
िजिकर रहेको छ । िनज पनुरावेदक �ितवादीह�समेत 
वारदात �थलमा उपि�थत भएकोमा िववाद रहेको 
छैन । घटनाको स�ुवात नै मतृक धनबहादरुले पनुरावेदक 
�ितवादी मनोज राईलाई ख�ुामा कु�चनेसमेतको काय� 
गरबेाट भएको देिख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीह� 
अदालतमा बयान गदा� आफूह�ले मतृकलाई कुटिपट 
नगरकेो स�तोष राईले मा� बासँले हानेको भने तापिन 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयानबाट 
मनोज राईसमेतले बासँको लौराले हानेर ढुनमिुनदैँ 
गरकेो समयमा सरुशे राईले लातम�ुकाले हानेको भ�ने 
देिख�छ । �ितवादीम�येका स�तोष राइ�ले अदालतमा 
बयान गदा� अ�ले होइन मैले मा� �हार गरकेो भने 
तापिन मौकामा अनसु�धानमा बयान गदा� आफूले र 
मनोज राईले बासँले एक एक पटक टाउकोमा िहका�ई 
मतृक ढुनमिुनदैँ गदा� अका� �ितवादी सरुशे राइ�समेत 
आइ� ला�ी म�ुकाले हानेका भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । साथै मौकामा कागज गरी अदालतमा बकप� 
गन� ��य�दश� सवुास मगर, हेिवसन भ�ने च��बहादरु 
ग�ुङसमेतको बकप�लगायतका �माणह�बाट 
कुमारबहादरु थापाको घरमा िववाह तथा �तब�धको 
भोजको �ममा मतृक तथा �ितवादीह�समेत नाच गान 
गद� रहेको �ममा मतृक धनबहादरु ग�ुङले �ितवादी 
मनोज राईको ख�ुा कु�चने, कुइनाले ठे�ने तथा िछक�  
लगाउनेसमेतका िवषयलाई िलई �ितवादीह� र मतृक 
धनबहादरु ग�ुङिबच झगडा भएको देिख�छ । सोही 
झगडाको �ममा मतृकले �ितवादीम�येका मनोज 
राईलाई िहका�ई उिछट्याएपिछ �ितवादी मनोज राई 
�रसाइ�  बासँको लाठी िलई आएको र अका� �ितवादी 
स�तोष राईसमेतले बासँको लौरो िलई आइ� मतृकको 
टाउकोमा �हार गरकेो देिखएको छ । उि�लिखत 
�ितवादीह�को बयान तथा बिुझएका �यि�ह�को 
कागज र बकप�समेतबाट मतृकको शरीर र टाउकोमा 
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िविभ�न चोट लागेको भ�ने लास जाचँ मचु�ुका र शव 
परी�ण �ितवेदन समिथ�त भएबाट सो पनुरावेदक 
�ितवादीह�को समेत संल�नता पिु� भएको देिखने ।

सजाय पाएका �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुन� कम सजाय गरकेो र 
�ितवादीम�येका अ�ण राई र िकरण राईलाई सफाइ 
िदएकोसमेत िमलेको छैन भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार 
गदा� �ितवादीह� स�तोष राई, मनोज राई र सरुशे 
राईको चोट िपरबाट मतृकको म�ृय ु भएको ठहर भए 
तापिन िनजह�को उ� कसरु �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजमको नभई १४ नं. बमोिजम ह�ने भनी 
फैसला भएको पाइ�छ । सो ठहर िमलेको छ, छैन भ�ने 
स�ब�धमा हेदा�, पनुरावेदक �ितवादीह�ले �हार गरकेो 
लाठा म�ुकासमेतको कारण सोही चोटको िपरबाट 
मतृक धनबहादरु ग�ुङको म�ृय ुभएको त�य �थािपत 
भए पिन यी �ितवादीह�को मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
कुनै पूव��रसइवी वा पूव�योजना रहेको कुरा जाहेरवाला, 
�ितवादीह�को बयान र सा�ीह�को बकप�समेतबाट 
ख�ुन आएको पाइदैँन । �ितवादीह�ले मतृकलाई 
मान�स�मको पूव��रसइवी र पूव�तयारी गरकेो िमिसलबाट 
देिखएन । कुनै पिन अपराधको आपरािधक काय� 
�मािणत ह�नको लािग आपरािधक मनसाय (Mens 
rea) भई आपरािधक काय� (Actus reus) भएको 
ह�नपुन�, साथै सो काय�को प�रणामको पूव�जानकारी 
(Foresightness of consequence) र प�रणाम 
घटाउने इ�छा (Desire of consequence) 
समेतका ४ त�वह� कत��य �यान म�ुामा ह�नपुन� 
ह��छ । �ितवादीह��ारा ग�रएको सो आपरािधक 
काय�मा ती चार त�वह� रहेको कुरा वादी प�ले 
नै �मािणत गनु�पन� बा�या�मक अव�थामा ��ततु 
वारदातको ज�रया मतृक तथा �ितवादीह�समेत 
नाचगान गद� गरकेो, मतृक धनबहादरु ग�ङले �ितवादी 
मनोज राईको ख�ुा कु�चने, कुइनाले ठे�ने तथा िछक�  

लगाउनेसमेतका िवषयलाई िलई �ितवादीह� र मतृक 
धनबहादरु ग�ुङिबच झगडा भएको भ�ने त�यमा 
िववाद रहेको छैन । सोही झगडाको �ममा मतृकले 
�ितवादीम�येका मनोज राईलाई िहका�ई उिछट्याएपिछ 
�ितवादी मनोज राई �रसाइ� बासँको लाठी िलई आएको 
र अका� �ितवादी स�तोष राईसमेतले बासँको लौरोले 
मतृकको टाउकोमा �हार गरकेो भ�ने देिखएको छ । 
िनजह�को पूव��रसइवी िलई आपरािधक मनसाय 
राखी पूव�योजना र प�रणामको पूव�जानकारी र प�रणाम 
घटाउने इ�छा रहेको देिखदँनै । वादी प�बाट मतृकलाई 
मान� आपरािधक मनसाय (Mens rea) र आपरािधक 
काय� (Actus reus ) रहेको र सोको �माण ��ततु गन� 
सकेको देिखदँैन । ��ततु घटनाको �कृित हेदा� वारदात 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. अन�ुपको 
मनसाय �े�रत ह�याको वारदात नभई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं.को आवेश�े�रत 
ह�याको अव�था देिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं.मा "�यान माना�को मनसाय रहनेछ, �यान 
िलनपुन�स�मको इबी पिन रहनेछ, लुक� चोरीकन 
हानेको पिन रहनेछ उसै मौकामा उठेको कुनै 
कुरामा �रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले 
हानेको वा िवष खुवाएकोमा बाहके साधारण लाठा, 
ढुङ्गा, लात, म�ुका इ�यािद हा�दा सोही चोट 
िपरले ऐनका �यादिभ� �यान मरमेा दश वष� कैद 
गनु�पछ� ।" भ�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम आवेश 
�े�रत ह�यामा पीिडतको कुनै काय�बाट �ितवादी 
उ�ेिजत भई आवेशमा आई आ�मिनय��ण गमुाई 
पीिडतको काय�को �िति�याको �पमा त�कालीन 
अव�थामा नै पीिडतउपर हमला गरकेो र सोही 
कारणबाट पीिडतको म�ृय ु भएको ह�नपुन�, आरोिपत 
�यि�ले मतृकउपर साधारण लाठी, ढुङ्गा �हार गदा� 
वा लात म�ुका वा य�तै �कारको गैरजोिखमी साधनले 
�हार गदा� �यसको �हारको चोटबाट त�कालै वा ऐनका 
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�यादिभ� �यान मन� गएको ि�थित ह�नपुन�, आ�नो 
काय�बाट ह�ने प�रणामको �यालै नगरी पीिडतउपर 
आ�मण गदा� �यो आ�मणको कारणबाट पीिडतको 
म�ृय ु भएको ह�नपुन�, �ितवादीलाई उ�ेिजत पान� 
काम पीिडत अथा�त् मतृकबाटै ह�नपुन� र यो उ�ेजना 
योजनाब� वा पिहलेदेिख नै िव�मान रहेको नभई 
त�काल नै मतृकको �यवहारका कारणले ज�मेको 
ह�नपुछ�  । सोहीअन�ुप ��ततु वारदातमा पिन मतृक 
धनबहादरु ग�ुङले �ितवादी मनोज राईको ख�ुा 
कु�चने, कुइनाले ठे�ने तथा िछक�  लगाउनेसमेतका 
िवषयलाई िलई �ितवादीह� र मतृक मनोजिबच 
भएको झगडाको �ममा मतृकले �ितवादीम�येका 
मनोज राईलाई िहका�ई उिछट्याएपिछ �ितवादी 
मनोज राई �रसाइ� बासँको लाठी िलई आएको र अका� 
�ितवादीह� स�तोष राइ� र सरुशे राईसमेतले बासँको 
लाठाले मतृकको टाउकोमा �हार गरकेो भ�ने दिेखन 
आएबाट �ितवादीह� �रस था�न नसक� उ�ेिजत 
भई आवेशमा आई आ�मिनय��ण गमुाई �िति�याको 
�पमा त�काल पीिडतउपर �हार गरकेो अव�था 
देिखने ।

यस स�ब�धमा यस अदालतबाट पनुरावेदक 
िजतबहादरु बढुाथोक� िव�� वादी नेपाल सरकार 
भएको कत��य �यान म�ुामा (िन.नं. ८१६७) 
“आफूले गरकेो काय�ले मािनसको म�ृयुको प�रणाम 
िन��याउँदैन भ�नेतफ�  कता� सचेत भई सो काय�तफ�  
लि�त रहकेो अव�थामा दुभा��यवश मािनसको 
म�ृयु भएमा �यो भिवत�य ह�न े कानूनी मनसाय 
देिखँदा भिवत�य ह�यालाई सांयोिगक घटनाको 
�पमा िलइ�छ । सयंोगवश मािनसको म�ृयु ह�न े
ह�नाले य�तो ह�यालाई मनसाय ��ेरत ह�याको 
�पमा ह�ेरदैँन र मनसाय त�वको अभावको कारण 
य�तो वारदातलाई आपरािधक गा�भीय� घटाउन े
प�रि�थितको �पमा िलइ�छ । मनसाय त�वको 
अभावका साथै भिवत�यको घटनामा आवेशपूण� 

प�रि�थितलाई पिन विज�त ग�र�छ । आवेशपूण� 
ि�थितमा पीिडत (मतृक) उपर कता� आ�ामक 
अव�थामा रह�छ, जुन भिवत�यमा नह�न”े र 
पनुरावेदक िनमते�बा शेपा�  र वादी नेपाल सरकार 
भएको कत��य �यान म�ुामा (िन.नं.१०१३९) 
“�यानस�ब�धी मु�ाह�मा आवेशको अव�थालाई 
अपराधको गा�भीय� घटाउने प�रि�थितको �पमा 
िलइने ह�दँा य�तो ह�यालाई मनसाय��ेरत ह�याको 
वग�मा राखेर ह�ेरएको पाइँदैन । य�तो ह�यामा 
�ितवादीमा पीिडतउपर आ�मण गन� उ�जेना 
भने त�काल जागृत भएको ह��छ । आवेशको 
उ�जेनामा ग�रने काय�मा कता�ले �यसबाट उ�प�न 
ह�ने प�रणामको �याल नगन� र �यस स�ब�धमा कुनै 
सोच िवचारसमेत नगन� ह�दँा आवेशको अव�थालाई 
त�कालीन भावावेश र उ�जेनाको �पमा िलनुपन� 
ह��छ । य�तो आवेश वा �य�तो उ�जेना मतृकको 
ि�याकलापबाट वा िनजसगँ अ�यो�याि�त 
ि�याकलापबाट �ितवादीको मानिसकतामा 
त�काल िसिज�त गराउने” भ�ने फैसला भएको 
पाइने ।

यी उि�लिखत �याियक िस�ा�तका 
आधारमा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले सबै 
�ितवादीह�लाई एकैचोटी उसै समयमा �रस उठी 
था�न नसक� वारदात �थलमा भेिटएको भाटा, लाठा, 
मड्ुक�ले हानेको, मतृकको शरीर र टाउकोसमेतमा 
धेर ैचोटपटकह� देिखएको, म�ृयकुो कारण टाउकोमा 
लागेको चोटबाट �ेन हेमरजे भई भएको शव परी�ण 
�ितवेदनबाट दिेखदँादेिखदैँ �यानस�ब�धीको १४ 
नं. बमोिजम �ितवादीह� मनोज राइ�, स�तोष राइ� र 
सरुशे राईको सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह� िकरण 
राई र अ�ण राइ�ले मतृकलाई कुनै लाठा ढुङ्गा 
म�ुकासमेतले �हार गरकेो भ�ने �माणबाट पिु� ह�न 
नआएको ह�दँा िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने गरी गरकेो फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग 
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दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �य�तै पनुरावेदक �ितवादीह� मनोज राइ� र 
सरुशे राईले स�तोष राई र धनबहादरु ग�ुङ एकापसमा 
लडेको देखेपिछ िनजह�लाई छुट्याउन गएको मा� 
ह�दँा हामीह� मनोज राइ� र सरुशे राईले सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ र पनुरावेदक �ितवादी 
स�तोष राईले मतृक धनबहादरु ग�ुङले नै हानेको 
बासँ खोसी भलुवश टाउकोमा हा�दा िनजलाई चोट 
लागेकोले भिवत�य परी �यान गएको ह�दँा भिवत�य 
�यानमा सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
समेत सहमत ह�न नसिकने ।

��ततु अपराधको �कृित, प�रवेश, 
प�रि�थितसमेतमा आवेश �े�रत भएको नै दिेखदँा स�ु 
इलाम िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१४ नं.बमोिजम �ितवादीह� मनोज राइ�, स�तोष राइ�, 
सरुशे राईलाइ�  १० वष� कैद गन� ठहर गरकेो फैसला 
सदर गन� पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

अ�य �ितवादीह� िकरण राइ� र अ�ण 
राइ�को हकमा िवचार गदा� िनजह� आरोिपत कसरुमा 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा समेत इ�कार 
रहेका, �ितवादीह� मनोज राइ� , स�तोष राइ�  र सरुशे 
राईले अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा बयान 
गदा�समेत िनजह�को सो कुटिपटमा सलं�नता नरहेको 
भनी बयान गरकेा, वारदात �थलमा उपि�थत रहेका 
��य�दश� सवुाष मगरले अदालतमा बकप� गदा� 
सबैजनाले कुटिपट गर ेभनी गो�ारा ढङ्गले कुटिपट 
गरकेो भनी बेहोरा लेखाए पिन �ितवादीह� िकरण 
राइ�  र अ�ण राइ�ले के कसरी कुटिपट गरकेो भनी 
उ�लेख गन� नसकेको र अका� ��य�दश� हेिवसन 
भ�ने च��बहादरु ग�ुङले ५ जना �ितवादीह� आई 
मतृक र मसमेतलाई कुटी म बेहोस भए,ँ होसमा 
आउदँा धनबहादरु ग�ुङ लिडरहेका भनी मतृकलाई 

यी �ितवादीले यो यसरी कुटिपट गरकेो भनी �प� 
छुट्याई बकप� गन� सकेको देिखएन । िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट सो वारदातमा यी �ितवादीह� िकरण 
राइ� र अ�ण राइ�ले मतृकलाई कुनै लाठा, ढुङ्गा, 
म�ुकासमेतले �हार गरकेो भ�ने पिु� ह�न नआएको 
ह�दँा िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर 
गरकेो स�ु इलाम िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला िमलेकै देिखने ।

अतः  िववेिचत आधार कारणबाट सो 
वारदातमा संल�न �ितवादीह�म�येका मनोज 
राइ�, स�तोष राइ�, सरुशे राई र मतृक धनबहादरु 
ग�ुङसमेतले हात हालाहाल गदा� त�काल �रसमा 
आई �रस था�न नसक� �ितवादीह�ले सोही �थानमा 
भेिटएको बासँको लाठा, ला�ा र म�ुकासमेतले 
मतृक धनबहादरु ग�ुङलाई �हार गरकेो देिखएको र 
सोही चोट िपरको कारण मतृक धनबहादरु ग�ुङको 
उपचारको �ममा म�ृय ु भएको भ�ने अव�था ह�दँा 
यी �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम कसरु गरकेो ह�दँा िनज 
�ितवादीह� मनोज राइ�, स�तोष राइ� , सरुशे राईलाई 
ऐ. �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम जनही 
१० वष� कैद ह�ने तथा अ�य �ितवादीह� िकरण राई 
र अ�ण राइ�ले मतृक धनबहादरु ग�ुङलाई बासँको 
लाठा, ला�ा र म�ुकासमेतले �हार गरकेो भ�ने 
�माणबाट पिु� ह�न नआएकोले िनजह�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको स�ु इलाम िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
इलामको िमित २०७३/५/२९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : मोहन�साद बे�वासे
इित संवत् २०७७ साल असार ९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७०-WO-०७७६, उ��ेषण, 
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डा.िस�ाथ�कुमार ठाकुरसमेत िव. लोक सेवा आयोग 
के��ीय काया�लय, काठमाड�समेत

��ततु िनवेदनको िवषयव�तकुा स�दभ�मा 
हेदा� लोक सेवा आयोगबाट �कािशत िमित 
२०७०।६।२३ को सूचना नं. १७१ मा पद क�स�टे�ट 
आयवु�द िव�, समूह आयवु�द, उपसमूह जनरल आयवु�द 
नव� तह पदको लािग नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को अनसूुची ७ बमोिजमको यो�यता तोिकएको 
पाइयो । सो िनयमावलीको अनसूुची-७ को �म सं�या 
१८(क) मा नव� तहका लािग आव�यक �यूनतम शैि�क 
यो�यतामा मा�यता �ा� िश�ण स�ंथाबाट �नातको�र 
उपािध �ा� गरकेो भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । नेपाल 
�वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ७४ को 
उपिनयम ६ मा सेवाको सात� तह वा सोभ�दा मािथको 
तहको कुनै पदमा बढुवा ह�नको लािग चािहने �यूनतम 
शैि�क यो�यता अिधकृत सात� तह र आठ� तहको 
पदमा सेवा �वेशको लािग िनधा��रत �यूनतम शैि�क 
यो�यता नै �य�तो पदमा बढुवाको लािग �यूनतम 
शैि�क यो�यता मािनने �यव�था भई िनयमावलीको 
िनयम र अनसूुची आपसमा बाझी असङ्गित उ�प�न 
भएको भ�ने देिखने ।

यसरी �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 
को िनयम र �यसको अनसूुची बािझएको अव�थामा 
के, कुन �यव�था लाग ुह�ने हो भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा� हाल बढुवाका लािग आव�यक शैि�क यो�यताको 
िववाद िसज�ना भएको छ । सो स�ब�धमा ऐन तथा 
िनयममा भएको कानूनी �यव�था अ�ययन गदा� 
नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७(२) 
मा "�वा��य सेवाका समूह तथा उपसमूहह�मा 
रहने िविभ�न तहका पदह�को लािग चािहने �यूनतम 
यो�यता तोिकएबमोिजम ह�ने छ" भ�ने �यव�था रहेको 
छ । सो तो�ने �ममा नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम १५(१) मा "ऐनको दफा ७(२) तथा 
िनयम ८ बमोिजम सेवाको अनसूुची ३ मा उि�लिखत 

समूह तथा उपसमूहको ख�ुला �ितयोिगता�ारा 
पूित�  ग�रने पदको लािग आव�यक �यूनतम यो�यता 
अनसूुची-६ मा तथा बढुवा�ारा पूित� ग�रने पदको 
लािग आव�यक �यूनतम यो�यता अनसूुची-७ मा 
उ�लेख भएबमोिजम ह�ने छ" भ�ने �यव�था ग�रएको 
पाइ�छ । िनवेदनमा उि�लिखत पदका लािग उ� 
अनसूुची-७ को �मस�ंया १८(क) मा "मा�यता 
�ा� िश�ण स�ंथाबाट आयवु�द िचिक�सा 
िवषयमा �नातको�र उपािध �ा�" भनी तोिकएको 
पाइ�छ । साथै �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा 
२६ (िमित २०७०।१२।१२ को चौथो संशोधनले 
िमित २०६९।१२।२९ को अ�यादेशबाट भएको 
सशंोधनलाई िनर�तरता िदएको) मा बढुवाको 
लािग �यूनतम यो�यता र सेवा अविधको �यव�था 
िन�नबमोिजम ग�रएको पाइ�छ :
(१)  कम�चारीको बढुवाको लािग उ�मेदवार ह�न 

तोिकएबमोिजमको शैि�क यो�यता �ा� गरकेो 
र बढुवा ह�ने तहभ�दा एक तहमिुनको पदमा रही 
क�तीमा तीन वष� सेवा अविध पूरा गरकेो ह�नपुन� 
छ ।

 तर,
(क) सवंत् २०५४ साल जे� १४ गतेपिछ तह 

िमलान ह�दँा व�र� पाचँ� तह कायम ग�रएको वा 
पाचँ� तहमा दश वष� सेवा गरकेो कम�चारीको 
पाचँ� तहका लािग िनधा��रत शैि�क यो�यता 
नभए पिन बढुवाको लािग उ�मेदवार ह�न 
स�ने छ ।

(ख) सवंत् २०६९ साल चै� २९ पिछ बढुवाको 
लािग उ�मेदवार ह�न क�तीमा एक वष� अित 
दगु�म वा क�तीमा दईु वष� दगु�म �े�मा काम 
गरकेो ह�नपुन� छ ।

(ग) लोक सेवा आयोग�ारा िनधा��रत �ि�या 
पूरा गरी सात� तहमा िनयिु� भई सवंत् 
२०६९ चै� २९ अिघ आठ� तहमा �तरविृ� 
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भएको कम�चारीले सो तहभ�दा क�तीमा 
एक तहमिुनको तहमा क�तीमा दईु वष� दगु�म 
�े�मा काम गरकेो भए िनजले दगु�म �े�मा 
काम गरेको मानी नव� तहको बढुवाको लािग 
उ�मेदवार ह�न स�ने छ ।

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन देहायको कुनै अव�थामा कम�चारीह� 
बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न स�ने छन्
(क) पद वा दरब�दी नभएको कारण अित दगु�म वा 

दगु�म �े�मा सेवा गन� नपाएकोमा,
(ख) बढुवा ह�ने पदभ�दा एक तहमिुनको पदमा 

क�तीमा आठ वष� सेवा अविध पूरा गरकेो 
भएमा,

(ग) सेवाका कुनै तहको पदमा क�तीमा दईु वष� 
काठमाड� उप�यका बािहरका िज�लामा सेवा 
गरकेा र बढुवा ह�ने पदभ�दा एक तहमिुनको 
पदमा पाचँ वष� सेवा गरकेो भएमा"

नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम 
७४(६) मा सेवाको सात� तह वा सोभ�दा मािथको 
तहको कुनै पदमा बढुवा ह�नका लािग चािहने �यूनतम 
शैि�क यो�यता अिधकृत सात� र आठ� तहको पदमा 
सेवा �वेशको लािग िनधा� �रत �यूनतम शैि�क यो�यता 
नै �य�तो पदमा बढुवाको लािग �यूनतम शैि�क 
यो�यता मािनने �यव�था रहेको छ । जनु िनयमावलीको 
ते�ो संशोधन (२०६९।१।१८) पिछ आएको 
देिख�छ । यसरी बढुवाको लािग आव�यक �यूनतम 
शैि�क यो�यता तो�ने �ममा नव� तहको लािग 
�वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम १५ 
ले अनसूुची ७ लाई सङ्केत गरी �नातको�र उ�ीण� 
गरकेो ह�नपुन� �यव�था गरकेो देिखयो भने सोही 
िनयमावलीको िनयम ७४(६) ले अिधकृत सात� र 
आठ� तहमा सेवा �वेशका लािग चािहने �यूनतम 
शैि�क यो�यता नै मािनने �यव�था भएबाट उ� 
िनयम ७४(६) र अनसूुची ७ को �मसं�या १८ एक 

आपसमा बािझएको देिखयो । िनयमावलीको अनसूुची 
र िनयममा फरक-फरक �यव�था भएको अव�थामा 
कुन �यव�था आकिष�त ह�ने भ�ने स�ब�धमा हेदा� 
िनयमावलीको मूल अङ्ग भनेको िनयमको �यव�था 
नै हो । अनसूुची िनयमको काया��वयनका लािग सहज 
बनाउने उ�े�यले िनमा�ण ग�रएको सहयोगी अङ्ग मा� 
हो । ��ततु िववादसगँ स�बि�धत अनसूुची ७ िनयम 
१५ सगँ स�बि�धत भई सो िनयमको ल�य प�रपूित�को 
लािग िनमा�ण भएको भए तापिन सोही िनयमावलीको 
िनयम ७४(६) मा अक�  �यव�था रहेबाट सो िनयमको 
�यव�थालाई अनसूुचीको �यव�थाले  ओझेल पान� 
स�ने ह�दैँन । अनसूुचीले तोकेबमोिजमको �यूनतम 
शैि�क यो�यता नै आव�यक ह��छ भनी �या�या गन� 
हो भने िनयम ७४(६) को �यव�था िनरथ�क ह�न 
जा�छ । साथै कुनै पिन कानूनको �या�या गदा� 
उदारतापूव�क गनु�पछ�  । सात� र आठ� तहको पदमा 
सेवा �वेशको लािग िनधा��रत �यूनतम शैि�क यो�यता 
नै सात� तह वा सोभ�दा मािथको कुनै पदमा बढुवाको 
लािग �यूनतम शैि�क यो�यता मािनने �यव�था मूल 
िनयममा भएपिछ अनसूुची ७ बमोिजमको �नातको�र 
तहको शैि�क यो�यता नै आव�यक ह��छ भनी कठोर 
�या�या गनु�  कानूनसङ्गत र उपय�ु पिन नह�ने ।

अब सेवा अविध नपगेुको र दगु�ममा काम 
नगरकेा डा. �यामबाब ुयादवलाई बढुवा गन� िनण�य गरकेो 
भ�ने िनवेदन िजिकरका स�ब�धमा हेदा� डा. �यामबाब ु
यादवको सेवा अविध ८ वष�भ�दा बढी भइसकेको भ�ने 
िलिखत जवाफह�बाट देिखएको छ । नेपाल �वा��य 
सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) मा उपदफा (१) मा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन भ�दै ख�ड (ख) 
मा बढुवा ह�ने पदभ�दा एक तहमिुनको पदमा क�तीमा 
आठ वष� सेवा अविध पूरा गरकेो भएमा बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेदवार ह�न स�ने �प� �यव�था भएबाट 
�यस स�ब�धमा बढी िववेचना ग�ररहन आव�यकता नै 
रहेन ।
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उपयु�� िववेचना ग�रएबमोिजम नेपाल 
�वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ िनयम ७४(६) को 
�यव�था नै अनसूुची ७ को �यव�थाउपर �भावी ह�ने 
र नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२)
(ख) ले आठ वष� सेवा अविध पूरा गरकेो कम�चारी 
बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न स�ने �यव�था 
भएकोसमेतबाट िवप� डा. �यामबाब ु यादवलाई 
बढुवामा समावेश गरी नितजा �काशन गरकेो काय� 
कानूनको रीत पगेुको नै दिेखयो । य�तै िववाद समावेश 
भएको �रट िनवेदक डा. शोभाराम सवेुदी िव�� लोक 
सेवा आयोग, के��ीय काया�लयसमेत भएको �रट नं. 
०७२-WO-११६८ को िनवेदनमा यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०७४।९।३ मा फैसला 
ह�दँा "��तुत मु�ामा यी िनवेदक डा. शोभाराम 
सुवदीले िनयमावलीको अनुसूची ७ �.स.ं १८(क) 
मा उि�लिखत स�बि�धत िवषयको �नातको�र 
तहको उपािध �ा� गरकेो अव�था छैन । तर ऐनको 
दफा २६(२) को ख�ड (ख) र (ग) को दुवै अव�था 
पूरा गरकेो दिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनुसार 
उि�लिखत कुनै एक अव�था पूरा भएमा बढुवाको 
लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न पाउनेमा िनजले दुवै 
अव�था पूरा गरकेो दिेखएकाले िनजलाई िववािदत 
िव�ापन नं. १७५।०७२-०७३ को सूचनामा �कािशत 
बढुवाको पदमा स�भा�य उ�मेदवार ह�नबाट वि�चत गनु� 
उि�लिखत िवशेष कानूनी �यव�थािवपरीत ह�न जाने 
देिखन आयो ।......नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ 
को दफा २६(२) र नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ७४(६) ले गरकेो िवशेष �यव�था 
सो ऐन तथा िनयमावलीमा ग�रएका बढुवास�ब�धी 
अ�य सामा�य �यव�थाउपर �भावी ह�ने" भ�ने �या�या 
भएको पाइने । 

हाल �रट िनवेदक डा. िस�ाथ�कुमार 
ठाकुर र डा. सवरी साहको िमित २०७३।३।२० को 
िनण�यअनसुार बढुवा भएको भ�ने िमिसल संल�न 

िमित २०७३।३।२० को प�बाट देिखएको छ । यसरी 
िनवेदकह�ले बढुवा पाउ ँभनी िनवेदन िदएको तहमा 
बढुवा भइसकेको अव�थासमेत देिखदँा �रट िनवेदनको 
 औिच�यसमेत समा� भइसकेको देिखने ।

तसथ� �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को 
िनयम ७४(६) बमोिजम समेत िवप�ी डा. �यामबाब ु
यादवको यो�यता पगेुको देिखएबाट लोक सेवा आयोगले 
िमित २०७१।१।२५ मा गरकेो िनण�य कानूनबमोिजम 
नै देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी गनु�पन� 
अव�था दिेखन आएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ���साद अया�ल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७२-CI-०७४५, उ��ेषण / परमादेश, 
सिशन जोशी िव. मालपोत काया�लय, चाबिहलसमेत 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(क) मा 
नापी न�सामा सशंोधन गनु�परमेा मालपोत काया�लयले 
स�बि�धत मेि�टने�स नापी शाखामा लेखी पठाउनपुन� 
र �यसरी लेखी आएपिछ मेि�टने�स नापी शाखाले पिन 
नापी न�सामा आव�यक संशोधन गनु�पन� �यव�था 
रहेको छ । तर ��ततु म�ुामा रहेको िववािदत िवषय 
उ� दफाबमोिजमको न�सा संशोधनको मा� िवषय 
नभएर एकाको नाममा दता� �े�ता रहेको ज�गालाई 
अका�को नाममा दता� ग�रएको देिख�छ । िनवेदक ब�क 
अफ एिसयाले आ�नो दता� �े�तामा रहेको ज�गा 
िदन इ�कार गरकेो बेहोरा मालपोत काया�लयको 
२०७०/९/२८ को िनण�यमा नै उ�लेख भएको 
देिखएबाट ज�गाको हक �वािम�व कसको ह�ने भ�ने 
तेरो मेरोको �� खडा भएको देिख�छ । य�तोमा 
यस अदालतबाट ने.का.प.२०५३, िन.नं. ६१४१, 
प�ृ ११२ मा "मालपोत ऐन, २०३४ ले ज�गा दता� 
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गन�स�म अिधकार मालपोत काया�लयलाई �दान 
गरकेो भए तापिन हक बेहकको �� उपि�थत भई 
सबदु �माण बझुी ठहर गनु�पन� अव�था परमेा सोको 
िनण�य गन� अिधकार मालपोत काया�लयलाई भएको 
देिखन आउदैँन ।" भनी भएको �या�या सा�दिभ�क ह�ने 
देिख�छ । मालपोत काया�लय र पनुरावेदन अदालतले 
गरकेो िनण�य उि�लिखत ने.का.प. २०४९, िन. 
नं. ४६१७, प�ृ ८३९ को �या�या ��ततु म�ुाको 
िवषयव�तसुगँ मेल खाने नदेिखदँा ��ततु म�ुामा 
आकिष�त नह�ने ।

एकाको नाममा दता� भइसकेको ज�गाको 
िक�ा, �े�फल वा न�सा �े�ता घटाई िनण�य गनु�पन� 
अव�था आइपरमेा मालपोत काया�लयले कसरी िनण�य 
गन� भ�ने स�ब�धमा ज�गा �शासन िनद�िशका, २०५८ 
को िनद�शन ४०४(ग), "सािबक दता�को िक�ा घसुाई 
नापी गराउनेम�ये कसैको दता� बाकँ� भएकोमा दता� बाकँ� 
जितबाट घसेुको �े�फल छुट्याई सािबक दता�वालाको 
नाममा दता� ग�रिदने तर दता�  भइसकेको हकमा 
अदालतबाट सनुाइिदने" भ�ने �यव�था रहेको दिेखदँा 
सोबमोिजम नगरी मालपोत काया�लय �वयंले िनवेदक 
ब�कको नाममा दता� रहेका ज�गाको िक�ा �े�फल तथा 
न�सा �े�ता घटाई गरेको िनण�य कानूनस�मतको 
देिखएन । यसरी कसैको दता� कायम भइसकेको िक�ा 
ज�गालाई नापी काया�लयको �ािविधक कम�चारीको 
�िुटवश ग�ुन गएछ भ�ने बहाना बनाई मालपोत 
काया�लयले ज�गाको �े�फल, �े�ता एकतफ� �पमा 
घटाउने संशोधन गन� िम�ने कानूनी �यव�था नरहेको, 
िनण�य गदा� �ाकृितक �यायको िस�ा�तको पालना गरी 
अदालतले हक बेहकमा बो�नपुन� कानूनी �यव�था 
रहेकोतफ�  केही नबोली ग�रएको मालपोत काया�लय, 
चाबिहलका �मखु मालपोत अिधकृत �ी शकंर�साद 
भेटवालबाट भएको िमित २०७०/९/२८ को िनण�य 
र सोलाई सदर गरी पनुरावेदन अदालतको िमित 
२०७१/११/२७ को िनण�यसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत पाटनको २०७१/११/२७ को फैसला उ�टी 
भई िववािदत िक.नं. ३१ र १४५ को  ज�गाको �े�ता 
स�याउने गरी भएको मालपोत काया�लय चाबिहलको 
िमित २०७०/९/२८ को िनण�य उ��ेषणको आदशेबाट 
बदर ह�ने ठहछ�  । साथै अब यसमा ज�गाउपर हक बेहक, 
तेरो मेरोस�ब�धी �� उपि�थत भएको देिखएकाले 
अदालतबाट हक बेहक कायम गरी �याउन ु भनी 
स�बि�धत प�ह�लाई सनुाइिदन ु भनी मालपोत 
काया�लय, चाबिहलमा लेखी पठाइिदने ।  
इजलास अिधकृत:- सजृना गौतम
इित संवत् २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७२-CI-१३०९, दूिषत दता� बदर 
यथाि�थितमा कायमसमेत, िदलबहादुर पुरीसमेत िव. 
ह�तबहादुर पुरीसमेत 

पनुरावेदक �ितवादीह�ले आ�ना नाउमँा 
दता� रहेका ज�गाको ज�गाधनी पजुा� पाउन िनवेदन पेस 
गरकेो िनवेदनमा मालपोत काया�लयसमेत �ित भएको 
बेहोरा उ�लेख गरकेो दिेखयो । िमित २०६१।८।१ मा 
मालपोत काया�लयले “िदलबहादरु परुीसमेतका नाउमँा 
रहेको सलं�न पजुा�मा उि�लिखत ज�गाह�” भ�ने 
वा�यांश उ�लेख गरी िनजसमेतका नाममा पजुा� �दान 
गन� गरी िनण�य भएको देिखयो । िववािदत ज�गामा 
आ�नो हक प�ुने ज�गाको �ोत �माणको �पमा ५० 
साल जाचँको ते�रजको “िशवलाल पुरी सनदबमोिजम 
लगत क�ा ह�दँा च��लाल पुरीको” दता� कागज भनी 
पनुरावेदक �ितवादीले �ितउ�रसाथ पेस गरकेो 
पाइयो । हाल सालै नापीमा �ितवादी पनुरावेदकह�को 
नाउमँा नापी दता�  भई �ा� भएका ज�गाधनी �माण 
पजुा�समेत हराएकोले दता� �े�ता कायम गरी पाउन 
िनवेदन परकेो मालपोत काया�लयको िमिसल 
फायलबाट देिखएकोमा हाल नापीमा �ितवादी 
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पनुरावेदकह�को नाउमँा नापी दता� भई �े�ता कायम 
गरी �माण पजुा� भइसकेको भ�ने कुरा �मािणत ह�ने 
कुनै पिन कागज �ितवादीह�बाट पेस गन� सकेको र 
मालपोत काया�लयले पिन आफूले गरकेो िनण�यलाई 
समथ�न गन� �माणह� फायलमा समावेश गराउन 
सकेको देिखएन । पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
�ितउ�रप�का साथ पेस गरकेो ५० साल जाचँको 
िशवलाल परुीको सनदबमोिजम नाउ ँ क�ा भई 
च��लाल परुीको नाउकँो िबता�  ज�गा िनजह�को 
िजिकरअनसुारकै िववािदत डाडँाबारी भ�ने ज�गा 
नै हो भ�ने �मािणत भएको पिन दिेखदैँन । िववािदत 
ज�गा साव�जिनक मठ मि�दर िचहान गठुीका ज�गा ह�न्, 
मालपोत काया�लयको �े�ता जलेको फाइदा उठाई 
िदलबहादरु परुी र सिुशला परुीले दता� गराएका ह�न् 
भनी वादीका सा�ी घन�याम भ�राईले बकप� गरकेो 
देिख�छ । सज�िमनका मािनस ड�बरबहादरु �े�समेतले 
िक.नं. ३८, ३९, ४९ र ५३ को ज�गाह� शकुले�र 
महादेवको मि�दर र पूजाआजा स�चालनको लािग गठुी 
रहेको हो भनी लेखाई िदएको दिेख�छ । पनुरावेदक 
�ितवादीले िमित २०६१।०३।३० मा िनवेदनसाथ 
पेस गरकेो रिसद िदने स�बि�धत गा.िव.स.का सिचव 
पशु�राम कोइरालालाई िझकाई बयान गराउदँा रिसदको 
बारमेा आफूलाई जानकारी नभएको भ�ने बेहोरासमेत 
लेखाई िदएको पाइयो । साथै अिघ�लो सालको रिसद 
िलई ितरो ितरकेो छैन भनेकोमा िववािदत ज�गाको 
ितरो िलनपुन� आधार के हो ? खलुाउन सकेको पिन 
पाइएन । िवनाआधार गा.िव.स.ले ितरो िलए बझेुकै भए 
पिन �यसकै आधारमा ज�गामा हक �ोतको �माण 
पगेुको मानी दता� �े�ता कायम ह�न स�दैन । धनीपजुा� 
हरायो भनी हक दाबी गन�ले २०६१ सालअिघको 
आ�नो हकको कुनै पिन �े�ता देखाउन सकेको 
पिन देिखदँनै । यस अव�थामा परापूव�कालदेिखको 
मि�दरको हकभोगमा रहेको दिेखएको न�सा 
मचु�ुकाबाट समेत �ितवादीको नदेिखएको आधारबाट 

िववािदत िक.नं.३८ समेतका ज�गाह� श�ुले�र 
महादेव गठुीको देिखएकोमा पनुरावेदक �ितवादी 
िदलबहादरु परुीसमेतका नाउमँा दता� भएको देिखने । 

पनुरावेदक �ितवादीह�ले देखाएको सािबक 
१९५० को दता� ज�गा ियनै िववािदत ज�गा ह�न् भ�ने 
यिकन गन� आधार पिन देिखदँनै । यस अव�थामा 
हालको नापी दता� �मािणत ह�ने पया�� िलखत 
�माणिवना मालपोत काया�लय संखवुासभाले िक.नं. 
३८, ३९, ४९, ५३ र ७३३ का ज�गाको �े�ता 
कायम गरी लालपजुा�  िदने िनण�य कानूनबमोिजम 
भएको देिखन आएन । ज�गाको हक कायम ह�ने �माण 
भनेको सािबकको दता�, हाल नापी दता�, ज�गाधनी 
दता� �माण पजुा� , ितरो ितरकेो रिसद र भोग नै हो । 
�वािम�व �मािणत ह�ने उि�लिखत िलिखत �माणको 
अभावमा अचल स�पि� ज�गामा �यि�को दता� �े�ता 
हक कायम ह�न स�दनै । आ�नो हक �वािम�व रहेको 
पिु� ह�ने ठोस �माण पेस ह�न नसकेको अव�थामा 
कुनै पिन ज�गामा कसैको दाबी प�ुन स�दैन । आफू 
ज�गाको धनी ह� ँ भनी दाबी गन� जो कोही �यि�ले 
सो सगँ स�बि�धत आधारभूत �माण कागज पेस 
गनु�पछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�ले िक.नं. ३८, ३९, 
४९, ५३ र ७३३ को ज�गाको ज�गाधनी �माणको 
पजुा� पाउ ँ भनी िनवेदन िदएकै भरमा आव�यक 
पया�� आधारभूत िलखत �माणको अभावमै िक.नं. 
३८, ३९, ४९ र ५३ को ज�गा परापूव�कालदेिख 
श�ुले�र महादेवको पूजा चलाउने �योजनाथ� र 
िक.नं. ७३३ को ज�गा दशनामीह�को समािध�थल 
रहेको ज�गा पनुरावेदकह�को नाउमँा दता�  �े�ता 
कायम गरी ज�गाधनी �माण पजुा� िदने गरी मालपोत 
काया�लय, संखवुासभाबाट भएको िनण�य स�पूण� 
�पमा दूिषत दिेखयो । यस अव�थामा िक.नं. ९०४ 
को ज�गाको हकमा मि�दर रहेको र िववाद नरहेको 
ह�दँा केही बोिलरहन ुनपन�, िक.नं. ७३३ को ज�गाको 
दता� बदर ह�ने भनी भएको स�ुको फैसलालाई सदर 
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गन� गरी भएको फैसला िमलेकै देिखयो । िक.नं.३८‚ 
३९‚ ४९ र ५३ का ज�गा िदलबहादरु परुीसमेतको 
हक कायम ह�ने भनी स�ु अदालतले गरकेो फैसला 
सो हदस�म निमलेको ह�दँा उ�टी ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

अत: िववेिचत आधार, �माण र 
कारणसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी िदलबहादरु परुी 
र सिुशला परुीले िक.नं.३८‚ ३९‚ ४९ र ५३ समेतका 
ज�गाह� पनुरावेदक �ितवादीले िमित २०६१।३।३० 
मा मालपोत काया�लय संखवुासभामा िदएको िनवेदनको 
आधारमा आव�यक पया�� आधारभूत �माण िबना 
िनजह�का नाउमँा �े�ता कायम गरी ज�गाधनी �माण 
पजुा� िदने गरकेो मालपोत काया�लय, सखंवुासभाको 
िमित २०६१।८।१ को िनण�य दूिषत दिेखन आएकोले 
स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतले िक.नं. ७३३ को 
ज�गाको दता� बदर ह�ने, िक.नं. ९०४ को स�ब�धमा 
केही बोिलरहन ुनपन� भनी र िक.नं.३८‚ ३९‚ ४९ र ५३ 
का ज�गा िदलबहादरु परुीसमेतको हक कायम ह�ने गरी 
िमित २०७१।१।३ मा गरकेो इ�साफ आंिशक �पमा 
िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी भई उि�लिखत 
िक�ा ज�गाह�को दता�समेत दूिषत देिखदँा दता� बदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल काित�क २७ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७५-WH-०२२९, ब�दी��य�ीकरण, 
सोिमता लामा िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत

िनवेदकले सं�था दता� ऐन, २०३४ को 
स�दभ� उठाएको दिेखयो । िनवेदकउपर सं�थाको 

दता�, स�चालन वा िनयमनस�ब�धी कुरालाई िलएर 
कारबाही चलाएको नभई मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ बमोिजम ठगीको कसरु स�ब�धमा कारबाही 
चलाएको देिख�छ । सं�था स�चालनस�ब�धी  िवषय 
र ठगीको कसरु फरक-फरक कुरा ह�न् । ठगीको 
कसरु स�ब�धमा अनसु�धान, अिभयोजन र म�ुामा 
सनुवुाइ गन� �े�ािधकार तत् तत् िवप�ीह�मा रहेकै 
देिख�छ । ठगीको कसरुमा छानिबन र कारबाही गन� 
अिधकार कानूनले �मखु िज�ला अिधकारीलाई �दान 
गरकेो देिखदँैन । तसथ�, यस �सङ्गमा िनवेदकतफ� बाट 
िलइएको िजिकर मनािसब नदेिखने । 

िनयिमत �याियक �ि�याबाट भएको काम 
कारबाहीलाई केही अपवादा�मक अव�थामा बाहेक �रट 
�े�बाट हेन�  निम�ने र �याियक थनुामा रहेको थुनालाई 
गैरकानूनी भ�न निम�ने भनी सव��च अदालतबाट 
समय समयमा िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको 
छ । रामदेव यादव िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, प�ृ १२९८, 
अङ्क ८‚ िन.नं. ८६६५) ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनका स�दभ�मा यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
“साधारण �े�ािधकार र असाधारण �े�ािधकार 
समाना�तर ��ेािधकार होइनन ् र असाधारण 
�े�ािधकारले साधारण �े�ािधकारलाई अनादर 
गन�‚ सीिमत तु�याउने‚ िनय��ण गन�, �ित�थापन 
गन� वा कुनै िकिसमबाट िन�तेज तु�याउनेसमेत 
असाधारण �े�ािधकारको मकसद ह�न स�दैन” 
भनी �या�या भएको दिेख�छ । िनवेदक राम काक� 
िव�� िवप�ी पनुरावेदन अदालत लिलतपरुसमेत 
भएको (ने.का.प.२०५१‚ िन.नं.४८८९, प�ृ २२०, 
अङ्क ३) ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा सनुवुाइ गदा� 
पिन यस अदालतबाट “अिधकार�ा� अदालतबाट 
म�ुाको कारबाहीको िसलिसलामा �याियक 
थुनामा रहकेो िनवेदकको थनुालाई गैरकानूनी 
भ�न नसिकन े भएकोले य�तो अव�थामा यस 
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अदालतको असाधारण अिधकार�े� �योग गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� निम�ने”  
भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ । यसैगरी िवजयराज 
तलुाधर िव�� काठमाड� िज�ला अदालतसमेत भएको 
०७४-WH-००२५ को ब�दी��य�ीकरणकोको 
िनवेदनमा "िवचाराधीन म�ुा िन�पण गन� असर पन� 
गरी आदेश जारी गनु� उिचत देिखँदैन । िववादको 
त�यिभ� �वेश गरी थुनाको औिच�य परी�ण 
गन� अिहले िम�दैन । यसरी ह�ेरयो भने िनयिमत 
अदालतको सुनुवाइ �ि�यामा अनिुचत ह�त�ेप 
गरकेो ह�न जान"े भनी सव��च अदालतको पूण� 
इजलासबाट िस�ा�त �ितपादन भएको देिखने । 

अतः ठगीको कसरु भएको भनी सोस�ब�धी 
केही त�यगत स�दभ�ह� खलुाई जाहेरी परकेो 
देिखएको, िनज िनवेदक स�यमान लामालाई काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट प�ाउ गन� अनमुित �दान 
भएबमोिजम प�ाउ गरी थुनामा रा�ने पजु�समेत िदई 
थुनामा राखेको देिखयो । िनवेदक (�ितवादी) लाई 
अनसु�धानको लािग थुनामा रा�ने अनमुितका लािग 
आधार र कारण खलुाई अनसु�धान अिधकारीबाट 
अनरुोध भएबमोिजम मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १४(६) अनसुार अनमुित 
�दान ग�रएकोसमेत देिखन आयो । यसरी िनयिमत 
�याियक �ि�यामा रहेको कारबाहीको िवषयमा 
अदालतबाट अनमुितसमेत िलई थनुामा राखेको 
देिखयो । कुनै �व�ृ धारणा राखेर कानूनबमोिजमको 
�ि�या अनशुरण नगरी तथा ग�भीर अ�यायको 
प�रणाम देिखने गरी थनुामा रा�ने काय� भएको भ�ने 
पिन देिखएन । तसथ�, िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । �रट 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशव�साद आचाय�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असार ३१ गते रोज ३ शभुम् । 

इजलास न.ं११

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७७-WH-००४५, 
ब�दी��य�ीकरण, सिुशला बढुाथोक� िव. ि�भवुन 
िवमान�थल भ�सार काया�लय, गौचर, काठमाड�

�रट िनवेदकले ��ततु िनवेदनमा भ�सार ऐन, 
२०६४ को जनु दफाह�को �िुट भयो भनी िजिकर 
िलएका छन् सो िजिकरह� उ� �रट नं. ०७७-WH-
००४५ को िनवेदनमा पिन िलएको र सो �रट िनवेदन 
िमित २०७७।३।२४ मा यस अदालतबाट खारजे 
भएकोबाट अब पनुः भ�सार ऐनको दफा ५७(१)(ग)
(ग) वा दफा ४१(३) वा दफा ६०(ख) को �िुट भएको 
छ वा छैन भनी हेनु�पन� अव�था यहा ँनरहने । 

जहासँ�म राज�व �यायािधकरण काठमाड�मा 
�यायाधीश नरहेबाट आ�नो िनवेदनको सनुवुाइ ह�न 
सकेन भ�ने िनवेदन िजिकर छ, नेपालको संिवधानको 
धारा २०(९) ले “��येक �यि�लाई �वत��, 
िन�प� र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट 
�व�छ सनुवुाइको हक ह�ने छ” भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । �व�छ सनुवुाइको हकिभ� शी� सनुवुाइको 
हक पिन पद�छ । राज� �यायािधकरण ऐन, २०३१ 
को दफा ५ मा “...�यायािधकरणको अिधकार�े�को 
�योग तीनै जना सद�यले सामूिहक �पले गन�...” 
भनी उ�लेख गरकेो र हाल राज� �यायािधकरणमा 
दईुजना सद�यह� मा� रही अ�य�को पद �र� रहेको 
भ�ने देिखयो । यसरी कुनै �याियक िनकायमा लामो 
समयस�म �यायाधीश नह�दँा संिवधान�द� �व�छ 
सनुवुाइ र शी� सनुवुाइको हकमा �ितकूल असर 
पद�छ । राज�व �यायािधकरणमा हाल �यायाधीश 
नभएको केही समय मा� भएको छ । सो पदमा स�वा 
वा काजबाट शी� नै पदपूित�  ह�न स�ने ह�दँा सोही 
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मा� िवषयको आधारमा िनवेदकको थनुा सिंवधानको 
धारा २०(९) िवपरीत भई नै स�यो भ�ने नदिेखदँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� निम�ने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७७ साल असोज ५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-१४५०, 
अपहरण तथा शरीरब�धक, जबरज�ती करणी उ�ोग 
र जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. �ीमनकुमार 
िघिमरसेमेत

जाहेरी दखा��तमा दाङ ल�मीपरु गा.िव.स.को 
गो�लीनेरको भानपरु चोकबाट मलाई जबरज�ती 
पकडी मोटरसाइकलको िबचमा राखी कुइरपेानी 
पूव�को जंगलमा लगी लछार पछार गद� आखँामा प�ी 
बाधँेर मखुमा �मालले बझुी अपहरण गरकेो भ�ने 
देिख�छ । �ितवादी�यले अदालत तथा मौकामा 
बयान गदा�  अपहरण गरकेो कुरामा इ�कार रही 
जाहेरवालाको अनरुोधमा नै िनजले घर प�ुयाइदउे 
भनेकोले मोटरसाइकलमा राखी लगेको हो भनी भनेको 
देिखयो । साथै वारदातको भोिलप�ट िमित 
२०७२।११।२८ मा यी �ितवादी�यलाई �काउ गरकेो 
र �काउ पर ेलगतै सोही िमितमा �वा��य परी�ण गदा� 
यी �ितवादी दवैुजनाले मादक पदाथ� सेवन गरकेो भ�ने 
�वा��य परी�ण �रपोट�समेतबाट देिख�छ । यसबाट 
नसाको सरुमा िनजह�ले गहना खो�ने काय�स�म 
गरकेा रहेछन् भ�नपुन� देिख�छ । तर भानपरु चोकबाट 
अपहरण गरी लगेको भनी जाहेरवालीले भने पिन उ� 
चोक मािनसको आवगमन भइरहने चोक दिेख�छ । 
दाङको गो�लीनेरको भानपरु चोक लमही घोराही सडक 
ख�डमा पन� र मािनसको आवत जावत भइरहने, 
िदउसँो ३ बजेको समयमा लैजादँा कसै न कसैले द�ेन 

स�ने र जाहेरवालीले समेत िच�चाई कराई �ितवाद गन� 
स�ने अव�था ह�ने ह�दँा �ितवादीह�ले अपहरण गरी 
लगेको भ�ने कुरा प�यारला�दो मा�न सिकने अव�था 
देिखएन । जनु कुइरपेानीको जङ्गलमा लगे भिनएको 
छ सो ठाउ ँघोराही लमही सडक ख�डमा पन� ठाउ ँहो 
भ�ने �ितवादीको बयान देिख�छ । �ितवादीह�ले यी 
पीिडतलाई अपहरण वा शरीर ब�धक बनाएका भए 
�यितकै छाड्नपुन� कारण ह�दँैन । कसैको ह�त�ेपबाट 
आफू छुटेको भ�ने पीिडतको भनाइ छैन । सिजलै 
यातायात नपाइने ठाउमँा सवारीसाधनसिहतको �यि� 
भेिटदँा मलाई पिन लैजाउ भनी िल�ट मा�ने कुरा 
सामा�य नै ह��छ । जाहेरवालाले �ितवादीको क�जाबाट 
यसरी फु�क� आए ँ भनी भ�न पिन सकेको अव�था 
देिखदँनै । घटना िववरण कागज गन� देवा खड्कासगँ 
घटनाप�ात् पीिडतको लगतै भेट भएको र पीिडतले 
आ�ना सनुका गहनाको बारमेा स�म कुरा गरकेो भनी 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट जबरज�ती 
करणी उ�ोग, अपहरण तथा शरीर ब�धक ज�तो जघ�य 
अपराधसमेत यी �ितवादीह�ले गर ेहोलान् भनी भ�न 
सिकएन । सोतफ� को दाबी �वत�� एवं व�तिुन� �माण 
कागजबाट पिु� भएको अव�था दिेखएन । यी �ितवादी 
दवैुजना िमित २०७२।११।२८ मा प�ाउपिछ िज�ला 
अदालतबाट पपु��को �ममा थनुामा रही िज�ला 
अदालतबाट फैसला ह�दँा जबरज�ती चोरीतफ� को 
कसरु ठहर भई सोबापत डेढ मिहना कैद र िबगोको 
डेडी �.१८,८८०।५० ज�रवाना भई ज�रवानाबापत 
कैद सजाय ह�ने गरी भएको फैसला सो हदस�म उ�च 
अदालतको िमित ०७४।२।२२ को फैसलाले सदर 
भई िनज �ितवादी�यले कैद सजाय भ�ुान गन� 
२०७५।२।१६ स�म थुनामा ब�नपुन� भ�नेसमेत िमिसल 
सलं�न िमित २०७४।५।१ को संशोिधत कैदी पजु�बाट 
देिखन आयो । यसरी �ितवादीह�लाई जबरज�ती 
चोरीतफ�  सजाय भई सो सजाय हाल िनजह�ले भोगी 
सकेको अव�था देिखयो । तर सम� व�तिु�थितको 
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मू�याङ्कनसमेतबाट यी �ितवादीह�ले जबरज�ती 
चोरीको अित�र� जबरज�ती करणी उ�ोग तथा 
अपहरण तथा शरीरब�धकसमेतको अपराध गर ेहोलान् 
भनी िनजह�लाई सोमा समेत कसरुदार ठह�याउन ु
सबदु �माण एव ं�यायको रोहबाट उिचत नदेिखने । 

�ितवादीह� �ीमनकुमार िघिमर ेर होमराज 
कँुवरलाई जबरज�ती करणीको उ�ोगमा सफाइ िदई 
जबरज�ती चोरी गरकेो ठह�याएको स�ु फैसला सो 
हदस�म िमलेको भनी सदर गन� र अपहरण तथा 
शरीर ब�धकतफ� को अिभयोग मागदाबी प�ुन नसक� 
�ितवादीह�ले सफाइ पाउने ह�दँा अपहरण तथा शरीर 
ब�धकको कसरुमा सजाय गरकेो सो हदस�म स�ु 
दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला आंिशक 
उ�टी गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७४।२।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७७ साल जेठ ४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-०५३०, िनषेधा�ा / 
उ��ेषण / �ितषेध / परमादशे, डा. नारायण खड्का 
िव. सुिशला िसहं धामी

िवप�ी �रट िनवेदक सिुशलािसंह धामीले 
आ�नो नाममा दता� कायम भएको उ� िक.नं.२१५ 
र ५३० को ज�गामा काठमाड� महानगरपािलकाबाट 
न�सा पास गरी घर िनमा�ण गदा�को अव�थामा 
नै त�काल कायम रहेको १ िमटर गोरटेो बाटोको 
के��िव�दबुाट पि�चमतफ�  ��तािवत GLD बाटोको 
लािग आ�नो िक.नं.२१५ को ज�गा छािडसकेको 
भ�ने िनवेदन रहेको र काठमाडौ ँ उप�यका िवकास 

�ािधकरण िज�ला आय�ुको काया�लयबाट खटाइएको 
सभ�यरबाट सो काया�लयमा �ा�त �ितवेदनबाट 
िनवेदकको दईु िक�ा ज�गाम�ये िक.नं.५३० मा मा� 
िनजको भोगचलन रहेको र अक� िक.नं.२१५ को उ�र 
पूव�बाट ३.७० िमटर र दि�ण पूव�बाट ३.१० िमटर 
बाटोमा पन� गएको नापी न�साअनसुार देिखएको भ�ने 
उ�लेख भएकोबाट पनु: रखेाङ्कन नभई GLD Plan 
काया��वयन भएमा िनवेदकलाई मका� पन� स�भावना 
रहेको देिखयो । यी िनवेिदकाले आफूले ख�रद गरकेो 
ज�गा म�ये केही ज�गा सडकमा परकेोमा सहमित 
जनाई बढी ज�गा र घर स�ब�धमा िववाद उठाएबाट 
िवप�ीले सडक िव�तारस�ब�धी िवकास काय�मा 
अव�� पान� मनसाय राखेको भ�ने पनुरावेदकको 
दाबीसगँ सहमत ह�न सिकँदनै । जनुसकैु िवकास 
िनमा�ण काय�िविधस�मत त�रकाबाट ह�नपुन� ह��छ, 
सव�साधारण जनताको सिुवधा भ�दमैा जबरज�ती 
ज�गा�ा� गन�, घर, पखा�ल भ�काउने काय�लाई 
�वीकार गन� सिकँदनै । यस अदालतबाट यस �कृितका 
सडक िव�तार काय�का स�ब�धमा ग�भीर छलफल गरी 
ने.का.प.२०७५, अङ्क ४, िनण�य नं. ९९८६, सान ु
�े�समेत िव�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत 
रहेको उ��ेषण परमादेशको म�ुामा पूण� इजलासबाट 
�या�या भइसकेको छ । ने.का.प. २०७२, अङ्क 
१२ िनण�य नं. ९५०८, डा.भाइकाजी ितवारी िव�� 
चतभूु�ज भ�समेत रहेको उ��ेषण परमादशे म�ुामा 
समेत िविभ�न बुदँाह�मा िनद�शना�मक आदेश जारी 
भएको पनुरावेदक काया�लयलाई अवगत भएकै िवषय 
ह�दँा यहा ँपनु: िववेचना गनु�  आव�यक नदिेखने ।

अत: काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण 
िज�ला आय�ुको काया�लय अनामनगरको िलिखत 
जवाफमा "भइरहकेो बाटोको के�� रखेाबाट दुवैतफ�  
बराबर ह�ने गरी नापेर िचनो लगाउने गरकेो र �यसमा 
िच� नबुझेमा स�बि�धत ज�गाधनीले �ािधकरणमा 
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पुन: नाप जाँचको लािग �माणसिहत िनवेदन 
िदएमा �ािधकरणले नापी न�सालाई आधार मानरे 
पुन: नापजाँच गरी िचनो लगाउने �यव�था गरकेो 
छ र सोबाट समते िच� नबुझे नापी काया�लयबाट 
समेत नापजाँच गराउन सिकने छ" भ�ने बेहोरा 
उ�लेख गरकेो देिखएकोले पनु: िनण�य ह�न र गन� 
सिकने अव�था रहेको ह�दँा िमित २०७१।२।२५ को 
प�साथ �ा�त �ितवेदनबाट िववािदत बाटो र ज�गाको 
ि�थित बारकेो त�यसमेतलाई म�यनजर राखी पनु: 
रखेाङ्कन गनु�  गराउन ु भनी काठमाड� उप�यका 
िवकास �ािधकरण िज�ला आय�ुको काया�लय, 
अनामनगर काठमाड�को नाउमँा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।६।२९ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सोनी �े�ठ
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु १६ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-१२१५, उ��ेषण / 
परमादशे, गोिव�द�साद अिधकारी िव. िवनोदकुमार 
शाही

काठमाड� िज�ला,  कपन गा.िव.स. वडा नं. 
६ख िक.नं. ११५ �े�फल ७-४-२-० बमोिजमका 
ज�गा आ�नो नाममा नापी दता�  ह�नपुन� भ�ने िनवेदक 
िवनोदकुमार शाहीको माग र सो ज�गा िनवेदकको नभई 
आ�नो हकािधकार र �वािम�विभ�को धोवीखोला 
मौजाको भएकोले मेरो नाममा दता� ह�नपुन� हो भ�ने 
िवप�ीम�येक� योगमाया ज.ब.रा.को िलिखत जवाफ 
परकेो अव�थामा मालपोत काया�लय चाबिहलले 
मोठ �े�ता कायम नभएको िफ�डबकुमा पत� जिनई 
ज�गाधनी महल खाली भई आवादलायक देिखदँा छुट 
ज�गा दता� नामसारी गन� िम�ने नदिेखएकाले उ� िमिसल 

तामेलीमा रािखिदने भनी िमित २०७१।५।८ मा िनण�य 
भएको र सो ज�गा नापीका अव�थामा िफ�डबकु तयार 
ह�दँा िफ�डबकुमा पत� जिनई ज�गाधनी महल खाली 
रहेको भ�ने कुरामा पिन दवैु प�िबच िववाद रहेको 
देिखएन । ��तुत म�ुाको �कृित हेदा�, नै उ� ज�गाह� 
के-क�को नाममा दता� ह�ने भ�ने स�ब�धमा �माण बझुी 
�रट �े�बाट यस अदालतले हेन� िवषय नभई मालपोत 
काया�लयबाट रीतपूव�क �माण बझुी िनण�य नै गनु�पन� 
िवषय हो, होइन भ�ने स�ब�धमा सीिमत दायरामा रही 
िन�कष�मा प�ुनपुन� अव�था देिखने ।

िमिसल तामेलीमा रा�नलुाई रीतपूव�कको 
िनण�य भ�न िम�ने देिखदँनै । यसरी सरसित� हेदा� 
��ततु म�ुामा िनवेदकका लगत दता� ितरोिभ�को 
हो वा िवप�ी योगमाया ज.ब.रा.का दाबीिभ�को वा 
साव�जिनक पत� ज�गा हो वा अ�य कुनै कारणबाट 
यी दाबीकता�ह� कसैको हक नप�ुने हो सो स�ब�धमा 
आफँैले िनण�य गन� िम�ने भए आफँैले िनण�य गन� र 
निम�ने भए त�स�ब�धमा �याियक िनण�य गन� पाउने 
सािधकार िनकायमा पठाउन ह�ने ।

य�तो स�पि�स�ब�धी दाबीको िवषयमा 
नेपाल सरकारको स�बि�धत िनकाय पि�छएर 
ब�न स�दैन । यस अव�थामा रीतपूव�क िनण�य गरी 
प�ह�लाई जानकारी गराउन ु पन�मा िनवेदन नै 
तामेलीमा रा�ने गरी भएको िवप�ीम�येका मालपोत 
काया�लय, चाबिहलको िमित २०७१।५।८ को िनण�य 
िमलेको नदेिखदँा सो बदर गरी िनवेदन तामेलीबाट 
जगाई जो-जे �माण ब�ुनपुन� हो बझुी िनवेदक 
��यथ�को मागबमोिजम ज�गा दता� ह�ने नह�ने स�ब�धमा 
आव�यक िनण�य गनु�  भनी परमादशेको आदेश जारी गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट मौजा 
हाडँीगाउ ँरतैी नं.८०७ कायम भएको िक.नं.११५ को 
ज�गा दता� ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन परेको अव�थामा 
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मागबमोिजम दता� ह�ने हो, होइन ? सो स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन�मा िनवेदन नै तामेलीमा रा�ने गरी भएको 
िमित २०७१।५।८ को मालपोत काया�लयको िनण�य 
उ��ेषणको आदशेले बदर गरी िनवेदन तामेलीबाट 
जगाई जो-जे �माण ब�ुनपुन� हो बझुी िनवेदकको 
लगतसगँ िववािदत ज�गा िभड्छ, िभड्दनै िनवेदकको 
नाममा ज�गा दता� ह�ने, नह�ने के हो ? सो स�ब�धमा 
िनण�य गनु�  भनी परमादशे जारी ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१।१२।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सोनी �े�ठ
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु १६ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-WO-०७०१, परमादशे, 
िदनेश�साद देव िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय िसंहदरबारसमेत

िववादमा िनवेदकले आफूले 
तोिकएबमोिजमको काय� स�प�न गरपेिछ िवना कुनै 
�शासिनक झ�झट तथा मोलािहजा भ�ुानी पाउन ु
प�को अिधकार हो भने अि�तम भ�ुानी अगािड 
तोिकएको समयमा तोिकएको गणु�तरको काय� स�प�न 
ह�ने अपे�ा राखी सोबमोिजम भएपिछ मा� भ�ुानी 
िदन ुकरारका अक� प� िवप�ी िसिभल इि�जिनय�रङ 
महाशाखा ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल नाग�रक 
उड्डयन काया�लयको अिधकार र दािय�व दवैु ह�ने ।

गैरकरारीय काय� गनु�  र य�ता करारीय िवषयमा 
अस�बि�धत म��ालय वा काया�लयको तफ� बाट 
अ�य कुनै �भावशाली �यि�ले वा कुनै िवचौिलयाले 
भ�ुानीका लािग दबाब िसज�ना गनु�  गराउन ुकानून र 
सशुासनको �ि�कोणबाट �वीकाय� नह�ने ।

स�झौतामा नै िववाद समाधानको �यव�था 

ग�रएकोमा सो �यव�थाबमोिजम िववाद समाधान गन� 
गराउनेतफ�  नलागी ��ततु करारीय िववादमा किहले 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय र किहले 
स�ंकृित पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन म��ालयमा 
िनवेदन िदई त�प�ात् िसधै यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े� �योग गरी �रट िनवेदन िलएर 
िनवेदक आएको पाइयो । यिद प�ह�िबच स�प�न 
करार कानूनबमोिजमको छ र यसले कानूनले तोकेको 
स�पूण� सत�ह� पूरा गरकेो छ भने करारका हरके श�द 
तथा वा�यह� करारका प�ह�लाई कानूनसरह नै 
बा�यकारी ह�ने । जनुसकैु अव�थामा पिन िनजह�बाट 
यसको पालना अिनवाय� ह��छ । �यापार, �यवसाय, 
िनमा�ण काय� ज�ता िविभ�न स�झौताह�बाट उ�प�न 
ह�ने िववाद समाधान करारका प�ह�ले नै रोजेको 
िविधबाट िछटोछ�रतो �पले िव� िवशेष�ह�को 
सलं�नतामा स�प�न होस् र प�ह�लाई �यायालय 
धाउनपुन� बा�यता कम होस् भ�ने उ�े�यले य�ताखाले 
िववादह�मा िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह� 
अपनाउन थािलएको हो । य�ता िववादह� समाधानका 
लािग सिजलो होस ्भ�ने िवचार गररे नै िवधाियकाले 
म�य�थता ऐन, २०५५ बनाएको हो । य�तो 
िववाद समाधानको वैकि�पक उपायलाई नेपालको 
सिंवधानको धारा १२७ को उपधारा (२) मा समेत 
मा�यता िदएको अव�था छ । यसरी कानूनले नै िववाद 
समाधानको वैकि�पक कानूनी �यव�था ग�रिदएको 
र सोहीबमोिजम िववाद समाधान गन� प�ह� सहमत 
भएको अव�थामा वैकि�पक उपचारको कुनै बाटो 
नभएको कारण िनवेदक �रट िनवेदन िलएर आएको 
भ�ने िनवेदकका िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
आफँैले गरकेो करार स�झौतामा उि�लिखत 
करारबमोिजमको काय� पूण� �पले स�प�न भए 
नभएको भ�ने िवषयमा िववाद भएको कारणबाट 
भ�ुानीको िववाद िसज�ना भएको देिखएको, करारीय 
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दािय�वस�ब�धी �माणको मू�याङ्कन गरी िन�य�ल 
गनु�पन� िववादह� सामा�यतया अदालतको असाधारण 
अिधकार�े�माफ� त हे�रने �कृितका िववाद पिन 
नभएको तथा िनवेदक करारमा उि�लिखत िववाद 
समाधानको काय�िविध नै नअपनाई अस�बि�धत 
िनकायह�मा िनवेदन गन� गई त�प�ात् िसधै यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त �रट 
िनवेदन िलएर यस अदालतमा �वेश गरकेो दिेखएको 
ह�दँा पया�� र �भावकारी वैकि�पक उपचारको बाटो 
नअपनाई िसधै यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�िभ� �वेश गनु�  �चिलत कानूनी र �यायका मा�य 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�ने भएकोले ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�चन भ�राई / सिुशला पा�डे
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत  र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१४६०, लागु औषध 
खैरो िहरोइन, इ��कुमार गु�ङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादी इ��कुमार ग�ुङले आफू लाग ु
 औषध (�ाउन सगुर) सेवन गद� आएकोमा िमथुन 
पालङुवाले बसका क�ड�टर दाताराम दाहाललाई 
पठाइिदएको लाग ु औषध िलई ख�रदबापत 
�.४,०००।- �ितवादी दाताराम दाहाललाई िदएको 
हो, ५ �ाम लाग ु औषध मबाट बरामद भएको हो भनी 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� र दाताराम दाहालबाट 
लाग ुऔषध िलई िनजलाई �.४,०००।- नगद िदएको 
हो भनी अदालतसम�को बयानमा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । अका� �ितवादी दाताराम दाहालले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा�, िमित २०७१।१।१९ 

मा लाग ु  औषध (�ाउन सगुर) इ��कुमार ग�ुङलाई 
िदई सोबापत मैले �. ४,०००।- िलएको ह� ँ । �हरीले 
प�ाउ गरी मबाट उ� �.४,०००।- बरामद गरकेो 
हो भनी कसरुमा सािबत भई यी पनुरावेदकलाई पोल 
गरकेो पाइयो । साथै �ितवेदकह� पूव�बहादरु िल�ब,ु 
नारायण �े�, चेवन चौहान एव ंव�तिु�थित मचु�ुकाका 
�यि�ह� िभमकुमार सनुवुारसमेतले �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबी पिु� ह�ने गरी मौकामा गरकेो कागजलाई 
अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको पाइने ।

यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित 
�दान गदा� �ितवादीलाई सेवनतफ�  सजाय नगरी 
लाग ु औषधको ओसारपसार ख�रद िब�� र स�चय 
गरकेो कसरु ठहर गरकेो फैसलामा कानूनको �या�या 
तथा �ितपािदत िस�ा�तको पालना नभएको भ�ने 
उ�लेख भए पिन बरामदी उ� लाग ु औषध अका� 
�ितवादी दाताराम दाहालबाट िलएको र सोबापत 
नगद �.४,०००।- यी पनुरावेदक इ��कुमार ग�ुङले 
िदएको भ�ने बरामदी मचु�ुका तथा �ितवादीह�को 
बयानबाट �थािपत भइरहेको अव�थामा पनुरावेदक 
�ितवादीले �ितवादी दाताराम दाहालबाट लाग ुऔषध 
ख�रद गरकेो पिु� भई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४(घ) र (च) को कसरु यी पनुरावेदक 
�ितवादीले गरकेो दिेखने । 

तसथ�, मािथ उि�लिखित िववेिचत �माणह� 
बरामदी मचु�ुका �ितवादीह�को बयान, �ितवेदक 
तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�को कागज 
तथा बकप�समेतका आधारमा यी पनुरावेदक 
�ितवादीले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(घ) र (च) को कसरु गरकेो देिखन आएको 
ह�दँा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम स�ु 
ता�लेजङु िज�ला अदालतबाट यी पनुरावेदक �ितवादी 
इ��कुमार ग�ुङलाई ६(छ) वष� कैद र �.१०,०००।- 
(दश हजार) ज�रवाना ह�ने गरी भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
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िमित २०७३।८।१३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नवराज काक�
क��यटुर : स�ुभा अया�ल 
इित संवत् २०७६ साल असोज २ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१३०८, १७८० 
कत��य �यान, सुिनल भ�ने सुर�े� चौधरी िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. सुर�े� चौधरी

��ततु वारदातमा पूव��रसइवी िलई मतृकलाई 
मान� मनसायले कुटिपट गरकेो देिखदैँन । आमा र 
बिहनीलाई गाली गरकेोले त�काल �रस उठ्न गई 
मतृकलाई �ितवादीले कुटिपट गरकेो देिख�छ । �यान 
मान� मनसायले लाठा ढुङ्गा हितयारले मतृकमािथ 
�हार भएको देिखएको छैन । मतृकले गाली गरकेो कारण 
�ितवादी आवेशमा आई �रस था�न नसक� मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो देिख�छ । �ितवादीले मनसायपूव�क 
नै मतृकलाई कुटिपट गरी ह�या गरकेोले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ह�नपुछ�  भनी िजिकर िलए तापिन उ� िजिकरलाई पिु� 
ह�ने गरी वादीले �मािणत गन� सकेको नदेिखदँा वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अब, �ितवादी सिुनल भ�ने सरु�े� 
चौधरीले आमा र बिहनीलाई गाली गरकेोले िनजलाई 
स�झाउनको लािग गालामा ३/४ थ�पड हानेको हो । 
सोही थ�पडकै कारणले िनजको म�ृय ु नभई घरबाट 
राित बािहर िन�कँदा लडेको कारण िनजको म�ृय ु
भएकोले भिवत�यमा सजाय ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. मा �यान िलई इबीलाग वा मनसाय 
नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस 
मला� भ�ने ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� 

�यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� गएको भिवत�य 
ठहछ� भ�ने �यव�था रहकेो पाइ�छ । भिवत�यको 
वारदातमा �यान मान� मनसाय वा पूव��रसइवी केही 
नभई कसैले केही काय� गदा� य�तो काय�बाट मािनसको 
�यान जान स�ने ि�थित पिन नदेिखएको काय�बाट 
मन� स�नेस�मको अव�था नह�दँानह�दैँ पिन �यही 
काय�बाट केही भई मािनस मन� गएको ि�थित ह��छ । 
आफूले गरकेो काय�ले मािनसको म�ृयकुो प�रणाम 
िन��याउदैँन भ�नेतफ�  सचेत रहेको ह��छ । भिवत�य 
ह�यामा आवेशपूण� ि�थितको काय� ह�दँैन । भिवत�यमा 
मनसाय, आवेस, �रस, इबीलाग ह�ने त�वको पिन 
िव�मानता रहेको ह�दँनै र आकि�मक �पमा घटना 
घिटत ह�न प�ुछ । ��ततु वारदातमा आ�नो आमा र 
बिहनीलाई गाली गरेको कारण त�काल �रस था�न 
नसक� कुनै योजना नबनाई मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
र सोही कुटिपटका कारण मतृकको उपचारका �ममा 
म�ृय ु भएको कुरा स�माण पिु� भइरहेको ि�थितमा 
भिवत�यको वारदात कायम गरी सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न 
नसिकने ।

��ततु म�ुामा मतृकसगँ �रसइवी नरहेको, 
िनजको �यान िलनपुन�स�मको मनसाय नदिेखएको, 
आमा र बिहनीलाई मतृकले गाली गरकेोले त�काल �रस 
उठी सामा�य �पले हातले कुटिपट गदा� सोही चोटका 
कारण मतृकको म�ृय ुह�न आएको दिेखन आयो । यी 
�ितवादीले जोिखमी हितयारको �योग नगरकेो, िवष 
खवुाएको अव�था पिन नभएको ह�दँा िनज �ितवादीले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम 
आवेश �े�रत ह�याको कसरु गरकेो देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणसमेतबाट 
�ितवादी सिुनल भ�ने सरु�े� चौधरीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग दाबी भएकोमा ऐ.को १४ नं. को कसरु 
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कायम गरी १०(दश) वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई 
कैलाली िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी उ�च अदालत िदपायलबाट िमित 
२०७४।५।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नवराज काक�
क��यटुर: स�ुभा अया�ल 
इित संवत् २०७६ साल माघ २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-WH-०१८०, ब�दी��य�ीकरण, 
ल�मीदवेी िव.क. िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत

म ल�मीदेवी िव.क. िमित २०७३।१।२१ 
गतेदिेख �हरी िहरासत एवं कारागारमा िनर�तर �पमा 
थुनामा रहेको छु । किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट 
मलाई कैदी पजु� िददँा िमित २०७३।३।३ मा ��ाउ 
परी थनुामा रहेकोले िमित २०७६।३।२ गतेस�म कैदमा 
बसी िमित २०७६।३।३ मा कैद भ�ुान ह�ने गरी कैदी 
पजु� िदएकोमा उ� बेहोरालाई सशंोधन गरी म प�ाउ 
परकेो िमित २०७३।१।२१ देिख उप�लो कैदको हद 
३ वष� ह�ने गरी सबै म�ुामा भएको सजायलाई गाभी 
कैदी पजु� सशंोधन गरी पाउन किपलव�त ु िज�ला 
अदालतमा िनवेदन िदएकोमा हालस�म िनण�य 
नगरी किपलव�त ु िज�ला अदालतको �िुटपूण� कैदी 
पजु�का आधारमा िमित २०७६।१।२१ गतेदेिख 
गैरकानूनी �पमा कारागार काया�लय, जग�नाथ 
देवलमा थुनामा रहेको ह�नाले ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन दाबी र 
फैसला काया��वयनको �ममा तहिसल शाखाबाट 
िनज िनवेदकलाई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
भएको िविभ�न ४ थान म�ुामा भएको फैसलामा िनज 

िनवेदक िमित २०७३।३।३ मा नै प�ाउ परकेो बेहोरा 
उ�लेख भएको ह�दँा सोही िमितबाट नै कैद क�ा ह�ने गरी 
िनवेदकलाई कैदी पजु� िदइएको हो र िनवेदकले माग 
गरकेो िमित २०७३।१।२१ मा िनज प�ाउ परी थनुामा 
बसेको भ�ने फैसलामा उ�लेख नभएको ह�दँा िनजको 
मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� होइन खारेज ग�रपाउ ँ
भनी किपलव�त ुिज�ला अदालतको िलिखत जवाफ 
भएको ��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदक ल�मीदेवी 
िव.क. िमित २०७६।४।७ गतेदेिख थुनाबाट म�ु भएको 
भ�ने कारागार काया�लय काठमाड� जग�नाथदवेलको 
च.नं.१३२ िमित २०७६।४।७ को प�बाट देिखदँा 
��ततु �रट िनवेदनको  औिच�य समा� भइसकेको 
ह�नाले ��ततु �रट िनवेदनको िवषयव�तिुभ� �वेश गरी 
िनण�य गनु�पन� नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सूय��साद भ�डारी 
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७६ साल भदौ २२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-०६९४, ०७४-CR-
०७५२, जबरज�ती करणी, शेरबहादुर के.सी.समेत 
िव. नेपाल सरकार, िवनोद घत� िव. नेपाल सरकार

िमित २०७२।८।२० गते घर फक� ने �ममा 
िजपको िटकट काटी ह�टमा झोला राखी ना�ता खान 
गएको समयमा िजपनिजक मोटरसाइकल �याई 
�यही ँ रोक� टोपबहादरु ग�ुङ र शेरबहादरु के.सी. 
ले मैले िजपमा राखेको झोला आ�नो क�जामा िलई 
का�ेँिवहारितर लागेका, ना�ता खाई फक� दा झोलाबार े
सोधपछु गदा� सो कुरा थाहा पाएको र िवनोद िज.सी.
ले झोला खोिजिद�छु भनी मलाई मोटरसाइकलमा 
बसाई का�ेँिवहार लगी टोपबहादरु ग�ुङ, शेरबहादरु 
के.सी. र िवनोद िज.सी. समेतले पालैपालो जबरज�ती 
करणी गरी पनुः कृ�ण सामदुाियक वनको जङ्गलमा 
लगी पालैपालो जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी 
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जाहेरी िदएको दिेख�छ । पीिडतले आफूले िदएको 
जाहेरीलाई समथ�न गद� स�ु िज�ला अदालतमा समेत 
तीनै जना �ितवादीह�ले जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी बकप� गरकेो देिख�छ । जबरज�ती करणी म�ुामा 
पीिडत आफँै ��य�दश� �माण भएकाले िनजको 
बकप� �माण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोिजम 
�माण �ा� ह�ने नै देिख�छ । पीिडतले �ितवादीलाई 
फसाउनपुन� कुनै कारणसमेत देिखदैँन । पीिडतले 
अदालतसम� �ितवादीले करणी गरकेो भनेको 
ह�दँा �माण ऐन, २०३१ को दफा १० अनसुार सो 
बकप�लाई �माण होइन भ�न िमलेन भ�ने स�मािनत 
सव��च अदालतबाट भएको फैसला स.अ. बलेुिटन, 
वष� १८ अङ्क १९ माघ २०६६ पूणा�ङ्क ४२१ 
प.ृ१५ ) र घटनाबाट पीिडतले घटनाको त�कालपिछ 
अनसु�धान अिधकारी र पिछ अदालतमा सा�ीसरह 
�य� गरकेो कुरा �माण ऐन, २०३१ मो दफा १०(क) 
(ख) बमोिजम अदालतले ��य� �माणको �पमा �हण 
गनु�पन� (ने.का.प २०६८, अङ्क १०, िन.नं. ८६९५, 
प.ृ१६५७) का स�दभ�मा समेत ��ततु म�ुामा पिन 
पीिडतले अदालतमा समेत िकटानी बकप� गरकेो 
त�यलाई उपे�ा गन� निम�ने ।

पीिडतको �वा��य परी�णबाट बाया ँ
गालामा दातँले टोकेको डाम भएको, योिनको व�रप�र 
ह�का खोि�एको चोट रहेको र योिनबाट ह�का रगत 
बगेको, जबरज�ती करणी भएको ल�ण देिख�छ 
भ�ने पीिडतको �वा��य परी�ण स�ब�धमा म�य 
पि�मा�चल �े�ीय अ�पतालको िमित २०७२।८।२० 
को प�बाट देिख�छ । सो कुरालाई समथ�न गद� सो 
परी�ण गन� डा. बस�त काक�ले अदालतमा योिन 
व�रप�र खोि�एको, बाया ँगालामा दातँले टोकेको डाम, 
पीिडतको ढाडमा रातो डाम, योिनबाट रगत बगेको 
देिखएको र सो आधारमा िनज पीिडतउपर जबरज�ती 
करणी भएको भनी उ�लेख गद� बकप�समेत गरकेो 
पाइ�छ । यसरी पीिडतको �वा��य परी�ण र 

िचिक�सकको बकप�बाट पिन पीिडतउपर जबरज�ती 
करणी ग�रएको कुरा पिु� भइरहेको अव�था देिख�छ । 
पीिडतको िकटानी जाहेरी दरखा�त, अदालतमा गरकेो 
बकप�, वारदात�थलबाट बरामद भएको पीिडतको 
स�ुवाल, �योग गरकेो क�डमसमेत बरामद भएको र 
पीिडतको शारी�रक जाचँ परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
वारदात �थािपत भइरहेको अव�थामा दरखा�त तथा 
अदालतमा गरकेो बकप� एकआपसमा बाझेकोले 
सो भनाइ िव�ासलायक देिखदँनै अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
कानूनसङ्गत एव ंमनािसब दिेखन नआउने । 

अतः िविभ�न �कणह�मा ग�रएको 
िव�ेषणअनसुार �ितवादीह�उपर अिभयोग 
मागदाबीअनसुार सामूिहक �पमा पीिडतउपर 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� भइरहेको अव�था ह�दँा 
जबरज�ती करणी गरकेो कसरु ठहर गरी �ितवादीह� 
शेरबहादरु के.सी., िवनोद घत� �े�ी र टोपे भ�ने 
टोपबहादरु ग�ुङलाई जबरज�ती करणीबापत ५ 
वष� र सामूिहक जबरज�ती करणीबापत ५ वष� गरी 
ज�मा १०(दश) वष� कैद सजाय गरकेो र पीिडत 
�ितवादीह�बाट जनही �.२०,०००।- �ितपूित�समेत 
भराई पाउने ठहर गरकेो स�ु सखु�त िज�ला अदालतको 
िमित २०७३।३।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत सखु�तको 
िमित २०७४।०२।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सो 
फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जनकिसहं बोहरा
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १७ गते रोज ३ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-११५३, कत��य �यान, 
ढेप भ�ने िदपे��बहादुर बोहरा िव. नेपाल सरकार

घटना िववरणमा कागज गन� �यि�ह� तथा 
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जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीले 
िहका�एको ढुङ्गाको चोटका कारणबाट िदनेश बोहराको 
म�ृय ुभएको हो भनी अदालतमा बकप� ग�रिदएको शव 
परी�ण �ितवदेनमा म�ृयकुो कारणमा Head Injury 
भ�ने उ�लेख भएको अव�था देिख�छ । िमिसल संल�न 
कागज �माणह�समेत हेदा� �ितवादी िव��को िकटानी 
जाहेरी, जाहेरीलाई समथ�न गरी अदालतमा ग�रिदएको 
बकप�, �ितवादीले मौकामा गरकेो बयान कागज तथा 
अदालतमा गरकेो सािबती बयान, लासजाचँ तथा 
घटना�थल मचु�ुकासमेतका आधारमा �ितवादीले 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरुज�य काय� गरकेो पिु� 
भइराखेको अव�थामा थप िववेचना ग�ररहन ुआव�यक 
नदिेखने । 

�ितवादी पनुरावदेकले ममािथ 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु �थािपत ह�नपुन� होइन । कसरु ह�दँाको 
अव�थाको समिुचत प�रि�थितको मू�याङ्कन गरी 
आ�मर�ाका लािग मबाट ह�न गएको भिवत�य �यानमा 
�यानस�ब�धीको ५ नं. बमोिजमको कसरु �थािपत ह�ने 
ह�दँा सोहीबमोिजम �याय पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा� बल फुटेको िवषयमा िववाद 
भइरहेको अव�थामा अचानक �ितवादीले िहका�एको 
ढुङ्गाले मतृकको सवंेदनशील अङ्ग टाउकोमा लागी 
जाहेरवालाको भाइ घाइते भएको र सोही चोटका कारण 
उपचारकै �ममा िनजको िनधन भएको अव�था रहेको 
भ�ने देिख�छ । टाउको ज�तो संवेदनशील अङ्गमा 
िहका�एको, िववाद ह�दँाका अव�थामा आ�मर�ाका 
लािग कुनै सङ्घष�समेत भएको सङ्केतसमेत 
�ितवादीको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा नदेिखएको, 
बल फुटाएको िवषयमा आफँै गाडी चालक तथा 
िनजको भाइसमेतसगँ गई िववाद गरकेो र घटनाको 
प�रणामसमेत जानीजानी �ितवादीले धा�रलो ढुङ्गाले 
मतृकको टाउकोमा िहका�एको कारणले जाहेरवालाको 
भाइ िदनेश बोहराको म�ृय ु भएको अव�थामा 

भिवत�यमा सजाय ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

अतः मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४० को उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ 
र केही नेपाल कानूनलाई एक�करण, समायोजन र 
खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को ख�ड (ख) मा 
भएको कानूनी �यव�थानसुार �ितवादी िदपे��बहादरु 
बोहरालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं. मा भएको सव��वको सजाय नला�ने ह�दँा उ�च 
अदालत िदपायलको फैसलाले �ितवादीलाई लागेको 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेोमा उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाअनसुार सव��वको सजाय ह�न स�ने 
अव�था नदेिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष� मा� कैद सजाय 
ह�ने गरी �य� गरकेो रायतफ�  िवचार गदा� �ितवादीले 
िदनेश बोहरालाई मानु�पन�स�मको कुनै पूव��रसइवी 
नरहेको, �ितवादीको बल गाडीले फुटाएको कारण 
सामा�य िववाद भई त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� �ितवादीले ढुङ्गाले िहका�उदँा िदनेश बोहराको 
टाउकोमा लागी सोही चोटको कारणबाट उपचारको 
�ममा िश�ण अ�पताल, कोहलपरु नेपालग�जमा 
उपचारको �ममा म�ृय ुभएको, घटना घटेको अव�था 
र कसरुको �कृित तथा �ितवादीको उमेरसमेतलाई 
िवचार गदा� १० वष� कैद गन� राय सदर गदा� चक� पन� 
जाने ह�दँा सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. अनसुार 
िनज �ितवादी िदपे��बहादरु बोहरालाई ८ (आठ) वष� 
मा� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जनकिसहं बोहरा
इित सवंत् २०७६ साल �ावण २६ गते रोज १ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CI-११४९, मानाचामल, 
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हेराल�मी माली िव. �रना �े�समेत
वादीको लो�ने �यवसायको िसलिसलामा 

अमे�रकामा ब�द ै आएको र िनजक� �ीमती सासू 
ससरुासगँ घरमा नै बसोबास गद� आएक�मा लो�नेले 
�ीमतीको कुनै मतलब तथा �यालै नगरी बसेको र 
घरमा भएक� िनजक� आमा तथा बिहनीले समेत यी 
िफरादीलाई वा�ता नगरी घरमा ब�नसमेत निदएपिछ 
िफरादीले मानाचामल म�ुा दायर गरकेो अव�था 
रहेकोमा �ितवादीह�को िज�मामा स�पि� रहे 
भएको अव�थामा िफरादीलाई अंश तथा मानाचामल 
िदनपुन� कत��य तथा दािय�वसमेत �ितवादीह�को 
ह�न आउने देिख�छ । �वा�नी तथा छोरा छोरीलाई 
इ�जत आमदअनसुार खान लाउन िदनपुन� र सो नगर े
अंश िदनपुन� भ�ने अंशब�डाको १० नं. मा �यव�था 
भएकोमा खान लाउन निदएपिछ िफरादीले अशं तथा 
मानाचामल म�ुा दायर गरकेो देिखएको अव�थामा 
�ितवादीह� िफरादीलाई अंश तथा मानाचामल 
िदनपुन� आ�नो कानूनी दािय�वबाट पि�छने तथा 
उ�कन स�ने अव�था नरहने ।

सासू हेराल�मी मालाकार र पित योगेश 
मालाकारले खान लाउन निदई घरबाट िनकाला गरकेो 
भनी वादीले मानाचामलको िफराद दाबी िलएको 
देिख�छ । वादीको पित अमे�रकामा रहेको लामो 
समयदेिख खोज खबर नगरकेो र स�पक� मा नरहेको 
अव�थामा नेपालमा रहेक� उनक� आमा र प�रवारका 
अ�य सद�यह�समेत भई घरबाट िनकाला गरकेो 
भ�ने वादीको दाबी रहेको देिख�छ । पितबाहेकका 
प�रवारका अ�य सद�यह�समेतको ि�याबाट घरमा 
ब�न नसकेको अव�था परकेो ि�थित तथा प�रवारको 
स�पि�समेत साथै रहेको अव�थामा प�रवारका म�ुय 
�यि� अथा�त् सासूसमेतको दािय�व ह�ने देिख�छ । 
��ततु म�ुामा घरको म�ुय �यि�को �पमा रहेक� 
िफरादीक� सासूसमेतको ि�याबाट खानलाउन निदई 
घरबाट िनकाला गरकेो अव�थामा मानाचामल िदनपुन� 

दािय�वबाट �ितवादीह�ले कानूनत: उ�मिु� पाउन 
स�ने अव�था रहदँनै । साथै �रना �े� मालाकारले 
योगेश मालाकारसमेत िव�� काठमाड� िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो स�ब�ध िव�छेद अंश म�ुामा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत स�पि�मा मूल चार भाग लगाई चार 
भागको एक भाग योगेश मालाकारको अंश भागमा 
आउने र सो एक भागको दईु भाग गरी दईु भागम�येको 
एक भाग अशंबापत वादी �रना �े�ले पाउने भनी िमित 
२०७१।०३।३० मा फैसला भएको र सो फैसलाउपर 
हेराल�मीसमेतको पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट समेत िज�ला अदालतले गरकेो फैसला 
सदर भएको अव�थासमेतका आधारमा �ितवादी 
हेराल�मीले मैले वादीलाई मानाचामल िदनपुन� होइन 
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन 
नआउने ।

अत: �ितवादी योगेश मालाकारबाट मा� 
मानाचामल भ�रपाउने ठहरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।३।३० को फैसला मलुकु� 
ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको ४ नं. को कानूनी 
�यव�था �ितकूल भई िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई पनुरावेिदका वादीले �ितवादी हेराल�मी मालाकार 
(माली) र योगेश मालाकारबाट मािसक �.२५,०००।- 
मानाचामलबापत भराई पाउने ठहछ�  भनी �ी पनुरावेदन 
अदालत पाटनले िमित २०७२।०५।११ मा गरकेो 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जनक िसहं बोहरा  
इित सवंत् २०७६ साल �ावण २९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-०६२०, जबरज�ती 
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करणी हाडनाता करणी, जीतबहादरु बढुाथोक� िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीको सा�ी रमेश बढुाथोक�ले 
�ितवादीले मौकामा तथा अदालतमा गरकेो इ�कारी 
बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो भए तापिन 
िनजको बकप� तथा �ितवादीको इ�कारी बयान अ�य 
�वत�� तथा प�रि�थितज�य �माणले त�यपरक 
नदेिखइरहेको अव�थामा केवल आरोिपत कसरुमा 
इ�कारी रहन ुनै कसरुबाट उ�मिु� पाउने आधार ब�न 
नस�ने । यसै स�दभ�मा वादी नेपाल सरकार िव�� 
�ितवादी राजकुमार �े� भएको कत��य �यान म�ुामा 
यस अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अङ्क ९, िनण�य 
नं. ८६८७ मा "इ�कारीले मा� कुनै अिभयु�ले 
आरोिपत कसुरबाट फुस�द पाउन र सजायबाट 
उ�मुि� पाउन स�दैन । सजायबाट ब�नका लािग 
अदालतमा सामा�य �पले इ�कारी बयान गनु� एउटा 
कुरा हो र �यसको पु�्याईकंा लािग िव�सनीय र ठोस 
आधार, �माण पिन पेस गन� स�नु अक� कुरा हो । 
पिहलो अव�थाको सामा�य इ�कारी मा� िनजको 
िनद�िषताको �माण ब�न स�दैन । अदालतले 
उपल�ध सम� �माणको िव�षेण गरी स�य र 
त�यको िन�पण गरी �माणको आधारमा इ�साफ 
गनु�पन� ।" िस�ा�तसमेतका आधारमा यी �ितवादीको 
कसरुमा इ�कारी बयानलाई �माण �ा� मानी कसरुमा 
िनद�ष रहेछन् भ�न नसिकने ।

पीिडतको Vaginal swab मा वीय� तथा 
श�ुिकट र �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
ल�णह� पीिडतको शरीरमा देिखएको छैन भनी 
िलएको िजिकरतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदक �ितवादी 
प�रवित�त नाम स�ुबा गाउ ँतीन िव�� नेपाल सरकार 
भएको जबरज�ती करणी म�ुामा यस अदालतबाट 
ने.का.प. २०७४, अङ्क ५, िनण�य नं. ९८११ मा 
"पीिडतको शारी�रक परी�ण गराउँदा जबरज�ती 
करणीको वारदात �थािपत गन� आव�यक पन� 

�माणह� न� भई जाने अव�था रह�छ । यसका 
साथै पीिडतले �वयम ् आ�नो बेहोरा लेखाउँदा 
एव ं अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीले डर धाक 
देखाई वारदात घटाएको हो भनी लेखाएबाट 
य�तो अव�थामा ह�ने जबरज�ती करणीमा पीडक 
र पीिडतिबच सङ्घष� नै नभएको ह�दँा पीिडतको 
शरीरमा सङ्घष�को िच�ह� नदेिखन स�ने ह��छ । 
जबरज�ती करणीको अपराधमा योिनिभ� पु�षको 
वीय�लगायतका अ�य सबुद �माण फेला पन�को लािग 
वारदात घटे लग�ै पीिडतको शारी�रक परी�ण 
भएको ह�नुपद�छ । िनजको शरीरमा सङ्घष�को 
िच� नभएको र जबरज�ती करणी भएको कुनै 
�माण फेला नपरकेोले जबरज�ती करणी भएको 
होइन भनी मा�न निम�न े ।" भनी िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको प�र�े�यमा आ�नो संर�णमा रहेक� 
नाबािलकालाई ललाई फकाई तथा डर, �ास देखाई 
पटकपटक जबरज�ती करणी गरकैे कारण गभ�समेत 
रही यी �ितवादी र िनजको �ीमतीसमेत साथै धिुलखेल 
अ�पताल गई पीिडतलाई भना� गराई गभ�पतन गराएको 
त�य िमिसल संल�न कागजातह�बाट ��ट देिखन 
आउछँ । यी �ितवादीले वारदातको िदन पिन आ�नै 
घरमा सिुतरहेको अव�थामा राितको अ.ं२२:०० 
बजेको समयमा जबरज�ती करणी गरकेो र सो 
िमितभ�दा पिन अिघ पटकपटक जबरज�ती करणी 
गरी आएको कारण पीिडताको Hymen ruptured 
भई योिनबाट Fresh रगतसमेत बिगरहेको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट देिखन आएको छ । जबरज�ती 
करणीमा पीिडत नै घटनाको ��य� र म�ुय �माण ह�ने 
ह�दँा आ�नो सरं�णमा रहेक� आ�नी सहोदर मानिसक 
स�तलुन गमेुका भाइ र लाटी बहुारीक� छोरी तथा 
आ�नी भितजी यी नाबािलका पीिडत रामेछाप-८ लाई 
अमानवीय त�रकाले जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
तथा कसरु पीिडतको मौकाको कागज तथा बकप� 
एवं िनजको �वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतबाट ��ट 
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�पमा �थािपत भई पिु� भइरहेको अव�थामा अिभयोग 
दाबी पिु� ह�ने त�यगत �माणह�को अभावमा उ�च 
अदालत पाटनबाट स�ु फैसला केही उ�टी ह�ने गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा उ� दवुै फैसला 
बदर गरी स�ु अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
पनुरावेदन र बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादी िजतबहादरु बढुाथोक�लाई 
जबरज�ती करणीको ३(३) नं. अनसुार १० वष� 
कैद सजाय गरकेो स�ु अदालतको फैसला सदर 
गरी हाडनाता करणीको महलको २ नं. बमोिजम 
अिधकतम ६ वष� कैद गरकेो हदस�म यी �ितवादीको 
उमेरसमेतलाई �ि�गत गदा�  चक� पन� देिखदँा सो 
हदस�मको र जबरज�ती करणीको १० नं. बमोिजम 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.२,००,०००।- (दईु लाख 
�पैया)ँ �ितपूित� भराउने गरकेो फैसला आय �ोतको 
तलुनामा निमलेकोले सो हदस�म केही उ�टी गरी 
हाडनाता करणीको २ नं. अनसुार ४ (चार) वष� कैद 
र जबरज�ती करणीको १० नं. बमोिजम पीिडतले यी 
�ितवादीबाट �.१,००,०००।- (एक लाख �पैया)ँ 
समेत �ितपूित� भराई पाउने ठह�याई उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७४।३।२० मा भएको फैसला 
मनािसब नै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल फागनु ४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-१५७५, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. प�रवित�त नाम सातदोबाटो 
(ठ)

िमित २०७१।९।१४ गते राित बबुाले मेरो 
छाती मसुारी िपसाब फेन� ठाउ ँ र िदसा गन� ठाउमँा 
समेत आ�नो िलङ्ग घसुाउने �यास गरकेाले मैले 
िकन यसो गनु�भएको भ�दा त ँ मेरो छोरी होइनस् र 

कसैलाई भिनस् भने काटी िद�छु भनी गाली गरकेो 
साथै पनुः २०७१।९।१५ गतेको िबहान मेरो छाती 
मसुारी, अङ्गालोमा बेरी मेरो िपसाब फेन� ठाउमँा 
हात पसाउनेसमेतको काय� गरी जबरज�ती करणी 
गरकेोले कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने पीिडत प�रवित�त 
नाम सातदोबाटो (ट) को जाहेरी दरखा�त र सो 
बेहोरालाई समथ�न गन� गरी अदालतसम� बकप� 
रहेको, बाबाले छाती समाई िदसा गन� (मल�ार) मा 
वहाकँो स ुगन� हा�नभुयो भनी छोरीले बताएक� िथइन् 
भनी प�रवित�त नाम सातदोबाटो (ड) समेतले गरकेो 
घटना िववरण कागज र सो बकप�लाई समथ�न 
गन� गरी अदालतमा गरकेो बकप�समेतको आधार 
�माणलाई िव�ेषण गरी वादी नेपाल सरकारले 
जबरज�ती करणीको वारदातको प�्ुयाइकँो आधारको 
�पमा िलएको अव�था छ भने �ितवादीले अदालत 
तथा अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानमा 
छोरा छोरीको संर�क बनेको अव�थामा साथै सतुाउने 
गरकेो र छोरीको �यवहारले िनजलाई गालीस�म गरकेो 
त�यमा �वीकार गरी अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत 
प�रवित�त नाम सातदोबाटो (ट) लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो कसरुमा इ�कारी रहेको पाइ�छ तथा �ितवादीले 
योिनमा हात हालेको भनेर �हरीमा भनेक� िथइन्, 
पीिडत �ँदै मकहा ँ आएक� िथइन् भनेर भनेको ह� ँ र 
पीिडत तीन िदनस�म मेरो घरमा बसेक� ह�दँा िनजको 
ममीलाई फोन गरी बोलाएकोस�म हो भनी वादी नेपाल 
सरकारको सा�ी घटना िववरण कागज गन� क�पना 
नेपालीले अदालतसम� बकप�, पीिडतको �वा��य 
परी�ण �रपोट�मा पीिडतको �वा��य अव�था सामा�य 
रहेको, शरीरमा कुनै िकिसमको चोट पटक नरहेको तथा 
क�याजालीसमेत �याितएको नदिेखएको एवम् सोही 
बेहोरालाई समथ�न गन� गरी िवशेष�ले अदालतमा गरकेो 
बकप� र शरीरमा कुनै �कारको घा चोटह� पाइएन, 
िलङ्गको टु�पोको छाला खइुिलएको पाइएन, िलङ्गमा 
वीय� लागेको वा िभ�ी कपडामा वीय�को दाग लागेको 
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पाइएन, जाचँको �ममा घाउ चोटह� दाग िचथो�रएको 
र कोत�रएको दागह� नपाइएको भ�ने �ितवादीको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन एव ंसोही बेहोरालाई समथ�न 
गन� गरी िवशेष�ले अदालतमा गरकेो बकप�समेतको 
आधारमा पीिडतलाई �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भ�ने अव�था देिखन नआउने ।

सव��थम उ�च अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ? भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा�, जबरज�ती करणी र जबरज�ती करणी उ�ोगको 
अपराधिबचमा िभ�नता हेनु�पन� ह��छ । मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको १ नं. बमोिजम कसैले कुनै 
मिहलालाई िनजको म�जरुी निलई करणी गरमेा सो� 
वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जरुी 
िलई वा निलई करणी गरेमा िनजले जबरज�ती करणी 
गरकेो ठहछ�  भ�ने �यव�था रहेको छ भने जबरज�ती 
करणी गन� उ�ोगलाई �चिलत कानूनले के क�तो 
काय�लाई जबरज�ती करणी गन� उ�ोग मा�ने भनी 
�प� �पमा प�रभाषा गरकेो अव�था छैन । य�तो 
अव�थामा उ�ोगलाई सामा�य अथ�मा ब�ुदा कुनै 
आपरािधक काय� गन�तफ�  लि�त �ारि�भक काय� 
जुन काय� स�प�नताको निजक पुगरे पिन स�प�न 
भएको भने ह�दैँन र जसको कारक त�वको �पमा 
कता�को ि�याकलाप, पीिडत प�को �ितरोध 
तथा बा� त�वको उपि�थितलगायत रहने गद�छ 
�यसलाई उ�ोगको �पमा �हण गनु�पन� ह��छ । 
अपराध गनु�भ�दा अगािड अपराधीले अपराध गन� 
िवचार (intention) राखेको ह��छ । अपराध गन� िवचार 
ग�रसकेपिछ अपराध गन� तयारी (Preparation) 
गद�छ, तयारीको चरण पार गरपेिछ उ�ोग (attempt) 
गद�छ र उ�ोगले पूण�ता पाएपिछ अपराध ह��छ । अक� 
श�दमा उ�ोग कुनै आपरािधक मनोवृि�को अशं पूरा 
गन� िसलिसलामा गरकेो काय� हो, जो तयारीभ�दा 
ठुलो ह��छ तथािप पूरा भने भइसकेको ह�दैँन । जसमा 
अपराध पूरा गन�बाहके सबै त�व िव�मान रहने । 

पीिडतले �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भ�दैमा मा� जबरज�ती करणी ठहर 
ह�न स�ने अव�था ह�दँैन । सो कुरा िमिसल सलं�न 
�वत�� सबदु �माणबाट त�यगत �पमा पिु� ह�न स�न ु
पद�छ । जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतको कागज 
बेहोरा सबदुको �पमा रहने भए तापिन अकाट्य 
�माणको �पमा भने िलन िम�ने अव�था ह�दँैन । 
�य�तो बकप�मा उ�लेख भएका कुराह� िव�सनीय 
पिन देिखनपुन� ह��छ । �य�तै ��ततु म�ुामा �ितवादीले 
अदालत तथा अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयानमा छोरा छोरीको सरं�क बनेको अव�थामा 
साथै सतुाउने गरकेो र छोरीको �यवहारले िनजलाई 
गालीस�म गरकेो त�यमा �वीकार गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम पीिडत प�रवित�त नाम सातदोबाटो 
(ट) लाई जबरज�ती करणी गरकेो कसरुमा इ�कारी 
रहेको पाइ�छ तथा �ितवादीले योिनमा हात हालेको 
भनेर �हरीमा भनेक� िथइन्, पीिडत �ँदै मकहा ँ
आएक� िथइन् भनेर भनेको ह� ँर पीिडत तीन िदनस�म 
मेरो घरमा बसेको ह�दँा िनजको ममीलाई फोन गरी 
बोलाएकोस�म हो भनी वादी नेपाल सरकारको 
सा�ी घटना िववरण कागज गन� क�पना नेपालीले 
अदालतसम� बकप�, पीिडतको �वा��य परी�ण 
�रपोट�मा पीिडतको �वा��य अव�था सामा�य रहेको, 
शरीरमा कुनै िकिसमको चोट पटक नरहेको तथा 
क�याजालीसमेत �याितएको नदेिखएको एव ं सोही 
बेहोरालाई समथ�न गन� गरी िवशेष�ले अदालतमा 
गरकेो बकप� र शरीरमा कुनै �कारको घा चोटह� 
पाइएन, िलङ्गको टु�पोको छाला खइुिलएको पाइएन, 
िलङ्गमा वीय� लागेको वा िभ�ी कपडामा वीय�को दाग 
लागेको पाइएन, जाचँको �ममा घाउ चोटह� दाग 
िचथो�रएको र कोत�रएको दागह� नपाइएको भ�ने 
�ितवादीको �वा��य परी�ण �ितवेदन एवम् सोही 
बेहोरालाई समथ�न गन� गरी िवशेष�ले अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतको आधार �माणसमेतबाट 
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पीिडतलाई �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
होइन भ�ने त�य �थािपत भएको अव�थामा पीिडत 
तथा घटना िववरण कागज गन� िनजको आमाले 
गरकेो बकप�लाई मा� आधार मानेर �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणी ज�तो जघ�य अपराधमा सजाय 
गनु�  कदािप �यायोिचत नह�ने र �ितवादीले सगैँ 
सतेुक� पीिडत छोरीलाई सतेुको अव�थामा छातीमा 
समाउने, लगाएको कपडा खोली योिनको भागमा 
तथा मल�ारमा िलङ्ग �वेश गराउने �यास गरकेो 
भ�ने जाहेरी बेहोरा तथा पीिडतले अदालतसम� 
गरकेो बकप�, मौकामा कागज गन� �ितवादीको छोरा 
िसमन नेपालीले मौकामा तथा अदालतमा बकप� 
गदा� बबुाले बिहनीउपर गरकेो ि�याकलापको बारमेा 
उजागर गरकेो अव�था छ भने �ितवादीले मौका तथा 
अदालतसम� गरकेो बयानसमेतमा दाबीबमोिजमको 
कसरु नगरकेो भनी इ�कार गर ेतापिन पीिडत छोरीसगैँ 
एकै ओछ् यानमा स�ुने गरकेो त�यलाई �वीकार गरकेो 
देिखदँा जबरज�ती करणीको काय� पूरा भएको मा�न 
नसिकने अव�था दिेखएन तर जबरज�ती करणी गन� 
उ�ोगस�म गरकेो भ�ने मािथ उि�लिखत त�य एव ं
�माणह�बाट मालाकार �पमा पिु� भइरहेको ह�दँा 
�ितवादी सातदोबाटो (ट) लाई जबरज�ती करणी गन� 
उ�ोग ठहर गरी सजाय गरकेो उ�च अदालत पाटनको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

अब पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
�ितवादी सातदोबाटो (ट) लाई स�ु अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम हाडनातातफ�  थप सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने िजिकरको स�ब�धमा िवचार गदा�, आफूले 
ज�माएको छोरीलाई करणी गन�लाई १० वष� कैद 
गनु�पछ� भ�न ेहाडानाता करणीको महलको १ न.ं को 
�यव�था रहकेो र हाडनाताक� �वा�नी मािनसको 
जबरज�ती करणी गरमेा यस महलबमोिजम ह�न े
सजायमा हाडनाता करणी गन�को महलमा लेिखएको 
सजायसमेत थपी सजाय ह��छ भ�ने जबरज�ती 

करणीको महलको २ नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
पीिडत छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
�ितवादीउपर थप सजाय माग गरकेो अव�थामा 
जबरज�ती करणीको महलको २ न.ं मा उि�लिखत 
"जबरज�ती करणी गरमेा" भ�ने श�दावलीबाट 
सो नं. बमोिजम थप सजाय ह�नको लािग हाडनाताक� 
�वा�नी मािनसउपर जबरज�ती करणीको वारदात नै 
�थािपत ह�नपुन� भनी सामा�य अथ�मा बोध गन� सिकने 
ह��छ र जबरज�ती करणी गन� उ�ोगको वारदातसमेत 
हाडनातातफ� को सजाय थप ह�ने भए िवधाियकाले 
"जबरज�ती करणी गरमेा" भ�ने श�दावली �योग 
गनु�पन� अव�था िथएन साथै ��ततु म�ुामा जबरज�ती 
करणीको वारदात �थािपत भएको अव�थासमेत 
छैन । यसैगरी नेपालको सिंवधान र फौजदारी 
�यायको सामा�य िस�ा�तअनसुार "कानूनबमोिजम 
बाहके सजाय नह�न"े अथा�त ् त�काल �चिलत 
कानूनले सजाय नह�ने कुनै काम गरबेापत कुनै �यि� 
सजायको भागी ह�ने छैन एव ं कुनै पिन �यि�लाई 
कसुर गदा�को अव�थामा �चिलत कानूनमा 
तोिकएभ�दा बढी सजाय िदइने छैन भ�ने िस�ा�त 
रहेकोमा �ितवादीलाई िनजले नगरकेो कसरु अथा�त् 
जबरज�ती करणीमा सजाय गदा� कानूनशा�ीय 
मा�यतािवपरीत ह�न जा�छ । जबरज�ती करणी भएको 
हकमा मा� हाडनातातफ� को सजाय थप ह�ने स�दभ�मा 
��ततु म�ुामा �ितवादीले गरकेो कसरु जबरज�ती 
करणी उ�ोग ठहर भएकोले हाडानातातफ�  सजाय थप 
गदा� कानून, �यायको मूल उ�े�य, मम� तथा कानूनी 
िस�ा�तको िव�� ह�ने ह�दँा यसमा थप िववेचना गनु�पन� 
अव�था नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत त�यगत आधार र 
कारणसमेतबाट यी �ितवादी सातदोबाटो (ठ) लाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम जबरज�ती करणी उ�ोगमा 
जबरज�ती करणीको महलको ३(२) ले ह�ने सजाय 
तथा सोही महलको २ नं. बमोिजम हाडनाता करणीको 
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उ�ोगसमेत गरी ९ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई भएको 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(२) नं. ले ह�ने 
सजायमा ऐ. ५ नं. ले कैद वष� ४ मा� सजाय गन� गरी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७३।०७।०९ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिद�ा नेपाल 
क��यटुर : अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७६ साल माघ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-०६११, ०७६-CR-
००५८, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. ठुलो भाइ 
भ�ने ल�मण िव.क., ठुलो भाइ भ�ने ल�मण िव.क. िव. 
नेपाल सरकार

��ततु म�ुाको िमिसल संल�न कागजात हेदा�, 
िमित २०७१।१।१५ मा मतृक तथा �ितवादी दवैुले 
मादक पदाथ� सेवन गरी घरमा रहेको क�पो� मल 
बारीमा प�ुयाई घरमा माटो �याउने �ममा िनजह�िबच 
वादिववाद भई �ितवादी ठुलो भाइ भ�ने ल�मण िव.क.ले 
ढुङ्गा िटपी िनज मतृक आले भ�ने अजय िघिसङलाई 
�हार गरकेोमा सोही चोटको कारण अजय िघिसङको 
म�ृय ु भएको ह�दँा िनज िवप�ीलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी दरखा�त र उनीह�िबच 
पिहला कुनै �रसइवी िथएन, वारदात�थलमै उठेको 
�रसको कारण यो घटना भएको हो भ�ने जाहेरवालाले 
अदालतसम� गरकेो बकप�, �ितवादीले मतृकलाई 
�हार गरकेो ढुङ्गा वारदात�थलमा बरामद भएको 
भ�ने घटना�थलको चार िक�लासिहतको िववरण, 
�ितवादीले म र मतृक िज�कँदा िज�कँदै हात 
हालाहालसमेत भई मैले वारदात�थलमा रहेको 
ढुङ्गाले हा�दा िनजको कोखामा लागेर केही समयपिछ 
िनजको म�ृय ु भएको हो भने मैले �रसइवी तथा मान� 
िनयतले उ� घटना नघटाएको ह�दँा मलाई कम सजाय 

होस् भ�ने �ितवादी ठुलो भाइ भ�ने ल�मण िव.क.ले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा सोही बयानलाई पिु� गन� 
गरी अदालतसम� गरकेो बयान, �ितवादी ठुलो भाइ 
भ�ने ल�मण िव.क.ले अजय िघिसङलाई ढुङ्गाले 
�हार गरी कत��य गरी मार ेमराएको ह�दँा �ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भनी मौकामा बिुझएका 
लालिसंह तामाङसमेतले गरकेो घटना िववरण कागज 
भए तापिन िनजले अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीले 
ढुङ्गाले हानेको भ�ने सनेुको ह�,ँ पटकपटक ढुङ्गाले 
हानेको होइन, �याल �यालमा ढुङ्गाले हानेको हो र 
माछु�  भनेर हानेको होइन भनी गरकेो बकप� तथा मतृक 
अजय िघिसङको Cause of death was blunt 
force injury to the abdomen भ�ने बेहोराको शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतका कागजातह�का आधारमा 
मतृक अजय िघिसङको म�ृय ु �ितवादीले हानेको 
ढुङ्गाको चोटको कारण भएको देिखन आउने ।

अब त�कालीन पनुरावेदन आदालतले 
गरकेो फैसलाको स�दभ�मा िवचार गदा�, फौजदारी 
अपराध ह�नको लािग आपरािधक काय� (actus reus) 
र आपरािधक मनसाय (mens rea) ह�न ु पद�छ । 
आपरािधक काय�मा आपरािधक मनसाय (mens 
rea) को कुन �कृितको िव�मानता रहेको छ भ�ने 
कुरा सजाय िनधा�रणमा मह�वपूण� ह��छ । मानिसक 
त�वको �व�पको आधारमा नै अपराधको गा�भीय� 
मापन गरी दािय�व वहन गराउने ग�र�छ । यस म�ुामा 
�ितवादीले �हार गरकेो ढुङ्गाको चोटबाट मतृकको 
म�ृय ुभएकोले �ितवादीबाट ��य��पमा आपरािधक 
काय� भएको �प� छ र िनजको काय�लाई अ�यथा भ�न 
सिकने अव�था छैन तर िनजको काय�मा आपरािधक 
मनसाय िथयो िथएन भ�ने कुराको िन�य�ल गनु�  नै यस 
म�ुामा म�ुय कडीको �पमा िलइन ुपद�छ । त�कालीन 
पनुरावेदन अदालतले �ितवादी ठुलो भाइ भ�ने 
ल�मण िव.क.लाई �यानस�ब�धी महलको १४ नं. को 
कसरु कायम गरी १० वष� कैद सजाय गन� गरी भएको 
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का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भनी गरकेो फैसला िमलेको छ 
वा छैन भ�ने िन�य�लसमेत यसै कडीमा रहेर ग�रनपुन� 
देिख�छ । आवेश�े�रत ह�या �ितवादीले आफूले 
आफैँलाई िनय��ण गन� नसक� उ�ेिजत भई आ�नो 
कत��यबाट ह�ने प�रणामको �यालै नगरी पीिडतउपर 
आ�मण गदा� �यो आ�मणको कारणबाट पीिडतको 
म�ृय ुभएको अव�था हो । वारदात�थलमै रहेको बा.७ 
च ५९८८ को चालक धनराज लामाले मौकामा घटना 
िववरण कागज गदा� िनज गाडीमा बिसरहेको अव�थामा 
गाडी पछािड भइुमँा सा�ो िचजव�त ु �यािँकएको 
ज�तो आवाज आएकोले के भयो भनी पछािड हेदा� 
मतृक अजय िघिसङ भइुमँा अचेत भई लडेको देखी 
होह�ला गदा�  जाहेरवाला �थानीय मािनसह�को 
सहयोगमा मतृकलाई उठाई जाहेरवालाको घरमा 
लगेको, जाहेरवालाले जाहेरीमा तथा अदालतमा 
बकप� गदा�  �ितवादीले एकपटक ढुङ्गाले मतृकलाई 
�हार गरकेो हो भ�ने बेहोरा, �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� तथा अदालतमा बयान गदा� मतृकले 
गाली गलौज र ला�ीले हानेको कारण �ितवादीले 
समेत ढुङ्गाले एकपटक हानेको हो भनी गरकेो बयान 
तथा मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा Cause of 
death was blunt force injury to the abdomen 
र बािहरी शरीरको परी�णमा Abrasions are 
over the medial aspect of the right wrist, 
the knuckle of the 3rd right finger, dorsal 
aspect of the left hand and lateral aspect 
of the left elbow भिनएको र अ�य कहीकँतै केही 
चोट छैन भ�ने परी�ण �ितवेदनको आधारसमेतबाट 
मतृकलाई �ितवादीले �यानै मान� िनयतले ढुङ्गाले 
�हार नगरकेो, �ितवादीले मतृकलाई पटकपटक 
चोट �हार नगरकेो वा चोटमािथ चोट छोडेको 
अव�था नभएको, कुनै साङ्घाितक वा जोिखमी 
हितयारको �योग गरी ह�या नगरकेो, मान�स�मको 

पूव�इवी तथा योजना भएको नभई �ितवादी त�काल 
आवेगमा आई उठेको �रसका कारण वारदात�थलमा 
रहेको ढुङ्गा िटपी एक पटक हा�दा कोखो ज�तो 
सवंेदनशील ठाउमँा लागी सोही चोटको कारण 
मतृकको म�ृय ुभएको हो भ�ने कुरालाई अ�यथा मा�न 
सिकएन । �ितवादीले �हार गरेको चोटबाट मतृकको 
म�ृय ुभएकोले �ितवादीबाट ��य��पमा आपरािधक 
काय� भएको �प� छ र आवेश�े�रत ह�याको �सङ्गमा 
त�काल उठेको �रसको आवेगमा कुनै �िति�या�मक 
काय� गदा� मािनसको म�ृय ुभएको अव�था ह��छ, साथै 
मतृकले गरकेो कुनै काय�को प�रणाम�व�प अिभय�ु 
त�काल आवेगमा आई कसरुज�य काय� गन� पगेुको 
अव�था देिखन ुआवेश�े�रत ह�या ठहर ह�नका लािग 
आव�यक कारण ह�न् । �ितवादीको कसरु मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. ले विण�त 
गरकेो अपराधको �कृितिभ�को कसरु देिखइरहेको र 
कुनै �यि�लाई मान� गरी पूव��रसइवीका साथ योजना 
नबनाएको वारदातलाई �यानस�ब�धीको १३ नं. �ारा 
प�रभािषत ग�रएको िनयतवश वा मनसायपूव�क ग�रएको 
ह�याको स�ंा िदन िम�ने नभई �यानस�ब�धीको १४ 
नं. अ�तग�तको वारदात �प� ह�ने ह�दँा �ितवादी ठुलो 
भाइ भ�ने ल�मण िव.क.ले �यानै मान� मनसायले 
िनयतवश काय� गरकेो भ�ने �माणबाट पिु� ह�न नसकेको 
तथा फौजदारी कानूनको साम�य िस�ा�तअनसुार 
आवेशम आई गरकेो ह�यालाई अ�यथा सजाय गनु�  
�यायोिचत नदेिखदँा �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. को कसरु कायम नगरी ऐ. ऐन 
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु कायम गरी फैसला 
इ�साफको रोहमा अ�यथा नभई िमलेकै देिखयो । 
त�कालीन पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न सिकने अव�था नरहेकोले वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने भएकाले थप िववेचना 
ग�ररहन ुनपन� ।

यसैगरी �ितवादी ठुलो भाइ भ�ने ल�मण 



63

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, भदौ - २

िव.क. को पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा �यान 
िलने इबीलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले 
गरकेो कत��यले मािनस मला� भ�ने ज�तो नदेिखएको 
कुनै काम गदा� �यसै�ारा केही भई कुनै मािनस 
मन� गएको भिवत�य ठहछ� भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �ितवादी / पुनरावेदकको पुरावेदन 
िजिकरअनुसार भिवत�य ठहन�, �यान िलने इबीलाग 
वा मनसाय नभएको मा� होइन �ितवादीले गरकेो 
काय�बाट पीिडत मला� ज�तो पिन देिखन ुह�दैँन अथा�त ् 
गरकेो काय� र िन�केको प�रणामिबच तादा��यता 
देिख�छ र सोको जानकारी (knowledge) भई 
काय� गरकेो छ भने �यसलाई भिवत�य मा�न 
िम�दैन । भिवत�य हो वा होइन भ�नेमा कारण र 
प�रणामको के क�तो स�ब�ध छ सो ह�ेरनुपन� 
ह��छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीको काय�बाट मतृकको 
�यान गएको कुरामा िववाद छैन र �ितवादीले 
वारदात�थलमा भएको ढुङ्गाले मतृकलाई चोट 
प�ुयाउने उ�े�यले �हार गरकेो तथा िनज �ितवादीले 
अदालत र अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
मतृकलाई िठक पानु�पछ�  भनी उ� घटना�थलनिजक 
रहेको ढुङ्गाले िनज मतृकलाई �हार गदा� मतृकको 
दाया ँ कोखामा लागी सडक ख�डमा ढलेको भ�ने 
बेहोरासमेतले िनज �ितवादीलाई त�काल �रस 
उठी मतृकलाई ढुङ्गाले �हार गदा� मतृकको म�ृय ु
भएकोले �ितवादीको काय� भिवत�य हो भ�न सिकने 
अव�था देिखदँैन । त�कालीन पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई सदर कायम ह�ने भनी मािथ �करण 
�करणमा विण�त आधार कारणसमेतबाट �ितवादीको 
काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. 
बमोिजम भिवत�य कायम ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी 
ठुलो भाइ भ�ने ल�मण िव.क.को पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब देिखन नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणह�बाट 

�ितवादी ठुलो भाइ भ�ने ल�मण िव.क लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. को कसरु 
कायम गरी १०(दश) वष� कैद सजाय गन� गरी भएको 
स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७२।१२।१८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिद�ा नेपाल 
क��यटुर : अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७६ साल माघ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७७-WH-०३५९, ब�दी��य�ीकरण, 
प�रवित�त नाम तुङ्गेछा ‘एस’  िव. भोजपुर िज�ला 
अदालतसमेत

हाल कोरोना भाइरसको महामारीले 
ज�माएको िवपदक्ो प�रि�थितका स�दभ�मा यस 
अदालतको िमित २०७६।१२।०७ को पूण� बैठकको 
िनण�यनसुार यस अदालतबाट �ेस िव�ि�त जारी 
भएप�ात् उ� बैठकको िनण�यका आधारमा ��ततु 
िनवेदन दता� भएको अव�था रहेको देिख�छ । 
वत�मान समयमा कोरोना भाइरसको महामारीले देश 
नै ब�दाब�दी (Lockdown) को अव�थामा रहेको र 
मूलतः ब�दाब�दीको उ�े�य सामािजक एवम् शारी�रक 
दरुी कायम गरी नाग�रकह�लाई सो महामारीबाट 
बचाउने नै ह�ने । 

िनवेदकउपर भएको सजायको मा�ालाई हेदा� 
िनजलाई ज�मा कैद ६ वष� ६ मिहना भएकोमा िनवेदक 
िमित २०७७।१०।१० मा छुटी जाने भएकोमा िनजले 
अिधकांश कैद सजाय भ�ुान ग�रसकेको त�य िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट देिख�छ । िनवेदक नाबालक 
भएको अव�था र हाल सम� िव� नै कोरोनाको 
महामारीको चपेटामा परकेो ि�थितमा हा�ो िसङ्गो देश 
नै ब�दाब�दी (Lockdown) को अव�थाबाट गिु�रहेको 
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र बालसधुार गहृमा रहेका बालबािलकाह�को पिन 
अ�य नाग�रकसरह जीवनको र�ा, �वा��यको सरु�ा 
तथा सङ्�ामक रोगह�बाट ितनीह�लाई सरुि�त 
रा�नपुन� दािय�व रा�य �वयम् को ह�न आउने । 

िनवेदक नाम प�रवित�त तङ्ुगेछा ‘एस’ 
बालसधुार गहृ, सानोिठमी, भ�परुमा थुनामा 
रहेको र उ� बालसधुार गहृमा �मताभ�दा बढी 
बालबािलकाह� रहेको भ�ने त�य बहस बुदँाह�बाट 
देिखन आएको छ । कोिभड-१९ को महामारीका 
कारण अिहले पूर ै देश नै ब�दाब�दी (Lockdown) 
बाट गिु�एको अव�थामा िभडभाड कम गद� शारी�रक 
दरुी कायम गरी कोरोना सङ्�मणको जोिखमबाट 
संर�णको लािग बालसधुार गहृ, सानोिठमी भ�परुमा 
�वा��य सरु�ाको उपयोिगतालाई �यानमा राखी 
मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत �ि�गत गरी आदेश 
गनु�पन�मा सोतफ�  िवचार नै नगरी भोजपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।०९।०८ मा यी िनवेदक 
�ितवादी प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा ‘एस’ लाई ग�भीर 
�कृितको कसरु ठहर भई सजायसमेत िनधा�रण 
भएकोले यी िनवेदक �ितवादी ठहर भएको सजाय 
भ�ुानको लािग बालसधुार गहृमा बिसरहेको दिेखदँा 
म�ुाको गा�भीय�, यी �ितवादीले गरकेो कसरुसमेतलाई 
म�यनजर गरी हेदा�  हाल िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम यी िनवेदकलाई अिभभावकको िज�मा 
लगाई पठाउन िम�ने अव�था दिेखएन भनी भोजपरु 
िज�ला अदालतले िमित २०७६।१२।२८ मा गरकेो 
आदेशलाई सदर गन� गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, 
धनकुटा इजलासको िमित २०७७।०१।१४ मा भएको 
आदेश िमलेको देिखन नआउने । 

यस प�रि�थितमा िनवेदक बालसधुार गहृ, 
भ�परुमा रहेको र सो बालसधुार गहृमा �मताभ�दा 
बढी बालबािलकाह� रहेको भ�ने त�यसमेत �थािपत 
ह�न आएको छ । िनवेदकको िनवेदनमा उि�लिखत 
वत�मान िवषम प�रि�थितलाई म�यनजर गदा�  ब�दाब�दी 

(Lockdown) मा िभडभाड कम गद� शारी�रक दरुी 
कायम गरी बालसधुार गहृमा रहने बालबािलकालाई 
पिन कोरोना भाइरसको सङ्�मणको जोिखमबाट 
बचाउन ितनीह�को संर�णको लािग उनीह�लाई 
आव�यक पन� �वा��य सरु�ाको उपयोिगतालाई 
�यानमा राखी मानवीय सवंेदनशीलतालाई समेत 
�ि�गत गदा� �य�ता बालबािलकाको समेत �यूनतम् 
मानवीय �यवहार गनु�पन� देिखएबाट यी �रट िनवेदकका 
हकमा उपय�ु आदेश जारी गनु�पन� देिखन आउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादी नाबालकलाई अदालतको फैसलाले 
तोिकएको ६ वष� ६ मिहना कैदम�ये अिधकांश कैद 
भ�ुान गरी अब केवल ७ मिहना मा� बाकँ� रहेको र 
साथै वत�मान समयमा आकि�मक�पमा पन� आएको 
कोरोना भाइरसको महामारीले िवषम प�रि�थित 
िसज�ना गन� स�ने नकारा�मक असरह�लाई 
िवचार नै नगरी भोजपरु िज�ला अदालतले िमित 
२०७६।१२।२८ मा गरकेो आदेशलाई सदर गन� 
गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको 
िमित २०७७।०१।१४ को आदशे िमलेको नदेिखदँा 
बदर ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई जबरज�ती 
करणीस�ब�धी बालिब�याइ ँ कसरुमा सजाय भई 
िमित २०७१।०४।११ देिख िमित २०७७।१०।१० 
स�मको कैद सजाय भएकोमा िनजको कैद सजायम�ये 
अिधकांश समय �यतीत गरी अब केही मिहना मा� 
बाकँ� रहेको देिखदँा िनजलाई हाल अिभभावकको 
िज�मा लगाउदँा पिन �यायको मकसद पूरा ह�ने ह�दँा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५)
(घ) मा केि��त रहेर बाकँ� कैद पिछ असलु गन� वा 
नगन� गरी पनुः यी िनवेदक प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा ‘एस’ 
हकमा आदशे गनु�  भनी भोजपरु िज�ला अदालतको 
नाममा यो आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
इित संवत् २०७७ साल जेठ १४ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं१६

मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७३-CR-१६९३, ०७५-CR-
०१३६, साधारण चोरी, ितथ�बहादरु तामाङ (शेपा�) 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. िडलबहादरु 
��बासमेत

�ितवादी ितथ�बहादरु तामाङको अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदन परकेोमा 
िनजको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� िनज 
�ितवादीले अदालतसम� आरोिपत कसरुमा इ�कारी 
बयान गर ेतापिन िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान, सह�ितवादीह�ले अदालतसम� गरकेो 
बयानसमेतबाट िनज �ितवादी ितथ�बहादरु तामाङले 
चोरीको कसरुका स�पूण� चरणह�मा र चोरीको 
योजनामा संल�न रहेको भनी सह�ितवादीह�ले 
समेत चोरीको कसरुमा िनजउपर पोल गरकेो अव�था 
देिख�छ । सतवुा जरा बेचेप�ात् को रकम 
�.७,५०,०००।– �ितवादीबाट बरामदसमेत भएको 
देिख�छ । सो बरामद भएको रकम �ितवादीलाई 
िनजको फुपूले िदएको भ�ने िजिकर स�माण िनजले 
पिु� गन� सकेको पिन देिखदँैन । काठमाड� मनोहरा-
१२ ि�थत रामबहादरु रो�काको घरमा रहेको �ितवादी 
ितथ�बहादरु तामाङको कोठाबाट ९९३ के.जी. 
जिडबटुी सतवुा जरा बरामद भएको भ�ने खानतलासी 
बरामद मचु�ुकाबाट िनज �ितवादी चोरीको कसरुमा 
संल�न रहेको भ�ने दिेखयो । यसका साथै चोरीको 
सामानसमेत �ितवादीकै कोठाबाट बरामद भएको 
अव�था ह�दँा िव�ासयो�य, िववादरिहत र शंकारिहत 
�माणको अभावमा �ितवादी ितथ�बहादरु तामाङको 
पनुरावेदन िजिकरलाई साचँो मा�न िमलेन । �यसैले 
िनज �ितवादी ितथ�बहादरु तामाङलाई आरोिपत 
कसरुमा सजाय गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट 

भएको फैसला िनजको हकमा अ�यथा नदेिखने ।
�ितवादी िडलबहादरु ��बालाई आरोिपत 

कसरुबाट सफाइ िदएउपर वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन परकेोमा सोतफ�  िवचार गदा� �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� बयान गदा� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो दिेख�छ । 
चोरीको वारदातमा िनज �ितवादीको संल�नता रहेको 
भ�ने व�तिुन� �माण वादी प�ले पेस गन� सकेको 
िमिसलबाट देिखदैँन । �यसैगरी यी �ितवादीको 
साथबाट चोरी भएको भिनएको व�त ुतथा नगदसमेत 
बरामद भएको अव�था रहेको पाइदैँन । साथै चोरीका 
सतवुा जरा ओसारपसारमा �ितवादीको संल�नता 
रहेको, िबना अनमुित जाहेरवालाह�बाट सो सामान 
िलएर गएको र सो सतवुा जराबाट जाहेरवालाह�लाई 
वि�चत पान� मनसायले यी �ितवादीले के कित काम 
योजना र तयारी गरकेो हो ? सोसमेत वादी प�ले 
�प�सगँ खलुाउन नसकेको अव�थामा सह�ितवादी 
ितथ�बहादरु तामाङसगँ केवल सगैँ िहडेँको भ�ने 
आधारमा मा� िबना �माण यी �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम कसरुदार ठहराउदँा �यायोिचत ह�ने 
देिखदँनै । �यसकारण िनजको हकमा आरोिपत कसरु 
�मािणत ह�ने ठोस एवं व�तिुन�, शंकारिहत िव�सनीय 
�माणको अभाव दिेखदँा �ितवादी िडलबहादरु 
��बालाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको उ�च अदालत पाटनको फैसला िनजको हकमा 
मनुािसब नै देिखने ।

बरामद भएको सतवुा जराको मू�य �ित 
के.जी. � ३५००।– देिख �.११०००।– पन� भनी 
वन�पित िवभागको प� बेहोराबाट उ�लेख भई आएको 
देिखएको ह�दँा उ�च अदालत पाटनले िबगो कायम गदा� 
�यूनतम मू�य कायम गरी िबगोको िनधा�रण गरकेो ह�दँा 
सो फैसला निमलेकोले अिधकतम मू�यको आधारमा 
िबगो कायम ग�रपाउ ँ भनी वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� वन�पित िवभागको 
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प� बेहोराको आधारमा नै �ित के.जी. �यूनतम मू�य 
�.३५००।– कायम गरी ज�मा िबगोको मा�ा गणना गन� 
गरी फैसला भएको अव�था ह�दँा वादी प�को पनुरावेदन 
िजिकर पिु� गन� व�तिुन� आधार र �माणको अभावमा 
सो कायम भएको िबगो मू�यलाई अ�यथा भ�नपुन� 
देिखदँैन । चोरी भयो भिनएको व�तकुो अिधकतम 
मू�य नै कायम ह�नपन� वा�तिवक र व�तिुन� आधार 
एवं कारण अिभयोजन प�बाट ��ततु ह�न सकेको 
पाइदँैन । अक� कुरा बरामद सामान कारणीले बझुी 
िलइसकेको अव�था पिन एकातफ�  िवचारणीय 
देिख�छ । �यसकारण वन�पित िवभागको प�ले 
सतुवा जरा �ित के.जी. मू�य �.३५,००/- देिख 
�.११,०००/- स�म पन� भनी उ�लेख भई आएको 
र अिधकतम मू�य कायम गनु�पन� व�तिुन� आधार 
��ततु ह�न नसकेको अव�था ह�दँा �ित के.जी. 
सतुवाको ह�ने �.३,५००/- का दरले ९३३ 
के.जी. सतवुाको �.३२,६५,५००/- र बरामद 
�.७,५०,०००/- (सात लाख पचास हजार) गरी ह�ने 
िबगो �.४०,१५,५००/- (चािलस लाख प�� हजार 
पाचँ सय) स�म िबगोको धनमाल �ितवादीह�ले चोरी 
गरकेो दिेखई �ितवादीह� नोबु�  भ�ने पासङ तामाङ, 
प�ृवी भ�ने ितथ�बहादरु तामाङ (शेपा�) र वाङ्गेल 
भ�ने साङ्गेल शेपा�लाई जनही �.४०,१५,५००/- 
(चािलस लाख प�� हजार पाचँ सय) ज�रवाना ह�ने र 
जनही १(एक) मिहना कैद ह�ने भनी भएको स�ु फैसला 
िमलेकै देिखएको भनी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला मनुािसब नै दिेखयो । तसथ�, अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी ितथ�बहादरु 
तामाङको पनुरावेदन िजिकर र �ितवादी िडलबहादरु 
��बालाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
र अिधकतम मू�यको आधारमा िबगो कायम गरी सोही 
िबगोबमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला िबगोको हकस�म केही उ�टी गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।१२।१५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �काशद� भ�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१७

मा.�या.�ी बमकुमार ��ेठ र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७२-CR-०३२१, ०७३-CR-०६७७, 
०७६०, ०१७५, कत��य �यान, ई��बहादरु रामजाली 
मगर िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. ई��बहादरु 
रामजाली मगरसमेत, गोमा पलुामी िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. िदपक सनुारसमेत

�ितवादीह�को मौकाको अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान र �ितवादी दीपक सनुार 
तथा पूण�बहादरु सनुारको अदालत तथा अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान बेहोराबाट �ितवादी िदपक 
सनुारले मतृक राजन बढुाको टाउकोमा हथौडाले �हार 
गरकेोमा िनज ढलेपिछ अ�य �ितवादीह� दगुा�द� 
िगरी, इ��बहादरु रामजाली मगर र पूण�बहादरु सनुारको 
सहयोग एवम् सम�वयमा िनज मतृक राजन बढुाको 
म�ृय ुह�न गएको पिु� ह�न आउने ।

उि�लिखत �ितवादीह�म�ये �ितवादी 
इ��बहादरु रामजाली मगरले मतृक राजन बढुालाई 
receive गरी िलएर जादैँ गरकेो अव�थामा जङ्गलको 
बाटोमा ढुकेर बसेका �ितवादीह� िदपक सनुार, 
दगुा�द� िगरी र पूण�बहादरु सनुारम�ये िदपक सनुारले 
मतृकको टाउकोमा पछािडबाट �हार गरकेो, मतृक 
ढलेपिछ इ��बहादरु रामजाली मगरले मतृकको ख�ुा 
समाएका, दगुा�द� िगरी र पूण�बहादरु सनुारले मतृकको 
हात समाएको तथा िनज छटपटाउन छोडेपिछ ढुङ्गाले 
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हानी िहडेँको भ�ने दिेखयो । �ितवादी िदपक सनुारले 
राजन बढुालाई मान� काय�को िज�मा िलई केही रकम 
बझुेको र िनजले हथौडा �योग गरी मतृकलाई भइुमँा 
ढालेको दिेखएकोले मतृकलाई मान�मा िनजको नै 
म�ुय भूिमका रहेको दिेखयो । मतृक भइुमँा ढलेपिछ 
मा� अ�य �ितवादीह� दगुा�द� िगरी र पूण�बहादरु 
सनुारले सहयोगी भूिमका िनवा�ह गरकेो र �ितवादी 
इ��बहादरु रामजाली मगरले मतृकलाई मान�का लािग 
षड्य��समेत गरकेो देिखने ।

�ितवादी गोमा भ�ने गीता पलुामी मगरका 
हकमा िवचार गदा�, िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
िनज �ितवादी वारदात�थलमा उपि�थत नभए पिन 
आ�ना पित राजन बढुा िवदेशबाट काठमाड� आउने 
र काठमाड�बाट सखु�त जाने समय तािलकाको बारमेा 
इ��बहादरुलाई जानकारी गराउन ु र सोहीबमोिजम 
इ��बहादरु र राजनको भेट भई राजन बढुालाई 
जङ्गलको बाटोमा लादैँ गदा�को अव�थामा अ�य 
केही �ितवादीसमेतको सहयोगमा मान� काय� स�प�न 
ह�नलुाई िबनायोजना र षड्य�� भएको अपराध भ�न 
िम�ने नदिेखएको ह�दँा िनजले िनजका पित मतृक 
राजन बढुालाई मान� षड्य�� गरकेो पिु� भएको दिेखन 
आउने ।

अका� �ितवादी देवीलाल �यौपानेका हकमा 
िवचार गदा�, िनजले झारफुक�ारा गोमाका पित 
िवदशेबाट नफक� ने बनाउने, फक� मा �लेन नै झारी र बस 
नै दघु�टनामा पारी मन� बनाउने भ�ने त�य िमिसलमा 
उ�लेख भएको देिख�छ । राजन बढुालाई मान� खोजेको 
कुरा िनजलाई पूव�जानकारी भए पिन राजन बढुा 
किहले िवदेशबाट काठमाडौ ँ र काठमाडौबँाट सखु�त 
गए सोबारमेा िनज अनिभ� रहेका, वारदात�थलमा 
उपि�थत नभएका र मान� काय�को योजना बनाउनेमा 
समेत संल�न भएको नदिेखएकोले िनजले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न नआउने ।

अका� �ितवादी पिवसरा मगरको हकमा 

िवचार गदा�, �ितवादी गोमा पलुामी मगर िनजक� 
आ�नै सहोदर बिहनी भ�ने देिख�छ । �ितवादी गीता 
पलुामीले राजन बढुा म�रसकेपिछ सो घटनाका बारमेा 
फोनबाट िनजलाई भनेको भ�ने भनाइबाटै िनजलाई 
सो घटना घट्नभु�दा अगावै सो घटनाको बारमेा 
पूव�जानकारी नभएको र मतृकलाई मान� तथा योजना 
बनाउने काय�समेतमा संल�न भएको नदिेखएको ह�दँा 
िनजले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको भ�न 
िम�ने दिेखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादीम�ये पिवसरा मगरलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको २६ नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने र �ितवादी 
गोमा पलुामी मगरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १६ नं. बमोिजम १५ वष� 
कैद गन� गरी भएको स�ु सखु�त िज�ला अदालतको 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने, �ितवादी देवीलाल 
�यौपानेले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने, �ितवादी 
इ��बहादरु रामजाली मगरलाई ऐ. महलको १६ नं. 
बमोिजमको षड्य��को कसरुमा सोही नं. बमोिजम 
१५ वष� कैद गन�, �ितवादी�य िदपक सनुार (िव.क.) र 
पूण�बहादरु सनुारलाई ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम 
जनही सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत सखु�तको िमित २०७३/१/१३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

यस अदालतमा पनुरावेदन नगन� 
�ितवादीह� िदपक सनुार र अमतृ भ�ने पूण�बहादरु 
सनुारलाई भएको सजायको हकमा साधकको रोहबाट 
िवचार गदा� , िनजह�लाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत सखु�तको राय 
त�कालीन कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िमलेकै 
देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ गतेदिेख लाग ु
भएको मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ दफा 
४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापतमा सव��वको 
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सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसरुमा सजाय िनधा�रण गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय 
ग�रने छैन भ�ने, फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै 
कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय 
िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय 
ह�ने रहेछ भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�  पद�छ 
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 कसरुका म�ुामा सजाय गनु�पदा� 
सोही कानूनबमोिजम गनु�पन� छ तर कुनै फौजदारी 
कसरुको सजाय मलुकु� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा 
बढी रहेछ भने मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको 
हदस�म मा� सजाय ह�नेछ भ�ने उ�लेख गरकेो र 
उ� ऐनह� २०७५।५।१ गतेदेिख लाग ु भइसकेको 
स�दभ�मा ��तुत म�ुामा यी �ितवादीह� िदपक सनुार 
र पूण�बहादरु सनुारलाई सव��वको सजाय नह�ने भई 
िनजह�लाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने र िनज 
�ितवादीह�को सव��व नह�ने भएकोले िनजह�को अशं 
भागमा पन� आउने चल अचल स�पि� ��ततु म�ुाको 
कारणबाट रो�का रािखएको भए फुकुवासमेत ह�ने ।

�ितवादी पूण�बहादरु सनुार सािबकको कानूनी 
�यव�थाबमोिजम साबालक मािन��यो । साबालक 
रहदँाको अव�थामा िनजलाई ज�म कैदको सजाय ह�न ु
मनािसबै दिेखयो । िनज �ितवादीको उमेर अिभयोग 
प�मा १७ वष� भनी उ�लेख भएको र सोमा िववाद 
नदेिखएकोले िनजको उमेर वारदात ह�दँाका अव�थामा 
१७ वष�कै भएको मा�नपुन� देिखयो । हाल िव�मान 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २(ञ) 
मा १८ वष� पूरा नगरकेा �यि�लाई बालबािलका भनी 

प�रभािषत ग�रएको छ । सोही ऐनको दफा ३६(४) मा 
"सो� वष� वा सोभ�दा मािथ र अठार वष� वा सोभ�दा 
कम उमेरको बालबािलकाले कुनै कसुरज�य काय� 
गरकेो भए िनजलाई कानूनबमोिजम उमरे पुगेको 
�यि�लाई ह�न े सजायको दुई ितहाई सजाय ह�ने 
छ" भनी, मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
४५(४) मा "सो� वष� वा सो� वष�भ�दा मािथ र अठार 
वष�भ�दा कम उमेरको �यि�ले कुनै कसरु गरमेा 
िनजलाई उमरे पुगेको �यि�लाई कानूनबमोिजम 
ह�ने सजायको दुई ितहाई सजाय ह�ने छ" भनी र 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा "कुनै कसरुका स�ब�धमा 
कसुर गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का 
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�न े रहछे भने 
घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन� छ" भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । िनजको उमेर १६ वष�भ�दा 
मािथ १८ वष�भ�दा कमको भ�ने देिखदँा हाल �चिलत 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार िनजलाई घटी सजाय 
ह�ने सिुवधा �ा�त ह�ने नै दिेखने ।

अतः यी �ितवादी पूण�बहादरु सनुारलाई 
हाल िव�मान फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ का आधारमा 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४५(४) र 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) 
बमोिजम उमेर पगेुका �यि�लाई ह�ने ज�मकैदको 
सजायको दईु ितहाईले ह�ने ज�मा १३(ते�) वष� ४(चार) 
मिहना मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष १७ गते रोज ५ शभुम् ।


