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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

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

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-WO-०५७१, उ��ेषण, 
�ा.डा.शशी शमा� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

िनवेदक ि�भवुन िव�िव�ालय सङ्गठन 
तथा शैि�क िनयम, २०५० को िनयम १७५ 
बमोिजम िनयमको �ि�या पूरा गरी ४ वष�को लािग 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थानको िडनको पदमा 
िनय�ु भएको देिखएकोले िनजलाई िनयम १७६, 
१९८, १९८(१), १९८(२) बमोिजम पदबाट 
हटाउनपुन� कानूनबमोिजमको कुनै पिन आधार 
र कारण नभई पदबाट हटाइएको र िनयम १९९, 
१९९(३) बमोिजमका बा�या�मक �पमा पालना 
गनु�पन� काय�िविधको �यूनतम �पमा पालनासमेत 
नगरी सनुवुाइको मौकासमेत निदई �ाकृितक 
�यायको िवपरीत पदबाट हटाइएको देिखएकाले मािथ 
उि�लिखत कानूनी �यव�था र यस स�ब�धमा यस 
अदालतले �ितपािदत गरकेो निजर िस�ा�तसमतको 
िवपरीत दिेखएकाले ि�भवुन िव�िव�ालय काय�कारी 
प�रषदले् �रट िनवेदकलाई िडन पदबाट हटाउने भनी 
िमित २०७०।१०।८ मा गरकेो िनण�य �िुटपूण� रहेको 
देिखन आउने ।

�चिलत कानूनअनसुार कानूनको 
सबै �ि�या पूरा गरी िनयिु� पाएको कुनै पिन 
पदािधकारीले कानूनले तोकेको अविधस�म सो पदमा 
रही काय� गन� अिधकार रह�छ । �यसरी कानूनबमोिजम 
िनय�ु पदािधकारीलाई कानूनले नै िव�थािपत गन� 
स�दछ । कुनै पदािधकारीको िनयिु�मा िविध र 
�ि�याको �िुट भए �यसलाई स�चाउने, बदर गन� वा 
िनयिु�को �ि�या परी�ण गन� नसिकने होइन । तर 

�यसको परी�ण गन� पिन िनि�त िनकाय, िविध र 
�ि�या ह��छ । जनु संिवधान तथा कानूनले नै िसज�ना 
गरकेो ह�ने ।

कानूनको शासनको सारत�व भनेकै रा�य र 
सरकारको काम कारबाही िविध र �ि�यास�मत ह�न ु
हो । कानूनको शासनमा कानूनभ�दा मािथ कोही पिन 
ह�दैँन र रहन ु ह�दँैन । कानूनको शासनमा सबै कुरामा 
सबैभ�दा मािथ कानून ह�नपुछ�  । कानूनको शासनमा 
रा�यका सबै पदािधकारीले कानूनको अ�रश: पालना 
गनु�पछ�  । कानूनको शासन र लोकत��मा कसैका उपर 
आ�ह, पूवा��ह, राग, �ेष, घणृा वा �य�तै �कारका 
सोचको आधारमा कानूनको �ि�या अव�� गन� हक 
कसैलाई नह�ने ।

रा�यको काम कारबाहीमा सशुासन कायम 
गन�, जवाफदेिहता, पारदिश�ता, �व�छता, िन�प�ता 
कायम रा�न तथा �वे�छाचारी र िनरङ्कुशताको 
िव��मा रा�य र सरकारलाई खबरदारी गन�, सचेत 
गराउन एवं िविध र कानूनको संर�णको लािग कुनै 
पिन नाग�रकले आ�नो धारणा अिभ�य� गन� हक 
रहेको ह��छ । तर �य�तो हकको �योग र �चलन पिन 
िविधस�मत नै ह�नपुन� ।

कानूनको सबै �ि�या पूरा गरी वैधािनक�पमा 
िनयिु� पाएको कुनै पिन पदािधकारीलाई अनसन, 
हड्ताल, नारा, जलुसु वा कुनै �कारको शि� �योग 
गरी वा जसलाई िविधस�मत िनय�ु ग�रएको हो 
उसलाई आ�नो कुरा भ�ने मौकासमेत निदई �ाकृितक 
�यायको िवपरीत �वे�छाचारी ढङ्गबाट पदबाट 
हटाउने अिधकार कसैलाई पिन ह�दैँन । कानूनले पदमा 
बहाल रहन पाउने भनी हक �दान गदा�स�म कानूनलाई 
अव�ा गरी कानूनबमोिजम िनय�ु पदािधकारीलाई 
िव�थािपत गन� वा पदबाट हटाउने छुट कसैलाई पिन 
नह�ने । 

कानूनले नै ��ट पदाविध तोकेको 
कुनै पिन पदािधकारीले तोिकएको अविधस�म 
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िनवा�ध�पमा सो पदमा कामकाज गन� पाउनपुन� भ�ने 
मा�यताको आधारमा कानूनमा नै पदाविध तोिकएको 
ह��छ । �यसरी पदाविध तोिकएको पदािधकारीलाई 
कानूनबमोिजमको मनािसब कारण र आधार नभई 
र कानूनको उिचत �ि�या अवल�बन नगरी पदबाट 
हटाउने काय� कानूनिवपरीत ह��छ । कानूनमा �प� 
पदाविध तोिकएको अव�थामा कानूनी आधार र कारण 
नभई मािथ�लो िनकाय वा पदािधकारीलाई मनमा 
ला�दमैा पदम�ु गनु�  भनेको �वे�छाचारी िनण�य ह�ने ।

कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी िनय�ु 
भएको �यि�को तोिकएको अविधस�म सो पदमा 
रहन पाउने कानूनी हक रहनेमा �य�तो �यि�लाई 
के कित कारणले आ�नो सेवाको अ��य ग�रएको 
भ�ने जानकारी पाउने अिधकार रह�छ । यिद �य�तो 
ग�र�न भने �यो �वे�छाचारी भई कानूनको �ि�कोणमा 
बदरभागी ह�ने ।

तसथ�, उ�लेख भएको कानूनी �यव�था तथा 
यस अदालतबाट �ितपादन भएको िस�ा�तसमेतको 
आधारमा �रट िनवेदकलाई ि�भवुन िव�िव�ालय 
सङ्गठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम १७५(२) र (३) बमोिजम ४ वष�को 
लािग ि�भवुन िव�िव�ालय िचिक�साशा� अ�ययन 
सं�थानको िडन पदमा िविध र �ि�यास�मत िनय�ु 
ग�रएकोमा ४ वष�को अविध पूरा नह�दैँ िबना कुनै आधार र 
कारण सनुवुाइको मौकासमेत निदई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत पदबाट हटाउदँा बा�या�मक�पमा 
पालना गनु�पन� काय�िविधसमेत पालना नगरी िडन 
पदबाट हटाउने भनी ि�भवुन िव�िव�ालय काय�कारी 
प�रषदब्ाट िमित २०७०।१०।८ मा भएको िनण�य 
तथा िनवेदकलाई िडन पदबाट हटाएप�ात् सो पदमा 
िवप�ी डा. राकेश�साद �ीवा�तवलाई िनय�ु गन� 
िनण�यसमेत �िुटपूण� दिेखएकाले उ��ेषणको आदेशले 
बदर ह�ने ।

िवप�ी डा. राकेश�साद �ीवा�तवले 

राजीनामा िदनभुएपिछ �र� रहेको पदमा िनय�ु ह�न ु
भएको �ा.डा. जगिदश�साद अ�वालको िनयिु� 
स�ब�धमा चनुौती िदई �रट िनवेदकले यस अदालतमा 
पूरक िनवेदन िदएको अव�थासमेत छैन । �य�तै 
त�कालीन अव�थामा �र� रहेको िडन पदमा िनय�ु 
डा.जगिदश�साद अ�वालको िनयिु� गैरकानूनी 
भएको भ�ने पिु� गन� आधारसमेत देिखएको छैन । यस 
अव�थामा िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान ज�तो 
�वा��य �े�को अित नै मह�वपूण� र संवेदनशील 
स�ंथाको स�चालनमा िडनको िनयिु�को अभावमा 
सो स�ंथालाई पन� स�ने असरलाई �यायको रोहबाट 
िवचार गदा� हाल काय�रत िडन �ा.डा. जगिदश�साद 
अ�वालको िनयिु� स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदनको 
रोहबाट केही बो�न िम�ने अव�था नह�दँा �ा.डा. 
जगिदश�साद अ�वालको िनयिु� स�ब�धमा ि�भवुन 
िव�िव�ालय काय�कारी प�रषदब्ाट भएको िनण�य बदर 
ग�ररहन पन� अव�था देिखन आएन । तर �यायको 
रोहमा हेदा� यी �रट िनवेदक �ा.डा. शशी शमा�लाई 
ि�भवुन िव�िव�ालय काय�कारी प�रषदक्ो िमित 
२०७०।९।२५ को िनण�यअनसुार िमित २०७०।९।२८ 
बाट ४ वष�को लािग िडन पदमा िनय�ु ग�रएकाले सोही 
िमितबाट पदाविध स�ु भई िमित २०७४।९।२७ 
गतेस�म िनजको पदाविध बाकँ� नै रहेको देिखएकाले 
कानूनी �ि�याबमोिजम िडन पदमा िनय�ु यी �रट 
िनवेदकलाई सो ४ िदन पिन आ�नो पदमा बहाल रहन 
पाउने कानूनबमोिजमको हक रहेको ह�दँा सो बाकँ� 
४ िदनको हकमा िडन पदमा िनवेदकले बहाल ह�न 
चाहेमा आजैका िमितबाट बहाल ह�न जान ुर सो बाकँ� 
रहेको ४ िदनको अविधको लािग �रट िनवेदकलाई 
िडन पदमा बहाल गराउन ुएव ंसो अविधप�ात् �ा.डा. 
जगिदश�साद अ�वालको िनयिु�लाई िनर�तरता िदन ु
भनी िवप�ी ि�भवुन िव�िव�ालय काय�कारी प�रषदक्ा 
नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने । 

नाग�रकको मौिलक हक तथा कानूनी 
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हक हनन् भएमा सोको �चलन गराउने सरं�कको 
�पमा संिवधान र कानूनले यस अदालतलाई 
िज�मेवारी स�ुपेको छ । संिवधान र कानूनले 
स�ुपेको उ� िज�मेवारीबाट यो अदालत िवमखु ह�न 
स�दैन । नेपालको संिवधानको धारा १२६ बमोिजम 
�यायस�ब�धी अिधकार संिवधान कानून र �यायका 
मा�य िस�ा�तबमोिजम यस अदालतले �योग गन� 
संवैधािनक �यव�था रहेको स�दभ�मा रा�य तथा 
सरकारका जनुसकैु िनकायबाट िविध र �ि�या पूरा 
नगरी गरकेा ��येक काय� र िनण�यलाई िनषेध गरी 
संिवधान, कानून र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम 
कानूनको शासन बहाल गराउन ुयस अदालतको �मखु 
दािय�व हो । उपयु�� प�ृभूिममा लोकताि��क मू�य 
मा�यताको सरं�ण र कानूनको शासन बहाल गराउने 
स�ब�धमा नेपाल सरकारका नाममा देहायबमोिजमको 
िनद�शा�मक आदेशसमेत जारी ग�रएको छ ।

१. जनताको जीवन र �वा��यसगँ सरोकार 
भएको अित आव�यक�य �वा��य उपचारसगँ 
स�बि�धत सं�थाको कुनै पदािधकारी वा 
�यि�ले �य�तो �वा��य स�ंथामा कुनै पिन 
�कारका हड्ताल, ब�द, अनसन, धना�ज�तो 
अवाि�छत ि�याकलापमा सलं�न ह�ने तथा 
सेवा अव�� गन� नपाइने गरी आव�यक सेवा 
स�चालन ऐन, २०१४ को �भावकारी�पमा 
काया��वयन गनु�  गराउनू । 

२. कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी िनय�ु 
भएका कुनै पिन साव�जिनक पदािधकारीलाई 
िनय�ु भएको पदमा कामकाज गन� निदने, 
अनसन, हड्ताल, ब�द, धना� ज�ता कुनै 
पिन गैर�याियक ि�याकलापका आधारमा 
कानूनबमोिजम तोिकएको पूरा अविध �यतीत 
नभई पदबाट हटाउने तथा पदबाट हटाउन ु
पदा� कानूनबमोिजमको िविध र �ि�या 
नअपनाई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 

�वे�छाचारी ढङ्गबाट हटाउने काय� नगनु� , 
नगराउनू ।    

इजलास अिधकृतः ई�रमणी ओझा
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४  साल पौष २३ गते रोज १ शभुम् ।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०८६८,  परमादेश, 
नाथुराम तेली िव. नेपाल टेिलकम, के��ीय काया�लय 
काठमाड�समेत

िववािदत िक.नं. ७७९ को ज�गा िनवेदकको 
दता� �े�ता र हक भोगको ज�गा भएको र उ� 
ज�गासमेत टेिलकमको क�पाउ�डिभ� रहेको त�यमा 
िवप�ीह�ले अ�यथा िजिकर िलएको अव�था 
देिखएन । िनवेदकले आ�नो ज�गाको मआु�जा माग 
गरी िनवेदन िदएपिछ सो स�ब�धमा यिकन गरी पठाउने 
भनी मालपोत काया�लयबाट २०६२।२।२९ मा नापी 
शाखालाई प�ाचार गदा� उ� िक.नं. को ज�गा नेपाल 
टेिलकम परासी शाखा काया�लयको क�पाउ�डवालिभ� 
देिखएको भ�ने नापी काया�लय नवलपरासीले िमित 
२०७३।१।२ च.नं. ८९६ को प�बाट जवाफ पठाएको 
देिख�छ । सो प�बमोिजम िववािदत िक.नं. ७७९ को 
ज�गा नेपाल टेिलकमको क�पाउ�डवालिभ�को भई सो 
ज�गामा समेत क�पनीले संरचना िनमा�ण गरी भोग गरी 
आएको भ�ने देिखन आउने ।

�यि� िवशेषको ज�गा साव�जिनक िहतको 
लािग �योग गदा� ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को 
काय�िविध र �ि�या अपनाई स�बि�धत �यि�लाई 
उिचत मआु�जा एव ं �ितपूित� िदनपुन� भ�ने ऐनको 
�ावधानबाट देिख�छ । सो ऐनको दफा ४ मा कुनै 
स�ंथाले मआु�जा र सबै खच� बेहोन� गरी ज�गा �ा� गन� 
स�ने भ�ने �यव�था रहेको छ भने दफा ५, ६ मा ज�गा 
�ा� गन�स�ब�धी �ारि�भक कारबाहीका स�ब�धमा 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी दफा ९ मा �ा� 
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गन� ज�गा स�ब�धमा सूचना �कािशत गनु�पन� भ�ने 
�यव�था रहेको दिेख�छ । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
को कानूनी �ावधानबमोिजमको �ि�या पगेुको वा 
िनवेदकलाई उिचत मआु�जा िदएको भ�ने िवप�ीको 
िलिखत जवाफबाट नदेिखने ।

मूलतः साव�जिनक �योजनको लािग 
�यि� िवशेषको स�पि� अिध�हण गदा� �यि�भ�दा 
साव�जिनक िहत ठुलो ह�ने िस�ा�तका आधारमा गन� 
ग�र�छ तथािप �यसरी अिध�हण गरबेापत हक प�ुनेलाई 
�ितपूित�  वा मआु�जा उपल�ध गराउन ु नपन� भ�ने 
ह�दँनै । उिचत र कानूनबमोिजमको मआु�जा निदई 
कुनै �यि� िवशेषको स�पि� अिध�हण गन� िम�ने 
नदेिखने ।

नेपाल टेिलकम, शाखा काया�लय, परासीले 
अिध�हण गरकेो उ� ज�गाको मआु�जा पाउ ँ भनी 
िनवेदकले २०६६।३।२४ मा र पनुः २०६७।४।३० मा 
शाखा काया�लय परासीमा िलिखत िनवेदन िदएकोमा 
सो काया�लयबाट कुनै कारबाही नह�दँा सोही बेहोरा 
जनाई िमित २०७१।२।२५ मा के��ीय काया�लय र 
स�चार म��ालयमा िनवेदन िदई मआु�जा माग गरकेो 
भ�ने िनवेदन बेहोराबाट देिख�छ । यसरी पटकपटक 
िनवेदन गदा�समेत मआु�जाको स�ब�धमा कुनै िनण�य 
नगरी िववािदत िक.नं. ७७९ को ज�गा अिध�हण गदा� 
प�ुयाउनपुन� �ि�यासमेत नप�ुयाई नेपाल टेिलकम, 
शाखा काया�लय, परासीले उ� ज�गा भोग गरी 
आएको भ�ने िमिसलबाट देिखन आयो । उ� त�यमा 
िवप�ीह�ले अ�यथा �िति�या निदई कानूनी िजिकर 
मा� िलएको दिेखने ।

कुनै पिन �यि�को स�पि�मा रा�यले वा 
रा�य िनयि��त िनकायले अिधकार �ा� गदा� �चिलत 
कानूनको �ि�या प�ुयाई मा� गनु�पन� ह��छ । अिध�हण 
भएको हो होइन वा यी िनवेदकले �वे�छाले ज�गा 
िदएको हो भ�ने िवषय तत् स�ब�धी स�कल िमिसलमा 
रहेका िलिखत �माणबाट िन�य�ल गनु�पन� ह��छ । सो 

त�य र �माण आिद बझुी यी िनवेदकको िनवेदनलाई 
टुङ्गो लगाउनपुन�मा अिनण�यको ब�दी बनाई रा�न ु
कानूनको आखँामा �वीकाय� नह�ने ।

अतः कानूनबमोिजम बाहेक �यि�को स�पि� 
अिध�हण गरी क�जा गन� निम�ने भ�ने संवैधािनक हक 
यी िनवेदकसगँ समेत ह�दँा ज�गा �ाि� स�ब�धमा यी 
िनवेदकको क�तो अिधकार रहेको छ सो िन�य�ल 
गरी स�पूण� �माण बझुी यी िनवेदकको ज�गा परकेो 
तर मआु�जा नपाएको यिकन ह�न आएमा उ� ज�गाको 
मआु�जा स�ब�धमा िनवेदकसमेतसगँ छलफल गरी 
लामो समयदेिख अिनिण�त यस िववादलाई अिवल�ब 
टुङ्गो लगाउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभुम् ।

३
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-११६०, लागु औषध 
कोर�ेस, नेपाल सरकार िव. रमेश खड्कासमेत

पनुरावेदक �ितवादी भामफुली भ�ने इ�र 
अया�ललाई पिहले भएको सजाय लाग ु औषध सेवन 
गरबेापतको हो, कारोबार गरबेापतको होइन । यस 
म�ुामा सेवन नभई कारोबारको कसरुको दाबी िलइएको 
देिखदँा यो कसरु पिहले सजाय ग�रएको सेवनको 
भ�दा ठुलो कसरु रहेको छ । यसमा सेवनतफ� को 
सजायमा एकपटक सजाय पाएको भए पिन लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को  दफा १४(१)(झ) 
बमोिजम अिधकतम सजाय भइसकेपिछ सोही ऐनको 
दफा १६ बमोिजम पटके सजाय उ�लेख नभए पिन 
�ितवादीलाई भएको सजायलाई कानूनत: �िुटपूण� 
भ�न िमलेन । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(झ) र दफा १६ िभ�निभ�न अव�थामा 
�य�ु ह�ने भई सेवनतफ�  थप सजाय गनु�  र ऐनको दफा 
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१४(१)(झ) ले दईुदेिख दश वष� कैद सजाय ह�नेमा 
कसरुको मा�ाअनसुार पाचँ वष� कैद सजाय भएकोमा 
यी �ितवादी भामफुली भ�ने ई�र अया�ललाई दफा 
१४(१)(झ) बमोिजम चार वष� र दफा १६ बमोिजम 
एक वष�समेत ज�मा पाचँ वष� कैद सजाय ह�ने ।

�ितवादीह� रमेश खड्का, �पक लामा 
र अिनल �े�लाई सफाइ िदएउपर समेत पनुरावेदन 
पन� आएकामा यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु 
गरकेा ह�न् होइनन् भनी िवचार गदा� िनजह�को सगँ 
साथबाट कुनै लाग ुऔषध बरामद भएको छैन । कसरु 
ठहर भएका अ�य �ितवादीले �हरीसम� बयान गदा� 
यी �ितवादीह�उपर पोल गरकेो देिख�छ । आरोिपत 
कसरु गरकेोमा इ�कार रही यी तीनजना �ितवादीह�ले 
स�ु अदालतमा बयान गरकेा छन् । सहअिभय�ुले 
गरकेो पोल अ�य सबदु �माणबाट पिु� भएको पिन 
नदेिखने ।

�ितवादी अिनल �े�लाई सोही नामबाट म�ुा 
दायर ग�रएको छ । तर िनजले अदालतमा गरकेो बयान 
र पेस गरकेो नेपाली नाग�रकताको �माणप�समेतका 
कागजात िनजको नाम अिनल �े� नभई अनोल 
�े� रहेको देिख�छ । म�ुा दायर ग�रएका मािनस नै 
यी �ितवादी ह�न होइनन् भ�ने कुरा यिकन भएको 
देिखदँैन । वादी प�बाट पेस भएका �माणबाट यी 
�ितवादीह�ले समेत आरोिपत कसरु गरकेा ह�न् 
भ�न सिकने िन�या�मक �माणको अभाव दिेखएको 
ि�थितमा िनजह� तीनैजनालाई सफाइ िदने ठहर 
गरकेो स�ु अदालतको फैसला िनजह�को हकमा 
िमलेकै देिखन आउदँा यी �ितवादीह�ले सफाइ 
पाउने ठहर भएको हदस�म पिन पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।

�ितवादी ई�र अया�लको हकमा लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १६ समेतको 
मागदाबी िलई वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन पन� 
आएकोमा िनज �ितवादीलाई दफा १६ बमोिजम एक 

वष� कैद ह�ने ठहरकेो भए पिन िनजलाई प�रणामत: 
ज�मा कैद वष� पाचँ ह�ने ह�दँा �ितवादी ई�र अया�लको 
हकमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसलामा 
ताि�वक िभ�नता ह�ने देिखन नआउने ।

तसथ�,  िववेिचत आधार, �माणबाट ��यथ� 
�ितवादी ई�र अया�ललाई  लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ) बमोिजम ५ वष� 
कैद र �.४,००,०००।– चार लाख ज�रवाना गरी 
सोही ऐनको दफा १६ बमोिजम थप सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो पसा� िज�ला अदालतको िमित २०७०।१।१७ 
को फैसलामा थप सजाय गरकेो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा सो हदस�म केही उ�टी ह�ने र �ितवादीह� 
रमेश खड्का, �पक लामा र अिनल �े�लाई सफाइ 
िदएको स�ु फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१।८।२३ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.१

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७२-CR-०७१८, बह�िववाह, नेपाल सरकार 
िव. ितलकबहादुर म�लसमेत

मलुकु� ऐन, िववाहवारीको महलको ९ नं. तथा 
९ क नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा सोही महलको 
११ नं. मा थाहा पाएको िमितले तीन मिहनािभ� नालेस 
निदए ला�न स�ैन भनी हद�याद तोकेको पाइयो । 
हद�यादस�ब�धी �यव�था म�ुा मािमला गन� तोिकएको 
िनि�त अविध भएकोमा उपरो� िववाहवारीको ११ नं. 
मा “थाहा पाएको िमितले” भ�ने श�दावलीको उपरो� 
कानूनी �यव�था (Statutory Rule) को भाषाले कुनै 
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�य�तो िनि�त कानूनी आधार (Identifying the law 
by reference to certain criteria) मा हद�याद 
कायम ह�ने नदेिखइ� घटना�मको अव�था र स�दभ� 
(Circumstance and Context) का आधारसमेतमा 
िनि�त ह�ने देिखन आउने ।

 ज�म, म�ृय ु तथा अ�य �यि�गत घटना 
(दता� गन�) ऐन, २०३३ ले ज�म, म�ृय,ु िववाह, स�ब�ध 
िव�छेद तथा बसाइसँराइलँाइ� �यि�गत घटना मानेको 
र �यसरी दता� भएको �यि�गत घटनाह� �य�ता 
िवषयमा घटना�म वा समय िनधा�रणको िनि�त 
मापद�ड मा�नपुन� ह��छ । िववाहवारीको महलको ११ 
नं. मा भएको बह�िववाहमा हद�यादस�ब�धी �यव�थामा 
थाहा पाएको िमितले तीन मिहनािभ� नालेस निदए 
ला�न स�ैन भ�ने कानूनी �यव�थाबाट बह�िववाह 
भएको थाहा पाएको िमितबाट हद�याद कायम ह�ने 
देिखए पिन �यसरी थाहा जानकारी ह�ने एक मा� 
आधार जाहेरी सूचना मा� ह�न स�ने अथ� गनु�  उ� 
कानूनी �यव�थाअन�ुप ह�ने नदेिखने ।

�यि�गत घटना दता�ले िववाहसमेतका सूचना 
स�दभ�मा िनि�तता पैदा गन� देिखएकोमा �य�तो घटना 
दता�लाइ� कुनै अपराधको अनसु�धान गन� अिधकृतले 
सापेि�त �पमा जानकारी िलन नस�ने भ�ने ह�दँनै । 
�य�ता िनि�तता पैदा गन� घटना दता� ज�ता सूचनालाइ� 
स�बि�धत प� वा सरोकार िनकायले बेवा�ता गन� वा 
जानकारीमा नरा�ने र जाहेरी परपेिछ मा� अनसु�धान 
गन� तथा हद�याद कायम गन� काय� उपय�ु मा�न 
नसिकने ।

कुनै अपराधको स�ब�धमा जाहेरी सूचना पन� 
भ�ने नै कुनै िनि�तता वा अनमुानयो�य नह�दँा �यस 
िकिसमको बेवा�ताबाट एकातफ�  अपराध रो�न स�म 
ह�ने देिखदैँन भने अक�तफ�  अपराध घटना भएको 
लामो समयपिछ पन� जाहेरीबाट कायम ह�ने हद�यादले 
िववादको किह�यै अ��य नभई अिनि�तता उ�प�न ह�न 

जाने ह�दँा �य�तो काय� हद�यादको िस�ा�तअन�ुप 
ह�ने नदिेखने ।

�ितवादीह� ितलकबहादरु म�ल र 
बहृ�पित खड्काको िववाह भई एक छोरीको ज�म भई 
ज�मदता�को िमित २०६९।१।२१ ले बह�िववाह गरकेो 
थाहा ह�ने िव�सनीय आधार दिेखएकोमा बेवा�ता गरी 
सो िमितले बह�िववाहतफ�  उजरु नपरकेो र िववाह गरी 
स�तान ज�माइ� ज�मदता� भएको लामो अविधप�ात् 
जाहेरी परकेो िमित २०६९।९।२६ को आधारमा 
हद�याद कायम गरी दता� भएको अिभयोग मलुकु� 
ऐनको िबहावरी महलको ११ नं. बमोिजमको कानूनी 
�यव�थाअन�ुपको नदेिखएकोले ��ततु म�ुा खारजे 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधारमा ��ततु म�ुा 
हद�यादको आधारमा म�ुा खारजे गनु�  पन�मा सो नगरी 
कसरु र सजाय ठहर गरकेो बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।११।५ को फैसला निमलेकोले उ�टी गरी 
हद�यादको आधारमा खारजे ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७१।९।२९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल फागनु १२ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७३-WH-००३७, ब�दी��य�ीकरण, 
िवर�े�कुमार यादव िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
स�रीसमेत

पनुरावेदन अदालतले हातहितयार 
खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २० को (२) 
बमोिजम सजाय गरकेोमा दफा २०(२) बमोिजम 
सजाय गदा�को अव�था संशोिधत �यव�थाअनसुार 
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सजाय गनु�पदा� अिधकतम १ वष�को सजाय ह�ने 
देिखएको छ । पनुरावेदन अदालतको उ� फैसला 
िमित २०७३।३।१५ मा भएकोले उि�लिखत ऐनको 
संशोिधत िमित २०७२।११।१३ भ�दा पिछको 
देिखएको छ । International Convention on 
Civil and Political Rights (ICCPR) article 
15(1) “ …. If, subsequent to the commission 
of the offence, provision is made by law 
for the imposition of the lighter penalty, the 
offender shall benefit there by.” (अथा�त् कसरु 
गरकेो समयपिछ कानून�ारा कम सजायको �यव�था 
ग�रएकोमा कसरुदारलाई सोको फाइदा �ा� ह�ने छ) 
भ�ने देिखने ।

पिहले बढी सजाय भएको कानूनलाई पिछ 
कम सजाय ह�ने घोषणा सशंोिधत ऐन�ारा गरकेो 
अव�थामा िव�ाियकाको मनसाय बढी सजाय गन� 
नभई कम सजाय गन� िवधाियक� मनसाय रहेको 
मा�नपुन� ह��छ । िवधाियकाको मनसाय �ितकूल 
िनवेदकलाई नया ँ संशोिधत कानूनी �यव�थाबमोिजम 
ह�न स�ने अिधकतम कैदभ�दा बढी सजाय गन� िम�ने 
ह�दँनै । पिछ�लो ऐनले �यसरी सजाय घटाएकोमा 
�यसको सिुवधा �ितवादीले पाउनेमा सािबकको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम नै सजाय ठहर गरबेाट ऐनको 
संशोिधत �यव�थाबमोिजम ला�ने अिधकतम कैदभ�दा 
बढी अविधको कैद / थनुा गैरकानूनी ह�ने ।

�चिलत कानून बढी सजाय गरकेो फैसला 
कानूनी �िुटपूण� भई गैरकानूनी दिेखदँा �चिलत 
कानूनमा तोिकएको अिधकतम कैदभ�दा बढी सजाय 
ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला �वतः बदर ह�ने देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल फागनु १२ गते रोज ५ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०९८५, ज�गा, �ख 
िखचोला घर उठाई चल, पुरन साह िव. सिनचरी 
देवीसमेत

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) 
को ख�ड (ग) मा स�ु अदालत िनकाय वा अिधकारीको 
िनण�य उ�टी वा केही उ�टी भएका सबै म�ुाह�मा 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�ने �यव�था 
रहेकोमा �याय �शासनस�ब�धी केही नेपाल ऐनलाइ�  
सशंोधन गन� बनेको ऐन, २०६७ ले �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९(१)(ग) मा संशोधन गरी पनुरावेदन 
अदालतले उ�टी वा केही उ�टी गरकेा म�ुाह�मा पिन 
सबैमा सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�न नस�ने 
गरकेो देिखएबाट सव��च अदालतको पनुरावेदक�य 
�े�ािधकार घटाउने र सानाितना म�ुाह�मा पनुरावेदन 
अदालतको �े�ािधकारलाइ�  स�ुढ गद� पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाइ�  अि�तम बनाउदँ ै लैजाने 
िव�ाियकाको मनसाय रहेकोमा ��ततु म�ुामा िबगो 
�.६५००।- मा� दिेखएकोमा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाबाट यस अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने 
देिखएन । ��ततु म�ुाको िबगो कानूनी �यव�थाबाट 
तोिकएको िबगो हदभ�दा मिुनको दिेखएको र ज�गा 
िखचोलातफ�  वादी दाबी नप�ुने ठहराएको स�ुको 
फैसला पनुरावेदन अदालतले सदरउपर यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको दिेखदँा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ (संशोधन २०६७ सिहत) को 
दफा ९(१)(ग) ले पनुरावेदन ला�ने नदेिखएकोले 
��ततु पनुरावेदन अ.बं.१८० नं. बमोिजम खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७३ साल फा�गणु १ गते रोज १ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७३-CR-०६९४, 
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ब�दी��य�ीकरण, उदी रहीम िमया ँिव. िज�ला �हरी 
काया�लय स�रीसमेत

जहासँ�म पनुरावेदक मो. ईशाकले यस 
अदालतमा पनुरावेदन िजिकर िलदँा िनवेदकलाई 
बह�िववाह म�ुा च�दाको अव�थामा रीतपूव�क �याद 
जारी नभएको भनी उ�लेख गरकेो देिखए पिन िज�ला 
अदालतमा उ� बह�िववाह म�ुाको फैसलाको फोटोकपी 
हे�रएमा �ितवादी मो. ईशाकले िमित २०७१।१।८ मा 
तामेल भएको �याद गजुारी बसेकोले अ.बं.२०८ नं. 
बमोिजम पनुरावेदनको �याद िदन ुपरने भ�ने दिेखदँा 
�ितवादी मो. ईशाकले आफू िव��को आरोपउपर 
�ितवाद नगरी �वीकार गरी बसेको मा�नपुन� ह�न 
आउने ।

तामेल भएको �याद रीतपूव�क तामेल नभएको 
भए �याद बदरतफ�  िजिकर निलइ� अि�तम भएको 
फैसलाबमोिजम िनवेदक �ितवादीलाइ�  लागेको कैद 
असलु गन� प�ाउ गरपे�ात्  मा� रीतपूव�क �याद तामेल 
नभएको भनी िलएको देिखयो । मलुकु� ऐन अ.बं. १९३ 
बमोिजम जारी ह�ने पनुरावेदनको �याद स�ु �याद ै
गजुारी ब�नेलाइ�  समेत जारी ह�ने अव�था नदेिखइ� स�ु 
�यादमा हािजर भएको तर फैसला ह�दँाको बखत हािजर 
नरहेको झगिडयालाइ� जारी ह�ने �कृितको दिेखएको 
र स�ु �यादै गजुारी ब�नेको हकमा अ.बं.२०८ 
नं. आकिष�त ह�ने देिखएकोले िनज �ितवादीलाइ� 
अ.बं.२०८ नं. बमोिजम पनुरावेदनको �याद जारी 
नगरकेोसमेत कानूनस�मत नै दिेखन आउने ।

अदालतको फैसलाअनसुार कैदको लगत 
भएका मो. ईशाकलाई प�ाउ गरी िहरासत राखेको 
काय�लाई गैरकानूनी �पले प�ाउ गरी िहरासतमा 
राखेको भ�न िमलेन । िनवेदक बे�रतसगँ गैरकानूनी 
िहरासतमा राखेको नदेिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� निम�ने ह�दँा 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहराएको उ�च अदालत जनकपरु, 

राजिवराज इजलासको िमित २०७३।६।२१ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल चै� १७ गते रोज ५ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६६-CI-०७९५, अंश, िकशोरीलाल था� 
िव. दु�लीकुमारी थ�नी

पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले 
िक.नं.११६५ को ज�गा वादीकै �ीमान् स�तराम 
था�ले �ितवादीलाई शेषपिछको बकसप� िदएको ह�दँा 
सो ज�गा �ितवादीको भई वादीलाई अंश नला�ने ठहर 
गरउेपर वादीले पनुरावेदन नगरकेो ह�दँा िक.नं. ११६५ 
को ज�गाको हकमा केही बोिलरहन नपन� । 

पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले पनुरावेदक 
�ितवादीको नाममा कायम रहेका िक.नं. ३५३ र 
१४७८ को ज�गा ब�डा ला�ने ठहर गरकेो फैसला िमले 
निमलेको स�ब�धमा िवचार गदा� पनुरावेदक �ितवादी 
िकसोरीलाल था�ले उि�लिखत ज�गा आफू र वादीका 
�ीमान् दाज ुस�तराम था�िबच िमित २०२७।२।१ मा 
घरसारको िलखतबाट ब�डा भई फरकफरक �यवहार 
गद� आएका ह�दँा मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको 
१८ नं. र ३० नं. बमोिजम ब�डा नला�ने िजिकर गरकेो 
देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी र वादी बधुनी 
थ�नीको �ीमान् दाज ु भाइ भएको त�यमा िववाद 
छैन । पनुरावेदक �ितवादीले दाज ु र आफू िमित 
२०२७।२।१ मा घरसारमा छु�ी िभ�न भएको दाबी 
गर ेपिन उ� िमितमा रीतपूव�क घरसारमा छु�ी िभ�न 
भएको �माण पेस गन� सकेको देिखदैँन । वादीको 
�ीमान् स�तराम था�को िमित २०६०।५।१२ मा 
पनुरावेदक �ितवादीसगँ एकासगोलमा रहदँा नै म�ृय ु
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भएको र वादी �ितवादीले घरबाट िनकाला नगरकेो 
िमितस�म �ितवादीको सगँसाथमा रहेक� भ�ने िफराद 
दाबीलाई �ितवादीले अ�यथा भ�न सकेको देिखदैँन । 
वादी दाबीलाई अ�यथा �मािणत गन� नसक� वादीका 
�ीमान् ले रोइना था�लाई ज�गा ख�रद ग�रिदएको 
भ�ने �ितउ�र िजिकरले मा� �माण प�ुदैन । वादी 
�ितवादी छु�ी िभ�न भई अलग अलग बसेको दिेखने 
भरपद� �माण चािहने ।  

�ितवादीको िजिकरबमोिजम एकाितर िमित 
२०२७।२।१ मा पनुरावेदक �ितवादी र वादीका 
�ीमान् रीतपूव�क छु�ी िभ�न भएको �माण देिखदँैन 
भने अक�ितर वादीका सा�ीले बकप� गरअेनसुार 
७-८ वष� पिहले वादी �ितवादीिबच अंशब�डा भएको 
पिन देिखदैँन । यसरी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
र वादीका सा�ीको बकप� फरकफरक ह�नकुो साथै 
�माणबाट समिथ�त नभएको ह�दँा वादीको सा�ीको 
बकप� �माणमा िलन िम�ने नदेिखने ।

वादी बधुनी थ�नीले िमित २०६०।८।११ 
मा द�ुलीकुमारी थ�नीलाई धम�प�ुी राखेको दिेख�छ । 
उ� धम�प�ुीको िलखत बदर गरी पाउन यी पनुरावेदक 
�ितवादीले बिद�या िज�ला अदालतमा म�ुा दायर 
गरकेोमा स�ु अदालतले वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर 
गरकेो फैसला पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट सदर 
भएकोमा आज यसै इजलासबाट पिन लगाउको धम�प�ुी 
िलखत बदर म�ुामा पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
फैसला सदर भएको प�र�े�यमा �ितवादीबाट बधुनी 
थ�नीको धम�प�ुी म.ुस. गन� द�ुलीकुमारी थ�नीले 
अंश पाउने देिखदँा यस अदालतबाट भएको िवप�ी 
िझकाउने आदेश र पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः स�ु अदालतबाट वादी दाबी प�ुने 
गरी भएको फैसला केही उ�टी गरी िक.नं. ११६५ 
को ज�गाबाट वादीले अंश नपाउने र िक.नं. ३५३ र 

१४७८ को ज�गाबाट मा� वादीले अंश पाउने गरी केही 
उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०६६।६।२६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०६८-CI-१४८४, 

धम�प�ुी िलखत बदर, िकशोरीलाल था� िव. 
द�ुलीकुमारी थ�नी भएको म�ुाको फैसला 
यसै �कृितको रहेको ।

इजलास नं.२

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०५१८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. ओम�काश पौडेलसमेत

अनसु�धानको �ममा र अदालतको बयानमा 
समेत कसरु ठहर भएका �ितवादी कृ�ण�साद पौडेलले 
�ितवादी ओम�काश पौडेलको संल�नतालाई इ�कार 
गरकेा छन् । देउसी भैलीको दौरानमा मतृक, �ितवादी 
कृ�ण�साद पौडेल र ओम�काश पौडेल सगैँ बसी 
र�सी खाएको, मोटरसाइकलमा सगैँ िहडेँको र घर 
जाने �ममा ओम�काश पौडेल मोटरसाइकलबाट 
छु��एपिछ नै वारदात घटेको त�य िमिसलबाट ख�ुन 
आएको छ । कृ�ण�साद पौडेलले मतृकसगँ िववाद भई 
धकेलेप�चात् मतृक िभरबाट लडी घाइते भएको र सोही 
चोटका कारण िनजको म�ृय ुभएको अव�था देिख�छ । 
अिभयोजन प�ले कुटिपट भएको भनी दाबी गर ेपिन 
�ितवादी ओम�काश पौडेलसमेतका �ितवादीह� 
मतृकलाई कुटिपट गन� काय�मा संल�न रहेको त�य 
पिु� भएको देिखदँैन । घाइतेले होस खलेुपिछ 
वारदातमा ओम�काश पौडेलको संल�नता रहेको भनी 
उ�लेख गरकेो भ�ने स�दभ�मा िनज घाइते भई धेर ै
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समयस�म बेहोसको अव�थाबाट होसमा आएको भ�ने 
देिख�छ । वारदात ह�नपूुव� मतृक टंक�साद पौडेल 
�ितवादी कृ�ण�साद पौडेल र �ितवादी ओम�काश 
पौडेल वारदातको िदन धेर ैसमयस�म सगैँ रही, सगैँ 
बसी र�सीसमेत सेवन गरकेो र मोटरसाइकलमा सगैँ 
या�ासमेत गरकेो अव�था रहेको छ । सोही अव�थाको 
�मरण यी मतृकलाई ह�न ु�वाभािवक नै मािन�छ । सोही 
�मरणका आधारमा �ितवादी ओम�काश पौडेलको 
समेत नाम िलनलुाई अ�वाभािवक मा�न िम�दैन । 
कसरु ठहर भएका �ितवादीले �ितवादी ओम�काश 
पौडेलको वारदातमा संल�नता रहेको भनी भ�न 
नसकेको र अ�य व�तिुन� �माणको अभावमा यी 
�ितवादी ओम�काश पौडेलको समेत मतृकलाई मान� 
काय�मा संल�नता िथयो भनी भ�न िम�ने नदेिखने ।

जाहेरी दरखा�तमा नाम उ�लेख गद�मा 
सो कुरालाई मा� आधार बनाई सजाय गन� िम�ने 
देिखदँैन । जाहेरीको कुरा अनसु�धानबाट पिु� 
ह�नपुछ�  । जाहेरी दरखा�तलाई अदालतले अ�य 
सङ्किलत �माणको रोहमा परी�ण नगरेस�म वा 
अ�य �माणह�ले समथ�न (corroborate) नगरसे�म 
�य�तो जाहेरी आफँैमा �वत�� �माण ह�न नस�ने । 

म�ृयकुालीन घोषणाको �ामािणक मह�व 
रहेकोमा िववाद छैन तथािप सो घोषणा तक� सङ्गत 
�पमा पिु� भएको ह�नपुन� । तब मा� �माण�ा� ह�न 
स�छ । सङ्किलत �माणबाट िसलिसलेवार �पमा 
आरोिपत �यि�उपरको कसरुलाई �वत�� �पमा 
पिु� गरकेो ह�नपुन� । म�ृयकुालीन घोषणाको बेहोरालाई 
म�ुामा �थािपत त�यले र अनसु�धानले समथ�न 
नगरसे�म �माणको �पमा �ा� गरी फौजदारी कसरुमा 
कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत नह�ने । 

��ततु वारदात �ितवादी ओम�काश 
पौडेलको संल�नताबाटै मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने 
व�तिुन� आधारमा नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत 

िदपायलले िनजलाई सफाइ िदएको फैसला मनािसबै 
देिखदँा िनजलाई समेत सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादीम�येका कृ�ण�साद पौडेललाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर 
गरी िनजको म�ृय ु भइसकेकोले सजाय गनु�  नपन�, 
�ितवादी ओम�काश पौडेलको हकमा स�ु फैसला 
उ�टी भई सफाइ पाउने र अ�य �ितवादीह�लाई 
स�ुले सफाइ िदएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित २०७२।१।३० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल काित�क २७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.३

मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ई�वर�साद खितवडा, ०७३-CI-०७६४, अंश 
चलन, सेवालाल गो�वामी िव. नेवालाल गो�वामी

�ितवादीले आ�नो पनुरावेदनप�मा िक.नं. 
७२ को ०-१९-१९ ज�गा आफूले हालैको बकसप�बाट 
�ा� गरकेोले ब�डा ह�न ु नपन� भ�ने िजिकर िलएको 
पाइयो । िमिसलसाथ संल�न उ� िलखतमा के क�तो 
काम वा सेवा गरबेापत कुन ज�गा बकस पाएको हो 
भ�ने उ�लेख भएको नदेिखएको अव�थामा केवल 
िलखतको नामकरण बकसप� भ�नेस�म बेहोरा 
उ�लेख भएको आधारमा मा� उ� ज�गा िनजी सीप 
र �यासबाट आज�न ग�रएको भ�ने मा�न ु मनािसब 
नह�ने । िनज पनुरावेदक �ितवादी सेवालाल गो�ामीको 
वारसे अजु�न सापकोटाले स�ु सनुसरी िज�ला 
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अदालतमा पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा समेत 
“िज�ला सुनसरी वस�तपुर गा.िव.स. वडा नं. ७(घ) 
िक.नं.७२ को ०-१९-१९ ज�गा सुनसरी चोरघिटया 
गा.िव.स. वडा नं. २ ब�ने वासुदेव महतो कोयरीबाट 
र.नं.७९४६(क) िमित २०५७।३।४ गते बकसप� 
बेहोराबाट ख�रद गरी िलएको” भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसरी पनुरावेदकको वारसेले पेस गरकेो 
तायदाती फाटँवारीमा समेत उ� ज�गा बकसप�को 
�पमा �ा�त ग�रएको नभई “ख�रद” गरी िलएको भ�ने 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । �ितवादीको आ�नै वारसे�ारा 
अदालतमा पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा “ख�रद 
गरकेो” भनी उ�लेख भइसकेको अव�थामा सोको 
िवपरीत ह�ने गरी िनजी �पमा बकसप� �ा� गरकेो 
भनी दाबी गन� �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ 
बमोिजम िवबि�धत ह�ने देिखयो । तसथ� िक.नं. ७२ को 
ज�गा आ�नो िनजी �यासबाट आज�न गरकेाले ब�डा 
गनु�  नपन� भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र यस 
अदालतबाट िन�सा �दान गदा� िलइएको आधारसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

अतः पनुरावेदक �ितवादीको वारसेले िज�ला 
अदालतमा पेस गरकेो तायदाती िववरणमा िक.नं. ७२ 
को ज�गा ख�रद गरी िलएको भनी उ�लेख गरकेो, 
बकसप�को िलखतमा क�तो काम �रझ वा सेवाबापत 
बकसप� पाएको हो भ�ने उ�लेख नभएको तथा 
�ितवादीले आ�नो िनजी �ान वा सीपबाट �ा� गरकेो 
भ�नेसमेत पिु� गन� नसकेको अव�थामा �ितवादी 
सेवालाल गो�ामीको नाउमँा दता� रहेको िक.नं.७२ को 
�े�फल ०-१९-१९ ज�गासमेत ब�डा ह�ने ठह�याएको 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गन� गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६९।६।७ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७४ साल फा�गणु १५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.४

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७६-WH-०१५०, ब�दी��य�ीकरण, 
िनतेश चौधरी िव. बारा िज�ला अदालतसमेत

उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जको िमित २०६८।१०।१८ को फैसलाअनसुार 
यी िनवेदक अमे�रका चौधरीलाई लागेको कैद वष� १ 
र ज�रवाना �. ५०।- बापत िनजले स�ु अदालतमा 
राखेको नगद धरौटीलाई कायम राखी नपगु बाकँ� 
�.४,५५०।- दािखल गराई िनज �ितवादीलाई 
दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदन दता�स�म गन�लाई मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १३७ 
बमोिजमको सिुवधा �दान गन� गरी उ� अदालतका 
रिज��ारबाट िमित २०७६।२।१ मा आदेश भएको 
िमिसल संल�न आदेशको �ितिलिपबाट देिख�छ । यस 
अदालतको म�ुा दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदन दायरीमा 
०७५-RI-५१२५ को िनवेदन दता� भई िवचाराधीन 
रहेको भ�ने िनवेदकले पेस गरकेो ता�रख पचा�  तथा 
िमिसल सलं�न कागजातबाट देिख�छ । सो िनवेदन 
िवचाराधीन रहेकै अव�थामा यी िनवेदकलाई प�ाउ 
गरी कारागार काया�लय पसा�, वीरग�जमा थनुामा 
पठाइएको भ�ने िमित २०७६।७।२८ को कैद �याद 
ठेिकएको पजु�को �ितिलिपबाट देिखने ।

यी िनवेदकले उ�च अदालत जनकपरु, 
अ�थायी इजलास वीरग�जबाट भएको फैसला 
�वीकार गरी अदालतमा समप�ण गरी फैसलाले लागेको 
कैदबापत मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा १३७ बमोिजमको सिुवधा �ा� गरी सो 
फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई हेरी पाउन िनवेदन दायर 
गरी ता�रखमा रही म�ुाको �ि�या अिघ बिढरहेको 
अव�थामा फैसला काया��वयन गरी कैद असलु गन� 
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काय� पर�परमा िवरोधाभाषको ि�थित देिखने ।
धरौट वा जमानत िलनपुन� �कृितका म�ुामा 

सािबकको अ.बं. १९४ नं. तथा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १३७ बमोिजम 
कैदबापत धरौट वा जमानत िलई म�ुा दोहो�याई 
पाउ ँभ�ने िनवेदन दायर ह�न स�ने नै देिखयो । उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
भएको फैसलाले यी िनवेदकलाई लागेको कैदबापत 
राखेको धरौटी �वीकार गरी मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १३७ बमोिजमको 
सिुवधा �दान गरी सो फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई हेरी 
पाउन िनवेदन दायर गरकेो काय� यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तअनकूुल नै देिखन आयो । उ� 
म�ुा िकनारा ह�दँा िनवेदकले कानूनबमोिजम दािय�व 
बहन गनु�पन� नै देिख�छ । तर �य�तो िनवेदन दायर 
भई िनवेदक ता�रखमा रही म�ुा िवचाराधीन रहेको 
अव�थामा िनवेदकलाई प�ाउ गरी कैदमा राखेको 
काय� यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त तथा 
कानूनी मा�यताको �ितकूल देिखने ।

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था र यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा 
उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास, 
वीरग�जबाट भएको फैसलाउपर कैदबापत धरौटी 
रा�ने अनमुित �ा� गरी म�ुा दोहो�याई पाउ ँ भ�ने 
िनवेदन दता� गरी यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
र सो मूल म�ुा िकनारा लागेको बखत कानूनबमोिजम 
ह�ने नै ह�दँा हाल कैद असलु गन� भनी िनवेदकलाई कैद 
ठेक� कैदमा राखेको ��यथ� बारा िज�ला अदालतको 
काय�समेत कानूनस�मत नदेिखएकोले ��यथ�ह�का 
नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल पौष ८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-०७४६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िवके�� बोहरासमेत

मतृक िनसीबहादरु ब�नेतको मतृ लास 
उ�ानो अव�थामा भेिटएको, लासको बाया ँकानबाट 
रगत बगी सकेुको, दवुै ख�ुा अध� खिु�चएको, दवुै 
ख�ुाको घसा�रएको भागबाट रगत बगेको दिेखएको, 
दािहने ख�ुाको पछािडको भागमा खोि�एको िनलडाम, 
ढाडमा समेत िथिचएको डाम दिेखएको, दािहने 
कुममा छाला िपि�सएको िनलडाम दिेखएको भ�ने 
िववरण उ�लेख भएको देिख�छ । साथै मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदन (Autopsy Report) मा Multiple 
abrasions throughout the body. Forehead 
shows abrasions 2x5 cm 3 in number. 
Abrasions over right side of nose, right 
zygomia, and right lower lid, left ear shows 
clotted blood. Abrasion over chin, anterior 
neck and upper chest. Abrasion over base 
of right thumbs. Multiple bruises over glank 
in 2 row extending horizontally from enterior 
axilla through midline upto below umbiulus 
& iliac crest level. Abrasions over inner 
aspect of  right knee and left & right ankle. 
Abrasion over occiput. भनी उ�लेख भएको र 
Cause of death मा  Intracranial Hemorrhage. 
भ�ने देिखने ।

�य�तै मतृकको शव परी�ण गन� डा. दीपक 
ब�जाडेले अदालतसम� गरकेो बकप� हेदा�, स.ज. 
७ मा मतृकको िदमागिभ� रगत बगेको कारणले म�ृय ु
भएको हो, स.ज. १० मा िनजको िदमागको अगािडप�� 
दे�े भागमा रगत बगेको िथयो । स.ज. १३ मा शरीरका 
िविभ�न भागमा घि�एका चोटह� र कोत�रएको 
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दागह� दिेख�छन् भने तथा स.ज. १५ मा चोटको 
�कृित हेदा� हितयार �योग भएको देिखदँैन भनी 
बेहोरा लेखाएको पाइयो । यसै स�ब�धमा िवशेष�को 
रायलाई �माणमा �हण गनु�पन� भनी ने.का.प. 
२०६७, अङ्क २, िन.नं. ८३११ मा “िवशेष�को 
राय �ितवेदन यो यित कारणबाट शंका�पद वा 
िवरोधाभाषयु� छ भनी इजलाससम� ��ट्याउनुपन� 
स�बि�धत प�को दािय�व ह�ने ह�दँा य�तो दािय�वलाई 
शंकारिहत तवरबाट पुि� गनु�पन� । िवशेष�ले िदएको 
�ितवेदन शंका�पद, ि�िवधायु� वा अ�प� नभई 
फिटकझ� �व�छ (Crystal Clear) र अ�य �वत�� 
�माणले समिथ�त गद�छ भने �यस अव�थामा अदालत 
�वयंले तक�  िवतक�  गरी शंका उपशंका उठाउनुसमेत 
�यायोिचत नह�ने । िबनाआधार िवशेष�ले िदएको 
�ितवेदनलाई अ�यथा गदा� वा�तिवक �याय �दान गन� 
उ�े�यबाट िदशा�िमत ह�ने अव�था उ�प�न ह�न जाने 
अव�था�ित अदालत सजग ह�नुपछ�  । अपराधलाई 
�मािणत गन� कडीको �पमा रहने अनुस�धानको 
�ममा सङ्किलत �माणका �पमा अिभ�न अङ्ग 
मािनने �ितवेदनलाई अ�वीकार गन� अदालतलाई 
�यित नै �प� आधार र कारणको आव�यकता 
पद�छ । यसमा व�तुिन� �या�यान गरी अ�वीकार 
गनु�पन� वै�ािनक आधारसमेतको �प� उ�लेखन गरी 
िवमित राखी ख�डन गन� स�नु पद�छ र यो ख�डन 
िचिक�सा िविधशा� (Medical Jurisprudence) 
का सव�मा�य िस�ा�तमा आधा�रत ह�नुपन� । मृतकको 
लास र �यसमा िवशेष�ले गन� अ�ययनले मृ�युको 
कारणका बारमेा धारणा बनाउन अदालतलाई सहयोग 
गद�छ । यस अथ�मा िवशेष�को रायले पिन बिलयो 
�माणको �थान �हण गन� स�दछ भ�ने स�दभ� नै 
िचिक�सक�य �माण (Medical Evidence) को मूल 
मम� ह�ने ।” भनी िस�ा�त �ितपािदत भएको देिख�छ 
जसबाट ��ततु वारदातमा िवशेष� िचिक�सकको 
रायलाई अ�यथा मा�न नसिकने । 

मतृकलाई कुटिपट गरी घाउ चोट बनाई 
कत��य गरी �ितवादीह�ले मारकेो दे�ने च�मिदद 
जाहेरवाला अज�ता ब�नेत वा मािथ उि�लिखत 
�माणका अ�य �यि� रहे भएको भ�ने देिखदँैन । 
मतृकलाई �ितवादीह�ले वा अ�य कसैले हातपात, 
कुटिपट गरकेो र सोही चोट पीडाले मतृकको िदमागमा 
र��ाव भई मतृकको म�ृय ुभएको दे�ने च�मिदद एवं 
��य� �माण नदेिखन,ु मतृकको शरीरमा घि�एको 
खोि�एको िनलडाम ज�त� रहेको भए पिन कुनै लाठी 
वा हातहितयारले सो चोटपटक लागेको भ�ने कुरा शव 
परी�ण �ितवेदन तथा उ� शव परी�ण गन� डा�टरको 
अदालतसम�को बकप�बाट खलेुको देिखदँनै । यस 
अव�थामा घटना दे�ने ��य� च�मिदद �यि�ह�को 
अभाव र घटना गराउनमा यी �ितवादीह�को 
��य� तथा अ��य� संल�नता रहेको भ�ने कुराको 
त�यगत र व�तिुन� �माण वादी प�ले गजुान�  सकेको 
पाइदँैन । मतृकको शरीरमा कुनै जोिखमी हितयारको 
�हार भई सोही चोटका कारणबाट मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने अव�था पिन देिखदँैन । यसरी ��य� एवं 
ठोस �माणको अभावमा शंका र अनमुानको आधारमा 
मा� कत��य �यानज�तो ग�भीर अपराधमा कसैलाई 
सजाय गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । यसै स�ब�धमा ने.का.प. 
२०४३, अङ्क २, िन.नं. २६३६ मा “��य� एवं ठोस 
�माणको अभावमा कसैलाई सजाय गनु� �यायोिचत 
नह�ने । �माणको अभावमा कुनै �यि�उपर िसफ�  
अनुमानको भरमा अिभयोग लगाउन �यायको �ि�ले 
निम�ने ।” भनी कसैलाई कसरुदार ठहर गन� ठोस 
�माण आव�यक पन� भ�ने निजर �ितपािदत भएको 
पाइने ।

ने.का.प. २०७५, अङ्क ९, िन.नं. १००९७ 
मा “फौजदारी कसुरमा अिभयु�ह�उपरको कसुर 
वादीले िन:स�देह �पमा �मािणत गनु�पन� ह��छ । यसलाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले पिन �प�ट�पमा 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । कसुर शङ्कारिहत तवरले 
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�मािणत ह�ने �माण वादी प�ले पेस गन� नसकेको 
अव�थामा �यसको सुिवधा अिभयु�ले पाउने 
ह��छ । कसुर �मािणत गन� कसैले कसैलाई पोल गनु� र 
सोका आधारमा नेपाल सरकारले कसैउपर अिभयोग 
लगाउनु मा� पया��त ह�ँदैन । गरकेो पोल र लगाएको 
अिभयोग व�तुिन�ठ �माणह�बाट शङ्कारिहत 
िकिसमबाट समेत पुि� ह�नुपन� । सङ्किलत व�तुगत 
�माणह�, बुिझएका �यि�ह�को भनाइ र वारदातको 
प�रि�थितज�य �माणह� एकआपसमा बािझएमा 
र आफँैमा शंका�पद देिखएमा �य�ता �माणह�का 
आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गनु� फौजदारी �यायको 
िस�ा�तको �ितकूल ह�न जाने ।” भ�ने िस�ा�त 
�ितपािदत भएको पाइ�छ ��ततु म�ुामा समेत उ� 
िस�ा�त आकष�ण ह�ने नै देिखने ।

�ितवादीह�उपर शंका गनु�पन� कारण 
पिहलेको झगडा रहेको भनी लेखाएको देिख�छ । यी 
�ितवादीह� र मतृकको प�रवारिबचमा िवगतमा झै-
झगडा िववाद भएको र सो स�ब�धमा कुलङु �हरी 
चौक�मा िमलाप� भएको भ�ने कुरा उ�लेख भएबाट 
यी दईु प�िबच िववाद रहेकोमा सोको िनराकरण 
भइसकेको देिखयो । कुनै िववादको िवषयमा सािधकार 
िनकायसम� दवुै प� उपि�थत भई �वत�� र �व:�फूत� 
�पमा िमलाप� गनु�  भनेको दवैु प�ले आफूलाई िजत 
िजतको अव�थामा रहेको मनन गरी अब उ�ा�त 
िवगतका िववादको िवषयव�तलुाई िबस�दै समुधरु 
स�ब�ध कायम गन� भ�ने नै ब�ुनपुन� ह��छ । यसरी 
�ितवादीह�को इ�कारी बयान, मतृकको म�ृयकुो 
कारण कुनै लाठी वा धा�रलो हातहितयारको �योगका 
कारण नभई Intracranial Hemorrhage (िदमागमा 
रगत बगेको कारण) ले भएको भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदन, ��ततु वारदात द�ेने च�मिदद �माणको 
अभावसमेतका कारणबाट िवगतमा दवैु प�िबचमा 
सहमित भइसकेको िववादको कारणले हाल आएर 
कत��य गरी मान�स�मको अव�था िसज�ना गरकेो भनी 

िव�ास गन� सिकएन । यस ि�थितमा �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न नसिकने ।

जाहेरवालाको अप�ु आरोप र जाहेरीलाई 
आधार िलई स�ु भोजपरु िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह� �ेमबहादरु बोहरा, िबके�� बोहरा 
र खगे�� बोहरालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ नं. को देहाय ३ बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने र �ितवादी िसता बोहराले सफाइ पाउने 
गरी गरेको फैसला िसता बोहराको हकमा सदर भई 
अ�य �ितवादीह� �ेमबहादरु बोहरा, िबके�� बोहरा, 
खगे�� बोहराका हकमा िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
िनज �ितवादीह�समेतले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने गरी पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित 
२०७२।०२।१८ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : निबन आचाय�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल पौष २० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-०३७४, १०२३, 
वैदेिशक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. भानु के.सी. 
भ�ने भानुभ� कँुवर, रतनकुमार खड्का �े�ी िव. 
नेपाल सरकार 

�ितवादी रतनकुमार खड्काले 
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा पठाउन भनी 
जाहेरवालाको रकम सह�ितवादी भान ु के.सी. भ�ने 
भानभु� कँुवरलाई िदएको भनी पोल गरेको भए पिन 
िनजको दाबी पिु� ह�ने कुनै कागज �माण पेस गन� 
सकेको दिेखएन । जाहेरवालाले �ितवादी भान ुके.सी. 
भ�ने भानभु� कँुवरलाई िकटान गरी जाहेरी िदएको पिन 
देिखएन । िनजले वेदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसम�को बकप�मा पिन िनज 
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�ितवादीको नाम िलएको नदेिखने ।
��ततु म�ुामा �ितवादी भान ु के.सी. भ�ने 

भानभु� कँुवरको कसरुमा संल�नता रहेको भ�ने कुनै 
िव�सनीय �माण पेस ह�न सकेको नह�दँा सह�ितवादीको 
पोलको आधारमा मा� िनजलाई कसरुदार कायम गन� 
निम�ने । 

�ितवादी रतनकुमार खड्काको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� जाहेरवालाले पेस 
गरकेो िलखतबाट िनजले ३ िदनिभ� िवदेश 
पठाउछुँ भनी �.६,६३,०००।- बझुी कागज 
ग�रिदएको देिख�छ । सो कागजमा भएको सहीछाप 
आ�नो हो भनी िनज �ितवादीले �वीकार गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवालाबाट िलएको �.६,५०,०००।- 
भान ुके.सी.लाई िदएको ह�,ँ भनी िनज �ितवादीले बयान 
गरकेो भए पिन सो त�य पिु� गन� सकेको देिखएन । 
िनजले बयानको �ममा जाहेरवालाबाट ६,५०,०००।- 
िलएको र �.१,०६,०००।- (एक लाख छ हजार) 
जाहेरवालालाई िफता� िदएको छु भनी बेहोरा लेखाएको 
भए तापिन िलखतबाट �.६,६३,०००।- िलएको 
देिखन आएको र जाहेरवालाको अदालतमा भएको 
बकप�बाट �. एकलाख िफता� पाएको भनी �वीकार 
गरकेो ह�दँा िलखतबमोिजमको िबगोमा उ� िफता� 
पाएको रकम क�ा गदा� �. ५,६३,०००।- बाकँ� रहेको 
देिखन आयो । �ितवादी रतनकुमार खड्काले गरी 
िदएको कागजको बेहोराबाट िनजले वैदेिशक रोजगारकै 
�योजनका लािग रकम िलएको देिखन आएको 
छ । िनजले वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
इजाजत निलएको भनी �वीकार गरकेो पाइ�छ । यसरी 
वैदेिशक रोजगार स�चालनको अनमुित निलएका 
�ितवादीले जाहेरवालासमेतलाई वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउने भनी गरकेो कागजसमेतबाट िनजले वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको 
कसरु गरकेो देिखन आएको ह�दँा जाहेरवालालाई िवदेश 
पठाई नसकेको अव�थालाई िवचार गरी िनज �ितवादी 

रतनकुमार खड्कालाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
कैद तथा ज�रवानासमेत ह�ने गरी वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला अ�यथा देिखन 
नआउने । 

अतः उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार, 
कारणबाट �ितवादी रतनकुमार खड्कालाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम एक वष� 
छ मिहना कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास 
हजार) ज�रवाना ह�ने तथा जाहेरवालाको बाकँ� िबगो 
�.५,६३,०००।- (पाचँ लाख ि�स�ी हजार) र सोको 
५० �ितशतले ह�ने हजा�ना रकम �.२,८१,५००।- 
(दईु लाख एकासी हजार पाचँ सय) समेत ज�मा 
�.८,४४,५००।- (आठ लाख चौवािलस हजार पाचँ 
सय) जाहेरवालाले िनज �ितवादीबाट भरी पाउने र  
अका� �ितवादी भान ु के.सी. भ�ने भानभु� कँुवरले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०६९।८।१७ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०६९-RB-००६९, करारबमोिजम 
यथावत् प�रपालना, राजे��कुमार थापा िव. िमलबहादुर 
काय�थको मु.स.गन� सुय�बहादुर काय�थ

वादी राजे��कुमार थापाले �ितवादी 
िमलबहादरु काय�थसगँ िमित २०६५।७।३ मा 
ज�गा ख�रद िब�� गन� गरी करार गरकेोमा �यादिभ� 
करारको सत�अनसुार �ितवादीले ज�गा रिज��ेसन 
पा�रत नगरकेो कारण सो करारको यथावत् प�रपालना 
गराइ�  उ� ज�गा मेरो नाउमँा ग�रपाउ ँभ�ने मागदाबी 
िलइ� वादीले स�ु िफराद गरकेो देिख�छ । वादीको 
मागदाबीबमोिजम करारमा उि�लिखत ज�गा वादीको 
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नाउमँा रिज��ेसन पा�रत गराइ� करारको यथावत् 
प�रपालना ह�न नस�ने गरी िमित २०६७।३।१४ मा 
भएको स�ु फैसलामा िच� बझुाइ� वादीले पनुरावेदन 
नगरी बसेको देिख�छ । यसरी करारको यथावत् 
प�रपालना गराइ� पाउ ँभ�ने वादीको मागदाबी अि�तम 
भइसकेको देिखदँा सोतफ�  केही िवचार ग�ररहन नपन� । 

वादीको सावँा र �ितपूित� भराउने स�ब�धमा 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८५ को कानूनी �यव�था 
हेदा� करारबमोिजम काम ग�रसकेको वा ग�ररहेकोमा 
अक� प�को ग�तीले करार अ��य भएमा र िन:शु�क 
िदने �प� अिभ�ाय नराखी िदइएको कुनै सेवा वा व�तु 
अक� प�ले उपभोग गरमेा मका� पन� प�ले आफूले 
गरकेो काम वा बुझाएको नगद वा िज�सीबापत सोको 
अनुपातमा भु�ानी पाउन दाबी गन� स�ने छ भ�ने उ�लेख 
भएको पाइ�छ । सोअनसुार वादी �ितवादीिबच िमित 
२०६५।७।३ मा भएको करारमा उ�लेख भएबमोिजम 
�ितवादीले ज�गा रिज��ेसन पा�रत गराउन वादीबाट 
बैना �.२५,००,०००।- बझुेको देिखएको र सो कुरामा 
�ितवादीले कुनै िववाद गरकेो पाइदँैन । तथािप करारको 
सत�बमोिजम सो बैना रकम र �ितपूित�समेत भराइ� 
पाउनका लािग िफरादमा वैकि�पक दाबी िलनपुन� 
ह��छ । तर वादीले करारको यथावत् प�रपालना गराइ� 
उ� ज�गा मेरो नाउमँा ग�रपाउ ँभ�ने मा� दाबी िलइ� 
बैना रकम र �ितपूित�समेत भराइ� पाउनका लािग 
िफरादमा वैकि�पक दाबी िलएको देिखदँैन । यसरी 
वादीले दाबी नै निलएको िवषयमा दाबीभ�दा बािहर गइ� 
वादीको सावँा र �ितपूित�  भराइिदन िम�ने नदेिखने ।

करार ऐन, २०५६ मा करारमा वादी 
�ितवादीिबच ज�गा रिज��ेसन गन� तोिकएको समयमा 
�ितवादीले करारीय दािय�व पूरा नगरबेापत �ितपूित� 
दाबी गनु�पन�मा वादीले बैना रकम र सोको �ितपूित� 
मागदाबी नै नगरकेो अव�थामा स�ु अदालतले 
दाबीभ�दा बािहर गइ� वादीलाइ� उ� बैना रकम र सोको 
�ितपूित�  भराइिदन िम�ने नदेिखदा वादीलाइ� बैना 

रकम र सोको �ितपूित�समेत भराइिदने ठह�याएको 
हदस�म स�ु फैसला केही उ�टी गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६८।८।१८ मा भएको 
फैसला मनािसब देिखने । 

अत: उि�लिखत आधार र कारणबाट वादी 
र �ितवादीिबच िमित २०६५।७।३ मा भएको करारमा 
उि�लिखत बैना रकम िदलाइ� भराइ� पाउनेतफ�  वादीको 
दाबी नै नभएको अव�थामा बैना रकम र सोको 
�ितपूित�समेत भराइिदने गरी स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।३।१४ मा भएको फैसला 
केही उ�टी ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६८।८।१८ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल पसु १४ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-CI-०७७२, ०७७३, ज�गा 
िखचोला मेटाई घर उठाई चलन, अ�णकुमार साह िव. 
पाँचु साहसमेत, देवनारायण साह िव. अ�णकुमार साह

वादीले �वयं ियनै �ितवादी पाचँ ु साहका 
बाब ु कुसमी साहबाट राजीनामा�ारा रजन साहले 
िलई िनजको म�ृयपु�चात् िनजक� �ीमती तेतरीदेवीले 
नामसारी गराइ�  िनजबाट वादी अ�णकुमार साहले 
सािबक िक.नं.४२ को ज.िव.०-०-१८ ज�गा र 
सािबक िक.नं.४३ को ज.िव.०-४-१८ ज�गा िमित 
२०५०।११।५ मा हालैको बकप�को िलखतबाट 
�ा�त गरकेो देिख�छ । वादीले ख�रद गरकेो उ� 
सािबक िक.नं.४२ को ज.िव.०-०-१८ ज�गा र 
सािबक िक.नं.४३ को ०-४-१८ ज�गासमेतको ज�मा 
ज.िव.०-५-१६ ज�गा ह�नपुन� देिख�छ । तर स�ु 
अदालतबाट िमित २०६६।१२।३० मा भई आएको 
न�सा मचु�ुकाअनसुार वादीले न.नं.३ मा सािबक 
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िक.नं.४२ बाट ज.िव.०-२-१४.४२ ज�गा र न.नं.५ मा 
सािबक िक.नं.४३ बाट ज.िव.०-२-१५.२२ ज�गा भोग 
गरकेो देिख�छ । उ� न.नं.४ मा िववािदत जिनएको 
ज.िव.०-१-१.३८ ज�गासमेत जोड्दा पिन वादीको 
भोग आवादमा रहेको सािबक िक.नं.४२ र ४३ बाट 
ज�मा ज.िव.०-५-९.६४ ज�गा मा� दिेखन आइ� 
वादीको �े�ताभ�दा कमी रहेको पाइयो । उ� न.नं.४ 
को पूव�दि�ण कुनामा रहेको घर �ितवादीले िमित 
२०६३।९।२२ गतेप�ात् बनाएको त�यय�ु �माण 
वादीले पेस दािखल गन� सकेको नदेिखदँा �ितवादीले 
न�सा मचु�ुकामा िलएको िजिकरअनसुार उ� ज�गामा 
�ितवादीह�ले ८ वष� पिहले नै सो घर बनाएको िस� 
ह�ने देिख�छ । �यसकारण स�ु अदालतबाट भएको उ� 
न�सा मचु�ुकामा िववाद जिनएको न.नं.४ को ज�गामा 
भएको पूव�दि�ण कुनामा रहेको �ितवादीह�को घर र 
सो घरले ओगटेको ज�गास�म बाहेक गरी बाकँ� ज�गा 
र सो ज�गामा भएको �खह�समेत वादी दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�ले िखचोला गरकेो देिखने ।

वादीले ख�रद गरकेो सािबक िक.नं.४२ 
को ज.िव.०-०-१८ ज�गा र सािबक िक.नं.४३ को 
०-४-१८ ज�गासमेतको ज�मा ज.िव.०-५-१६ ज�गा 
ह�नपुन� देिखएको र हाल उ� न�सा मचु�ुकाअनसुार 
न.नं.३ मा वादीको सािबक िक.न.४२ बाट ज.िव.०-२-
१४.४२ ज�गा र न.नं.५ मा वादीको सािबक िक.नं.४३ 
बाट ज.िव.०-२-१५.२२ ज�गासमेत गरी ज�मा 
ज.िव.०-५-९.६४ भोग आवाद ग�ररहेको र िववाद 
जिनएको न.नं.४ को ज.िव.०-१-१.३८ ज�गासमेत 
जोड्दा पिन वादीको भोग आवादमा रहेको ज�गा कमी 
ह�न जाने देिखदँा उ� िववाद जिनएको न.नं.४ को 
ज�गाको पूव�दि�ण कुनामा रहेको �ितवादीह�को घर 
र सो घरले ओगटेको ज�गास�म बाहेक गरी बाकँ� ज�गा 
र सो ज�गामा भएको �खह�समेत वादी दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�ले िखचोला गरकेो ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६८।१०।०८ मा 

भएको फैसला मनािसब दिेखने । 
अत: उि�लिखत आधार र कारणबाट स�ु 

स�तरी िज�ला अदालतबाट वादी दाबी नप�ुने गरी 
िमित २०६७।२।३० मा भएको स�ु फैसला केही 
उ�टी भइ� स�ु अदालतबाट िमित २०६६।१२।३० 
मा भएको न�सा मचु�ुकामा जिनएको िववािदत न.नं.४ 
मा भएको पूव�दि�ण कुनामा रहेको �ितवादीह�को 
घर र सो घरले ओगटेको ज�गास�म बाहेक गरी बाकँ� 
ज�गा र सो ज�गामा भएको �खह�समेतमा वादी 
दाबीबमोिजम �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो ठहरी 
�ितवादीह�को सो िखचोला मेटाई वादीले चलनसमेत 
पाउने गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०६८।१०।८ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल पसु १४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.५

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७४-CR-१२१३, जबरज�ती 
करणी, देवे�� यादव िव. नेपाल सरकार

स�ु िमिसल संल�न रहेको घटना�थल 
मचु�ुकामा जाहेरवाली स�ुने कोठाको बासँको ढोका 
टुटेको अव�था रहेको, कोठामा रहेको सामान य�त� 
छ�रएर रहेको भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । यी 
पनुरावेदक �ितवादी देवे�� यादवले दईु वष�अगािड 
पिन पीिडत जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गन� 
खोजेको िवषयमा गाउघँरमा छलफल भई माफ� 
मागी िमलाप� भएकोमा सोही परुानो �रसइवीका 
कारण ��ततु जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
अनसु�धानमा बिुझएका वौएलाल म�डलसमेतले 
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उ�लेख गरकेो देिखएको छ । िनज वौएलाल म�डल, 
स�तोष म�डल ख�वेसमेतले अनसु�धानमा उ�लेख 
गरकेो बेहोरा समथ�न गरी बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादी देवे�� यादवले 
अनसु�धानका �ममा बयान गदा� पीिडत जाहेरवालीसगँ 
दईु वष�अगािड भएको िववादमा आफूसमेतले गाउ ँ
समाजमा माफ� मागेको �रसइवी राखी बदला िलने 
उ�े�यले मादक पदाथ� सेवन गरी अ�य �ितवादीह�लाई 
बोलाई जाहेरवालीको घरमा गई िनजलाई पालैपालो 
सामूिहक करणी गरकेो त�य �वीकार गरकेो 
देिख�छ । पनुरावेदकको उ� सािबती जाहेरवालीले 
गरकेो बकप� एवम् अनसु�धानमा बिुझएका वौएलाल 
म�डल, स�तोष म�डल ख�वेसमेतका मािनसह�ले 
ग�रिदएको बकप�बाट पिु� भइरहेको अव�था छ । 
पनुरावेदकले अदालतमा दाबीको कसरु इ�कार गरी 
बयान गरकेो र िनजको बयान समथ�नमा िनजका 
सा�ी स�यनारायण र नेमलालले बकप� गरकेो 
देिखए पिन पीिडत जाहेरवाली िववािहत एउटा 
छोरीको आमासमेत रहेक� भ�ने जाहेरी दरखा�तबाट 
देिख�छ । जायज�मसमेत भएक� िववािहत नारीले 
आ�नो सती�व एवम् च�र�मा आचँ आउने गरी 
आफूलाई यी पनुरावेदक देवे�� यादवसमेतले सामूिहक 
करणी गरकेो भनी झ�ुा आरोप लगाउनपुन� अव�था 
देिखन नआउने ।

पीिडतको शारी�रक जाचँबाट जबरज�ती 
करणीको ल�णह� पिु� नभएको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा हेदा� जाहेरवाली िववािहत 
छोरी ज�माइसकेक� मिहला रहेको र िनजलाई 
जबरज�ती करणी गदा�को अव�थामा सामूिहक�पमा 
�ितवादीह�ले िनजको मखु ग�छाले थनुी आखँामा 
साडीले प�ी बाधँी च�न चटपटाउन निदएको भ�ने 
उ�लेख गरकेो दिेखएबाट पीिडतले �ितवाद गन� 
नस�ने भई �ितकारका र यौन स�पक� का िच� 
सङ्केतह� दिेखन नस�ने अव�थालाई इ�कार गन� 

िम�दैन । पीिडतको शारी�रक जाचँ त�काल ह�न नसक� 
भोिलप�ट मा� भएको भ�ने देिखएकाले करणीका 
सङ्केतह� नदेिखन ुअ�वाभािवक नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३ नं. को देहाय ५ मा “िबस वष� वा सोभ�दा बढी 
उमेरक� मिहला भए पाँचदेिख सात वष�स�म कैद 
ह�ने” भ�ने र सोही महलको ३क. नं. मा “मिहलालाई 
सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी गन� वा गभ�वती, 
अस� वा अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती करणी 
गन�लाई यस महलमा लेिखएको सजायमा थप 
पाँच वष� कैद गनु�पछ�” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । ��ततु म�ुाक� पीिडत प�रवित�त नाम २०(द)  
२० वष�भ�दा बढी उमेरक� भ�ने िमिसल कागजबाट 
देिखन आएको र िनज पीिडतलाई �ितवादी देवे�� 
यादवसमेतले जबरज�ती करणी गरकेो त�यसमेत 
उि�लिखत त�यगत आधारह�बाट देिखन आउने ।

यसरी जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, िनजको 
मौकाको भनाइ र सो भनाइलाई समिथ�त ह�ने गरी गरकेो 
बकप�, घटना �कृित मचु�ुकाबाट कोठाको बासँको 
ढोका तोिडएको, टाटँी भ�केको, य�त� सामानह� 
छ�रएको भ�ने देिखएको, घटना�थल मचु�ुकामा 
कागज गन� मािनसह� वौएलाल म�डल र स�तोष 
म�डलसमेतका मािनसह�ले सो घटनालाई पिु� ह�ने 
गरी कागज ग�रिदएको र सो भनाइलाई अदालतमा 
गरकेो बकप�ले समेत पिु� गरकेो, �ितवादी देवे�� 
यादवले अनसु�धानको �ममा कसरु गरकेोमा सािबत 
रही बयान गरकेोसमेतका �माण एवम् उि�लिखत 
यस अदालतबाट जबरज�ती करणी म�ुामा भएको 
�या�यासमेतका आधारमा यी पनुरावेदक �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३ (५) नं. बमोिजम  
िनजलाई ५ वष� कैद र सामूिहक�पमा करणी गरकेो 
पिु�ट ह�दँा सोही ऐनको ३ (क) नं. बमोिजम थप ५ 
वष� कैद सजाय ह�ने र िनज �ितवादीबाट पीिडतलाई 
�.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ �ितपूित� 
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भराइिदने ठह�याई भएको धनषुा िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरेको उ�च अदालत जनकपरुको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण, कानूनी 
�यव�था तथा �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट �ितवादी 
देवे�� यादवले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु 
गरकेो त�य �मािणत ह�न आएकाले उ�च अदालत 
जनकपरुको िमित २०७४।०१।१३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असार २२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७४-CR-१६१२, डाँका चोरी, 
नेपाल सरकार िव. हसन सेखसमेत

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट ��ततु चोरी 
वारदात अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, चोरीको ६ 
नं. अ�तग�त डाकँा चोरी कायम गरी �ितवादीह�लाई 
सोहीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा हेदा�  अिभयोगप�मा �ितवादी 
कायम ग�रएका ह�सेन शेख र स�तोष कलवारको वतन 
नै यिकन नभएको आधारमा स�ु िज�ला अदालतले 
िनजह�को हकमा िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम १९ (क)(४) बमोिजम तामेलीमा 
राखेको देिखयो । वादी प�बाट िनजह�को वा�तिवक 
वतन यिकन गरी िनजह�को अि�त�व �थािपत 
गराउन सकेको देिखएको छैन । डाकँा चोरीको वारदात 
कायम ह�न मलुकु� ऐन, चोरीको ६ नं. मा चारजनाभ�दा 
बढ्ताको जमात ह�नपुन� भएकाले चारजना बढी 
संल�न भएको दखेाउने उ�े�यबाट वतन नै यिकन 
ह�न नसकेका �यि�ह�को नाम उ�लेख गरी दायर 
गरकेो अिभयोगप�बाट उ� ऐनले प�रभाषा गरअेनसुार 
��ततु चोरीको वारदात डाकँा चोरी कायम गन� अव�था 

नदिेखने ।
�ितवादी हसन शेख र रमेश �े�बाट िविभ�न 

हातहितयार बरामद भएको र ती हातहितयार देखाई 
डर �ासमा पारी धनमाल चोरी गरकेो भ�ने जाहेरी 
दरखा�तबाट देिखएको छ । जाहेरवालाले आ�नो 
जाहेरी बेहोरा समथ�न गरी बकप� गरकेोसमेतबाट 
��ततु वारदात मलुकु� ऐन, चोरीको ४ नं. मा प�रभाषा 
गरअेनसुार जबरज�ती चोरीअ�तग�त नै पन� देिखन 
आयो । सजायको हकमा उ� ऐनको भएको महलको 
१४ नं. को देहाय २ मा रहेको कानूनी �यव�थाबमोिजम 
यी �ितवादी रमेश �े� र हसन शेखलाई सोही १४ नं. 
बमोिजम सजाय ह�ने दिेखने ।

�ितवादी जाफर शेख र टेकबहादरु िव.क.लाई 
सफाइ िदएको िमले निमले स�ब�धमा हेदा�  िनज जाफर 
शेखबाट चोरीको धनमाल बरामद भएको देिखएको 
छैन । िनजले कसरु इ�कार गरी बयान गरकेो अव�था 
छ । अदालतमा सािबत भई बयान गन� रमेश �े� र हसन 
शेखले यी �ितवादी जाफर शेख चोरीमा संल�न रहेको 
भनी पोल गरकेो नदिेखएकाले िनज जाफर शेखउपरको 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
पोखराको फैसला अ�यथा दिेखन नआउने ।

�ितवादी टेकबहादरु िव.क.का हकमा िवचार 
गदा� िनजले कसरु इ�कार गरी �ितवादीम�येका रमेश 
�े�ले �ीमतीको ितलहरी हो भनेको परुानो ितलहरी 
भएकाले िबल छैन भनेकाले २५ लालको ितलहरी 
�.१३,०००।– मा चोरीको माल हो भनी नजानी 
ख�रद गरी िलएको भ�ने उ�लेख गरी बयान गरकेो 
देिख�छ । िनजउपर चोरीको २३ नं. को कसरु कायम 
गरी सजाय माग गरकेो देिखएको छ । चोरीको २३ 
नं. मा “माल िक�दा सो मालको मोलमा सयकडा 
प��स�म वा ब�धकमा सयकडा िबसस�म नाफा 
ह�ने गरी कागज नगरी वा सोभ�दा बढ्ता पर े पिन 
कागज गरी िलएकोमा चोरीको भ�ने नजानी िलएको 
भए बात ला�दैन । लेिखएदेिख बढ्ता नाफा ह�ने गरी 
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िलएकोमा कागज नगरी िलएको रहछे वा चोरीको हो 
भनी जानी बुझी िलएको रहछे भने यसै महलको २४ 
न�बरबमोिजम गनु�पछ� । य�ता मालको मोल कायम 
गदा� सो िलएको अव�थामा सो मालको पन� मोलबाट 
िबगो कायम गनु�पछ�” भ�ने कानूनी �यव�था उ�लेख 
भएको देिख�छ । िनज �ितवादी टेकबहादरु िव.क.ले 
ख�रद गरकेो सनुको गहना चोरीको भ�ने जानी जानी 
सयकडा िबसभ�दा बढी नाफा िलने गरी ख�रद 
गरकेो भ�ने त�य �मािणत ह�न नआएकाले िनजलाई 
सफाइ िदने ठह�याएको फैसलासमेत अ�यथा दिेखन 
नआउने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार कारणह� 
तथा कानूनी �यव�थासमेतबाट �ितवादीह� जाफर 
शेख र टेकबहादरु िव.क.ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने, अ�य �ितवादीह� रमेश �े� र हसन शेखका 
हकमा वारदातमा सलं�नताको सं�याको आधारमा 
स�ु अदालतको फैसलामा केही उ�टी गरी िनज 
�ितवादीह�ले गरकेो कसरु चोरीको महलको ४ नं. 
अ�तग�तको भई �ितवादीह�लाई ऐजन महलको 
१२ नं. र १४(२) नं. बमोिजम जनही ०।१।१५ (एक 
मिहना प�� िदन) कैद तथा �. ३०,०००।- (ितस 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र मलुकु� ऐन, चोरीको 
१४ नं. बमोिजम ज�रवानाबापत �ितवादीह�लाई 
जनही ३।३।१५ (तीन वष� तीन मिहना प�� िदन) 
कैद ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पोखराबाट िमित 
२०७४।०१।११ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम ह�नपुछ�  भनी िलएको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । �ितवादीह� रमेश 
�े� र हसन शेखलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१२ नं. र १४(२) नं. बमोिजम िनजह�लाई लागेको 
कैद भ�ुान भइसकेको देिखएकाले यस अदालतको 
च.नं. १३१६०, िमित २०७६।०३।२३ को प�बाट 
िनज �ितवादीह� रमेश �े� र हसन सेखलाई अ� 

म�ुामा थनुा वा कैदमा रा�न ुनपन� भए यस म�ुाबाट 
थनुाम�ु ग�रिदन लेखी गएको ह�दँा थप केही ग�ररहन ु
नपन� ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल असार २२ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७५-CR-०२२३, जबरज�ती 
करणी, अिनलकुमार यादव िव. नेपाल सरकार

पीिडत कैलाली ७१ िटकापरु “ख” अपाङ्ग 
रहेको भ�ने त�यमा पनुरावेदकले िववाद गरकेो 
देिखदँनै । पीिडतको शारी�रक अव�था जाचँ गन� 
िचिक�सकले िदएको जाचँ �ितवेदनमा पीिडत 
ज�मजातै स�ुत मनि�थितको भई बो�न नस�ने, बाया ँ
ख�ुाको पैताला ज�मजातै बाङ्गो भएको भ�ने उ�लेख 
भएकाले जाहेरी दरखा�तमा पीिडत अपाङ्ग रहेको 
भनी उ�लेख भएको त�य �मािणत ह�न आउने ।

पीिडत िदसा ब�न गएको अव�थामा 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने जाहेरी 
दरखा�त परकेोमा अनसु�धानको �ममा यी 
पनुरावेदकले बयान गदा� िमित २०७२।६।८ मा 
िदउसँो घ�ुन गएको, पीिडतलाई नरकट झाडीमा िदसा 
ग�ररहेको देखी मन था�न नसक� निजकै मकैबारीमा 
लगी पीिडतलाई नाङ्गै बनाई आफूले लगाएको 
लगुासमेत खोली करणी गरी लगुा लगाउने �ममा 
पीिडतको दाजलेु देखेकाले आफू भागी गएको भनी 
पीिडतलाई करणी गरकेो �वीकार गरकेो देिख�छ । 
पनुरावेदक �ितवादीको उ� �वीकारोि� पीिडतको 
शारी�रक जाचँ गन� िचिक�सकको �ितवेदनमा करणी 
गरकेो ल�ण देिखएको, योिन�ार वरपर घाउज�तो भई 
रातो भएको, योिन�ार सिुनएको ज�तो देिखएको जनु 
हालसालै करणी भएको ल�ण हो भ�ने उ�लेख भएको 
त�यह�बाट समिथ�त भएको छ । पीिडत �वयम् ले 
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ग�रिदएको कागज, जाहेरवाला तथा अनसु�धानमा 
कागज गन� स��या िव.क.को बकप�समेतबाट पीिडत 
र यी पनुरावेदक �ितवादीलाई मकैबारीमा दखेेको 
पीिडत िच�याएको भ�ने उ�लेख भएको र पीिडतको 
शारी�रक परी�णबाट िनजलाई करणी गरकेो त�य 
�थािपत भइरहेको देिखएकाले पीिडतलाई पनुरावेदक 
�ितवादी अिनलकुमार यादवले जबरज�ती करणी 
गरकेो �मािणत ह�न आएको पाइने । 

पीिडतको उमेरको स�ब�धमा जाहेरीमा १३ 
वष� उ�लेख भए पिन पीिडतको उमेर परी�णबाट 
१६/१७ वष�क� ह�नस�ने भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । अनसु�धानमा बिुझएक� स��या िव.क.यी 
पीिडतको भाउजू नाताक� रहेको देिख�छ । िनज 
स��या िव.क.ले बकप� गदा� ज�मदता�को आधारमा 
पीिडत १७ वष�क� भ�ने उ�लेख गरकेो देिखएकाले 
पीिडत १६ वष� पगेुको अव�था दिेखन आउने । 

यसरी उि�लिखत �माण कागजह�बाट १७ 
वष�क� अपाङ्ग रहेक� नाम प�रवित�त पीिडत कैलाली ७१ 
िटकापरु “ख” लाई पनुरावेदक �ितवादी अिनलकुमार 
यादवले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. अ�तग�त जबरज�ती करणी गरकेो त�य िनज 
पनुरावेदक �ितवादीले अनसु�धानमा गरकेो सािबती 
बयान, सो सािबती बयानलाई पीिडतको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदन तथा जाहेरवाला र अनसु�धानमा 
बिुझएको स��या िव.क.को बकप�समेतबाट �मािणत 
भएकाले स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला केही 
उ�टी गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३ नं. 
को देहाय (४) बमोिजम कैद वष� ५ (पाचँ) र सोही 
महलको ३क नं. बमोिजम थप कैद ५ वष� (पाचँ) ह�ने 
र पीिडतलाई �.१,००,०००।- (एक लाख �पैया)ँ 
�ितपूित�  भराइिदने ठहर गरकेो उ�च अदालत 
िदपायलको फैसला िमलेकै दिेखएकाले अ�यथा गनु�पन� 
नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण, कानूनी 

�यव�थासमेतबाट �ितवादी अिनलकुमार यादवलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३ नं. को देहाय 
(४) बमोिजम कैद वष� ५ (पाचँ) र सोही महलको ३क 
नं. बमोिजम थप कैद वष� ५ (पाचँ) सजाय ह�ने तथा 
पनुरावेदक �ितवादीबाट पीिडतलाई सोही महलको 
१० नं. बमोिजम �.१,००,०००।– (एक लाख 
�पैया)ँ �ितपूित�  भराइिदने ठह�याएको उ�च अदालत 
िदपायलको िमित २०७४।११।२१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७६ साल असार २२ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७५-WH-
०१०५, ब�दी��य�ीकरण, �ेममान डंगोल िव. गृह 
म��ायलसमेत

नकारा�मक सूचीमा रहेदिेख बाहेकको 
अव�थामा असल चालचलन भएका कैदीलाई 
तोिकएको कैदको सजायमा बढीमा पचास �ितशतस�म 
कैदको सजाय छोट्याउन सिकने �यव�था रहेको 
देिखने ।

�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ तथा 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क)  
बमोिजम सिुवधा �दान गदा� तजिबजी अिधकार �योग 
गरी मू�याङ्कन ग�रनपुन� अव�था रहेको देिख�छ । 
कानूनले कुनै साव�जिनक अिधकारीलाई कुनै तजिबजी 
अिधकार िदनकुो ता�पय� �वे�छाचारी ह�नका लािग 
नभएर उ�चतम बिु�म�ाको �योग गरी �यायोिचत 
प�रणाम सिुनि�त गन�का लािग तजिबजी अिधकार 
िदइएको हो । िनण�य गन� अिधकारीले िववेकपूण� र 
त�यपरक �पमा तजिबजको �योग गरी ऐनले तोकेको 
दायरािभ� रहेर उिचत िनण�य गनु�  नै पद�छ । तजिबजी 
अिधकार हो भ�ने कुराको आडमा िनण�य नै नगरी ब�न 
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िम�दैन । कानूनबमोिजम आफूले गनु�पन� िनण�य नै नगरी 
ब�ने र प�रणामतः ऐनले गरकेो �यव�थालाई िन��भावी 
त�ुयाउने छुट कुनै साव�जिनक अिधकारीलाई ह�न 
नस�ने ।

�रट िनवेदक �ेममान डंगोल स�री वष� 
उमेर पूरा भई पचह�र वष� ननाघेका �ये� नाग�रक 
भएको त�यमा िववादरिहत तवरबाट पिु� भइरहेको, 
�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२ 
मा �ये� नाग�रकलाई उमेर हदको आधारमा िनजका 
हकमा पचास �ितशतस�म कैद सजायमा छुट िदन 
सिकने �यव�था रहेको, कारागार िनयमावली, २०२० 
को िनयम २९ (२क) मा समेत असल चालचलन 
भएका स�री वष� उमेर पगेुका कैदीह�को हकमा कैद 
सजाय छोट्याउन सिकने �यव�था रहेको देिखयो । 
सोबमोिजम सिुवधाको लाभ यी िनवेदकलाई िदन ुनपन� 
वा िनजले सो सिुवधा नपाउने देिख�छ भने आधार र 
कारणसिहत िनण�य ग�रनपुन� देिखयो । यस िनवेदनमा 
िनवेदकले ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भनी िलएको मागदाबीका स�दभ�मा िवचार गरी हेदा�, 
यी िनवेदकलाई उि�लिखत दवैु म�ुामा गरी �. 
४,५०,०००।– (चार लाख पचास हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना लागेकोमा िनजले काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट रिसद नं. १८१, िमित २०७५।११।२१ 
मा उ� ज�रवानाबापतको रकम भ�ुानी गरकेो िमिसल 
संल�न रिसदबाट देिखन आएको छ । फौ.नं. ६८ मा 
भएको ठुलो हदको कैद सजाय ३।०।० (तीन वष�) 
म�ये िनजले ०।१।९ (एक मिहना नौ िदन) कैद सजाय 
�हरी िहरासतमा बिससकेको दिेखदँा सो अविध कटाई 
भ�ुान गन� बाकँ� रहेको कैद सजाय २।१०। २१ (दईु 
वष� दश मिहना ए�काइस िदन) असलु गनु�पन� दिेखदँा 
िनजलाई कैदमा रािखएको काय�लाई गैरकानूनी मा�न 
निम�ने ।

अतः �रट िनवेदनका िनवेदक �ेममान 
डंगोललाई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 

२०६७।०३।०६ को फैसलाबमोिजम कैदमा रा�ने 
गरी िमित २०७४।०५।२९ मा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट जारी भएको कैदी पजु� कानूनबमोिजमको 
नै देिखदँा िनजका हकमा ब�दी��य�ीकरण आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था दिेखएन । यी �रट िनवेदक ७० 
वष� नाघेको देिखदँा िनजले �ये� नाग�रक ऐन, २०६३ 
को दफा १२ र कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९(२क) को सिुवधा पाउने हो वा होइन भ�ने 
स�दभ�मा हेरी कानूनबमोिजम िनण�य गनु� , गराउन ुभनी 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख २ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७५-WH-००९९, 

ब�दी��य�ीकरण, पलट साह सोनार िव. 
गहृ म��ालयसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CR-१०७२, जालसाजी, 
धनसरी सापकोटा िव. िव�णु�साद का�लेसमेत

�ितवादी कृ�णकला का�ले वादी 
फिण���साद का�लेक� एकासगोलक� �ीमती रहेक� 
र अ�य नाबालक वादीह� िनजै वादी फिण���साद 
का�ले र �ितवादी कृ�णकला का�लेका छोराछोरी 
रहेको त�यमा िववाद देिखदैँन । वादीले जालसाजी 
ठहर ग�रपाउ ँ भनी दाबी िलएको िलखतको ज�गा 
�ितवादी कृ�णकलाको नाउमँा िमित २०६३।७।२४  
मा ख�रद गरी िलएको र सो ज�गामा िनमा�ण भएको 
घरमा वादीह�समेतको बसोबास रहेको भ�ने 
देिख�छ । िववािदत िलखतको ज�गाको ख�रद र सो 
ज�गामा घर िनमा�ण गन� काय� दता�वाला कृ�णकलाको 
िनजी �ोत वा आज�नबाट भएको हो, यी वादीह�को 
सो घरज�गामा हक नला�ने भ�ने पनुरावेदक �ितवादी 
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धनसरी सापकोटाको िजिकर रहेको देिखदँैन । 
िववािदत िलखतको ज�गा ख�रद गनु�भ�दा अिघदेिख 
नै वादी फिण���साद का�ले वैदेिशक रोजगारमा 
संल�न रहेको भ�ने पनुरावेदकको भनाइ रहेकाले उ� 
ज�गा ख�रद एवम् घर िनमा�ण वादी फिण���साद 
का�लेको आयआज�नबाट भएको मा�नपुन� 
देिख�छ । वादी फिण���साद का�ले नै घरको म�ुय 
�यि� रहेकोमा िववाद देिखदँनै । िववािदत घरज�गा  
�ितवादी कृ�णकलालाई वादी फिण���सादको 
म�जरुीबेगर घर �यवहार चलाउन वा आफूखसुी गरी 
हकह�ता�तरण गन� पाउने कानूनी अिधकार रहेको 
नदेिखने ।

िववािदत िलखतको ज�गामा बनेको घरमा 
वादीह�को बसोबास रहेको देिख�छ । सो घरबाहेक 
अ�य� वादीह�को बसोबासको घर रहेको भ�ने 
देिखएको छैन । वादीह�समेतको बसोबास रहेको 
एक मा� घरसमेत हकह�ता�तरण गदा� घरका म�ुय 
�यि� वादी फिण���साद का�लेको म�जरुी निलई 
गरकेो हकह�ता�तरणबाट वादीह�को बसोबासको 
हकसमेतबाट वि�चत ह�ने अव�था देिखने ।

�ितवादी कृ�णकलाले आफूखसु गन� नपाउने 
वादीह�को समेत हक ला�ने घरज�गाको वादीह�को 
हक मेट्ने काय� गरकेो देिखएको छ । िनजको सो काय� 
उि�लिखत जालसाजीको प�रभाषािभ� पन� दिेख�छ । 
उ� िकत� कागजको १८ नं. बमोिजम जालसाजी काय� 
भएको कुरा थाहा पाएको िमितले ६ मिहनािभ� नािलस 
गन� सिकने दिेख�छ । वादी फिण���साद का�ले 
वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा िवदेश (कतार) 
मा रहेको र अ�य वादीह� नाबालक रहेका छन् । 
िववािदत िलखत िमित २०६७।०७।१७ मा भएको र 
सो िलखत भएको कुरा वादी फिण���साद का�लेले 
२०६८।०९।०५ मा सो िलखतको न�कल सारी थाहा 
पाएको भनी िमित २०६८।०९।०६ मा दायर गरकेो 
��ततु िफरादप� हद�यादिभ�ै दायर भएको देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी धनसरी सापकोटाले 
�ितवाद गदा� मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० नं. 
तथा अंशब�डाको १९ नं. को िजिकर िलन नसकेकोमा 
पनुरावेदन गदा�  २१ वष� नपगेुका नाबालकह�को 
म�जरुी िलन ु नपन� वादी फिण���साद का�लेसगँ 
मौिखक म�जरुी िलएर घरज�गा ख�रद गरकेो भ�ने 
िजिकर िलएको देिख�छ । मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
१९ मा घर�यवहार चलाउन घरको म�ुय �यि� बाब ु
/ पितले आफूखसु गन� नपाउने अचल स�पि� खच� 
गनु�परमेा ए�काइस वष� नाघेका अंिशयार �वा�नी, 
छोराछोरी, िवधवा बहुारीको म�जरुी िलनपुन� भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । यी पनुरावेिदका धनसरी 
सापकोटालाई िलखत ग�रिदने कृ�णकला का�ले 
घर �यवहार चलाउन कानूनी अिधकार�ा�त �यि� 
नभएकाले िनजले गरकेो �यवहार उ� अंशब�डाको 
१९ नं. अ�तग�त भए गरकेो मा�न िम�ने देिखदैँन । 
वादी फिण���सादको म�जरुी िलएको भ�ने त�य 
पिन िनज पनुरावेिदकाले �मािणत गन� नसकेकाले 
�ितवादी कृ�णकला का�लेलाई आफूखसु गन� पाउने 
कानूनी अिधकारबेगर नाबालकह�को समेत बसोबास 
रहेको घरज�गाको हक जाने गरी घरका म�ुय �यि� 
फिण���साद का�लेको म�जरुीबेगर िब�� गरकेो 
काय�लाई स�े �यवहारबाट भए गरकेो मा�न िम�ने 
अव�था देिखन नआउने ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
२३ मा “बालकको िहतको संर�ण गनु� सरं�कको 
म�ुय कत��य ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । ��ततु म�ुामा वादीम�येका फिण���साद 
का�लेका तीनजना नाबालक छोरी तथा छोरा रहेको 
त�य िमिसल संल�न कागजबाट देिखन आएको र 
सरं�कको हैिसयतले यी तीनजना बालबािलकाको 
हकमा र आ�नो हकमा समेत बाब ु फिण���साद 
का�लेले ��ततु म�ुाको िफरादप� दायर गरकेो 
देिखने ।
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अतः िववेिचत आधार, कारण तथा कानूनी 
�यव�थासमेतबाट स�ु िचतवन िज�ला अदालतले 
वादी दाबीको राजीनामा िलखत ५ भागको ४ भाग 
जालसाजी घोिषत भई िनि��य ह�नेसमेत ठहर गरकेो 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७०।०२।३१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल भदौ १२ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-११४२, दूिषत 

िलखत दता� बदर, धनसरी सापकोटा िव. 
िव�ण�ुसाद सापकोटासमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०६८-WO-०६३२, उ��ेषण, �पकुमार 
�यौपाने िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत

गहृ म��ालयबाट �ा� �.ना.उ. �पकुमार 
�यौपानेलाई कारबाही गन�स�ब�धीको स�कल फायल 
हेदा� धनषुा िज�लामा भएका �ङ्ृखलाब� आपरािधक 
घटनाह�बारमेा िविभ�न स�चार मा�यमह�बाट �चार 
भई आएकोले सो स�ब�धमा यथाथ�ता ब�ुने काममा 
म�य �े�ीय �हरी काया�लय, हेट�डाबाट �थलगत 
�पमा बझुी �ितवेदन पेस गन� �.उ. ग�ुबहादरु 
�े�समेतका �हरी अिधकृतह�लाई खटाएकोमा 
उ� टोलीले �थलगत �पमा ब�ुदा �पकुमार 
�यौपानेले �यि�गत फाइदाका लािग आपरािधक 
गितिविधमा सलं�न ह�ने ग�ुडाह�लाई संर�ण गरी 
पदीय मया�दािवपरीत काय� गन� गराउने देिखएकोले 

भनी म�य �े�ीय �हरी काया�लयसम� �ितवेदन 
पेस भएकोमा उ� काया�लयबाट �यापारी, त�कर, 
ठेकेदार तथा ग�ुडाह�सगँ रा�ो स�ब�ध रहेको 
�यस�कारका मािनसह�सगँ खानिपन उठबस रहेको, 
अ�ण िसंहािनयाको केसमा सहयोगी भूिमका िनभाउन 
�.स.िन. स�तोष झाको साथ लगाई संिजव झालाई 
भारतस�म पठाएको िनज संिजव झा हाल हातहितयार 
म�ुामा थनुामा रहेको भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख भई 
आएको र आिथ�क �लोभनका कारण अपराधीलाई 
सरं�ण गन�लगायतका काय� गरकेो देिखदँा एउटा 
िज�मेवार अिधकृतबाट आ�नो पद र दािय�व िनवा�ह 
नगरी गैरिज�मेवारी काम गरकेो पाइएकोले िनजलाई 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९को उपिनयम 
(४) बमोिजम बढीमा ६ मिहनाका लािग िनल�बन गन� 
मनािसब देिखएको भनी पेस भएको िट�पणी आदेश 
िमित २०६७।३।७ मा ४ मिहना िनल�बनमा राखी 
कारबाही अिघ बढाउने गरी सदर भएको देिखने ।

घटनाका स�ब�धमा छानिबन गरी �ितवेदन 
पेस गन� भनी �.ना.म.िन. केशबहादरु शाहीको 
सयंोजक�वमा �हरी �धान काया�लयबाट तीन सद�यीय 
छानिबन सिमित गठन भएको र उ� टोली स�बि�धत 
�थानमा गई �थानीय �यि� तथा �यापारीह�, 
घटनासगँ स�बि�धत मािनसह�, �थानीय प�कार, 
अनसु�धानसगँ स�बि�धत �हरी कम�चारीह� तथा 
�पकुमारसमेतलाई बझुी पेस भएको �ितवेदनमा िनज 
�.ना.उ.�पकुमार पदीय मया�दािवपरीतको काममा 
सलं�न देिखएको, काया�लयमा अनशुासनिवपरीत 
आचरणह� �दश�न गरकेो, सङ्गठनको िहतबािहर 
गई �यि�गत �वाथ� िस� गन� आपरािधक च�र�का 
�यि�ह�लाई संर�ण िदई शाि�त स�ुयव�था 
खलब�याउने त�वलाई सहयोग प�ुयाएकोलगायतका 
अनशुासनहीन, पदीय आचरणिवपरीत गैरकानूनी 
काय� गरी �हरी सङ्गठनको छिवमा आचँ प�ुयाएकोले 
िनजलाई �हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम एक 
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तह घटुवा गन�स�मको सजाय गन� उपय�ु दिेखने 
भनी �हरी महािनरी�कसम� �ितवेदन पेस गरकेो 
देिख�छ । �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८७ 
को देहाय ख�ड (क), (ख), (ग) र (छ) को कसरुमा 
ऐ. को िनयम ८४ (ङ) बमोिजम एक तह त�लो �हरी 
िनरी�क पदमा घटुवा गरी िनजउपरको िनल�बन 
फुकुवा गन� भनी �हरी महािनरी�कको रायबमोिजम 
िनजलाई �हरी िनरी�क पदमा घटुवा नगनु�  पन� कुनै 
मनािसब कारण भए ७ िदनिभ�  �प�ीकरण पेस गनु�  
भनी २०६७।८।७ को प�बाट गहृ म��ालयले सोधेको 
पाइ�छ । यी �रट िनवेदकले पेस गरकेो �प�ीकरणमा 
जोिखमय�ु ठाउमँा काय�रत रहेको, य.ुएन. िमसनमा 
इराक गई फक� को ज�ता बेहोरा उ�लेख गरी िनजउपर 
लगाइएको आरोप स�ब�धमा सोिधएका ��ह�को 
िच�ब�ुदो जवाफ निदएकोले �प�ीकरण स�तोषजनक 
नदेिखदँा �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८७ को 
देहाय (क), (ख), (ग) र (छ) को कसरुमा ऐ. को िनयम 
८४ (ङ) बमोिजम एक तह त�लो �हरी िनरी�क पदमा 
घटुवा गन� गरी पेस भएको िट�पणी गहृ म��ीबाट िमित 
२०६७।९।२ मा सदर भएको र सो िनण�यउपर परकेो 
िनवेदकको पनुरावेदनमा मि��प�रषद ् बैठक सं�या 
५०/०६८ िमित २०६८।८।६ को बैठकबाट िमित 
२०६७।९।२ मा नेपाल सरकार गहृम��ी�तरबाट 
भएको िनण�य आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर गन� भनी 
िनण�य भएको भ�ने �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको च.नं.१३० िमित २०६८।८।१४ को 
प�बाट देिखने ।

िनवेदकउपर लगाइएको �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८७ को देहाय (क), (ख), (ग) र 
(छ) मा के क�तो  कसरुको �यव�था गरकेो छ भनी 
हेदा� उ� िनयमावलीको िनयम ८७ मा दजा� र तलब 
घटाउने शीष�कअ�तग�त कुनै �हरी कम�चारीलाई 
देहायको अव�थामा सजाय गन� अिधकारीले त�लो पद 
वा त�लो टाइम �केल वा �यही टाइम �केलको त�लो 

�केलमा ओरा�न स�ने भनी (क) मा स�तोषजनक 
काम नगरमेा, (ख) मा अनशुासनहीनता गरमेा, (ग) 
मा आचरणस�ब�धी िनयमह� उ�लङ्घन गरमेा र 
(छ) मा लापरबाही गरमेा वा िनयम आदशेको पालना 
नगरमेा भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । यस �कारको 
कसरुमा ऐ. को िनयम  ८४ ले उिचत र �या��  कारण 
भएमा �हरी कम�चारीलाई देहाय (ङ) ले त�लो पद वा 
त�लो टाइम �केल वा �यही टाइम �केलको त�लो 
�केलमा घटुवा गन�स�ने �यव�था गरकेो देिखएको 
र िनवेदक �पकुमार �यौपानेको मािथ उि�लिखत 
गितिविधह� �हरी आचरण र पदीय मया�दािवपरीतका 
देिखइरहेको अव�थामा �हरी िनयमावलीले �यव�था 
गरबेमोिजमको कसरु अपराधको पिु� िमिसल 
�माणबाट भइरहेको र िनजलाई आफूउपर लगाइएको 
कसरुमा सफाइको समेत पया�� मौका िदई कानूनको 
रीत प�ुयाई अिधकार�ा� अिधकारीबाट एकतह त�लो 
पदमा घटुवा गन� गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

शाि�त सरु�ा कायम गनु�पन� �हरी सङ्गठन 
आफँैमा अनशुािसत ह�न ुिनता�त आव�यक ह��छ । �हरी 
ज�तो कडा अनशुासनमा बसी चौिबसै घ�टा काममा 
खिटनपुन� सङ्गठनमा काय�रत रहेको िनवेदकको काम 
कारबाहीसमेत �हरी सङ्गठनकै उ�े�यअन�ुप ह�नपुन� 
देिख�छ । �हरी नायब उपरी�क ज�तो िज�मेवार 
पदािधकारीका �पमा काय�रत िनवेदकका गितिविध 
र ि�याकलापबाट �हरी िनयमावलीको उ�लङ्घन 
भई सोही िनयमावलीको �यव�थाबमोिजम ग�रएको 
सजायलाई सङ्गठनको बहृ�र िहतमा ग�रएको 
कारबाहीका �पमा ब�ुनपुन� ।

िनयमावलीमा कसरु सजायस�ब�धी �ब�ध 
ग�रनकुो ता�पय� पिन सङ्गठनको अनशुासन कायम 
गनु�  नै हो । िनवेदकउपरको कारबाही मनोगत �पमा 
�यि�गत �रसइवीका आधारमा ग�रएको नभई गिहरो 
अनसु�धानपिछ व�तिुन� आधारमा ग�रएको िमिसल 



26

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, पसु - १

कागजातह�बाट देिखइरहेको अव�थामा �रट 
िनवेदकलाई �हरी नायब उपरी�कको पदबाट एकतह 
घटुवा गन� गरी िमित २०६७।९।२ मा भएको िनण�य 
कानूनबमोिजम नै भए गरकेो देिखने ।

िनवेदक मागबमोिजम एक तह घटुवा 
गन� िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर ह�न स�ने 
देिखएन । उ��ेषणको आदेश नै जारी नभएको 
अव�थामा सािबककै पद दरब�दीमा काम गन� िदन ु
भ�ने परमादेशसमेत जारी ह�न स�ने देिखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े  र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद �े�, ०६७-CR-१२६०, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
भावना गु�ङ

�ितवादी भावना ग�ुङले अिभभावकको 
म�जरुीबेगर पोखरादेिख काठमाड�स�म लगी होटलमा 
राखेको अव�थामा पीिडतह�लाई �म काय�मा लगाई 
स�न ु अगािड नै िनजह� बसेको होटलबाट प�ाउ 
परकेो देिखदँा िनजको सो कसरु मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ 
उपदफा २(ख) बमोिजम शोषण गन� काय�स�म गरकेो 
पिु� भएकोले यी �ितवादी भावना ग�ुङलाई स�ु 
का�क� िज�ला अदालतले गरकेो फैसला केही उ�टी 
गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २(ख) बमोिजम 
शोषणस�म गरकेो कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(च) 
बमोिजम १(एक) वष� ६(छ) मिहना कैदको सजाय 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला 
मनािसब नै दिेखने ।

�ितवादी भावना ग�ुङले अिधकार�ा�त 

अिधकारी र अदालतमा बयान गदा� स� वष� भनी 
लेखाएको र अिभयोग प� दायर गदा� पिन िनजको 
उमेर स� वष� भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा २(घ) मा बालबािलका भ�नाले अठार वष� 
पूरा नभएका �यि� स�झनपुछ�  भ�ने प�रभाषा ग�रएको 
पाइ�छ । यसरी अिभयोग प�, �ितवादीको 
अिधकार�ा�त अिधकारी र अदालतमा भएको 
बयान तथा ऐ. ऐनको दफा २(घ) मा विण�त उ� 
प�रभाषासमेतबाट यी �ितवादी भावना ग�ुङ नाबािलक 
नै रहेको कुरामा िववाद दिेखएन । यस अव�थामा यी 
�ितवादी मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार ज�तो 
ग�भीर अपराध गन� उमेर समूह र आपरािधक दािय�व 
वहन गन� �मताको �यि� भ�ने पिन नदेिखएको ह�दँा 
उ� दफामा अठार वष� पूरा नभएको भ�ने �यव�थाले 
पीिडत बालबािलकाको हकमा मा� लाग ुह�ने भ�ने अथ� 
गन� िम�ने नह�दँा सोतफ�  िलएको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, �माणबाट स�ु 
का�क� िज�ला अदालतबाट �ितवादी भावना 
ग�ुङलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(ङ)(२) बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद र �. ५०,०००।– ज�रवाना गरी 
पीिडत बािलका�यलाई जनही �.२५,०००।- / �. 
२५,०००।– �ितपूित� िदलाउने गरी भएको फैसला 
केही उ�टी गरी सो ऐनको दफा ४(२) को (ख) बमोिजम 
शोषण गन� उ�े�यले पोखराबाट काठमाड�स�म लगेको 
र �म काय�मा लगाई नसकेको भनी सोही ऐनको दफा 
१५(च) बमोिजम ११/

२ 
(डेढ) वष� कैद ह�ने ठह�याएको 

पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०६७।१०।१८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभुम् । 
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३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CR-१३३७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. माधव अिधकारीसमेत 

��ततु म�ुामा �ितवादी माधव अिधकारीको 
आ�ना ससरुा नाताका मतृकको �यान मान� मनसाय 
नरहेको, पूव��रसइवी पिन नदेिखएको, लकु�चोरी 
हानेको पिन नदिेखएको र र�सी खाई घरमा गाली 
गलौज अशाि�त नगनु�  भनी स�झाउने �ममा मतृकले 
िचरपटले हानेको कारण अचानक �रस उठी निजकै 
रहेको िकलोले िहका�उदँा म�ृय ु भएको दिेखदँा 
�ितवादीको उ� आपरािधक ि�या सोही १४ नं. 
अ�तग�त पन� देिखइरहेको अव�थामा सोही नं. बमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा �यानस�ब�धीको ५ नं. को कसरुमा ऐ. 
को ६(२) नं. बमोिजम कैद मिहना ७ (सात) को सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
�ितवादी माधव अिधकारीको हकमा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला केही उ�टी भई �यानस�ब�धीको 
१४ नं. बमोिजम िनजलाई कैद वष� १० (दश) ह�ने 
ठहछ�  । मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी, 
योजना, तयारी ज�ता �यानस�ब�धी महलको १३ 
नं.को कसरु �थािपत ह�नका लािग आव�यक त�वको 
पिु� िमिसल कागजातह�बाट भएको नदेिखदँा यी 
त�वह�को अभावमा �ितवादी माधव अिधकारीउपर 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� 
भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसमेत 
मनािसब नदेिखने ।

अका� �ितवादी केशरी पोखरलेले �ीमान् ले 
र�सी खाई घरमा हो-ह�ला गाली गलौज तथा 
अशाि�त म�चाएको कारण आिजत भई स�झाई िदन 
भनी छोरी�वाइ ँ माधव अिधकारीलाई बोलाएकोस�म 
देिख�छ । माधव अिधकारीको बयानबाट मतृकलाई 
कुटिपट गन�मा िनजबाहेक अ�य कसैको संल�नता 
रहेको देिखदैँन । आ�ना पितलाई मान� योजना बनाई 

�वाइलँाई बोलाएको भ�ने पिन देिखदँैन । र�सी 
खाएका कारण �ीमान् सगँ सामा�य झगडाबाहेक 
मानु�पन�स�मको �रसइवी रहेको िमिसलबाट 
देिखदँनै । वारदात िमितमा चोट लागेको ठाउबँाट 
�ीमान् लाई घर �याउन ु प�यो भनी यी �ितवादीले 
भनेको भनी ��बहादरु रोका र वीरबहादरु रोकाले 
अनसु�धानका �ममा कागज गदा� उ�लेख गरकेोबाट 
पिन �ितवादी केशरी पो�ेलको �ीमान् लाई मान� िनयत 
रहेको भ�ने देिखदँनै । सदैव र�सी खाई झै-झगडा गन� 
�ीमान् को  �यवहारबाट वा�क भई स�झाउन भनी 
आ�ना �वाइलँाई बोलाएकै कारण िनजले �यान मान� 
षड्य�� गरकेो वा वचन िदएको भनी अथ� गन� िम�दैन । 
आपरािधक ि�यामा सलं�नताको पिु� िमिसल सलं�न 
�वत�� �माणह�बाट वादी प�ले गनु�पद�छ । ��ततु 
वारदातमा �ितवादी केशरीउपरको कसरु �वत�� �पमा 
पिु� ह�न नसकेको ह�दँा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको स�ु अदालतको फैसला सदर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला  अ�यथा 
गनु�पन� नदेिखदँा िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी माधव अिधकारीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. को कसरुमा 
ऐ. ६(२) नं. बमोिजम ७(सात) मिहना कैद गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत त�ुसीपरुबाट भएको िमित 
२०६८।१०।९ को फैसला केही उ�टी भई �ितवादी 
माधव अिधकारीलाई �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजम कैद वष� १० (दश) ह�ने ठहछ�  । तथा �ितवादी 
केशरी पो�ेललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको सोही अदालतको सोही िमितको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ� 
इित संवत् २०७४ साल माघ २३ रोज ३ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CR-००१७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �काश उ�ेती

फौजदारी कसरुको अिभयोग लागेको 
�यि�लाई कसरुदार ठहर गरी आपरािधक दािय�व वहन 
गराउनको लािग िनज अिभयोग लागेको आपरािधक 
काय� गदा�  सो काय�को �कृित र प�रणाम ब�ुन नस�ने 
मानिसक अव�थाको ह�नपुद�छ । मािनसले गन� काय� 
कुन सही र कुन गलत हो भ�ने छुट्याउने मािनसको 
�मता �व�थ मि�त�कले मा�ै गन�स�ने ह�दँा कामको 
�कृित र प�रणाम ब�ुन नस�ने हदस�मको मानिसक 
अव�थाको �यि�लाई आपरािधक दािय�वबाट 
उ�मिु� िदने ग�र�छ । फौजदारी कानूनशा�ले 
पागलपन अपाङ्गतालाई फौजदारी दािय�वबाट छुट 
पाउने आधारको �पमा �वीकार गरकेो छ । मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको महलको १ नं. ले कानूनबमोिजम 
अपराध ठह�रने कुनै काम गन� �यि� सो काम गदा� 
आफूले गरकेो कामको �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने 
गरी मगज िब�ेको वा बौलाएको रहेछ भने िनजलाई खत 
बात ला�न वा कुनै �कारको सजाय ह�न नस�ने ।

कसैले आफँैले नबझुी गरकेो वा आफूलाई 
िनय��ण गन� �मता नै नभएको अव�थामा गरकेो 
काय�को लािग उसलाई िज�मेवार बनाउन सिकँदैन भ�ने 
िस�ा�तको आधारमा य�तो अव�थालाई फौजदारी 
दािय�वको अपवाद मािनएको हो । मािनसमा िविभ�न 
�कारका मानिसक रोगको अव�था ह�न स�दछ । 
सबै अव�थाको मानिसक रोग ला�दैमा आपरािधक 
दािय�वबाट उ�मिु� ह�दैँन । यही �योजनको लािग 
Medical insanity र Legal Insanity भनी अ�व�थ 
मानिसक अव�थालाई िवभाजन गन� ग�रएको पाइ�छ । 
Medical Insanity मा सबै खालका मानिसक रोगह� 
पन� स�दछ, जसमा मािनसले आफूले गरकेो कामको 
�कृित, गणु, दोष वा प�रणाम ब�ुन स�ने अव�थासमेत 

ह�न स�दछ । मािनसलाई तनाव ह�ने, कुनै कुरा 
स�झन नस�ने, िनण�य गदा� ि�िवधा ह�ने, िन�ा कम 
ला�ने ज�ता अनेक �कारका मानिसक अव�थाह� 
ह�न स�दछन् तर य�ता अधारमा मा� आपरािधक 
दािय�वबाट उ�मिु� ह�दैँन । तर Legal Insanity मा 
मानिसक अव�था आफूले गरकेो कामको �कृित, गणु, 
दोष वा प�रणाम ब�ुन नस�ने ह��छ । यस अव�थामा 
ग�रएको काय� आपरािधक काय� हो भ�ने �ान ह�दँनै 
र आपरािधक मनसाय रा�ने �मता नै ह�दँनै । यही 
�मताको अभावको कारणले उसलाई आपरािधक 
दािय�वबाट म�ु ग�रएको देिखने ।

फौजदारी कसरुमा कसरुदार कायम गरी 
सजाय गन� मनसाय (Mens Rea) र आपरािधक 
काय� (Actus Rea) ज�ता अपराधको दईुवटा 
अिनवाय� त�वको िव�मानता रहेको कुरा िमिसल 
कागजातह�बाट पिु� ह�न ुपद�छ । मानिसक �वा��य 
ठीक नभएका �ितवादी �काश उ�ेतीको लौरो �हारबाट 
िनजका बबुाको म�ृय ु भएको दिेखए पिन िनजलाई 
मानु�पन�स�मको कुनै कारण, योजना, पूव�तयारी वा 
प�रणामको जानकारी ज�ता मनसाय त�वको अभावमा 
िनजउपर कत��य �यानज�तो ग�भीर �कृितको 
फौजदारी कसरुको अिभयोग कायम गरी सजाय गनु�  
�चिलत फौजदारी कानूनको िस�ा�त �ितकूलसमेत 
ह�ने देिखने । 

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट आ�नो कामको प�रणामबार े थाहा 
पाउने अव�थामा नै नरहेका �ितवादीउपरको 
�यानस�ब�धीको अिभयोग दाबी खारजे गन� गरी भएको 
स�ु अदालतको फैसलालाई नै सदर ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७०।५।३ को  
फैसला मलुकु� ऐन, द�ड सजायको १ नं. मा विण�त 
�यव�थाअन�ुप नै भएकोले िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ� 
इित संवत् २०७४ साल माघ २३ रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७६-CR-०७०७, वैदेिशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. रिव िब.सी.

�ितवादी रिव िब.सी.ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� बयान गदा� म जलुोजी �ाभ�स �ा.िल.मा 
िटकेिटङको काम गथ� । सोही कामको िसलिसलामा 
उ� �ाभ�सका स�चालक सीता गैरलेे माइते बढुामगर 
र नरशे रोका मगर भ�ने �यि�ले िटकेिटङबापतको 
रकम आई.एम.ई. गररे पठाइिद�छ, उ� रकम िलएर 
आउ भनेको ह�दँा मैले उ� िटकेिटङबापतको रकम 
आई.एम.ई.बाट िझकेर �ाभ�सका स�चालक सीता 
गैरलेाई िदएको ह� ँ। मैले जाहेरीमा उ�लेख भएबमोिजम 
िनज जाहेरवालालाई जापान पठाउन भनी रकम िलएको 
होइन । जाहेरवालालाई को कसले िवदेश पठाई िद�छु 
भने मलाई थाहा भएन भनी आरोिपत कसरुमा पूण� 
�पले इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ भने िनजले 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा बयान गदा�समेत 
सोही इ�कारी बयानबमोिजम नै बयान गरकेो पाइयो ।

�ितवादी रिव िब.सी. समेत ३ जनाले 
वैदेिशक रोजगारमा मािसक �.२,००,०००।- (दईु 
लाख �पैया)ँ तलब ह�ने गरी �.१२,००,०००।- (बा� 
लाख �पैया)ँ लागतमा जापान पठाई िद�छु भनेकाले 
पटकपटक आई.एम.ई. गरी �.७,२०,०००।- (सात 
लाख िबस हजार �पैया)ँ पठाएकोमा िनजह�ले मलाई 
िद�ली ह�दँ ै थाइ�या�ड र इ�डोनेिसया प�ुयाई फरार 
भएकोले �ितवादीह�लाई कारबाही ग�रपाउ ँ भनी 
जाहेरवाला रमेश रोका मगरले िकटानी जाहेरी िदई 
िनजले मेरो िचनजानका �यि� �ितवादी खड्कबहादरु 
के.सी.ले वैदेिशक रोजगारमा लालबहादरु के.सी.
माफ� त जापान पठाइिद�छु भनेकाले मेरो लालबहादरु 

के.सी.सगँ फोनमाफ� त कुरा ह�दँा िनजले सिजलै जापान 
पठाउन स�छु भनी आ�वासन िदएकाले िव�वासमा 
परी �ितवादीह� खड्कबहादरु के.सी., सगनु �धान 
र रिव िब.सी. को नाममा �.७,२०,०००।- (सात 
लाख िबस हजार �पैया)ँ आई.एम.ई. गरी पठाएकोमा 
िनजह�ले थाइ�या�ड ह�दैँ इ�डोनेिसया प�ुयाई 
जापानको िभषा लगाई िद�छु भनी मेरो पासपोट�  िलई 
फरार भएकोले मलाई �हरीले प�� म नेपाल फक� को 
ह� ँभनी अिधकार�ा�त अिधकारीसम� मौकामा कागज 
गरकेो भए पिन िनज �यायािधकरणमा उपि�थत भई 
बकप� गन� नसकेको । 

जाहेरवालाले आ�ना भनाइलाई पिु�ट 
गन� अदालतमा उपि�थत भई बकप� गन� सकेको 
नदिेखदँा �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम 
िनजले मौकामा िदएको जाहेरी दरखा�त र िनजले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो कागजमा भएको 
बेहोरालाई अ�य �माणबाट पिु�ट नभएस�म �माणमा 
िलन निम�ने ।

जाहेरवाला रमेश रोका मगरले यी �ितवादी 
रिव िब.सी. लाई �.३,००,०००।- (तीन लाख 
�पैया)ँ पठाएको हो भनी जाहेरी तथा िनजले मौकामा 
गरकेो कागजमा उ�लेख गरकेो भए तापिन मैतेबहादरु 
मगरले यी �ितवादी रिव िब.सी.लाई �.१,००,०००।- 
(एक लाख �पैया)ँ मा� आई.एम.ई. गरी पठाएको 
आई.एम.ई.िल. को िमित २०७३।११।२० को प�बाट 
लेखी आएको देिखदँा िनजको भनाइ स�यतामा 
आधा�रत नदेिखने । 

�ितवादीले मैले जाहेरवालालाई िचनेको 
छैन । मैले जलुोजी �ाभ�समा माक� िटङ र िटकेिटङको 
काम गन� ह�दँा जाहेरवालाले आई.एम.ई. गरी पठाएको 
�.३,००,०००।- (तीन लाख �पैया)ँ को िटकट 
कािटिदएको हो । मैले वैदेिशक रोजगारमा पठाउन रकम 
िलएको होइन भनी कसरु गरकेोमा इ�कार रही बयान 
गरकेोमा जलुोजी �ाभ�सका स�चािलका सीता गैरलेे 



30

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, पसु - १

यस �यायािधकरणसम� बकप� गदा� यी �ितवादीले 
जाहेरवालालाई िवदेश जाने िटकटस�म काटेको हो 
वैदेिशक रोजगारमा लान रकम िलएको होइन भनी 
यी �ितवादीको इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
बकप� गरकेो देिखने । 

फौजदारी म�ुामा शंकाको सिुवधासमेत 
अिभय�ुले नै पाउछँ भ�ने सव�मा�य िस�ा�त रहेको 
र िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट शंकारिहत 
तवरबाट कसरुदार पिु�ट नभएस�म अिभय�ुलाई 
कसरुदार ठहर गन�समेत निम�ने ।

�ितवादी रिव िब.सी. समेतले जाहेरवालालाई 
जापानमा वैदेिशक रोजगारका लािग पठाइिद�छु भनी 
रकम िलई िद�ली ह�दँै थाइ�या�ड र इ�डोनेिसयास�म 
लिग �यसै अलप� पारी छाडेकोले �ितवादीलाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िवपरीतको कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी भए तापिन यी 
�ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारी र अदालतमा 
बयान गदा�समेत कसरुमा पूण��पले इ�कार रही बयान 
गरकेो, िनजको इ�कारी बयानलाई िनजका सा�ी सीता 
गैरलेे समथ�न ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गरकेो, जाहेरवालाले यी �ितवादीसमेतउपर िकटानी 
जाहेरी िदएको भए पिन िनज जाहेरवाला �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १८ बमोिजम अदालतमा उपि�थत 
भई आ�नो भनाइलाई पिु�ट ह�ने गरी बकप� गन� 
नसकेको, जाहेरवालाले वैदेिशक रोजगारमा जान यी 
�ितवादीको नाममा �.३,००,०००।- (तीन लाख 
�पैया)ँ आई.एम.ई. गरी पठाएको भनी िजिकर िलए 
पिन आई.एम.ई. िल. को िमिसल संल�न प�बाट 
यी �ितवादीको नाममा �.१,००,०००।- (एक 
लाख �पैया)ँ मा� पठाएको देिखई जाहेरी बेहोरा 
स�यतामा आधा�रत नदेिखएको र यी �ितवादीले 
िलए खाएको भिनएको �.३,००,०००।- (तीन 
लाख �पैया)ँ जाहेरवालालाई िफता� ग�रसकेको भ�ने 

अिभयोग प�समेतबाट दिेखएकोले िमिसल सलं�न 
कागज �माणह�बाट यी �ितवादी रिव िब.सी. ले 
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा जापान पठाई 
िद�छु भनी रकम िलई जाहेरवालालाई थाइ�या�ड 
र इ�डोनेिसयास�म प�ुयाई �यसै अलप� पारी छोडी 
वैदेिशक रोजगारको कसरु गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी 
पिु�ट ह�न सकेको नदेिखदँा यी �ितवादीलाई वैदेिशक 
रोजगारको कसरुमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावदने 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी रिव िब.सी. ले अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगारमा जापान पठाई 
िद�छु भनी जाहेरवालासगँ रकम िलई थाइ�या�ड 
र इ�डोनेिसयास�म प�ुयाई �यसै अलप� पारी छाडी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगारको कसरु 
गरकेो भ�ने कुरा त�यय�ु �माण पेस गरी पिु�ट गन� 
सकेको िमिसल कागजातबाट नदेिखएकोले िबनाआधार 
�माण �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदेिखदँा 
�ितवादी रिव िब.सी. ले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरकेो वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७६।०१।०२ को फैसला कानूनस�मत भई 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७७ साल असार ७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७६-CR-०७३३, वैदेिशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. �ेम िसहं भ�ने रामे�वर िसंह

जाहेरवाला िभमलाल िघिसङको िकटानी 
जाहेरी दरखा�त र जाहेरी दरखा�तसाथ पेस 
भएको IME रिसद, यी �ितवादीले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयान, �ितवादी रामे�वर 
िसंहले जाहेरवाला िभमलाल िघिसङसगँ IME माफ� त 
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�.६०,०००।- बझुी िलएको भरपाई र �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगारमा मािनस पठाउने इजाजत प� िलएको 
नभई िनजले �यायािधकरणसम�को बयानमा आफू 
काम गन� भनी दाबी गरकेो बजाज ओभरिसज �ा.िल. 
२०६५ सालमा नै खारेज भइसकेको भनी लेखाएको 
अव�था ह�दँा िमिसल संल�न कागज �माणको आधारमा 
यी �ितवादी �ेम िसंह भ�ने रामे�वर िसंहलाई वैदेिशक 
रोजगारको कसरुमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम 
१ वष� ६ मिहना कैद र �.१,५०,०००।- (एक 
लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट फैसला भई उ� 
फैसलाउपर यी �ितवादीले पनुरावेदन नगरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको उ� फैसला अि�तम भएर 
रहेको भए तापिन यी �ितवादीले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयानमा वैदेिशक 
रोजगारमा कुवेत पठाउने भनी जाहेरवालासगँ िलएको 
रकम मैले िनजलाई िफता� ग�रसकेको छु भनी िजिकर 
िलएको देिख�छ भने जाहेरवालाले �ितवादीको 
उपरो� िजिकर ख�डन ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गन� नसकेको ।

िनवेदन ह�लाकमाफ� त रिज��ी गरी पठाएको 
देिख�छ भने िमित २०७७।३।१८ को उ� िनवेदन 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा द.नं.९३ िमित 
२०७६।३।२५ मा रीतपूव�क दता� भई िमिसल संल�न 
रहेको देिख�छ । उ� िनवेदनमा जाहेरवालाको 
बाब ु �ानबहादरु िघिसङको �या�चे तथा रखेा�मक 
सहीछापसमेत रहेभएको पाइ�छ । जाहेरवाला उ� 
समयमा वैदेिशक रोजगारमा साउदी अरब गएको कारण 
बकप�को लािग िनज �यायािधकरणमा उपि�थत ह�ने 
अव�था नभएकोले बकप�को लािग जाहेरवालाको 
नाममा जारी भएको �याद िनजको बाब ु �ानबहादरु 
िघिसङले आफँैले बझुी जाहेरवालाले भनेबमोिजमको 
बेहोरा उ�लेख गरी ��ततु िनवेदनसाथ जाहेरवाला 

र जाहेरवालाको बाबकुो नाग�रकताको �माणप� र 
जाहेरवालाको पासपोट�समेतको �ितिलिपसमेत सलं�न 
गरी पेस गरकेोले ��ततु िमिसलको स�दभ�मा उपरो� 
िनवेदनमा उि�लिखत बेहोरालाई नजरअ�दाज 
ग�रहा�नपुन� अव�था नरहेको ।

�ितवादी �ेम िसंह भ�ने रामे�वर िसंहले 
जाहेरवाला िभमलाल िघिसङलाई वैदिेशक रोजगारमा 
कुवेत पठाइिद�छु भनी रकम िलई जाहेरवालालाई 
वैदेिशक रोजगारमा नपठाएकोले िनजलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० र ४३ को कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ 
बमोिजम एक वष� छ मिहना कैद र �.१,५०,०००।- 
(एक लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट फैसला भएको 
देिखए तापिन यी �ितवादी �ेम िसंह भ�ने रामे�वर िसंहले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� जाहेरवालाबाट िलएको 
रकम िफता�  ग�रसकेको छु भनी बयान गरकेो दिेखएको, 
यी �ितवादीबाट जाहेरवालाले िबगो हजा�नासमेत �ा�त 
ग�रसकेका छन् भनी जाहेरवालाका बाब ु �ानबहादरु 
िघिसङले पेस गरकेो िनवेदनबाट दिेखएको र �यसलाई 
अ�यथा भ�नपुन� नदेिखएकोले िबगो तथा हजा�ना �ा�त 
ग�रसकेको भ�ने देिखदँा �ितवादी �ेम िसंह भ�ने 
रामे�वर िसंहबाट जाहेरवाला िभमलाल िघिसङलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम िबगो तथा हजा�ना भराउन ु
नपन� ठहर गरकेो वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७६।३।३१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७७ साल असार ७ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७५-CR-१४९३, वैदेिशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. मधु िजरले
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�ितवादी मध ु िजरलेले जाहेरवाला कुमार 
िजरले र का�छाबहादरु िजरलेलाई वैदेिशक रोजगारमा 
कुिद��तान पठाई रोजगार िदलाइिद�छु भनी झ�ुा 
आ�वासन तथा �लोभन देखाई रकम बझुी िलई 
दबुईस�म प�ुयाई भनेबमोिजमको वैदिेशक रोजगारमा 
पठाउन नसक� म�ुबई �याई अलप� पारकेाले 
िनज �ितवादीलाई आव�यक कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेतको बेहोराको जाहेरवालाह�को संय�ु जाहेरी 
दरखा�त दिेखए तापिन जाहेरवाला कुमार िजरलेले 
�यायािधकरणसम� बकप� गदा� �ितवादी राजकुमार 
�े�ठलाई वैदेिशक रोजगारको लािग कुिद��तान जानको 
लािग रकम िदनपुन� भएको ह�दँा �ितवादी मध ुिजरलेको 
नाममा IME गरी �.२,५०,०००।- पठाइिदएको र मैले 
भनेअनसुार �ितवादी मध ु िजरलेले उ� रकम िझक� 
राजकुमार �े�ठलाई िदएको र राजकुमार �े�ठले मलाई 
दबुईस�म पठाएको र भनेबमोिजम वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउन नसकेपिछ म�ुबई िफता� आई घर फक� 
आएको हो । राजकुमार �े�ठ स�पक� िवहीन भएका 
ह�दँा �ितवादी मध ु िजरलेको नाममा जाहेरी िदएको 
हो भनी जाहेरी दरखा�तको बेहोरालाई ख�डन ह�ने 
गरी र �ितवादी मध ुिजरलेले अनसु�धान अिधकृत र 
�यायािधकरणसम� गरेको इ�कारी बयानलाई समथ�न 
ह�ने गरी बकप� गरकेो ।

जाहेरवाला का�छाबहादरु िजरलेले यस 
�यायािधकरणसम� बकप� गदा� �ितवादी मध ु
िजरलेले वैदेिशक रोजगारमा कुिद��तान पठाउने 
भनी िव�वास िदलाएका ह�दँा सो मलुकुमा जान भनी 
�.३,००,०००।- मा केही रकम IME गरी र केही 
रकम नगदै हातमा बझुाएको ह� ँ । उ� मलुकु पठाउने 
भनी एक मिहनास�म दबुईमा राखी पठाउन नसकेको 
ह�दँा आ�नै खच�मा भारत ह�दँै नेपाल फक� आएको 
हो भनी बकप� गरकेो देिखए पिन यी जाहेरवालाले 
�ितवादीलाई रकम हातैमा बझुाएको कागज �माण 
केही पेस गन� सकेको देिखदैँन भने यी जाहेरवालाले 

�ितवादीलाई IME माफ� त पठाएको रकमसमेत 
वैदेिशक रोजगारमा जान नै पठाएको हो भ�ने देिखने 
कुनै �माण पेस गन� सकेको देिखदँनै । साथै �ितवादी 
मध ु िजरलेले कसरु गरकेोमा इ�कार रही अनसु�धान 
अिधकृत र �यायािधकरणसम� गरकेो बयानलाई 
िनजका सा�ी राजन िजरलेले समथ�न ह�ने गरी बकप� 
गरकेो ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
“फौजदारी म�ुामा अिभयु�को कसुर �मािणत 
गन� भार वादीको ह��छ” भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । फौजदारी म�ुामा शंकाको सिुवधासमेत 
अिभय�ुले नै पाउछँ । िमिसल संल�न �माणह�बाट 
शकंारिहत तवरबाट कसरुदार हो भ�ने पिु�ट नभएस�म 
अिभय�ुलाई कसरुदार ठहर गन�समेत निम�ने ।

�ितवादी मध ु िजरलेले आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही अनसु�धान अिधकृत तथा 
�यायािधकरणसम� गरकेो बयान, जाहेरवाला कुमार 
िजरलेले �ितवादीले गरकेो इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी गरकेो बकप�, �ितवादीका सा�ी 
राजन िजरलेले �ितवादीको इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी गरकेो बकप�सिहतको िमिसल 
सलं�न कागज �माणह�बाट यी �ितवादी मध ु
िजरलेले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक रोजगारको 
लािग कुिद��तान पठाइिद�छु भनी झ�ुो आ�वासन 
िदई जाहेरवालाह�सगँ रकम िलई िनजह�लाई 
कुिद��तान नपठाई जाहेरवालाह�को रकम िलए 
खाएको भ�ने अिभयोग दाबी पिु�ट ह�न नसकेको 
अव�थामा िबना आधार, �माण यी �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदेिखदँा यी �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने वादी 
नेपाल सरकारतफ� बाट त�यय�ु �माण पेस गरी पिु�ट 
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गन� सकेको नदेिखदँा �ितवादी मध ुिजरलेले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरकेो वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�को िमित २०७५।६।१४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७७ साल असार ७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�वर�साद 
खितवडा, ०७२-CR-१०१९, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, िडलमान तामाङ िव. नेपाल सरकार

जाहेरवाला, मौकामा कागज गन� �यि�ले 
लेखाई िदएको बेहोरासमेतबाट �ितवादीले 
पीिडतालाई सजंय यो�जनसगँ भेटघाट िचनजान गराई 
िदई िनजको कोठास�म प�ुयाई िदएको र सोबापतमा 
िनजले संजय यो�जनबाट �.१५,०००।- (प�� 
हजार) िलई खाएको भ�ने  देिखन आयो । �ितवादीले 
पीिडतालाई भारतस�म लगी बेचिबखन गरकेो भ�ने 
िमिसल संल�न सबदु �माणह�बाट पिु�ट नभए 
तापिन �ितवादी िडलमान तामाङले पीिडतलाई 
नेपाल सरहदिभ� एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा प�ुयाई 
बेचिबखन गन� समूहको म�तगार भई रकमसमेत िलई 
खाएको कुरा �मािणत भएकाले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ङ) बमोिजमको कसरुमा िनज �ितवादी िडलमान 
तामाङलाई १० वष� कैद र �.५०,०००।- (पचास 
हजार) ज�रवाना ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतालाई 
�.३०,०००।- (तीस हजार) �ितपूित�बापत भराइिदने 
ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०/९/१८ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२/२/५ मा 

भएको फैसला मनािसब नै देिखने ।
अतः �ितवादी िडलमान तामाङले 

पीिडतलाई संजय यो�जनको िज�मा लगाई किमसन 
खाएको कुरा �माण�ारा पिु�ट भएको देिखदँा 
िनज िडलमान तामाङले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ङ) बमोिजमको कसरु गरकेो �मािणत भएकोले 
िनजलाई सोही दफाबमोिजम १० (दश) वष� कैद र 
�.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने तथा 
पीिडतलाई �ितवादीबाट �.३०,०००।- (तीस हजार) 
�ितपूित� भराइिदने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०/०९/१८ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२/०२/०५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-WO-०७२४, उ��ेषण, 
नागे�वरलाल कण�समेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

िनवेदकह� िमित २०६६।४।४ मा रा��सेवक 
कम�चारीह�को नया ँतलबमान कायम गन� गरी भएको 
नेपाल सरकारको िनण�य ह�नभु�दा अगावै अवकाश भई 
िनव�ृ भइसकेको भ�ने देिख�छ । िनजह� अवकाश 
भएपिछ िनजह�ले आ�नो खाइपाई आएको तलबको 
आधारमा पाउन ु पन� सिुवधा बझुी िलइसकेको र 
सोअनसुार नै पे�सन प�ासमेत बनाइसकेपिछ नेपाल 
सरकारको नया ँ तलबमान िमित २०६६।४।१ देिख 
मा� लागू भएको देिखने ।

नाग�रकह�का लािग �रट �े�बाट �दान 
ग�रने उपचार िविश� िकिसमको ह��छ । नाग�रकको 
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मौिलक हकमा अित�मण भएमा वा कानूनी हक 
�चलनको लािग उपचारको �यव�था नभएको वा 
उपचारको �यव�था भए पिन अपया�� वा �भावहीन 
देिखएको अव�थामा �रटको मा�यमबाट उपचार �दान 
ग�र�छ । नाग�रकलाई कानून�ारा �दान ग�रएको 
हक हनन भएको अव�थामा सोको �चलनको लािग 
कानून�ारा नै हद�यादको �यव�था ग�रएको ह��छ । 
हकमा असर पन� प�ले आ�नो हक �थािपत गराउन 
कानूनले िनिद�� गरकेो �यादिभ� उपचार खो�नपुन� 
ह��छ  तर �रट िनवेदनबाट िदइने उपचारको लािग हद 
�याद नला�ने ।

आ�नो अित�मण भएको हक �चलनको 
लािग िनवेदकले उिचत समयिभ� उपचारको माग 
गरकेो ह�नपुछ�  । उिचत समय भ�ने कुरा िववादको 
िवषय, िनवेदकको अव�था, आ�नो हक हनन ह�न 
गएको िवषयको जानकारीसमेतका कुराह�मा िनभ�र 
ह�ने गद�छ । मका� परकेो कुरा समयमै जानकारी ह�दँाह�दँ ै
पिन समयमा उपचारको पहल नगरी िनदाएर ब�ने र 
अनिुचत �पमा िवल�ब गरी उपचारका लािग अदालत 
�वेश गरकेो अव�थामा िवल�बको िस�ा�त आकिष�त 
ह�न जाने ।

िवल�ब गरी यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�को �योग गन� िनवेदकले िवल�ब ह�नाको 
त�यय�ु र मनािसब कारण िनवेदनमा खलुाएको 
अव�थामा मा� �य�तो िनवेदनउपर िवचार ह�न स�ने 
ह��छ, �य�तो त�यय�ु कारण िनवेदकले खलुाउन 
नसकेको अव�थामा िवल�बको िस�ा�त आकिष�त भई 
�य�तो िनवेदनबाट उपचार �ा�त ह�न स�ने नदेिखने ।

िनवेदनमा िनवेदकह�ले िवल�ब ह�नाको 
त�यय�ु र मनािसब कारण उ�लेख गन� सकेको 
देिखदँैन । त�यय�ु र मनािसब कारणिबना िवल�ब 
गरी परकेो िनवेदनबाट उपचार �ा�त ह�न नस�ने ह�दँा 
��ततु िनवेदनउपर िवचार ग�ररहनपुन� नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र �ितपािदत 

िस�ा�तका आधारमा िनवेदकम�येका नागे�वरलाल 
कण� (काय�थ) िमित २०६१।६।३ मा, सखुच�� िसंह 
राजपतु िमित २०६५।७।१८ मा, मनेु�वर यादव िमित 
२०६६।३।७ मा र महेश कापर िमित २०६६।३।७ मा 
अवकाश भएको र िमित २०६६।४।४ मा रा��सेवक 
कम�चारीह�को नया ँतलबमान कायम गन� गरी भएको 
नेपाल सरकारको िनण�य िमित २०६६।४।१ देिख लाग ु
भएकोमा िनवेदकह�लाई मका� परकेो भए त�काल 
उपचारका लािग अदालत आउनपुन�मा त�काल 
उपचार माग नगरी िवल�ब गरी लामो समयपिछ िमित 
२०७०।१२।३० मा मा� ��ततु �रट िनवेदन गन� 
आएको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गन� िम�ने अव�था िव�मान देिखएन । अतः ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७३-CR-०९४१, जबरज�ती करणी, 
भुपुङ्गे, भुपेस भ�ने राजे�� फागो िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी भपुङ्ु गे भ�ने भपेुस 
फागोले मैले पीिडत प�रवित�त नाम “इलाम ध” लाई 
मातेर बेहोस भएको बेला जबरज�ती करणी गरछुे । 
मैले मातेको बेलामा ग�ती गरछुे, सजाय भो�न तयार 
छु भनी मौकामा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� र 
स�ु अदालतसम� बयान गरकेा छन् भने भपुङ्ु गे 
भ�ने भपेुस फागोले म उ�ानो सतेुको अव�थामा मेरो 
दवैुख�ुा फटाएको, मैले लगाएको भे�ट, �क, क��  
खोली मलाई नाङ्गै पारेको चाल पाए ँ। िनज अिभय�ुले 
भे�ट लगाएको क�मरदिेख मिुन नाङ्गै िथयो र ममािथ 
चढ्न लागेको बेला मैले थाहा पाई कराउन ला�दा 
िनजले मेरो मखु थिुनिदए, म कराउन सिकन र िनज 
भपेुसले आ�नो उ�ेिजत िलङ्ग जबरज�ती मेरो 
योिनमा िछराई बलज�ती ठे�द ैकरणी गद� गरकेो बेला 
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मलाई अ�यिधक पीडा भई म रोई िच�याउदँा मेरो 
का�छी काक� प�रवित�त नाम ‘‘फुलमाया” ले थाहा 
पाई टच� बाली कराउदँै कोठाबाट बािहर िन�कँदासमेत 
अिभय�ु भपेुस फागोले मलाई नछाडी जबरज�ती 
करणी ग�ररहेकोले काक�ले छरिछमेकमा ह�ला ख�ला 
गरपेिछ मा� अिभय�ु भपेुस फागोले मलाई करणी गन� 
छाडी भागेको हो । म ए�लै सतेुको मौका छोपी मलाई 
िनय��णमा िलई करणी गरी मेरो कुमा�र�व लटेुको हो 
भनी पीिडत प�रवित�त नाम “इलाम ध” ले मौकामा 
गरकेो घटना िववरण कागजलाई समथ�न ह�ने गरी स�ु 
अदालतमा आई बकप�समेत गरकेो देिखने । 

एक नाबािलगलाई उमेर पगेुको यवुाव�थाको 
�यि�ले िनदाएको अव�थामा थाहा नपाउने गरी कपडा 
फुकाली च�न उ�कन, बो�न कराउनसमेत निदई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कुरा पीिडतको शारी�रक 
परी�णबाट समेत दिेखएको अव�थामा �ितवाद गरकेो 
िच� र शरीरका अ�य भागमा कुनै घाउचोट नलागेको 
भनी उ�मिु� िदन कानूनतः िम�ने नदिेखने ।

पनुरावेदक �ितवादीको मौका र स�ु 
अदालतमा भएको सािबती बयानलाई पीिडत प�रवित�त 
नाम “इलाम ध” को शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा 
hymen: ruptured, hymen of the victim is torn 
भनी उ�लेख भएबाट करणी भएको पिु�ट ह�न आएको 
छ । यी पनुरावेदक �ितवादीले पीिडत िनदाएको 
अव�थामा िनजले थाहा नपाउने गरी कपडा फुकाली 
हातले मखु थुनी जबरज�ती करणी गरकेो अव�थामा 
९ वष�क� नाबािलगले �ितवाद गन� स�ने अव�था नै 
नह�ने भएकाले �ितवाद गरकेो िच� र शरीरका अ�य 
भागमा कुनै घाउचोट नलागेको भनी यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई उ�मिु� िददँै जाने हो भने अपराधीले सधै ँ
उ�मिु� पाउने र पीिडत सधै ँपीिडत नै रही समाजमा 
आपरािधक �विृ�ले ��य पाई समाजमा द�डहीनता 
बढ्द ैजाने ।

�ितवादीउपरको मौकाको िकटानी जाहेरी 

दरखा�त र अदालतमा भएको बकप�, ��य�दश�, 
घटना�थल �कृित मचु�ुकाका मािनसह�को 
मौकाको कागज र अदालतमा भएको बकप�, 
व�तिु�थित मचु�ुका, �ितवादीले मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� र स�ु अदालतमा गरकेो सािबती 
बयान, पीिडतको मौकाको कागज र अदालतमा भएको 
बकप�, hymen: ruptured, hymen of the victim 
is torn भनी उ�लेख भएको पीिडत प�रवित�त नाम 
“इलाम ध” को शारी�रक परी�ण �ितवेदनलगायतका 
िमिसल सलं�न �माण कागजातसमेतबाट �ितवादी 
भपुङ्ु गे भपेुस भ�ने राजे�� फागो िल�बलेु पीिडत 
प�रवित�त नाम “इलाम ध” लाई जबरज�ती करणी 
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. र ३(१) नं. अनसुारको कसरु 
गरकेो पिु�ट ह�न आउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण, त�य, 
कानून र �ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा 
�ितवादी भपुङ्ु गे भपेुस भ�ने राजे�� फागो िल�बलेु 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. र ३(१) नं. अनसुारको 
कसरु गरकेो पिु�ट ह�न आएको ह�दँा इलाम िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।३।२९।३ मा �ितवादी 
भपुङ्ु गे भपेुस भ�ने राजे�� फागो िल�बलुाई सोही 
महलको ३(१) नं. बमोिजम १२(बा�) वष� कैद सजाय 
ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतले सोही महलको १० नं. 
बमोिजम �ितपूित�बापत �.३०,०००।– भराई िलन 
पाउने ठह�याई भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट िमित २०७२।९।२८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७५ साल मंिसर ४ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-WO-०८७०, उ��ेषण / 
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परमादशे, पाव�ती ितिमि�सना िव. भूिम सुधार तथा 
�यव�थापन िवभाग, बबरमहलसमेत

�ायल चेकसमेतबाट उ� िनवेदन दाबीको 
ज�गाको �े�फल यिकन गरी यी िनवेिदकाको नाममा 
दता� हकभोग भएको ज�गाको स�ब�धमा िनण�य 
गदा� िवप�ीह�ले िनज िनवेिदकालाई सनुवुाइको 
मौकासमेत �दान गरकेो िमिसलबाट देिखदैँन ।  कुनै 
पिन िनण�य गदा� �ितवादीलाई �ितवादको मौका िदन ु
पद�छ । �ितवादको मौका नै निदई भए गरकेा काम 
कारबाही �ाकृितक �यायको िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
भई कानूनी मा�यता पाउन नस�ने ।

�ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल ह�ने गरी िनवेिदकालाई �ितवादको कुनै मौका 
नै निदई िनवेदन दाबीको ज.िव. ०-१७-८ ज�गा �ायल 
चेकसमेतबाट देिखएकोले यी िनवेिदकाको नाममा दता� 
हक भोगमा रहेको उ� ज�गाको स�ब�धमा मालपोत 
काया�लय, िचतवनबाट िमित २०७१।९।४ मा भएको 
िनण�य बदर गरी उ� िनवेदन दाबीको ज�गाको 
�े.फ. सािबककै ज.िव. ०-१६-० कायम ह�ने ठहर 
गरी िमित २०७२।११।१४ मा गरकेो िनण�यमा सो 
ज�गा साव�जिनक हो भ�ने स�ब�धमा कुनै व�तिुन�ठ 
आधार �माणसमेतको िववेचना गरकेो नदेिखदँा उ� 
मालपोत काया�लय, िचतवनको िमित २०७२।११।१४ 
को िनण�य कानूनस�मत रहेको नदेिखदँा उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
मालपोत काया�लय, िचतवनले यी िनवेिदकाको 
नाममा दता� रहेको ज�गाको �े�फल क�ा गनु�भ�दा 
अगािड सूचना िदई सनुवुाइको मौकासमेत �दान 
गरकेो नदिेखएको र उ� ज�गा साव�जिनक हो भनी 
आ�नो िनण�यमा कुनै िनण�याधार उ�लेख गरकेो 
पिन नपाइएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा मालपोत 
काया�लय, िचतवनको िमित २०७२।११।१४ को 
िनण�य बदर ग�रिदएको छ । साथै यी िनवेिदकालाई 

सनुवुाइको मौका �दान गरी जे जो ब�ुनपुछ�  बझुी 
आव�यक िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७२-CR-१०१७, अदालतको अवहेलना, 
अ�ण शमा� िव. मंगलनारायण म�डलसमेत

पनुरावेदक प� अ�ण शमा�ले अदालतको 
अवहेलना म�ुा दायर गनु�अगावै पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरमा नं. ०७१-WO-०२७६ को िनषेधा�ाको 
िनवेदन दता� गराएकोमा उ� िनवेदनउपरको कारबाहीले 
पिछ�लो म�ुामा समेत केही फरक पान� अव�थाको 
िव�मानता रहने ह��छ । उि�लिखत िनषेधा�ाको 
िनवेदन खारजे भएप�ात् जनु आदशेको अव�ा भएको 
हो भनी अदालतको अवहेलना म�ुा दायर भएको छ 
सो म�ुाको औिच�य पिन समा� ह�ने ह��छ । सोही 
आधारमा त�कालीन पनुरावेदन अदालतबाट िलिखत 
जवाफसमेत मगाउन ु नपन� भनी फैसला भएको छ । 
यसै अदालतको लगाउको ०७२-CI-०९७४ नं. को 
िनषेधा�ाको िनवेदनउपरको पनुरावेदन आज यसै 
इजलासमा सनुवुाइको लािग पेस भएकोमा पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ठहरी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट भएको आदशे सदर भएको 
छ । यसरी जनु आदशेको अव�ा भयो भनी ��ततु 
पनुरावेदन पन� आएको हो, सो पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने भएको अव�थामा  ��ततु म�ुामा अदालतको 
आदशेको अवहेलना गरकेो भ�ने दाबी मनािसब 
नदिेखने ।

अत: उि�लिखत आधार र कारणबाट 
पनुरावेदन मागबमोिजम िवप�ीह�लाई अदालतको 
अवहेलनामा सजाय ह�न स�ने अव�था 
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देिखएन । अदालतको अवहेलना गरेको दाबी नप�ुने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरले िमित 
२०७२।०३।२७ मा गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �काशद� भ�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०६८-CR-०४८२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �यामनाथ उपा�याय

मतृक िमनबहादरु शाहीले वारदातको 
िदन अ�यिधक र�सी सेवन गरकेो भ�ने दिेखएको
छ । िनजले र�सी सेवन गरकेो भ�ने त�य िनजको 
िभसेरा परी�ण �ितवेदनबाट देिखन आएको 
छ । जाडोको समयमा र�सी खाई मतृक बाटोमा नै 
पि�टएको अव�था देिखएको छ । �यान जानेस�मको 
घाउ चोटह�समेत िनजको शरीरमा दिेखएको छैन । 
म�ृयकुो कारण चोटपटक लागी भएको भ�ने पो�माट�म 
�रपोट�बाट देिखन आएको छैन । म�ृयकुो कारण ख�ुन 
पिन सकेको छैन । �ितवादी कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो र सहअिभय�ु दलबहादरु रोकायले समेत यी 
�ितवादीलाई पोल गन� सकेको देिखदँैन । �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी पर ेपिन �वत�� र व�तिुन� �माणबाट 
पिु� ह�न आएको देिखएन । व�तिुन�ठ �माणह��ारा 
समथ�न नभएको जाहेरी दरखा�तको �ामािणक 
मू�यसमेत नरहने ।

फौजदारी म�ुामा अिभयोग �मािणत गन� भार 
वादी प�मा रहेको ह��छ । �ितवादीउपरको अिभयोग 
शंकारिहत तवरले व�तिुन�ठ �माण�ारा पिु�ट ह�न 
स�नपुछ�  । व�तिुन�ठ �माण�ारा अिभयोग �मािणत ह�न 

नसकेमा यसको फाइदा अिभय�ुमा सद�छ । फौजदारी 
म�ुामा शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ । वादी 
नेपाल सरकारले �ितवादीउपरको कसरु व�तिुन�ठ 
�माण�ारा कसरु �मािणत गन� सकेको नदेिखने । 

अतः उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�बाट �ितवादीको कत��यबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको दिेखन नआएकोले �ितवादी �यामनाथ 
उपा�यायलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत ज�ुलाको िमित 
२०६८/३/२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७५-WO-०३२७, 
परमादेश, ल�मण �े� िव. आ�त�रक राज�व िवभाग, 
अ�त:शु�क शाखा लािज�पाटसमेत
 िनवेदक क�पनी कानूनबमोिजम इजाजत �ा� 
गरी यासा�ग�ुबा, िवभरजे िसलािजत �ा�डका मिदरा, 
यासा�ग�ुबा ए�स�ाकर, िविभ�न हव�ल ए�स�ाकर 
उ�पादन, आयात, िनकासी, िब�� गद� आएको 
त�यमा िववाद रहेन । िनवेदकले आ.व. २०७४/७५ 
स�मको लािग नवीकरण गराई कारोबार गरी आएकोमा 
आ.व.२०७५/७६ को लािग इजाजतप� नवीकरण गन� 
िमित २०७५/५/३ मा िनवेदन गरकेोमा आलटाल गरी 
इजाजतप� नवीकरण गरी निदएकोले कानूनबमोिजम 
नवीकरण गन� दािय�व िवप�ीह�को रहेको ह�दँा 
नवीकरण ग�रिदन ुभ�ने आदेश ग�रपाउ ँभनी िनवेदक 
िमित २०७५।६।५ मा ��ततु िनवेदन िलई अदालतमा 
�वेश गरकेो देिखयो । आ�त�रक राज�व िवभाग, 
आ�त�रक राज�व काया�लय, बालाज ु काठमाड�बाट 
िनवेदक मागबमोिजमको आ.व.२०७५/०७६ को 
लािग िमित २०७६।३।३१ मा इजाजतप� नवीकरण 
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ग�रसकेको भ�ने बहसको �ममा िनवेदकतफ� का िव�ान् 
कानून �यवसायीले पेस गरकेो इजाजतप� नवीकरणको 
�ितिलिपबाट देिखयो । िनवेदक जनु उपचार माग गरी 
अदालत �वेश गरकेा ह�न्, िनवेदकले माग गरबेमोिजमकै 
सोही उपचार िवप�ी काया�लयबाट िनवेदक क�पनीले 
�ा� ग�रसकेको देिखयो । िनवेदकको मागबमोिजमको 
आ.व. २०७५/०७६ को लािग िनवेदक क�पनीको 
इजाजतप� नवीकरण भइसकेको देिखदँा ��ततु 
िनवेदनको औिच�य देिखन नआउने ।
 अतः िनवेदकले माग गरकेो िवषयको 
स�ब�धमा िवप�ी काया�लयबाट नै िनवेदकको 
इजाजतप� नवीकरण भइसकेकोले िनवेदनको 
औिच�य नदिेखदँा िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७६-RC-००१४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. अबु मह�मद अ�सारी भ�ने 
अ�बु मह�मद अ�सारी

मतृक म�ुतफुा अ�सारी र �ितवादी अब ु
मह�मद अ�सारी भ�ने अ�ब ुमह�मद अ�सारी दाजभुाइ 
नाताका रहेको र ज�गाको साधँ िसमानालाई िलएर 
पिहलेदेिख नै झगडा, िववाद ह�दँ ैआएको र वारदातको 
िदनसमेत िदउसँो ३.०० बजेको समयमा वादिववाद र 
झगडा भएको दिेख�छ । झगडा ह�दँा �ितवादीले आ�नो 
माइलो दाज ु म�ुतफुा अ�सारीको टाउकोमा ४ िफट 
२ इ�च लामो र ५ ई�च मोटो सपेताको लाठीले �हार 
गरकेो देिख�छ । घटना�थल लासजाचँ मचु�ुकाबाट 
मतृक शरीरमा घाउचोट रहेको भ�ने देिखयो, 
पो�माट�म �रपोट�मा टाउकोको हड्डी Fracture 
भएको भ�ने देिख�छ । मतृक र �ितवादीका िबच 

ज�गास�ब�धी िववाद भई �रसइवी रहेको भ�ने पिन 
देिख�छ । ज�गास�ब�धीको िववाद िमलाउन पिहले 
पिन गाउ ँ समाज छलफलमा बसेको भ�ने देिखएको 
छ । �ितवादीले लाठीले मतृकको टाउकोको हड्डीसमेत  
Fracture ह�ने गरी �हार गरकेो र सोही चोटका कारणले 
मतृकको म�ृय ुह�न गएको पिु� भएको छ, अतः �ितवादी 
अब ुमह�मद अ�सारी भ�ने अ�ब ुमह�मद अ�सारीलाइ 
सािबक मलुकु� ऐन, २०२० �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
२०७२।३।३० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ठहछ�  । सािबक मलुकु� ऐन, २०२० 
खारजे भई िमित २०७५।५।१ बाट लाग ुभएको मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ ले सव��वको सजाय खारजे 
गरी ज�मकैद मा� गन� �यव�था गरकेो ह�दँा उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार �ितवादीलाई ज�मकैदको मा� 
सजाय ह�ने दिेखने ।

�ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
५ वष� कैद गन� राय कायम गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको रायलाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको राय स�ब�धमा हेदा� �ितवादीले वारदात 
िमित समयमा आ�नो नाममा रहेको धानखेतमा 
दाज ु म�ुतुफा अ�सारीले रोपाइ ँ ग�ररहेकोले ज�गा 
मेरो भागमा पछ� , तपाइलेँ धान नरो�न ु भ�दा दवुै 
दाजभुाइमा गाली गलौज, तानातान, वादिववाद, झै-
झगडा भएको र धकेलाधकेल ह�दँा �ितवादी खा�टोमा 
परकेोले �ितकारको �पमा लाठीले �हार गरकेो भनी 
मौकामा र अदालतमा समेत बयान गरकेो छ, मतृककै 
कारणबाट �ितवादीले लाठीले मतृकलाई �हार गनु�पन� 
ि�थित देखापरकेो छ । मतृक र �ितवादी आ�नै 
दाजभुाइ नाताको भई ज�गास�ब�धी िववादमा पिहले 
पिन िववाद झगडा ह�दैँ आएको र वारदातको िदन 
पिन सोही िवषयमा िववाद भई एकापसमा तानातान, 
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धकेलाधकेल भई कुटिपट ह�न गएको घटना प�रि�थित 
देिख�छ । वारदात िदउसँोको समयमा भएको र बाटो 
ग�डा छेक� थुनी एका�त�थानमा भएको भ�ने देिखदँैन । 
वारदातमा जोिखमी हातहितयारको �योग भएकोसमेत 
देिखदँैन । घटनाको वा�तिवकता दसा�ई �ितवादीले 
अदालतमा समेत सािबती भई �याियक �ि�यामा 
सहयोग प�ुयाएको देिख�छ, तसथ� कसरुदारले 
कसरु गदा�को अव�था र प�रि�थितलाई मनन गदा� 
ठहरबेमोिजम सजाय गदा� चक� पन� भई त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट �य� भएको राय 
घटना प�रि�थितअनकूुल भएको नदिेखदँा सो रायलाई 
समथ�न गन� निमली सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम �ितवादीलाई ७ (सात) वष� कैदको सजाय 
गनु�  मनुािसब देिखदँा �ितवादीलाई ७ (सात) वष� 
कैदको सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल भा� ८ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-WO-०६५१, उ��ेषण, 
कमल�काश पने� िव. पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत

वादी आ�मा�काश पने� �ितवादी 
कमल�काश पने� भएको साव�जिनक बाटो कायम 
ग�रपाउ ँभ�ने म�ुामा वादीको िक.नं. ४३४७ र २४२१ 
को घर ज�गामा आवत जावत गन� �ितवादीको िक.नं. 
४३४८ को ज�गाबाट वादीले बाटो िनकास पाउने र 
�ितवादीको िक.नं. ४३४८ को ज�गालाई साव�जिनक 
बाटो कायम ग�रपाउ ँभ�ने हदस�मको वादी दाबी प�ुन 
नस�ने भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९/९/९ मा भएको फैसला पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७१/२/१९ मा सदर भई अि�तम 
भएको देिख�छ । सो फैसलाअनसुार चलन चलाई 

पाउ ँ भनी परकेो िनवेदनअनसुार िमित २०७२/३/७ 
मा भई आएको चलन मचु�ुका बदर ग�रपाउ ँ भनी 
यी �रट िनवेदक कमल�साद पने�को मलुकु� ऐन, 
द.स.को ६१ नं. बमोिजम िनवेदन परी इजलाससम� 
पेस ह�दँा फैसलाअनसुार चलन चलाउन �ितवादीलाई 
िमित २०७२/३/७ गते डोरको तारखे तोक� चलन 
चलाएको अव�था देिखदँा �यसरी चलन चलाएको 
मचु�ुका िनवेदक �ितवादीको िनवेदन दाबीअनसुार 
बे�रतको दिेखन आएन । सो मचु�ुका रीतपूव�ककै 
देिखदँा कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने िमित २०७२/६/२२ 
मा आदशे भएको देिखयो । सो आदेशउपर �ितवादी 
कमल�काश पने�को पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
परकेो मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजमको िनवेदनमा 
समेत उ� चलन मचु�ुका सदर गन� गरी िमित 
२०७२/११/१४ मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
आदशे भएको पाइयो । यसरी तहतहबाट उ� चलन 
मचु�ुका परी�ण भइसकेको देिखने ।

फैसला काया��वयन स�ब�धमा तहिसलदारको 
काम कारबाहीमा िच� नबझेु िज�ला �यायाधीशसम� 
र िज�ला �यायाधीशले गरकेो आदेशउपर िच� नबझेु 
पनुरावेदन अदालतमा िनवेदन िदन स�ने कानूनी 
�यव�था अवल�बन गरी पनुरावेदन अदालतसमेतबाट 
चलन चलाउने काय� परी�ण भइसकेको अव�था 
छ । यसरी कानूनले िनद�शन गरकेो माग� अवल�बन 
ग�रसकेको अव�थामा पनुः सोही िवषयमा सव��च 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
अदालत �वेश गरकेो पाइयो । अदालतबाट भएको 
अि�तम िनण�यको काया��वयनमा िनवेदक आफँैले 
सहयोग नप�ुयाई असाधारण अिधकार�े�मा �वेश 
गरकेो देिखयो । सो चलन मचु�ुकाबाट के कसरी कुन 
आधारबाट वादीको हक अिधकारमा आघात प�ुन 
गएको हो ? िनवेदकले ��ट पान� सकेको नपाइने । 

अतः िववेिचत आधार �माणबाट िमित 
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२०७२/३/७ मा फैसलाबमोिजम िनकास बाटो चलन 
मचु�ुका गैरकानूनी देिखन आएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-WO-१०३५, उ��ेषण, 
िहराकुमारी चौधरीसमेत िव. पुनरावेदन अदालत 
बुटवलसमेत

वादी महे�वर�साद चौधरी �ितवादी 
शाि�तदेवी चौधरीसमेत भएको घर ज�गा िखचोला 
मेटाई चलन चलाई पाउ ँभ�ने म�ुामा �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५/२/३० मा भएको अि�तम 
फैसलाबमोिजम चलन चलाउन वादीको दरखा�त 
परी अदालतको फैसलाबमोिजम चलन चलाई 
पाउने ठहरकेो घर ज�गा घरसारमै �ितवादीले चलन 
छाडी वादीले चलन पाएको भनी दवैु प�को िमित 
२०६८/१२/१४ मा िनवेदन परी दरखा�त तामेलीमा 
रहेकोमा पनुः �ितवादीले उ� घर ज�गा िखचोला गरकेो 
ह�दँा पनुः चलन चलाई पाउ ँभनी वादी महे�वर�साद 
चौधरीले िमित २०७१/३/४ मा िनवेदन िदएको 
देिख�छ । िमित २०७२/२/२६ मा फैसलाअनसुार 
वादीले चलन चलाई पाउने ठहरकेो घर ज�गा पनुः 
चलन चलाइिदने भनी तहिसलदारबाट आदशे भएको 
रहेछ । तहिसलदारको उ� आदशे बदर ग�रपाउ ँ
भनी द.स. ६१ नं. अनसुार िहराकुमारी यादवसमेतले 
अदालतसम� उजरुी िदएकोमा अदालतबाट िमित 
२०७२/४/२९ मा तहिसलदारको आदेशलाई सदर 
गरकेो देिखयो । अदालतको िमित २०७२/४/२९ को 
आदेश बदर ग�रपाउ ँभनी िहराकुमारी चौधरीसमेतले 
अ.बं.१७ नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालत बटुवलमा 
िनवेदन िदएकोमा �प�देही िज�ला अदालतको िमित 

२०७२/४/२९ को आदेशलाई िमित २०७२/९/२ मा 
सदर गरकेो देिखने । 

फैसला काया��वयन स�ब�धमा 
तहिसलदारको काम कारबाहीमा िच� नबझेु िज�ला 
�यायाधीशसम� र िज�ला �यायाधीशले गरकेो 
आदशेउपर िच� नबझुे पनुरावेदन अदालतमा 
िनवेदन िदन स�ने कानूनी �यव�था अवल�बन गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलसमेतबाट चलन चलाउने 
काय� परी�ण भइसकेको पाइ�छ । कानूनले िनद�शन 
गरकेो माग� अवल�बन ग�रसकेको अव�थामा �यसको 
प�रणामलाई िवचार गरी सोही िवषयलाई असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�तबाट पनुः उठाउने उ�े�यले 
��ततु �रट िनवेदन दायर ह�न आएको दिेखयो । 
अदालतबाट अि�तम भएको फैसला अ�यथा नभएस�म 
सो फैसलाबाट ठहर भएको िवषयह� काया��वयन ह�नै 
पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा दवुै प�को सहमितबाट 
फैसलाअनसुार चलन चलाई पाएको भनी एकपटक 
अदालतमा दखा��त प�रसकेको देिख�छ । यस�कार 
एकपटक चलन पाइसकेकोमा सो चलनमा हटक 
गरकेो ि�थितमा अब मूल फैसलालाई अ�यथा हो भनी 
अिहले िलिखत जवाफमा िवप�ीले िलएको िजिकर 
कानूनसङ्गत रहेको पाइएन । अतः फैसलाबमोिजम 
एकपटक चलन चलाई पाएको िवषयमा िवप�ीबाट 
अवरोध भएमा पनुः चलन चलाई िदनपुन� कानूनी 
�यव�थाअनसुार भएका काय�ह� गैरकानूनी देिखन 
आएको नपाइने ।

अतः चलन चलाउने काय� रो�नपुन�स�मको 
अव�था देिखएन । फैसला बदर र चार िक�ला 
बदर ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुामा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा 
अदालतबाट अि�तम भएको फैसलालाई काया��वयन 
गन�बाट रो�न मनािसब दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।
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६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-WO-०३०५, उ��ेषण, 
िदपक पहारी िव. उ�च अदालत पोखरासमेत

वादी उषा थापा पहारी �ितवादी िभम�साद 
पहारीसमेत भएको अंशब�डा प� िलखत बदर (द.े
नं. ५०७/०७३-CP-००४५) र जालसाजी (द.ु
फौ. २८४/०७३-PC-००४९) म�ुा का�क� 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको देिखयो । उषा 
थापा पहारी वादी महे�� पहारी �ितवादी भएको 
अंशसिहतको स�ब�ध िव�छेद (२०७२ सालको 
द.ुद.ेनं. १०१०) म�ुामा अ.बं. १३९ नं. अनसुार 
िनवेदकलाई �ितवादी कायम गराई िनजसगँ तायदाती 
फाटँवारी िमित २०७४/५/४ मा मा�ने आदेश का�क� 
िज�ला अदालतबाट भएको देिखयो । उ� तायदाती 
फाटँवारी मा�ने आदेश बदर गरी िवप�ीको पितसगँ मा� 
तायदाती फाटँवारी माग गन� आदेश ग�रपाउ ँभनी अ.ब.ं 
१७ नं. अनसुार यी िनवेदकले उ�च अदालत पोखरामा 
िनवेदन िदएकोमा उ�च अदालत पोखराबाट का�क� 
िज�ला अदालतको िमित २०७४/५/४ को आदेशलाई 
नै िमित २०७४/६/२६ मा सदर गरकेो देिखयो । स�ु 
का�क� िज�ला अदालतबाट िमित २०७४/५/४ मा 
तायदाती फाटँवारी मा�ने आदेशउपर िच� नबझेुमा 
उ�च अदालत पोखरामा अ.बं. १७ नं. बमोिजम यी 
�रट िनवेदकले िनवेदन िदन स�ने कानूनी �यव�था 
अवल�बन गरी उ�च अदालत पोखराबाट उ� 
तायदाती फाटँवारी मा�ने आदेश परी�ण भइसकेको 
अव�था देिखयो । यसरी कानूनले िनद�शन गरकेो माग� 
अवल�बन ग�रसकेको अव�थामा पनुः सोही िवषयमा 
सव��च अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
अदालत �वेश गरकेो पाइयो । िज�ला अदालतमा 
दायर रहेको उ� म�ुाबाट �माण बझुी कानूनबमोिजम 
िववादको िवषयमा िनण�य ह�ने नै ह�दँा �रट �े�बाट 

अदालतको िवचाराधीन िवषयलाई अनकूुल वा 
�ितकूल असर पन� गरी �रट �े�बाट िनण�य गन� 
िम�ने पिन देिखदँनै । िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
उपरो�ानसुारका म�ुाह� तथा अशंसिहतको स�ब�ध 
िव�छेद म�ुाबाट नै कानूनबमोिजम ह�ने अव�था रहेकै 
देिखने ।

अतः मातहत अदालतमा िवचाराधीन 
रहेका म�ुाको काम कारबाहीको िसलिसलामा भएको 
आदशेलाई ठोस �माणिबना असाधारण अिधकार�े� 
�हण गरी बदर गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल असार १२ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-१३३०, उ��ेषण, 
िव�दे�र झा िव. उ�च अदालत जनकपुरसमेत

जालसाजी म�ुाको नािलस दता� गरी कारबाही 
तथा िनण�य गन� अिधकार कानूनबमोिजमको स�बि�धत 
िज�ला अदालतकै ह��छ । दता� भएको िफराद 
दाबीबमोिजमको हक अिधकार र सरोकारको िवषय रहे 
नरहेको र िफराद कानूनको रीत पगुी दता� भए नभएको 
तथा ��यथ� वादीलाई िनवेदक �ितवादीसमेतको 
िव��मा जालसाजी म�ुा दायर गन� हकदैया रहे नरहेको 
भ�नेसमेतको िवषयह�मा �ितउ�र िजिकरसमेत हेरी 
म�ुाको त�य कानून र सबदु �माणह�का आधारमा 
�याियक िनण�य गन� अिधकार�ा� अदालतको �याियक 
अिधकारी िज�ला �यायाधीशले म�ुा टंुगो लगाउने 
अव�थामा �याय िन�पण गदा� िववेचना ह�न स�ने 
िवषय हो । सामा�यतयाः यस अदालतले असाधारण 
अिधकार �े�को �योग गरी अिधकार�ा� अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुा िकनारा गन� अिधकारमा ह�त�ेप 



42

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, पसु - १

गन� �यायसङ्गत नह�ने भनी यस अदालतबाट 
ने.का.प.२०५८, अङ्क ७, िन.नं.७०१६ मा िनवेदक 
तारादेवी पौडेल िव�� मि��प�रषद ् सिचवालय, 
काठमाड�समेत भएको उ��ेषणय�ु परमादेश म�ुामा 
िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको देिखने ।

बेप�ा भएका अंिशयार भाइ परमे�र झाको 
हकमा रहेको स�पि�को स�ब�धमा अिंशयारम�येका 
दाज ु चतभुु�ज झाले कानूनी �ि�या अपनाई िनजको 
अंश हक सरुि�त रा�ने उ�े�यले सािबक मलुकु� ऐन, 
अ.बं. ८३ नं. बमोिजम बेप�ा भएका भाइ परमे�वर 
झाको हकमा जालसाजी म�ुा दता� गन� धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।७।५ मा अनमुित िलई 
जालसाजी म�ुा दता�  गरकेो देिखएको ह�दँा सो अनमुित 
�ा� गरी दता�  गरकेो म�ुाको िफराद प� कानूनको रीत 
पगुी दता� भए नभएको र परमे�वर झाको हकमा म�ुा 
दायर गन� हकदयैा ��यथ� वादी चतभुु�ज झालाई भए 
नभएको भ�ने िवषयमा म�ुाको त�य, स�ब� कानून र 
सबदु �माणह�को िववेचना गरी �याियक िनण�य गन� 
अिधकार धनषुा िज�ला अदालतलाई नै भएको र सो 
म�ुाबाट यी िनवेदकले कानूनी उपचार �ा� गन� स�ने 
अव�था िव�मान रहेकै देिखन आएको अव�थामा 
सो म�ुाको प�रणामलाई असर गन� गरी अिहले नै 
यस अदालतले �रटको मा�यमबाट असाधारण 
अिधकार�े�को �योग गरी िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुामा ह�त�ेप गन� िम�नेसमेत दिेखन 
नआउने । 

तसथ�ः िववेिचत आधार, कारणह�समेतबाट 
परमे�र झाको हकमा जालसाजी म�ुा दता� गन� ��यथ� 
वादी चतभुु�ज झालाई मलुकु� ऐन, अ.बं.८३ नं. बमोिजम 
अनमुित �दान गन� गरी धनषुा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७३।७।५ मा भएको आदेश सदर गन� गरी 
उ�च अदालत जनकपरुबाट िमित २०७४।२।१२ मा 
भएको आदेश कानूनिवपरीतको नदिेखएको ह�दँा उ� 
आदेशले िनवेदकको हक अिधकारमा आघात  पगेुको 

भ�न िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल काित�क २४ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७३-WO-१३३१, उ��ेषण, 

िव�दे�र झा िव. उ�च अदालत जनकपरुसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७६-WH-००४०, 
ब�दी��य�ीकरण, योगे�� कुमालसमेत िव. गृह 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िमित २०७६।४।२३ का िदन वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी यी िनवेदकसमेत भएको 
साव�जिनक �थानमा अभ� �यवहार म�ुामा कारागार 
काया�लय का�क�मा थनुामा रहेकोमा िज�ला �शासन 
काया�लयको च.नं.१२२ िमित २०७६।४।२२ को 
प�ानसुार िमित २०७६।४।२३ मा कारागारबाट म�ु 
ग�रएको भ�ने देिख�छ । िनवेदकह� कारागार काया�लय 
का�क�बाट म�ु भएकै िदन िमित २०७६।४।२३ का 
िदन िज�ला �हरी काया�लय �याङ्जामा काय�रत �.
ना.िन. जनक र�ेमीसमेतको टोलीले ग�तीमा खिटएको 
�हरी टोलीलाई अपश�द �योग गरी गाली गलौज, हो-
ह�ला, अशाि�त गनु�को साथै अभ� �यवहार गरकेो ह�दँा 
��ाउ गरी दािखला गरकेो छु भनी �ितवेदन गरी ज�री 
��ाउ पजु� जारी गरकेो देिख�छ । िज�ला �शासन 
काया�लय �याङ्जाबाट ��ाउ �वीकृित �ा� गरी 
िनवेदकह�लाई साव�जिनक िहत, �वा��य, सरु�ा, 
सिुवधा र नैितकता िव��को कसरुमा अनसु�धानको 
िसलिसलामा �हरी िहरासतमा रा�नपुन� भनी थनुवुा 
पजु� िदएको देिखयो । िज�ला �शासन काया�लय 
�याङ्जाबाट िमित २०७६।४।२३ बाट लाग ु ह�ने 
गरी पिहलो पटक ७ िदनको र िमित २०७६।४।३० 
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बाट लाग ु ह�ने गरी दो�ो पटक ७ िदनको र िमित 
२०७५।५।५ देिख लाग ुह�ने गरी ते�ो पटक ५ िदनको 
र िमित २०७६।५।१० बाट लाग ुह�ने गरी चौथोपटक 
६ िदनको �याद थप ग�रिदएको देिखने ।

िनवेदकह� िमित २०७६।१।२२ मा गोखा� 
िज�लाबाट ��ाउ परकेो देिखयो । िनवेदकह� 
गोखा�मा राज�ोह, तनह�मँा अभ� �यवहारको, 
का�क�मा साव�जिनक िहत, �वा��य, सरु�ा, 
सिुवधा र नैितकता िव��को कसरुमा र हाल 
�याङ्जामा समेत सोही कसरुमा ��ाउ परी िविभ�न 
म�ुाह�मा िनर�तर थनुामा रहेका भ�ने िनवेदनबाट 
देिख�छ । िनवेदकह�ले िव�लव नेत�ृवको नेपाल 
क�यिुन� पाट�मा आब� रही फरक िवचार र आ�था 
राखेको कारण �व�ृ भावनाले बदिनयतपूव�क 
पटकपटक प�ाउ गरी म�ुा लगाउने, गैरकानूनी थुनामा 
राखेको भ�ने दाबी िलएको छ । िनवेदकह�उपर परकेो 
पिछ�लो म�ुामा अनसु�धानको काय� बाकँ� रहेको ह�दँा 
�याद थप ग�रपाउ ँ भ�ने अनसु�धान गन� िनकायले 
िनवेदन गन� र िनवेदकह�लाई �हरी िहरासतमा राखी 
अनसु�धान गन� मनािसब देिखएको भनी म�ुा हेन� 
िनकायले �याद थप गरकेो दिेख�छ । के, कुन आधार 
�माणह�बाट थुनामा राखी अनसु�धान गन� मनािसब 
रहेको हो, सो उ�लेख गरकेो नदेिखने ।

ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमाफ� त �यि�गत 
�वत��ता सरं�ण गन� ग�र�छ । यो हरके िकिसमको 
अनिधकृत र गैरकानूनी थुनामा रा�ने �याियक वा 
अध��याियक िनकाय वा पदािधकारीका िव��मा जारी 
ह��छ । �यि�गत �वत��ता संिवधानबाट संरि�त 
छ । संिवधानले नाग�रकको �यि�गत �वत��तालाई 
मौिलक हक अिधकारअ�तग�त राखेको छ । साव�जिनक 
अिधकारको �योग गन� िनकाय वा अिधकारीले 
आफूलाई �ा� अिधकार कानूनबमोिजम �योग 
गनु�पन� ह��छ । कानूनबमोिजम बाहेक कुनै नाग�रक 
कैद वा थनुामा रहन ु�यायोिचत ह�दँनै । कानूनिवपरीत 

थनुामा रािखएको भएमा वा गलत वा दूिषत मनसाय 
बनाई बदिनयत वा कपटपूण� तवरले थुनामा रािखएको 
देिखएमा, �यि�को सिंवधान �द� हकमा आघात 
परकेो देिखएमा �य�तो हकको �चलनको लािग वा 
थनुामा परकेो �यि�लाई थनुाम�ु गन� �योजनको लािग 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
ह�ने ।

��ततु िववादमा िनवेदकह�लाई गलत 
वा दूिषत मनसाय िलई ��ाउ गरी िविभ�न म�ुाह� 
लगाई जसरी भए पिन थनुामा रा�ने उ�े�यले �व�ृ 
धारणा बनाई ��ाउ गरी िनर�तर थनुामा राखेको 
देिख�छ । िमिसल संल�न कागजात र त�यह�को 
आधारमा िनवेदकह�को थुना कानूनस�मत मा�न 
िमलेन । िनवेदकह� गैरकानूनी थनुामा रहेको भ�ने 
देिखने ।

अतः िनवेदकह�लाई िवप�ीह�बाट थनुामा 
रा�ने गरी भएको काय� गैरकानूनी देिखदँा िनवेदकह� 
योगे�� कुमाल र किपल भ�लाई �याङ्जा िज�ला 
अदालतको �े�तेदारको रोहवरमा त�ु�त थनुाम�ु 
ग�रिदन ु भनी िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
�याङ्जा र िज�ला �हरी काया�लय, �याङ्जासमेतका 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मदन�साद पराजलुी
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल भदौ १२ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-WO-१०४३, उ��ेषण 
/ परमादशे, दामोदर�साद जोशी िव. नापी काया�लय 
महे��नगरसमेत

�े�फल िमलान गन� स�बि�धत िनकायको 
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आदेश आव�यक ह�ने र आदेश �ा� नभएको अव�थामा 
फैसला काया��वयन गन� नसिकने भ�ने िवप�ी नापी 
काया�लयको भनाइ रहेको देिखयो । म�ुा मािमलाको 
रोहमा अदालतले िदएको आदशे वा िनण�यको सबैले 
पालन गनु�पन� छ भ�ने संवैधािनक �ावधान रहेको छ । 
य�तो सवंैधािनक �ावधानको पालना सबैले अिनवाय� 
�पमा गनु�पन� ह��छ । यो वा �यो बहानामा अदालतले 
िदएको आदशे वा िनण�यको पालना नगनु�  संवैधािनक 
एवं �याियक �ि�कोणबाट समेत िकमाथ� �वीकाय� 
ह�दँनै । अदालतको फैसला हरहालतमा काया��वयन ह�न ु
पद�छ । अदालतको फैसलाको काया��वयन गन� कत��य 
िवप�ी नापी काया�लयले पालना गरकेो देिखएन ।

अदालतको फैसला काया��वयन गन� 
अदालतको फैसला मा� �वयम् मा पया�� ह��छ । 
अदालतको फैसला काया��वयन गन� कुनै अ�य 
िनकायको थप आदेशको आव�यकता रहदँनै । यिद 
अ�य �शासिनक तहको आदेशको आड िलइ�छ 
भने �यसलाई �वे�छाचा�रताको नकारा�मक 
�विृ� मा�न ु पद�छ । अदालतको फैसला कुनै पिन 
तवरबाट �शासिनक पनुरावलोकनको िवषय ब�न 
स�ैन । अदालतको फैसला वा आदेशलाई नै अि�तम 
आदेशको �पमा मा�नपुन� ह��छ । पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरबाट भएको फैसला अि�तम भइरहेको 
अव�थामा सो फैसला काया��वयन गन� स�बि�धत 
िनकायको आदेश नभएकोले फैसला काया��वयन गन� 
नसिकने भ�ने िवप�ी नापी काया�लयको भनाइबाट 
अदालतको फैसला काया��वयन गन�मा बहानाबाजी 
गरकेो मा�नपुन� देिखएको छ । 

अतः पनुरावेदन अदालत महे��नगरको 
िमित २०६३/१२/१९ र िमित २०६७/१२/१६ 
को फैसलाबमोिजम �रट िनवेदकको िक.नं.३८८ को 
०३०४.५ वग� िमटर ज�गाको न�सा अ�ाविधक 
गनु�  गराउन,ु िक�ाकाट गन�लगायत जे जो रीत 
�ि�या पूरा गनु�पछ�  पूरा गरी �े�ता पजुा� खडा गरी 

गराई िक.नं.३८८ को ०३०४.५ वग� िमटर ज�गामा 
िनवेदकलाई चलनसमेत चलाइिदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-००६४, 
उ��ेषण / परमादशे, �ा.डा.िबमलकुमार िस�हासमेत 
िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, 
टङ्गालसमेत

िनवेदकह�लाई ि�भवुन िव�िव�ालयका 
रिज��ारबाट िमित २०७३/०३/०७ मा लेिखएको प� 
र �प�ीकरण पेस गरपेिछ पनुः िमित २०७३/०४/१६ 
मा लेिखएको प�ह� हेदा� सो प�ह� ि�भवुन 
िव�िव�ालयबाट �वत�� �पमा लेिखएको नभई 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७३/०२/०६ को प�बमोिजम लेिखएको भ�ने 
देिखयो । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२०(१) अ�तग�त अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई “अनिुचत काय� वा ��ाचार” मा अनसु�धान 
गन� पाउने �े�ािधकार रहेकोमा २०७२ सालमा 
जारी भएको नेपालको संिवधानको धारा २३९(१) 
मा ��ाचारको कसरुमा स�म अनसु�धान गन� पाउने 
�े�ािधकार आयोगलाई �दान गरकेो रहेछ अथा�त् नया ँ
सिंवधान जारी भएपिछ आयोगलाई “अनिुचत काय�” मा 
अनसु�धान र कारबाहीको िसफा�रस गन� �े�ािधकार 
कायम रहेको दिेखएन । यसबाट अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को प�र�छेद ३ 
को �यव�था नै नया ँ संिवधानअनकूुल रहे भएको 
पाइएन । सोही प�र�छेदअ�तग�त दफा १२(क) को 
�यव�था रहेकोबाट सो �यव�थाको अि�त�वमा पिन 
��न िच� उ�प�न ह�न आएको पाइयो । २०७२ 
सालमा नेपालको संिवधान जारी भइसकेको अव�थामा 
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आयोगले संिवधान �द� �े�ािधकारमा सीिमत रहनपुन� 
ह��छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग�ारा 
सोमा कायम नरही ऐनको दफा १२(क) को �योग 
ग�रएबाट �े�ािधकारको �योग िववादा�पद ब�न पगेुको 
पाइयो । कानून�ारा �थािपत कुनै पिन िनकायको लािग 
�े�ािधकारको ��न �मखु ��न ह��छ । संिवधान वा 
ऐनको संशोधन वा नया ँसंिवधान वा ऐनको िनमा�ण ह�दँा 
�े�ािधकारमा थप घट भएको छ भने �यसरी थप घट 
भएको �े�ािधकार त�कालै थप घट वा प�रवत�न भएको 
मा�नपुन� । सािबकमा अ�त�रम संिवधानअ�तग�त 
कायम रहेको �े�ािधकार नया ँ सिंवधानमा रहेन भने 
ऐनमा संशोधन नभएको कारण अझै पिन अनिुचत 
काय�बारकेो �े�ािधकार कायमै छ भनी स�झन 
निम�ने ।

काय�कारी प�रषद ् वा प�रषद ्को 
िनण�यबमोिजम भनी �प�ीकरण सो�ने रिज��ार 
कसैले पिन �वत��पूव�क िनण�य नगरी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�य तथा 
प�ाचारलाई नै िसरानी हाली िनण�य र प�ाचार गरकेो 
पाइ�छ । यथाथ�मा प�रषद ् वा रिज��ार कसैले पिन 
ि�.िव. कानून�ारा सं�थािपत �वाय� िनकाय हो 
भ�ने कुरा िबस�को दिेखयो । अ�यथा िचिक�साशा� 
अ�ययन सं�थानका िडन�ारा केवल अनगुमन गरी 
�ितवेदन िदने मा� अिधकार रहेको गिठत अनगुमन 
सिमितलाई अमकु मेिडकल कलेजलाई िसट बढाएको 
आरोप ला�ने िथएन । �प�ीकरण सोिधएको ि�थित 
हेदा� मेिडकल कलेजह�को िसट स�ंयाबार े िनण�य 
गन� िनकाय अथा�त् ि�.िव सङ्गठन तथा शैि�क 
�शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम १३६(न) 
बमोिजमको “िव�विव�ालयको िव�ाप�रषद ्” हो 
भ�ने कुराको हे�का नराखी िडनसम� पेस गरकेो 
�ितवेदनलाई कारबाहीको िवषय बनाएकोबाट सो 
काय�ह� �े�ािधकारिवहीन र दूिषत मनसाय राखी 
ग�रएकोसमेत देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट नेपालको संिवधानमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई अनिुचत काय�को 
िवषयमा कारबाही गन� अिधकार िदएको नदेिखदँा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७३/०१/२३ को िनण�य, सोबमोिजम ि�भवुन 
िव�िव�ालयलाई पठाइएको िमित २०७३/०२/०६ को 
प�, ि�भवुन िव�िव�ालय काय�कारी प�रषद ्को िमित 
२०७३/०३/०२ को िनण�य, सो िनण�यानसुार िमित 
२०७३/०३/०७ मा माग ग�रएको पिहलो �प�ीकरण 
प� र हाल पनुः िमित २०७३/०४/१६ मा माग ग�रएको 
दो�ो �प�ीकरण प�समेत सो िवषयसगँ स�बि�धत 
स�पूण� काम कारबाहीह� �े�ािधकारिवहीन र दूिषत 
मनसायय�ुसमेत देिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । िनज िनवेदकह�उपर ग�रएको िनण�य 
तथा ि�.िव. रिज��ारको काया�लयबाट सोिधएको 
�प�टीकरण प�बमोिजम कुनै पिन िकिसमको कारबाही 
नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-११३३, जबरज�ती 
करणी, साने भ�ने संगम साक� िव. नेपाल सरकार

जबरज�ती करणी म�ुामा वारदात �थािपत 
गन� िवषयमा जाहेरवाला, पीिडत तथा अ�य �यि�को 
भनाइ मह�वपूण� ह��छ । ��ततु वारदातको स�ब�धमा 
पीिडतको मौकाको बयान, िकटानी जाहेरी, पीिडतको 
�वा��य परी�ण, घटना�थल मचु�ुका, �ितवादीको 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको सािबती बयान तथा 
घटना स�ब�धमा अ�य �यि�ले ग�रिदएको कागजबाट 
जबरज�ती करणी पिु� भइरहेको अव�थामा पिछ 
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अदालतमा आएर जबरज�ती करणी भएको होइन 
भनी �ितवादी, जाहेरवाला तथा �वयं पीिडतसमेतले 
बयान बकप� गद�मा जबरज�ती करणी भएको होइन 
भनी िन�कष�मा प�ुन सिकँदैन । फौजदारी म�ुामा 
किहलेकाही ँ पीिडत, जाहेरवाला तथा अ�य �यि�ले 
िविभ�न कारणले आफूले गरकेो बयान कागजको 
�ितकूल ह�ने गरी �ितवादीलाई बचाउने हेत ु बयान 
बकप� गन� गरकेो पाइ�छ । अ�य �माणबाट कसरु 
पिु� भइरहेको अव�थामा जाहेरवाला, पीिडत तथा 
अ�य �यि�ले अनसु�धानको �ममा आफूले भनेको 
भनाइिवपरीत ह�ने गरी अदालतमा गरकेो बयान 
बकप�को आधारमा मा� �ितवादीलाई सफाइ िदन ु
�यायको �ि�ले �यायोिचत नह�ने । 

अत: मािथ उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
�ितवादी साने भ�ने संगम साक�लाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १२ 
वष� कैद र ऐ. १० नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट 
�ितपूित�बापत �.८५,०००/- भराइिदने गरकेो उदयपरु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७१।१२।११ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी 
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७५ साल चै� ५ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-०३६५, 
१४६२, ��ाचार, केशव�साद भ�राई िव. रामच�� 
िसलवालसमेत, रामच�� िसलवाल िव. नेपाल सरकार

सरकारी वा साव�जिनक स�पि� िहनािमना 
वा द�ुपयोग गरकेो कुरा काय� वा �यवहारबाट दिेखने 
ह��छ । �यवहार एवं काय�त�वले नै बदिनयत, मनसाय 
प�ा ला�दछ । ��ततु िववादमा �ितवादीह�को काय� 

हेदा�  जनक िश�ा साम�ी के�� िलिमटेडको छपाई 
कागज ख�रदको लािग खोिलएको बोलप�को स�पूण� 
�ि�या स�चालक सिमितको बैठक नं. ९०९ िमित 
२०६६।११।२९ को िनण�यले र� गरपेिछ के��लाई 
त�काल छपाई गनु�पन�, ३३ लाख थान पाठ्यप�ुतकका 
लािग छपाई कागजको आव�यक परकेो, त�काल 
कागज आपूित� नगदा� के��लाई थप हािन ह�ने अव�था 
देिखएको, के��मा छपाई गनु�पन� कागजको मौ�दात 
अ�य�त �यून रहेको, स�चालक सिमितको बैठक नं. 
९०९ िमित २०६६।११।२९ को िनण�यले �ािविधक 
परी�णबाट यो�य दिेखएका आपूित�कता�ह�बाट वाता� 
गरी घटाघटसमेत गराई कागज ख�रद गरी त�कालको 
कागजको सङ्कटलाई अ�पकालीन �पमा समाधान 
गन�समेत िनण�य गरकेो देिखने ।

घटाघट�ारा कागज आपूित�को लािग 
के���ारा चािलएको �ि�यामा समावेश भएका कागज 
आपूित�कता�ह�म�ये �वदशेी आपूित�कता� एभर�े पेपर 
र भकुृटी पेपरबाहेक अ�य कोटेसनदाताह�को म�ुय 
क�पनी िवदेशी भएको, ती आपूित�कता�ह�ले घटी 
मू�यमा कागज आपूित� गन� टे�डर पेस गदा� मू�य, 
आपूित� समय, किमसन आिद िविवध प�मा सत� राखी 
कोटेसन पेस गरकेो पाइयो । एभर�े पेपर र भकुृटी 
पेपरबाट �. ८०,८००।– �ित मेि�क टनमा कागज 
ख�रद गन� भनी बैठक नं. ८८४ िमित २०६५।९।२१ 
मा स�चालक सिमितले िनण�य गरेको देिख�छ । एभर�े 
पेपर र भकुृटी पेपरले उ� घटाघटको �ि�यामा 
सहभागी भई �.८०,८००।– �ित मेि�क टन 
पिहलेको मू�यमा कागज िदने म�जरु भएपिछ जनक 
िश�ा साम�ी के��ले त�काल कागजको आपूित�लाई 
कम गन� उ� दईु �वदशेी क�पनीबाट कागज ख�रद 
गरकेो दिेखयो । उ� दईु क�पनीबाट ख�रद गरकेो 
कागजबाट पाठ्यप�ुतक छपाई गरी िव�ालयह�मा 
समयमा प�ुयाएको दिेखयो । पाठ्यप�ुतक छपाई र 
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िब��बाट के��लाई नो�सान भएको देिखएन। छपाई 
कागज आपूित�कता� एभर�े पेपर र भकुृटी पेपर दवुै 
क�पनीह�लाई अि�तम भ�ुानी निदई पे�क� �व�प 
मा� रकम भ�ुानी भएको देिखएबाट �ितवादीह�ले 
गरकेो उि�लिखत काय�बाट �ितवादीह�ले आफूलाई 
गैरकानूनी आिथ�क लाभ र साव�जिनक सं�थालाई 
हािन नो�सानी प�ुयाउन बदिनयतले काय� गरकेो भ�ने 
कुरा िमिसल �माणबाट समिथ�त भएको नदेिखने ।

स�चालक सिमितको बैठक नं. ९०९ िमित 
२०६६।११।२९ को िनण�यले के��को लािग �कािशत 
बोलप�को स�पूण� �ि�या नै र� गरी �ािविधक 
परी�णबाट यो�य देिखएका आपूित�कता�ह�बाट वाता� 
गरी घटाघटसमेत गराई कागज ख�रद गरी त�कालको 
कागज सङ्कटलाई अ�पकालीन �पमा समाधान गन� 
गरी �ब�ध स�चालकलाई िदएको अि�तयारीबमोिजम 
र नपगु केही कागज �ब�ध स�चालकको आदेशबमोिजम 
कागज ख�रद गरकेो र पिछ स�चालक सिमितको  
िनण�यबाट अनमुोदन / समथ�नसमेत भएको देिख�छ । 
कागज ख�रद गदा� स�चालक सिमितको आदशेिबना 
�ितवादीह�ले कागज ख�रद गरकेो दिेखदैँन । जनक 
िश�ा साम�ी के��को लािग ख�रद ग�रएको छपाई 
कागजमा ��ाचार भएको भए �यसरी कागज ख�रद 
गन� आदेश िदने वा अनमुोदनको िनण�य गन� स�चालक 
सिमितका सद�यह�उपर समेत कारबाही चलाउनपुन� 
िथयो । तर स�चालक सिमितका पदािधकारीउपर कुनै 
कारबाही चलाइएको नदेिखने ।

आवास �ेड िलङ्कले पेस गरकेो दरभाउ 
प�मा �ितमेि�क टन �.७४,५९८/१४ र भकुृटी पेपर 
र एभर�े पेपरबाट �ितमेि�क टन �.८०,८००।– 
ख�रद गरकेो मू�यमा देिखएको फरकलाई र कम 
गणु�तरको कागज आपूित� भएको �ितमेि�क टनमा 
फरक ह�ने मू�यलाई आधार मानी सोही आधारमा 
िबगो कायम गरी अिभयोग दाबी पेस गरकेो दिेखयो । 

जनक िश�ा साम�ी के�� िलिमटेडको छपाई कागज 
ख�रदको लािग घटाघटमा सहभागी भएका िविभ�न 
बोलप�दाताम�ये िहमाल इ�पे�सले ब�क �यार�ेटी नै 
कम राखेको, ब�ु �तपुाले जनक िश�ा साम�ी के�� 
िलिमटेडले पूरा गन� नसिकने िविभ�न सत�ह� राखेको, 
आवास �ेड िलङ्कले �.७४,५९८/१४ �ितमेि�क 
टन राखेको र िमित २०६६।१२।२९ मा उ� आवास 
�ेड िलङ्कले कोटेसन र� गन� गरी िनवेदन िदएको 
देिखयो । एभर�ेट पेपर र भकुृटी पेपरले बोलप�मा �. 
८२,३९९/५० �ितमेि�क टन मू�य उ�लेख गर ेपिन 
दरभाउप� पेस गदा�  �. ८०,८००।– �ितमेि�क टन 
भनी दािखला गरकेोले उ� मू�यमा नै कागज आपूित� 
गरकेो पाइयो । के��को स�चालक सिमितको बैठक 
नं. ८८४ िमित २०६५।९।२१ मा नै �.८०,८००।– 
मा �ित मेि�क टन कागज ख�रद गन� िनण�य गरकेो 
देिखएको तथा िमित २०६६।११।१९ बैठक नं. 
९०९ को स�चालक सिमितको बोलप� र� गन� 
िनण�यपिछ उ�प�न प�रि�थितप�ात् के��ले एभर�ेट 
पेपर र भकुृटी पेपरबाट घटाघटमा �. ८०,८००।– 
मा (पिहलेकै मू�यमा) छपाई कागज ख�रद गरकेो 
देिखयो । बढी मू�यमा कागज ख�रद गरकेो भ�ने कुरा 
िमिसल संल�न �माणबाट देिखदैँन । घटाघटमा ख�रद 
गरकेो कागजको गणु�तरसमेत फरक परी गणु�तरमा 
फरक भएको मू�य कायम गरी िबगो कायम गन� खोिजए 
पिन अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
गणु�तर परी�णको लािग नेपाल गणु�तर काया�लयबाट 
िनधा��रत िनद�िशकाबमोिजम क�तीमा १०/१० ताउ 
कागज नमनुा सङ्कलन गनु�पन�मा २/२ ताउ कागज 
नमनुा सङ्कलन गरी परी�ण गरकेो दिेखयो । गणु�तर 
स�ब�धमा मािथ िववेचना ग�रएअन�ुप �ि�या प�ुयाई 
जाचँ गरकेो पाइएन । आपूित� भएका कागजह�को 
पूरा भ�ुानी नभई आिंशक �पमा पे�क�स�म भ�ुानी 
भई अि�तम िहसाब ह�न बाकँ� रहेको अव�थामा यित 
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नै रकम िबगो नो�सानी भएको भ�न सिकने अव�था 
नरहेकोले अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो कायम गरी 
�ितवादीम�येका रामच�� िसलवाललाई सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब नदिेखने ।

�ितवादीह�म�येका अजु�न िवलास प�त, 
मनोहर लािमछाने, उ�व�साद गौतम, ितलबहादरु 
अिधकारी, किपलदेव पोखरले, बालमकुु�द 
खनाल, िगरीराज रजौरसेमेतका �ितवादीह�ले 
अनसु�धान अिधकारी तथा अदालतमा बयान गदा� 
जनक िश�ा साम�ी के�� िलिमटेडको स�चालक 
सिमितको िनण�य र सो के��को �ब�ध स�चालक 
रामच�� िसलवालको मौिखक आदेशबमोिजम 
आ-आ�नो पदीय िज�मेवारीस�म िनवा�ह गरकेो हो । 
आफूह� िनण�य गन� हैिसयतका कम�चारी नभएकोले 
आ-आ�नो िज�मेवारीअनसुार छपाई कागज ख�रद 
गन�, कबिुलयतनामा सही गन�, गोदाम दािखला गन�, 
कागज आपूित�कता�ह�लाई पे�क� �व�प रकम 
भ�ुानी िदने काय�स�म गरकेो अव�था हो । अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भनी कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो पाइने ।

के��मा आएका िववािदत कागजह� ख�रद 
गन� �ममा यी �ितवादीह�को �प� र िनणा�यक 
भूिमका रहेको पिन देिखएन । �ितवादीम�येका 
ितलबहादरु अिधकारी र मनोहर लािमछानेले के��को 
आिथ�क �शासन िविनयमावली सशंोधन गरी नया ँ
िविनयमावली बनाई नया ँ बोलप� माग गदा� लामो 
समय ला�ने र उ� अविधिभ� के��ले अ�य आव�यक 
क�चा पदाथ�लगायत कागज ख�रद गन� किठनाई ह�न 
गई शैि�क स�मा आव�यक पन� पाठ्यप�ुतक छा�न 
नसिकने ह�दँा ��ततु बोलप�बाटै ख�रदस�ब�धी िनण�य 
ह�न उपय�ु देिखएको भनी िभ�न राय उ�लेख गरी िमित 
२०६६।११।१४ मा स�चालक सिमितसम� �ितवेदन 
पेस गरकेोसमेत देिखयो । िनण�य गन� स�चालक सिमित, 

लाभ �ा�त गन� भिनएका कागज आपूित�कता�लाई म�ुा 
नै चलाएको देिखदँैन । िकताब िब��बाट के��लाई 
हािन नो�सानी नभई सम�मा नाफा नै भएको 
देिख�छ । के��मा �ा�त भएको कागजको पूरा 
भ�ुानी नभई पे�क�स�म केही रकम भ�ुानी गरी 
अि�तम भ�ुानी ह�न नै बाकँ� रहेको अव�थामा यी 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको िवशेष 
अदालत काठमाड�को िमित २०७०।२।३ को फैसला 
मनािसब नै देिखने ।

अतः िववािदत कागज ख�रदका दररटे 
स�ब�धमा जनक िश�ा साम�ी के��का स�चालक 
सिमितको िमित २०६५।९।२१ को बैठक नं.८८४ 
बाट नै �वीकृित जनाइसकेको, नेपाल गणु�तर 
काया�लयबाट िनधा��रत गणु�तरबमोिजम गणु�तर 
परी�ण नभएको, िववािदत कागज ख�रदको मू�य 
अि�तम भ�ुानी भई नसकेको, िनण�य गन� स�चालक 
सिमितका पदािधकारीह� र लाभ �ा�त गन� 
भिनएका कागज आपूित�कता�लाई म�ुा नचलाइएको, 
�ितवादीह�ले गैरकानूनी लाभ िलई के��लाई हािन 
नो�सानी प�ुयाएको रकम नै �थािपत नभएको तथा 
िकताब िब��बाट सम�मा जनक िश�ा साम�ी के�� 
िलिमटेडलाई नाफा नै भएको अव�थामा स�चालक 
सिमितको िनण�य काया��वयन गन� यी पनुरावेदक 
�ितवादी रामच�� िसलवाललाई ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोिजम १ वष� कैद र ऐ. 
२४ नं. बमोिजम ६ मिहनासमेत थप गरी ज�मा १ वष� 
६ मिहला कैद र �.५०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरकेो िवशेष अदालतको फैसला मनािसब नदेिखएकोले 
उ�टी भई �ितवादी रामच�� िसलवालले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । �ितवादीह�म�येका 
अजु�न िवलास प�त, मनोहर लािमछाने, उ�व�साद 
गौतम, ितलबहादरु अिधकारी, किपलदेव पोखरले, 
बालमकुु�द खनाल, िगरीराज रजौरलेाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको िवशेष अदालत 
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काठमाड�को िमित २०७०।२।३ गतेको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल पौष ८ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल,  ०७४-CR-०२४४,  जबरज�ती 
करणी, �ताप ख�ी िव. नेपाल सरकार

फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ मा "दफा ८ 
बमोिजम कसरुदारलाई सजाय िनधा�रण गदा� छु�ै 
सनुवुाइ गरी िनधा�रण गनु�पन� छ" तर तीन वष�स�म 
कैद वा तीस हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने कसरुको 
कसरुदारलाई सजाय िनधा�रण गदा� छु�ै सनुवुाइ गनु�पन� 
छैन भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । �ितवादी 
�ताप ख�ीलाई सजायको लािग मागदाबी िलइएको 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. मा 
जबरज�ती करणी गन�लाई देहायबमोिजम कैद सजाय 
ह�ने छ भ�ने �यव�था रही उ� दफाको ३(३) मा 
"चौध वष� वा सोभ�दा बढी सो� वष�भ�दा कम उमेरक� 
बािलका भए छ वष�देिख दश वष�स�म" कैद सजाय ह�ने 
भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार म�ुा हेन� अिधकारी र अदालतलाई 
�यूनतम छ वष� र अिधकतम दश वष�स�म कैद सजाय 
गन� स�ने गरी �याियक तजिबजी अिधकार �दान 
गरकेो पाइ�छ । वारदात िमितमा पीिडतको ज�मिमित 
२०५७।२।१८ मा भएको भ�ने िमिसल सामेल रहेको 
पीिडतको ज�मदता�को �माण-प�को �ितिलिपबाट 
देिख�छ । उ� ज�मिमितका िहसाबले वारदातको 
समयमा पीिडत सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बािलका 
रहेको भ�ने देिखने ।

मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को प�र�छेद 
४ मा कसरुको ग�भीरता बढाउने तथा घटाउने 

अव�थाको स�ब�धमा �यव�था भएको देिख�छ । उ� 
सिंहताको दफा ३८ मा कसरु बढाउने र दफा ३९ 
मा कसरु घटाउन सिकने अव�थाको बारमेा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । कसरुदारको उमेर अठार वष�भ�दा 
कम वा पचह�र वष�भ�दा मािथ भएको, कसरुदारको 
कसरु गन� िनयत नभएको, जनु �यि�को िव�� कसरु 
भएको छ �य�तो �यि�लाई कसरुदारलाई कसरु 
ह�नभु�दा त�कालअिघ उ�ेिजत गरकेो, कसरुदारले 
�वे�छाले कसरु �वीकार गरकेो वा �य�तो कसरु 
गरबेापत प�ाताप गरकेो, शारी�रक, मानिसक तथा 
अपाङ्गताको कारणले गदा�  कसरुदारको �मता �ास 
भएको, कसरु �वीकार गरी भिव�यमा फौजदारी कसरु 
नगन� �ितब�ता �य� गरकेो लगायतको अव�थामा 
कसरुको ग�भीरता घटाउन सिकने भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ । करणीस�ब�धी कसरुमा कसरुदार ठहर 
भएको �ितवादीलाई सजाय िनधा�रण गन� �योजनका 
लािग यस अदालतबाट तयार भएको करणीस�ब�धी 
कसरुको सजाय िनधा�रणस�ब�धी सामा�य माग�दश�नमा 
अपराध संिहताको दफा ३८ बमोिजम कसरुको 
ग�भीरता बढाउने अव�था म�ुामा िव�मान भएमा 
सजायको आधार िव�दबुाट कसरुको वग�मा उि�लिखत 
अिधकतम सजायको हदमा नबढ्ने गरी बढाउन सिकने 
गरी तथा अपराध संिहताको दफा ३९ बमोिजम 
कसरुको ग�भीरता घटाउने अव�था म�ुामा िव�मान 
भएमा सजायको आधारिव�दबुाट ऐनमा उि�लिखत 
�यूनतम सजायको हदमा नघट्ने गरी सजायको 
मा�ा घटाउन सिकने गरी सजाय िनधा�रण िविध तय 
ग�रएको देिख�छ । पीिडत वारदात ह�दँाका अव�थामा 
नाबािलक भ�ने देिखन आएको र नाबािलक पीिडतको 
क�याजाली �याितन गएको देिखएको, �ितवादी 
�ताप ख�ीले जाहेरवालीलाई करणी गन� िनयोिजत 
�पमा अ�थायी साधन (क�डम) समेत साथमा िलई 
गएको, करणी गरकेो ह� ँभनी �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� सािबत रहेका र पीिडतले जाहेरी 
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िददँा र स�ु अदालतमा बकप� गदा�समेत �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी �पमा उ�लेख 
गरकेोसमेतका आधार र कारणबाट ��ततु म�ुामा 
कसरुको ग�भीरता घटाउनपुन� अव�थाको िव�मानता 
देिखन आएन । म�ुाको त�य, कसरुदार एवम् पीिडतको 
अव�था र प�रि�थितलाई समेतलाई िवचार गदा� 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. 
बमोिजम �ितवादीलाई “छ वष�देिख दश वष�स�म” कैद 
ह�नेमा सोलाई आधारिव�द ु मानी िनजलाई आठ वष� 
कैद ह�ने गरी भएको फैसला मनािसब नै देिखन आउने । 

�ितवादी �ताप ख�ीले अनसु�धानको 
िसलिसलामा तथा स�ु अदालतमा बयान गदा�  आफू 
१८ वष�को भएको कुरा लेखाएको देिख�छ । िमिसल 
सामेल रहेको �ितवादी �ताप ख�ीको नामको 
�वेिशका परी�ाको �माण-प� तथा चा�रि�क �माण-
प�को �ितिलिपमा िनजको ज�मिमित २०५५।९।२७ 
उ�लेख भएको देिख�छ । यस िहसाबले ��ततु म�ुाको 
वारदात भएको  िमित २०७२।१२।१० मा �ितवादी 
�ताप ख�ीको उमेर १७ वष� २ मिहना १३ िदन भ�ने 
देिख�छ । त�कालीन अव�थामा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ ले सो� वष� उमेर पूरा नगरकेा �यि�लाई 
बालबािलका भनी प�रभाषा गरकेोमा हालको 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २(ञ) ले 
“बालबािलका” भ�नाले अठार वष� उमेर पूरा नगरकेा 
�यि� स�झन ुपछ�  भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । कसरु 
गदा�को अव�थामा पनुरावेदक �ितवादी �ताप ख�ीको 
उमेर अठार वष� पूरा भएको अव�था देिखन नआएकोले 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा वारदातको 
समयमा िनज �ितवादी �ताप ख�ी नाबालक नै रहेको 
देिखन आउने । 

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 कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । यसैगरी 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 नै गनु�पन� छ तर कुनै फौजदारी 
कसरुको सजाय मलुकु� फौजदारी अपराध सिंहतामा 
लेिखएभ�दा बढी रहेछ भने मलुकु� अपराध सिंहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�ने छ" भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४५(४) मा "सो� वष� वा सो� 
वष�भ�दा मािथ र अठार वष�भ�दा कम उमेरको �यि�ले 
कैदको सजाय ह�ने कुनै कसरु गरमेा िनजलाई उमेर 
पगेुको �यि�लाई कानूनबमोिजम ह�ने सजायको दईु 
ितहाई सजाय ह�ने छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइयो । यसैगरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३६(४) मा "सो� वष� वा सोभ�दा मािथ र अठार 
वष� वा सोभ�दा कम उमेरको बालबािलकाले कुनै 
कसरुज�य काय� गरकेो भए िनजलाई कानूनबमोिजम 
उमेर पगेुको �यि�लाई ह�ने सजायको दईु ितहाई सजाय 
ह�ने छ" भनी बालबािलकालाई ह�ने सजायको स�ब�धमा 
कानूनी �यव�था रहेको पाइयो । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार मािथ �करण नं. २८ मा उि�लिखत 
आधार र कारणबाट �ितवादी �ताप ख�ी वारदातको 
समयमा अठार वष� उमेर पूरा नभएको नाबालक नै 
देिखएको र िनजलाई उमेर पगेुको कसरुदार कायम गरी 
सोहीबमोिजम सजाय गनु�  कानूनको रोहमा �यायोिचत 
नदिेखने । 

अतः उि�लिखत आधार, कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी �ताप ख�ी वारदातको समयमा 
नाबालक देिखएकोले िनजलाई बालबािलकालाई ह�ने 
सजायको आधारमा सजाय िनधा�रण गनु�पन�मा सो नगरी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
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करणीको महलको १ र ३(३) नं. को कसरु अपराधमा 
सोही महलको ३(३) नं. बमोिजम ८(आठ) वष� कैद 
सजाय गरी ऐ. महलको १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �.५०,०००।- (पचास हजार) �ितपूित� 
भराउने ठहर गरी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७३।५।५ मा भएको फैसला सदर गरी उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट िमित 
२०७३।११।२३ मा भएको फैसला सो हदस�म 
(कैदको हदस�म) िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(३) 
नं. बमोिजम ८(आठ) वष� कैद सजाय (उमेर पगेुको 
�यि�लाई) ह�नेमा कसरु ह�दँाका अव�थामा �ितवादी 
�ताप ख�ीको उमेर सो� वष�भ�दा बढी अठार वष� 
पूरा नभएको अव�था दिेखदँा मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा ४५(४) तथा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोिजम ८(आठ) 
वष�को २।३ (दईु ितहाई) ह�ने ५ (पाचँ) वष� ४ (चार) 
मिहना कैद सजाय भई पीिडतलाई �.५०,०००।- 
(पचास हजार) �ितपूित� भराइिदने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असोज ३० गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-RB-०२७५, आयकर 
(२०६०।०६१), आन�दराज ढकाल िव. �ीिनवास 
शारडा

��यथ� ि�िमयर वायस� �ा.िल.ले ब�क 
�याज खच� �.२,०७,५१८।४४ तथा िनया�त खच� 
२२,२७,८७०।५४ खच� क�ी पाउने भनी करयो�य 
आय �.१,२६,८७,००२।४४ कायम गरी िमित 

२०६१।०९।२१ मा आ.व. २०६०।२०६१ को आय 
िववरण पेस गरकेो देिख�छ । िनजले खच� क�ी पाउने 
भनी पेस भएको �याज खच� र िनया�त खच�म�ये िनया�त 
खच� क�ी नपाउने करयो�य आयमा समावेश ह�ने भनी 
ठुला करदाता काया�लय र आ�त�रक राज�व िवभागबाट 
भएको फैसला राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट 
सदर भएउपर करदाताको यस अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो नदिेखदँा सोतफ�  केही बोिलरहन ुपरने । �याज 
खच� कटौती नपाउने करयो�य आएमा समावेश ह�ने 
भनी ठुला करदाता काया�लय र आ�त�रक राज�व 
िवभागबाट भएको फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
ह�ने ठहरी राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट भएको 
फैसलाउपर ठुला करदाता काया�लयको पनुरावेदन 
परकेो ह�दँा �याज खच� क�ी गरतेफ�  िमले निमलेको 
के हो भनी हेनु�पन� देिखएको छ । यी करदाता ि�िमयर 
वायस� �ा.िल.ले आ.व.२०६०/०६१ को �याज खच� 
सो आ.व.मा नबझुाई अनसूुची ११ मा Provision 
गरी आय िववरण बझुाएको देिख�छ । अिघ�लो 
आ.व.को �याज खच� अक� आ.व.को स�ुमै अथा�त् 
२०६२।०४।०१ मा नै बझुाएको भ�ने दिेख�छ । सो 
खच� बझुाएको भ�ने त�यका िवषयमा ठुला करदाता 
काया�लयका तफ� बाट पनुरावेदनमा िववाद ग�रएको 
पाइदँैन । अिघ�लो वष�को खच� ले�ने �ममा नै 
बासलात देखाएको र अक� आ.व.को स�ुवातमा नै 
�याज रकम भ�ुान ग�रसकेको भ�ने देिखएको यस 
अव�थामा करदाताले खच� क�ी माग गरकेो �याज 
खच� �.२,०७,५१८।४४ समेत करयो�य आयमा 
समावेश गनु�  �यायोिचत देिखन आएन । तसथ� �याज 
खच�लाई समेत करयो�य आयमा समावेश गन� गरकेो 
ठुला करदाता काया�लय र आ�त�रक राज�व िवभागको 
िनण�य �याजलाई आयमा समावेश गरकेो हदस�म 
उ�टी गरी उि�लिखत �याज रकमको खच� क�ी पाउने 
ठहर गरी राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट िमित 
२०६८।०९।११ मा भएको फैसलालाई अ�याथा 
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गनु�पन� ि�थित देिखएन । राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�बाट िमित २०६८।०९।११ मा भएको  
फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�, ०७४-CR-१६५१, िसज�नशील 
मिहला सहकारी  भवन िनमा�ण काय�मा अिनयिमतता 
गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. गीता महतसमेत

िवशेष अदालत, काठमाड�को फैसलाउपर 
�ितवादी गीता महत र �ेमलाल जैसवालको हकमा 
मा� वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो देिखदँा अ�य �ितवादीह�को हकमा ��ततु 
म�ुाबाट केही बोिलरहन परने । �ितवादी गीता महत 
र �ेमलाल जैसवालको हकमा परेको नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन स�ब�धमा िवचार गदा�, �ितवादी गीता 
महतले बाजरुा िज�लाको मिहला तथा बालबािलका 
काया�लयमा मिहला िवकास अिधकृतको �पमा २०६६ 
देिख २०६९ स�म काय� गरके� ह� ँ। बाजरुा िज�लाको 
सा�पाटा गा.िव.स. वडा नं.६ मा िसज�नशील मिहला 
सहकारी भवन िनमा�ण गन�को लािग म जानभु�दा 
पिहला नै काय��म स�झौता भइसकेको िथयो, मेरो 
काय�कालमा ३ िक�ता गरी उपभो�ा सिमितको 
खातामा �.११,४०,०००/- रकम िनकासा गरी िदएको 
हो । भवन िनमा�ण�थल सदरमकुामबाट िबकटमा रहेको 
र मेरो ख�ुाको हड्डी मि�कएको कारण म भवन�थलमा 
िनरी�ण गन� जान सिकन, �ािविधक कम�चारीले तयार 
गरकेो �ितवेदनको आधारमा आफूले रकम िनकासा 
गरी िदएको हो भनी बयान गरकेो पाइ�छ भने अका� 
�ितवादी य��साद ढंुगानाले भवन िनमा�ण स�प�न 
भई िबल मैले तयार गरकेो ह� ँ भनी अनसु�धानको 
�ममा उ�लेख गरकेो देिख�छ । �यसैगरी िनजले 

काया�लय सहयोगी नैना जोशीमाफ� त �.४०,०००/- 
िलई खाएको भ�ने अिभयोगका स�ब�धमा िवचार 
गदा� नैना जोशीले अनसु�धानको �ममा कागज 
गदा� सबइि�जिनयर य��साद ढंुगानाले उपभो�ा 
सिमितका अ�य�सगँ रकम मागेको भनी आफूले 
सनुेको हो तर मैले काया�लय �मखुलाई उपभो�ा 
सिमितका अ�य�बाट मागी �.४०,०००/- िदएको 
भ�ने कुरा झ�ुा हो भ�ने उ�लेख गरकेो र िनज िवशेष 
अदालतमा समेत उपि�थत भई आ�नो भनाइलाई पिु� 
ह�ने गरी बकप�समेत गरकेो दिेखएबाट �ितवादी गीता 
महतले आ�नो पदीय कत��य पालना नगरी उपभो�ा 
सिमितसगँ िमलोमतो गरी भवन िनमा�ण काय� स�प�न 
नह�दँै रकम िनकासा गरकेो र काया�लय सहयोगी नैना 
जोशीमाफ� त �.४०,०००/- �रसवत िलएको भ�नेसमेत 
बेहोराको आरोप व�तिुन�ठ �माणको अभावमा पिु� ह�न 
सकेको देिखन आएन । जहासँ�म रकम भ�ुानी गरकेो 
��न छ, उि�लिखत भवन मिहला तथा बालबािलका 
काया�लयको ��य� संल�नता वा िनगरानीमा िनमा�ण 
ग�रने भवन नभई उपभो�ा सिमितमाफ� त िनमा�ण 
ह�ने भवन देिख�छ । भवन िनमा�णको लािग िनकासा 
भएको रकम पिन उपभो�ा सिमितकै खातामा गएको 
देिख�छ । वा�तिवक उपभो�ाका �ितिनिधह� र 
िफ�डमा खिटने कम�चारीले �ितवेदन िदएकोमा िनमा�ण 
काय�मा सलं�न रही ��टाचार गन�ह�लाई सजाय भएको 
अव�था छँदैछ । िज�लाको िवकट गाउमँा बनेको भवन 
भौितक �पमा िनरी�ण गन� सधै ँस�भव पिन ह�दैँन र 
िनरी�ण गनु�पन�मा नगरकेो भ�ने अिभयोग दाबी पिन 
देिखदँनै । �ितवादी गीता महत िनजले ��य� �पमा 
रकम मागेको िलए खाएको वा ��टाचारमा सलं�न 
रहेको भ�ने कुरा कतैबाट �थािपत नभएको अव�थामा 
काया�लय �मखु रहेको भ�नेस�म आधारमा सजाय गन� 
��ततु म�ुाको रोहमा �यायपूण� ह�ने नदिेखदँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको िवशेष अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� नदेिखने । 
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�ितवादी �ेमलाल जैसवाल उ� भवन 
िनमा�णको काय�को फरफारक गन� स�ब�धमा उपभो�ा 
सिमितका अ�य�बाट रकम िलई खाएको भ�ने 
आरोपको स�ब�धमा िवचार गदा�, िनज �ितवादी 
बाजरुाको मिहला तथा बालबािलका काया�लय बाजरुामा 
िमित २०६८/०९/०९ देिख २०६९/३/१६ स�ममा� 
सो काया�लयमा सबइि�जिनयरको �पमा काय�रत 
रहेको देिख�छ । तर बाजरुा िज�लाको सा�पाटा 
गा.िव.स. वडा नं.६ मा िनमा�ण भएको िसज�नशील 
मिहला सहकारी भवन आ.व.२०६७/२०६८ को 
योजना भई िमित २०६८/०३/३० मा नै अि�तम 
िक�ता रकम भ�ुानी भइसकेको भ�ने कुरा िमिसल 
संल�न कागजातबाट देिख�छ । यसरी िनज �ितवादी 
��ततु वारदातको समयमा सो काया�लयमा सेवामा नै 
नभएको अव�थाको काय�को लािग दोषी हो भ�न िम�ने 
देिखएन । �ितवादी �ेमलाल जैसवाललाई िनज सेवामा 
नै नभएको अविधमा भएको कसरुका लािग िनजलाई 
िज�मेवार ठह�याई अिभयोग लगाउन ु�ाकृितक �याय 
तथा फौजदारी �यायको िस�ा�तसमेतको िव�� 
देिखदँा िनजलाई लगाएको आरोप पिु� ह�न स�ने 
नदेिखने ।

�ितवादी गीता महत र �ेमलाल जैसवालको 
हकमा िनजह�ले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु 
गरकेो भ�ने आरोपका स�ब�धमा व�तिुन�ठ �माणको 
अभावमा आरोिपत कसरु पिु� ह�न सकेको नह�दँा 
िनजह�लाई दोषी कायम गन� िमलेन । यी �ितवादीको 
हकमा आरोिपत दाबीबाट िनज �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७४/०९/१९ भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७७ साल असार २ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०१११, उ��ेषण / 
परमादेश, युवराज काक�समेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

िनवेदकह�ले चनुौती िदएको िवप�ी नेपाल 
सरकारको िमित २०७३।४।२१ को िनण�य हेदा� 
पररा�� म��ालयको नं. ११/३१-०७३।४।२१ को 
��ताव म.प.बै.सं. २४।०७३ िमित २०७३।४।२१ 
को मि��प�रषदक्ो बैठकमा पेस ह�दँा िविभ�न मलुकु 
/ �थानका लािग राजदूत / �थायी �ितिनिध पदमा 
िसफा�रस भएका �यि�ह�म�ये राजनीितक िनयिु�को 
�पमा राजदूत पदको लािग िसफा�रस भएका चीन, 
जापान, �ीलंका, इजराइल, साउदी अरिेबया, गणत�� 
को�रया, डेनमाक� , कतार, बहराइन, अ��ेिलया, 
बंगलादेश र संय�ु अरब इिमरट्ेसका लािग िसफा�रस 
ग�रएका १४ (चौध) जना �यि�ह�को िसफा�रस िफता� 
िलने र यसस�ब�धी सूचना �यव�थािपका-संसद ्, 
ससंदीय सनुवुाइ िवशेष सिमितलाई िदने िनण�य भएको 
हो भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । राजदूत रा��को 
�ितिनिध भए पिन उनीह�ले राजदूतको पदमा िनवा�ह 
गनु�पन� काय�को �कृित हेदा� उसले त�काल कायम 
रहेको सरकारको �ितिनिधको �पमा काय� गन� हो । 
यही काय�को �कृितले गदा� आ�नो िवचारको राजदूतले 
सही �ितिनिध�व गरकेो छैन भ�ने लागेमा सरकारले 
उसलाई िफता� पिन गन� स�छ । राजदूत पदमा 
ग�रएको िसफा�रस र िसफा�रस िफता�  िलने िनण�य 
पिन �यही �कृितको काय� ह�न भनी ब�ुनपुन� ह��छ । 
यहा ँिसफा�रसप�ात् सरकार बदिलएको र पिछ बनेको 
सरकारले िसफा�रस िफता� दिेखएको अव�था पिन 
देिखने ।

िनवेदकह�लाई िविभ�न देशको लािग 
राजदूतमा िसफा�रस गन� िमित २०७३/०१/०७ को 
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मि��प�रषद ्मा पेस भएको पररा�� म��ालयको ��ताव 
हेदा� नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्को प�ताव हेदा�, िनज 
िनवेदकह�लाई स�भा�य उ�मेदवारमा िसफा�रस गन� 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको दिेखयो । यसरी िसफा�रस 
भएका �यि�ह� संसदीय सनुवुाइप�चात् स�बि�धत 
देशह�बाट सहमित �ा�त भएपिछ मा� नेपालको 
संिवधानको धारा २८२ बमोिजम रा��पितबाट उ� 
राजदूत पदमा िनयिु� ह�न स�ने देिख�छ । यसरी �रट 
िनवेदकह�लाई राजदूत पदमा स�भा�य उ�मेदवारको 
�पमा मा�ै िसफा�रस ग�रएको ह�दँा िनजह�को 
राजदूत पदमा हक िसज�ना भइसकेको भ�ने 
देिखदँैन । य�तो हक नै िसज�ना नभएको िवषयमा 
अदालतबाट हक �ा�त भएको मानी �चलन गराउन 
िम�ने नदिेखने ।

अतः उपयु�� कारणह�बाट उ� िसफा�रस 
भएको पदको �कृित हेदा� अ�य कुनै संवैधािनक 
िनकायको िनि�त िसफा�रस गरकेो पद नभई 
काय�पािलक�य िनकायबाट रा��को �ितिनिध�व गन� 
पठाउने रा�यको काय�पािलकाको िनय��ण र िनद�शनमा 
रही काम गनु�पन� �कृितको पद रहेको देिखएकोले र 
सो िसफा�रस िफता� भइसकेको स�दभ�मा अब �रट 
िनवेदकह�को मागदाबीको स�ब�धमा अब आदेश 
जारी गन� िनरथ�क ह�ने ह�दँा िनवेदन मागदाबीबमोिजम 
आदेश जारी ग�ररहन ु परने । ��तुत �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
इित संवत् २०७४ साल काित�क २७ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७३-WO-०१३९, उ��ेषण, 

िनर�जन कुमार थापासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०७८९, उ��ेषण / 

परमादेश, शंकर गौतमसमेत िव. ि�भुवन िव�विव�ालय 
सभा, क�ित�पुरसमेत

ि�.िव. �वय� सं�था हो । ि�.िव. सङ्गठन 
तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को 
िनयम ३४५ को उपिनयम (४) २०६९/१२/२३ मा 
सशंोधन भई �वत�� िव�ाथ� यिुनयनको िनवा�चनमा 
काय� सिमितमा उ�मेदवार िदन चाहने िव�ाथ�को 
उ�मेदवारी दता� गन� अि�तम िमितस�म २८ वष� 
ननाघेको ह�नपुन� भ�ने देिख�छ । िनवेदनमा उठाएको 
िवषयव�तसुगँ स�बि�धत यस अदालतमा �रट नं. 
२०६९-WS-००७९ को �रट परी उ� िनवेदनमा, 
मतदाता ह�ने हक, उ�मेदवारी ह�ने हक ऐनले िसज�ना 
गरकेो कानूनी हकअ�तग�त पन� आउने, �वत�� िव�ाथ� 
यिुनयनको िनवा�चनमा उ�मेदवारी ह�ने नह�ने भ�ने कुरा 
स�बि�धत िव�ाथ�को चाहना वा इ�छामा भर पन� िवषय 
भएको ह�दँा यसलाई अिनवाय� िवषय हो भनी मा�न 
िम�दैन । स�बि�धत �या�पसको िव�ाथ� ह�नेिवि�कै 
�वतः �व.िव.य.ु िनवा�चनको लािग उ�मेदवार ह�ने 
भ�न िम�दनै । िव�ाथ� ह�नेिवि�कै उ�मेदवार पिन 
�वतः ब�न पाउन ु पछ� , उमेर हद पिन ह�न ु ह�दँनै, 
एउटै मापद�ड लाग ुह�नपुछ�  । उ� िनयमको सशंोधन 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ सगँ बािझएको, 
मौिलक हकमा अनिुचत ब�दजे लगाउने गरी िनयम 
सशंोधन भएको रहेछ भनी अथ� गन� िम�ने अव�था 
िव�मान नदेिखने भनी �रट िनवेदन िवशेष इजलासबाट 
िमित २०७१/०२/२९ मा �रट िनवेदन खारजे भई २८ 
वष� उमेरको िववादको बारमेा िव�तृत िववेचना भई उ� 
िवषयको �याय िन�पण भइसकेको पाइने ।

यसरी िनवेदकले उ�लेख गरकेो िवषयको 
िन�पण िवशेष इजलासबाट भइसकेको पाइएको र 
�व.िव.य.ु िनवा�चनको िमित २०७३/११/१४ मा 
तोिकएकोमा सो समय �यतीत भइसकेको देिखएकोले 
�रट िनवेदकह�को मागदाबीको स�ब�धमा अब आदेश 
जारी गन� िनरथ�क ह�ने ह�दँा िनवेदन मागदाबीबमोिजम 
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आदेश जारी ग�ररहन ु परने । ��तुत �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २७ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी सु�मालता माथमेा,  ०६८-CI-०१९९,  ०२१३, 
०५१५, िलखत दता� बदर दता�समेत, हेम�त शमा� 
िव. �रया ब�नेतसमेत, अ�जनी सं�ौला िव. �रया 
ब�नेतसमेत, �रया ब�नेतसमेत िव. आशुतोष आवास 
क�पनी �ा. िल.समेत

िववािदत ज�गा िब�� गदा�को अव�थामा 
पनुरावेदक वादीह�म�ये �रया ब�नेत र रोहन ब�नेत 
नाबालक ह�न् भ�नेमा िववाद छैन र �ितवादी गणेश 
ब�नेत यो प�रवारको घर �यवहार चलाउने म�ुय 
�यि� वा घरमूली ह�न् भ�ने पिन देिख�छ । िववािदत 
िक.नं.१११ को ०-१६-०-० ज�गा �ितवादी गणेश 
ब�नेतले  आमा भवुने�रीबाट हालैको बकसप� गरी 
र.नं. १२४६ बाट िमित २०५८।६।५ मा �ा� गरकेो 
देिखए पिन आमाबाट पाएको उ� ज�गा िनजका िपता 
पखुा�का पालाको अचल स�पि� नै रहेको र उ� ज�गा 
घर �यवहार चलाउनलाई �वा�नी, छोरा अिववािहत 
छोरीको म�जरुी वा �वीकृित नभए पिन आफूखसु गन� 
पाउने �कृितको हो भ�ने देिखएको छैन । यस ि�थितमा 
उ� ज�गा िब�� �यवहार गदा� उमेर पगेुक� िनजको 
प�नी सिबता ब�नेतको �वीकृित वा म�जरुी निलई 
िब�� �यवहार गन� स�ने �कृितको ज�गा हो भ�न स�ने 
अव�था देिखएन । िनज दाताको नाममा आधाभ�दा 
बढी ज�गा बाकँ� रहेको भ�ने िजिकर स�ब�धमा हेदा� 
ज�गाको �े�फलभ�दा पिन मू�यको आधारमा ज�गाको 
आिथ�क मू�याङ्कन ग�रनपुन� ह�दँा िक�ैिप�छे िलखत 
बदर ह�ने हो वा होइन, सोतफ�  हे�रनपुन� ।

िववािदत ज�गा िब�� �यवहार गदा�को 

अव�थामा पनुरावेदक वादीह�म�ये �रया ब�नेत र 
रोहन ब�नेत नाबालक  रहेको र िनज नाबालकह�को 
अिहत ह�ने वा िनजह�को स�पि� ना�ने खाने 
�कृितका कुनै पिन काम कारबाही यो प�रवारको 
घर �यवहार चलाउने म�ुय �यि� वा घरमूली 
िनजह�का िपता �ितवादी गणेश ब�नेतबाट भए 
ग�रएको भ�ने िनजह�को दाबी वा अ�य �यवहार 
�माणबाट दिेखएको अव�था पिन छैन । सो प�रवारको 
घर �यवहार चलाउने म�ुय �यि� वा घरमूली िनज 
नाबालकह�का िपताले िनजह�को सव��म िहतको 
िवपरीत उ� ज�गा िब�� �यवहार भएको हो रहेछ भ�न 
सिकने आधार पिन देिखएको छैन । िनजह�को अशंमा 
समेत िफराद परकेो अव�था पिन यो होइन । य�तो 
अव�थामा अशंब�डाको १९(१) नं.मा �यव�था भएको 
उमेर हदको कारण िनजह�को घर �यवहार चलाउने 
म�ुय �यि� वा घरमूली िनजह�का िपताले �वीकृित 
वा म�जरुी िलन कानूनले बा�य नगरकेो अव�थामा 
ह�दँा िनजह�को हकमा िववािदत ज�गा लेनदेनको 
िलखत बदर नह�ने र उमेर पगेुको �यि� पनुरावेदक 
वादीम�येक� सिबता ब�नेतको �वीकृित वा म�जरुी 
िलएर मा�  िब�� �यवहार गन� कानूनले बा�य गरकेो 
अव�था ह�दँा िनजको �वीकृित वा म�जरुी निलई िब�� 
�यवहार गरकेो अव�था ह�दँा िनजको हकमा स�म उ� 
िववािदत िलखत बदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट भएको फैसला कानूनको रोहमा 
�िुटपूण� रहेको छ भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर र िनजह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९(१) नं. 
अनसुार उमेर पगेुक� �ितवादी गणेश ब�नेतको 
�ीमती पनुरावेदक वादी सिबता ब�नेतको हकमास�म 
िववािदत िलखतको चार ख�डको एक ख�ड बदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
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२०६७।०६।१८ मा भएको फैसला िमलेकै दिखदँा 
सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: िभम�साद भसुाल
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित संवत् २०७६ साल माघ १७ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७१-RC-०१७०, ०७१-
CR-१२६३, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
इ�लाम मुसलमान, नेपाल सरकार िव. �रङ्कल 
डा�टर भ�ने �शा�त पा�डेसमेत

िमित २०६७।१२।१३ गते अ.ं१८:१५ 
बजेको समयमा बटुवल नगरपािलका वडा नं.११ 
िमलनचोक ि�थत सडकमा भैरहवाबाट आएको ल.ु१ 
ख ३६६६ नं.को माइ�ोबसिभ� टाइम बम िव�फोट 
गराइ� २८ जनाभ�दा बढी मािनसह� घाइते भएकोमा 
सो बसका या�हु�म�ये रािधका कँडेल र अका� एक 
जना नाम, थर, वतन नखलेुको प�ुष �यि�को म�ृय ु
भएको त�यमा िववाद देिखदँैन । �.िन. माधव�साद 
बढुाथोक�को मौकाको �ितवेदन, िनजले पेस गरकेो 
दो�ो �ितवेदन जाहेरी, माइ�ोबस �ित��त भएको 
िववरणसिहत घटना�थल व�रप�र िससा, बमका 
टु�ा य�त� रहेको भ�नेसमेतको घटना�थल �कृित 
मचु�ुका, वारदातमा घाइते भएका उ� बसका 
या�हु� सिुनल रानासमेतले अनसु�धानको �ममा 
गरकेो कागज तथा िनज घाइतेह�को घाउ जाचँ केस 
फाराम, मतृकह�को शव परी�ण �ितवेदन, वारदातमा 
�ित��त भएको ल.ु१ ख. ३६६६ नं.को माइ�ोबसका 
धनी ड�डपानी पा�डेको जाहेरी दरखा�त, मतृक राधा 
कँडेलका दाज ु माधव भ�डारीको जाहेरी दरखा�त, 
मतृकह�का लास जाचँ �कृित मचु�ुका, मतृक राधा 

कँडेलका जेठाज ु राम�साद कँडेलले गरकेो घटना 
िववरण कागजसमेतबाट उ� ह�याको वारदात भएको 
त�य पिु� भएकोमा िववाद नदेिखने ।

�ितवादी इ�लाम मसुलमान तराइ�  
जनताि��क मिु� मोचा�मा उ�च तहको नेत�ृवमा रही 
भारतमा रहेको िनजकै घरमा नेपालमा िव�फोट गराउने 
स�ब�धमा बैठक गराउने गरकेो र िमित २०६७।१२।१३ 
गते िनज पिन नेपालमा आई भैरहवाि�थत बसपाक� को 
शौचालयमा घन�याम यादव, म�सदु मसुलमान 
र िनज इ�लामसमेतले बसमा बम पड्कने टाइम 
िफट गरी ल.ु१ ख. ३६६६ नं.को बसमा राखेको 
देिख�छ । उ� बम िव�फोट ह�दँा पिहचान नखलेुका 
एकजना प�ुष र राधा कँडेलको म�ृय ु ह�नकुो साथै 
धेर ै �यि�ह� घाइते भएको र उ� काय�मा िनज 
�ितवादी इ�लाम मसुलमानको म�ुय भूिमका रहेको 
पाइ�छ । अदालतको बयानमा �ितवादीह� कसरु 
गरकेोमा इ�कार भए पिन अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयान अ�यथा कारणबाट गरकेो भनी भनेको नदेिखई 
घटनाको स�य त�य उ�लेख गरी कसरुमा आफूसमेत 
सािबत भई अ�य �ितवादीह�समेतको संल�नता 
देखाएको अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ 
ले उ� बयान िनजह�को िव��मा �माण�ा� ह�न 
स�ने नै देिखने ।

�ितवादी इ�लाम मसुलमानलाई वादी नेपाल 
सरकारले �यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय माग गरकेोमा िनजलाई 
ज�मकैदको सजाय भएको र हाल �चिलत मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४० को उपदफा 
(२) को �यव�थाअनसुार सव��व ह�ने कुरा खारजे 
भई ज�मकैद मा� ह�ने ह�दँा िनजको हकमा प�रणामत: 
सोतफ�  हाल िवचार ग�ररहन ु परने । यसरी िनजको 
कसरु पिु� भएको, कसरुलाई �ितवादीले �वीकार 
गरी बसेको र सजायमा समेत फरक पन� अव�था 
नदिेखएको ह�दँा �ितवादी इ�लाम मसुलमानलाई 
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मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं.को 
कसरुमा ऐ.महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने 
गरी भएको फैसला कानूनबमोिजम नै भएको दिेख�छ । 
िनज �ितवादीलाइ�  ज�मकैदको सजाय भएकोले अब 
ऐ.को १३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�नपुन� 
भ�ने वादी प�को पनुरावेदन िजिकरतफ�  संशोिधत 
कानूनी �यव�थाको रोहमा प�रणामत: फरक नपन� ह�दँा 
केही बो�नपुन� दिेखएन भने िनजलाई अिभयोग माग 
दाबीबाट सफाइ ह�नपुद�छ भ�ने वैतिनक अिधव�ाको 
िजिकरसगँ िमिसल संल�न �माणको आधारमा सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादीह� �रङ्कल डा�टर भ�ने �शा�त 
पा�डे र गड्ुडु प�प ुभ�ने राजकुमार चौहानको हकमा 
िनजह�लाई समेत मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने 
वादी प�को पनुरावेदन िजिकर रहेतफ�  हेदा� �ितवादी 
�शा�त पा�डे भारतबाट इ�लाम मसुलमानसमेत सगैँ 
बम नेपाल �याइ� बसपाक� स�म प�ुने काय�मा स�रक 
रहेको िनजको �हरीको बयान तथा सह�ितवादीह�को 
�हरीको बयानसमेतबाट देिख�छ । बमको िव�फोट ह�ने 
टाइम िमलाउने काय�मा र बम रा�न बसिभ� प�ने 
काय�मा िनज स�रक रहेको मौकाको िनजको बयानबाट 
समेत नदेिखएको ि�थितमा िनजको उ� आपरािधक 
काय�मा मितयारको भूिमकास�म रहेको दिेखन आउछँ । 
�ितवादी राजकुमार चौहानको घरमा िनज सह�ितवादी 
इ�लाम मसुलमानसमेतले बम �याइ�  राखेकोस�म 
िनजको मौकाको बयान र सह�ितवादीह�को 
बयानबाट देिख�छ । घटनाको �कृितबाट सामूिहक 
सहभािगतामा घटाइएको आपरािधक घटना भएकोमा 
िववाद नदेिखए पिन अिभयोजन प�ले ��ट �पमा 
उ� वारदातमा यो �यि�को य�तो सहभािगता 
िथयो र िनजको अनपुि�थितमा उ� वारदात ह�न 
स�भव िथएन भनी पिु� गन� सकेको देिखदँैन भने 
बम िव�फोटनका पीिडत वा घाइतेह�लाई सा�ीको 

�पमा अदालतमा उपि�थत गराउनसमेत सकेको 
देिखदँनै । यसरी सङ्गिठत �पमा ग�रएका वारदातको 
अपराधको िनय��णलाई रा�यले छु�ै कानूनी �यव�था 
गरकेोसमेत नदेिखदँा वारदातभ�दा पछािड बनेको 
कानूनले अि�तयार गरकेा िस�ा�तह�को आधार िलई 
िनजह�लाई म�ुय कसरुदारसरह मानी कसरु कायम 
गरी सोहीबमोिजम सजाय गन� पिन फौजदारी �यायका 
मा�य िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�ने ह�दँा त�कािलन 
कानूनी �यव�थाअनसुार िनजह�को कसरु मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. अ�तग�तको 
देिखदँा िनजह�लाई ऐजन १७(३) नं. बमोिजम जनही 
१(एक) वष�का दरले कैद ह�ने गरी भएको फैसलामा 
अ�यथा भयो भनी भ�न स�ने अव�था नदेिखने ।

िमिसल संल�न जाहेरी �ितवेदनलगायतका 
अ�य कागजातह�बाट �ितवादी िजते��कुमार 
िम�ाले दाबीबमोिजमको कुनै आरोिपत कसरु गरकेो 
भ�ने त�य �माण दिेखन नआएको अव�थामा केवल 
�ितवादीम�येका �रङ्कल डा�टर भ�ने �शा�त 
पा�डेको अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयानमा 
तराई जनताि��क मिु� मोचा�को मािथ�लो तहको 
नेत�ृवको िमिटङमा �ितवादी िजते�� िम�ा पिन 
उपि�थत भएको भ�ने कुरा घन�याम यादवमाफ� त 
थाहा पाएको भनी उ�लेख गरकेो आधारमा मा� 
िनजलाई कसदुार ठह�याउन िम�ने देिखएन । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम कसरु �मािणत 
गन� भार वादीमा रहने कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा 
यी �ितवादीले अिभयोग दाबीमोिजमको कसरु गरकेो 
भ�ने कुरा वादी प�बाट व�तिुन� �माण�ारा �मािणत 
गन� सकेको नदिेखदँा �माणको अभावमा �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�न सिकने 
अव�था िव�मान नदेिखदँा िनजले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला कानूनस�मत िमलेकै देिखने ।

स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट िमित 
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२०६९।२।३१ मा �ितवादी इ�लाम मसुलमानलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने गरी तथा �ितवादीह� �रङ्कल 
डा�टर भ�ने �शा�त पा�डे र गड्ुडु प�प ु भ�ने 
राजकुमार चौहानलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही १(एक) वष� 
कैद ह�ने गरी र िमित २०६९।११।१३ मा �ितवादी 
िजते��कुमार िम�ालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०७१।६।२९ को फैसला 
कानूनस�मत िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
साथै �ितवादी इ�लाम मसुलमानको हकमा पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट �ेिषत साधकसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�चन भ�राई
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित संवत् २०७६ साल फागनु ५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७४-CR-०४३२, ०४३३, ०४३४, कत��य 
�यान, िदपक म�ल िव. नेपाल सरकार, निवन म�ल 
िव. नेपाल सरकार, महे��बहादुर थापा िव. नेपाल 
सरकार

उपरो� घटना िववरण, �ितवादीको बयान 
तथा च�मिदद �यि�ह�को बकप�समेतका सम� 
अव�थाबाट मतृकको म�ृय ु �ितवादीह� तीनैजनाको 
कुटिपट चोट �हार एवम् िभरबाट खसेका कारणले 
भएको देिख�छ । सो वारदातमा �ितवादीह�को 
संल�नता रहे भएको अव�था िकटानी जाहेरी, 
च�मिदद �यि�ह�को घटना िववरणको कागज एवम् 
अदालतमा भएको बकप�समेतबाट समिथ�त ह�न 
आउछँ । �ितवादीम�येका िदपक म�लले अनसु�धान 
अिधकारीसम� वारदातका स�ब�धमा गरकेो बयानको 
सम� बेहोरा च�मिददलगायतका �यि�ह�ले उ�लेख 

गरकेो बेहोरासगँ मेल खाएको देिख�छ । �ितवादीह�ले 
अदालतसम� बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान 
गर ेतापिन सो पिु�ट ह�ने आधार �माण पेस गन� सकेको 
वा यी च�मिददह�ले यी �ितवादीह�लाई िकटान 
गरी फसाउन खो�नकुो कुनै कारण खलुाउन सकेको 
अव�था छैन । कसैले अदालतमा अ�य� रहेको दाबी 
िल�छ भने �य�तो दाबी व�तिुन�ठ �माणह�बाट 
पिु�ट गनु�  आव�यक ह��छ । हलकुा �पले इ�कार 
गद�मा अदालतले िव�वास गद�न । यी �ितवादीह�लाई 
घटना�थलमा ��य� दे�ने च�मिददह� रहेको 
अव�थामा आफू अ�य�ै रहेको िजिकर पिु�ट गन� 
नसकेका यी �ितवादीह�को �य�तो िजिकर नै 
िनजह� िव�� �माण ला�ने ह��छ । यस अव�थामा 
उपल�ध �माणह�बाट यी �ितवादीह�कै कत��यबाट 
�यान मन� गएको स�ब�धमा िववाद नदिेखने । 

अब यी �ितवादीह�को तफ� बाट कानून 
�यवसायीले ��ततु अव�था र प�रि�थित भिवत�य 
ह�नस�ने स�भावना पिन जनाई िलन ुभएको वैकि�पक 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. मा “�यान िलन ेइिवलाग 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 उ�लेख भएको देिख�छ । यहा ँ �ितवादीह�ले 
बाटो िनमा�ण गन� गराउनेलाई उनीह�ले मागेको रकम 
निदएको कारणले �यान िलनेस�मको धाकध�क�पूण� 
�यवहार देखाई वारदात�थल आ�नो िनय��णमा 
िलई �काभेटर चलाइरहेको �ाइभरलाई �यहाबँाट 
झारी कुटिपट गरी ल�ीले हा�दा ल�ीबाट ब�ने �यास 
गन� �ममा िभरबाट लडेर म�ृय ु भएको अव�था छ । 
वारदात �थल िभरमा रहेको छ । िनज �ितवादीह�को 
डरले वारदात �थलबाट बाटो िनमा�णसगँ स�बि�धत 
�यि�लगायत सबै �यि�ह� भागेको अव�था छ 
। बाटो िनमा�णबापतको किमशन रकम यी मतृक 
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�ाइभरबाट यी �ितवादीह�ले पाउने पिन होइन । 
यी �ितवादीह�ले जसरी पिन बाटो िनमा�ण काय�मा 
अवरोध िसज�ना गन� र किमसन िदए मा� बाटो िनमा�ण 
गन� िदने उ�े�य िलएको देिख�छ । यी �ितवादीह�मा 
मतृकलाई ल�ीले हा�ने �ममा मतृक पछािड सदा� 
िभरबाट लडेर म�ृय ुह�नस�छ भ�ने सामा�य जानकारी 
नभएको होइन । य�तो अव�थाको िव�मानतामा उ� 
५ नं. को �यव�था आकिष�त ह�ने नदेिखने । 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. मा “�यान माना�को मनसाय रहनेछ, �यान 
िलनुपन�स�मको इवी पिन रहनेछ, लुक� चोरीकन 
हानेको पिन रहनेछ, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानकेो वा 
िवष खुवाएकोमा बाहके साधारण लाठा, ढुङ्गा, 
लात म�ुका इ�यािद हा�दा सोही चोटिपरले ऐनका 
�यादिभ� �यान मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ�” भ�ने 
उ�लेख भएको पिन देिख�छ । यहा ँ �ितवादीह�ले 
बाटो िनमा�णबापतको किमसन रकम नपाएको इवीमा 
�यान मान� ध�क� िदएको भ�ने पिन ख�ुन आएको 
छ । किमसन रकम नपाएको झ�कमा बाटो िनमा�णमा 
संल�न जो कोहीलाई जे पिन गन� यी �ितवादीह�मा 
रहेको देिख�छ । ��ततु अव�था उ�े�य�े�रत छ, 
यसलाई �ितवादीका कानून �यवसायीले आवेश�े�रत 
(Provocation) ि�थित ह�नस�ने स�भावना पिन 
देखाउन ु भएको छ । यहा ँ ��ततु वारदात ह�दँा यी 
�ितवादीह�को कुनै ग�भीर कारणवश वा त�कालको 
प�रि�थितमा िनय��ण ग�ुन गएको अव�था छैन । बाटो 
िनमा�णको ठे�का िलने ठेकेदारले यी �ितवादीह�लाई 
किमसन रकम निदएकोले डर, �ास, ध�क� िददँै �हार 
गद� िभरबाट खसालेको कारण �काभेटर �ाइभरको 
म�ृय ुभएको अव�था छ । मतृकलाई मान� पूव�योजना 
नभए पिन उ� म�ृय ु भलुवश वा दघु�टनावश भएको 
अव�थासमेत छैन । �ितवादीह� तीनैजनाले ठे�का 
पाउने महे�वर अया�ल भागेपिछ मतृक �ाइभरलाई 

कुटिपट लछार पछार गरी िभरबाट खसा�दा 
अथवा ख�ने अव�थास�म प�ुयाउदँा िभरबाट 
लडेर मतृकको �यान जान स�छ भ�ने सामा�य 
समझको �यि�ले �ि�ट प�ुयाउन स�ने भएकोले 
Reasonable Person Doctrine का आधारमा 
पिन �ितवादीह�को काय� आवेश�े�रत नभएको 
पिु�ट ह��छ । एउटा �ाइभरको हैिसयतमा ठेकेदारको 
आ�ा पालन गरी आ�नो कत��य िनवा�ह ग�ररहेको 
अव�थामा �ितवादीह�ले �काभेटरबाट झारी कुटिपट 
गद� िभरबाट खसालेको अव�था छ । �ितवादीह�लाई 
आवेशमा �याउन मतृकको कुनै भूिमका (Victim 
Induced Provocation) देिखदँैन । बाटो बनाउने 
ठेकेदारले यी �ितवादीह�लाई किमसन रकम निदएको 
कारण िनजह� आ�ोिशत भई �ितवादीह�म�ये 
िदपक म�लले अ�य �ितवादीह�लाई फोन गरी 
वारदात�थलमा बोलाई िनजह�समेत आई अ�य 
च�मिददसमेतका �यि�ह�लाई �यान िलनेस�मको 
ध�क� िदई तथा कुटिपटसमेत गरकेा कारण िनजह� 
सबै भागेपिछ वारदात �थलमा ए�लै �काभेटर 
चलाइरहेको मतृक �ाइभरमािथ जाई लागेको 
अव�थालाई उसै मौकामा उठेको कुनै कुराको �रस 
(grave and sudden provocation) था�न 
नसकेको भ�न िम�दैन । तसथ� उ� १४ नं. को 
�यव�था ��ततु म�ुाको स�दभ�मा आकिष�त नह�ने ।

सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) मा “जुनसकैु कुरा ग�रकन पिन �यान 
माना�मा वचन िदनेलाई वा वारदात भइरहकेो 
ठाउँमा गई माना�लाई सयंोग पा�रिदना िनिम� मन� 
मािनसको िजउमा हात हाली प�� समाितिदनलेाई 
ज�मकैद गनु�पछ�” भ�ने उ�लेख रहेको पाइ�छ । यहा ँ
यी �ितवादीह� तीनैजनाले च�मिदद ठेकेदार महे�वर 
अया�लसमेतलाई �हार गदा� िनजह� भागेपिछ �काभेटर 
चलाइरहेको �ाइभरलाई �यहाबँाट झारी कुटिपट गरी 
िभरबाट झान�स�मको काय� गरकेो देिखएकोले उ� 
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१३(३) नं. को �यव�था ��ततु वारदातको स�दभ�मा 
आकिष�त ह�ने नै देिख�छ । यहा ँ यी �ितवादीह�को 
भूिमका एकै �कृितको रहेको पिन देिखने ।

��ततु वारदातले समाजमा �या�त एउटा 
ग�भीर �विृ� उजागर गरकेो छ । कुनै पिन ठे�काप�ा 
ज�तो िवकास िनमा�ण काममा आफँैले शि�, �ास, 
डर, ध�क� दखेाई वा िमलोमतो गरी हािसल गन�, 
सो गन� नसकेमा अ�ले िलएको ठे�कामा िजउ 
�यानको ध�क� िदई कुटिपट, अङ्गभङ्ग गरी वा 
स��ास िसज�ना गरी सिजलै पैसा कमाउने समूह 
बनाई राजनीितक संर�ण वा ग�ुडागद�, दबाब, �भाव 
आिदको आडमा िवकास िनमा�ण आिदमा अवरोध 
प�ुयाई सिजलो गरी पैसा कमाउने र आफूलाई संर�ण 
िदनेह�लाई रकम भागब�डा गरी समाजमा आपरािधक 
सं�कार र �विृ� फैलाउने यस �कृितको गैरकानूनी 
उ�ोग चलाउने काय� आजको नेपालमा देिखएका चरम 
िवकृित ह�न् । य�ता �कृितका काय� गन�ह� समाजमा 
सहानभूुितका पा� ह�न ुह�दँनै । य�ता ि�याकलाप गन� 
गराउने र संर�ण िदनेह� सबै आ-आ�नो भूिमकाका 
आधारमा दि�डत ह�नै पद�छ । ��ततु वारदातमा पिन 
यही दिेखएको छ । कसको संर�ण भ�ने नखलेु पिन 
आ�नो �भाव �े�मा अ�ले ठे�काप�ा िलन नपाउने 
र कारणवश कसैले ठे�का िलएमा बलपूव�क वा 
हातहितयार, लाठी आिदसमेतको �योग गरी आव�यक 
भए कुटिपट, अङ्गभङ्ग गरी रकम असलुी आ�नो 
अिभ�ट पूरा गन� उ�े�य पिन यी �ितवादीह�को रहेको 
छ । समूह नै गई वारदात घटाउने �विृ�लाई संर�ण 
गन� शि�ह� य�त� दिेखए पिन दोषीलाई कानूनको 
दायरामा �याउन ुर कसरुको मा�ाअनसुार सजाय ह�ने 
गरी अनसु�धान र अिभयोजन गनु�  रा�यको कत��य 
हो । लामो अि�थरता र द�डहीनताप�चात् नया ँ
संिवधान लागू भएपिछ कानूनी रा�यको अवधारणालाई 
वा�तिवकतामा प�रणत गन� सबैको स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने अिधकार र नेपालको संिवधान �द� अ�य 

मौिलक हकको िन:सत� उपभोग गन� पाउने वातावरण 
िसज�ना गन� यस वारदातमा देिखएका िवकृित हटाउन 
कसरुदारलाई िनजह�को कसरुको मा�ाअनसुार 
सजाय ह�नै पन� ।

��ततु म�ुामा �ितवादी िदपक म�ल 
अदालतमा बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे 
पिन अनसु�धान तहिककातको िसलिसलामा बयान 
गदा� उ� घटना आफूसिहत अ�य �ितवादीह�समेतको 
सलं�नतामा घटाएको भनी उ�लेख गरकेो, 
अनसु�धानको �ममा कुटिपट गराई बयान गराएको 
भने तापिन घाउ चोट दखेाउन नसकेको, िनजको 
अनसु�धानको िसलिसलामा भएको बयान बेहोरालाई 
अ�य सबदु �माणबाट समेत समिथ�त भएको दिेखएको, 
अदालतमा आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गन� 
िनज �ितवादीह�को बयान बेहोरालाई समिथ�त गन� 
कुनै भरपद� िव�वासयो�य सबदु �माण पेस ह�न नसकेको 
अव�था छ । तसथ� यस अदालतबाट �ितपािदत उ� 
िस�ा�तसमेतका आधारमा िनज �ितवादीह�ले 
शकंारिहत तवरबाट उ� घटना घटाएको पिु�ट ह�न 
आउने । 

अत: िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीह� िदपक म�ल, निवन म�ल र महे��बहादरु 
थापालाई अिभयोग माग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही 
ज�मकैद गरकेो स�ु का�क� िज�ला अदालतको 
िमित २०७३।६।१४।६ को फैसलालाई सदर गरकेो 
उ�च अदालत पोखराको िमित २०७४/३/१८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� । पनुरावेदक / 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 

मलुकु� ऐन, अ.ब.ंको १८८नं.बमोिजम 
िनज �ितवादीह� तीनैजनालाई १०(दश) वष� 
कैद सजाय ह�ने भनी �य� गरकेो उ�च अदालत 
पोखराले िदएको रायका स�ब�धमा िवचार गदा�, यी 
�ितवादीह�लाई बाटो िनमा�णको ठेकेदारले किमसन 
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रकम निदएको �िति�या�व�प ठेकेदारलाई कुटिपट 
गरी रकम अस�ुने �य�न गदा� िनज भागेपिछ �काभेटर 
चलाउने �ाइभर फेला पारी कुट्दै िभरबाट खसालेको 
प�रणाम�व�प �ाइभरको म�ृय ुह�न गएको, �ाइभरलाई 
नै मान� भ�ने यी �ितवादीह�को पूव�तयारी एवम् योजना 
र मनसाय रहेको नदेिखएको, कुनै घातक हितयार 
बरामद नभएकोसमेतका अव�थालाई �ि�टगत गदा� 
िनज �ितवादीह� तीनैजनालाई जनही १०(दश) 
वष� कैद सजाय ह�न उपय�ु ह�ने भनी उ�च अदालत 
पोखराले �य� गरकेो राय अ�यथा नदेिखएको ह�दँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित संवत् २०७७ साल असार २४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-WH-०३३१, 
ब�दी��य�ीकरण, पु�पक च�द िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, �या�दीसमेत

��ततु म�ुाका िनवेदक ब�दी लोके�� 
िव�वकमा�लाई पिन स�ुमा िज�ला अदालतले सामा�य 
तारखेमा छाडेपिछ िवप�ीह�ले एउटै आरोपमा 
िविभ�न �थानबाट िनय��णमा िलई �हरी िहरासतमा 
रािखरहने काय�लाई कानूनबमोिजमको थनुा मा�न 
सिकँदनै । िवनाआधार र कारण एउटै �यि�लाई एउटै 
�कृितको कसरुमा पटकपटक गरी सात पटक प�ाउ 
गरी िनजलाई थनुाबाट नछाड्न िविभ�न वारदात 
िसज�ना गरकेो ��ट दिेखएबाट िनवेदक ब�दी लोके�� 
िव�वकमा�लाई आजको अव�थामा थुनामा रा�ने काय� 
�चिलत कानून र �याियक मा�यतािवपरीत दिेखन 
आउने ।

िनवेदकलाई �व�ृ धारणा राखी पूवा��हय�ु 
तवरबाट िवनाआधार र कारण प�ाउ गरी िज�ला 
�हरी काया�लय �या�दीले गैरकानूनी �पमा थुनामा 

राखेको देिखदँा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ३७ को उपिनयम (क) र (ख) का 
आधारमा गैरकानूनी थुनाबाट िनज िनवेदक लोके�� 
िव�वकमा�लाई म�ु ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: लालिसंह थापा
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित सवंत् २०७७ साल वैशाख १५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७६-WO-०३१२, उ��ेषण 
/ परमादेश, िवजयकुमार िसंह िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयसमेत

िनवेदक िमित २०३८।०७।२८ को 
िनण�यअनसुार िनजामती सेवाअ�तग�त रा.प.अनं. 
ि�तीय �ेणीका अ.हे.व पदमा सेवा �वेश गरकेो, िमित 
२०५४।२।१४ देिख �वा��य सेवा हे�थ इ�सपे�सन 
समूहको सहायक पाचँ� तहमा र िमित २०६४।२।१४ 
देिख लाग ु ह�ने गरी छैठ� तहमा �तर विृ� भएको 
र �वा��य सेवा िवभागको िमित २०६९।३।१४ 
िनण�यानसुार अिधकृत छैठ� तहको जन�वा��य 
िनरी�क नाम िदई र िमित २०७१।११।१३ को 
िनण�यानसुार सोही पदमा हाल मिटवन डुम�रया 
�वा��य चौक�, रौतहटमा काय�रत रहदँ ै आएकोमा 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम 
समायोजन ह�ने �ममा िस.अ.हे.ब. अिधकृत पदमा 
गजुरा नगरपािलका, रौतहटमा समायोजन भएको 
देिखयो । साथै िनजको नाग�रकताको �ितिलिपअनसुार 
र िनजले िदएको समायोजन संशोधनको िनवेदनमा 
िमित २०७७।०७।०४ मा अिनवाय� अवकाश पाउने 
तथा िनजको �थायी बसोबाससमेत सािबक डुम�रया 



62

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, पसु - १

गा.िव.स हालको च��परु न.पा रौतहटमा रहेको र िनज 
उ�च र�चाप र मधमेुहको रोगीसमेत भएको संल�न 
कागजबाट देिखने ।

िनवेदकले िनवेदनमा मागबमोिजमको 
�थानमा समायोजन नभएको र पदनाम प�रवत�नको 
िवषयलाई म�ुय�पमा उठाएका छन् । िनवेदकको 
आ�नो �थायी बसोबास च��परु न.पा तथा िनज 
हाल काय�रतसमेत च��परु न.पा. अ�तग�त डुम�रया 
�वा��य चौक�मा नै भएको साथै अिनवाय� अवकाश ह�न 
एक वष� मा� बाकँ� रहेकाले उमेरको हकमा पिन �ये� 
रहेको ह�दँा सोही �वा��य चौक�लाई �ाथिमकतामा 
राखी िनवेदन िदएको अव�थामा ऐनले मह�वपूण� 
आधारह�को �पमा िलइएका उ� कुराह�लाई 
िवचार नगरी अ�य� समायोजन गरेको पाइयो । यसरी 
मागबमोिजम समायोजन नगनु�को उपय�ु आधार र 
कारणसमेत िवप�ीले िलिखत जवाफमा खलुाएको 
पाइदँैन । �य�तै िनवेदकले समायोजनका लािग माग 
गरकेो �थानमा िनजभ�दा बढी आधार भएको अ�यलाई 
समायोजन गरकेो भ�ने िलिखत जवाफमा नखलुाएको 
प�र�े�यमा िनवेदक नै सो �थानमा समायोजन ह�नका 
लािग उपय�ु रहेको देिख�छ । िनवेदकको �थायी 
बसोबास, िवगतमा काय�रत सोही �थान र अवकाश ह�ने 
समयसमेत एक वष� मा� िव�मान रहेको अव�थामा 
िनजलाई उ� �थानमा समायोजन गदा� ऐनले िनधा�रण 
गरकेा समायोजन गदा� अपनाउन ुपन� आधारको पालना 
भई समायोजन काय� �याियक ह�ने ।

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा 
२६ ले सङ्घको पदअनसुार �दशे र �थानीय तहमा 
पद नभएमा समान िकिसमको पदमा समायोजन गन� 
कुरामा समायोजन गन� िनकायलाई अिधकार िदएको 
देिखयो । िनवेदकको सेवा समूह र तहमा कुनै फरक 
नपारी िम�दो पदनाम समायोजन भएको कुराबाट भने 
िनजको कानूनी हकमा असर परकेो छ भ�ने अव�था 
नदेिखने ।

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ दफा ८ (१) 
र (२) मा भएका समायोजन गदा� अपनाउनपुन� भनी 
तोिकएका आधारह�लाई िवचार नगरी िनवेदकको 
समायोजन भएको देिखदँा िनवेदकका हकमा 
उि�लिखत िमित २०७६।५।१३ को समायोजनको 
िनण�यलगायतका प�ह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने ठहछ�  । अब कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
दफा ८ (१)(२) बमोिजम समायोजनका आधारह�लाई 
िवचार गरी िनवेदकले भरकेो समायोजन फाराममा 
उ�लेख गरकेा �ाथिमकता अनसुार गन� िम�ने निम�ने 
आधार र कारण खोलेर मा� पद�थापन गनु� , गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः िमलनच�� महत
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत  र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७६-RC-००८३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. माइला भ�ने राजकुमार राईसमेत

�ितवादीह� माइला भ�ने राजकुमार राई 
र ओम राई अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� 
बयान गदा� कसरु गरकेोमा इ�कारी रहे तापिन �ितवादी 
राजकुमार राईले वारदात ह�नभु�दा अिघ�लो िदन आमा 
र �ीमती / मतृक ल�मी राईको िबचमा वादिववाद ह�दँा 
आफूले मतृकलाई २ झापट िहका�एको कुरामा र अका� 
�ितवादी ओम राईले वारदातका िदन मतृक भाउजू 
ल�मी राई र�सी िपएर घरमा आई मखु छाडी झगडा 
गन� ला�दा मैले सहन नसक� छाड्न ुभनी धकेली िदएको 
हो भनी मतृकसगँ कुटिपट भएको कुरालाई बयानमा 
�वीकार गरी लेखाई िदएको दिेख�छ । घटनाको 
��य�दश� एवं मतृकक� नाबालक छोरी वष� ७ क� 
�सा राईले मौकामा कागज गदा� िमित २०७४।७।२ 
मा बबुा राजकुमार राई र आमा ल�मी राईिबच झगडा 
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ह�दँा बबुाले आमालाई कुटिपट गनु�  भएको िथयो । सोको 
भोिलप�ट िमित २०७४।०७।०३ गते िदउसँो बबुालाई 
आमाले गाली गनु�  भएकोले बबुाले आमालाई कुटिपट 
गरी बािहर जानभुयो । आमाले काका ओम राईलाई 
गाली गदा� काकाले आमालाई कुटिपट गरी आगँनमा 
लडाइिदन ुभएको हो । आमा उठ्न ुभएन । म ठुलीआमा 
पिबता राईको घरमा गई बबुा र काकाले आमा ल�मी 
राईलाई कुटिपट गरकेो कुरा ठूली आमालाई बताएक� 
ह� ँभनी घटना िववरणलाई िसलिसलेवार �पमा �य� 
गनु�का साथै अदालतमा बकप� गदा�समेत मौकामा 
खलुाएका कुराह�का अित�र� बाब ुर आमाका िबचमा 
िदनह�जँ�तो झगडा ह�ने र बाबाले आमालाई कुटिपट गन� 
गरकेो भनी लेखाई िदएको पाइ�छ । �ितवादीह�को 
बयानका साथै मतृकक� छोरीको मौकाको कागज र 
अदालतको बकप�बाट मतृक र �ितवादीह�िबचमा 
झै-झगडा ह�नकुा साथै कुटिपट भएको त�यलाई पिु�ट 
ग�रिदएको देिख�छ । जाहेरवाला च��बहादरु राईले 
�ितवादीह� माइला भ�ने राजकुमार राई र ओम 
राईले कुटिपट गरकेो चोटको कारण ल�मी राईको 
म�ृय ु भएको ह�दँा �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम 
कारबाही होस ्भनी िकटानी जाहेरी िदएका र सो जाहेरी 
बेहोरालाई अदालतसम� उपि�थत भई समिथ�त ह�ने 
गरी बकप� ग�रिदएको दिेख�छ । मतृक ल�मी राई 
र �ितवादी राजकुमार राईका िबचमा पिहलेदिेख नै 
झगडा ह�ने गरकेो कुरालाई मौकामा घटना िववरण 
कागज गन� पिबता राईसमेतले गरकेो मौकाको 
कागज र अदालतको बकप�बाट समिथ�त भएको 
देिख�छ । घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकामा मतृक 
ल�मी राईको कान केही िनलो / कालो भएको, बाया ँ
आखँा िकनारमा िनलो डाम केही सिु�नएको, मखुबाट 
तरल पदाथ� िनि�कएको, मतृकको ख�ुानिजक 
बासँको भाटा फुटेको अव�थामा रहेको भ�नेसमेत 
बेहोरा उ�लेख भएको र शव परी�ण �ितवेदनमा 
Severe Head Injury with Internal Brain 

Haemorrhage भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । शव 
परी�ण गन� िवशेष� डा�टरले अदालतमा उपि�थत 
भई मतृकको म�ृय ु टाउकोमा लागेको चोटको कारण 
भएको भनी खलुाई िदएको देिख�छ । घटना�थलबाट 
बासँको भाटा फुटेको अव�थामा फेलासमेत परकेो 
देिखने ।

�ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरी 
मारकेो त�य िनज �ितवादीह�कै बयान, लास जाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, यी �ितवादीह�ले 
नै मतृकलाई कत��य गरी मारेको भनी िदएको जाहेरी 
दरखा�त र सो बेहोरालाई पिु�ट ह�ने गरी जाहेरवालाले 
अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�, घटनाको 
��य�दश� मतृकक� छोरीले घटनाका स�ब�धमा 
गरकेो मौकाको कागजका साथै अदालतको बकप�, 
घटना िववरण कागजका मािनसह� तथा शव परी�ण 
�ितवेदन िदने डा. अमतृ चौधरीको बकप�समेतले 
�ितवादीह�को कुटिपटबाट नै मतृकको म�ृय ुभएको 
देिखदँा �ितवादीह�ले �यानस�ब�धी कसरु गरकेो 
देिखन आयो । यस अव�थामा िनज �ितवादीह� 
माइला भ�ने राजकुमार राई र ओम राईलाई कसरुदार 
ठहर गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
उदयपरु िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो उ�च 
अदालत िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढंुगाको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

�ितवादीह� माइला भ�ने राजकुमार राई 
र ओम राईले मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी 
रहे भएको त�य िमिसलबाट देिखदँैन, जनु कुरालाई 
�ितवादीह�को बयानका साथै वारदातका स�ब�धमा 
मतृकक� नाबालक छोरीले मौकामा गरकेो कागज 
र सो कागजलाई पिु�ट ह�ने गरी अदालतसम� 
उपि�थत भई गरकेो बकप�बाट समिथ�त भएको 
देिख�छ । मतृक ल�मी राई मादक पदाथ� सेवन गरी 
घरमा झैझगडा गन� गरकेो त�य �ितवादीह�को 
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बयानका साथै व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने �यि�ले 
ग�रिदएको बकप� बेहोरासमेतबाट उजागार भएको 
पाइ�छ । घटना�थलबाट बासँको फुटेको भाटा मा� 
बरामद भई वारदातमा जोिखमी हितयारको �योग 
भएकोसमेत देिखदँनै । मतृक र �ितवादीह�िबचमा 
सामा�य िववाद आई कुटिपट ह�दँा ��ततु वारदात 
घिटत ह�न गएको देिखएको छ । िनज �ितवादीह�ले 
पूव��रसइवी िलई अथवा पूव�मनसाय िलई मतृकलाई 
मानु�पन� अव�था नदेिखएको, नाबालक छोरीसमेतको 
हेरिवचार िश�ादी�ा लालनपोषण गनु�पन� दिेखएको 
एवं घटनाको व�तिु�थित तथा घटना घट्दाको सम� 
प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा� िनज �ितवादीह� 
माइला भ�ने राजकुमार राई र ओम राईलाई 
ऐनबमोिजम ठहर भएको ज�मकैदको सजाय गदा� चक� 
ह�ने देिखएको र मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
जनही १०(दश) वष� कैद गदा� �यायको उ�े�यसमेत 
प�रपूित� ह�ने देिखएकोले स�ु अदालतले �ितवादीह� 
माइला भ�ने राजकुमार राई र ओम राईलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं.  बमोिजम जनही १०(दश) वष� कैदको 
राय �य� गरी सो रायलाई सदर गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढंुगाबाट भएको 
रायलाई समेत अ�यथा ग�ररहन नपन� ।

�ितवादीह� माइला भ�ने राजकुमार राई 
र ओम राईलाई स�ु उदयपरु िज�ला अदालतबाट 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई अ.बं. १८८ 
नं.  बमोिजम जनही १०(दश) वष� कैदको राय �य� 
गरी भएको फैसलालाई सदर गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट 
िमित २०७५।१२।४ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
साधक सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७६ साल पौष २१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े,  ०७२-CR-२०१६, ०७३-CR-
०२५१, अपहरण तथा शरीर ब�धक, िवनोदकुमार 
यादव िव. नेपाल सरकार, भोला भ�ने भोले�� यादव 
िव. नेपाल सरकार

नाबालक आयषुकुमार साह अपरिहत भएको 
त�यमा कुनै िववाद रहेको देिखदँैन । कसले र िकन 
िनजलाई अपहरण गर ेभ�ने िववादको िवषयव�तलुाई 
हेदा�  अनसु�धानको �ममा प�ाउ परकेा �ितवादीह� 
िवनोदकुमार साह र भोले�� यादवलाई अपह�रत 
आयषुकुमार साहको साम�ुने राखी सनाखत कागज 
गराउदँा मलाई अपहरण गन� �यि�ह� ियनै ह�न् भनी 
सनाखत कागज ग�रिदएको देिख�छ । अपराधको 
�कृित प�रणाम केही थाहा पाउन स�ने अव�थामा 
नरहेका यी अवोध नाबालकले यी �ितवादीह�ले 
कसरु नगरकेो भए िनजह�लाई िचनेको देखेको 
िनजह�ले नै मलाई अपहरण गरी लगेको भनी 
सनाखत कागजमा लेखाई िदनपुन� कुनै कारणसमेत 
देिखदँनै । भारतीय मोबाइल ००९१७५४९८५६९९ 
नं को मोबाइलबाट अपह�रतलाई हामीले अपहरण 
गरकेा ह� भनी �.२५,००,०००।- िफरौती रकम 
माग गरकेो िथयो भनी जीवनकुमार �े�ले कागज 
गरी िदएको दिेख�छ । �ितवादीह� िवनोदकुमार 
यादवसमेतका �ितवादीह�ले स�लाह गरी योजना 
बनाई भारतीय भूिममा लगेको र भारतको िविभ�न 
ठाउमँा अदल बदल गद� राखी अिभभावकसगँ िफरौती 
रकम माग गरी भारतको अर�रया िज�लाको िजरो 
माइलबाट अपहरणम�ु गराएको भ�ने रामकुमार 
साहले गरी िदएको घटना िववरण कागजबाट 
देिख�छ । सो त�यलाई पिु� ह�ने गरी घटना�थल र 
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व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने मािनसह�ले कागज गरी 
लेखाई सहीछाप गरी िदएको देिख�छ । �ितवादीह�ले 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा�  �हरीह�ले 
कुटिपट गरी आखँामा प�ी बाधँी कागजमा सहीछाप 
गराएका ह�न् भनी अदालतमा बयान गर ेतापिन म�ुामा 
�याद थप गदा�को अव�थामा अदालतमा सो कुराको 
जानकारी गराएको नपाइने ।

पीिडत आयषुकुमार साहको सनाखत कागज, 
जाहेरी दरखा�त, घटना िववरण कागज, व�तिु�थित 
मचु�ुकासमेतको बेहोरासमेतका अनसु�धानको 
�ममा सङ्कलन भएका �माण कागजह�बाट पीिडत 
आयषुकुमार साहको अपहरण भएको र सो अपहरण 
गन� काय�मा पनुरावेदकह�को संल�नता रहेको भ�ने 
देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीह�ले अदालतमा 
आफूले कसरु गरकेो कुरामा इ�कारी बयान गरकेो भए 
तापिन आफू यी �ितवादीह�बाट अपह�रत भएको कुरा 
पीिडत �वयम् ले सनाखत कागज गरी लेखाई िदएको, 
जाहेरवालाले आ�नो नाित अपह�रत भएको भनी यी 
�ितवादीह�समेत उपर िकटानी जाहेरी िदएको र 
�हरी �ितवेदन, घटना िववरण कागज, व�तुि�थित 
मचुु�कामा ब�ने मािनसह�ले िवनोदकुमार यादवले 
मोटरसाइकल चलाई पछािड िचतर�जन यादव 
बसी िबचमा अपह�रत आयुषकुमार साहलाई राखी 
अपहरण गरी लादँा भोला भ�ने भोले�� यादव, 
वीर�े� साह अक� मोटरसाइकलबाट िपछा गद� 
भारत भूिममा लगी अ�यायीह� िमली जाहरेवाला 
तथा अपह�रतको बुबासगँ िफरौती रकम मागेको 
बुिझएकोले िवनोदकुमार यादव र भोला भ�न े
भोले�� यादवसमतेलाई कारबाही ग�रपाउँ भनी 
लेखाई िदएको कागज �माणह�बाट समेत नाबालक 
आयषुकुमार साहको अपहरण भएको कुराको पिु� 
भएको देिख�छ । जाहेरवालालगायत वादी प�का 

सा�ी अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� यी 
�ितवादीह�ले अपहरण गरकेो होइन भनी बकप� 
ग�रिदएको देिखए तापिन अपह�रत भएको त�यलाई 
भने �वीकार गरी यी जाहेरवालाले अपह�रत नाित 
बझुी िलएको अव�था ��ततु िमिसलको स�दभ�मा 
िवचारणीय दिेख�छ । िमिसल संल�न �हरीको 
�ितवेदन, पीिडत आयषुकुमार साहको अनसु�धानको 
�ममा भएको कागज र सनाखत बयान कागज, घटना 
िववरण तथा व�तुि�थित मचु�ुकामा ब�ने मािनसह�ले 
लेखाई िदएको कागज तथा अ�य �माणबाट खि�डत 
ह�न सकेको नपाइदँा �ा� �माणले नै �ृङ्खलाब� 
�पमा �ितवादीह�ले घटना घटाएको पुि� भइरहकेो 
अव�थामा लामो समयको अ�तरालपिछ वादी प�का 
सा�ीले िविभ�न कारणले अपराधको गा�भीय��ित 
उदासीन भई �ितवादीह��ित सदासयता देखाई 
गरी िदएको बकप�लाई मा� आधार मा�न नसिकने 
भनी स�मािनत �ी सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
(ने.का.प.२०६६, िन.नं.८१७९, ने.का.प.२०६२, 
िन.नं.७६११) िस�ा�तसमेतका आधारमा पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजले �ितवादीह�लाई सजाय 
गन� गरी स�ुले गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� अव�था रहेको 
पाइदँैन । �ितवादीह�ले आफू कसरुदार नभएको र 
कुनै अपहरणज�य काय� नगरकेोले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउन ु पद�छ भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर त�य र �माण�ारा पिु�ट भएको अव�था नह�दँा 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने िनजह�को 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने । 

स�री िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
िवनोदकुमार यादव तथा भोला भ�ने भोले�� 
यादवसमेतलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार 
ठह�याई सजाय गन� गरकेो िमित २०६९।८।१० 
को फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
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राजिवराजबाट िमित २०७१।६।१ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: जनक िसंह बोहरा
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल माघ १६ गते रोज ५ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०७५-CR-२३६८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. के.िव. भ�ने खगे�� िव�समेत

�ितवादीह� खड्गबहादरु िव�, च��बहादरु 
िव�, च��बहादरु पौडेल र साध ु कटुवालको हकमा 
म�ुा म�ुतवीबाट जागेको र �ितवादी के.िव. िव� 
िनवेदनसाथ हािजर भई स�ु अदालतसम� बयान 
गरकेो देिख�छ । �ितवादी के.िव. िव�ले अदालतसम� 
बयान गदा� वारदात िमित र समयमा �ामीण िवकास 
ब�कको जािगरको िसलिसलामा बिनयानीमा िथए ँ । म 
वारदात�थलमा नरहेको ह�दँा सो स�ब�धमा मलाई 
केही थाहा छैन भनी कसरुमा इ�कारी रही बयान गरकेो 
देिख�छ भने सो इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
िनजका सा�ी िलला ब�लभ भ�राईले स�ु अदालतमा 
उपि�थत भई बकप�  ग�रिदएको देिख�छ । मौकामा 
प�ाउ परकेा म�ुय अिभय�ु पूण�बहादरु िव�लाई यस 
अदालतबाट समेत िमित २०७१।०६।२७ मा कसरु 
ठहर भई फैसला अि�तम भइसकेको िमिसल संल�न 
रहेको फैसलाको �ितिलिपबाट दिेख�छ । िनजले 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा समेत बयान 
गदा� यी �ितवादीह�लाई  किहकँतै पोल गरी नामसमेत 
िकटान गरकेो देिखदैँन । मौकामा बयान गन� अ�य 
�ितवादीह�ले समेत यी �ितवादीह�को वारदातमा 
संल�नता िथयो भनी बयान बेहोरामा खलुाएकोसमेत 
पाइदँैन । �ितवादीह� वारदात�थलमा उपि�थत भई 
मतृकलाई मान�मा संल�न िथए भनी दे�ने ��य�दश� 
सा�ीसमेतको अभाव रहेको दिेख�छ । मौकामा 
घटना िववरण कागज गन� तथा व�तिु�थित मचु�ुका 

लेखाइिदने मािनसह� दगुा�  क�ेल, िभमादवेी राई, माया 
राना मगर र मनबहादरु थापाले स�ु अदालतसम� 
उपि�थत भई बकप� गदा�समेत यी �ितवादीह� 
वारदात�थलमा उपि�थत भई कुटिपटमा सलं�न 
िथए भनी लेखाएको पाइदैँन । जाहेरी दरखा�तबाहेक 
यी �ितवादीह�को मतृकलाई मान�मा संल�नता िथयो 
भ�ने कुनै पिन �वत�� �माण वादी प�ले पेस गन� 
सकेको नदिेखने ।

�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
आरोिपत कसरु गरकेो कुरा वादी नेपाल सरकारले 
व�तिुन�ठ, त�यगत र �वत�� �माणले पिु�ट गन� 
सकेको िमिसल संल�न �माणह�बाट देिखन आएन । 
शकंारिहत ��य� �वत�� �माणको अभावमा केवल 
शकंा र अनमुानको भरमा मा� कत��य �यानज�तो ग�भीर 
�कृितको आरोिपत कसरुमा कसैलाई पिन कसरुदार 
ठह�याउदँा फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
भएकोले िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीह� खड्गबहादरु िव�, च��बहादरु 
िव�, के.िव. भ�ने खगे�� िव�, साध ु कटुवाल र 
च��बहादरु पौडेललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु झापा िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरी उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासबाट भएको िमित २०७५।०७।२५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: नारायण सापकोटा
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित सवंत ्२०७७ साल आषाढ १ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७२-CR-१८७२, जबरज�ती करणी, 



67

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, पसु - १

सुिनलकुमार सोनी िव. नेपाल सरकार
िमित २०७१।१।५ गतेका िदन भ�परु 

िसपाडोल गाउ ँिवकास सिमित वडा नं.१ ि�थत बलराम 
शाहीको घरको भइुतँलामा नाम प�रवित�त भ�परु 
जगाती २७ (ई) लाई �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका मािनस नवराज खनाल 
र िसता दना�लले लेखाई िदएको एकै िमलानको कागज 
देिख�छ । (Hymen Turn) भ�ने बेहोरा परी�ण 
�ितवेदनमा उ�लेख भएको पाइ�छ । पीिडतको उमेर 
६/७ वष�िभ�को भ�ने उमेर परी�ण �ितवेदनबाट 
देिख�छ । पीिडतले अदालतसम� बकप� गदा� 
मौकाको कागजलाई समथ�न गद� �ितवादीले आ�नो 
पे�टको चेन खोलेर मेरो क��  खोली उसको स ु गन� 
मेरो कुरीमा हालेको भनी उ�लेख गरी बकप� गरकेो 
देिखयो । यी पनुरावेदक �ितवादीको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को िमित २०७१।१।५ गतेका िदन 
घरमा जादँा कोही नभएको र जाहेरवालीक� छोरी नाम 
प�रवित�त भ�परु जगाती २७(ई) लाई खेिलरहेको देखी 
िनजलाई मैले समाती फलफुल भएको गोदाममा लगी 
िनजले लगाएको स�ुवाल खोली मेरो उ�ेिजत िलङ्ग 
िनकाली िनजको योिनमा जोडी जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको अनसु�धानको �ममा 
गरकेो सािबती बयान कागज, �वा��य परी�ण गरी 
�ितवेदन िदने डा. प�ुय पौडैलले स�ु अदालतसम� 
गरको बकप�, जाहेरवाली र पीिडतको बकप�समेतले 
अिभयोग दाबीअन�ुपको कसरुलाई पिु� गद�छ । 
पीिडता ६/७ वष�क� नाबािलगा जगाती (२७ई) लाई 
�ितवादी सिुनलकुमार सोनीले करणी गरकेोम िकटानी 
जाहेरी परकेो र सो स�ब�धमा �ितवादीको मौकामा 
सािबतीसमेत रहेको छ । सोलाई पीिडता अदालतमा 
आई गरकेो िकटानी बकप� एवं मौकाको पीिडताको 

योिन परी�ण गदा� उ�लेख भएको Hymen is Turn 
भ�ने �ितवेदन र परी�ण गन� िचिक�सकले अदालतमा 
आई पीिडताउपर जबरज�ती करणीको ि�या भएको 
हो भनी गरकेो बकप�समेतले समथ�न गरकेो ह�दँा 
�ितवादी सिुनलकुमार सोनीले पीिडतालाई जबरज�ती 
करणीको ि�या गरकेो पिु� नै ह�न आउने ।

स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसलालाई उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादी सिुनलकुमार 
सोनीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने देिखएन । 
अब यी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(१) नं. 
अनसुारको ऐ. ३ नं. को देहाय १ अनसुार १० वष� 
कैद ह�ने ठह�याएकोमा उ� कैदको स�ब�धमा िवचार 
गदा�, कसरु गदा�को अव�थामा �ितवादीको उमेर 
१६ वष� रहेको देिख�छ । मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४५ बालबािलकालाई ह�ने सजाय 
स�ब�ध �यव�थाको उ�लेख ग�रएको र ऐ. संिहताको 
४५(४) “सो� वष� वा सो� वष�भ�दा मािथ र अठार 
वष�भ�दा कम उमेरका �यि�ले ...कुनै कसरु गरमेा 
िनजलाई उमेर पगेुको �यि�लाई कानूनबमोिजम ह�ने 
सजायको दईु ितहाई सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था देिख�छ । फौजदारी कसरु सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै 
कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�को बखतभ�दा सजाय 
िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय 
ह�ने रहेछ भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन� 
छ” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । हाल �चलनमा 
रहेको बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 
३६(४) मा “सो� वष� वा सोभ�दा मािथ र अठार वष� वा 
सोभ�दा कम उमेरको बालबािलकाले कुनै कसरुज�य 
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काय� गरकेो भए िनजलाई कानूनबमोिजम उमेर पगेुको 
�यि�लाई ह�ने सजायको दईु ितहाई सजाय ह�ने छ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । हाल �चलनमा 
रहेको बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 
२ (ञ) ले “बालबािलका भ�नाले १८ वष� उमेर पूरा 
नगरकेो �यि� स�झन ु पछ� ” भनी प�रभािषत गरकेो 
छ । मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ४५ 
ले पिन बालबािलकाको उमेर १८ वष� कायम गरकेो 
छ । उ� संिहताको ४५(४) मा “सो� वष� वा सो� 
वष�भ�दा मािथ र अठार वष�भ�दा कम उमेरको �यि�ले 
कुनै कसरु गरमेा िनजलाई उमेर पगेुको �यि�लाई 
कानूनबमोिजम ह�ने सजायको दईु ितहाई सजाय ह�ने छ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । कसरु गदा�का 
बखत िनज पनुरावेदक �ितवादीको उमेर १६ वष� 
देिख�छ । िनजउपरको कसरु �थािपत भएपिन िनजले 
सजायको हकमा �चिलत कानूनअन�ुप छुट पाउने नै 
देिख�छ । यस ि�थितमा मािथ िववेिचत कानूनी 
�यव�थाका आधारमा िनजलाई भएको कैद वष� 
१०(दश) को दईु ितहाईले ह�ने आउने ६(छ) वष� 
८(आठ) मिहना कैद ह�न जाने ।

मािथ िववेिचत आधार, कारण र �माणह�बाट 
यी पनुरावेदक �ितवादी सिुनलकुमार सोनीले मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(१) नं. 
अनसुारको कसरु गरकेोमा ऐ. ३(१) अनसुार िनजलाई 
१० वष� कैद ह�ने ठहरकेोमा हाल �चिलत फौजदारी 
कसरु सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन ऐन, २०७४ 
को दफा ५ मा उि�लिखत “कुनै कसरुका स�ब�धमा 
कसरु गदा�को बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का 
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने रहेछ भने घटी 
सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन� छ” भ�ने �यव�था र 
मलुकु� अपराध संिहता, 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 
उमेर पगेुको �यि�लाई कानूनबमोिजम ह�ने सजायको 
दईु ितहाई सजाय ह�ने छ” भ�ने �यव�थासमेतका 
आधारबाट यी पनुरावेदक �ितवादी सिुनलकुमार 
सोनीलाई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट १० वष� कैद 
ह�ने ठहरी भएको फैसला केही उ�टी भई उ� कैद १० 
वष�को दईु ितहाईले ह�न आउने कैद ६(छ) वष� ८(आठ) 
मिहना कैद ह��छ । �ितवादी सिुनलकुमार सोनी नेपाल 
सरहदभ�दा बािहर भारतको नाग�रक भएकोले नेपालमा 
िनजको कुनै जायजेथा नदेिखएको अव�थामा िनजबाटै 
असलुउपर गन� गरी र सो नह�दँास�म त�कालको लािग 
नेपाल सरकारबाटै िनकासा िलई �.५०,०००।- 
�ितपूित�बापत पीिडतको बाबलुाई भराइिदने गरी 
भएको स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२।५।१५ मा भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेकै देिखने । पनुरावदेन अदालत पाटनको फैसला 
उ�टी गरी सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल फागनु १ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-WO-०३७३, उ��ेषण / 
परमादेश, रमेश�साद यादव िव. िनवा�चन आयोगसमेत

��ततु िनवेदनमा नेपालको संिवधानको धारा 
८३(२) र ८७ तथा �ितिनिध सभा सद�य िनवा�चन ऐन, 
२०७४ को दफा ७(३), १३(घ), २८ र २९ �ितकूल 
ह�ने गरी नैितक पतन दिेखने फौजदारी कसरुमा सजाय 
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पाएको �यि�लाई �ितिनिध सभा सद�य िनवा�चनको 
समानपुाितकतफ� को उ�मेदवारीको ब�द सूचीमा नाम 
समावेश गरकेो भ�ने मूल ��तफ�  िवचार गदा� संसद ्को 
सद�य र उपसभामखु पदको लािग अयो�य भएको भनी 
ियनै िवप�ी गंगा�साद यादवको िव��मा दायर भएको 
०७२-CC-०००१ को उ��ेषण म�ुा यसै अदालतको 
संवैधािनक इजलासबाट खारजे ह�नका साथै �ितिनिध 
सभा सद�यको िनवा�चन स�प�न भइसकेको िनज 
िवप�ी गंगा�साद यादव उ� िनवा�चनको समानपुाितक 
सद�यतफ�  िनवा�िचत नभई िनजको उ�मेदवारीसमेत 
�योजनहीन भइसकेकोले संसद ् सद�य पदको 
लािग अयो�य रहेको भनी िनवेदनमा िलएको िजिकर 
औिच�यहीन भई िन��योजन भइसकेकोले �य�तो 
�योजन नै समा� भइसकेको िवषयमा थप िववेचना र 
िव�लेषण ग�ररहनपुन� नदिेखने ।

तसथ�, �रट िनवेदनमा उठाइएको िवषयव�त ु
नै असा�दिभ�क र �योजनहीन भएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ुनपन� । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल मंिसर १२ गते रोज ५ शभुम् ।

३
 मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी
 मनोजकुमार शमा�, ०७५-WO-०६१६, उ��ेषण
 / िनषेधा�ा, न�दिकशोर यादव िव. उ�च अदालत
जनकपुर, राजिवराज इजलाससमेत

�रट िनवेदक न�दिकशोर यादव तथा अ�य 
�यि�ह� लाली भ�ने कृ�ण�साद यादव, रामकृ�ण 
यादव, िदप ुयादव, कृपान�द यादव �ितवादीह�उपर 
�यानमान� उ�ोग म�ुा स�तरी िज�ला अदालतमा दता� 

भई यी �रट िनवेदकलाई प�ाउ पजु�समेत जारी भएको 
र िनजलाई प�ाउका लािग खोजतलास भइरहेको 
भ�ने त�यसमेत िमिसल संल�न कागजह�बाट देिखन 
आएको छ । ��ततु �रट िनवेदनका िवप�ी तथा 
उि�लिखत �यान मान� उ�ोग म�ुाका जाहेरवाला 
सरोजकुमार यादवका ठुलो बाब ुरामनारायण यादवलाई 
�यान मान� मनसायका साथ कुटिपट गरकेोमा यी �रट 
िनवेदकलाई समेत �ितवादी कायम गरी जाहेरी िदएको 
अव�थामा �रट िनवेदकले घटना वारदात नै नभएको 
र आफू �रटायर कम�चारीलाई समाजमा बेइ�जत गन� 
�हरीबाट अनाहकमा समा�न लगाउने र दःुख िदने गरी 
िवप�ी स�तरी िज�ला अदालतसमेतबाट भएको काम 
कारबाही नेपाल कानूनको अि�तयारिबना भएकाले 
म िनवेदकलाई थनुछेक धरपकट नगनु�  नगराउन ुभनी 
िनवेदन मागदाबी िलएको अव�था भए पिन िनजलाई 
उ� �यान मान� उ�ोग म�ुामा प�ाउ गनु�  नपन�स�मको 
कारणको िव�मानता िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
कहीकँतैबाट ख�ुन सकेको त�यसमेत �थािपत ह�न 
आएको नदेिखने ।

�रट िनवेदक न�दिकशोर यादवसमेत सलं�न 
भएको स�तरी िज�ला अदालतमा चाल ु अव�था 
रहेको �यान मान� उ�ोग म�ुामा िनजउपर प�ाउ 
पजु� जारी भएको अव�थामा िनवेदक उ� घटनामा 
सलं�न नरहेको भए सो स�ब�धमा आ�नो भनाई उ� 
म�ुामा रा�न स�ने नै ह�दँा िनजले आफूउपर थनुछेक 
धरपकट नगनु�  नगराउन ुभनी िलएको िनवेदन मागदाबी 
कानूनबमोिजम रहेको नदेिखएकाले मागबमोिजम �रट 
जारी ह�ने अव�था नदेिखएबाट ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
इित संवत् २०७६ साल पसु १ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं२१

१
मा.�या.�ी सु�मालता माथमेा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०६९-WO-०३९६, उ��ेषण / 
परमादशे, भुवने�वर साह� तेलीसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

िनवेदक कम�चारीह�लाई पूवा��चल �े�ीय 
�वा��य िनद�शनालय धनकुटाको च.नं.७६८ िमित 
२०६५।९।७ गतेको प�ले ६ मिहनाका लािग लौकही 
अ�थायी अ�पतालमा कामकाज गन� गरी करारमा 
िनयिु� ग�रएको िमित २०६६।३।११ मा करार 
�याद समा�त भएप�चात् पिन कामकाज लगाउने गरी 
पूवा��चल �वा��य िनद�शनालय धनकुटाबाट च.नं. 
१९३७-०६५/०६६ मा प�ाचारसमेत भएको देिख�छ 
भने उ� प�ानसुार िनवेदकह� काय�रत रहेको लौकही 
अ�थायी अ�पतालमा जानकारी गएको र िनजह�ले 
२०६६ माघ मसा�तस�म मा� तलब भ�ुानी पाएको 
भ�ने कुरा िमिसल सलं�न रहेको तलबी �ितवेदनको 
फोटोकपीबाट पिु�ट भएको ।

िमित २०६८।३।२७ मा �वा��य सिचव 
डा.सधुा शमा�को संयोजक�वमा बसेको बैठकबाट िमित 
२०६८ आषाढ मसा�तदेिख करार अ�त भएको भनी 
सोको िनण�य िमित २०६८।५।१८ मा मा� लौकही 
अ�थायी अ�पतालमा �ा�त भएको देिखदँा उ� िमित 
२०६८।५।१८ स�म �रट िनवेदकह� आ�नो सेवामा 
रहे भएको मा�नपुन� ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ 
तथा ऐ.िनयमावली, २०५० को िनयम ९१(१) र 
�वा��य सेवा ऐन, २०५३ को ते�ो संशोधन, २०६३ 
को दफा ३७ तथा �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 

को िनयम ८५ र ८६ बमोिजम पाउने तलब भ�ा 
भ�ुानी िदनपुन� कानूनी �यव�थाको पालना नगरी 
िनवेदकह�को मौिलक हकमा समेत आघात परकेो नै 
देिखयो । �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम 
८५मा “िनधा��रत तलबमानअनुसार तलब पाउने 
पदमा नया ँिनयुि� पाउने कम�चारीले सो तलबमानमा 
लेिखएको सु� तलब र भ�ा पाउने भए भ�ासमेत 
पाउन ेछ” र िनयम ८६ मा “एक काया�लयबाट अक� 
काया�लयमा स�वा वा बढुवा भएको कम�चारीले 
सािबक काया�लय छाडी हालको काया�लयमा बहाली 
गन� यस िनयमावलीबमोिजम पाउने तयारी �याद 
सात िदन र बाटोको �यादको लािग स�वा वा बढुवा 
भएको पदको पदअनुसार हालको काया�लयबाट 
तलब (�थानीय भ�ाबाहके) पाउने छ” भ�ने कानूनी 
�यव�थाअनसुार कामकाजमा लगाइसकेपिछ काम 
गरकेो अविधभरस�मको पा�र�िमक पाउनपुन� �रट 
िनवेदकह�को कानूनी अिधकार रहे भएको नै देिखने ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ३३(ग) मा "िव��यापी �पमा �वीकृत 
आधारभूत मानव अिधकार, बह�दलीय �ित�पधा��मक 
लोकताि��क �णाली, जनतामा िनिहत साव�भौमस�ा र 
जनताको सव��चता, संवैधािनक स�तलुन र िनय��ण, 
कानूनको शासन, सामािजक �याय र समानता, �वत�� 
�यायपािलका, आविधक िनवा�चन, नाग�रक समाजको 
अनगुमन, पूण� �ेस �वत��ता, जनताको सूचनाको 
अिधकार, राजनीितक दलह�का ि�याकलापह�मा 
पारदिश�ता र जवाफदेिहता, जनसहभािगता, िन�प�, 
स�म तथा �व�छ �शासनत��का अवधारणाह�को 
पूण� प�रपालना गन� राजनीितक �णाली अवल�बन 
गरी ��ाचार र द�डहीनताको अ��य गद� सशुासन 
कायम गन�” भनी उ�लेख गरकेो �ावधानले िव��यापी 
�पमा �वीकृत आधारभूत मानव अिधकारको पालना 
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रा�यको दािय�वको �पमा रह�छ भ�ने �प� ह�ने ह�दँा 
िनवेदकह�को संवैधािनक अिधकारलाई सिुनि�त 
गन� दािय�व रा�यको हो भ�ने �प� देिख�छ । मानव 
अिधकारको िवषय�ित नेपालको संिवधानको धारा 
५० (१) ले "नेपालको �वत��ता, साव�भौमस�ा, 
भौगोिलक अख�डता र �वाधीनतालाई सव�प�र रा�द ै
नाग�रकको िजउ, धन, समानता र �वत��ताको 
संर�ण गरी कानूनको शासन, मौिलक हक तथा मानव 
अिधकारका मू�य र मा�यता, लैङ्िगक समानता, 
समानपुाितक समावेशीकरण, सहभािगता र सामािजक 
�यायको मा�यमबाट राि��य जीवनका सबै �े�मा 
�यायपूण� �यव�था कायम गद� लोकक�याणकारी 
रा�य�यव�थाको �थापना गन� तथा पर�पर सहयोगमा 
आधा�रत सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय 
इकाइह�बीचको स�ब�ध स�चालन गद� �थानीय 
�वाय�ता र िवके��ीकरणको आधारमा शासन 
�यव�थामा समानपुाितक िस�ा�तलाई आ�मसात् गद� 
लोकताि��क अिधकारको उपभोग गन� पाउने अव�था 
सिुनि�त गन� सङ्घीय लोकताि��क गणत��ा�मक 
�यव�था स�ुढ गन� रा�यको राजनीितक उ�े�य ह�ने 
छ” भ�ने �यव�था गरकेो र नेपालको सिंवधानको 
��तावनामा समेत उ� �यव�था�ित पूण� �ितब�ता 
जनाएको ह�दँा उि�लिखत धारा र ��तावनाअनसुार  
िनवेदकह�को मौिलक हक तथा मानव अिधकारको 
मू�य र मा�यतालाई स�ुढ गराउनपुन� देिखने ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ र 
नेपालको संिवधानको ��तावना र िविभ�न धारा 
उपधारा, िनजामती सेवा ऐन, २०४९, �म ऐन, २०४८ 
तथा �म ऐन, २०७४ लगायत िविभ�न अ�तरा�ि��य 
महासि�ध, २०४८ (Universal Declaration of 
Human Right, 1948) Minimum Wage Fixing 
Convention, 1970 (C131) समेतले कुनै पिन 

कम�चारीलाई काममा लगाइसकेपिछ पा�र�िमक िद�न 
भ�ने अिधकार कसैलाई पिन ह�दँनै भ�ने �मस�ब�धी 
आधारभूत िस�ा�तलाई पालना गन� रा�य पिन 
बा�यकारी छ भ�ने �प� ह��छ । सोहीबमोिजम �रट 
िनवेदकह�का स�ब�धमा िवप�ीह�ले पिन उ� 
िस�ा�तलाई पालना गन� ब�धनकारी रहेको दिेखने । 

सवंैधािनक तथा कानूनी �यव�थाह�बाट 
कुनै पिन कम�चारीलाई काममा लगाइसकेपिछ 
पा�र�िमक िद�न भ�ने अिधकार कसैलाई पिन 
ह�दैँन । नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा ३० 
बमोिजम उिचत �म अ�यासबाट संरि�त ह�न 
पाउने हक ह�ने छ भ�ने �यव�था गरकेो छ । यसलाई 
िनर�तरता िददँै नेपालको संिवधानको धारा ३४ (१) 
मा ��येक �िमकलाई उिचत �म अ�यासको हक 
ह�ने कुराको सरु�ण �दान गरी सोही धाराको उपधारा 
(२) मा ��येक �िमकलाई उिचत पा�र�िमक, सिुवधा 
तथा योगदानमा आधा�रत सामािजक सरु�ाको 
हकको सरु�ण �दान गरकेो छ । संिवधानको धारा 
३४ (१) र (२) र धारा २९ (१) लाई जोडेर �या�या 
गनु�पन� ह��छ । यसबाट उिचत पा�र�िमक, सिुवधा वा 
योगदानमा आधा�रत सामािजक सरु�ा निदन ुवा �म 
कानूनले िनधा�रण गरभे�दा कम सिुवधा िदन ुवा समान 
हैिसयतमा काम गन� सहकम�भ�दा कम पा�र�िमक, 
सिुवधा िदनसुमेत �म शोषण ह�न जा�छ । नेपालको 
सिंवधानको धारा ५० (३) मा उ�लेख गरबेमोिजम 
रा��को अथ�त��को िवकासमा संल�न साव�जिनक �े�, 
िनजी �े� र सहकारी �े� सबैमा यो उि�कै लाग ुह�ने 
ह�दँा �म शोषण गन� काय� रोजगारदाताको हैिसयतले 
काममा लगाउने नेपाल सरकारलगायत कसैलाई पिन 
गन� िम�ने देिखदैँन । तसथ� कुनै पिन कम�चारीलाई 
काममा लगाइसकेपिछ मािसक �पमा पा�र�िमक 
निदई लामो समयस�म झलुाउने, पा�र�िमक निदने 
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वा पा�र�िमक िदनको लािग दखेावटी प�ाचार तथा 
िनण�य गरकेो भनी उ�लेख गरकेो र सबै िनकाय 
आ�नो िज�मेवारीबाट पि�छने गरी िलिखत जवाफ 
पेस गरबेाट िनवेदकलाई पा�र�िमक िदने िदलाउने 
गरी कुनै पिन ��यथ�ह�ले िज�मेवारीसाथ पहल 
गरकेो नदेिखदँा �म शोषण िव�� िनवेदकह�लाई 
नेपालको संिवधान तथा अ�त�रम संिवधानको धारा 
२९ ले गरकेो संर�णको उ�लङ्घन गरकेो �प� 
देिखयो । उि�लिखत सवंैधािनक कानूनी �यव�था 
तथा अ�य मलुकुमा भएको �चलनसमेतको आधारमा 
��ततु म�ुामा �रट िनवेदकह� २०६६ फागनुदेिख 
िमित २०६८।५।१८ स�म पा�र�िमक, सिुवधा तथा 
सामािजक सरु�ाबाट वि�चत भई काम गनु�  परकेो र सो 
अव�थालाई बा�यकारी �ममा लगाएको र �म शोषण 
ह�न गएको होइन भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

�रट िनवेदकह� िमित २०६५।९।७ देिख छ 
मिहनाका लािग करारमा िनयिु� पाई िनर�तर�पमा 
िमित २०६८।५।१८ गतेस�म आ�नो सेवामा रही 
कामकाज गरकेो दिेखएको र िनजह�ले िमित २०६६ 
फागनुदेिख २०६८ भा� १८ गतेस�मको आ�नो 
तलब पा�र�िमक पाएको नदिेखदँा िनवेदकह�ले काम 
गरकेो उ� अविधको तलबभ�ा भ�ुानी िदन ु भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा, िमना 
अिधकारी (शा.अ.)
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७६ साल काि�क २९ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सु�मालता माथमेा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-WO-०१२१, उ��ेषण, 
सागर म�लसमेत िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत

िवप�ीम�येका पित / िपता सरुशेमान म�लले 
हा�ोसमेत अंश हक ला�ने ज�गा हा�ो सहमितबेगर 
िवप�ीम�येको िवजयल�मी म�ल �े�लाई हक छाडी 
राजीनामासमेत पास गरी िदई हा�ो अंशहक मेट्ने 
उ�े�यबाट जालसाजीपूण� त�रकाले उ� काय� गरकेोले 
यी िवप�ी सरुशेमान म�लउपर काठमाड� िज�ला 
अदालतमा अंश चलन यी िवप�ी िवजयल�मी म�ल 
�े�समेत उपर जालसाजी तथा दूिषत िलखत दता� 
बदर म�ुा दता� भई हालस�म िवचाराधीन अव�थामा 
रहेको देिख�छ । उ� जालसाजी म�ुामा िववािदत 
भिनएको िक.नं. १०५ को ज�गा रो�का रािखएकोमा 
यी िवजयल�मीले रो�का फुकुवा ग�रपाउ ँ भनी 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िनवेदन िदई काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।३।१७ मा रो�का 
फुकुवा ह�ने गरी आदेश भएको र सोउपरको १७ नं. को 
िनवेदनमा उ�च अदालत पाटनबाट समेत उ� आदेश 
सदर भएको ।

आ�नो अशंहक ला�ने ज�गासमेत िवप�ी 
सरुशेमान म�लले िब�� िवतरणसमेत गरी हा�ो 
स�पि�स�ब�धी हकमा आघात प�ुयाएकोले उ� ज�गा 
हाल िव�तु् �ािधकरणसमेतले अिध�हणसमेत गरी 
मआु�जासमेत िवतरण गन� �ममा रहकोले म�ुाको 
अि�तम िकनारा नभएस�मका लािग ४ ख�डको ३ 
ख�ड मआु�जा रकम िवप�ी िवजयल�मी म�ललाई 
भ�ुानी नगनु� , नगराउन ु यथाि�थितमा रा�न ु भनी 
नेपाल िव�तु् �ािधकरण ल�सीफेदी तथा चागँनुारायण 
सब-�टेशन िनमा�ण आयोजनाको नाममा आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत िनवेदन िजिकर रहेकोमा िवप�ी 
िवजयाल�मी म�लले आफूले �.१०,५०,०००।- 
रकम सरुशेमान म�ललाई िदई राजीनामा पास गरी 
िलएको ज�गा भएको र उ� ज�गामा मेरो एकलौटी 
हकसमेत ला�ने भएकोले मआु�जा िवतरण काय� 
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रोिकनपुन� होइन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
िलिखत जवाफ र िवप�ीले नेपाल िव�त्ु �ािधकरणको 
िलिखत जवाफमा नेपाल िव�त्ु �ािधकरणको िव�तु् 
�सारण लाइन िव�तारका लािग ज�गा �ाि� ऐन, 
२०३४ को काय�िविधको �योग र पालना गररे ज�गा 
अिध�हण गरकेो र हाल जसको नाउमँा ज�गाधनी 
�माणपजुा� छ उसैको नाउमँा मआु�जा िवतरण काय� 
भइरहेकोले हा�ो नाउमँा �रट जारी ह�नपुन� होइन भ�ने 
िलिखत जवाफको म�ुय बेहोरा रहेको ।

िवप�ीह�म�ये सरुशेमान म�ल यी 
िनवेदकह�का पित, िपता र िवप�ी िवजयल�मी म�ल 
�े� फुपू र न�द नाताको भएकोमा िववाद देिखएन । 
िववािदत भिनएको ज�गा जयल�मीको नाउमँा �ा� 
ह�नभु�दा अगािड यी िवप�ी सरुशेमान म�लको नाउमँा 
रहेको र िवप�ी सरुशेमान म�लले एकासगोलमा 
रहेका आ�नो �ीमती तथा छोराह�को म�जरुी 
निलई उि�लिखत िक.नं.१०५ को ज�गा आ�नो 
बिहनी िवजयल�मीलाई हक ह�ता�तरण गरकेो 
देिख�छ । यी िनवेदकह� र िवप�ी सरुशेमान म�लिबच 
अंशब�डासमेत भई नसकेको भनी यी िनवेदकह�ले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा अंश चलन म�ुा, तथा 
उ� ज�गाको िवषयलाई िलएर जालसाजी तथा दता� 
बदर म�ुासमेत दता�  गरी िवचाराधीन रहेकोसमेत 
देिखने ।

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा १८  
को उपदफा ३ मा मआु�जा िवतरणको स�ब�धमा 
उजरुी परमेा तेरो मेरो वा हक भोगस�ब�धी बाहेक 
अ�य िवषयको भए नेपाल सरकार, गहृ म��ालयले 
साधारणतया १५ िदनिभ� िकनारा लगाउनपुन� छ । 
तर �य�तो उजरुी तेरो मेरो वा हक भोगस�ब�धी भएमा 
�यसउपर कुनै कारबाही नगरी अदालतको अि�तम 
िनण�यबाट हकदैया कायम गरी आउने �यि�लाई यस 

ऐनबमोिजम पाउने मआु�जा िदइने छ भनी मआु�जा 
धरौट रहने काया�लयको नामसमेत उ�लेख गरी 
स�बि�धत �यि�लाई सूचना िदनपुछ�  भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को उपरो� 
�यव�थालाई हेदा� मआु�जा िवतरणको लािग सूचना 
�कािशत गदा� हकभोगको स�ब�धमा िववाद भई 
तेरो मेरो ��न उठेमा कुनै िनण�य नगरी अदालतबाट 
अि�तम िनण�य भएपिछ मा� मआु�जा िदनपुन� छ 
मआु�जाबापतको रकम धरौटमा रा�न ु पद�छ भनी 
उ�लेख भएको ।

िनवेदकह�समेतको हक ला�ने िक.नं. १०५ 
ज�गा िनजह�का पित तथा िपता सरुशेमान म�लले 
आ�नो बिहनी िवजयल�मी म�ललाई िब�� गरकेो 
र उ� ज�गा िव�तु् �ािधकरणको अिध�हणमा परी 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अनसुार मआु�जाको दाबीको 
लािग सूचना �कािशत भएकोमा उि�लिखत िक�ाको 
मआु�जा �ाि�को लािग िवजयल�मी म�ल �े�ले 
िमित २०७४।११।१३ मा िनवेदन िदएप�चात् िमित 
२०७४।१२।२ मा अशं चलन, जालसाजी म�ुाह� परी 
उ� म�ुाह� िवचाराधीन अव�थामा रहेको देिख�छ । 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा १८(३) मा तेरोमेरो 
हक भोगस�ब�धी िववाद रहेको घर ज�गाको स�ब�धमा 
�य�तो स�पि�को मआु�जा रकम धरौटमा राखी तेरो 
मेरो हक भोगस�ब�धी िववादको अदालतबाट हक 
कायम गरी �याउने �यि�लाई मआु�जा रकम िदने 
�यव�था रहेको ।

िक.नं. १०५ को ज�गा नेपाल िव�तु् 
�ािधकरणले �सारण लाइन िव�तारका लािग 
अिध�हण गरकेो देिख�छ । अिध�हण ग�रएको भनेको 
िक.नं १०५ को ज�गा सािबकमा यी िनवेदकह�को 
पित / िपता सरुशेमान म�लको नाममा रहेकोमा िनजले 
िवप�ीम�येक� िवजयाल�मी म�लका नाउमँा हक 
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ह�ता�तरण गदा�  िनवेदकह�ले म�जरुी / �वीकृित 
सहमित िदएको नदेिखएको एवं िनवेदकह�ले आ�ना 
पित / िपताउपर अंश तथा िवप�ी िवजयाल�मी 
म�लसमेतउपर िलखत बदर एवं जालसाजीसमेतको 
म�ुा दायर गरी िवचाराधीन रहेको देिख�छ । उ� 
िक.नं. १०५ को ज�गामा आ�नोसमेत अंश हक 
ला�नेसमेतका दाबी िलएको र िलखत बदर म�ुासमेत 
िवचाराधीनसमेत रहेको देिखन आएकोले नेपाल 
िव�तु् �ािधकरणको उ� िववािदत ज�गामा सब 
�टेशन िनमा�णका लािग मआु�जा िवतरण भई गएमा 
पिछ िनवेदकह�ले अंश पाउने अव�था वा जालसाजी 
ठहरकेो अव�थामा सो �ितपूित� रकम िलनको लािग 
यी िनवेदकले पनु: कानूनी �ि�या अपनाउनपुन� दिेखन 
आउने ।

िववािदत िक.नं. १०५ को ज�गा रो�का 
स�ब�धमा काठमाड� िज�ला, अदालतबाट िमित 
२०७५।३।१७ मा भएको आदेश र उ� आदेशलाई सदर 
गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।४।२० 
मा भएको आदेश िमलेको देिखन नआएकोले काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७५।३।१७ गते मआु�जा 
स�ब�धमा गरकेो आदेशलाई सदर गन� गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट भएको िमित २०७५।४।२० को 
आदेश उ��ेषणको आदेशबाट बदर ग�रिदएको छ । 
िववािदत काठमाड� िज�ला, ल�सीफेदी गा.िव.स. 
वडा नं. ४घ को िक.नं. १०५ �े�फल ३-०-०-० 
(तीन रोपनी) ज�गाको मआु�जा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा चलेको अशं म�ुा (०७४-CP-३२५१) 
र जालसाजी (०७४-PC-३९३४) म�ुाको अि�तम 
टुङ्गो नलागेस�म ४ ख�डको ३ ख�ड मआु�जा 
रकम भ�ुानी निदई यथाि�थितमा धरौटमा रा�न ु
भनी िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, बबरमहल, 
काठमाड�, नेपाल िव�त्ु �ािधकरण ल�सीफेदी तथा 

चागँनुारायण सब-�टेशन िनमा�ण आयोजना र नेपाल 
सरकार उजा� िवकास म��ालय िसंहदरबारको नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः नर�े�बहादरु बढुा 
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७६ साल माघ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

एक �यायाधीशको इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०७४-WO-००२७, 
उ��ेषण / परमादेश, िशवबहादुर िव� िव. उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलाससमेत 

िनवेदनमा ब�डा छु�याउने कारबाही 
�थिगतको माग गरकेामा यी िनवेदकसमेतउपर 
िवप�ीम�येका मोहनबहादरु िव�ले अंश म�ुा दायर 
गरी ३ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर भएको फैसला 
अि�तम भई बसेको र सोबमोिजम ब�डा छु�याई पाउ ँ
भनी िनवेदन परकेो अव�था र यी िनवेदकले पिहले 
भएको अशं म�ुाको सनुवुाइमा आ�नो संल�नता 
नरहेबाट �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत भए 
ग�रएका फैसला बदरको माग गरी फैसला बदर र 
जालसाजीलगायतका म�ुा दता� भएको उ� म�ुा 
िकनारा नभएस�म फैसला काया��वयनको काय� �थिगत 
माग गरकेामा िनवेदकलाई आ�नो हक प�ुनेस�मको 
स�पि� अ.बं.१७१(क) ले फैसला बदर म�ुाबाट 
रो�का रा�न स�ने �भावकारी उपचारको �यव�था 
रहेको देिखने ।

अंश म�ुाबाट िनवेदकको हक हनन् भएको 
छ, छैन यस िवषयमा समेत दायर भएका फैसला 
बदर म�ुाको  औिच�यमा गई िज�ला अदालतले 
�याय र िववेकको आधारमा कानूनस�मत तवरबाट 
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िन�पण गन� स�ने नै देिखएकोमा �रट �े�मा �वेश 
गरी भइरहेको फैसलालाई �भाव पान� गरी फैसला 
काया��वयनलाई रो�ने आशयबाट आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा कारण देखाउ आदशे जारी गन� र िलिखत 
जवाफ मािगरहन ुपरने । त�लो अदालतमा िवचाराधीन 
िवषयमा मािथ�लो अदालतबाट �भाव पान� निम�ने 
ह�दँा �भावकारी उपचारको बाटो त�लो अदालतमा 
नै रहेको देिखदँा फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
भएका आदेशमा कारण देखाउ आदशे जारी गरी 
िलिखत जवाफ माग गन� िमलेन ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत :  ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल �ावण १२ गते रोज ५ शभुम् ।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी, ०७४-WO-
०९७४, उ��ेषण / परमादशे, स�रता घत� मगर िव. 
उ�च अदालत त�ुसीपरु, नेपालग�ज इजलाससमेत

िनवेदनमा रहेको म�ुय माग दाबी भनेको 
नाबालक छोरा छोरीको अंश हक सरं�ण ग�रपाउ ँभ�ने 
रहेको र िवप�ी लोकबहादरु ऐडीले ऋणी भई ग�रिदएको 
�ि�ब�धकको िलखत नाबालक छोरा छोरीको 
जायज�म ह�नभु�दा अगािड नै गरी िदएको देिख�छ । यी 
�रट िनवेदकह�ले उ� �ि�ब�धक िलखतलाई बदर 
गराउने उ�े�यले सािधकार िनकायमा उजरु गरकेो 
पिन देिखदैँन साथै ��ततु �रट िनवेदनमा समेत उ� 
�ि�ब�धक िलखतलाई अ�यथा हो भनी भनेकोसमेत 
पाइदँैन । यसरी नाबालक �रट िनवेदकह�को जायज�म 
ह�नभु�दा अगािड िनजह�का िपताले ऋण �व�प 
िलएको रकमबापत कानूनबमोिजम गरी िदएको घर 
ज�गाको �ि�ब�धक िलखतलाई अ�यथा भ�न िम�ने 
अव�था नरहने ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ र मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको २६ नं. ले नाबालकको हक संर�ण 
गरकेो कुरामा िववाद नरहे पिन ��ततु िनवेदनमा 
उ� ऐनका कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने देिखन 
आएन । स�ु िज�ला अदालतले फैसला काया��वयन 
�ि�यालाई अि�तम अव�थामा प�ुयाइसकेको देिखदँा 
�रट �े�बाट �वेश गरी हेनु�पन� देिखन नआएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ�वरमिण ओझा 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७५ साल  असार २१ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े, ०७४-WO-
०१८२, उ��ेषण, बुि�बहादुर गु�ङ िव. िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�समेत

िनवेदकसमेतलाई �ितवादी बनाई ०७३-
CR-१११८ को ठगी म�ुा दता� भएको भ�ने त�य 
िनवेदन बेहोराबाट नै दिेखएको छ । ठगी म�ुा नेपाल 
सरकार वादी भई च�ने अनसूुची १ अ�तग�तको 
म�ुा देिखएको छ । य�तो म�ुामा �हरीबाट 
अनसु�धान ह�ने य�तो म�ुा च�ने नच�ने िनण�य गन� 
अिधकार महा�यायािधव�ालाई ह�ने र यो अिधकार 
��यायोजनसमेत ह�न स�ने संवैधािनक �यव�था 
रहेको छ । कानूनले अिधकार पाएको रा�यको अपराध 
अनसु�धान गन� िनकायबाट अपराधको अनसु�धान 
भई संवैधािनक �यव�थाबमोिजम अिभयोगप� दायर 
भई अदालतको साधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
िवचाराधीन रहेको िवषयमा असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त �रट �े�बाट हेन�समेत िम�ने नदिेखने ।

साधारण अिधकार �े�अ�तग�त िवचाराधीन 
िवषयमा अदालतबाट �वत��, िन�प� �पमा 
�माणको मू�याङ्कन र िव�ेषण गरी िनवेदकले कसरु 
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गर े नगरकेो िवषयमा िनण�य ह�ने नै ह�दँा य�तो स�य 
त�यको परी�ण गन� �याियक प�ितलाई असर र �भाव 
पन� गरी असाधारण अिधकार �े�बाट हेन� �यायोिचत 
र तक�  परक ह�ने पिन देिखदँनै । साथै आफू िव�� 
दायर भएको म�ुामा �ितर�ा गन� पाउने संवैधािनक 
��याभूितसमेत िनवेदकलाई रहे भएकै देिखने ।

ठगी म�ुा दायर भएको कारणले िनवेदकको 
के-क�तो संवैधािनक हक अिधकारमा आघात परकेो 
हो सोको �प� र त�यपरक �पमा �प� पान� नसकेको 
अव�थामा हक अिधकारमा आघात परकेो होला भनी 
अदालतले अनमुान गन�समेत िम�ने नदेिखने । 

िनवेदकसमेत उपर काठमाड� िज�ला 
अदालतमा ठगी म�ुाको अिभयोगप� िमित 
२०७३।११।१५ मा दायर भएको छ । िनवेदक िमित 
२०७४।०५।२७ मा अदालतमा उपि�थत भई उ� 
म�ुामा बयान भई िनजसगँ �.१० हजार धरौटी 
माग गन� गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।०५।२७ मा आदशे भएकोसमेत िमिसल 
संल�न कागजातह�बाट देिखने । 

िनवेदक िव�� अदालतको साधारण 
अिधकार �े�अ�तग�तको ठगी म�ुा दायर भई सो 
म�ुामा िनवेदक �वय ंअदालतमा उपि�थत भई बयान 
तथा थनुछेकसमेतको आदेश भइसकेको र पपु��को 
लािग धरौटीमा तारेखमा बसेको देिखन आयो । यस 
अव�थामा आफूउपर अिभयोग दायर गन� गरकेो िनण�य 
बदर ग�रपाउ ँ भनी परकेो ��ततु �रट िनवेदनको 
औिच�यसमेत रहेको नदेिखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारणबाट 
िज�ला अदालतमा दता� भई दायर भएको अिभयोग 
प�लगायतका िनण�यह� असाधारण अिधकार �े�को 
�योग गरी बदर गन� �यायोिचत र तक� सङ्गतसमेत 
नदिेखई ��ततु �रटको औिच�यसमेत रहेको 
नदिेखदँा ��ततु म�ुामा िलिखत जवाफ मगाइरहनपुन� 
अव�थासमेत देिखन आएन । ��तुत �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभुम् ।


