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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७८, मङ्िसर – १, पृ� १ 

खो�ने त�रका 
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खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वबेसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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लािग २०७६ वैशाख अङ्कदेिख वािष�क �ाहक ब�न पाउने गरी स�पादन तथा �काशन 
सिमितले िनण�य गरकेो ह�दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना �काशन ग�रएको 
छ । 
सिमितको िनण�यानसुार मू�य समायोजन भई नेपाल काननू पि�का �.७५ र सव��च 
अदालत बुलेिटन �ित अङ्क �.४० कायम ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  



 

i 

िवषयसूची
�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 

संयु� इजलास १ – ३ 

१.  डाकँा 

नेपाल सरकार िव. देब ु

भ�ने देविकसुन 

मिुखया सहनीसमेत 

१ 

२.  
िजउ मा�ने 

बे�ने 

भोटे भ�ने �वाङ लामा 

िव. नेपाल सरकार 
२ 

इजलास नं. १ ३ – २५ 

३.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

तारा सवेुदी भ�राई 

िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद्को 

काया�लय, 

काठमाड�समेत 

३ 

४.  
लाग ुऔषध 

(चरशे) 

नेपाल सरकार िव. 

बिु�मान लामा 
४ 

५.  उ��ेषण 

मिनराम बलुा�कोटी िव. 

लोक सेवा आयोग 

के��ीय 

काया�लयसमेत 

४ 

६.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िहमालयभ� 

�धानाङ्ग िव. 

कारागार काया�लय, 

न� ख,ु लिलतपुरसमेत 

५ 

७.  
िजउ मा�ने 

बे�ने 

नेपाल सरकार िव. 

स�तोष काक�, स�तोष 

काक� िव. नेपाल 

सरकार 

६ 

८.  उ��ेषण 
सौिम�� भ�ाचाय� िव. 

�म अदालतसमेत 
६ 

९.  
वैदेिशक 

रोजगार 

नेपाल सरकार िव. 

भवुनिसंह धामीसमेत 
८ 

१०. 
िकत� 

जालसाजी 

कृ�णच�� झा िव. 

कौिशलादेवी िम� 

(�ा�हणी) समेत 

९ 

११. खनु डाकँा 
नेपाल सरकार िव. 

सिगरा खातनुसमेत 
१० 

१२. 
लाग ुऔषध 

(खैरो हेरोइन) 

सरुोज महज�न िव. 

नेपाल सरकार 
११ 

१३. 
उ��ेषण / 

परमादेश 

िवख�बहादरु ग�ुङ िव. 

िज�ला �शासन 

काया�लय 

सनुसरीसमेत 

१२ 

१४. 

��ाचार 

(रकम 

िहनािमना) 

नेपाल सरकार िव. 

खेमराज कैनीसमेत १३ 



 

ii 

१५. उ��ेषण 

डा.पनुम यादवसमेत 

िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद्को 

काया�लयसमेत 

१४ 

१६. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 

कण�बहादरु था�समेत 
१५ 

१७. 

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

राह�ल भ� ने 

रािजवकुमार ठाकुर 

िव. नेपाल सरकार 
१६ 

१८. 
जबरज�ती 

करणी 

खड्गबहादरु सनुार 

िव. नेपाल सरकार 
१७ 

१९. 
जबरज�ती 

करणी 

तेजबहादरु िव� िव. 

नेपाल सरकार  
१९ 

२०. 
लाग ुऔषध 

�ाउन सगुर 

नेपाल सरकार िव. 

रिवन राणासमेत 
१९ 

२१. 

लाग ुऔषध 

(हेरोइन र 

चरशे) 

नेपाल सरकार िव. 

रामराज चौधरीसमेत २० 

२२. कत��य �यान 
िदप ु �जापित िव. 

नेपाल सरकार  
२१ 

२३. जालसाजी 

मनोज साह� िव. 

सिवनाकुमारी 

चौधरीसमेत 

२२ 

२४. कत��य �यान 

न�दलाल बोहरा िव. 

नेपाल सरकार, नेपाल 

सरकार िव. न�दलाल 

बोहरा 

२३ 

२५. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

प�ुपाकुमारी साउद िव. 

गहृ म��ालयसमेत 
२४ 

२६. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

हक� लाल दमाई िव. गृह 

म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

२४ 

इजलास नं. २ २५ – २७ 

२७. 
अदालतको 

अवहेलना 

ममता झा िव. माधव 

पौडेल 
२५ 

२८. लेनदेन 

सरुशे �े� ठ िव. 

िपप�स फाइना�स 

क�पनी िलिमटेड 

२५ 

२९. 

उ��ेषण / 

परमादेश / 

�ितषेध 

पकुार कण�िजतसमेत 

िव. बनेपा 

नगरपािलकाको 

काया�लयसमेत 

२६ 

३०. 
िनषेधा�ा / 

परमादेश 

मदनराज पा�डे िव. 

हा�ो बचत तथा ऋण 

सहकारी सं�था िल. 

न�साल 

काठमाड�समेत 

२७ 



 

iii 

इजलास नं. ३ २७ 

३१. कत��य �यान 

स�ब ु भ� ने सोयव 

आलम खा ँ िव. नेपाल 

सरकार 

२७ 

इजलास नं. ४ २८ – २९ 

३२. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 

सवुास कटुवाल 
२८ 

३३. िनषेधा�ा 
लालमिण दास िव. 

फुलचन दास 
२८ 

३४. िनषेधा�ा 

राज ु के.सी. िव. 

िहमालयन ��या�स 

ए�ड नडु�स �ा.िल. 

समेत 

२८ 

इजलास नं. ५ २९ – ३० 

३५. 
वैदेिशक 

रोजगार कसरु 

नेपाल सरकार िव. 

�यामराज पा�डे  
२९ 

३६. 
वैदेिशक 

रोजगार कसरु 

नेपाल सरकार िव. 

िनम�ला ता�ाकार 
२९ 

३७. जालसाजी 
रामसित देवीसमेत िव. 

संिजतकुमार िसंह  
३० 

इजलास नं. ६ ३० – ४१ 

३८. उ��ेषण 

मोहनकुमार पराजुली 

िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद्को 

काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत 

३० 

३९. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

कुमार ब� नेत िव. 

काठमाड� िज�ला 

अदालत, 

बबरमहलसमेत 

३२ 

४०. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 

संजय पि�डत 
३४ 

४१. उ��ेषण 

कृ�ण�साद 

ढकालसमेत िव. लोक 

सेवा आयोग, के��ीय 

काया�लय, 

अनामनगरसमेत 

३५ 

४२. 
जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. 

िवरबहादरु थापा 
३७ 

४३. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 

राजकुमार पि�डत 
३८ 

४४. उ��ेषण 

ि�वेणी �ला�ो 

पोिलमस� �ा.िल., बारा 

िव. �म अदालत, 

अनामनगरसमेत 

४० 

इजलास नं. ७ ४१ – ४६ 

४५. 

सामूिहक 

जबरज�ती 

करणी र 

लाग ुऔषध 

नेपाल सरकार िव. 

स�तोषकुमार 

उपा�यायसमेत 
४१ 



 

iv 

४६. उ��ेषण 

कृ�ण�साद उपा�याय 

पौडेलसमेत िव. 

तानसेन नगरपािलका, 

पा�पासमेत 

४४ 

४७. 

वैदेिशक 

रोजगार 

कसरु 

नेपाल सरकार िव. 

िहराबहादरु िव.क. 

समेत 
४५ 

इजलास नं. ८ ४६ – ४८ 

४८. 
नकबजनी 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. 

राज भ� ने यवुराज 

लामा तामाङसमेत  

४६ 

४९. ब�िकङ कसुर 
राजाकुमार बजगाइ ँ

िव. नेपाल सरकार 
४७ 

इजलास नं.९ ४८ - ४९ 

५०. 

जबरज�ती 

करणी 

उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. 

िदनेशकुमार उपा�याय ४८ 

इजलास नं.११ ४९ - ५१ 

५१. कत��य �यान 
खलिवर डागँी िव. 

नेपाल सरकार 
४९ 

५२. 

नवीकरण 

द�तरुस�ब

�धी 

नेपाल सरकार, सूचना 

तथा स� चार तथा 

स� चार म��ालय िव. 

काि�तपरु टेिलिभजन 

नेटवक�  �ा.िल. 

५० 

इजलास नं.१५ ५१ - ५६ 

५३. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

र� नबहादरु थापा 

मगरसमेत िव. िज�ला 

�हरी काया�लय, 

अघा�खाचँीसमेत 

५१ 

    

 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, मङ्िसर - १

सयुं� इजलास

१
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७३-CR-०९७९, डाँका, नेपाल 
सरकार िव. दबुे भ�ने देविकसुन मुिखया सहनीसमेत

सव��थम �ितवादी देविकसनु मिुखयाको हकमा 
िवचार गदा� िमित २०७०।५।८ मा जाहेरवालाह�ले 
जाहेरी िददँा अपराध गन� �यि�ह�को नाम थर महलमा 
�ितवादी देव ुमिुखया भ�ने देविकसनुको नाम उ�लेख 
गन� सकेको छैन । िनज �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� िनजको नाम देव ु मिुखया हो भने 
उपनाम देव िकसनु हो भनी लेखाएका छन् । �ितवादीले 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� िनजको नाम देव ु
मिुखया थर मलाहा हो िनजले देव िकसनु मिुखयालाई 
निचनेको पिन लेखाएका छन् । जाहेरवाला रमान�द 
यादवले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� राितको 
समयमा नकाब लगाएकोले �ितवादीह�लाई िच�न 
सिकन भनी लेखाएको देिख�छ । जाहेरीमा िकसनु सहनी 
उ�लेख भए पिन उ� िकसनु सहनी र यी �ितवादी 
दवे ु मिुखया भ�ने देव िकसनु मिुखया एउटै �यि� 
हो भ�ने कुराको �माण वादी प�ले पेस गन� सकेको 
छैन । जाहेरवालाको अदालतमा भएको बकप�बाट िनज 
�ितवादी वारदातमा संल�न भएको पिु� ह�न सकेको छैन । 
�ितवादीबाट चोरीको मालसामान बरामद भएको िमिसल 
संल�न बरामदी मचु�ुकाबाट पिन देिखदँनै । यसरी 
�ितवादी देव ुभ�ने देविकसनु मिुखया सहनीले आरोिपत 
कसरु गरकेो शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�न नसकेकोले 
िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न नसिकने । 

�ितवादी डोमा भ�ने भोगे�� पासमानको 
हकमा हेदा�  िनज �ितवादी आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही अदालतमा बयान गरकेा छन् । िनज �ितवादीलाई 

अ�य �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
पोल गरकेो देिखए पिन अदालतसम�को बयानमा 
िनजह�ले यी �ितवादीलाई पोल गरकेो अव�था 
छैन । िनजको साथबाट चोरीको कुनै माल सामान बरामद 
नभएको र वारदातमा िनजको संल�नता भएको िमिसल 
सलं�न कुनै �माणबाट समेत देिखएको छैन । वारदातको 
िदन िनज �ितवादी आ�नो घरमा रहेका िथए भ�ने कुरा 
िनजका सा�ी जीतनारायणले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� ग�रिदएका छन् । यसरी �ितवादी डोमा भ�ने 
भोगे�� पासमानले आरोिपत कसरु गरकेो िमिसल संल�न 
कुनै पिन �माणबाट पिु� ह�न आएको नदेिखने । 

�ितवादी जय�साद साहको हकमा हेदा�  िनज 
�ितवादीलाई चोरीको सामान जानी जानी ख�रद गरकेो 
भनी अिभयोग लागेको दिेख�छ । िनज �ितवादीले 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही आफूले चोरीको 
मालसामान हो भनी जानी जानी ख�रद गरकेो होइन भनी 
बयान गरकेा छन् । �ितवादी घरुन साहको बयानबाट 
पिन िनजको सो इ�कारी बयान पिु� भएको छ । यसका 
साथै यी �ितवादीका सा�ी नारायणकुमार �े�ले गरकेो 
बकप�बाट पिन िनज �ितवादी िनद�ष रहेको देिखएबाट 
िनज �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने । 

�ितवादीह�ले िबगो �. ४५४,८००।- 
बराबरको धनमाल चोरी गरी लगेकोमा �. 
२,१४,०००।- मा� िबगो कायम गरकेो िमलेको छैन 
भनी वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन रहेकोमा 
सोतफ�  हेदा�  �ितवादी घरुन साह सोनारबाट �. 
२१,०००।- तथा नोिकया मोबाइल बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । �य�तै �ितवादी जय�साद साहको पसलमा 
�. १,७८,८००।- बराबरको सनुचादँीको गरगहना 
बेचेको भनी �ितवादी घरुन साहको बयानमा उ�लेख 
भएको देिख�छ । बरामद भएको नोिकया मोबाइलको 
मू�य जाहेरवालाह�ले �. ५०००।- खलुाएका 
छन् । यसरी बरामद भएको गरगहनाको मू�य नगद 
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�पैया ँर मोबाइलको मू�यसमेत गरी �. २,१४,०००।- 
भ�दा कम नै देिख�छ । सोभ�दा बढी िबगो बराबरको 
धनमाल �ितवादीह�ले चोरी गरी लगेका ह�न् भ�ने 
कुरा जाहेरवालाह�को भनाइ एवं �ितवादीह�को 
अनसु�धानको �ममा भएको बयानबाहेक अ�य कुनै 
ठोस सबदु �माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखदँैन । 
जाहेरवालाको मौिखक भनाइ र अनसु�धानको �ममा 
भएको बयानकै आधारमा िबगो कायम गदा� �यायोिचत 
नह�ने ह�दँा �.२,१४,०००।- िबगो कायम गन� गरी भएको 
फैसला �यायसङ्गत नै देिखन आउने । 

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
�ितवादी देव ु भ�ने देविकसनु मिुखयालाई मलुकु� ऐन 
चोरीको १४(४) नं. बमोिजम ६ वष� कैद र मोल िबगो 
�. २,१४,०००।- को डेढो रकम �. ३,२१,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई िसराहा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला �ितवादी दवे ुभ�ने देविकसनु मिुखयाको 
हकमा िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादीले 
सफाइ पाउने, �ितवादी घरुन साह सोनारलाई चोरीको 
१४(४) नं. बमोिजम ६ वष� कैद र िबगो �. २,१४,०००।- 
को डेढी रकम �. ३२१०००।- ज�रवाना ह�ने र 
�ितवादीह� डोमा भ�ने भोगे�� पासमान र जय�काश 
साह सोनारले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
िसराहा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित २०७३।३।१४ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-१४११, िजउ मा�ने बे�ने, 
भोटे भ�ने �वाङ लामा िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालीले िमित २०५०।९।१९ मा िदएको 
जाहेरी तथा अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानमा 
�ितवादीलाई िकटान गरी जाहेरवालीलाई िवदशेमा 

िजउ मा�ने बे�ने काय�का लािग ल�नेमा �ितवादी 
भोटे भ�ने �वाङ लामा काठमाड� कालीमाटीबाट 
बस चढी गएका ह�न् भनी लेखाई िदएको र िनजको 
सो बयान अदालतबाट समेत �मािणत भएको 
देिख�छ । �ितवादीले अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� आरोिपत कसरु �वीकार गरी जाहेरवालीसमेतलाई 
िब�� गरी आएको पैसा बाडेँको हो भनी लेखाएका 
छन् । �ितवादीको सो बयान बेहोरा जाहेरी दखा��त एवं 
पीिडतले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान बेहोराबाट 
पिु� भएको देिख�छ । सहअिभय�ु �ान ु िततङुले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� जाहेरवालीलाई 
बे�न लैजाने काय�मा भोटे भ�ने �वाङ लामासमेत 
सलं�न रहेको कुरा उ�लेख ग�रिदएका छन् । �ितवादीले 
अदालतसम� बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे 
पिन सो इ�कारी बयानलाई पिु� ह�ने गरी कुनै ठोस �माण 
पेस गन� सकेको नदेिखने ।

जाहेरी बेहोरा तथा अनसु�धानको �ममा 
जाहेरवालीले गरकेो बयानसमेतबाट जाहेरवालीलाई 
िब�� गन� लैजादँा �ितवादी भोटे भ�ने �वाङ लामा सगैँ 
रहेको भए पिन बेचिबखन ह�दँाका बखत िनज �ितवादी 
सो �थानमा रहेको देिखदँनै । �ितवादीको बयानबाट पिन 
िनजले जाहेरवालीलाई ब�बै लैजान भनी कालीमाटीबाट 
सगँै िहडेँको देिखएको र सो कुरा सहअिभय�ुको बयानबाट 
पिन पिु� भएकोले िनज �ितवादीले िजउ मा�ने बे�ने काय� 
(िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) को कसरु गरकेो 
नदेिखई ऐ. दफा ४(ख) मा उ�लेख भएको बेचिबखन गन� 
उ�े�यले कुनै मािनसलाई िवदशेमा लैजाने काय� गरकेो 
देिखन आयो । उ� काय�को लािग ऐ. ऐनको दफा ८(२) 
मा पाचँ वष�देिख दश वष�स�म कैद ह�ने �यव�था रहेको 
छ । िनज �ितवादी भोटे भ�ने �वाङ लामालाई ऐ. ८(२) 
बमोिजम ५ वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा कुनै �िुट रहेको दिेखन आएन । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस 
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िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 

�ितवादी भोटे भ�ने �वाङ लामालाई िजउ मा�ने बे�ने 
काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) को कसरुमा 
ऐ. ऐनको दफा ८(१) र ८(५) बमोिजम १० वष� कैद 
र �. ७०,०००।– ज�रवाना गरकेो काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०५४।७।२० को फैसलालाई केही 
उ�टी गरी सोही ऐनको दफा ४(ख) को कसरुमा ऐ. 
ऐनको दफा ८(२) बमोिजम ५ वष� कैद सजाय गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०५८।६।१७ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०६७-WO-००२३, उ��ेषण / परमादेश, तारा 
सुवेदी भ�राई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, काठमाड�समेत

कानूनको पालना आफूले गरी आम नेपाली 
नाग�रकलाई शाि�त सरु�ा गराउने िज�मेवार पदमा 
रहेका यी िनवेदकले के कुन समयमा आफूले िबदा 
िलने र िबदा अ�वीकृत गराई लामो समयस�म ब�न 
ह�ने नह�ने भ�ने कुरा �वयं जानकारी िलने कुरा ह�न् र 
सोहीबमोिजमको काम कत��य यी िनवेदकलाई लामो 
समयस�म िबदा अ�वीकृत गराई खोजतलास गदा�समेत 
फेला पान�समेत नसकेको अव�थामा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
११० नं. को रीत प�ुयाई गा.िव.स. सिचवलाई रोहबरमा 
राखी सूचनासमेत तामेल गरकेो कुरा िमिसल सलं�न 
कागज �माणबाट देिख�छ । �यसरी िनवेदकले आफूलाई 
के कित समयस�म गैरहािजर रहनपुन� हो र के कित 
समयप�चात् आफूलाई तोिकएको काया�लयमा उपि�थत 

भई िज�मेवारी वहन गनु�पन� हो भ�ने कुरा अवगत नभएको 
भ�न िम�ने नदेिखने ।

�हरी सेवामा रहेका �हरी कम�चारीह�को 
लािग महाराजग�जमा �हरी अ�पताल रहेको अव�थामा 
यी िनवेदकले नया ँ िद�लीमा उपचारको लािग गएको 
कारणले म तोिकएको समयमा हािजर ह�न सिकन भनी 
िलएको िजिकरसाथ िव�वसनीय कागज �माण पेस गन� 
सकेको देिखन आएन । िद�लीमा भएको उपचारप�चात् 
िनवेदक घरमा नै आराम गरी बसेको भनी उ�लेख 
गरकेो तर तपाइ ँ लामो समयस�म गैरहािजर भएकोले 
कानूनका �यादिभ� हािजर ह�न आउनहुोला नआएमा 
कानूनबमोिजम ह�ने छ भनी िनजको घरमा सूचना टासँ 
गरकेो, सनुवुाइको मौका िदएको अव�थालाई बेवा�ता 
गरी �हरी ऐन तथा िनयमको पालना गरकेो भ�ने दिेखन 
आउने ।

यसरी िनवेदक लामो समयस�म आफूलाई 
तोिकएको काया�लयमा िवनासूचना गैरहािजर भई आ�नो 
काम कत��य िज�मेवारी इमा�दारीपूव�क पालना गरकेो 
भ�ने दिेखन आएन । �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८९(२)(क) मा रहेको कानूनी �ावधान हेदा�  कुनै 
पिन �हरी कम�चारीउपर कारबाही गदा� िनजलाई सफाइ 
पेस गन� मौका िदनपुन� भएमा सो कुराको पचा� खडा गनु�पन� 
भ�ने �ावधानबमोिजम सोको सूचना भने तामेल गनु�पन� 
भ�ने कानूनको भावनाबमोिजम मलुकु� ऐन, अ.बं.११० 
नं. बमोिजम िनजलाई खोजतलास गदा� फेला नपरेकोले 
घरदैलोमा रीतपूव�क टासँ गरी काया�लयबाट खडा भएको 
पचा�को जानकारी िदएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न 
कागज �माणबाट दिेखन आउने ।

िनवेदकलाई लामो समयस�म काया�लयमा 
गैरहािजर रहेकोले �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८९(२) बमोिजम रीत प�ुयाई नोकरीबाट हटाइएको भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� यी िनवेदक िमित २०६३।२।२ गतेबाट 
लामो समयस�म िबदा �वीकृतसमेत नगराई �हरी ऐन, 
२०१२ तथा िनयमावली, २०४९ बमोिजमको काम 
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कत��य तथा आचरण पालना नगरकेोले ऐ. िनयम ८८(ङ 
र झ) को कसरु गरकेो अव�था मािनदँा ऐ. िनयमावलीको 
िनयम ८४ (ज) बमोिजमको सजाय गन� गरी भिव�यमा 
सरकारी नोकरीका लािग अयो�य नठह�रने गरी 
अिधकार�ा� अिधकारी �हरी महािनरी�कबाट िमित 
२०६३।७।१२ बाट लाग ुह�ने गरी भएको िनण�यउपर यी 
िनवेदकले गहृ म��ालयमा पनुरावेदनसमेत गरी सोही 
िनण�य सदर गन� गरी िमित २०६७।२।२० मा भएको 
िनण�य कानूनस�मत नै देिखएको ह�दँा यी िनवेदकको 
िनवेदन माग दाबी र िव�ान् कानून �यवसायीले गरकेो 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माणह�बाट 
यी िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे 
जारी गनु�पन� अव�था िव�मान रहेको नदेिखदँा �रट जारी 
ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल पसु १७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-CR-१२६५, लागु औषध (चरशे), नेपाल 
सरकार िव. बुि�मान लामा

�ितवादीह�ले बोकेका झोलाबाट ७/७ 
िकलो गाजँा बरामद भएको त�य �थािपत भएको छ । 
�ितवादीम�येका गणेश लामाले धािदङको आदमघाटबाट 
दाइ भ�ने �यि�ले बारा िज�लाको िजतपरुस�म 
प�ुयाउन भनी �.५,०००।- समेत िदएकाले साथमा 
िलई हेट�डास�म आएको र हेट�डामा बिु�मान लामासगँ 
भेट भएकोले िनजलाई �.१५००।- िदने गरी ७ िकलो 
(चरशे) िनजलाई बोकाएको भ�नेसमेतको बेहोराका 
साथ आफूसमेत कसरुमा सािबत भई �ितवादी बिु�मान 
लामालाई समेत पोल गरकेो दिेख�छ । �ितवादी बिु�मान 
लामा हेट�डाबाट बारातफ�  �ितवादी गणेश लामाले िदएको 
चरशे बोक� उनीसगँ जाने �ममा साथमा ७ िकलो गाजँा 

लान लागेको अव�थामा प�ाउ परकेो भ�ने देिख�छ । 
िनजको मौकाको बयानबाट आफूले अक� �ितवादी 
गणेश लामाले िदएको झोलामा लाग ु औषध भएको 
भ�ने िनजलाई जानकारी भए पिन िनज लाग ुऔषधको 
स�चय, िब�� र ओसारपसार गन� पेसेवर �यि� भएको 
देिखदँैन । िनजले बरामद भएको गाजँा ख�रद गरी 
�याउने काय�मा पूव�स�लाह तथा आिथ�क लगानी गरकेो 
भ�ने पिन दिेखन आएको छैन । िनजले �ितवादीम�येका 
गणेश लामाले लाग ुऔषध भनी िदएको झोला केही रकम 
�यालाबापत िलएर िनजले भनेको ग�त�य ठाउसँ�म 
प�ुयाउनको लािग सहयोगी भूिमका िनवा�ह गरकेोस�म 
देिखयो । यस अव�थामा िनज �ितवादीलाई म�ुय 
कसरुदारसरह सजाय नगरी "मितयार" स�मको कसरु 
कायम गरी सजाय ह�न ुमनािसब नै देिखने । 

अतः �ितवादी बिु�मान लामाको हकमा 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी िनजलाई मितयारस�मको 
कसरुदार कायम गरी लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १७ बमोिजम १ वष� कैद तथा 
�.२०,०००।- (िबस हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७१।९।२२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल चै� ७ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-WO-१४०९, उ��ेषण, 
मिनराम बलुा�कोटी िव. लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयसमेत

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
७४ को उपिनयम (१) मा पदपूित� �ितशत तथा पदस�ंया 
िनधा�रण भएपिछ �यसमा काय��मताको मू�याङ्कन�ारा 
तथा �ये�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा बढुवा ह�ने 
पदह�को िववरणसिहतको सूचना लोक सेवा आयोगले 
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�कािशत गन� �यव�था रहेको पाइ�छ । �यसैगरी िनयम ७४ 
को उपिनयम (२) मा उपिनयम (१) बमोिजम �कािशत 
ह�ने सूचनामा बढुवा ग�रने पदको लािग सेवा अविध 
स�भा�य उ�मेदवार ह�न �ये�ता गणना ग�रने (आषाढ 
मसा�तको िहसाबले) अविध शैि�क यो�यतासमेतका 
कुराह� खलुाइएको ह�नपुन� कानूनी �यव�था गरकेो 
दिेख�छ । यी �रट िनवेदक मिनराम बलुा�कोटीको िमित 
२०७०।६।४ मा �थायी िनयिु� पाएको िमितले उपयु�� 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार आषाढ मसा�तको 
िहसाबले गणना गदा� उ� बढुवा सूचना �कािशत भएको 
िमित २०७३।१०।२६ मा ३ वष� सेवा अविध पगुेको 
अव�था नदिेखने । 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(३) 
र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
७४(२) समेतले बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार 
ह�ने अविध गणना गदा� आषाढ मसा�तको िहसाबले 
गनु�पन� ��ट कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ । तसथ�, 
यी �रट िनवेदकलाई उ� बढुवा सूचनाअनसुारको 
पदमा बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार कायम गन� 
सिकने अव�था नदेिखएकोले बढुवा सिमितको िमित 
२०७३।१२।२१ को िनण�य तथा उजरुी स�ुने अिधकारी 
एवं भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयका सिचवबाट 
िमित २०७४।२।१४ मा भएको िनण�य कानूनस�मत नै 
दिेखदँा िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माण 
एवं कानूनी �यव�थासमेतबाट िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहनपुन� अव�थाको 
िव�मानता नदेिखएकोले ��तुत �रट िनवेदन खारजे  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु / महेश खनाल
इित संवत् २०७५ साल भदौ २० गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७५-WH-०२०७, ब�दी��य�ीकरण,  

िहमालयभ� �धानाङ्ग िव. कारागार काया�लय, न�खु, 
लिलतपुरसमेत

िमित २०७६।३।१८ को उ�च अदालत 
पाटनको म�ुा नं. ०७५-WO-००२८ मा भएको आदेशमा 
“िनवेदक िहमालयभ� �धानाङ्ग यस अदालतको िमित 
२०७१।८।८ को फैसलाबमोिजम ठहर भएको ३ वष� कैद 
र ज�रवाना नितरमेा थप चार वष� कैदसमेत ज�मा कैद ७ 
वष� ब�नपुन� गरी कैदीपजु� िदई िमित २०६९।१०।१९ 
देिख थुनामा रही फैसलाबमोिजम कैदबापत कारागार 
काया�लय न�खमुा थुनामा बसी फैसला काया��वयन 
भएको देिख�छ । हाल िनज िनवेदक ७४ वष�को व�ृ 
भएकोले �ये� नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा १२ 
(१)(ख) बमोिजम कैद छुट िदई थनुाम�ु ग�रपाउ ँभनी 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन िदएको देिखयो । िनजको 
नाग�रकताअनसुार ज�मिमित २००१।४।४ भएबाट ७४ 
वष� पूरा भएको देिखयो । उपयु�� उि�लिखत ऐनको दफा 
१२ अनसुार ५०%  कैद छुट पाउने कानूनी �यव�था 
भएको र िनजले फैसलाले तोकेको ५०%  भ�दा बढी 
कैद भ�ुान ग�रसकेको अव�था देिखदँा िनजलाई आजै 
कैदम�ु ग�रिदने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�ने ठहछ�  । फैसलाको पूण�पाठ आउन समय ला�ने भएकोले 
आदशेको सङ्�ेपीकरण जारी गरी िदएको छ । आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू ।” भ�ने बेहोरासिहतको 
आदशे भएको दिेख�छ । र सोही आदेशबमोिजम कारागार 
काया�लय न�ख,ु लिलतपरुको िमित २०७६।३।१९ को 
च.नं. ८१७५ प�बाट सश� �हरी बल, नेपाल कारागार 
सरु�ा बेस, न�ख ु लिलतपरुलाई थुनवुा िहमालयभ� 
�धानाङ्गलाई थुनाबाट छािडिदन प�ाचारसमेत 
ग�रएको देिखने ।

अतः िनवेदकले �ये� नाग�रक ऐन, २०६३ र 
कारागार िनयमावली, २०२० बमोिजम कैद छुट सिुवधा 
पाउनपुन�मा िवप�ीह�ले कैद छुट निदई थनुामा राखेको 
िवषय दखेाई िनवेदकले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउन ��ततु िनवेदन गरकेो भए तापिन िनवेदक 



6

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, मङ्िसर - १

उ�च अदालत पाटनको िमित २०७६।०३।१८ को 
आदेशले थनुाबाट म�ु भइसकेको भ�ने देिखन आएको 
ह�दँा ��ततु िनवेदनको औिच�यसमेत समा� भइसकेको 
दिेखदँा िनवेदन िजिकरबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
दिेखएन । िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल 
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा 
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ ३० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-०५५०, ०७०-CR-
१५६७, िजउ मा�ने बे�ने, नेपाल सरकार िव. स�तोष 
काक�, स�तोष काक� िव. नेपाल सरकार

�ितवादी स�तोष काक�ले पीिडतह� चौतारा 
M र N लाई िब�� गन� उ�े�यले िलएर गएको भए पिन 
बेचिबखन गन� ग�त�यस�म प�ुयाएको र पीिडतह�लाई 
िब�� गरकेो नदिेखई सो उ�े�यले पीिडतह�लाई 
लैजादँै गदा�को अव�थामा पीिडतह�को उ�ार भएको 
दिेखएकोले �ितवादीले आ�नो उ�े�यअन�ुपको काय� 
स�प�न ग�रसकेको नदिेखदँा िनजको उ� काय� अिभयोग 
दाबीबमोिजम िजउ मा�ने बे�ने काय� नभई सोको 
उ�ोगस�म भएको देिखन आयो । �यसैले  अिभयोग 
दाबीबाट पूण� �पमा सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) मा मानव बेचिबखन वा 
ओसारपसारको कसरुको उ�ोग गन�लाई सो कसरु गदा� 
ह�ने सजायको आधा सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था 
गरकेो र ��ततु म�ुामा �ितवादीको उि�लिखत काय� 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु नभई सोको उ�ोगस�मको 
कसरु दिेखएकोले �ितवादी स�तोष काक�लाई मानव 
बेचिबखन तथा  ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा १५(१)(ज) बमोिजम ५ वष� कैद र �.२५,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ।

मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा १७ मा पीिडतलाई �ितपूित� 
भराउने �यव�था भए पिन ��तुत वारदात उ�ोगस�मको 
कसरु ठहरकेो र पीिडत जाहेरवालाह�ले अदालतमा 
मौकाको �मािणत बयान �ितकूल बकप� गरी 
�याियक �ि�यामा असहयोग गरकेो देिखदँासमेत िनज 
पीिडतह�लाई ऐनको दफा १७ बमोिजमको �ितपूित� 
भराइरहनपुन� नदेिखदँा वादी नेपाल सरकारको उ� 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अत: मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 
िजउ मा�ने बे�ने कसरुमा �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम १० वष� कैद र ५००००।- (पचास हजार) 
ज�रवाना गरी  पीिडतह�ले �ितपूित� भराई नपाउने र 
पीिडत जाहेरवालाह�लाई �.५००।- ज�रवानासमेत 
ह�ने ठह�याई िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।१२।२९ मा भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।१०।२३ 
को फैसला केही उ�टी भई �ितवादी स�तोष काक�लाई 
मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार ऐन, २०६४ को 
दफा १५(१) (ज) बमोिजम िजउ मा�ने बे�ने कसरुको 
उ�ोगमा ५ वष� कैद र २५०००।- ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवमला पौडेल
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल भा� २८ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६७-WO-००४४, उ��ेषण, सौिम�� 
भ�ाचाय� िव. �म अदालतसमेत

�ताप रावलले िमित २०६५।११।०२ 
(२००९ फे�अुरी १३) मा बझुाएको राजीनामा प�मा 
�प� �पमा �थानीय �यावसाियक घरानामा अवसर 
पाउने स�भावना रहेको ह�दँा वैयि�क स�बिृ�को 
लािग राजीनामा िदएको भ�ने उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । �यसपिछ बोटलस� नेपाल िलिमटेडले २८ माच� 
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२००९ मा िनजलाई क�पनीको धेर ै मह�वपूण� नीित 
िनमा�णस�ब�धी बैठकमा भाग िलन क�बोिडया पठाउन 
प�ाचार गरकेो र सोबमोिजम नै िनज क�बोिडया �मणमा 
गएको भ�ने �ताप रावलको िलिखत जवाफमा उ�लेख 
ग�रएको देिख�छ । यसैगरी िनजलाई ब�कक र दि�ण 
अि�कामा समेत पठाएको बेहोरा िलिखत जवाफमा 
उ�लेख ग�रएको छ । यसैगरी, राजीनामा िदनभु�दा अगािड 
जनवरी २००९ मा िनजको तलब �.१,३६,४९६।- 
भएकोमा राजीनामाको प� ��ततु गरपे�ात् २००९ 
अि�लमा तलब विृ� गररे �.१,५०,२९४।- बनाइएको 
बेहोरा उ�लेख ग�रएको छ । िवदशे �मणमा पठाएको र 
तलबमा विृ� गराएको त�यलाई �रट िनवेदक क�पनीले 
बहसनोट बेहोरा तथा बहसको �ममा �वीकार गनु�भएको 
दिेख�छ । उ� काय�ह�लाई िनवेदकले क�पनीको 
िनयिमत �ि�या रहेको भ�ने िजिकर िलए तापिन यसरी 
सेवाबाट हट्ने मनसाय राखी राजीनामा प� ह�ता�तरण 
ग�रसकेको कम�चारीको हकमा क�पनीको काममा िवदशे 
�मणमा पठाउने र तलबमा विृ� गराउने ज�ता काय�लाई 
क�पनीको िनयिमत �ि�या मा� रहेको भ�ने अनमुान 
गन� िम�ने नदेिखने । 

अक�तफ� , �यव�थापकको आचरण र 
�यवहारबाट नै िनज �ताप रावलले राजीनामा बझुाएको 
समयभ�दा क�पनीले सो प� �वीकृत गदा�को समयमा 
प�रि�थित फरक रहेको भ�ने �प�ट देिख�छ । राजीनामा 
प� िदएको �यि�को तलब विृ� र क�पनीको काममा 
िवदेश पठाउने काय� पूवा�व�थाको प�रवत�न होइन भ�ने 
अनमुान गन� िम�ने देिखदँैन । �यस काय�लाई ि�थितमा 
प�रवत�न भई आपसी समझदारीमा �ताप रावलले सेवा 
िनर�तर गन� सहमत भएको र �यव�थापकले िनजलाई 
सेवामा रा�न सहमत भएको भ�ने अनमुान गनु�पन� ह�न 
आयो । जनु कारण उ�लेख गरी िनज �ताप रावलले 
राजीनामा प� बझुाएको देिख�छ सोही कुरा क�पनीबाट 
नै पूरा भएको र सो कुरा उिचत लािग िनजले समेत 
�वीकारी सेवालाई िनर�तरता िदएको देिख�छ । यसबाट 

िनजले राजीनामा प� ��ततु गदा� र राजीनामा प� 
क�पनीले �वीकार गदा�को प�रि�थितमा िभ�नता रहेको 
देिखने । 

��ततु म�ुामा पिहले जनु अव�थामा राजीनामा 
प� बझुाएको हो सो अव�थामा नै राजीनामा त�कालै 
�वीकृत नगरी ११ मिहनाको लामो अ�तरालप�ात् 
प�रि�थितमा िभ�नता आइसकेको अव�थामा �वीकार 
ग�रएको िनण�यलाई राजीनामाको �वीकृित मा� मा�न 
निम�ने । 

अब, िनज �ताप रावलले आफूले पाउने तलब 
भ�ाबापतको सबै रकम, सेवाबाट अवकाश पाएपिछ 
पाउने उपदानको रकम तथा स�चय कोषको रकमसमेत 
िनजले बिुझिलई राजीनामाको िनण�यलाई आचरणबाट 
�वीकार ग�रसकेको भ�ने िनवेदन िजिकरतफ�  िवचार 
गरौ ँ। सेवाबाट हटाइसकेपिछ दैिनक जीिवका चलाउनको 
लािग तथा सामािजक सरु�ाको ��याभूितको लािग 
क�पनीबाट वैधािनक �पमा पाउनपुन� तलब, भ�ा 
सिुवधा तथा सेवा अ��यबापतको भ�ुानी िलएर 
वरबझुारथ गरकेो काय�लाई अ�यथा भ�न िम�दनै । 
�यस कारणबाट राजीनामाको िनण�य �वीकार गरकेो 
भ�ने मा�न िम�दैन । कुनै कम�चारीलाई सेवाबाट खराब 
आचरणमा वा अ�य कुनै तवरले सेवाबाट हटाइए पिन 
उि�लिखत �ि�या पूरा गन� सामा�य �चलन रहेको ह�ने । 

��ततु म�ुामा आफूले क�पनीमा काम 
गरबेापत पाउनपुन� तलब भ�ा तथा अ�य सिुवधा 
िलएको आधारमै मा� िनजले राजीनामाको िनण�य तथा 
प�रणामलाई �वीकार गरकेो मा�न ुउिचत नह�ने ।

अतः उपयु�� �करणह�मा िववेिचत आधार 
र कारणह�बाट िवप�ी �ताप रावलले �म अदालत, 
काठमाड�मा िनजलाई सेवाबाट हटाउने गरी बोटलस� 
नेपाल िलिमटेडबाट भएको िनण�य बदर ग�रपाउ ँ
भनी पनुरावेदन गरकेोमा �म अदालत काठमाड�बाट 
िनजलाई सेवामा पनुब�हाली ह�ने र सेवा टुटेको अविधको 
पा�र�िमकसमेत भ�ुानी पाउने ठह�याई िमित 
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२०६७।०३।११ मा भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । तसथ�, �रट िनवेदन मागबमोिजमका आदशे 
जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दीिपका थापा मगर
इित संवत् २०७५ साल चै� ११ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-११३६, वैदेिशक रोजगार, नेपाल 
सरकार िव. भुवनिसंह धामीसमेत

जाहेरवालाह�को िबगो तथा हजा�ना चारजैना 
�ितवादीह� भवुनिसंह धामी, ताराद� भ�, जयिसंह 
भाट र तारा काक�बाट जाहेरवालाह�लाई दामासाहीले 
िदलाई भराइपाउ ँ भ�नेस�मको अिभयोग दाबी रहेको 
पाइयो । िनज �ितवादीह� जयिसंह भाट र तारा काक�ले 
जाहेरवालाह�सगँबाट वैदिेशक रोजगारस�ब�धी कागज 
गरी रकम िलएको भ�ने जाहेरवालाह�को दाबीसमेत 
नरहेको र सोस�ब�धी कुनै िलखतसमेत पेस ह�न 
आएको नदेिखदँा िनजह�बाट जाहेरवालाह�को 
िबगो भराउनपुन� भ�ने अिभयोग दाबी प�ुने 
दिेखएन । िनज �ितवादीह�उपरको दाबी अ�य 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा िनजह� फरार 
रहेको भ�ने आधारमा मा� कसरुदार ठहर गन� िम�ने 
नह�दँा िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी 
भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला िमलेकै देिखने ।

जाहेरवाला धनबहादरु रानाको िबगोस�ब�धी 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�  �ितवादी ताराद� 
भ�ले जाहेरवाला धनबहादरु रानालाई ग�रिदएको 
�.४०,७००।- को िलखतबमोिजमको रकम तथा 
सोको हजा�नासमेत �ितवादीबाट भराई िलन पाउने 
गरी भएको हदस�मको फैसलामा कुनै िववाद देिखएन । 
सोदेिख बाहेक िनजले जाहेरी दरखा�त तथा अदालतमा 
बकप� गदा� उ�लेख गरकेो रकमसमेत �ितवादीह�लाई 
िदएको भ�ने कुनै िलखत �माण पेस ह�न सकेको छैन । 

जाहेरी दखा��तको बेहोरा र अदालतमा भएको बकप�को 
बेहोरामा समेत एक�पता देिखएको छैन । जाहेरी 
दखा��तमा �ितवादी भवुनिसहं धामीले �.१,७०,०००।- 
िलएका ह�न् भनी उ�लेख छ भने अदालतमा बकप� 
गदा� �.१,५०,०००।- िलई ठगी गरकेा ह�न् भनी 
बकप� गरकेो दिेख�छ । यसरी जाहेरवाला धनबहादरु 
रानाले िलखतबमोिजम बाहेक थप रकम �ितवादीलाई 
िदएको भ�ने कुरा िलखत �माणबाट पिु� ह�न नआएको 
अव�थामा िबनाआधार �माण उ� रकम िबगो कायम 
गरी �ितवादीह�बाट भराउन िम�ने नदेिखने ।

�ितवादी भवुनिसंह धामी र ताराद� भ�ले 
�ितवादीह�लाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ 
को दफा ३ र २४(२) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
२४(२) बमोिजम सजायको मागदाबी िलइएको 
देिखयो । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार पीिडतलाई 
िवदेश नपठाइसकेको अव�थामा आधा सजाय ह�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । �ितवादी भवुनिसंह धामीको 
मौकाको बयानमा जयिसंह भाटले न�कली िभषामा 
तोरणबहादरु काक�लाई िवदेश पठाएको र िनज फक� 
आएको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । तर जयिसंह 
भाटउपर सो स�ब�धमा अिभयोग दाबीसमेत िलन सकेको 
देिखएन । �ितवादीह� भवुनिसंह धामी र ताराद� 
भ�ले नै िनज जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक रोजगारको 
लािग िवदेश पठाइसकेको भ�ने िव�सनीय �माणबाट 
पिु� ह�न सकेको देिखदँनै । वैदेिशक रोजगारीको लािग 
कागज गद�मा िवदशे पठाइसकेको भ�ने अथ� गन� िम�ने 
होइन । इजाजत निलई वैदेिशक रोजगारमा पठाउने 
भनी रकम िलई कागज ग�रिदएको आधारमा वैदेिशक 
रोजगार कसरु गरकेो ठहर ह�दँैमा �वतः िवदेश पठाएको 
अव�थाको अनमुान गरी सजाय तो�न ु मनािसब 
ह�दँैन । यस अव�थामा �ितवादीह�ले जाहेरवालाह�लाई 
िवदेश पठाइसकेको अव�था नरहेको भनी स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अ�यथा नदेिखदँा 
�ितवादीलाई कम सजाय भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
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तथा यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान गदा� �हण ग�रएका आधारसगँ समेत सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार, 
कारणबाट �ितवादी ताराद� भ� तथा भवुनिसंह 
धामीलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) 
बमोिजम जनही �.२५,०००।- ज�रवाना भई �ितवादी 
ताराद� भ�बाट िबगोको ५०% ले ह�ने हजा�नासमेत थप 
गरी ह�ने �.६१३५०।- जाहेरवाला धनबहादरु रानाले 
तथा �ितवादी भवुनिसहं धामीले जाहेरवाला िहरािसंह 
कँुवरबाट िलएको �.४०,०००।- तोरणबहादरु थापासगँ 
िलएको �.१,३६,०००।- तथा जाहेरवाला सोमबहादरु 
शाहबाट िलएको �.१,२५,०००।- को ५०% ले हजा�ना 
थप गरी िनज �ितवादीबाट जाहेरवालाह�ले भराई 
िलन पाउने तथा  �ितवादीह� जयिसंह भाट र तारा 
काक�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने गरी भएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।३।३० मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CR-००५३, िकत� जालसाजी, 
कृ�णच�� झा िव. कौिशलादेवी िम� (�ा�हणी) समेत

कुत िदलाई मोही िन�कासन ग�रपाउ ँ भ�ने 
म�ुामा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट फैसला 
भई यी वादीका नाममा जारी भएको पनुरावेदन �याद 
बे�रतको ह�दँा बदर गरी पनुरावेदन प� दता� ग�रपाउ ँ
भनी यी वादीले पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा पेस 
गरकेो पनुरावेदन रिज��ारबाट दरिपठ भएको र सो 
दरिपठ आदेश पनुरावेदन अदालत राजिवराजको सयं�ु 
इजलासबाट सदर भएको �माणमा रहेको िमिसलबाट 
दिेख�छ । त�प�ात् वादीले अि�तयारवालाको अनमुित 

िलई �याद तामेल गन� तामेलदारसमेतलाई िवप�ी बनाई 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा िकत� जालसाजीको 
िफराद दायर गरकेो दिेखने ।

कुत िदलाई मोही िन�कासन म�ुाको तारखे 
पचा�मा वादीले गरकेो रखेा�मक सहीसगँ पनुरावेदन 
�यादमा रहेको िकत� "कृ�णच�� झा" को सहीलाई 
राि��य िविध िव�ान �योगशालामा जचँाइपाउ ँ भनी 
वादी �वयंले  िफराद दाबी गरकेो देिख�छ । पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट कुत िदलाई मोही िन�कासन 
म�ुाको तारखे पचा�मा भएको िनजको रखेा�मक सही, 
िववािदत पनुरावेदन �यादमा रहेको वादी कृ�णच�� 
झाको रखेा�मक सही तथा अदालतसम� िलइएको 
वादीको नमनुा रखेा�मक सहीसमेत जाचँ गन� 
पठाइएकोमा राि��य िविधिव�ान �योगशालाबाट जाचँ 
भई िवशेष�को रायसिहत पेस भएको �ितवेदनमा 
द�तखतह�को लेखन�तर, लेखनगित, छायाङ्ँकन, 
अ�रह�को ढ�काई (slant), द�तखतह�को अ�र-
अ�रिबचको खाली �थान र बहाव (fluency) समेतमा 
समानताका लेखन गणुह� देिख�छन् भ�ने उ�लेख 
भएको देिखयो । साथै ह�ता�र जाचँ गन� िवशेष�ले 
अदालतमा आई बकप� गदा� सो रायलाई समथ�न 
गरकेो दिेखदँा िवशेष�को उ� राय �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २३ बमोिजम �माणयो�य नै देिखन आयो । 
यसरी िवशेष�को रायसिहतको �ितवेदनबाट नै वादी 
दाबीबमोिजमको पनुरावेदन �यादमा भएको द�तखत 
िकत� गरकेो भ�ने अव�था नदेिखदँा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला मनािसब नै देिखने ।

अतः वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।१२।१२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल पौष ११ गते रोज ६ शभुम् ।
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९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-१७१७, खुन डाँका, नेपाल 
सरकार िव. सिगरा खातुनसमेत

�ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी र मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(४) नं. को अिभयोग 
दाबी रहेको देिखए तापिन मतृकलाई मान� िनजह�ले के 
क�तो �कारको योजना, तयारीलगायतका काय� गरकेा 
िथए भ�ने कुरा िमिसल कागजातबाट �प� ख�ुन आएको 
छैन । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. मा 
“अ� िकिसमसगँ मत स�लाहमा पसेकोमा मान� ठाउँमा 
गई अ� कुरा केही नगरी हरेी रहनेलाई र लेिखएदेिख 
बाहके अ� िकिसमका मतलबीलाई छ मिहनादेिख 
तीन वष�स�म कैद गनु�पछ�” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ । यी �ितवादीह�ले मतृकलाई मान� वचन 
िदएको, िनजह� मतृकलाई मान� काय�मा संल�न रहेको, 
हातहितयार गोलीको �हार गरकेोलगायतका काय� अथा�त् 
मतृकलाई मान� म�ुय भूिमका खेलेको भ�ने ि�थित 
दिेखएको छैन । साथै िनजह�को म�ुय भूिमकाउपरको 
पोलसमेत अिभयोजन प�ले सबदु �माणबाट पिु� गन� 
सकेको ि�थित देिखदैँन । यसरी िनज �ितवादीह�उपर 
िकटानी जाहेरी परकेो भए तापिन िनज �ितवादीह�को 
कत��यबाट नै मतृकको �यान गएको भ�ने ि�थित 
दिेखएको छैन । य�िप वारदात िमितमा यी �ितवादीह� 
वारदात�थलमा रहेको भ�ने मतृकक� छोरी र मौकाका 
�यि�को कागज एवं आफूह� घटना�थलमा नरहेको 
भ�ने �माण िनज �ितवादीह�ले पेस गन� नसकेको 
ि�थितमा वारदात समयमा �ितवादीह� वारदात �थलमा 
मतृकको �यान मन� निदनतफ�  िनजह�ले केही पहल 
नगरी बसेको भ�ने देिखएकोले िनज �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम ह�ने मािथ�लो हदको सजाय (तीन वष�) कैद 
गन� गरी भएको स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िनज 

�ितवादीह�को हकमा अ�यथा नदेिखने ।
�ितवादी सिगरा खातनुले वारदात िमितमा 

आफू मतृक शेख गफारको घरमा �वेश गरी िनज शेख 
गफार र िनजको �ीमती सहनाज बेगमलाई गोली 
हानी ह�या गरकेो छैन, मतृकको घरको धनमालह� 
डाकँा गरकेो छैन भनी अनसु�धान र अदालतमा समेत 
आरोिपत कसरुमा इ�कारी बयान गरकेो दिेख�छ । 
वारदातमा िनज �ितवादीको समेत संल�नता रहेको 
भनी अनसु�धानमा सािबत रहेका एवं कसरु ठहर भएका 
�ितवादी शेख मोवारकले घटनामा िनजको संल�नताबार े
पोल गरकेो ि�थित छैन  भने �ितवादी शेख मोवारकले 
मौकामा बयान गदा� अंशस�ब�धी �रसइवीले अपराधी 
�विृ�का भारतीय खसुी आलमसगँ स�पक�  गरी 
िनजलाई पैसा िदई आफूसमेतको उपि�थितमा खसुी 
आलम र िनजको गाउघँरका हितयारधारी डाकँाह�को 
समूहले मतृकह�लाई गोली हानी मारकेो भनी बयान 
गरकेो देिख�छ । साथै मौकामा बयान गन� �यि�ह�ले 
समेत िनज �ितवादीसमेतले घटना घटाएको भ�ने 
आफूह�ले नदेखेको केवल सनुेकोस�म हो भनी कागज 
ग�रिदएको देिख�छ । �य�तै घटना�थलमा गोलीको 
छरा� लागी घाइते भएका शेख सोयव, सिकना खातनु, 
रमेश सहनीलाई मौकामा ब�ुदा मतृकसगँ �ितवादी 
शेख मोवारकको अंशस�ब�धी �रसइवी रही भारतीय 
डाकँा खसुी आलमसगँ स�पक�  गरी उ� ह�या वारदात 
गराएको, अ�य �ितवादीह�को वारदातमा सलं�नता छैन 
भनी लेखाई िदएको पाइ�छ । जाहेरवाला ��य�दश� 
नभएको र िनज �ितवादीले मतृकलाई गोली हानी 
मानु�पन�स�मको कारण र प�रि�थित दिेखएको छैन न 
िक सो कुरा जाहेरवालाले खलुाउन सकेको अव�था 
छ । िनज �ितवादी घटना�थलमा मौजदु रहे, भएको भ�ने 
जाहेरवालाको िजिकर भए तापिन िनजको उपि�थित 
देिखने ठोस सबदु �माण वादी प�बाट पेस, दािखल भए, 
गरकेो देिखदँनै । साथै िनज �ितवादीसमेतको कत��यबाट 
मतृकह�को �यान मन� गएको भ�ने वादी दाबी अिभयोजन 
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प�ले ठोस र व�तिुन� कागज �माणका आधारमा पिु� 
गन� सकेको छैन । यस ि�थितमा आधार, कारणको 
िव�ेषण गरी कत��य �यान ज�तो ग�भीर �कृितको 
म�ुामा िनज �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िनज 
�ितवादीको हकमा समेत िमलेकै देिखने ।

��ततु म�ुामा यी �ितवादीह�ले 
अदालतसम� आफूले अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
डाकँाको कसरु गरकेो कुरामा पूण� इ�कार भई 
बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादीह�बाट डाकँा गरी 
लगेको दशीको कुनै धनमाल बरामद ह�न सकेको 
दिेखदँैन । �ितवादीह�को इ�कारी बयानलाई िनजह�का 
सा�ीह�बाट प�ुट्याइ ँभएको छ । �ितवादीह�को उ� 
इ�कारी बयानलाई ख�डन गन� कुनै खि�बर �माण वादी 
प�बाट दाखेल ह�न सकेको पाइदँैन । यी �ितवादीह� 
सिगरा खातनु, सेख नेक मोह�मद भ�ने शेख िव�टु र शेख 
नरुमहमदसमेतले डाकँाको वारदात घटाएको पिु� नभई 
डाकँा गरी केही िचजव�त ुलगेको स�माण पिु�ट भएको 
छैन । मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ७ नं. मा “कसैले 
कुनै �कारको चोरी भएको कुरा थाहा पाएमा 
सो थाहा पाएको ७ िदनिभ� निजकको �हरी 
काया�लयमा िनवेदन िदनुपन�” कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ । ��ततु म�ुामा जाहेरवालाले घटनाको 
१३।१४ िदनपछािड जाहेरी िदएको देिखएको ि�थित 
छ भने �ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी खि�बर ह�ने 
िव�वसनीय �माणसमेत पेस भएको नदिेखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, कारण एवं 
�ितवादीह�उपरको डाकँातफ� को अिभयोग दाबी 
पिु� ह�न नसकेकोले डाकँातफ� को आरोिपत कसरुमा 
िनज �ितवादीह�ले सफाइ पाउने, �ितवादी सिगरा 
खातनुउपरको अिभयोग दाबी पिु� ह�न नसकेकोले कत��य 
�यान म�ुामा सफाइ पाउने र �ितवादीह� शेख नेकमहमद 
भ�ने शेख िवलट र शेख नरुमहमद घटना�थलस�म रहे 

भएको देिखएको ि�थितमा िनजह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम तीन (३) 
वष� कैद सजाय ह�ने गरी स�ु रौतहट िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७२।१०।१२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शभुम् । 

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-०९०६, लागु औषध (खैरो 
हेरोइन), सुरोज महज�न िव. नेपाल सरकार

�ितवादी सरुोज महज�नको साथबाट ७.९ �ाम 
लाग ु औषध �ाउन सगुर बरामद भएको भ�ने बरामदी 
मचु�ुका, �हरी �ितवेदन र �ितवादीको �हरीसम�को 
बयानसमेतबाट देिखदँा �ितवादीबाट लाग ु औषध 
बरामद भएको त�यमा िववाद रहेन । �ितवादीले आफू 
बेकसरु भएको भ�ने त�यय�ु कुनै �कारको �माण पेस 
गन� सकेको पाइदँनै । �ितवेदक �.ना.िन. �बलबहादरु 
पा�डेले �ितवादी सरुोज महज�नकै साथबाट ७.९ �ामको 
लाग ु औषध बरामद गरकेो हो भनी अदालतमा आई 
बकप� गरेको पाइ�छ । �ितवादीले आफूले सेवन मा� 
गन� गरकेो, बेचिबखनको काम गन� नगरकेो भ�ने िजिकर 
िलए तापिन ७.९ �ामको लाग ु औषध सेवनकै लािग 
बोकेको भ�ने पिु� भने गन� सकेको पाइदँनै । बरामिदत 
लाग ुऔषधको �कृित र प�रमाणबाट सेवनकै लािग मा� 
राखेको भ�ने �वाभािवक नदिेखने ।

पनुरावेदक �ितवादी सरुज महज�नले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ९(२)(क) को दहेायको (१) (२) 
र (३) िवपरीत भएको भनी �मािणत गन� नसकेको 
अव�थामा िनज पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई �माणमा िलन िम�ने 
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नै दिेखई िनजले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने देिखने ।
यस स�ब�धमा (ने.का.प. २०४८, अङ्क 

५, प�ृ सं�या २१२, िन.नं. ४२९४) वादी �ी ५ 
को सरकार �ितवादी �यामकुमार �े�समेत भएको 
लाग ु औषध म�ुामा “कुनै �यि�को साथबाट बरामद 
भएको लाग ु औषधको प�रमाण पिन िवचारणीय ह�ने” 
भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको दिेखदँा उ� 
िस�ा�तबाट समेत बरामद भएको �यित ठुलो प�रमाणको 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन �ितवादीले आ�नो सेवनको 
लािग मा� �याएको भ�ने कथन प�यारलायक नदेिखदँा 
िनज सरुोज महज�नलाई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) 
र (च) को कसरु गरकेो ठहर गरी सोही ऐनको दफा १४ 
(१) (छ) (१) बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र � ५०००।– 
(पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CI-०६२१, उ��ेषण / परमादशे, 
िवख�बहादुर गु�ङ िव. िज�ला �शासन काया�लय 
सुनसरीसमेत

��यथ� धरान  नगरपािलकाले �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ एवं िनयमावली २०५६ 
बमोिजम एक�कृत स�पि� कर लगाउन स�ने र 
�य�तो कर लगाउने काय� पूव�वत् �पमा काया��वयन 
भइरहेको र ५/५ वष�मा ह�नपुन� स�पि� मू�याङ्कन 
ह�न नसकेको अव�थामा  स�पि� मू�याङ्कनकै  
�योजनाथ� कृ�णनारायण पािलखेको सयंोजक�वमा 
सिमित गठन भएको देिख�छ । सो सिमितले पेस गरकेो 
�ितवेदनले करका दर बढी तोकेकोले जनगनुासो आई 
उ� �ितवेदनबमोिजम कर लगाउन नसकेको भ�ने 

नगरपािलकाको भनाइ रहेकोमा िमिसल संल�न कागजात 
हेदा� पिन धरान नगरपािलकाको उ� भनाइ िनराधार भ�न 
सिकने अव�था दिेखएन । �यसपिछ िमित २०६९।४।१ 
को िकशोर राईको संयोजक�वमा गिठत सिमितको 
�ितवेदनसमेतले सोही आ.व. २०६९ देिख लाग ु ह�ने 
गरी मा� पनुः मू�याङ्िकत दररटेबमोिजम स�पि� कर 
लगाउन िसफा�रस गरकेो देिखयो । उ� �ितवेदन लाग ु
गन� �ममा िमित २०६९।४।११ देिख ०६९।४।१९ 
स�म जनमत सङ्कलन गन� िनण�य भएको देिख�छ । 
�थानीय �वाय� शासन ऐनले एक�कृत स�पि� कर 
लगाउने र सोको �योजनाथ� स�पि� आविधक �पमा 
मू�याङ्कन गनु�पन� नगरपािलकाको काम कत��य ह�ने 
भनी तोिकएको देिखदँा ��यथ� िकशोर राईले पेस गरकेो 
उ� �ितवेदनका स�ब�धमा िमित २०६९।४।११ देिख 
०६९।४।१९ स�म नगरवासीको जनमत िलने धरान 
नगरपािलकाबाट िनण�य भएकोमा उ� जनमत िलने काय� 
आफँैमा िनण�य नभई आम नगरवासीको मनोभावना ब�ुने 
�ि�यास�म भएको ह�दँा यसबाट िनवेदकको कानूनी 
हकमा आघात परेको भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, िनवेदकह�समेतका धरान 
नगरवासीलाई नगरपािलकाले िमित २०६९।४।२६ 
मा एक�कृत स�पि� कर लगाउनका लािग पेस भएको 
�ितवेदन एवं िमिसल संल�न कागजातसमेतबाट 
िनवेदकसमेतका करदाताको स�पि�को मू�याङ्कनका 
आधार सडक माग�लाई िलई करको दररटे िनधा�रण 
गरकेो देिख�छ । �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम १४४ को उपिनयम (९) अनसुार 
कुनै करदाताको स�पि� मू�याङ्कन ह�दँा िनजको िच� 
नबझेुको भएमा िनजले िदएको िनवेदनको आधारमा 
स�पि�को मू�याङ्कन गरी कर िनधा�रण गनु�पन� देिखदँा 
नगरपािलकाले िनधा�रण गरकेो एक�कृत स�पि�को 
मू�यमा िच� नब�ुने �यि�ले पनुः मू�याङ्कनका 
लािग िनवेदन िदन स�ने नै भएकाले िवप�ी धरान 
नगरपािलकाले िनधा�रण गरकेो एक�कृत स�पि�को 
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मू�यमा िच� नबझुाएका यी  िनवेदकसमेतले िनवेदन 
गन� आएमा कर िनधा�रणका िस�ा�त िवचार गरी �यसरी 
पन� आएको िनवेदनको औिच�यिभ� �वेश गरी एक�कृत 
स�पि�को मू�यमा पनुः मू�याङ्कन गनु�  भनी िवप�ी 
धरान नगरपािलकाका नाममा परमादेशको आदशे 
जारी ह�ने ठहराएको स�ु फैसलालाई अ�यथा भ�न 
सिकने देिखएन । �यसैगरी कर िनधा�रणका स�ब�धमा 
िमित २०६९।४।११ देिख २०६९।४।१९ स�म धरान 
नगरपािलकाले स�चालन गरकेो जनमत सङ्कलन गन� 
काय� आफँैमा िनण�य नभई िनण�यको �ि�यास�म भएको 
दिेखदँा �यसतफ�  उ��ेषणको आदेश जारी ग�ररहन ु
नपन� भ�ने पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला 
िमलेकै देिखदँा उ� फैसला खारजे गरी िनवेदन माग 
दाबीबमोिजम उ��ेषण परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकर एवं पनुरावेदकतफ� का िव�ान् 
कानून �यवसायीले गनु�भएको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

अत: िमिसल संल�न आधार, �माणको 
िववेचना गरी स�ु पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७०।१।९ मा भएको फैसला  िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडु / िहरा डंगोल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-CR-०५९८, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. खेमराज कैनीसमेत

िव�िव�ालयलाई �याबस�ब�धी साम�ी 
उपल�ध गराउने स�झौताबमोिजमको काय�का स�ब�धमा 
आव�यक छानिबन गन� गिठत सिमितको �ितवेदनले 
�ा� भएका साम�ी उपल�ध भएको भए पिन उिचत 
�यव�थापन नभएको, �टोरमा आ�दानी नबािँधएको र 
स�झौता अविधिभ� काय� स�प�न नभए पिन भ�ुानी 

िदएको भ�नेस�मको त�य ��ततु गरकेो दिेख�छ । 
अिभयोजन प�बाट स�झौताबमोिजम काय� नगरी 
िव�विव�ालयलाई हािन नो�सानी प�ुयाएको भनी आरोप 
लगाए पिन �ितवादीह� को कसले कित रकम िलन ुिदन ु
गरी ��ाचार गरकेो भ�ने कुरा अनसु�धानबाट खलेुको 
छैन । �टोरमा आ�दानी नबाधेँको दिेखए पिन �ा� भएका 
सामानभ�दा बढी मू�य बराबरको रकम भ�ुानी गएको 
भ�ने पिन खलेुको पाइदँैन । ��ततु िवषयव�त ु�यापा�रक 
�कृितको भएको र स�झौतामा उ�लेख भएबमोिजम दवैु 
प�बाट आ-आ�नो भूिमका र िज�मेवारी समयमा नै 
पूरा गनु�पन� कत��य दवैु प�मा ह�नपुन�स�मको अव�था 
देिखने । 

जनआ�दोलनका कारण नेपालमा िसिज�त 
असामा�य प�रि�थितले गदा� साम�ी �यव�थापन र 
भ�ुानी �णालीमा असहज प�रि�थित रहेको भ�ने 
िमिसलबाट देिखएको छ । जनआ�दोलनको �ममा 
पूवा��चल िव�विव�ालयमा सो िव�विव�ालयका उ�च 
पद�थ पदािधकारीले काय� स�चालन गन�मा �ितकूल 
ि�थित रहेको भ�ने कुरा त�कालीन उपकुलपितको 
काया�लयले गहृ म��ालयलाई लेखेको िमित 
२०६३।४।१ को प�को बेहोराबाट ��ट देिख�छ । सो 
प�मा पदीय मया�दा र नाग�रक सरु�ाको उ�लेख गरी 
“सीिमत �यि�ह��ारा काय�क�मा लगाइएको ताला 
खोली काम गन� अनकूुल वातावरण िसज�ना गनु�का 
साथै राजीनामा िदन ुपन� औिच�य नदखेेको, मया�िदत र 
मानवअिधकारसङ्गत नभएको, िव�विव�ालय ज�तो 
ग�रमामय सं�थाको गणुा�मक िवकासमा यस �कारको 
तालाब�दी गन� गराउने र राजीनामा मा�दा िदने �ि�याबाट 
भिव�यमा सं�थालाई नो�सान प�ुन स�ने र नकारा�मक 
�भाव पन� ह�दँा िवसङ्गितलाई रो�नेतफ�  �यानाकष�ण 
गराएको” भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा िव�विव�ालयमा 
त�कालीन समयमा काय�वातावरणको स�दभ�मा असहज 
प�रि�थित खडा भएको त�य पिु� भएको देिखने । 

पूवा��चल िव�विव�ालयले मेिडकल कलेज 
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स�चालन गन�को लािग आव�यक पन� �याबका साम�ी 
र फिन�चरसमेत उपल�ध गन� भएको स�झौताबमोिजम 
काय� स�पादन गन� �ममा िव�विव�ालयका पदािधकारी 
प�रवत�न भइरहेको देिखएको, जनआ�दोलनसमेतका 
कारण उ�प�न असहज प�रि�थितले गदा� �ा� भएका 
सामानको समयमा नै जडान काय� ह�न नसकेको र 
भ�ुानी �ि�यामा समेत िवचलन आएको देिख�छ । 
अि�तम िबल �ा� नभएको कारणले �टोरमा आ�दानी 
बा�ँन नसिकएको भ�ने स�बि�धत कम�चारीको �ितवेदन 
र बयानबाट देिखएको अव�था छ । साम�ी आ�दानी 
नबािँधएको भए पिन उपकरण �ा� भई मौ�दात रहेको 
र �ा� भएका साम�ीको मू�यभ�दा बढी रकम भ�ुानी 
गएको भ�ने अव�था देिखदँनै । �ितवादीह�ले आफूलाई 
फाइदा प�ुने िहसाबले बदिनयतका साथ क�पनीलाई 
भ�ुानी िदएको वा स�लायस� क�पनीबाट रकम िलन ु
िदन ुगरी खाएको भ�ने पिन िमिसलबाट देिखन नआउने । 

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट 
स�लायस� क�पनीले बाकँ� सामान उपल�ध गराई 
स�झौताबमोिजमको काय� गन� म�जरुी गरकेो, �ा� 
सामानको मू�यभ�दा बढी रकम भ�ुानी िदएको 
नदिेखएको र त�कालीन असामा�य प�रि�थितको कारण 
साम�ीह�को �यव�थापनमा सामा�य असहजतास�म 
दिेखएकोमा �ितवादीह�ले यो यित रकम िलए खाएको 
भ�ने पिु� नभएको अव�थासमेतलाई िवचार गरी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७४।३।१८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २२ गते रोज ४ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-WO-०७६६, उ��ेषण, डा.पुनम 
यादवसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 

काया�लयसमेत
िनवेदकह�ले िमित २०७४।११।१३ को 

ि�भवुन िव�िव�ालय, िचिक�साशा� अ�ययन 
स�ंथान, िडनको काया�लयबाट �कािशत सूचनाबमोिजम 
शैि�क वष� २०७४।०७५ को �नातको�र तहको �वेश 
परी�ामा सहभागी भई सो �वेश परी�ा उ�ीण� गरकेो 
अि�ल २०१८ मा �कािशत नितजाबाट देिखएको 
र �वेश परी�ाप�ात् तोिकएका सबै �ि�या पूरा 
गरी भना�को लािग ला�ने द�तरुसमेत दािखल गरकेो 
पिन दिेखएको छ । सरकारी िश�ण सं�थाह�मा 
िचिक�साशा� छा�विृ� छनौट तथा छा�विृ� �ा� 
िवशेष� िचिक�सक प�रचालन काय�िविध, २०७२ को 
दफा २ मा सरकारी सेवाका िचिक�सकको प�रभाषामा 
सरकारी सेवाका िचिक�सकह�मा �हरी सेवामा काय�रत 
रहेका िचिक�सकलाई छु�ै वग�करण गरकेो नदिेखने ।

�वा��य तथा जनसङ्�या म��ालयले 
च.नं. २/१७९, िमित २०७२।६।५ र २०७२।६।२१ 
को प� सङ्�या २/२३१ को ि�भवुन िव�िव�ालय 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान महाराजग�ज, 
काठमाड�समेतलाई िनण�य काया��वयन गन� स�ब�धमा 
लेखेको प�मा उ� काय�िविधको दफा २३ अ�तग�त 
नेपाल सरकारको िमित २०७२।६।१ मा भएको 
िनण�यबाट नेपाल �हरी, सश� �हरी बलमा काय�रत 
िचिक�सकलाई “ग” वग�मा वग�करण गरकेो र सोही 
आधारमा िचिक�साशा� अ�ययन स�ंथान, िडनको 
काया�लयको च.नं. २९४/०७४/०७५ को �या�पस 
�मखु महाराजग�ज िचिक�साशा� �या�पसलाई 
लेखेको िमित २०७५।१।१२ को प�बाट िमित 
२०७५।०१।०९ मा भएको काउि�सिलङबाट िवषय 
छनौट गरकेा यी िनवेिदकाह�समेतको नितजा र� गन� 
िनण�य भएको भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ । उ� प�ह� 
उि�लिखत काय�िविध, २०७२ को उ�े�यअन�ुप 
नभएको र िनवेिदकाह�ले �वेश परी�ाको स�पूण� 
पूवा�धार पूरा गरी िनवेिदकाह�म�येका डा. पनुम यादवले 
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भना� श�ुकसमेत बझुाइसकेको दिेखदँा िनजह�लाई 
अ�ययन गन� अिधकारबाट वि�चत ग�रदँा िनजह�को 
मौिलक अिधकारमा नै ग�भीर असर पन� देिखने ।

िवप�ी नं. ३ ले िमित २०७४।११।३ मा 
�कािशत गरकेो सूचनामा सरकारी िचिक�सकको 
कुनै वग�करण नग�रएको, Merit List को आधारमा 
भना� िलइने भनी उ�लेख भएको, सोहीअनसुार 
िनवेिदकाह� छनौट भई यो�यता �ममा िनजह�को 
नाम रही िवषय छनौटसमेत भई Open House 
Counseling मा समावेश गराई िनवेिदकाह�लाई भना� 
ह�न आउन ुभ�ने सूचना �ेिषत भई िनवेिदकाह�म�येका 
डा. पनुम यादवले भना�बापत रकमसमेत ज�मा 
ग�रसकेको अव�थामा िनजह�लाई जानकारी नगराई 
िवप�ी िडन काया�लय�ारा जारी प� कानूनस�मत 
दिेखएन । िचिक�सक प�रचालन काय�िविधको 
�यव�थालाई नै अ�यथा ह�ने गरी भएको िमित २०७२।६।१ 
को िनण�य र सो िनण�यको आधारमा भएको प�ाचार र 
त�स�ब�धका िनण�यका आधारमा िनवेिदकाह�लाई 
सनुवुाइको मौकासमेत निदई िनजह�को नितजा र� 
गरी भना� निलने भनी मौिखक जानकारी गराउने काय� 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त �ितकूल रहेको देिखने ।

िमित २०७२।६।१ को म��ी �तरको िनण�य 
नेपाल सरकारले बनाएको सरकारी िश�ण सं�थाह�मा 
िचिक�सा शा� छा�विृ� छनौट तथा छा�विृ� �ा� 
िवशेष� िचिक�सक प�रचालन काय�िविध, २०७२ 
िवपरीत भएकोमा कुनै ि�िवधा रहेन । मि��प�रषदले् 
बनाएको काय�िविधिवपरीत गई वग�करण गन� अिधकार 
म��ीलाई रहेको दिेखदँैन । मि��प�रषदले् बनाएको 
काय�िविधभ�दा बािहर गई आ�नो एकल िहसाबले 
म��ी ए�लैले वग�करण गन� पाउने ह�दँैन, िनद�शनस�म 
िदन स�ने ह��छ । काय�िविधमा संशोधन गन� हो भने 
मि��प�रषदले् नै गनु�पछ�  । िनद�शन िदने र काय�िविधमा 
वग�करण गन� भ�ने कुरा अलगअलग िवषय भएको ह�दँा 
काय�िविधिवपरीत ग�रएको �वा��य तथा जनसङ्�या 

म��ालयको िमित ०७२।६।०१ को िनण�य र सो 
िनण�यको आधारमा �ेिषत भएको िमित ०७२।६।५ को 
प� र सो आधारमा िवप�ी िचिक�सा शा� अ�ययन 
स�ंथान िडनको काया�लय�ारा िमित ०७५।१।१२ मा 
भएको प�ाचारको आधारमा िनवेिदकाह�को नितजा र� 
गन�लगायतका काम कारबाही र त�स�ब� िनण�यसमेत 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । यस अदालतबाट 
िमित ०७५।१।२० मा अ�त�रम आदेश जारी ह�नअुगािड 
नै िनवेिदकाह� भना� भई पढाइ जारी रहेको भ�ने िवप�ी 
ि�भवुन िव�िव�ालय, िचिक�साशा� अ�ययन स�ंथान 
एवं िडन काया�लयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफबाट 
देिखदँा परमादेश जारी गनु�पन� नदिेखने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७२-CR-१२१६, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. कण�बहादुर था�समेत

��ततु म�ुामा वादी प�ले मतृकलाई 
�ितवादीह�ले मानु�पन� कारण, अव�था र मनसाय 
के िथयो ? भ�ने कहीकँतै खलुाउन सकेको 
देिखएन । मतृकको म�ृय ु बढी र�सी सेवनको कारण 
म�ृय ु भएको ह�नपुछ�  भनी �ितवादीह�ले बयान गरकेो 
र �ितवादीह�का सा�ी तथा मतृकको पो�टमाट�म 
गन� डा�टरको बकप� र मतृकको िभषेरा परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट सोही बेहोरालाइ� समथ�न भएको 
देिख�छ । मतृकको म�ृय ुबढी र�सी सेवनबाट ह�न गएको 
पिु�ट भएको देिखदँा यी �ितवादीह� कण�बहादरु था� र 
रामच�दर पासीलाई कत��य �यान ज�तो गहन फौजदारी 
अपराधमा सजाय गनु�  �यायसङ्गत नह�ने । 

अका� �ितवादी िशवकुमार शमा�ले मौकामा 
अिधकार�ा�त अिधकारी र अदालतसम� बयान गदा� 
मतृकको म�ृय ुभएको भोिलप�ट मा� स-िमलमा जादँा 
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मतृकको लास मकैबारीमा दखेी �हरीलाई खबर गरकेो 
हो । मतृक कैलाश कलवारको म�ृय ु के कसरी भयो 
सो स�ब�धमा मलाइ� केही थाहा छैन । सो घटनामा 
मेरो कुनै संल�नता छैन भनी कसरुमा इ�कार गरकेो 
दिेखयो । आ�ना पित कैलाश कलवार घर नआएकोले 
िनज �ितवादी िशवकुमार शमा�सगँ जाहेरवालीले 
सोधपछु गदा� वा�ता नगरकेो र िमलिभ� �वेश गन�समेत 
निदएको अव�थामा पितलाइ� खो�दै जादँा मकैबारीमा 
लास फेला पारकेो कारण िनज �ितवादीसमेतउपर 
शंका गरकेोस�म पाइ�छ । िनज �ितवादी िशवकुमार 
शमा� घटना घट्दा नभएको भनी �ितवादी कण�बहादरु 
था�ले अदालतमा बयान गदा� लेखाएको देिख�छ । 
अ�य �ितवादीह� कण�बहादरु था�, रामच�दर पासी र 
मतृक सगैँ बसी र�सी खाएको र यी �ितवादी िशवकुमार 
शमा� सो समयमा मतृक एवम् अ�य �ितवादीह�सगँ रहे 
भएको िमिसल संल�न �माणबाट देिखदँैन । �यसकारण 
उ� कसरुमा यी �ितवादी िशवकुमार शमा�को कुनै सलं�न 
रहेको नदिेखने ।

�ितवादीह� र मतृकिबच कुनै �रसइवी झै-
झगडा भएको र र�सी खादँाको अव�थामा पिन कुनै 
िववाद भएको अव�था पिन िमिसल संल�न �माणबाट 
दिेखदँैन । जाहेरवाली मतृकक� �ीमतीले पिन सो कुरा 
आ�नो जाहेरी र बकप�मा कहीकँतै लेखाउन सकेको 
पाइदँैन । �ितवादीह� कण�बहादरु था� र रामच�दर 
पासीले मौकामा र अदालतमा बयान गदा� मतृकलाइ� 
कत��य गरी मारकेो कुरामा इ�कार रहेको, पो�टमाट�  �रपोट� , 
िचिक�सकको बकप�, मतृकको िभषेरा प�र�ण �ितवेदन 
र अका� �ितवादी िशवकुमार शमा�को इ�कारी बयान एवम् 
िनजको हकमा जाहेरीमा िकटानी पोल नगरकेो ि�थित 
रहेको देिखदँा िनज �ितवादीह� कण�बहादरु था� र 
रामच�दर पासीलाइ� जनही सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी भएको स�ु फैसला उ�टी भइ� अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ ह�ने र अका� �ितवादी िशवकुमार 
शमा�लाइ� स�ु अदालतले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 

िदने गरी भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७२/४/१९ मा भएको फैसला 
मनािसब नै देिखने । 

अत: जाहेरी र जाहेरवालीको बकप�, 
�ितवादीह�को मौका र अदालतसम� गरकेो बयान, 
�ितवादीह�का सा�ीको बकप�, पो�टमाट�म �रपोट� , 
िचिक�सकको बकप� र मतृकको िभषेरा परी�ण 
�ितवेदन, वारदातको �कृित र प�रि�थितज�य अ�य 
�माणबाट यी �ितवादीह�ले मतृक कैलाश कलवारलाइ� 
कत��य गरी मारकेो कुरा �मािणत ह�न सकेको िमिसल 
�माणबाट नदेिखदँा िनज �ितवादीह� कण�बहादरु था� 
र रामच�दर पासीलाई स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं.बमोिजम जनही सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने गरी िमित २०७१।७।२७ मा भएको स�ु 
फैसला उ�टी भइ� �ितवादी कण�बहादरु था� र रामच�दर 
पासीलाइ�  अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने र अका� 
�ितवादी िशवकुमार शमा�लाई स�ु अदालतबाट सफाइ 
ह�ने गरी भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७२।४।१९ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु ७ गते रोज ३ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७३-CR-१४३३, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, राह�ल भ�ने रािजवकुमार ठाकुर िव. नेपाल 
सरकार

अिभयोग दाबीको घटनामा �ितवादीको 
सलं�नता रहेको छैन भ�ने कुराको पिु�ट गन� �माण 
िनज �ितवादी प�ले नै ��ततु गनु�पन� ह��छ । सो 
�माण �ितवादी प�बाट पेस दािखल ह�न सकेको 
िमिसलबाट देिखदँैन । िनज �ितवादीले कसरुमा सािबत 



17

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, मङ्िसर - १

भइ� मौकामा बयान र अदालतमा आइ� बयान गदा�समेत 
मौकाको सािबतीलाइ� अ�यथा भनी ख�डन गन� सकेको 
दिेखदँैन । �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो र 
सो जाहेरीलाइ� समथ�न गद� पीिडत जाहेरवालीह�ले 
मौकामा गरकेो बयान अदालतबाट �मािणत भएको र 
बिुझएका मािनसले गरकेो बकप�समेतबाट अिभयोग 
मागदाबीलाइ�  पिु�ट गरकेो दिेखदँा िनज �ितवादीले 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु गरकेो देिखयो । 
यसरी �ितवादीको कसरुमा संल�न रहेको �प�ट �पमा 
दिेखरहेको अव�थामा उ� कसरुमा संल�नता छैन स�ु 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िनज �ितवादी राह�ल भ�ने रािजवकुमार 
ठाकुरले जाहेरवालीह�लाई ललाई फकाई झ�ुयानमा 
पारी भारतको िद�लीस�म प�ुयाइ� िधर�े� पा�डेमाफ� त 
�ित�यि� भा.�.४००००।- मा िब�� गन� भनी महो�री 
इटहवा� गा.िव.स. अ�तग�तको गाउबँाट जनकपरु ह�दैँ 
काठमाड�मा लगी गौशाला ि�थत जनकपरु गे�टहाउसमा 
राखेको भ�ने िकटानी जाहेरी परकेो छ । सो जाहेरीलाइ� 
समथ�न गद� पीिडत जाहेरवालीह�ले मौकामा गरकेो 
बयान अदालतबाट �मािणत भएको, िनज �ितवादीले 
मौकामा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� कसरुमा सािबत 
रही गरकेो बयान र बिुझएका मािनसले �ितवादीको 
मौकाको सािबती बयान एवम् जाहेरीलाइ�  समथ�न गद� 
अदालतमा आइ� गरकेो बकप�समेतबाट िनज �ितवादीले 
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु�ट 
भएको देिखदँा िनज �ितवादी राह�ल भ�ने रािजवकुमार 
ठाकुरलाइ� १० (दश) वष� कैद र �.५०,०००।- (पचास 
हजार) ज�रवाना ह�ने तथा पीिडत जाहेरवालीह�लाइ� 
�ित�यि� �ितवादीबाट �.२५,०००।- (पि�चस हजार) 
का दरले �ितपूित�समेत िदलाई भराइिदने ठहर गरी 
स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१।३ मा 
भएको फैसलालाइ� सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७३।०३।२९ मा भएको फैसला 

मनािसब नै देिखने ।
तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 

िनज �ितवादी राह�ल भ�ने रािजवकुमार ठाकुरले 
भारतको िद�लीस�म प�ुयाइ� िधर�े� पा�डेमाफ� त 
�ित�यि� भा.�.४००००।- का दरले िब�� गन� 
उ�े�यले पीिडत जाहेरवालीह�लाइ� गाउबँाट जनकपरु 
ह�दँै काठमाड�मा �याइ�  गौशाला ि�थत जनकपरु 
गे�टहाउसमा राखेको त�य िकटानी जाहेरी एवम् पीिडत 
जाहेरवालीह�ले मौकामा गरकेो बयान अदालतबाट 
�मािणत भएको अव�था, �ितवादीको मौकाको सािबती 
बयान र बिुझएका मािनसले अदालतमा आइ� गरकेो 
बकप�समेतबाट पिु�ट भइरहेको देिखदँा िनज �ितवादी 
राह�ल भ�ने रािजवकुमार ठाकुरलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ र ४(२) को (ख) अनसुारको कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १५(१) को (ङ) को (२) बमोिजम १० (दश) वष� 
कैद र �.५०,०००।– (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने र 
पीिडत जाहेरवालीह�लाई �ित�यि� िनज �ितवादीबाट 
ऐ.ऐनको दफा १७(१) बमोिजम �.२५,०००।- (पि�चस 
हजार) का दरले �ितपूित�समेत िदलाई भराइिदने ठहर ह�ने 
गरी स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१।३ 
मा भएको फैसलालाइ�  सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७३।०३।२९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु ०७ गते रोज ३ शभुम् ।

१६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०५४८, जबरज�ती 
करणी, खड्गबहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार

�ितवादी खड्गबहादरु सनुारले मौकामा 
बयान गदा� पीिडत “�यठुान एल” लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो �वीकार गरी “�यठुान के” लाई �यासस�म गर े
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पिन करणी नगरकेो भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ । 
पनुरावेदनप�मा समेत सामूिहक �पमा करणी गरकेो 
ठहर गरी थप सजाय गरकेो िमलेको छैन भ�ने म�ुय 
िजिकर िलएको देिख�छ । वारदातको �कृित हेदा� , 
दईुजना �ितवादी सगँसगैँ रहेको, पीिडत पिन दईु जना 
रहेको अव�था छ । �ितवादी खड्गबहादरु सनुारले 
मौकाको बयानमा पीिडत “�यठुान के” लाई आ�नै साम ु
�ितवादी सवुासले करणी गरकेो भनी उ�लेख गरकेा 
छन् । पीिडतले सवुास र यी पनुरावेदक �ितवादी सगँै 
रहेको, सवुासले र�सी र क�डम िलन खड्गबहादरुलाई 
पठाएको र दवैु जनाले करणी गरकेो, पिछ गोठमा 
लगेपिछ पिन सवुासले दईुपटक र खड्गबहादरुले 
एकपटक पनुः करणी गरकेो भनी आ�नो जाहरीलाई 
पिु� ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई बकप� ग�रिदएको 
दिेख�छ । पीिडतले �ितवादीलाई अनाव�यक 
फसाउनपुन� कुनै �रसइवी र कारण दिेखदँैन । दवैुजना 
�ितवादीको संल�नतामा वारदात घटेको भ�ने कुरा 
िमिसल संल�न िसलिसलेवार �माणबाट दिेख�छ । 
�ितवादी सामूिहक �पमा करणी गरकेो भ�नेमा इ�कार 
रहे पिन वारदातमा आ�नो उपि�थित र सलं�नतालाई 
�वीकार गरकेा र घटना�म हेदा� , दवैु जनाको वारदात 
घटेको पिु� ह��छ । पीिडत १४ वष�क� नाबािलका 
रहेको ह�दँा करणी जनु �पमा भएको भए पिन सहमित 
वा असहमित के हो भ�नेतफ�  िवचार गनु�पन� अव�था नै 
दिेखदँैन । नाबािलकाउपर दईुजना �ितवादीको साथ 
सहयोग र संल�नतामा जबरज�ती करणीको वारदात 
भएको पिु� भएको देिखने ।

�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर हेदा� , पीिडतको 
भनाइलाई हेदा�  पिन पिहले एउटाले करणी गरकेो भिनएको 
र �यसपिछ अक�ले करणी गरकेो भिनएको छ । यसबाट 
नै सामूिहक करणी नभएको �प� ह��छ भ�ने उ�लेख 
भएको देिखयो । पनुरावेदन िजिकर हेदा� दवैु �ितवादीले 
एकै पटक करणी गरकेो अव�था भएमा मा� सामूिहक 

जबरज�ती करणी ह�ने भ�ने तक� लाई कुनै कानूनी तक�  
मा�न िम�दनै । सो हा�या�पद हो जसलाई �वीकार गन� 
सिकँदैन । दईुजना िमली अवोध बािलकामािथ ग�रएको 
सामूिहक जबरज�ती कसरुबाट बा�ँन िलइएका य�ता 
तक� को कुनै �योजन नै नदेिखने । 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ 
(३) मा “चौध वष� वा सोभ�दा बढी सो� वष�भ�दा कम 
उमेरक� बािलका भए ६ वष�देिख दश वष�स�म” कैद सजाय 
ह�ने �यव�था रहेको र ऐ. ३क मा “कसैले गभ�वती, अश�, 
अपाङ्गता भएका वा होस ठेगानमा नरहेका वा आ�नो 
सरं�ण वा हेरिवचारमा रहेका मिहलालाई जबरज�ती 
करणी गरेमा वा जनुसकैु उमेरका मिहलाउपर सामूिहक 
�पमा जबरज�ती करणी गरमेा यस महलमा लेिखएको 
सजायमा थप पाचँ वष� कैद गनु�पछ� ” भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । नाबािलकाउपर ह�ने जबरज�ती करणीको 
अपराध आफँैमा अ�य�त घिृणत काय� हो । यसको 
अनसु�धान अ�य�त सझुबझु र ग�भीरतापूव�क ह�न 
ज�री ह��छ । वारदातको ग�भीरतालाई यिकन गन� घटना 
भएको �थान, समय, ब�तीको अव�थासमेत िवचार 
गनु�पन� ह��छ । ��ततु वारदात एका�त जगंलको िबचमा 
र एका�त गोठमा भएको देिख�छ । �ितवादी दईु जनाकै 
सलं�नतामा वारदात घटेको देिखएको र �ितवादीको 
आंिशक सािबतीले वारदातलाई ग�भीर र सामूिहक 
�पमा घटेको पिु� ग�ररहेको अव�था ह�दँा ��ततु 
वारदात मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(३) नं. र ३क नं. बमोिजमको भएको पिु� ह�न आउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादीह� 
दवैु जनाको संल�नतामा वारदात घटेको दिेखदँा �ितवादी 
खड्गबहादरु सनुारलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ६ वष� कैद र ऐ. 
३क नं. बमोिजम थप ५ वष� कैद गरी ज�मा ११ (एघार) 
वष� कैद ह�ने ठह�याई भएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको 
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िमित २०७२।१।२ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २१ गते रोज ३ शभुम् ।

१७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१४९६, जबरज�ती 
करणी, तेजबहादुर िव� िव. नेपाल सरकार 

पीिडतसगँै गएक� सिुम�ा िव�ले पीिडत 
िच�याएको आवाज सनुी वारदात �थल प�ुदा पीिडतको 
स�ुवाल र �ितवादीको पाइ�ट खोिलएको अव�थामा 
पीिडतमािथ �ितवादी चढेको देखी आ�नो आमा 
िहरा िव�लाई खबर गरकेो ह� ँ भनी मौकाको कागजमा 
खलुाएको र िनज सिुम�ा िव�लगायत त�प�चात् वारदात 
�थल पगेुका िहरा िव�, भगवती िघिमर,े रामबहादरु 
खातीसमेतले घटनालाई पिु� ह�ने गरी अदालतमा 
उपि�थत भई बकप�समेत ग�रिदएको दिेख�छ । 
�ितवादीले �रसइवीको कारण मलाई फसाउन आरोप 
लगाएको भने पिन �यसको यिु�य�ु कारण र आधार 
िमिसलबाट देिखन आउदँैन । मौकाको िकटानी जाहेरी 
वारदातको त�कालै ��य�दश�ले ग�रिदएको कागज 
र अदालतमा भएको बकप�समेतबाट वारदात पिु� 
भइरहेको अव�थामा �ितवादीको इ�कारी बयान नै 
िनद�िषताको आधार ह�न स�ने नदेिखने । 

पीिडतको शारी�रक परी�णबाट पीिडतको 
हाइमन �याितएको, करणीका सङ्केतह� शरीर तथा 
ग�ुताङ्गमा दिेखएको र वारदातको ��य�दश� र त�कालै 
उ�ार गन� �यि�ले अदालतमा बकप�समेत ग�रिदएको 
अव�थामा स�ुत मनि�थितसमेत रहेक� नाबािलकाउपर 
�ूर �पमा भएको घटनाको िच�ण गरी पीिडत �वयंले 
घटना िववरण खलुाई कागज गरी अदालतमा समेत 
बकप� ग�रिदएको र अ�य �वत�� �माणबाट पीिडतको 
सो भनाइ पिु� भइरहेको अव�थामा यी �ितवादी िनद�ष 

रहेको भनी मा�न िम�ने देिखएन । घटना िववरण कागज 
गन� मािनसह�ले िनज पीिडत स�ुत मनि�थितक� लाठे�ी 
भनी खलुाइिदएको र सो अव�थाले अपाङ्गतालाई 
िच�ाउने गरी अपाङ्गता संर�ण तथा क�याण ऐन, 
२०३९ को दफाको २ प�रभािषत गरकेो देिखदँा िनज 
�ितवादीलाई थप सजाय गन� गरी भएको फैसलासमेत 
अ�यथा दिेखन नआउने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट स�ुत 
मनि�थितक� १५ वष� ५ मिहनाक� पीिडत बािलका 
प�रवित�त नाम “क�चनपरु B” लाई �ितवादी तेजबहादरु 
िव�ले जबरज�ती करणी गरकेो ठहर गरी िनजलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. 
बमोिजम ६ वष� कैद र ऐ. ३क नं. बमोिजम थप ५ वष� 
कैद ह�ने र पीिडतलाई ऐ. १० नं. बमोिजम �. ५० हजार 
�ितपूित� भराइिदने गरी स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित 
२०७३।८।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २१ गते रोज ३ शभुम् ।

१८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०७२५, लागु औषध 
�ाउन सुगर, नेपाल सरकार िव. रिवन राणासमेत

��ततु म�ुामा �ितवादी रिवन राणाको 
हकमा स�ु अदालतबाट बरामद भएको लाग ुऔषधको 
�कृितअनसुार लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा १४ (१) (छ) अनसुार ५ वष� कैद र २० हजार 
ज�रवाना भएको र दफा १४ (१) (झ) अनसुार थप २ 
वष� ६ मिहना कैद र �. १,२५,०००।– ज�रवाना ह�ने 
ठहरकेोमा मलुकु� ऐन अ.ब. ४१ नं. अनसुार सबैभ�दा 
ठुलो कैदको हद ५ वष�मा नना�ने गरी कैद ठे�नपुन� 
अव�था देिखन आएकोले स�ु अदालतको फैसलाको 
तपिसल ख�डमा सो बेहोरा उ�लेख नभएको हदस�म 
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उ�टी ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला कानूनस�मत नै दिेखने ।

�ितवादीह� सिुदप ग�ुङ र िकशोर ग�ुङले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबती बयान गर ेतापिन 
अदालतमा आई बयान गदा� केबल सेवन मा� गन� गरकेो 
बेचिबखन गन� काय�मा संल�न नरहेको बयान गरकेोबाट 
िनजह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजमकै सजाय ह�नपुन� 
भ�ने अव�था रहेन । िनज सह�ितवादीह� िव�� 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयानबाहेक 
अ� कुनै ठोस �माण वादी प�ले पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार 
वादी प�मा ह��छ । केवल अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयानलाई मा� आधार मानी कुनै �यि�लाई लाग ु
औषध बेचिबखन गन� ज�तो ग�भीर अपराधको भागीदार 
मा�न िम�दनै जबस�म उ� बयान अ�य �वत�� 
�माणबाट पिु� ह�दँैन । िनज �ितवादीह�को साथबाट 
कुनै िकिसमको लाग ुऔषध बरामद गन� सकेको अव�था 
दिेखदँैन । यसरी कुनै ठोस आधारभूत �माणको अभावमा 
कसैलाई �याकेटमा नाम लेखेको भ�ने आधारमा मा�ै 
उ� �यि�ले लाग ुऔषध िब�� िवतरण गन� रहेछ भनी 
अनमुान गन� िम�ने अव�था कानूनले प�रक�पना गरकेो 
ह�दँैन । अतः सह�ितवादीह� �वयम् ले अदालतमा 
आई आफूह�ले लाग ुऔषध सेवन गन� गरकेो �वीकार 
गरकेो अव�था र नाम लेिखएको �याकेट भनेका सामान 
िनज �ितवादीह�को हातबाट बरामद ह�न नसकेको 
अव�थासमेतलाई आधार मानी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िनज सह�ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजमको सजाय गनु�  नपन� ठहर गरी भएको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

तसथ�, पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०६९।०८।१० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल पौष ४ गते रोज ३ शभुम् ।

१९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-११३१, लागु औषध 
(हेरोइन र चरशे), नेपाल सरकार िव. रामराज चौधरीसमेत

यसमा �ितवादीह�ले बरामदी लाग ु औषध 
सेवनस�म गरकेो र सेवन गन�का लािग राखेको भनी 
बयान गर े पिन ठुलो प�रमाणको अथा�त् १३ �ाम 
खैरो हेरोइन सेवन गन�का लािग राखेको भनी िव�ास 
गन� सिकने मनािसब आधार रहेन । �ितवादीह�ले 
अदालतसम� बरामदी लाग ुऔषध सेवन गन�का लािग 
ख�रद गरी िलएको भनी कसरुमा इ�कारी बयान गरकेो 
भए तापिन सो इ�कारी बयान शंकारिहत एवं व�तिुन� 
�माणबाट पिु� गराउन नसकेको अव�थामा केवल 
इ�कारी बयानका आधारमा मा� कसरुदार होइनन् भनी 
मा�न सिकने अव�था रहेन । सो ह�दँा यी �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ अ�तग�त िनषेिधत काय� गरकैे दिेखन 
आउने ।

�ितवादीह�बाट १३ �ाम खैरो हेरोइन र 
१.३६ �ाम चरशे बरामद भएको बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिखएको छ । �ितवादीह�लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) समेतको सजाय 
ह�न अिभयोग दाबी रहेको छ । ऐ.को१४(१)(छ(१) मा 
“अिफम कोका वा सोबाट बनेको लाग ुऔषधको सेवन र 
खेती गन� काय�बाहेक अ�य िनषेिधत काय� गन� �यि�लाई, 
पि�चस �ामस�मको कारोबार गन�लाई पाचँ वष�देिख दश 
वष�स�म कैद र पाचँ हजार �पैयादँेिख पि�चस हजार 
�पैयासँ�म ज�रवाना” गन� �यव�था गरकेो दिेख�छ । 
मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम �ितवादीह�ले अिफम 
कोका वा सोबाट बनेको लाग ुऔषधको सेवन र खेती 
गन� काय�बाहेक अ�य िनषेिधत १३ �ाम हेरोइनसमेतको 
कारोबार गरकेो पिु� ह�न आएकोले ऐ. को दफा १४(१)
(छ(१) बमोिजम सजाय ह�नपुन� देिखन आउने ।

�ितवादीह�ले लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
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२०३३ को ४ अ�तग�त िनषेिधत काय� गरकेो अव�थामा 
बरामद भएको लाग ुऔषधको मा�ा एवं प�रमाणसमेतका 
आधारमा ऐ.को दफा१४(१)(छ(१) बमोिजम सजाय 
गनु�पन�मा सो नगरी लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१) देहाय (झ) बमोिजम �ितवादीह�लाई 
जनही १ वष� कैद र दश हजार �पैया ँ ज�रवाना गन� 
गरकेो फैसला सो हदस�म िमलेको देिखन आएन । सो 
ह�दँा त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ु
औषधको मा�ा एवं प�रमाणसमेतका आधारमा लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम �ितवादीह�लाई जनही ५(पाचँ) वष� कैद 
र पाचँ हजार �पैया ँज�रवाना ह�ने देिखने ।

अतः उपयु�� त�य, आधार र कारणबाट 
�ितवादीह� रामराज चौधरी र सखु सागर गौरोलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को 
दहेाय (ङ) बमोिजम जनही १ वष� कैद र �.१००००।– 
ज�रवाना गन� गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर कायम ह�ने ठह�याई त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।१२।११ मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज 
�ितवादीह� रामराज चौधरी र सखु सागर गौरोलाई 
ऐ.को दफा १४ (१) (छ) (१) बमोिजम जनही ५(पाचँ) 
वष� कैद र �.५०००।– (पाचँ हजार) ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िच�तामणी शमा�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

२०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-०६८१, कत��य �यान, 
िदपु �जापित िव. नेपाल सरकार 

यस म�ुामा सा�ीका �पमा िलएका मौकामा 
कागज गन� अिनल ढकाल र डेिनप थपिलयाले अदालतमा 
आई बकप� नगरकेो अव�थामा िनजह�ले ग�रिदएको 

कागजलाई �माणमा िलई �ितवादी िदप ु �जापितलाई 
कसरुदार ठहर गन� कानूनत: निम�ने । 

�ितवादी िदप ु �जापितले अनसु�धान 
अिधकारीसम� सािबती बयान गर े तापिन अदालतमा 
आई बयान गदा� आफू िनद�ष रहेको भनी इ�कारी बयान 
गरकेो पाइ�छ । अदालतमा गरकेो इ�कारी बयानलाई 
बेवा�ता गरी केवल अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
बयानलाई मा� आधार मानी भएको फैसला �यायोिचत 
देिखदँैन । ने.का.प.२०७०, अङ्क १, िन.नं. ८९४४ 
मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा पिन �ितवादी 
िदप ु�जापितलाई कत��य �यान ज�तो ग�भीर �कृितको 
अपराधमा केवल अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो 
सािबती बयानलाई �माणमा िलई कसरुदार ठहर गरी 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको फैसला 
�यायस�मत देिखदँनै । यिद अनसु�धानका �ममा 
गरकेो बयान नै कसैलाई कसरुदार ठहर गन�लाई पया�� 
�माण ह�ने भए अदालतसम� बयान गराउन ुपन� र अ�य 
�माण ब�ुनपुन� नै िथएन । अदालतसम� गरकेो इ�कारी 
बयानलाई मह�वहीन मा�न �याियक िस�ा�तसमेतले 
िददँनै । �काश के.सी. लाई यी �ितवादीले कत��य 
गरी मानु�पन�स�मको �रसइवी नभएकोले िनजले सफाइ 
पाउनपुछ�  भनी �ितवादीका सा�ी खगे�� बोहोरा, 
�पा �जापित (�याली) समेतले अदालतसम� बकप� 
ग�रिदएको देिखने ।

यसरी, शव परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयकुो कारण 
गोली �हारको घाउबाट मा� नभई जोिखम हितयारले 
घाटँीमा पन� गएको घाउसमेतबाट भएको भ�ने उ�लेख 
ह�दँा लास �कृित र �ितवादीको सािबती मेल नखाएको 
र मौकामा कागज गन� राजाराम �े�ले मौकाको कागजमा 
आफूले नभनेको कुरा लेिखिदएको रहेछ भनी  बकप� 
गरकेो देिखदँा वारदातमा िदप ु�जापित रहेको पिु� ह�न 
सकेको देिखएन । �य�तै मौकामा सगँसाथ रहेको डेिनप 
र अिनलले वारदातमा िदप ु�जापितको सलं�नता देखाई 
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कागज गर े पिन अदालतमा उपि�थत भई उ� कागज 
बेहोरा �मािणत गन� नआएकाले मौकाको कथनलाई 
मा� �ितवादीका िव�� �माणमा िलन िम�ने नदेिखदँा 
�ितवादी िदप ु�जापितलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६८।२।१६ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� 
फैसला उ�टी भई �ितवादी िदप ु�जापितले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CR-०६७९, 

हातहितयार खरखजाना, िदप ु �जापित िव. 
नेपाल सरकार भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०३१९, जालसाजी, 
मनोज साह� िव. सिवनाकुमारी चौधरीसमेत

सगोलका अंिशयारह�िबच पैतकृ स�पि� 
घर�यवहार चलाउन िब�� गनु�पन� भए चलमा सबै 
र अचलमा आधीभ�दा बढी िब�� गनु�पदा� अ�य 
अंिशयारह�को सहमित िलनपुन� वा िलखतमा सा�ी 
रा�नपुन� कानूनी �यव�था रहेकोमा उपयु��बमोिजम 
राजीनामा गरी िलदँा िददँा यी िफरादीह�लाई 
राजीनामा िलखतमा सा�ी राखेको वा िनजह�को 
म�जरुी िलएको देिखएन । पनुरावेदकले यी िफरादीह� 
म�जरुी िलनपुन� उमेरिभ�का नभएको भनी िजिकर 
िलए पिन िफरादीह�म�येक� नरशेनी कुमारी चौधरी 
पिहलो िलखत ह�दँाकै बखत अिनवाय� म�जरुी िलनपुन� 
उमेरिभ�कै देिखएको छ । अचलमा आधास�म ज�गा 
िब�� गन� स�ने अिधकार अशंब�डाको १९(१) 
ले �दान गरे पिन सो घर �यवहार गन�को लािग 

ह�नपुछ�  । �ितवादीले के-क�तो घर�यवहार गन� ज�गा 
िब�� गरकेो हो सो खलुाउन नै नसकेको अव�थामा उमेर 
नपगेुको भनी िनजह�को हक नजाने । 

मादक पदाथ� सेवन गररे छोरा नपाएको िनह�मँा 
आमालाई कुटिपट गरकेो कारण आमाले पिन मानिसक 
स�तलुन गमुाएको र बाबसुमेतले मादक पदाथ� सेवन 
गरी, जवुा तास खेली आमालाई कुट्ने गरी असल 
अिभभावक�व पूरा नगरकेो भिनएको अव�थामा यी 
िफरादीह�को घरबासै उठाउने गरी, िफरादीह�समेत 
बिसरहेको घरज�गा स�पूण� नै राजीनामा पा�रत गरी 
िवप�ीह� िमली पिहलो िलखतबाट �मे�र मेहताले 
र दो�ो िलखतबाट मनोज साह�ले ज�गा िलने िदने 
गरकेो दिेखयो । मलुकु� ऐन,  िकत� कागजको ३ नं. 
मा भएको �यव�थािवपरीत सगोलका अंिशयारह� 
िनरशंी र बसोबासिवहीन ब�न स�ने जा�दाजा�दै ियनै 
पनुरावेदकसमेतले राजीनामा पा�रत ग�रिलदँा पिन यी 
वादीह�लाई कुनै जानकारी निदई थातबासै उठाउने गरी 
ज�गा राजीनामा ग�रिलएको काय�लाई असल िनयतले 
गरकेो काय� हो भनी मा�न िम�ने नदिेखदँा ��ततु म�ुामा 
यी पनुरावेदकसमेतका �ितवादीह�ले गरकेो काय� 
जालसाजीपूण� काय� नै हो भ�ने देिखने ।  

आ�नोसमेत अंश हकको ज�गा आफूह�लाई 
थाहै निदई हक ह�ता�तरण गरकेो काय� िमित 
२०६९।५।१० गते मालपोत काया�लयबाट न�कल 
सारी िलएपिछ थाहा जानकारी पाएका िफरादीह�ले 
िमित २०६९।५।१४ मा दायर गरकेो िफरादलाई 
हद�यादिवहीन भ�न निम�ने ।

अत:  उपयु�� िववेिचत त�य एवं �माणसमेतका 
आधारमा यी �ितवादीह�ले गरकेो काय� जालसाजीपूण� 
काय� हो भ�ने देिखएको अव�थामा िफराद दाबीबमोिजम 
५ भागको ३ भाग िलखत जालसाजी घोिषत ह�ने र यी 
�ितवादीह�लाई राजीनामाको पिछ�लो िलखतको िबगो 
�.८०,०००।- (असी हजार) को ५ भागको ३ भागले 
ह�न आउने रकमको मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको 
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१० नं. बमोिजम २५ �ितशतले ह�ने रकम दामासाहीले 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०७१।१०।२७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०४३८, िलखत दता� 

बदर दता� कायम, मनोज साह� िव. सिवनाकुमारी 
चौधरीसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-११९२, १७८१, 
कत��य �यान, न�दलाल बोहरा िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. न�दलाल बोहरा

वारदातका ��य�दश�समेतले �ितवादी 
न�दलाल बोहोराले मतृक �या� वादीलाई मतृककै 
ल�ी खोसी कुटेको भनेबाट वारदात ह�नअुिघस�म यी 
�ितवादीसगँ कुटिपट गन� �योजनाथ� ल�ीलगायतका 
कुनै पिन हितयारसिहतको पूव�तयारी िथयो भ�ने 
दिेखदँैन । मौकामा कागज गन�ह� अिधकांश मतृककै 
नातेदार रहेका र िनजह� यी मतृकलाई पिहले गो�ले 
हाने-नहानेको भ�ने कुरामा मौन रहे पिन ��य�दश�म�येकै 
राम कामी िमजारले मतृकलाई गो�ले हानेको आफँैले 
दखेेको ह� ँ भनेको अव�थामा गो�ले हानेपिछ �या� 
वादीले यी �ितवादी न�दलाल बोहरालाई ख�या भनी 
गाली गरपेिछ आ�ोिशत भएका �ितवादीले मतृकमािथ 
जाइलागेको भ�ने कुरा अ�यथा नदेिखने । 

घाइतेलाई उ�ार गन� गएका भिनएका बीवन 
वादी र िदनेश वादीकै भनाइअनसुार पिन आफूह� 
वारदात�थल प�ुदा �ितवादी अिलपर गइसकेको, 
आफूह�ले नै घाइतेलाई उठाई �याएको हो भनी 
लेखाएको अव�थामा यी �ितवादीको मान� नै मनसाय 

भएको भए थप आ�मण गन� स�ने अव�था रहदँा रहदँै 
िनज वारदात�थलबाट आफँै अ�य� लािगसकेको, 
पूव�िनयोिजत �पमा तयारी गरकेो भ�ने कहीकँतैबाट 
नदेिखएको र जोिखमी हितयारको �योग गरकेोसमेत 
अव�था नह�दँा यी �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन� गरी 
आ�मण गरकेो भ�ने नदेिखने । 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. वमोिजम यी �ितवादीलाई सजाय ह�न िनजले 
मान� िनयतले नै मतृकलाई आ�मण गरकेो ह�नपुन� र 
सोहीबमोिजमको मनसाय पिन राखेको ह�नपुन� ह��छ । 
फौजदारी िविधशा�ले उ�लेख गरकेो मनसाय�े�रत 
ह�यामा मानु�पन�स�मको कारण, योजना, मानु�पन� 
उ�े�य, सो उ�े�य पूरा गन�को लािग ग�रएको तयारी 
ज�ता त�वलाई आव�यक मािन�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीले मतृक �या� वादीलाई मानु�पन�स�मको 
कारण र उ�े�य तथा मान� योजनासमेत केही 
देिखदँैन । आफूलाई ख�या भनी अपश�द बोली 
मतृकले गाली गलौज गरपेिछ उठेको �रसका कारण 
आवेशमा आई आफूलाई िनय��ण गन� नसक� 
वारदात िमित २०७२।३।२३ मा मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो र सो कुटिपटको कारणबाट लागेको चोटका 
कारण उपचारको �ममा भोिलप�टै घाइतेको म�ृय ु
भएको दिेखएबाट �ितवादीलाई स�ु अिभयोग 
दाबीअनसुार �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ग�रनपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य एवं आधार, 
कारणसमेतबाट मतृक �या� वादीको म�ृय ु ह�नमा यी 
�ितवादी न�दलाल बोहरा िज�मेवार रहेकै देिखएको र 
िनजले त�काल उठेको �रसकै कारण कुटिपट गदा� चोट 
ला�न गई सोही कारणबाट उपचारका �ममा मतृक �या� 
वादीको म�ृय ु भएको दिेखदँा यी �ितवादी न�दलाल 
बोहरालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
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बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने ठहराई उ�च अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७४।१०।८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
इित सवंत् २०७५ साल फा�गणु २८ गते रोज ३ शभुम् ।

२३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक�  र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-WH-०१९४, ब�दी��य�ीकरण, 
पु�पाकुमारी साउद िव. गृह म��ालयसमेत

नेपालको सवैंधािनक �यव�थाले गैरकानूनी 
�पमा कसैलाई पिन थनुामा रा�न नपाइने �यव�था 
गर े तापिन कानूनबमोिजम कुनै �यि�लाई थुनामा 
रा�न िनषेध गरकेो छैन । म�ुा चलाउनपुन� अव�थामा 
अिधकार�ा� िनकायले कानूनको रीत प�ुयाई अनसु�धान 
�योजनका लािग अदालतको अनमुितले थनुामा रा�न 
पाइने िवषयलाई अ�यथा मा�न ुनपन� । 

��ततु म�ुामा िनवेिदकालाई ��यथ� िज�ला 
�हरी काया�लय कैलालीले प�ाउ गरी थनुामा राखेको 
भ�ने िवषय ��ट नै ह��छ । यसमा उ� काया�लयले 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
९(६) ले िदएको अिधकार �योग गरी ज�री प�ाउ पजु� 
िदई िमित २०७६।०१।२० गते प�ाउ गरकेो र उ� 
ज�री प�ाउ पजु�लाई स�बि�धत अदालत कैलाली 
िज�ला अदालतबाट अनमुोदन गराई िविभ�न िमितमा 
�याद थप अनमुित िलई अदालतको अनमुितमा थुनामा 
राखी अनसु�धान काय� पूरा गरी िज�ला सरकारी 
विकल काया�लयमाफ� त िमित २०७६।२।१४ गते 
कैलाली िज�ला अदालतसम� म�ुा दता� गराएको त�य 
��यथ�कै िलिखत जवाफबाट ��ट ह�न आएको छ । 
जसरी �यि� वा नाग�रकलाई गैरकानूनी थुनाका िव�� 
हक अिधकार रहेको छ �यसरी नै रा�यका िनकायलाई 
पिन कानूनबमोिजम थुनामा रा�ने अिधकार रहेको 
ह��छ । अदालतको अनमुितले थनुामा राखी आव�यक 
अनसु�धानप�ात् �े�ािधकार रहेको अदालतमा म�ुा पेस 

ग�रएको िवषयलाइ गैरकानूनी थुना भनी मा�न सिकने 
नदेिखने । 

अतः ��यथ�ह�को िलिखत जवाफबाट 
िनवेदक िव�� कैलाली िज�ला अदालतमा िमित 
२०७६।०२।१४ गते म�ुा नै दता� भइसकेको भ�ने 
देिखयो । सोही म�ुामा कानूनबमोिजम उ� अदालतबाट 
�याय िन�पण ह�न स�ने नै देिख�छ । िनवेदकको थनुा 
गैरकानूनी भ�न िमलेन । ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�न स�ने अव�था नदेिखदँा िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद पौड्याल 
इित संवत् २०७६ साल जे� २८ गते रोज ३ शभुम् ।

२४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७५-WH-०१४८, ब�दी��य�ीकरण, 
हक� लाल दमाई िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदकउपर अभ� �यवहारस�ब�धी 
म�ुामा िमित २०७५।१२।११ देिख िमित 
२०७५।१२।२२ स�म र िव�फोटक पदाथ�स�ब�धी 
म�ुाको अनसु�धान गन� उ� िमित २०७५।१२।२२ 
देिख लाग ुह�ने गरी कानूनको रीत प�ुयाइ�  �याद थप गरकेो 
पाइयो । कुनै पिन �यि�ले फौजदारी कानून उ�लङ्घन 
गरकेो आरोप लागेमा �य�तो िवषयमा अनसु�धान गरी 
कानूनी कारबाही गन� गराउनको लािग रा�यबाट खडा 
ग�रएका िनकायह�को अिधकार ह�ने नै ह��छ । िनवेदक 
हक� लाल दमाइ� िव�फोटक पदाथ�स�ब�धी म�ुामा प�ाउ 
परी अदालतबाट �याद थप ह�दँ ै िनजउपरको आरोपको 
स�ब�धमा अनसु�धान भइरहेको देिखएको अव�थालाइ� 
यी िनवेदकले गैरकानूनी भने तापिन सो त�य पिु�ट ह�ने 
कुनै आधार उ�लेख गन� सकेको नदेिखने ।

िस�ा�ततः ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
ब�दीलाई कानूनिवपरीत तथा तोिकएको काय�िविध 
पूरा नगरी राखेको थनुाको अव�थामा जारी ह�ने 
आदशे हो । ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट कुनै पिन 
�यि�को थनुाको कानूनी वैधतास�म परी�ण ह�ने ह�दँा 
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ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� वा नपन� 
कुराको िन�य�लमा प�ुन ब�दीलाई कानूनबमोिजम 
थनुामा रािखएको छ, छैन ? भ�ने कुरा नै म�ुय�पमा 
हे�रनपुन� ह��छ । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा िनवेदक 
हक� लाल दमाइ�लाइ� कानूनी �ि�या पूरा गरी दता� भएको 
अभ� �यवहारस�ब�धी म�ुामा माग भएको धरौटी बझुाइ� 
छुटेपिछ िव�फोटक पदाथ�स�ब�धी म�ुामा यी िनवेदकलाइ� 
अदालतबाट �याद थपको अनमुित िलइ� थनुामा राखी 
कानूनबमोिजम अनसु�धान ग�ररहेको अव�था छ । 
अनसु�धान गन� नै रोक ला�ने गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� िम�दैन । अनसु�धानबाट िनवेदक दोषी 
नदिेखए िनजउपर म�ुा नच�न पिन स�ने भइ� हाल 
िनवेदकका हकमा भएको थनुालाइ�  गैरकानूनी मा�न 
सिकने आधार नदेिखने । 

अत: उि�लिखत आधार र �माणबाट िनवेदक 
हक� लाल दमाइ�लाइ� अभ� �यवहारस�ब�धी र िव�फोटक 
पदाथ�स�ब�धी म�ुामा िमित २०७५।१२।११ दिेख 
िनर�तर �पमा अनसु�धानको िसलिसलामा अदालतबाट 
अनमुित िलइ� रीतपूव�क थनुामा राखेको देिखएको तथा �रट 
िनवेदकले दाबी गर ेज�तै उ� थनुा गैरकानूनी रहेको त�य 
िमिसल सलं�न आधार �माणबाट देिखदँैन । िवप�ीह�को 
काम कारबाहीबाट यी िनवेदकको संवैधािनक एवम् 
कानूनी हकमा आघात परकेो अव�थाको िव�मानता 
नदिेखदँा िवप�ीह�को नाममा िनवेदन मागबमोिजमको 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� देिखन 
आएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खडका
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद �े�ठ, ०७०-MS-००१६, अदालतको 

अवहेलना, ममता झा िव. माधव पौडेल
िवप�ी माधव पौडेल आज पेसीका िदन 

इजलाससम� �वयम् उपि�थत भई मैले िमित 
२०७०।८।१७ मा साघँ ु सा�तािहक पि�कामा 
�कािशत गरेको लेख समाचारमा अदालत�ित दरुाशय 
राखी साम�ी �कािशत गन� उ�े�य नह�दँा नह�दँै पिन 
अ�ानतावश �य�तो साम�ी स��ेषण ह�न गएको�ित 
म स�मािनत अदालतसम� ग�भीर दःुख �य� 
गद�छु । अब उ�ा�त अदालतका बारमेा समाचार वा अ�य 
कुनै साम�ी �कािशत गदा� ग�भीर भई िवषयव�तकुो 
अ�ययन गरी त�यय�ु समाचार स��ेषण गन� छु । 
पिहलोपटक मबाट ह�न गएको भलु�ित माफ� पाउ ँभनी 
िनवेदन गनु�भएको देिखने । 

अतः यी िनवेिदका ममता झाले यस 
अदालतबाट तोिकएको िमित २०७१।१।१६ को तारखे 
गजुारी बसेक� र था�ने थमाउने पाउने �यादसमेत 
�यतीत भइसकेको र अब उ�ा�त य�तो काय� गन� छैन 
माफ पाउ ँभनी यी िवप�ी माधव पौडेलले �मा याचनाका 
लािग आज पेसीका िदन इजलाससम� िनवेदनसमेत 
गनु�भएको ह�दँा यी िवप�ीलाई िनवेदन दाबीबमोिजम 
सजाय ग�ररहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृतः िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल आषाढ ८ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद �े�ठ, ०७०-CI-००७४, लेनदेन, 
सुरशे �े�ठ िव. िपप�स फाइना�स क�पनी िलिमटेड

पनुरावेदक सरुशे �े�ठले मोटरसाइकल 
ख�रद गन�का लािग ��यथ� िपप�स फाइना�स 
िलिमटेडसगँ िमित २०५६।४।४ मा तमसकु गरी 
�.४५,४५०।- कजा� िलई तमसकु ग�रिदएको वादीले 
पेस गरकेो तमसकुको फोटोकपीबाट देिख�छ । 
तमसकु भ�नाले सामा�य अथ�मा कुनै �यि�ले अक� 
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�यि�सगँ ऋण कजा� िलई ग�रिदएको कागजलाई 
जनाउदँछ । य�तो तमसकुमा ऋणीले कजा� िलन 
सहीछाप गरी साह�लाई कागज ग�रिदएको ह��छ । यसरी 
यहा ँ पिन यी पनुरावेदक वादीले ��यथ� �ितवादी 
फाइना�ससगँ िमित २०५६।४।३० मा �.४५,५५०।- 
कजा� िलई सहीछाप गरी तमसकु ग�रिदएको 
दिेख�छ । यस अथ�मा पनुरावेदक, �ितवादीले वादीलाई 
ग�रिदएको कागजलाई लेनदेन �यवहारअ�तग�तको 
कागज होइन भ�न िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीले वादीलाई ग�रिदएको िलखतमा 
भएको सत�बमोिजमको सावा ँ �याज �चिलत 
कानूनबमोिजम वादीले �ितवादीबाट असलुउपर गन� 
स�ने दिेख�छ । तसथ�, �ितवादीले वादीसगँ ऋण िलई 
ग�रिदएको कागजमा उि�लिखत सत�बमोिजम वादीले 
मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको महलबमोिजम आ�नो 
सावा ँ�याज असलुउपर गरी िलनस�ने अव�था भएको 
ह�दँा ��ततु म�ुामा लेनदने �यवहारको महल ला�नै 
स�दैन भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । लेनदेन �यवहारको महलअ�तग�तको दाबी 
िलई दायर भएको ��ततु म�ुामा यस महलअ�तग�त 
िनण�य गन� िम�ने नै देिखने ।

�ितवादीले वादी फाइना�ससगँ कजा� िलएको 
भ�ने देिखएको तर कजा� रकम च�ुता नगरकेोले ब�क तथा 
िव�ीय स�ंथा स�बि�धत ऐन, २०६३ को दफा ५७ 
बमोिजम वादीले �ितवादीबाट दाबीबमोिजमको ऋणको 
सावा,ँ �याज रकम असलुउपर गन� स�ने नै देिख�छ । 
मलुकु� ऐन लेनदेन �यवहारको ४ नं. को कानूनी �यव�था 
हेदा�  �याज भराउनपुन� म�ुामा जनुसकैु तहबाट �याज 
भराउदँा आफूले फैसला गरकेो िमितस�मको �याज 
र �यसपिछ भरी भराउने दरखा�त परमेा भराएको 
िमितस�मको �याजसमेत भराउने गरी फैसला गनु�पछ�  
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । कानूनले बिज�त नै 
नगरकेो अव�थामा मबाट उ� सावा ँ �याजको रकम 
वादीले भराई िलन पाउने होइन भनी �ितवादीले 

िलनभुएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 

स�ब� कानूनसमेतका आधारमा वादीले सावा ँ र 
�याजसमेत गरी �.१,०३,८२६।९७ र िफराद परकेो 
िमितदेिख भ�रभराउ ह�दँाका िमितस�मको �याजसमेत 
भराई िलन पाउने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िवदरुकुमार उपा�याय 
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद �े�ठ, ०७०-CI-०२०८, उ��ेषण 
/ परमादेश / �ितषेध, पुकार कण�िजतसमेत िव. बनेपा 
नगरपािलकाको काया�लयसमेत

बनेपा नगरपािलकाको भवन िनमा�ण मापद�ड, 
२०५८ अनसुार यित �े�फलभ�दा कम ज�गामा िनमा�ण 
इजाजत िदन निम�ने भ�ने मापद�ड नतोिकएको 
अव�था रहेको भवन िनमा�ण इजाजतस�ब�धी 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को �यव�था र 
नगरपािलकाको �चिलत मापद�डको �ितकूल नरहेको 
भ�ने �ािविधकह�को रायसमेत रहेको र भूक�पीय 
�ि�ले सरुि�त ह�ने भनी हाल उ� ज�गामा एक 
एकतला मा� न�सा पास ग�रिदन ुभनी िवप�ी दगुा�देवी 
मान�धरको िनवेदन मागबमोिजम बनेपा नगरपािलकाको 
काया�लयबाट २०६९/८/१३ मा भएको िनण�य र िमित 
२०६९/९/३ मा �दान गरकेो भवन िनमा�ण अ�थायी 
इजाजत प� कानून �ितकूल देिखन आएन । ��यथ�ले 
�ा� गरकेो भवन िनमा�ण अ�थायी इजाजत प�बाट 
िनवेदकह�को कानून�ारा संरि�त हकािधकारमा असर 
परकेो भ�ने नदेिखने ।

धेर ै थौर ै जित �े�फलको ज�गा भए पिन 
स�बि�धत ज�गाधनीले आ�नो अचल स�पि� 
भोगचलन गन� उपभोग गन� पाउने अिधकार �यि�लाई 
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कानून एव ं संिवधानले �दान गरकेो अव�थामा 
पनुरावेदकह�को िनवेदन मागबमोिजमको ��यथ� 
बनेपा नगरपािलका काया�लयले िमित २०६९/८/१३ 
मा ��यथ� दगुा�देवी मान�धरको िनवेदन मागबमोिजम 
िनमा�ण इजाजतस�ब�धी कारबाही अगािड बढाउने गरी 
गरकेो िनण�य एव ं िमित २०६९/९/३ मा �दान गरकेो 
भवन िनमा�ण अ�थायी इजाजतप�लगायत ��यथ� 
बनेपा नगरपािलकाको काया�लयबाट उठाइएका िट�पणी, 
आदेश प�, िनण�यलगायतका काम कारबाहीह� 
उ��ेषणसमेतको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार एवं कारणह�बाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनले िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई 
िमित २०७०/०३/१२ मा गरकेो आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल आषाढ ८ गते रोज ५ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��े, ०७१-CI-००७८, िनषेधा�ा 
/ परमादशे, मदनराज पा�डे िव. हा�ो बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�था िल. न�साल काठमाड�समेत

िनवेदकले िवप�ी सहकारी सं�थाबाट ऋण 
िलएको हो, होइन ? िनवेदकले िकत� जालसाजी भनी 
दाबी िलएको कजा�को िलखत स�े िकत� के हो ? सो 
स�ब�धमा दवैु प�को सबदु �माणबाट िन�पण ह�ने 
िवषय भएको र िज�ला अदालतमा कारबाहीमा रहेको 
िकत� जालसाजी म�ुामा असर पन� गरी �रट �े�बाट 
बो�ने अव�था ह�दँैन । ियनै िनवेदकले िववािदत कजा�को 
िलखतको िवषयमा काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर 
गरकेो फौ.नं.०६९-४२१६ को िकत� जालसाज म�ुाबाट 
िन�पण ह�ने िवषय भएकोले ��ततु �रट िनवेदनबाट 

साधारण अिधकार�े�अ�तग�त कारबाही चलेको म�ुामा 
असर पन� गरी ��ततु पनुरावेदन िजिकरबमोिजम आदेश 
जारी गन� निम�ने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार एवं कारणबाट 
िनवेदकको िनवेदन दाबी खारेज ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनले िमित २०७०/५/२६ गते गरकेो आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल आषाढ ८ गते रोज ५ शभुम् । 

इजलास न.ं३

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-CR-०७७७,  कत��य 
�यान, स�बु भ�ने सोयव आलम खाँ िव. नेपाल सरकार

�ितवादी स�ब ु भ�ने सोयब आलम खा ँ
मतलबीको भूिमकामा रही वारदात�थलमा रहेकोमा 
मौकामा सािबत रहनकुा साथै �ितवादी सोमई 
कहारले मौकामा गरकेो बयानमा यी �ितवादी स�ब ु
भ�ने सोयव आलम खासँमेतका �यि� घटना�थलमा 
पगेुको भनी उ�लेख ग�रिदएको र वादीका सा�ीह�को 
बकप�समेतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजमको कसरुदार दिेखदँा िनजलाई 
सफाइ िदएको किपलव�त ु िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।८।२५ को फैसला उ�टी गरी यी �ितवादी स�ब ु
भ�ने सोयव आलमलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम ६ मिहना कैद ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत �प�देही बटुवलको 
िमित २०६६।३।२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न 
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७६-RC-००५४, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. सुवास कटुवाल

कसरु गरकेोमा सािबती भई गरकेो बयानलाई 
वादी प�का सा�ीले अदालतसम� गरकेो बकप� 
बेहोरा, धा�रलो हितयार खकुुरी �हारका कारण 
मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदन, 
दािहने हातको ह�केला, कुिहना र नाडीमा धा�रलो 
हितयारले काटी ग�भीर चोट लागेको, बाया ँकानमािथ 
टाउकोको हड्डीसमेत कािटएको भ�ने घटना�थल 
लास जाचँ �कृित मचु�ुकाको बेहोरासमेतबाट 
�ितवादीले अदालतमा गरकेो सािबतीलाई समिथ�त 
गरकेो देिखदँा यी �ितवादीको कत��यबाट मतृक 
िमठी भ�ने िभमकुमारी कटुवालको म�ृय ु भएको भ�ने 
दिेखयो । यस अव�थामा िनज �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा साधकसमेत सदर ह�ने ।

अतः िमिसल संल�न आधार र �माण 
कागजातबाट यी �ितवादी सवुास कटुवालले मतृकलाई 
कत��य गरी मारकेो देिखदँा िनजलाई कसरुदार ठहर गरी 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७५।२।११ मा भएको फैसलामा मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) को कानूनी 
�यव�थाअनसुार सव��व गन� िम�ने नदेिखदँा िनज 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने गरी साधकसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
इित संवत् २०७७ साल माघ १६ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी मनोजकुमार 
शमा�, ०७३-CI-१६४४, िनषेधा�ा, लालमिण दास िव. 
फुलचन दास

�ी ठाकुरबारी रामजानक� गठुी संर�ण 
आ�मको तफ� बाट आफूले �ितिनिध�व गरेको हो, 
स�ंथाको उ�े�य �थािपत गन� भएका काम कारबाहीलाई 
मैले �ितिनिध�व गरकेोलाई �यि�गत �वाथ�को िवषय 
हो भनी अथ� गन� िम�ने होइन भनी पनुरावेदकले 
पनुरावेदन िजिकर िलएकोमा सो िजिकरतफ�  हेदा� , 
परापूव� कालदेिख जानक� दास र िनजको शेषपिछ 
यी फुलचन दासले रामजानक� गठुीको सरं�ण र 
�यव�थापन गरी आएको भ�ने देिख�छ । उ� मि�दर 
एवं गठुीको �यव�थापन, हेरचाह एवं ब�दोब�त 
फुलचन दासबाट भएको भ�ने पिछ�ला म�ुाह�बाट 
देिख�छ । यस अव�थामा हाल सोही मि�दरको नामबाट 
दता� भएको सं�थाबाट उ� गठुी �यव�थापन ह�नपुन� हो 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः अदालतबाट भएको फैसला, िमलाप� एवं 
आदशेसमेतबाट मि�दर स�चालन र मि�दरको ज�गाको 
रेखदखे गन� हक िनवेदकको नभई िवप�ी फुलचन दासकै 
रहेको देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� 
िमलेन । िनवेदन खारजे ह��छ भनी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७३।०३।१९ मा भएको आदेश 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७७ साल साउन १४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी मनोजकुमार 
शमा�, ०७४-CI-००३५, िनषेधा�ा, राजु के.सी िव. 
िहमालयन ��या�स ए�ड नुड�स �ा.िल. समेत

िवप�ी क�पनीसगँ agreement to sales को 
आधारमा भएको कारोबारको िहसाब िमलान गन� िवषय 
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दवैु प�िबचको दािय�वको िवषय हो । प�ह�िबचमा 
िहसाब िमलान ह�न नसकेको अव�थामा कानूनबमोिजम 
अदालतको साधारण अिधकार �े�अ�तग�त उपचार 
�ा� गन� सिकने नै देिख�छ । हरिहसाबस�ब�धी 
िववाद िनषेधा�ाको िनवेदनको रोहबाट हेन� िम�ने पिन 
दिेखएन । साथै िनवेदकले सरु�णबापत ब�कमा राखेको 
धरौटी रकम गैरकानूनी �पमा िवप�ी क�पनीले िलन 
र िवप�ी ब�कले िदन लागेको अव�था नभई �यार�ेटी 
नवीकरणस�म गराएको भ�ने िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भई भएको अव�थासमेतबाट पनुरावेदकले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । िनवेदन 
मागबमोिजमको आशकंाको ि�थित नदिेखदँा िनवेदकले 
िदएको ब�क �यार�ेटीबापतको रकम िवप�ी िहमालयन 
��या�स ए�ड नडु�स �ा.िल.ले नवीकरणको मागस�म 
गरकेो त�यस�म �थािपत भएकोले िनषेधा�ाको आदशे 
जारी ह�ने अव�था नदेिखने ।

अतः मािथ उ�लेख भएको आधार कारण 
र राि��य वािण�य ब�कको िलिखत जवाफ 
बेहोरासमेतबाट िनवेदन मागबमोिजमको आशंकाको 
ि�थित नदिेखदँा िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� 
िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७७ साल साउन १४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७५-CR-२५१९, वैदिेशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. �यामराज पा�डे 

वैदेिशक रोजगारको लािग रकम िलएको हो 
भ�ने जाहेरी बेहोराको त�य नै जाहेरवालाको बकप� र 
वादी प�का सा�ीह�को बकप� कथन र �ितवादीले 

आरोिपत कसरुमा इ�कार रही िनजह�िबच सामा�य 
लेनदनेको कारोबार रहेको भनी गरकेो बयानसमेतबाट 
सो जाहेरी बेहोरा शंका�पद र स�दहेपूण� देिखन आएको 
अव�थामा �य�तो शंका�पद कथनमा आधा�रत बेहोराको 
आधारमा फौजदारी दािय�वमा सजाय गनु�  फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने दिेख�छ । 
��ततु म�ुामा �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक 
रोजगारमा अमे�रका पठाइिदने भनी िव�ासमा पारी रकम 
िलएको र भनेबमोिजम िवदेश नपठाएको भ�ने अिभयोग 
दाबी पिु� ह�ने गरी ठोस �माण वादी प�बाट पेस गन� 
सकेको नदेिखदँा �माणको अभावमा �ितवादी �यामराज 
पा�डेउपरको अिभयोग दाबी ठहर गरी सजाय गन� 
िमलेन भनी �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसला मनुािसब नै देिखयो । �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नस�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी �यामराज पा�डेले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७५।२।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत: �काशद� भ� 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७७ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�ठ, ०७६-CR-१०५८, वैदिेशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. िनम�ला ता�ाकार

वैदेिशक रोजगारको लािग रकम िलएको 
भ�ने जाहेरी बेहोराको त�य नै जाहेरवालाको बकप� र 
िलखतका सा�ीह�को कथनबाट शंका�पद र स�दहेपूण� 
देिखन आएको अव�थामा �य�तो शंका�पद कथनमा 
आधा�रत बेहोराको आधारमा फौजदारी दािय�वमा सजाय 
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गनु� फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने 
दिेख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई 
वैदेिशक रोजगारमा अमे�रका पठाइिदने भनी िव�ासमा 
पारी रकम िलएको र भनेबमोिजम िवदेश नपठाएको भ�ने 
अिभयोग दाबी पिु� ह�ने गरी ठोस �माण वादी प�बाट 
पेस गन� सकेको नदेिखदँा �माणको अभावमा �ितवादी 
िनम�ला ता�ाकारउपरको अिभयोग दाबी ठहर गरी सजाय 
गन� िमलेन भनी �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसला मनुािसब नै दिेखयो । �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर र पनुरावेदन िजिकरलाई 
समथ�न गद� ��ततु गरकेो िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी िनम�ला ता�ाकारले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७६।०३।१६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत : �काशद� भ�, �वेता खितवडा
क��यटुर : रिव दवुाल
इित संवत् २०७७ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७२-CR-१३४०, जालसाजी, रामसित 
दवेीसमेत िव. संिजतकुमार िसंह 

यसरी दाबीको ज�गामा ��यथ� वादीको हक 
कायम ह�ने जित ३ भागको २ भाग वादीको कायम ह�ने 
गरी फैसला भएबाट वादीले उपचार पाइसकेको अव�था 
छ । हजरुबबुा राधो�साद िसंहले नाित संिजतकुमार 
िसंहलाई बकसप� ग�रिदएको देिखदँा बकसप�बाट 
पिन ज�गा अ�य� नगई प�रवारका सद�यकै नाममा 
प�रवारिभ�ै रहेको देिख�छ । बकसप�को िलखत बदर 
गरी मा�ने, ज�गामा हक कायम ग�रपाउ ँ भ�ने आ�नो 

हक जित आ�नो नाउमँा दता� ग�रपाउ ँभनी दाबी गन� 
कानूनी उपचारको माग� अवल�बन गरी उपचारसमेत 
पाइसकेको र प�रवारिभ�ै हक ह�ता�तरण भएको 
देिखदँा वारदातको अव�था र संल�न रहेका �माणबाट 
�ितवादीले जालसाजपूण� काय� गरकेो मा�न िमलेन भनी 
भएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।

तसथ�, मािथ िववेचना ग�रएका आधार र 
कारणह�बाट िमित २०६२।५।९ को र.नं.१५६८ को 
बकसप�लाई िलखत जालसाजी ठहर गरकेो धनषुा 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।६।२१ को फैसलालाई 
उ�टी गरी उ� बकसप�को िलखत जालसाजी ठहर 
नह�ने भनी िमित २०७२।२।२५ मा पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने 
ठहन� । 
इजलास अिधकृत: नवीनकुमार यादव 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल फा�गनु २ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-WO-१२१०, 
उ��ेषण, मोहनकुमार पराजुली िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

मि��प�रषद् बाट िमित २०६७।३।१५ मा 
�वीकृत भएको िनजामती कम�चारीका स�तितलाई 
छा�विृ� उपल�ध गराउने िनद�िशका, २०६७ को दफा 
३ को उपदफा ३ मा “…छा�विृ� �दान गदा� ��येक 
शैि�क वष�को आधारमा स�बि�धत शैि�क सं�थालाई 
बझुाउनपुन� रकमको बढीमा ५०% वा �. २ लाखम�ये 
जनु कम ह��छ सो बराबरको रकम शैि�क वष�को 
आधारमा बाडँफाटँ गरी स�बि�धत शैि�क सं�थालाई 
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सोझै भ�ुानी ग�रने छ” भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । 
उ� िनद�िशकामा मि��प�रषद ्बाटै िमित २०६८।९।२७ 
मा पिहलो संशोधन र िमित २०६८।१२।८ मा दो�ो 
संशोधन भएको पाइ�छ । उ� िनद�िशकाको दो�ो 
संशोधनसमेतबाट दफा ३ को उपदफा ३ मा एम.बी.
बी.एस. वा सोसरह र वी.डी.एस. वा सोसरह िवषयमा 
अ�ययन गन� िव�ाथ�लाई पाचँ लाख �पैयाभँ�दा बढी 
शैि�क श�ुक ला�ने रहेछ भने पाचँ लाख �पैया ँनबढ्ने 
गरी एकपटक मा� छा�विृ�मा छनौट भएका िव�ाथ�को 
अिभभावक िनजामती कम�चारीलाई छा�विृ�को रकम 
सोझै भ�ुानी गन� सिकने भ�नेसमेतको �यव�था गरकेो 
दिेखने ।

यसै स�दभ�मा, िनजामती कम�चारीका 
स�तितलाई छा�विृ� उपल�ध गराउने िनद�िशका, 
२०६७ को दफा ४ को ख�ड (ग) बमोिजमको 
�यव�थािवपरीत दरखा�त आ�ान नगन� र िनवेदकलाई 
छा�विृ� पाउने �ित�पधा�मा समावेश गनु�  भनी 
उ��ेषणय�ु परमादेश जारी गन� माग गरी दायर भएको 
िनवेदक स�तोष यादवसमेत िवप�ी नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
रहेको ०६८-WS-००७३ को म�ुामा “...िनजामती 
कम�चारीका स�तितलाई छा�वृि� उपल�ध गराउने 
िनद�िशका, २०६७ सिंवधान वा ऐन वा िनयमावलीको 
अि�तयारीअ�तग�त बनकेो नदेिखनुका साथै नेपाल 
कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) 
को नेपाल कानूनको प�रभाषाअनुसार कानून भ�न 
सिकने अव�था नदेिखएको ह�दँा नपेालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १०७(१) अ�तग�त यस 
इजलासले ��तुत िनवेदनमा सनुुवाइ गन� नस�ने” (ने.
का.प. २०७०, अङ्क ९, िन.नं. ९०५२) भ�नेसमेतको 
�याियक �या�या गरी िवशेष इजलासतफ� को लगत क�ा 
ह�ने ठहर गरी नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) को िवषयमा सनुवुाइका लािग स�बि�धत 
इजलासमा पेस गनु�  भनी सव��च अदालतको िवशेष 

इजलासबाट िमित २०७०।९।१८ मा फैसला भएको 
देिखने । 

सो म�ुामा “काय�कारी अिधकारको �योग 
कानून�ितकूल गरी जारी ग�रएको सो िनद�िशका 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
२१, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७), 
छा�वृि�स�ब�धी ऐन (सशंोधनसिहत), २०२१ 
को दफा ३क र छा�वृि�स�ब�धी िनयमावली 
(सशंोधनसिहत), २०६० को िनयम १०क(१) र 
(२) को कानूनी �यव�थाअनकूुल ह�ने गरी अक� 
िनद�िशका वा िनयमावली जे जो बनाउनुपन� हो बनाई 
सो छा�वृि�को िवतरणमा समानुपाितक र समावेशी 
ह�ने गरी लाग ु गनु� भनी परमादेशसमते जारी ह�ने” 
ठहर गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०७०।१२।२६ मा फैसला भई ने.का.प. २०७१, 
अङ्क ४, िन.नं. ९१४६ मा िस�ा�त �कािशत 
भएकोसमेत देिखने ।

�यसैगरी, सशुासन (�यव�थापन तथा 
स�चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले िदएको 
अिधकार �योग गरी नेपाल सरकारले “िनजामती 
कम�चारीका स�तितलाई छा�वृि� उपल�ध गराउने 
िनद�िशका, २०७१” जारी गरेको र सो िनद�िशकाको 
दफा ४३(१) ले िनजामती कम�चारीका स�तितलाई 
छा�विृ� उपल�ध गराउने िनद�िशका, २०६७ खारजे 
गरकेो पाइ�छ । साथै, उ� िनजामती कम�चारीका 
स�तितलाई छा�विृ� उपल�ध गराउने िनद�िशका, 
२०७१ लाई खारजे गरी “िनजामती कम�चारीका 
स�तितलाई छा�वृि� उपल�ध गराउने िनद�िशका, 
२०७२” जारी भइसकेकोसमेत दिेखने ।

व�ततु:  िनवेदकह�ले िनजामती कम�चारीको 
स�तितलाई छा�विृ� उपल�ध गराउने िनद�िशका, 
२०६७ बमोिजम छा�विृ� पाई चौथो वष�मा अ�ययनरत 
रहेको अव�थामा २०७० सालमा ��ततु �रट दायर 
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गरकेो देिख�छ । िनवेदकह� शैि�क सं�थामा भना� 
भई अ�ययन गरकेो पाचँ वष� अविध �यतीत भइसकेको 
भ�ने देिखन आएको ह�दँा �थमत: िनवेदन मागबमोिजम 
�रट आदेश जारी गनु�पन� िवषयको �योजन नै समा� 
भइसकेको ि�थित देिखन आयो । साथै, िनवेदकले बदर 
गन� दाबी िलएको िनजामती कम�चारीका स�तितलाई 
छा�विृ� उपल�ध गराउने िनद�िशका, २०६७ मा 
भएको दो�ो संशोधनसिहतको सम�ुच िनद�िशकालाई 
नै िनजामती कम�चारीका स�तितलाई छा�विृ� 
उपल�ध गराउने िनद�िशका, २०७१ को दफा ४३(१) 
मा भएको �यव�था�ारा खारजे ग�रसकेको भ�नेसमेत 
दिेखन आएको ह�दँा यसरी िविधवत् खारजे भइसकेको 
िनद�िशकाको संशोधनको िनण�यलाई उ��ेषणको 
आदेश�ारा खारजे गरी रहनपुन� औिच�य नदेिखदँा �रट 
जारी गनु�पन� ि�थित िव�मान रहेको नदेिखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारण तथा �याियक 
िस�ा�तसमेतबाट िनजामती कम�चारीको स�तितलाई 
छा�विृ� उपल�ध गराउने िनद�िशका, २०६७ को 
िमित २०६८।१२।८ मा ग�रएको संशोधनको िनण�य 
तथा  उ� सशंोधन�ारा संशोिधत  िनद�िशकाको 
�यव�थालाई िनवेदकको मागबमोिजम बदर गरी पूव�वत् 
िनद�िशकाबमोिजमको सिुवधा �दान गन�समेतका लािग 
उ��ेषण तथा परमादशेसमेतको आदशे जारी गनु�पन� 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर 
क��यटुर: रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७६-WH-०१३२, 
ब�दी��य�ीकरण, कुमार ब�नेत िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत

िनवेदकउपर काठमाड� िज�ला अदालतमा 
चलेको रािधका महतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 

�ितवादी यी िनवेदकसमेत भएको जबरज�ती चोरी 
म�ुामा िनवेदकलाई १ वष� ९ मिहना कैद, �.४०,५००।- 
ज�रवाना ह�ने, ज�रवानाबापतसमेत कैद ह�ने ठहरी िमित 
२०७२।३।२३ मा फैसला भएको देिखयो । म�ुा पपु��को 
�ममा िनवेदकबाट �.२९,०००।- धरौटी माग ह�दँा 
आदशेानसुार धरौटी दािखला गरी तारखेमा रहेकोमा 
िमित २०७१।९।२४ दिेखको तारखे गजुारी बसेको 
भ�ने फैसलाको �ितिलिपबाट दिेखन आएको छ । सो 
फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन पदा� 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहरी िमित 
२०७४।१।१२ मा फैसला भएको देिखने । 

ियनै िनवेदकसमेतउपर िचतवन िज�ला 
अदालतमा �ितभा खनालको जाहेरी परकेो जबरज�ती 
चोरी म�ुामा िनवेदकलाई १ वष� १ मिहना १५ िदन 
कैद र �.३,३०० ज�रवाना र सो ज�रवानाबापत समेत 
कैद ह�ने ठहरी िमित २०७२।३।३१ मा फैसला भएको 
देिखयो । उ� म�ुामा िनवेदक िमित २०७१।९।२० 
मा प�ाउ परी �हरी िहरासतमा रहेको, अदालतको 
िमित २०७१।१०।२२ को आदेशानसुार माग भएको 
धरौटी �.३०,००० रा�न नसक� कारागार काया�लय 
िचतवनमा रहेको भ�ने फैसलाको �ितिलिपबाट 
देिख�छ । ियनै िनवेदकसमेतउपर िचतवन िज�ला 
अदालतमा िसतरी कुमालको जाहेरी परकेो अक� 
जबरज�ती चोरी म�ुामा िनवेदकलाई १ वष� ४ 
मिहना १५ िदन कैद र �.२५,२०० ज�रवाना र सो 
ज�रवानाबापतसमेत कैद ह�ने ठहरी फैसला भएको 
देिखयो । िचतवन िज�ला अदालतमा चलेका दवैु 
म�ुाह�मा भएको फैसलाउपर परकेा पनुरावेदनमा 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहरी िमित 
२०७२।१२।३० मा फैसला भएको देिखने ।

उ� म�ुाह�मा िचतवन िज�ला अदालतबाट 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १० नं. र ४० नं. 
बमोिजम ठुलो हदको १ वष� ४ मिहना १५ िदनको मा� 
कैद ह�ने ह�दँा िमित २०७१।१।२० मा छुटी जानेमा दवैु 
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म�ुामा गरी �. २८,५०० ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने 
ह�दँा ज�रवानाबापत ३ वष� २ मिहना कैद ह�ने भई िमित 
२०७६।३।१९ स�म कैदमा बसी २०७६।३।२० मा छुटी 
जाने गरी कैदी पजु� जारी भएको देिखयो । संशोिधत कैदी 
पजु� पाउ ँभनी िनवेदकले गरकेो िनवेदनमा िनवेदकलाई 
लागेको ज�रवानाबापतको कैद भ�ुान भइसकेकोले 
फैसलाबमोिजमको ज�रवानाको हकमा समेत सो कैद 
भ�ुान भइसकेको देिखदँा अ�य कुनै बेहोराबाट कैदमा 
रा�न नपन� भए ��ततु म�ुाबाट कैद म�ु ग�रिदन ुभ�ने 
कैदी पजु� जारी गरकेो देिखने ।

काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलाबमोिजम िनवेदकलाई लागेको १ वष� ९ मिहना 
कैद र �. ४०,५००।- ज�रवाना गरी सो ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने ठहरकेोले ज�रवानाबापत ४ वष� कैद ह�ने 
ह�दँा �ितवादीलाई ५ वष� ९ मिहना कैद ह�नेमा �ितवादी 
अनसु�धानको �ममा २६ िदन �हरी िहरासतमा 
रहेकोले फैसलाबमोिजम ठहरकेो कैदम�ये बे�ज ुकैद ५ 
वष� ८ मिहना ४ िदनबापत िचतवन िज�ला अदालतको 
प�ानसुार �ितवादी छुटी जाने िमित २०७६।३।२० 
बाट िमित २०८१।११।२३ स�म थुनामा राखी िमित  
२०८१।११।२४ मा कैदम�ु ग�रिदन कैदी पजु� जारी 
गरकेो देिखयो । संशोिधत कैदी पजु� जारी गरी थनुाम�ु 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदकले गरकेो िनवेदनमा िचतवन िज�ला 
अदालतको प�ानसुार �ितवादी िमित २०७५।११।१५ 
मा छुटी जाने भनी उ�लेख गरकेो देिखदँा सोही 
िमितबाट क�ी ह�ने गरी िमित २०७५।११।१५ दिेख 
िमित २०७७।१२।२९ स�म थुनामा राखी िमित 
२०७७।१२।३० मा कैदम�ु ह�ने गरी कैदी पजु� जारी 
गरकेो देिखयो ।

िनवेदकउपरका तीनै म�ुामा गरी ४ वष� ३ 
मिहना कैदको सजाय भएको देिखए पिन िचतवन िज�ला 
अदालतका जबरज�ती चोरी म�ुामा हद कैद ह�दँा सबै 
म�ुाह�को कैदतफ�  िनवेदकलाई ३ वष� १ मिहना १५ 
िदन कैद भएको भ�ने दिेख�छ ।

िनवेदकलाई काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलाबमोिजम ४०,५००।- र िचतवन िज�ला 
अदालतका फैसलाबमोिजम दवैु म�ुामा गरी 
�.२८,५००।- समेत गरी ज�मा �.६९,०००।- 
ज�रवाना भएको दिेख�छ । �ितवादीलाई भएको ज�मा 
ज�रवाना �.६९,०००।- बापत यी िनवेदक �ितिदन 
�.३००।- का दरले कैदमा बसेको अविध क�ी गदा� 
ज�मा ७ मिहना ९ िदन कैदमा ब�नपुन� देिख�छ ।

कैदतफ� को ज�मा ३ वष� १ मिहना १५ 
िदन र ज�रवानातफ� को ७ मिहना ९ िदन गरी ज�मा 
३ वष� ८ मिहना २४ िदन कैदमा ब�दा िनवेदकलाई 
फैसलाबमोिजम लागेको कैद र ज�रवाना असलुउपर ह�ने 
देिखयो । �ितवादी  काठमाड� िज�ला अदालतको म�ुामा 
िहरासतमा २६ िदन र िचतवन िज�ला अदालतका 
म�ुामा िमित २०७१।९।२० मा प�ाउ परी अदालतबाट 
माग भएको धरौटी दािखला गन� नसक� हाल (आज िमित 
२०७६।८।२२) स�म कैदमा रहेको देिखदँा िनवेदक 
ज�मा ४ वष� ११ मिहना २८ िदन कैदमा रहेको देिखने ।   

�चिलत मलुकु� अपराध संिहता ऐन, २०७४ 
को प�र�छेद २० मा कुनै पिन चोरीको कसरुमा 
ज�रवानाबापत कैद ह�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइदँैन । 
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजेी गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा 
उि�लिखत �ितब�धा�मक वा�यांश हेदा� , अदालतबाट 
सजाय भइसकेको हकमा �य�तो सजाय मलुकु� अपराध 
सिंहतामा सोही कसरुमा लेिखएको सजायभ�दा बढी 
ह�ने रहेछ भने मलुकु� अपराध सिंहतामा लेिखएको 
हदस�म मा� सजाय काया��वयन ह�ने कानूनी �यव�था 
गरकेो देिख�छ । �ितवादी काठमाड� िज�ला अदालतमा 
चलेको म�ुामा २६ िदन �हरी िहरासतमा र िमित 
२०७१।९।२० मा िचतवनमा प�ाउ परी हालस�म 
कैदमा रहेकोले �ितवादी ४ वष� ११ मिहना २८ िदन 
कैदमा बिससकेको देिखदँा फैसलाबमोिजम िनवेदकले 
भ�ुान गनु�पन�भ�दा बढी समय कैदमा बसी सकेकोले 
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िनवेदकको थनुा कानूनस�मत देिखन नआउने ।
िनवेदकले म�ुामा लागेको कैद असलु 

भइसकेको र ज�रवानाको हकमा �ितिदन �. ३००।- 
का दरले गणना गरी कैद ठेक� थनुाम�ु ग�रपाउ ँभनी 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िदएको िनवेदनमा जारी 
भएको संशोिधत कैदी पजु� �प� नभएको र बढी थुनामा 
रा�ने गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको पजु� 
कानूनबमोिजम दिेखन नआएकोले िनवेदकको थुना 
गैरकानूनी देिखने ।

तसथ�ः उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
िनवेदक �ितवादी कुमार ब�नेतलाई िनवेदकउपरका 
उि�लिखत म�ुाह�मा भएको कैद र ज�रवाना 
असलुउपर भइसकेको देिखएकोले कैदमा रािखरहनपुन� 
अव�था िव�मान दिेखन नआएकोले र िनज िनवेदक 
कुमार ब�नेतको हाल थुनामा रहेको अविध गैरकानूनी 
दिेखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
थनुाम�ु ग�रिदने ।
इजलास अिधकृतः मदन�साद पराजलुी
क��यटुर: देिवमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २२ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१६०२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. संजय पि�डत

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� तथा 
स�ु अदालतमा बयान गदा�समेत �ीमती सिुनताकुमारीसगँ 
सामा�य वादिववाद ह�दँा आफूले कुटिपट गरकेो कुरा 
�वीकार गद� िमित २०६९।३।१९ मा �ीमती कलमा पानी 
िलन जादँा िचि�लएर लड्दा चोटपटक लागेकोले सोही 
कारणबाट म�ृय ुभएको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । लास 
जाचँ मचु�ुका तथा शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृकको 
शरीरका िविभ�न भागमा बािहरी चोटपटक रहेको भ�ने 
दिेख�छ । मतृकलाई लागेको घा-चोट तथा म�ृयकुो 
कारण हेदा�  कलमा िचि�लएर लड्दा लागेको चोटबाट 

मा�ै म�ृय ुभएको भ�ने देिखन नआउने । 
�यसैगरी, मतृकको शव परी�ण गन� िचिक�सक 

डा. �काश च�� पि�जयारको बकप� हेदा�, सिुनता 
पि�डतको म�ृय ु करङ भािँचएको, हड्डीले मटुुमा 
कािटएर अ�यिधक र��ाव भई म�ृय ु भएको र शव 
परी�ण गन� �ममा मतृकको दवैु आखँाको तलप�� र 
घाटँीदेिख छातीस�मको िनलडाम बािहरबाट देिखएको 
साथै छातीको िबच भागको मासमुा रगतसमेत जमेको 
िथयो भ�ने बेहोराको बकप� गरकेो दिेख�छ । तसथ�, 
�ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरकेो भनी गरकेो बयान, 
मतृकको शरीरको िविभ�न भागमा लागेको चोट तथा 
िनलडाम देिखएको घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका, 
धार नभएको व�तकुो चोटबाट haemorrhage समेत 
भई म�ृय ु भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
िमिसल संल�न �माणह�बाट �ितवादीले मतृक 
सिुनताकुमारीलाई कुटिपट गरी घाइते बनाएको र उपचार 
गन� लैजाने �ममा िनजको म�ृय ु भएको भ�ने पिु� ह�न 
आएको देिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. मा 
कसैले कुनै मािनसको �यान मान� वा मान� लगाउनसमेत 
नह�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । सोही महलको 
१३(३) नं. हेदा�, लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हािन, रोपी, घोची वा अ� �यान मन� 
गै� कुरा गरी �यान मरमेा �यानमारा ठहन� र �य�तालाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पन� कानूनी �ावधान उ�लेख 
भएको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाबाट कसैले 
कुनै मािनसको �यान मान� उ�े�यले लाठा, ढुङ्गा वा 
साधारण सानाितना हातहितयारको �योग गरी वा अ� 
�यान मान� गै� कुरा गरी कसैको �यान मान� काय� गरमेा 
�य�तो काय�लाई �यानमाराको कसरु ठहर गरी सजाय 
गनु�पन� दिेखने ।   

व�ततु: ��ततु म�ुाका �ितवादीले आ�नी 
�ीमतीलाई �यान मान� मनसाय राखी लाठा, ढुङ्गा 
वा हातहितयारले कुटी, रोपी कत��य गरकेो भ�ने 
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दिेखदँैन । लास जाचँ �कृित मचु�ुका र लास परी�ण 
�ितवेदनबाट पिन कुनै जोिखमी हितयार �योग भई 
चोट लागेको भ�ने ख�ुन आएको छैन । िनज �ितवादीले 
�ीमतीसगँ वादिववाद ह�दँा त�काल �रस उठी हात 
म�ुकाले �हार गरी घाइते बनाएको र मतृकको िपता 
आई उपचारका लािग लैजाने �ममा म�ृय ुभएको भ�ने 
दिेखन आएको छ । यसरी घाइते भएक� �ीमतीलाई 
�ितवादीले �यान िलने उ�े�यले थप चोट प�ुयाउने 
काय� गरकेो भ�ने िमिसल �माणबाट देिखन आएको 
छैन । यसथ�, �ितवादीले �यानै िलनेस�मको मनसाय 
राखी मतृकलाई कुटिपट गरकेो भ�ने देिखन नआएकाले 
�ितवादीको सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजमको कसरुिभ� पन� स�ने नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा 
“�यान माना�को मनसाय रहनेछ, �यान िलनपुन�स�मको 
इवी पिन रहने छ, लुक� चो�रकन हानेको पिन रहनेछ 
उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� 
जोिखमी हितयारले हानकेो वा िवष खुवाएकोमा बाहके 
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु�का इ�यािद हा�दा 
सोही चोट िपरले ऐनका �यादिभ� �यान मरमेा दश 
वष� कैद गनु�पछ�” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 
�ितवादी संजय पि�डतले आ�नो �ीमती सिुनताकुमारी 
पि�डतसगँ वादिववाद ह�दँा त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� हात म�ुकाले हानी िमित २०६९।३।१९ मा 
कुटिपट गरी घाइते बनाएको र सो चोटका कारणले 
िनज सिुनताकुमारीको िमित २०६९।३।२४ मा म�ृय ु
ह�न गएको ि�थित रहेकाले �ितवादीको सो काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. अ�तग�त पन� 
दिेख�छ । तसथ�, िनज �ितवादी सजंय पि�डतलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. अनसुार दश 
वष� कैद सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
भएको फैसला अ�यथा नदेिखने ।  

अत: उि�लिखत आधार, कारणबाट 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम 

१० (दश) वष� कैद सजाय गरी धनषुा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७३।३।१ मा भएको फैसला 
मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: दबेीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-WO-००८६, उ��ेषण, 
कृ�ण�साद ढकालसमेत िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय, अनामनगरसमेत

िवप�ी कृ�ण�साद व�तीको नोकरी जोडेको 
आधारमा यो�यता �ममा िनवेदकह�भ�दा पिहले 
िवप�ीलाई रािखएको भ�ने िवप�ीह�को िजिकर रहेको 
देिखदँा सोबमोिजमको काम कारबाही कानूनबमोिजम 
भए नभएको के हो भनी हेदा� िनवेदकह� वन सेवा जनरल 
फर�े�ी समूह राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणी सहायक वन 
अिधकृत पदमा िमित २०५१।८।५ मा िनयिु� िलएको 
र िवप�ीले िमित २०५२।१०।१४ को िनण�यअनसुार 
िनयिु� भएको भ�ने दिेख�छ । िनवेदकह�भ�दा िवप�ी 
१ वष� २ मिहनाप�ात्  मा� िनवेदकह�को समान सेवा, 
�ेणी र पदमा �वेश गरकेो देिखन आयो । बढुवाको 
लािग िनवेदक कृ�ण�साद ढकाल र इ��मणी भ�डारीले 
९९.९५ र िवप�ी कृ�ण�साद व�तीको अङ्क ९९.९५ 
अङ्क रहेको देिख�छ । अथा�त् तीनै जनाको अङ्क 
बराबर रहेको दिेखने । 

बढुवा �योजनको लािग अङ्क बराबर भएको 
अव�थामा �ये�ता छुट्याउने स�ब�धमा िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७७ मा िनजामती 
कम�चारीको काय� �मताको मू�याङ्कन ऐनको दफा 
२४ बमोिजम गरी सबैभ�दा बढी अङ्क �ा� गन� 
िनजामती कम�चारीलाई सबैभ�दा पिहले बढुवा ग�रने 
छ ।
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तर काय� �मताको मू�याङ्कन गदा� समान 
अङ्क �ा� गन� िनजामती कम�चारीको हकमा 
�ये�ताको आधारमा बढुवा ग�रन े छ र �य�ता 
कम�चारीको �ये�ता िनधा�रण गदा� देहायको आधारमा 
ग�रने छ:–

(क) हाल बहाल रहकेो �णेीको पदमा िनयुि� वा 
बढुवा िनण�य भएको िमितको आधारमा, 

(ख) ख�ड (क) बमोिजम �ये�ता नछु��एमा 
सोभ�दा एक तहमिुनको �णेीमा िनयुि� वा 
बढुवा िनण�य भएको िमितको आधारमा,

(ग) ख�ड (क) र (ख) मा उि�लिखत कुनै 
पिन आधारबाट �ये�ता नछु��एमा लोक 
सेवा आयोगको िसफा�रसको यो�यताको 
आधारमा ।
तर लोक सवेा आयोगबाट खु�ला �ितयोिगता 

र बढुवा �ितयोिगताको एकै िमितमा िसफा�रस �ा� 
भएको रहछे भने खु�ला �ितयोिगताबाट िसफा�रस 
भएको कम�चारीको �ये�ता कायम ग�रने छ भ�ने 
उ�लेख देिखने । 

काय��मताको मू�याङ्कन गदा� समान अङ्क 
�ा� गन� िनजामती कम�चारीको �ये�ता छुट्याउनपुन� 
आधार उ� िनयमावलीले गरकेो देिखयो । बढुवाको 
�ये�ता िनधा�रण गरी बढुवाको नाम �काशन गदा� 
�ये�ताको आधारमा �म सं�या ह�नपुन� ह��छ । 
िनयमावलीको िनयम ७७ (क) मा हाल बहाल रहकेो 
�णेीको पदमा िनयुि� वा बढुवा िनण�य भएको 
िमितको आधारमा भ�ने देिख�छ । "हाल बहाल रहेको 
�ेणीको पदमा िनयिु� वा बढुवा िनण�य भएको िमितको 
आधारमा" सव��थम �ये�ता िनधा�रण गनु�पन� उ� 
िनयम ७७ को कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । ��ततु 
िववादमा िनवदकेह� तथा िवप�ी कृ�ण�साद व�तीको 
उ� बढुवा �योजनको लािग हाल बहाल रहेको �ेणीको 
पद भ�नाले लोक सेवा आयोगको ख�ुला �ित�पधा�बाट 
राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणीको िनयिु� पाएको पद नै 

देिख�छ । राजप�ाङ्िकत ि�तीय �ेणीको पदको लािग 
बढुवा ह�ने स�दभ�मा हाल बहाल रहेको राजप�ाङ्िकत 
ततृीय �ेणीकै पद ह�ने ह��छ । समान अङ्क �ा� भएमा 
सो राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणीको पदमा िनयिु� भएको 
िमितको आधारलाई �ये�ता िनधा�रण गरी बढुवा 
ग�रनपुन� �प� कानूनी �यव�था रहेको पाइने ।

िनवेदकह� राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणी 
अथा�त् हाल बहाल रहेको पदमा िमित २०५१।८।५ मा 
िनयिु� भएको देिख�छ । िवप�ी कृ�ण�साद व�ती सोही 
राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणी हाल बहाल रहेको पदमा 
िमित २०५२।१०।१४ मा िनयिु� पाएको देिख�छ । 
उ� िनयिु� भएको िमितको आधारमा �ये�ता िनधा�रण 
भइसकेको अव�थामा सो िनयमको ७७(ख) को �यव�था 
आकिष�त ह�ने अव�था नै नरहने ।

अतः िनवेदकह�ले िवप�ी कृ�ण�साद 
व�तीभ�दा अिघ नै राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणीमा 
िनयिु� पाइसकेको ह�दँा सोही आधारमा �ये�ता 
िनधा�रण गनु�पन� ।

उि�लिखत कानूनी �यव�थाका आधारमा 
बढुवा �योजनको लािग िनवेदकह� कृ�ण�साद ढकाल 
र इ��मणी भ�डारी िवप�ी कृ�ण�साद व�तीभ�दा �ये� 
रहेको दिेखदँा बढुवा सिमितको िमित २०६७।१।२८ को 
बढुवा िसफा�रस र िमित २०६८।३।२३ मा आयोगको 
िनण�य नं. २५४ िमित ०६७-०६८ को सशंोिधत 
नामावलीको �म सं�यामा िनवेदकह�भ�दा िवप�ी 
कृ�ण�साद व�तीको नाम �म स�ंयामा मािथ रा�ने 
गरकेो िमलेको नदेिखने । 

तसथ�ः बढुवा सिमितले िनवेदकह� कृ�ण�साद 
ढकाल र इ��मणी भ�डारीलाई िवप�ी कृ�ण�साद 
व�तीभ�दा यो�यता �ममा पिछ पन� गरी �म स�ंया 
चौथो र पाचँ�मा �कािशत गरकेो  िमित २०६८।१।३० 
बढुवा िसफा�रस र आयोगको उ� िसफा�रसउपर 
उजरु परी िमित २०६८।३।२३ मा �कािशत सशंोिधत 
नामावलीमा िनवेदकह�को यो�यता �म तलमािथ परी 
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िनण�य भएको कानूनसङ्गत नभएकोले सो हदस�म 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । लोक सेवा 
आयोगबाट राजप�ाङ्िकत ि�तीय �ेणीको पदमा िमित 
२०६८।३।२३ मा �कािशत सशंोिधत यो�यता �म 
नामावलीको ते�ो �थानमा िनवेदक कृ�ण�साद ढकाल 
र चौथो �थानमा िनवेदक इ��मणी भ�डारी कायम गरी 
त�प�ात् िवप�ी कृ�ण�साद व�तीको नाम कायम ह�ने 
गरी अिभलेख स�याउन ु भ�ने िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मदन�साद पराजलुी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २३ गते रोज २ शभुम् ।
यसैसगँ अ�तस��बि�धत िन�न म�ुाह�मा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएका छन् :
 § ०६६-WO-१२२५, उ��ेषण, इ��मणी 

भ�डारी िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लयसमेत
 § ०६६-WO-१२५२, उ��ेषण / परमादशे, 

कृ�ण�साद ढकाल िव. लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लयसमेत

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-००७६, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. िवरबहादुर थापा

��य�दश� भिनएका �यि�ह�ले अदालतमा 
बकप� गदा� �ितवादीले जबरज�ती करणी गद� गरकेो 
अव�थामा देखेको भनी �प� �पमा उ�लेख गरकेो 
पाइदँैन । �ितवादी घटना�थलमा पीिडतको साथैमा 
रहेको, हात समातेको देखेको भ�ने बेहोरास�म उ�लेख 
गरकेो ह�दँा िनज ��य�दश�ह�ले अनसु�धानको �ममा 
गरकेो कागज िनजैह�को बकप�को बेहोराबाट खि�डत 
ह�न पगुेको पाइ�छ । पीिडतको शारी�रक परी�णबाट 
समेत िनज ��य�दश� भिनएका �यि�ह�ले मौकामा 
अनसु�धानको िसलिसलामा उ�लेख गरकेो बेहोरा 

समिथ�त ह�न सकेको छैन । पीिडत �वयम् घटनाको 
��य�दश� �माण ह�ने भए तापिन िनजको अिभ�यि� 
अ�य त�यगत �माणबाट समिथ�त ह�न ुपद�छ । वारदात 
घटना�थल खलुा �थान बाटो रहेको र िदउसँोको 
समयमा घटना भएको भ�ने त�य ख�ुन आएको 
छ । सो देखाइएको वारदात �थल, समय, पीिडतको 
�वा��य जाचँसमेतका �माणह�बाट पीिडतले गरकेो 
बकप� िव�वसनीय र भरपद� नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ नं. 
अनसुार कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जरुी 
निलई करणी गरेमा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� 
बािलकालाई िनजको म�जरुी िलई वा निलई करणी गरमेा 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहन� कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । सोही महलको ३(५) मा िबस वष� वा सोभ�दा 
बढी उमेरको मिहलालाई जबरज�ती करणी गन�लाई 
पाचँदेिख सात वष�स�म कैद सजाय ह�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइने । 

��ततु म�ुाका पीिडत वष� २० क� शारी�रक 
तथा मानिसक �पमा अपाङ्गता भएको �यि� रहेको 
पाइ�छ । पीिडतको �वा��य परी�णबाट पीिडतालाई 
कुनै चोटपटक नलागेको, यौनाङ्गमा कुनै खाले Injury 
नभएको र Hymen intact रहेको भ�ने देिख�छ । साथै, 
घटना वारदातका ��य�दश� �यि� भिनएका सकुबहादरु 
र िवजय दवाडीले पीिडतलाई �ितवादीले करणी गरकेो 
अव�थामा �प� �पले देखेको भनी अदालतमा बकप� 
गरी खलुाउन सकेको नपाइएको ह�दँा �ितवादीले 
जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो भ�ने पिु� ह�न आएको 
नदेिखने ।

�यसैगरी, मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
५ नं. हेदा� , “जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो 
करणी गन� भने पाएको रहनेछ भन ेजबरज�ती करणी 
गन�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय ह��छ” भ�ने 
कानूनी �यव�था उ�लेख भएको देिख�छ । यस कानूनी 
�यव�थाअनसुार कसैले जबरज�ती करणी गन� नपाएको 
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तर जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो भने देिखन 
आएको अव�थामा ह�ने सजायको �यव�था ग�रएको 
पाइने ।  

व�ततु: �ितवादी िवरबहादरु थापाले पीिडतालाई 
करणी गन� उ�े�यले एका�त �थानमा लगी करणी गन� 
ला�दा पीिडत कराएको सनुी अ�य �यि� आइपगुेको भनी 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान कागज गरकेो छ । 
�ितवादीको सो भनाइ शारी�रक तथा मानिसक �पमा 
अपाङ्गता भएक� पीिडतासगैँ �ितवादीलाई एका�त 
�थानमा ��य�दश�ह�ले देखेको अव�थाबाट पिु� ह�न 
आएको छ । �ितवादीले पीिडतालाई बाटोस�म आउन 
सहयोग गरकेो भनी अदालतमा बयान गर े पिन यसरी 
पीिडतालाई सामा�य सहयोग मा�ै गरकेोमा ��य�दश� 
सकुबहादरुसमेतले त�कालै हो-ह�ला गनु�पन� कुनै कारण 
रहेको भ�ने िमिसल �माणबाट देिखन आएको छैन । 
तसथ�, �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान तथा ��य�दश�ह�को बकप�समेतका िमिसल 
संल�न �माणह�बाट �ितवादीले जबरज�ती करणी गन� 
नपाएको तर मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
५ नं. बमोिजम जबरज�ती करणी गन� उ�ोगस�म गरकेो 
पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई सोही महलको 
३(५) नं. ले ह�ने सजायको आधा २ वष� ६ मिहना कैद 
सजाय ह�ने ठहर गरी उ�च अदालत पोखराबाट भएको 
फैसला अ�यथा नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
�ितवादी वीरबहादरु थापाले जबरज�ती करणी 
उ�ोगको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा तनह� ँ
िज�ला अदालतबाट िनज �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गरकेो ठहर गरी भएको स�ु फैसला केही उ�टी गरी िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
५ नं. बमोिजम सोही महलको ३(५) नं. ले ह�ने सजायको 
आधा सजाय २ वष� ६ मिहना कैद ह�ने गरी उ�च अदालत 
पोखराबाट िमित २०७३।९।४ मा भएको फैसला िमलेकै 

देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
इित संवत् २०७६ साल असोज २ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-CR-०४७७, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. राजकुमार पि�डत

आपरािधक काय�को �कृितलाई म�यनजर 
गरी कुन �तरको कसरु हो सो कुराको िनधा�रण 
गरी अपराध गन� �यि�लाई सजाय गनु�पद�छ भ�ने 
फौजदारी �याय �णालीको मा�यता हो । �ितवादीले 
गरकेो कसरुको �कृित हेदा� , भिवत�यको कसरु 
(Accidental Homicide) भ�न सिकने अव�था 
छैन । मतृक र �ितवादी बाब ुछोरा नाताका �यि� रहेको 
देिखएको छ । त�काल खसी बे�ने िवषयमा वादिववाद 
भएको देिख�छ । आफूलाई बाबलेु कुट्ने डरले गजबार 
आ�लोले भुडँीमा राखी घ�याडी घरिभ�बाट घरबािहर 
िनकालेको हो । त�प�ात् पिन मतृक बाबलेु कुट्न 
भनी आए र आफूले गजबारले बाबकुो टाउकोमा 
३ पटक हा�दा टाउकोमा लागेछ । आफूले मतृक 
बाबकुो टाउकोमा नै िहका�उछुँ भनी िहका�एको पिन 
होइन । कुटिपट त�प�ात् मतृकलाई उपचाराथ� मेल�ची 
�ाथिमक �वा��य के��मा लगेको र �यहा ँउपचार ह�न 
नसक� थप उपचारको लािग ए�बलेु�समा राखी िश�ण 
अ�पताल महाराजग�जमा लगेको र बाबकुो अ�ेसन 
गरकेो अव�थामा  आफू औषधी िक�न भनी बािहर जादँा 
बाबकुो म�ृय ुभएछ भनी बयानको �ममा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ ।

टाउकोज�तो संवेदनशील अङ्गमा काठको 
गजबार आ�लो ज�तो कडा व�तलेु टाउकोको हड्डीसमेत 
फुट्ने गरी पटकपटक �हार गदा� मािनस मन� स�ने भ�ने 
साधारण समझ भएको मािनसलाई पूवा�नमुान ह��छ । यस 
�कारको चोट छाड्ने काय� भिवत�यको प�रभाषा, मम� 
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तथा भावना र ऐनको मकसदअ�तग�त पन� जाने देिखएन । 
मतृकउपर टाउकोमा पटकपटक �हार गन� काय�बाट मान� 
मनसाय नरहेको भनी मा�न िम�दैन । काय� (Action) 
बाट पिन मनसाय त�व पिह�याउनपुन� ह��छ । टाउकोको 
हड्डीसमेत फुट्ने गरी पटकपटक मतृकको टाउकोमा 
�हार भई सोको चोटले मतृकको म�ृय ुभएको अव�थामा 
भिवत�यबाट म�ृय ुभएको भनी िन�कष�मा प�ुन ु�यायोिचत 
ह�न स�ने देिखन आएन । भिवत�यस�मको वारदात 
�थािपत गरी सोहीअनसुार �ितवादीलाई सजाय गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेको 
दिेखन नआउने ।

अतः �ितवादीले गरकेो काय�बाट नै मतृकको 
म�ृय ु भएको र मान� िनयत रहेको देिखदँा �ितवादी 
राजकुमार पि�डतलाई त�कालीन मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको ५ नं. बमोिजम भिवत�यको 
कसरुमा ऐ.६(२) नं. बमोिजम २ वष� कैद र �.५००।- 
ज�रवाना ठहर गरकेो स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।१।२० को फैसला सदर 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०।६।१३ को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई �ितवादी राजकुमार पि�डतलाई त�कालीन मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याउनपुन�मा 
सव��व सजायको हकमा मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा ४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा 
कुनै कसुरबापत सव��वको सजाय ह�न े रहछे भन ेयो 
सिंहता �ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� 
सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रन े छैन” भ�ने कानूनी 
�ावधान रहेको स�दभ�मा िनज �ितवादीलाई सव��व 
ठहर गनु�  कानूनस�मत नह�ने ह�दँा �ितवादी राजकुमार 
पि�डतलाई ज�मकैदको सजाय ह�ने ।

�ितवादी राजकुमार पि�डतलाई ज�मकैदको 
सजाय ठहर भए तापिन त�कालीन मलुकु� ऐन, 
अ.ब.ं१८८ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार 

कसरुदारलाई ऐनबमोिजमको सजाय िददँा चक� ह�ने 
भई घटी सजाय ह�नपुन� देिखन आएमा अि�तम सजाय 
िनधा�रण गदा� �याियक मन �योग गरी कसरुदारलाई 
समेत �यायोिचत सजाय गनु�पन� देिख�छ । �ितवादी 
र मतृक एकासगोलका बाब ु र छोरा नाताका देिखएको 
छ । मतृक र�सी सेवन गरी घर प�रवारका सद�यह�सगँ 
वादिववाद ग�ररहने �वभाव भएको भ�ने देिखएको छ । 
मतृकसगँ यी �ितवादी तथा प�रवारका अ�य सद�यसगँ 
�ाय: जसो पा�रवा�रक झगडा बेमेल भइरहेको भ�ने 
देिख�छ । मतृकसगँ त�काल खसी बे�ने िवषयमा नै 
िववाद भएको र सोही िववाद बढ्दै गई यी �ितवादीले 
मतृकको टाउकोमा गजबार �हार गरकेो भ�ने 
देिखयो । कुटिपटप�ात् मतृकलाई �ितवादी �वयंले 
उपचाराथ� स�ुमा मेल�ची �ाथिमक �वा��य के��मा 
लगेको र �यहा ँ उपचार स�भव नभएप�ात् ि�.िव.िव. 
िश�ण अ�पताल महाराजग�ज लगेको अव�था छ । 
मतृकको उपचारको �ममा नै म�ृय ुभएको दिेख�छ । यी 
�ितवादी राजकुमार पि�डत मतृक बाबकुो उपचाराथ� 
िनर�तर लागेको अव�थासमेत देिखएको छ । आ�नो 
बाबकुो �यानै िलनेस�मको इवी �रस रहेको दिेखदँैन । 
मान� उ�े�यले षड्य��, प�रप�च रची �हार गरकेो भ�ने 
पिन देिखएन । केवल त�काल खसीको िवषयमा िववाद 
भएको र मतृकलाई मानु�पन� परुानो �रसइवी रहेको भ�ने 
देिखन नआएबाट अपराध गरकेो अव�था वारदातको 
सम� प�ृभूिम, �कृित तथा प�रि�थितलाई िवचार गदा� 
र मतृकको उपचार गदा�गद� नै म�ृय ुह�न पगुेको देिखदँा 
�ितवादीलाई ठहर भएबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� 
भएकाले �ितवादीलाई २(दईु) वष� कैद सजाय गदा� 
पिन �यायको मकसद पूरा ह�ने देिख�छ । अतः �ितवादी 
राजकुमार पि�डतलाई त�कालीन मलुकु� ऐन अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम २(दईु) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क��यटुर: दिेवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १७ गते रोज ३ शभुम् । 
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७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६८-WO-१०६८, उ��ेषण, 
ि�वेणी �ला�ो पोिलमस� �ा.िल., बारा िव. �म अदालत, 
अनामनगरसमेत

िवप�ीले �ित�ानको मेिसनमा �ित प�ुयाएको 
काय� �म ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) अनसुारको 
खराब आचरण मािनने काय�अ�तग�त पद�छ वा सोही 
दफा ५१(ज) अ�तग�त पन� हो भ�ने स�ब�धमा िन�य�ल 
गन� �थमत: उ� कानूनी �यव�थाह�लाई हेनु�पन� 
दिेखयो । उ� �म ऐन, २०४८ को दफा ५१ को 
कानूनी �यव�थालाई हेदा� , “…कामदार वा कम�चारीको 
देहायको आचरणलाई खराब आचरण मािनन े छ:-” 
भ�ने उ�लेख भई सो दफा ५१ को (क) र (ज) मा 
दहेायअनसुारको कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 

“(क) �म िववाद वा अ�य िवषयलाई िलएर 
�यव�थापक, �ब�धक वा कम�चारीको 
िव�� कुनै िकिसमको हातहितयार �योग 
गरी वा नगरी शारी�रक चोट वा आघात 
पु�याएमा वा बाधेँमा वा थुनछेक गरमेा वा 
�ित�ानको �े�िभ� ह�लदङ्गा वा तोडफोड 
वा कुटिपट गरमेा”

(ज) �ित�ानको स�पि� जानाजानी तोडफोड 
गरमेा वा �यसलाई �ित पु�याएमा वा 
अि�तयार�ा� �यि�को �वीकृितिबना 
�ित�ानबािहर लगी �योग गरमेा वा 
अनिधकृत �यि�लाई �योग गन� िदएमा,” 
उि�लिखत कानूनी �ावधानअनसुार �म िववाद 

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

कामदार वा कम�चारीले जानाजानी �ित�ानको स�पि� 
तोडफोड गर ेवा �ित प�ुयाएमा उ� ऐनको दफा ५१(ज) 
अनसुारको खराब आचरणअ�तग�त पन� ।

व�ततु: िवप�ीम�येका िदनेश�साद यादवले 
�म िववाद िझकेर वा अ�य कुनै िवषयको बहानामा 
िनवेदक �ित�ानको �यव�थापक वा कम�चारी कसैलाई 
पिन थनुछेक कुटिपट गरी शारी�रक चोट वा कुनै 
िकिसमको आघात प�ुयाएको अव�था देिखदैँन । साथै 
�य�तो िवषयलाई िलएर िनजले �ित�ानको �े�िभ� 
ह�लदङ्गा वा तोडफोड गरकेो भ�ने पिु� ह�न आएको पिन 
छैन । यसथ�, अद� पदको कामदारको �पमा काय�रत 
रहेका िवप�ी िदनेश�साद यादवले �म ऐन, २०४८ को 
दफा ५१ (क) को कानूनी �यव�थाको बिख�लाप खराब 
आचारण गरकेो भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट पिु� ह�न 
आएको नदेिखने ।

तर िनज िवप�ीले िडउटी गन� �ममा मेिसनमा 
दाना अड्क� जाम ह�न गएको अव�थामा जानाजान 
फलामको रडले कोचेको कारणले मेिसन िबि�न गएको 
पिु� ह�न आएको छ । साथै, मेिसनमा सम�या आएपिछ 
�ािविधक कम�चारीलाई बोलाई सम�याको िनराकरण 
गनु�पन�मा सो दािय�व िनजले िनवा�ह गन� सकेको 
पाइदँैन । यसरी �ित�ानको मेिसनको मटुु मािनने 
बेरले ��ुलाई जानीजानी हािन नो�सानी प�ुयाएकाले 
िनजले �म ऐन, २०४८ को दफा ५१(ज) मा उ�लेख 
भएअनसुारको खराब आचरणअ�तग�त पन� काय� गरकेो 
देिख�छ । िनज िवप�ी अद� कामदार भएको र कुच� 
बनाउने दाना मेिसनमा अड्क� जाम ह�न गएको अव�थामा 
जाम खो�न सगैँ काम गन� अपरटेरको स�लाहमा 
फलामको रडले को�दा सो रड मेिसनमा अड्िकन पगुी 
मेिसन िबि�एको ि�थित भएकाले उ� काय�लाई �म 
ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) को कसरु मा�न िम�ने 
नदेिखएको र सोही ऐनको दफा ५१(ज) अ�तग�तको 
खराब आचरणिभ� पन� पिु� ह�न आएको छ । उ� दफा 
५१(ज) अ�तग�त पन� खराब आचरण गन� कामदार वा 
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कम�चारीलाई वािष�क पा�र�िमक विृ� रो�का गन� सिकने 
सजायको �यव�था �म ऐन, २०४८ को दफा ५२(२) मा 
रहेको देिखदँा सोबमोिजम िनज िदनेश�साद यादवलाई 
२ वािष�क तलब विृ�स�म रो�का गन� गरी भएको �म 
अदालतको फैसलामा कानूनी �ुिट रहेको नदेिखने । 

अत: मािथ उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
िवप�ी िदनेश�साद यादवलाई �ित�ानको सेवाबाट 
हटाउने गरी ि�वेणी �ला�ो पोिलमस� �ा.िल.को 
�यव�थापकबाट भएको िनण�य केही बदर गरी िनजलाई 
�म ऐन, २०४८ को दफा ५१(ज) अ�तग�तको खराब 
आचरण गरकेोमा सोही ऐनको दफा ५२(२) बमोिजम 
२ वािष�क तलब विृ�स�म रो�का गन� गरी भएको �म 
अदालतको िमित २०६८।१२।१० को फैसला कानून 
तथा �यायस�मत दिेखएकाले िनवेदकको मागबमोिजम 
सो फैसला उ��ेषणको आदशेले बदर गन� �रट जारी 
गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर 
क��यटुर: देिवमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर काक�, ०७२-CR-१३२४, सामूिहक 
जबरज�ती करणी र लागु औषध, नेपाल सरकार िव. 
स�तोषकुमार उपा�यायसमेत

पीिडतका पित, देवर र काक�सासूसमेत 
िमली पीिडत जाहेरवालीलाई �याि��कको औषधी भनी 
Alprazolam नामक लाग ु औषध जबरज�ती खवुाई 
सासूको सहयोगमा पित तथा देवरले सामूिहक जबरज�ती 
करणी गर े गराएको भ�ने म�ुय अिभयोग दाबी रहेको 
पाइयो । पीिडत र �ितवादीह� दईुिबच पित, प�नी, देवर र 
काक�सासू नाताका एउटै प�रवारका �यि�ह� रहे भएको 

देिख�छ । ियनीह� ब�ने गरकेो घर ३ कोठाको रहेकोमा 
वारदात भएको भिनएको कोठाबाट केही औषधीका 
च�क�ह� बरामद भएको घटना�थल �कृित मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । जाहेरवालीले अदालतसम� बकप� गदा� 
काक�सासू भगवतीदेवीले आ�नो कपाल समाई लछार 
पछार पाद� व�लो र प�लो कोठामा प�ुयाई छातीमा 
म�ुकाले समेत हा�नभुएको भ�ने बेहोरा लेखाई िदएको 
पाइयो । वारदात भएको कोठामा पीिडत आफू र आ�ना 
पित मा� ब�ने, प�रवारका अ�य सबै सद�यह� अ� 
नै कोठामा ब�ने गरकेो भ�ने बेहोराको िनज पीिडतकै 
भनाइबाट देिख�छ । ३ कोठे उ� घरमा पीिडतको 
प�रवारमा अ�य सद�यह� पिन रहे भएको देिखएको 
अव�थामा जाहेरवालीलाई काक�सासूले �यसरी लछार 
पछार गरकेो भए �य�तो ह�लाको आवाज अ�य कोठामा 
ब�ने प�रवारका सद�यले सहजै स�ुन र थाहा पाउने 
स�ने नै ह��छ । तर पीिडतलाई �ितवादी काक�सासूले 
लछारपछार गद� अक� कोठामा प�ुयाउदँा पीिडतबाट 
आउने आवाज अ� कसैले थाहा पाएको भ�ने ि�थित 
पिन दिेखदँैन । �ितवादी भगवतीदेवी पीिडताको आ�नै 
सासू नभई काक�सासू रहेक� र �ितवादी पित र पीिडत 
एवं जाहेरवालीिबचको कटुतापूण� स�ब�धको कारण 
घरिभ� �वेश गरी �ितवादी काक�सासू भगवतीदेवीले 
पीिडतलाई लछार पछार गनु�पन� अव�था र कुनै जायज 
कारण पिन नदिेखएको अव�थामा जाहेरवालीको उ� 
भनाइले घटनालाई अितरि�जत गरी ��ततु गरकेो 
देिखन आउछँ । बरामद भएको Alprazolam Tab 
मनो�ीपक पदाथ�को (Psychotropic Substance) 
�कृितको लाग ुऔषध हो भनी औषधी �यव�था िवभागको 
िमित २०७१।७।१० च.नं. ९०५ को प�बाट दिेखन 
आउदँनै । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
३ (क) (७) मा नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी 
तोिकएका �ाकृितक कृि�म लाग ुऔषध तथा मनो�ीपक 
(साइको�िप�स सव�टा�स) र ितनको लवणह� तथा 
अ�य पदाथ�लाई लाग ु औषध मािनने उ�लेख भएको 
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पाइ�छ । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा उ� व�त ुमनो�ीपक 
पदाथ�को (Psychotropic Substance) हो भ�ने 
कुरा परी�णबाट पिु� नभएस�म सोलाई लागऔुषधको 
�ेणीमा राखेर �ितवादीलाई कानूनी �पमा कारबाही 
गन� िम�दैन । बरामद भएका Alprazolam नामक 
च�क�ह� लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ र सो 
ऐनको अिधकार �योग गरी नेपाल राजप�मा �कािशत 
सूचनाबमोिजम लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ ले 
लाग ुऔषधको �पमा समेत प�रभाषा गरकेो मनो�ीपक 
पदाथ� (Psychotropic Substance) को दायरािभ� 
नपरकेो ह�दँा उ� औषधीको �कृितको Alprazolam 
बरामद भएको आधारमा िनजउपर लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ बमोिजम कारबाही गन� औषधी �यव�था 
िवभागको उ� Alprazolam लाग ु औषध होइन भ�ने 
बेहोराको प�बाट समेत िम�ने देिखन नआउने ।

�ितवादीह�म�येका समुनकुमार उपा�याय 
र भगवतीदेवी दवैुजना आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो दिेख�छ । अ�य �ितवादीह� वारदातमा 
उपि�थत दिेखए पिन पीिडत जाहेरवाली र िनजका 
पित �ितवादीम�येका स�तोषकुमार उपा�यायिबच 
भएको झगडा सा�य पान� िसलिसलामा मा� िनजह�को 
वारदात �थलमा उपि�थित रहेको देिख�छ । एउटै 
प�रवारका सद�यह� एउटै घरको अलग कोठामा 
ब�ने आ�नै नाताका यी �यि�ह� लो�ने �वा�नीिबच 
भएको झगडालाई सा�य पान� उ�े�यले वारदात�थलमा 
उपि�थत भएको त�यतफ�  िवचारै नगरी िनजह�को 
उपि�थित कसरु गन� आशय र उ�े�यले भएको हो, अथवा 
िनजह�को िमलोमतो र सलं�नतामा कसरु भएको होला 
भनी अनमुान गन� िम�ने दिेखदँैन । जाहेरवालीले आफूलाई 
�ितवादीम�येक� भगवतीदेवीले छातीमा म�ुकाले 
िहका�एको भ�ने कुरा उ�लेख गरकेोमा पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट सो कुरा पिु�ट ह�न आएको पिन 
दिेखदँैन । पीिडतका दवेर �ितवादी समुनकुमार 
उपा�यायले मौकामा बयान गदा� दाज ुभाउजूिबच नरा�ो 

स�ब�ध भई उनीह�िबच झगडा प�ररहदँा आफूले केही 
सानो ग�ती गरकेो कुरा �वीकार गरकेोमा वा�तिवक 
त�यलाई बढाई चढाई गाउलेँह�ले धेर ैबेइ�जत गरकेो 
कारण आवेशबाट उ�ेिजत भई यो भाल,ु र�डी हो 
यसलाई मैले पटकपटक करणी गरकेो ह� ँभ�ने �कारको 
अिभ�यि� िदएको हो भ�ने बेहोरा िनज �ितवादीले 
अदालतसम� बयान गरेको देिखदँा �य�तो घटना र 
त�यसगँ मेल नखाने गरी उ�ेिजत अव�थामा गरकेो 
अिभ�यि� अ�य �वत�� �माणह�बाट समिथ�त 
नभएको अव�थामा कसरुमा सािबती भएको भनी अथ� 
गरी कसरुदार कायम गन� िम�ने देिखएन । यस अव�थाको 
उ� अिभ�यि�लाई कसरु �वीकार गरकेो भ�ने अथ� 
लगाई कसरुदार कायम गनु�  फौ�दारी �यायको मा�य 
िस�ा�तअनकूुल ह�ने दिेखदँैन । हा�ो िह�द ुसं�कार र 
स�ंकृितको सोच भएको समाजमा दवेर भाउजूको नाता 
आमा छोरा समान मािनने ह��छ, यस अव�थामा आ�नै 
दाजकुो उपि�थितमा दाजकैु सहयोग र सहमितमा देवरले 
भाउजूमािथ जबरज�ती करणीको अपराध गर े होलान् 
भनी अनमुान गन� पिन �यित �वाभािवक र िव�वासयो�य 
मा�न िम�ने देिखन नआउने ।

��ततु वारदातमा जाहेरवाला पीिडत र 
�ितवादीह�बाहेक मौकामा कागज गन� र अदालतमा 
आई बकप� गन� अ�य �यि�ह� कसैले पिन वारदातको 
त�काल अिघ वा पिछ निजकैबाट घटनाका बारमेा 
जानकारी िलए पाएको भ�ने अव�था देिखदँैन । 
�ितवादीह�सगँ निजकको नाता कायम रहेका लिलता 
सवेुदी तथा िदिलप उपा�यायको बकप�को सम� 
बेहोरा हेदा�  प�रवारिभ� ज�गा जिमनस�ब�धी िववाद 
रहेकोमा उ� िववादको िवषयलाई िलएर िनजह�को 
�ितवादीह�सगँ पिहलेदेिख नै मनमटुाव रहेको 
देिख�छ । यसरी मनमटुाव वा बैमन�यता भएका 
�यि�ह�को भनाइलाई कसरु �मािणत गन� �माणको 
�पमा �थान िदन िम�ने पिन देिखदँनै । वारदातमा 
अ�य कोही पिन �यि� ��य�दश� नभएको अव�थामा 
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सनेुको भरमा मा� आ�नो धारणा बनाएका �यि�ह�को 
भनाइलाई अ�य �वत�� र िव�वसनीय �माणबाट पिु� 
नह�दँास�म सनेुकै कोरा भनाइको आधारमा कसैउपर 
पिन कसरु कायम गरी सजाय गन� िम�ने दिेखदँैन । अ�य 
�वत�� �माणबाट जाहेरी र जाहेरवालीको बेहोरा पिु� 
ह�न नसकेको अव�थामा �यसैलाई मा� आधार बनाई 
�ितवादीह� समुनकुमार उपा�याय र भगवतीदेवीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु कायम गरी सजाय गन� 
कानूनतः िम�ने पिन नदेिखने ।

�ितवादी स�तोषकुमार उपा�याय र 
पीिडत जाहेरवाली पित प�नी नाताका �यि� भएको 
कुरामा िववाद देिखदँैन । वारदात भएको िठक 
१(एक) मिहनाअगािड अथा�त् िमित २०७१।१।१८ 
मा ियनीह�िबच वैवािहक स�ब�ध कायम भएको 
दिेख�छ । पित प�नीको हैिसयत कायम भएपिछ एउटै 
कोठामा ब�ने, स�ुने र दवैुको आपसी सहमितमा 
शारी�रक स�पक�  कायम गन� कुरा �वाभािवक �चलनिभ�ै 
पन� त�य हो । तर यसको लािग दवैु प�को सहमित 
ह�नपुन� पिहलो सत�लाई कानूनले अिनवाय� गरकेो छ । 
म�जरुी वा सहमितिवना आ�नै �ीमतीसगँ ह�ने र ग�रने 
शारी�रक स�पक� लाई त�कालीन मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलले कसरुको �ेणीमा राखेको िथयो भने 
हालको फौजदारी अपराध संिहताले पिन यस �कारको 
काय�लाई कसरुको �ेणीमा राखी िनर�तरता िदएको 
दिेख�छ ।  �ितवादी स�तोषकुमार उपा�यायले आ�नी 
प�नी पीिडत ३१(क-१०) लाई िनजले अिन�छा जाहेर 
गदा� गद� पिन करणी िलनिुदन ु भएको कुरास�मलाई 
�ितवादीले �वीकार गरी बयान गरकेा छन् । आफूले 
पीिडत प�नीलाई नशाल ुपदाथ� खवुाई सामूिहक �पमा 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य�ित भने पूण�त: इ�कार 
रहेका छन् । अ�य �ितवादीह�को वारदात�थलमा 
दिेखएको उपि�थित पित प�नीका िबच भएको झगडा 
छुट्याउनस�म रहेको भ�ने त�यलाई �ितवादीह� 
समुनकुमार उपा�याय र भगवतीदेवीको भनाइबाट 

समिथ�त र पिु�ट भएको दिेखन आउछँ । पीिडतको 
शरीरमा कुनै घा चोट लागेको, कपडा �याितएको र योिन 
र सोिभ� र वरपर कहीकँतै केही चोट लागेको, रातोपन 
भएको अव�था देिखएको छैन । पितबाहेक वा पितसमेत 
सलं�न भई अ�यबाट समेत सामूिहक �पमा बल�कारको 
काय� ह�दँा पीिडतउपर िन�य पिन बलज�तीको ि�याको 
लािग भौितक आ�मण ह�नकुो साथै शरीरको कहीकँतै 
कुनै भागमा सामा�य �पको भए पिन चोटपटक लागेको 
ह��छ, पीिडतको शरीरमा �य�तो चोटपटक लागेको 
ि�थित नह�दँा िनजउपर सामूिहक बला�कारको वारदात 
घटेको र भएको भ�ने त�य पिु� ह�न गएको दिेखन 
आउदँनै । पित र प�नीिबचको यौन स�पक�  गन� काय�मा 
प�नी जनुसकैु अव�थामा पिन मा�नपुन� भनी कानूनले 
भनेको अव�था छैन । यौन स�पक� मा प�नीको इ�छा छैन 
भने �यो �यितबेला नै कानून�ारा िनषेिधत भएको काय� 
मािनने र �य�तो िनषेिधत अव�थामा बलज�ती ग�रने 
यौन स�पक� को काय� कसरु ह�न प�ुने ।

यौन स�पक� को लािग पित प�नी दवैुको 
सहमित ह�नपुन�मा सो नभएको अव�थामा आ�नो 
इ�छािवपरीत पितले जबरज�ती गरी आ�नो यौनत�ृणा 
पूरा ग�रसकेकोमा पिछ �यही िवषय उठाई झगडा स�ु 
ह�नलुाई अ�वाभािवक मा�न पिन सिकँदैन । यी दईु 
पित प�नीिबच िविवध िवषयमा भएको झगडाको �ममै 
पीिडत प�नीको मोबाइल आफूले फुटाई िदएको भ�ने 
कुरा �ितवादी स�तोषकुमार उपा�यायले �वीकार 
गरकेोमा उ� कुरा िविनता अिधकारीको बकप�बाट 
समेत पिु�ट ह�न आएको देिखयो । यौन स�पक� का लािग 
पित र प�नी दवैु प�को सहमित आव�यक पन� कुरातफ�  
पीिडतका लो�ने यी �ितवादीले कुनै हे�का नै नराखी 
प�नीसगँ जसरी जनु बेला भए पिन यौन स�पक�  रा�ने 
पितको अिधकार हो भ�ने �यि�गत अहमताको जड सू� 
मानिसकताबाट ��ततु वारदात घटेको दिेखदँा �ितवादी 
स�तोषकुमार उपा�यायले आ�नी प�नीलाई िनजको 
सहमितिबना कानूनिवपरीत जबरज�ती करणी गरकेो 
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भ�ने कसरुमा सजाय गन� गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र कारणबाट 
�ितवादीह� समुनकुमार उपा�याय र भगवतीदेवीलाई 
आरोिपत स�पूण� अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने, 
�ितवादीम�ये स�तोषकुमार उपा�यायको हकमा लाग ु
औषधतफ� को अिभयोग दाबी नप�ुने र त�काल �चिलत 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(६) नं. 
िवपरीतको वैवािहक बला�कारको कसरुमा ६(छ) मिहना 
कैदको सजाय गरी िनजबाट पीिडतलाई �.१,००,००।- 
(एक लाख �पैया)ँ �ितपूित�समेत भराइिदने गरी स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७२।५।१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल काित�क २९ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७०-WO-०२८६, उ��ेषण, 
कृ�ण�साद उपा�याय पौडेलसमेत िव. तानसेन 
नगरपािलका, पा�पासमेत

िवप�ी तानसेन नगरपािलकाले आ�नो 
नगर �े�मा उ�पादन ह�ने फोहोर मैलालाई �यवि�थत 
�पले िवसज�न गन� �योजनाथ� २०६१/२०६२ 
सालबाटै आ�नो इलाका �े�िभ� पन� सबैभ�दा 
उपय�ु �थानको छनौट र ज�गासमेत ख�रद गरी 
डि�पङ िफ�डको िनमा�ण गन� काय�ह� अगािड बढाएको 
दिेखयो । यसरी डि�पङ साइट िनमा�ण गन� �ममा कानूनले 
�यव�था गरकेा काय�िविधगत �ि�याह� अवल�बन 
गद� �थानीय सरोकारवालाह�को समेत सहभािगता 
गराएको दिेख�छ । उि�लिखत काय�म�ये २०६५ सालमै 
IEE गराई २०६९ सालदेिख फोहोरमैला िवसज�नको 

काय� थालनी गरकेो देिख�छ । नगरपािलकाले ज�गा 
ख�रद गदा� नै सोको कारण कैिफयत महलमा उ�लेख 
गरकेो, िविभ�न सरकारी िनकायह�मा सूचना टासँ 
गरी �थानीय सरोकारवालाह�लाई ससूुिचत गरकेो र 
कानूनको �ि�यासमेत पूरा गरी भए गरकेो काय� िव�� 
अपे�ाकृत लामो समयपिछ अथा�त् २०७० सालमा मा� 
��ततु �रट िनवेदन दायर ह�न आएको दिेखने । 

�व�छ र �व�थ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने सिंवधान�ारा ��याभूत मौिलक हक हो । यो 
हकको सरं�ण गन� रा�यका िनकायह� ि�याशील 
रहनपुछ�  । �थानीय �े�मा उ�पादन ह�ने फोहोर मैलालाई 
उिचत �यव�थापन गन� कुरा पिन वातावरणीय हकको 
�चलनसगँ स�बि�धत कुरा हो । नगरपािलकालाई 
स�ुदर बनाई �व�छ वातावरणको िनमा�ण गनु�पन� 
दािय�व �थानीय �वाय� शासन ऐनसमेतले 
नगरपािलकालाई सिु�पएको छ । यो िज�मेवारी पूरा 
गन� नगर �े�को फोहोरको �यव�थापन गनु� नै पन� 
ह��छ । फोहोर मैलाको िवसज�न गदा� कानूनबमोिजम 
वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन ग�रन ु आव�यक 
ह��छ । वातावरण ऐन, २०५३ तथा िनयमावली, २०५४ 
को �ावधानसमेतका कुराह� अनसुरण गरी फोहोरको 
�यव�थापन गनु�पद�छ । तानसेन नगरपािलकाले �यस 
�े�मा िसिज�त ह�ने फोहोरलाई िवसज�न गन� �योजनाथ� 
आव�यक कानूनी �ि�या पूरा गरी डि�पङ साइटको 
िनमा�ण गरकेो देिखएको छ । िमित २०७०।२।२१ 
को तानसेन नगरपािलकाको बैठकले "�या�डिफल 
साइटमा परकेो सम�यालाई दीघ�कालीन �पमा 
समाधान गन� उ� �थानबाट अक� �थानको खोजी 
गन�" भनी सिमित गठन गरकेो पिन देिखयो । िनवेदकका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी रामकुमार 
आचाय�ले बहसको �ममा "हाल िववािदत �थानमा 
फोहोर फा�ने काय� गन� नगरकेो र नगरपािलकाले 
समेत वैकि�पक �थानमा फोहोर फा�ने �यव�था 
गन� भनी िनण�य गरकेो" भनी उ�लेख गरकेो 



45

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, मङ्िसर - १

दिेख�छ । यस अव�थामा नगरपािलकाले जन�वा��यको 
�याल नगरेको भ�ने स�झन िमलेन । तसथ�, िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश जारी 
ग�ररहन ुनपन� ।

िदगो िवकास र वातावरण एक अका�को 
प�रपूरक ह�न् । वातावरण संर�ण गरी मानव 
जीवनलाई �व�छ र �व�थ बनाउन हरस�भव 
उपाय अपनाउनपुद�छ । अ�तरा�ि��य �तरमा 
वातावरणसगँ स�बि�धत िविभ�न घोषणाप� तथा 
सि�ध स�झौताह�को िनमा�ण भई काया��वयनमा रहेका 
छन् । कितपय द�ताबेजह�लाई नेपालले पिन अनमुोदन 
गरकेो छ । नेपालको संिवधानले समेत �व�छ र �व�थ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने मौिलक हक �दान गरकेो 
छ । यो हकको �चलन गन�तफ�  रा�यका िनकायह�को 
ि�याशील �यास केि��त रहनपुद�छ । तसथ�, फोहोर 
�यव�थापन गन�लगायतका वातावरणीय �भावसगँ 
स�बि�धत काम कारबाही वा ि�याकलाप स�चालन 
गदा� �यसबाट जन�वा��यमा पन� असर, वातावरणीय 
�भावसमेतको समिुचत मू�याङ्कन गरी जन�वा��यमा 
�ितकूल असर नपन� र वातावरणीय �भावका �ि�ले 
उपय�ु ह�ने गरी �या�डिफल साइटको �यव�था िमलाउन ु
वा�छनीय छ । तसथ�, सोबमोिजम �या�डिफल साइटको 
छनौट, उिचत �यव�थापन तथा �यवि�थत स�चालन 
गनु�, गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा िनद�शना�मक 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७६ साल काि�क २४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-०४७२, वैदिेशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. िहराबहादुर िव.क. 
समेत

�ितवादी िहराबहादरु िव.क.को हकमा िवचार 

गदा� िनजका िव�� जाहेरी परकेो अव�था छैन । 
�ितवादी िसंहबहादरु साक�ले अनसु�धानको �ममा 
बयान गदा� आफूले �ितवादी िहराबहादरु िव.क.को 
नाउमँा दता� रहेको Amarion International Pvt. 
Ltd. मा माक� िटङ मेनेजरको �पमा काम गरकेो बखत यी 
जाहेरवालाह� सो सं�थामा आई िहराबहादरु िव.क.सगँ 
वैदेिशक रोजगारमा मकाउ जाने स�ब�धमा कुरा गरकेो 
भनी पोल गरेको आधारमा िनजउपर ��ततु म�ुा 
चलाएको दिेख�छ । जाहेरवालाह�ले वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणमा उपि�थत भई बकप� गदा�समेत 
िनजउपर कुनै दाबी िजिकर िलएको पाइदैँन । जाहेरीसाथ 
पेस भएको िलखत यी �ितवादीले गरकेो नदेिखएको र 
यी �ितवादीले जाहेरवालाह�बाट रकम िलएको भ�ने 
पिन देिखएको छैन । सह�ितवादी िसहंबहादरु साक�ले 
अनसु�धानको �ममा बयान गदा� �ितवादी िहराबहादरु 
िव.क.लाई पोल गरकेो देिखए तापिन सो पिु� ह�ने गरी 
Amarion International Pvt. Ltd. माफ� त कारोबार 
भएको भ�ने कुनै िलखत �माणबाट समेत दिेखदँैन । 
अ�य ठोस �माणबाट समिथ�त नभएको अव�थामा 
सह�ितवादीको पोलको आधारमा मा� �ितवादी 
िहराबहादरु िव.क. लाई कसरुदार ठहर गनु�  �यायसङ्गत 
नदेिखने ।

�ितवादी रमा पा�डेको हकमा िवचार गदा� 
जाहेरी दरखा�तमा िनजलाई अपराध गन� �यि�को 
�पमा उ�लेख नगरी जाहेरवालाको सा�ीको �पमा देखी 
सनुी जा�ने �यि�ह�को सूचीमा नाम उ�लेख भएको 
पाइयो । सह�ितवादी िसंहबहादरु साक�ले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� यी जाहेरवालाह� वैदिेशक रोजगारमा 
मकाउ जान भनी �ितवादी रमा पा�डेमाफ� त आएको र 
जाहेरवालासगँ �.५,००,०००।- स�ंथाले िलने र बढी 
रकम िदएमा �याउने �यि�लाई िदने कुरा िथयो भनी पोल 
गरकेोस�म दिेखयो । यी �ितवादी कसरु गरमेा इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ भने िनजले रकम िलएको 
र कागज ग�रिदएको भ�ने िमिसल संल�न कागजबाट 
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दिेखदँैन । जाहेरवालाह� िशव बराल र ह�रबहादरु 
कँुवरले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� उपि�थत 
भई बकप� गदा� रमा पा�डे िसंहबहादरु साक�सगँ सगँै 
िहडेँको देखेको मा� हो िनजको कुनै भूिमका छैन भनी 
लेखाएको देिख�छ । रमा पा�डे िव�� जाहेरी नै नपरकेो 
र पीिडत जाहेरावालाह�ले यी �ितवादीको कसरुमा 
कुनै संल�नता छैन भनेको अव�थामा सह�ितवादीले 
रमा पा�डेले �याएका मा�छे ह�न् भनेकै आधारमा मा� 
कसरुदार ठहर गन� निम�ने ।

तसथ�, यी �ितवादीह� िहराबहादरु िव.क. र 
रमा पा�डेउपर जाहेरी नपरकेो, जाहेरीसाथ पेस भएको 
िलखतबाट पिन यी �ितवादीह�ले रकम िलए खाएको 
र िवदेश पठाउने आ�ासन िदएको भ�ने नदिेखएको 
तथा जाहेरवालाह�ले नै यी �ितवादीह�उपर 
गढाउ गरी बकप� गरकेो पिन नदेिखएकोसमेतबाट 
�ितवादीह� िहराबहादरु िव.क. र रमा पा�डेले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०७४।१२।२७ को फैसला  
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल जे� २६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७५-CR-१५४९, नकबजनी 
चोरी, नेपाल सरकार िव. राज भ�ने यवुराज लामा 
तामाङसमेत 

��ततु िववादमा बरामद भएका सामानह�म�ये 
सनुका गरगहनाको परी�ण तथा मू�याङ्कन काठमाड� 
सनुचादँी �यवसायी सङ्घ र गरगहनाबाहेकका सामानको 
हकमा महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�ले मचु�ुका 

गरी मू�य खलुाएको देिख�छ । यसरी खलुाइएको 
वा�तिवक मू�य र मौकाको जाहेरीमा उ�लेख ग�रएको 
सामानह�को मू�यमा फरक परी केही िबगो रकम घटेको 
देिख�छ भने अक�तफ�  बरामद भएका सामानम�ये 
जाहेरवालीले सनाखत ग�रिदएका बाहेक अ�य सामान 
यी �ितवादीह�ले चोरी गरी नासीमासी सकेको वा 
अ�य कसैलाई िब�� गरकेो भ�ने कुरा ख�ुन नसकेको 
अव�थामा चोरी गरी िलएको भनी �वीकार गरकेो र 
बरामद भएको हदस�म मा� चोरी गरकेो ठहर गरी 
सोहीबमोिजम िबगो कायम गरी सजाय गनु�  �यायोिचत 
ह�दँा अिभयोग मागदाबीमा उ�लेख भएको िबगो बराबरको 
धनमाल नै चोरी गरकेो ठहर ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपालको 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने । 

��ततु म�ुामा पीिडतसमेत रहेका जाहेरवालीले 
अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गदा� सनुका गहना 
�ितवादी िबजलुी बैठाले र �यापटप, �यामरासमेतका 
इले��ोिनक सामान �ितवादी सपन डंगोलले िकनेको हो 
भनी उ�लेख गर ेपिन िनज �ितवादीह�ले  चोरीको भ�ने 
जानीजानी ख�रद गरकेो हो भनी िकटान गन� सकेको 
पाइदँैन । उ� सामानह� चोरीको हो भ�ने जानीजानी 
िकनेको हो भनी अिभयोग मागदाबी िलए पिन आ�नो 
दाबीलाई पिु� गन� सबदु �माण वादी प�बाट पेस ह�न 
सकेको पाइदँैन । मलुकु� ऐन, चोरीको महलको २३ नं. मा 
“लेिखएदेिख बढ्ता नाफा ह�न ेगरी िलएकोमा कागज 
नगरी िलएको रहछे वा चोरीको हो भनी जानी बुझी िलएको 
रहछे भन”े भ�ने श�दावली रहेको देिखदँा स�तो मू�यमा 
सामान ख�रद गनु�  नै कसरु पिु� गन� िनरपे� आधार ह�न 
स�दैन । �ितवादीह�ले उ� सामानह� चोरीको हो 
भनी जानीजानी ख�रद गरकेो कुरा पिु� गन� आधार पिन 
देिखनपुछ�  । �ितवादी िबजलुी बैठा र सपन डंगोलले 
उि�लिखत सामानह� चोरीको भनी जानीजानी ख�रद 
गरकेो भ�ने ठोस एवं िन�या�मक �माणको अभावमा 
स�तो मू�यमा ख�रद गरकैे आधारमा आरोिपत कसरुमा 
सजाय गन� �यायको �ि�ले समेत मनािसब दिेखन 
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नआउने । 
�ितवादी िवनयकुमार जैसवालको कामदार वा 

�ितिनिधको हैिसयतले नभई िनजको मतस�लाहिबना 
�ितवादी िबजलुी बैठाले आ�नो �वत�� हैिसयतमा 
ख�रद गरकेो देिखइरहेको अव�थामा �यसको दािय�व यी 
�ितवादी िवनयकुमार जैसवाललाई वहन गराउन िम�ने 
नदिेखने ।

�ितवादी िमलन तामाङको छोराको भात 
खवुाइमा उपहार िदने �ममा सो म�ु�ा बनाइिदएको 
भ�ने �ितवादी यवुराज तामाङ लामा र भीमबहादरु 
तामाङ लामाको मौकामा र अदालत दवैु �थानमा भएको 
बयानसमेतले यी �ितवादीको बयानलाई थप समथ�न 
गरकेो पाइ�छ । यसरी �ितवादी िवनयकुमार जैसवाल 
र िमलन तामाङ दवैुले मौकामा र अदालतमा आरोिपत 
कसरुमा इ�कारी बयान गरकेो र िनज �ितवादीह�ले 
चोरीको सामान ख�रद गरकेो भ�ने कुरा �थािपत नै ह�न 
नसकेको अव�थामा यी �ितवादीह�लाई आरोिपत 
कसरुमा सजाय गन� कानून एवम् �यायको �ि�ले समेत 
�ितकूल ह�न जाने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
काठमाड� िज�ला अदालतले �ितवादी यवुराज तामाङ 
लामा र भीमबहादरु तामाङ लामाको हकमा बरामद भएको 
र �ितवादीले चोरी गरी िलए खाएको भनी �वीकार गरकेो 
हदस�मको िबगो चोरी गरकेो ठहर गरी सोहीबमोिजम 
सजाय गरकेो र �ितवादी िवनयकुमार जैसवाल तथा 
िमलन तामाङलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदएको 
हदस�म सदर गरी �ितवादी िबजलुी बैठा र सपन 
डंगोललाई आरोिपत कसरुमा सजाय गरकेो हदस�म 
उ�टी गरी िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदने ठहराएको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७५।०३।३२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कण�बहादरु राई
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७७ साल जेठ २० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७६-RB-०१७२,  ब�िकङ कसरु, 
राजाकुमार बजगाइ ँिव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले जाहेरवालालाई 
बझुाउनपुन� रकम �.२,००,०००।- मा� हो, चेक 
कािटसकेपिछ िनजलाई �.१,००,०००।- नगद 
बझुाइसकेको ह�दँा िबगो �.२,००,०००।- कायम 
ह�नपुन� भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, पनुरावेदकले जाहेरवालालाई बझुाउनपुन� 
�.३,००,०००।- म�ये �.१,००,०००।- नगद 
बझुाइसकेको तर सोको भरपाई आफूसगँ छैन भनी 
अदालतमा बयान गरेको र सो भरपाईस�ब�धी ठोस 
सबतु �माण िमिसल संल�न नरहेबाट जाहेरवालालाई 
�ितवादीले �.१,००,०००।- नगद िदएको भ�ने 
िनजको उ� बयान िव�ासयो�य नदेिखएको कारण िबगो 
�.२,००,०००।- मा� कायम ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । जाहेरवालाले जाहेरी 
दरखा�तमा दाबी गरकेो चेक यी �ितवादीको भएकोमा 
�ितवादीको �वीकारोि� रहेको, �ितवादीको चेक 
खातामा पया�� मौ�दात नरहेको कारण चेक सटही ह�न 
नसकेको ब�कको प� र उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
आधारमा �ितवादीले दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
देिखएकोले यी �ितवादी राजाकुमार बजगाइलँाई िबगो 
�.३,००,०००।- कायम गरी सोही िबगोबमोिजम 
�.३,००,०००।- ज�रवाना र १० िदन कैद सजाय ह�ने 
तथा जाहेरवालाले �ितवादीबाट िबगोबमोिजमको रकम 
�.३,००,०००।- भराई िलन पाउने र ज�रवाना भएको 
रकम �.३,००,०००।- को चार �ितशतले ह�ने रकम 
�.१२,०००।- �ितपूित� श�ुकबापत �ितवादीले राहत 
कोषमा बझुाउनपुन� ठहर गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखन आएको । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी राजाकुमार बजगाइलेँ अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
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ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को 
ख�ड (ग) मा उि�लिखत कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई 
सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजम चेकमा 
उि�लिखत रकम �.३,००,०००।- (तीन लाख) िबगो 
कायम भई िबगोबमोिजम �.३,००,०००।- (तीन लाख) 
ज�रवाना र १० (दश) िदन कैद ह�ने, जाहेरवालाले िबगो 
�.३,००,०००।-(तीन लाख) �ितवादीबाट भराई िलन 
पाउने र अपराध पीिडत सरं�ण ऐन, २०७५ को दफा 
४१ को उपदफा (३) बमोिजम ज�रवाना भएको रकम 
�.३,००,०००।- (तीन लाख) को चार �ितशतले ह�ने 
रकम �.१२,०००।- (बा� हजार) �ितपूित�  श�ुकबापत 
�ितवादीले बझुाउनपुन� ठहर भई स�ु उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६।१।२३ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�ठ
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७७ साल पौष ६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं९

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०६८-CR-००९४, जबरज�ती 
करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. िदनेशकुमार उपा�याय

जबरज�ती करणी उ�ोगस�ब�धी कसरु 
तयारी गरी मनसायय�ु तवरले अगािड बढेको अव�था 
र पूण� अपराधको िबचको चरण हो । अपराध गन� उ�ोग 
मनसायपूव�क ग�रने अपराधको काया��वयन गन� �ममा 
ग�रने �य�तो काय� वा काय�ह�को समूह हो, जसलाई 
ह�त�ेप, रोक बाधा, िवरोध अवरोध ग�रएको कारणबाट 
वा अ�य िविवध कारणबाट अपराध पूरा ह�न िनधा�रण 
गरकेो प�रणाम िन�कन वा कानूनले िनधा�रण गरकेो 
तौरत�रकाभ�दा िभ�न �पमा प�रणाम िन�कन गएको 
ह��छ । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ५ 
नं. लाई हेदा� , “जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो 

करणी गन� भने पाएको रहनेछ भन ेजबरज�ती करणी 
गन�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय ह��छ” भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । यस कानूनी �यव�थाअनसुार 
जबरज�ती करणी उ�ोगको वारदात �थािपत ह�नका 
लािग पीिडतालाई जबरज�ती करणी गन� ला�दा पीिडत 
�वयं वा ते�ो प�को ह�त�ेप वा अ�य कुनै कारणले 
करणी गन� काय� पूरा नभएको तर मनसाय तथा 
तयारीका साथ करणी गन� �य�नशील रहेको अव�था 
ह�नपुद�छ । अथा�त् अिभय�ुले करणी गन� आफूले 
यथास�भव �य�न ग�रसकेको तर �यित गदा� पिन 
करणी गन� काय� भने पूरा ह�न नसकेमा �य�तो अिभय�ु 
उ�ोगीका �पमा िज�मेवार ह��छ ।

त�काल �चिलत मलुकु� ऐनमा आशय 
करणीस�ब�धी छु�ै महल रहेको छ । उ� ऐनमा आशय 
करणीको स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�थालाई 
हेदा� मलुकु� ऐन आशय करणीको १ नं. मा "कसैले 
कुनै मिहलाको म�जुरीिबना िनजको सवेंदनशील 
अङ्ग छोएमा वा छुने �यास गरमेा, िनजको िभ�ी 
पोसाक खोलेमा वा खो�न े �यास गरमेा, िनजलाई 
अ�वाभािवक �पमा कुनै एका�त ठाउँमा लगेमा, 
आ�नो यौनस�ब�धी अङ्ग िनजलाई छुन, समाउन 
लगाएमा वा िनजलाई अ�ील वा अ�य �य�तै �कारको 
श�द, सङ्केत �योग गरमेा वा िच�, त�वीर देखाएमा, 
यौनका आशयले िज�काएमा वा हैरानी िदएमा वा 
िनजसगँ य�तै अ�य कुनै िकिसमले अ�वाभािवक, 
अवाि�छत वा अमया�िदत �यवहार गरमेा वा िनजलाई 
करणीका आशयले समातेमा यौन दु�य�वहार गरकेो 
मािनने छ र �य�तो कसरु गन� �यि�लाई एक वष�स�म 
कैद र दश हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�न ेछ । य�तो 
काय�बाट पीिडत �यि�लाई कसरुदारबाट मनािसब 
मािफकको �ितपूित�समते भराई िदनुपन� छ" भ�ने 
कानूनी �यव�था छ । यी �ितवादी आफू अ�य� भएको 
भ�ने िजिकर िलएकोतफ�  कुनै व�तुिन� �माण पेस गन� 
नसकेको र पीिडतको बकप�लगायत अ�य उपल�ध 
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�माणबाट पीिडतको शरीरमा करणीको आशयले छोएको 
त�यलाई नकान� सिकने अव�था छैन । "जबरज�ती 
करणीको उ�ोगमा जबरज�ती करणीको महलमा 
�यव�था भएअनुसार सो� वष� नाघेक� केटी वा 
�वा�नी मािनसलाई जोरजुलुम गरी वा डर धाक देखाई 
वा अनुिचत �भावमा पारी करणीको �यास भएको 
ह��छ । यसमा सङ्घष�का िच� वा ल�ण देिखन पिन 
स�दछ, नदेिखन पिन स�दछ । तर यसको िवपरीत 
आशय करणीमा सङ्घष�का िच�ह� वा ल�णह� 
देिखँदैन । यसमा �ी जाितको कुनै पिन अङ्गमा 
करणीको आशयले �पश� मा� नभई समातेको स�म 
ह�नुपन� देिख�छ । आसय करणीमा करणी गन� मनसाय 
ह��छ तर जबरज�ती करणीको उ�ोगमा जबरज�ती 
करणी गन� मनसाय ह��छ । तसथ�, यी दुवैमा करणीको 
आशय त ह��छ तर जबरज�ती गरकेो ल�ण 
जबरज�ती करणीको उ�ोगमा मा� ह�न स�ने" 
भनी यस अदालतबाट च�दन कामती िव�� नेपाल 
सरकार भएको जबरज�ती करणी उ�ोग म�ुामा (ने.
का.प.२०७१, अङ्क ८, िन.नं. ९२२७) मा िस�ा�त 
�ितपादन भएको प�र�े�यमा ��ततु म�ुामा पीिडत ए�लै 
कोठामा भएको बेलामा नाताले फुपाज ुपन� यी �ितवादी 
िदनेसकुमार उपा�यायले पीिडतलाई करणीज�य काय� 
गन� था�दा पीिडतका बबुा पंकजराज रे�मीको कोठामा 
भएको उपि�थितले गदा� �ितवादी कोठाबाट बािहर 
फु�क� जान सफल भएको देिख�छ । िमिसल सलं�न 
कागजातह�, घटना�थल आसपासका �यि�ह�को 
भनाइ, पीिडत मैितदेवी (क) को �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतका आधारमा �ितवादीले पीिडतलाई 
समाएको, धकलेको, करणी गन� खोजेको, करणीलाई 
अनिुचत दबाब िदएकोस�मका कुराह� गरकेो तथा 
पीिडतको संवेदनशील अङ्गह�मा समाउनेलगायतका 
यौन द�ुय�वहारज�य काय�ह� गरकेो अव�था पिु� 
भएकोले उ� काय�ह� मलुकु� ऐन, आशय करणको 
महलको १ नं. अ�तग�तको कसरु भएको देिखएकोले 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७।१०।४ 
मा भएको फैसलामा जबरज�ती करणीको उ�ोगबाट 
�ितवादीले सफाइ पाएको हदस�म उ� फैसला िमलेकै 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा जबरज�ती करणी उ�ोगमा 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 

अत: उ�लेख भएबमोिजम िववेिचत आधार 
र कारणह�बाट �ितवादीले पीिडतलाई यौन द�ुय�वहार 
गरकेो पिु� भएको र �ितवादीको उ� काय� मलुकु� ऐन 
आशय करणीको महलमा उि�लिखत कसरु भएको 
देिखदँा सरोकारवालाले सकार गन� चाहेमा सकार गन� 
पाउने गरी ��ततु म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २७ र मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा ४२ बमोिजम आशय करणीमा 
प�रणत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-CR-१५३६, कत��य �यान, खलिवर डागँी 
िव. नेपाल सरकार

��ततु वारदातमा मतृक िटकाराम ओलीको 
�यान माना�मा यी पनुरावेदक �ितवादी खलिबर डागँीको 
��य��पमा संल�नता रहे भएको देिखए पिन िनज 
योजनाकार रहेको, मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै 
पूव��रसइवी रही मनसायपूण� �पमा वारदात गराएको 
भ�ने कुरा िमिसल संल�न �माणह�बाट दिेखएको छैन । 
िनज योजनाकार रहेको, मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै 
पूव��रसइवी रही मनसायपूण� �पमा वारदात गराएको भ�ने 
कुरा वादी प�बाट समेत ठोस सबदु �माणसिहत �मािणत 
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गन� सकेको अव�था पिन देिखदँैन । ��ततु वारदातमा 
मतृकक� छोरीले हारगहुार गदा� आ�नी छोरीलाई 
बचाउन छोरी तथा पनुरावेदक �ितवादीसमेतको घर 
वारदात�थलमा आई मतृकले �ितवादीलाई उि�सको 
दाउराले �हार गरकेो र �ितकारमा �ितवादीले मतृकको 
टाउकोमा सो दाउरा खोसेर �हार गरकेो दिेखएको 
छ । मतृक र �ितवादीिबच वारदात िमित समयभ�दा अिघ 
किह�यै वादिववाद भएको भ�ने िमिसल संल�न कुनै पिन 
कागज �माणबाट देिखएको छैन । यसरी िववाद उ�प�न 
भई मतृकले �ितवादीलाई िनजको टाउकोमा उि�सको 
दाउराले हानी �ितवादीलाई �रस उठी आवेशमा 
आई आ�मिनय��ण गमुाई मतृकको �हारको िव�� 
�ितवादीले गरकेो �हारको प�रणाम�व�प मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने देिखएको ।

मलुक� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ५ 
नं. को कसरुमा ऐ. महलको ६ नं. बमोिजम सजाय 
ह�नपुन� िजिकरको स�ब�धमा िवचार गदा�, मलुक� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको ५ नं. को कानूनी �यव�था 
भनेको �यान िलने इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले 
आफूले गरकेो काय�ले मािनस मला� ज�तो नदेिखएको कुनै 
काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� गएको 
भिवत�य ठहन� अव�था हो । भिवत�यमा एउटा काम गदा� 
अक� प�रणाम आएको ह��छ । तसथ�, भिवत�यअ�तग�त 
दफा ६ अनसुार सजाय ह�नको लािग एउटा कामको 
िनिम� सावधानीसगँ हितयार उठाइएकोमा केही बेहोराले 
अ�लाई ला�न गएको अव�था ह�नपुन�, �यसैगरी होस 
नप�ुयाई वा हेलचे�याइ ँ गरी कुनै काम गरकेो अव�था 
नरहेको ह�नपुन�, कुटिपट गरी भिवत�य भएको अव�था 
ह�नपुन�मा सो अव�था दिेखदँैन । जानीजानी �रसले 
उि�सको दाउराले टाउकोज�तो सवेंदनशील अङ्गमा 
िहका�एको अव�थालाई भिवत�यको प�रभाषािभ� रा�न 
िम�ने दिेखदँैन । तसथ�, ��ततु म�ुामा भएको वारदात 
�यानस�ब�धीको महलको ५ नं. आकिष�त ह�न स�ने 
अव�थाको  देिखएन । ५ नं. को अव�था िव�मान रहे मा� 

सोबमोिजमको कसरुमा सोही महलको ६ नं. बमोिजम 
सजाय ह�ने ह�दँा ५ नं. कै अव�था नरहेकोले ६ नं. बमोिजम 
भिवत�यमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
तथा िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । िकटानी जाहेरी, घटना�थल 
मचु�ुका, घाउ जाचँ केस फाराम, शव परी�ण �ितवेदन, 
मौकाको सािबती, मौकाको सािबतीलाई अदालतमा आई 
वा अ�य �माणबाट अ�यथा भ�न नसकेको, घटनाको 
��य�दश�ले अदालतमा आई गरकेो बकप�समेतबाट 
��ततु म�ुामा घिटत वारदात ५ नं. अ�तग�तको भिवत�य 
नभई १४ नं. अ�तग�तको आवेश�े�रत भनी उ�च 
अदालत सखु�तले गरकेो िनण�यलाई यस इजलासले 
अ�यथा भ�न स�ने अव�था नदेिखने ।  

अत: �ितवादी खलिबर डागँीलाई आवेश�े�रत 
ह�यातफ�  मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. बमोिजम १० (दस) वष� कैद सजाय ह�ने ठहराएको 
�कुम िज�ला अदालतको िमित २०७५।०३।११ को 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत सखु�तको िमित 
२०७५।८।२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : फणी��राज भ�राई  
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७७ साल साउन १६ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०६९-CI-०२८०, नवीकरण द�तरुस�ब�धी, 
नेपाल सरकार, सूचना तथा स�चार तथा स�चार 
म��ालय िव. काि�तपरु टेिलिभजन नेटवक�  �ा.िल.

राि��य �शारण िनयमावली, २०५२ को 
िनयम १६(१) मा इजाजतप�  तथा अनमुितप�को 
अविध एक आिथ�क वष� ह�ने छ र ऐ.िनयमावलीको 
िनयम १६(३) मा उपिनयम २ बमोिजम इजाजतप� वा 
अनमुितप� नवीकरणको लािग कुनै िनवेदन पन� आएमा 
म��ालयले इजाजतप� वा अनमुितप� िददँा ला�ने 
द�तरुको १० (दश) �ितशतले ह�ने रकम िलई �य�तो 
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इजाजतप� वा अनमुितप� नवीकरण ग�रिदन स�ने छ 
भ�ने �यव�था रहेको र काि�तपरु टेिलिभजन नेटवक�  �ा.
िल. ले संशोिधत िनयमावलीअनसुार काठमाड� �टेसन 
र भेडेटार �रले �टेसनको �शारण �मता ५,००० (पाचँ 
हजार) वाट रहेकोले संशोिधत उ� िनयमावलीको 
�यव�थाअनसुार ��येक �टेसनको �.१५,००,०००।- 
(प�� लाख) को १० (दश) �ितशतले दईुवटा �टेसनको 
गरी ह�न आउने ज�मा रकम �.३,००,०००।- (तीन 
लाख) िनयमबमोिजम नै बझुाएको देिखन आएको 
छ । राि��य �सारण िनयमावलीको िनयम ७(२) मा 
इजाजतप� वा अनमुितप� िददँा ला�ने द�तरु अनसूुची 
५(ख) बमोिजम ह�ने र ऐ. िनयमावलीको िनयम १६ मा 
इजाजतप� तथा अनमुितप� नवीकरण द�तरु रहेको 
दिेख�छ । नवीकरणको िववरणमा नै नवीकरण द�तरु 
तथा अ�य िववरण भनी उ�लेख भएको देिखन आएको 
छ । साथै ऐ. िनयमावलीको िनयम १६(३) मा...
इजाजतप� वा अनमुितप� िददँा ला�ने द�तरुको 
दश �ितशतले ह�ने रकम िलई �य�तो इजाजतप� वा 
अनमुितप� नवीकरण ग�रिदन स�ने छ भ�ने �यव�था 
चौथो सशंोधनले गरकेो र ऐ. िनयमावलीको िनयम १६ ले 
नवीकरण द�तरु ��येक वष� ितनु�पन� भनेको र संशोिधत 
िनयमावलीबमोिजमको द�तरु बझुाएकै देिखन आउने ।

काि�तपरु टेिलिभजन नेटवक�  �ा.िल.ले राि��य 
�शारण िनयमावली, २०५२ मा भएको चौथो संशोिधत 
िनयमावलीअनसुार नै नवीकरण द�तरु बझुाउन पाउने 
दिेखन आयो । अतः पनुरावेदक काि�तपरु टेिलिभजन 
नेटवक�  �ा.िल. सगँ थप रकम �.१६,००,०००।- (सो� 
लाख) यथाशी� दािखला गनु�  भनी ��यथ� नेपाल सरकार 
सूचना तथा स�चार म��ालयको िमित २०६८।३।२७ 
को (माननीय म��ी �तरीय) िनण�य िमलेको नदेिखदँा 
बदर गरी पनुरावेदकले राि��य �शारण िनयमावली, 
२०५२ मा भएको चौथो संशोधनअनसुार नवीकरण 
द�तरु बझुाउन पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको �ी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।०१।२८ 

मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल 
सरकार सूचना तथा स�चार म��ालयको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः जनकिसंह बोहरा
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ११ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७६-WH-०२८७, ब�दी��य�ीकरण, 
र�नबहादुर थापा मगरसमेत िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
अघा�खाँचीसमेत

कुनै फौजदारी कानून �ितकूल काय� 
भएको अव�थामा आव�यक अनसु�धान, छानिबन 
गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा �याउन ु स�ब� 
िनकायह�को कानूनी कत��य भएकोमा िववाद 
छैन । साथै अपराध िनय��ण गरी समाजमा शाि�त, 
�यव�था र अमनचयन कायम गनु� सरकारको एउटा 
मह�वपूण� दािय�व पिन हो । यसका लािग �याियक 
�ि�या अपनाउन ु र अिभय�ुलाई िनय��णमा राखी 
अनसु�धान, छानिबन �ि�या अगािड बढाउन ुआव�यक 
पिन ह��छ । तर यस अव�थामा कानूनबमोिजमको उिचत 
�ि�याको समिुचत अनशुरण गनु�  अिनवाय� ह�ने । 

िवप�ीह�ले िनवेदकह�लाई प�ाउ 
गरकेो काय�लाई कानूनबमोिजमको काय� सािबत गन� 
िनवेदकह�ले त�काल िडउटीमा खिटएको �हरीह�लाई 
अपश�द �योग गरी गालीगलौज गरी अभ� �यवहार गरकेो 
भ�नेसमेत िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो भए पिन यी 
िनवेदकह�को के कुन काय�ले कसलाई कसरी अभ� 
�यवहार गरकेा ह�न् भ�ने स�ब�धमा त�यगत �पमा कुनै 
आधार ��ततु गन� सकेको दिेखदँैन । िनवेदकह�लाई 
प�ाउ ग�रएको वारदात�थलमा ज�री प�ाउ पजु� नै 
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जारी गरी प�ाउ गनु�पन� के �य�तो अव�था िथयो वा 
िनवेदकह�ले के क�तो �माण न� गन� स�भावना 
िथयो भनी देखाउन नसकेबाट िनवेदकह�लाई 
ग�रएको प�ाउसमेत कानूनस�मत देिखन आउदँैन । 
अिधकार�ा�त अिधकारीको आदेशबमोिजम धरौटी 
रकम दािखला ग�रसकेपिछ त�काल थुनाम�ु गनु�पन�मा 
यी िनवेदकह� ��यथ�ह�ले म�ुा हेन� िनकायको 
प�रसरबाटै प�ाउ गरी एकपिछ अक� िज�लामा प�ुयाई 
एउटै �कृितको िवषयमा आधार र कारणिबना म�ुा चलाई 
िनवेदकह�लाई �व�ृ धारणा राखी बदिनयतपूव�क ब�दी 
बनाएको काय�लाई कानूनस�मत मा�न निम�ने ।

यसरी अिधकार�ा�त अिधकारीको आदेशले 
थनुाम�ु ह�नासाथ म�ुा हेन� िनकायको प�रसरबाटै 
प�ाउ गरी एकपिछ अक� िज�लामा प�ुयाई एउटै 
�कृि�को िवषयमा आधार र कारणिबना म�ुा चलाई 
िनवेदकह�लाई �व�ृ धारणा राखी बदिनयतपूव�क ब�दी 
बनाएको काय� गैरकानूनी मा� नभई कानूनी रा�यको 
उपहाससमेत गरकेो दिेखने । 

अतः यी �रट िनवेदकह�म�ये र�नबहादरु थापा 
मगरलाई िमित २०७६।०६।२१ मा र�नबहादरु थापा 
मगरलाई िमित २०७६।०६।२९ मा �यठुानबाट प�ाउ 
गरी दायर गरकेो अभ� �यवहारस�ब�धी कसरुमा िज�ला 

�शासन काया�लय, �यठुानमा यी िनवेदकह�ले िमित 
२०७६।११।११ मा �.२०,०००।- (िबस हजार �पैया)ँ 
धरौटी रकम दािखल गरपे�चात् िनजह�लाई थनुाम�ु 
नगरी �यठुानबाट अघा�खाचँीमा प�ुयाई अभ� �यवहार 
गरकेो आरोपमा िनवेदकह�लाई ��यथ� िज�ला �हरी 
काया�लय, अघा�खाचँीको िहरासतमा राखेको दिेख�छ । 
यसरी िनवेदकह�लाई पटकपटक प�ाउ एउटै �कृि�को 
म�ुाको अनसु�धान िनजह�लाई थनुामा नै राखी गनु�पन� 
आधार र कारणको अभावमा िनवेदकह� िव�� �व�ृ 
भावना राखी गैरकानूननी �पमा थनुामा रािखएको 
देिखदँा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७ बमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७६-WH-०२८६, 

ब�दी��य�ीकरण, सयु�बहादरु प�रयारसमेत 
िव. िज�ला �हरी काया�लय, अघा�खाचँीसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।


