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स�पादनस�पादन  तथा तथा �काशन�काशन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिजमु�य रिज��ा��ार �ी र �ी राजन�साद भ�राईराजन�साद भ�राई              --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ामहा�यायािधव�ाको काया�लयको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिजरिज��ा��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायर �ी मह�े�नाथ उपा�याय              --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�साद सापको�ा.डा.तारा�साद सापकोटाटा,,  िडनिडन,,  ि�भुि�भुवन िव�िव�ालयवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद ब�यालराम�साद ब�याल  

स�पादन स�पादन ::  �ी राम�साद पौडेल�ी राम�साद पौडेल  
  

स�पादनस�पादन  तथा �काशनतथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालिनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीसवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  

िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  
िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर �ेसिसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय��यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
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नपेाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदिेख 

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 बुलेिटन, २०७...,  ... .... – १ वा २, पृ� .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७५, जेठ – १, पृ� १ 

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला खो�नहुोस ् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
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संयु� इजलास १ - ८ 

१.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. िलला 

भ�डारी 

२.  कत��य �यान 
उिम�ला काक� (डागँी) िव. 

नेपाल सरकार 

३.  
लाग ुऔषध 

�ाउन सगुर / 

बिु�निफ� न 

नेपाल सरकार िव. कुलबहादरु 

िव.क. 

४.  

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

िदलमान �धान िव. नेपाल 

सरकार 

५.  उ��ेषण 
टेकनाथ अचाय�समेत िव. 

नेपाल सरकारसमेत 

६.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

तारादवेी िगरी िव. पनुरावेदन 

अदालत तु�सीपरु, दाङ्समेत 

७.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. जंगवीर 

बढुा 

८.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

जयकृ�ण शमा� िव. सं�कृित 

पय�टन तथा नाग�रक 

उड्डयन म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

९.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

अमरनारायण माली िव. 

नेपाल सरकारसमेत 

१०.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. मीनबहादरु 

िव.क. 

इजलास न.ं १ ८ - १० 

११.  

सरकारी छाप 

द�तखत 

िकत� गरी 

ठगी गरकेो 

नेपाल सरकार िव. बलराम 

�रजालसमेत 

१२.  

अवैध 

भारतीय 

नोटह�को 

कारोबार 

गरकेो 

नेपाल सरकार िव. िकसन 

िसंह धामी 

१३.  िनषेधा�ा 

पाव�ती भ�डारी िव. व�ड� 

मच��ट ब�िकङ्ग फाईना�स 

िलिमटेड, पतुलीसडक 

१४.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. सािब�ा 

माया बोहरा 

इजलास न.ं २ ११ - १६ 

१५.  लाग ुऔषध 
(गाजँा) 

दउेनाथ महतो िव. नेपाल 

सरकार 

१६.  उ��ेषण / 
परमादशे 

�ितभा �े� िव. िडलबहादरु 

िधतालसमेत 

१७.  उ��ेषण 
�ी�साद पि�डत िव. िश�ा 

म��ालय, िसंहदरबारसमेत  

१८.  
कत��य �यान 
र िव�फोटक 

पदाथ� 

नेपाल सरकार िव. सरुशे राय 

यादव 
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१९.  चोरी 
(मोटरसाइकल) 

नेपाल सरकार िव. 

िवकासकुमार साहसमेत 

२०.  

करारको 
यथावत् 

प�रपालना 
ग�रपाउँ 

�ेमशोभा तुलाधर िव. महशे 

महज�न 

२१.  
वैदिेशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. टेकबहादरु 

ग�ुङसमेत 

इजलास न.ं ३ १६ - १८ 

२२.  उ��ेषण 

सिमरकुमार अिधकारी िव. 

लोक सेवा आयोग, के��ीय 

काया�लय, अनामनगर 

काठमाड�समेत 

२३.  अशं िदलाई 
पाऊँ 

कमल�साद पौडेलसमेत िव. 

शारदादवेी पौडेल 

इजलास न.ं ४ १८ - २३ 

२४.  
मानव 

बेचिबखन र 
ओसारपसार 

अ�छेलाला गोसाई िव. नेपाल 

सरकार 

२५.  

झ�ुा िववरण 
पेस गरी 
िवदशेीले 
नेपाली 

नाग�रकता 
िलएको भ�ने 

नवराज सेन िव. नेपाल 

सरकार 

२६.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

रोिहतराज साह िव. ि�भवुन 

िव�िव�ालय, िकित�परु 

काठमाड�समेत 

२७.  उ��ेषण 

बाबिुसंह सरदार िव. 

िनजामती िकताबखाना, 

ह�रहरभवन लिलतपरुसमेत  

२८.  उ��ेषण 

शिशका�त अ�वाल िव. �म 

अदालत, अनामनगर 

काठमाड�समेत  

२९.  उ��ेषण 

मानकुमारी सनुारसमेत िव. 

पनुरावेदन अदालत, 

मह�े�नगरसमेत  

३०.  उ��ेषण 
जगन राउत िव. जगदवे राउत 

अिहरसमेत 

इजलास न.ं ५ २३ 

३१.  
वैदिेशक 

रोजगार कसरु 

नेपाल सरकार िव. टेकबहादरु 

फगामी पनु 

इजलास न.ं ६ २३ - २७ 

३२.  कत��य �यान नेपाल सरकार िव. राम ुराना 

३३.  जबरज�ती 
चोरी 

नेपाल सरकार िव. रामबाबु 

खनखवास 

३४.  कत��य �यान 
िम�ीलाल राउत यादव िव. 

नेपाल सरकार 

३५.  कत��य �यान 
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सयुंक्त इजलास

१
स.प्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री जगदरीश 
शमामा पौडेल, ०७१-RC-०१५७, ०७२-CR-
१३९९, कत्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. वलला 
भण्ारी, वलला भण्ारी वि. नेपाल सरकार 

टकिानी जाहेरी दरखासत, घिनास्थल त्था 
लास प्रकृटत म्ुचलुका, Autopsy Report, बरामदी 
म्ुचलुका र प्रटतर्ादीको अदालतमा भएको साटबती 
ब्यानसमेतका प्रमाणबाि प्रटतर्ादीको कत्तव्यबाि 
नै मतृकको मतृ्य ु भएको तथ्य पटुटि भइरहेको 
पररटस्थटतजन्य प्रमाणलाई प्रटतर्ादीले अन्य्था 
प्रमाटणत गन्त नसकेको अर्स्थामा मतृकले घािँीमा 
लगाएको माला प्रटतर्ादीले समातेको र ततकाल 
प्रटतरक्ा गनने प्र्यास गदा्तको कारणबाि मतृ्य ुहुन गएको 
भनने प्रटतर्ादीको पनुरारे्दन टजटकर तक्त सङ्गत 
दटेखन आएन । प्रटतर्ादी र मतृकबी्च पटहलेदटेख नै 
र्ादटर्र्ाद भइरहने गरकेो कुरा सर््यम् प्रटतर्ादीको 
साटबती ब्यान एर्म् जाहेरर्ालीको मौकाको कागज 
एर्म् बकपत्रबाि समेत पटुटि भइरहेको, र्ारदात सम्य 
र स्थलमा ्यी प्रटतर्ादी र मतृकबी्च झैझगडासमेत 
हुनलेु र्ारदातको तथ्य ्थप पटुटि हुन आएको र शर् 
परीक्ण गनने ट्चटकतसकको शर् परीक्ण प्रटतरे्दन र 
बकपत्रसमेतबाि मतृकको मतृ्य ुबलपूर््तक श्ास ्थटुनदँा 
भएको भनी प्रमाटणत भएकोले प्रटतर्ादीको कत्तव्यबाि 
नै मतृकको मतृ्य ुभएको भनने दटेखन आउने । 

मतृक श्ीमान् र ्यी प्रटतर्ादी श्ीमतीबी्च 
भनाभन र हात हालहालको टस्थटतमा मतृक पटतको 
नामलोको डोरीले घािँीमा ट्थट्चन पगुी मतृ्य ु भएको 
दटेखदँा ज्यानसमबन्ी महलको १३(३) नं. बमोटजम 
सर््तसर्सटहत जनमकैद गनने गरी सजा्य गदा्त ्चकवो पनने 
दटेखदँा टनज प्रटतर्ादीमा मतृकलाई मानु्तपननेसममको 

पूर््तररसइर्ी नभएको, मारौं भनने मनसा्य नदटेखएको, 
मानने कुनै ्योजना, त्यारीसमेत नभएको र र्ारदात 
घि्दाको अर्स्थासमेतलाई टर््चार गदा्त टनजलाई 
सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य गदा्त ्चकवो पनने भई 
टनज प्रटतर्ादीलाई १०(दश) र्र्त कैद गदा्त उट्चत हुने 
दटेखई सरुू प्यठुान टजलला अदालतबाि १० (दश) र्र्त 
कैदको सजा्य हुन अ.ब.ं १८८ नं. बमोटजम लगाएको 
रा्यलाई पनुरारे्दन अदालत, तलुसीपरुले पटन सदर 
गरकेो रा्यलाई अन्य्था गरररहन नपनने । 

अतः माट्थ टर्रे्ट्चत तथ्य र प्रमाणका 
आ्ारमा पनुरारे्दक प्रटतर्ादी टलला भणडारीलाई 
मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १३(३) नं. 
बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैद हुने ठहर गरी अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोटजम १०(दश) र्र्त कैद सजा्य हुने 
रा्यसटहतको प्यठुान टजलला अदालतबाि भएको 
फैसलालाई सदर गरी पनुरारे्दन अदालत, तलुसीपरु 
दाङबाि टमटत २०७१।७।१० मा भएको फैसला 
टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।  
इजलास अट्कृत: ठटगनद्र कटे्ल
कमप्यिुर: टर्केश गरुागाई
इटत सरं्त् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभुम् । 

२
स.प्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री जगदरीश 
शमामा पौडेल, ०७२-CR-११२०, कत्तव्य ज्यान, 
उव म्िला काककी (्ाँगी) वि. नेपाल सरकार 

मानटसक रोगको प्रकृटत के कसतो हो र सोको 
गामभी्य्ततासमेतको टर्र्यमा मेटडकल बोड्तबाि रा्य माग 
गररएकोमा “टनज उटम्तला काककी डागँी टबगत ५ मटहना 
्यता Dissociative  Disorder (सामान्य भारामा 
Hysteria भनेर बटुझने एक प्रकारको समस्या) भनने 
रोगबाि ग्रटसत भएको दटेखएको र टबगत ५ र्र्तअटघ 
पटन ्यसै प्रकारको रोग लागी अन्यत्र उप्चार गरकेो 
दटेखएको बेहोरा जानकारी गराउछँौ ँ। ्यसतो अर्स्थामा 
कडा मानटसक रोग (साइकोटसस र्ा बहुलाएको 
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अर्स्था) अनसुार नभएको दटेखएकोले र्ारदात हुदँाको 
बखत टनज टबरामीले आफूले गरकेो कामको प्रकृटत 
्थाहा नपाउने गरी बहुलाएको र्ा मगज टबटग्रएको हो 
होइन ्यटकन सा्थ भनन नसटकने बेहोरासमेत जानकारी 
गराउछँौं” भननेसमेत बेहोराको मानटसक असपताल 
लगनखेलका टर्शेरज्ञहरूको बोड्तको रा्यप्रटतरे्दन 
टमटत २०७१।६।८ को पत्रसा्थ प्राप्त भएको र टनज 
प्रटतर्ादी ५ र्र्तअटघ पटन टर्.पी. कोइराला सर्ासथ्य 
टर्ज्ञान प्रटतष्ान, ्रानमा मानटसक रोगको उप्चार 
गराएको भनने टमटसल सलंगन कागज प्रमाणबाि 
दटेखने ।

प्रटतर्ादी र्ारदात हुदँाका अर्स्थामा 
मानटसक अर्स्था पूण्तरूपले बेटठक भएको भए 
र्ारदातपटछ आफनो कपडासमेत टलई घरबाि भागी 
माइतमा गई बसन सकने अर्स्था नहुने हुने ट्थ्यो । 
आफूलाई सासू हजरुआमाले गालीगलौज गरकेो कारण 
सतेुको ठाउबँाि उठाई कौसीबाि ्केली टदएको भनने 
प्रटतर्ादीको ब्यान बेहोरा भएबाि भनाइ र गराइमा 
एकरूपता नदटेखए तापटन प्रटतर्ादीको सर्ासथ्य जा्ँच 
प्रटतरे्दनबाि ्यी प्रटतर्ादी Dissociative Disorder 
बाि ग्रटसत भएको भनने टर्शेरज्ञ बोड्तको प्रटतरे्दन 
टमटसल सलंगन रहेको र आफूले गरकेो कामको प्रकृटत 
र पररणाम पिककै ्थाहा जानकारी हुनसकने हो र्ा 
होइन ? भनने ्यटकन भनन नसटकने उललेख गररएको 
अर्स्थामा सरुू टजलला अदालतले ्यी प्रटतर्ादीलाई 
मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ीको महलको १ र १३(३) 
नं. को कसरु का्यम गरी ऐ. १३(३) नं. अनसुार 
सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य ठहर गरी मतृकलाई 
पनुरारे्दक प्रटतर्ादीले मानु्त  पननेसममको पूर््तररसइर्ी 
नभएको‚ मारौं भनने मनसा्य नदटेखएको‚ मानने ्योजना 
त्यारीसमेत नभएको‚ प्रटतर्ादी मानटसक रोगी हुन् भनने 
दटेखएको, टनजको आ्चरण र व्यर्हार र र्ारदातको 
प्रकृटत र अर्स्थालाई मध्यनजर गदा्त सर््तसर्सटहत 
जनमकैदको सजा्य गदा्त ्चकवो पनने दटेखदँा टनज 

प्रटतर्ादी उटम्तला काककीलाई मलुकुी ऐन, अ.ब.ं१८८ 
नं. बमोटजम ५ र्र्त कैद सजा्यको रा्य प्रसतार् गरी 
सखंरु्ासभा टजलला अदालतले टमटत २०७१।१०।२१ 
मा गरको इनसाफलाई पनुरारे्दन अदालत, ्नकुिाले 
पटन सदर गरकेो रा्यलाई ्यस अदालतबाि अन्य्था 
गरररहन नपनने ।
 अतः माट्थ टर्रे्ट्चत तथ्य र प्रमाणका 
आ्ारमा पनुरारे्दक प्रटतर्ादी उटम्तला काककी (डागँी) 
लाई मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १३(३) 
नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैद हुने ठहर गरी 
अ.ब.ं १८८ नं. अनसुार ५ र्र्त कैद सजा्य गनने गरी 
सखंरु्ासभा टजलला अदालतबाि भएको फैसलालाई 
सदर गरी पनुरारे्दन अदालत, ्नकुिाबाि टमटत 
२०७२।४।२० मा भएको फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर 
हुने । 
इजलास अट्कृतः ठटगनद्र कटे्ल
कमप्यिुर: रामशरण टतटमटलसना
इटत सरं्त् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभुम् ।   

३
स.का.म.ुप्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री 
जगदरीश शमामा पौडेल, ०७०-CR-११८४, लाग ु
और् ब्ाउन सगुर / बटुप्रनटफ्त न, नेपाल सरकार वि. 
कुलबहादुर वि.क.

प्रटतर्ादी कुलबहादरु टर्.क. सरुूमा पक्ाउमा 
नपरी टमटत २०६८।९।२२ मा अदालतबाि जारी 
भएको र्ारणेि म्यादमा हाटजर भई गरकेो ब्यान बेहोरा 
हेदा्त  मैले ६/७ र्र्तअटघ लाग ुऔर् ब्ाउन सगुर टि.टड. 
जेटसकसमेतका लाग ु और् सेर्न गद्थने । त्यसपटछ 
२०६२ सालबाि मलाई एड्स रोगले समातेको हुदँा 
त्यस रोगको पोखरा मालेपािनको नौलो घमुतीमा 
बसेर उप्चार गराएको छु । हाल लाग ुऔर्को सेर्न 
टबक्ी टर्तरण केही गटद्तन । मैले राजेश ठाकुरसमेतलाई 
ट्चटनदन । मैले टनजसगँ लाग ु और् मगाएको पटन 
होइन । टकन मेरो नाम टलए ्थाहा छैन । मैले अटभ्योग 
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दाबीबाि सफाई पाउन ु पद्तछ भनी ब्यान गरकेो 
दटेखनछ । प्रटतर्ादी कुलबहादरुलाई अनसुन्ानका 
क्ममा प्रकाउ गरी ततकालै ती तथ्यको खोजी गररएको 
अर्स्था पटन दटेखदँनै । प्रटतर्ादीमध्ेयकी फातमा 
खातनुको ब्यान बेहोराबाि पटन कुलबहादरु टर्.क. लाग ु
और्को कारोबारमा सलंगन भएको भनने नदटेखने ।

प्रटतर्ादी राजेश ठाकुरको ब्यानमा लाग ु
और् ल्याइटदन ु भनेकोबाहेक अरू कुनै प्रमाणबाि 
्यी कुलबहादरु टर्.क. पटन उक्त लाग ु और्को 
खररद टबक्ी ओसारपसार का्य्तमा सलंगन रहेको भनने 
दटेखदँनै । अदालतको म्यादमा हाटजर भई ब्यान 
गदा्त प्रटतर्ादी कुलबहादरुले आफू सेर्नकता्त मात्र हु ँ
भनी सर्ीकार गरकेा छन् । लाग ुपदा्थ्तको दवु्य्तसनीका 
कारण एड्स रोग लागी हाल उप्चारमा रहेको छु भनी 
गरकेो ब्यान बेहोरालाई अन्य्था भननपुनने अर्स्था पटन 
दटेखदँनै । टनज कुलबहादरु टर्.क.ले सेर्नकता्त हु ँभनी 
सर्ीकार गरकेो भनाईलाई नै आ्ार टर्श्ास मानी लाग ु
और् सेर्नको कसरुतफ्त  मात्र सजा्य भएको अर्स्था 
छ । टनजको हकमा लाग ुऔर्को कारोबारमा सगंटठत 
तर्रबाि सलंगन भएको भनने तथ्यलाई र्सतटुनष् ढंगले 
अनसुन्ान का्य्त गरी तथ्य पटुटि गन्त सकनपुननेमा सो 
गन्तसकेको समेत नदटेखने । 

अतः माट्थ टर्शे्रण गररएका आ्ार, कारण 
र प्रमाणसमेतबाि प्रटतर्ादीद्व्य राजेश ठाकुर र महुन 
खातनुलाई लाग ुऔर् टन्यनत्रण ऐन,२०३३ को दफा 
१४छ(२) बमोटजम जनही १० र्र्त कैद र एक लाख 
जररर्ाना गरकेो फैसला र अका्त प्रटतर्ादी कुलबहादरु 
टर्.क.सगँ कुनै लाग ु और् बरामद नभएको, टनज 
प्रटतर्ादीको अनसुन्ानको पोलबाहेक अन्य प्रमाणबाि 
लाग ु और् कारोबारमा सलंगन रहेको, कसरु गरकेो 
पटुटि हुन नसकी अदालतमा लाग ुऔर् सेर्नकता्त हु ँ
भनी सर्ीकार गरकेो अर्स्थामा सेर्नको कसरु ठहर 
गरी ऐ.ऐनको दफा १४(१)(ङ) बमोटजम सजा्य गरकेो 
सरुू कासकी टजलला अदालतको फैसलालाई सदर 

गनने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, पोखराको टमटत 
२०७०।५।२ को फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।           
इजलास अट्कृत:  रामप्रसाद बस्याल
कमप्यिुर:  रामशरण टतटमटलसना
इटत सरं्त् २०७३ साल असार ७ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.का.म.ुप्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री 
जगदरीश शमामा पौडेल, ०६८-CR-०२९०, मानर् 
बे्चटबखन त्था ओसारपसार, वदल्ान प्रधान वि. 
नेपाल सरकार

प्रटतर्ादी टदलमान प्र्ान अदालतसमक्को 
ब्यानमा आरोटपत कसरुमा ईनकार रही ब्यान गरकेो 
दटेखए पटन भानजी कामको खोजीमा टहडेँको र मलाई 
सह्योग गनु्तहोस ् भनेकोले मैले हुनछ भनी कहा ँ जाने 
भनदा इलाम जाने भनी हामी टबवल्यािेँ आई सो रात 
त्यही ँ बसी भोटलपलि टमटत २०६६।३।१६ गते 
टनजको सा्थ लागी माइमझरु्ा हुदँ ै भारतको ररमबीक 
भनने ठाउमँा पगुी त्यहाबँाि टसटककमको बोजेक पगुी 
आर.टि.ओ. भनने काककीको घरमा बसेको कुरालाई 
पूण्तत्या सर्ीकार ै गरकेो दटेखन आएकोले टनजको 
अट्कारप्राप्त अट्कारीसमक् भएको ब्यान र जाहेरी 
दरखासतसमेत समट्थ्तत भएको दटेखनछ । प्रटतर्ादीले 
बेचने टन्यतले लगी बे्ेचको होइन, काममा लगाई टदएको 
मातै्र हो भनी अदालतमा भएको ब्यानमा उललेख 
गर े तापटन सोको पट्ुि्याईको लाटग र्सतटुनष् प्रमाण 
गजुान्तसकेको नदटेखने । 

प्रटतर्ादी टदलमान प्र्ानले सपनालाई 
भारतको टसटककम लगी भा.रू. ४०,०००।– मा 
टबक्ी गरी भा.रू. २,०००।– बैना टलई नेपाल आएको 
सम्यमा पक्ाउ परकेो हो । टनजबाि भा.रू. २,०००।–
समेत बरामद भएको छ । टनजलाई हदसैममको सजा्य 
गरी उट्चत क्टतपूटत्तसमेत टदलाई पाउ ँ भननेसमेत 
बेहोराको नरकुमार शे्ष्, ्यरु्राज शे्ष्, प्रकाश 
शे्ष्समेतको एकै टमलानको बकपत्र गरकेो दटेखनछ 
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भने भानजीलाई टसटककममा भा.रू. ४०,०००।– मा 
बे्ची भा.रू. २,०००।– बैना टलई गएको बेला नेपालमा 
पक्ाउ परछे । टनजलाई कानूनबमोटजम हदसैममको 
सजा्य होस ्भननेसमेत बेहोराको ्चमफा प्र्ानसमेतले 
गरकेो बकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ले 
प्रमाणमा टलन टमलने नै दटेखनछ । त्यसैगरी प्रटतर्ादी 
टदलमान प्र्ानले आफूउपरको अटभ्योग खटणडत हुने 
टकटसमबाि कुनै साक्ी प्रमाणसमेत पेस गन्तसकेको 
अर्स्थासमेत नदटेखदँा टनज प्रटतर्ादी टदलमान 
प्र्ानले आरोटपत कसरु गरकैे दटेखन आउने ।

प्रटतर्ादी टदलमान प्र्ानलाई लागेको 
जबरजसती करणीको अटभ्योगका समबन्मा टर््चार 
गदा्त टनज प्रटतर्ादीले टमटत २०६६।३।१५ गते फोन 
गरी मेरो सटि्त टफकेि र नानीको कपडा टलनको लाटग 
भनी माईखोलाटस्थत राजदरु्ालीमा बोलाई पीटडत 
त्यहा ँ पगुनासा्थ पीटडतको मोबाइल खोसी सफुोकस 
नाम टर्रादी दखेाई म जहा ँ जानछु त ँ त्यही ँ जानपुछ्त  
नत्र तलँाई ्यही टर्रादी खर्ाएर माररटदनछु भनी डर 
दखेाई जबरजसती टसनदरुपोते लगाई टदई कसैले 
सो्ेमा हामी श्ीमान् श्ीमती भनन ुनभने ्चपुपीले घो्ची 
मारी टदनछु भनी सो टदन टबबल्यािे बजारमा राखी 
भोटलपलि ऐ. १६ गते पशपुटतनगर लगी २ टदन त्यही 
राखी भारतको टमररकको दु् े भनने ठाउमँा लगी १ 
टदन त्यही ँ राखी ऐ. १९ गते ररटमक भनने ठाउमँा २ 
टदन राखेको र डर ्मकी दखेाई ्यौन शोरणसमेत गरी 
दरे्ी उठाएर लगाई टदनछु भनी ्मकी टदनेजसता का्य्त 
गरकेो ्चरम ्यातना टदने त्था ्योटनमा समेत ्चरुोिले 
पोटलटदने गरकेो त्था दाज ु र नेपाल प्रहरीसमेतको 
सह्योगमा घर आउन सफल भनने पीटडतको जाहेरी 
बेहोरा दटेखनछ भने टनज पीटडतको अदालतसमक् 
भएको पीटडतको प्रमाटणत ब्यान बेहोराबाि समेत 
उक्त कुरा समट्थ्तत भएको दटेखइरहेको अर्स्थामा 
प्रटतर्ादीको अदालतसमक् भएको इनकारी ब्यान मातै्र 
टनजले सफाई पाउने आ्ार बनन सकदनै । पीटडतलाई 

सा्थमै लगेको कुरालाई अन्य्था भनन सकेका 
छैनन् । आफनो सा्थमा टर्टभनन डर ्ाक्मकी 
टदई टबक्ी गनने नै उदे्श्य राखी टर्र्ाहको नािक र्ची 
टबक्ीसमेत गनने उदे्श्य राखेर डर ्ाक र ्मकी टदई 
करणी गरकेो रहेनछ भनी मानन सटकने प्या्तप्त आ्ार 
नदटेखने ।

तस्थ्त माट्थ टर्शे्रण गररएका आ्ार 
कारण र प्रमाणसमेतबाि ्यी प्रटतर्ादी टदलमान 
प्र्ानलाई अटभ्योग दाबीअनसुार मानर् बे्चटबखन 
त्था ओसारपसार (टन्यनत्रण) ऐन, २०६४ को दफा 
३, मलुकुी ऐन, जबरजसती करणीको महलको १ नं. 
त्था हाडनाता करणीको महलको २(२) बमोटजमको 
कसरु गरकेो ठहर्याई १५(१)(क) बमोटजम २० र्र्त 
कैद र २ लाख जररर्ाना र सो जररर्ानाको सोही 
ऐनको दफा १५(४) बमोटजम ्थप १० प्रटतशत सजा्य 
हुने र प्रटतर्ादीबाि पीटडतलाई सोही ऐनको दफा १७ 
बमोटजम रू. १,२०,०००।– क्टतपूटत्तसमेत भराइ टदने 
ठहर्याई मलुकुी ऐन, दणड सजा्यको ४१ नं. समेतको 
कानूनी व्यर्स्थाअनसुार हाडनातामा जबरजसती 
करणी गरतेफ्त को सजा्य सोही सजा्यमा गाटभने हुदँा 
सो समबन्मा केही बोटलरहन नपनने ठहर्याएको सरुू 
इलाम टजलला अदालतको फैसला टमलेकै दटेखदँा 
सदर हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, इलामको 
टमटत २०६७।१२।२७ को फैसला टमलेकै दटेखदँा 
सदर हुने ।
इजलास अट्कृत: रामप्रसाद बस्याल
कमप्यिुर: टर्केश गरुागाई 
इटत सरं्त् २०७३ रै्शाख २८ गते रोज ३ शभुम् । 

५
स.का.म ु प्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री 
जगदरीश शमामा पौडेल, ०७१-WO-०४४३, उतपे्ररण, 
टेकनाथ आचारमिस्ेत वि. नेपाल सरकारस्ेत

टन्यटुक्त टददँा पदार्ट् टकिान गरी 
टदइएको अर्स्थामा “नेपाल सरकारले ्चाहेमा कुनै 
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सञ्चालकलाई टनजको का्या्तर्ट् समाप्त नहुदँ ै पटन 
हिाउन सकनेछ” भनी भएको व्यर्स्थाले त्यसरी 
हिाउदँा हिाउन ु पनने आरोप लगाई सफाई पेस गनने 
मौका टदन ु नपनने भनी अ्थ्त गन्त टमलदनै । तर नेपाल 
सरकारले ्चाहेमा सञ्चालकलाई टनजको का्या्तर्ट् 
समाप्त नहुदँ ै पटन हिाउन सकनेछ भनी कानूनमा 
भएको व्यर्स्थालाई सनुरु्ाइको मौका टदन ुनपनने भनी 
गलत व्याख्या गरी प्र्योग गन्त नटमलने ।  मनत्रीले गनने 
टनण्त्य कानून अनकूुल तक्त सङ्गत, जा्यज, मनाटसब 
र कारणले समट्थ्तत हुनपुछ्त  । कुनै कारणले समट्थ्तत 
नै नभएको, कुनै कारण नखलुाई आफनो भनाइ राखने 
मौकासमेत नटदई तोटकएको टजममेर्ारीबाि कसैलाई 
बेदखल गनने का्य्त प्राकृटतक न्या्यको टसद्ानतटर्परीत 
हुने । 

तस्थ्त माट्थ टर्रे्ट्चत तथ्य, कानूनी व्यर्स्था 
एर्म् टसद्ानतसमेतको आ्ारमा प्रटतर्ादीहरूमध्ेय 
िेकना्थ आ्चा्य्तलाई टमटत २०६९।१०।१० को 
टनण्त्यले ४ र्र्तका लाटग टन्यकु्त गररएको दटेखई टनजको 
हकमा टमटत २०७३।१०।१० समम पदार्ट् बाकँी 
रहेको दटेखदँा सनुरु्ाइको मौकासमेत नटदई टनजलाई 
सञ्चालक पदबाि हिाउने गरी टमटत २०७१।८।१९ 
मा भएको माननी्य मनत्रीसतरी्य टनण्त्य र सोका 
आ्ारमा भएका काम कारर्ाही उतपे्ररणको आदशेले 
बदर गरी टदइएको छ । टनजलाई टनर्ा्त् रूपमा ऐनले 
तोकेको पदार्ट्समम कामकाज गन्त टदन ु टदलाउन ु
भनी प्रत्य्थकीहरूका नाममा परमादशेको आदशेसमेत 
जारी हुने ।        
इजलास अट्कृतः इटनदरा शमा्त
इटत सरं्त् २०७३ असार १६ गते रोज ५ शभुम् ।

�� एकै प्रकृटतको ०७२-WO-०३२३, 
उतपे्ररण / परमादशे, टेकनाथ आचारमिस्ेत 
वि. नेपाल सरकारस्ेत भएको मदु्ामा पटन 
्यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

६
स.का.म.ुप्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री 
जगदरीश शमामा पौडेल, ०६९-WO-००६२, उतपे्ररण 
/ परमादशे, तारादिेी वगरी वि. पुनरािेदन अदालत, 
तुलसीपुर, दाङ्स्ेत

टनरे्दक तारादरे्ी र प्रत्य्थकीमध्ेयका 
जगंप्रसादबी्च ्चलेको अशं दपोि मदु्ामा टमटत 
२०३९।६।१८ मा अशं टमलापत्र हुदँा टनरे्दकका 
पटत ज्यबहादरु टगरीले टकत्ा नं. १५६६, ११४६, 
११४७, ९२५ र ९२६ का जगगा दपोि गरकेो ठहर 
गरी सो जगगाहरूमा मानबहादरु टगरी, तलुसी टगरी र 
जगंप्रसाद टगरी जममा ३ अटंश्यार मात्र का्यम गरी सो 
दपोिको जगगामध्ेय ३ भागको १ भाग टर्पक्ी जगंप्रसाद 
टगरीको हक का्यम हुने ठहर गरी टमटत २०५०।१।८ 
मा सर्वोच्च अदालतबाि अटनतम फैसला भएको 
दटेखनछ । सो फैसलाबमोटजम दपोिको जगगाको ३ 
भागको १ भागमा मात्र टर्पक्ी जगंप्रसाद टगरीको हक 
का्यम हुने र बाकँी २ भाग जगगामा मानबहादरु टगरी 
र तलुसी टगरीको हक का्यम भएको दटेख्यो । टमटत 
२०४७।१।२५ मा टनरे्दक तारादरे्ी टगरी र टनजका 
सासू ससरुा तलुसी टगरी एर्म् मानबहादरु टगरीले 
आफनो आफनो अशं टमलाई  सगोली पत्रसमेत पाररत 
गरी एकासगोलमा बसी आएको भनने दटेखएको र सो 
कुरालाई टर्पक्ी जगंप्रसाद टगरीले अन्य्था भननसमेत 
सकेको नदटेखने । 

अतः  माट्थ टर्रे्ट्चत तथ्य एर्म्  
प्रमाणसमेतबाि टर्र्ाटदत दपोिको जगगामध्ेय ३ 
भागको १ भागमा मात्र टर्पक्ी जगंप्रसाद टगरीको हक 
का्यम हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाि टमटत २०५०।१।८ 
मा भएको फैसलाको टर्रे््चना गरी टनण्त्य गनु्तपननेमा 
सो नगरी दाङ दउेखरुी टजलला अदालतको टमटत 
२०६८।१२।३ को आदशे बदर गनने गरी पनुरारे्दन 
अदालत, तलुसीपरुबाि टमटत २०६९।२।२५ मा 
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भएको आदशे टमलेको नदटेखदँा सो आदशे उतपे्ररणको 
आदशेद्वारा बदर हुने ।  

्यस अदालतको टमटत २०५०।१।८ को 
अटनतम फैसलाअनसुार टर्र्ाटदत टक.नं. १५६६, 
११४६, ११४७, ९२५ र ९२६ को दपोिको 
जगगाबाि टर्पक्ी जगंप्रसाद टगरीले ३ भागको १ भाग 
पाउने दटेखएको हुदँा अब उक्त दपोिको जगगाबाि ३ 
भागको १ भाग टर्पक्ी जगंप्रसाद टगरीको नाममा हक 
का्यम हुने र बाकँी २ भाग टनरे्दक तारादरे्ीका नाममा 
हक का्यम हुने गरी टनण्त्य गनु्त  भनी दाङ दउेखरुी 
टजलला अदालतको नाममा परमादशे जारी हुने ।
इजलास अट्कृतः इटनदरा शमा्त
इटत सरं्त् २०७३ असार १७ गते रोज ६ शभुम् ।

�� एकै प्रकृटतको ०६९-WO-००६३, उतपे्ररण 
/ परमादशे, तारादिेी वगरी वि. पुनरािेदन 
अदालत, तुलसीपुरस्ेत भएको मदु्ामा पटन 
्यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

७
स.का.म.ुप्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री 
जगदरीश शमामा पौडेल, ०७२-RC-०१८०, कत्तव्य 
ज्यान, नेपाल सरकार वि. जगंिीर बुढा
 घिनाक्मको क्मबद्तालाई जोडी हेदा्त  
प्रटतर्ादीमध्ेयका जगंबीर बढुा र टनजकी आमाबी्च 
२०६८।१२।१७ गते टबहान ७ बजेटतर मतृक आमा 
झमुा बढुाले गहना बटहनीलाई टदटनछन् टक भनने 
आशङ्कामा घरा्यसी झगडा भई घरबाि टनसकी 
टहडेँको कुरामा टर्र्ाद दटेखदँनै । घरबाि झगडा भई 
घर छोडी टहडेँकी आमालाई खोजी गनने का्य्तमा ्यी 
प्रटतर्ादीको कुनै तदारूकता दटेखदँनै । प्रटतर्ादी 
कण्तबहादरु काककीलाई ८ हजार रूपै्याँ ँ टदने सत्तमा 
लास दबाउन टछपाउन प्र्यास गरकेो दटेखनकुो सा्ैथ 
आमाले लगाएका टतलहरीलगा्यतका गहना ्यी 
प्रटतर्ादीले आफनो सा्थमा राखेको दटेखनछ । घरमा 
झगडा हुनकुो मखु्य कारण बटहनीलाई आमाले गहना 

टदने हुन् टक भनने आशङ्कामा झगडा भएकोसमेतका 
घिनाक्महरूबाि ्यी प्रटतर्ादी जगंर्ीर बढुाले आफनी 
आमा झमुा बढुालाई कत्तव्य गरी मारी लास दबाउने 
टछपाउने का्य्त गरकेो पटुटि हुन आउने ।
     तस्थ्त माट्थ टर्शे्रण गररएका आ्ार कारण र 
प्रमाणहरू समेतबाि ्यी प्रटतर्ादी जगंबीर बढुालाई 
मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ीको १३ (३) को कसरुमा 
ऐ. १३(३) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैद हुने गरी 
भएको सखुनेत टजलला अदालतको टमटत २०७०।१०।७ 
को फैसला सदर हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, 
सखुनेतको टमटत २०७२।४।२० को फैसला टमलेकै 
दटेखदँा सा्क सदर हुने ।    
इजलास अट्कृतः रामप्रसाद बस्याल 
कमप्यिुर: रामशरण टतटमटलसना 
इटत सरं्त् २०७३ साल असार ७ गते रोज ३ शभुम् ।

८
स.का.म.ुप्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री 
जगदरीश शमामा पौडेल, ०७१-WO-०६३३, उतपे्ररण 
/ परमादशे, जरकृष्ण श्ामि वि. ससंकृवत परमिटन तथा 
नागररक उ्््रन ्न्त्ालर, वसंहदरबारस्ेत

टन्यटुक्त टददँाको सम्यमा प्रटिरूपमा पदार्ट् 
टकिान गरी टन्यटुक्त टदएको व्यटक्तलाई सो पदार्ट् 
व्यटतत नहुदँ ै सो पदबाि हिाउन ु पननेसममको 
कारण खलुाई सफाई पेस गनने मौकासमम नटदई ररि 
टनरे्दकलाई सटमटतको टनदनेशक पदबाि हिाइएको 
भनने दटेखन आ्यो । टन्यटुक्त टददँा पदार्ट् टकिान 
गरी टदइएको अर्स्थामा “नेपाल सरकारले आर्श्यक 
दखेेमा का्य्तकारी टनदनेशकलाई टनजको पदार्ट् समाप्त 
नहुदँ ैपदबाि हिाउन सकनेछ” भनी भएको व्यर्स्थाले 
त्यसरी हिाउदँा हिाउन ुपनने आरोप लगाई सफाई पेस 
गनने मौका टदन ु नपनने भनी गलत व्याख्या गरी प्र्योग 
गन्त नटमलने । मनत्रीले गनने टनण्त्य कानूनअनकूुल 
तक्त सङ्गत, जा्यज, मनाटसब र कारणले समट्थ्तत 
हुनपुछ्त  । कुनै आ्ार कारणले समट्थ्तत नै नभएको, 
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कुनै कारण नखलुाई आफनो भनाइ राखने मौकासमेत 
नटदई तोटकएको टजममेर्ारीबाि कसैलाई बेदखल गनने 
का्य्त प्राकृटतक न्या्यको टसद्ानतटर्परीत हुन गई 
प्राकृटतक न्या्यको टसद्ानतटर्परीतको का्य्तले मान्यता 
पाउने दटेखन नआउने ।

तस्थ्त माट्थ टर्रे्ट्चत तथ्य, कानूनी व्यर्स्था 
एर्म् टसद्ानतसमेतको आ्ारमा टनरे्दक ज्यकृषण 
शमा्तलाई टमटत २०६९।११।२८ को टनण्त्यले ४ 
र्र्तको सम्यार्ट् टकिान गरी दरे्घाि के्त्र टर्कास 
सटमटतको का्य्तकारी टनदनेशकमा टन्यटुक्त गररएकोमा 
सो सम्यार्ट्अगारै् सनुरु्ाइको मौकासमेत नटदई उक्त 
पदबाि हिाउने गरी भएको टमटत २०७१।१०।६ को 
नेपाल सरकार (मा. मनत्रीसतर) को टनण्त्य कानूनसममत 
नदटेखदँा सो टनण्त्य उतपे्ररणको आदशेद्वारा बदर 
हुने ठहछ्त  । टनजलाई दरे्घाि के्त्र टर्कास सटमटतको 
का्य्तकारी टनदनेशकमा ऐनले तोकेको पदार्ट्समम 
टनर्ा्त् रूपमा कामकाज गन्त टदन ु टदलाउन ु भनी 
टर्पक्ीहरूका नाममा परमादशेसमेत जारी हुने । 
इजलास अट्कृतः इटनदरा शमा्त
इटत सरं्त् २०७३ असार १६ गते रोज ५ शभुम् ।

९
स.का.म.ुप्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री 
जगदरीश शमामा पौडेल, ०७१-WO-०५८५, उतपे्ररण / 
परमादशे, अ्रनारार्ण ्ाली वि. नेपाल सरकारस्ेत

टनरे्दक अमरनारा्यण मालीलाई टन्यटुक्त 
टददँा नेपाल सरकारले जनुसकैुबखत हिाउन सकने 
भनने सत्त नराखी ४ र्र्तको पदार्ट् टकिान गरी 
टन्यटुक्त पत्र टदइएको भनने दटेखदँा सो सम्यार्ट् 
नसटकँद ै बी्ैचमा टनजलाई सो पदबाि हिाउने गरी 
माननी्य मनत्री सतरबाि टमटत २०७१।८।१९ मा 
टनण्त्य भएको भननेमा टर्र्ाद दटेखएन । टन्यटुक्त टदने 
अट्कारटभत्र हिाउने अट्कार पटन टनटहत रहेको 
हुनछ भनने अ्थ्त गरी प्रटिरूपमा पदार्ट् टकिान गरी 
टन्यटुक्त टदएको व्यटक्तलाई सो पदार्ट् व्यटतत नहुदँ ै

सो पदबाि हिाउनपुननेसममको कारण खलुाई सफाई 
पेस गनने मौकासमम नटदई ररि टनरे्दकलाई सञ्चालक 
सटमटतको सदस्यबाि हिाइएको भनने दटेखन आ्यो । 
टन्यटुक्त टददँा पदार्ट् टकिान गरी टदइएको अर्स्थामा 
“नेपाल सरकारले ्चाहेमा कुनै सञ्चालकलाई टनजको 
का्या्तर्ट् समाप्त नहुदँ ै पटन हिाउन सकनेछ” भनी 
व्यर्स्था भएको र सो दफामा सनुरु्ाइको मौका टदन ु
नपनने भनी प्रटि उललेख नभएको हुदँा त्यसरी हिाउदँा 
हिाउन ु पना्तको कारण खलुाई आरोप लगाई सफाई 
पेस गनने मौका टदन ु नपनने भनी गलत व्याख्या गरी 
प्र्योग गन्त टमलदनै । मनत्रीले गनने टनण्त्य कानूनअनकूुल 
तक्त सङ्गत, मनाटसब र आ्ार कारणले समट्थ्तत 
हुनपछ्त  । कुनै आ्ार कारणले समट्थ्तत नै नभएको, 
कुनै कारण नखलुाई आफनो भनाइ राखने मौकासमेत 
नटदई तोटकएको टजममेर्ारीबाि कसैलाई बेदखल गनने 
का्य्त प्राकृटतक न्या्यको टसद्ानतटर्परीत हुने । 

्यद्यटप टनरे्दक अमरनारा्यण मालीलाई टमटत 
२०६८।४।९ को नेपाल सरकार मा. मनत्रीसतरी्य 
टनण्त्यबाि ४ र्र्तका लाटग नेपाल र्ा्य ु सेर्ा टनगमको 
सञ्चालक सटमटतको सदस्यमा टन्यटुक्त गररएकोमा 
टन्यटुक्तको टमटतबाि टनजको पदार्ट् २०७२।४।८ 
समम मात्र का्यम रहनसकने दटेखदँा सम्यार्ट् नै 
समाप्त भइसकेको अर्स्थामा ररि जारी हुनकुो औट्चत्य 
सर्तः समाप्त भएको । 

अतः माट्थ टर्रे्ट्चत तथ्य एर्म् कारणबाि 
टनरे्दक अमरनारा्यण मालीको पदार्ट् नै समाप्त 
भइसकेको अर्स्था दटेखदँा ररि जारी गरररहन 
परने । प्रसततु ररि खारजे हुने ठहछ्त  । ररि खारजे हुने 
ठहरकेाले ्यस अदालतबाि टमटत २०७१।८।१८ र 
२०७१।११।३ मा जारी भएको अनतररम आदशेसमेत 
सर्तः टनटषक््य हुने ।  
इजलास अट्कृतः इटनदरा शमा्त
इटत सरं्त् २०७३ साल असार १६ गते रोज ५ शभुम् ।
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१०
स.का.म.ुप्र.नया.श्री सशुरीला काककी र मा.नया.श्री 
जगदरीश शमामा पौडेल, ०७२-RC-०१६३, कत्तव्य 
ज्यान, नेपाल सरकार वि. ्ीनबहादुर वि.क.
  प्रटतर्ादीउपर परकेो टकिानी जाहेरी र 
प्रटतर्ादी मीनबहादरु टर्.क.ले मेरो बबुालाई दाउराले 
कुिी हत्या गरकेो भनी टनजउपर टकिानी जाहेरी टदएको 
हो भनने जाहेरर्ालाको बकपत्र, मतृकले मेरो कोठामा 
आई ्यो कोठा मेरो हो भनी मलाई ्केलद ैकोठाबाटहर 
परु्याएको हुदँा ररस ्थामन नसकी दाउराको ट्चप्तिले 
िाउको समेतमा ज्थाभार्ी हानदा सोही ्चोिको 
कारण टनजको मतृ्य ुभएको हुनपुछ्त  भनने प्रटतर्ादीको 
अट्कारप्राप्त अट्कारीमा त्था आफनो ज्यान 
जोगाउनका लाटग दाउराको ट्चप्तिले टनजको िाउकामा 
दईु पिक हानेकोमा सोही ्चोिबाि टनजको मतृ्य ुभएको 
हुनपुछ्त  भनी अदालतमा गरकेो ब्यान, मतृ्यकुो कारण 
Sever Head Injury भनने शर् परीक्ण प्रटतरे्दन, 
मतृकको शरीरका टर्टभनन भागमा टर्टभनन साइजका 
घाखतहरू रहेको भनने शर् परीक्ण प्रटतरे्दनसमेतका 
प्रमाणबाि प्रटतर्ादीले ट्चप्ति दाउराले ्नबहादरु 
टर्.क. को िाउकोलगा्यत शरीरको अन्य सरें्दनशील 
अङ्गमा पिकपिक प्रहार गरकेो र सोही ्चोिको कारण 
टनजको मतृ्य ु भएको तथ्य पटुटि हुन आएको दटेखदँा 
्नबहादरुले मेरो कोठामा पसी मेरो अनहुारमा मकुका 
हाटन घािँी ट्थ्ची कोठाबाि बाटहर टनसकन नटदएको 
हुदँा आफनो ज्यान ब्चाउनका लाटग टनजलाई ट्चप्ति 
दाउराले िाउकामा २ पिक हानेको हु ँभनी प्रटतर्ादीले 
टलएको टजटकरसगँ सहमत हुन नसटकने । 
  एउिा सामान्य समझ भएको व्यटक्तले 
िाउकोजसतो सरें्दनशील अङ्गमा ट्चप्ति दाउराले 
पिकपिक प्रहार गदा्त माटनसको मतृ्य ु हुनछ भनने 
बझुनसकने नै हुनछ । प्रटतर्ादीले मतृकको िाउकोलगा्यत 
शरीरका टर्टभनन सरें्दनशील अङ्गमा ट्चप्ति दाउराले 

टहका्तइ हत्या गरकेो दटेखनछ । मतृकलाई प्रहार गदा्त 
प्र्योग भएको दाउरासमेत बरामद भएको दटेखदँा 
प्रटतर्ादीलाई मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको 
१३(३) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैदको 
सजा्य गनने गरी भएको पनुरारे्दन अदालत, पोखराको 
फैसलालाई अन्य्था गरररहन नपनने । 
  अतः माट्थ टर्रे्ट्चत तथ्य त्था आ्ार 
प्रमाणबाि प्रटतर्ादी मीनबहादरु टर्.क. लाई 
ज्यानसमबन्ी महलको १३(३) नं. बमोटजम 
सर््तसर्सटहत जनमकैद हुने ठहर गरी कासकी टजलला 
अदालतबाि भएको फैसलालाई सदर गरी पनुरारे्दन 
अदालत, पोखराबाि टमटत २०७१।१०।१४ मा भएको 
फैसला टमलेको दटेखदँा सा्क सदर हुने ।  
इजलास अट्कृतः इटनदरा शमा्त
इटत सरं्त् २०७३ जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.नया.श्री गगररीशचनद्र लाल र मा.नया.श्री दरीपकराज 
जोशरी, ०६७-CR-१२१८, सरकारी छाप दसतखत 
टकतने गरी ठगी गरकेो, नेपाल सरकार वि. बलरा् 
ररजालस्ेत

जाहेरर्ालालगा्यत अनसुन्ानको 
क्ममा कागज गनने कुनै पटन व्यटक्तले ्यी प्रटतर्ादी 
कृषणप्रसाद सरेु्दीको कसरुमा टमलेमतो रहेको ट्थ्यो 
भनी टकिानीसा्थ पोल गन्तसकेको अर्स्थासमेत 
टमटसलबाि दटेखदँनै । प्रटतर्ादीहरूले अदालतमा 
गरकेो ब्यान, जाहेरर्ालाको बकपत्रसमेतबाि 
दता्त से्सता, मोठ खलुला दराजमा असरुटक्तसा्थ 
राखेको अर्स्थामा रहेको भनने कुरा पटुटि भएको 
दटेखनछ । ्यसरी प्रटतर्ादी कृषणप्रसाद सरेु्दीले ठगी गनने 
माटनससगँ टमली कुनै रकम टलनखुान ुगरी ठगी गरकेो 
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र ठगी गन्तको लाटग मोठ से्सताको फोिो उककाई अककै  
व्यटक्तको फोिो टनजले नै िासेँको हो भनने कुरा टमटसल 
सलंगन प्रमाणबाि पटुटि हुन आएको नदटेखदँा प्रटतर्ादी 
कृषणप्रसाद सरेु्दीलाई अटभ्योग दाबीबाि सफाई टदने 
ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, टर्रािनगरको फैसला 
अन्य्था दटेखन नआउने ।

प्रटतर्ादीहरू बलराम ररजाल, उमाकानत 
सापकोिा, गणेशप्रसाद नेपाल, ज्ञानबहादरु बमजन, 
रामप्यारी बमजन र ढुटणडराज बमजनले अट्कारप्राप्त 
अट्कारी र अदालतसमक्को ब्यानमा कसरु 
गरकेोमा पूण्त इनकार रही ब्यान गरकेो दटेखनछ । 
टनजहरूको इनकारी ब्यान टनजहरूका साक्ीहरूको 
बकपत्रसमेतबाि समट्थ्तत भएको दटेखनछ । 
अनसुन्ानका क्ममा कागज गनने व्यटक्तहरू र 
जाहेरर्ालाले समेत कसरुमा ्यी प्रटतर्ादीहरूको 
सलंगनता रहेको भनी लेखाइटदएको टमटसलबाि 
दटेखदँनै । सकूलका सञ्चालक रहेका ज्ञानबहादरु 
बमजनसमेतका व्यटक्तहरूले गोखा्त टर्कास बैंकबाि 
टलएको रू. १ करोड रूपै्याँ ँटतरी बझुाई टनजका नामको 
जगगासमेत फुकुर्ा भइसकेको भनी जाहेरर्ालाले 
अदालतमा बकपत्र गरकेो दटेखदँा ्यी प्रटतर्ादीहरूको 
सरकारी छाप दसतखत टकतने गरी ठगी गनने का्य्तमा 
सलंगनता रहेको ट्थ्यो भनी मानन टमलने टमटसल सलंगन 
प्रमाणबाि पटुटि हुनसकेको नदटेखने । 

तस्थ्त उटललटखत आ्ार र कारणसमेतबाि 
प्रटतर्ादीहरूमध्ेय कृषणप्रसाद सरेु्दीलाई अटभ्योग 
दाबीबमोटजम सजा्य गनने गरकेो सरुूको फैसला 
उलिी गरी अटभ्योग दाबीबाि सफाई पाउने र अन्य 
प्रटतर्ादीहरू बलराम ररजाल, उमाकानत सापकोिा, 
गणेशप्रसाद नेपाल, ज्ञानबहादरु बमजन, रामप्यारी 
बमजन र ढुटणडराज बमजनले अटभ्योग दाबीबाि सफाई 
पाउने ठहर्याएको सरुू सनुसरी टजलला अदालतको 
फैसला सदर हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, 
टर्रािनगरबाि टमटत २०६७।९।१ मा भएको फैसला 

टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृत: नगेनद्रकुमार कालाखेली
कमप्यिुर: सदुश्तनप्रसाद आ्चा्य्त
इटत सरं्त् २०७२ साल काटत्क २९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री गगररीशचनद्र लाल र मा.नया.श्री दरीपकराज 
जोशरी, ०६८-CR-००८४, अरै्् भारती्य नोिहरूको 
कारोबार गरकेो, नेपाल सरकार वि. वकसन वसहं धा्ी

प्रटतर्ादीबाि बरामद भएको भटनएको अरै्् 
भारती्य रूपै्याँ ँ ्यी प्रटतर्ादी सर््यम् ले टर्दशेबाि 
ल्याएको नभई पूण्तबहादरु सार्द भनने व्यटक्तबाि बरामद 
भएको भनने कुरा उललेख गरकेो त्था ्यी प्रटतर्ादी 
सर््यम् ले टर्दशेी टर्टनम्य कारोबार गरकेो भनने तथ्य 
कहीकँतै उललेख नगरी सो कुराको पटुषि हुने प्रमाणसमेत 
र्ादी पक्बाि पेस हुनसकेको दटेखदँनै । सा्ैथ टनजले 
आफनो कत्तव्य पूरा नगरबेापत टनजलाई टजलला प्रहरी 
टर्शेर अदालत, बाकेँबाि ४ मटहना बराबरको तलब 
रकम जररर्ानासमेत भइसकेको दटेखदँा एउिै कसरुमा 
्यी प्रटतर्ादीलाई पनुः सजा्य गनु्त  न्या्योट्चत हुन  
नसकने । 

अतः उटललटखत तथ्य कानूनी व्यर्स्था 
एर्म् टर्रे््चनासमेतका आ्ारमा प्रटतर्ादी टकसन 
टसहं ्ामीले अटभ्योग दाबीबाि सफाई पाउने ठहर 
गरकेो सरुू बाकेँ टजलला अदालतको फैसला सदर हुने 
ठहर्याई पनुरारे्दन अदालत, नेपालगनजबाि टमटत 
२०६७।०६।१० मा भएको फैसला टमलेकै दटेखदँा 
सदर हुने ।
इजलास अट्कृत: नगेनद्रकुमार कालाखेती 
कमप्यिुर: सदुश्तनप्रसाद आ्चा्य्त
इटत सरं्त् २०७२ साल काटत्क २९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.नया.श्री गगररीशचनद्र लाल र मा.नया.श्री चोलेनद्र 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०१६०, टनरे्ाज्ञा, 
पािमिती भण्ारी वि. िल म्ि ्चचेन्ट बैंवकङ्ग फाईनान्स 
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वलव्टे्, पुतलीस्क
बैंकबाि टलएको ऋणको सारँ्ा त्था ब्याज 

टमटत २०६३।३।१५ गतेबाि बझुाउन नसकेको भनने 
कुरा ्यी टनरे्टदकाले सरुू टनरे्दनमा र पनुरारे्दनपत्रमा 
समेत उललेख गरबेाि बैंक र टनजका बी्चमा भएको 
ऋण समझौतामा उटललटखत सत्तबमोटजमको दाट्यतर् 
टनजले पूरा नगरपेश्ात् ऋणीबाि ऋण असलु गन्त ऋण 
प्रर्ाह गनने बैंकले सरुक्णबापत ट्तो राखेको ऋटणको 
जा्यजे्था कानूनबमोटजम टललाम गरी ऋण असलु गन्त 
पाउने नै दटेख्यो । ्यसरी बैंकले कानूनबमोटजम लगानी 
गरकेो ऋण असलु गन्तका लाटग ऋटणको जे्था टललाम 
गनने काम कारर्ाहीबाि टनरे्दकको नागररक अट्कार 
ऐन, २०१२ बमोटजम प्रदत् हक अट्कारमा आघात 
पगुन जाने आशङ्काको टर्द्यमानता रहेको नदटेखदँा 
टनरे्दन खारजे गरकेो पनुरारे्दन अदालत, पािनको 
फैसला अन्य्था दटेखन नआउने ।

तस्थ्त, टर्रे्ट्चत आ्ार र कारणसमेतबाि 
टनरे्टदकाले बैंकसगँ टलएको कजा्तको सत्तअनसुारको 
सारँ्ा ब्याज बझुाएको नदटेखदँा बैंकले कजा्त असलुी 
समबन्मा कानूनबमोटजम अगाटड बढाएको कारर्ाही 
रोकन नटमलने । दटेखदँा टनरे्दन खारजे हुने ठहर्याएको 
पनुरारे्दन अदालत, पािनबाि टमटत २०६८।९।१३ 
मा भएको फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृत: नगेनद्रकुमार कालाखेती 
कमप्यिुर: सदुश्तनप्रसाद आ्चा्य्त 
इटत सरं्त् २०७२ साल मङ् टसर ३ गते रोज ५ शभुम्  ।

४
मा.नया.श्री गगररीशचनद्र लाल र मा.नया.श्री चोलेनद्र 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-०१६८, कत्तव्य ज्यान, 
नेपाल सरकार वि. सावबत्ा ्ारा बोहरा

प्रटतर्ादीले मतृकलाई ्ाररलो हटत्यार 
हटँस्याले शरीरका टर्टभनन भागमा प्रहार गरी 
मतृकलाई कािी मारकेो कुरा पटुटि भएको हुदँा प्रटतर्ादी 
साटबत्रीमा्या बोहरालाई मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी 

महलको १३(१) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैद 
सजा्य हुने ठहर गरकेो सरुू ओखलढंुगा टजलला 
अदालतको फैसला सा्क सदर गरकेो पनुरारे्दन 
अदालत, राजटर्राजको फैसला टमलेकै दटेखन आउने । 

सतीतर् रक्ा गन्तका लाटग मतृकलाई 
आफनो सा्थमा रहेको हटत्यार हटँस्या प्रहार गदा्त 
प्रसततु र्ारदात घि्न गई मतृकको मतृ्य ु हुन गएको 
भनने प्रटतर्ादीको अदालतमा भएको ब्यानबाि 
दटेखनछ । ्यी प्रटतर्ादी घासँ काि्न जगंलमा गएको 
अर्स्थामा मतृकले टनजलाई पछ्याउदँ ै गई टनजको 
इचछाटर्परीत करणी गरकेो कारणबाि ततकाल ररस 
उठी मतृकलाई आक्मण गदा्त टनजको मतृ्य ु भएको 
तथ्य टमटसल सलंगन प्रमाणबाि स्थाटपत भएको हुदँा 
घटित र्ारदातको पररटस्थटतको मूल्याङ्कन गरी टनज 
प्रटतर्ादीलाई ज्यानसमबन्ी महलको १३(१) नं. 
बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य गदा्त ्चकवो 
पन्त जाने ।

अत: उटललटखत तथ्य कानूनी व्यर्स्था एर्म् 
टर्रे््चनासमेतका आ्ारमा प्रटतर्ादी साटबत्रामा्या 
बोहरालाई मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको 
१३(१) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य 
हुने ठहर गरकेो सरुू ओखलढंुगा टजलला अदालतको 
फैसला सदर हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, 
राजटर्राजको टमटत २०७०।५।२४ को फैसला टमलेकै 
दटेखदँा सदर हुने ठहछ्त  । तर मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी 
महलको १३(१) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत 
जनमकैदको सजा्य गदा्त न्या्यको रोहमा ्चकवो पन्त जाने 
दटेखदँा ्यी प्रटतर्ादी साटबत्रीमा्या बोहरालाई मलुकुी 
ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोटजम ६ र्र्त मात्र कैद सजा्य  
हुने ।
इजलास अट्कृत: नगेनद्रकुमार कालाखेती 
कमप्यिुर: सदुश्तनप्रसाद आ्चा्य्त 
इटत सरं्त् २०७२ साल मङ् टसर ४ गते रोज ६ शभुम् ।
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इजलास न.ं २

१
मा.नया.श्री गोपाल पराजुलरी र मा.नया.श्री 
ओमप्रकाश गमश्, ०६६-CR-००५३, लाग ु और् 
(गाजँा), दउेनाथ ्हतो वि. नेपाल सरकार
 अ.ब.ं १७२ नं. मा नेपाल सरकार र्ादी 
हुने फौजदारी मदु्ामा तहटककात गदा्त त्यस ठाउकँा 
स्थानी्य टनका्यका प्रटतटनट् राखनपुनने व्यर्स्था 
गररएको पाइनछ । प्रसततु बरामदी म्ुचलुकामा तीन 
जना व्यटक्तलाई साक्ीको रूपमा राटखएको छ तर त्यस 
ठाउकँो स्थानी्य टनका्यको प्रटतटनट्लाई रोहबरमा 
राटखएको छैन । तर प्रटतर्ादी दउेना्थ महतोको घरबाि 
लाग ुऔर् गाजँा ४ टकलोग्राम बरामद भएको कुरा पटुटि 
भइरहेको अर्स्थामा स्थानी्य टनका्यको प्रटतटनट् 
नराखेको आ्ारमा मात्र प्रटतर्ादीले अटभ्योग 
दाबीबमोटजमको कसरु अपरा् नै गरकेो होइन भनने 
टनषकर्तमा पगुन न्या्योट्चत नहुने ।
 लाग ुऔर् (टन्यनत्रण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(क) मा गाजँाको खेती गन्त, तै्यारी गन्त, खररद गन्त, 
टबक्ी टबतरण गन्त, टनकासी र्ा पैठारी गन्त, ओसारपसार 
गन्त, सञ्च्य गन्त र्ा सेर्न गनने का्य्तहरूलाई टनरेट्त 
का्य्तको रूपमा उललेख गररएको पाइनछ भने दफा 
१४(१)(घ)४ मा २ टकलोग्रामदटेख १० टकलोग्रामसमम 
गाजँा सञ्च्य गनने व्यटक्तलाई एक र्र्तदटेख तीन र्र्तसमम 
कैद र दईु हजार रूपै्याँदँटेख दश हजार रूपै्याँसँमम 
जररर्ाना हुने कानूनी व्यर्स्था रहेको दटेखनछ । 
प्रसततु मदु्ामा प्रटतर्ादी दउेना्थ महतोको घरबाि 
बोरामा सञ्च्य गरी राखेको अर्स्थामा ४ टकलोग्राम 
गाजा बरामद गररएको र्ारदात स्थाटपत हुन आएको 
हुदँा सजा्यको हकमा उटललटखत दफा १४(१)(घ)४ 
को प्रार््ान नै आकटर्तत हुने दटेखनछ । सोहीअनसुार 
दफा ४(क) अनसुार कसरु का्यम गरकेो हदसमम 

पनुरारे्दन अदालत, हेिौंडाबाि भएको फैसलामा 
कानूनी त्रटुि रहेको दटेखएन । सजा्यको हकमा बरामद 
गाजँाको अनपुातमा टनक्यवोल गनु्तपननेमा ४ टकलोग्राम 
गाजँा बरामद भएको दटेखएको हुदँा सजा्यको हकमा 
प्रटतर्ादीलाई एक र्र्त कैद र रू. ५०००।– (पा्ँच 
हजार) रूपै्याँ ँ जररर्ाना गदा्त पटन सजा्यको मकसद 
पूरा हुने दटेखएकोले कम सजा्य हुने ।
 अतः उटललटखत आ्ार र कारणबाि 
प्रटतर्ादी दउेना्थ महतोलाई लाग ुऔर् (टन्यनत्रण) 
ऐन, २०३३ को दफा (१५) अनसुार १,०००।– (एक 
हजार) रूपै्याँ ँजररर्ाना हुने ठहर्याएको सरुू रौतहि 
टजलला अदालतको टमटत २०६२।१२।२८ को फैसला 
केही उलिी गरी ऐ. ऐनको दफा ४(क) को कसरुमा 
ऐ.ऐनको दफा १४(१)(घ) अनसुार २(दईु) र्र्त कैद 
सजा्य र रू. ५०००।– (पा्ँच हजार) रूपै्या ँजररर्ाना 
हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, हेिौंडाको टमटत 
२०६४।११।२७  को फैसला केही उलिी भई सजा्यको 
हकमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)घ) अनसुार १(एक) र्र्त 
कैद र रू. ५०००।- (पा्ँच हजार) जररर्ाना हुने । 
इजलास अट्कृत: मीना गरुूङ
कमप्यिुर: मटनदरा रानाभाि 
इटत सरं्त् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री गोपाल पराजुलरी र मा.नया.श्री चोलेनद्र 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-०४८९, उतपे्ररण / 
परमादशे, प्रवतभा शे्ष्ठ वि. व्लबहादुर वधतालस्ेत

टनरे्दक र्ादीले प्रटतर्ादी टडलबहादरु 
ट्ताल के्त्रीलाई कपाली तमसकुको माध्यमबाि 
टनजी प्राकृटतक व्यटक्तसगँ लेनदने गरकेो दटेखएको 
र बेिा इनिरनेसनल म्यानपार्र कमपनी अ्था्तत् 
कानूनी व्यटक्तसगँ उक्त लेनदने भएको भनने दटेखन 
आउदँनै । कमपनी ्चाल ु अर्स्थामा रहेको समेत 
दटेखन आ्यो । बेिा इनिरनेसनल म्यानपार्र कमपनी 
प्रटतर्ादी टडलबहादरु ट्तालको एकल सर्ाटमतर्को 
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कमपनी भएकोले उक्त बैङ्क ग्यारनेिीसमेतबाि टबगो 
भररभराउ हुनपुनने भनने टजटकर टलएको दटेखए तापटन 
त्यसतो एकल कमपनी (Sole Company) भए 
तापटन कमपनीको Separate personality हुने हुदँा 
प्राकृटतक व्यटक्तको हैटस्यतले गरकेा लेनदनेको हकमा 
Separate personality को कमपनीले दाट्यतर् 
व्यहोनु्त  पनने अर्स्था दटेखन नआएकोले काठमाडौं 
टजलला अदालतको टमटत २०६८।१।१६ को आदशे 
बेरीतको ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, पािनको 
टमटत २०६८।५।२३ को आदशे गैरकानूनी दटेखन 
आएन । तस्थ्त टनरे्दन मागबमोटजमको आदशे जारी 
हुने अर्स्थाको टर्द्यमानता नदटेखदँा प्रसततु ररि 
टनरे्दन खारजे हुने ।
इजलास अट्कृतः  हक्त बहादरु के्त्री
कमप्यिुर: अटभरेककुमार रा्य
इटत सरं्त् २०७३ साल रै्शाख २८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.नया.श्री गोपाल पराजुलरी र मा.नया.श्री ईश्वरप्रसाद 
खगिवडा, ०७०-WO-०३५८, उतपे्ररण, श्ीप्रसाद 
पवण्त वि. वशक्ा ्न्त्ालर, वसहंदरबारस्ेत 

मेटडकल कलेजको समबन्न र्ा सर्ीकृटत 
टदन कुनै कानूनी प्रटक््या नै परु्याउन ुनपनने, Norms 
and Standard नै न्चाटहने गरी सू्चना प्रकाटशत 
नभएको, टनरे्दन दाबीको सू्चना प्रकाटशत गनने टनण्त्य 
कुन कानूनी टर्रूद्को हो ? कुन कानूनी टर्रूद् र्ा 
मापदणड त्यसमा नसमेटिएको हो भनने आ्ारभूत कुरा 
नखलुाएबाि कारणसटहत गैरकानूनी टनण्त्य बदरमा 
आएको मानन सटकने अर्स्थाको टर्द्यमानता नहुने 
हुदँा प्रकाटशत सू्चनाकै आ्ारमा मात्र गैरकानूनी मानन 
नटमलने ।

कानूनले तोकेको पूर्ा्त्ार र मापदणड पूरा 
गरकेो अर्स्थामा मेटडकल कलेजको समबन्न 
र्ा सर्ीकृटत पाउनसकने नै हुदँा कानूनी आ्ार 
मापदणड तोकी सू्चना प्रकाटशत भएकोलाइ्त कानूनको 

का्या्तनर््यन सर्रूपको मानन ु पनने हुदँा सर्ाभाटर्क 
कानूनी प्रटक््या नै मानन ुपनने ।

नेपाल मेटडकल काउटनसलले जारी गरकेो 
टनदनेटशकाको प्रसतार्नामा नेपालको ट्चटकतसा 
टशक्ालाइ्त Global Standard सगँ मेल खाने गरी 
परुानो टनदनेटशका पनुलनेखन गन्त आर्श्यक भएकोले 
्यो टनदनेटशका “Accreditation Standard for the 
MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor 
of Surgery) Degree Program for Institutions 
Admitting 50,100 and 150 Student Annually” 
जारी गररएको र सो टनदनेटशका २०६७।४।३ को नेपाल 
सरकारको टनण्त्यपश्ात् लागू भएको भनने दटेखएको 
समेतका कानूनी आ्ार र टर्पक्ीको कामकारर्ाही 
गैरकानूनी नदटेखएको, टनरे्दन दाबीमा कुन कानूनी 
व्यर्स्थाटर्परीत टर्पक्ीले कामकारर्ाही टनण्त्य गरकेो 
भनने पटन नखलेुको, मेटडकल कलेजको लाटग ्चाटहने 
Norms and Standards मध्ेय कुन Norms and 
Standards टबना समबन्न र्ा सर्ीकृटत टदने गरी 
सू्चना प्रकाटशत गररएको हो भननेसमेतका कानूनी र 
तथ्यगत आ्ार खलुाएको नदटेखदँा दाबीको प्रकाटशत 
सू्चनाले ह्चरु्ाको भरमा अनटगनती मेटडकल कलेजहरू 
खोलन टदन लागेको भनने बेहोरा कानूनी र तथ्यपरक 
(Legal & Objective based) नदटेखइ्त आतमपरक 
(Subjective based) दटेखन आएकोले टत्र.टर्.टर्. 
को टमटत २०७०।६।१० मा गोरखापत्रमा प्रकाटशत 
सू्चना बदर गरररहन ु पननेसममको अर्स्था टर्द्यमान 
नदटेखएकोले ररि टनरे्दकको मागबमोटजम उतपे्ररणको 
आदशे जारी गन्त टमलेन । ररि टनरे्दन खारजे हुने । 

मेटडकल कलेजहरूलाई समबन्न प्रदान गनने 
कुरा आम जनसमदुा्यको सर्ासथ्यसगँ प्रत्यक् प्रभार् 
पनने र सरोकार रहने टर्र्य भएकाले कुनै 
मेटडकल कलेजलाई समबन्न प्रदान गदा्त ्यस 
समबन्मा अनतरा्तटषरि्य सतरमा प्र्चलनमा रहेका 
मापदणडसमेतलाई मध्यनजर राखी सतरी्य र 
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गणुसतर्यकु्त ट्चटकतसा टशक्ाको प्रत्याभूटत हुने गरी 
समबन्न टलने र्ा टदने टदलाउने का्य्त गनु्त  गराउन,ु 
दीघ्तकालीन असर पनने प्रकृटतका मेटडकल कलेजहरू 
खलुाउदँा त्यसता मेटडकल कलेजहरूबाि प्रदान 
गररने सेर्ालाइ्त टर्श्ाटसलो, भरपदवो र नागररकको 
गनुासोलाइ्त समबो्न हुने गरी गन्त र सर्ासथ्य 
उप्चारका लाटग समबटन्त मेटडकल कलेजमा भना्त 
भएपटछ टबरामीहरूलाइ्त प्रदान गररने सेर्ामा समेत 
उप्यकु्त अरू प्रभार्कारी नीटत टनदनेशन बनाउन ुपनने भए 
बनाइ्त त्यसको अनगुमनसमेतको का्य्त टन्यटमतरूपमा 
गनु्त   गराउन ु भनी टर्पक्ीहरूका नाउमँा टनदनेशनातमक 
आदशे जारी हुने ।
इजलास अट्कृत: हक्त बहादरु के्त्री
कमप्यिुर:  मटनदरा रानाभाि 
इटत सरं्त् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.नया.श्री गोपाल पराजुलरी र मा.नया.श्री प्रकाशमान 
गसहं राउि, ०७०-CR-१०८१ र ०७०-RC-
००८६, कत्तव्य ज्यान र टर्सफोिक पदा्थ्त, नेपाल 
सरकार वि. सुरशे रार रादि र नेपाल सरकार वि. 
्नोहर रार रादि 

र्ादी नेपाल सरकारले प्रत्य्थकी सरुशे रा्य 
्यादर्लाई टर्रूद् खणडमा प्रटतर्ादी बनाउन सकेको 
दटेखएको छैन । सरकारी मदु्ासमबन्ी ऐन, २०४९ 
को दफा २४ अनसुार नेपाल सरकार र्ादी हुने 
फौजदारी मदु्ामा प्रत्य्थकी प्रटतर्ादीका हकमा टजलला 
अदालतबाि भएको फैसला ट्चत् नबझेुमा माट्थललो 
अदालतमा पनुरारे्दन गनने दाट्यतर् समबटन्त सरकारी 
र्टकलको हो । हामीले अर्लमबन गरी आएको कानूनी 
प्रणालीमा अट्कारप्राप्त अट्कारीले टर्रूद् खणडमा 
प्रत्य्थकी प्रटतर्ादी नबनाएको व्यटक्तलाई अदालतले 
प्रत्य्थकी का्यम गरी टनजका हकमा इनसाफ गन्त टमलने 
हुदँनै । अदालत, न्याट्यक ससं्था हो । अदालतले र्ादीले 
जो व्यटक्तलाई प्रटतर्ादी बनाउछँ त्यसको हकमा मात्र 

इनसाफ गनु्त  पद्तछ । पनुरारे्दक र्ादी नेपाल सरकार 
सर््यम् ले पनुरारे्दनमा प्रत्य्थकी प्रटतर्ादी सरुशे रा्य 
्यादर्को नाम टर्रूद् खणडमा उललेख नगरकेो भनी 
सर्ीकार गरकेो हुदँा टनजका हकमा सरुू अदालतबाि 
भएको फैसला समबन्मा केही नबोली पनुरारे्दन 
अदालतबाि भएको फैसलामा कुनै त्रटुि रहेको नदटेखदँा 
उक्त फैसला टमलेन भनने नेपाल सरकारको पनुरारे्दन 
टजटकर पगुन नसकने । 

टर्र्ाहमा रमाइलो गन्तका लाटग पड्काएको 
अर्स्थामा अकलपनी्यरूपमा मतृकको मतृ्य ुहुन पगेुको 
टस्थटत हुदँा कसरु गदा्त प्रटतर्ादीमा मनसा्य तत्र्को 
अभार् रहेको दटेखएको छ । त्थाटप, सकेि बम आफँैमा 
टर्सफोिक पदा्थ्त हो । टर्सफोिक पदा्थ्त सा्थमा 
राखन,ु टलएर टहड्ँन ुमात्र पटन टर्सफोिक पदा्थ्त ऐन, 
२०१८ को दफा ४(१) प्रटतकूलको का्य्त हो । कानूनले 
बनदजे लगाएको टर्सफोिक र्सत ुटलएर टहड्ँदा पड्की 
टजउ ज्यान जाने समभार्ना हुनछ । ्यसतो र्सत ुसा्थमा 
टलएर टहडेँको कारण दषुपररणाम टनसकन सकदछ भनने 
सर्ाभाटर्करूपमा अनमुान गन्त सटकनछ र गनु्त  पटन 
पछ्त  । तर, टर्षफोिक पदा्थ्तबाि हुने समभाटर्त 
पररणामप्रटत प्रटतर्ादी स्ेचत रहेको दटेखन आएन । 
सा्थमा राखन नहुने र्सत ुसा्थमा राखी पड्काई कसैको 
टजउ ज्यान जाने पररणाम टनसकनछ भने ्यसतो काम 
गदा्त मनसा्यरटहत ट्थ्यो भनी प्रटतर्ादीलाई कसरुबाि 
उनमटुक्त टदन उट्चत नहुने । 

उक्त तथ्यहरूको टर्रे््चनाबाि प्रटतर्ादी 
मनोहर रा्य ्यादर्ले सा्थमा टलएको टनरेट्त बम 
पड्काई मतृकको मतृ्य ु भएको पटुटि भइरहेको हुदँा 
टनजलाई अटभ्योग दाबीबमोटजम सर््तसर्सटहत 
जनमकैद र टर्सफोिक पदा्थ्तसमबन्ी कसरुमा समेत 
सजा्य गरकेो पनुरारे्दन अदालतको फैसला टमलेको 
दटेखन आउने ।

प्रटतर्ादीले टनर्ा्त्चनको सम्यमा भेिाएको 
टनरेट्त र्सत ु टर्र्ाह उतसर्मा रमाइलो गनने 
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उदे्श्यले सा्थमा टलएर गई समभाव्य दषुपररणामलाई 
ख्याल नगरी पड्काउदँा सोका छरा्त लाटग सोही 
कारणबाि मतृक रामछटर्ला रा्य ्यादर्को टन्न 
हुन गएको छ । जनतीहरू र मतृकसगँ प्रटतर्ादीको 
पूर््तररसइर्ी केही रहेको दटेखएको छैन । आफूबाि हुन 
पगेुको दषुपररणामबाि प्रटतर्ादी सर््यम् घाइते भई 
उप्चारपश्चात् सन्चो भएको दटेखएको छ । सा्थमा 
राखन नहुने टनरेट्त र्सत ुटलई टहडेँको र सर्भाटर्क 
रूपमा हुनसकने पररणाम तफ्त  ख्याल नगरी भीडभाडमा 
रमाइलोको लाटग पड्काएको कारण कत्तव्य ज्यानको 
र्ारदात हुन पगेुको टस्थटत ्यहा ँ छ । टर्र्ाहमा 
रमाइलोको लाटग कसैप्रटत लटक्त नगरी पडकाएको 
कारण मतृकको मतृ्य ु हुन पगेुको दटेखएबाि भटर्तव्य 
होकी भननेसममको अर्स्था हुदँा प्रटतर्ादी मनोहर रा्य 
्यादर्लाई ऐनबमोटजम सजा्य टददँा ्चकवो हुने ट्चत्ले 
दटेख अ.ब.ं१८८ नं. अनरुूप कैद र्र्त ५ हुन पनुरारे्दन 
अदालतबाि व्यक्त रा्यसमेत न्या्यको मकसदबाि 
टमलेको नै दटेखन आउने ।

तस्थ्त, माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार र कारणबाि 
सरुू सला्तही टजलला अदालतको फैसला उलिी 
गरी प्रटतर्ादी मनोहर रा्य ्यादर्लाई अटभ्योग 
दाबीबमोटजम मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १३ 
नं. को दहेा्य १ नं. अनसुार सर््तसर्सटहत जनमकैदको 
सजा्य गरी टनजलाई अ.ब.ं१८८ नं. अनरुूप ५ र्र्त 
कैद सजा्य गन्त जाहेर गरकेो रा्य एर्म् टर्सफोिक 
पदा्थ्त ऐन, २०१८ को दफा १० को उपदफा १(क) 
बमोटजम कैद र्र्त १ हुने त्था प्रत्य्थकी प्रटतर्ादी सरुशे 
रा्य ्यादर्का हकमा फैसलामा केही नबोली पनुरारे्दन 
अदालत, जनकपरुबाि टमटत २०६९।८।१३ मा भएको 
फैसला टमलेको दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृतः  कटपलमणी गौतम
कमप्यिुर: अटभरेक कुमार रा्य
इटत सरं्त् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।  

५
मा.नया.श्री गोपाल पराजुलरी र मा.नया.श्री प्रकाशमान 
गसहं राउि, ०७१-CR-०४३४, ्चोरी (मोिरसाइकल) 
नेपाल सरकार वि. विकासकु्ार साहस्ेत

टसकने प्र्योजना्थ्त मात्र टलएर जाने का्य्तले 
त्यसतो मालर्सत ु टफता्त हुने अर्स्थालाइ्त समेत 
जनाउने हुदँा ्टनको हक मेिाइ्त आफूले टलन 
खानका लाटग जनुसकैु कुरो गरी बेइमानीको टन्यतले 
लगेको अ्थ्तबो् नहुने हुदँा त्यसतो का्य्तलाइ्त ्चोरीको 
आपराट्क का्य्त पटुटि नभएको त्यसरी मोिरसाइकल 
लगेको भनने कारणले मात्र ्चोरीको महलको १ नं. 
को कसरु स्थाटपत भएको मानन सटकने अर्स्था  
नदटेखने । 

सर््यम् ्नीले प्रटतर्ादीहरू उपर ्चोरीको 
र्ारदात खटमबर नगरी लहैलहैमा लगेको भनेको र 
अटभ्योजन पक्ले अन्य कुनै र्सतटुनष् प्रमाण पेस 
गरी ्चोरीको १ नं. बमोटजम प्रटतर्ादीहरूले ्नीको 
हक मेिाइ्त आफूहरूले टलन खानका लाटग बेइमानीको 
टन्यतले उक्त मोिरसाइकल लगेको भनी पटुटि गन्त 
नसकेको अर्स्थामा केर्ल मोिरसाइकल प्रटतर्ादीको 
सा्थ रोहबरमा भेटिएको भनने आ्ारले मात्र र्ादीले 
दाबीको कसरु पटुटि गरकेो मानन नसटकने । 

मूलत: ्चोरी भएको भनने टनश्चा्यातमक 
ठोस प्रमाणको अभार् दटेखएको, जाहेरर्ाला सर््यम् ले 
प्रटतर्ादीहरूले ्चोरी गरकेो होइनन् भनी बकपत्र 
गररटदएको, जाहेरर्ाला प्रटतर्ादीका दाज ुसा्थी रहेको 
तथ्य खलेुको, अका्तको भए पटन ट्चनजानको आ्ारमा 
लहैलहैमा टसकने उदे्श्यले मोिरसाइकल टलएर 
गएको कारणले मात्र अका्तको हक मेिाइ्त टलने खाने र 
बेइमानीको उदे्श्य पट्ुि्याइ्त नहुने हुदँा प्रटतर्ादीहरूको 
उक्त का्य्त ्चोरीको आपराट्क का्य्त मानन सटकने 
अर्स्था नभएबाि प्रटतर्ादीहरू टर्कासकुमार साह, 
नजाम अनसारी र मेराज अनसारीसमेतले अटभ्योग 
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मागदाबीको आरोटपत कसरुबाि सफाई पाउने नै 
दटेखएकोले पनुरारे्दन  अदालतको फैसला टमलेकै 
दटेखन आउने । 

तस्थ्त सरुू बारा टजलला अदालतको 
टमटत २०६८।११।२१ को फैसला केही उलिी गरी 
प्रटतर्ादीहरू टर्कास कुमार साह, नेजाम अनसारी र 
मेराज असंारीले अटभ्योग दाबीको कसरुबाि सफाई 
टदने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, हेिौंडाको टमटत 
२०७१।२।१९ को फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर  
हुने ।    
इजलास अट्कृत: हक्त बहादरु के्त्री
कमप्यिुर: टर्केश गरुागाई
इटत सरं्त् २०७३ साल मङ्टसर १२ गते रोज १ शभुम् । 

६
मा.नया.श्री गोपाल पराजुलरी र मा.नया.श्री पुरूषोत्तम 
भणडाररी, ०७०-RB-००२५, करारको ्य्थार्त् 
पररपालना गररपाउ,ँ पे्र्शोभा तुलाधर वि. ्हेश 
्हजमिन

करार सत्तनामा गदा्त माटसक ब्याज कटत 
बझुाउने हो सो पटन उललेख भएको दटेखदँनै । प्रत्य्थकीले 
पनुरारे्टदकाले ब्याज बझुाएको भनी पेस गरकेो 
भरपाईको छा्या ँप्रटतलाई झटु्ा भनी टलटखत जर्ाफमा 
उललेख गरकेो पाइनछ । उक्त भरपाइको छा्यापँ्रटत सदे् 
हो र्ा झटु्ा हो भनने प्रशनको टनरूपण प्रसततु करार 
ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अनतग्ततको टनरे्दनको 
रोहबाि टर््चार गरररहन ुपनने टर्र्यसमेत दटेखएन । ्यस 
समबन्मा सरोकारर्ालाको प्र्चटलत कानूनबमोटजम 
नालेस परकेाबखत ठहरबेमोटजम हुने नै हुदँा त्यसतफ्त  
अरू टर््चार गरररहन ुनपनने।

पनुरारे्टदकाले सत्तनामाबमोटजम प्रत्ेयक 
मटहनाको मसानतटभत्र प्रत्य्थकीलाई ब्याज बझुाएको 
र्सतटुनष् प्रमाण पेस गन्तसकेको अर्स्था छैन । 
पनुरारे्टदका सर््यम् ले माटसक रूपमा ब्याज बझुाई 

करारनामाको सत्त पालना गन्त नसकेको टस्थटतमा 
प्रत्य्थकी महेश महज्तनले आफूले राजीनामा पाररत 
गररटलएको घरजगगा टनजको पूण्तसर्ाटमतर्मा 
आइसकेको अर्स्थामा आफनो सर्ाटमतर्को घर 
जगगामा भोग गन्त पाउने टनजको कानूनी अट्कार 
रहेबाि भोग गन्त खोजनलुाई गन्त नहुने काम कारर्ाही 
गन्त लागेको भनी पररभाटरत गन्त टमलने नदटेखने । 

तस्थ्त, टमटसल सलंगन रहेका तथ्यबाि 
पनुरारे्टदका सर््यम् ले सत्तनामा कागजमा उटललटखत 
सत्तको पररपालना गरकेो नदटेखदँा टनरे्दन दाबीअनरुूप 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोटजमको 
आदशे जारी हुन नसकने ठहर्याई पनुरारे्दन अदालत, 
पािनबाि टमटत २०७०।४।१८ मा भएको आदशे 
टमलेको नै दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृतः  कटपलमणी गौतम
कमप्यिुर: अटभरेक कुमार रा्य
इटत सरं्त् २०७४ साल रै्शाख २५ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.नया.श्री गोपाल पराजुलरी र मा.नया.श्री पुरूषोत्तम 
भणडाररी, ०७२-CR-००८९, रै्दटेशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार वि. टेकबहादुर गुरूङस्ेत
      जाहेरर्ाला राजन गरुूङ प्य्तिक टभरामा दरु्ई 
पगुी फकने  पटन प्रत्य्थकीहरूले सञ्चालन गरकेो टमसन 
ओभरटसजबाि नै टनजलाई रै्दटेशक रोजगारका 
लाटग दरु्ई पठाएको भनने सपटि प्रमाण पेस हुनसकेको 
छैन । प्रत्य्थकी प्रटतर्ादीहरूले टनजहरूलाई टर्दशे 
पठाएको भनने कागज प्रमाणबाि तथ्यगतरूपमा  
प्रमाटणत हुन नसकेको अर्स्थामा टनजहरूलाई 
ट्यनै प्रत्य्थकी प्रटतर्ादीहरूले रै्दटेशक रोजगारमा 
दरु्ई पठाएको भनी दोरी ठहर गनु्त  उप्यकु्त 
हुदँनै । समुन दउेजासमेत छ जना जाहेरर्ालाहरूलाई 
रै्दटेशक रोजगारमा पठाउन अटभ्योग दाबीको 
रकम प्रटतर्ादीहरूले टलएको कागज प्रमाण पेस गन्त 
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अटभ्योजन पक्ले सकेको नदटेखदँा मौटखक भनाइकै 
आ्ारमा टनज जाहेरर्ालाहरूको रकम पटन ्यी प्रत्य्थकी 
प्रटतर्ादीहरूले टलएका रहेछन् भनी मानन टमलेन । अतः 
जाहेरर्ालाहरू समुन दउेजा, उत्रमान टघटसङ, राजन 
गरुूङ, ज्यराम खान, कृषणबहादरु गरुूङ र के्त्रबहादरु 
ठकुरीको हकमा अटभ्योग दाबीअनरुूपको टबगो र सोको 
५० प्रटतशतले हुने हजा्तना रकमसमेत प्रटतर्ादीहरूबाि 
टनज जाहेरर्ालाहरूले भररभराउ गरी टलन नपाउने 
ठहर्याई रै्दटेशक रोजगार न्या्याट्करणबाि भएको 
फैसला अन्य्था रहेछ भनन टमलने नदटेखने ।

तस्थ्त, माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार र प्रमाणबाि 
िंकमा्या गरुूङसमेतका २१ जना जाहेरर्ालालाई 
इजाजतपत्र खारजे भइसकेको गैरकानूनी टमसन 
ओभरटसज प्रा.टल. का सञ्चालक प्रत्य्थकी प्रटतर्ादीहरू 
िेकबहादरु गरुूङ, रतनकुमारी गरुूङ, टर्ज्य गरुूङ र 
बटुद्बहादरु गरुूङले रै्दटेशक रोजगारमा पठाइटदनछु 
भनी कागज भरपाई गरी टनजहरूबाि रकम टलई 
रै्दटेशक रोजगारमा नपठाई रै्दटेशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १०, १५, ४४ र ४६ टर्परीतको 
कसरु गरकेो ठहर गरी टनजहरूलाई ऐ. ऐनको 
दफा ४४ र ४६ बमोटजम जनही ४ र्र्त कैद र रू. 
४,००,०००।- जररर्ाना सजा्यसमेत गरी िंकमा्या 
गरुूङसमेतका २१ जना जाहेरर्ालाहरूको रै्दटेशक 
रोजगार न्या्याट्करण काठमाडौंको फैसलाको 
तपटसलमा उटललटखत ताटलकाबमोटजमको टबगो 
र सोको ५० प्रटतशतले हुने हजा्तना रकमसमेत रू. 
५९,६२,३०८.३८ प्रटतर्ादीहरूबाि जाहेरर्ालाहरूले 
भररपाउने र रटसद भरपाई पेस हुन नसकेका 
जाहेरर्ालाहरू समुन दउेजा, उत्रमान टघटसङ, राजन 
गरुूङ, ज्यराम खान, कृषणबहादरु गरुूङ र के्त्रबहादरु 
ठकुरीको हकमा टबगो र हजा्तनासमेतको अटभ्योग दाबी 
पगुन नसकने गरी रै्दटेशक रोजगार न्या्याट्करणबाि 
टमटत २०७१।८।२३ मा भएको फैसला टमलेको हुदँा 

सदर हुने ।
इजलास अट्कृत: कटपलमणी गौतम
कमप्यिुर: मटनदरा रानाभाि 
इटत सरं्त् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.नया.श्री दरीपकराज जोशरी र मा.नया.श्री मरीरा 
खड्का, ०७२-WO-००७७, उतपे्ररण, सव्रकु्ार 
अवधकारी वि. लोक सेिा आरोग, केन्द्ीर कारामिलर, 
अना्नगर काठ्ा्ौंस्ेत

टत्रभरु्न टर्शर्टर्द्याल्य सगंठन त्था शैटक्क 
प्रशासनसमबन्ी टन्यम, २०५० को अनसूु्ची १ 
मा ट्चटकतसा सनातक भनी MBBS र BAMS 
दरैु् उपाट्लाई समानरूपमा उललेख गरकेोसमेत 
दटेखएबाि MBBS र टनरे्दकले हाटसल गरकेो BAMS 
शैटक्क ्योग्यताको उपाट् समान प्रकृटतको रहेको भनने 
सपटिरूपमा दटेखन आउने । 

लोक सेर्ा आ्योगबाि प्राप्त टनरे्दक सटमर 
कुमार अट्कारीको दरखासतसटहतको फाइल 
हेदा्त BAMS उत्ीण्त गरकेो ्चाररटत्रक प्रमाणपत्रको 
प्रटतटलटप, आ्यरु्नेद ट्चटकतसा परररद ् नेपालको दता्त 
प्रमाणपत्रको प्रटतटलटपसमेत पेस गरकेो दटेखनछ । ती 
प्रमाणपत्रहरूमा BAMS भनने नै उललेख भइरहेको 
दटेखएकोमा टनरे्दकले पेस गरकेो प्रमाणपत्रमध्ेय 
एउिामा BAMMS उललेख भएको आ्ारमा 
टनरे्दकलाई बझुद ैनबझुी टनजलाई सो कुरा सपटि पानने 
अर्सरसमेत नटदई तोटकएको शैटक्क ्योग्यतासरह 
नभएको भनी लोक सेर्ा आ्योगबाि टनण्त्य गरकेो 
दटेखन आउने । 

अतः टनरे्दकको दरखासत सर्ीकार गरी, 
टलटखत परीक्ा सञ्चालन भई नटतजासमेत प्रकाटशत 
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भई अनतर्ा्तता्तको लाटग उपटस्थत गराइसकेपटछ कुनै 
ठोस कारण उललेख नगरी टनरे्दकलाई सो कुरा प्रटि 
पानने अर्सरसमेत नटदई टनजको दरखासतलगा्यत 
टलटखत परीक्ासमेत रद् गनने र टनज ररि टनरे्दकको 
नाम अनतर्ा्तता्त  सू्चीबाि हिाउने गरी लोक सेर्ा 
आ्योगबाि भएको टमटत २०७२।३।२२ को टनण्त्य 
कानूनटर्परीत, उट्चत प्रटक््याको अर्लमबनसमेत 
नगरी भएको दटेखएकोले उक्त टनण्त्य र सो आ्ारमा 
प्रकाटशत सू्चना त्था पत्रा्चारहरू उतपे्ररणको आदशेले 
बदर हुने ।

 टनरे्दकले पेस गरकेो टत्रभूर्न      
टर्शर्टर्द्याल्यको ९ जलुाई २०१५ को 
पत्रको छा्यापँ्रटतबाि टनज टनरे्दकलाई टदएको 
ट्चटकतसाशास्तीको प्रमाणपत्रमा भलुर्स BAMMS 
लेटखन गएको हो, टनजको र्सतटर्क शैटक्क ्योग्यता 
BAMS हो भननेसमेत सपटि पारकेो दटेखई रहेको 
समेतको अर्स्थामा टनज टनरे्दकलाई अनतर्ा्तता्तमा 
बसन नटदएमा टनजको सरैं््ाटनक त्था कानूनी 
हकको हनन् हुन जाने अर्स्था दटेखएकोले टनज 
टनरे्दक सटमर कुमार अट्कारीलाई पूर््तप्रकाटशत 
नटतजाबमोटजम नै टनजलाई अनतर्ा्तता्तमा सलंगन 
गराउन ु भनी टर्पक्ीमध्ेयको लोक सेर्ा आ्योगको 
नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी हुने । 
इजलास अट्कृत: समुनकुमार न्यौपाने
कमप्यिुर: पद्ा आ्चा्य्त
इटत सरं्त् २०७४ साल काटत्क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री दरीपकराज जोशरी र मा.नया.श्री हररकृष्ण 
काककी, ०६७-CI-१५०७,  १६०५, अशं टदलाई 
पाऊँ, क्लप्रसाद पौ्ेलस्ेत वि. शारदादिेी पौ्ेल, 
शारदादिेी पौ्ेल वि. क्लप्रसाद पौ्ेलस्ेत

ततकाल प्र्चटलत कानूनी व्यर्स्थाअनसुार 
प्रटतर्ादीहरू छुट्ी टभनन भएका बखत र्ादीको 
टर्र्ाह ख्च्त पर सारकेो कुरा प्रमाटणत छ । टमटत 

२०३५।१०।१५ को अशंबनडाको कागज बदर 
भएको अर्स्था पटन छैन । अशंबनडाको कागज बदर 
नभएसमम त्यसको कानूनी शटक्त रटहरहेको हुनछ । 
उक्त बनडापत्रअनसुार टपता माताको भागमा २-१०-
०, प्रटतर्ादी काशीरामको भागमा १-१०-१०१/

२
, 

ओमनारा्यणको अशं भागमा १-१०-०, इनद्रप्रसादको 
अशं भागमा १-१०-१५३/

४
 र प्रटतर्ादी कमलप्रसादको 

भागमा १-८-८ जगगा टलनटुदन ुगरी र.नं. ११५० बाि 
बनडापत्र पाररत भएको दटेखएकोमा टमटत २०४२।१।५ 
मा र्ादीका बबुा आमाले भरपाई गरी आफनो आफनो 
नाममा का्यम गरकेो दटेखनछ । त्यसपश्चात् टपताको 
भागको जगगाबाि टमटत २०५२।३।९ मा टक.नं. ५१५ को  
०-६-६३/

४
, टमटत २०६०।५।३० मा टक.नं. ५१९ 

को ०-७-०३/
४
, आमाको नामको जगगाबाि टमटत 

२०४२।१२।३ मा टक.नं. ५१६ को ०-८-१०३/
४
 

मध्ेय ०-५-०, टक.नं. ५२० को ०-५-०, टमटत 
२०४९।३।२४ मा टक.नं. ५१४ को ०-३-७, टक.नं. 
३०६ को ०-३-० र टक.नं. ५२१ को ०-३-१०३/

४ 

समेत १-८-५ जगगा हा.ब. गरी र्ादीले पाएको 
दटेखनछ । ्यसरी हेदा्त  र्ादीलाई पैतकृ समपटत् प्राटप्तबाि 
र्टञ्चत गरकेो नदटेखने ।

प्रटतर्ादीहरूले टमटत २०३५।१०।१५ मा 
पैतकृ समपटत्को अशंबनडा गरी सो बनडापत्र पाररत 
गराएको दटेखनछ । ततकाल बहाल रहेको मलुकुी 
ऐन, २०२० को अशंबनडाको महलको १५ नं.ले 
छोरीलाई छोरासरह अटंश्यार का्यम गन्त ३५ र्र्त 
नाघेको अटर्र्ाटहत छोरी हुनपुनने व्यर्स्था रहेको 
दटेख्यो । टमटत २०३५।१०।१५ मा प्रटतर्ादीहरूका 
बी्च अशंबनडा हुदँा ्यी र्ादी १६ र्र्तकी मात्र दटेखएकाले 
र्ादीलाई ततकालको अर्स्थामा अन्य अटंश्यारसरह 
मानन नटमले पटन र्ादी अशं पाउनबाि र्टञ्चत भएको 
नदटेखने ।

प्रटतर्ादीहरू टमटत २०३५।१०।१५ मा बबुा 
आमाको भागमा २-१०-० जगगा राखी बनडापत्र पाररत 
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गरी छुट्ी टभनन भएको दटेखनछ । प्रटतर्ादीहरू छुरट् 
टभनन भएपश्ात् र्ादी टपता माताको सा्थमा बसेको 
दटेखनछ । टपता माताको सा्थमा रहेको सम्यमा 
र्ादीले टपता माताको भागमा परकेो उक्त जगगामध्ेयबाि 
बकसमाफ्त त समेत गरी र्ादीले १-८-५ जगगा प्राप्त 
गररसकेको दटेखनछ । त्यटत जगगा प्राप्त गररसकेपटछ 
हाल आएर र्ादीले टमटत २०३५।१०।१५ मा छुट्ी 
टभनन भएका प्रटतर्ादीहरूको समपटत्बाि पटन अशं 
पाउन माग गरकेो दटेखनछ । त्यसरी पटहले नै छुट्ी 
टभनन भएका प्रटतर्ादीहरूको अशं भाग बराबरको 
समपटत् प्राप्त गररसकेपटछ पटन र्ादीलाई अशं 
छुट््याउदँ ै गएर छुट्ी टभनन भई अलगअलग व्यर्हार 
गरी बसेका व्यटक्तहरूको व्यर्हारमा प्रटतकूल असर 
परु्याउन ु न्या्यसममत् हुदँनै । ्यसरी प्रसततु टर्र्ादमा 
र्ादीले बकसमाफ्त त टपता माताको समपटत्बाि १-८-
५ जगगा पाएको अर्स्थामा र्ादीले अशं नपाई टनरअशंी 
भएको मानन नटमलने ।

अतः उटललटखत आ्ार र कारणसमेतबाि 
पनुरारे्दन अदालत हेिौंडाको टमटत २०६७।१०।९ 
को फैसला टमलेको नदटेखदँा उक्त फैसला बदर  
हुनछ । सरुू ट्चतर्न टजलला अदालतको टमटत 
२०६६।८।३० को फैसला टमलेको दटेखदँा सदर  
हुने । 
इजलास अट्कृत : भीमबहादरु टनरौला
कमप्यिुर:  मटनदरा रानाभाि
इटत सरं्त् २०७४ साल असार ४ गते रोज १ शभुम् ।
्यसै लगाउका टनमन मदु्ारहरूमा पटन ्यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् ।

� ०६८-CI-०२३०, लिुटपि, शारदादिेी 
पौ्ेल वि. क्लप्रसाद पौ्ेलस्ेत
� ०६८-CI-२३१,  टलखत दता्त बदर, 

शारदादिेी पौ्ेल वि. क्लप्रसाद 
पौ्ेलस्ेत

इजलास न.ं ४

१
मा.नया.श्री ओमप्रकाश गमश् र मा.नया.श्री 
केदारप्रसाद चागलस,े ०७०-CR-००२३, मानर् 
बे्चटबखन र ओसारपसार, अच्ेलाला गोसाई वि. 
नेपाल सरकार

कमलप्रसाद ्चौ्रीले पनुरारे्दन 
अदालतसमक् गरकेो बकपत्रमा लटलताकुमारीलाई 
टमटत २०६३।१२।१८ मा टर्नदा ्यादर्को आफनो 
मानछेको आगँनमा राटखरहेको अर्स्थामा फेला पारी 
घर ल्याई दाजलुाई टजममा लगाएको हो भनी लेखाएको 
अर्स्थामा लटलताकुमारीलाई आगँनजसतो खलुा 
ठाउमँा राखेको अर्स्थामा गाउबँाि गएका कमलप्रसाद 
्चौ्रीसमेतले फेला पारकेो भनने दटेखदँा अपहरण 
गरी टबक्ी गनने उदे्श्यले लगेको भए त्यसरी खलुा ठाउ ँ
आगँनमा राखीरहने ट्थएनन् भनी अनमुान गन्त सटकने 
अर्स्था दटेखनछ । सो हुदँा पीटडतले जाहेरी बेहोरामा 
लेखाएबमोटजम टनजलाई ्यी प्रटतर्ादीसमेतले अपहरण 
गरी बन्क बनाएको हो भनने तथ्य टर्श्ास्योग्य 
नदटेखने ।

प्रटतर्ादी रगंीलालसमेतले लटलताकुमारी 
्ामीलाई बे्चटबखन गन्त लगेको भए प्रटतर्ादी टर्नदा 
्यादर्ले ४ टदनसमम आफनो घरमा लगी राखीराखने 
अर्स्था आउदँनै ट्थ्यो भनी अनमुान गन्त सटकनछ । 
्यी पीटडतलाई टबक्ी गन्त प्रटतर्ादीहरूले कसैसगँ कुनै 
रकम लेनदने गरकेो भनी पीटडत जाहेरर्ाली त्था 
काका कमलप्रसाद ्चौ्रीसमेतले आफनो जाहेरी त्था 
ब्यानमा खलुाउन सकेको अर्स्था दटेखदँनै । सा्ैथ 
प्रटतर्ादीहरूबाि लेनदने भएको रकमसमेत बरामद 
भएको अर्स्था दटेखदँनै । न्या्य समपादनको का्य्तमा 
पीटडतको ब्यान र बकपत्र महत्र्पूण्त कडीको रूपमा 
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रहेको भएपटन सो ब्यान र बकपत्रको पट्ुि्याई ंसर्तनत्र 
र तक्त सममत रूपबाि भएमा मात्र प्रमाण्योग्य मानन ुपनने 
हुनछ । ब्यान र बकपत्रको पट्ुि्याई ंठोस, शङ्कारटहत र 
तक्त सममत रूपबाि पटुटि नभएको अर्स्थामा प्रमाणमा 
टलई सोही आ्ारमा कसैलाई कसरुदार ठहर्याउन ु
न्या्यको मान्य टसद्ानतटर्परीत हुन जाने । 

मेरो गोठ घरअगाटडबाि बािोमा ३ र्िा 
मोिरसाइकल ्चढी आएका रगंीलाल टगरी, गणेश 
टगरी, शमभ ु टगरी र टर्नदा ्यादर्ले नलकिुर्ा बनदकु 
दखेाई, मलाई समाई, मेरो आखँा र मखुमा िेप िासँी 
मलाई त्यहाबँाि भारतको कोदरकि गाउमँा टर्नदा 
्यादर्को नातेदारको घरमा बनदी बनाई टबक्ी गनने 
तरखरमा रहेको अर्स्थामा टमटत २०६३।१२।१८ 
मा मेरो काकासमेतका गाउलेँहरू खोजद ै आएको 
्थाहा पाई घरबाि मलाई भागी जाउ भनी ्पाई टददँा 
काकाले मलाई दखेी त्यहाबँाि ल्याउन ु भएको हो । 
प्रटतर्ादीहरूले मलाई टबक्ी गनने उदे्श्यले भारत लगेका 
हुन् भनने बेहोराको अट्कारप्राप्त अट्कारीसमक् 
गरकेो ब्यान र गाउकैँ गणेश टगरी, शमभ ु टगरी, टर्नदा 
्यादर् र रगंीलाल भनने अचछेलाल टगरीले मलाई 
टबक्ी गनने उदे्श्यले जबरजसती अपहरण गरी टर्दशे 
भारत लगी बन्क बनाई राखेका हुन् भनने पीटडतको 
बकपत्र भए पटन माट्थ गररएको टर्रे््चनाअनसुार 
भागने उमकने प्र्यासको प्या्तप्त अर्सर छँदाछँद ै पटन 
त्यसतफ्त  कुनै प्र्यास नगरी बसेकोले टनज सरे्चछाबाि 
भारतको कोदरकि भनने ठाउसँमम गएको तथ्य 
समट्थ्तत हुन आउछँ । लटलताकुमारी ्ामीलाई ्यी 
प्रटतर्ादीसमेतले जबरजसती अपहरण गरी लगेको 
भनने तथ्य शङ्कारटहत तर्रबाि स्थाटपत नभएको 
अर्स्थामा प्रटतर्ादी रगंीलाल टगरीलाई कसरुदार ठहर 
गनु्त  न्या्यको रोहमा सर्ीका्य्त हुने नदटेखने ।

तस्थ्त लटलताकुमारी ्ामी ्थारूलाई 
्यी प्रटतर्ादी रगंीलाल टगरी भनने अचछेलाल टगरी 
गोसाईले अटभ्योग दाबीबमोटजम जबरजसती अपहरण 

गरी लगेको भनने अटभ्योग दाबीको पटुटि टर्रे्कसममत 
र शङ्कारटहत तर्रबाि नभएको हुदँा प्रटतर्ादी 
रगंीलाल भनने अचछेलाल टगरी गोसाईलें अटभ्योग 
दाबीबाि सफाई पाउने ठहर्याएको सरुू बारा टजलला 
अदालतको टमटत २०६७।११।१० को  फैसला उलिी 
गरी ्यी प्रटतर्ादीलाई टजउ मासने बेचने (टन्यनत्रण) ऐन, 
२०४३ को दफा ४(ख) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
८(२) बमोटजम सात र्र्त कैदको सजा्य हुने ठहर गरकेो 
पनुरारे्दन अदालत, हेिौंडाको टमटत २०६९।८।२६ 
को फैसला उलिी भई प्रटतर्ादी रगंीलाल टगरी भनने 
अचछेलाल टगरी गोसाईले अटभ्योग दाबीबाि सफाई 
पाउने ।
इजलास अट्कृत: गेहेनद्रराज रगेमी
इटत सरं्त् २०७३ साल मङ्टसर २ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री ओमप्रकाश गमश् र मा.नया.श्री 
केदारप्रसाद चागलस,े ०७२-CR-१०३७, झठु्ा 
टर्र्रण पेस गरी टर्दशेीले नेपाली नागररकता टलएको 
भनने, निराज सेन वि. नेपाल सरकार

पेमा लामालाई आफनो बटहनी हो भनी र्ाङ 
दोजनेले सनाखत गरकेो छ भने टनज पेमा लामाको 
नाममा टमटत २०६२।१२।२२ खडा भएको टसन्कुोि 
गाउ ँटर्कास सटमटतको जनमदता्त टकताबमा जनमटमटत 
२०४०।११।१५, नाम्थर पेमा लामा बाजेको नाम नरु्ु्त  
लामा र बाबकुो नाम जेरू लामा उललेख भई जनमदता्त 
भएको पाइनछ । ्यी प्रटतर्ादी सल्यान टजललाबाि 
२०६६।१२।१४ मा सरूर्ा भई टसन्पुाल्चोक टजलला 
टसन्कुोि गाउ ँ टर्कास सटमटतमा आएकोले त्यहाकँा 
बाटसनदा सबैलाई ट्चननसकने टस्थटतको पररकलपना 
गन्त सटकँदनै । ्यसरी गाउ ँ टर्कास सटमटतमा रहेको 
जनमदता्त र र्ाङ दोजने लामाको सनाखतसमेतका 
आ्ारमा पेमा लामाको नाममा नागररकता बनाउन 
टमटत २०६९।५।२० मा टसफाररस टदएकोमा टनज 
पेमा लामाले झठु्ा नागररकता प्राप्त गरकेो कुरा ्यी 
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पनुरारे्दकको जानकारीमा आउनासा्थ नागररकता 
बदर गन्त प्रमखु टजलला अट्कारीको का्या्तल्यलाई 
टमटत २०६९।५।२५ मा लेखी पठाएको समेतका 
कारणले प्रटतर्ादीले जानीजानी टर्दशेीलाई नागररकता 
टदलाउने का्य्तमा टसफाररस गरकेो हो भनने कुराको 
पट्ुि्याई ंशङ्कारटहत तर्रबाि भएको नपाइएकोले ्यी 
प्रटतर्ादीलाई नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा 
२१(२) बमोटजमको कसरुमा ऐ. ऐनको ऐ. दफाअनरुूप 
३ र्र्त कैद र रू.५०,०००/- (प्चास हजार) जररर्ाना 
गनने गरी सजा्य गरकेो टसन्पुाल्चोक टजलला 
अदालतको टमटत २०७०।३।३१ को फैसलालाई सदर 
गनने गरी भएको पनुरारे्दन अदालत, पािनको टमटत 
२०७२।२।२४ को फैसला टमलेको नदटेखदँा केही 
उलिी भई ्यी पनुरारे्दक प्रटतर्ादीले सफाई पाउने ।
इजलास अट्कृतः मकुुनद आ्चा्य्त
कमप्यिुर: दरे्ीमा्या खटतर्डा
इटत सरं्त् २०७३ साल मङ्टसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.नया.श्री ओमप्रकाश गमश् र मा.नया.श्री हररकृष्ण 
काककी, ०७०-WO-०७३५, उतपे्ररण / परमादशे, 
रोवहतराज साह वि. वत्भुिन विश्वविद्ालर, कीवतमिपुर 
काठ्ा्ौंस्ेत
 टनरे्दकको ्योग्यता नपगु भएबापत MBBS 
को Entrance परीक्ामा सामेल हुदँा र्ा परीक्ा 
पररणाम घोटरत गदा्त र्ा भना्त टलदँाका बखत समबटन्त 
टनका्यले टनजको फाराम असर्ीकृत गररन ुपनने र्ा भना्त 
नटलनेसमेतको कामकारर्ाही गनु्तपननेमा सो नगरी 
Entrance examination को लाटग भरकेो फाराम 
सर्ीकृत गरी परीक्ामा उत्ीण्त भएको पररणाम घोरणा 
गरकेो र सो पररणामको आ्ारमा टनजको भना्तसमेत 
भएको पाइनछ । टनरे्दकले कुनै ्योग्यता र्ा अ्योग्यता 
लकुाई परीक्ामा समारे्श भएको कुरा टर्पक्ीहरूको 
टलटखत जर्ाफबाि दटेखन आएको छैन । बरू टन्यामक 
टनका्यहरूको असार््ानीले गदा्त MBBS Course मा 

टनजको भना्त भएको कुरा टमटसल सलंगन कागजातबाि 
दटेखन आएकोले त्यसको दषुपररणाम टनरे्दकले 
भोगनपुनने टस्थटतको टसज्तना गनु्त  न्याट्यक सदटर्रे्कको 
अनकूुल हुने दटेखन नआउने । 
 टनरे्दक MBBS Course मा भना्त भई 
टद्वती्य र्र्तमा अध्य्यनरत भएबाि अब अध्य्यन 
र परीक्ाबाि र्टञ्चत गन्त टर्रे्कसममत नभएकोले 
टनजलाई MBBS Course को समपूण्त शैटक्कसत्रको 
परीक्ामा सहभागी गराउनेलगा्यतका अध्य्यन स्ुचारू 
गन्त गराउन, परीक्ा टदने का्य्तमा कुनै बा्ा अड््चन 
नपरु्याउन ु भनी टर्पक्ीहरूको नाममा परमादशेको 
आदशे जारी हुने ठहछ्त  । सा्ैथ सर्ासथ्य सेर्ा मानर् 
जीर्नसगँ प्रत्यक् समबन् राखने टर्र्य भएकोले अर् 
उप्रानत ्यसतो गैरटजममेर्ारी टक््याकलाप हुन नटदने 
समबन्मा टत्रभरु्न टर्श्टर्द्याल्य ट्चटकतसाशास्त 
अध्य्यन ससं्थान र समबटन्त Medical 
College ले परीक्ा, भना्तसमेतका टन्यमनकारी 
प्रार््ानहरूको पालना अटनर्ा्य्तरूपमा गनने गराउनेतफ्त  
समटु्चत र प्रभार्कारी व्यर्स्था गनु्त  गराउन ु भनी 
प्रत्य्थकीहरूको नाममा टनदनेशनातमक आदशेसमेत जारी 
हुने ।      
इजलास अट्कृत: कोशलेशर्र ज्ञर्ाली
कमप्यिुर: मटनजता ढंुगाना 
इटत सरं्त् २०७३ साल काटत्क २ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.नया.श्री ओमप्रकाश गमश् र मा.नया.श्री हररकृष्ण 
काककी, ०७०-WO-०८१०, उतपे्ररण, बाबुवसहं 
सरदार वि. वनजा्ती वकताबखाना, हररहरभिन 
लवलतपुरस्ेत 

टजलला प्रशासन का्या्तल्य बाकेँबाि मेरो 
जनमटमटत २०१४।२।१८ का्यम भइरहेकोमा सोही 
आ्ारमा मलाई अटनर्ा्य्त अर्काश टदन ु पनने भनी 
टनरे्दकको टजटकर रहेकोमा ्यस अदालतको टमटत 
२०७१।२।१६ को अनतररम आदशेानसुार जनमटमटत 
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२०१४।२।१८ का आ्ारमा टनज सेर्ामा बहाल रही 
टनजामती सेर्ा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा 
(३) बमोटजम टनज टनरे्दक टमटत २०७२।२।१८ मा 
५८ र्र्त उमेर पूरा भई अटनर्ा्य्त अर्काश भइसकेको 
हुदँा हाल आएर ररि जारी गनने औट्चत्यता नै समाप्त 
भइसकेकोले मागबमोटजम आदशे जारी गरररहन नपनने 
हुदँा ्यस अदालतबाि टमटत २०७१।२।१६ मा जारी 
अनतररम आदशे टनटषक््य हुने र प्रसततु ररि टनरे्दन 
खारजे हुने ।        
इजलास अट्कृत: कोशलेशर्र ज्ञर्ाली
कमप्यिुर: मटनजता ढंुगाना 
इटत सरं्त् २०७३ साल काटत्क २ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.नया.श्री ओमप्रकाश गमश् र मा.नया.श्री हररकृष्ण 
काककी, ०७०-WO-०६४७, उतपे्ररण, शवशकान्त 
अग्रिाल वि. श्् अदालत, अना्नगर काठ्ा्ौंस्ेत 

प्रसततु टनरे्दनमा महाप्रर्न्क र ्यी 
प्रत्य्थकीबी्च सामूटहक मागदाबीको समबन्मा छलफल 
र्ा टर्र्ाद भइरहेको भनने कुरा सर््यम् कारखानाले 
टर्रगनज उद्योग र्ाटणज्य सघं र श्म का्या्तल्यलाई 
जानकारी टदएको पत्रबाि दटेखनछ भने सामूटहक 
मागदाबी भएको टर्र्यका समबन्मा ्यी टनरे्दकसमेत 
रोहबरमा बसी टमटत २०७०।४।११ मा टर्टभनन ३ 
बुदँाहरूमा व्यर्स्थापन पक् र रेिड ्यटुन्यनबी्च सामूटहक 
सहमटत भएको दटेखनछ । ्यी प्रत्य्थकीले कमपनीका 
महाप्रर्न्कसगँ सामान्य टर्र्ाद भएको भनी सर्ीकार 
गरकेो दटेखनछ भने टमटत २०७०।४।१ को टदन १:४५ 
बजे प्रत्यक्दशकी कामदार कम्त्चारीहरूको म्ुचलुका 
हुदँा भगर्ती रोटलङ टमलसका व्यर्स्थापक शकंर 
अग्रर्ाल र टर्ज्य ्चौ्रीबी्च र्ादटर्र्ाद भएको र 
टर्ज्य ्चौ्री उते्टजत भई व्यर्स्थापकलाई कुिटपि 
गन्त दगरुपेटछ केही कामदारले टर्ज्य ्चौ्रीलाई र 
केहीले व्यर्स्थापकलाई समातेकोले कुिटपि त्था 

दघु्तिना हुनबाि जोगाएको भनने बेहोराको म्ुचलुकाबाि 
दटेखएकोले ्यी प्रत्य्थकी र टनरे्दक व्यर्स्थापकबी्च 
मागदाबीका टर्र्यमा र्ादटर्र्ाद भएको दटेखएको तर 
हातपात भएको भनने म्ुचलुकासमेतबाि नदटेखएको 
हुदँा ्यी प्रत्य्थकीले श्म ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) 
को कसरु गरकेो भनने दटेखन नआएकोले प्रत्य्थकी 
टर्ज्यकुमार ्चौ्रीलाई टनरे्दक कमपनीले श्म ऐनको 
दफा ५१(क) को आरोपमा ऐ. ऐनको दफा ५२(४) 
बमोटजम सेर्ाबाि हिाउने गरकेो टनण्त्य कानूनअनरुूप 
भएको नदटेखदँा बदर हुने ठहर गरी श्म अदालतबाि 
भएको फैसलालाई अन्य्था भनन नटमलने ।

अतः उटललटखत तथ्य, टर्रे्ट्चत आ्ार 
र कारणबाि समेत टमटत २०७०।४।१ को घिनामा 
प्रत्य्थकी टर्ज्य ्चौ्रीले व्यर्स्थापक सशुील ्चौ्री 
माट्थ कुिटपि भएको तथ्य म्ुचलुकाबाि समट्थ्तत 
नभएकोले प्रत्य्थकी टर्ज्यकुमार ्चौ्रीलाई टनरे्दक 
कमपनीले श्म ऐनको दफा ५१(क) को आरोपमा 
ऐ. ऐनको दफा ५२(४) बमोटजम सेर्ाबाि हिाउने 
गरकेो टनण्त्य टमलेको नदटेखदँा बदर हुने ठहर गरी 
श्म अदालतबाि टमटत २०७०।१०।२४ मा भएको 
टनण्त्यमा कुनै कानूनी त्रटुि टर्द्यमान रहेको नदटेखदँा 
प्रसततु ररि टनरे्दन खारजे हुने ।           
इजलास अट्कृत: कोशलेशर्र ज्ञर्ाली
कमप्यिुर: मटनजता ढंुगाना
इटत सरं्त् २०७३ साल काटत्क २ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.नया.श्री ओमप्रकाश गमश् र मा.नया.श्री हररकृष्ण 
काककी, ०७०-WO-०७७४, उतपे्ररण, ्ानकु्ारी 
सुनारस्ेत वि. पुनरािेदन अदालत, ्हेन्द्नगरस्ेत 

ररि टनरे्दन दाबीमै टनरे्दकहरू आफू 
बनडा छुि््याउदँा उपटस्थत रहेको कुरा सर्ीकार गरी
म्ुचलुकामा सटहसमम नगरकेो भनने उललेख भएको 
सा्ैथ गा.टर्.स. का्या्तल्यलाई बनडा छुि््याउने 
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का्य्तमा उपटस्थत रहन टजलला अदालतबाि टमटत 
२०६९।१२।०९ मा पत्र पठाएकोमा उपटस्थत 
नभएपटन त्यसले भएका काम कारर्ाहीलाई ताटत्र्क 
असर नपानने भनने मलुकुी ऐन, दणड सजा्यको ६० नं. 
को व्यर्स्थाको पररपे्रक््यमा बनडा छुि््याउने समबन्मा 
भएको काम कारर्ाही सोही कारणले मात्र बदर हुने 
अर्स्था पटन नदटेखने । 

ररि टनरे्दकले बनडा म्ुचलुकामा ट्चत् 
नबझुी टमटत २०६९।१२।१० मा टदएको उजरुीमा 
नरम गरम असल कमसल राम्ो नराम्ो जगगा छुि््याई 
बनडा गनु्तपननेमा प्रटतर्ादी गगन सनुारको टहतमा मात्र 
राम्ो बािोसमेतको पा्यक पनने गरी जगगाको बनडा 
गरकेो भनी उललेख गर ेतापटन टमटत २०६९।१२।९ 
को बनडा म्ुचलुकामा के कुन प्रकारले ट्चत् नबझेुको 
हो सो कुरा खलुाई कागज गन्त अर्सर टदएकोमा 
टमटत २०७०।०२।०८ मा कागज गदा्त टनरे्दकले 
के कुन टकत्ामा के कसरी मका्त पर्यो भनने उललेख 
गन्त नसकी केर्ल कानूनमा लेखेको भारासमम 
पक्ी गरकेो टनरे्दन ररि जारी हुनसकने आ्ार हुन  
सकै्तन । बनडा म्ुचलुका बदरको दाबी गरपेटन बदर 
हुनपुनने सपटि कारणको अभार् रहेकोले ह्चरु्ा टनरे्दनको 
आ्ारमा कानूनअनरुूप भइरहेको बनडा म्ुचलुका 
त्रटुिपूण्त रहेछ भनी मानन नटमलने । 

अतः टमटत २०६९।१२।०९ मा भएको बनडा 
म्ुचलुका बदर गन्त माग गरी उजरुी गरकेा टनरे्दकलाई के 
कटत टकत्ामा के कसरी मका्त पर्यो भनी खलुाउन लगाई 
कागज गनने अर्सर टददँासमेत उजरुी पटुटि गन्त नसकेको 
अर्स्थामा उक्त बनडा म्ुचलुका बदर गन्त टमलेन भनी 
कन्चनपरु टजलला अदालतबाि टमटत २०७०।१०।०३ 
मा भएको आदशे सदर गरकेो पनुरारे्दन अदालत, 
महेनद्रनगरको टमटत २०७०।११।२९ को आदशेमा 
कुनै कानूनी त्रटुिको टर्द्यमानता नरही कानूनसममत नै 
रहेकोले टनरे्दन मागबमोटजमको आदशे जारी गरररहन ु 

परने । प्रसततु ररि टनरे्दन खारजे हुने ।         
इजलास अट्कृत: नर्ीन कोइराला
इटत सरं्त् २०७३ साल पसु १७ गते रोज १ शभुम् । 

७
मा.नया.श्री ओमप्रकाश गमश् र मा.नया.श्री हररकृष्ण 
काककी, ०७२-WO-०१४५, उतपे्ररण, जगन राउत वि. 
जगदिे राउत अवहरस्ेत

ऋण टलने जगदरे् राउत घरको मखु्य 
भनने पटन पटुटि हुनसकेको दटेखदँनै भने टमटत 
२०६४।०१।०२ मा ऋण टलदँा सनुरपटत दरे्ी त्था 
टनजको पटतको मनजरुी रहेको र्ा साक्ी बसी लेनदने 
भएको भनने दटेखदँनै । पटत नभएको सनुरपटत दरे्ीले 
अशं मदु्ा टदएकी र सो मदु्ा  टदएपटछ लेनदने मदु्ा 
परकेो दटेखनछ भने सनुरपटत दरे्ीले ररि टनरे्दकउपर 
०६९-CP-१२३५ को अशं मदु्ा दा्यर गरपेटछ अशं 
मदु्ा कारर्ाही अर्स्थामा रहेकै बखत अशं हककै जगगा 
हररनद्रप्रसाद ्यादर्लाई हालैको बकसपत्र टलखत 
पाररत गरी हक हसतानतरण गरकेोमा सनुरपटत दरे्ीले 
टलखत बदर मदु्ा दा्यर गरकेोमा पनुरारे्दन अदालत, 
हेिौंडाबाि दाबीबमोटजम ४ भागको १ भाग टलखत बदर 
हुने ठहरी टमटत २०७२।०६।१७ मा अटनतम फैसला 
भएको टलटखत जर्ाफसा्थ पेस भएको उक्त फैसलाको 
प्रटतटलटपबाि दटेखनछ । अशंहक नैसटग्तक हक रहेको 
हुदँा त्यसतो हक प्र्चलनको गराउन ु पटन उटत्कै 
महत्र्पूण्त हुनछ । लेनदने मदु्ाको फैसलाअनसुारको 
टबगो भराउदा अशं पाउने ठहरी बनडातफ्त  कारर्ाही 
गरकेी लेनदनेको तमसकुमा मनजरु पटन नगरटेक र 
साक्ी पटन नबसेकी सनुरपटत दरे्ी अटहररनको अशं 
हकबाि भररपाउने अर्स्था नदटेखएबाि टनजले पाउने 
अशं भागको समपटत्बाहेक गरी टबगो भराउने गरी 
मातहत अदालतबाि भएको आदशे कानूनी र न्या्य 
अनरुूप भए गरकेो दटेखन आउने ।  

अतः अशं मदु्ाको फैसला का्या्तनर््यनका 
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टसलटसलामा तहटसलदारबाि भएको टमटत 
२०७१।०६।२३ को आदशे सदर गरकेो टजलला 
अदालतको आदशे त्था पनुरारे्दन अदालत, हेिौंडाको 
टमटत २०७१।११।१४ को आदशेमा कुनै कानूनी 
त्रटुिको टर्द्यमानता नरही कानूनसममत नै रहेकोले ररि 
टनरे्दन मागबमोटजमको आदशे जारी हुनसकने अर्स्था 
दटेखएन । प्रसततु ररि टनरे्दन खारजे हुने । 
इजलास अट्कृत: नर्ीन कोइराला
इटत सरं्त् २०७३ साल पसु १७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

मा.नया.श्री देवेनद्र गोपाल श्षे्ठ र मा.नया.श्री 
सारदाप्रसाद गिगमर,े ०७०-CR-१५९७, रै्दटेशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार वि. टेकबहादुर फगा्ी 
पुन
 नेपाल सरकारले तोकेको कमपनी रटजसरिारको 
का्या्तल्यमा दता्त नै नभएको टसड कनसलिेनसीले 
टदएको भनेको ररटसपिको रै््ाटनकता नै नरहेको 
अर्स्थामा सो टलखतको परीक्ण गराउन ुसानदटभ्तक 
नै रहदँनै । जहासँमम हर्ाई टिकि, टभसा, एर्म् नेपाली 
राजदूतार्ास, टदललीमा टनरे्दन गररएको भनने टजटकर 
छ सोका बारमेा हेदा्त  टदलली गए आएको टमटत नै उललेख 
नभएको, दूतार्ासमा पेस गरकेो टनरे्दनको टतट्थ, टमटत 
नै नरहेको एर्म् भीसालगा्यतका कागजातको प्र्योजन 
र ती कुराको प्रसततु र्ारदातसगँको सटननकिता एर्म् 
औट्चत्य खलुन नआएका कागजातको पटन परीक्णको 
कुनै औट्चत्य रहेन । त्यसता कागज प्रमाणको रै््ता र 
औट्चत्य पटुटि गनने कत्तव्य भनेको नेपाल सरकार अ्था्तत् 
र्ादी पक्मा नै टनभ्तर रहने ।
 प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५अनसुार 
अटभ्यकु्तउपरको कसरु प्रमाटणत गनने भार र्ादी पक्मा 
रहने अर्स्थामा रकम टलनटुदन ुगरकेो टलटखत कागज 

भरपाई नभएको, दता्त नै नभएको कनसलिेनसीले 
टदएको ररटसपिहरू पेस गररएको र जाहेरी दरखासत 
र जाहेरर्ालाको बकपत्र नै टर्रो्ाभारपूण्त रहेको 
अर्स्थामा अटभ्योग माग दाबीबमोटजमको कसरु 
स्थाटपत हुनसकने अर्स्था नभएकाले पनुरारे्दन 
टजटकरसगँ सहमत हुन नसटकने ।
 अत: माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार कारणबाि 
प्रटतर्ादीउपरको अटभ्योग दाबी पटुटि हुन नसकने 
भएकाले टनजलाई अटभ्योग दाबीबाि सफाई टदने 
ठहर्याएको रै्दटेशक रोजगार न्या्याट्करणको टमटत 
२०७१।१२।१८ को फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर 
हुने ।
इजलास अट्कृत: इनद्रबहादरु कठा्यत
कमप्यिुर: हक्त मा्या राई
इटत सरं्त् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.नया.श्री चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.नया.श्री 
हररकृष्ण काककी, ०७१-CR-११०८, कत्तव्य ज्यान, 
नेपाल सरकार वि. रा्ु राना

प्रटतर्ादी राम ु रानाको अदालतसमक्को 
ब्यान हेदा्त आफू घिना र्ारदातको सम्यमा भारतमा 
रहेको भनी आरोटपत कसरुमा इनकार रही ब्यान 
गरकेो पाइनछ । टनजउपर टकिानी जाहेरी दरखासत 
रहेको र ततकाल पक्ाउ परकेा सहप्रटतर्ादीहरू दरेे्नद्र 
रदैास, टमलन ्थापामगर र अजु्तन बराल (सनुार) ले 
अट्कारप्रापत अट्कारीसमक् ब्यान गदा्त जगगाको 
टर्र्यलाई टलएर सागर परर्यारलाई मानने सललाह 
भएको, ्ाररलो हटत्यार राम ु रानाले त्यार गरकेो, 
राम ु रानाले काठको लठ्ीले र अन्य प्रटतर्ादीहरूले 
लातमकुकाले सागर परर्यारलाई हाटन मरणासनन 
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अर्स्थामा परु्याई भागेको भनी बेहोरा लेखाएको 
दटेखनछ । सहअटभ्यकु्त टमलन ्थापाले अदालतसमक् 
ब्यान गदा्त राम ु रानाले सागर परर्यारलाई कत्तव्य 
गरी मारकेो भनी सनेुको भनने कुरा उललेख गरकेो 
पाइनछ । घिनाको प्रत्यक्दशकी सागर परर्यारको 
श्ीमती राज ु परर्यारले मेरो श्ीमान् लाई राम ु रानाले 
लाठी प्रहार गरकेा हुन् भनी बेहोरा लेखाइटदएको 
दटेखनछ । शर् परीक्ण प्रटतरे्दनमा cause of death 
is internal hemorrhage and shock due to rib 
fracture and liver rupture भनने उललेख भएबाि 
सहप्रटतर्ादीहरू एर्म् जाहेरर्ाला र प्रत्यक्दशकीको राम ु
रानाले प्रहार गरकेो भनने भनाइ समट्थ्तत भइरहेको 
पाइने ।

प्रटतर्ादी राम ु राना र मनने सागर परर्यारका 
बी्च ज्यानै टलनपुननेसममको ररसइर्ी भएको 
नदटेखएको, लटुक्चोरी हानेको पटन नदटेखएको र 
घातक हटत्यार प्रहार नभई लठ्ी प्रहार गरी कुिटपि 
गदा्त सोही ्चोिको कारण सागर परर्यारको मतृ्य ु
भएकोबाि ज्यानसमबन्ीको १४ नं.अनतग्ततको कसरु 
का्यम गरकेो पनुरारे्दन अदालतको फैसला टमलेको 
दटेखन आउने ।

तस्थ्त लासजा्ँच म्ुचलुका, शर् परीक्ण 
प्रटतरे्दन र घिनाको सर्रूप एर्म् प्रकृटतबाि 
प्रटतर्ादी राम ु रानाले मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ीको 
१४ नं.अनतग्ततको कसरु गरकेो पटुषि भएको दटेखदँा 
टनज प्रटतर्ादीलाई सोही महलको १३(१) बमोटजम 
सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य हुने ठहर्याएको 
रूपनदहेी टजलला अदालतको फैसला केही उलिी 
भई सोही महलको १४ नं. अनसुार १० र्र्त कैद 
हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, बिुर्लको टमटत 
२०७१।३।१७ को फैसला टमलेको दटेखदँा सदर  
हुने ।
इजलास अट्कृत: आतमदरे् जोशी
इटत सरं्त् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.नया.श्री 
हररकृष्ण काककी, ०७२-CR-००२८, जबरजसती 
्चोरी, नेपाल सरकार वि. रा्बाबु खनखिास

प्रटतर्ादीले जाहेरर्ालाका पटत शशी 
भणडारीलाई हातपात गरकेो, बाँ् ेको, टजउ जखम 
अङ्गभङ्ग गनने, डरत्रास गराएको, आफनो कबजाटभत्र 
राखी बाटहर टनसकन नटदएको, लखेि्द ै लगेको र्ा 
ज्यानै जोटखममा पारी ्चोरी गरकेो कहीकँतैबाि 
पटुटि हुन आएको नदटेखदँा ्चोरीको महलको १ र ४ 
नं. टर्परीतको कसरु स्थाटपत भएको मानन नटमलने 
र एका व्यटक्तको सा्थमा रहेको समपटत् अका्तले 
आफूले टलनखानका उदे्श्यले झकु्याई खोसी लगी 
माल्नीलाई हाटन परु्याई ्चोरी गरकेो घिनासमम 
भएको माननपुनने हुनाले प्रटतर्ादीले पोखरा १० 
बदु््चोकटस्थत सार््तजटनकस्थलमा टहटँडरहेको 
अर्स्थामा जाहेरर्ालाको पटत शशी भणडारीको 
सगँसा्थबाि आईप्याड र पस्त ्चोरी गरकेो सा्ारण 
्चोरीको र्ारदात स्थाटपत भइरहेको अर्स्थामा प्रसततु 
्चोरीको अपरा्को प्रकृटतबाि प्रटतर्ादीले ्चोरीको 
महलको ४ नं. मा र्णकीत जबरजसती ्चोरीको कसरु 
गरकेो नभई ्चोरीको महलको १ नं.मा र्णकीत कसरु 
घटित गराएको दटेखन आएकोले प्रटतर्ादीलाई मलुकुी 
ऐन, ्चोरीको महलको १ नं. अनसुारको कसरुमा ्चोरीको 
महलको १२ नं. बमोटजम १ मटहना कैद र जररर्ाना 
हुने ठहर गरकेो पनुरारे्दन अदालत, पोखराको टमटत 
२०७१।११।२८ को फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर 
हुने ।
इजलास अट्कृत: कृषणप्रसाद अट्कारी
कमप्यिुर: बासदुरे् टगरी
इटत सरं्त् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.नया.श्री चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.नया.श्री 
हररकृष्ण काककी, ०७१-CR-००९१, कत्तव्य ज्यान, 
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व्श्ीलाल राउत रादि वि. नेपाल सरकार
घिना टर्र्रणमा कागज गनने टशर्राज 

रा्य ्यादर्ले अदालतमा आई बकपत्र गदा्त र्ारदात 
भएपश्ात् होहलला भएको आर्ाज सनुी हेदा्त  गोली 
हानने माटनसहरू भागद ैगरकेो अर्स्थामा गाउलेँहरूले 
घेरा हाली रहेको अर्स्थामा प्रहरीहरू आई टमश्ीलाल 
राउतलाई पक्ाउ गरी लगेका हुन् । ततकाल नट्चनेको 
र हाल ्यी प्रटतर्ादी पटन सो र्ारदातमा सलंगन ट्थए 
भनी आफनो मौकाको बेहोरालाई समट्थ्तत हुने गरी 
बकपत्र गरकेो दटेखएको र प्रटतरे्दक प्र.ना.टन. प्रटर्ण 
टमश्ले आफनो प्रटतरे्दन त्था अनसुन्ानको क्ममा 
भएका कागजलाई सम्थ्तन हुने गरी अदालतमा आई 
बकपत्र गरी टमश्ीलाल ्यादर्को सलंगनतालाई पटुटि 
गरकेो पाइनछ । टनजहरूको ्यसतो भनाईलाई प्रमाण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ ले प्रमाणमा टलन टमलने नै 
दटेखने ।

घिना टर्र्रणको कागज गनने रामेश्र महतो 
प्रत्यक्दशकी भएको र टनजले आफनो बेहोरामा मतृक 
रहेश राउतलाई ट्यनै प्रटतर्ादी टमश्ीलाल राउतले 
्चकवो ्चकवो सर्रमा कुरा गरी रोटकराखेको अर्स्थामा 
पछाटडबाि आएका ज्यमंगलप्रसाद ्यादर्समेतका दईु 
जना व्यटक्त आई टनज प्र.ह.कै सा्थमा रहेको पेसतोल 
खोसी िाउकोमा गोली प्रहार गदा्त सडकमै लडेका हुन् 
र टनज प्रटतर्ादीहरू ्ान खेततफ्त  भागी गएको हुदँा 
म पटन डरले कराउदँ ै हर्लदारलाई गोली हाने भनी 
गाउतँफ्त  हलला गदकै गएको ट्थए ँभनी कागज गररटदएको 
अर्स्थामा अदालतमा आई बकपत्र गनने व्यटक्तहरूको 
भनाइले पटुटि गरकेो दटेखदँा त्यसता प्रत्यक्दशकीको 
भनाइलाई अन्य्था भनन नसटकने । 

तस्थ्त उक्त र्ारदातमा ्यी प्रटतर्ादी टमश्ीलाल 
्यादर्ले मतृकसगँ कुराकानी गरी भलु्याई मान्तलाई 
स्ंयोग पाररटदई सोही अर्स्थामा ज्यमंगलप्रसाद 
्यादर्ले प्रहार गरकेो गोलीको ्चोिको कारण मतृक 
रमेश राउतको मतृ्य ु भएको दटेखदँा ्यी प्रटतर्ादी 

टमश्ीलाल राउत ्यादर्को उक्त का्य्त मलुकुी ऐन, 
ज्यानसमबन्ी महलको १ र १३(४) नं टर्परीतको 
कसरु अपरा् गरकेो पटुटि हुन आउने । 

पनुरारे्दक प्रटतर्ादी टमश्ीलाल राउत ्यादर्ले 
ड््यिुीमा रहेका प्र. रमेश राउतलाई बोलाई भलु्याउने 
का्य्त गरी ज्य मंगलप्रसाद ्यादर्ले गोली हानेपटछ 
मतृक ढलेपटछ पनुरारे्दक प्रटतर्ादी भागदा गाउलेँ 
समेतले पक्ी प्रहरीलाई बझुाएको पटुटि भएकोले टनज 
पनुरारे्दक प्रटतर्ादी टमश्ीलाल राउत ्यादर्लाई 
मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १३(४) नं. 
बमोटजम जनमकैद सजा्य गनने ठहर गरकेो पनुरारे्दन 
अदालत, हेिौंडाको फैसला मनाटसब नै दटेखने ।

तस्थ्तउप्यु्तक्त तथ्य कानूनी व्यर्स्था र टर्रे्ट्चत 
आ्ार प्रमाणबाि पनुरारे्दक प्रटतर्ादी टमश्ीलाल 
राउत ्यादर्लाई सरुू बारा टजलला अदालतबाि 
मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १३(४) नं. 
बमोटजमको कसरु ठहर गरी मलुकुी ऐन, अ.ब.ं १८८ 
नं. बमोटजम व्यक्त भएको रा्यप्रटत असहमत भई मलुकुी 
ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १३(४) नं. बमोटजम 
जनमकैदको सजा्य हुने ठहर गरकेो पनुरारे्दन अदालत 
हेिौंडाको टमटत २०७०।१२।१८ को फैसला टमलेकै 
दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृत:  महेनद्रप्रसाद भि्िराई
कमप्यिुर : सजं्य जैसर्ाल
इटत सरं्त् २०७३  साल काटत्क ३ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.नया.श्री चोलेनद्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.नया.
श्री हररकृष्ण काककी, ०७१-CR-०१५५ र ०७१-
CR-०४११, कत्तव्य ज्यान, साइला गोले वि. नेपाल 
सरकार र रीता गोले वि. नेपाल सरकार

प्रटतर्ादी साइला गोलेले आफूले गरकेो कसरु 
अपरा्को समबन्मा मौकामा साटबत भई ब्यान 
गनु्तपनने बाध्यातमक पररटस्थटत दखेाउन नसकेको 
अर्स्थामा टनजको भनाइ प्रमाण ऐन, २०३१ को 
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दफा ९(१) अनसुार टनजको टर्रूद्मा प्रमाणमा टलन 
टमलने नै दटेख्यो । टनजले अदालतमा गरकेो इनकारी 
ब्यान प्रमाणद्वारा पटुषि नगरसेमम त्यसतो इनकारीको 
एक मात्र आ्ारमा टनजलाई सफाई टदन टमलने 
दटेखदँनै । ्यस्थ्त टकिानी जाहेरी दरखासत घिनास्थल 
लास जा्ँच प्रकृटत म्ुचलुका मतृकको शर् परीक्ण 
प्रटतरे्दन, प्रटतर्ादीहरूको मौकाको त्था अदालतको 
ब्यान, खानतलासी एर्म् बरामदी म्ुचलुका, मौकामा 
बटुझएका माटनसहरूको कागज एर्म् अदालतमा 
भएको टनजहरूको बकपत्रसमेतका टमटसल सलंगन 
प्रमाणहरूबाि मतृक मनकुमार गोलेको मतृ्य ु ्यी 
पनुरारे्दक प्रटतर्ादीसमेतको कत्तव्यबाि भएको पटुषि 
भइरहेको हुदँा प्रटतर्ादी साइला गोलेले मलुकुी ऐन, 
ज्यानसमबन्ी महलको १ र १३(३) नं. अनसुारको 
कसरु गरकेो दटेखन आउने ।

प्रटतर्ादी साइला गोलेउपर परकेो टकिानी 
जाहेरी, घिनास्थल प्रकृटत म्ुचलुका, शर् परीक्ण 
प्रटतरे्दन, मौकामा बटुझएका माटनसहरूको भनाइ 
र ्यी प्रटतर्ादीले अनसुन्ान अट्कारी त्था सरुू 
अदालतसमक् गरकेो ब्यानसमेतबाि प्रटतर्ादी 
साइला गोलेले प्रहार गरकेो ्चोिको कारणबाि मतृक 
मनकुमार गोलेको मतृ्य ु भएको पटुषि हुन आएकोले 
मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १३(३) नं. 
बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य हुने 
ठहर्याई सरुू मकर्ानपरु टजलला अदालतबाि टमटत 
२०७०।०३।१२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई 
पनुरारे्दन अदालत, हेिौंडाबाि टमटत २०७१।०१।२३ 
मा भएको फैसला टमलेकै दटेखदँा अन्य्था गनु्तपनने 
अर्स्था नदटेखने ।

प्रटतर्ादी रीता गोलेउपर टकिानी जाहेरी 
परकेो अर्स्था छ । जाहेरर्ाला र मौकामा कागज गनने 
व्यटक्तहरूले समेत ्यी प्रटतर्ादीसमेतको कत्तव्यबाि नै 
मनकुमारको मतृ्य ु भएको हो भनी बकपत्र गररटदएको 
दटेखनछ । मतृकलाई कुिटपि गदा्त कुिो लठ्ी त्था ढुङ्ग्रो 

प्र्योग भएको भटनएकोमा ती सामानहरू दसीको रूपमा 
बरामद भएको र उक्त सा्नले प्रहार गरमेा प्रटतर्ादीहरू 
साटबत रहेको पाइनछ । मौकाको टकिानी जाहेरी, 
प्रटतर्ादीहरूको मौकाको ब्यान, लास जा्ँच प्रकृटत 
म्ुचलुका, सो कुराहरू शर् परीक्ण प्रटतरे्दन बटुझएका 
माटनसहरू जाहेरर्ाला पञ्चबहादरु गोले, अममरबहादरु 
ट्थङ र कानछी गोलेसमेतले मौकामा गररटदएको घिना 
टर्र्रण कागजलाई सम्थ्तन हुने गरी सरुू अदालतमा 
उपटस्थत भई गररटदएको बकपत्रसमेतले पटन पटुषि 
भइरहेको अर्स्थामा ्यी प्रटतर्ादी रीता गोलेकोउप्यु्तक्त 
का्य्त मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १ र १३(३) 
नं. अनसुारको कसरु रहेको दटेखन आउने । 

प्रटतर्ादी ररना गोलेउपर परकेो टकिानी 
जाहेरी, घिनास्थल प्रकृटत म्ुचलुका, शर् परीक्ण 
प्रटतरे्दन, मौकामा बटुझएका माटनसहरूको भनाइ र 
्यी प्रटतर्ादी गोलेले अनसुन्ान अट्कारीसमक् गरकेो 
आरोटपत कसरुमा साटबती भई ब्यान गरकेो दटेखएबाि 
प्रटतर्ादी रीता गोलेले कुिोसमेतले प्रहार गरकेो ्चोिको 
कारणबाि मतृक मनकुमार गोलेको मतृ्य ुभएको पटुषि 
हुन आएकोले मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको 
१३(३) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य 
हुने ठहर्याई सरुू मकर्ानपरु टजलला अदालतबाि 
टमटत २०७०।०३।१२ मा भएको फैसला सदर 
हुने ठहर्याई पनुरारे्दन अदालत, हेिौंडाबाि टमटत 
२०७१।०१।२३ मा भएको फैसला टमलेको दटेखदँा 
अन्य्था गनु्तपनने अर्स्था नदटेखने ।

अतः माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार, प्रमाण र 
कारणहरू समेतबाि पनुरारे्दक / प्रटतर्ादीहरू साइला 
गोलेले र रीता गोलेले रातको सम्यमा रकसीको नशामा 
लटठ्एको अर्स्थामा दईु जना टमली मरणासनन 
हुने गरी कुिटपि गरकेो कारणबाि मतृक मनकुमार 
गोलेको मतृ्य ु भएको तथ्य र प्रमाणहरू समेतबाि 
पटुषि हुन आएकोले टनज प्रटतर्ादीहरू साइला गोले 
र रीता गोले समेतलाई मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी 
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महलको १ र १३(३) को कसरुमा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य 
हुने ठहर्याई मकर्ानपरु टजलला अदालतबाि टमटत 
२०७०।०३।१२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई 
पनुरारे्दन अदालत, हेिौंडाबाि टमटत २०७१।०१।२३ 
मा भएको फैसला टमलेको दटेखदँा सदर हुने । 
इजलास अट्कृत: लोकबहादरु हमाल
कमप्यिुर: टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७३ साल काटत्क १९ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.नया.श्री जगदरीश शमामा पौडेल र मा.नया.श्री 
गवश्वमभरप्रसाद श्षे्ठ, ०७०-CR-०२१६, ०७०-CR-
०२१७, कत्तव्य ज्यान, ज्ानबहादुर पाइजा वि. नेपाल 
सरकार, इन्द्प्रसाद पुन वि. नेपाल सरकार

प्रटतर्ादीहरू आफँै अनसुन्ानको क्ममा 
ब्यान गदा्त आरोटपत कसरु सर्ीकार गरकेा छन् भने 
अदालतमा बकपत्र गदा्त मतृकलाई कुिटपि गरकेो 
कुरामा सर्ीकार रहेका छन् । अनसुन्ानको क्ममा 
भएको प्रटतर्ादीहरूको ब्यान सरे्चछापूर््तक नभएको 
भनी टजटकर टलए पटन सोलाई पटुटि हुने खालको कुनै 
प्रमाण टमटसल सलंगन रहेको दटेखदँनै । त्यसतै ्यी 
प्रटतर्ादीहरूले र्ारदात नगरकेो भए अनसुन्ानको 
क्ममा कागज गनने माटनसहरूले टनजहरूलाई पोल 
हुने गरी आफनो बेहोरा लेखाउन ुपनने अन्य कुनै कारण 
टमटसलबाि दटेखदँनै । टमटत २०५८।८।२९ मा र्ारदात 
भएपश्चात् ्यी प्रटतर्ादीहरू लामो सम्यसमम फरार 
रहेको र र्ारदातस्थलमा ्यी प्रटतर्ादी र मतृकबाहेक 
अन्य कुनै व्यटक्तको उपटस्थटत नरहेको समेत 
अर्स्थामा उक्त र्ारदातमा अन्य कसैको सलंगनता 
रहेको समेत पटुटि हुन आएको नदटेखने । 

प्रटतर्ादीहरूको अनसुन्ानको क्ममा भएको 

ब्यान, जाहेरी बेहोरा, जाहेरर्ालाको अदालतमा भएको 
बकपत्र एर्म् िकबहादरु शेरपजुा्तको अनसुन्ानको 
क्ममा भएको कागज एर्म् अदालतसमक् भएको 
बकपत्रबाि समेत समट्थ्तत भएको दटेखनछ । ्यी 
प्रटतर्ादीहरू अदालतमा ब्यान गदा्त र्ारदातस्थलमा 
उपटस्थत रहेको र मतृकलाई कुिटपि गरकेो 
तथ्य सर्ीकार गरकेा छन् । र्ारदातस्थलमा ्यी 
प्रटतर्ादीहरूबाहेक अन्य कुनै व्यटक्तको उपटस्थटतसमेत 
रहेको नदटेखएको अर्स्थामा र्ारदात घिाउनमा 
प्रटतर्ादीहरू ज्ञानबहादरु पाइजा र ऐनज ु भनने 
इनद्रप्रसाद पनुको सहभाटगता रहेको पटुटि हुन आउने ।

र्ारदात घि्दाको पररटस्थटतलाई हेदा्त 
प्रटतर्ादीहरू र मतृकबी्च र्ारदात घि्नअुटघदटेख 
झगडा भइरहेको अर्स्थामा र्ारदातस्थलमा 
आइपगुदा कुिाकुि भई अनबहादरुको मतृ्य ु भएको 
दटेखनछ । मतृकको शरीरको टर्टभनन अङ्गमा ्चोि 
पिक दटेखएकोले टनजलाई पिकपिक कुिटपि 
गररएको, घािँीमा डोरी बाँ् ी टघसाररएको र मतृ्य ु
भइसकेपश्चात् पटन लासलाई लकुाउनको लाटग 
ढंुगाको पखा्तल भतकाई ढंुगाले छोटपएको अर्स्थामा 
लास फेला पाररएको छ । ्यसका सा्ैथ मतृकले 
ज्ञानबहादरु पाइजालाई दाउराले हानेको भने पटन 
मतृक एकलै र प्रटतर्ादीहरू एक जनाभनदा बढी 
रहेको, सबै जना टमली कुिटपि गरकेो अर्स्थामा 
्यी प्रटतर्ादीहरूले प्रटतटक््या जनाउदँा समान 
अनपुातमा (Proportionate) शटक्तको प्र्योग गरकेो 
दटेखदँनै । र्ारदातपश्चात् पटन र्ारदात लकुाउन 
लासलाई लकुाएको दटेखएकोले प्रटतर्ादीहरूले ततकाल 
उठेको ररस ्थामन नसकी केही गदा्त अनबहादरुको 
मतृ्य ु भएको अर्स्था नदटेखएकोले प्रटतर्ादीहरूको 
पनुरारे्दन टजटकरसगँ सहमत हुन नसटकने ।

अतः माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार कारण एर्म् 
प्रमाणबाि पर््तत टजलला अदालतबाि भएको फैसला 
केही उलिी गरी र्ादी नेपाल सरकारका साक्ी पे्रमबहादरु 
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फकामीलाई मलुकुी ऐन, अ.ब.ं १६९ नं. बमोटजम रू. 
२००।- जररर्ाना गनने गरकेो फैसला टमलेको नदटेखदँा 
टनजको हकमा उलिी गरी प्रटतर्ादीहरू ज्ञानबहादरु 
पाइजा र ऐनज ुभनने इनद्रप्रसाद पनुले मतृक अनबहादरु 
पजुा्तलाई मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १ नं. 
र १३(३) नं. टर्परीत कत्तव्य गरी मारकेो हुदँा टनज 
प्रटतर्ादीहरूलाई ऐ. १३(३) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत 
जनमकैद हुने ठहर्याएको टजलला अदालतको फैसला 
्यी प्रटतर्ादीहरूको हकमा सदर गरी पनुरारे्दन 
अदालत, बागलङुबाि टमटत २०६९।११।१५ मा 
भएको फैसला टमलेको दटेखदँा सदर हुने । 
इजलास अट्कृतः राम ुशमा्त
कमप्यिुर: रमेश आ्चा्य्त
इटत सरं्त् २०७३ साल पसु १ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री जगदरीश शमामा पौडेल र मा.नया.श्री 
अगनलकुमार गसनहा, ०६८-CI-०२३२, टलखत दता्त 
बदर, पािमिती खरलेस्ेत वि. ्दन काककी

टलखतको प्रकृटत टर््चार गदा्त घरव्यर्हार 
सञ्चालनको लाटग घर ख्च्तबापत भनी प्र्योजन उललेख 
गरी टलखत गररटदएको दटेखनछ । टमटत २०५७।२।२ 
मा पाररत टलखत समबन्मा ट्चत् नबझेु हकर्ालाले 
लेनदने व्यर्हारको १० नं. बमोटजम रटजसरेिसन 
पाररत भएको टमटतले एक र्र्तसमममा ्थाहा पाएको 
पैंतीस टदनटभत्र नाटलस गनु्तपनने कानूनी हदम्याद रहेको 
पाइनछ । उक्त हदम्यादटभत्र कोही कसैको हकदार्ी 
उजरुबाजरु नपरकेो अर्स्थामा प्रटतर्ादी मदन 
काककीले उक्त जगगाको सर्ाटमतर्र्ाला सहकारी 
ससं्था टलटमिेडसगँ रटजसरेिसन पाररत गरी टमटत 
२०५८।९।१ मा टलएपटछ मात्र ्यी र्ादीहरूले टलखत 
बदरको मागदाबी टलएको दटेखदँा कानूनीले तोकेको 
हदम्यादटभत्र टफराद परकेो भनी पनुरारे्दकले टलएको 
टजटकर न्या्योट्चत मानन सटकने नदटेखने ।

खोमाननद खरलेले टमटत २०५७।२।२ 
मा आफनो नामको जगगा टबक्ी गदा्तको सम्यमा ्यस 
मदु्ाका र्ादी छोराहरू कसैको पटन उमेर २१ र्र्त पूरा 
भएको भनने दटेखदँनै । ्यस अर्स्थामा टनज खोमाननद 
खरलेले मालपोत का्या्तल्यमा पगुी कानूनबमोटजम 
आफनो नाम दता्तमा रहेको जगगालाई घर व्यर्हार 
्चलाउनको लाटग टबक्ी गरकेो अर्स्थालाई आशङ्का 
व्यक्त गरी जालसाजी नामाकरण गनु्त  न्या्योट्चत मानन 
नसटकने । 

तस्थ्त टमटत २०५७।२।२ मा सू्यवोद्य 
सहकारी ससं्था टलटमिेडले र्ादीका पटत टपता 
खोमाननद खरलेसगँ खररद गरकेो जगगालाई टमटत 
२०५८।९।१ मा प्रटतर्ादी मदन काककीले खररद गरी 
पाररत गरी टलएको टलखत दता्त बदर हुने ठहर गरकेो 
सरुू अदालतबाि भएको टमटत २०६२।२।१६ को 
फैसला उलिी हुने ठहर गरी पनुरारे्दन अदालत, 
पािनबाि भएको टमटत २०६७।११।२ को फैसला 
टमलेको दटेखदँा सदर हुने । 
इजलास अट्कृतः तेजबहादरु खड्का                      
कमप्यिुरः ्चनद्रा टतमलसेना
इटत सरं्त् २०७३ साल ्ैचत २२  गते रोज ३ शभुम् । 
� ्यसै लगाउको ०६८-CI-०२३३, फैसला 

बदरसमेत, पािमिती खरलेस्ेत वि. ्दन 
काककी भएको मदु्ामा पटन ्यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

इजलास न.ं  ८

१
मा.नया.श्री दरीपककुमार काककी र मा.नया.श्री हररकृष्ण 
काककी, ०६७-WO-०९९१, उतपे्ररण, ् दनराज पाण्े 
वि. ्ोवतप्रसाद विव्रसे्ेत 

टनरे्दकले जगगा खररद गदा्त टर्पक्ी मदनराज 
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पाणडेले टकत्ा नमबर २९६ खररद गदा्त र साटबक 
जगगा्नीले गररटदएको सत्तनामामा पटन टक.नं.२६८ 
को उत्रतफ्त  बािो नै रहेको प्रसि भएको र टक.नं.२९६ 
का जगगा्नी मदनराज पाणडे (हाल टकत्ाकाि भइ 
टक.नं. ४००) लाई केही कुरा बझुन भनी ७ टदने म्याद 
तामेल गरी पठाउदँा म्याद बझुन इनकार गरकेो भनने 
का्या्तल्य सह्योगी लहरी कुमालको प्रटतरे्दन प्राप्त भई 
र्डा का्या्तल्यमा िासँ भएको हुदँा र हालसमम टनज 
अनपुटस्थत भइरहेकाले भूटमसु् ार त्था व्यर्स्थापन 
टर्भागको ्च.नं. २४७८ टमटत २०६२।१०।१७ को 
बािो का्यम गननेसमबन्ी टर्र्यको पररपत्रबमोटजम सरुू 
जगगा्नीले गरकेो सत्तनामा एर्म् टमटसलसा्थ सलंगन 
रटजषरेिसन टलखतमा उललेख भएअनसुार टक.नं.२६८ 
को उत्रतफ्त  बािो नै उललेख भई टनरे्दकले खररदसमेत 
गरकेो दटेखएकोले र काठमाडौं महानगरपाटलका ९ नं. 
र्डा का्या्तल्यको टसफाररससमेत प्राप्त भएकोले टसल 
नं. १०२-११०६-०५बमोटजमको आकारमा बािो 
का्यम गन्त उप्यकु्त हुने भनने समबन्मा पेस भएको 
टिपपणी लाई सदर का्यम गरी नापी का्या्तल्यमा 
लेखी पठाउने टमटत २०६६।५।१९ को मालपोत 
का्या्तल्यको टनण्त्य रहेछ । तर टर्पक्ी मोतीप्रसाद 
टघटमरकेो टक.नं.२६८ को उत्रतफ्त   टक.नं.२६९ 
को जगगामा बािो भएको कुरा साटबकका जगगा्नी 
दगुा्तबहादरु भणडारी र गोपाल गरुूङले टर्रनेद्रकुमार के. 
सी. लाई रटजसरेिसन पाररत गररटददँा सो कुरा उललेख 
भएको नदटेखने ।

अतः ररि टनरे्दकको ठेगाना र्डा नं. ३३ 
भएकोमा म्याद तामेली र्डा नं. ३२ मा भएको भनने 
दटेखएको, मालपोत का्या्तल्यको आदशेमा र्डा नं. 
३३ मा म्याद तामेली गनने भनी लेटखएको र टनरे्दकको 
नागररकता प्रमाणपत्रमा समेत र्डा नं. ३३ उललेख 
भएको दटेखएको हुदँा बेरीतको म्याद तामेलीका 
आ्ारमा मालपोत का्या्तल्य टडललीबजारबाि टमटत 

२०६६।५।१९ मा  भएको टनण्त्य बदर हुने ।
इजलास अट्कृत: टबमला पौडेल
कमप्यिुर: टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७३ साल मङ्टसर २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री दरीपककुमार काककी र मा.नया.डा.श्री 
आननदमोहन भट्टराई, ०७३-WO-०१२५, उतपे्ररण, 
्ञजुकु्ारी कु्की वि. अव्तरार दुरूपरोग अनुसन्धान 
अरोगस्ेत 

टशक्क पदमा टन्यमपूर््तक टन्यटुक्त भई ४ र्र्त 
अध्यापन गराइसकेको व्यटक्तलाई अटखत्यार दरुूप्योग 
अनसुन्ान आ्योगको पत्रको आ्ारमा टन्यटुक्त बदर 
गनने टनण्त्य भएको दटेखनछ । अटखत्यार दरुूप्योग 
अनसुन्ान आ्योगलाई त्यसरी भइसकेको टन्यटुक्त 
बदर गन्त टनदनेशन टदने अट्कार कानूनतः दटेखदँनै 
भने कुन कानूनी आ्ारमा त्यसतो टनदनेशन टदएको हो 
अटखत्यार दरुूप्योग अनसुन्ान आ्योगको पत्रबाि 
खलुनसकेको पटन नदटेखने ।

टशक्ा टन्यमार्ली २०५९ को टन्यम 
९७(१०) मा “्यस टन्यमबमोटजमको प्रटक््या 
नपरु्याई टशक्क टन्यटुक्त गररएमा टजलला टशक्ा 
अट्कारीले त्यसतो टन्यटुक्त बदर गन्तसकनेछ” 
भननेसमेतको व्यर्स्था भएबाि पटन ्यटद टनरे्टदकाले 
उमेर समबन्मा ्य्था्थ्त लकुाई टछपाई टशक्क पदमा 
टन्यटुक्त टलई कामकाज गदकै आएको प्रमाटणत भएमा 
समबटन्त टजलला टशक्ा अट्कारीको टनण्त्यबाि 
नै उटललटखत समस्याको समा्ान हुनसकने नै  
दटेखनछ । टजलला टशक्ा का्या्तल्यमा उजरुी सनुने सोको 
छानटबन गनने र समस्याको समा्ान गनने अट्कार 
रहने हुनाले सोही प्रटक््याबाि नै सो समस्याको 
टकनारा लागने र सोमा ट्चत् नबझेु माट्थललो टनका्यमा 
पनुरारे्दन गन्तसकने कानूनी बािो रहेको छ । सो प्रटक््या 
अर्लमबन नै नगरी प्रत्य्थकी अटखत्यार दरुूप्योग 
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अनसुन्ान आ्योगबाि उक्त टनण्त्य भएको दटेखदँा सो 
टनण्त्य कानूनसममत रहे भएको भनन नटमलने ।  

टनरे्टदका मञजकुुमारी कुमकी करारको टशक्क 
भएको, करारमा लेटखएको कुरा सोटहबमोटजम हुने, 
सा्ैथ उक्त टशक्क टर्ज्ञापनबाि अटनतम टमटत ४० 
र्र्त ननाघेको भनेर लेटखएको अर्स्थासमेत नभएको, 
टनरे्टदका टमटत २०६९।४।१ दटेख प्रत्य्थकी टर्द्याल्यमा 
अध्यापन गरररहेको समेतका आ्ार कारणहरूबाि 
प्रत्य्थकी अटखत्यार दरुूप्योग अनसुन्ान आ्योगबाि 
टनरे्दकको टन्यटुक्त बदर गराउने गरी भएको टमटत 
२०७३।३।१९ को टनण्त्य र टमटत २०७३।३।२२ को 
पत्रसा्ैथ सोको आ्ारमा लेटखएको प्रत्य्थकी टजलला 
टशक्ा का्या्तल्यको टमटत २०७३।३।२८ को पत्र र 
सोसगँ समबटन्त अन्य टनण्त्यलगा्यतका समपूण्त 
कामकारर्ाही उतपे्ररणको आदशेद्वारा बदर गरी टनरे्दक 
मञज ुकुमकीलाई टशटक्का पदबाि हिाउने भनी गररएको 
प्रत्य्थकी अटखत्यार दरुूप्योग अनसुन्ान आ्योगको 
पत्र र सो समबन्मा भए गरकेा अन्य कामकारर्ाही 
का्या्तनर््यन नगनु्त  नगराउन ु भनी टर्पक्ीहरू टजलला 
टशक्ा का्या्तल्य, नर्लपरासीसमेतका नाममा परमादशे 
जारी हुने ।
इजलास अट्कृतः समुन पाणडे
कमप्यिुर: उत्रमान राई 
इटत सरं्त् २०७४ साल रै्शाख ५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.नया.श्री दरीपककुमार काककी र मा.नया.डा. 
श्री आननदमोहन भट्टराई, ०७१-WO-०७५९, 
उतपे्ररण, विश्वास श्ामि वि. कृवि तथा िन विज्ान 
विश्वविद्ालरस्ेत 

कृटर त्था र्न टर्ज्ञान टर्श्टर्द्याल्य ऐन, 
२०६७ को दफा २ (झ) मा “क्यामपस भननाले टर्श् 
टर्द्याल्यको आङ्टगक क्यामपस पछ्त  र सो शबदले टर्श् 
टर्द्याल्यबाि समबन्न प्राप्त क्यामपससमेत जनाउछँ” 
भनने उललेख भएको दटेखनछ । ्यस समबन्मा टनज 

टनरे्दकले पढाएको क्यामपस कृटर त्था र्न टर्ज्ञान 
टर्श्टर्द्याल्यको आङ्टगक क्यामपस र्ा समबन्न प्राप्त 
क्यामपस नभई पूर्ा्तञ्चल टर्श् टर्द्याल्यबाि समबन्न 
प्राप्त क्यामपस भएको टनरे्दकले पेस गरकेो टन्यटुक्त 
पत्रबाि दटेखनछ । ्यसको अ्थ्त ररि टनरे्दकले कृटर 
त्था र्न टर्ज्ञान टर्श्टर्द्याल्य ऐन, २०६७ को दफा 
२ (झ) को व्यर्स्थाअनसुारको अनभुर् प्राप्त गरकेो 
भनन सटकने अर्स्था दटेखएन । सा्ैथ टनरे्दकले उक्त 
पदमा उममेदर्ार बननको लाटग आर्श्यक पनने कृटर 
त्था र्न टर्ज्ञान टर्श्टर्द्याल्य टशक्क, कम्त्चारी सेर्ा 
टन्यमार्ली २०६९ को टन्यम ६(१) र कृटर त्था 
र्न टर्ज्ञान टर्श्टर्द्याल्य ऐन, २०६७ को दफा २ 
(झ) को व्यर्स्थाबमोटजमको न्ूयनतम् अनभुर् टमलदो 
नदटेखने ।

हरके ससं्था आफनो का्य्तटर्ट् बनाई 
कानूनको पररट्मा रही लागू गन्त सर्ा्यत् रहनछन् । 
आ-आफनो ससं्थामा का्य्तरत कम्त्चारीको टन्यटुक्त 
सेर्ा सटुर््ा त्था बढुर्ाका समबन्मा आर्श्यक 
टनण्त्यहरू गनने, सोको पररपालना गनने गराउने त्था 
का्य्तकारी परररद ्को टनण्त्यबमोटजम कामकाज गनने 
गराउने टजममेर्ारीसमेत रहनछ । प्रसततु ररि टनरे्दनमा 
टनरे्दकको अनभुर् ऐन, त्था टर्ज्ञानपनमा उटललटखत 
व्यर्स्थाबमोटजम रहेको दटेखदँनै । तस्थ्त उटललटखत 
तथ्य एर्म् कारणहरूबाि टनरे्दकको उपप्राध्यापक 
पदमा समभाव्य उममेदर्ार हुने न्ूयनतम ्योग्यता 
पगेुको नपाइएकोले ररि टनरे्दनको टजटकरबमोटजम 
टर्पक्ीहरूबाि दरखासत असर्ीकार गदा्त कुनै कानूनी 
त्रटुि भएको दटेखएन । प्रसततु ररि टनरे्दन खारजे हुने ।
इजलास अट्कृतः समुन पाणडे
इटत सरं्त् २०७४ साल रै्शाख ५ गते रोज ३ शभुम् ।

�� ्यसै लगाउको ०७१-WO-०८३७, 
उतपे्ररण, विश्वास श्ामि वि. कृवि तथा िन 
विज्ान विश्वविद्ालरस्ेत भएको मदु्ामा 
पटन ्यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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४
मा.नया.श्री दरीपककुमार काककी र मा.नया.डा.श्री 
आननदमोहन भट्टराई, ०७२-WO-११११, उतपे्ररण, 
सजमिने का्ी वि. वशक्ा ्न्त्ालरस्ेत 

टशक्ा टन्यमार्ली, २०५९ को टन्यम २४ 
अनसुार “टर्द्याल्यले टबद्या्थकीको बाब ुआमा, दाज,ु भाइ 
टददी बटहनी, बाजे बज्ैय र्ा टबद्या्थकीको पालनपोरण 
गनने र पठन पाठनको व्यर्स्था टमलाउने व्यटक्तबाहेक 
अन्य व्यटक्तलाई अटभभार्कको रूपमा राखन हुदँनै “ 
भनने व्यर्स्था रहेको छ । उक्त व्यर्स्थामा “बाजे बज्ैय” 
भनने मात्र उललेख भएको पाइदँा बाबतुफ्त को बाजे बज्ैय 
मात्रलाई इङ्टगत गरकेो हो भनी सकुंट्चत अ्थ्त गन्त 
टमलने दटेखएन । ्यसको अटतररक्त टनरे्दक टर्द्या्थकीको 
पालनपोरण त्था पठन पाठनको व्यर्स्था टमलाउने 
व्यटक्तसमेत भएबाि अटभभार्क मानन नसटकने भनने 
नदटेखने ।

टनरे्दक टमटत २०७२।०८।२५ मा उक्त 
टर्द्याल्यको व्यर्स्थापन सटमटतको अध्यक्मा छनौि 
भएको दटेखनछ । टनज टनरे्दकको साटबक टशक्ा 
ऐन, २०२८ को दफा १२(५) अनसुार ३ र्र्तको 
का्या्तर्ट् रहेकोमा उटललटखत अर्ट् बाकँी छँद ैटमटत 
२०७३।२।१० को टशक्ा का्या्तल्यको पररपत्रअनसुार 
टनज टनरे्दकलाई टर्द्याल्य व्यर्स्थापन सटमटतको 
अध्यक्को कामकाज गन्तबाि रोकेको दटेखनछ । 
जहासँमम टशक्ा टर्भागको टमटत २०७३।४।५ 
को पररपत्रको प्रश्न छ, न्या ँ टशक्ा ऐनले न्या ँ
व्यर्स्थापन सटमटतको व्यर्स्था गरकेो भए पटन उक्त 
व्यर्स्थाबमोटजम टर्द्याल्य व्यर्स्थापन सटमटतको 
न्या ँ पनुग्तठन नभएसमम व्यर्स्थापनलाई शनु्यको 
टस्थटत का्यम राखन नटमलने हुदँा सो अर्ट्सममको 
लाटग टमटत २०७३।२।१० को टजलला टशक्ा का्या्तल्य 
बटद्त्याको पत्र टशक्ा टन्यमार्ली २०५९ को टन्यम २४ 
को टर्परीत दटेखदँा उतपे्ररणको आदशेले  बदर गरी 
उक्त पत्र का्या्तनर््यन नगनु्त  नगराउन ुभनी टर्पक्ीहरूका 

नाममा परमादशे जारी हुने । 
इजलास अट्कृतः समुन पाणडे
कमप्यिुर: उत्रमान राई 
इटत सरं्त् २०७४ साल रै्शाख ५ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.नया.श्री दरीपककुमार काककी र मा.नया.डा. 
श्री आननदमोहन भट्टराई, ०७२-WO-१००९, 
उतपे्ररण, पू्णमिलाल ताजपुरररा वि. वशक्क सेिा आरोग 
सानोवठ्ीस्ेत 

टजलला टशक्ा अट्कारी ्योगेनद्र बरालले 
२०६८ सालको का.स.म.ुमा प्रमाटणत गनने व्यटक्त भनी 
खणड क, ख र ग मा समेत सही गरकेो दटेखनछ । ्यसबाि 
का.स.म.ुभनने समबन्मा कुनै त्रटुि भएको छ भने पटन 
सो का्य्त टनरे्दकबाि भएको नदटेखई फाराम प्रमाटणत 
गनने, सोमा अङ्क प्रदान गनने का्य्त सबै टसफाररसकता्त 
र पनुरार्लोकनकता्तको टजममेर्ारी हुन आउने दटेखदँा 
सोको दोर टनरे्दकलाई लगाउन टमलने दटेखएन । 
का.स.म.ु को कुनै खणडमा सही गनने कुनै खणड सही 
नगरी खाली छोड्दा हुने क्टतको भागीदार टनरे्दकलाई 
मानन पटन टमलेन । उक्त त्रटुि टनरे्दकबाि नभई सर््यम् 
टजलला टशक्ा अट्कारीको कारणले भएको पाइदँा 
आ.र्.२०६७, २०६८, २०६९ र २०७० सालको 
नमबर टनरे्दकलाई नटदई सनुरु्ाइको मौकासमेत प्रदान 
नगरी टशक्ा सेर्ा आ्योगबाि गररएको टनण्त्य त्रटुिपूण्त 
दटेखन आउने ।
      तस्थ्त ्यी टनरे्दकको नाम बढुर्ा सू्चीबाि हिाउने 
टर्पक्ी टशक्ा सेर्ा आ्योगको टमटत २०७३।१।९ को 
टनण्त्य र सोसमबन्ी भए गरकेा समपूण्त कामकारर्ाही र 
पत्रा्चारमा त्रटुिपूण्त दटेखदँा उतपे्ररणको आदशेले बदर 
गररटदएको छ । ्यी टनरे्दकको शैटक्कशत्र २०६७, 
०६८, ०६९ र ०७० को का्य्तसमपादनसमेतको 
मूल्याङ्कन गरी ्यस टर्र्यमा कानूनबमोटजम पनुः 
टनण्त्य गनु्त  गराउन ुभनी टर्पक्ीहरू टशक्क सेर्ा आ्योग 
सानोटठमी, भक्तपरु, के्त्री्य बढुर्ा सटमटत, के्त्री्य टशक्ा 
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टनदनेशनाल्य, परु्ा्तञ्चल ्नकुिा र टजलला टशक्ा 
का्या्तल्य मोरङ, टर्रािनगरका नाममा परमादशेसमेत 
जारी हुने । 
इजलास अट्कृतः समुन पाणडे
कमप्यिुर: उत्रमान राई 
इटत सरं्त् २०७४ साल रै्शाख  ५ गते रोज३ शभुम् ।

६
मा.नया.श्री दरीपककुमार काककी र मा.नया.डा. 
श्री आननदमोहन भट्टराई, ०७२-WO-०७७७, 
उतपे्ररण, बसन्त लमसाल वि. वत्भुिन विश्वविद्ालर 
वकवतमिपुरस्ेत 

टनरे्दक टमटत २०७१।८।७ मा क्यामपसमा 
प्ररे्श गरी टमटत २०७१।८।१६ मा भना्त भई २ सेमेटिर 
टन्यटमतरूपमा अध्य्यन गरी परीक्ाफलसमेत प्रकाशन 
भइसकेको र अटहले तेस्ो सेमेटिरको परीक्ा फाराम भनने 
बेलामा उक्त परीक्ा फाराम नबझुी बाकँी रहेको तेस्ो 
र ्चौ्थो सेमेटिरको परीक्ा टदन नपाउने गरी मौटखक 
जानकारी टदइएको दटेखनछ । सो कुरालाई टर्पक्ी 
टर्श्टर्द्याल्यले समेत अन्य्था भनन सकेको अर्स्था 
दटेखदँनै । सा्ैथ ्यी ररि टनरे्दक टर्पक्ी क्यामपसबाि 
प्रकाटशत सू्चनाअनसुार सञ्चाटलत प्ररे्श परीक्ामा 
सामेल भई उक्त परीक्ा पास भई क्यामपसमा भना्त 
भई त्यस क्यामपसको टन्यटमत टर्द्या्थकीको रूपमा 
अध्य्यनरत रहेको समेत दटेखनछ । टनरे्दक प्रमाणपत्र 
तहमा अनटुतण्त टर्द्या्थकी हो भनने पटन नपाइने । 

टर्पक्ीहरूको टजटकरबमोटजम टनरे्दकको 
उक्त क्यामपसमा प्ररे्शको लाटग आर्श्यक न्ूयनतम 
्योग्यता पगेुन भनने टर्र्यमा हेदा्त  क्यामपसमा प्रारटमभक 
्चरणमा आउने टर्द्या्थकीहरूको फाराम क्यामपसले त्य 
गरकेो Criteria बमोटजम रहेको छ र्ा छैन भनी छानटबन 
गरी प्ररे्श परीक्ामा सामेल गराउने र्ा नगराउने भनने 
टर्र्यमा टर्पक्ी क्यामपसले ततकाल टनण्त्य गनु्तपनने कुरा 
हो । सो नगरी टर्द्या्थकीले २ सेमेटिर अध्य्यन गरी सोको 
परीक्ाफलसमेत प्रकाशन गररसकेपटछ तेस्ो सेमेटिरको 

परीक्ा फाराम बझुाउने सम्यमा टर्द्या्थकीको प्ररे्शमा नै 
प्रश्न उठाउनलुाई न्या्यको दृटटिबाि समेत उट्चत मानन 
नटमलने । 

्यसो गदा्त क्यामपस आफनो दाट्यतर्बाि 
उमकने र सबै दोर टर्द्या्थकीको दटेखने हुनछ । ्यटद 
न्ूयनतम् अङ्क पगेुको छैन भने दरखासत फाराम नै 
बझुन ु हुदँनै । टर्द्या्थकी तेस्ो सेमेटिरको पटन अटनतम 
अर्स्थामा पगेुको कारण नै ्यस अदालतबाि टमटत 
२०७२।१२।३० मा अनतररम आदशे जारी भई टनज 
ररि टनरे्दकलाई टमटत २०७३।१।६ बाि सञ्चालन 
हुने परीक्ामा टनरे्दकको परीक्ा फाराम बझुी टनजलाई 
परीक्ामा समारे्श गराई परीक्ाफलसमेत प्रकाटशत गनु्त  
भनी टर्पक्ीहरूका नाममा अनतररम आदशेसमेत जारी 
भइसकेको अर्स्था दटेखनछ । ्यस अदालतबाि आदशे 
भएपटछ पढाइ स्ुचारू हुन गई टनरे्दक हाल पा्ँचौ 
सेमेसिरमा पगेुको भनने खलुन आ्यो । ्यसतो अर्स्थामा 
आएर टतम्ो त प्ररे्श नै त्रटुिपूण्त ट्थ्यो भनदा टर्द्या्थकीले 
र्रषौं गरकेो बौटद्क लगानी खेर गई टनजलाई अन्या्य 
हुन जाने ।
 तस्थ्त टनरे्दक बसनत लमसाल टर्पक्ी 
पटबलक ्य्ुथ क्यामपसको टन्यटमत टर्द्या्थकीको रूपमा 
ररि दा्यर गदा्तको सम्यमा दईु सेमेटिरको अध्य्यन 
पूरा गरी परीक्ाफलसमेत प्रकाशन भइसकेको भनने 
दटेख्यो । टनजको उक्त क्यामपसमा प्ररे्श सार््तजटनक 
सू्चनाबमोटजम प्ररे्श परीक्ामा सामेल भई परीक्ा 
उत्ीण्त भई कानूनी प्रटक््या पार गरी भएको दटेखएको 
सा्ैथ प्रसततु ररि टनरे्दनमा ्यसै अदालतबाि टमटत 
२०७२।१२।३० मा अनतररम आदशे भइसकेको 
कारण सनातक तहको पढाइ पूरा गनने अर्स्थामा रहेको 
भनने दटेख्यो । ्यस टस्थटतमा टर्पक्ी क्यामपसबाि 
ररि टनरे्दकको पढाइ अर्रूद् हुने गरी प्रसततु टर्र्य 
समबन्मा भए गरकेा सबै टनण्त्यहरू उतपे्ररणको 
आदशेले  बदर हुनछ । सा्ैथ ररि टनरे्दकको 
परीक्ा फाराम बझुी टनजलाई परीक्ामा सामेल 
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गराई परीक्ाफलसमेत प्रकाशन गनु्त  गराउन ु भनी 
टर्पक्ीहरूका नाममा परमादशेको आदशेसमेत जारी 
हुने ।
इजलास अट्कृतः समुन पाणडे
कमप्यिुर: उत्रमान राई 
इटत सरं्त् २०७४ साल रै्शाख ५ गते रोज३ शभुम् ।

७
मा.नया.श्री दरीपककुमार काककी र मा.नया.श्री 
िेजबहादुर के.सरी., ०७०-CR-१०५१,  ०७०-CR-
१०७४, अपहरण त्था शरीर बन्क, कत्तव्य ज्यान र 
रहजनी ्चोरी, रूप नारार्ण ठाकुर वि. नेपाल सरकार 
र नेपाल सरकार वि. रूपनारार्ण ठाकुर

मतृकको लास प्रकृटत म्ुचलुका त्था अिोपसी 
ररपोि्तमा िाउकोमा घाउ्चोिहरू लागेको र मतृ्यकुो 
कारणमा िाउकोमा लागेको ्चोि (Blunt Force 
Injury to the Head) का कारणबाि मतृ्य ु भएको 
भनने दटेखनछ । प्रटतर्ादीको साटबती ब्यान, लास 
जा्ँच म्ुचलका, अिोपसी ररपोि्त  र शर् परीक्ण गनने 
डा. प्रमोदकुमार शे्षठले गरकेो बकपत्र त्था मतृकको 
सा्थबाि बरामद भएका दसी सनाखत गनने गणेश 
बञजारा र लोटकन शाहीसमेतको बकपत्रबाि समट्थ्तत 
भएको दटेखनछ । प्रटतर्ादीको अदालतसमक्को 
आरोटपत कसरुमा इनकारी ब्यान तथ्य्यकु्त आ्ार 
प्रमाणबाि पटुषि भएको नदटेखने ।

प्रटतर्ादी रूपनारा्यण ठाकुरले मतृक आलम 
अनसारीलाई कत्तव्य गरी मारी मतृकको सा्थमा रहेको 
नगद रकमसमेत जबरजसती ्चोरी गरकेो आरोटपत कसरु 
प्रमाटणत भएको दटेख्यो । सा्ैथ प्रटतर्ादीले अदालतको 
ब्यानलाई प्रमाणमा नटलई मौकाको ब्यानलाई आ्ार 
टलई भएको फैसला कानूनसममत मानन टमलदनै भनी 
टलएको टजटकर समबन्मा हेदा्त  टमटत २०६६।९।१२ 
गते  टदउसो मतृक आलम अनसारीसगैँ लोकेन शाहीको 
मास ुपसलमा बसेको भनी सर्ीकारी ब्यान लेखाएको 
दटेखनछ । सोतफ्त  अटभ्योग दाबी प्रमाटणत भइरहेको 
अर्स्थामा टनज प्रटतर्ादीले आफू कसरुमा सामेल छैन 
भनने कुराको सपटि र र्सतटुनष् प्रमाण गजुान्त सकेको 

अर्स्था पटन छैन । आरोटपत कसरुबाि उनमटुक्तको 
लाटग प्रमाण पेस गनने दाट्यतर् टनजको नै रहनछ । केर्ल 
टनजको मौटखक इनकारीलाई प्रमाणमा टलन नटमलने । 

प्रटतर्ादीले मतृक आलम अनसारीलाई 
कलंकीबाि अपहरण गरी ि््याकसीमा ्चढाई बालाज ु
पलुनटजक टर्षणमुती खोला बगरमा लगी मतृकको 
सा्थबाि नगद रू.१,०८,३४०।– लिुी लगी कत्तव्य 
गरी मारी फालेको भनने कुरा पटुटि भएको दटेखदँादटेखदँ ै
अटभ्योग माग दाबीबमोटजम अपहरण त्था शरीर 
बन्कमा टलएर घिना घिाएतफ्त  समेत कसरु का्यम 
गरी प्रटतर्ादीलाई सजा्य गररनपुछ्त  भनने टजटकर 
समबन्मा हेदा्त  मतृक आलम अनसारीले उठाएको 
रकम टलने खाने उदे्श्य राखी टनजसगैँ सा्ैथ गई रकम 
उठाई मतृकलाई इिँाले हाटन कत्तव्य गरी मारकेो भनने 
तथ्यगत अर्स्था प्रसततु मदु्ाबाि दटेखनछ । प्रटतर्ादीले 
मतृकलाई कही पटन जबरजसती गरी गाडीमा राखेको 
भनने दटेखदँनै । प्रटतर्ादी र मतृकसगैँ सललाह गरी 
बालाज ुगई रकम उठाइसकेपटछ गाडी व्यर्स्था गरकेो 
छु भनी टर्षणमुती टकनारामा लगी मतृकलाई मारकेो 
प्रसततु र्ारदातको घिनाक्मबाि दटेखन आउछँ । सगैँ 
टहड्ँद ैगदा्त एककासी प्रटतर्ादीले आक्मण गरी इिँाले 
टहका्तइ मारकेो भनने दटेखएको छ । अपहरण त्था 
शरीर बन्कसमेतको कसरु पटुटि हुने प्रमाण र आ्ार 
दटेखदँनै । तस्थ्त र्ादी नेपाल सरकारको अपहरण त्था 
शरीरबन्कको सजा्यको टजटकर पगुन नसकने ठहरी 
भएको सरुू फैसला र सोलाई सदर गनने ठहरी भएको 
पनुरारे्दन अदालतको फैसलालाई अन्य्था मानन 
नसटकने ।

तस्थ्तः माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार कारणसमेतबाि 
प्रटतर्ादी रूपनारा्यण ठाकुरलाई ज्यानसमबन्ी 
महलको १ र १३(३) नं. त्था ्चोरीको महलको १।५ 
नं. अनसुारको कसरु गरकेोमा ज्यानसमबन्ी महलको 
१३(३) नं. बमोटजम जनमकैदको सजा्य गनने, जनमकैद 
हुने ठहरकेाले ्चोरीको महलअनसुार सजा्य गन्त 
नपनने र ्चोरी गरकेो टबगो रू.१,०८,३४०।– ्चोरीको 
महलको १०(३) नं. बमोटजम मतृकका हकर्ालाले 
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प्रटतर्ादीबाि भररपाउने र अपहरणतफ्त को अटभ्योग 
दाबी पगुन नसकने ठहर्याएको काठमाडौं टजलला 
अदालतको टमटत २०६८।१०।०८ मा भएको फैसला 
सदर हुने ठहरी पनुरारे्दन अदालत, पािनबाि भएको 
फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृत: समुन पाणडे
कमप्यिुर: उत्रमान राई
इटत सरं्त् २०७३ साल ्ैचत्र २५ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.नया.श्री दरीपककुमार काककी र मा.नया.श्री 
िेजबहादुर के.सरी., ०७०-CR-०७५०, गैंडा मारी 
खाग टबक्ी व्यर्सा्य गरकेो, पे्र्लाल ्हतो वि. नेपाल 
सरकार

प्रटतर्ादीहरूले मदु्ा हेनने अट्कारीसमक् 
समेत घिनाक्म, र्ारदात हुदँाको टस्थटत टर्र्रण, 
घिनाको पषृठभूटम, र्ारदातको बेला आफूहरूले 
टनर्ा्तह गरकेो भूटमकासमेतका समपूण्त घिनाक्मको 
सबै तथ्यहरू क्मर्द्रूपले प्रषि र सरल रूपबाि 
सटर्सतार र्ण्तन गरी घिनाक्मअनसुार तथ्यगत मेल 
खाने गरी ब्यान गरकेो दटेखनछ । दरैु् प्रटतर्ादीहरूको 
ब्यान एक अका्तमा मेल खाएको अर्स्थासमेत दटेखनछ 
र दरैु् प्रटतर्ादी गैंडा जसतो दलु्तभ र सरंटक्त जीर्लाई 
मारी खाग टबक्ी गनने र सोबाि प्रापत रकम बाडँी खाएको 
तथ्यलाई कटहकँतैबाि खटणडत गराउन सकेको 
अर्स्थासमेत दटेखदँनै । सा्ैथ प्रटतर्ादीले साटबती 
ब्यान हुदँाको अर्स्थामा ्यातना टदएको भनने कुरा 
केही भनन सकेको अर्स्था दटेखदँनै । साटबती ब्यान 
टलदँाको अर्स्था आफूहरूलाई ्यातना टदएर आफनो 
इचछा टर्रूद् ब्यान गराइएको हो भनने कुरा टमटसल 
सलंगन कुनै प्रमाणहरूबाि पटुटि हुन आएको नदटेखने ।

गैंडा जसतो अटत दलु्तभ र्न्यजनत ु रहेको र 
्यसको सरंक्ण गनु्त  ज्याद ैसरें्दनशील त्था महत्र्पूण्त 
भई सरंक्णको सनदभ्तमा अटत आर्श्यक भएको 
कारणबाि कडा सजा्यको व्यर्स्था गरी प्रत्ेयक साल 
माररदँ ै गएको कारणबाि गैंडा लोप हुन गई प्राकृटतक 
सरंक्णमा प्रटतकूल असर पनने भएबाि त्यसको 

सरंक्ण गनु्त  टनतानत जरूरी र आर्श्यक भई ्यसको 
महत्र्समेतका कारणबाि टर््ाट्यकाले कानूनी टनमा्तण 
गरी सरंक्णमा टर्शेर जोड टदएबाि भइरहेको कानूनी 
व्यर्स्थामा कडा प्रार््ान व्यर्स्था गरी गैंडालाई मानने 
का्य्तलाई ठूलो कसरुको रूपमा हेरी सजा्य तोकने 
व्यर्स्था भई टनण्त्य गनने अट्कारीलाई सोहीअनसुार 
सजा्य गनने अट्कार टदई गैंडा नै माननेलाई एउिा 
जघन्य अपरा्को रूपमा टर््ाट्यकाले सर्ीकार गरकेो 
अर्स्थामा कानूनले तोकेबमोटजम भएको सजा्यलाई 
अन्य्था भनन सकने अर्स्था नदटेखने । 

प्रटतर्ादीले सरुूबाि भएको फैसला 
अन्या्यपूण्त भई कानूनमा तोटकएको सामूटहक सजा्य 
नगरी कानून र प्रटतपाटदत टसद्ानतटर्परीत गररएको 
कैद र जररर्ाना त्रटुिपूण्त भएको भनने टजटकर समबन्मा 
हेदा्त  राटषरि्य टनकुञज त्था र्न्यजनत ु सरंक्ण ऐन, 
२०२९ को दफा २६(१) मा “गैरकानूनी तररकाले 
गैंडा, बाघ, कसतरुी मगृ, धर्ासे ट्चतरु्ा, टहउ ँ ट्चतरु्ा 
र्ा गौरी गाई मानने, घाइते बनाउने, खररद गनने, टबक्ी 
गनने र्ा हसतानतरण गरी टलने टदने त्था गैंडाको खाग 
र्ा कसतरुीको टर्णा, टहउ ँट्चतरु्ाको छाला त्था ्यसतै 
अन्य सरंटक्त र्न्यजनतकुो अखेिोपहार राखने, खररद 
गनने र्ा टबक्ी गनने व्यटक्तलाई रू.५०,०००।– दटेख 
रू.१,००,०००।– समम जररर्ाना र्ा पा्ँच र्र्त दटेख 
पनध्र र्र्तसमम कैद र्ा दरैु् सजा्य हुनेछ” भनने कानूनी 
व्यर्स्था रहेको पाइनछ । ्यसको अ्थ्त प्रटतर्ादीको 
टजटकरबमोटजम दामासाहीले सजा्य हुने भनने सो 
दफा २६ को व्यर्स्थाबाि दटेखदँनै । सबै अर्स्थामा 
दाहासाहीले सजा्य हुन नसकने । 

प्रटतर्ादी पे्रमलाल महतोले उक्त अपरा् गदा्त 
आफू बनदकु राखने, गोली हानने त्था खाग टबटक्बाि 
प्राप्त हुन आउने लाभांशको टहससेदारसमेत भएको 
तथ्यमा साटबत नै रहेको अर्स्था दटेखनछ । दलु्तभ एक 
टसगें गैंडा मारी त्यसको खाग तसकरी गनने उदे्श्यले 
सामूटहकरूपले सगंठनातमक तररकाबाि आपसमा 
सललाह गरी ्योजनासमेत बनाई पूण्तरूपले आपराट्क 
का्य्त गरकेो दटेखनछ । गैंडा मारकेो कसरुमा साटबत 
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भई गैंडाको खाग टझकी रूपै्याँ ँ टलएको समेतको 
समपूण्त बेहोरा टसलटसलेर्ार रूपमा उललेख गरी ब्यान 
गरकेो दटेखनछ । प्रटतर्ादी अनसुन्ान र मदु्ा हेनने 
अट्कारीसमक् कसरुमा साटबत छन । अन्य टमटसल 
सलंगन तथ्यबाि समेत प्रटतर्ादीको सो साटबती 
समट्थ्तत भएको छ । टनजको उक्त ब्यान बेहोरालाई 
घिनास्थल म्ुचलुकासमेतका टमटसल सलंगन अन्य 
तथ्यहरूले समेत पटुटि गरीरहेको अर्स्थामा अटभ्योग 
दाबीअनसुार कसरु गरकेो ठहर गरी टनजलाई जनही 
१५ र्र्त कैद र रू. एक लाख जररर्ाना हुने गरी सरुू 
ट्चतर्न राटषरि्य टनकुञज का्या्तल्य, कसरा ट्चतर्नबाि 
भएको फैसला सदर हुने ठहरी भएको पनुरारे्दन 
अदालत, हेिौंडाको फैसलालाई अन्य्था भनन 
नटमलने । 

तस्थ्त, माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार कारणसमेतबाि 
प्रटतर्ादी पे्रम महतोले अटभ्योग दाबीअनसुार कसरु 
गरकेो ठहर गरी टनजहरूलाई जनही १५ र्र्त कैद 
र रू एक लाख जररर्ाना हुने गरी सरुू ट्चतर्न 
राटषरि्य टनकुञज का्या्तल्य, कसरा ट्चतर्नबाि टमटत 
२०६९।२।१७ मा भएको फैसला सदर हुने ठहरी भएको 
पनुरारे्दन अदालत, हेिौंडाबाि टमटत २०७०।३।२५ 
मा भएको फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृत: समुन पाणडे
इटत सरं्त् २०७३ साल ्ैचत २५ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.नया.श्री केदारप्रसाद चागलस े र मा.नया.श्री 
सारदाप्रसाद गिगमर,े ०७२-WO-००९०,  परमादशे, 
्ारारा् कु्की वि. वजलला वशक्ा कारामिलर, बाँकेस्ेत

टशक्ा टन्यमार्ली, २०५९ टन्यम १४१ 
को उपटन्यम (१) बमोटजम आफू टनलमबनमा परकेो 
अर्स्थामा आ्ा तलब पाउनेमा टजलला टशक्ा 
का्या्तल्य बाकेँले २०६५ ्ैचत्र ३१ दटेख उक्त मदु्ा 
सर्वोच्चको फैसला टमटत २०७१ साल भाद्र २४ 

समम पा्ँच र्र्त पा्ँच मटहनाको तलब उपलब् गराउन ु
भनी परमादशेको आदशे जारी गररपाउ ँभनने टनरे्दन 
माग दाबी रहेकोमा सो टन्यमार्लीको टन्यम१४१ 
मा टनलमबनमा रहेको टशक्कको कसरु ठहर भई 
सेर्ाबाि अलग भएको अर्स्थामा टनलमबनमा रहदँाको 
अर्ट्को आ्ा तलब पाउने भनने व्यर्स्था गरकेो 
दटेखदँनै । ऐ. टन्यमार्लीको टन्यम १४१ को उपटन्यम 
(२) नैटतक पतन दटेखने फौजदारी अटभ्योगमा 
टगरफतार भई ्थटुनएको टशक्क त्यसरी ्थटुनएको 
अर्ट्भर सर्तः टनलमबन भएको माटननेछ । ्यसरी 
टनलमबन हुने टशक्कले टनलमबन भएको अर्ट्को 
तलब भत्ा पाउने छैन भनने व्यर्स्था रहेको 
दटेखनछ । भ्रषिा्चारको कसरुमा टनलमबनमा रहेको 
टशक्कले टनलमबन फूकुर्ा नहुदँ ैकसरु ठहर भई सेर्ाबाि 
अर्कास पाएको अर्स्थामा सेर्ाबाि पाउने कुनै पटन 
सेर्ा सटुर््ा नपाउने भनने व्यर्स्था सो टन्यमार्लीमा 
उललेख भएको दटेखदँा ्यी टनरे्दकउपरको कसरु 
भ्रषिा्चारको रहेको, सो कसरु ठहर भई टनजलाई 
सजा्यसमेत भएको हुदँा भ्रषिा्चारको कसरु नैटतक 
पतन दटेखने कसरु भएकोले टनरे्दकले टनलमबन 
भएदटेख ्यस अदालतबाि फैसला हुदँासममको तलब 
भत्ा पाउनसकने अर्स्था टर्द्यमान नदटेखदँा प्रसततु 
ररि टनरे्दन खारजे हुने ।
उपरटजषरिार: टशर्लाल पाणडे्य
कमप्यिुर: टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७४ साल रै्शाख १२ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री केदारप्रसाद चागलस े र मा.नया.श्री 
सारदाप्रसाद गिगमर,े ०७१-CR-११७३, कत्तव्य 
ज्यान, जराङ्ग भोटे वि. नेपाल सरकार

प्रटतर्ादी ज्याङ भोिेले मतृकलाई प्रहार 
गरकेो छुरी  बरामद भई आएको र सो छुरी आफनै हो 
भनी प्रटतर्ादीले सरुू अदालतमा ब्यान गद्त सर्ीकारकेो 
दटेखनछ । पेस भएका मतृकका फोिोहरू, घिनास्थल, 
लास जा्ँच म्ुचलुका एर्म् मतृ्यकुो कारणमा Sharp 
force injury to the abdomen भनने शर् परीक्ण 
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प्रटतरे्दन, प्रत्यक्दशकीको भनाई, टकिानी जाहेरी, 
प्रटतर्ादीको साटबती ब्यान, र्सत ु टस्थटत म्ुचलुकाको 
माटनसहरूले गरी टदएको कागज एर्म् अदालतमा 
भएको बकपत्रसमेतबाि मतृकको मतृ्य ुप्रटतर्ादी ज्याङ 
भोिेले मतृकको पेिमा प्रहार गरकेो छुरीको ्चोिबाि 
भएको भनने तथ्य सप्रमाण पटुटि हुन आउने ।

मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको ७(१) नं. 
मा कसैले हात हटत्यार टलई र्ा नटलई आफनो ज्यान 
टलनेसममको जोरजलुमु गन्त लागेकोमा त्यसतालाई 
पक्ाउ गन्त र्ा गहुार मद्त मागन नसटकने र्ा भागे पटन 
बखतमा मद्त पगुन नसकने र्ा त्यसताको पनजाबाि 
भागी उमकी आफनो ज्यान ब्चाउनसमेत फुस्तत 
नपाउने अर्स्थामा आफूले केही नगर ेआफनो ज्यान 
रहदँनै भनने पूरा टर्श्ास भई ज्यान ब्चाउनका खाटतर 
उसै मौकामा केही गदा्त सो जलुमुी मरकेो भनने कानूनी 
व्यर्स्था रहेको दटेखदँा मतृकले ्यी प्रटतर्ादीलाई प्रहार 
गरकेो भए प्रटतर्ादीको शरीर अङ्गमा कुनै ्चोिपिक 
परकेो दटेखन ुपनने, घाउ जा्ँच हुनपुनने त्यसतो घाउ जा्ँच 
भएको कागज प्रमाण टमटसल सलंगन रहेको हुनपुननेमा सो 
पटन दटेखदँनै । र्ारदात खलुला ्चौरमा भएको दटेखदँा 
मतृकले प्रटतर्ादीलाई आक्मण गरकेो भए प्रटतर्ादी 
भागी उमकी आफनो प्रटतरक्ा गन्तसकने अर्स्था दटेखदँा 
पनुरारे्दन अदालत, ्नकुिाको फैसला बदर गररपाउ ँ
भनने टनज प्रटतर्ादीको पनुरारे्दन टजटकरसगँ सहमत 
हुन नसटकने ।

अत: टर्रे्ट्चत आ्ार एर्म् प्रमाणबाि 
प्रटतर्ादी ज्याङ्ग भोिेले मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी 
महलको १ र १३(१) नं. टर्परीतको कसरु अपरा् 
गरकेो हुदँा टनज प्रटतर्ादी ज्याङ्ग भोिेलाई मलुकुी 
ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १३(१) नं. बमोटजम 
सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य हुने ।

अ.ब.ं १८८ नं. को आ्ारमा प्रटतर्ादीलाई 
८ (आठ) र्र्त कैद गनने रा्य जाहेर गरकेो समबन्मा 
टर््चार गदा्त ्यी प्रटतर्ादीको मतृकलाई मानु्तपनने सममको 
ररसइर्ी नभएको मतृक र छोराको झगडा कुिटपिका 
कारण छोराको ब्चाउको क्ममा घिना घि्न गएको 

भनने दटेखएको अदालतमा कसरुमा साटबत भई 
न्या्य समपादनमा सहजता भएको त्था टनजको उमेर 
टमटसलबाि ६६ र्र्त पगेुको जेष् नागररक दटेखदँा 
टनजलाई ८ (आठ) र्र्त कैद गदा्त ऐनको उदे्श्य पूरा 
हुने दटेखएकोले पनुरारे्दन अदालत, ्नकुिाले व्यक्त 
गरकेो रा्य मनाटसब दटेखने ।

तस्थ्त, प्रटतर्ादी ज्याङ्ग भोिेले मलुकुी ऐन, 
ज्यानसमबन्ी महलको १ र १३(१) नं. टर्परीत कसरु 
अपरा् गरकेो पटुटि हुदँा टनज प्रटतर्ादी ज्याङ भोिेलाई 
ऐ.ऐनको १३(१) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैद 
हुने ठहर गरी मलुकुी ऐन, अदालती बनदोबसतको 
१८८ नं. को आ्ारमा टनज प्रटतर्ादी ज्याङ भोिेलाई 
८(आठ) र्र्त मात्र कैद गनने रा्य जाहेर गनने गरी साटबक 
पनुरारे्दन अदालत, ् नकुिाबाि टमटत २०७१।८।२२ 
मा भएको फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृत : टर्दरुकुमार उपाध्या्य
कमप्यिुर : सजं्य जैसर्ाल
इटत सरं्त् २०७४ साल असार ११ गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.नया.श्री केदारप्रसाद चागलस े र मा.नया.श्री 
सारदाप्रसाद गिगमर,े ०७२-CR-१५११,  भ्रटिा्चार, 
शान्ता चन्द वि. नेपाल सरकार

पनुरारे्टदका प्रटतर्ादी शानता ्चनदले सेर्ा 
प्ररे्श गदा्त पेस गरकेो शैटक्क ्योग्यताको प्रमाणपत्र 
अनसुन्ानको क्ममा अटखत्यार दरुूप्योग अनसुन्ान 
आ्योगले र टनज प्रटतर्ादीले टर्शेर अदालतमा 
ब्यान गदा्त प्रमाणमा पेस गरकेो प्रमाणपत्रसमेत उच्च 
माध्यटमक टशक्ा परररद ्माफ्त त ती प्रमाणपत्रहरू जारी 
गनने शैटक्क ससं्था टशक्ा परररद ्उत्र प्रदशे भारतबाि 
प्रटतर्ादीको शैटक्क ्योग्यताको प्रमाणपत्रमा उललेख 
भएको अनकु्माङ्क “अनदुाटनत नटहहै, अपटुषित” 
भनी उललेख भई आएबाि टनजले पेस गरकेो शैटक्क 
्योग्यताको प्रमाणपत्र झठु्ा (नककली) रहेको भनने 
दटेखने ।

प्रटतर्ादीउपर साटबक भ्रषिा्चार टनर्ारण 
ऐन, २०१७ एर्म् हाल प्र्चटलत भ्रषिा्चार टनर्ारण 
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ऐन, २०५९ दरैु् ऐनको कसरु र सजा्यको दाबी टलई 
आरोपपत्र पेस हुन आएको दटेखनछ । प्रटतर्ादीलाई 
कुन कानूनअनतग्तत के कटत सजा्य हुनपुनने हो भनने                                                                                                                                           
प्रशनतफ्त  टर््चार गदा्त कुनै पटन व्यटक्तलाई कसरु 
गदा्तको अर्स्थामा प्र्चटलत कानूनमा तोटकएभनदा बढी 
सजा्य टदइने छैन भनने प्र्चटलत नेपालको सटंर््ान 
त्था स्थाटपत न्या्यको मान्य टसद्ानत रहेको छ । ्यी 
प्रटतर्ादीले २०५४ सालमा मटहला त्था बालबाटलका 
का्या्तल्य बटद्त्याको मखु्य मटहला का्य्तकता्त (रा.प. 
अनंटकत टद्वती्य शे्णी) को पदमा सेर्ा प्ररे्श गन्तको 
लाटग टर्र्ाटदत शैटक्क ्योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरकेो 
दटेखएकोले सो प्रमाणपत्र पेस गदा्त र्हाल रहेको साटबक 
भ्रषिा्चार टनर्ारण ऐनकै व्यर्स्था आकटर्तत हुने ।

तस्थ्त टर्रे्ट्चत आ्ार एर्म् कारणबाि 
प्रटतर्ादी शानता ्चनदले नककली (झटु्ा) बेहोराको 
शैटक्क ्योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी साटबक भ्रषिा्चार 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु गरकेो ठहर्याई 
टनज प्रटतर्ादी शानता ्चनदलाई सोही ऐनको दफा 
१२ र २९(२) नं. बमोटजम रू. ५००।- (पा्ँच स्य) 
जररर्ाना गनने गरकेो टर्शेर अदालत, काठमाडौंको 
टमटत २०७२।११।६ को फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर 
हुने ।
इजलास अट्कृतः टर्दरुकुमार उपाध्या्य
कमप्यिुरः ्चनद्रा टतमलसेना
इटत सरं्त् २०७४ साल असार १३ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.नया.श्री केदारप्रसाद चागलस े र मा.नया.श्री 
ईश्वरप्रसाद खगिवडा, ०७२-WO-१०९८, उतपे्ररण 
/ परमादशे, ्ा. पुरूिोत्त्राज सेढाई वि. लोक सेिा 
आरोग के.का. अना्नगरस्ेत 

लोक सेर्ा आ्योगले गरकेो उक्त टनण्त्य 
ठीक छ, छैन ? भनी हेदा्त , सर््तप्र्थम टनण्त्य गदा्त 
आ्ार टलएको लोक सेर्ा आ्योग ऐन, २०६६ को 
दफा ३१(१) मा भएको कानूनी व्यर्स्था हेनु्तपनने हुन  
आ्यो । उक्त दफा ३१(१) मा कुनै उममेदर्ारले कुनै 
परीक्ा केनद्रमा अटन्यटमत कामकारर्ाही गरमेा र्ा 

आ्योगले तोकेको सत्तको उललङ्घन गरमेा आ्योगले 
त्यसतो उममेदर्ारको परीक्ा रद् गरी त्यसपटछ हुने 
कुनै टर्ज्ञापनबमोटजमको परीक्ामा आ्योगले तोकेको 
अर्ट्समम टनजलाई उममेदर्ार हुन नपाउने गरी 
टनलमबन गन्तसकनेछ भनने कानूनी व्यर्स्था छ । 
्यसरी ्यस ऐनमा कुनै उममेदर्ारले अटन्यटमत काम 
कारबाही गरमेा सजा्यको व्यर्स्था गरकेो भए पटन 
के कसतो का्य्त गरमेा अटन्यटमत कामकारर्ाही हुने 
भनेर भने ्यस ऐनमा, उक्त ऐनअनतग्तत बनेको लोक 
सेर्ा आ्योग टन्यमार्ली, २०६६ र लोक सेर्ा आ्योग 
(का्य्त सञ्चालन) टनदनेटशकामा समेत कतै उललेख 
गरकेो पाइदँनै । ्यसमा सामान्यतः त्था न्याट्यक 
मनले व्याख्या गदा्त परीक्ामा आफूलाई फाइदा हुने 
गरी र्ा अरूलाई कुनै बेफाइदा हुने गरी  गररने कुनै 
का्य्त र्ा परीक्ामा कहीकँतैबाि उत्र सानने र्ा अरूलाई 
परीक्ामा कुनै प्रकारले बा्ा अर्रो् (Disturbance) 
गनने, परीक्ामा टनरेट्त सामान प्ररे्श गराउने, सलंगन 
कम्त्चारीलाई कत्तव्य पालनामा बा्ा अर्रो् परु्याउने, 
परीक्ा सम्यमै प्रशनपत्र बाटहर पठाउने, अका्तको नाममा 
परीक्ा टदनेजसता सामान्यतः हेदा्त  पटन परीक्ाका लाटग 
अर्ाञछनी्य दटेखने, परीक्ाको सर्चछता र्ा म्या्तदामा 
र्ा व्यर्स्थापनमा आ्ँच आउने का्य्त गरमेा अटन्यटमत 
का्य्त गरकेो माननपुनने ।

टनरे्दकले परीक्ा समापत भएपटछ कुनै 
दरुाश्य टलई अ्था्तत् परीक्ाको म्या्तदा र टन्यमटर्परीत 
अर्ाटञछत टक््याकलाप गनने उदे्श्यले उत्रपटुसतका 
बाटहर ल्याएको नभई कटहलेकाही ँ हुनसकने मानर्ी्य 
त्रटुिअनसुार केही कारणबाि झटुककएर सरासर आफनो 
हातमा कापी बोकी बाटहर आउन पगेुको दटेखन आ्यो । 
्यसतो कुनै दरुाश्य नटलई गरकेो का्य्तलाई उटललटखत 
कानूनअनसुार अटन्यटमत का्य्त मानी सजा्य गनु्त  
न्या्योट्चत भनन नसटकने ।    

टनरे्दकले टमटत २०७२।१०।२७ का टदन 
सञ्चाटलत भएको परीक्ामा उत्रपटुसतका बाटहर ल्याई 
आएको टर्र्यलाई टलएर लोक सेर्ा आ्योगले टमटत 
२०७२।१२।११ मा ्यी टनरे्दकको परीक्ा रद् गरी 
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टनजलाई उटललटखत परीक्ामा अटन्यटमतता गरकेो 
टमटतदटेख २ र्र्तसमम आ्योगबाि टर्ज्ञापन भएको र 
आ्योगबाि सञ्चालन हुने कुनै पटन पदको परीक्ामा 
सटममटलत हुन नपाउने गरी टनलमबन गनने गरी टनण्त्य 
गरकेो पाइ्यो । उक्त टनण्त्य गनु्तअटघ ्यी टनरे्दकलाई 
सोबारमेा सू्चना टदई आफनो कुरा राखने सनुरु्ाइको 
मौका टदएर गरकेो नभई आ्योगले परीक्ा सञ्चालनमा 
खटिएका कम्त्चारीको म्ुचलुकाका आ्ारमा मात्र 
टनण्त्य गरकेो दटेखएको छ । ्यसमा सनुरु्ाइको मौका 
टदन सटकने अर्स्था रहेको ट्थएन भनेर भनन सटकने 
अर्स्था पटन दटेखदँनै । सा्ैथ उक्त टनण्त्यमा टकन 
कसरी उक्त का्य्त अटन्यटमत का्य्त भ्यो भनने कुनै 
आ्ार कारणसमेत खलुन आएको दटेखदँनै । प्रटतरे्दन 
पूर्ा्तग्रहरटहत त्था सत्य नै हो भनन सटकने आ्ारसमेत 
रहेको छैन । ्यसमा टनज टनरे्दकलाई टनण्त्य गनु्तअटघ 
आफना कुरा भनने सनुरु्ाइको मौका नटदएको र 
टनण्त्यपटछ पटन सोमा ट्चत् नबझेु ्यसो गनु्त  भनने केही 
नभनी केर्ल प्रटतरे्दनको भरमा टनरे्दकको भटर्ष्यमा 
नै असर गनने गरी गरकेो ्यसतो टनण्त्यलाई सर्चछ र 
टनषपक् टनण्त्य मानन नसटकने ।

माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार कारणबाि ्यी  
टनरे्दकले परीक्ामा अटन्यटमतता गरकेो दटेखने 
कुनै अर्ाञछनी्य का्य्त गरकेो नदटेखएको, टनण्त्य 
गदा्त सोबारमेा जानकारी त्था सनुरु्ाइको मौका 
टदनपुनने आ्ारभूत कुराको समेत पररपालना भएको 
नदटेखएको जसता कारणले ्यी टनरे्दकको हक टहतमा 
असर गनने गरी लोक सेर्ा आ्योगबाि भएको उक्त 
टनण्त्य कानूनअनरुूप नै भएको भनन सटकएन । ्यसतो 
अर्स्थामा भएको टनण्त्य बदर गरी टनरे्दकको हक 
अट्कार प्र्चलन गराउन ्यस अदालतले आर्श्यक 
आदशे जारी गनु्तपनने ।

अतः लोक सेर्ा आ्योगबाि टनरे्दक 
परुूरोत्मराज सेढाईलाई टमटत २०७२।१०।२७ 
मा सञ्चाटलत परीक्ामा अटन्यटमतता गरकेो भनी 
टनजको उक्त परीक्ा रद् गरी उटललटखत परीक्ाको 
टमटतदटेख २ र्र्तसमम आ्योगबाि टर्ज्ञापन भएको र 

आ्योगबाि सञ्चालन हुने कुनै पटन पदको परीक्ामा 
सटममटलत हुन नपाउने गरी टनलमबन गनने गरी भएको 
टनण्त्य र सोसमबन्ी आ्योगबाि प्रकाटशत सू्चना, 
पत्रा्चारलगा्यत सो टनण्त्यसगँ समबटन्त समपूण्त काम 
कारर्ाही  उतपे्ररणको आदशेबाि बदर गररटदएको 
छ । उक्त परीक्ा त्था टनरे्दक सहभागी भएका 
सबै परीक्ाहरूको नटतजा प्रकाटशत गरी टनरे्दकले 
टन्यमानसुार दरखासत दता्त गराएका उक्त टनण्त्य अटघ 
र पटछका टर्ज्ञापनमा अन्य कुनै कानूनबमोटजमको 
कारणले ्यी टनरे्दकलाई उममेदर्ार का्यम गनु्त  नपनने 
दटेखएमाबाहेक सो टनण्त्यका आ्ारमा मात्र उममेदर्ार 
बनन रोक नलगाई उममेदर्ार हुन टदई परीक्ामा समेत 
सहभागी हुन टदनू टदलाउन ुभनी टर्पक्ीहरूका नाममा 
परमादशेसमेत जारी हुने ।
इजलास अट्कृत : ्यदरुाज शमा्त 
कमप्यिुर : टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।   

५
मा.नया.श्री केदारप्रसाद चागलस े र मा.नया.श्री 
पुरूषोत्तम भणडाररी, ०६८-CI-१३१२, अशं, 
सुदा्ादिेी तेवलनस्ेत वि. भालसैरदिेी साहस्ेत

फैसलाको जानकारी पाएर पटन म्यादटभत्र 
पनुरारे्दन नगरी पटछ नककल सारी ्थाहा पाएको 
टमटत का्यम गरी प्रत्य्थकी प्रटतर्ादी भालसैर दरे्ी 
तेटलनले पनुरारे्दन अदालत, राजटर्राजमा टमटत 
२०६६।११।०४ मा पनुरारे्दन गरकेो दटेखनछ । ्यसरी 
म्याद तामेल भएको र नककल सारकेो टमटतमध्ेय जनु 
पटहला छ, सोही टमटतका आ्ारमा पनुरारे्दन गनने 
म्याद गणना गनु्तपनने हुनछ । त्यसरी हेदा्त  टनज प्रत्य्थकी 
प्रटतर्ादी भालसैर दरे्ीले म्यादटभत्र पनुरारे्दन गरकेो 
नदटेखने ।

पनुरारे्दन अदालत, राजटर्राजले 
सर््तप्र्थम आफूकहा ँपन्त आएको पनुरारे्दन कानूनका  
म्यादटभत्रको छ, छैन? भनी टनरूपण गररे मात्र मदु्ाको 
तथ्यमा प्ररे्श गनु्तपननेमा सोतफ्त  टर््चार ै नगरी मदु्ाको 
तथ्यमा प्ररे्श गरी टक.नं.७२२ र टक.नं.३८५ को 
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घरजगगाबाि समेत पनुरारे्दकले ३ भागको १ भाग 
अशं पाउने ठहर्याई भएको पनुरारे्दन अदालत, 
राजटर्राजको टमटत २०६७।१२।२१ को फैसला 
कानून र न्या्यको रोहमा टमलेको नदटेखने ।

अतः माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार प्रमाणसमेतबाि 
प्रत्य्थकी प्रटतर्ादी भालसैरदरे्ी साह तेलीले पनुरारे्दन 
अदालत, राजटर्राजमा दा्यर गरकेो पनुरारे्दनपत्र 
कानूनका म्यादटभत्र दा्यर भएको नदटेखएकाले 
पनुरारे्दन अदालत, राजटर्राजबाि टमटत 
२०६७।१२।२१ मा तथ्यमा प्ररे्श गरी भएको फैसला 
का्यम रहनसकने अर्स्था नहुदँा टनज प्रत्य्थकी प्रटतर्ादी 
भालसैर दरे्ी साह तेलीले ततकालीन पनुरारे्दन 
अदालत, राजटर्राजमा दा्यर गरकेो पनुरारे्दन पत्र 
खारजे हुने । 
उपरटजषरिार: टशर्लाल पाणडे्य
कमप्यिुर: टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७४ साल जेठ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.नया.श्री सारदाप्रसाद गिगमर े र मा.नया.श्री मरीरा 
खड्का, ०७२-MS-०००८, अदालतको अर्हेलना, 
प्रभाकर अवधकारीस्ेत वि. वत्.वि. सेिा आरोगका 
अधरक् प्रा.्ा. इश्वरचन्द् दत्त

जनु मदु्ामा भएको आदशेको अर्ज्ञा गरी 
अदालतको अर्हेलना भ्यो भटनएको हो सोही मदु्ा नै 
खारजे हुने ठहरी फैसला भइसकेको दटेखदँा टनरे्दकको 
टनरे्दन टजटकर औट्चत्यहीन दटेखन आउने । 

टत्रभरु्न टर्शर्टर्द्याल्य सेर्ा आ्योगबाि    
कानून टर्र्यको टर्ज्ञाटपत प्राध्यापक पदका 
उममेदर्ारहरूले प्रापत गरकेो प्रापताङ्क उपलब् 
नगराएकोबाि उक्त प्रापताङ्कको सू्चना उपलब् 
गराउन ु भनने ्यस अदालतको टमटत  २०७२।५।२९ 
को आदशेबमोटजमको प्राप्ताङ्कको टर्र्रण 
टमटत२०७२।७।१३ मा टनरे्दक श्ी प्रभाकर 

अट्कारीलाई उपलब् गराइएको टत्रभरु्न 
टर्शर्टर्द्याल्य सेर्ा आ्योगको का्या्तल्यको टमटत 
२०७२।८।२५ को पत्रसा्थ प्रापत टर्र्रणबाि 
दटेखनछ । ्यसबाि टनरे्दकहरूले जनु कुराको सू्चना 
उपलब् गराइएन भनेको हो सोको सू्चना  टदएको 
टमटसलबाि दटेखने । 

अदालतबाि भएका र भटर्ष्यमा हुने 
आदशेलाई अन्य्था समझने बोलने र टर्र्यानतर गनने 
कुरामा मैले कलपाना पटन गन्त सटकदन । अदालतको 
आदशेलाई सममानपूर््तक का्या्तनर््यन गनु्त  सबै 
नागररकको कत्तव्य हुनेमा मैले त्यसलाई अन्य्था 
गनने कुरामा सोचन पटन सटकदन भनी अदालतको 
अर्हेलना नगनने कुरामा टर्पक्ी प्रटतबद् रहेको  
पाइ्यो । ्यसप्रकार टर्पक्ी सेर्ा आ्योगको का्या्तल्यबाि 
सर्वोच्च अदालतको टमटत २०७२।५।२९ को आदशेको 
अर्ज्ञा गरी अदालतको अर्हेलना गरकेो भनने दटेखन 
नआएकोले टनरे्दन मागबमोटजम टर्पक्ीले अदालतको 
अर्हेलना गरकेो ठहर गन्त टमलेन । प्रसततु टनरे्दन 
खारजे हुने ।
इजलास अट्कृतः भोजराज रगेमी
कमप्यिुर: टर्षणदुरे्ी शे्षठ
इटत सरं्त् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री सारदाप्रसाद गिगमर े र मा.नया.श्री मरीरा 
खड्का, ०७१-CI-०६८८, लेनदने, सतरनारार्ण 
कुशिाहा वि. ्हेन्द् ्ण्ल धानुक 

सरुू टमटसल सलंगन प्रसततु मदु्ाको तारखे 
भरपाई हेदा्त  उक्त टमटत २०६८।११।९ मा र्ादीको 
तारखे ्थाटमइसकेपटछ सोही टमटतमा अदालतले 
तोकेको ताररख टलई अदालतमा त्यसपटछको 
ताररखहरूमा हाटजर भइरहेको दटेखनछ । टमटत 
२०६८।११।९ मा तारखे ्थामने टनरे्दन टदई तारखे 
्थामने आदशे भएपटछ सोही टदन र्ादीले तारखेमा 
सटहछापसमेत गरकेो सरुू टमटसलबाि दटेखएकोले 
टमटत २०६८।११।९ मा र्ादी अदालतमा उपटस्थत नै 
ट्थएन भनने प्रटतर्ादीको पनुरारे्दन टजटकर मनाटसब 
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दटेखएन । ्यसरी र्ादी सर््यम् अदालतमा टमटत 
२०६८।११।९ मा हाटजर भई ताररख भरपाईमा 
सटहछापसमेत गरकेो दटेखदँा उक्त टदन टनजले टदएको 
टनरे्दनमा सटहछाप छुिेकै भरमा उक्त ताररख ्थामने 
टनरे्दन बेरीतको भनन टमलने नदटेखने ।

तस्थ्त, टमटत २०६८।११।९ गतेका टदन 
गजेु्को तारखे ्थाटमपाउ ँभनी र्ादीको टनरे्दन परकेो सो 
टदन र त्यसपटछ पटन र्ादी अदालतमा हाटजर भएको 
अर्स्थामा टसराहा टजलला अदालतबाि मलुकुी ऐन, 
अ.ब.ं १८५(क)(२) बमोटजम प्रसततु मदु्ा टडसटमस 
फैसला गरकेो टमलेको दटेखएन । ्यसतो अर्स्थामा सरुू 
टसराहा टजलला अदालतको टमटत २०६९।१२।२२ 
को फैसला बदर गरी मलुकुी ऐन, अ.ब.ं ७८ नं. को 
प्रटक््यालगा्यतका बाकँी का्य्त पूरा गरी कानूनबमोटजम 
गनु्त  भनी तारखेमा रहेका पक्लाई तारखे तोकी 
टमटसल सरुू टसराहा टजलला अदालतमा पठाइटदने 
ठहर गरकेो पनुरारे्दन अदालत, राजटर्राजको टमटत 
२०७१।३।२५ को फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृतः भोजराज रगेमी
कमप्यिुर: टर्षणदुरे्ी शे्षठ
इटत सरं्त् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.नया.श्री सारदाप्रसाद गिगमर े र मा.नया.श्री मरीरा 
खड्का, ०७१-MS-०००८, अदालतको अर्हेलना, 
्ा. विजर वसहं वसजापतीस्ेत वि. प्रा.्ा. वहराबहादुर 
्हजमिनस्ेत 

टनरे्दकले जनु आदशेको अर्हेलना भ्यो 
भनी दाबी टलएको हो सो आदशे नै टनटषक््य हुने र ररि 
टनरे्दन नै खारजे हुने ठहरी टमटत२०७२।९।२८ मा 
फैसला भइसकेको दटेखदँा टनरे्दकको टनरे्दन टजटकर 
औट्चत्यहीन दटेखन आउने । 

अदालतबाि टर्पक्ीहरूका नाममा टमटत 
२०७०।१२।१३ र २०७०।१२।६ मा अनतररम 
आदशे भएकोमा टर्पक्ीहरूलाई प्राध्यापक 
पदको टन्यटुक्तको लाटग टत्रभरु्न टर्शर्टर्द्याल्य 
का्य्तकारी परररदक्ो टमटत २०७०।११।२९ को 

टनण्त्यअनसुार टमटत २०६९।१२।२८ दटेख लागू 
हुने गरी टमटत २०७०।११।२९ मा टन्यटुक्तपत्र टदई 
टमटत २०७०।११।३० बािै क्याममसमा हाटजर भई 
पठन पाठन गररसकेको भनने टर्पक्ीहरूको टलटखत 
जर्ाफबाि दटेखदँा ्यस अदालतबाि अनतररम आदशे 
हुनअुगारै् टर्पक्ीहरूले काम कारर्ाही गररसकेको हुदँा 
अदालतको अर्हेलना गरी काम गर े गराएको भनने 
दटेखन नआउने । 

तस्थ्त, माट्थ टर्रे््चना गररएअनसुार 
टर्पक्ीहरूबाि ्यस अदालतको अर्हेलना हुने गरी 
नेपालको अनतररम सटंर््ान, २०६३ को ्ारा 
१०२(३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा 
७(१) बमोटजम कुनै पटन का्य्त भए गरकेो नदटेखदँा 
टनरे्दन मागबमोटजम टर्पक्ीहरूलाई अदालतको 
अर्हेलनामा कारर्ाही गन्त टमलेन । प्रसततु टनरे्दन 
खारजे हुने ।
इजलास अट्कृतः भोजराज रगेमी
कमप्यिुर: टर्षणदुरे्ी शे्षठ
इटत सरं्त् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.नया.श्री मरीरा खड्का र मा.नया.डा.श्री 
आननदमोहन भट्टराई, ०६८-CR-०५३४, लाग ु
और् (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार वि. राजकु्ार 
राई

प्रटतर्ादीले अनसुन्ानको क्ममा बरामदी 
सामानहरू आफूले लाग ु और्को कारोबारबाि 
आटज्तत रकमले खररद गरकेो हो भनने ब्यान गरपेटन 
अदालतमा ब्यान गदा्त सो टर्र्यमा पूण्तरूपमा इनकारी 
रहेको दटेखनछ । अदालतको ब्यानमा अनसुन्ानको 
क्ममा भएको ब्यान झठु्ा हो । मैले लाग ु और् 
कारोबार गरकेो र सोबाि रूपै्याँ ँआज्तन गरकेो भनेको 
समेत होइन र ९८०३७९८११८ नं. को मोबाइल 
मैले आफँैले प्र्योग गरकेो मोबाइल हो भनी प्रसिरूपमा 
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उललेख भएको पाइनछ । सा्ैथ रू.२०,०००  हजार 
नगद प्रटतर्ादीको सा्थमा रहन ु कुनै ठूलो कुरा 
होइन । त्यसैगरी मोबाइलको हकमा पटन त्यो के-कसरी 
कसबाि प्र्योग भ्यो भनने अटभ्योग दाबीमा खलेुको 
पाइदँनै । मोिरसाइकल प्रटतर्ादीले ्चढीरहेको 
अर्स्थामा बरामद भए पटन लाग ु और् 
मोिरसाइकलको टडकी र्ा अन्य स्थानबाि बरामद 
भएको नभई प्रटतर्ादीको खलतीबाि बरामद भएको 
अर्स्था छ । ्यी अपरा्ी पिके हुन् भनने नदटेखएको 
टस्थटतमा लाग ु  और् कारोबारमा मोिरसाइकल 
प्र्योग भएको भनने ्यटकन भनन सटकने अर्स्था 
रहदँनै । सा्ैथ अटभ्योगपत्रसा्थ बरामदी समानहरू 
पेस हुदँमैा प्रटतर्ादीले लागू और्बाि खररद आज्तन 
गरकेो समपटत् हो भनन सटकने अर्स्था पटन रहदँनै । 
अत: टनश््यातमक त्था ठोस सबदु प्रमाणबाि बरामदी 
समानहरू प्रटतर्ादीले लाग ु और्को कारोबारबाि 
आटज्तत रकमले खररद गरकेो हो भनी पटुटि नभएको 
हुदँा बरामदीतफ्त को पनुरारे्दन टजटकरसगँ सहमत हुन 
नसटकने । 

अत: माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार प्रमाणसमेतबाि 
पनुरारे्दन अदालत, पािनबाि टमटत २०६७।५।२१ 
मा भएको फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृत:  ननदटकशोरप्रसाद ्यादर्
कमप्यिुर:  उत्रमान राई 
इटत सरं्त् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.नया.श्री मरीरा खड्का र मा.नया.डा.श्री 
आननदमोहन भट्टराई, ०६८-CR-११९७, कत्तव्य 
ज्यान, प्रभुलाल बुढा्गर वि. नेपाल सरकार 

जाहेरी दरखासत बेहोरामा प्रटतर्ादीको 
३ र्िा श्ीमती रहेका र मतृक टडलली पनु माटहली 
श्ीमती भएको र बेलाबेला घरा्यसी टर्र्ाद भइरहने 
र टमटत २०६५।९।१९ गतेको राटत १९:५० बजेको 
सम्यमा प्रटतर्ादी र मतृकबी्च घरा्यसी टर्र्ाद 
भएको अर्स्थामा भरूर्ा बनदकु फा्यर गरी श्ीमती 
टडलली पनुलाई कत्तव्य गरी मारकेो समेत उललेख 

भए रहेको दटेखनछ । सोही बेहोरालाई पटुटि हुने गरी 
मौकामा कागज गनने व्यटक्तहरू नोटखराम खड्का, 
नरहरी भणडारी र हररभक्त र्लीको कागज रहेको 
दटेखनछ भने ट्यनै व्यटक्तहरूले अदालतमा बकपत्र गदा्त 
मौकामा गरकेो कागजको ठीक उलिो बकपत्र गरकेो 
दटेखनछ । ्यसबाि मौकामा गरकेो कागज र पटछ 
अदालतमा गरकेो बकपत्रमा एकरूपता नरहेको सपटि 
दटेख्यो । सपटि एकरूपता नरहेको सनदभ्तमा सामान्यत्या 
्यी अर्स्थाको साक्ीको बकपत्र प्रमाण्योग्य हुदँनै । 
तस्थ्त ्यसता साक्ीहरूको बकपत्र प्रमाण्योग्य नहुने हुदँा 
साक्ीको भनाइ मात्रको आ्ारमा घिना भटर्तव्यबाि 
नै घि्न गएको हो भनने सपटित: भनन टमलने नदटेखने । 

जाहेरर्ाला गणेश बढुा मगरको मौकाको 
जाहेरीमा प्रटतर्ादी प्रभलुाल बढुामगरले घातक हटत्यार 
भरूर्ा बनदकु फा्यर गरी भाउजू टडलली बढुाको मतृ्य ु
भएको बेहोरा लेखाइटदएको दटेखनछ भने कत्तव्य गरी 
मानने का्य्तमा प्र्योग भएको भरूर्ा बनदकुसमेत बरामद 
भई दशीको रूपमा पेस भएको अर्स्था दटेखनछ । 
घरमा ्यसै राखेको बनदकुमा सामान्यत्या गोली भररे 
राखेको अर्स्था हुदँनै । प्रटतर्ादीले बनदकुमा गोली 
भरी राटखराखेको भनने छ । स्ै ँ गोली भरी राखने 
गरकेो भए सो कुरा मतृकलाई पटन ्थाहा हुने हुदँा 
टनजले भरूर्ा बनदकु ताकी टजटसकने, त्यसै बनदकु 
खोसन जाने र खोसनसकने अर्स्था सामान्यत: 
रहदँनै । त्यसतो गनु्तपनने कारण पटन टमटसलमा भेटिदँनै । 
उटललटखत टकिानी जाहेरी, लास जा्ँच प्रकृटत म्ुचलुका 
र शर् परीक्ण प्रटतरे्दनबाि र्ारदातको सर्रूप त्था 
प्रकृटत भटर्तव्यअनतग्ततको नभई घरा्यसी टर्र्ादकै 
कारण बनदकुले गोली प्रहार गरी कत्तव्य गरी मारकेो 
सपटि दटेखन आ्यो । उप्यु्तक्त उटललटखत तथ्यहरूको 
आ्ारमा मतृकलाई मानने मनसा्य, त्यारी र ररसइर्ी 
केही रहेको पटुटि नभएको भनी टलएको पनुरारे्दन 
टजटकरसगँ सहमत हुनसकने अर्स्थासमेत दटेखन 
नआउने ।

अत: माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार प्रमाणसमेतबाि 
प्रटतर्ादी प्रभलुाल बढुामगरलाई भटर्तब्यको कसरु 
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का्यम गरी टमटत २०६७।३।२८ मा बाकेँ टजलला 
अदालतबाि भएको फैसला टमलेको नदटेखदँा केही 
उलिी भई टनज प्रभलुाल बढुामगरलाई मलुकुी ऐन, 
ज्यानसमबन्ी महलको १ र १३(१) नं. को कसरुमा 
ऐ. महलको १३(३) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत 
जनमकैद हुने त्था र्ादी पक्का साक्ीहरू हररभक्त 
र्ली, नरहरी भणडारी त्था नोटखराम खड्काले आफनो 
पूर््त भनाइको ठीक उलिो हुने गरी झठु्ा बकपत्र गरकेो 
हुदँा मलुकुी ऐन, अ.ब.ं१६९ नं. बमोटजम हररभक्त 
र्ली, नरहरी भणडारी त्था नोखरी राम खड्कालाई 
जनही रू.२,०००।- (दईु हजार) का दरले जररर्ाना 
हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, नेपालगनजको 
टमटत २०६८।३।२७ को फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर  
हुने । 
इजलास अट्कृत: ननदटकशोरप्रसाद ्यादर्
कमप्यिुर: उत्रमान राई 
इटत सरं्त् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.नया.श्री हररकृष्ण काककी र मा.नया.श्री 
गवश्वमभरप्रसाद श्षे्ठ, ०६७-CR-०४०७, ०६७-CR-
०९४५, कत्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सिाव्नाथ 
रादिस्ेत र ्नोज रादिस्ेत वि. नेपाल सरकार

प्रटतर्ादीहरू अखतर हुसेन र टसराजटुद्न 
मसुलमान पनुरारे्दन अदालत, बिुर्लबाि टमटत 
२०६६।१२।१० गते फैसला हुदँाको टदन ताररखमा 
रहेको पटन पनुरारे्दन अदालत, बिुर्लको रकेड्त 
टमटसलबाि दटेखनछ । ्यस अर्स्थामा टनज प्रटतर्ादीहरू 
समेतउपर सरुू रूपनदहेी टजलला अदालतले टमटत 
२०६५।५।३ मा सफाई टदने गरी भएको फैसला 
टमलेन भनी र्ादी नेपाल सरकारको पनुरारे्दन परकेो र 
पनुरारे्दन अदालत, बिुर्लबाि टमटत २०६६।३।२८ 
मा प्रत्य्थकी टझकाउने आदशे भई टनजहरू ताररखमा 
रहेको अर्स्थामा टनज दईु जना प्रटतर्ादीहरूले 

आरोटपत कसरुबाि सफाई पाउने हुन् र्ा के कुन कसरु 
ठहर भई के कसतो सजा्य हुने हो ? पनुरारे्दन अदालत, 
बिुर्लबाि टमटत २०६६।१२।१० गते फैसला 
हुदँा टनज प्रटतर्ादीहरू अखतर हुसेन र टसराजटुद्न 
मसुलमानको बारमेा फैसला गरकेो नदटेखने ।

अतः पनुरारे्दन अदालत, बिुर्लबाि टमटत 
२०६६।१२।१० मा भएको फैसलामा मलुकुी ऐन, 
अ.ब.ं १९२ को प्रत्यक् त्रटुि गरी गरकेो फैसला टमलेको 
नदटेखदँा बदर गरी टदएको  छ । अब पनुरारे्दनपत्रमा 
उललेख गररएका सबै प्रटतर्ादीहरूको समबन्मा जो जे 
बझुन ुपनने हो बझुी एकैपिक सबै प्रटतर्ादीहरूको हकमा 
फैसला गनु्त  भनी उपटस्थत पक्लाई ताररख तोकी 
टमटसल उच्च अदालत, तलुसीपरु, बिुर्ल इजलासमा 
पठाइटदने ।
उपरटजषरिार: टशर्लाल पाणडे्य
इटत सरं्त् २०७४ साल काटत्क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री हररकृष्ण काककी र मा.नया.श्री ईश्वरप्रसाद 
खगिवडा, ०६७-CI-०२६४, हक का्यम जगगा दता्त 
नामसारी, बद्ी्ान ्ासके वि. रा्कु्ारी प्रधान

टर्र्ाटदत टक.नं. को दटक्णतफ्त  मोिरबािो 
दटेखएको अर्स्थामा टर्र्ाटदत जगगा सार््तजटनक 
प्र्योजनको जगगा रहेको भनने नै दटेखनछ भने टर्टभनन 
टमटतमा फुिुङ गा.टर्.स.बाि समबटन्त पक्हरूले 
पेस गरकेा टसफाररस त्था सज्तटमन म्ुचलुकाहरूमा 
एउिै बेहोरा उललेख नभई कटहले जगतबहादरु प्र्ान 
र कटहले जगतमान मासके शे्ष्को जोतभोगमा रहेको 
भनने टभनन प्रकारका टर्र्ादासपद बेहोराहरू उललेख 
भएको आ्ार र कारणबाि समेत प्रसततु मदु्ामा 
र्ादी दाबी पगुन नसकने ठहछ्त  भनने काठमाडौं टजलला 
अदालतको टमटत २०६६।२।१७ को फैसलाउपर 
र्ादीको पनुरारे्दन अदालत, पािनमा पनुरारे्दन 
परकेोमा प्रमाणहरूको टर्रे््चना मूल्याङ्कन नै नगरी 
जगगासगँ टभड्छ, टभड्दनै ? पेस भएका प्रमाणहरू एक 
अका्तलाई परसपर नदखेाई नसनुाई गरकेो काठमाडौं 
टजलला अदालतको टमटत २०६६।२।१७ को फैसला 
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टमलेको नदटेखदँा उलिी हुने ठहछ्त  । अब समपूण्त 
प्रमाण दता्त से्सता लगतसमेत हेरी ती प्रमाणहरूको 
समटु्चत मूल्याङ्कनसमेत गरी जो जे बझुनपुछ्त  बझुी 
टनण्त्य गनु्त  भनी पनुः इनसाफको लाटग सरुू काठमाडौं 
टजलला अदालतमा पठाइटदने ठहछ्त  । दरैु् पक्लाई 
सरुू टजलला अदालतमा तारखे तोकी पठाइटदन ुभनी 
पनुरारे्दन अदालत, पािनबाि टमटत २०६७।३।७ मा 
फैसला भएको दटेखनछ । मदु्ामा र्ादी र प्रटतर्ादीहरूले 
दखेाएका हकको स्ोत र प्रमाणको मूल्याङ्कन र 
टर्रे््चना गररे हक ्यटकन गरी सरुू तहबाि फैसला हुन ु
उप्यकु्त नै दटेखदँा पनुरारे्दन अदालत, पािनबाि टमटत 
२०६७।३।७ मा भएको फैसलालाई अन्य्था मानन ुपनने 
नदटेखने ।

तस्थ्त माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ारमा प्रमाणको 
मूल्याङ्कन गरी फैसला गनु्त  भनी टजलला अदालतमा 
पठाएको दटेखएको हुदँा प्रमाणको टर्रे््चना भएर हक 
्यटकन भई सरुू तहबाि नै फैसला हुन ुउप्यकु्त हुने हुदँा 
पनुरारे्दन अदालत, पािनबाि टमटत २०६७।३।७ मा 
भएको फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।
उपरटजषरिार: टशर्लाल पाणडे्य
कमप्यिुर: टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.नया.श्री हररकृष्ण काककी र मा.नया.श्री ईश्वरप्रसाद 
खगिवडा, ०६७-CI-१३६२, ०६७-CI-१६४९, 
जगगा दता्त गरी प्रमाण पजुा्त  पाउ,ँ कान््ी ता्ाङ्नी वि. 
िीरबहादुर ता्ाङ र िीरबहादुर ता्ाङ वि. हकमि बहादुर 
ता्ाङ 

टमटत २०४०।७।७ को टलखतमा र्ीरबहादरु 
तामाङका बाब ुरामबहादरु तामाङ साक्ी बसेको र टमटत 
२०३१।८।५ को टलखतमा हक्त बहादरु तामाङ साक्ी 
बसेको हुदँा सो टलखतहरूमा उटललटखत बेहोराको 
हदसमम ्यी दरैु् पनुरारे्दक र्ादी प्रटतर्ादीहरूका पटत 
त्था बाब ुटर्बटन्त भई दरैु् टकत्ा जगगा एकैका नभई 
टक.नं. २७९ को जगगा कानछारामले नै हररबहादरु 
भनने हक्त बहादरु तामाङलाई राजीनामा गरी टदएको र 

टक.नं. १४३ को जगगा कानछारामको भएको र टनजको 
पालनपोरण ्यी पनुरारे्दक र्ादी र्ीरबहादरु तामाङका 
बाब ु रामबहादरु तामाङले गरकेो दटेखएको हुदँा 
पनुरारे्दन अदालत, पािनबाि टमटत २०६७।१।७ मा 
भएको फैसलालाई अन्य्था मानन ुपनने नदटेखने ।

अतः माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार प्रमाणसमेतबाि 
टमटत २०४०।७।७ को टलखतमा र्ीरबहादरु तामाङका 
बाब ु रामबहादरु तामाङ साक्ी बसेको र टमटत 
२०३१।८।५ को टलखतमा हक्त बहादरु तामाङ साक्ी 
बसेको हुदँा सो टलखतहरूमा उटललटखत बेहोराको 
हदसमम ्यी दरैु् पनुरारे्दक र्ादी प्रटतर्ादीहरूका पटत 
त्था बाब ुटर्बटन्त भई दरैु् टकत्ा जगगा एकैका नभई 
टक.नं. २७९ को जगगा कानछारामले नै हररबहादरु भनने 
हक्त बहादरु तामाङलाई राजीनामा गरी टदएको हुदँा सो 
टक.नं.२७९ को जगगामा हक्त बहादरु तामाङलाई मोही 
का्यम गरी जोत नामसारी गनने टमटत २०६४।८।२० 
मा मालपोत का्या्तल्य काभे्रपलाञ्चोकबाि भएको 
टनण्त्य सदर गनने र टक.नं. १४३ को जगगाको मोही 
्यी पनुरारे्दक र्ादी र्ीरबहादरु तामाङलाई का्यम 
गरी जोत नामसारी गररटदन ुपननेमा सो नगरी मालपोत 
का्या्तल्य, काभे्रपलाञ्चोकबाि टमटत २०६४।८।२० 
मा भएको टनण्त्य केही उलिी गरी टक.नं. १४३ को 
जगगाको मोही र्ीरबहादरु का्यम भई उक्त जगगाको जोत 
नामसारीसमेत गरी टलन पाउने ठहर्याएको पनुरारे्दन 
अदालत, पािनको टमटत २०६७।१।७ को फैसला 
टमलेको दटेखदँा सदर हुने ।
उपरटजषरिार: टशर्लाल पाणडे्य
कमप्यिुर: टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.नया.श्री हररकृष्ण काककी र मा.नया.श्री 
अगनलकुमार गसनहा, ०७०-CR-०८४९, खोिा 
्चलन, जरोवतप्रसाद पुन वि. नेपाल सरकार

पनुरारे्दक प्रटतर्ादी ज्योटतप्रसाद पनुलाई 
बलमान पनुले नोि टदएको भनी नककली नोि छापने 
सलंगनतामा ्यी प्रटतर्ादी अट्कारप्रापत अट्कारी र 



44

सर्वोच्च अदालत बलेुटिन २०७५, जेठ - १

अदालतमा समेत इनकार रही ब्यान गरकेा छन् भने 
्यी प्रटतर्ादीले नोि बाटहडा छापेको र्ा छापने ्यनत्र, 
उपकरण राखेको भनने पटन कहीकँतैबाि दटेखदँनै । 
्यस अर्स्थामा ्यी पनुरारे्दक प्रटतर्ादी ज्योटतप्रसाद 
पनुलाई मलुकुी ऐन, खोिा ्चलनको महलको ४ (१) नं. 
बमोटजम सजा्य गन्त टमलने नदटेखने । 

पनुरारे्दक प्रटतर्ादी ज्योटतप्रसाद पनुले 
नककली नोि ्थाहा नपाई बोकेकोसमम दटेखनछ । 
नककली नोि नककली भनने जानीजानी ्चलनमा 
ल्याइसकेको भनने पटन दटेखदँनै । पनुरारे्दक प्रटतर्ादी 
ज्योटतप्रसाद पनुले नककली नोि बाटहडा छापेको 
भनने प्रमाणबाि नदटेखएको, ्यी पनुरारे्दक प्रटतर्ादी 
ज्योटतप्रसाद पनुलाई बलमान पनुले नोि टदएको भनी 
नककली नोि छापने सलंगनतामा ्यी प्रटतर्ादी इनकार 
रही सरुू अदालतमा गरकेो ब्यान टनजका साक्ीको 
बकपत्रबाि समेत पटुषि भएको, ्यी प्रटतर्ादीले नोि 
बाटहडा छापेको र्ा छापने ्यनत्र, उपकरण राखेको 
भनने पटन नदटेखएको, नककली नोि ्थाहा नपाई 
बोकेकोसमम दटेखएको, नककली नोि नककली भनने 
जानीजानी ्चलनमा ल्याइसकेको भनने पटन नदटेखएको 
अर्स्थामा ्यी पनुरारे्दक प्रटतर्ादी ज्योटतप्रसाद पनुले 
नककली नोिको कारोबार गरकेो भनी सजा्य गन्त पटन 
टमलने नदटेखने ।

प्रटतर्ादीउपर कसरु गरकेो भनी लेखने 
लेखाउने र्ादी पक्ले ती आफना साक्ीलाई बकपत्र 
गराई दाबी खटमबर गन्त नसकेको र अन्य शङ्कारटहत 
सबदु प्रमाणसमेत पेस गन्तसकेको दटेखदँनै । र्ादी नेपाल 
सरकारको अटभ्योग दाबी साक्ी सबदु प्रमाणबाि पटुषि 
हुन नसकेको अर्स्थामा ्यी पनुरारे्दक प्रटतर्ादी 
ज्योटतप्रसाद पनुलाई मलुकुी ऐन, खोिा ्चलनको 
महलको ४ (१) नं. बमोटजम दश र्र्त कैद सजा्य 
गनने गरी सरुू बागलङु टजलला अदालतबाि भएको 
फैसलालाई सदर हुने ठहर्याई पनुरारे्दन अदालत, 
बागलङुबाि टमटत २०७०।३।२४ मा भएको फैसला 
टमलेको नदटेखने ।

तस्थ्त माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार कारणबाि, ्यी 

पनुरारे्दक प्रटतर्ादी ज्योटतप्रसाद पनुलाई मलुकुी 
ऐन, खोिा ्चलनको महलको ४ (१) नं. बमोटजमको 
कसरु अपरा् गरकेो पटुषि हुन नआएकाले पनुरारे्दन 
अदालत, बागलङुबाि टमटत २०७०।३।२४ मा 
भएको फैसला टमलेको नदटेखएकाले उलिी भई ्यी 
पनुरारे्दक प्रटतर्ादी ज्योटतप्रसाद पनुले अटभ्योग 
दाबीबाि सफाई पाउने ठहछ्त  । ्यी पनुरारे्दक प्रटतर्ादी 
ज्योटतप्रसाद पनुलाई अन्य मदु्ा र्ा कारणबाि ्थनुामा 
राखन ुनपनने भए प्रसततु मदु्ाको ्थनुाबाि छाटडटदन ुभनी 
समबटन्त कारागार का्या्तल्यमा लेटखपठाउन ुर सरुू 
बागलङु टजलला अदालतको टमटत २०६९।३।२१ को 
फैसलाको तपटसल खणडको दहेा्य २ का्यम नरहने 
हुदँा टनज पनुरारे्दक प्रटतर्ादी ज्योटतप्रसाद पनुको 
कैद त्था जररर्ानाको लगत कट्ा गनु्त  भनी सरुू 
बागलङु टजलला अदालतमा लेखी पठाउने । 
इजलास अट्कृत: टशर्लाल पाणडे्य
कमप्यिुर: टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७४ साल असार २७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.नया.श्री गवश्वमभरप्रसाद श्षे्ठ र मा.नया.डा.श्री 
आननदमोहन भट्टराई, ०६९-CR-०४३९,  ०६९-
CR-०७४४, कत्तव्य ज्यान त्था रहजनी ्चोरी, 
रा्प्रसाद बन्जा्े वि. नेपाल सरकार र ततामिल 
दिेकोटा वि. नेपाल सरकार

जाहेरर्ाला उक्त र्ारदातको प्रत्यक्दशकी त्था 
पीटडतसमेत भएको हुदँा टनजले व्यक्त गरकेो तथ्य 
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० (क) र (ख) बमोटजम 
प्रमाणमा ग्रहण गनु्तपनने हुनछ । सा्ैथ रामप्रसाद बनजाडेले 
्चलाएको गाडीले मतृकलाई घाइते अर्स्थामा गाडीको 
िा्यरमनुी हाली हत्या गरकेा हुन् भनी ना.३ ख ३४७७ 
नं. को बसमा रहेका मा्र् टर्.क., दामोदर न्यौपाने, दरे्ा 
भणडारी, गणेशबहादरु घतकी, सनतोर लाटमछानेसमेतका 
माटनसहरूले मौकामा अनसुन्ान अट्कारीसमक् 
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लेखाइटदएको दटेखदँा मतृक ्चडुामणी भरुालको मतृ्य ु
प्रटतर्ादी रामप्रसाद बनजाडेले ्चलाएको गाडीले टक्ेचर 
भएको तथ्य टमटसल सलंगन प्रमाणहरूले पटुटि गरकेो 
दटेखने ।

प्रटतर्ादी रामप्रसादको  मतृक ्चडुामणी 
भरुाललाई  मानु्तपनने  मनसा्य, पूर््तररसइर्ी र  इर्ीलाग 
रहे भएको दटेखदँनै । ्चडुामणीलाई मान्त कुनै ्योजना, 
रड््यनत्र र्ा त्यारी केही गरकेो पटन दटेखदँनै । घटित 
र्ारदातमा जोटखमी ्ाररलो र्ा सानाटतना हटत्यारको 
प्र्योग भएको पटन दटेखदँनै ।  कुनै परुानो ररसइर्ीका 
कारणले घिना भएको पटन होइन । गाउकँा माटनसलाई 
बाटहरका बसले नबोकुन् भनने सामान्य टर्र्यमा टर्र्ाद 
भई बसले टक्ेचर मतृकको मतृ्य ुभएको दटेखदँा प्रसततु 
मदु्ामा मलुकुी ऐनको ज्यानसमबन्ी महलको १३ 
(३) नं. को कानूनी व्यर्स्था आकटर्तत हुने अर्स्था 
नदटेखने ।

्याटनत्रक शटक्तबाि सडकमा ्चलने सर्ारीको 
सा्नबाि दघु्तिना भएमा मलुकुी ऐनको कानूनी 
व्यर्स्था आकटर्तत हुने दटेखएन । सर्ारी दघु्तिनाको 
रोक्थाम गन्त र दघु्तिनाबाि पीटडत पक्लाई क्टतपूटत्त 
टदलाउन छुटै् टर्शेर ऐन, सर्ारी त्था ्याता्यात 
व्यर्स्था ऐन, २०४९ टर््ाट्यकाले टनमा्तण गरकेो 
दटेखदँा बसले टक्ची दघु्तिना भएको प्रसततु मदु्ामा 
सर्ारी त्था ्याता्यात व्यर्स्था ऐन, २०४९ नै मलुकुी 
ऐन, प्रारटमभक क्थनको ४ नं. समेतबाि आकटर्तत 
हुने ।

सर्ारी त्था ्याता्यात व्यर्स्था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(१) को कानूनी व्यर्स्था आकटर्तत 
हुनलाई कसैको ज्यान टलने आपराट्क मनसा्यका 
सा्थ सर्ारी दघु्तिना गराएको हुन ुपनने र आफूले गन्त 
लागेको आपराट्क का्य्तको पररणाम पटहला नै दखेी 
सोही पररणाम प्राटप्तका लाटग लागेको दटेखन ुपद्तछ । तर, 
प्रसततु मदु्ामा ज्यान मारौ ँभनने आपराट्क मनसा्यले 
अटभपे्रररत भई रामप्रसाद बनजाडेले टभरालोमा रोकी 
राखेको बस अगाटड बढाउदँा  ्चडुामणी भरुाललाई नै 
टकचदछ भनने टनटश्त हुदँनै । ्यसतो अर्स्थामा सर्ारी 

त्था ्याता्यात व्यर्स्था ऐनको दफा १६१ (१) 
आकटर्तत हुने नदटेखने ।

दघु्तिना हुनसकने अर्स्थाको ख्यालै नगरी 
लापरर्ाहीका सा्थ बस ्चलाउदँा बसको पछाटडतफ्त को 
बा्या ँ्चककाले ्चडुामणी भरुाललाई टक्ची मतृ्य ुभएको 
टमटसल सलंगन प्रमाणबाि पटुटि भएको दटेखदँा टनज 
प्रटतर्ादी रामप्रसाद बनजाडेलाई सर्ारी त्था ्याता्यात 
व्यर्स्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोटजम २ 
र्र्त कैद गनु्तपननेमा मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको 
१३(३) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैदको सजा्य 
हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, तलुसीपरुको 
फैसला सो हदसमम टमलेको नदटेखने ।

प्रटतर्ादीहरू तता्तल दरे्कोिा र सरसर्ती 
दरे्कोिाको र्ारदातमा सलंगनता रहेको तथ्यगत 
त्था र्सतटुनष् प्रमाण र्ादी नेपाल सरकारले पे्रटरत 
गन्तसकेको दटेखएन । ्यी प्रटतर्ादीउपरको दाबी 
टमटसल प्रमाणबाि पटुषि भएको नदटेखदँा टनजहरूले 
आरोटपत अटभ्योग दाबीबाि सफाई पाउने अर्स्था 
दटेख्यो । र्ारदातको प्रकृटतबाि नै ज्यानसमबन्ीको 
महल आकटर्तत हुने नदटेखएको र कसैलाई पटन 
ज्यानसमबन्ी महलको १३ नं. बमोटजम सजा्य 
नभएको अर्स्थामा ्यी प्रटतर्ादीहरूलाई ज्यानसमबन्ी 
महलको १७ नं. बमोटजम सजा्य गन्त टमलने नदटेखने ।

अतः माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार र कारणसमेतबाि 
प्रटतर्ादी रामप्रसाद बनजाडेलाई सर्ारी त्था ्याता्यात 
व्यर्स्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोटजम 
दईु र्र्त कैद र प्रटतर्ादी तता्तल दरे्कोिा र सरसर्ती 
दरे्कोिालाई मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको 
१७(३) नं. अनसुार जनही २ र्र्त कैद सजा्य हुने 
ठहर्याएको सरुू दाङ दउेखरुी टजलला अदालतको टमटत  
२०६८।३।२२ को फैसला केही उलिी गरी प्रटतर्ादी 
रामप्रसाद बनजाडेलाई मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी 
महलको १३(३) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैद 
र प्रटतर्ादी तता्तल दरे्कोिा र सरसर्ती दरे्कोिालाई 
ज्यानसमबन्ी महलको १७(३) नं. बमोटजम जनही 
एक र्र्त ६ मटहना कैद सजा्य हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन 
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अदालत, तलुसीपरु, दाङको टमटत २०६९।५।११ 
को फैसला टमलेको नदटेखदँा उलिी भई प्रटतर्ादी 
रामप्रसाद बनजाडेको हकमा सर्ारी त्था ्याता्यात 
व्यर्स्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोटजम २ 
र्र्त कैद सजा्य गनने गरकेो सरुू दाङ दउेखरुी टजलला 
अदालतको टमटत २०६८।३।२२ को फैसला टमलेको 
दटेखदँा सदर हुने र प्रटतर्ादीहरूमध्ेयका तता्तल 
दरे्कोिा र सरसर्ती दरे्कोिा (भणडारी) का हकमा 
टनजहरूले अटभ्योग दाबीबाि सफाई पाउने ।
इजलास अट्कृत: पे्रमप्रसाद न्यौपाने
इटत सरं्त् २०७४ साल साउन २५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री गवश्वमभरप्रसाद श्षे्ठ र मा.नया.डा.श्री 
आननदमोहन भट्टराई, ०६९-CR-०१५४, डाकँा, 
नेपाल सरकार वि. व्ककु्ार बोहरा

प्रटतर्ादी टडककुमार बोहरासमेतका 
प्रटतर्ादीहरूले बािोमा ढुकी हातहटत्यार दखेाई 
जाहेरर्ालाले ्चढेको मोिरसाइकलसमेत रहजनी 
्चोरी गरकेो पटुटि हुन आएको छ । टनज प्रटतर्ादीलाई 
अनसुन्ानको क्ममा जाहेरर्ालाले सनाखत गरकेा 
छन् । टनज प्रटतर्ादीले र्ारदातमा सलंगन रहेको भनी 
अदालतमा समेत सर्ीकार गरकेो दटेखनछ । दशीको 
मोिरसाइकल बरामद भएको छ । ्चोरीको ६ नं. मा 
र्णकीत ४ जनाभनदा बढ्ताको जमात सलंगन भई 
र्ारदात भएको पटुटि हुन नआएकोले ्चोरीको ६ नं. 
अनसुार नै सजा्य गररपाउ ँभनने र्ादी नेपाल सरकारको 
पनुरारे्दन टजटकरसगँ सहमत नसटकने । 

उप्यु्तक्त टर्रे्ट्चत आ्ार प्रमाणहरूबाि 
जाहेरर्ालाले टमटत २०६६।५।३ मा टदएको सू्चनाबाि 
र्ारदातमा ३ जना व्यटक्तको उपटस्थटत दखेाएको 
अर्स्थामा मलुकुी ऐन, ्चोरीको ५ नं. ले पररभाटरत 
रहजनी ्चोरीको कसरुसमम प्रटतर्ादीले गरकेो 
दटेखएकोले प्रटतर्ादीलाई ्चोरीको ६ नं. को कसरुमा 
ऐ.१४(४) नं. बमोटजम सजा्य गरकेो मोरङ टजलला 
अदालतको टमटत २०६७।१२।१ को फैसला केही 
उलिी गरी प्रटतर्ादीले मलुकुी ऐन, ्चोरीको ५ नं. 

बमोटजम रहजनी ्चोरी गरकेोले मलुकुी ऐन, ्चोरीको 
१२, १४(३) नं. बमोटजम २(दईु) मटहना कैद र 
रू.१,२०,०००।- (एक लाख बीस हजार) जररर्ाना 
भई सो जररर्ानाबापतमा समेत कैदको सजा्य हुने 
ठहर्याई पनुरारे्दन अदालत, टर्रािनगरबाि टमटत 
२०६८।११।२३ मा भएको फैसला टमलेकै दटेखदँा 
सदर हुने ।
इजलास अट्कृतः सरु्थप्रसाद टतमलसेना
कमप्यिुरः मटनजता ढंुगाना
इटत सरं्त् २०७३ साल ्ैचत २२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.नया.श्री गवश्वमभरप्रसाद श्षे्ठ र मा.नया.डा.श्री 
आननदमोहन भट्टराई, ०७१-CR-११६९, अपहरण 
त्था शरीर बन्क उद्योग, दानु वगरी वि. नेपाल सरकार 

प्रटतर्ादीबाि बरामद भएको मोबाइलबाि 
जाहेरर्ालाहरूलाई ्मकीपूण्त टफरौती रकम माग गरी 
SMS पठाएको होइन भनी प्रटतर्ादीले उक्त र्ादी पक्ले 
पेस गरकेो प्रमाणलाई अन्य्था हो भनी सबदु प्रमाणबाि 
पटुषि गन्तसकेको दटेखएन । ३/४ र्िा एनसेल कमपनीको 
टसमकाड्तहरू बरामद भएकोमा एउिा मोबाइलमात्र 
बरामद भएको छ । उक्त टसमहरू बदली मोबाइलमा 
प्र्योग गनने गरकेो सो तथ्यबाि दटेखनछ । प्रटतर्ादीले 
अट्कारप्रापत अट्कारीसमक् सर्ीकारोटक्त ब्यान, 
टनजबाि बरामद भएको र्सतहुरू त्था एनसेल प्रा.
टल.ले ्मकीपूण्तरूपमा जाहेरर्ालाहरूलाई SMS 
पठाउन प्र्योग भएको टसम नमबर ट्यनै प्रटतर्ादीको 
मोबाइलको उप्योग गररएको भनने पत्रबाि समट्थ्तत 
भएको दटेखने । 

अत: जाहेरर्ालाहरूले ट्यनै प्रटतर्ादीलाई 
टकिान गरी जाहेरी टदई सोलाई सम्थ्तन हुने गरी 
अदालतमा उपटस्थत भई गरकेा बकपत्र, ्यी प्रटतर्ादीले 
अट्कारप्राप्त अट्कारीसमक् गरकेो साटबती ब्यान 
टमटसल सलंगन अन्य प्रमाणबाि समट्थ्तत भएको 
दटेखनछ । तस्थ्त प्रटतर्ादीलाई अपहरण गनने त्था शरीर 
बन्क टलने कसरुमा मलुकुी ऐन, अपहरण गनने त्था 
शरीर बन्क टलनेको महलको ६ नं. बमोटजम सोही 
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महलको ३ नं. ले हुने सजा्यको आ्ा ३ र्र्त ६ मटहना 
कैद र रू २५,०००।- रूपै्याँ ँ जररर्ाना हुने ठहर्याई 
पनुरारे्दन अदालत, पािनले टमटत २०७१।२।२५ मा 
गरकेो फैसला टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृत: ्यज्ञप्रसाद आ्चा्य्त
कमप्यिुर: उत्रमान राई
इटत सरं्त् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.नया.श्री गवश्वमभरप्रसाद श्षे्ठ र मा.नया.डा. 
श्री आननदमोहन भट्टराई, ०६९-RC-००४९, 
जबरजसती करणी र कत्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. 
विजर काककीस्ेत

अदालतमा समेत आई टनज प्रटतर्ादी टर्ज्य 
काककीले आफूले के, कसरी मतृकलाई के / कसतो 
अपरा्जन्य का्य्त गरी मारी गाडेको समबन्मा र्ण्तन 
गरी साटबती ब्यान गरकेा र सो साटबती ब्यान टमटसल 
सलंगन अन्य प्रमाणहरूबाि समेत समट्थ्तत भएको हुदँा 
उक्त प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) अनसुार टनज 
प्रटतर्ादीले व्यक्त गरकेो कुरा टनजका टर्रूद् प्रमाणमा 
लागने नै दटेखने ।

माघ मटहनाको जाडो ्याममा टदनसमेत 
छोिो हुने भएकोले साझँको ६।७ बजेको सम्यमा 
अधँ्यारो भइसकने हुदँा खोलासमेत तरी जान ु पनने 
बािोमा एकानत अर्स्थामा पगेुपटछ बािोमा नशाले 
लरखराउदँ ै खटु्ासमेत राम्री िेकन नसकने गरी 
होशठेगान नभएको टस्थटतमा टहडेँकी मतृकले 
्यी प्रटतर्ादीहरूलाई उक्त खोलाबगरको बािोमा 
आफूलाई करणी गनु्त  भनी सर्ीकृटत र्ा मनजरुी 
गररन् भनी अनमुानसमम पटन गन्त सटकने अर्स्था  
नदटेखने । 

मेलामा रहेको होिलमा खाजा खादँाकै बखत 
प्रटतर्ादीहरूले मतृकको सा्थमा बसी रकसीसमेत 
मगाई आफूले भने रकसी सेर्न नगरी मतृकलाई मदह्ोस 
अर्स्थामा पगुनुजेलसमम पटन मादक पदा्थ्त सेर्न गराई 
बेहोसी अर्स्थामा परु्याई दईु जना प्रटतर्ादीहरू टमली 
मतृकलाई घरसमम परु्याइटदने बहानामा ्योजनार्द् 

रूपमा करणी गनने टन्यतबाि रकसी सेर्न गराई बेहोसी 
अर्स्थामा एकानतस्थलमा लगी करणी गरी टनम्तम 
तर्रबाि मतृकलाई मारी गाडेको कुरा प्रटतर्ादीहरूको 
उक्त साटबती ब्यान त्था घिनास्थल म्ुचलुका एर्म् 
पोटिमाि्तम ररपोि्तबाि पटुटि भइरहेकोले प्रसततु र्ारदात 
घिना मटहलाउपर कू्र र जघन्य अपरा् भएको टसद् 
हुने ।

उप्यु्तक्त टर्रे्ट्चत आ्ार प्रमाणहरूबाि 
टनज प्रटतर्ादी टर्ज्य काककीलाई मलुकुी ऐन, 
्चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोटजमको कसरुमा 
ऐ १२ नं. बमोटजम एक मटहना कैद र रू.१६७०।– 
जररर्ाना, जबरजसती करणीको महलको १ नं. को 
कसरुमा सोही महलको ३(४) बमोटजम ५ र्र्त कैद र 
ज्यानसमबन्ी महलको १३(३) नं. को कसरुमा सोही 
१३(३) नं. बमोटजम सर््तसर्सटहत जनमकैदसमेत हुने 
ठहर्याएको सरुू टसन्लुी टजलला अदालतको टमटत 
२०६७।५।२४ को फैसलालाई सदर गरकेो पनुरारे्दन 
अदालत, जनकपरुको टमटत २०६८।८।७ को फैसला 
टमलेकै दटेखदँा सा्क सदर हुने ।
शाखा अट्कृतः सरु्थप्रसाद टतमलसेना 
कमप्यिुरः मटनजता ढंुगाना
इटत सरं्त् २०७३ साल ्ैचत २२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.नया.श्री ईश्वरप्रसाद खगिवडा र मा.नया.श्री सपना 
प्रधान मलल, ०६५-WO-०२७०, परमादशे, वकर्ण 
वकशोर विव्रसे्ेत वि. श्् तथा रातारात वरिसथा 
्न्त्ालरस्ेत  

समान अर्स्थामा एउिै ससं्थानका 
कम्त्चारीहरूमध्ेय कसैलाई सटुर््ा प्रदान गनने 
र कसैलाई प्रदान नगनने भनन ु समानताको 
टसद्ानतअनकूुल हुदँनै । ्यसबाि भेदभार् गरकेो दटेखन  
जानछ । समान टस्थटतका माटनसहरूउपर समान 
व्यर्हार गनु्त  र समानताको प्रर्द््तन र सरंक्ण गनु्त  
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राज्यको दाट्यतर् हुने । 
राज्यका टनका्यहरूले टर्र्ाद बढाउने 

र नागररकलाई कानूनबमोटजमको सटुर््ा 
पाउनका लाटग पटन अदालतमा नै प्ररे्श 
गन्त बाध्य तलु्याउने गरी काम कारर्ाही गनु्त   
हुदँनै । टर्र्ाद बढाउनेतफ्त  नभएर टर्र्ादको न्या्योट्चत 
अनत गनने गराउनेतफ्त  राज्यका स्ंयनत्रहरूको प्र्यास 
पररलटक्त हुन ु पद्तछ । अदालतले कुनै कुरा कानूनी 
त्था न्या्योट्चत छ र्ा छैन भनी घोटरत गररटदने 
का्य्त गद्तछ । त्यसको का्या्तनर््यन सरकारका समर्द् 
टनका्यहरूले नै गनने । अदालतबाि टनरूपण भइसकेको 
टर्र्यमा बहानाबाजी गरी रकमी तक्त  अगाटड साररे 
दाट्यतर्बाि पटनछन खोजन ु कानूनको शासन त्था 
उत्रदा्यी शासन व्यर्स्थासमबन्ी मान्यताअनकूुल 
नहुने । 

अदालतबाि टर्र्ादको टनरूपण भइसकेको 
सनदभ्तमा सरकारका समबद् टनका्यबाि सदाश्यतापूण्त 
र टर्रे्कसङ्गत रूपमा व्यर्हार गररएला भनी एउिा 
सभ्य र टजममेर्ार नागररकका हैटस्यतले केही सम्य 
शालीनतापूर््तक प्रटतक्ा गरकेो कुराबाि अनटु्चत 
टर्लमबको अर्स्था पैदा हुदँनै । कालटतरोटहत दाबीलाई 
टनरूतसाटहत गन्त, तेस्ो पक्को हक अट्कार र रै्् 
अपेक्ाको रक्ा गन्त र टर्र्ादलाई टनटश्त सम्यसीमाटभत्र 
समा्ान गनने पद्टत का्यम गन्त अनटु्चत टर्लमबको 
टसद्ानतलाई अदालत, सर््यम् ले प्रटतपादन गरकेो हो । 
्यसलाई टर्पक्ीको अकम्तण्यताको पट्ुि्याई ंगनने र्ा न्या्य 
गन्त ईनकार गनने प्राटर्ट्क टर्र्यको रूपमा मात्र हेररन ु
नहुने । 

अत: माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार र कारणबाि 
समान सतर र अर्स्थाका कम्त्चारीहरूलाई प्रदान 
गररएसरहको सटुर््ा प्रदान गन्त इनकार गदा्त ररि 
टनरे्दकहरूको समानताको हकमा आघात पन्त जाने 
दटेखन आएकाले टर्घटित नेपाल ्याता्यात ससं्थानका 
समानसतरका अन्य कम्त्चारीलाई टदइएसरहको २५% 
क्टतपूटत्त र १०% ब्याज रकमसमेतका सटुर््ा टकरण 
टकशोर टघटमरसेमेतका ३६ जना टनरे्दकहरूलाई 

समेत अटर्लमब भकु्तानी टदन ुटदलाउन ुभनी टर्पक्ीका 
नाउमँा परमादशे जारी हुने ।
इजलास अट्कृत: टर्कास शे्षठ
इटत सरं्त् २०७४ साल काटत्क ०६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.नया.श्री ईश्वरप्रसाद खगिवडा र मा.नया.श्री 
सपना प्रधान मलल, ०६९-WO-०७१५, उतपे्ररण 
/ परमादशे, बाबुरा् वसग्द्ाल वि. लोक सेिा आरोग 
के.का. अना्नगरस्ेत

टनरे्दकले सामेल हुन पाउ ँ भनी उप्यकु्त 
आदशेको माग गरी प्रसततु ररि टनरे्दन टदएको 
परीक्ा समपनन भइसकेको र सो ररक्त पदमा अन्य 
व्यटक्त नै टसफाररस भइसकेको भनने टर्पक्ीहरूको 
टलटखतजर्ाफसमेतबाि दटेखनछ । ्यसका अटतररक्त 
टनरे्दकको समेत रा.प. ततृी्य शे्णीको पदमा बढुर्ा 
भइसकेको र टनरे्दकको मागबमोटजम जेषठता 
प्र्योजनका लाटग टनजको बढुर्ा टमटत  २०७१।३।१८ 
नै का्यम हुने गरी लगाउमा रहेको ०७१-WO-०१५४ 
को टनरे्दनका सनदभ्तमा आज ्यसै इजलासबाि 
परमादशे जारी भएको छ । पररणामतः टनरे्दकले 
मागबमोटजमको न्याट्यक उप्चार प्रापत गररसकेको हुदँा 
अब ्यसमा टनरे्दन मागबमोटजम आदशे जारी गनु्तपनने 
प्र्योजन दटेखएन । प्रसततु ररि टनरे्दन खारजे हुने ।
इजलास अट्कृतः नगेनद्रकेशरी पोखरले 
कमप्यिुर: टर्षणदुरे्ी शे्षठ
इटत सरं्त् २०७४  साल जेठ १६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.नया.डा.श्री आननदमोहन भट्टराई र मा.नया.श्री 
सपना प्रधान मलल, ०७१-CR-०३८७, ०७१-
CR-०६६६ र ०७३-RC-०००८, कत्तव्य ज्यान, 
वि्लराज थापा ्गर वि. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार वि. वि्लराज थापा ्गरस्ेत र नेपाल 
सरकार वि. रके्ान ता्ाङ
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्ाररलो हटत्यार मगाएर ल्याई प्रटतर्ादी 
रकेमान तामाङले सर्सतबहादरु ्थापामगरको  
पछाटडबाि प्रहार गरकेो कत्तव्य गरकेो र प्रटतर्ादी 
टर्मलराज ्थापामगरले तरबार मगाउने, प्रहार 
गननेलगा्यतका का्य्त गरी घिनाको सरुूदटेख 
अटनतमसमम घिनास्थलमा मौजदु रहेको दटेखदँा 
सर्सतबहादरु ्थापामगरको कत्तव्य गरी ज्यान मानने 
का्य्तमा ्यी प्रटतर्ादीहरू  रकेमान तामाङ र टर्मलराज 
्थापामगरको सलंगनता रहेको नै दटेख्यो । एकपिक 
घिना साम्य भई टहडेँका ्यी प्रटतर्ादीहरूले जोटखमी 
हटत्यार तरबार मगाएर फकने र आई सर्सतबहादरु 
्थापामगरलाई प्रहार गरकेो अर्स्थामा टनज 
प्रटतर्ादीहरूको टनज सर्सतबहादरु ्थापामगरलाई मानने 
मनसा्य ट्थएन भनने अर्स्था नभई टनजहरूले सो का्य्त 
सर्सतबहादरु ्थापामगरलाई मानने मनसा्यबाि नै गरकेा 
रहेछन् भनने दटेखने । 

्ाररलो एर्म् जोटखमी हटत्यार मगाएर 
ल्याई प्रटतर्ादी रकेमान तामाङले सर्सतबहादरु 
्थापामगरको पछाटडबाि प्रहार गरकेो कत्तव्य 
गरकेो र प्रटतर्ादी टर्मलराज ्थापामगरले तरबार 
मगाउने, प्रहार गननेलगा्यतका का्य्त गरी घिनाको 
सरुूदटेख अटनतमसमम घिनास्थलमा मौजदु रहेको 
अर्स्थामा प्रटतर्ादी रकेमान तामाङलाई मलुकुी 
ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको १३(१) नं. बमोटजम र 
प्रटतर्ादी टर्मलराज ्थापामगरलाई ज्यानसमबन्ी 
महलको १३(४) नं. बमोटजम सजा्य गनने गरी सरुू 
्ाटदङ टजलला अदालतबाि भएको फैसला सदर 
हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, पािनको फैसला 
टमलेकै दटेखदँा अन्य्था भनन ुपनने अर्स्था नदटेखने ।

र्ादी पक्ले सबदु प्रमाण पेस गरी ्यी 
प्रटतर्ादीहरू नाम पररर्टत्तत राजेनद्र र रोटहतउपरको 
अटभ्योग दाबी पटुषि गन्तसकेको अर्स्था छैन । 
सहप्रटतर्ादी रकेमान तमाङले सो तरबार आफनो 
घरमा राखछु भनी मगाएको भनने ब्यान गरकेा छन् । 
प्रटतर्ादीहरू रोटहत र राजेनद्रले पटन आफूलाई माटनस 
मानने कुरा ्थाहा नभएको भनी कसरुमा पूण्ततः इनकार 

रही ब्यान गरकेो अर्स्थामा टनज प्रटतर्ादी रकेमानले 
नै राखन टदएको तरबार टनजले मागदा ल्याई टनज 
प्रटतर्ादीहरूले ल्याइटदएकै कारणले टनजहरूको पटन 
हत्यामा सलंगनता छ भनी अनमुान गरी कसरुदार 
ठहराउन टमलने दटेखने ।

ज्यानमारालाई लकुाउने का्य्तमा सलंगनता 
रहको भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोटजम 
र्ादी पक्ले दाबी पटुषि हुने सबदु प्रमाण पेस गरी 
्यी प्रटतर्ादीहरू प्रटतर्ादीहरू टहरा गरुूङ र कृषण 
गरुूङउपरको अटभ्योग दाबी पटुषि गन्तसकेको अर्स्था 
छैन । ्यस अर्स्थामा अटभ्योग दाबी पटुषि हुने खालको 
तथ्यपरक प्रमाणहरू टबना प्रटतर्ादीहरूलाई अटभ्योग 
दाबीबमोटजम सजा्य गनु्त  कानूनी र न्या्यको रोहमा 
न्या्योट्चत हुने नदटेखने ।

तस्थ्त माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार र कारणबाि 
सरुू ्ाटदङ टजलला अदालतबाि प्रटतर्ादी रकेमान 
तामाङलाई मलुकुी ऐन, ज्यानसमबन्ी महलको 
१३(१) नं. बमोटजम र प्रटतर्ादी टर्मलराज 
्थापामगरलाई ज्यानसमबन्ी महलको १३(४) नं. 
बमोटजम सजा्य गनने र प्रटतर्ादीहरू नाम पररर्टत्तत 
राजेनद्र र रोटहत त्था प्रटतर्ादीहरू टहरा गरुूङ र कृषण 
गरुूङले अटभ्योग दाबीबाि सफाई पाउने ठहर्याई टमटत 
२०७०।२।२२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई 
पनुरारे्दन अदालत, पािनबाि टमटत २०७०।१२।१८ 
मा भएको फैसला टमलेको दटेखदँा सदर हुने ।
उपरटजषरिार: टशर्लाल पाणडे्य
कमप्यिुर: टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७४ साल साउन २७ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.नया.डा.श्री आननदमोहन भट्टराई र मा.नया.श्री 
िेजबहादुर के.सरी., ०७२-CR-०६२४ र ०७२-CR-
१२२४, कत्तव्य ज्यान, ् वनि ् हरा वि. नेपाल सरकार 
र नेपाल सरकार वि. ्वनि ्हरा

प्रटतर्ादी मटनर महराले अट्कारप्राप्त 
अट्कारीसमक् ब्यान गदा्त मतृक बाबलेु रकसी खाई 
मातेर घरमा स्ै ँझगडा गनु्त हुनथ्यो । सो र्ारदातको टदन 
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पटन बाबलेु आमासगँ झगडा गरी काठको आगलो टझकी 
आमा गोमा महरालाई प्रहार गन्त लागदा सो आगलो खोसी 
मैले ररस ्थामन नसकी अन्ा्नुदा बाबलुाई प्रहार 
गदा्त िाउकोमा ्चोि लागी सोही ्चोिको कारण मतृ्य ु
भएको हो भनी ब्यान गरकेो पाइनछ । ्यी प्रटतर्ादीले 
अदालतसमक्को ब्यानमा इनकारी ब्यान गरकेो र 
अनसुन्ानमा भएको ब्यान आफनो सरे्चछापूर््तक 
भएको ब्यान होइन भनने टजटकर टलई ब्यान गदकैमा 
टनजको त्यसतो इनकारी ब्यान मात्रका आ्ारमा टनदवोर 
मानन टमलदनै । प्रहरीले आफूलाई ब्यान गन्त बाध्य 
पाररएको, ्मकी टदएको र्ा अन्य के कसतो कारणले 
आरोटपत कसरु सर्ीकार गनु्त  परकेो भनने कुरा भनन 
नसकेको टस्थटतमा टनजले अनसुन्ानको क्ममा व्यक्त 
गरकेो भनाईलाई सरे्चछाको होइन भनन नटमलने भई 
अनसुन्ान अट्कारीसमक् गरकेो सर्ीकारोटक्तलाई 
टनजका टर्रूद् प्रमाणमा टलन टमलने दटेखने । 

प्रटतर्ादी र मतृकबी्च पूर््तररसइबी रहेको र्ा 
मतृकलाई जोटखमी हटत्यारले प्रहार गरी जानीजानी 
मनसा्यपूर््तक कत्तव्य गरी मारकेो अर्स्था दटेखदँनै । 
मतृकले टनजको श्ीमतीलाई काठको आगलोले प्रहार 
गन्त खोजदा ्यी प्रटतर्ादीलाई उसै मौकामा ररस उठी 
प्रटतर्ादीले उक्त आगलो खोसी मतृकलाई प्रहार 
गदा्त मतृकको िाउकोमा ्चोि लागी टनजको मतृ्य ु
भएको अर्स्था दटेखन आएकाले प्रसततु र्ारदातमा 
ज्यानसमबन्ीको महलको १३ (३) नं. आकटर्तत हुने 
नभई सोही महलको १४ नं. मा र्टण्तत आरे्शपे्रररत 
हत्याअनतग्ततको दटेखन आएकाले सोहीअनसुार टनज 
प्रटतर्ादीलाई १० र्र्त कैद गनने गरी भएको पनुरारे्दन 
अदालत, इलामको फैसला अन्य्था भनन ु पनने 
नदटेखने । 

तस्थ्त प्रसततु मदु्ामा प्रटतर्ादी मटनर 
महराको मतृकसगँ पूर््तररसइबी रहेको भनने कुरा 
नदटेखएको, र्ारदातको रूप हेदा्त मतृकलाई आगलोले 
प्रहार गदा्त ्चोि लागी सोही कारणबाि मतृकको मतृ्य ु
भएको दटेखदँा उक्त का्य्त आरे्शपे्रररत मात्र भएको 
दटेखनाले प्रटतर्ादी मटनर महरालाई मलुकुी ऐन, 

ज्यानसमबन्ीको महलको १४ नं. बमोटजम १० 
र्र्त कैद सजा्य हुने ठहर्याएको पनुरारे्दन अदालत, 
इलामको टमटत २०७२।१।२७ को फैसला टमलेको 
दटेखदँा सदर हुने ।
इजलास अट्कृत: जगतबहादरु पौडेल
कमप्यिुर: पे्रमबहादरु ्थापा
इटत सरं्त् २०७३ साल फागनु  ६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.नया.श्री अगनलकुमार गसनहा र मा.नया.श्री 
पुरूषोत्तम भणडाररी, ०७२-WO-०३४२, उतपे्ररण / 
परमादशे, ्ो्ी चौधरी वि. लोक सेिा आरोग, के.का. 
अना्नगरस्ेत

ऐनले नै प्रमाण पत्र तहको शैटक्क ्योग्यता भनी 
सपसिरूपमा टकिान गरकेो अर्स्थामा सोबमोटजमको 
शैटक्क ्योग्यता हुनपुछ्त  । शैटक्क ्योग्यता भननाले 
मान्यताप्राप्त शैटक्क ससं्था र्ा टर्श्टर्द्याल्यले टनटश्त 
शैटक्क तह उत्ीण्त गरपेटछ टदने उपाट् हो । शैटक्क 
्योग्यताअनतग्तत टर्टभनन ताटलम केनद्र र्ा ससं्थाहरूले 
टदएको ताटलम र्ा कुनै कम्त्चारीको नोकरी अर्ट्लाई 
मानन नटमलने ।

टर््ाट्यकाले ऐनमै बढुर्ाको लाटग फरक 
्योग्यता टन्ा्तरण गरकेो र उक्त कानूनी व्यर्स्थालाई 
्चनुौती नटदएको अर्स्थामा सरुू टन्यटुक्त गदा्तको लाटग 
आर्श्यक ्योग्यता बढुर्ाको समबन्मा पटन लागू 
हुनछ भनने टलटखत जर्ाफको टजटकरसगँ सहमत हुन 
सटकएन । उक्त दफामा सपटिसगँ राजपत्राङ्टकत ततृी्य 
शे्णीमा बढुर्ाको लाटग प्रमाण पत्र र्ा सोसरहको शैटक्क 
्योग्यता भनी उललेख भएको अर्स्थामा राजपत्र 
अनङ्टकत प्र्थम शे्णीमा टन्यकु्त हुनको लाटग आर्श्यक 
शैटक्क ्योग्यताको आ्ारमा मात्र बढुर्ा हुनसकने 
अर्स्था दटेखदँनै । ्यसरी टनजामती सेर्ा ऐन, २०४९ 
को दफा २४ घ १क को उपदफा (१) को दहेा्य (ग)(१)
ले टनटद्तटि गरकेो शैटक्क ्योग्यता टर्पक्ीहरू सपना पन्थी 
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र बदुरु झासगँ नभएको अर्स्थामा ्यस दफाबमोटजम 
टनजहरू बढुर्ाको लाटग ्योग्यता पगेुको मानन  
नटमलने ।

अतः माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ारमा टनजामती सेर्ा 
ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क बमोटजमको शैटक्क 
्योग्यता टर्पक्ीहरू सपना पन्थी र बदुरु झासगँ नभएको 
दटेखदँा टनजहरूलाई सो दफाबमोटजम बढुर्ा टन्यटुक्त 
गनने का्य्त कानूनटर्परीत भएको दटेखनछ । सो हुनाले 
टनज सपना पन्थी र बदुरु झालाई बढुर्ा गनने गरी भएको 
बढुर्ा सटमटतको टमटत २०७२।४।१२ दटेख बसेको 
बैठकको टनण्त्य र गोरखापत्रमा टमटत २०७२।४।१५ 
मा प्रकाटशत सू्चना त्था लोक सेर्ा आ्योगबाि टमटत 
२०७२।६।१४ मा भएको टनण्त्य त्था त्यस टनण्त्यको 
आ्ारमा टर्पक्ी सपना पन्थी र बदुरु झालाई टदइएको 
बढुर्ा टन्यटुक्तहरू उतपे्ररणको आदशेद्ारा बदर हुने 
ठहछ्त  । अब टनरे्दक डोमी ्चौ्रीको नाम टसफाररस गरी 
टर्पक्ीहरू सपना पन्थी र बदुरु झालाई जनु टमटतबाि 
बढुर्ा गररएको हो सो टमटतबािै जेष्ता  का्यम हुने गरी 
टनरे्दकलाई बढुर्ा टन्यटुक्त टदन ु भनी टर्पक्ीहरूको 
नाममा परमादशेको आदशे जारी हुने ।
इजलास अट्कृतः सनदशे शे्ष्, शोभा पाठक
कमप्यिुर: ्चनदनकुमार मणडल
इटत सरं्त् २०७४ साल काटत्तक ७ गते रोज ३ शभुम् ।
्यसै लगाउका टनमन मदु्ाहरूमा पटन ्यसैअनसुार 
आदशे भएका छन्:

�� ०७२-WO-०३४३, उतपे्ररण / परमादशे, 
रासदिे रादि वि. लोक सेिा आरोग, के.का. 
अना्नगरस्ेत

�� ०७२-WO-०३४४, उतपे्ररण / परमादशे, 
काशीरा् पाण्े वि. लोक सेिा आरोग, 
के.का. अना्नगरस्ेत

२
मा.नया.श्री अगनलकुमार गसनहा र मा.नया.श्री 
डमबरबहादुर शाहरी, ०७१-CR-०९३७,  ०७२-RC-
००३४, कत्तव्य ज्यान, राजेन्द्बहादुर शाह वि. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार वि. रशे्बहादुर ख््कास्ेत

मतृककी आमा गगनी दरे्ी रार्त र मतृकका 
दाज ु नाता पनने दीपकबहादरु रार्तले मतृकले टमटत 
२०६८।०२।१२ गते घरबाि जादँा लगाएका कपडा 
र मोबाइलसमेत ओडारमा लाससगैँ फेला परबेाि उक्त 
लास मतृककै भएको भनी कागज गरी अदालतसमक् 
बकपत्र गरकेो र जाहेरर्ाली र मतृककी आमा समेतले 
उक्त लास आफनै पटत / छोराको हो भनी कागज 
गरी बकपत्रसमेत गरकेो दटेखनछ । आमा र श्ीमतीले 
उक्त लास (मानर् अटस्थपञजरलाई) आफनो छोरा / 
श्ीमान् को हो भनी टनजहरूले सनाखत गनु्तपनने अन्य 
कुनै कारण रहेभएको नदटेखएको अर्स्था हुदँा मतृक 
लास दीपक रार्तकै भएको कुरा पटुषि हुन आएको 
दटेखने । 

लासको (मानर् अटस्थपञजरको) परीक्ण 
प्रटतरे्दनबाि उक्त मानर् अटस्थपञजर परुूर व्यटक्तको 
भएको र टनजको उमेर २०-२५ र्र्तटभत्रको हुनसकने 
पाइ्यो । टनजको टजउदँो हुदँाको उ्चाई ५ टफि २ इन्च 
दटेख ५ टफि ४ इन्चटभत्रको हुन सकछ । खपपरको 
हड्डीमा कन्चिभनदा माट्थको भागमा दरैु्पट्ी 
फ्याक्चर भएको पाइ्यो । टहपको भागका हड्डीमा 
समेत कोतररएका जसता दटेखने ्चोिहरू र्ा फ्याक्चर 
पाइएका ट्थए । िाउकोमा परकेो बो्ो (्ार नभएको) 
ट्चजर्सतकुो ठककरबाि मतृ्य ु भएको दटेखनछ भनी 
टर्शेरज्ञले ्यस अदालतमा उपटस्थत भई बकपत्रसमेत 
गरबेाि मतृकको मतृ्य ु कत्तव्यबािै भएको पटुषि हुन 
आउने । 

हाम्ो सामाटजक मूल्य मान्यताबमोटजम अरूको 
श्ीमती ल्याउने का्य्त आफँैमा ररसइर्ी रहने का्य्त 
माटनने हुदँा मतृक दीपकबहादरु रार्तसगँ प्रटतर्ादी 
राजेनद्रबहादरु शाहको पूर््तररसइर्ी रहेको तथ्यमा कुनै 
टर्र्ाद रहेको दटेखदँनै । प्रटतर्ादी रशेमबहादरु खड्का 
प्रहरीसमक् ब्यान गदा्त कसरुमा साटबत भई कत्तव्यमा 
अन्य प्रटतर्ादीहरूलाई पोल गरकेो छ । टनजले 
अदालतसमक् ब्यान गदा्त कसरुमा इनकार रहे तापटन 
प्रहरीमा भएको ब्यान मेरो सरे्चछाले मैले भनेबमोटजम 
लेटखएको हो भनी मौकाको ब्यानलाई सर्ीकार गरकेो 
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दटेखनछ । राजेनद्रबहादरु शाह र गोटर्नद शाहले प्रहरीमा 
मतृकलाई रशेमबहादरु खड्काले मारकेो भनछन् भनी 
कत्तव्यमा टनज राजेनद्रबहादरु शाहलाई पोल गरकेो 
र अदालतमा आफूहरू कसरुमा इनकार रहे तापटन 
प्रहरीमा भएको ब्यानलाई सम्थ्तन गरकेो अर्स्था 
दटेखने । 

प्रटतर्ादी राजेनद्रबहादरु शाहले अदालतमा 
ब्यान गदा्त र्ारदातको सम्यमा (Alibi) अन्यत्र 
उपटस्थटतको टजटकर टलएको दटेखनछ । प्रमाण 
कानूनको मान्य टसद्ानतअनसुार र्ारदातको सम्यमा 
(Alibi) अन्यत्र उपटस्थटतको टजटकर जसले टलनछ 
उसैले प्रमाटणत गनु्तपनने हुनछ । प्रसततु मदु्ामा प्रटतर्ादी 
राजेनद्रबहादरु शाहले उक्त टजटकरलाई प्रमाटणत 
गन्तसकेको दटेखदँनै । सो समबन्मा टनजका साक्ी 
टडललीबहादरु शाहीले २०६८ जेष् १ गते तामती 
गा.टर्.स. को ठाडा पािनमा प्रटतर्ादी राजेनद्र बहादरु 
शाहसगँ भेि भएको ट्थ्यो । हरके टदन प्रटतर्ादी राजेनद्र 
सगैँ ट्थ्यौ ँ । जेषठ १८ गते म आफनो घर गए ँ भनी 
बकपत्र गरकेो र अका्त साक्ी नरबहादरु ्थापाले २०६८ 
रै्शाख ८ गते दटेख प्रटतर्ादी राजेनद्रबहादरु शाह र म 
जमुला टजललाको ठाडँी पािन भनने ठाउमँा गई उक्त 
टमटतदटेख २०६८।०२।२८ समम सा्ैथ रही ्या्चा्तगमुबा 
टिपी सा्ैथ घर फकने का हौ भनी बकपत्र गरकेो दटेखनछ । 
जबटक टनज प्रटतर्ादीले अदालतसमक् गरकेो ब्यानमा 
मतृक दीपक रार्तसगँ टकरा खोजने क्ममा पािनमा 
२०६८ रै्शाख अटनतम हप्ताटतर दखेाभेि समम भएको 
ट्थ्यो ततपश्चात् भेि भएन, त्यसपटछ २०६८।०२।२८ 
गते घर आएको भनने बेहोरा लेखाएको दटेखनछ । उक्त 
स्थानमा दरैु् साक्ीहरूसगँ भेि भएको तथ्य प्रटतर्ादीले 
ब्यानमा नखलुाएको, साक्ीहरूले समेत एक अकवोसगँ 
भेि भएको भनने कुरा बकपत्रमा नखलुाई टनजहरूको 
भनाइ नै आपसमा बाटझएको दटेखदँा प्रटतर्ादीको 
र्ारदातको सम्यमा अन्यत्र उपटस्थटतको टजटकर 
पटुटि भएको दटेखएन । ्यस अर्स्थामा टनज प्रटतर्ादी 
राजेनद्रबहादरु शाह, रमेशबहादरु खड्का र गोटर्नद 
शाहलाई जनमकैदको सजा्य हुने ठहर्याई सरुू 

जाजरकोि टजलला अदालतबाि भएको फैसला सदर 
हुने ठहर गरी पनुरारे्दन अदालत, सखुनेतबाि भएको 
फैसला मनाटसब नै रहेको दटेखदँा अन्य्था मानन 
नटमलने ।

अतः टर्रे्ट्चत उटललटखत तथ्य, कारण, 
प्रमाण र आ्ारहरूबाि प्रटतर्ादी राजेनद्रबहादरु शाह, 
रशेमबहादरु खड्का र गोटर्नद शाहलाई ज्यानसमबन्ी 
महलको १३(३) नं. बमोटजम जनमकैद सजा्य हुने 
ठहर गरी सरुू जाजरकोि टजलला अदालतबाि 
भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई पनुरारे्दन अदालत, 
सखुनेतबाि टमटत २०७१।५।४ मा भएको फैसला 
टमलेकै दटेखदँा सदर हुने ठहछ्त  । प्रटतर्ादीमध्ेयका 
गोटर्नद शाह र रशेमबहादरु खड्काको हकमा प्रसततु 
हुन आएको सा्कसमेत सदर हुने । 

प्रटतर्ादी राजेनद्रबहादरु शाह, रशेमबहादरु 
खड्का र गोटर्नद शाहको उमेर, पेसा, आट्थ्तक, 
सामाटजक एर्म् पाररर्ाररक अर्स्था, र्ारदातमा 
जोटखमी हटत्यार प्र्योग भएको सप्रमाण पटुटि नभएको, 
माररहालन ुपनने गमभीर प्रकृटतको ररसइर्ी रहेको अर्स्था 
नदटेखएकोलगा्यतका घिनाको समग्र पररटस्थटतको 
टर्शे्रण गरी हेदा्त  केर्ल सामान्य कुिटपिबाि र्ारदात 
भएको दटेखन आएबाि अटभ्योग मागदाबीबमोटजमको 
जनमकैदको सजा्य गदा्त ्चकवो पनने दटेखन आएकोले 
टनज प्रटतर्ादीहरू राजेनद्रबहादरु शाह, रशेम बहादरु 
खड्का र गोटर्नद शाहलाई मलुकुी ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. 
बमोटजम घिी सजा्य गनु्त  न्या्यको रोहमा उट्चत हुने 
अर्स्था दटेखएबाि प्रटतर्ादीहरूलाई जनही १२(बाह्र) 
र्र्त कैदको सजा्य हुने ।
इजलास अट्कृत: गोपी टर्शर्कमा्त 
कमप्यिुर: टसजन रगेमी
इटत सरं्त् २०७४ साल ्ैचत ५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १९

मा.नया.श्री िेजबहादुर के.सरी. र मा.नया.श्री 
पुरूषोत्तम भणडाररी, ०७०-WO-०१३१, उतपे्ररण, 
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मनेुश्र ्यादर् टर्. भरु्नेश्र ्यादर्समेत
पनुरारे्दन अदालतले सप्तरी टजलला 

अदालतबाि भएको टललामी कारर्ाहीलाई बदर गरी 
पनुः टललामी का्य्तको टमटत तोकी प्रटक््या अपनाउन ु
भनी गरकेो आदशेपश्ात् प्रत्य्थकीले र्ादीले पाउनपुनने 
रकमको सार्ा ँब्याज दाखेल गरकेो अर्स्थामा र्ादीले 
सो रकम बझुी टललामीबाि आफनो नाममा ्चलनपजुकी 
भई आएको जगगा पनुः प्रटतर्ादीलाई नै फका्तई टदने गरी 
भएको का्य्तप्रटत र्ादीले उक्त प्रटक््यालाई सर्ीकारकेो 
हुदँा सो का्य्तलाई कानूनी र का्य्तटर्ट्गत सममत् नै 
माननपुनने दटेखन आउने ।

Justice delayed is justice denied 
भनने न्या्यको मान्य टसद्ानत हो । न्या्य टढलो हुन ु
हुदँनै न्या्य टढलो हुदँा मदु्ाको पक्हरूले न्या्य प्राप्त गन्त 
सकदनै र न्या्य पाइहाले पटन ठूलो ख्च्त र कटिसा्थ 
मात्र न्या्य प्राप्त हुन जानछ । न्या्य टछिो, छररतो र 
सलुभ हुनपुद्तछ र अदालतसमेत सो टर्र्यमा झनै 
गमभीर हुनपुनने । 

फैसला का्या्तनर््यनसमबन्ी प्र्चटलत ऐन, 
कानूनी, टन्यमार्ली र अदालतले टलएको लक््यले 
समेत टछिोछररतो फैसला का्या्तनर््यन हुनपुनने 
मान्यतालाई जोड टदएको पाइनछ । टछिो न्या्य पाउन ु
नागररकको अट्कार हो भने टछिो न्या्य प्रदान गनु्त  
राज्यको कत्तव्य हो । न्या्य पाउने भननाले अदालतले 
“र्ादी दाबीबमोटजम भराइ टलन पाउने” भनी फैसला 
गनने मात्र होइन । अदालतले आफूले गरकेो फैसला 
सटजलोसगँ का्या्तनर््यन पटन गररटदनपुछ्त  । फैसलाको 
टछिो, सरल र प्रभार्कारी का्या्तनर््यन नै न्या्यपाटलका 
र न्या्य प्रदान गनने अदालतको उदे्श्य हुनपुद्तछ । मदु्ा 
टजतने पक्को ्चाहना, आकाङ्क्ा र उदे्श्य पटन ्यही 
नै हो । मदु्ा हानने पक्ले पटन अदालतको फैसलालाई 
सममान गरी त्यसको का्या्तनर््यनमा सह्योग गनु्तपनने । 

फैसला का्या्तनर््यनउपरका अट्कांश उजरुी 
एर्म् टनरे्दन फैसलाको का्या्तनर््यनमा टढलाई गनने 
टन्यतबाि नै टदइएको हुनछ, त्यसो भनदमैा त्यसता 
उजरुी एर्म् टनरे्दनलाई प्रारमभमै पूर्ा्तग्राही भएर पूण्ततः 

उपेक्ा गनने गरी हालन नहुने । 
का्य्तटर्ट् कानूनको सानाटतना त्रटुिलाई 

कानूनी टछद्रको आ्ारमा हानने पक्ले टनरे्दन मातै्र 
टदएर फैसला का्या्तनर््यनमा टढलाई गरररहेको छ टक 
र्ासतर्मै फैसला का्या्तनर््यनको कानूनी प्रटक््यामा 
गमभीर त्रटुि भएर हानने पक्लाई बढी नै मका्त परररहेको 
छ, त्यसलाई सूक्मरूपमा नै केलाएर हेनु्तपनने हुनछ । 
फैसला का्या्तनर््यनमा मदु्ामा पक्बाि जनुसकैु टन्यतले 
गररने टढलाईका का्य्तलाई पटन फैसला का्या्तनर््यन गनने 
कानूनी प्रटक््यालाई नै सबल र सदुृढ बनाउने माध्यमकै 
रूपमा सर्ीकार गररन ुपनने । 

अदालतको आदशे एर्म् टनण्त्य का्य्तबाि 
फैसला का्या्तनर््यनको मकसद पूरा हुन गएको दटेखए 
्यदाकदा कानूनी, टन्यम र का्य्तटर्ट्को व्यर्स्था र 
प्रटक््या पूरा भए नभएको टर्र्यर्सतलुाई पटन गौण 
रूपमा हेनु्तपनने हुन जाने । 

एकपिक समपनन भइसकेको टललामी 
कारर्ाही पनुरारे्दन तहबाि बदर भई पनुः टललामी 
कारर्ाही गनु्त  भनने आदशे भएपश्चात् प्रटतर्ादीले टबगो 
्रौि राखी र्ादीले सो रकम बझुी सकेर अटघललो 
टललामी कारर्ाहीबाि र्ादीको नाउमँा ्चलन पजुकीबाि 
दाटखल खारजे भई गइसकेको जगगा पनुः प्रटतर्ादीको 
नाउमँा नै दाटखल खारजे भई फककी आइसकेको 
्चरणसममको का्य्तलाई पटन फैसला का्या्तनर््यन 
भएसरह नै समझनपुनने ।

अतः माट्थ उटललटखत टर्रे्ट्चत आ्ार, 
कारण र प्रमाणसमेतबाि टनरे्दक र्ादीलाई टबगो 
भराउने टसलटसलामा टर्पक्ी प्रटतर्ादीको मलुकुी ऐन, 
अ.ब.ं१७ नं. बमोटजम पनुरारे्दन अदालतमा टनरे्दन 
परी टर््चारा्ीन रहेकै अर्स्थामा टललाम गनने र 
्चलनपजुकी टदने का्य्त समपनन गरकेो, टललाम गदा्त “तफ्त ” 
उललेख नगरी टललाम भएको र सकार गरकेोमा र्ादीको 
टनरे्दन र प्रटतर्ादीको मनजरुी टबना तहटसलदारले 
“तफ्त ” खोली ्चलनपजुकी टदएकोसमेतबाि टललाम गनने र 
्चलन पजुकी टदने हदसमम कानूनसममत भएको नदटेखदँा 
सो हदसममको कारर्ाही बदर गरी पनुः टललाम हुने 
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टमटत तोकी टललामको प्रटक््या पूरा गनु्त  भनी पनुरारे्दन 
अदालत, राजटर्राजबाि टमटत २०७०।४।१६ मा 
आदशे भई सोपश्चात् टमटत २०७०।५।०९ मा 
प्रटतर्ादीले र्ादीलाई टतनु्त  बझुाउनपुनने रकम रू. 
२,५०,०००।- सरुू सपतरी टजलला अदालतको ् रौिी 
खातामा ्रौि राटखसकेको र उक्त ्रौिी राखेको 
टबगोबाि र्ादीले टबगो भराइ टलन पाउने नै दटेखदँा एर्म् 
टबगो भराउदँाको बखत टललाम बढाबढ भई र्ादीको 
नाममा ्चलनपजुकी टदएको जगगा टजलला अदालतको 
आदशेबमोटजम प्रटतर्ादीको नाउमँा दा.खा. भइसकेको 
दटेखदँा पनुरारे्दन अदालतको उक्त टमटतको आदशे 
बदर गरररहन ुपरने । प्रसततु ररि टनरे्दन खारजे हुने । 
इजलास अट्कृत: कोशलेशर्र ज्ञर्ाली
कमप्यिुर: अटभरेककुमार रा्य
इटत सरं्त् २०७४ साल साउन ३२ गते रोज ४ शभुम् ।

पू्णमा इजलासमा पेस हुने

मा.नया.श्री सारदाप्रसाद गिगमर े र मा.नया.श्री 
ईश्वरप्रसाद खगिवडा, ०६४-CR-०५१०, भ्रटिा्चार 
गरकेो, नेपाल सरकार वि. हररभक्त शे्ष्ठस्ेत 

मा.नया.श्री सारदाप्रसाद गिगमरकेो राय
प्रत्य्थकी सञ्चालकहरूले टनजी प्रा्थटमकता 

र्ा अटभरूट्च राखी का्य्त गरकेो नभई बोलपत्रद्वारा 
टर्मान भाडामा ल्याउन गरकेो पिकपिकको प्र्यास 
टनर्थ्तक हुन पगुी ततकालको आर्श्यकता पूरा 
गन्त टनगमको टनण्त्यअनसुार नै र्ाता्तद्वारा लाउडा 
टर्मान भाडामा ल्याएको पाइ्यो । अनसुन्ानबाि 
आएका समग्र तथ्यबाि प्रत्य्थकीहरूले खराब टन्यत 
राखी भ्रटिा्चारमा सलंगन भएको प्रमाटणत भएको 
दटेखदँनै । अतएर् र्ाता्त टनरीक्ण गन्त मात्र अट्कार 
पाएको व्यटक्तले सत्तसटहत गरकेो समझौतालाई 
अनमुोदन गनने अटखत्यार प्राप्त टनका्यबाि सत्तमा 
तोटकएको अर््ीटभत्र सर्ीकार गरकेो टस्थटतमा 
समझौता गनु्त  नै दूरास्य रहेछ भनी भनन उप्यकु्त दटेखन 

नआउने ।
२०५१ सालदटेख टर्टभनन अध्य्यन 

उपसटमटत गठन गरी सटमटतले टदएका प्रटतरे्दनका 
आ्ारमा सञ्चालक सटमटतको पिकपिकको 
अध्य्यन टर्शलेरणसटहतको टनण्त्यबाि टर्मान ल्याउन 
कारर्ाही ्चलाइएको पाइदँा टर्नाअध्य्यन भाडामा 
टलएका रहेछन् भनी भनन टमलने पटन नदटेखने ।

्यात्रकुो ्चापको अर्स्थाले नाफा र घािामा 
प्रभार् पनने व्यापाररक कारोबारमा सरुूर्ाती मटहनाको 
व्यार्सा्यमा टर्टभनन पररटस्थटतर्श ्यात्रकुो 
आर्ागमनमा कमी आएको टस्थटतले पूर ै समझौता 
अर्ट् सञ्चालन गदा्त पटन घािामै जानछ भनी 
अनमुानको आ्ारमा भ्रटिार्चारको अटभ्योग लगाउन ु
उट्चत नहुने । 

व्यापाररक कारोबारका क्ममा एक ससं्थाले 
अकवो ससं्थालाई रकम पठाएको का्य्त आफँैमा 
दूराश्य्यकु्त हुन सकदनै । ्यसबाि अटग्रम भाडाबापतको 
रकम पठाइएको का्य्त नै गैरकानूनी हो भनने अटभ्योग 
माग दाबी एर्म् नेपाल सरकारको पनुरारे्दन टजटकर 
न्या्यको रोहमा टर््चार गदा्त मनाटसब दटेखन नआउने ।

नेपालमा अनसुन्ान गनने टनका्य टर्पक्ी 
आ्योगले आफनो अनसुन्ानमा कुनै पटन टकटसमको 
गलत का्य्त भएको नभेटिएको भनने उललेख गरी टर्दशेी 
राषरिलाई पत्रबाि पे्रटरत गरकेो छ भने छानटबनको 
लाटगसमेत अटखत्यार दरुूप्योग अनसुन्ान आ्योगको 
िोली अटषरि्यामा गई अनसुन्ान गरकेो भए तापटन 
अनसुन्ानबाि ्यी प्रटतर्ादीलाई कसरुदार का्यम 
हुने खालका कुनै पटन र्सतटुनष् प्रमाण भेि्न सकेको 
अर्स्था नरहेको / नभएको अर्स्था छ । ्यस  टस्थटतमा 
प्रटतर्ादीहरूले Lauda सगँ टमली टनगमलाई हाटन हुने 
टकटसमले समझौता गरी भ्रटिा्चारजन्य कसरु गरकेा हुन् 
भनने अटभ्योग दाबी ्य्था्थ्तपरक नपाइने ।

नेपालमै उपलब् हुने समझौताका एक पक् 
Lauda Air का स्थानी्य प्रटतटनट्ले मौकामा गरकेो 
ब्यानलाई उप्यकु्त नै ठानी टनजलाई अनसुन्ानबाि 
टनदवोर रहेको सर्ीकारपेटछ समझौताका अका्त पक् 
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प्रत्य्थकीहरूले भ्रटिा्चार गरकेो भनी टनजहरूलाई 
भ्रटिा्चारको आरोप लगाउन ुन्या्यपूण्त हुन नजाने । 

िेनडर प्रटक््याबाि ५ र्र्तभनदा कम र १० 
र्र्तभनदा कम उमेरको Wide Body को टर्मान ल्याउन 
भरमगदरु प्र्यास गदा्तगदकै टर्मान प्राप्त हुन नसकेको 
तथ्यमा टर्र्ाद छैन । त्यसपटछ मात्र प्रत्यक् र्ाता्तद्वारा 
Lauda Air सगँ टर्मान भाडामा टलने समझौता 
गररएको दटेखनछ । प्रत्यक् र्ाता्तद्वारा भएको समझौतामा 
िेनडर प्रटक््याबाि ल्याउन प्र्यास गदा्त राटखएको सत्त 
पालना नगररएको भनन टमलदनै । त्यसमा पटन र्ाता्तद्वारा 
टर्मान भाडामा टलने कारर्ाही गदा्त सञ्चालक 
सटमटतबाि टनण्त्य गरी १५ र्र्तसममको लाटग टर्मान 
ल्याउन तालकु टनका्य प्य्तिन त्था नागररक उड्ड्यन 
मनत्राल्यसगँ टनगमले अनमुटत टलएको भनने तथ्यमा 
पटन टर्र्ाद दटेखदँनै । १० र्र्तभनदा परुानो टर्मान 
ल्याएको कारणले नै टनगमलाई घािा हुन गएको टस्थटत 
नभई नेपालको ततकालको बनद हड्ताल, ऋटतक 
रोशन काणड, माओर्ादी जन्यदु् जसता अकलपनी्य 
पररटस्थटतर्स पूण्त टसि क्मतामा टर्दशेबाि नेपाल 
आउने पाहुना पाउन नसकी आशाटतत लक््य प्राप्त हुन 
नसकेको अर्स्था हुदँा Lauda Air ल्याएको का्य्त नै 
भ्रटिा्चारजन्य कसरु रहेछ भनी भनन टमलने अर्स्था 
नदटेखने ।

त्यस सम्यको दशेको अर्स्थाले गदा्त अन्य 
सार््तजटनक के्त्रमा समेत प्रत्यक् रूपमा असर गन्त 
गएको कारण समग्र रूपमा राषरिलाई नै दूरगामी असर 
पन्त गएको भनने तथ्य सबैलाई अर्गत नै छ । अतः 
व्यार्साट्यक कारोबार गदा्त घािा हुन गएको टनगमको 
समग्र घािाको टबगो प्रत्य्थकीहरूले र्ाता्तद्वारा भाडामा 
ल्याएको Lauda Air कै कारणबाि भएको रहेछ भनी 
समझन टमलने दटेखन नआउने ।

सर्ा्यत् ससं्था र त्यसका पदाट्कारीले 
कानूनको अटखत्यारीटभत्र रही गरकेो समझौताबाि 
टनगमलाई घािा परकेो टर्र्य बद ्टन्यतपूर््तकको 
व्यटक्तगत लाभ हाटनको टर्र्य हुन नसकने हुदँा 
प्रटतर्ादीहरूउपरको भ्रटिा्चार टनर्ारण ऐन, २०१७ 

को दफा ७(२) आरोप पटुटि भएको दटेखन नआउने ।   
टनगम व्यापाररक सर्शाटसत ससं्था भएको 

पररपे्रक््यमा व्यार्साट्यक कारोबार बढाउने उदे्श्यले 
टनगमका कानूनी अटखत्यारी प्राप्त सञ्चालक सटमटतका 
अध्यक्, सञ्चालकहरू समेतले Luada Air सगँ गरकेो 
समझौतासमेतबाि टनगमलाई व्यार्साट्यक घािा परकैे 
आ्ारमा प्रत्य्थकीहरूले अटभ्योग दाबीबमोटजमको 
टबगोको भ्रटिा्चारको कसरु गरकेा रहेछन् भनन नटमलने । 

तस्थ्त, टनगमलाई आर्श्यक टर्मान भाडामा 
ल्याउने प्रसतार् मटनत्रपरररदले् टमटत २०५७।१।५ 
को टनण्त्यले सर्ीकृत टदएकोमा टर्र्ाद नभएको, सोही 
सहमटतअनसुार जहाज उपलब् हुन नसकेकोबाि 
जहाज भाडामा टलने समबन्मा पिकपिक िेणडर 
आह्ान भए पटन सो प्रटक््याबाि जहाज ल्याउन नसकेको 
भनने दटेखएको, कसतो जहाज टनगमलाई आर्श्यकता 
पद्तछ भनने टनटश्त गरी जहाज भाडामा टलई सञ्चालन 
गनने अट्कार टनगमलाई रहेभएकै दटेखएको, िेणडर 
प्रटक््या अर्लमबन भएकोमा सो प्रटक््याबाि जहाज 
उपलब् हुन नसकने भएपटछ र्ाता्तको प्रटक््याबाि 
जहाज उपलब् गराउन सत्तहरू तोकने गरी सञ्चालक 
सटमटतबाि टनण्त्य भएको, सोअनसुार र्ाता्तबाि जहाज 
भाडामा टलएको टनण्त्य सञ्चालक सटमटतबाि अनमुोदन 
भएको, समझौताअनसुार लाउडा ए्यरलाई भकु्तानी 
गनने भाडाको टर्दशेी टर्टनम्य भकु्तानीको टसफाररस 
मटनत्रपरररद ्बाि अनमुोदन भई जहाज भाडामा टलई 
सञ्चालन भएको दटेखएको, टनगमलाई लाउडा ए्यर 
भाडामा टलएपटछ भएको घािाको टर्रे््चना नै नगरी 
लाउडा ए्यर भाडामा सञ्चालन गदा्तको अर्ट्मा 
टनगमलाई भएको समपूण्त व्यापाररक घािा रकमलाई 
लाउडा टर्मान भाडामा टलएको कारणबाि भएको भनी 
भ्रटिा्चारको टबगो का्यम गरी अटभ्योगमा दाबी गररएको र 
सो टबगो टनगमको सञ्चालक सटमटतको पदाट्कारीको 
बद ्टन्यतबाि टनगमलाई हाटन नोकसानी भएको भनने 
आरोप पटन प्रमाणबाि पटुटि भएको नदटेखएको र प्रसततु 
मदु्ामा प्रटतर्ादी बनाइएका अटषरि्या र इिालीमा 
रहेका प्रटतर्ादीहरूमध्ेयका Andrea Molineri  त्था 
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Otmar Lenz को हकमा सलंगनता रहे नरहेको भनने 
समबन्मा आफूले केही टनटश्त गन्त नसकने भनी ती 
मलुकुको सरकारबाि लेखी आएपश्चात् सो टर्र्यमा 
्थप अनसुन्ान गन्त अटखत्यार दरुूप्योग अनसुन्ान 
आ्योगबाि आ्यकु्तसटहतको िोली खटिई गएकोमा 
सो िोलीले ती व्यटक्तहरूको बारमेा अनसुन्ान गरी 
प्रटतरे्दन टदन नसकेको, स्थानी्य प्रटतटनट् टदनेशलाल 
शे्ष्लाई प्रटतर्ादी बनाउन नसकेको समेतका माट्थ 
टर्टभनन प्रकरणहरूमा टर्रे्ट्चत आ्ार र कारणबाि 
र्ादी नेपाल सरकारको अटभ्योग दाबी एर्म् पनुरारे्दन 
टजटकर पगुनसकने दटेखएन । प्रटतर्ादीमध्ेयका गौरीना्थ 
शमा्तको टमटत २०६८।८।२८ मा टन्न भइसकेको 
कुरा टमटसलबाि दटेखन आएको हुदँा मलुकुी ऐन, अ.ब.ं 
१७६ नं. बमोटजम टनजलाई खतबात नलागने हुदँा 
टनजका समबन्मा ्थप टर््चार गरररहन परने । प्रत्य्थकी/ 
प्रटतर्ादीहरू हररभक्त शे्ष्, ती्थ्तलाल शे्ष्, तारणीदत् 
्चिौत, टसद्राज जोशी, Andrea Molineri  त्था 
Otmar Lenz ले जानीजानी टनगमलाई हाटन नोकसानी 
परु्याउने बद ्टन्यत राखेर का्य्त गरकेो तथ्य पटुटि हुन 
आएको नदटेखएको र प्रटतर्ादीहरू रामराज उपाध्या्य, 
उपेनद्रप्रसाद उपाध्या्य, पषुकरप्रसाद र्ागले टनगमका 
कम्त्चारीहरू रहेका, टनगम सञ्चालक सटमटतले गरकेो 
टनण्त्य का्या्तनर््यन गननेसमम टनजहरूको कत्तव्य रहेकोमा 
आआफनो टर्भागबाि टनगमका का्य्तकारी अध्यक् त्था 
सञ्चालकहरूले मागेका टर्र्यमा जानकारी गराएकै 
आ्ारमा मात्र टनजहरूले भ्रटिा्चारको कसरु गर ेभनन 
नटमलने हुदँा टनजहरू समेतलाई अटभ्योग दाबीबाि 
सफाई टदने ठहर गरकेो टर्शेर अदालत, काठमाडौंको 
टमटत २०६४।४।२८ को फैसला मनाटसब दटेखदँा 
सदर हुने ।

प्रटतर्ादीहरूमध्ेयका टनगमका ततकालीन 
का्य्तकारी अध्यक् हररभक्त शे्षठ र सञ्चालक 
सटमटतका सदस्य प्रटतर्ादी ती्थ्तलाल शे्षठलाई सफाई 
टदने ठहर्याएको टर्शेर अदालत, काठमाडौंको टमटत 
२०६४।४।२८ को फैसला सो हदसमम उलिी गरी प्र. 
हररभक्त शे्षठलाई ततकाल प्र्चटलत भ्रटिा्चार टनर्ारण 

ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र भ्रटिा्चार टनर्ारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८ बमोटजम रू.५०,०००।- (प्चास 
हजार रूपै्याँ)ँ जररर्ाना र २ (दईु) र्र्त कैदका सा्ैथ 
टनज प्र. हररभक्त शे्षठ नेपाल सरकारको सर्ाटमतर् 
भएको सगंटठत ससं्था नेपाल र्ा्यसेुर्ा टनगमका 
प्रमखु (का्य्तकारी अध्यक्) रहदँाको अर्स्थामा पदी्य 
अटखत्यारीको दरुूप्योग गरी भ्रटिा्चारको कसरु गरकेो 
दटेखदँा टनजलाई भ्रटिा्चार टनर्ारण ऐन, २०१७ को 
दफा १४क. र भ्रटिा्चार टनर्ारण ऐन, २०५९ को दफा 
२४ बमोटजम ्थप १ (एक) र्र्त कैदसमेत ३ (तीन) र्र्त 
कैद सजा्य हुने र अका्त प्रटतर्ादी ती्थ्तलाल शे्षठले 
मटत्यारको रूपमासमम का्य्त गरकेो दटेखदँा टनजलाई 
भ्रटिा्चार टनर्ारण ऐन, २०१७ को दफा १६क र 
भ्रटिा्चार टनर्ारण ऐन, २०५९ को दफा २२बमोटजम 
मखु्य अटभ्यकु्तलाई भएको सजा्यको आ्ा अ्था्तत् १ 
(एक) र्र्त कैद सजा्य र रू. २५,०००।- (पच्चीस हजार 
रूपै्याँ)ँ जररर्ाना हुने ठहर गरकेो हदसमम सह्योगी 
माननी्य न्या्या्ीश श्ी ईशर्रप्रसाद खटतर्डाको 
रा्यसगँ मेरो सहमटत नभएकाले सर्वोच्च अदालत, 
टन्यमार्ली, २०४९ को टन्यम ३(१)(क) बमोटजम 
प्रसततु मदु्ाको स्ंयकु्त इजलासको दा्यरीको लगत कट्ा 
गरी पूण्त इजलाससमक् पेस गनने ।  

मा.नया.श्री ईश्वरप्रसाद खगिवडाको राय
प्रटतर्ादी हररभक्त शे्षठले सरकारको 

टनदनेशनटर्परीत हुने गरी अपारदशकी तर्रबाि “र्ाता्तको 
माध्यमद्ारा” “१२ र्र्त ८ मटहना परुानो” जहाज भाडामा 
टलने गरी समझौता गरकेो दटेख्यो । टनगम सर््यम् ले 
टमटत २०५६।१०।९ मा त्था टमटत २०५६।११।२८ 
मा िेणडर सू्चना जारी गदा्त “५ र्र्तभनदा कम परुानो 
जहाज” भनी सत्त उललेख गरकेो दटेखनछ । पटछ टमटत 
२०५६ फालगणु २९ र टमटत २०५७ श्ार्ण १२ 
समेतको टनगमको सू्चनामा सरकारले टलटखत रूपमा 
टदएको टनदनेशनटर्परीत “१० र्र्तभनदा कम परुानो” 
भनी टनगमबाि िेणडर सू्चना जारी गररएको पाइ्यो । 
्यसरी टनगम सर््यम् ले जारी गरकेो िेणडरको सत्तभनदा 
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पटन टर्परीत हुने गरी १२ र्र्त ८ मटहना परुानो जहाज 
भाडामा टलने गरी समझौता गरकेो दटेखदँा असल 
टन्यतले जहाज भाडामा टलएको रहेछ भनी मानन 
नसटकने । 

जहाज भाडामा टलने समबन्मा टनगमबाि 
टमटत २०५६।१०।१८, २०५७।४।१२ त्था 
२०५७।४।२९ मा ७ टदने र ९ टदने म्याद टदई िेणडर 
प्रकाटशत भएको दटेखनछ । करोडौंको आट्थ्तक दाट्यतर् 
रहेको जहाज भाडामा टलन Global Tender का लाटग 
टदइएको ७ र्ा ९ टदने सू्चनाको औट्चत्य प्रमाटणत 
हुनसकेको दटेखएन । ्यसबाि प्रटक््यागत रीत परु्याएको 
दखेाई सोझै र्ाता्तबाि जहाज भाडामा ल्याउने औट्चत्य 
प्रमाटणत गनने दषुप्र्यास गरकेो दटेखन आएको पाइने ।  

कुनै सामान्य दटैनक उपभोग्य र्सत ु खररद 
गरकेोजसतो प्रतीत हुने गरी ह्चरु्ा र सरे्चछा्चारी 
तर्रबाि टर्मान भाडामा टलने गरी टनज प्र. हररभक्त 
शे्षठले समझौता गरकेो दटेखन आ्यो । जहाज भाडामा 
ल्याउने समबन्मा Marketing Department 
लगा्यतका टनगमका आफनै टर्भागी्य स्ंयनत्रहरूको 
सर्भाटर्क भूटमकालाई पूण्ततः उपेक्ा गररएको समेत 
दटेख्यो । जहाजको उडान व्यर्स्थापन त्था टनगमलाई 
प्राप्त हुने आट्थ्तक लाभ जसता पक्मा कुनै अध्य्यन र्ा 
्योजना नै त्यार नगरी केर्ल व्यटक्तगत सरे्चछा्चारी 
टनण्त्यको आ्ारमा जहाज भाडामा ल्याउने समझौता 
गररनबुाि प्रटतर्ादीको बद ्टन्यत दटेखन आउने । 

भ्रटिा्चार सरे्तपोर्ारी अपरा् (White 
Colour Crime) हो । ्यसको प्रकृटत सगंटठत अपरा् 
सर्रूपको पटन हुनछ । ्यसप्रकारको अपरा्लाई अन्य 
सामान्य प्रकृटतको अपरा्कै मापदणड अपनाएर हेनु्त  
हुदँनै । भ्रटिा्चार ठहर हुनकुा लाटग ्यो ्यटत अङ्कको 
रकम टलने खाने काम भएको छ भनी दशीसटहत पेस गनु्त  
अटनर्ा्य्त हुने ठाटन्यो भने भ्रटिा्चारका प्रा्यः घिनाहरू 
कानूनी दा्यरामा नआउने, कसरुदारले सहजै उनमटुक्त 
पाउने र समाज टनरनतर भ्रटिा्चारको रोगबाि पीटडत 
भइरहने अर्स्था रहन पगुने । 

अन्य सामान्य प्रकारका फौजदारी कसरु र 

भ्रटिा्चारको कसरुलाई उही एउिै शे्णी र्ा मापदणडमा 
राखेर हेनु्त  उट्चत दटेखदँनै । सत्ा, शटक्त, पद आटदको 
दरुूप्योग गरी हुने भ्रटिा्चारजन्य कसरुको टन्ा्तरण 
प्रटतर्ादीबाि भए गररएका काम कारर्ाही, कानूनको 
रीत र प्रटक््याको अनशुरण भए नभएको अर्स्था 
जसता पक्हरूउपर टर््चार गररे ्यटकन गररन ु पद्तछ । 
भपा्तई गररे भ्रटिा्चार गररएको हुनछ भननेजसतो ठानन ु
उट्चत हुदँनै । गररएका का्य्त र का्य्तशैलीबाि टन्यत र्ा 
मनसा्य पटहल्याउन ुपनने कानूनको परमपरागत शैलीको 
प्र्योग, तथ्य र कानूनको रौ-ट्चरा टर्शे्रण र राषरि एर्म् 
समाजप्रटत सरें्दनशीलता शनु्य र अनतु्रदा्यी ररै््या 
भ्रटिा्चार टन्यनत्रणका लाटग कदाटप सह्योगी माध्यम 
बनन सकै्तनन् । 

कानूनको साघँरुो व्याख्या अ्थर्ा ज्याद ैउदार 
व्याख्या गररे कसरुदारलाई उनमटुक्त टदन ु न्याट्यक 
का्य्तको मम्त, मूल्य, मान्यताअनकूुल हुदँनै । र्त्तमान 
परररे्शलाई मध्यनजर राखेर भनन ु पदा्त समभर्तः 
भ्रटिा्चारलाई हेनने दृटटिकोणमा आ्ारभूतरूपमा नै 
पररर्त्तनको खा्ँचो िड्कारो दटेखने । 

श्ङ्ृखलार्द् रूपमा प्रटतर्ादी हररभक्त 
शे्ष्ले गरकेो का्य्त प्रकृटत सर््यम् बाि लाउडा टर्मान 
भाडामा टलने समझौता गदा्त टनजको टनटहत सर्ा्थ्त 
रहेको ट्थ्यो भनी सर्भाटर्क रूपमा टनषकर्त टनकालन 
सटकने अर्स्था दटेखएको छ । सरकारी सर्ाटमतर्को 
्यसप्रकारका ससं्थान (टनगम) लाई हाटन नोकसानी 
पगुने गरी बद ्टन्यत राखी भएका का्य्तलाई समेत 
भ्रटिा्चारको पररभाराटभत्र समेटिएको हुदँा प्रटतर्ादी 
हररभक्त शे्ष्लाई आरोटपत कसरुको दोरी भनी ठहर 
गनु्त  मनाटसब दटेखन आएको छ । टमटसल प्रमाणबाि 
प्रटतर्ादी हररभक्त शे्ष्ले नेपाल सरकारको सर्ाटमतर्मा 
रहेको ससं्था नेपाल र्ा्य ु सेर्ा टनगमलाई गैरकानूनी 
हाटन परु्याउने बद ्टन्यतले जानीजानी कानूनबमोटजम 
सरकारले टदएको टनदनेशन पालना नगरकेो त्था 
अटखत्यारको दरुूप्योग गरी भ्रटिा्चारजन्य का्य्त गरकेो 
तथ्य शङ्कारटहत तर्रबाि प्रमाटणत हुन आएको 
पाइने । 
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प्रटतर्ादी टत्थ्तलाल शे्ष् नेपाल र्ा्यसेुर्ा 
टनगमको सञ्चालक सटमटतका सदस्य भएको तथ्यमा 
टर्र्ाद छैन । जहाज भाडामा टलने समभाव्यता अध्य्यन 
गन्त गएका सहप्रटतर्ादी हररभक्त शे्ष्ले अटषरि्यामा 
गरकेो अनट्कृत समझौतामा टनज ती्थ्तलाल साक्ी 
बसेको दटेख्यो । लाउडा जहाज भाडामा ल्याउने 
सनदभ्तमा प्रटतर्ादी ती्थ्तलाल शे्ष्ले रहस्यम्य 
तर्रबाि सटक््यता दखेाएको तथ्य प्रमाटणत भएको 
छ । टमटसल प्रमाणबाि टनजले प्रटतर्ादी हररभक्त शे्ष्को 
मटत्यारको रूपमा भूटमका टनर्ा्तह गरकेो तथ्य प्रमाटणत 
भएको हुदँा टनजलाई मटत्यारको रूपमा कसरुदार ठहर 
गनु्तपनने अर्स्था दटेखने ।

आरोपपत्रमा ह्चरु्ा तर्रबाि टबगो 
अङ्क उललेख गरकेो दटेख्यो । ततकालको शाटनत 
सरुक्ासमबन्ी टर्टर्् असहज पररटस्थटततफ्त  दृटटिगत 
गदा्त अन्य व्यापाररक कारोबारका टसलटसलामा पटन 
टनगमलाई केही हाटन नोकसानी हुनसकने अर्स्था 
दटेखनछ । ्यस अर्स्थामा लाउडा टर्मान भाडामा 
ल्याउनभुनदा पटहले टनगमले आज्तन गनने गरकेो 
नाफालाई नै टनणा्त्यक आ्ार मानेर टबगो का्यम गनु्त  
न्या्योट्चत नदटेखने । 

तस्थ्त प्रटतर्ादीमध्ेयका टनगमका ततकालीन 
का्य्तकारी अध्यक् प्रटतर्ादी हररभक्त शे्षठ र सञ्चालक 
सटमटतका सदस्य प्र. ती्थ्तलाल शे्षठलाई अटभ्योग 
दाबीबाि सफाई टदने ठहर गरकेो टर्शेर अदालत, 
काठमाडौंको टमटत २०६४।४।२८ को फैसला टमलेको 
नदटेखदँा सो हदसमम उलिी भई प्र. हररभक्त शे्षठलाई 
ततकाल प्र्चटलत भ्रटिा्चार टनर्ारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) (सपवठत भ्रष्ाचार वनिार्ण ऐन, २०५९ 
को दफा ८) बमोटजम रू. ५०,००० (प्चास हजार 
रूपै्याँ)ँ जररर्ाना र २ (दईु) र्र्त कैदका सा्ैथ टनज 
प्र. हररभक्त शे्षठ नेपाल सरकारको सर्ाटमतर् भएको 
सगंटठत ससं्था नेपाल र्ा्यसेुर्ा टनगमका प्रमखु 
(का्य्तकारी अध्यक्) रहदँाको अर्स्थामा पदी्य 
अटखत्यारीको दरुूप्योग गरी भ्रटिा्चारको कसरु गरकेो 
दटेखदँा टनजलाई भ्रटिा्चार टनर्ारण ऐन, २०१७ को 

दफा १४क. (सपवठत भ्रष्ाचार वनिार्ण ऐन, २०५९ 
को दफा २४) बमोटजम ्थप १ (एक) र्र्त कैदसमेत गरी 
कूल ३ (तीन) र्र्त कैद सजा्य हुने ठहछ्त  । अका्त प्रटतर्ादी 
ती्थ्तलाल शे्षठले मटत्यारको रूपमासमम का्य्त गरकेो 
दटेखदँा टनजलाई भ्रटिा्चार टनर्ारण ऐन, २०१७ को 
दफा १६क. (सपवठत भ्रष्ाचार वनिार्ण ऐन, २०५९ 
को दफा २२) बमोटजम मखु्य अटभ्यकु्तलाई भएको 
सजा्यको आ्ा अ्था्तत् १ (एक) र्र्त कैद सजा्य र 
रू.२५,००० (पच्चीस हजार रूपै्याँ)ँ जररर्ाना 
हुने । लाउडा ए्यरसगँ समझौता गनु्तभनदाअगाटड 
प्रटतर्ादी तारणी दत् ्चिौतले टर्भागी्य मनत्रीका 
हैटस्यतले र्ाता्तद्वारा लाउडा ए्यरको टर्मान भाडामा 
ल्याउन आदशे र्ा टनदनेशन टदएको टमटसलबाि दटेखएको  
छैन । टनगमले टलटखत अनरुो् गरपेटछ समपक्त  
मनत्राल्यको मनत्रीको हैटस्यतले टर्दशेी टर्टनम्यको 
सर्ीकृटतका लाटग मटनत्रपरररद ्मा प्रसतार् पठाउने 
टनण्त्यसमम गरकेो दटेखनछ । प्रसतार्मा टनगम र 
लाउडा ए्यरबी्च भएको समझौता अनमुोदन गनने 
बेहोरा उललेख गरी लगेको टस्थटत पटन दटेखदँनै । 
केर्ल टर्दशेी मदु्रामा भकु्तानीका लाटग मटनत्रपरररद ्मा 
प्रसतार् लगेको टर्र्यलाई नै मनत्रीले बद ्टन्यतपूर््तक 
समझौता गर े  गराएको भनन ुउट्चत हुदँनै । टर्भागी्य 
मनत्रीका हैटस्यतले गनु्तपनने टन्यनत्रण, टनगरानी 
प्रभार्कारी रूपमा गन्त नसकेको प्रशासटनक 
सझुबझुसमबन्ी कमजोरीहरू टमटसलबाि नदटेखएका 
होइनन् । तर अन्य्था बद ्टन्यतको अर्स्था प्रमाटणत 
नभएसमम व्यर्स्थापनसमबन्ी कमजोरीको 
कुरालाई भ्रटिा्चारजन्य का्य्त ठहर गनु्त  मनाटसब  
हुदँनै । मटनत्रपरररदम्ा प्रसतार् पठाउने भनी टनण्त्य 
गरकेो कुरालाई नै भ्रटिा्चारको प्रमाण मानेर कसरुदार 
ठहर गनु्त  न्या्योट्चत दटेखदँनै । तस्थ्त अटभ्योग दाबीबाि 
टनजले सफाई पाउने ठहर गरकेो टर्शेर अदालतको 
फैसला टमलेकै दटेखने ।

प्रटतर्ादी टसद्राज जोशीले समझौताका केही 
पक्मा प्रशन उठाएको र प्रटतर्ादीमध्ेयका सञ्चालक 
सटमटतका अध्यक् हररभक्त शे्षठले ती टर्र्यहरूमा 
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लाउडा ए्यरसगँ ्थप र्ाता्तको माध्यमबाि सच्चाउने 
भनी आसर्स्थ पारकेो भनने पटन टमटसलबाि दटेखन 
आएको छ । टनजले प्रत्यक् भूटमकामा रही बद ्टन्यत 
राखी समझौता अनमुोदन गरकेो भनी मानन सटकने 
सममको अर्स्था टमटसल प्रमाणबाि दटेखएन । टनजले 
लाउडा ए्यरसगँको समझौता अनमुोदन गदा्त टनगमको 
सञ्चालक सदस्यका हैटस्यतले प्र्योग गनु्तपनने 
र्टुद्मत्ा (Wisdom) को प्र्योग उट्चत तर्रबाि 
नगरकेो भनने अर्श्य दटेखएको छ । तर बद ्टन्यत नै 
ट्चताएर टनगमलाई नोकसानी पानने का्य्त गरकेो मानन 
सटकनेसममको अर्स्था दटेखएन । ्यस अर्स्थामा 
भ्रटिा्चारको कसरुदार ठहर गन्त उप्यकु्त नहुने हुदँा टनज 
टसद्राज जोशीले अटभ्योग दाबीबाि सफाई पाउने 
ठहर गरकेो टर्शेर अदालतको फैसला मनाटसब नै 
दटेखने ।

प्रटतर्ादीहरू उपेनद्रप्रसाद उपाध्या्य, 
रामराज उपाध्या्य र पषुकरप्रसाद र्ागले टतनै जना 
प्रटतर्ादीहरू नेपाल र्ा्य ु सेर्ा टनगमका कम्त्चारीहरू 
हुन् भनने दटेखनछ । टनजहरूले का्य्तकारी अध्यक् 
प्रटतर्ादी हररभक्त शे्षठको आदशे र टनदनेशनमा 
आ-आफनो टजममेर्ारीअनसुारको टन्यटमत का्य्त 
गरकेो दटेखनछ । लाउडा जहाज भाडामा ल्याउने 
क्ममा टनजहरू कसैको पटन सटक््य भूटमका रहेको 
दटेखदँनै । सञ्चालक सटमटतले गरकेा टनण्त्य र टदएका 
टनदनेशन का्या्तनर््यन गनने टनजहरूको कत्तव्य रहेको 
दटेखनछ । जहाज भाडामा ल्याउन बद ्टन्यत ट्चताई का्य्त 
गरकेो प्रमाटणत हुने कुनै टर्श्ासनी्य प्रमाण प्रसततु हुन 
आएको पाइएन । केर्ल शङ्काको भरमा टनजहरूलाई 
कसरुदार ठहर गनु्त  उट्चत हुदँनै । टनजहरूउपरको 
अटभ्योग दाबी प्रमाटणत हुने भरपदवो प्रमाणको अभार् 
दटेखदँा टनजहरूले अटभ्योग दाबीबाि सफाई पाउने 
गरी टर्शेर अदालतबाि भएको फैसला मनाटसब नै  
दटेखने ।

प्रटतर्ादीहरू Andrea Molineri  त्था 
Otmar Lenz ले आफनो ससं्थाको टहतमा काम 
गरकेो, समझौतामा सहभाटगता जनाएको भएपटन 

अन्य प्रटतर्ादीहरूसगँ टमलेमतो गरी बद ्टन्यत ट्चताई 
टनगमलाई हाटन नोकसानी नै परु्याउने टन्यतले काम 
गरकेो दटेखने भरपदवो प्रमाणको अभार् दटेख्यो । 
टनजहरूका तफ्त बाि कुनै प्रकारको प्रटतर्ाद गररएको 
अर्स्थासमेत टमटसलबाि दटेखएन । सनुरु्ाइको 
अर्सर (अटभ्योगको जनाउ) टनजहरूलाई टदइएको र्ा 
उनीहरूले त्यसतो अर्सर प्राप्त गरकेा ट्थए भनी टर्श्सत 
हुने अर्स्था पटन दटेखएन । उटललटखत प्रटतर्ादीहरू 
सलंगन र्ा आर्द् कमपनीसगँ समझौता गररएको भनने 
आ्ारमा शङ्का गरी दोरी ठहर गनु्त  न्या्योट्चत 
हुदँनै । तस्थ्त टनजहरूले अटभ्योग दाबीबाि सफाई 
पाउने ठहर गरकेो टर्शेर अदालतको फैसलासमेत 
मनाटसब नै दटेखन आउने । 

अतः माट्थ टर्रे्ट्चत आ्ार, कारण र 
प्रमाणबाि प्रटतर्ादीहरूमध्ेयका तारणीदत् ्चिौत, 
टसद्राज जोशी, रामराज उपाध्या्य, उपेनद्रप्रसाद 
उपाध्या्य, पषुकरप्रसाद र्ागले, Andrea Molineri  
त्था Otmar Lenzले जानीजानी टनगमलाई हाटन 
नोकसानी परु्याउने टन्यत राखेर का्य्त गरकेो तथ्य 
पटुटि हुन आएको नदटेखएकाले टनजहरूलाई अटभ्योग 
दाबीबाि सफाई टदने ठहर गरकेो हदसमम टर्शेर 
अदालत, काठमाडौंको टमटत २०६४।४।२८ को 
फैसला मनाटसब दटेखदँा सदर हुने ठहछ्त  । टनजहरू 
७ जनालाई सफाई टदएको हदसमम माननी्य 
न्या्या्ीश श्ी सारदाप्रसाद टघटमरकेो रा्यसगँ मेरो 
सहमटत छ । प्रटतर्ादीमध्ेयका गौरीना्थ शमा्तको 
टमटत २०६८।८।२८ मा दहेार्सान भइसकेको कुरा 
टमटसलबाि दटेखन आएको र टनजबाि कुनै टबगो असलु 
गनु्तपनने अर्स्थासमेत नदटेखएको हुदँा मलुकुी ऐन, 
अ.ब.ं १७६ नं. बमोटजम टनजलाई खत-बात नलागने 
हुदँा टनजका समबन्मा ्थप टर््चार गरररहन नपनने । 

माट्थ उललेख गररएबमोटजम प्रटतर्ादीहरू 
हररभक्त शे्ष् र ती्थ्तलाल शे्ष्ले कसरु गरकेो प्रमाटणत 
भएको हुदँा टनजहरू दोरी भएकोले टनजहरूलाई 
माट्थ उललेख गररएबमोटजम सजा्य हुनछ भनने मेरो 
रा्य रहेको छ । टनज प्रटतर्ादीहरू हररभक्त शे्षठ र 
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ती्थ्तलाल शे्षठलाई सफाई टदने गरी भएको सरुू टर्शेर 
अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरकेो हदसमम 
सह्योगी माननी्य न्या्या्ीश श्ी सारदाप्रसाद 
टघटमरकेो रा्यसगँ मेरो सहमटत छैन । तस्थ्त मतैक्य 
का्यम हुन नसकेकोले प्रटतर्ादी हररभक्त शे्ष् र 
प्रटतर्ादी ती्थ्तलाल शे्ष्का हकमा सनुरु्ाइका लाटग 
सर्वोच्च अदालत, टन्यमार्ली, २०४९ को टन्यम 
३(१)(क) बमोटजम पूण्त ईजलाससमक् पेस गनने । 
इजलास अट्कृत: कटपलमणी गौतम
कमप्यिुर:  मटनदरा रानाभाि 
इटत सरं्त् २०७४ साल रै्शाख ६ गते रोज ४ शभुम् । 

एकल इजलास

स.प्र.नया.श्री गोपाल पराजुलरी, ०७४-WO-००१५, 
उतपे्ररण / परमादशे, शरा्िती रादिस्ेत वि. 
राधादिेी रादिस्ेत

टनरे्दक र्ादी भई टसराहा टजलला अदालतमा 
दा्यर गरकेो उक्त अशं मदु्ाको टफराद हेदा्त टमटत 
२०४८।११।२१ को र.नं. ५४८२ को अशंबनडाको 
टलखतलाई बदर घोटरत गरी अशंबनडाको २०, 
२१, २२ र २३ नं. बमोटजम अशंको ता्यदाती माग 
गरी अशंबनडा गररपाउ ँ भनी माग गरकेो दटेखएको 
र प्रटतर्ादीहरूले आफू सोही टलखतबमोटजम छुट्ी 
टभनन भएको भनने जटनएपटछ सो टर्र्ाटदत टलखतलाई 

मान्यता टदई प्रटतर्ादी भदर ्यादर्बाि मात्र अशंको 
दा्यदाती माग गरकेो का्य्त प्र्थमदृटटिमा नै टमलेको नभई 
अ.ब.ं १८४क, १८५ समेतको कानूनी व्यर्स्थाको 
त्रटुि भएको दटेखने । 

जनु टलखतका उपर टर्र्ाद परकेो छ सो 
टलखतको अदालतबाि परीक्ण भई सदे् का्यम 
नहुदँासमम त्यसतो टलखतले मान्यता पाउन 
नसकने भएकाले टर्र्ाटदत टलखतका आ्ारमा 
प्रटतर्ादीहरूलाई छुरट्टभनन भएको का्यम गरी 
प्रटतर्ादीहरू रा्ादरे्ी ्यादर् र रामनरशे ्यादर्बाि 
ता्यदाती माग गन्त परने भनी सरुू टसराहा टजलला 
अदालतबाि भएको आदशे कानूनसममत नदटेखदँा 
त्यसतो आदशेले कानूनी मान्यता पाउने भनने 
नदटेखने । 

अशं मदु्ामा प्रटतर्ादी भदर ्यादर्बाहेक अन्य 
प्रटतर्ादीबाि समेत अशंको ता्यदाती माग गरी फैसला 
गनु्तपनने अर्स्थामा सो नगरकेो आदशेले मान्यता 
नपाउनकुा सा्ैथ अशंको ता्यदाती टदन ु पनने दाट्यतर् 
सबै प्रटतर्ादीमा रहेको र मदु्ाको रोहमा अब टर्पक्ी 
टसराहा टजलला अदालतले सोहीबमोटजम अटनर्ा्य्त 
कानूनको पालना गनु्तपनने दटेखदँा टर्पक्ीबाि टलटखत 
जर्ाफ माग गरररहन परने । प्रसततु ररि खारजे हुने ।
इजलास अट्कृतः दगुा्तप्रसाद खनाल 
कमप्यिुर: रामशरण टतटमटलसना
इटत सरं्त् २०७४ साल  साउन ८ गते रोज १ शभुम् ।

 


