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पूण� इजलास

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय, मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल र मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, 
०६९-DF-०००७, अशं चलन, धन�साद आचाय� िव. 
देवीक�या आचाय�

अंिशयारह�म�ये कसैको नाममा रहेको 
अचल स�पि� अ�यथा �मािणत नभएस�म �यसलाई 
िनजी नमानी एकासगोलको स�पि� हो भनी अदालतले 
मा�न ुपन� कानूनी आधार �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) हो । िववािदत िक.नं.८९ �ितवादी देवीक�या 
आचाय�को नाममा दता� भएको देिखए पिन अ�यथा 
�मािणत नभएस�म अदालतले उ� िक.नं.८९ लाई 
सगोलको स�पि� हो भनी मा�न ुपन� । 

मालपोत काया�लय, बाकेँबाट पा�रत 
र.नं.२६३७ िमित २०५७।९।१२ को राजीनामा 
कोहलपरु नगर िवकास सिमितका नाउकँो िज�ला 
बाकेँ, कोहलपरु गाउ ँिवकास सिमित, वडा नं. ३(ख), 
िक.नं.८८ को ४६–१–० म�ये �लट नं.२९३ हा.िक.
नं.८९ को ०–०–१९३/४ को ज�गा �ितवादी 
देवीक�या आचाय�का नाउमँा ख�रद भइआएको 
देिख�छ । ख�रद गदा�को रकम र रिज��ेसन 
द�तरुलगायतको रकम अ�यथा �मािणत नभएको 
अव�थामा सगोलकै स�पि�बाट खच� भएको हो भनी 
मा�नपुन� ह��छ । उ� िलखतको कैिफयत महलमा 
हेदा� “सिमितले तोकेको सत�को अधीनमा रहनपुन�” 
भ�ने उ�लेख भएको र सिमितले तोकेबमोिजम पालन 
गनु�पन� सत�को �.सं.३ मा “ज�गा �ा� गन� �यि�ले 
घडेरी ज�गा टु�याई वा िक�ाफोड गरी िब�� गन� पाउने 
छैन” भ�ने सत� रहे पिन उि�लिखत घडेरी टु�ा गरी वा 
िक�ाफोड गरी िब�� गन� नपाउने भ�नेस�म कुरामा 
�ितब�ध लगाएको देिखयो । उि�लिखत ज�गा टु�ा 

नगरी एकम�ु िब�� िवतरण गन� भने ब�देज नलगाएको 
अव�थामा सो ज�गाबाट अंिशयारले अशं नै नपाउने 
भ�ने ब�देज रहेको भनी अथ� गन� निम�ने ह��छ । साथै 
अ�य सगोलको स�पि�बाट ब�डा ला�ने तर उ� घडेरी 
नगर िवकास सिमितबाट ख�रद ग�रएकै कारणले मा� 
ब�डा नला�ने भनी भ�न सिकने अव�था पिन नरहने । 

अंशको हक नैसिग�क हक हो । कानूनले 
�दान गरकेो अंश हकलाई कुनै नगरपािलकाले ब�देज 
लगाउन पाउदँैन । नगरपािलकाको �य�तो अशंमा 
ब�देज लगाउन पाउने कानूनी अि�तयारी पिन 
छैन । नगर �े�िभ�को स�पि�को �योगस�ममा भने केही 
िनयमका सत�ह� तो�न भने स�छ । नगरपािलकाले 
कुनै कानूनी हकमा ब�देज लगाई कुनै सत� रा�छ भने 
�यो सत� कानूनबमोिजम मा�य पिन ह�दँैन । तथािप, 
नगरपािलकाले अंश गन� नपाउने भनी �य�तो ब�देज 
लगाएको पिन देिखदँनै, फगत स�पि�को �योगको 
त�रका िनि�त गन� केही सत� राखेकोस�मले अशं हक 
नै नरहने भनी अथ� गन� निम�ने । 

उ� सिमितले उि�लिखत घडेरी िक�ाफोड 
गरी िब�� िवतरण गन� नपाउने भ�नेस�म �ितब�ध 
लगाएको देिखएको तर अंिशयारले अंश नै नपाउने भनी 
कुनै ब�देज नलगाएको अव�थामा पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जले कोहलपरु नगर िवकास सिमितबाट 
�ा� गरकेो िक.नं.८९ को ज�गा सगोलको ब�डा 
ला�ने �कृितको ज�गा नदेिखदँा पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
सो हदस�म उ�टी भई उि�लिखत िक.नं. ८९ नं. को 
ज�गासमेतबाट वादीले अंश पाउने । 

अतः �ितवादी देवीक�या आचाय�को 
कोहलपरु गाउ ँ िवकास सिमित, वडा नं. ३(ख) को 
िक.नं. ८९ को ज�गा ब�डा नला�ने गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०६४।११।१४ को 
फैसला केही उ�टी भई िक.नं.८९ को ज�गा सगोलमा 
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ख�रद भएको देिखएको ह�दँा ब�डा ला�नपुन� स�पि� 
देिखदँा माननीय �यायाधीश �ी कमलनारायण दासको 
राय उिचत देिखई सदर भई उ� िक�ाकाट २ भागको 
१ भागस�म वादीले पाउने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय, मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल र मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, ०६७-
NF-०००६, मोही कायम, र�स ुचौधरी िव. सिफक 
िमयाँ

�चिलत भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ तथा 
भूिमस�ब�धी िनयमह�, २०२१ बमोिजम वादी 
दाबीको ज�गाको १ नं. लगत भरी �कािशत भएको 
२ नं.अनसूुची हेदा� गाउ ँ प�चायत बनरझूला वडा 
नं.१ अ�तग�त घोघाइदेिख पूव�, भटुीदेिख दि�ण, 
सकुुलदेिख उ�र राम�साददेिख पि�मको �े�फल 
०-९-० ज�गाको ज�गाधनी राम�साद यादव र मोही 
यी पनुरावेदक र�स ु चौधरीको नाममा उ� अनसूुची 
�कािशत भएको देिखन आउछँ । �चिलत भूिमस�ब�धी 
िनयमह�, २०२१ को िनयम ६ मा भूिम सधुार टोलीले 
कुनै गाउ ँ वा नगरपािलकाको कुनै एक वडाको लगत 
अनसूुची २ बमोिजमको ढाचँामा तयार गरी सकेपिछ सो 
लगत वडाको यथास�भव सबै �यि�ह�लाई एकि�त 
गरी सनुाउन ु पद�छ र �यसको एक�ित गाउ ँ िवकास 
सिमित वा नगरपािलकाको काया�लयमा बझुाई िदनपुछ�  
भ�ने कानूनी �यव�था रहे भएको पाइ�छ । यसरी 
कुनै पिन ज�गामा कुनै �यि� मोही ह�नलाई उपयु�� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम ज�गा रहेको गा.िव.स. वा 
नगरपािलकाको स�बि�धत वडाबाट १ नं. लगत भरी 
२ नं. अनसूुची �कािशत भएको ह�नपुन� बा�या�मक 
देिखन आउने । 

िववादको िक.नं.३३६ को ज�गा पंसेरा 
गा.िव.स.वडा नं.६(क) मा रहे भएको त�यमा कुनै 
िववाद देिखदँैन । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ तथा 
भूिमस�ब�धी िनयमह�, २०२१ बमोिजम सो ज�गाको 
मोही ह�नलाई यी पनुरावेदक वादीले ज�गा रहेको उ� 
पंसेरा गा.िव.स.वडा नं. ६(क) बाटै उ� १ नं. लगत 
भरी २ नं. अनसूुची �कािशत ह�नपुन�मा बनरझूला 
गा.िव.स.वडा नं.१ अ�तग�त लगत भरी अनसूुचीसमेत 
�कािशत भएको दिेखन आयो । उ� १ नं. लगत तथा २ 
नं. अनसूुचीसमेत �चिलत कानूनबमोिजम सही�पमा 
�कािशत भएको भ�ने देिखन नआउने । 

िववादको िक.नं.३३६ को ज�गाको 
�े�फलसमेत ०-७-१४ भएकोमा उि�लिखत १ 
नं. लगत र २ नं. अनसूुचीबाट सो ज�गाको �े�फल 
०-९-० दिेखन आई ज�गाको �े�फल फरक परकेो 
पिन देिख�छ । २ नं. अनसूुचीको �काशनको �योजन 
कुनै ज�गाको मोही ह�नस�ने भ�ने मा� होइन । अिपत,ु 
ज�गाधनीलाई �ितवादीको मौका िदने उ�े�य पिन 
यसमा िनिहत रहेको ह��छ । कुनै ज�गाधनीको ज�गामा 
मोही लागेको छ, छैन, मोही लागेको भए को मोही हो 
आिद भ�न पाउने मौकाबाट ज�गाधनी वि�चत नहोस्, 
उसले पिन आ�नो कुरा भ�ने अवसर पाओस् भनी 
�य�तो २ नं. को लगत स�बि�धत वडाको सबैले दे�ने 
�थानमा �कािशत ग�रन ुपरकेो हो । यसरी ज�गाधनीले 
थाहा नै नपाउने गरी ज�गासगँ अस�बि�धत �थानमा 
�काशन ग�रएको २ नं. लगतले ज�गाधनीलाई 
�ितवादको मौका�व�प ऐन र िनयमले �यवि�थत 
गरकेो मकसदको प�रपूित� भयो भ�न निम�ने । 

कानूनले २ नं. अनसूुची �कािशत गनु�पन� 
भनेको �थानमा �कािशत नभई अ�य� �कािशत भएको 
अनसूुचीलाई �माणमा िलन कानूनी आधारले मा� होइन 
�यवहा�रक�पले पिन िम�दनै । कानूनी काय�िविधको 
�िुट गरी २ नं. अनसूुची �कािशत मा� भएको होइन, 
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अिपत ु य�तो काय�ले ज�गाधनीलाई �ितवाद गन� 
पाउने हकबाट समेत वि�चत गछ�  । ज�गाको हकमा 
िक.नं.३३६ होला तर उ� ज�गा कुन गा.िव.स.को 
कित वडाको भ�ने �� उठ्न जा�छ । िनवेदकको २ 
नं. अनसूुचीको आधारमा त बनरझूला गा.िव.स.को 
िक.नं.३३६ भनी ब�न ुपन� ह��छ । तर िववाद त पंसेरा 
गा.िव.स. को ज�गाको हो । ज�गा धनी �माण पजुा� वा 
िफ�डबकुमा कहीकँतै पिन मोही जिनएको देिखदँनै । 
२ नं. अनसूुची पिन अक� �थानमा �कािशत भएको 
अव�था छ । ज�गाधनीले आ�नो ज�गामा मोही छ भनी 
प�ा पाउने त कुनै आधार नै दिेखएको अव�था छैन । 
�कािशत गन�पन� साम�ी �कािशत ग�रन ुपन� �थानमा 
�कािशत नगरी अ�य� बेसरोकारको इलाकामा 
�कािशत ग�रएकोलाई रीतपूव�क �कािशत भएको भनी 
मा�न िम�दनै । कानूनको रीत िबगारी �कािशत लगतले 
कानूनी मा�यता पिन पाउन नस�ने । 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१३ को कानूनी �यव�थालाई �ि�गत गदा� जनु 
आधारमा पनुरावलोकन गन� िन�सा �दान ग�रएको 
छ, सोही आधार र स�ब� िवषयमा सीिमत रहन ुपन� 
ह��छ । ��ततु म�ुामा स.अ. बलेुिटन वष� ८ अङ्क 
२१ पूणा�ङ्क १८३ प.ृ११ मा �कािशत सवंत् २०५१ 
सालको दे.प.ुनं.२२७२ मा उि�लिखत निजरको 
�ितकूल यस अदालतको संय�ु इजलासबाट फैसला 
भएको भ�ने आधारमा पनुरावलोकनको िन�सा �दान 
ग�रएको छ तर म�ुा पनुरावलोकन गरी हे�रने िन�साको 
उ� आधार नै उपय�ु नभई सो आधारसगँ सहमत 
नह�ने भएपिछ सोसगँ स�ब� अ�य िवषयमा वा म�ुाको 
अ�य त�यिभ� �वेश गरी इ�साफतफ�  िवचार ग�ररहन 
परने । तसथ� पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले 
िक.नं.३३६ को ज�गामा मोही �माण प� पाउ ँभ�ने वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको फैसलालाई सदर गरकेो 
यस अदालत सयं�ु इजलासको िमित २०६४।३।२९ 

को फैसला अ�यथा नदेिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७-WO-०५८४, उ��ेषण, बाबरुाम 
गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत 

िनवेदकह�ले ��ततु �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो कत��य �यान म�ुाको अिभयोगप� ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतमा दायर भएको काय� तथा 
अदालतबाट िनवेदकह�का नाममा वार�ेटसिहतको 
७० िदने �यादीपजु� जारी गन� लगायतको काम 
कारवाही कानूनस�मत रहेको र उ� काम कारवाहीबाट 
िनवेदकह�को संिवधान �द� मौिलक हक एवं कानूनी 
अिधकारमा आघात भएको देिखदँनै । कानूनबमोिजम 
अिधकार�ा� िनकायबाट कानूनस�मत �पमा भएका 
काम कारवाहीह� बदर गनु�  औिच�यपूण� ह�दैँन ।

कानूनी�पमा म�ुा हेन� अिधकार�े� 
रहेको अदालतमा िवचाराधीन म�ुाका प�ह� र 
�ितवादीलगायतले �वत���पमा म�ुामा पैरवी एवं 
सा�ी �माणको परी�णमा सहभािगता राखी स�य 
त�यको उजागर गन� सिकने ह��छ । म�ुाको सनुवुाइमा 
स�बि�धत प�को �यायपूण� सहभािगताबाट �याियक 
�ि�यालाई िव�सनीय बनाउन ज�री ह��छ । तर यो 
वा �यो कारण दखेाएर फौजदारी �याय �णाली कै 
सम�ुचा िवक�प खो�न ुपन� वा गन� �विृ� रा�न ु�याय 
तथा कानूनस�मत नह�ने । 

�याियक �णाली�ित नै मनोगत शंका मा� 
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�य� गरी �याियक �ि�यामा असहयोग जारी रहेमा 
�यसबाट आ�नो िनिहत �वाथ� िस� ह�न नस�ने 
मनोवै�ािनक सोचमा रहेको भ�ने अनमुान गनु�पन� 
ह��छ । �य�तो सोच र �विृ�लाई कुनै िहसाबले पिन 
सहयोग गन� सिकँदैन । 

अदालतबाट �वत���पमा कानूनी 
परी�णको मा�यमबाट कसरु गर े नगरकेो िनण�य ह�ने 
प�ित ह�नाले पूवा��हको लेस पिन प�रक�पना गन� 
सिकँदनै । यसरी स�यत�यको परी�ण गन� �याियक 
�ि�यालाई �ितवादीसमेतले अवसरको �पमा �हण 
गरी उपयोग गनु�पन�मा �ि�याकै िवक�प खो�ने, 
प�छाउने वा �ित�थापन गन� खो�ने गदा�  �य�तो 
मनोदशाले सहयोग नगन� कुरा मननीय छ । �याियक 
�ि�याका स�पूण� चरणह� र फौजदारी �यायमा 
�ितवादीलाई �ा� स�पूण� अिधकारह�को उपभोग 
गन� अवसर बाकँ� छँदै र सो िसलिसलामा आरोपबाट 
सफाई पाउन स�ने अव�था बाकँ� ह�दँाह�दँ ैअिघ नै दता� 
भई चिलरहेको म�ुाको कारवाही नै रोक� पाउन माग 
गनु�  कानूनस�मत र िववेकशीलसमेत देिखन नआउने ।

अदालतमा म�ुा परी िवचाराधीन रहेको 
अव�थामा सोको �ि�यालाई अव�� गन� नसिकने र 
कानूनस�मत �पमा दायर ह�न आएको कत��य �यान 
म�ुामा फरार �ितवादीका नाममा वारे�टसिहतको 
�यादी पजु� जारी गन� ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०६७।३।१८ को आदेश 
एवं सोबमोिजमको काम कारवाहीमा कुनै कानूनी 
�िुट नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
�रट िनवेदन नै खारजे भएको ह�दँा यस अदालत एक 
�यायाधीशको इजलासबाट िमित २०६७।१०।४ मा 
जारी भएको अ�त�रम आदेशसमेत �वतः िनि��य 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-WO-०५१५, उ��ेषण / परमादेश, 
िनर�जन उ�ेती िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत

नेपाल सरकारका म�ुय सिचवको िलिखत 
जवाफ हेदा� ५ वष� मनुीको बाल म�ृयदुर ५४ �ितहजार 
िशश ुम�ृयदुर ४६ �ितहजारमा झरकेो छ । सरकारले 
िविभ�न ७० िकिसमका औषिधह� िनःश�ुक िवतरण 
गरी आएको छ । रोकथाम गन� सिकने रोगह�बाट ह�ने 
िबरामी दरमा कमी �याई िशश ुतथा बाल म�ृयदुर घटाउने 
उ�े�यले बालबािलकाह�लाई वष�देिख िविसजी, 
दादरुा, हेपाटाइिटस, लहर े खोक�, धन�ुङ्कार, 
िनमोिनया र जापािनज इ�सेफलाइिटसज�ता जीवन 
बचाउने खोपह�का स�ब�धमा जनचेतना जगाउन 
�ामीण �वा��य काय�कता� प�रचालन गरी िविभ�न 
काय��मह�माफ� त बालबािलकाह�को �वा��य�ित 
सवंेदनशील रहेको छ । जहासँ�म िनवेदकले दाबी 
िलनभुएको बालबािलकाको लािग �योग ग�रने �यरोग 
िव��को िविसजी खोप र दादरुा रोगको िव��को 
एमआर �याि�सन समयमा आपूित� नभई अभाव रहेको 
भ�नेस�ब�धी िवषयह� त�स�ब�धमा उ� खोपह� 
नेपालमा उ�पादन नह�ने भएकोले िव� �वा��य 
सगंठनबाट मा�यता �ा� उ�पादक क�पनीसगँ ख�रद 
गन� �चिलत शङ्काबमोिजम ख�रद �ि�या अवल�बन 
गदा� केही समय ला�न गएको हो तर हाल ती सबै 
औषिध खोप �ा� भई परी�णप�ात् सबै �वा��य 
चौक� र अप�तालमा प�ुने �ब�ध िमलाई सिकएको छ 
भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट देिखन आएको 
ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ४(२) 
बमोिजम �थानीय िनकायह� र नेपाल सरकारका 
स�बि�धत िनकायको सहयोगमा सहज वातावरणमा 
खोपको आपूित� र िवतरण ह�नेछ भनेबाट पिन िनवेदकले 
उठाएको दाबी पिु� ह�न आउने । 
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तसथ� नाग�रकको बा�ँन पाउने अिधकारको 
र�ा गन� �यूनतम् �वा��य सेवा रा�यले �दान 
गनु�पद�छ । कुनै बहाना बनाएर िज�मेवार िनकायह� 
पि�छन िम�दैन । यसकारण िन�न िलिखत िनद�शना�मक 
आदेश िवप�ी िनकायह�का नाउमँा जारी ह�ने ।

आधारभूत रोग �ितरोधक खोपह�को 
अभाव भई बाल�वा��य �भािवत भएको ह�दँा �य�तो 
आधारभूत �वा��यका लािग जो चािहने औषिधमलुोको 
�यव�था तयारी अव�थामा राखी जनुसकैु आकि�मक 
वा सकंटकालीन अव�थाको िन�टन ुपन� ह�दँा िव�मान 
सम�या ज�तो ि�थित नदोहो�रने गरी आव�यक 
�यव�था गनू� ।  

सामा�यतया सं�मण ह�ने वा फैिलने रोगह� 
र ितनको रोकथामका लािग चािहने तैयारीको �पमा 
औषिध एवम् �वा��य उपकरणसिहतको �यव�था गनु�  
गराउनू ।

साव�जिनक �वा��यमा �ितकूल भएको 
रोगको स�ंमण फैिलएको जानकारी आउनेिबि�कै 
�वा��योपचारको सामा�ी एवम् �वा��यकम� तैयारी 
अव�थामा रा�नू ।

औषिध र �वा��यकम�को �यव�थापनको 
नाममा अनिुचत िवल�ब ह�ने कुनै ि�थित अ�ा� र 
अस� ह�ने ह�नाले भिव�यमा य�तो ि�थित दोहो�रन 
निदने गरी रा�नू ।

आदेशको जनाउ महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदनू ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-१००९, उ��ेषण / परमादशे, 
�वु कोइरालासमेत िव. नेपाल सरकारसमेत 

िनवेदकले पेसा रोजगार �यवसायको हकको 

अिधकारमा िनवेदन गरकेो भए पिन िववािदत पदमा 
िनवेदकले िनि�त हक �ा� गरकेो सोबाट �यतु ग�रएको 
कुनै अव�था देखाउन सकेको पाइदैँन । उ� आदशेमा 
तोिकएका सत�ह�का उपय�ुताका आिदको ��ह� 
उठाए पिन सो पिु� गन� सकेको देिखदँैन । उपय�ुताको 
�� िनवेदकको आधारमा िनण�य ह�ने िवषय नभई 
वैधािनक �यव�था र �यसको काया��वयनको स�दभ�मा 
िवचार ग�रने कुरा हो । अिधकार�ा� अिधकारीले 
नीितगत आधारमा िनधा�रण गरकेो कुरा र गरकेो काम 
कुरामा अदालतले ह�त�ेप गन� िम�दैन । �यसैगरी उ� 
पिहलो संशोधनले थप अयो�यता िसज�ना गरकेो भ�न 
सिकने अव�था छैन । सािबकमा काय�कारी िनद�शकलाई 
िदएको अिधकार संशोिधत �यव�थाअनसुार अ�य�ले 
नै �योग गन� स�ने गरी ग�रएको संशोिधत �यव�था नै 
गैरकानूनी नदेिखएको अव�थामा तोिकएको सत�ह�को 
अ�तरव�तहु�मा ह�त�ेप गन� निम�ने । 

मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार र 
कारणह�बाट नेपाल सरकारको िनण�यका आधारमा 
पिहलो संशोधन भएको िनवेदन दाबीको गठन आदेश 
र सोअनसुार भएका िनयिु�का काय�ले िनवेदकको 
सवंैधािनक हक अिधकारमा कुनै िकिसमको असर 
परकेो नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-WO-०२१४, उ��ेषण / 
परमादेश, दलबहादरु धामीसमेत िव. नेपाल सरकार, 
गहृ म��ालयसमेत 

नेपालको सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) 
मा संसद ्बाट अनमुोदन, सि�मिलन, �वीकृित वा 
समथ�न भई नेपाल रा�य वा नेपाल सरकार प� भएको 
कुनै सि�धको कुरा �चिलत कानूनसगँ बािझएमा सो 
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सि�धको �योजनको लािग बािझएको हदस�म �चिलत 
कानून अमा�य ह�नेछ र त�स�ब�धमा सि�धको 
�यव�था नेपाल कानूनसरह लागू ह�नेछ भिनएको 
पाइ�छ । मलुकु� ऐन, २०२० को जबरज�ती करणीको 
महलमा पीडकलाई सजाय गन� हकमा पीिडताको 
उमेरको हदअनसुार िभ�नािभ�नै कैद सजाय तथा 
ज�रवाना र नाबालक मािथ अ�ाकृितक मैथुन भएमा 
आव�यक �ितपूित� िदलाउने भ�नेबाहेक पीिडत 
बािलकाका लािग रा�यबाट ह�नपुन� �यवहार, सहयोग 
गनु�पन� दािय�वलगायतका बारमेा अ�य कुरा उ�लेख 
भएको नदेिखने । 

जबरज�ती करणीबाट पीिडत बालबािलकाको 
लािग छु�ै कानूनी �यव�था नभएकोले हाडनाता करणी 
पीिडत बालबािलका, िनजले ज�माउने स�तानको 
संर�ण, भरण पोषणलगायतको ितनको िवशेष कानूनी 
�यव�था भएको नदिेखएको ह�दँा सम�या देिखएकोले 
�यसको लािग भइरहेको बालबािलकास�ब�धी कानूनले 
फौजदारी कानूनी र अ�य कानूनले समेत स�बोधन 
गरकेो दिेखदँैन । �यसको लािग पीिडत बालबािलकाको 
हक ितनीह�को आव�यकताअनसुारको सेवा नह�दँा 
ितनको कानूनी तथा सरु�ा�मक उपायह� गन� नेपाल 
सरकारको नाममा िनद�शा�मक आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-WO-०७५३, परमादशे, 
प�ुयिशला दवाडी िघिमरसेमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत

मिहला िव��का यौनज�य िहंसा जो 
बला�कार तथा मानव बेचिबखनलगायतका छन् सो 
अमानवीय, असामािजक, अनैितक काय� मा�ै नभई 
िव��यापी�पमा नै िन�दनीय र िनषेिधत आपरािधक 

काय� भएकोमा कुनै िववाद छैन । नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा २० मा मिहला भएकै 
कारणबाट कुनै पिन िकिसमको भेदभाव नग�रने 
��याभूित िददैँ मिहला िव�� शारी�रक मानिसक 
वा अ�य कुनै िकिसमको िहसंाज�य काय� गरमेा सो 
कानून�ारा द�डनीय ह�ने �यव�था ग�रएको छ । 
यसैगरी मिहला िव��का सबै �कारको भेदभावह� 
उ�मलुनस�ब�धी महासि�ध (CEDAW) लगायतका 
अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौताअ�तग�त िहंसाज�य 
काय�बाट �वत�� ह�न पाउन ु ��येक मिहला तथा 
बालबािलकाको अहरणीय मौिलक मानव अिधकारको 
िवषयको �पमा �वीकार ग�रएको छ । �यसकारण 
मानव बेचिबखन, बला�कार, यौनज�य िहसंालगायतका 
मिहला िव��का िहसंाज�य काय�ह�बाट सरुि�त 
भई समाजका अ�य नाग�रकह�सरह �वत��ता, 
समानता, स�मानपूव�क बा�ँन पाउने मौिलक मानव 
अिधकार िनवा�ध�पमा उपभोग गन�स�ने वातावरणको 
िसज�ना गन� आव�यक उपायह� अवल�बन गनु�  रा�य 
र �यसका िज�मेवार िनकायह�को बा�यकारी दािय�व 
ह�न जाने । 

�यवहारमा ल�िगक िहंसा तथा भेदभावको 
द�ुच�बाट मिहला र बालबािलकाह� म�ु ह�न 
सिकरहेको अव�था छैन । बला�कारलगायतका 
यौनज�य अपराधका साथै िविभ�न कुरीित कु�थाको 
आडमा ग�रने लैङ्िगक िहंसाज�य काय�बाट पीिडत 
भइरहन ु परकेो छ । केही ऐन िनयमह�को �यव�था 
अपराध, घरले ु िहसंा, बला�कारका घटनाह� 
िदनानिुदन भइरहेको अव�था छ । तसथ� कसैलाई पिन 
यौनज�य अपराधको िसकार ह�न नपन� वातावरणको 
िसज�ना गनु�  रा�यको �थाितत दािय�व हो । कोही 
पिन नाग�रक आ�नो �े�ािधकारिभ� यौन अपराधको 
पीिडत ह�न ु भनेको रा�य आ�नो अिवभावक�य र 
सरं�क�य दािय�वबाट च�ुन ु हो । य�तो अव�थामा 
रा�यले पीिडतको कानूनी उपचारको हकको 
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काया��वयनका लािग भरम�दरु �यास गनु�पन� । 
�यायमा पह�चँलाई सहज बनाउनका लािग 

रा�यले यथोिचत उपायह� अवल�बन गनु�पद�छ । 
�ार�भदेिख नै पीिडतले रा�यको रखेदेख र संर�णको 
अनभूुित गन� वातावरणको िसज�ना ह�नपुद�छ । 
बला�कार तथा मानवबेचिबखनका कारण मानिसक, 
शारी�रक मनोवै�ािनक तथा भावना�मक चोट तथा 
पीडाबाट �मािणत रहन बा�य पीिडत मिहलाह� 
�याियक उपचारको लािग अ�सर ह�न रो�ने अ�य 
सामािजक तथा सां�कृितक कारणह� भए सोलाई 
पिन रो�नेतफ�  ला�नपुन� ह��छ । साथै प�रवार तथा 
समाजमा मिहलाह�को कमजोर सामािजक तथा 
आिथ�क अव�था र पा�रवा�रक दबाबका कारण उजरुी 
गन� नै हतो�सािहत ग�रने अव�थालाई िन��सािहत 
ग�रन ुपन� । 

घरप�रवारिभ� नातास�ब�धका 
�यि�ह�बाट भएका यौनज�य िहंसा भो�न बा�य 
मिहलाको तफ� बाट उजरुी गदा� पीिडतमा� होइन 
उनलाई सहयोग गन� आफ�तसमेत िव�थािपत ह�नपुन� 
अव�थासमेत िसज�ना ह�नहु�दँनै । �यसैगरी लो�ने र 
घरप�रवारका अ�य सद�यह�बाट भएका यौनज�य 
िहसंा र घरले ुिहसंासमेत �काशमा नआएका घटनाह� 
सिुनन आएका छन् यसले मिहलाको सम� िवकासमा 
चनुौती खडा गद�छ । �यसतफ�  रा�यले �यान िदनैपद�छ 
र िहंसाबाट पीिडत मिहलाह�को �यायमा पह�चँ ह�न ु
ज�री देिख�छ । पीिडतलाई �यायमा सहज वातावरण 
िसज�ना गन�का लािग अ�त�रम राहत, �ितपूित� तथा 
अ�य संर�णा�मक तथा सहायताय�ु काय��म तथा 
उपायह�लाई िव�तार गनु�पन� तथा �भावकारी बनाउन ु
पन� ।

मिहला िव�� भेदभाव गराउने �कृितका कुनै 
पिन िनयम, कानून, पर�परा तथा �चलनलाई सधुार गन� 
वा हटाउने गरी कानून बनाउनेलगायतका उपायह�को 
अवल�बन गन� दािय�व सरकारको हो । �य�तै नेपाल 

सरकार प� बनेको अ�तरा�ि��य महासि�धले िसज�ना 
गरकेो राि��य दािय�वबाट रा�य पिछ हट्न िम�दैन । 
कुनै पिन स�य समाज र रा�यले िनवेदकले उठाएका 
िवषयव�तबुाट पिछ हट्न निम�ने । 

कानूनको च�र� भनेको गितशीलता हो, 
आधिुनक समाजले अपे�ा गरअेनसुार कानूनलाई 
समसामियक�पमा प�रमाज�न गद� लैजानपुद�छ । 
रा�य �वयम् पिन कानूनको समायानकूुल सशंोधन 
र प�रमाज�नको �ि�यामा संल�न रहनपुद�छ । साथै 
अदालतले पिन �याियक पनुरावलोकनमाफ� त 
रा�यलाई समायानकुुल कानून बनाउन उ��े�रत 
गनु�पद�छ । रा�यको मूल कानूनले �य� गरकेो 
�ितब�ता र अ�तरा�ि��य द�तावेजले गरकेो 
अपे�ालाई रा�यले नजरअ�दाज गरी मिहलाह� 
र बािलकाह�को भेदभावको अनभूुित गन� खालका 
कानूनी �ावधानह�लाई िनर�तरता िदन निम�ने । 

यौन िहंसाका पीिडतको �यायमा पह�चँ �चिलत 
अ�तरा�ि��य कानूनमा पिन संरि�त अिधकारको िवषय 
हो । कानूनी उपचार सिुनि�त गन� काय� �यायमा पह�चँको 
एउटा मह�वपूण� भाग हो । घटनाबाट पीिडत भएप�ात 
पीिडतले �याय �णालीमाफ� त उपचारको खोजी तथा 
�ा� गन� सामथ� गमुाएको अव�थामा �यायको पह�चँबाट 
वि�चत भएको मािन�छ । साथै य�तो अव�था िसज�ना 
ह�न ुभनेको कानूनी अिधकार उपभोग गन�बाट वि�चत 
ह�न ुहो । यसकारण चेतनाको कुनै िलज ह�दँैन । हामी 
मानव जो जे �पमा �ाकृितक�पमा जि�मएका छ�, 
हामी िलङ्ग रोजेर जि�मएका पिन होइन तसथ� समान 
अिधकारको ��याभूित रा�यले आम नाग�रकलाई 
�दान गनु�  रा�यको अिभभावक�य दािय�व ह�न आउने । 

हा�ो ज�तो िपतसृ�ा�मक सामािजक 
प�रपाटी भएको मलुकुको कारण मिहलाह� 
आिथ�क�पमा परिनभ�र ह�नपुरकेो स�दभ�मा रा�यले 
िवशेष कानूनी संर�णको �यव�था नगन� हो भने 
कानूनी उपचार खो�न अ�सर ह�नस�ने अव�था 
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ब�दैन । साथै मिहलाह�लाई थप िहसंा र िवभेद सहन 
बा�य बनाइन िम�दैन । मिहला अिधकारस�ब�धी 
महासि�धअ�तग�तका िसड सिमितको सामा�य 
िसफा�रस नं. १९ मा पिन मिहला िव��का िहंसा 
अ��यका लािग रा�यले अवल�बन गनु�पन� िविभ�न 
संर�णा�मक उपायह�को बारमेा िसफा�रस गरकेो 
देिख�छ । जसअ�तग�त रा�यले �ितपूित�  िदलाउने 
तथा िहंसाका पीिडतलाई आव�यक सहायताय�ु 
सेवाह� उपल�ध गराउने �यव�थाह� पन� । 

बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध १९८९ 
ले िहंसा पीिडत बालबािलकाह�को �यायमा पह�चँ 
तथा कानूनी उपचारको अिधकारलाई सिुनि�त गरकेो 
छ । जसको धारा ३ मा िहसंा पीिडत बालबािलकाको 
सव��म िहतलाई �यानमा राखेर रा�यले यथोिचत 
उपायह� अपनाउनपुन� ह��छ भने धारा ३९ ले 
िहसंाबाट पीिडत कुनैपिन बालबािलकाको शारी�रक 
तथा मनोवै�ािनक पनुला�भ र सामािजक पनु�थापना 
�व��न गन� सबै समिुचत उपायह� अपनाउने तथा 
बालबािलकाको �वा��य, आ�मस�मान र �ित�ाको 
�व��न गन� दािय�व तोिकएको पाइदँा सोको �यावहा�रक 
प�रपालनाका लािग रा�य मकुदश�क ब�न निम�ने । 

नेपालमा स�माननीय �धान�यायाधीशको 
अ�य�तामा �यायमा पह�चँ आयोग गठन भएको 
अव�था छ । सरल, सहज र �भावकारी त�रकाले �याय 
पाउन ु सबैको मानव अिधकार हो, सबै नाग�रकलाई 
आफू अ�यायमा परकेो अव�थामा स�म र िन�प� 
िनकायबाट िबना कुनै अवरोध �याय मा�ने तथा पाउने 
अिधकार ह��छ । स�म िनकायमा �याय माग गन� तथा 
�ा� गन�का लािग सबै नाग�रकलाई सहज वातावरण 
बनाउने दािय�व रा�यको हो । तर �यावहा�रक�पमा 
सबै नाग�रकको �यायस�म पह�चँ प�ुन सकेको छैन । 
आिथ�क, सामािजक तथा शैि�क �ि�ले िपछिडएका 
वग� वा समदुाय खास गरी मिहला िवप�न, असहाय र 

अस�ह�को अिधकारमा आघात परकेो अव�थामा 
िविवध कारणले ती समदुायको �याय �दायक 
िनकायस�म पह�चँ रहेको नपाइने । 

सिंवधान र कानूनले �यव�था गरकेा 
हकह�को उपभोग गन� सबै �यि� समान�पले स�म 
रहेका ह��छन् भ�न सिकँदनै । तसथ� सामािजक 
वा सां�कृितक �ि�ले िपछिडएका मिहला, दिलत, 
आिदवासी जनजाित, मधेशी, था�, मिु�लम, उ�पीिडत 
वग�, िपछडा वग�, अ�पस�ंयक सीमा�तीकृत, िकसान, 
�िमक यवुा, बालबािलका �ये� नाग�रक, लैङ्िगक 
तथा यौिनक अ�पसं�यक, अपाङ्गता भएका �यि�, 
गभा�व�थाको �यि�, अश� असहाय, िपछिडएको �े� 
र आिथ�क�पले िवप�न आय�लगायतका नाग�रकको 
सरं�ण, शस��करण वा िवकासका लािग शङ्का रोक 
लगाएको मािनने छैन भ�ने संवैधािनक �यव�थासमेत 
रहेको देिखने ।

यौन िहंसाका पीिडतह�को �याियक 
उपचारको लािग लामो समय ला�न स�ने र �यित�जेल 
पीिडतह�को �यव�था केही पिन नभएमा पिछबाट 
अदालतबाट �याय नै �ा� भएमा पिन भो�न नस�ने 
गरी िनरथ�क अव�था िसिज�त ह�ने ह�नाले यौनिहंसाबाट 
पीिडत भनी पिहचान भइसकेपिछ म�ुामा अनसु�धान 
वा �याय िन�पणको �ि�या जारी रहे वा नरहेपिन वा 
सोको टुङ्गो ला�दास�मको लािग पीिडतको �वा��य, 
िश�ा, राहत, �याियक एवम् कानूनी सहायता तथा 
सरं�णको लािग चािहने �यव�थाको लािग ल�िगक 
िहसंास�ब�धी कोषको �यव�था गन�, �थािपत कोषबाट 
तदनकूुल सगुम ढंगले उपयोग गन� स�ने काय�िविधसमेत 
िनधा�रण गरी पीिडतको राहतमा पह�चँ अिभविृ� 
गन�लगायतको छु�ै काय��म सरोकारवालाह�को 
आव�यकताअनसुार परामश� गरी लागू गन� तथा 
म�ुाको िकनारा नभएस�मका लािग अ�त�रम राहत 
�यव�थापन गन�समेत नेपाल सरकारको नाममा मिहला, 
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बालबािलका तथा समाज क�याण म��ालयसमेतको 
नाममा िनद�शा�मक आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-०२६८, उ��ेषण / 
परमादशे, बाबरुाम अया�लसमेत िव. नेपाल सरकार, 
गहृ म��ालयसमेत

संकटकालीन अव�था परी वा राि��य 
सरु�ाको कारणले खबर आदान �दानमा रोक 
लगाउनपुन� भएमा वा �य�तो खबर आदान�दान गन� 
िनकायमा वा �णालीमा िनय��ण गनु�पन� भएमा मा� 
�य�तो िनि�त �ि�याको अधीनमा रही अिधकार 
�योग  गन� सिक�छ, कल िडटेल �रपोट�  र एस.एम.एस 
िलने र हेन� िम�ने गन� सिकँदैन अपराध अनसु�धानको 
नाममा शङ्िकत �यि�को गितिविध हेन� नाममा सबैको 
गितिविध र गोपनीयता उदाङ्गो बनाउन ुपिन ह�दैँन । 
�यसकारण अनिधकृत�पमा िलइएको उ� कलफोन 
तथा एस.एम.एस. िडटेल सदैव सरु�ा िनकायले 
रािखरहन ुअनपुय�ु र गैरकानूनी देिखन आउने । 

नेपालमा दरुस�चार क�पनी िलिमटेड नेपाल 
सरकारको बह�मत �वािम�व भएको िलिमटेड क�पनी 
हो । िवगत लामो समयदेिख यसले दरुस�चार सेवा 
�दान ग�ररहेको छ । िवगत लामो समयदेिख यसले 
दरुस�चार सेवा �दान गरी रहेको छ । सेवा �दान 
गन� �ममा संिवधान तथा कानूनको पालना गनु�  तथा 
�योगकता�को जानकारी तथा उनीह�सगँ स�बि�धत 
त�याङ्कह�को अनिधकृत �काशन र �सारण नगनु�  
र िनजह�को सूचनाको संर�ण गनु�  उसको �मखु 
दािय�व पिन हो । �थािपत अ�तरा� ि��य मा�यता 
अन�ुप दरुस�चार सेवा �दायक क�पनीह�ले कुनै 
पिन �यि�लाई दरुस�चार सेवा उपल�ध गराउदँा सो 

�यि�को गोपनीयताको संर�ण तथा �यस �यि�सगँ 
स�बि�धत त�याङ्कको संर�णको ��याभूित 
गनु�पन� ह��छ । कुनै िनि�त कानूनी आदेश वा अि�म 
अिधकारसिहतको औपचा�रक िलखतको अभावमा 
अ�को दबाब �भाव वा �लोभनको भरमा अका�को 
सूचना िदन निम�ने ।

वा�तवमा अपराध अनसु�धान 
काय�पािलकाको िवशेषािधकारको र िवशेष दािय�वको 
�� हो । सो िसलिसलामा कानूनका अधीनमा रही 
आव�यक �ोत वा �े�मा पह�चँलाई इ�कार गन� 
िम�दैन । अपराध अनसु�धान छु�ै िवधा भएकाले 
रा�यले �यसलाई हरहालतमा च�ुत द�ु�त रा�न ु
पद�छ । तर �यसको लािग वै�ािनक तवरले भौितक 
सबदु �माण संकलनमा जोड िदन ु स�ा �यि�को 
�वे�छािव��को सािबती हािसल गन� वा �यि�को 
िनजी गो�य सूचनामा ह�त�ेप गन�मा केि��त ह�ने हो 
भने अनसु�धान �मतामै जोड िदने कुरा ग�ण ह�न प�ुने । 

काय�पािलका �वयम् पिन कानून अधीन 
मा�ै काय� गन�स�ने ह�नाले सूचनामा अिनयि��त 
पह�चँ काय�पािलकाको िवशेषािधकार ह�न स�ैन । 
सूचनाह� सं�िहत रहेको र �यसको िज�मा िलएका 
स�ंथा वा िवभागले �यसलाई आ�नो तजिबजको 
िवषय बनाउन स�ैन । ब� �य�तो सूचना रहेको 
data bank लाई हरहालतमा संर�ण गनु�  र कानूनको 
�यव�थाको अभावमा अपवादा�मक�पमा पिन �प� 
कानूनी आधारबेगर अनिधकृत पह�चँ िदन इ�कार गन� 
स�नपुद�छ । अ�को भय वा �भावले आ�ना िज�माको 
सूचनाको सरं�ण नगनु�  गन� नस�न,ु चहुावट गनु�  र 
अनिधकृत�पमा पह�चँ िदनेज�ता काय� कत��य�यूतको 
अव�थामा ह�ने ।

सूचना सेवा�दायक सं�थाह�सगँ सं�िहत 
Data bank मा �यि�, सं�था र �वयम् सरकारी 
िनकायह�को सूचना रहने ह�नाले �य�तो सूचनाको 
सरं�ण �यि�को हक िहतको सरु�ाको �� नभई 
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रा�यकै िहत र सरु�ाको हकमा समेत लागू ह�ने कुरा 
हो । रा�यको अङ्ग िनकाय वा �यहा ँ काय� गन� 
पदािधकारी एवम् कम�चारीह�स�ब�धी सूचनालाई 
रा�यकै अ�य अङ्ग वा िनकायले समेत स�मान र 
संर�ण गनु�पन� ह��छ । �यसको उ�लङ्घन गन� गलत 
वा आपरािधक चे�ा गनु�  ह�दैँन । Data Bank मा रहेको 
सूचनामा पह�चँ हािसल गन� नाममा वा सूचना �वाहकै 
िसलिसलामा Call Details अिभलेख गन� वा टेिलफोन 
वाता� नै अिभलेख गन� �िविध वा सयं�� जडान गन�, 
�याउन, रा�न वा उपयोग गन�समेत कुराको िनयिमत 
गन� कानूनी �यव�थाअ�तग�त पूव�अनमुित भएमा बाहेक 
�य�तो गन� निम�ने �यव�था गनु�पन� ह��छ । �यसको 
िज�मेवारी दरुस�चार �ािधकरण वा कानूनले िनधा�रण 
गरकेो िनकायले िलनपुन� ह��छ । �य�तो िनकायले समेत 
आ�नो कत��य पालना नगरमेा ितनकाउपर उजरुी गन� 
उजरुी स�ुने िनकायको समेत �यव�था गनु�पन� ह��छ । 
सूचनामा अनिधकृत पह�चँ िदने िदलाउने काय� भएको 
िवषयमा उजरुी परी छानिबन भएमा आव�यकतानसुार 
िवशेष �ािविधक टोली खडा गरी जाचँबझु गराई 
आव�यक िन�कष�सिहत उजरुीकता�लाई जानकारी 
िदनपुन�समेत �यव�था गनु�पन� ह��छ । 

अिहले सूचना �िविधको िवकिसत �प र 
�यापक �योगले गदा� यो �े� अ�य�त संवेदनशील बनेको 
छ र अपराध अनसु�धान र �यायको आव�यकता तथा 
�यि�गत हक एवम् गोपनीयताको सरु�ाको स�तिुलत 
आधारमा ितनको �योगको वा�छनीयता छुट्याउन 
सिक�छ । सूचना �वाहमा ह�त�ेप गरी गैरकानूनी�पले 
पह�चँ िदन निम�ने र �यसको लािग अनिधकृत�पमा 
�िविध वा संय��समेत रा�न वा रा�न िदन निम�ने 
ह�नाले �यसको अित�र� सूचना �िविधको �े�मा 
Telephone call details मा स�ंिहत भएको 
सूचनामा असीिमत र अिनयि��त अव�थामा रा�यका 
संय��लाई समेत छाड्न निम�ने ह�नाले Data Bank 
मा रहेका सूचनाह�को संर�ण, ितनको पह�चँको 

हद, सो सूचना माग गन� �ि�या, सूचना �ा� गन�को 
जवाफदेिहता तथा सूचना द�ुपयोगको अव�थामा पन� 
गएको �ितको लािग गन� सिकने कारवाही र �ितपूित� 
तथा गैरकानूनी�पले सूचना माग गरमेा, िदएमा वा 
�ा� गरमेा ह�न स�ने सजाय र म�ुा चलाउने धारा २८ 
को काया��वयनको �ि�ले अिनवाय� देिखन आएको र 
�य�तो �प� �यव�थाको अभावमा �यि�को गोपनीय 
सूचनाह�मा कसैको पिन अनािधकार वा गैरकानूनी 
पह�चँ �ा� ह�न नस�ने कुरालाई �यानमा राखी �यसको 
सव�सामा�यता िवपरीतको काय� नगन� नगराउन र 
�यसको रोकथामको लािग जो चािहने �यव�था गनु�  भनी 
परमादेश जारी भएको �यहोरा िवप�ीह�लाई जानकारी 
िदनू र उपयु�� उ�लेख भएको िवषयमा आव�यक 
कानून बनाउन �यानाकष�ण गरी िवप�ीह�का नाममा 
िनद�शन जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर : िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०४१४, उ��ेषण, 
यवुराज लामा िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
िसलगढीसमेत 

�रट िनवेदकले राि��य िनद�शन ऐन, २०१८ 
अन�ुप नेपाल ओलि�पक किमटी नामक सं�था 
२०५४ सालमा दता� भई काय� स�चालन ग�ररहेको 
र उ� ऐनको दफा ३(६) अनसुार एउटै वग� वा 
�यवसायको एकभ�दा बढी सं�था दता� गन� नसिकनेमा 
सोिवपरीत िवप�ी राि��य ओलि�पक किमटी नामक 
स�ंथा दता� ग�रएको काय� कानूनस�मत छैन भनी 
िलएको दाबीका स�ब�धमा िवचार गदा�, िवप�ी “राि��य 
ओलि�पक किमटी नेपाल” सं�था दता� ऐन, २०३४ 
को दफा ४ बमोिजम िमित २०६८।४।२२ मा िज�ला 
�शासन काया�लय, डोटीमा दता�  भएको र उ� सं�था 
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खेलकुद �े�का गितिविध गन� गरी सामािजक सं�थाको 
�पमा दता� भएको भ�ने िमिसल सलं�न उ� सं�थाको 
दता� �माण-प� र िवधानको �ितिलिपबाट दिेखएको 
छ । यस�कार िवप�ी राि��य ओलि�पक किमटी 
नेपाल नामक सं�था कुनै वग�य वा �यावसाियक सं�था 
नभई स�ंथा दता�  ऐन, २०३४ बमोिजम दता� भएको 
सामािजक स�ंथा भ�ने देिखन आउने । 

खेलकुद प�रषद ् खेल �े�को िनयमनकारी 
िनकाय भएको र कानूनबमोिजम पिहले नै दता� 
भइसकेको सं�थाले खेलकुदस�ब�धी गितिविध गदा� 
खेलकुद प�रषद ्मा दता� गरी मा� गन� स�ने भए पिन 
सं�था दता� ऐनबमोिजम सं�था दता� गन� अिधकार 
पाएको िनकायले खेल �े�को कुनै सामािजक सं�था 
दता� गदा� खेलकुद प�रषदल्ाई जानकारी गराएर मा� 
गन�पन� कानूनी �यव�थाको अभावमा शङ्का दता� 
भएको सं�थाको वैधता शू�य ह��छ भ�न निम�ने । 

कानूनको रीत परु ्याई सं�था दता� गन� 
�यि�को नैसिग�क हक हो । दता� गन� िनकायले �ि�या 
पूरा गरी सं�था दता� भएकोमा �य�तो दता�उपर उजरु 
गन�ले आफूमा िनिहत िनि�त हक देखाउन स�नपुछ�  । 
िवप�ी सं�थाले प�रषद् मा दता� नगरी खेलकुद गितिविध 
स�चालन गरकेो भ�ने नदेिखएको र खेलकुद प�रषद ्
�वयम् िनयमकारी िनकाय भएकोमा शङ्का भएको 
दता�उपर उजरु गनु�पन� कारण नै नभई �रट िनवेदन 
िलई आउनकुो कुनै औिच�य देिखदैँन । िनयमनकारी 
िनकायले �वयम् आफूले गन� पाउने आव�यक काय� 
गन�स�ने नै ह��छ । िवप�ीको सं�था दता� भएको 
कारणले मा�ै िनवेदक प�रषदक्ो कुनै हक हनन भएको 
भ�ने नदेिखएको अव�थामा अ�को सं�था दता�को 
खारजेीको माग गनु�को औिच�य पिु� ह�न नस�ने । 

खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ अ�तग�तका 
काय�का हकमा उ� ऐनअन�ुप दता� भएपिछ ग�रने 
काम कुराह�मा सोही ऐनका �ावधानह� आकिष�त ह�ने 

ह��छ । िवप�ी सं�थाले खेलकुदस�ब�धी गितिविध गन� 
खोजेमा �चिलत कानूनको अधीनमा रही मा� गन� स�ने 
ह��छ । सो अव�थामा खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को 
दफा १३ लगायतका जे जनु कानूनी �ावधान आकिष�त 
ह�ने हो तदनकूुलको �ि�या अपनाउन ुपन� वा सो गन� 
सिकने ह��छ । आ�नो �े�ािधकारिभ�को कुरा आफूले 
गन� खेलकुद प�रषद ्स�म नै रहने ।  

खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा १३ 
बमोिजम नेपाल ओलि�पक किमटी खेलकुद प�रषद ्मा 
दता� भएको कारणले सं�था दता�  ऐन, २०३४ 
बमोिजम अक� सं�था दता� नह�ने कानूनी �ितब�ध 
पिन देिखदँैन । खेलकुद िवकास ऐनबमोिजम दता� 
नभएमा सं�था दता� ऐनबमोिजम दता� भएको सं�था 
�वतः खारजे ह�ने �यव�था पिन देिखदँनै । राि��य 
िनद�शन ऐन, २०१८ अ�तग�त दता� भएको सं�थाको 
अि�त�व �वीकार गनु�  एउटा कुरा हो । तर, सं�था 
दता� ऐनअ�तग�त सं�था दता� गन� काय�का िव�� �� 
उठाउने हक खेलकुद प�रषदल्ाई रहेको दिेखदैँन । 
िवप�ी सं�था कानूनबमोिजम खेलकुद प�रषद ्मा दता� 
ह�नभु�दा अगावै सो सं�थाउपर नै �रट िनवेदन िदनाले 
िवप�ी सं�थालाई प�रषद ्मा दता� गन� अवसर नै नरहने 
अव�थाको िसज�ना ह�न जाने ।

उि�लिखत आधार कारणबाट कानूनको 
�ि�या पूरा गरी दता� भएको िवप�ी सं�थाले 
कानूनको बिख�लाफ कुनै काय� गरकेो नदेिखएको र 
िवप�ी सं�था दता�  ग�रएको कारणबाट िनवेदकको 
के क�तो हक अिधकार हनन ह�न गएको हो �रट 
िनवेदकले �प��पमा खलुाउन नसकेको तथा �यसरी 
दता� भएको सं�थाको दता� खारजेीमा दाबी गन� �रट 
िनवेदकको हकदैयासमेतको अभाव देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नस�ने अव�था 
नदिेखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
�रट िनवेदन नै खारजे ह�ने ठहरकेोले यस अदालतबाट 
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िमित २०६९।६।२३ मा जारी भएको अ�त�रम आदेश 
�वतः िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल पसु २१ गते रोज ३ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-WO-०५०१, उ��ेषण / 
परमादशे, अशोकर�न ब�ाचाय� िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

नेपाल सरकारले िवकास सिमित ऐन, २०१३ 
को दफा ३ ले िदएको अिधकार �योग गरी िव.सं. २०७० 
सालमा �थापन गरी स�चालनमा �याएको राि��य �मा 
से�टर िवकास सिमित (गठन आदेश) २०७० खारजे 
गरी सो से�टरबाट हाल स�चािलत स�पूण� ि�याकलाप 
िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान वीर अ�पतालबाट 
स�चालन गन� गरी िमित २०७१।९।११ मा िनण�य 
भएको मि��प�रषदक्ो िनण�यको �ितिलिपबाट 
देिख�छ । वीर अ�पतालबाट स�चालन ग�रने 
राि��य �मा से�टरलाई थप सगंठना�मक, �यवि�थत 
र �भावकारी बनाउन �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयले छु�ै काय� योजना पेस गरी िनण�य 
भएबमोिजम ह�ने भनी उ� िनण�यमा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यसरी �मा से�टरले �दान गन� सेवालाई स�ुढ, 
संगिठत र थप �भावकारी बनाउने कुरालाई �ि�गत 
गरी सव�साधारण जनतालाई सव�सलुभ �वा��य सेवा 
�दान गनु�पन� सरकारी दािय�व र भूिमका िवचार गररे ै
नेपाल सरकारले राि��य �मा से�टर िवकास सिमित 
(गठन आदेश) खारजेीको िनण�य गरकेो देिख�छ । 
�मा से�टर छु�ै स�चालन गन� आ�नो पूव�िनण�य 
खारजे गनु�पना�को आधार कारण खलुाएर ै खारजेीको 
िनण�य भएको देिखदँा िनवेदकलाई पदबाट हटाउने 
दरुाशयबाट िनण�य भएको भ�ने नदेिखने । 

िवकास सिमित िवघटन गन� अव�थामा रहे 

नरहेको िनण�य गन� नेपाल सरकारको अ�तिन�िहत 
कानूनी अिधकार हो । सरकारले समयसमयमा 
आव�यकता र उपय�ुता हेरी गठन आदेश गठन िवघटन 
गन� हो । सरकारको अिघ�लो आदेशबाट गठन गरकेो 
चािह ँठीक र पिछ�लो िनण�यबाट गठनआदशे कायम 
नरा�ने गरकेो िनण�य चािह ँबेठीक हो भनी िनवेदकले 
भ�न िम�ने देिखदँनै । िवकास सिमित ऐनअनसुार गठन 
आदशे नेपाल सरकारबाट जारी ह�ने भएकाले गठन 
आदशे खारजे गन� अिधकारसमेत नेपाल सरकारमा 
रह�छ । यसरी गठन आदशेको जारी गनु�पन� र िवघटन 
गनु�पन� दवुैको औिच�य सरकारले नै हेन� हो । �मा से�टर 
सरकार आफँैले स�चालन गन� िक िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ानअ�तग�त स�चालन गन� भ�ने िनता�त 
काय�कारीको �वा��यस�ब�धी नीितगत �े�ािधकारको 
िवषय रहेको दिेख�छ । सरकार�ारा ग�रएको नीितगत 
िनण�य �वे�छाचारी एवम् सिंवधान र कानून�ितकूल 
भएमा अदालतबाट ह�त�ेपगन� सिकने भए पिन ��ततु 
िवषयमा मि��प�रषद ्लाई िनण�य गन�बाट रो�न पन� 
कानूनी एवम् त�यगत आधार कारणको िव�मानता 
नदिेखने ।

कुनै �यि�को हकिहत िव�� िनण�य 
ग�र�छ भने �यसरी िनण�य गनु�पन� कारण आधार 
यथासमयमा जानकारी गराई �ितर�ाको मौका �दान 
ग�र�छ । िवकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ८ मा 
गठन आदशे खारजे गदा�  सनुवुाइको मौका िदनपुन� 
बा�या�मक �यव�था रहेको देिखदँनै । साथै िवकास 
सिमित ऐनअ�तग�त गठन आदेश जारी गन� वा खारजे 
गन� काय�का�रणीको �वत�� अिधकार भएको ह�दँा 
यसमा �ाकृितक �यायको िस�ा�त आकिष�त ह�ने 
देिखदँनै । ��ततु िवषयमा िनवेदकलाई चार वष�को 
लािग िनयिु� िदएको भ�ने आधारमा मा�ै सिमित 
खारजे गदा� सफाइको मौका िदनपुन� िवषय पिन 
होइन । यसरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
िनण�य भएको भ�ने िनवेदकको िजिकर �वीकारयो�य 
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नदेिखने । 
िनवेदकको �मा से�टर िनद�शकको िनयिु� 

�वत�� हैिसयतमा रहेको भ�ने देिखदँैन । �मा से�टर 
खारजेीको कारण वीर अ�पतालको हैिसयतमा 
िनवेदकलाई अ�यथा असर परकेो भ�ने देिखदँैन । 
यसका अित�र� िनवेदकले िमित २०७२।६।२६ 
बाट अिनवाय� अवकाससमेत पाइसकेको भनी िवप�ी 
तफ� बाट इजलाससम� जानकारी गराएको ह�दँा �रट 
जारी भए पिन िनरथ�क ह�ने ।

नेपाल सरकारले िवकास सिमितअ�तग�त 
जारी गरकेो गठन आदेश खारजे गन�पन� भएमा   
ऐनको दफा ८ बमोिजम सूिचत आदशे गनु�पन� ऐनको 
�यव�था रहेको दिेख�छ । िवकास सिमित खारजे 
गन� मि��प�रषद ्को िनण�यप�ात् राजप�मा सूचना 
�काशन नह�दैँ �रट िनवेदकलाई सरसामान वरबझुारथ 
गन� लेखेको देिखयो । यसरी िनवेदकलाई िदएको 
अवकाशप�मा उ� दफा ८ को �ािविधक �िुट भएको 
देिखयो । तथािप िनवेदकलाई प� लेिखसकेपिछ �मा 
से�टर खारजे गन� मि��प�रषद्को िनण�य अन�ुप 
ख�ड ६४, स�ंया ३८ िमित २०७१।११।४ को 
नेपाल राजप�मा सूचना �काशन भइसकेको अव�था 
देिख�छ । नेपाल राजप�मा सूचना �काशन भएको िमित 
र काय�कारी िनद�शकलाई बरबझुारथ गन� प� लेखेको 
िमितबीचको अविधका लािग मा�ै िवघटनपूव�को 
अव�था पनु�था�पना गन� पिन �यावहा�रक र तक� सङ्गत 
देिखन आएन । अब आइ�दा िवकास सिमित िवघटन 
गनु�  परमेा ऐनको �यव�थाअनसुार सूिचत आदेश जारी 
गनु�  भनी नेपाल सरकारको �यानाकष�ण गराइएको ।

तसथ� राि��य �मा से�टर िवकास सिमित 
गठन आदशे, २०७० लाई खारजे गरी िवकास 
सिमितबाट स�चािलत स�पूण� ि�याकलाप िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान, वीर अ�पतालबाट स�चालन 
गन� गरी भएको मि��प�रषदक्ो िमित २०७१।९।११ 
को िनण�यबाट �रट िनवेदकको सिंवधान एवम् 

कानून�द� हकिहतमा कुनै �ितकूल असर प�ुन गएको 
भ�ने नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल माघ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश शमा� 
पौडेल, ०७२-WO-०२६०, उ��ेषण, राधाकुमारी 
�वाली िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गालसमेत

िववािदत आयोजनाको टे�डरको कारवाही 
चाल ु रहेको र Contract Award गरी नसकेको र 
�ारि�भक चरणमा बोलप�दाताह� म�ये J/V of 
Jaguar Corporation Limited and BS Limited 
लाई Non-responsive भनेको अव�थामा नै ह�त�ेप 
गरबेाट करारको �ि�यामा नै अवरोध प�ुन गएको 
देिख�छ । आयोगको ह�त�ेपले कुनै करारीय िनण�य 
भई करारीय दािय�वमा �� उठी सो बहन गनु�परमेा 
आयोगले �य�तो दािय�व बहन गन� स�ने �यव�था पिन 
नरहेको ह�नाले �य�तो ��मा िवशेष िज�मेवारीका साथ 
हेनु�पन� ह��छ ।

बोलप� �वीकृत गन� काय� करारीय �कृितको 
देवानी �ि�या हो । करारस�ब�धी कानून र �चिलत 
कानूनबमोिजम ह�ने कारवाहीलाई �वाभािवक�पमा 
पूरा ह�न िदनपुन� ह��छ । कानूनबमोिजमको �ि�या 
पूरा नह�दैँ साव�जिनक ख�रदस�ब�धी काय�को प� 
अथा�त्  Employer ले कानूनबमोिजम िलने िनण�यको 
िववेकमा ह�त�ेप गन� खो�न ु ह�दँनै । जसको जे 
अिधकार हो उसलाई आ�नो अिधकार �वत���पमा 
�योग गन� िदनपुछ�  । अनूिचत ह�त�ेप ह��छ भने 
�य�तो काय� �वयम्  पिन अनूिचत ह�न जा�छ । जनु 
िनकायबाट बोलप�को कारवाही भइरहेको छ, उसले 
गन� िनण�य अ�ले पिन गन� वा गराउन खो�न ुह�दँैन । 
कानूनबमोिजम िनण�य नगरकेो र ��ाचार वा अ�य 
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अपराधज�य काय� गरमेा सो ��मा केि��त रही िनण�य 
गनु�पन� ह��छ । के क�तो �यहोराको ��ाचार वा अनिुचत 
लाभ िलई के क�तो काय� गरकेो भ�ने कुरामा केि��त 
नभई �शासिनक िववेकको �ित�थापन गन� िहसाबले 
औिच�यमा �वेश गरी अका�ले पनुरावलोकन गन� �यास 
गनु�  नह�ने ।

�चिलत कानूनले िनि�त उपचारह� 
�दान गरेको भए सोको पूण� उपयोगको �यास नगरी 
�य�को िवक�प भए ज�तो गरी यो वा �यो आधार 
बनाई असा�दिभ�क अिधकार�े� �हण गन� सिकने 
देिखदँैन । जनु अिधकार�े�ह� जे जनु �योजनको 
लािग खडा ग�रएका ह��छन् तत् तत् �योजनको लािग 
नै �हण गन�पन� ह��छ । एउटा �योजनको लािग खडा 
भएको उपचार अक� �योजनका लािग �यवि�थत 
िनकायमाफ� त सा�य गन� सिकँदनै भ�ने कुरा 
िवशेष�पले िवचार गन� ज�री ह�ने ।

ठे�का कसलाई िदने, कसको यो�यता पगेुको, 
रीत पगेु वा नपगेुको भ�ने कुरा खास गररे बोलप� 
आ�ानकता� Employer ले िनण�य गन� कुरा हो । सो 
�ि�यामा �िुट भए स�याउन उजरुी िदने वा उपचारको 
हक �चिलत कानूनले �यव�था ग�ररहेको अव�थामा 
खास �योजनका लािग �थािपत िनकायह�ले िनण�य 
गन� करारीय िवषयमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले ह�त�ेप गन�पन� औिच�य र वैधता 
पिु� ह�न सकेको दिेखदैँन । अि�तयारको द�ुपयोग वा 
अनिुचत काय� गरकेो अव�थामा आयोग ि�याशील रहने 
हो । कानून र बोलप�को सत�बमोिजम ग�रने िनण�यकता� 
(Employer) को िववेकमा ह�त�ेप गन� गरी आयोगले 
काय� गन� होइन । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा २३(४) र (५) को �ि�याअन�ुप जानकारी के 
मा�ने वा नमा�ने भ�ने कुरा उसको िववेकको कुरा हो । 
�यसको औिच�यतामा �वेश गरी जानकारी मागेको वा 
नमागेको कारणले मा� अनिुचत काय� भए वा नभएको 
भनी िन�कष�मा प�ुन नह�ने ।

िवप�ी आयोगले िववािदत टे�डरस�ब�धी 
कारवाहीलाई अनिुचत काय� भनी ठहर गदा� अ�य 
आयोजनाह�को ��ा�त ��ततु गरकेो दिेख�छ । 
िववािदत टे�डर �ि�यालाई अ�य टे�डर �ि�यासगँ 
तलुना गन�पन� कुनै वैध कारण देिखदँैन । हरके बोलप�मा 
उ�लेख भएका सत�ह� आ�ना िकिसमले िविश� 
रह�छन् र सा�दिभ�क िवषयमा स�ब� बोलप�मा 
सत�ह� र स�ब� अ�य कानूनका आधारमा हेनु�पन� 
ह��छ । एक बोलप�को �ावधान अक� बोलप�मा लागू 
ह�न पिन स�दनै । िववािदत टे�डरका स�ब�धमा सोही 
टे�डर कागजातमा लेिखएका सत�ह�का अधीनमा रही 
सोको अ�र र भावनाअन�ुप नै काय� गनु�पन� ह��छ । 
�यसमा सारभूत�पले नत प�रवत�न गन� सिक�छ, न त 
सत�ह� थप गरी भइरहेको �ावधानलाई िन�तेज गन� नै 
सिक�छ । बोलप�दाताले पेस गरकेो बोलप�मा बोलप� 
कागजातले तोकेका सत�ह� पूरा नभई सारभूत�पमा 
�भाव�ाही (Responsive) नभएमा पिन अ�य अ�य 
आयोजनाको बोलप�को सत�ह� सा��य छन् वा 
छैनन् भ�नेस�म नहेरी अ�य� के गन� गरकेो िथयो भ�ने 
आधारमा भए पिन �य�तो बोलप� छनौट गनु�पछ�  भ�न 
निम�ने । 

व�ततुः कुनै आयोजना अ�तग�त आ�ान 
ग�रएको बोलप�को स�ब�धमा �ा� ह�ने बोलप�ह� 
तोिकएका सत�ह� र कानूनका अधीन �ा� भए 
गरकेो ह�नपुद�छ । बोलप�लगायतका �ि�यामा कसैले 
जानीजानी झ�ुा िववरण पेस गरी कुनै अपराध गरकेो 
रहेछ वा बोलप� छनौटको �ि�यामा पिन कानूनले 
तोकेको अि�तयारी र �ि�याको �प� उ�लङ्घन गरी 
कुनै गैरकानूनी लाभ िलए वा िलन खोजेको वा िदन 
वा िदन खोजेको पाइएमा वा अि�तयारको �प� सीमा 
उ�लङ्घन गरी द�ुपयोग गरकेो पाइएमा वा �यसरी 
बोलप� �वीकृत भएकोलगायतका जनुसकैु अव�थामा 
पिन कानूनको दािय�वबाट म�ु ह�न स�ने अव�था 
नरहने । 
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करार र कानूनको �व�छ र �भावकारी 
�शासनको सदैव अपे�ा ग�र�छ । गैरकानूनी काय� 
भएको अव�थामा कानूनको बाटो �श�त ह�ने नै ह�नाले 
तोिकएको कानूनी िनकाय वा अिधकारीलाई आ�नो 
िज�मेवारीअनसुार काय� गन� िदनपुन� ह��छ । यस 
स�दभ�मा कानून काया��वयनको िनगरानी गन� िनकाय 
��ततु स�दभ�मा खास गरेर िवप�ी आयोग ज�तो 
िज�मेवार िनकायले संयम र सजगता रा�न वा�छनीय 
ह�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट सोल ु
को�रडोर १३२ के.िभ. �शारण लाइन िनमा�ण गन� 
स�ब�धमा आ�ान ग�रएको बोलप� सूचनाअनसुार पन� 
आएका बोलप�ह�को मू�याङ्कन भई सारभूत�पमा 
�भाव�ाही रहेका बोलप�दाताह� म�ये सबैभ�दा कम 
मू�य अङ्िकत बोलप�दाताको बोलप� �वीकृितका 
लािग छनौट गन�स�म नेपाल िव�त्ु �ािधकरण 
स�चालक सिमितबाट िमित २०७२।५।४ मा िनण�य 
भई टे�डर अवाड� गन� काय� �ि�यामै रहेको अव�थामा 
अनिुचत ह�त�ेप गरी यी िनवेिदकासमेतले अनिुचत 
काय� गरकेो ठहर गरी िनजलाई कारवाहीका लािग 
�धानम��ीसम� लेखी पठाउने भनी िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित २०७२।६।१ 
मा भएको िनण�य कानूनस�मत रहेको नदेिखदँा िवप�ी 
आयोगको उ� िनण�य र सोका आधारमा ग�रएका 
प�ाचारसमेतका काम कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: गनुाखर शमा�
इित संवत् २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन् :

 § ०७२-WO-०२५९, उ��ेषण, सरुज 
लािमछाने िव. अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टङ्गालसमेत

 § ०७२-WO-०३२४, उ��ेषण, सरुज 
लािमछाने िव. उप�धान तथा ऊजा�  म��ी, 
ऊजा� म��ालयसमेत

 § ०७२-WO-०२५५, उ��ेषण, मनोजकुमार 
िम�समेत िव. अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टङ्गालसमेत

 § ०७२-WO-०२८६, उ��ेषण, मनोजकुमार 
िम�समेत िव. उप�धान तथा ऊजा�म��ी, 
ऊजा� म��ालयसमेत

 § ०७२-WO-०७५८, उ��ेषण, मनोजकुमार 
िम� िव. ऊजा� म��ालयसमेत 

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०७२-WH-००५१, 
ब�दी��य�ीकरण, शा�ता दीि�त िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टङ्गालसमेत

िनवेदकले आयोगको सूचनाअनसुार 
आयोगसम� उपि�थत भई माग भएको स�पि� 
िववरण पेस गरकेो र आयोगबाट माग भएको 
�प�ीकरणसमेत िलिखत�पमा पेस गन� तयार रहेको 
भनी िमित २०७३।१।८ मा िनवेदनसाथ आयोगलाई 
जानकारी गराउदँा गराउदैँ िमित २०७३।१।१० 
गते िनजलाई प�ाउ गरी थुनामा राखेको देिखन 
आयो । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐनको 
दफा १९(१) को कानूनी �यव�था हेदा� आयोगको 
सूचनाअनसुार आयोगमा उपि�थत नह�ने �यि�लाई 
प�ाउ गरी उपि�थत गराउन स�ने भ�ने रहेको 
देिख�छ । िनवेदकले आयोगमा उपि�थत भई स�पि� 
िववरण भरी बझुाउनकुो साथै आयोगको स�पक� मा नै 
रही आयोगबाट माग भएका िववरण िलिखत�पमा पेस 
गरकेो अव�थामा आयोगमा उपि�थत ह�न इ�कार गरकेो 
भ�ने िवप�ीह�को भनाई तक� य�ु देिखन नआउने । 

कुनै उ�े�यका लािग बनेको ऐनले गरकेो 
�यव�थाबमोिजम भए गरकेा काय�लाई ऐनको कुनै 
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एउटा दफामा ग�रएको �यव�थालाई मा� कारवाहीको 
आधार बनाई �योग गन� िम�ने ह�दँैन । सो उ�े�य पूरा 
गन� �यव�था भएका सम� कानूनी �ावधानसमेतलाई 
हे�रनपुन� ह��छ । अि�तयारको द�ुपयोगको आरोप 
लागेको �यि�का स�ब�धमा अनसु�धान तहिककात 
गन� सोस�ब�धमा बनेका सम� कानूनी �यव�थाको 
प�रिधिभ� रही ग�रएको काय�ले पूण�ता पाउने ह��छ 
र कानूनको एउटा दफाको स�ब�ध अक� दफासगँ 
िनि�त�पमा रहने ह��छ । एउटा दफाको �योग गदा� 
अ�य दफाह�को स�ब�धलाई नजरअ�दाज गन� 
िम�दैन । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐनको दफा १९(१) को �योग गदा� १९(२) र १९(४) 
समेतलाई सगँसगैँ हे�रन ुपन� ।

ऐनको दफा १९(४) र १६(१) ले ��ाचारको 
अनसु�धान र तहिककात गदा�  अिनवाय��पमा थुनामा 
राखेर अनसु�धान गनु�पन� बा�या�मक �यव�था गरकेो 
देिखदँैन । थनुामा राखी अनसु�धान गनु�पन� िकटानी 
�यव�थाबाहेक कुनै पिन �यि�लाई थुनामा रा�न 
निम�ने ।

कुनै पिन िनकायले अनसु�धानको �ममा 
प�ाउ गन� पाउने सो िनकायको अ�तिन�िहत अिधकार 
कदािप होइन । आ�नो अिधकार �योग गदा� कानूनको 
�ि�याअन�ुप गनु�पन� दिेख�छ । कानून �द� 
�विववेकको अिधकार �योग गदा�समेत व�तिुन� र 
मनािसब आधार र कारण खलेुको देिखन ुपद�छ । पया�� 
र मनािसब आधार र कारण नखलुाई �योग भएको 
�विववेक�य काय�ले कानूनी मा�यता पाउन नस�ने ।

अनसु�धान अिधकृतलाई आयोगलाई 
भएसरहको अिधकार ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�थाको 
अथ� �ारि�भक�पमा नै मनािसब आधारिबना 
थुनामा राखेर अनसु�धान गन� पाउने भ�ने होइन । 
ऐनको दफा १६(१) र दफा १९(४) को अव�थाको 
िव�मानता भएको ि�थितमा मा� कुनै पिन �यि�लाई 
अि�तम िवक�पको �पमा थुनामा राखी अनसु�धान 

तहिककात गन� सिकने देिख�छ । थुनामा राखी 
अनसु�धान तहिककात गनु�  पदा�को अव�थामा समेत 
कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�या नपरु ्याई थुनामा रा�न 
निम�ने । 

थनुामा राखी अनसु�धान तहिककात गनु�पन� 
अिधकार िनःसत� र िनरपे� रहेको नभई ससत� र 
सापेि�क रहेको ह��छ । ऐनको दफा १६(१) र १९(४) 
को पूवा�व�था नदिेखएस�म वैयि�क �वत��तामा 
आचँ आउने गरी थुनामा रा�न पाउने भ�न िम�दैन । 
सो �यव�थाअनसुार कुनै �यि�लाई प�ाउ गरी थनुामा 
नरािखएमा के कसरी �माण लोप ह�ने वा अनसु�धान 
तहिककातमा �ितकूल �भाव पन� भ�ने व�तिुन� 
आधार र कारण िदई थनुामा रा�नपुन� ।

आयोगबाट माग भएको स�पि� िववरण 
एवम् �प�ीकरणको जवाफ िदन तयार रहेको 
अव�थामा �ारि�भक�पमै िनजलाई थुनामा राखी 
अनसु�धान तहिककात गनु�पन� प�रि�थित रहेको 
भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट दिेखदैँन । 
यस अव�थामा िनवेदकका पितलाई थुनामा राखेर 
अनसु�धान गनु�पन�स�मको ि�थित रहेको भ�ने पया�� 
र मनािसब आधार र कारणिबना िनजको थुना कानूनी 
रहेछ भ�न िम�ने ह�दँैन । यसरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) र 
१९(४) को पूवा�व�था िव�मान नरहेको अव�थामा 
िनवेदकका पितलाई प�ाउ गरी थुनामा रा�ने काय� 
गैरकानूनी देिखन आउने । 

थनुामा राखी अनसु�धान गनु�पन� कुनै 
स�तोषजनक आधार नभएको वा थनुामा नै राखी 
अनसु�धान गन� आधार र कारण भएको �थम �ि�मा 
नदिेखएको अव�थामा अनमुित माग गनु�  र य�तो 
अव�थामा अदालतले पिन थुनामा राखी अनसु�धान 
गनु�पन� पया�� आधारिबना �याद थपको अनमुित माग 
गरकैे कारणले आदशेमा त�यगत आधार र कारण 
नखलुाई थुनामा रा�ने अनमुित िदन ु मनािसब एवम् 
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कानूनसङ्गत नह�ने । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 

िनवेदकलाई प�ाउ गरी थुनामा राखी अनसु�धान 
तहिककात गन� अनमुितको माग गरकोमा िवशेष 
अदालतबाट ऐनको दफा १६(४) बमोिजम अनसु�धान 
तहिककात स�तोषजनक�पमा भएको वा नभएको वा 
अनसु�धान तहिककात गदा� कानूनले िनधा�रण गरकेो 
�ि�या परु ्याए नपरु ्याएको त�य िवचार गरी सोको 
आधार र कारण खलुाई थनुामा राखी अनसु�धान 
तहिककात गन� अनमुित िदनपुन�मा सो �ि�या 
अवल�बन गरकेो नदेिखने ।

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था, िस�ा�त 
एवम् आधार र कारणबाट िनवेदकलाई थुनामा राखी 
अनसु�धान तहिककात नगदा� अनसु�धान तहिककात 
नै �भािवत ह�ने वा �यसमा �ितकूल �भाव पन� 
स�भावना भएको यिु�य�ु आधार र कारण िव�मान 
नभई िनवेदकलाई ��ाउ गरी थुनामा राखेको काय� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १६(१) र १९(४) को बिख�लाप दिेखदा 
िनवेदकलाई आजै थनुा म�ु ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने । 

साथै िनवेदकको पितउपरको ��ाचार 
म�ुाको अनसु�धान कारवाही स�ु भएको भ�ने 
िवप�ीह�को िलखत जवाफबाट दिेखन आएकोले सो 
म�ुामा कारवाही गन� आव�यक दिेखएमा िनवेदकका 
पितको नाउमँा कानूनबमोिजम �याद जारी गरी िझकाई 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा १९(२) बमोिजम साधारण ता�रखमा राखी 
म�ुाको कारवाही अगािड बढाउन अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको नाउमँा परमादशेसमेत जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २० गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७२-WO-००१८, उ��ेषण, सोनेलाल राय 
यादवसमेत िव. रौतहट िज�ला अदालत, गौरसमेत

�रट िनवेदकको िनवेदन �यहोरा हेदा� �रट 
िनवेदनका िवप�ीह�ले अशं पाउ ँभनी रौतहट िज�ला 
अदालतमा म�ुा दायर गरकेोमा िमित २०६६।२।२५ 
गतेको अंश दता� चलन र िमलाप� बदर म�ुामा िमित 
२०४९।६।६ मा भएको िमलाप� बदर गरी वादीह�ले 
अंश पाउने ठहर ्याई भएको फैसलाउपर पनुरावेदन परी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट समेत उ� फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याई िमित २०६८।३।३ मा फैसला 
भएकोमा उ� म�ुा दोहोर ्याई हे�रपाउ ँ भनी �रट 
िनवेदक सोनेलाल राय यादवसमेतले यस अदालतमा 
०६८-RI-०६९१ (अशं दता� चलन) र ०६८-RI-
०६९२ (िमलाप� बदर) म�ुामा म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँ
भनी िदएको िनवेदनह�मा िन�सा नह�ने गरी आज 
यसै इजलासबाट फैसला भई म�ुा अि�तम भइसकेको 
अव�था ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�यसमेत 
समा� भएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर ६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-CR-०१०२, ०७०-CR-०८७९, 
वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कसरु, शंखब�ु लामा िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. शखंब�ु लामासमेत

�ितवादीह�ले जाहेरवालाह� िव�ण ु थापा, 
राजे���साद चौधरी र पूण� ग�ुङलाई वैदेिशक 
रोजगारको लािग भारतको बाटो ह�दैँ म�कोस�म परु ्याई 
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अलप� पारकेो देिखदँा उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
�ितवादी शखंब�ु लामालाई ��ततु म�ुामा तीन 
वष� छ मिहना कैद र तीनलाख �पैया ँ ज�रवाना 
गरी जाहेरवालाह�बाट िलएको िबगो अठार लाख 
न�बे हजार �पैया ँ र सोको ५० �ितशत हजा�ना 
नौ लाख प�तालीस हजार �पैयासँमेत गरी ज�मा 
अ�ाइस लाख प�तीस हजार �पैया ँ यी �ितवादीह� 
शंखब�ु लामा, िभम�काश रोका र महे�� भ�राईबाट 
दामासाहीले भराउने गरी भएको स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला िमलेको नै देिखन आउने ।

वादी नेपाल सरकारले अिभयोग दाबीको 
रकमभ�दा कम िबगो कायम गरी फैसला गरकेो र 
जाहेरवालाह� िव�ण ु थापा, टासी टु�डु शेपा� र पूण� 
ग�ुङसमेतलाई वैदेिशक रोजगारमा सजाय गरी 
िबगो र हजा�ना रकम भराई पाउ ँ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा�, िमिसल संल�न रिसद भरपाईह�मा 
जाहेरवालाह� राजे���साद चौधरीबाट िबगो 
�.७,००,०००।-, केदार ढकालबाट �.५०,०००।- 
प�ुषो�म ब�ताकोटीबाट �.५०,०००।- िनरपेस 
राईबाट �.१,५०,०००।- र िनरपेस राई, �ेम तामाङ, 
लिलत चौधरीबाट संय�ु�पमा �.९,४०,०००।- 
�ितवादी शखंब�ु लामासमेतले रकम बझेुको देिखयो । 
उ� रकमभ�दा अ�य रकम जाहेरवालाह� कसैले पिन 
�ितवादीह�लाई बझुाएको भ�ने रिसद भरपाईबाट 
आ�नो भनाइलाई �मािणत गराउन सकेको देिखदँनै । 
तसथ� अनमुान अड्कल र अ�दाजको भरमा फौजदारी 
कसरुमा बढी िबगो कायम गरी सजाय गन� िम�ने 
देिखएन । अतः वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणले 
जाहेरवालाह�को �.१८,९०,०००।- िबगो रकम 
कायम गरी �ितवादीह�लाई सजाय गन� गरकेो स�ु 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको इ�साफ 
िमलेको नै देिखने ।

�ितवादीह� संिचता काक�, रामच�� गौतम, 
मिणकलाल तामाङ र देवराज तामाङलाई अिभयोग 

दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदनतफ�  
हेदा�  यी �ितवादीह� उपर जाहेरवालाह�ले पोल गरी 
जाहेरी दरखा�त िदएको देिखदैँन । यी �ितवादीह�ले 
स�चालन गरकेो Elite Academy Kathmandu 
िमित २०६८।२।५ र िमित २०६८।४।१० मा 
�ितवादी शखंब�ु लामा र िभम�काश रोका मगरलाई 
शङ्का शेयर ह�ता�तरण गरी िब�� गरकेो देिखयो । 
िववादमा आएको िवषयव�त ुउ� सं�था िब�� गरपेिछ 
अथा�त्  िमित २०६८ साल आि�नपिछको घटना 
भएको देिख�छ । �यसको अलावा यी �ितवादीह�ले 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा उपि�थत भई 
बयान गदा� कसरुमा पूण�तः इ�कार भई बयान गरकेो 
देिखयो । ��ततु म�ुाका �ितवादी शंखब�ु 
लामासमेतले िकटानी�पमा यी �ितवादीह�लाई 
दोषी दखेाई बयान गरकेोसमेत देिखदँनै । तसथ� यी 
�ितवादीह�को इ�कारी बयान, जाहेरवालाह�ले 
जाहेरी दरखा�तमा नाम उ�लेख नगरकेो र ��ततु 
म�ुामा Elite Academy Kathmandu को शङ्का 
िब�� भएप�ात् मा� घटना भएको दिेखएको र 
�ितवादी शंखब�ु लामाले हाल यो सं�था र यस 
स�ंथाको नामबाट कारोबार मैले गरी आएको छु 
भनेबाट समेत ��ततु म�ुामा यी �ितवादीह� संिचता 
काक�, रामच�� गौतम, मिणकलाल तामाङ र दवेराज 
तामाङको संल�नता रहेको दिेखन आएन । अतः यी 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

उि�लखत �यव�था, त�य तथा िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट �ितवादीह� सिंचता काक�, 
रामच�� गौतम, मिणकलाल तामाङ र देवराज तामाङले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र �ितवादी शंखब�ु 
लामालाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ अ�तग�तको कसरुमा िनजलाई ऐ. ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम ३ (तीन) वष� ६(छ) मिहना कैद र 
�.३,००,०००।– (तीन लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र 
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जाहेरवालाह�बाट िलएको िबगो �.१८,९०,०००।– 
(अठार लाख न�बे हजार �पैया)ँ, सोको ५० �ितशत 
हजा�ना रकम �.९,४५,०००।– (नौ लाख प�तालीस 
हजार �पैया)ँ गरी ज�मा �.२८,३५,०००।– 
(अ�ाइस लाख प�तीस हजार �पैया)ँ जाहेरवालाह� 
राजे���साद चौधरी, केदार ढकाल, प�ुषो�म 
ब�ताकोटी, िनरपेस राई, �ेम तामाङ र लिलत चौधरीले 
�ितवादीह� शंखब�ु लामा, िभम�काश रोकामगर र 
महे�� भ�राईबाट दामासाहीले भराई पाउने ठहछ�  भनी 
स�ु वैदेिशक रोजगार �यायाधीकरण, काठमाड�ले 
िमित २०६९।१२।२० मा गरकेो फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-०९९०, उ��ेषण / परमादशे, 
जयनारायण चौधरी िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
िसराहसमेत

िनवेदक २०६८।१०।१५ दिेख ४ िदन 
भैपरी िबदा िलई गएको, त�प�ात् १०६ िदनस�म 
जानकारी नगराई गैर हािजर रहेको, हािजर ह�न 
जाने �यहोराको सूचना िमित २०६८।११।१२ मा 
साव�जिनक �थानमा टासँ गरकेो र �प�ीकरणसिहत ७ 
िदनिभ� हािजर ह�न जान ुभनी २०६९।१।२१ गतेको 
गोरखाप�मा समेत सूचना �कािशत भएको र आ�नो 
�यहोरा खलुाई काया�लयमा हािजर ह�न जानपुन�मा 
सूचनाको �यादिभ� हािजर ह�न नगएको दिेखएको 
ह�दँा िनवेदकलाई अि�तयारवालाले बखा��त गन�स�ने 
नै देिखन आयो । �ितवादको मौका निदई �ाकृितक 

�यायको िस�ा�तिवपरीत नोकरीबाट हटाइएको भ�ने 
िनवेदकको भनाइसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �हरी सेवामा रहेका िनवेदक 
४ िदनको िबदा �वीकृत गराई १०६ िदनस�म 
काया�लयमा जानकारी नगराई अनपुि�थत रहेको र 
िनजको उपि�थितको लािग पटकपटक िनजको नाममा 
�यादसमेत जारी भएको र सो �यादमा उपि�थत नभएको 
अव�थामा िज�ला �हरी काया�लय, िसराहाले िनवेदक 
जयनारायण चौधरीलाई �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८८(झ) को कसरुमा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ 
को (छ) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी िमित 
२०६९।२।७ मा गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन सनुी 
स�ु िनण�यलाई सदर गरी पूव��े�ीय �हरी काया�लय, 
िवराटनगरबाट िमित २०६९।८।१ मा भएको िनण�य 
कानूनस�मत देिखदँा बदर गनु�परने । ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-WO-०४८२, उ��ेषण / परमादेश, 
सिुनल रजंन िसंह िव. नेपाल सरकार, सामा�य �शासन 
म��ालय, िनजामती कम�चारी अ�पताल पदपूित� 
सिमित

िनजामती कम�चारी अ�पतालमा िनजामती 
कम�चारी र तीनका प�रवारह�को उपचार केही 
सह�िलयतबाट ग�रने हो । िबरामी िनजामती कम�चारी 
र उसको प�रवारको उपचार ह�ने हो तर यहा ँकाय�रत 
मानव शि� िनजामती कम�चारी नै ह�नपुद�छ भ�ने 
होइन । िनजामती कम�चारी अ�पतालको नाम िनजामती 
नाम भए पिन यसको कुनै पिन पद र दरब�दी िनजामती 
पद र दरब�दी नभएकोले उ� अ�पतालको पदपूित� 
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िनजामती सेवा ऐनबमोिजम ह�नपुद�छ भ�ने िनवेदकको 
दाबीसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� एक वष�को िनिम� करारबाट गैर 
िनजामती पदमा भना� ग�रएका मानव शि�को करार 
अविधसमेत समा� भइसकेको यस अव�थामा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� देिखन आएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CI-११४९, िनषेधा�ा, नारायण 
ठाकुर िव. सनुीता खनाल ठाकुर

��यथ� िनवेिदका िक.नं. २९४ र 
४४० को दता�वाली भएको त�यमा िववाद रहेको 
देिखदँैन । पनुरावेदक िवप�ीले िलखत बदर म�ुा दायर 
गरकेो आधारमा आ�नो अिधकार भएको िजिकर 
िलएको देिख�छ । ��यथ� िनवेिदकाको दता�  यथावत् 
रहेस�म आ�नो दता�को ज�गा भो�नमा अ�यले अवरोध 
गन� पाउने ह�दैँन । दता�वाला रहेस�म वेदता�वालाले 
दता�वालाको म�जरुीबेगर ज�गामा अित�मण गन� 
िम�दैन । िलखत बदर म�ुा गर े पिन पनुरावेदक 
िवप�ीको हक कायम भइसकेको अव�था देिखदँैन । 
पनु�: पनुरावेदक िवप�ीले दायर गरकेो िलखत बदर 
म�ुा पिन पनुरावेदनबाट फैसला ह�दँा पनुरावेदक 
िवप�ीह�को हकको �ितकूल फैसला भएको त�य 
आइरहेको अव�था छ । पनुरावेदक �ितवादीले दायर 
गरकेो िलखत बदर म�ुा र यस म�ुामा िलएको िजिकर 
हेदा� पिन िनजह� उ� िक.नं. २९४ र ४४० मा 
अित�मण गन� ��य�नशील रहेकै देिख�छ । िनजह�ले 
आफू केही नगरकेो भने पिन िनजह�को �यवहारबाट 
िक.नं. २९४ र ४४० मा �वेश गरी अित�मण गन� 
प�का आशङ्का िव�मान रहेको नै दिेखने ।

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
��यथ� िनवेदीका सनुीता खनालले कलिसया देवीबाट 
�ा� गरकेो िक.नं. २९४, ४४० का ज�गाको िलखत 
सदर कायम गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
फैसला भएको र उ� ज�गामा ��यथ� िनवेदीकाको 
िनिव�वाद हक �थािपत भइरहेको अव�थामा िनवेदकका 
ज�गामा कुनै पिन नया ँिनमा�ण काय� नगनु�  नगराउन ुभनी 
पनुरावेदक िवप�ीह�का नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
िमित २०६९।३।३१ मा भएको अि�तम आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०७१-WO-०१७०, उ��ेषण / 
परमादेश, मानबहादरु डागँी िव. िज.�.का. न�साल, 
काठमाड�समेत 

िज�ला �हरी काया�लय, दाङबाट भएको 
िनण�यउपर िनवेदकले म�यपि�मा�चल �हरी 
काया�लय, सखु�तमा पनुरावेदन गरी �हरी नायब 
महािनरी�कबाट िमित २०७१।२।२७ मा िज�ला 
�हरी काया�लयको िनण�यलाई सदर ह�ने गरी िनण�य 
भएको देिखयो । �हरी ऐन िनयमबमोिजम हरहमेशा 
ड्यटुीमा रहनपुन� िनवेदकज�तो िज�मेवार पदमा रहेको 
�यि�ले आ�नो पदीय कत��य दािय�व र िज�मेवारी�ित 
बेवा�ता गरकेो अव�थामा कानूनमा तोिकएका 
अि�तयारवालाबाट िवभागीय कारवाही भएको र सो 
िनण�यउपर पिन कानूनमा तोिकएको पनुरावेदन स�ुने 
अिधकारीबाट पनुरावेदन सनुी गरकेो िनण�यमा कुनै 
कानूनी �िुट नदेिखदँा उपयु�� िनण�यह� �हरी ऐन, 
िनयममा �यवि�थत कानूनी �ि�या अवल�बन गरी 
कानूनस�मत नै भएको देिखन आउने ।
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�हरी कम�चारीलाई सदैव अनशुािसत बनाई 
शाि�त सरु�ा कायम गन� अिभभारा पूरा गन� दािय�व 
बोकेको �हरी सगंठनका अिधकार�ा� अिधकारीले 
�हरी ऐन र िनयमले �दान गरकेो अि�तयारीिभ� रहेर 
िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी सेवाको लािग अयो�य 
नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने गरी गरकेो कारवाही 
एवम् िनण�य कानूनअन�ुप रहे भएको देिखएको ह�दँा 
िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषणसमेतको �रट जारी 
ह�न स�ने नदेिखने ।

�रट िनवेदक मानबहादरु डागँीले आ�नो 
पदको िज�मेवारीअनसुारको कत��य र आचरण पालना 
नगरी अनशुासनहीन तथा लापरवाहीपूण� काय� गरकेो 
भ�ने आधारमा इलाका �हरी काया�लयले आ�नो 
�े�ािधकारिभ� नभएको भनी िवप�ी िज�ला �हरी 
काया�लय, दाङबाट �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८८(ग) र (च) को कसरुमा िनयम ८४(छ) 
बमोिजम िनजलाई भिव�यमा सरकारी सेवाका लािग 
अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने गरी िमित 
२०७०।११।१८ मा भएको िनण�य र सोउपरको 
पनुरावेदन सनुी स�ु िनण�यलाई सदर गन� गरी 
म�यपि�मा�चल �े�ीय �हरी काया�लय, सखु�तबाट 
िमित २०७१।२।२७ मा भएको िनण�यसमेत 
कानूनस�मत नै देिखदँा िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी गरी बदर गनु�पन� 
अव�था दिेखएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-WO-०६०६, उ��ेषण / �ितषेध 
/ परमादशे, किपल देव ढकालसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्काया�लयसमेत 

िनवेदकले �रट िनवेदनमा दाबी िलएका 
िवषयमा सिंवधानले स�बोधन ग�रसकेको देिखएकै 
छ । िवदेशको �थायी आवासीय अनमुित �ा� गरकेा 
नाग�रकका नाग�रकता के ह�ने स�ब�धमा भने सङ्घीय 
कानून बिननसकेको वत�मान अव�था छ । �यसतफ�  
पिन �मब� �पमा उपलि�ध ह�ने नै छ । पनु�: कानून 
बनाउने काय� त�कालको अव�थामा �यव�थािपका 
ससंद ्को हो । तर, िनवेदकले �यव�थािपका ससंद ्लाई 
िवप�ी बनाएको पिन देिखदैँन । यसैगरी िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को चौथो सशंोधनले दफा ४९(ख) मा 
“िनजामती कम�चारीले �थायी आवासीय अनमुित िलन 
वा �य�तो अनमुित �ा� गन�को लािग आवेदन िदन 
ह�दैँन” भ�ने �यव�था गरकेो छ । �य�तै दफा ६१(२)
(ग) मा “�थायी आवासीय अनमुित िलएमा वा सोको 
लािग आवेदन िदएमा �य�तो िनजामती कम�चारीलाई 
भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य ठह�रने 
गरी सेवाबाट बखा��त ग�रने छ” भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । यस स�दभ�मा िविभ�न कानूनह�ले ��ततु 
िवषयमा स�बोधन ग�रसकेको र अ�य ऐन कानूनमा 
समेत समयानकूुल प�रमाज�न ह�ने भ�नेसमेत िलिखत 
जवाफबाट दिेखदँा िनवेदकले नै िवप�ी बनाउन 
नसकेको �यव�थािपकाको अिधकार�े�मा ह�त�ेप 
गरी यस अदालतबाट आदशे ग�ररहन ुपन� नदेिखने ।

िवप�ी सामा�य �शासन म��ालयको िलिखत 
जवाफको �करण (घ) मा नेपालको िनजामती सेवाको 
पदमा रही िवदशेी मलुकुको ि�नकाड� तथा �थायी 
बसोबासको अनमुित (पी.आर.) �ा� कम�चारीह�का 
स�ब�धमा छानिबन गन� म��ालय सचेत र �ितब� छ । 
सो स�ब�धमा सूचना सङ्कलन गन� यस म��ालयबाट 
िमित २०७०।६।१ को प��ारा सबै म��ालयह�, 
आयोगह� र सिचवालयह�मा प�ाचार ग�रएको तथा 
गोरखाप�मा िमित २०७०।९।१ मा साव�जिनक सूचना 
�कािशत गरी िववरण सङ्कलन काय� भइरहेको, 
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म��ालयबाट आव�यक छानिबन भइरहेको छ 
भ�नेसमेत उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी सरकारले 
आ�नो दािय�व िनवा�ह ग�ररहेको र आव�यक �ि�या 
अवल�बन गरी रहेको अव�थामा आदेश जारी ह�नपुन� 
भ�ने िनवेदन दाबीसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िनवेदकले कुन िमितको िनण�य बदरको माग 
गरकेो हो, �यो िनण�य बदर गदा� कसलाई �ितकूल असर 
पन� हो, �ितकूल असर पन� �यि�लाई िवप�ी नबनाई 
परकेो �रटबाट िकटान नै नगरकेो िनण�य वा �यि�को 
कुरा गरी आजमाइसी तवरबाट िनवेदकले दाबी िलएको 
देिखयो । जनु िनण�य उ��ेषणको आदेशबाट बदर 
ग�रन ुपन� हो, सो िनण�य नै दाबीमा िमित उ�लेख गरी 
�यसबाट फाइदा िलने �यि�समेतलाई �ितवादी बनाई 
अदालत �वेश गनु�पन� ह��छ । �य�तो कुनै �प� दाबी 
िजिकर रहेको देिखदँनै । सवंैधािनक �ावधानिवपरीत 
कसैको िनयिु�, मनोनयन वा िनवा�िचत भएको 
देिखएमा �यसमािथ िकटान गरी उजरु परमेा सिंवधान 
र कानूनबमोिजम बदर ह�ने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणह�बाट िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा दाबी 
िलएका पी.आर. र ि�नकाड� िलएका साव�जिनक सेवामा 
रहेका �यि�ह�का स�ब�धमा नेपालको संिवधानले 
स�बोधन ग�रसकेको, ऐन कानूनह�मा समयानकूुल 
प�रमाज�न र स�बोधन भएका र ह�ने चरणमा रहेका तथा 
�य�ता �यि�ह�को छानिबन र कारवाहीका लािग 
आव�यक �ि�या अवल�बन भइरहेको अव�था र 
िवप�ी बनाउन ुपन�लाई िवप�ी नबनाई िकटानी�पमा 
दाबी नगरकेो अव�थामा िनवेदकह�को मागबमोिजम 
आदेश ह�नपुन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CI-११3७, िनषेधा�ा, अ�माया 
डंगोल िव. च:मती ज�गा एक�करण आयोजना, मकुाम 
ठेकु, काठमाड�समेत 

चःमती ज�गा एक�करण आयोजना 
त�कालीन नेपाल सरकारको �वीकृितमा स�चािलत 
वैधािनक आवास िवकास काय��म रहेको भ�नेमा 
िववाद छैन । िवप�ी आयोजनाले िवकिसत गरकेो 
ज�गामा बाकँ� रहेको िवकिसत घडेरीह�म�ये अ�माया 
महज�नलाई �लक (I) �लट नं. ४१ मा आयोजनाको 
नीितबमोिजम क�ा गरी ०-७-१-३.०५ िफता� गन� 
��ताव ग�रएको भ�ने िवप�ी आयोजनाको िलिखत 
जवाफको �करण ३(छ) मा �प� उ�लेख भएको 
देिख�छ । यस�कार आयोजनाले ज�गा िब�� गन� 
पूव�पनुरावेदकलाई छुट्याउन ु पन� ज�गा िनि�त गरी 
जानकारी गराएको देिख�छ । िमित २०६८।२।१५ को 
सूचनाको िवषयमा पनुरावेदक िनषेधा�ा र परमादेशको 
िनवेदन िलई अदालत �वेश गरकेो देिख�छ । हाल 
२०७३ साल भइसकेको यस अव�थामा ज�गा 
पिन छु�ाई सकेको िब�� गन� काय�ह� पिन स�प�न 
भइसकेको िलिखतजवाफबाट देिख�छ । यसरी सबै 
काम कारवाही स�प�न भइसकेको ि�थितमा िनषेधा�ा 
जारी ह�न स�ने अव�था रहदैँन । परमादशेतफ�  पिन 
िनवेदकको ज�गाको हकमा पिन �लक नं. (I) �लक नं. 
४१ मा आयोजनाको नीितबमोिजम क�ा गरी िफता� 
गन� जानकारी िदइसकेको यस अव�थामा िनवेदकलाई 
िफता� िदनपुन�बाहेकका अ�य �लट नं. का घडेरी ज�गा 
िब�� िवतरण नगनु�  भ�ने आदशे जारी ह�नपुन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

उपयु�� िववेिचत त�य तथा कानूनी 
�ावधानबाट िनवेिदकाह�को मागबमोिजम िनषेधा�ा 
र परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� अव�था िव�मान 
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नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।४।२४ मा भएको 
अि�तम आदशे िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६९-CI-०७२९, िनषेधा�ा, 
अजु�नकुमार खड्का िव. अ.द.ुअ.आ., टंगाल, 
काठमाड�समेत

रा�यको सबै अङ्ग र पदािधकारीह� 
जितसकैु मािथ�लो तहको भए पिन संिवधानभ�दा तल 
ह��छन् । संिवधान र तदन�ुप बनेका ऐन, िनयमअन�ुप 
सबै च�नपुन� ह��छ । कानूनी रा�यमा शङ्का गन� पाउने 
अि�तयारी सोही सीमामा सीिमत भई गनु�पन� ह��छ । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग संवैधािनक 
िनकाय हो । यसलाई संिवधानले �दान गरकेो 
अि�तयारी ऐन र िनयमानसुार गन� पाउने नै ह��छ । 
कसैले कुनै रा�ो पद धारण गरकेो छ वा कोही िनकै 
मह�वपूण� �यि� हो भ�दैमा उजरुी परकेो अव�थामा 
आ�नो कानूनी दायरामा बसी आयोगले अनसु�धान 
गन� पाउने नै ह��छ । उजरुी परकेो अव�थामा आ�नो 
य�तो हैिसयत भनी अनसु�धान नै गन� नपाइने गरी 
कसैले पिन उ�मिु� पाउन स�दैन । यसरी उ�मिु� 
िददँै जादँा रा��कै नैितक बलमा आघात ह�न प�ुछ र 
गैरकानूनी गितिविधले ��यः पाउन था�छ । अनैितक 
गितिविध रो�न बनेका संवैधािनक तथा कानूनी 
�ावधानह�लाई नै िन�तेज पान� गरी कानूनको �योग 
ग�रन ुनह�ने ।

पनुरावेदक िज�ला वन काया�लयमा दता� 
भएको साव�जिनक सं�थाको पदािधकारी भएको 
देिखदँा साव�जिनक सं�थामा काय�रत पदािधकारीह�ले 
कािलका सामदुाियक वन उपभो�ा समूहको रकम 

िहनािमना गरकेो भ�ने िवषयमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगज�तो संवैधािनक र कानूनी 
अिधकार स�प�न िनकायबाट भइरहेको अनसु�धान 
तहिककात काय�मा रोक लगाउन िनषेधा�ा जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, आ�नो अिधकार �े�िभ� पन� आएको 
िनवेदनको आधारमा िनवेदकह�लाई उपि�थत ह�न प� 
लेिखएकोमा िनजह�को बयान िलने र ता�रखमा रा�ने 
गरकेो अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
काय��े�िभ� पन� भई कानूनस�मत देिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजम कागज गराउने शङ्का लागेकोले 
�य�तो काय� नगनु�  नगराउन ु तथा ता�रखमा नरा�न ु
भनी िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता देिखन आएन भनी �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।२।१० मा भएको अि�तम आदशे मनािसब 
देिखन आउने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-१२७६, जबरज�ती 
करणी, सेते चेपाङ िव. नेपाल सरकार

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ 
नं. को देहाय १ नं. मा १० वष�भ�दा मिुनक� बािलका 
भए दशदेिख प�� वष�स�म कैद सजाय ह�नेछ भ�ने 
�यव�था छ भने ऐ. ५ नं. मा जबरज�ती करणी गन� 
उ�ोग गरकेो करणी गन� पाएको रहेनछ भने जबरज�ती 
करणी गन�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय ह��छ 
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भ�ने कानूनी �यव�था भएको देिखयो । जबरज�ती 
करणीको महलको ३ को देहाय १ नं. जबरज�ती 
करणीसगँ र ऐ. ५ नं. उ�ोगसगँ स�बि�धत छ । उपयु�� 
कानूनी �यव�थाको अ�ययनप�ात् िमिसल संल�न 
जाहेरी दरखा�त हेदा�  िमित २०६६।९।१५ गते यी 
पनुरावेदक �ितवादीले पीिडत प�रवित�त नाम सीता 
तामाङलाई िज�लाि�थत भोटेनी गाउकँो साव�जिनक 
कुलोमा आरोिपत कसरु गरकेो कुरा पीिडतको 
योिनको भाग फुलेको, छट्पटाएक�, ग�ुाङ्गको भागमा 
िसगँानज�तै र ्याल सकु� टाटा बसेको र पीिडतले सेते 
चेपाङले य�तो गरकेो भनी अनैितक काय�को पिहचान 
ग�रिदएकोले कारवाही ग�रपाउ ँभ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको छ । पीिडतले मौकामा ठूलो बवुा नाताका यी 
पनुरावेदकले हातमा समातेर कुलो निजकैको काडँाको 
�याङमा लगी मलाई काखमा राखी खेलाएज�तो गरी 
उफानु�  भयो । �यसैबेला मेरो ससु ुगन� ठाउमँा द�ुयो, म 
�न कराउन थाले र एकिछनपिछ मेरो ित�ा र िपसाब 
फेन� ठाउमँा �याप�याप ला�ने िचज लगाइिदएको भनी 
लेखाई िदएकोमा अदालतमा जङ्गलमा लगी सतुाई 
िपसाब फेन� ठाउमँा दखुायो, म रोए ँ भ�ने �यहोराले 
आफूउपर भएको घटनालाई ज�ताको �य�तै�पमा 
लेखाई िदएको देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीको 
आपरािधक काय�ले आफू पीिडत भएको स�य त�य 
घटना िसलिसलेवार�पमा लेखाइिदएको अव�थामा 
पीिडतले �य� गरकेो कुरालाई �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १० को उपदफा (१) को ख�ड (ख) बमोिजम 
��य� �माणको �पमा िलनपुन� ।

जबरज�ती करणी म�ुामा म�ुयतया पीिडत 
नै घटना तथा वारदातको ए�ली ��यदश� सा�ी 
हो । �य�तो काय�मा अक� प� पिन ह��छ । तर  उसले 
आफू �य�तो काय�मा संल�न रही मैले आपरािधक 
काय� गरे ँ भनेर भ�दैन । ऊ कानूनले ह�ने सजायमा 
उ�मिु� पाउन खो�ने प� हो । ऊ आ�नो बचाउ गन� 
खो�दछ । पीिडतले वारदात भएको हो भ�ने र 

�ितवादीले बचाउ गन� खोजेको अव�थामा िमिसल 
सलं�न �माण र घटनासगँ स�बि�धत िवषयको िव�ेषण 
गरी आपरािधक काय� गरेको हो होइन भ�ने िन�कष� 
िनका�न ुपन� ह��छ । �माण र घटनाको िव�ेषणबाट 
आपरािधक काय�मा सलं�न रहेको पाइएमा स�बि�धत 
कानूनबमोिजम सजाय गनु�पन� ह��छ । �यो कानूनले 
िनद�श गरकेो �यव�था हो । ��ततु म�ुामा �ितवादीले 
मौका र अदालत दवुैमा पीिडतलाई काखमा राखेको 
कुरा �वीकार गरकेो देिख�छ । ४ वष�क� यौनस�ब�धी 
कुनै जानकारी वा �ान नै नभएक� नाबािलकालाई यी 
पनुरावेदकले हातमा समाती जङ्गलमा लगी काखमा 
रा�न ुपन� �य�तो के कारण परकेो िथयो भ�ने कुराको 
औिच�य पिु� भएको छैन । जनु �माण परु ्याउने 
दािय�व �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम यी 
पनुरावेदकको नै मािनने ।

मौकामा सािब�ी चेपाङ, म�ज ु चेपाङले 
पीिडतको योिन रातो भई चोट लागेको दखेेको भ�ने 
पीिडतको शारी�रक अव�थाको बारमेा �प� लेखाई 
िदएको दिेख�छ । �यसम�ये पीिडतको ित�ामा लागेको 
�याप�याप ला�ने फोहोर त�काल धोइिदएको भ�ने 
कुरा उ�लेख गरी लेखाई िदएकोमा सािब�ी चेपाङ र 
जाहेरवालासमेतले अदालतमा सा�ीसरह उपि�थत 
भई मौकाको भनाइ समथ�न गरी बकप� गरेबाट उ� 
बकप� �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम 
�ितवादी िव��को �माण �ा� ह�ने ।

पनुरावेदक �ितवादीले आफू ५३ वष� उमेरको 
भएको र पीिडतको ग�ुाङमा िलङ्ग �वेश नगराएको 
एवम् क��मा वीय� फेला पनु�  �वभािवक हो भ�ने �यहोराले 
पनुरावेदन िजिकर गरकेो देिख�छ । �ितवादी �वयम् ले 
नशाको सरुमा के के गरे ँथाहा भएन भनी बचाउ गन� 
खोजेको भएता पिन नाबािलकालाई काखमा राखेको 
कुरा �वीकार गरकेो र नाबािलका पीिडतको योिनको 
भाग रातो भई छाला खइुिलएको देिखई ित�ामा 
�याप-�याप ला�ने िसगँान ज�तो पदाथ� पिन लागेको 
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भ�ने देिखदँा �ितवादीले िलङ्ग �वेश गराएको र वीय� 
�खलन गराएको कुराको सहजै अथ�बोध ह�ने ।

�ितवादीको क��  इलाका �हरी काया�लय, 
खानीखोला धािदङको िमित २०६६।९।२० को 
प�साथ के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालामा 
परी�णका लािग पठाउदँा सो के��ीय �हरी िविधिव�ान 
�योगशालाको िमित २०६६।१२।९ को प� साथ �ा� 
परी�ण �ितवेदनमा क��मा human Semen भेिटएको 
भ�ने कुरा उ�लेख भएको भनी र शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनमा labia majora मा Milo swelling रहेको 
�यहोरा उ�लेख भएबाट �ितवादीउपरको आरोिपत 
कसरु पिु� भएको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
धािदङ िज�ला अदालतको िमित २०६८।८।२० को 
फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको ३ को देहाय १ नं. बमोिजम १० 
वष� कैद सजाय गन� गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनले पीिडतले 
�ितवादीबाट �.२५,०००।- भराई िलन पाउने 
ठहर ्याई फैसला गरकेो देिख�छ । मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको १० नं. मा पीिडतलाई 
कसरुदारबाट कसरुको गा�भीय�ता र पीडासमेतको 
िवचार गरी �ितपूित�  भराई िदने �यव�था भएको 
देिख�छ । ४ वष�क� नाबािलकालाई यी पनुरावेदक 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो ठहर भइसकेकोले 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादीबाट 
पीिडतलाई उि�लिखत �ितपूित�  भराउन उपय�ु ह�ने 
नै ह�दँा �.२५,०००।- पीिडतले �ितवादीबाट �ितपूित� 
पाउने गरी भएको फैसला पिन मनािसब दिेखन 
आयो । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�
इित संवत् २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CR-१४०५, कत��य �यान, 
राम�व�प कुमर दनवुार िव. नेपाल सरकार

व�ततुः �ीमतीसगँ पा�रवा�रक कलहको 
कारण �रसइवी राखेका �ितवादीले िनजकै �ीमती 
सावनीलाई बार�बारको िववाद झगडा�व�प वारदात 
घट्न गएको र जोिखमी हितयार खकुुरीले संवेदनशील 
अङ्ग घाटँीमा िनम�मतापूव�क �हार गरी काटी कत��य 
गरी मारकेो दिेखदँा यी �ितवादीको उ� काय� 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(१) नं. िवपरीतको 
कसरु दिेखदँा सोही �यानस�ब�धीको महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको 
स�ु िस�धलुी िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला िमलेकै 
देिखन आउने ।

व�ततुः पा�रवा�रक कलहले �रसइवी रहे पिन 
पूव�योजना बनाई ह�या भएको अव�था नदिेखएको, 
अदालतमा साचँो कुरा भनी �याय स�पादन �ि�यालाई 
सहयोग गरेकोले िनज �ितवादी राम�व�प कुमर 
दनवुारलाई ऐनबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� िच�मा लागेको र अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम कैद वष� १० (दश) ह�दँा पिन कानूनको मकसद 
पूरा ह�ने देिखदँा अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम �ितवादी 
राम�व�प कुमर दनवुारलाई कैद वष� १०(दश) ह�न 
राय �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
फैसला िमलेकै दिेखन आउने ह�दँा रायसिहत सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल असार १७ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR- ०५८४, कत��य �यान, 
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नेपाल सरकार िव. पतुली कुमाल
��ततु वारदातमा एक जना �ितवादी पतुली 

कुमाल आफँै वारदातको ��य�दश� भए तापिन िनज 
�ितवादी रहेको देिखयो । अक� ��य�दश� छोरी 
गंगा कुमालले आफूले वारदातको समयमा दखेेको 
सबै कुरालाई �प�साथ लेखाई िदएको दिेख�छ । 
मौकामा कुनै काम घटना वा अव�थाका स�ब�धमा 
��य��पमा द�ेने �यि�ले �य� गरकेो कुरा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १० को उपदफा १ को ख�ड 
(क) बमोिजम �ितवादी िव�� �माणमा िलन िम�ने नै 
देिखदँा ��य�दश� गंगा कुमालको कागज �माण �ा� 
ह�ने देिखन आउने ।

�ितवादी पतुली कुमाललाई पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलले आवेश�े�रत ह�या ठहर गरी १० 
वष� कैद सजाय गरकेो देिख�छ । आवेश�े�रत ह�याको 
स�ब�धमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. मा �यव�था भएको देिख�छ । उ� १४ नं. मा “�यान 
माना�को मनसाय रहेनछ, �यान िलनपुन�स�मको 
इवी पिन रहेनछ, लकु�चोरीकन हानेको पिन रहेनछ, 
उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� 
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवुाएकोमा बाहेक 
साधारण लाठा ढुङ्गा लात म�ुका इ�यादीले हा�दा 
सोही चोट पीडाले ऐनको �यादिभ� �यान मारमेा दश 
वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने �यव�था भएको देिख�छ । मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ को देहाय ३ र 
१४ नं. को कानूनी �यव�था हेदा� ढुङ्गासमेतले �हार 
गदा� मतृकको म�ृय ुभएमा सजाय ह�ने �यव�था भएको 
देिख�छ । �ितवादी पतुली कुमालले आफूले अिभयोग 
दाबीबमोिजम मसला िप�ने लोहोराले �हार गरकेो 
कुरा बयानमा उ�लेख नगर ेपिन छोरी गंगा कुमालको 
कागजबाट मसला िप�ने लोहोराले टाउकोमा �हार 
गरकेो देिखएकोले िनजले ढुङ्गा अथा�त्  मसला िप�ने 
लोहोराले टाउकोमा �हार गरकेो त�य �थािपत ह�न 
आउने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. मा कानूनमा उसै मौकामा उठेको �रस था�न नसक� 
साधारण लाठा ढुङ्गा लात म�ुका इ�यादीले हा�दा 
सोही चोटको िपरले �यान मरमेा भ�ने श�दावली �योग 
भएको ह�दँा अिभय�ु मौकामा उ�ेिजत भई अपझ�ट 
सानाितना लाठा ढुङ्गा लात र म�ुकाले �हार गदा� 
मतृकको म�ृय ु भएमा अिभय�ुलाई आवेशको बचाउ 
िदन िम�ने नै ह��छ । यो यस अदालतले गरी आएको 
�याियक अ�यासको �पमा मािनने ।

मतृक दगुा�बहादरु कुमाल र �ितवादी 
पतुली कुमाल �ीमान् �ीमती भएको त�यमा िववाद 
छैन । वारदातको िदन �ीमान् �ीमती दवैुजना िदनभरी 
पसलको भारी बोक� साझँ घरमा आएपिछ मतृकले 
लगाएको कपडा पिसनाले िभजेको कारण �ितवादीले 
फुकाली सकुाएको िनह�मँा भएको सामा�य िववादमा 
मतृकले �ितवादीलाई कुटिपट गदा� छोरा मंगलबहादरुले 
आमालाई िकन कुटिपट गरकेो भ�दा मतृकले �ितवादी 
पतुली कुमाललाई दखेाउदँै मंगलबहादरुलाई यो 
तेरो �ीमती हो भनेको कारण अस� भई छोराले 
कुटिपट गदा� �ितवादी पतुली कुमालले पिन उसै 
समयमा मसला िप�ने लोहोराले टाउकोमा िहका�एको 
चोट पीडाले म�ृय ु भएको देिख�छ । पूव�योजना 
बनाई आपरािधक मनसायले घटना घटाएको भ�ने 
देिखदँनै । वादी नेपाल सरकारले पिन �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ बमोिजम योजना बनाई 
मनसायपूव�क ह�या गरकेो �माण पेस गन� सकेको 
देिखएन । उसै मौकामा उठेको �रसबाट उ�ेिजत भई 
घिटत वारदातलाई मनसाय�े�रत वारदात भनी मा�यता 
िददँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. 
को कानूनी �यव�था संकुचन ह�न जा�छ । यस म�ुामा 
उठान भएका त�य मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. मा उि�लिखत �यव�थास�मत 
देिखदँा पनुरावेदन अदालत, बटुवलले �ितवादी पतुली 
कुमाललाई आवेश�े�रत ह�यामा १० वष� कैद सजाय 
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ह�ने गरी गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
�ितवादीह� �ितवादी पतुली कुमालसमेतको 

मत स�लाहमा परी वारदात�थलमा उपि�थत भई केही 
नगरी बिसरहेको र म�ुय भई मान�मा षड्य�� गरकेो 
कुरा वादी नेपाल सरकारले पिु� गन� सकेको नदिेखदँा 
�ितवादीह�लाई पनुरावेदन अदालत, बटुवलले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ४ नं. बमोिजम 
जनही ६ मिहना कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो फैसला 
पिन िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६८-CR-०५०१, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. लालवीर वादी

मौकामा घटना िववरण कागज गन� खड्क 
नेपाली र क�ल ुवादीले �ितवादी अचानक उ�ेिजत 
भई गरकेा िविभ�न गितिविध एवम् ि�याकलापको 
कारण नै मैनादवेी वादीको म�ृय ु भएको भनी 
लेखाइिदएकोमा िनजह�ले अदालतमा सा�ीसरह 
उपि�थत भई सो कुरा समथ�न गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवाला �ेम वादीले पिन आ�नो मौकाको 
जाहेरी �यहोरा समथ�न गरी बकप� गरकेो देिख�छ । 
िनज खड्क नेपाली, क�ल ुवादी र �ेम वादीले गरकेो 
बकप� �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम 
�ितवादी िव�� �माणमा िलन िम�ने देिखनकुो साथै 
�ितवादी �वयम् ले मतृकको म�ृय ुआफूले �हार गरकेो 
काठको प�ुयलेु �हार गदा� कत��यबाट भएको �वीकार 
गरकेो दिेखदँा अब को कसको कत��यबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको भ�ने स�ब�धमा �माणह�को थप िववेचना 
ग�ररहन परने । �ितवादीले �हार गरकेो ला�ीको चोट 
पीडाबाट मैनादवेी वादीको म�ृय ुभएको देिखन आउने ।

�ितवादीले आ�मिनय��ण गमुाउन स�ने 
अव�था िथएन भ�ने कुरा पिन दखेाउन सकेको 
पाइएन । िमिसलबाट उसै मौकामा उठेको �रस था�न 
नसक� घङ्गा�को ला�ीले �हार गदा�  मतृक मैनादेवी 
वादीको म�ृय ुभएको देिख�छ । य�तो वारदात मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. को प�रिधमा 
पन� देिखएको र पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
पिन जोिखमी हितयार �हार गरकेो नभनी घङ्गा�को 
ला�ीले �हार गरकेो भनी अिभयोजन गरकेो अव�थामा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ को देहाय 
३ नं. आकिष�त ह�न स�ने देिखएन । �ितवादीको कसरु 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. को वारदात ठहन� ।

मािथ िववेिचत आधार, कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तबाट उसै मौकामा उठेको �रस था�न नसक� 
काठको प�ुय ु र लाठी शरीरमा �हार गदा�  मतृकको 
क�चटमा लािग सोही चोट पीडाबाट म�ृय ु भएको 
देिखएको र �यस �कारको वारदात मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. अ�तग�त पन� ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०६८।३।१ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत्  २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७०-CR-०७३१, कत��य �यान, मेघराज 
�वाली िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी मेघराज �वालीको 
अव�था हेदा� �ितवादी मेघराज �वाली बािहर भ�वा 
ब�दकु दखेाउदँै उनीह�लाई हानुहँानु ँभ�द ैगदा� ब�दकु 
खेलाई रहेको देखी अिनल चौधरी, कृ�णराज चौधरी र 
पसलमा सामान िक�न गएका सरोज चौधरी (ढडुवा) 
�यहाबँाट त�काल गएको देिख�छ भने मधकुर डागँी र 
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मनोज चौधरी मौजदु रहेको देिख�छ । िनजह� िहडेँपिछ 
बािहर ब�दकु चलाउदैँ गरकेा �ितवादी त�काल िभ� 
पसी ब�दकुमा छरा� हालेपिछ िपसाब फेन� िन�केका 
मतृकलाई पिन हानुहँानु ँ भ�द ै गरकेो समयमा मतृक 
मनोज चौधरीले आ�नो दवैु हात मािथ गरी नहान नहान 
भ�दा भ�दै पिन यी पनुरावेदक �ितवादीको हातबाट 
ब�दकु पड्िकएर मनोज चौधरीलाई लािग भइुमँा ढली 
म�ृय ु भएको कुरा मधकुर डागँीको मौकाको घटना 
िववरण कागजबाट दिेख�छ । ब�दकुले लागेर मनोज 
चौधरी भइुमँा ढले लग�ै यी पनुरावेदक �ितवादीले 
ब�दकु िभ� लगेको र ब�दकु गाउलेँह�ले सोधी खोजी 
गदा� �ितवादीका दाजलेु घरिभ�बाट घटना�थलमा 
�याएर राखेको कुरा िनजको घरमा जादैँ गरके� पनुम 
चौधरीको घटना िववरण कागजबाट दिेख�छ । कुनै 
काम घटना वा अव�थाका स�ब�धमा ��य��पमा 
मौकामा दे�ने �यि�ले �य� गरकेो कुरा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १० को उपदफा १ को ख�ड (क) 
बमोिजम �ितवादी िव�� �माणमा िलन िम�ने दिेखदँा 
��य�दश�ह�को भनाइ �माण �ा� ह�ने नै दिेखन 
आउने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम 
उ� ब�दकु आफूले नचलाएको र फायर नगरकेो भए 
�यसको �माण परु ्याउने भार पनुरावेदक �ितवादीको 
नै हो । 

तर पनुरावेदक �ितवादीले ब�दकु आ�नो 
नभएको र फायर नगरकेो भ�ने �माण परु ्याउन सकेको 
पाइएन । �ितवादीले ब�दकु नहानेको भए मधकुर डागँी 
र पनुम चौधरीले �यसरी पनुरावेदक �ितवादीलाई दोष 
देखाई लेखाउन ुपन� कुराको औिच�य पिु� ह�न सकेको 
छैन । ब� पनुरावेदक �ितवादीले चलाएको भ�वा 
ब�दकुले मनोज चौधरीलाई लािग त�काल म�ृय ुभएको 
कुरा ती ��य�दश� मधकुर डागँी र पनुम चौधरीको 
कागजबाट दिेखई घटना�थल तथा लासजाचँ �कृित 
मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त भएको 

देिखन आउने ।
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ 

नं. को देहाय १ मा "धार भएको वा नभएको जोिखमी 
हितयार गै�ले हानी रोपी घोची �यान मरमेा जित 
जना भई हितयार छाडेको छ, उित जना �यानमारा 
ठहछ�न् । सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गनु�पछ� " 
भ�ने कानूनी �यव�था भएको देिख�छ ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ 
नं. को देहाय १ मा "धार भएको वा नभएको जोिखमी 
हितयार गै�ले हानी रोपी घोची �यान मरमेा जित जना 
भई हितयार छाडेको छ, उित जना �यानमारा ठहछ� न् । 
सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गनु�पछ� " भ�ने कानूनी 
�यव�था भएको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थामा धार 
भएको वा नभएको जोिखमी हितयारले हानी रोपी घोची 
कसैको �यान मरमेा �यान मान�लाई सव��वसिहत 
ज�म कैदको सजाय गन�पन� �यव�था समावेश भएको र 
पनुरावेदक �ितवादीले जोिखमी हितयार ब�दकु �हार 
गदा� मतृकको म�ृय ुभएको देिखदँा पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुले पनुरावेदक �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�म कैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई गरकेो फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

पनुरावेदक �ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुले ८ वष� कैद सजाय गन� राय �य� गरकेो छ, 
सो स�ब�धमा िवचार गदा�  ऐनबमोिजमको सजाय गदा� 
चक� पन� देिखएको, िनज भख�र १७ वष� उमेरको भई 
आफूले ब�दकु चलाउदँै गदा� अिनल चौधरी र कृ�णराज 
चौधरीसमेत भागेकामा मतृक मनोज चौधरी नभागी 
�यही बिसरहेका र उनीह� साथीभाइ भई कुनै �रसइवी 
नभएको अव�थामा �ितवादीले चलाएको ब�दकुको 
छरा� मतृकलाई लािग मतृकको म�ृय ुभएको वारदातमा 
भिवत�य हो िक भ�नेस�मको अव�था देिखदँा 
�ितवादी मेघराज �वालीलाई ८ वष� कैद सजाय ह�ने 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट �य� राय सो हदस�म 
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मनािसब देिखएन । िनज पनुरावेदक �ितवादीलाई ५ 
वष� कैद सजाय िनधा�रण गदा� पिन �यायोिचत ह�ने र 
कानूनको मनसाय पूरा ह�ने देिखएकोले मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६७-CR-०९८५, ०६८-
CR-०१८०, लाग ु औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल 
सरकार िव. मोहमद गलुफाम, सिुनलकुमार कुशवाह 
िव. नेपाल सरकार

�ितवादी मोहमद गलुफामले आरोिपत कसरु 
गरकेो कुरामा इ�कार रही अनसु�धानका �ममा बयान 
गरकेो र अदालतमा बयान गदा�समेत िनजले आरोिपत 
कसरु गरकेोमा पूण�त: इ�कार रहेको देिख�छ । �ितवादी 
मोहमद गलुफाम लाग ुऔषधको कारोबार, ओसारपसार, 
िब�� िवतरण आिद कुनै काय�मा सलं�न रहेका िथए 
भनी अ�य �ितवादीह� कसैले पिन अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा भएको बयानमा समेत 
पोल गरकेो देिखएन । यी �ितवादी मोहमद गलुफामको 
साथबाट कुनै लाग ु औषध बरामद भएको भ�ने पिन 
बरामदी मचु�ुकाबाट देिखदँैन । यस अव�थामा अका� 
�ितवादी मोहमद संसद ्सगैँ एकै ठाउबँाट प�ाउ परकेो 
भ�ने मा� आधारमा िनज मोहमद गलुफामसमेत 
लाग ु औषधको कारोबारमा संल�न िथए होला भ�ने 
अनमुान गरी िनजलाई अनमुान, अड्कल र अ�दाजका 
आधारमा लाग ु औषध खैरो हेरोइन ज�तो ग�भीर 
फौजदारी अिभयोगमा कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत 

देिखदँनै । �यसैगरी सगैँ प�ाउ परकेा �ितवादी मोहमद 
समसदको झोलामा भएको लाग ुऔषधको बारमेा यी 
�ितवादीलाई थाहा िथएन भनी �ितवादी मोहमद 
ससंद ्ले मौकामा गरकेो बयानमा उ�लेख गनु�  भएको 
देिख�छ । फौजदारी कसरुमा शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउनँे ह�दँा िनज �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने नै देिख�छ । �ितवादी मोहमद 
गलुफामउपर अिभयोजन प�ले �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ बमोिजम शङ्कारिहत �माण ��ततु गरी 
अिभयोग दाबी �मािणत गन� सकेको नदेिखदँा िनजलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला मनािसब नै देिखने ।

यी �ितवादीले बरामद भएको २४० �ाम लाग ु
औषध खैरो हेरोइनलाई भारतबाट नेपाल पठाउने, 
म�ुना भ�ने मािनसबाट �याउने, ओसारपसार गन� र 
िब��िवतरण काय�मा सहयोग गरकेो देिख�छ । य�तो 
अव�थामा यी �ितवादी सिुनलकुमार कुशवाहलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार कैद 
१६ वष� र �.५,००,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेको 
नै देिखयो । यसथ� �ितवादी सिुनलकुमार कुशवाहले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  भनी गरकेो 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मािथ िववेिचत कानून, िमिसल संल�न आधार 
�माणह�बाट �ितवादीम�येका मोहमद गलुफामलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने र �ितवादी सिुनलकुमार 
कुशवाहलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४ (१)(छ)(३) बमोिजम १६ वष� कैद र 
�.५,००,०००।– (पाचँलाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहर ्याई गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।१।१६ को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।३।१ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
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सरकारको तथा �ितवादी सिुनलकुमार कुशवाहको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल माघ २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-१२०८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. जनुिकरी िव.क. 

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
भएको बयानमा आफूले मतृकलाई हात हाली 
समाती कुटिपट गरी मारकेो कुरामा इ�कार नै रहेको 
पाइ�छ । सहअिभय�ुको मौकाको बयान पोललाई 
अ�य त�यय�ु, �वत�� सबदु �माणबाट समथ�न 
भएको देिखदैँन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत 
गन� भार वादीमा ह�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । यी 
�ितवादी जनुिकरीको दगुा�  िव.क.लाई मान� ��य� 
सि�य�पमा संल�नता िथयो भनी वादी प�ले �माण 
परु ्याउन सकेको देिखदँैन । य�तो अव�थामा जाहेरी 
दरखा�तलाई मा� आधार िलई अिभयोग दाबीको 
कसरु गरकेो भनी �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. ले ��यथ� �ितवादी जनुिकरी िव.क. लाई सजाय 
गनु�  �यायोिचत देिखन नआउने ।

��यथ� �ितवादी वारदात�थलमा मौजदु 
रहेको, सहअिभय�ु �ितवादी जयलालसगँ निजकको 
स�ब�ध रहेकाले िनजको �ीमती मतृक दगुा�सगँ 
मनमटुाव रहेको िमिसलबाट देिख�छ । मान�  षड्य�� 
गरकेो, मान� वचन िदएको, हातहितयार छोडेको र 
मतृकको जीउमा छोएकोसमेत नदेिखएको तथा 
हातहितयार िलई वारदात�थलमा नबसेको र मान� 
संयोग पिन नपारकेो ह�दँा अ� मतस�लाहमा पसी मान� 
ठाउमँा आई अ� केही कुरा नगरी वारदात हेरी बसी 
केही नगरी आ�नो बाटो लागेको ह�दँा िनजले मलुकु� 

ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. को कसरु 
गरकेो देिखदँा िनजलाई ऐ. को १७(३) नं. बमोिजम दईु 
वष� कैदको सजाय गरकेो देिखयो । य�तो अव�थामा 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै ऐ. महलको १३(३) नं. 
ले ��यथ� �ितवादी जनुिकरीलाई सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब देिखन नआएबाट उि�लिखत कानूनी 
�यव�था, िमिसल संल�न कागजातह�बाट �ितवादी 
जनुिकरी िव.क. लाई �यानस�ब�धीको महलको 
१७(३) नं. को कसरुमा ऐ. को १७(३) नं. ले दईु वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहर ्याई भएको स�ु नवुाकोट िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।८।८ को फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।८।२७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-१०४८, कत��य 
�यान, ल�मण�साद प�त िव. नेपाल सरकार 

अपराध ग�रसकेपिछ यी �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी परपेिछ �हरी�ारा प�ाउ भएको 
छ । सोप�ात् भाउजूको लास सडेको अव�थामा फेला 
परपेिछ सो अपराध आफूले गरकेो ह� ँ भनी मौकामा 
र अदालतमा अपराध �वीकार गरी बयान गरकेो 
देिख�छ । कानूनको काया��वयनमा अपराधी ठहर ह�न ु
मा� पया�� नभई अपराधीलाई द�ड िदन ु पिन ह�न 
जाने । 

�ितवादी ल�मण�साद प�तलाई भाउजू 
कलावती प�तलाई कत��य गरी मारकेोले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. र १३(१) नं. को 



31

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, वैशाख - १

कसरुमा ऐ. को १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर भएका पनुरावेदकले आफू 
कसरुमा सािबत भएको कारण अदालतलाई सहयोग 
गरकेो ठहर गनु�पन� र सजायमा कमी ह�नपुन� भ�नेस�म 
कथन िलएकोतफ�  िवचार गदा� आ�नो कत��यले मा�छे 
मारी िघसाररे लगी खा�डो खनी लास दबाउनेस�मको 
�यास गरकेो काय�ले पनुरावेदकको कथनलाई �यायको 
रोहमा सजाय घटी गनु�पन�स�मको अव�था नदिेखदँा 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसला िमलेको नै 
देिखने ।

�ितवादी ल�मण�साद प�तले मनसायपूव�क 
ह�या ग�रएको भाउजूको लास दबाए िछपाएतफ�  हेदा� 
सो लास कसैले देखेर आफूलाई दोषी ठा�लान् िक भनी 
सोबाट ब�ने िनयतले आ�नो घरमा भएको कोदालो 
�योग गरी आ�नो घरको छेउमा रहेको बारीमा खनी 
मतृ शरीरलाई दबाएको िछपाएको दिेख�छ । य�तो काय� 
गन� �ितवादीलाई क�तो सजाय ह��छ भ�दा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको ४ नं. मा लास जाचँ भई 
नस�द ैदबाउनका मतलबको लास जलाउने, गाड्ने, 
फा�ने वा सो कुरा गन� लगाउनेलाई अ� कानूनले ह�ने 
सजायमा सो गरबेापत ६ (छ) मिहना थपी कैद गनु�पछ�  
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेखयो । उ� कानूनी 
�यव�थाबमोिजम यी �ितवादीले आ�नी भाउजूलाई 
कत��य गरी मारपेिछ सो लास दबाउने उ�े�यले बारीमा 
खा�डो खनी गाडेकोले यी �ितवादीलाई थप ६ मिहना 
कैद ह�ने नै देिखने ।

उि�लिखत कानूनी �यव�था र िमिसल 
संल�न कागजातह�बाट �ितवादी ल�मण�साद 
प�तले ब�चरो �हार गरी भाउजू कलावती प�तको 
ह�या गरी ह�याबाट ब�न बारीमा खा�डो खनी लास 
दबाएकोसमेत देिखन आएकोले सोबमोिजमको 
कसरुमा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
र �यानस�ब�धीको महलको ४ नं. बमोिजम थप ६ 

मिहना कैदसमेत ह�ने ठहर ्याएको स�ु बैतडी िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।५।७ को फैसलालाई सदर 
ह�ने ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको 
िमित २०६८।२।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल माघ २० गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-१४२६, लाग ु
औषध (खैरो िहरोइन), नेपाल सरकार िव. अिनष �े� 

कुनै लाग ु औषध सेवन वा िब�� िवतरण 
समेतका के कुन �योजनका लािग ख�रद ओसारपसार 
र स�चय भएको हो भ�ने कुरा बरामद लाग ुऔषधको 
प�रमाणबाट यिकन गनु�पन� ह��छ । २ मिहनामा १ पटक 
सेवन गन� भनी मौकाको बयानमा उ�लेख गन� �ितवादी 
अिनषले सो �योजनका लािग वष�वष�स�मका लािग 
प�ुने गरी १० �ाम खैरो हेरोइन ख�रद गनु�पन� कुराको 
औिच�य �मािणत गनु�पन� । 

�ितवादी िव�ाथ� रहेको र बरामद खैरो हेरोइन 
सगंिठत िगरोहको लािग ख�रद गरकेो �मािणत नभएको 
ज�ता अस�बि�धत आधार �हण गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डासमेतको फैसलामा उ� दफाह�को 
�प� �िुट दिेख�छ । कित तजिबजी सजाय गन� सोको 
सहजताको लािग बनेको दफा १४(१)(झ) लाई कसरु 
प�रवत�नमा �योग गरकेो ठाडै कानूनिवपरीत देिखने ।

जहासँ�म िज�ला अदालतबाट उ�लेख 
भएका निजरह�को सवाल छ फौजदारी म�ुामा 
कानून �या�याबाहेक अ� यावत् कुरा सबदु �माणको 
मू�याङ्कनबाट यिकन गनु�पन� ह�दँा उि�लिखत 
निजरलाई मा� एकाङ्गी बनाई भएको िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
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हेट�डासमेतको फैसलामा निजरको गलत �योग भएको 
मा�न ुपन� ।

ब� �िदप ब�नेत िव�� नेपाल सरकार 
भएको २०६५ सालको फौ.प.ुनं. ०६५-CR-००९१ 
को लाग ुऔषध म�ुामा ७ �ाम लाग ुऔषध एकजनाले 
मा� सेवन गन� स�भव नह�ने र आफूले त�काल सेवन 
ग�ररहेको मा�ाभ�दा बढी लाग ुऔषध िनजको साथबाट 
बरामद भएको अव�थामा िब�� िवतरणको लािग 
राखेको भ�ने पिु� ह�न आउने भनी सव��च अदालत 
बलेुिटन, २०६६ भा� १-१५ प�ृ ३७ मा �कािशत 
यस अदालतको फैसलाबाट �ितपािदत निजर ��ततु 
म�ुाको िमिसल �माणसगँ िमले िभडेको मा�नपुन� ।

मािथ उ�लेख भएबमोिजम बरामद लाग ु
औषधको मा�ाबाट �ितवादीको सेवन �योजनस�ब�धी 
िजिकर �मािणत ह�न नसकेको र �ितवादी िव��को 
दफा ४(च) को अिभयोगदाबीलाई �ितवादीले अकाट्य 
�माणबाट िव�थािपत गन� नसकेकोसमेतको अव�थामा 
�ितवादी अिनष �े�लाई सोही ऐनको दफा ४(छ) को 
कसरुमा दफा १४(१) को ख�ड (ङ) बमोिजम कैद 
िदन ४५ र ज�रवाना �.१०,०००।- (दश हजार) ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु बारा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६८।९।२६ को फैसला िमलेको देिखएन । उ� 
फैसला उ�टी भई �ितवादी अिनष �े� िव��को 
दफा ४(च) को अिभयोग दाबी प�ुने ठहछ�  । सो ठहना�ले 
�ितवादीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष� कैद र �.१५ 
हजार ज�रवाना ह�ने । 
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३२ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CR-१००५, अपहरण तथा शरीर 

ब�धक, नेपाल सरकार िव. रिवन िधताल 
अपहरण गन� ध�क� िदनका लािग �योग 

ग�रएको िसमकाड� नं. जसको नाममा दता� रहेको 
छ सो �यि�लाई �ितवादी कायम गरकेोसमेत 
देिखदँनै । यस आधारमा िसमकाड� नै नभएको 
मोबाइल सेट �ितवादीको साथबाट बरामद ह�नलुाई नै 
कसरुको म�ुय आधार मा�न सिकँदनै । अिभयोजक 
प�ले आ�नो अिभयोग �माणको रोहमा �मािणत गन� 
हरस�भव �य�न गनु�पन�मा वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट सो स�ब�धमा स�भव भएका कुनै �यास 
नगरी अनसु�धानको �ममा संकिलत �माणह�का 
आधारमा नै कसरु कायम ग�रनपुन� िजिकरलाई �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ को प�र�े�यमा �हण ग�र 
िनण�य गनु�  �यायोिचत नदिेखने । 

अदालतबाट ९८०३१६६०३८ र 
९८०३६२७५८२ नं. को मोबाइलबाट धाकध�क� िदई 
िफरौती माग गरकेो भनी मौकामा गरकेो बयानसमेतलाई 
आधार बनाई मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको १, २ र ५ नं. को �या�या�मक �िुट 
भएको भनी म�ुा दोहोर ्याई हेन� गरी िन�सा �दान भए 
पिन उनाउ �यि�को नाममा रहेको िसमकाड�को �योग 
ियनै �ितवादीले गरी जाहेरवालालाई ध�क� िदएको 
भ�ने त�य िमिसल संल�न �माणको रोहमा �थािपत 
ह�न सकेको नदिेखदँा यस अदालतबाट िन�सा �दान 
गन� गरी भएको आदशेसगँ समेत सहमत ह�न सिकएन । 
य�तो अव�थामा स�ु फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखन 
आउने ।

तसथ� मािथ िविभ�न �करणमा िववेिचत 
आधार र कारणबाट �ितवादी रिवन िधताललाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
फैसला सदर गन� पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।३।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
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िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: च���काश ितवारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७३ साल जेठ २७ रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-००१६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िदवस राईसमेत

मतृक निवन राईको म�ृयकुो कारणमा To 
be assertained after the histopathological & 
texicological report पिछ मा� यिकन गन� सिकने 
र bleeding from the nose & mouth blood 
stains on B/L ear and angles from mouth 
RT Subcootal incision Scar =१cm. Leg old 
sound Scear = 1 cm. x 1 cm. in line middle 
side of left leg भनी शव परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ । यसथ� िमित २०६८।१।४ 
को घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका, माला राईको िमित 
२०६८।१।५ जाहेरी दरखा�त, मतृक निवन राईको 
शवपरी�ण �ितवेदन (Autopsy report) मा िनजको 
शरीरमा लागेको चोटपटक, मौकामा कागज गन� 
ितथ�राज अिधकारीसमेतको कागजबाट निवन राईको 
म�ृय ुकत��यबाट भएको पिु� ह�ने ।

��ततु म�ुाको यथोिचत अ�ययनबाट 
निवन राईको कत��यबाट म�ृय ु भएको भ�ने कुरा 
देिखए पिन पनुरावेदक �ितवादीह�ले मतृक निवन 
राईलाई कत��य गरी मारकेो कुराको पिु� भएको 
देिखदँैन । �यसकारणले �ितवादी िदवस राई र 
पदमबहादरु दाहालको कत��यबाट समेत निवन 
राईको म�ृय ु भएकोले िनज ��यथ� �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ बमोिजम �मािणत भएको 
देिखदँैन । फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार 

वादी प�को ह�ने भनी �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ मा उ�लेख भएको देिख�छ । कत��य �यान 
ज�तो गि�भर �कृितको अपराधको कसरुदार ठहर 
गन�को लािग ठोस र व�तिुन� �माणको िव�मानता 
रहन ुअिनवाय� ह��छ । शंका र अनमुानको भरमा मा�ै 
कसैलाई दोषी ठहर गनु�  फौजदारी �यायको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह��छ । तसथ� केवल िवरोधाभाषपूण� 
भनाइ तथा शकंा�पद त�य र �माणह�को आधारमा 
यी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
गन� िम�ने नदेिखने ।

स�ु भोजपरु िज�ला अदालतबाट पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. को कसरुमा ऐ. बमोिजम ज�म 
कैदको सजाय ह�ने ठहर ्याउने गरी भएको िमित 
२०६९।९।८ को फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी गरी �ितवादीह� का�छा भ�ने िदवस राई र 
पदमबहादरु दाहाललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १७(३) नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ.को 
१७(३) नं. बमोिजम २ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०७०।९।३ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ असोज ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WH-००५२, 
ब�दी��य�ीकरण, परशरुाम कँडेल था� िव. पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डासमेत
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िनवेदकलाई सनुवाईको मौका िदनै 
पछ�  । सो मौका िदइएको छ भ�ने यो इजलासको धारणा 
छ । तर िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदनमा �यसतफ�  
एक श�द पिन उ�लेख गन� स�न ु भएको पाइदँैन । 
नभएको झ�ुा �यहोरा लेखी लेखाई �ितवादी नवराज 
सवेुदीले िकत� रिज��ेसन िलखत तयार गरकेो, 
�ितवादी परशरुाम कँडेलले मालपोत काया�लयका 
�मखु, तह�रर र फाटँवालाको द�तखत गन� महलमा 
आ�नो �या�चे लगाई द�तखत गरकेो र �ितवादी 
ह�र��� कँडेल सो िलखतमा सा�ी बसेको भ�ने 
िनवेदकसमेत िव��को आरोप छ । कानूनको भाषाले 
सरल र �वाभािवक अथ� िदएस�म सोही अथ� गनु�पन� 
कानून �या�याको �विण�म िस�ा�त मािन�छ । िकत� 
कागजको १२ नं. मा सरकारी अड्डाको छाप वा 
सरकारी काममा सरकारी कम�चारीको छाप द�तखत 
वा सो छाप द�तखत भएको सरकारी कागज िकत� 
गन�लाई ...भनी भएको कसरुको प�रभाषामा तीनवटा 
काय�को िववरण रहेको पाइ�छ । ती काय�ह�का बीचमा 
दईु ठाउमँा वा अ�रको �योग भएबाट उि�लिखत तीन 
कामम�ये तीनवटै वा दईुवटा वा एउटा मा� काय� पिन 
िकत� कागजको १२ नं. आकिष�त ह�नको लािग पया�� 
मािन�छ । िकत� कागजको १२ नं को कसरु उ�ोगमा 
सीिमत कसरुको �पमा िनमा�ण भएको नभई पूण� 
कसरुको �पमा िनमा�ण भएको पाइ�छ । उ� १२ नं. 
मा िववादा�पद िलखत कुनै सरकारी काया�लयमा पेस 
ह�नपुन� । �यसबाट कसैलाई हािन नो�सानी पगेुको र 
कसैले फाइदा िलएको ह�नपुन�ज�ता कुनै पूवा�व�थाको 
िव�मानता रहेको पाइदँनै । तथािप छोराको फाइदाको 
लािग आफूबाट िलखत तयार भएको भ�ने �ितवादीको 
�वीकारोि�समेत रहेको िमिसल �माणको अव�थाबाट 
�ितवादीह�ले तयार गरकेो िलखतबाट �ितवादी 
परशरुाम र िनजको छोरालाई फाइदा प�ुने दिेखदँा 
सो िलखतबाट कसैलाई फाइदा ह�नस�ने नदिेखएको 
भ�ने स�ु िज�ला अदालतको ठहर त�यपरकसमेत 
देिखदँैन । िनवेदकले भने ज�तो पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई िववादा�पद फैसला भ�न िम�ने ि�थित 

नदिेखने ।
अतः मािथ उ�लेख भएबमोिजम फैसलाले 

ठहरकेो कैदबापत �रट िनवेदक थुनामा रहेका �यसलाई 
गैरकानूनी मा�न नसिकने ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी कैदबाट म�ु ग�रपाउ ँभनी िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� निम�दा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल जेठ १४ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०१९९, 
०२४१, ०७०-RC-०११८, कत��य �यान र �यान 
मान� उ�ोग, स�तबहादरु तामाङ िव. नेपाल सरकार, 
मनबहादरु मा�क� िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. लालबहादरु मगरसमेत

जाहेरी दरखा�त, लास जाचँ �कृित मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� गरकेो बयानसमेतका 
आधार �माणह�बाट �ितवादीह� लालबहादरु 
मगर, िजरा मगर, स�तबहादरु तामाङ, मनबहादरु 
मा�क� मगर, मनबहादरु आले मगर, कुलबहादरु 
मगर, बिु�बहादरु लामा (तामाङ), सरुशे आले मगर र 
जीतबहादरु आले मगरसमेतले बो�सीको आरोपमा व�ृ 
जीतबहादरु तामाङलाई �ितवादीह� िमली समूहमा 
गई राित सतेुको अव�थामा उठाई वीभ�स त�रकाले 
कत��य गरी मारी सोही अव�थामा सकुमाया तामाङलाई 
समेत �यान मान� उ�े�यले कुटिपट गरी स�त घाइते 
बनाई �यान मान� उ�ोगसमेतको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आएकाले िनज �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैद र ऐ. 
महलको १५ नं. बमोिजम ५ वष� कैदको सजाय ह�ने 
गरी गोरखा िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।८।२६ 
मा भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०७०।२।२० को फैसला िमलेको 
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देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।

�ितवादी कनैया चौधरीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� भ�ने आधारमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िवचार गदा� 
बरामदी मचु�ुका तथा शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
यी �ितवादीह�ले मतृकलाई जोिखमी हितयारको 
�योग गरी अमानवीय तवरबाट ह�या गरकेो 
अव�थासमेत देिखदैँन । �ितवादीह� सबै िमली  
लाठी, रड, ढुङ्गा, टच�लाइट �योग गरी कुटिपट गरकेो 
र सोही कुटिपटको कारणबाट जीतबहादरु तामाङको 
म�ृय ु भएको तर सोही अव�थामा िनजक� �ीमती 
सकुमाया तामाङ घाइते भएको अव�थासमेतबाट यी 
�ितवादीह�को मान� नै मनसाय रहेको िथएन िक भनी 
अनमुान गन� सिकने अव�था देिखयो भने यी मतृकले 
घरमा रहेका व�तभुाउ र ज�गा जिमन सबै बेची पोखरा 
जाने हो हामी जानभु�दा अगािड २ जनालाई माररे मा� 
जा�छ� भ�द ै िहडेँकाले प�कै ियनीह�को हामीसगँ 
�रसइवी छ, बो�सीको छ�डा लगाई वाण हानेर माछ� न् 
भनी यी �ितवादीह� िव�ासमा परकेो कुरा �ितवादी 
लालबहादरु मगरसमेतले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गरकेो देिखदँा आफूह�को �यान जानस�ने 
�ासमा परी कत��य गरकेो अव�थासमेतलाई िवचार 
गदा� यी �ितवादीह�लाई ज�मकैद गदा� चक� पन� जाने 
देिखयो । यी �ितवादीह�लाई अ.बं.१८८ नं. को �योग 
गरी सजायमा केही कमी गनु�  द�ड िनधा�रणको �चिलत 
�याियक प�ितअन�ुप नै ह�ने देिखने ।

��ततु म�ुामा गोरखा िज�ला अदालतले 
यी �ितवादीह�लाई जनही ज�मकैद ह�ने गरी गरकेो 
फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, पोखराले सदर गरकेो 
र उ� फैसलालाई यस इजलासबाट समेत सदर 
ग�रसकेको अव�थामा यी �ितवादीह� सामूिहक�पमा 
गई लाठी ढुङ्गाज�ता कम जोिखमी हितयार �योग 
गरी कुटिपट गरकेो कारणसमेत भएकोले �ितवादीह� 
लालबहादरु मगर, िजरामगर, स�तबहादरु तामाङ, 
मनबहादरु मा�क� मगर, मनबहादरु आलेमगर, 

कुलबहादरु मगर, बिु�बहादरु लामा (तामाङ), सरुशे 
आलेमगर र जीतबहादरु आले मगरलाई ऐनबमोिजम 
सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखदँा अ.बं.१८८ नं. 
अनसुार यी �ितवादीह�को हकमा जनही १८(अठार 
वष�) कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल चैत २९ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०७७७, 
०७७८, कत��य �यान र जबरज�ती चोरी, नेपाल 
सरकार िव. का�छी राईसमेत, का�छी राईसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

�यानज�तो ग�भीर म�ुामा के कुन समयमा 
र कुन ठाउमँा कोबाट कुन कारणले के कसरी मतृकको 
ह�या भएको हो भ�ने कुरा �प� तवरबाट ख�ुन 
आव�यक ह��छ । ��ततु म�ुामा वादीबाट ती सबै 
कुरा �प� तवरबाट ख�ुन सकेको पाइदैँन । एकाितर 
वादिववाद परकेो कारण देिख�छ भने अक�ितर ३० 
लालको म�ु�ाको लोभले ह�या गरकेो कुरा आएको 
अव�था छ । २०६७।११।२१ गते बेलकु� ६ बजेभ�दा 
पिहले मतृक हीरामायाको ह�या �ितवादी म�ज ुराईको 
घरिभ� भएको भनी मा�ने हो भने वादीकै �माणबाट 
सो समयमा उ� घरमा �ितवादी म�ज ुराईस�म रहेको 
देिख�छ । मतृक हीरामायालाई िनज ए�लैले पटुकाले 
बाधँी मतृकको अनहुारमा दिेखएको घाउचोट पारी 
ह�या गन� काय� स�प�न ह�न अ�वाभािवक नै ह��छ । 
बेलकु� ६ बजेितर मतृक प� �ितवादीको घरिभ� आई 
सबै कुरा जाचँबझु गरी सो घरिभ� त�स�ब�धी कुनै 
कुरा फेला पान� नसक� फक� को भ�ने िमिसल �माणको 
अव�थाबाट �ितवादीह�को घरमा �ितवादीह�बाट 
िहरामाया राईको ह�या भएको भ�ने अिभयोगदाबी झनै 
शङ्का�पद ह�न प�ुने । 

मतृकको लास फेला परकेो ठाउबँाट सो गाउकँा 
घरह� अ�दाजी १ िक.मी. टाढा रहेको कुरा वादी सा�ी 
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झलक�सादले अदालतमा गरकेो बकप�बाट ख�ुन 
आउछँ । �.स.िन. रमेशबहादरु थापाले गरकेो बकप�मा 
लासलाई ४-५ का�ला मािथितरबाट िघसाररे �याएको 
ज�तो देिख�छ भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । यिद 
मतृकको ह�या �ितवादीको घरमा २०६७।११।२१ 
को बेलकु� ६ बजेभ�दा पिहले भइसकेको भए त�काल 
सो घरमा आएका जाहेरवालालगायतका मािनसले सो 
लास �यहा ँफेला पान� स�न ुप�य� तर लास फेला पान� 
सकेको वा मारकेो कुनै ल�ण र िच� घरमा भे�ाउन 
सकेको देिखदँनै । गाउ ँघरमा िहरामाया हराएको ह�ला 
भइसकेपिछ सोही घरबाट मतृकको लास िघसाररे 
वारदात�थलस�म परु ्याउने कुरा शङ्का�पद दिेखने । 

मतृकको घाटँीमा बे�रएको खाडँीको पटुका 
र �ितवादीको घरमा फेला परकेो पटुका िसंगो एउटै 
पटुका भएको र मतृकको घाटँीमा रहेको पटुकाको 
भागजित �ितवादीको घरमा फेला परकेो पटुकामा 
नरहेको भ�ने स�ु अदालतको अक�तफ�  �माणको कुरा 
छ अपराधीले जानीजानी दखेादेखी आफू फ�ने गरी 
कसरुस�ब�धी �माण छाडी िहड्ँने काम गद�न । �ितवादी 
का�छी वारदातको िदन समयमा बेलकु� ६ बजेपिछ 
मा� घर आएक� िनजको अनपुि�थितमा िनजक� छोरी 
�ितवादी म�जलेु स�े खाडीको पटुकालाई बेक�मा 
बनाई सो टु�ाले मतृकको घाटँी बेरी मान� ज�तो 
जिटल काम गनु�भ�दा डोरी तार आिद ससंाधनको 
सिजलो िहसाबले �योग गन� कुनै बाधा िथएन । 
आमाको �वीकृितबेगर आमाले �योग गरकेो पटुका 
छोरीले �यातचतु पान� काम िबरलै ह��छ । कमै सिुनन 
आउने य�ता कुरालाई अदालतले झटपट िव�ास गनु�  
ह�दँनै । �यसपिछ टु�ासिहत मतृकको लासलाई १ 
िक.िम. पर िघसाररे परु ्याउने कुरा पिन प�यारलायक 
देिखदँैन । सो पटुकाको टु�ा पाइप बा�ँनका लािग 
खेतमा �योग भएको र �यसपिछ हराएको िथयो भ�ने 
�ितवादी का�छी राईको िजिकर स�यको िनकै निजक 
छ । पटुकाको टु�ा �ितवादी िव��को एक �माण 
अव�य हो तर �यान म�ुामा �ितवादीलाई कसरुदार 
ठहर गन� �यसले िनणा�यक भूिमका रा�दनै । ��ततु 

म�ुामा मतृकको म�ृयकुो कारण strangulation देिखन 
नआई blunt trauma and neck-head injury 
and cervical vertebra fracture रहेको देिख�छ । 
टाउकोको चोट र cervical vertebra fracture बाट 
मतृकको म�ृय ुभएको सो काय� �ितवादीह�ले साझँमा 
गरकेो भए ह�लाख�ला आिद ह�नपुन� सो कसैले दे�न 
स�ुन सकेको छैन । ह�या ग�रसकेपिछ यी �ितवादीह� 
सहजतापूव�क आ�नो घरमा ब�ने र सधैझैँ ँ आ�नो 
�यवहार सामा�य िहसाबले गन� कुरा स�भव ह�दँनै । 
तर �ितवादीह�बाट सधैझँै ँ घर �यवहार भएको मा� 
नभई मतृक हराएको थाहा पाई अ�सगैँ मतृकलाई 
खो�न गएकोसमेतका कुरा िमिसलबाट ख�ुन 
आउछँ । अपराध गरपेिछ कसरुदारको हाउभाउमा 
प�रवत�न आउने, उसको अनहुारमा अपराध गरकेो 
भाव देिखने र लकु�िछपी ब�नेज�ता ि�याकलाप 
ह�ने गरकेो भ�ने मनोिवद ्ह�को िव�ेषणअनसुार 
�ितवादीह�बाट �य�ता कुनै ि�याकलाप नभएको 
कुरापिन वादीको िव��मा र �ितवादीह�को प�मा 
रहेको देिखने ।

सम�मा भ�न ु पदा�  मतृकको म�ृयमुा 
�ितवादीह�को सरोकार दिेखन नआएको, वारदातको 
च�मदीद सा�ीको अभाव रहेको, कसरु गरमेा 
�ितवादीह� इ�कार रहेको, �ितवादी म�जकुो घरमा 
मतृक साझँमा गएको कुरा �मािणत ह�न नसकेको, 
�ितवादीको घरिभ� मतृकको म�ृयसु�ब�धी कुनैपिन 
�माण फेला पन� नसकेको तथा �ितवादीह� सहज 
रहेकोसमेतका त�यबाट वादी दाबीको कसरुलाई 
वादीले शङ्कारिहत र िनिव�वाद �माणबाट �मािणत 
गन� सकेको पाइदैँन । अदालतह�ले उ�लेख गरकेो 
पटुकाको �माणले मतृकको ह�या ह�ने कुराको एक मा� 
स�भावना नदखेाई �ितवादीह�को िनद�िषतास�ब�धी 
स�भावनाह� पिन �स�तै देखाएबाट �ितवादीह� 
म�ज ुराई र का�छी राईले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. को कसरु गरकेो भनी �यानस�ब�धीको 
महलको १३ नं.को देहाय ३ बमोिजम जनही 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको का�ेपला�चोक 
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िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७०।२।७ को फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई �ितवादीह� म�ज ुराई र 
का�छी राईले अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । 
वारदात नै कायम ह�न नसकेकोले जबरज�ती चोरीतफ�  
पिन कसरु ठहर गरी सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः आ�मदेव जोशी
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल वैशाख१६ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०६२५, 
१२७८ र ०६९-CR-०२५९, सरंि�त व�यज�त ु
ग�डालाई गोली हानी मारी खाग िब�� �यवसाय, 
गणेशबहादरु कुमाल िव. नेपाल सरकार, ह�रबहादरु 
िव.क. िव. नेपाल सरकार, भीमनारायण �े� िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी लाल ु कुमालले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयानमा आफूसगँ �ितवादी गणेशबहादरु 
कुमालसगँ साथमा गएको भनी िकटानीसाथ पोल गरी 
बयान गरकेो दिेख�छ । िमित २०६०।१२।१२ को 
मचु�ुकामा उि�लिखत ग�डा मान� तथा खाग काटी िब�� 
�यवहारबाट �ा� रकमसमेत िलने खाने काय�मा यी 
पनुरावेदक �ितवादी गणेशबहादरु कुमाल सलं�न रहेको 
कुरा िमिसल सलं�न �माणह�बाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा संरि�त व�यज�त ुग�डालाई गोली हानी मान� 
काय�मा संल�न भएको कुरालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

िनजले ब�दकु िलई गएको तथा िनजको 
�हारबाट नै उ� ग�डा मारकेो भ�ने खलेुको अव�था 
नह�दँा अिभयोग दाबीको कसरुमा िनज पनुरावेदक 
�ितवादी गणेशबहादरु कुमाललाई अिधकतम 
कैद ज�रवाना गनु�  �यायोिचत नह�दँा िनजले गरकेो 
कसरुको मा�ालाई �यानमा राखी िनजलाई राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को 
दफा ५(१), १९(१) र २६(१) को कसरुमा उ� 

ऐनकै दफा २६(१) बमोिजम १२(बा�) वष� कैद 
र �.५०,०००।– (पचास हजार) ज�रवाना गनु�  
�यायोिचत देिखदँा स�ु काया�लयले अिधकतम १५ 
वष� कैद र �.१,००,०००।- (एकलाख) ज�रवाना 
ह�ने ठहर ्याएको फैसला सो हदस�म निमलेकोले िनज 
पनुरावेदक �ितवादी गणेशबहादरुको हकमा केही उ�टी 
ह�ने देिखन आयो भनी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६८।४।१७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 

सह�ितवादी लाल ु कुमालले गरकेो पोलका 
आधारमा म �ितवादी ह�रबहादरु िव.क.बाट कुनै 
चीज व�त ुवा दशी ग�डाको खाग नगद �पैया ँवा अ�य 
कुनै पिन हातहितयारसमेत बरामद फेला नपरकेो 
अव�थामा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट मलाई 
कसरुदार ठहर ्याई भएको फैसला बदर भागी छ बदर 
ह�नपुद�छ भ�ने यी पनुरावेदक �ितवादीको कथनलाई 
मा� आधार िलई उ�मिु� िदन िम�ने अव�था नदेिखदँा 
यी पनुरावेदक �ितवादीलाई राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) १९(१) 
र २६(१) बमोिजम कसरु अपराधमा १० (दश) वष� 
कैद र �.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने 
ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

लाललेु म�ुा हेन� अिधकारीको इजलाससम� 
गरकेो बयानमा गणेश कुमाल, बिु�बहादरु कुमाल, 
राज ु �े�सिहतका मािनसह� भेला भएर ग�डा मान� 
सरस�लाह गरी मलाई बोलाउन आएको, ग�डा मारपेिछ 
के कितमा िब�� गर ेमलाई थाहा भएन भ�ने उ�लेख 
गरबेाट यी �ितवादी राज ुभ�ने भीमनारायण �े� ग�डा 
मान� तथा ग�डाको खाग काटी लाने एवम् खाग िब�� 
�यवसायबाट �ा� रकम िलने खाने काय�मा सलं�न 
रहेको पाइए पिन ��य��पमा िनजले नै गोली हानी 
ग�डा मारकेो भनी िमिसल कागजबाट पिु� भएको 
अव�था नह�दँा दाबीको कसरुमा अिधकतम सजाय गदा� 
कसरुको मा�ाअनसुार चक� पन�जाने ह�दँा उ� ऐनको 
दफा २६(१) बमोिजम �ितवादी राज ुभ�ने भीमनारायण 
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�े�लाई १०(दश) वष� कैद र �.५०,०००।- (पचास 
हजार) ज�रवाना ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

िववेिचत आधार �माण र कारणह�बाट 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादीह� गणेशबहादरु कुमाल, राज ु भ�ने 
भीमनारायण �े� र ह�रबहादरु िव.क. को हकमा स�ु 
िचतवन राि��य िनकु�ज काया�लय, कसरा िचतवनको 
िमित २०६७।५।३ मा भएको फैसला निमलेकोले 
केही उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी गणेशबहादरु 
कुमाललाई दाबीबमोिजमको कसरुमा १२(बा�) वष� 
कैद �.५०,०००।- (पचास हजार) �पैया ँ ज�रवाना 
र पनुरावेदक �ितवादीह� राज ु भ�ने भीमनारायण 
�े� र ह�रबहादरु िव.क. लाई जनही १०(दश) वष� कैद 
र �.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ को दफा 
२६(१) बमोिजम ह�ने ठहछ�  भनी िमित २०६८।४।१७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-०१४१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. दरुपाल भर

�ितवादी धनराज अिधकारी र म�निुसंह 
घत�ले अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा समेत 
कसरु गरकेो कुरामा सािबत भई यी �ितवादी खैर े
भ�ने दरुपाल भरसमेत उ� वारदातमा संल�न 
रहेको त�य खलुाई िनजउपर पोल गरकेो अव�था 
देिख�छ । यसरी �वत�� िनकायमा यी �ितवादी 
दरुपाल भरलाइ�समेत वारदातमा उपि�थत भएको भनी 
पोल गरी सह�ितवादीह�ले गरकेो बयानलाइ�  अ�यथा 
हो भनी भ�न सिकने अव�था नरहेको र अदालतबाट 
जारी भएको �यादमा उपि�थत भई आफू िव��को 
अिभयोग दाबीलाइ� ख�डन ह�ने गरी �माणसमेत पेस 

गनु�पन� यी �ितवादीको कत��य भएकोमा वारदात 
भएप�ात् प�ाउ पन� डरले �ितवादी दरुपाल भर भागी 
फरार भएको अव�था देिखयो । य�तो अव�थामा यी 
�ितवादीलाइ�  पोल गरी सह�ितवादीह�ले मौकामा र 
अदालतमा गरकेो बयानलाइ�  अ�यथा हो भनी अनमुान 
गन� निम�ने ।

�ितवादी खैर े भ�ने दरुपाल भरले 
ल�मी प�तको ह�यामा संल�न रही मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� ह�दँा स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।११।२३ मा ज�मकैद गन� 
गरकेो हदस�मको फैसला केही उ�टी गरी सव��सिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०७०।११।१९ को फैसला िमलेको 
देिखदँा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७२ साल माघ २९ गते रोज ६ मा शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-WO-०२४४, उ��ेषण, िचर�जीवी 
वा�ले िव. तहिसलदार, का.िज.अ. बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

ठहर ख�ड र तपिसल ख�ड बािझए ठहर 
ख�ड नै मा�य ह��छ  । फैसलाको ठहर ख�ड नै 
अदालतको िनण�य हो । सो िनण�यलाई काया��वयन गन� 
तथा िनण�यबाट �वाभािवक�पमा िन�कने । कोट�फ� 
िफता�, द�ड ज�रवाना, िबगो आिद काया��वयन गन�लाई 
सहयोग परु ्याउन तपिसल ख�ड लेिख�छ । तपिसल 
ख�डले िनण�यको �थान िलन नस�ने । 

यसरी सावा ँ रकम र �याजस�ब�धमा 
फैसलाको ठहर ख�डमा उ�लेख भएकै देिखदँा ठहर 
ख�ड फैसलाको मूल अंश भएकोले ठहर ख�डमा 
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उ�लेख भएपिछ तपिसल ख�डमा उ�लेख नभए पिन 
जफत गन� िम�ने नै ह�दँा काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।१।१६ को आदेश सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।५।२ को 
आदेश कानूनअनकूुल नै भएकोले मागबमोिजम �रट 
जारी गरी रहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । �रट िनवेदन खारेज ह�ने ह�दँा थप िवचार गरी 
रहन ु परने िमित २०६८।६।९ मा यस अदालतबाट 
जारी भएको अ�त�रम आदेश िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल चैत २१ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-CI-०३१६, िनण�य बदर, लालमन 
चौधरी िव. िजतनारायण चौधरी

िक.नं. ६० को ज�गाको िफ�डबकुमा 
िकसानको महलमा “ख�रद गरी जोतेको छु” भनी 
जोताहा महलमा प�टन चौधरीले लेखाई िदएको भ�ने 
�यहोरा उ�लेख भएको आधारमा प�टन चौधरीको 
मोही लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार काया�लयबाट 
िनण�य भएको दिेख�छ । तर भगल ु चौधरीबाट उ� 
ज�गाको हक ह�ता�तरण भई प�टन चौधरीको नाउमँा 
ज�गाधनी �माण पजुा� �ा� भए गरकेो देिखदँनै । सो 
ज�गा सभ� नापीदेिख नै पनुरावेदक �ितवादीका िपता 
भगल ु चौधरीका नाउमँा दता� रही िनजको म�ृयपुिछ 
यी पनुरावेदकका नाउमँा नामसारी भई आएको 
देिख�छ । भगल ु चौधरी ह�दँै पनुरावेदक लालमन 
चौधरीको नाउमँा नामसारी भई आउदँाको अव�थामा 
समेत सो ज�गाको ज�गाधनी �े�ताको मोही महलमा 
प�टन चौधरी नै उ�लेख भएको देिख�छ । यस�कार 
उ� ज�गाको �वािम�व भगल ु चौधरीबाट प�टन 
चौधरीमा ह�ता�तरण भई आएको देिखने कुनैपिन 
�माण मौजदु नरहेको यस अव�थामा िफ�डबकुमा 
ख�रद गरी जोतेको भ�ने उ�लेख भएको भ�ने आधारमा 
मा� सो ज�गा प�टन चौधरीले ज�गाधनीको हैिसयतले 

कमाएको भनी अथ� गन� िम�ने नदिेखने । 
सभ� नापीको िफ�डबकुमा िक.नं. ६० 

को प�टन चौधरीले ज�गा ख�रद गरी जोतेको भ�ने 
उ�लेख भए तापिन मोही प�टन चौधरीको नाउमँा सो 
ज�गाको �वािम�व ह�ता�तरण भइआएको नदिेखएको, 
जोताहा अ�थायी िन�सामा “ख�रद गरकेो नभएको” 
भनी उ�लेख भएको, सो ज�गा पनुरावेदकका िपता 
भगल ु चौधरीको नाउमँा दता� रही िनजको म�ृयपुिछ 
िनजका छोरा पनुरावेदक लालमन चौधरीका नाउमँा 
नामसारी भई आएको र मोहीमा प�टन चौधरी उ�लेख 
भएको देिखएकोले वादी िजतनारायण चौधरीका िपता 
प�टन चौधरी उि�लिखत ज�गाको मोही भएको त�य 
�मािणत ह�न आउने । 

वादीका िपता प�टन चौधरीका नाउमँा मोही 
लगत रहेको उि�लिखत िक.नं. ६० को ज�गाको मोही 
लगत क�ा गदा� ज�गाधनी पनुरावेदक �ितवादीले िदएको 
एकप�ीय िनवेदनको आधारमा मा� वादीलाई ब�ुदै 
नबझुी �ाकृितक �यायको िस�ा�त �ितकूल ह�ने गरी 
भूिमसधुार काया�लय, रौतहटबाट िमित २०६९।७।१ 
मा गरकेो िनण�य कानूनस�मत नदिेखएकोले वादी 
दाबीअनसुार भूिमसधुार काया�लय, रौतहटबाट मोही 
लगत क�ा गन� गरी भएको िमित २०६९।७।१ को 
िनण�य बदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०७१।११।३ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार १० गते रोज ६ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CI-०३१५, मोही 
नामसारी, लालमन चौधरी िव. िजतनारायण 
चौधरी भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०६८७, जबरज�ती करणी, 
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मानबहादरु मो�ान िव. नेपाल सरकार 
िमित २०६७/१०/१४ का िदन जाहेरवालाको 

वष� ६ क� छोरी वाई.एल. ८/०६७/०६८ �.२०/- 
िद�छु भनी �लोभन देखाई घरमा कोही नभएको 
अव�थामा �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
भ�ने जाहेरी दरखा�तबाट अनसु�धान �ार�भ भएको 
रहेछ । यी �ितवादीले अनसु�धानमा सािबती बयान 
िदएको र अदालतमा इ�कारी बयान गर ेपिन पीिडतको 
घरको चोटामा लगी मेरो स�ुवाल खोली ग�ुाङ्गमा 
िलङ्ग पसाएर करणी गरकेा ह�न् भनी पीिडत बािलकाले 
लेखाई िदएको त�यलाई पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट योिन �याितएको र सिु�नएको भ�ने 
देिखएबाट पीिडतको कागज र अनसु�धानको �ममा 
भएको बयानको पिु� ह�न आएको छ । वारदातबाट 
पीिडत साङ्केितक नाम वाई.एल. ८/०६७/०६८ र 
िनजक� आमा साङ्केितक नाम एम.एल. ०६७/०६८ 
ले समेत अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� पीिडत 
साङ्केितक नाम वाई.एल. ८/०६७/०६८ लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने दिेखन आउने । 

मौकाको जाहेरी र पीिडतको कागज तथा 
िनजह�को बकप�बाट करणीस�ब�धी वारदात पिु� 
भएको देिखएको र डा�टरको �ितवेदनबाट यौिनक 
अपराध भएको देिख�छ । सो काय� �ितवादीकै 
कारणबाट ह�न गएको भ�ने देिखएको छ भने पीिडत र 
जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो बकप�मा करणी गरकेो 
हो भनी लेखाएको देिख�छ । अब, उ� वारदातमा 
संल�न �यि�को स�ब�धमा हेदा� उ� कसरु ियनै 
�ितवादीले गरकेो भ�ने कुरा डा�टरको �ितवेदन, 
पीिडत वाई.एल. ८/०६७/०६८ र िनजक� आमा 
एम.एल. ०६७/०६८ को मौकाको कागज, िनजह�को 
अदालतमा भएको बकप�, मौकामा शारी�रक परी�ण 
गन� �हरी सहायक िनरी�क लालमुाया �े�, �हरी 
हव�दार सनुीता दला�मीसमेतको बकप�समेतबाट 
शङ्कारिहत �माणह�बाट �मािणत भइरहेको छ । 
अब �ितवादीले गरकेो कसरुको �कृित र ग�भीरता 
हेदा� यी �ितवादीले पीिडत साङ्केितक नाम वाई.एल. 

८/०६७/०६८ लाई आफूले करणी गन� मनसायले 
घरको चोटामा लगेको, िनज नाबािलकालाई सतुाएको 
र पीिडतलाई जबरज�ती करणीको कसरु पिु� भई 
राखेकोले �ितवादी मानबहादरु मो�ानले अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो ठहन� ।

जबरज�ती करणीको अपराध सामा�य 
�कृितको अ�य अपराधज�तो होइन । जबरज�ती 
करणीको अपराधमा पीिडतको शारी�रक, मानिसक र 
मनोवै�ािनक जनु �ित ह��छ, �यो अपूरणीय ह��छ । 
यसबाट पीिडतको �वत�� मानवीय अि�त�व, मान, 
स�मान र उसको �यि�गत एवम् सामािजक �ित�ा, 
मान–मया�दा र मानवीय अि�मता लिुटएको ह��छ । 
उसको �वत�� अि�त�व नै खि�डत भएको ह��छ । 
�यसमा पिन अबोध बािलकािसत करणी गनु�  �वयम् मा 
अ��य अपराधको �ेणीमा पन� ह��छ । ��ततु वारदातक� 
पीिडत नाबािलकाको शारी�रक परी�णबाट देिखएको 
यौनाङ्गको अव�थालाई �ि�गत गदा� �ितवादीलाई 
कठोर सजाय गनु�  �यायस�मत ह�ने दिेख�छ । तसथ�, 
अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको कसरु 
ठहर गरी �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको महलको 
३(१) नं. बमोिजम १५ वष� कैद गरी सोही महलको 
१० नं. बमोिजम �.३०,०००।- �ितपूित� पीिडतलाई 
भराइिदने ठहर गरी गरकेो स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०७०/०१/१४ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: िसजन र�ेमी 
इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०६००, कत��य �यान, राम 
राई िव. नेपाल सरकार 

वारदात �थलमा मतृक थाममाया राईको 
शरीरको स�पूण� भागमा छाला कालो भई पानी 
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फोका उठेको, अनहुार कालो, िज�ो िनि�कएको, 
योिनको दवैुप��को भाग सिु�नएको, रगत बगेको, 
योिन, आखँा, मखु, गदु् �ारमा औसंा पन� थालेको 
भ�ने घटना�थल तथा लासजाचँ मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । “Cause of death could not 
determined because of decomposed body” 
भ�ने खादँबारी अ�पताल, सखंवुासभाको शव परी�ण 
�ितवेदनबाट दिेख�छ । प�ाउ परकेा �ितवादी राम 
राईले मतृक थाममाया राई भ�ने मेनकुा राईलाई 
आफूले अ�ाएको काम नगरकेोले �रस उठी हातको 
प�जाले बाया ँ क�चटमा एक झापड कुटी बेहोस 
भएपिछ बािहर आगँनमा लगी दईु पटक करणी गरी हेदा� 
छोरीको म�ृय ु भइसकेकोले लासलाई बोक� घरदेिख 
तल ढुङ्गाको ओढारमा लगी धसुनेु परालले छोपी भागे ँ
भनी अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� कसरुमा 
सािबत रही बयान गरकेो देिखदँा उ� �ितवादी राम 
राईको कत��यबाट मतृक थाममाया भ�ने मेनकुा राईको 
म�ृय ु भएको हो भ�ने �यहोरा िनिव�वाद�पमा पिु� 
भएको देिखने ।

िमिसल सलं�न कागज �माण हेदा� वारदातका 
िदन मतृक थाममाया भ�ने मेनकुा राईलाई कत��य गरी 
मान�मा ��य� भूिमका िनवा�ह गरकेा यी पनुरावेदक राम 
राईले आ�नो पनुरावेदन िजिकरमा आफूले कसरुमा 
सािबत रही अनसु�धानमा सहयोग गरकेाले सजाय 
कम ह�नपुन� िजिकर िलएको पाइयो । सो स�ब�धमा हेदा� 
��ततु वारदात घटाएका यी �ितवादीले १३ वष�क� 
किललो उमेरक� िनद�ष बािलकालाई पाशिवक एवम् 
िनम�म त�रकाले कुटिपट र करणी गरी मारकेो कुरा 
िमिसल सलं�न कागज �माणबाट �मािणत भइरहेको 
अव�थामा सजायबाट उ�मिु� पाउन ु पछ�  भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�नस�ने कानूनस�मत 
र िववेकस�मत आधार छैन । जहासँ�म कसरुमा सािबत 
रही अनसु�धानमा सहयोग गरकेाले सजायमा छुट 
पाउन ुपछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकर छ सो स�दभ�मा हेदा� 
यसरी आ�नै सहोदर छोरी अबोध बािलकाको ह�या 
र जबरज�ती करणीसमेत गरी कसैले थाहा नपाओस ्

भनी कसैलाई वारदातका बारमेा जानकारी गराएको 
पाइदँैन । वारदातका बारमेा भा�न उ�कन स�ने जित 
हतक�डा �योग गरी अपराध लकुाउन खोजेको र 
वारदातपिछ �हरीसम� समप�ण गरकेो नभई भा�दै 
गरकेो अव�थामा प�ाउ परी उपि�थत गराइएको 
देिख�छ । यस�कार वारदातपिछ �हरीले प�ाउ 
गरपे�ात् मा� िनजले सािबती बयान िदएकै भरमा 
सजायमा छुट िदन िम�ने आधार नभएकोले िनजको 
पनुरावेदन िजिकरसगँसमेत सहमत ह�न स�ने अव�था 
देिखएन । तसथ�, िनज �ितवादी राम राईलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने गरी स�ु सखंवुासभा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला साधक सदर 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट िमित 
२०७०/०२/१३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी राम राईको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असार ३ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-RC-०१०२, ०६८-CR-
०६२८, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. शैले�� 
�े�, शैले�� �े� िव. नेपाल सरकार

कुनै पिन ह�या आ�मर�ाको 
िस�ा�तअ�तग�तको ह�नको लािग सो ह�यामा �यूनतम 
शि�को �योग भए नभएको, त�काल जोिखमको 
अव�थाको िव�मानता रहे नहेको, आ�मणकारीले 
जोिखमी हितयारको �योग गर े नगरकेो अव�थालाई 
हेनु�पन� ह��छ । ��ततु वारदातमा घटना�थलमा गएका 
मतृकलगायतका पीिडत प�ले हातहितयारसिहत 
गएको भ�ने कहीकँतैबाट देिखएको छैन । घटना यी 
�ितवादीको घर निजकै घिटत भएको र घटना�थल 
वरपर घरह� रहेको कारणबाट घटना�थलमा होह�ला 
भएप�ात् धेर ै मािनसह� ज�मा भएको देिखएको 
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ह�दँा यी �ितवादीले गहुार मा�ने वा मा�न पाउने 
अव�थाको िव�मानता देिखएको छ । उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाअनसुार आ�मर�ाको सिुवधा पाउन 
जोरजलुमु गन� लागेकोमा गहुार म�त मा�न नसिकने वा 
मागे पिन वारदातमा प�ुन नसिकने वा �य�तो प�जाबाट 
भागी उ�क� �यान बचाउन फुस�द नपाउने अव�थाको 
िव�मानता ह�नपुन� । 

मतृकलगायतका अ�य पीिडत प�ले हितयार 
िलई यी �ितवादीलाई �यानै िलने मनसायले आ�मण 
गन� आएको नदिेखएको, यी �ितवादीले गहुार मा�न र 
पाउन स�ने पया�� अवसर रहेको र खकुुरी र बटम 
काठले हितयारिवहीन मतृकमािथ अ�धाध�ुध �हार 
गरी मतृकको म�ृय ु भएको देिखएको यस �कारको 
वारदातलाई आ�मर�ाको िस�ा�त एवम् �चिलत 
कानूनले �वीकार गरकेो िस�ा�तले �ितवादीलाई 
सहयोग गन� स�ने देिख नआउने । 

कत��य �यान म�ुामा आपरािधक काय� र 
मनसायको िव�मानता ज�री ह��छ । �ितवादीको 
�हार गरकेो चोटबाट मतृक महे��को म�ृय ु भएकोले 
�ितवादीबाट ��य��पमा आपरािधक काय� भएको 
�प� छ । �ितवादीले पूव�योजना र तयारीकासाथ 
��ततु वारदात घिटत गराएको नदेिखए तापिन एउटा 
साधारण समझ र िमजासको मािनसले खकुुरीज�तो 
जोिखमी हितयारले जथाभावी �हार गदा� मािनस 
मन�स�छ भ�ने कुरा सहजै ब�ुन सिकने िवषय 
हो । तसथ�, �ितवादीले मतृकउपर धा�रलो जोिखमी 
हितयारले टाउकोज�तो संवेदनशील अङ्गमा �हार 
गरकेो काय�ले मनसाय त�वलाई समेत अ��य��पमा 
�कट गरकेो मा�नपुन� । 

�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३ नं. को देहाए दफा १ बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखए पिन अपराधीलाई 
सजाय गनु�को उ�े�य अपराधीबाट समाजको सरु�ा 
गनु� , भिव�यमा �यस �कारका अपराध गन� उ�मखु 

�यि�लाई हतो�सािहत गराउन,ु आफूले गरकेो 
अपराधको �ायि�त गराई िनजलाई सधुार गरी भोिल 
कानूनपरायण नाग�रक बनाई समाजमा पनु�था� िपत 
गनु�  र पीिडत प�लाई सा��वना िदलाउन ुहो । �यसैले 
अपराधको �कृित, वारदात ह�दँाको अव�था र 
प�रि�थित पीिडत प�ले वारदातमा खेलेको भूिमका, 
पीडक अथा�त्  कसरुदारले अपराध घटेपिछ खेलेको 
भूिमका र घटना�ित आफूले गरकेो �ायि�तसमेतलाई 
�ि�गत गरी अपराध र सजायमा स�तलुन ह�ने गरी 
सजाय िदइन ुर ह�नपुन� ।

�ितवादीले आपरािधक मनसाय राखी पूव� 
तयारीका साथ योजनाब� ढङ्गले वारदात घटाएको 
देिखदँनै । आ�नो धारामा जाने पानीको पाइप 
कािटएकोज�तो सामा�य िवषयमा मतृकलगायतका 
�यि�ह� यी �ितवादीको घरनिजक आएर िविभ�न 
गालीगलौज गद� मतृकसमेतले यी �ितवादीउपर लाठी 
�हार गरकेो र सोही �ममा �ितकार�व�प िनजले 
आ�नो साथमा िभरकेो खकुुरी र काठले मतृकलाई 
�हार गरकेो दिेख�छ । अथा�त्  ��ततु वारदात 
घिटत गराउन अ�सर गराउने त�व मतृकलगायतका 
�यि�ह� रहेको देिख�छ । यी �ितवादीले वारदातको 
स�पूण� घटना�मलाई िसलिसलेवार�पमा उ�लेख 
गरी आरोिपत कसरुमा सािबत रही �याियक �ि�यामा 
सहयोग परु ्याएको त�यलाई पिन नजरअ�दाज गन� 
निम�ने । 

वारदात �थल �ितवादीको घर निजक भएको 
पानीको धारा निजकै भएकोले सो पानीको पाइप 
काटेकोज�तो सामा�य कुरामा दवुै प�बीच भनाभन 
भई उ�प�न प�रि�थितज�य घटनाको प�रणाम�व�प 
भएको कुटिपटको कारण मतृकको म�ृय ु भएको 
देिख�छ भने �ितवादी आरोिपत कसरुमा अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम� सािबत रहेको वारदात 
ह�दँाको अव�था र प�रि�थितलाई हेदा�  हदैस�मको 
सजाय गदा� चक� पन� भई �यायोिचतसमेत नह�ने ह�दँा 
�हार गरकेो हितयारको �कृितलाई समेत िवचार गदा� 
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पनुरावेदक �ितवादी शैले�� �े�लाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कैद वष� १५ (प��) ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७१-CR-०३६९, अवैध साल �ख हािन 
नो�सानी िब�� िवतरण गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
िव�णलुाल ��बा 

फौजदारी म�ुामा अपराधको �� समािहत 
रहेको ह��छ । कुनै मािनस दोषी ठहर भएमा िनजले कैद 
सजाय र ज�रवानाको ग�भीर दािय�व र सामािजक 
ला�छना तथा कलङ्कसमेत �यहोनु�  परी िनजका 
आधारभूत मानव अिधकारका िवषय पिन केही हदस�म 
कुि�ठत ह�न प�ुदछन् । कसरुको मा�ा बढ्द ै गएमा 
सजाय तथा �य�तो सामािजक ला�छनाको मा�ासमेत 
बढ्द ैजाने ह��छ । �यसैले फौजदारी कसरुमा अनमुान, 
आशङ्का तथा कसैले पोल गरकेो र अिभयोग लागेको 
आधारमा मा� दोषी ठहर गन� र कसरुको मा�ा बढी 
ठहर ्याई बढी सजाय गनु�  �यायसङ्गत ह�दँनै । कसरु र 
कसरुको मा�ा बढाउन ुपन� पया�� र शङ्कारिहत �माण 
आिनवाय��पमा अिभयोजन प�ले पेस गन� स�न ुपन� ।

यसमा ९५ इ�चको ७७ �यू. िफटको 
�खसमेत काटेकोमा �ितवादीह�को इ�कारी बयान, 
सो �ख किहले कािटएको, कहा ँलिगएको, के कसरी 
िब��िवतरण वा ह�ता�तरण भएको हो सो कुनै त�य 
��ट नभई सोको पिु�समेत ह�न नसकेको अव�थामा 
सोको दािय�वसमेत यी �ितवादीलाई बहन गराउने 
गरी यी �ितवादी िव�णलुाल ��बालाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम ९५ इ�चको ठुटा भएको ७७ �यू. िफट 
काठ भएको �खसमेत काटेकोमा सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 

नस�ने ।
अतः मौकामा नै काठ काट्द ैगदा� देिखएको 

७५ इ�च �खको हकमा स�म ६८.५६ �यू. िफटको 
िबगो कायम गनु�पन�मा ठुटाको नाप साइजबाट ९५ 
इ�चको ७७ �यू. िफटसमेत जोडी िबगो कायम गरी 
�ितवादी िव�णलुाल ��बालाई कैद मिहना ६ तथा 
िबगोको दो�बर ज�रवाना गरकेो स�ु फैसला केही 
उ�टी गरी काट्दै गरकेो �खको िबगो �. ५४,८१८।- 
मा� कायम ह�ने भएको र �ख ढलेको नदेिखएको 
अव�थासमेतबाट कैद गदा� मा� पिन सजायको �योजन 
पूरा ह�ने देिखदँा वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)
(४) बमोिजम १ वष� कैद मा� ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७०।१२।१८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साउन २३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CR-०५८९, वैदिेशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. महेशकुमार कमा�चाय� 

फौजदारी कसरुमा कसरु �मािणत गन� भार 
वादी प�को ह��छ । यस स�ब�धमा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ मा समेत �प� कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । ��ततु म�ुामा वादी प�ले �ितवादीउपर 
लगाएको कसरुलाई व�तगुत �माणह�बाट िनिव�वाद 
पिु� गन� सकेको पाइदँैन । जाहेरी दरखा�तमा 
उि�लिखत कुराह� सोमा उ�लेख गरकैे आधारमा 
�माणका �पमा �हण गन� िम�दैन । सोमा उि�लिखत 
त�यह� �वत�� �माणबाट पिु� ह�नपुन� । 

वादी नेपाल सरकारले अनसु�धानमा कागज 
ग�रिदने धमा�गत शमा�ले लेखाएको �यहोराबाट पिन कसरु 
गरकेो पिु� ह��छ भिन िजिकर िलएपिन अनसु�धानका 
�ममा म�ुाको एक प�बाट तयार भएका कागजह�को 
पपु�� वा सनुवुाइको �ममा �यायको रोहमा चेकजाचँ 
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मू�याङ्कन नगरी नगराई स�य मा�न सिकने ह�दँैन । 
यही मा�यतालाई आ�मसात् गद� �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १८ मा कनै काम, घटनाका स�ब�धमा 
तहिककात वा जाचँबझुको िसलिसलामा तयार भएको 
कुनै िलखतमा उ�लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� 
गन� �यि� सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भई 
बयान गरमेा �माणमा िलन ह��छ भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । ��ततु म�ुामा अनसु�धानमा कागज गन� िनज 
धमा�गत शमा�को वादी नेपाल सरकारले अदालतसम� 
बयान गराउन नसकेबाट पिन िनजको अनसु�धानका 
�ममा गराएको बयानका आधारमा मा� वादी प�ले 
�माण परु ्याउन सकेको भनी मा�न िम�दनै । य�तो 
अव�थामा िकटानी जाहेरी भएकोले र अनसु�धानका 
�ममा बिुझएका �यि�ले गरकेो कागजबाट �ितवादीले 
कसरु गरकेो भ�ने पिु� भइरहेको भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः ��ततु अिभयोगका स�ब�धमा वादी 
प�ले कसरु �मािणत गन� शङ्कारिहत �माण पेस गन� 
सकेको नदेिखदँा �ितवादी महेशकुमार कमा�चाय�लाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठहर ्याई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७१।१२।१० मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०६७-CI-१४५९, अंश, तेजे कुम� िव. िवपता 
कुम�न

अंश म�ुा नाता स�ब�धसगँ स�बि�धत म�ुा 
हो । नाता स�ब�धमा िन�य�ल गरपेिछ मा� कसले 
के कित अशं पाउदँछ वा पाउदँैन भ�ने िनण�यमा प�ुन 
सिक�छ । यिद नाता स�ब�धमा कुनै िववाद नभएमा वा 
सो स�ब�धमा मखु िमलेको भएमा मा� अंश पाउनस�ने 

अव�था छ, छैन भ�ने स�ब�धमा िसधै �वेश गन� सिकने 
ह��छ । यिद नाता स�ब�धमा नै िववाद भए पिहला सो 
स�ब�धमा िन�पण नगरी अशं पाउने वा नपाउने के हो 
भ�ने स�ब�धमा िनण�यमा प�ुन नसिकने ।

��ततु म�ुामा नाता स�ब�धमा िववाद भई 
स�ु किपलव�तु िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, 
अ.बं. ८० नं. बमोिजम वादी �ितवादीको नातामा 
बयानसमेत गराएको दिेख�छ । यसरी नातामा िववाद 
भई नाता स�ब�धमा बयानसमेत भएको अव�थामा 
नाताका स�ब�धमा अ�य आव�यक �माणसमेत 
बझुी नातातफ�  ठहर गररे मा� अशं पाउने नपाउने के 
हो ? भ�ने िन�पण गनु�पन�मा नातामा ठहर नै नगरी 
अंशतफ� को वादीदाबी नप�ुने ठहर गरी स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६६।१०।१२ 
को फैसलामा मलुकु� ऐन, अ.बं. १९२ नं. �िुट देिखदँा 
सो फैसला बदर ह�ने देिख�छ । सो बदर भएबाट �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) मा “त�लो 
अदालत, िनकाय वा अिधकारले म�ुामा िनण�य गनु�पन� 
��ह�म�ये केहीमा िनण�य गरी र केहीमा िनण�य नगरी 
फैसला गरकेो रहेछ भने मनािसब मािफकको समय 
तोक� बाकँ� ��ह�को समेत िनण�य गरी म�ुा िकनारा 
गनु�  भनी िमिसल त�लो अदालत, िनकाय वा अिधकारी 
कहा ँपठाउने” भ�ने कानूनी �यव�था भएकोले ��ततु 
म�ुा पनुः िनण�यको लािग स�ु अदालतमा पठाउन ु
पन� देिखन ह�दँा स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको 
िमित २०६६।१।८ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६६।१०।१२ को फैसला 
उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन् 

 § ०६७-CI-१४६०, िलखत दता� बदर, तेजे 
कुम� िव. �ानमती कुम�नसमेत
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 § ०६७-CI-१४६१, िलखत दता� गरी ज�गा 
दता� बदर गरी ज�गा दता� िफता� गराई पाऊँ, 
तेजे कुम� िव. िवपता कुम�नसमेत

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०६८-CI-०२३६, अंश चलन, क�पना 
गोलेसमेत िव. र�मी गोलेसमेत 

�ितवादीह�ले यी वादीह�सगँ हा�ो कुनै 
नाता स�ब�ध नै छैन भनी �ितउ�र िजिकर िलए 
तापिन उ� िजिकरलाई ठोसय�ु �माणले पिु� गन� 
सकेको देिखदँैन । यसरी पनुरावेदक �ितवादीले वादी 
आ�नो नाता स�ब�धमा होइन भनी िलएको िजिकर 
िड.एन.ए. परी�ण गराई पिु� गराउन नसकेबाट वादी 
शाि�त गोले र र�मी गोलेको पनुरावेदक रमेशकुमार 
गोलेसगँ नाता स�ब�ध कायम ह�ने ठहछ�  । अतः 
वादीह�को पनुरावेदकसगँ पित तथा िपताको नाता 
स�ब�ध कायम गराई वादीह�ले अंश पाउने ठहर ्याई 
स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा अ�यथा भ�न नसिकने ।

स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट ��ततु 
म�ुामा वादीह�ले �ितवादीह�बाट आ�नो अशं हक 
�ा� गन�स�ने अव�था देिखएबाट वादी �ितवादी दवुै 
थरबाट ब�डा गनु�पन� चलअचल स�पि�को फाटँवारी 
पेस गन� लगाई एक अका�लाई सनुाई पेस गनु�  भनी स�ु 
अदालतबाट िमित २०६४।३।३२ मा आदेश भएको 
देिख�छ । सो आदेशमा मानो छु��एको िमित उ�लेख 
गरी निदएकोमा मानो छु��एको िमित नखलुाई तायदाती 
फाटँवारी माग गरउेपर यी पनुरावेदक �ितवादीह�को 
िच� नबझुेको भए सोउपर �ितवादीह�ले मौकामा नै 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको १७ नं. बमोिजम 
स�ु िज�ला अदालतको तायदाती फाटँवारी मा�ने 
आदेशउपर पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन िदई 
सोको उपचार �ा� गनु�पन�मा सो गरकेो देिखएन । यसरी 
स�ुमा स�ु िज�ला अदालतले गरकेो आदेशउपर 

िच� बझुाई बसेको अव�थामा अिहले आएर मा� उ� 
आदशेमा मानो छु��एको िमित उ�लेख नभएको सो 
आदशे नै �िुटपूण� छ । सोका आधारमा गरकेो फैसला 
बदर ग�रपाउ ँ भनी िजिकर िलन सिकने दिेखदँैन । 
तसथ�, मानो छु��एको िमित उ�लेख नगरी भएको 
आदशेानसुार िदएको फाटँवारीका आधारमा भएको 
फैसलालाई अिहले आएर अ�यथा भ�न नसिकने ।

िवप�ी वादी शाि�त गोलेलाई छोरी 
ज�मेपिछ खान लाउन निदई घरबाट िनकाला 
गरकेोले माइतीघरमा गई बसेको अव�था िमिसलबाट 
देिख�छ । वादीले पनुरावेदकबाट अशं िलइसकेको 
अव�था पिन दिेखदैँन । यसरी �ीमती र छोरीलाई 
खान लाउन निदई घरबाट िनकाला गरकेोले माइती 
घरमा गई जीवन गजुारा चलाइरहेक� �ीमती र 
छोरीलाई मानो छु��ई िभ�न बसेको भनी मा�न िम�ने 
नभई सगोलमा नै बसेको अव�था मा�न ु पन� ह��छ । 
यी पनुरावेदक रमेशकुमार गोलेले िक.नं. १४८१ को 
ज�गा िफराद परपेिछ आिज�त स�पि� हो भनी कुनै 
�माण परु ्याउन नसकेको र पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डामा िजिकर िलन सकेकोसमेत देिखदँैन । तसथ�, 
उ� िक.नं. १४८१ को ज�गा िफराद परपे�ात् िमित 
२०६२।५।१५ मा राजीनामा पा�रत गराई िलएको भनी 
मा�न िम�ने नदिेखने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार र 
कारणह�समेत बाट यस अदालतबाट िमित 
२०६८।४।१३ मा िन�सा �दान गदा�  खलुाइएका 
आधार र कारणमा यो इजलास सहमत ह�न नसक� 
वादी शाि�त गोले र र�मी गोलेको पनुरावेदक 
रमेशकुमार गोलेसगँ पित तथा िपताको नाता कायम 
ह�ने ठहर ्याई वादीह�ले कूल स�पि�लाई ३ भाग 
लगाई ३ भागम�ये १ भाग छु�याई १ भागलाई ६ भाग 
लगाई ६ भागम�ये २ भाग अंश पाउने ठहर ्याई स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित २०६।५।१६ 
को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०६६।१२।२२ मा भएको फैसला 
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िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठह�छ । पनुरावेदक रमेशकुमार 
गोलेको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०६१५, कत��य 
�यान, ल�मी खनाल िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीकै बिहनीको कागज, �ितवादी 
�वयम् ले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयान, मतृक िशशकुो पो�माट�म �रपोट� , घटना 
िववरणका �यि�ह�को कागजलगायतका िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट यी �ितवादीले अवैध गभ�धारण 
गरी जीिवत अव�थामा ज�माएको नवजात िशशकुो 
ह�या गरी आफू डेरामा ब�दै आएको घरको इनारमा 
फालेको कुरा �मािणत भई आएको दिेखदँा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठहन� । 

अब िनजलाई के कित सजाय गनु�  उपय�ु 
ह��छ भ�ने स�ब�धमा सजाय िनधा�रणको रोहमा हेदा� 
िनजले गरकेो कसरु मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. को प�रभाषािभ�को दिेखदँा 
िनजलाई ज�म कैदको सजाय तो�न ु पन� देिख�छ । 
तर िनजको वैवािहक जीवन असफल रही लो�नेबाट 
टाढा रही बहालमा बसी ए�लो जीवन िबताइरहेको 
र िववाह गन� िव�ासमा परी अिनल लामासगँ अवैध 
यौन स�पक�  राखी गभ� धारण गरपे�ात् िनजले 
बेवा�ता गरकेोसमेतका कारण अवैध स�ब�धबाट 
उ� नवजात ब�चाको ज�म ह�न पगेुको प�रि�थित, 
सामािजक लोक ल�जा एवम् आिथ�क र सामािजक 
प�रवेशसमेतका कारण उ� नवजात िशशकुो ह�या गन� 
पगेुको अव�थाको िव�ेषण गदा� िनजलाई ऐनबमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन�जाने भएकाले 
५(पाचँ) वष� मा� कैद सजाय ह�न मनािसब ठहर गरी 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम स�ु अदालतबाट ��ततु 

भएको राय सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । कसरुबाट 
पूण� सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।  
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि�क २२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०६९-CI-०८३२, ०९६६, 
०८४३, अंश चलन, राधाकृ�ण �जापती िव. कृ�ण 
�जापती, रामकृ�ण �जापतीसमेत िव. कृ�ण �जापती, 
कृ�ण �जापती िव. राधाकृ�ण �जापतीसमेत

देवानी कानूनको �चिलत मा�य 
िस�ा�तअनसुार अंशस�ब�धी हक नैसिग�क हक 
हो । कुनै पिन अंिशयारह� बीच िविधवत् अंशब�डा 
भइ नसकेको अव�थामा जो जनु अिंशयारको नाममा 
�वािम�व रहेभएको भए पिन �य�तो स�पि� सगोलको 
ब�डा ला�ने स�पि� हो भनी अदालतले अनमुान गनु�पन� 
ह��छ । यिद �य�तो कुनै स�पि� कुनै अंिशयारको िनजी 
�ान सीप र �यासबाट आिज�त ब�डा नला�ने स�पि� 
हो भने �यसको व�तिुन� �माणबाट पिु� गनु�पन� 
दािय�व दाबी िजिकर िलनेस�ब�धी �यि�मा रहने । 

पनुरावेदक �ितवादीह� धनल�मी �जापित, 
रामकृ�ण �जापित र राधाकृ�ण �जापित आमा छोरा 
नाताका �यि� रहेको र िवप�ी वादी कृ�ण �जापित 
�ितवादीह�का पित / िपता नाताका �यि� रहेको साथै 
वादी �ितवादीह� एकासगोलमा नै रहेभएको देिखएको 
र �ितवादीह�ले िजिकर िलएका सबै ज�गाह� िफराद 
परकेो िमितभ�दा अगावै अथा�त्  मानो छु��एको 
िमितभ�दा अगावै ख�रद गरी िलएको देिखदँा �ितवादी 
पनुरावेदकह�ले अंशब�डा नला�ने भनी िजिकर 
िलएका तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गाह� 
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ब�डा ला�ने स�पि� रहेको देिखदँा स�ु अदालतको 
फैसलालाई सदर ठहर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला िमलेको नै देिखएकाले पनुरावेदक 
�ितवादीह� रामकृ�ण �जापती, धनल�मी �जापती 
र राधाकृ�ण �जापतीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

िनज पनुरावेदक वादीले सनु तोला १६ 
भनी तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख गरी सो सनुका 
गहनाह� �ीमती र छोरीह�लाई लगाउन िदएको 
त�यलाई �वीकार गरकेो देिख�छ । पनुरावेदक 
वादी कृ�ण �जापितले सनुको िजिकर िलए तापिन 
वा�तवमा सनु नभई सनुका गरगहना भएको र �य�ता 
गरगहनाको त�यय�ु आधार �माण नह�ने भई उपभोग 
भइसकेको अव�था िव�मान देिखने ह�दँा एकासगोलमा  
रहदँा उपयोग भइसकेका �य�ता िचजव�त ु ब�डा 
गन� त�यय�ु आधार �माणको अभावमा सनुका 
गरगहनाह� ब�डा गन� ठहर गरकेो स�ु अदालतको 
िमित २०६८।३।२८ को फैसला केही उ�टी ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।६।४ को फैसला िमलेको नै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ काि�क १० गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०६९-CI-०८२९, ०९६९, अंश चलन, 
राधाकृ�ण �जापित िव. स�झना �जापित, 
रामकृ�ण �जापितसमेत िव. स�झना �जापित

 § ०६९-CI-०८३०, ०९६७, अंश चलन, 
राधाकृ�ण �जापित िव. िदना �जापितसमेत, 
रामकृ�ण �जापितसमेत िव. िदना �जापित

 § ०६९-CI-०८४१, ०९६५, ०८३१, अशं 
चलन, राधाकृ�ण �जापित िव. धनल�मी 
�जापितसमेत, रामकृ�ण �जापितसमेत िव. 
कृ�ण �जापितसमेत, राधाकृ�ण �जापित िव. 
धनल�मी �जापितसमेत,

 § ०६९-CI-०९६८, ०८४२, ०८२८, अंश 
चलन, रामकृ�ण �जापितसमेत िव. राधाकृ�ण 
�जापित, कृ�ण �जापित  िव.  धनल�मी 
�जापितसमेत, राधाकृ�ण �जापित िव. 
धनल�मी �जापितसमेत

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७०-CR-१७०५, कत��य �यान, 
राज ुराई िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले कुनै अक� काम गदा�  यी मतृकलाई 
चोट ला�न गएको नभई जानी जानी मतृकको टाउको, 
घाटँीलगायत शरीरको िविभ�न भागमा जथाभावी 
�हार गरकेोलाई आकि�मक�पमा मा� चोट ला�न 
गएको भनी मा�न िम�दनै । शरीरको संवेदनशील 
अङ्गमा जथाभावी िहका�उदँा मतृकलाई चोट ला�न 
गई म�ृयसुमेत ह�न स�छ भ�ने कुरा जोसकैु सामा�य 
समझ भएको �यि�ले जा�ने ब�ुने नै ह��छ । य�तोमा 
�ितवादीमा मािनस मन� स�नेस�मको पूव��ान रहने 
अव�था िथएन भनेर पिन भ�न सिकँदनै । य�तो 
प�रणामको पूव��ान रहने अव�थामा चोट परु ्याई 
भएको म�ृयलुाई भिवत�यपूव�क भएको वारदातको 
�पमा िलन नसिकने ।

�ितवादीले मादक पदाथ� सेवन गरी 
गंगाचौकतफ�  घ�ुन गएको अव�थामा मतृक र दिधराम 
प�रयार सिुतरहेको देखी िनजह�लाई उठाएर दवैुलाई 
बि�सङले कुटिपट गदा� दिधराम प�रयार उि�कएर 
भागेपिछ मतृक दीपक िगरीलाई लछारपछार गरी 
शरीरको िविभ�न भागमा म�ुकाले िहका�उदँा िनज 
�न थालेपिछ मतृकलाई �यही ँछाडी गएको देिख�छ । 
मतृकको म�ृय ुयी �ितवादीले �हार गरकेो बि�सङको 
चोटको पीडाले उपचारको �ममा भएको दिेख�छ । 
यसमा प�रणामको जानकारी रहने अव�था �ितवादीमा 
िथएन भनेर भ�न पिन सिकँदनै । यसरी कुटिपट 
गरी घाइते अव�थामा रहेका �यि�लाई �यसै छाडी 
िहडेँको काय�लाई सावधानी अपनाई गरकेो काय�बाट 
अ��यािशत�पमा मा� मािनस मन� गएको भनेर पिन 
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भ�न सिकँदैन । तसथ�, भिवत�य �यानमा सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी िलएको पनुरावेदक / �ितवादी राजन 
राजकुमार भ�ने राज ु राईको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह� समेतबाट पनुरावेदक / �ितवादी राजन 
राजकुमार भ�ने राज ुराईले आफूलाई सजाय ह�नपुन� 
होइन, भए पिन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको ५ नं. अ�तग�त सजाय ह�नपुद�छ भनी गरकेो 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखएको अव�थामा 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. अ�तग�तको कसरु 
अपराधमा िनजलाई सोही महलको १४ नं. बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद ह�ने ठहरी स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९/०९/०३ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०७०/०४/२९ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल काि�क १९ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं रावत, ०७०-RC-०१११ र ०७०-
CR-११२३,  कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. सान ु
तामाङ र सान ुतामाङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादीको मतृकलाई मान� पूव� मनसाय 
नदेिखई त�काल मतृक र �ितवादीबीच भएको 
िववादका कारण मतृकले नै पिहला �ितवादीको नाकमा 
म�ुका �हार गरकेो कारणले �ितवादी आवेशमा आई 
मतृकलाई �हार गरकेो देिखए पिन िनजले मतृकलाई 
�हार गदा�  भने आफूसगँ भएको धा�रलो हितयार 
च�कुले पटकपटक �हार गरकेो पाइएको छ । यसरी 
साधारण लाठी, ढुङ्गा, लात र म�ुकाले मा� नहानी 
जोिखमी हितयार नै �योग गरकेोलाई उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाका आधारमा आवेश�े�रत ह�या मा�न 

नसिकने ।
पनुरावेदक / �ितवादी सान ु तामाङले 

मतृकलाई मान� पूव�िनयोिजत योजना बनाएको पिन 
देिखदँनै । मान� मनसाय पिन रहेको पाइदँनै । गो�को 
िवषयमा वादिववाद भई मतृक भाइले िनज �ितवादीलाई 
नाकमा म�ुका �हार गरकेो कारणबाट त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� आफूसगँ रहेको च�कु िनकाली 
मतृकलाई �हार गदा� अ�यािधक र��ाव भई मतृकको 
म�ृय ुभएको दिेख�छ । मान� पूव�योजना नबनाई मादक 
पदाथ� सेवन गरकेो अव�थामा वादिववाद ह�दँा घटना 
घिटत ह�न गएको देिख�छ । पनुरावेदक / �ितवादी सान ु
तामाङले स�ु अदालतमा बयान गदा� आफूले आ�नै 
भाइ मइुमानलाई मारेकोमा सािबत भई प�ातापको 
भावना �य� गरकेो अव�थामा िनजलाई ऐनअनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा 
िनज �ितवादी सान ु तामाङलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १५(प��) वष� मा� कैद सजाय गनु�  
�यायोिचत ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट �ितवादी सान ुतामाङले अिभयोग 
माग दाबीअनसुार आरोिपत कसरु गरकेो ठहर गरी 
स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७/०२/२५ मा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहरी भएको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०/०९/१६ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । सो 
ठहर ेपिन िनज पनुरावेदक / �ितवादी सान ुतामाङलाई 
ऐनअनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� 
पन� देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
१५(प��) वष� मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल काि�क १८ गते रोज ५ शभुम् ।
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इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०६८६, ०७३०, 
०९०८, ०९०९, १३१६, जबरज�ती करणी र 
डाकँा, सोिभत मगर िव. नेपाल सरकार, भवुन कोरङ्गी 
ग�ुङ िव. नेपाल सरकार, �ोणबहादरु राई िव. नेपाल 
सरकार, राजकुमार िल�बू िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. �ोणबहादरु राईसमेत 

�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� पीिडतलाई सामूिहक�पमा जबरज�ती 
करणी गरेको त�यमा सािबत भई बयान गरकेो र 
उ� सािबती बयानलाई घटनाको प�ृभूिम, अ�य 
�माणह�को �ृंखला र पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट समिथ�त भएको अव�थामा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानलाई �माणमा 
िलन िम�ने । 

जबरज�ती करणीको वारदातको �माणको 
पिहलो कडी �वयम् पीिडत नै भएको तथा पीिडतको 
भनाइ र म�ुाका त�यह�मा मौिलक असङ्गित 
देिखदँैन भने पीिडत मिहलाको भनाइ �माणको 
�पमा िलनपुन� ह��छ । पीिडतले बकप� गदा�  म 
आ�नो मोबाइलको उ�यालो बाली बसमा सिुतरहेको 
अव�थामा एक जना आई मेरो मखु छोपी ओिडरहेको 
सल तानी मेरो मखु व�रप�र सलले ह�क� िदएको 
थाहापाई के गरकेो भनी सो�दा लामख�ेु आएछ 
धपाई िदएको भ��यो र सलसमेत खो�न खो�यो मैले 
खो�न िदइन । सो गरपेिछ मेरो मखु व�रप�र ए�कासी 
के िचज व�त ु छ�रिदयो मासकुो ग�ध आए ज�तो 
गनाउदँ�यो । मलाई �यो ग�धले िबस�चो गर े ज�तो 
भई वोिमट (उ�टी) भए ज�तो ह���यो । मैले पानी भनी 
कराए ँमैले त�काल पानी खान पाइन । म सो ग�धले गदा� 
लगातार िबस�चो भई मलाई धेर ै मािनसले समातेको 
ज�तो ह���यो । सो ह�दँाह�दँै म बेहोस भए, सो ह�नभु�दा 

अगावैदेिख गाडीका �टाफह� म भएको ठाउमँा आई 
मेरो िविभ�न ठाउकँा कपडाह� ता�न थालेका िथए । 
म बेहोस भएप�ात् के के गर ेथाहा भएन, सो समयमा 
मलाई धेर ै मािनसले िथचे ज�तो भएको िथयो भनी 
वारदातको स�पूण� प�लाई उजागर गरी आफू बेहोस 
ह�नभु�दा अगािडस�मको घिटत स�पूण� घटना ��टसगँ 
लेखाई िदएको देिख�छ । वारदातको भोिलप�ट पीिडत 
बेहोस अव�थामा बसमा फेला परकेो र पीिडतको 
मौकामा �वा��य परी�ण ह�दँाका अव�थामास�म पिन 
बेहोस नै रहेको कुरा िचिक�सकको बकप�बाट पिन 
पिु� भइरहेको छ । यसैगरी म�ुा अनसु�धान ह�दँाका 
अविधस�म पिन पीिडतको होस नखलेुको कारणबाट 
मौकामा पीिडतको कागज ह�न नसक� अदालतमा मा� 
बकप� भएको अव�था ह�दँा पीिडतको मौकामा बयान 
ह�न नसकेको कारणले अदालतमा भएको बकप�लाई 
�माणको �पमा िलन नसिकने भनी अथ� गन� निम�ने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) 
ले कुनै काम घटना वा अव�थाबाट पीिडत �यि�ले 
�य� गरकेो कुरा �माणमा �ा� ह�ने कानूनी �यव�था 
गरबेमोिजम जबरज�ती करणीको म�ुामा जबरज�ती 
करणीबाट पीिडत �यि�लाई �मखु �माण मािन�छ । 
�यसकारण जबरज�ती करणी म�ुाको पीिडत �यि� 
नबझुी नह�ने �माण भएकोले म�ुाको जनुसकैु चरणमा 
पिन ब�ुन र �माणमा िलन कुनै कानूनी बाधा रहेको 
नदिेखने ।

जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतको 
भनाइलाई म�ुाका सहअिभय�ुको पोललाई झै अ�य 
�माणह�ले समिथ�त गनु�  पद�छ भनी पीिडत मिहलाले 
अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप� �यहोरालाई 
पिन अ�य �माणले पिु� गनु�पद�छ भनी भ�न िम�दैन । 
पीिडतको बकप� �यहोरालाई नै फरक पन�, बकप�को 
कुराह� अिव�सनीय दिेखने कुनै त�यको िव�मानता 
रहेको अव�थामा बाहेक जबरज�ती करणी म�ुामा 
पीिडतको बकप� मह�वपूण� �माणको �पमा �ा� ह�ने ।

�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो त�यमा 
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सािबत भई बयान गरकेो र िनजह�को उ� सािबती 
बयानलाई पीिडतको बकप�, िचिक�सकको �ितवेदन 
र िनजले अदालतसमेतमा गरकेो बकप�, हेमकुमारी, 
हक� बहादरु, िदनेश �े�समेतले मौकामा गरकेो कागज 
तथा अदालतमा गरी िदएको बकप�समेतका �वत�� 
�माणह�ले पिु� गरकेोले �ितवादी भवुन कोरङ्गी 
ग�ुङ, राज ु भ�ने राजकुमार िल�बू, सोिभत मगर र 
अिभषेक मगरले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ र ३ क नं. बमोिजमको कसरु गरकेो 
देिखने ।

�ितवादी रोणबहादरु राईले अिधकार�ा� 
अिधकारी तथा अदालतसमेतमा बयान गदा� पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । िनज को.१.ख. 
२७२८ न�बरको या� ु बसको खलासी भएको र 
वारदातको अव�थामा १३९५ न�बरको बसमा मिहला 
िच�याएको आवाज सनुी उ� बसमा गएको भनी यी 
�ितवादीले बयान गरी लेखाई िदएको �यहोरालाई 
मौकामा कागज गन� भवुन सवेुदीको बकप�ले पिु� गरकेो 
पाइ�छ । जबरज�ती करणीको वारदातमा १३९५ 
न�बरको बसको �ाइभर, क�ड�टर खलासीसमेतको 
संल�नता रहेको र यी �ितवादीह�लाई वारदातको 
समयमा १३९५ न�बरको क�ड�टर भवुन कोरङ्गी 
ग�ुङसमेतले कुटिपट गरकेो त�य �थािपत भइरहेकोले 
यी �ितवादी �ोणबहादरु राईले पिन पीिडतलाई करणी 
गरकेो भ�ने वादी दाबी �मािणत ह�न सकेको देिखदँैन 
र अ�य �ितवादीह�बाट पोल गरकेोसमेत नदिेखदँा 
जबरज�ती करणीको वारदात �थलमा रहेपिन करणी 
गन� पाएको भ�ने देिखन नआउने । 

�ितवादीम�येको �ोणबहादरु राईलाई िनजले 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ठहर ्याई िनजलाई 
अ�य �ितवादीह�लाई भएको सजायको आधाले ह�ने 
कैद ३(ितन) वष� ६(छ) मिहना र जबरज�ती करणीको 
महलको ३क नं. बमोिजम िनज अ�य �ितवादीह�ले 
सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी गदा� सोही �थानमा 

रही िनजले करणी गरकेो भ�ने पिु� नह�दँा िनजले 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेाले उ� ३क नं. ले 
ह�ने सजायको आधाले कैद २(दईु) वष� ६ (छ) मिहना 
थप कैद ह�ने गरी भएको फैसला िमलेकै देिखन आउने । 

�ितवादी �ोणबहादरु राईले स�ु सखंवुासभा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८/९/२५ मा 
भएको फैसलामा िच� बझुाई पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटामा पनुरावेदन नगरी बसेको र पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट फैसला भएप�ात् िनजलाई 
पनुरावेदनको �यादसमेत निदएको अव�थामा िनजले 
यस अदालतमा पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
फैसलाउपर पनुरावेदन दता� गन� निम�ने देिखदँा िनज 
�ितवादी �ोणबहादरु राईको हकमा पनुरावेदन खारजे 
ह�ने ।

�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसमेतमा बयान गदा� पीिडतसगँ के कित �पैया ँ
िथयो थाहा भएन, उ� �पैया ँिलएको होइन भनी लेखाई 
िदएको पाइ�छ । �.ना.िन. मिछ�� भ�डारीले मौकैमा 
प�ाउ गरकेा यी �ितवादीह�बाट जाहेरवालीको उ� 
रकम बरामद ह�न सकेको देिखदँैन । �ितवादीह�सगँ 
रकम रहेको पिु� ह�ने अ�य �माण वादी प�ले पेस गन� 
सकेको छैन । पीिडतले १ लाख ३० हजार �पैया ँ
साथ िलई या�ा गरकेो भ�ने त�य �मािणत ह�नलेु मा� 
उ� रकम �ितवादीह�ले डाकँा गरी लगेको भ�ने 
त�य �मािणत ह�दँैन । डाकँाज�तो फौजदारी कसरु 
अनमुान, आशङ्का वा अ�दाजका कुराले �मािणत ह�न 
स�दनै । पीिडतको १ लाख ३० हजार �पैया ँ
�ितवादीह�ले िलएको त�य शङ्कारिहत 
�माणह��ारा �मािणत ह�न सकेको नदेिखदँा 
�ितवादीह�ले चोरीको १ र ६ न�बरबमोिजमको 
कसरु गरकेोले ऐ.को १४(४) न�बरबमोिजम सजाय 
गरी चोरीको िबगोसमेत �ितवादीह�बाट भराई पाउ ँ
भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
नदिेखने ।

अतः उि�लिखत तथा िववेिचत कारण 
आधारह�बाट �ितवादीह� भवुन कोरङ्गी ग�ुङ, 
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राज ुभ�ने राजकुमार िल�बू, सोिभत मगर र अिभषेक 
मगरलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ र ३क नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो भनी 
कसरुदार ठहर ्याई िनजह�लाई जबरज�ती करणीको 
महलको ३(५) नं. बमोिजम ७ वष� र ऐ. को ३क नं. 
बमोिजम थप ५ वष� जनही कैदको सजाय ह�ने तथा 
यी �ितवादीह�बाट जनही �. ५०,०००।– पीिडतले 
�ितपूित�समेत भराई िलन पाउने र �ितवादी �ोणबहादरु 
राईलाई जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु गरकेो 
ठहर ्याई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
५ नं. बमोिजमको अ�य �ितवादीह�लाई भएको 
सजायको आधाले ह�ने कैद ३(तीन) वष� ६(छ) मिहना 
र जबरज�ती करणीको महलको ३क नं. बमोिजम 
िनज अ�य �ितवादीह�ले सामूिहक�पमा जबरज�ती 
करणी गदा� सोही �थानमा रही िनजले करणी गरकेो 
भ�ने पिु� नह�दँा िनजले जबरज�ती करणीको उ�ोग 
गरकेाले उ� ३क नं. ले ह�ने सजायको आधाले कैद 
२(दईु) वष� ६ (छ) मिहना थप कैद सजाय ह�ने र सबै 
�ितवादीह�लाई चोरीको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट िमित 
२०७०।२।१९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-RC-०००५, ०७३-
RC-००७७, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. गोपाल 
तामाङ, नेपाल सरकार िव. सानमुाया तामाङ

�ितवादीको पसलमा खाजा खान जाने 
�ममा िचनजान भएका मतृक �वु�साद आचाय� 
�ितवादीह�ले भनेबमोिजम र�सी सेवन गरी मातेको 
अव�था भए िनजको आ�नालाई खबर गनु�पन�, 
उपचारको �यव�था गनु�पन�मा सो केही नगरी िनजको 
साथमा भएको �पैया ँतथा मोबाइलसमेत िलई आफूले 

द�ुपयोग गरकेो अव�था देिखएको र लास �कृित 
मचु�ुकाबाट मतृ शरीरको दाया ँहातको कुइना, छातीको 
बीच भाग, बाया ँ�तनको भागभ�दा तल घुडँा निजक 
निलहाडमा िविभ�न नाप आधारको िनलडाम चोट 
तथा छाला ददा�रएको चोट रहेको, अ�डकोष सिुनई 
रातो भएकोसमेत देिखदँा �ितवादीह� गोपाल तामाङ 
र सानमुाया तामाङले कुटिपट गरी मरणास�न बनाई 
फालेको िमिसल संल�न प�रि�थितज�य  �माणबाट 
पिु� भएकोले �ितवादीह�को इ�कारी बयान समिथ�त 
ह�न नस�ने ।

तसथ� उपयु�� िववेिचत आधार कारण र 
�माणबाट �ितवादीह� गोपाल तामाङ तथा सानमुाया 
तामाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
नं. िवपरीत १३(३) नं. को कसरुमा  सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम सजाय गन� उपय�ु ह�ने 
भनी �य� भएको रायसिहत पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७३।१।२१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ।

घटनाको �कृित तथा मतृक �वु�साद 
आचाय�को म�ृयकुो कारणसिहत यिकन नभई 
भिवत�यबाट म�ृय ुभएको हो िक भनी अनमुान गनु�पन� 
अव�थाको देिखएको ह�दँा ऐनबमोिजमको सजाय गदा� 
चक� पन� दिेखदँा ५ (पाचँ) वष� मा� कैदको सजाय ह�दँा 
पिन ऐनको मकसद पूरा ह�नस�ने भएकोले मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� मा� कैदको 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपकुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CI-०३७१, ब�डाप� बदर गरी 
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अंशब�डा ग�रपाउ,ँ राम�साद र�ेमी िव. योगराज र�ेमी
िमित २०५६।१।७ मा भएको अंश भरपाईको 

िलखत हेदा� ओजराजले िक.नं. ४७ म�ये �े.फ. १-८-
०-०, िक.नं. १३६ म�ये ०-१०-१-२ र िक.नं. १११ 
म�ये १-०-०-० ज�गा िलएको देिख�छ । नरह�रले 
िक.नं. ४७ म�ये �े.फ.१-८-० िक.नं. १३६ को �े.फ. 
०-१०-१-२ र िक.नं. १११ म�ये �े.फ. १-०-०-० 
ज�गा िलएको देिख�छ । िलखतमा वादीह�को अशं 
�ितवादी राम�सादसगँ िज�मा रहेको भने तापिन 
के कित स�पि� ज�गा रहन गएको हो सो िलखतमा 
उ�लेख भएको देिखदँनै । उ� अंश बझेुको भरपाइमा 
यी वादीह�को सहीछाप भएको पिन देिखदँैन । धािदङ 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा नरहरी र 
ओजराजले पनुरावेदन नै नगरी बसेको पिन देिखयो । 
अंशको हक अंिशयार भएका नाताले �वतः �ा� गन� 
हक ह�दँा यसरी �वतः �ा� गन� अंश ज�तो नैसिग�क 
कानूनी हकलाई िनि��य वा संकुिचत पान� गरी भएको 
कुनै िलखतले कानूनी मा�यता �ा� गन� स�ने पिन 
देिखदँैन । अंिशयारबीच कुनै िलखत वा �यवहार गदा� 
य�तो कुनै अिंशयारले आफूले अंश िदनपुन� अ�य 
अंिशयारको असहमित ह�दँाह�दँै उसको अंश हकलाई 
सीिमत वा सकुंिचत गन� गरी कुनै िलखत गन� िम�ने 
पिन नदेिखने ।

समान अिंशयारको हक हनन ह�ने गरी 
ब�डाप� खडा भएको र अ�य अंिशयारलाई अशं िदने 
कोहीलाई निदने गनु�  अंशब�डाको १९(२) बमोिजम 
निम�ने र �यवहार चलाउन अशंब�डा गन� वा िलखत 
ग�रिदने भ�ने �ितवादीको िजिकरसमेत िवरोधाभाषपूण� 
देिखयो । आ�नो पालामा आज�को स�पि� भनी 
�ितवादीले िजिकर िलएकोमा सािब�ीसमेत िव�� 
पाव�ती थापासमेत भएको अशं चलन म�ुा (ने.का.प. 
०६४, िन.नं. ७८१४ प�ृ १४० पू.ई) मा समान 
अंिशयार भए तापिन समान �तरका अंिशयार नभई 
बबुा वा लो�नेको स�पि�मा छोरा र �ीमतीको हक 
पिहले लो�ने वा बाबकुो हक िसज�ना भएपिछ मा� 
िसज�ना ह�ने ह�दँा बाब ुवा लो�नेले जनुसकैु �यहोराबाट 

कमाएको स�पि�मा र लगाएको ऋणसमेतमा छोरा 
�वा�नीको उि�कै हक अिधकार िसज�ना ह�ने, बाबकुो 
वा पितको आज�न छोरा �वा�नीको लािग पैतकृ स�पि� 
ह�ने भ�ने �ितपािदत िस�ा�तबाट समेत पनुरावेदक / 
�ितवादीको िजिकर तथा िनजतफ� बाट रहनभुएका 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
स�पूण� ज�गाह�बाट वादीह�ले ५ भागको २ भाग अंश 
पाउने ठहर ्याएको धािदङ िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।३।१२ को फैसलालाई सदर गरकेो, पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।०६।११ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७०-CI-०३७२, ०३७३, िलखत बदर, 
राम�साद र�ेमी िव. पिव�ा र�ेमीसमेत, 
बालकृ�ण ढकाल िव. पिव�ा र�ेमीसमेत

 § ०७०-CI-०३७५,  िलखत बदर, बालकृ�ण 
ढकाल िव. पिव�ा र�ेमीसमेत 

 § ०७०-CI-०३७४,  िलखत बदर, बालकृ�ण 
ढकाल िव. पिव�ा र�ेमीसमेत

२
मा.�या.�ी दीपकुमार काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६७-CR-१०२१, िजउ मा�ने बे�ने, 
ल�मी माया िघिमर ेिव. नेपाल सरकार

मानव बेचिबखनस�ब�धी कसरुमा पीिडत 
मिहलाको भनाइलाई संवेदनशील�पमा हेनु�पन� 
ह��छ । यस�कारको कसरु �मािणत गन� मह�वपूण� 
�माणको �पमा �वयम् पीिडतकै भनाइलाई 
िलइ�छ । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा� पीिडतले 
िदएको स�ु जाहेरी दरखा�तमा, अदालतले �मािणत 
गरकेो बयानमा तथा अदालतसम� बकप� गदा�समेत 
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पीिडतले एकै �कारको घटना�म �यहोरा उ�लेख 
गरकेो पाइयो । �ितवादी ल�मीमाया िघिमर ेर पीिडतका 
बीच कुनै घिन�ता वा िवशेष सामािजक स�ब�धको 
ि�थित दिेखदँैन । सामा�य जानपिहचान भएकोस�म 
देिख�छ । यस अव�थाका �यि�ले िभसाको ब�दोब�त 
िमलाई िदने, दबुईस�म जाने या�ा उप�म िमलाई िदने, 
एयरपोट�मा गई आ�नो डेरामा परु ्याउने र अप�रिचत 
�यि�को घरले ुसहयोगी (कामदार) को �पमा परु ्याउने 
ज�ता कुराह� �वभािवक ब�दैनन् । यिद पीिडतलाई 
�ितवादीले उपकारका लािग सहयोग गरकेो अव�था 
ह���यो भने झ�ुा �यहोरा उ�लेख गरी कृत�नता 
�दिश�त गनु�पन� ि�थित नआउने । 

िढलो गरी जाहेरी परकेो कुरालाई �ितवादीले 
पनुरावेदन प�मा िवशेष�पमा उ�लेख गरकेो 
पाइयो । सामा�यतयाः कसरु भएपिछ यथास�भव चाडैँ 
जाहेरी दरखा�त िदइन ुपद�छ । यसो गदा�  अनसु�धान, 
तहिककातको काय�मा �भावका�रता कायम गन� सहयोग 
प�ुदछ, �माण न� गन� वा लोप गन� अव�थामा िनय��ण 
कायम गन� सिक�छ । तर कितपय अव�थामा जाहेरी 
दरखा�त िढलो गरी पन� गद�छन् । अ�ानता, चेतनाको 
कमी, �याियक �ि�यास�म सहज पह�चँको सम�या, 
सामािजक िन�दा तथा �ितवादीबाट ह�ने �ितशोधको 
भय आिद िविवध कारणबाट उजरुी वा जाहेरी िदन 
केही समय िढलाई गन� ग�रएको सामािजक यथाथ��ित 
पिन �ि� िदन ु वा�छनीय देिख�छ । यस अव�थामा 
समयको गणनाकै आधारमा िनद�ष ठा�ने िन�कष� 
िनका�न ुतक� सङ्गत र �यायोिचत ह�दँैन । िढलो उजरुी 
पनु�लाई नै िनद�िषताको मूल आधार मा�न सिकँदैन । 
यिद अ�य �माणबाट कसरु पिु� भएको छ र कानून�ारा 
िनधा��रत हद�यादिभ� अदालतमा म�ुा दायर भएको 
छ भने जाहेरी दरखा�त िदन केही समय िढलो गरकेो 
भ�नेस�मको कारणबाट दोषीले उ�मिु� पाउन 
स�ैन । �यसैले ��ततु म�ुामा �ितवादीले उठाएको 
जाहेरी दरखा�त िढलो गरी परकेो भ�ने �� मनािसब 
देिखन नआउने । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण 

र �माणबाट �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु� 
भएको देिखदँा िनज पनुरावेदक �ितवादी रखेा ल�मी 
काक� भ�ने ल�मी थापा भ�ने ल�मीमाया िघिमरलेाई 
िजउमा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा 
४(ग) दफा ८(३) सपिठत कानून मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(१) (ख) र दफा १५(१) (ख) समेत बमोिजम 
सजाय ह�ने नै दिेखदँा �ितवादीलाई कैद वष� १२ 
सजाय गन� गरी भएको मोरङ िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।१०।२० को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६७।९।२५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-WO-००४१, उ��ेषण, 
जयबहादरु ऐरी िव. िव�ालय िश�क िकताबखाना, 
ताहाचल, काठमाड�समेत

२०२४।६।१ मा नै �थायी िनयिु� पाएको 
दाबी गन� �रट िनवेदकले िनयिु� पाउने िव�ालयबाट 
अ�य� काज स�वा भएको भनी दाबी िलने अिन 
सो दाबीअनसुारको �माण पेस नगरी नया ँ अ�थायी 
िनयिु�प� पाएको िनयिु�प� पेस गन� अिन म २०२४ 
सालमै �थायी भएको िश�क ह� ँ भनी दाबी गरकेो 
देिखयो । आफँैले �थायी िश�क ह� ँ भनी िलएको 
दाबीअनसुार काजमा खटी गएको �माण पेस गन� 
नसक� नया ँ अ�थायी िनयिु�प� पेस गरकेो देिखदँा 
िनजको स�ु २०२४ सालको िनयिु� �थायी हो भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

यसरी िनजको २०२४।६।१ को िनयिु� 
�थायी नभई अ�थायी भएको देिखएकोले िनजको 
सो पदाविध िनविृ�भरण �योजनका लािग जोड्न 
िम�ने दिेखएन । िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
११४(क) मा “राि��य िश�ा प�ित योजना लागू 
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ह�नभु�दा अिघदेिख िश�ण पेसामा रहेको िश�कको 
हकमा सो योजना लागू ह�नभु�दा अिघ अनमुित �ा� 
िव�ालयमा �थायी िनयिु� भई अिविछ�न�पमा काम 
गरी िव�ालय िश�ा सेवामा �वेश गरकेो भए राि��य 
िश�ा प�ितको योजना लागू ह�नभु�दा अिघदेिख 
गरकेो �थायी नोकरीको अविधसमेत गणना ग�रने छ 
भ�ने उ�लेख भएको कानूनी �यव�थाअनसुार २०२८ 
सालभ�दा अिघ गरकेो सेवा �थायी �कृितको भएमा 
मा� िनविृ�भरण �योजनका लािग सेवा अविध जोिडने 
र अ�थायी भएको भए नजोिडने भ�ने ��ट कानूनी 
�यव�था भएकोमा �रट िनवेदकको २०२८ सालभ�दा 
अिघको सेवा अ�थायी �कृितको देिखन आएकोले 
उ� सेवा िनविृ�भरण �योजनका लािग जोिडने 
अव�थै नदेिखदँा �रट िनवेदन िजिकरअनसुार आदेश 
जारी गनु�पन� हो होइन भ�नेतफ�  हेदा� िमित २०२४ 
सालमा �थायी िनयिु� पाई २०२९।९।३ स�म ५ वष� 
३ मिहना २ िदन सेवा अविध गणना गन� छुट भएको 
भ�ने िनवेदन िजिकर िनवेदकले �मािणत गन� नसकेको 
अव�थामा सो अविधमा �थायी िनयिु� भई काम गरकेो 
भ�न सिकने अव�था नै नदेिखदँा �रट िनवेदनबमोिजम 
िनविृ�भरण �योजनका लािग सेवा अविध जोिडपाउ ँ
भ�ने दाबी प�ुने दिेखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-१४०२, सरकारी 
छाप द�तखत िकत�, नाग�रकता िकत� र ठगी, नेपाल 
सरकार िव. राजन थामीसमेत

�ितवादी कौिशला ग�ुङ �वयम् ले 
अनसु�धान अिधकारी तथा स�ु िज�ला अदालतमा 
आफूले भ�काली ग�ुङको नाममा न�कली 

नाग�रकता बनाई ज�गा िब�� गरी लालपजुा�मा समेत 
सहीछाप गरकेो कुरालाई �वीकार गरकेो अव�थामा 
वारदातमा यी �ितवादीको पिन संल�नता रहेको त�य 
िनिव�वाद�पमा �थािपत ह�न पगेुको देिखने ।

�ितवादी कौिशला ग�ुङले आ�नो हक 
नभएको ज�गामा आ�नो हक प�ुने िकत� कागज 
बनाई ज�गा िब�� गरकेो अव�थामा िनज �ितवादीले 
ठगीको महलको १ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो नै 
देिख�छ । यस अव�थामा िनजलाई ठगीको महलको 
४ नं. बमोिजम सजाय गरकेो िज�ला र पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था 
नरहने ।

�ितवादी कौिशलादेवी ग�ुङले भ�काली 
ग�ुङको नाममा न�कली नाग�रकता बनाउन आ�नो 
फोटोको �योग गरी न�कली नाग�रकतासमेत बनाएको 
अव�थामा िनजलाई िकत� कागजको ९, १२ नं. तथा 
नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) समेतको 
कसरु गरकेो ठहर ्याई नाग�रकता ऐन, २०६३ को 
दफा २१(३) बमोिजम १ वष� कैद र मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको ९ नं. अनसुार ५० �पैया ँज�रवाना र १ वष� 
कैदसमेत ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादी राजन थामी पेसाले लेखनदास 
भएको दिेख�छ । लेखनदास भएको कारणले दािखल 
खारजे गन� �योजनको लािग आएको कागजस�म 
िनजबाट बरामद भएको अव�था ��ततु म�ुामा 
देिख�छ । यसरी मालपोत काया�लयमा दािखल खारजे 
गन� �योजनको लािग आएको कागज िनजबाट बरामद 
भएको कारणले मा� िकत� र ठगी काय�मा िनजको 
सलं�नता िथयो भनी मा�न िम�दनै । �यसैगरी िनज 
�ितवादी राजन थामी बेिज�ला पास गन�को लािग 
मालपोत काया�लय, लमजङु गएकोसमेत िमिसल 
सलं�न �माणह�बाट दिेखदँैन । �यावसाियक�पमा 
मालपोत काया�लयमा लेखनदासको काम गन� भएकोले 
�यावसाियक�पमा आ�नो पेसा गन� िसलिसलामा 
िविभ�न �कारका कागजह� �ा� भएका ह�न 
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स�छन् । �यस अव�थामा अ�बाट नै िकत� ग�रएको 
कागज लेखनदास पेसा गन� �यि�बाट �ा� भयो 
भ�दैमा िनजको सो काय�मा संल�नता भएको भनी मा�न 
िम�दैन । यस अव�थामा �ितवादी राजन थामीलाई 
कसरुदार मा�न िम�ने नदेिखने ।

�ितवादी िसिसर रि�जतकारले 
जलिव�त्ु स�ब�धी कामको �योजनको लािग �ितवादी 
प�ुपराजलाई केही रकमस�म उपल�ध गराएको देिख�छ 
तर जाहेरवालाकै ज�गा िकत� गरी िलई जाहेरवालालाई 
नो�सानी परु ्याउने गरी ठगी गन�मा कुनै �कारको 
संल�नता भएको देिखदँनै । ठगी काय�मा िनजको पिन 
मनसाय र सलं�नता भएको कुरा िमिसलसाथ पेस भएको 
सबतु �माणबाट नदेिखदँा �ितवादी प�ुपराजलाई रकम 
उपल�ध गराएको भ�ने आधारमा मा� िनजलाई ठगीको 
कसरुमा कसरुदार ठहर ्याउन सिकने अव�था नरहने ।

�ितवादीह� प�ुपराज सनुवुार, िजतबहादरु 
तामाङ र �ानबहादरु �े�ले स�ु िज�ला अदालतमा 
बयान गदा� कसरु इ�कार गरी बयान गरकेो 
देिख�छ । �यसैगरी अ�य सह�ितवादीह�ले समेत 
िनज �ितवादीह�को सो िकत� तथा ठगीको काय�मा 
के क�तो स�लाह र संल�नता िथयो भनी पोल उजरु 
गन� सकेको अव�था ��ततु म�ुामा दिेखदैँन । िमिसल 
संल�न अ�य �माणह�बाट समेत यी �ितवादीह�को 
उ� काय�मा सलं�नता रहेको कुरा कहीकँतै पिु� 
ह�न सकेको दिेखदँैन । यस अव�थामा वादी नेपाल 
सरकारको माग दाबीबमोिजम यी �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुन� अव�था नदेिखने ।

मािथ िववेिचत आधारमा �ितवादी कौिशला 
देवीले नाग�रकता ऐनको दफा २१(३) बमोिजम तथा 
मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ९ नं. अनसुार समेत सजाय 
गन�पन� देिखएको तथा �ितवादीह� राजन थामी, 
िसिसर रिंजतकार, प�ुपराज सनुवुार, िजतबहादरु 
तामाङ र �ानबहादरु �े�ले अिभयोग माग दाबीबाट 
सफाइ पाउनपुन� देिखएको तथा पनुरावेदक �ितवादी 
िसिसर रिंजतकारले सफाइ पाउने ठहर भएकोले अ� 

�ितवादीह� प�ुपराज शाह, गोकण� ढुङ्गाना, भोल 
काक� र कौशीला ग�ुङलाई ठगीको ४ नं. बमोिजमको 
िबगो �.८०,०००।- को दामासाहीले ज�रवाना गनु�पन� 
देिखएकोले सोबमोिजम गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।६।१५ को फैसला िमलेकै ह�दँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CR-१०५७, आगोलागी, 
नेपाल सरकार िव. पशु�राम पोखरले

घटना�थल मचु�ुकाको अ�ययन गरी हेदा� 
फुसको छानो भएको काठले बेरकेो टाढे घरस�म 
उ�लेख भएको छ तर घटना�थल मचु�ुकामा उ�लेख 
ह�नपुन� अ�य सा�दिभ�क जानकारी सूचनाह� भएको 
देिखदँनै । उ� घटना�थल मचु�ुकामा यित म�ुय 
परकेो यित कोठाको घर �यसमा यो य�तो ल�बाई 
चौडाई भएको यो जातको काठ भनी उ�लेख 
भएको पाइदँैन । साथै के क�ता कपडा, अ�नपात, 
भाडँाकँुडालगायतका सामानह� ह�न् सो कुरा उ�लेख 
नगरी केबल गो�ारा�पमा िविभ�न मू�यह� िनधा�रण 
ग�रएको अव�था छ । यस अव�थामा घटना�थल 
मचु�ुकामा उ�लेख भएको आधारमा मा� वादी 
पनुरावेदकले िजिकर गरजेित म�ुयको �ित पगेुको हो 
भनी भ�न िम�ने अव�था नरहने । 

हा�ो कानूनी �यव�थाले �ित���ा�मक 
(Adversarial model) �याय �णालीको अवल�बन 
गरकेो छ । यस �णालीको �मखु िवशेषता भनेको दाबी 
�मािणत गन� भार (कानूनले िवशेष �यव�था गरकेो 
केही कसरुमा बाहेक वादीमा रहेको ह��छ र अदालतको 
भूिमका िन�प� �यायकता�को �पमा रहनपुद�छ । 
अदालतले प�को �थान िलई �माण ब�ुन अ�सरता 
देखाउने हो भने वादीले कसरु �मािणत गन� भारबाट 
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उ�मिु� पाउने । 
वादीले आ�नो दाबी ��टसगँ �मािणत गन� 

नसकेको कारणबाटै स�ु िज�ला अदालतले वादीको 
सहजताको लािग सज�िमनको आदेश गरजे�तो 
देिख�छ । आगो लगाउने काय� एक फौजदारी कसरु 
भएको अव�थामा अदालत नै एक प�ज�तो बनी 
म�ुाको एक प� वादीलाई सहयोग प�ुने गरी सज�िमन गन� 
काय� आफँैमा खोटपूण� छ । सज�िमन गरी मचु�ुका तयार 
गन� काय�मा �ितवादीले �ितवाद गन� अवसर नपाउने र 
सज�िमनका �यि�लाई िजरह पिन गन� नस�ने भएकोले 
यस �माणलाई फौजदारी म�ुामा दोषम�ु �माणको 
�पमा िलन निम�ने । 

स�ु धनकुटा िज�ला अदालतले गरकेो 
सज�िमन मचु�ुकाको िववरण हेदा�समेत ित िववरणह� 
िव�ासयो�य रहेको देिखदँनै । उ� मचु�ुकाको िववरण 
हेदा� ३० वटा  ख�बा, िनदाल ५ वटा, बलो ७ वटा, 
त�ता बटम २०० �यू.बी., धान १५ मरुी, कोदो 
५ मरुी,मकै १० मरुी, सनु १ तोला, नगद �पैया ँ
५००००।-, भाडँाकँुडा नया ँ कपडा, सालको नया ँ
काठ, उि�सारको नया ँकाठ, दराज खिटयालगायतका 
सामानह� जलेको भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
फुसको छानो भएको काठले बेरकेो टाढे घरमा ३० 
वटा  ख�बा, िनदाल ५ वटा, बलो ७ वटा, त�ता बटम 
२०० �यू.वी अटाउन स�छ भनी अनमुान गन� उपय�ु  
नह�ने ।

अ�नको हकमा हेदा� वारदात घटेको मिहना 
आषाढमा �यित धेरै मा�ामा अ�न रहन स�छ भनी 
अनमुान गनु�  िव�ासयो�य ह�दँैन भने वादीको के कित 
उ�जनीको क�तो खेत रहेको छ र सालको अि�तममा 
स�म पिन �यित धेरै मा�ाको अ�न बाकँ� र�ो भनी समेत 
ख�ुन सकेको अव�था छैन । �यसैगरी ल�ाकपडा तथा 
भाडँाकँुडाको हकमा समेत ��येकको नाम, िववरण र 
अलगअलग म�ुय उ�लेख गन� सकेको अव�था छैन । 
यस अव�थामा आगलागीबाट �.१०,८५,०००।- को 
�ित पगेुको र सो म�ुय �ितवादीबाट िबगो भराउनपुछ�  

भ�ने पनुरावेदक वादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

वादीले �.१०,८५,०००।- को �ित 
परु ्याएको भनी दाबी िलएको भए तापिन सो दाबीलाई 
व�तिुन� तवरबाट पिु� गन� सकेको अव�था छैन भने 
िबगो िनधा�रण गन�को लािग अ�य व�तगुत आधारह� 
पिन दिेखदँैनन् । यस अव�थामा �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा� �.३,००,०००।- स�मको �ित 
पगेुको ह�नस�छ भनी स�ु अदालतमा बयान गरकेोमा 
सोहीअनसुार िबगो भराउन ु नै �यायसङ्गत ह�न जाने 
देिख�छ । सोहीबमोिजम �.३,००,०००।- बराबरको 
�ित भएको ठहर गरी सोही रकम िबगो भराउने गरी 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले गरकेो फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधारमा स�ु 
सखंवुासभा िज�ला अदालतको िमित २०६७।११।१६ 
को फैसला केही उ�टी गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाले गरकेो िमित २०६८।७।२३ को फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-CR-०९६२, लटुिपट, 
जगतबहादरु मिुखयासमेत िव. मिनकुमार मिुखया

िलला ब�लभ �यौपानेले अदालतमा गरकेो 
बकप�मा यी ितनै जना �ितवादीह�ले अलैचँी लटुिपट 
गरकेो र सो काय� आ�नै आखँाले देखेको भनी उ�लेख 
गरकेा छन् । �यसैगरी वादीले िफरादमा समेत अल�ची 
लटुिपटको काय�मा ितनै जना �ितवादीह�को संल�नता 
रहेको भनी दाबी गरकेो देिख�छ तर वादीले �हरी 
चौक� गजरुमखुी इलाममा िदएको िनवेदनको आधारमा 
तयार भएको मचु�ुकामा �ितवादी जगतबहादरुले 
मा� लटुिपट गरकेो भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । अ�य 
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�ितवादीह� रनेकुा मिुखया र तफुान मिुखयाको नाम 
उ�लेख गरकेो छैन । यसरी वादीले �हरीमा िदएको 
िनवेदन, अदालतमा दायर गरकेो िफराद र वादीकै 
सा�ीले अदालतमा गरकेो बयानमा लटुिपट काय�मा 
कोको �ितवादीह� सलं�न िथए भ�ने कुरामा एक�पता 
भएको देिखदैँन । अक�तफ�  वादीले ६ रोपनी ज�गाको 
अलैचँीमा दाबी िलएकोमा िनज सा�ीले पूर ै१८ रोपनी 
ज�गामा भएको अलैचँी लटुिपट भएको भनी लेखाएको 
देिख�छ । जसबाट वादीका सा�ी िलला ब�लभा 
�यौपानेको बकप� �यहोरा िव�ासलायक नदेिखने । 

कुनै पिन �यि�लाई कुनै कसरुको स�ब�धमा 
आरोप लगाउदँा उ� आरोप व�तिुन� �माणबाट 
पिु� गन� स�नपुछ�  । वादीले उ� ज�गामा लगाइएको 
अलैचँी आ�नो हो भनी दाबी गरकेो भए तापिन वादीले 
ज�गा ख�रद गरकेो िमित र वारदात भएको भिनएको 
िमितबीचको अ�तरमा अलैचँी रोपी तयार ह�न नस�ने 
अव�था, वादीले ज�गा ख�रद गनु�भ�दा अगािड ियनै 
�ितवादीह�ले उ� ज�गा हकभोग ग�ररहेको अव�था 
तथा वादीको दाबी र वादीको सा�ीको भनाइमा 
रहेको िभ�नताको आधारमा हेदा�  वादीको हक प�ुने 
अलैचँी �ितवादीह�ले लटुिपट गरकेो भ�ने वादी दाबी 
व�तिुन� �माणबाट �मािणत ह�न सकेको अव�था 
नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधारमा स�ु इलाम 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।३।२९ को फैसला 
केही उ�टी ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, इलामले 
गरकेो िमित २०६९।३।१२ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी ह�ने र स�ु िज�ला अदालतले 
लटुिपटको दाबी नठहन� र लटुिपटको ४ नं. बमोिजम 
आ�नै हक प�ुने अलैचँी बाली �ितवादीले नै लटुिपट 
गरकेो भनी �ितवादीलाई �.११,०००।- (एघार हजार) 
ज�रवाना गरकेोसमेत निमलेकोले सोसमेत नला�ने । 
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-००४८, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, गजे�� पासवान िव. नेपाल सरकार

उमेर परी�ण �ितवेदनमा �ितवादी गजे�� 
पासवानको उमेर क�रब २० वष� ह�न स�ने भनी 
उ�लेख भएको दिेख�छ । �ितवादीले अदालतमा 
आ�नो पेसा �र�सा चलाउने भ�ने उ�लेख गरकेो र 
हि�पटलले समेत �ितवादीको उमेर २० वष�को भ�ने 
उ�लेख गरकेो देिखदँा �ितवादीको मौकाको बयानमा 
उि�लिखत उमेरलाई नै िमिसल संल�न �माणह�ले 
समथ�न गरकेो देिखयो । गा.िव.स. ले �यि�गत घटना 
दता�को रिज��ार अिभलेख �ा� नभएको कारणले 
नपठाए पिन �ितवादीको मौकाको बयान, उमेर 
परी�ण �ितवेदन र �ितवादीले स�चालन गरकेो पेसा 
�यवसायसमेतलाई हेदा� िनजको उमेर १३ वष�को भ�न 
सिकने अव�था देिखएन । �ितवादीले आफू १३ वष� 
भएको भ�ने व�तिुन� �माण पेस गन�सकेको छैन भने 
आरोिपत कसरुको सजायबाट उ�मिु� पाउनका लािग 
मा� अदालतमा बयानका �ममा आ�नो उमेर १३ 
वष� लेखाएको देिख�छ । �ितवादीले अदालतमा आफू 
१३ वष�को भए ँ भनी लेखाएको �यहोरालाई िमिसल 
सलं�न अ�य �वत�� �माणबाट समिथ�त र पिु� भएको 
नदिेखने । 

अिभयोग दाबी शङ्कारिहत त�यबाट 
�मािणत ग�रएको छैन भ�ने पनुरावेदन िजिकरका 
स�ब�धमा िवचार गदा�  �ितवादीले आ�ना सा�ी 
अदालतमा उपि�थत गराई आ�नो िनद�िषतालाई पिु� 
गराउन स�नपुद�छ । तर, �ितवादीले आ�ना सा�ी 
अदालतमा उपि�थत गराई आफू िनद�ष रहेको त�य 
पिु� गराउन सकेको दिेखदैँन । आफू िनद�ष छु भनी 
पनुरावेदनप�मा िजिकर िलदँैमा मा� �ितवादीलाई 
िनद�ष मा�न सिकँदैन । िनद�िषता िमिसल सलं�न 
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�वत�� �माणबाट पिु� ह�नपुद�छ । वादीका सा�ी 
नवराज िव.क. र ल�मण सापकोटाले अदालतमा 
यी �ितवादीबाट लाग ु औषध खैरो हेरोइन बरामद 
भएको हो भनी �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी तथा 
अिभयोग दाबीको �यहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� 
गरकेो देिखने ।

लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१२ मा “कुनै �यि�को साथमा लाग ुऔषध भएको फेला 
परमेा वा िनजले खेती गरकेो ज�गामा गाजँा, अिफम 
वा कोकाको खेती भइरहेको वा सो भएको कुराको 
�माण फेला परमेा वा कुनै लाग ुऔषधको िनमा�ण वा 
उ�पादनको िनिमत चािहने केही िविध पिुगसकेको 
कुनै पदाथ� फेला परमेा वा कुनै पदाथ�बाट लाग ुऔषध 
उ�पादन ग�रएपिछ सो पदाथ�को बाकँ� रहेको केही कसर 
िनजको साथमा रािखएको फेला परमेा �य�तो पदाथ� 
िनजले यो ऐन र यस ऐनअ�तग�त बनेका िनयम वा जारी 
ग�रएका आदेशबमोिजम �ा� गरकेो वा राखेको हो भ�ने 
कुराको �माण िनजैले पेस गनु�पन�छ । �य�तो �माण पेस 
गन� नसकेमा र अ�यथा �मािणत भएमा बाहेक िनजले 
यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने अपराध गरकेो मािननेछ” 
भ�ने कानूनी �यव�था गरी िनषेिधत लाग ु औषध वा 
सोसगँ स�बि�धत कुनै व�त ु आ�नो सगँसाथबाट, 
क�जाबाट वा आ�नो खेतमा खेती भएको अव�थामा 
सो �थानबाट बरामद भएमा वा फेला परमेा सोको 
वैधता �मािणत गन� भार �य�तो व�त ु सगँसाथबाट 
फेला पन� �यि�मा रहने गरी िवधाियकाले �माणको 
भार �ितवादीमा सारकेो (Shifting of burden of 
proof to the defendant party) पाइ�छ । ��ततु 
कानूनी �यव�थाले िनषेिधत लाग ु औषध वा सोसगँ 
स�बि�धत कुनै व�त ुआ�नो सगँसाथबाट फेला परकेो 
अव�थालाई �ितवादीले वैधता �मािणत गन� नसकेमा 
अपराधको (Possessory crime) �पमा प�रभािषत 
गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा यी �ितवादी गजे�� 
पासवानको सगँसाथबाट िमित २०६८।६।२२ मा 
४६ �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन फेला परकेो िमित 

२०६८।६।२२ को बरामदी मचु�ुकाबाट देिखएको छ । 
��ततु म�ुामा यी �ितवादीबाट फेला परकेो उ� लाग ु
औषध आफँै आपरािधक काय� �थािपत गन� अपराधको 
भौितक सबदु (Corpus delicti) को �पमा रहेको 
अव�था छ । यी �ितवादीले आ�नो साथबाट फेला 
परकेो लाग ु औषध वैध भएको िजिकर िलनस�म 
नसकेको र िनजले अ�य �यि�ले पठाएको भ�ने 
िजिकर िलएको पाइ�छ । यी �ितवादीलाई कानूनले 
कुनै �ितर�ा (Defense) िदएको िनजले िजिकर िलन 
सकेको अव�था छैन । यी �ितवादी आफू अपराध 
गन� स�म रहेको (Competent to crime) देिखएको 
अव�थामा िनजलाई अ�य �यि�ले सो आपरािधक काय� 
गन� लगाएको भए पिन यी �ितवादीको पूण� आपरािधक 
दािय�व समा� ह�दैँन । यसबाट यी �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो �थािपत ह�न आउने । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी गजे�� पासवानलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ) 
र (च) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) 
अनसुार १० (दश) वष� कैद र �.७५,०००।- (पचह�र 
हजार) ज�रवाना ह�ने भनी स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतले िमित २०६८।१२।२८ मा गरकेो फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७०।१२।४ को फैसला िमलेको देिखदा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल काि�क ४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या. 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-WO-०3१५, उ��ेषण 
/ परमादेश, निवन दना�ल िव. नेपाल सरकार, �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत

िनवेदकले अ�थायी सेवा गरकेो अविधसमेत 
�वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ११९(१) 
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क३ अनसुार �ये�ताको �योजनको लािग िनजामती 
िकताबखानाले गणना ग�रसकेको देिखयो । अ�थायी 
सेवाको अविध �ये�ता कायम गन� �योजनका लािग 
मा� जोिडने र म��ालयबाट छा�विृ� िदने �योजनका 
लािग नजोिडने भ�ने िवभेदकारी �यव�था कानूनमा रहे 
भएको देिखदैँन । कानूनले नै अ�थायी सेवा अविधको 
६६ �ितशत जोड्ने सिुवधा ��ट�पमा �यव�था गरकेो 
अव�थामा मनोगत तक�  अगािड साररे छा�विृ�को 
कोटा �वीकृत गदा� अ�थायी सेवा अविध नजोडी 
िनवेदकको सेवा अविध नै २ (दईु) वष� पूरा नभएको 
भनी िनण�य गन� िम�दैन । �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ५३(छ)क र िनयम ११९(१)क३ 
ले िनवेदकलाई �दान गरकेो कानूनी हकमा नेपाल 
सरकार, �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयको 
िमित २०७२।७।१ को िनण�यले आघात पारकेो 
देिखयो । िनवेदक हाल िव.पी. कोइराला �वा��य 
िव�ान �ित�ानमा MD/MS अ�ययन ग�ररहेका छन् 
भ�ने िनवेदकतफ� का कानून �यवसायीले इजलासमा 
बहसका �ममा �य� गनु�भएकोले िनवेदक हाल MD/
MS को िवषय अ�ययन ग�ररहेको भ�ने दिेखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट िनवेदकलाई �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयको कोटामा िव.पी. �वा��य 
िव�ान �ित�ानको MD/MS िवषय अ�ययनका लािग 
�वीकृत निदने िवप�ी �वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयको िमित २०७१।७।१ को िनण�य र सो 
आधारमा लेिखएको िमित २०७१।७।१ को प�समेत 
गैरकानूनी दिेखएकोले उ��ेषण आदशेले बदर ह�ने 
ठहछ�  । परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन िजिकरका 
स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदक िव.पी. �वा��य िव�ान 
�ित�ान धरानमा MD/MS िवषयमा हाल अ�ययनरत 
रहेको देिखदँा परमादेशको आदेश जारी ग�ररहन ु
नपन� ।
इजलास अिधकृत: �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा. आन�दमोहन 
भ�राई, ०७०-CR-१०६६, कत��य �यान, 
भीमबहादरु तामाङ िव. नेपाल सरकार

िदपकिव�म भ�डारीको म�ृय ु कत��यबाट 
भएकोमा कुनै िववाद भएको देिखदँैन । यी �ितवादीले 
अदालतसम� उपि�थत भई बयान गदा� िमित 
२०६४/०५/१५ मा िदपकिव�म भ�डारीलाई िनजको 
कोठाबाट अपहरण गरी बागमती िकनारमा लगी 
िनजले समेत धा�रलो हितयार �हार गरी मारकेो भनी 
आरोिपत कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो देिख�छ । 
यी �ितवादीलाई सहअिभय�ु भरतकुमार राईसमेतका 
�ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
िनजलाई समेत पोल गरकेो दिेख�छ । यसका साथै यसै 
लगाउको ०६८-CR-१००७ समेतको कत��य �यान 
म�ुा उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट यी �ितवादी 
िव��को आरोप शङ्कारिहत तवरले �मािणत भएको 
अव�थामा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो देिखन 
आउने ।

�ितवादी िभमबहादरु तामाङले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गदा� वारदात ह�दँाको प�रि�थित 
एवम् िनजको उमेरसमेतलाई िवचार गरी कम सजाय 
होस् भ�ने िजिकर िलएकोमा सोतफ�  हेदा� वारदात 
ह�दँाको बखत यी �ितवादीको उमेर १६ वष� नाघेको 
देिख�छ । वारदात घटाउदँा ६ जना मािनसह� िमली 
िदपकिव�म भ�डारीलाई िनजको कोठाबाट अपहरण 
गरी एका�त �थानमा लगी धा�रलो हितयारले शरीरको 
िविभ�न अङ्गमा �हार गरी कत��य गरी ह�या गरकेा 
छन् । ह�याप�ात् िनज �ितवादी लामो समयस�म फरार 
रही अ�य �ितवादीह�को हकमा अदालतबाट फैसला 
भएप�ात् �हरीले प�ाउ गरेपिछ अदालतमा उपि�थत 
भएको देिखएबाट अदालतमा आरोिपत कसरु �वीकार 
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गरी बयान गरकेो आधारमा मा� िनजको हकमा सजाय 
घटाउन िमलेन । िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजमको 
अपराधमा सोही नं. बमोिजम िनजलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरकेो पनुरावेदन अदलतको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न िमलेन । कम सजाय 
ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र िनजको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  वैतिनक अिधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार कारण र 
�माणबाट �ितवादी िभमबहादरु तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं.को कसरुमा 
सोही नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०/०७/०५ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादी िभमबहादरु तामाङको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा. आन�दमोहन 
भ�राई, ०७०-WO-०६४०, उ��ेषण / परमादशे, 
रािज�� राउत िव. माननीय म��ी, सं�कृित पय�टन 
तथा नाग�रक उड्डययन म��ालयसमेत

यी िनवेदकलाई स�ंकृित पय�टन तथा 
नाग�रक उड्डययन म��ालयले ३ िदनिभ� �प�ीकरण 
पेस गन� िदएकोमा �यादिभ� िनजले �प�ीकरण पेस 
गरकेो देिखदँनै । िनवेदकले साव�जिनक पदमा बहाल 
रहदँा रहदँै संिवधानसभा सद�य िनवा�चनमा भाग 
िलएको �मािणत भएकोले िनजलाई िस�ौन�े� पय�टन 
�व��न िवकास सिमित गठन आदेश, २०६६ को दफा 
३ (५) बमोिजम पद अनकूुल काय� नगरकेो आधारमा 
पदबाट हटाउने िनण�य (माननीय मि���तर) िमित 
२०७०।१०।२६ मा भएको पाइ�छ । यी िनवेदकले 

यस अदालतमा २०७०।११।२८ मा �रट िलई आएको 
देिख�छ । सिंवधानसभा सद�य उ�मेद ्वार ह�न कुनै 
लाभको पद धारणा गरकेो ह�न नह�ने सद�यको यो�यता 
तोिकएको पाइ�छ । यी िनवेदक संिवधानसभा सद�यमा 
��य� िनवा�चनमा उ�मेद ्वार भएको कुरालाई िनजले 
अ�वीकार गरकेो पाइएन । सोही आधारमा िमित 
२०७०।१०।२६ मा िनजलाई पदबाट हटाई सकेको 
भ�ने पिन ख�ुन आयो । यसरी �रट िनवेदन दता�  ह�नपूुव� 
नै िनवेदकलाई पदबाट हटाएकोमा सो िवषयलाई 
िनजले चनुौती िदएको पाइएन । िनवेदकलाई पदबाट नै 
हटाउन िमित २०७०।१०।२६ मा िनण�य भइसकेको 
देिखएकोले �प�ीकरण सोिधएको िवषयलाई िलएर 
परकेो �रटबाट उपचार �दान गरमेा पिन पदबाट 
हटाइएको कुरा सि�चन स�ने अव�था देिखन 
आएन । यस ि�थितमा ��ततु �रट िनवेदनको कुनै 
औिच�य नै िव�मान नह�दँा मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
क��यटुरः  च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६४-CR-०००८, 
गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो, 
नेपाल सरकार िव. महे�� गौतमसमेत

व�ततुः कुनै पिन स�पि� ख�रद वा िनमा�ण 
गदा� जित रकम लगानी भएको ह��छ सोही लगानी भएको 
रकमलाई नै यथाथ� मू�य मा�न ुपन� ह�न आउछँ । यसरी 
स�पि� आज�न गदा�को अव�थामा लागेको लागत मू�य 
कित हो भ�ने यिकन गदा� सव��थम िलखतमा जिनएको 
वा उ�लेख भएको मू�यलाई आिधका�रक मू�य मा�न ु
पन� ह��छ । िकनिक �माण कानूनले अ�यथा �मािणत 
नभएस�म िलखत �माणलाई सव��म �माणको 
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�पमा मा�दछ । �माण ऐन, २०३१ को दफा १४ ले 
िनयिमत�पमा रािखएको खाता बही, िकताब वा अ�य 
�े�तामा जिनएका कुरा �माणमा िलन ह�ने कानूनी 
�यव�था गरकेो देिख�छ । तसथ� उपयु�� कानूनी 
�यव�थाअनसुार  िलखतमा उ�लेख भएको मू�यलाई 
�माणमा िलनपुन� । 

�यसैगरी अनसु�धानको �ममा ग�रएको 
मू�याङ्कनको आधारमा नभई िलखत मू�य अथा�त्  
स�पि� आज�न गदा�को लागत मू�यको आधारमा 
नै िबगो कायम गनु�पन� भनी य�तै �कृितको समान 
कानूनी �� रहेको ��ाचार म�ुामा (पनुरावेदक / वादी 
नेपाल सरकार िव�� िचर�जीवी वा�लेसमेत नेकाप 
२०६७, िन.नं. ८५१९, नेपाल सरकार िव�� राम�ा 
चतवु�दीसमेत, नेकाप २०६८,  िन.नं. ८६३०) यस 
अदालतबाट मापद�ड कायम भएकोसमेत देिख�छ । 
तसथ� आरोपप�को तािलका नं. ७ र ८ मा उि�लिखत 
उपयु�� ज�गा ख�रद गदा�को अव�थामा िलखतमा 
उ�लेख भएको मू�य �.२१,०२,६२५।– लाई 
�ितवादीको वा�तिवक खच�मा समावेश गरी िवशेष 
अदालले गरकेो िव�ेषण र िन�कष� �चिलत कानून र 
सव��च अदालतबाट कायम ग�रएको मापद�डअन�ुप 
नै रहेको दिेखएकोले वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

महे�� गौतमले गैरकानूनी�पमा स�पि� 
आज�न गरी ��ाचार गरकेो भ�ने िवषयमा िमित 
२०५९।७।४ मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा उजरुी परपे�ात् ��ततु म�ुाको अनसु�धान 
गरी िमित २०६०।६।५ मा िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा आरोपप� दायर भएको दिेख�छ । 
�ितवादी दीपा शमा�ले घर ज�गा करस�ब�धमा भनी 
काठमाड� महानगरपािलकामा िमित २०५८।९।२३ 
मा िदएको िनवेदनमा िनवेदक दीपा शमा�ले घर बनेको 
सालको महलमा िमित २०४४।१२।२२ भनी उ�लेख 
गरकेो काठमाड� महानगरपािलकाबाट �ा� दीपा 
शमा�को घरज�गा करस�ब�धी फायलबाट दिेखन 
आयो । यसरी ��ततु िवषयमा उजरुी परी अनसु�धान 

ह�नपूुव� �ितवादीले सरकारी काया�लयमा िदएको 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो कुरालाई अदालतले �माणमा 
िलन ुनपन� कुनै कारण नदेिखने । 

यसरी िमिसल संल�न उि�लिखत त�य, 
आधार र �माणह�बाट �ितवादीको उि�लिखत घर 
२०४४/०४५ सालमा िनमा�ण भएको देिखन आएकोले 
यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने आदेशमा िलइएका 
आधार बुदँा र िमित २०४५/०४६ को दररटेलाई 
मा�यता िदनपुन� भनी िलएको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
सकेन । तसथ� िवषेश अदालतले �ितवादीको 
उि�लिखत घर ०४४/०४५ सालमै िनमा�ण भएको 
मानी सोही आिथ�क वष�को लािग �वीकृत दररटेको 
आधारमा लागत ला�ने भनी गरकेो फैसलामा कुनै 
कानूनी �िुट रहेको नपाइने ।

व�ततुः कृिषबाट आय ह�ने कुरालाई इ�कार 
गन� सिकँदैन । कुन वष� कुन ज�गाबाट कित आय ह�ने 
भ�ने कुरा यिकनसाथ भ�न पिन सिजलो छैन । जिमनको 
�कृित, िसचँाइको उपल�धता, मौसम, �िविधको 
�योग, बालीको छनौट, बजार भाउ आिद ज�ता कुराले 
िनि�त�पमा कृिष आयलाई �भािवत गरकेो ह��छ । 
�यसैले कृिष आय यिकन गन� गिणतीय मापद�ड ह�न 
स�ने देिखदँैन । यस अव�थामा �ितवादीको नाउकँो 
ज�गाको २०४५ सालदिेख २०५९ सालस�मको 
कृिष आय िनका�न ु आफँैमा सिजलो िवषय होइन । 
तथािप कृिष आय ह�ने कुरालाई �वीकार ग�रसकेपिछ 
कुनै मापद�ड अवल�बन गरी कृिष आयको स�ब�धमा 
िन�कष�मा प�ुन ुपन� ।

�ितवादीले घरभाडाबापत 
�.१५,९५,०००/- को िजिकर िलएको अव�थामा 
िमिसल सलं�न त�य �माणह�को यथोिचत िववेचना 
गरी २०५७ सालपूव� मािसक �.५,५००/- का 
दरले २०५७ सालपिछ २ वष� ७ मिहनाको मािसक 
�.४,५००/- का दरले ह�ने ज�मा �.९,३१,५००।– 
लाई घर भाडाबापतको आयमा गणना गरकेो िवषेश 
अदालतको फैसला �यायोिचत नै देिखएकोले वादी 
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नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

�ितवादीको ब�कमा मौ�दात रहेको उ� 
रकमम�ये �.१२,७१,५७०।– �याजबापत �ा� 
भएको रकम भ�ने ब�क �टेटमे�टबाट दिेख�छ । सो 
ब�क �याजलाई समेत समावेश गरी �ोत नखलेुको 
स�पि� भनी दाबी िलएको देिख�छ । ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ४७ मा “कुनै �यि�ले यो ऐन 
वा �चिलत कानूनबमोिजम ��ाचार गरकेो मािनने 
कुनै काय� गरी आज�न गरकेो स�पि� र सोबाट बढे 
बढाएको अ�य स�पि�समेत आ�नो वा अ� कसैको 
नाममा राखेको �मािणत भएमा �य�तो स�पि� 
जफत ह�नेछ ।” भ�ने कानूनी �यव�था देिख�छ । 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार िन�ेप रकमको �ोत 
पिु� नभएको अव�थामा मा� सोबाट बढे बढाएको 
स�पि�समेत अवैध भई जफत गन�पन� देिख�छ । 
तर िन�ेप रकमको �ोत बैध �मािणत भएमा सोबाट 
बढेबढाएको स�पि� पिन �वतः वैध मा�न ु पन� 
ह��छ । �ितवादीको खातामा रहेको 
�.२५,९०,९७५/४८ म�ये �.१२,७१,५७०/- 
�याजबापतको देिख�छ ।

�ितवादीको िन�ेप रकमको वैधािनक 
�ोत रहे भएको पिु� भएको र �यसरी ज�मा भएको 
िन�ेपबाट �ा� �याजसमेत िनजको वैधािनक आय ह�ने 
ह�दँा �याजलाई �ितवादीको आयमा गणना गरकेो िवषेश 
अदालतको िन�कष� कानूनस�मत दिेखन आउने ।

वादी प�ले �ितवादीको खच� यिकन 
गरी दाबी िलन नसकेको र �ितवादीको तफ� बाट 
खेतीपातीसमेतबाट आउने िह�साबाट खच� चलाएको 
भनी यिकन खच�को िववरण आउन नसकेको य�तो 
अव�थामा अदालत आफँैले त�यको उ�खनन गरी 
�ितवादीको जाचँ अविधको सालबसाली खच�को 
िववरण िनकाली िनण�यमा प�ुन अिभयोजना�मक �याय 
प�ितलाई आ�मसाथ गरकेो अदालतको सीमािभ�को 
िवषय ह�नस�ने नदेिखने ।

कितपय आय र �यय गदा�  आपसी स�ब�ध 

र िव�ासको आधारमा ह�न स�ने कुरालाई इ�कार गन� 
सिकँदैन । �यसैगरी आय र �ययको िहसाब िकताब 
राखेर आिथ�क कारोबार गन� सामािजक प�रपाटी 
नभएको यथाथ�ता पिन छ । �यसकारण �ितवादीको 
सबै आय र �ययको िहसाब िकताब द�ु�त आउन 
नस�न ु�वाभािवक देिख�छ । यस प�रवेशमा कितपय 
खच�का �ोत लकेुका ह�नस�ने र आपसी स�ब�ध र 
�यावहा�रकताको िहसाबले आिथ�क कारोबार गन� 
�ममा आज�न भएका कितपय आयका �ोत नदेिखएका 
ह�नस�ने वा �माणको अभाव रहन स�ने त�यलाई 
पिन इ�कार गन� सिकँदैन । कुनै िनि�त अविधको आय 
�ययको  िववरण ठोस�पमा िनका�न किठनाई ह�ने 
यस कटु यथाथ�लाई म�यनजर गररे िवधाियकाबाट 
उ� ऐनको तजु�मा गदा� अिम�दो र अ�वाभािवक उ�च 
जीवनयापन गरमेा भ�ने वा�यांशको �योग भएको 
िन�कष� िनका�न सिकने । 

कागज �माणको अभावमा यो यो शीष�कबाट 
यित यित आय र �यय भयो भनी िन�कष� िनका�न 
किठनाई ह�ने ह�दँा कितपय आयका �ोत एवम् खच�को 
रकम �यायोिचत अनमुानको आधारमा िन�कष�मा प�ुन ु
पन� ह��छ । यसरी �यायोिचत अनमुानको आधारमा 
िन�कष� िनका�दा स�पि� र आयको अनपुात दश 
�ितशतभ�दा कम भएमा �यसलाई मा�यता िदनपुन� 
कुराको �याियक प�रपाटी बिससकेको देिखने । 

िवषेश अदालतले �ितवादी महे�� गौतमले 
सो अविधमा आज�न गरकेो स�पि� र गरकेो खच� 
�.६४,६२,१६१।– मा िनजको आय�ोतबाट 
�.६४,०२,८९९।– आय भएको देिखदँा फरक रकम 
िनजको कूल स�पि�को २ �ितशतभ�दा कम अथा�त् ्  
�.५९,२६२।- रहेको देिखन आएकोले िनजको वैध 
आय�ोतको अनपुातमा अिम�दो र अ�वाभािवक 
स�पि� आज�न गरकेो पिु� ह�न नआएको भनी �ितवादी 
महे�� गौतमलाई सफाइ िदने िन�कष� िनकालेको 
देिखने । 

�ितवादी महे�� गौतम २०४० सालमा र 
िनजको �ीमती दीपा शमा� २०४२ सालमा साव�जिनक 
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सेवामा �वेश गरकेो दिेख�छ । २०४० सालदेिख 
२०६० सालस�म झ�डै २० वष�लाई जाचँ अविध 
मानी ��ततु म�ुाको अनसु�धान ग�रएको देिख�छ । 
सो अविधमा �ितवादीह� दवुै जनाको तलब भ�ा, 
�ितवादी महे�� गौतमले अंशबापत �ा� गरकेो चल 
अचल स�पि�बाट �ा� आय र घरभाडालगायतका 
आयका �ोतह� रहेको �माणह�बाट पिु� 
भएको छ । सो अविधमा �ितवादीह�ले आज�न 
गरकेो स�पि� �.६४,६२,१६१।– र िनजह�को 
आय �.६४,०२,८९९।– देिखई फरक रकम 
�.५९,२६२।- रहेको देिखन आएको छ । यसरी २० 
वष�को लामो अविधको िविभ�न शीष�कह�को आय र 
�ययको िहसाब िकताब गदा� �ितवष� क�रब ३ हजारका 
दरले �.५९,२६२।– रकमस�म �यय बढी ह�न आएको 
अव�था छ । सो अविधको आय र �ययको उि�लिखत 
अ�तर रकम २ �ितशतभ�दा कमी रहेको अव�थाको 
िव�मानता देिखने । 

अतः उि�लिखत म�ुाह�मा �ितपािदत 
िस�ा�त, �याियक प�रपाटी र िववेकसमेतका 
आधारबाट हेदा�  ��ततु म�ुामा �ितवादीको आय र 
�ययको बीचमा देखा परकेो २ �ितशतभ�दा कमको 
अ�तर रहेको देिखएको यस प�ृभूिममा �ितवादी 
महे�� गौतमले वैध आय �ोतको तलुनामा अिम�दो 
र अ�वाभािवक जीवनयापन गरकेो मा�न िम�ने दिेखन 
नआउने ।

यस�कार िववेिचत आधार �माण 
त�यह�बाट आरोपप�मा उि�लिखत �ितवादीको 
सम� स�पि�को लेखाजोखा गदा� िनजले जाचँ 
अविधमा आज�न गरकेो स�पि�को तलुनामा अिम�दो 
र अ�वाभािवक उ�च जीवन यापन गरेको �मािणत 
ह�न आएको नदिेखदँा �ितवादी महे�� गौतमले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) 
बमोिजमको कसरु गरकेो भ�न िम�ने देिखएन । तसथ� 
िवषेश अदालतबाट �माणको िववेचना र स�पि�को 
मू�याङ्कन गरी �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने ठहर ्याएको िमित २०६३।१२।७ को 

फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
म�ल �धान, ०६७-WO-१०४५, परमादेश / 
उ��ेषण, डा.�प�योित िव. भूिमसधुार काया�लय, 
काठमाड�समेत

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को िमित 
२०५८।१०।२५ मा भएको पाचँ� संशोधनको म�ुय 
उ�े�य भनेको नै मोही लागेको ज�गामा ज�गावाला र 
मोहीबीचको �ैध �वािम�व अ��य गन� भ�ने देिख�छ । 
िवधाियकाले ज�गा जिमनमािथको �यि�को सा�पि�क 
अिधकार उपभोगलाई सरल, सहज र �यवि�थत 
त�ुयाउनको लािग ज�गावाला र मोहीले ज�गाको 
आ-आ�नो िह�सा एकलौटी�पमा �वत��तापूव�क 
उपयोग गन� पाउने उ�े�य राखी िनिम�त कानूनी 
�यव�थालाई काय�पािलकाले काया��वयनमा 
�भावका�रताको लािग बेलाबेलामा िनि�त सत� 
तोक� राजप�मा सूचना �कािशत गन� स�ने नै 
ह��छ । यसै स�दभ�मा ज�गाजिमनको िनयमनकारी 
िनकाय भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको िमित 
२०६३।२।२९ मा �कािशत सूचना (नेपाल राजप� 
ख�ड ५६, सङ्�या ७) अनसुार ज�गावाला र मोहीले 
ज�गा बाडँफाडँ गन�को लािग २०६३ चै� मसा�तिभ� 
िनवेदन िदएमा २०६४ चै� मसा�तस�ममा भूिमसधुार 
काया�लयले कारवाही टुङ्गो लगाउने उ�लेख भएको 
अव�थामा भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�ले िनवेदक 
ज�गाधनी र ��यथ� मोहीका बीचमा ज�गा बाडँफाडँ गन� 
निम�ने आदेश गरकेो देिखने ।

यसै स�दभ�मा नेपाल राजप� ख�ड ६६, 
सङ्�या २२, िमित २०७३।५।६ को भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालयको सूचना हेदा�  नेपाल सरकारले 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ.१ ले 
िदएको अिधकार �योग गरी मोही लागेको ज�गा 
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ज�गावाला र मोहीले बाडँफाडँ गरी िलन िनवेदन िदने 
�याद सो सूचना �कािशत भएको िमितले १(एक) 
वष�स�म ह�ने भनी हालै िमित २०७३।५।६ मा सूचना 
�कािशत गरकेो देिखयो । नेपाल राजप�मा �कािशत 
िमित २०७३।५।६ को भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
म��ालयको सूचनाअनसुार िनवेदकले समेत ��ततु 
िववादका स�ब�धमा २०७४ भा� ५ गतेस�म िनवेदन 
िदन स�ने नै देिखयो । साथै ज�गावाला र मोहीको बीच 
ज�गा बाडँफाडँ गन� कारवाही सो सूचना �कािशत भएको 
िमितले २ (दईु) वष�स�म ह�ने भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा 
िनवेदकको हकमा समेत िनवेदक ज�गावाला र िवप�ी 
मोहीबीच ज�गा बाडँफाडँको लािग िनवेदन िदन पाउने 
र सािधकार िनकायले �य�तो िनवेदनस�ब�धमा 
कानूनले �दान गरकेो दायरािभ� रही ज�गाधनी र 
मोहीबीच ज�गा बाडँफाडँ गन� गरी िनण�य गन� स�ने नै 
देिखयो । िनवेदकले माग गरअेन�ुप िनवेदन िदने र 
िनण�य ह�न स�ने अव�था िमित २०७३।५।६ को 
राजप�मा �कािशत सूचनाबाट देिखएको ह�दँा �रट 
िनवेदन जारी गनु�पन� औिच�य नरहेको ह�दँा िनरथ�क 
�योजनका लािग �रट जारी नह�ने भई �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६७-CI-०५५८, िमलाप� 
दता� बदर दता�, गौरीशकंर�साद माडवारी िव. अिनता 
अ�वालसमेत

वादी गौरीशंकर�साद माडवारीले पनुरावेदन 
गदा� िववािदत ज�गा िमित २०२०।११।१ मा 
र.नं. १७२१ र १७२२ बाट पा�रत गरी िलएको 
भनी राजीनामा िलखतको फोटोकपीसमेत पेस 

गरकेो देिख�छ । यस अव�थामा पेस भएका नया ँ
�माणह�सगँ ��ततु म�ुामा रहेको अ�य �माणह� 
समेत हेरी जाचँी िववेचना तथा मू�याङ्कनसमेत गरी 
म�ुाको त�यमा �वेश गरी िनण�य गन�पन� अव�था 
ह��छ । तर, स�ु पसा� िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला त�यमा �वेश गरी भएको 
अव�थामा देिखदँैन । एउटै ज�गाको स�ब�धमा एकै 
नाम भएका दईु �यि�का बीचमा �वािम�वको िववाद 
उ�प�न भई यिकन गनु�पन� अव�थामा यस म�ुाका 
वादी गौरीशंकरको सिहछाप िभड्छ वा दे.नं. १७६४ 
का अंश म�ुाका �ितवादी गौरीशंकरको सिहछापसगँ 
िभड्छ, परी�ण गरी सव��थम िववािदत ज�गामा 
कसको हक �वािम�व �मािणत ह��छ यिकन गरी िनण�य 
गनु�पन� भनी यस अदालतबाट पूव� आदशेसमेत भएको 
पाइयो । यस अव�थामा पेस भएका सबदु �माणह�को 
मू�याङ्कन गरी फैसला गनु�पन�मा हकदयैाको अभावमा 
अ.बं. १८० नं. अनसुार ��ततु िफराद खारजे गरकेो 
स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६३।८।३ 
को फैसला निमलेको ह�दँा बदर गरी िदएको छ । अब 
उ� �माणह� तथा आव�यक जो जे ब�ुनपुन� हो 
बझुी �माणह�को िववेचना गरी पनुः फैसला गनु�  भनी 
��ततु म�ुाको लगत क�ा गरी उपि�थत प�ह�लाई 
ता�रख तोक� ��ततु म�ुाको स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमिसल उ�च अदालत, जनकपरु 
वीरग�ज इजलासमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०६७-CR-०४४६, िकत� जालसाजी, 
गौरीशंकर�साद माडवारी िव. िवमलकुमार 
अ�वालसमेत

 § ०६७-CR-०४४७, िकत� जालसाजी, 
गौरीशंकर�साद माडवारी िव. िवमलकुमार 
अ�वालसमेत
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 § ०६७-CR-०४४८, िकत� जालसाजी, 
गौरीशंकर�साद माडवारी िव. िवमलकुमार 
अ�वालसमेत

 § ०६७-CI-०५५४, िलखत बदर दता� बदर, 
गौरीशंकर�साद माडवारी िव. िवमलकुमार 
अ�वालसमेत

 § ०६७-CI-०५५५, िलखत दता� बदर दता�, 
गौरीशंकर�साद माडवारी िव. िवमलकुमार 
अ�वालसमेत

 § ०६७-CI-०५५६, िलखत दता� बदर दता�, 
गौरीशंकर�साद माडवारी िव. सिुम�ादेवी 
अ�वालसमेत

 § ०६७-CI-०५५७, िलखत दता� बदर दता�, 
गौरीशंकर�साद माडवारी िव. िवमलकुमार 
अ�वालसमेत

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०१२२, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. �यामलाल भ�ने 
बिु�लाल सनुार (िव.क.) 

एक �यि�ले जबरज�ती करणीको काय� 
गरकेो र समूहगत�पमा धेर ै �यि�ले जबरज�ती 
करणी गरकेो काय�को बीचमा मिहलाउपर िनजको 
शारी�रक, मानिसक ि�थितमा प�ुने �ित िन�य नै 
फरक फरक ह��छ । एक �यि�ले परु ्याएको क�को 
तलुनामा बह� �यि�ह�ले एकै �थानमा पटक पटक 
परु ्याइएको क� र �ित िन�य नै बढी क�कर, 
िपडादायी र अस� ह��छ । समूहगत�पमा भेला 
ज�मा भई एउटी िनसहाय मिहलाउपर उपि�थत सबै 
�यि�ह�ले जबरज�ती करणीको अपराध गरमेा �यो 
काय� समाजको लािग समेत कलङ्िकत ह�न प�ुदछ । 
मानव स�यता नै कलङ्िकत ह�न प�ुने यस �कारको 
�ुर अमानवीय काय� गन� अपराधीह�लाई बढी सजाय 
ह�नपुन� राि��य अ�तरा�ि��य समाजको चाहनाअन�ुप 
एघारौ संशोधनबाट िवधियकाले उ� थप सजायको 
�यव�था गरकेो देिख�छ । Gang Rape मिहलाउपर 

ह�ने अ�य�त �ुर अमानवीय अ�याचारको पराका�ा नै 
हो । �य�तो सामूिहक जबरज�ती करणीको अपराध 
गन�लाई उ� ऐनको �ावधान लागू भएपिछ थप सजाय 
गनु�पन� कुरामा कसैको िवमित ह�न नस�ने । 

सामूिहक�पमा जबरज�ती करणीको 
अपराधको घटना भएकोमा सबै �ितवादीह� प�ाउ 
पन� नसकेको वा कसैको वा�तिवक वतन फेला प�ा 
नलागे पिन ह�ने अव�था रह�छ । एकजना �ितवादी 
प�ाउ परकेो र अ� �ितवादीह� फरार रहेको भएपिन 
िमिसलबाट सामूिहक बला�कार भएको घटना पिु� 
भएको छ भने फरार रहेका �ितवादीलाई भिव�यमा 
ठहर ह�ने हो होइन ? भ�ने अिनि�त रहेको भ�ने 
आधारले उ� जबरज�ती करणी महलको ३ क.नं. 
अनसुार थप सजाय गन� निम�ने भ�ने ह�दैँन । कितपय 
घटनामा �ितवादीह� फरार भइरहने र प�ाउ परकेा 
�ितवादीको हकमा बिुझएस�म �माणबाट ठहर फैसला 
गनु�पन� ह��छ । बिुझएका �माणह�बाट सामूिहक�पमा 
जबरज�ती करणी भएको भ�ने पिु� ह��छ भने उ� थप 
सजायको �ावधान आकिष�त ह�ने । 

फरार रहेको �ितवादीह� किहले प�ाउ 
पन� अिनि�तता ह�ने र िनजह�को वा�तिवक वतन 
के कहा ँ रहेको छ जानकारी नभई अिभयोग दाबी 
तामेलीमा रहेको ि�थितमा �य�ता �ितवादीह�को 
हकमा अदालत त�काल कुनै िन�कष�मा प�ुन स�ैन । 
भिव�यको कुराको पूवा�नमुान गरी अिहलेनै िन�कष�मा 
प�ुन ु �याियक िस�ा�तले िम�दो पिन होइन  तापिन 
सामूिहक�पमा जबरज�ती करणीको अपराध भएको 
घटना छु�ै �कृितको ह�ने र यसबाट िवशेष गरी नारी 
जाितलाई पन� �ितकूल असरलाई िवचार गरी उ� 
अनसुार थप सजायको �यव�था आकिष�त ह�ने नह�ने 
भनी िन�य�लमा प�ुन ुवा�छनीय ह�ने । 

एकजना मा� �ितवादी प�ाउ परकेो 
अ� �ितवादी फरार रहेको अव�थामा पिन सलं�न 
�माणह�बाट उ� ३ क नं. अनसुार सामूिहक 
बला�कारको कसरु कायम गन� निम�ने भ�ने होइन । 
तर यो िस�ा�तको �योग सबै Case ह�मा General 
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�पमा एकै �कारले आकिष�त ह�नस�ने होइन । हरके 
Case मा रहेका सबदु �माणबाट छु��ने िवषय भएकोले 
सबै Case घटनामा यो �या�या एक�पमा लागू भने 
ह�नस�ने होइन । �यसैले अ� �ितवादी फरार रहेको, 
बेप�े भएको, �याद तामेल ह�न नसकेको भ�ने आधारले 
मा� सामूिहक जबरज�ती करणीको वारदातमा एक 
जना मा� प�ाउ परमेा �ितवादीले सो ३क नं. को थप 
सजायबाट उ�मिु� पाउन नस�ने । 

एकजना �ितवादी प�ाउ परकेो अ�य 
�ितवादी फरार रहेको ह�दँा सामूिहक जबरज�ती 
करणीको कसरु �थािपत ह�दैँन भनी आम�पमा �या�या 
गरमेा उ� जबरज�ती करणीको महलको ३क नं. को 
कानूनी �यव�था िन��भावी ह��छ । अतः ��येक Case 
मा रहेको सबदु �माणको मू�याङ्कनको आधारबाट 
नै फरार रहेका �ितवादीह� भए पिन सामूिहक 
जबरज�ती करणी भएको हो होइन ? उ� ३क नं. 
अनसुार थप सजाय ह�ने हो होइन भनी िन�कष�मा प�ुन ु
नै िविधस�मत ह�ने ।

जाहेरवालीको योिन�ारको दवैुितर 
गाढा रातो भएको भ�नेस�म �वा��य �रपोट�मा 
उ�लेख छ । जाहेरवाली िववािहत वष� ४८ िक भ�ने 
देिख�छ । माग दाबीमा उि�लिखत उ� ३ क. नं. को 
दाबी िनज �ितवादी बिु�लाल को हकमा �य�ु नह�दँैमा 
फरार रहेका �ितवादीले �वतः सफाइ पाउने अव�था 
पिन ह�दँनै । �ितवादी राज ुिव.क. को वा�तिवक वतन 
नै ख�ुन नसक� िनजको नाउकँो �याद तामेल ह�न 
नसकेकोले दाबी तामेलीमा रािखएको छ । सामूिहक 
जबरज�ती करणीतफ� को थप सजाय गन� संकिलत 
सबदु �माणले शङ्का उ�जाएको छ । त�काल �प� 
पिु� ह�ने आधार भए थप सजाय गन� िम�ने । 

अतः अिहलेको अव�थामा सामूिहक 
जबरज�ती करणीतफ� को थप सजायको हकमा स�म 
उ� �माणह�को िववेचनाबाट शङ्काको सिुवधा 
(Benefit of doubt) िनज �याम भ�ने बिु�लालले 
पाउने ह�दँा िनज �ितवादी �याम भ�ने बिु�लाल सनुार 
िव.क.लाई जबरज�ती करणीको ३ िक. नं बमोिजम 

थप सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी नप�ुने 
ठहर ्याई स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।२।१२ मा भएको फैसला सदर गन� 
गरी प.ुवे.अ., पाटनबाट िमित ०७०।३।१८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CR-०३२८, 
०४१०, कत��य �यान, कैलासकुमार महतो िव. नेपाल 
सरकारसमेत, नेपाल सरकार िव. �मोदकुमार िसंह 
महतो

��य�दश� अ�य �यि�ह� मतृकको दाज,ु 
भाउजू, �ीमती नाताका �यि� दिेखन आएको छ । 
िनजह�ले पिन �ितवादी कैलास महतोले मतृकलाई 
धा�रलो हितयारले घाटँीमा �हार गरकेो भनी भनेका 
छन् । रातको समयमा पीिडतह�कै घर आगँनमा 
वारदात भएको देिख�छ । �यसैले सो वारदातको 
स�ब�धमा घरप�रवारले ��य�दश�को �थान िलन 
स�ने अव�था रहे पिन िनजह�ले �य� गरकेा भनाइह� 
अ�य �माणह�बाट समिथ�त (Corroborate) भएमा 
नै भरपद� र िव�ास लायक ह��छ । िनज ��य�दश� 
भिनएका �यि�ह�को भनाइ लास जाच मचु�ुकाबाट 
समिथ�त भइरहेको ह�दँा नातािभ�का �यि�ह�ले �य� 
गरकेो कुरा भरपद� �माण मा�न निम�ने भनी �ितवादी 
कैलास महतोको तफ� बाट उपि�थत कानून �यवसायीले 
गनु�भएको बहससगँ सहमत ह�न नसिकने ।

माघको मिहनामा राित अ�ँयारो अव�थामा 
घटना घटेको भएपिन सोही घटनाबाट ��य� 
पीिडत तपे�वर महतोले �ितवादी कैलास महतोलाई 
िचनेको घटना�थलमा देखेको ह�दँा िनज �ितवादी 
कैलास महतोले वारदातको समयमा आफू भारतितर 
रहेको भनी गरकेो इ�कारी बयान स�य साचँो देिखन 
आएन । िनजले भारतमा रहेको �मािणत ह�ने �माण 
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पिन िदन सकेको छैन । अतः उपयु�� िववेचना ग�रएका 
आधार �माणह�को िव�ेषणबाट पनुरावेदक �ितवादी 
कारी भ�ने कैलास महतोले धा�रलो हितयारले 
मतृकलाई मम� �थान घाटँीमा �हार गरकेो र मतृकको 
म�ृय ु कत��यबाट भएको ह�दँा िनज �ितवादी कारी 
भ�ने कैलास महतोले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु 
गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनजलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०६८।१२।८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखने ।

वारदात भएको लामो समयपिछ 
अनसु�धानको �ममा कागज गदा� ��य�दश� भनी 
खलुाएको त�यह� िमिसल संल�न अ�य �माणह�बाट 
खि�बर भएको अव�थामा �माण �हण यो�य  ह��छ । 
अ�यथा पिछ उ�ेको िवचार (After Thought) को 
�पमा �य�तो भनाइ रहने र �य�तो कुराको �ामािणक 
मह�व शङ्काको घेरामा रहने । 

��य�दश�ह�ले �य� गरकेो त�य 
िसलिसलेवार�पमा िमिसलमा रहेका अ� �माणबाट 
पिु� ह��छ ह�दँनै जाचेँर �माण िलन ुवा�छनीय ह��छ । 
त�काल �ितवादी �मोद कुमारको बारमेा कुनै कुरा 
उ�लेख नगन� लामो समयपिछ कागज गदा� ��य�दश� 
बनी िनज �ितवादीले यो य�तो काय� गरकेो भनी 
उ�लेख गरकेो �य�तो पिछ िवचार गरी लेिखएको त�य 
िमिसल संल�न अ� �माणसगँ जाच गररे हे�रएकोमा 
िनज ��य�दश� भिनएका िकसनु महतो, सािब�ी महतो 
र ससुीला देवीको भनाइ �ितवादी �मोद कुमारको 
हकमा शङ्का�पद (Doubt) नै देिखने ।

�यानस�ब�धीको महलको १३(४) को 
अिभयोगदाबी िनज �ितवादी �मोदकुमार उपर 
रहेको छ । �यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. 
को कसरु ठहरी िच� बझुाई बसेको आधारले उ� 
१३(४) नं. बमोिजम कसरु �वतः पिु� ह�ने होइन । 
दाबीअनसुार कसरु गर े नगरकेो कुरा सबदु �माणको 
मू�याङ्कनबाट िनण�य ग�रने हो । मािथ िववेचना 
ग�रएका आधार �माणह�बाट �ितवादी �मोदकुमार 

िसंहले दाबीबमोिजम कसरु गरकेो िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट पिु� ह�न आएको दिेखन आएन । �ितवादी 
�मोदकुमार िसंहलाई दाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको 
महलको १३(४) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ� उि�लिखत आधार �माण र 
कारणह�बाट स�ु सला�ही िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी �मोदकुमार िसंहलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(४) नं. बमोिजमको कसरु गरकेोमा 
सोहीबमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई 
भएको फैसला उ�टी भई �मोदकुमार िसहंलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) बमोिजम कसरु 
गरकेोमा ऐ. नं. बमोिजम ३ वष� कैद ह�ने र अका� 
�ितवादी कैलासकुमार महतोलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०६८।१२।८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०२२६, उ��ेषण 
/ परमादशे, कुमार पा�डे िव. नेपाल सरकार, ऊजा� 
म��ालयसमेत

िनवेदकले सव��ण अनमुितप� नवीकरणको 
लािग िनवेदन िदई २०६७।५।२ मा अनमुितप� 
नवीकरणको लािग द�तरुसमेत दािखल गरपेिछ िनवेदक 
र िवप�ीह�बीच िव�तु् उ�पादनको लािग ग�रन ु पन� 
सव��ण र उ�पादन अनमुित प�समेतको कारवाही 
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अगािड बिढरहेकै समयमा िमित २०६९।६।१५ को 
राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम िव�तु् िनयमावली, 
२०५० को अनसूुची ११ संशोधन भई िव�तु् सव��ण 
उ�पादन अनमुितप�को नवीकरण द�तरु बढाइएको 
िवषयमा िनवेदकसमेतले ०६९-WO-०६७८ को 
िनवेदन यस अदालतमा दता� गरकेो र सो िनवेदनमा िमित 
२०६९।९।१७ मा राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम 
विृ� भएको द�तरुका कारणले मा� अनमुितप� 
िदने काय� नरो�न ु भनी ियनै िवप�ीह�का नाममा 
अ�त�रम आदेश जारी भएको र िमित २०७०।७।११ 
मा िनवेदकको िनवेदन र अ�य २४ वटा िनवेदनह� 
समेत सगैँ राखी, �य�तै गरी िमित २०७०।७।२५ 
मा २०६९-WO-०९६८ समेतका अ�य ४४ वटा 
िनवेदनह� साथै राखी यस अदालतबाट सनुवुाई 
भएको र अि�तम आदेश ह�दँा “संशोधनपूव� नै आ�नो 
दािय�व कानूनबमोिजम पूरा गरकेो िनवेदकह�को 
हकमा सशंोधन�ारा बढाइएको द�तरु माग गनु�  कानून 
�ितकूल ह�ने हो, अ�यथा नवीकरण गन� वा नगन� र 
अनमुित �दान गन� वा िनण�य गन� ��यथ� म��ालय 
वा िनकाय स�म छ” भनी िनण�याधारमा बो�दै उ� 
आदेश �ा� भएको िमितले िव�तु् ऐन, २०४९ को 
दफा ४ बमोिजम िव�तु् सव��ण अनमुितप�को 
हकमा ३० िदन र िव�तु् उ�पादन �सारण वा िवतरण 
अनमुित प�को हकमा १२० िदनिभ� कानूनस�मत 
िनण�य गनु�  भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको 
पाइयो । उ� िनण�यबमोिजम िनवेदकको ि�थित के 
छ, नवीकरण श�ुक के कित ला�छ, सो िवषयमा सोही 
आदेशबाट िनण�य ह�ने िवषय हो । ��ततु िनवेदन सो 
िवषयसगँ स�बि�धत नह�दँा यस बारमेा थप उ�लेख गनु�  
आव�यक नह�ने ।

िवप�ी ऊजा� म��ालयबाट िमित 
२०७०।२।१७ मा िनवेदकले िव�त्ु उ�पादनको 
अनमुितप�को लािग िदएको दरखा�त र� गन� भनी 
ग�रएको िनण�य िमलेको छ, छैन भ�नेतफ�  हेदा� 
िवप�ीतफ� बाट बहसका �ममा िव�त्ु िनयमावली, 
२०५० को िनयम १२ र ९३ बमोिजमका काय�ह� 

स�प�न नगरकेो कारण िव�तु् उ�पादन अनमुित र� 
गनु�  परकेो हो भनी िजिकर िलएको पाइयो । िव�तु् 
िनयमावली, २०५० को िनयम १२ मा प�रयोजना 
िवकासको अनमुितको िनवेदन िदने �यव�था गरी देहाय 
(क) दिेख (ञ) स�म “प�रयोजनाको िव�ततृ िववरण, 
िव�तु् उ�पादनको �ोत, स�चय र आपूित� �णाली, 
स�भा�यताको िव�ेषण, िव�ीय �यव�था, घरज�गाको 
उपयोग र �ाि�, वातावरणीय �भाव िव�ेषण, िव�तु् 
शि� ख�रद िबि�स�ब�धी िववरण, प�रयोजनाबाट 
उ�पािदत िव�त्ु �सारण गन� �यव�थास�ब�धी 
िववरण र इ�धन आपूित�, ढुवानी तथा स�चयस�ब�धी 
िववरणसमेत” खलुाई दरखा�त फाराम िव�तु् िवकास 
िवभागमाफ� त सिचव सम� िदनपुन�छ भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । �यसै गरी सोही िनयमावलीको िनयम 
९३ मा “यस िनयमावलीअ�तग�त िव��ुको सव��ण, 
उ�पादन, �सारण तथा िवतरण गन� काय�को लािग 
अनमुितप� िददँा औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ 
बमोिजम दता� भएको र िवदेशी लगानी समावेश भएकोमा 
िवदेशी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण ऐन, २०४९ 
बमोिजम �वीकृित िलएको ह�नपुन�छ” भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । �य�तै गरी िवप�ी िव�त्ु िवकास 
िवभागको ०६९।११।२१ को प�मा उि�लिखत जल 
िव�तु् प�रयोजना िवकास स�झौतास�ब�धी काय�िविध, 
२०६९ हेदा� सो काय�िविधको दफा ३ को उपदफा (२) 
मा िव�तु् िवकास प�रयोजनाको लािग स�झौता गन� 
दरखा�त िददँा “प�रयोजनाको स�भा�यता अ�ययन, 
�ारि�भक वातावरणीय परी�ण वा वातावरणीय �भाव 
मू�याङ्कन �ितवेदन; नेपाल िव�त्ु �ािधकरणसगँ 
भएको िव�तु् ख�रद िब�� स�झौताप� (पावरपच�ज 
एि�मे�ट) वा कने�सन एि�मे�ट, प�रयोजनामा लगानी 
गन� इ�छुक िव�ीय सं�थाबाट प�रयोजनामा लगानी 
स�ब�धमा जारी गरकेो आशयप�, �व��कले गन� 
ऋण- �वः लगानी ढाचँा, प�रयोजनाको कूल िव�ीय 
लागतको क�तीमा बीस �ितशत �वः लगानी (इि�वटी) 
सिहत खदु स�पि� (नेटवथ�) रहेको �मािणत कागजात 
र प�रयोजनाको जिडत �मताअनसुार �ित मेगाबाट 



69

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, वैशाख - १

एक हजार पाचँसय अमे�रक� डलरका दरले ह�न आउने 
रकम Processing Fee को �पमा नेपाल सरकारको 
धरौट खातामा ज�मा गरकेो भौचरअनसुार िवभागबाट 
�ा� नगदी रिसद” समेतका िववरणह� संल�न गनु�पन�छ 
भ�ने �यव�था रहेको पाइने ।

यसरी िनयमावली वा िनद�िशकाले 
औ�ंयाएबमोिजम सव��ण अनमुितप� नवीकरणको 
काय� िवचाराधीन रहेको अव�थामा िनवेदकले जल 
िव�तु् प�रयोजना अनमुितप�, िनद�िशकाबमोिजम 
प�रयोजना �थलको न�साङ्कन, वातावरणीय 
�भाव मू�याङ्कन, ज�गा �ाि�को काय�वाही, 
लगानीका लािग आिथ�क �ितब�ता र नेपाल िव�तु् 
�ािधकरणबाट प�रयोजनाबाट उ�पािदत िव�तु् 
ख�रद गन� सिकने िव�ास िनवेदकलाई िदई िमित 
२०६८।९।१३ मा प�ाचारसमेतका कुरा संल�न गद� 
केही �ितवेदनह� बझुाएको भ�ने िनवेदकको िजिकर 
देिखयो भने २०६९।११।२१ मा िव�त्ु िवकास 
िवभागबाट नपगु िववरण पेस गन� प�ाचार ग�रएको पिन 
देिखयो । उि�लिखत प�ाचार र िनवेदक तफ� बाट 
पेस भएका �ितवेदनह� कुन �तरका ह�न्, ितनले 
ऐन िनयम र काय�िविधले इङ्िगत गरकेो मापद�ड पूरा 
गछ�न् वा गद�नन् यिकन भ�न नसिकए पिन यी सम�त 
कुरा व�तगुत मू�याङ्कन गरी हेदा� सव��ण अनमुितको 
अविधमा िनवेदकले केही काम नै गरकेो रहेनछ भ�न 
निम�ने ।

जल िव�तु् प�रयोजना स�प�न गरी िव�तु् 
उ�पादन गन� िवषयले राि��य मह�व रा�दछ । य�ता 
प�रयोजनाको िनमा�णले दशेको राि��य आयमा 
विृ� ह�नको साथसाथै रोजगारीको िसज�ना ह��छ । 
प�रयोजना �थलस�म यातायातको पह�चँ प�ुदा �थानीय 
जनतामा यातायातको पह�चँ ह�न गई उ�पादनमा विृ�, 
बजारीकरणमा सहजता एवम् प�रयोजनामा लगानीको 
अवसरले सव�साधारण �थानीय जनताको आिथ�क 
जीवन�तर पिन स�ुढ ह�न जाने । 

प�रयोजना िवकासको काय� सरकार आफँैले 
गन� पिन स�छ । िवगतमा र हालमा पिन सरकार 

आफँैले केही जल िव�त्ु प�रयोजनाह�को िवकास 
ग�ररहेकै छ । तर, यिद िव�त्ु उ�पादनको काय�मा 
सरकारले िनजी �े�सगँ सहकाय� गन� खो�छ भने 
सहकाय�कै भावमा सरकारले काम गनु�  वा�छनीय 
ह��छ । प�रयोजना िवकासको िनिम� सरकार वा 
यसको िनकायले अनमुितप� जारी गछ�  भने उसले 
स�झौता वा अनमुितप�का सत�ह�को स�मान 
गनु�पछ�  । सो नगन�पन� साव�भौिमक उ�मिु� (Sovereign 
Immunity) को दाबी सरकारले गन� स�दैन । िव�तु् 
उ�पादनको िनि�त स�झौता गन� वा अनमुितप� �दान 
गन� सरकार �य�तो काय�ह�बाट सिृजत अिधकार र 
कत��य �ित संवेदनशील ह�नै पछ�  । सिृजत दािय�वको 
िनवा�ह सही ढङ्गबाट नभएमा एकातफ�  नोकरशाही 
मनपरीत�� (Bureaucratic Anarchy) को िसज�ना 
ह�न प�ुछ भने अक�तफ�  झोलामा खोला रा�ने �विृ� 
हाबी ह�न प�ुछ । झोलामा खोला राखेको दोष त 
�व��कलाई ला�ला । तर, य�तो ि�थितको िसज�ना पिन 
सरकारी कमजोरीकै कारण ह�न जा�छ भ�ने कुरा िबस�न 
िम�दैन । कानूनी िछ� वा स-साना काय�िविधगत 
�ि�याका तगारोह� देखाई प�रयोजनाको 
अनमुितप� िदने निदने िवषयमा अ�झाउने काम 
गदा� प�रयोजना स�प�न गन� अनाव�यक िवल�ब ह�ने 
गद�छ । िव�त्ु उ�पादनस�ब�धी य�ता प�रयोजना 
िनमा�ण गन� आिथ�क, �ािविधक र सामािजक�पमा 
किठनाई ह�ने कुरामा पिन दईु मत ह�न स�दैन । 
�यसैले, य�ता प�रयोजनाको िनमा�णमा िनयमनकारी 
िनकायको भूिमका �व��न-उ�मखु ह�नपुद�छ । 
स�भा�य प�रयोजनाको बारमेा �यासरत �व��क वा 
अनमुितप�वालालाई िन��सािहत गन�, रा�य आफँैले 
पिन गन� नस�ने य�तो ि�थितले मलुकुको भलो 
गद�न । अनमुितप� नवीकरणको िवषयलाई झलुाई 
रा�ने तर िव�तु् उ�पादनतफ�  वा�तिवक �गित नगन� 
र प�रणामतः जनताले िनर�तर लोडसेिडङ �यहोनु�  
पन� वा िव�तु् आयाततफ�  सो�नपुन� ि�थित मलुकुको 
िहतमा कदािप नह�ने ।

��ततु प�रयोजनाको स�ब�धमा 
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िवप�ीह�बाट कारवाही ग�रएको स�कलै फाइल 
अ�ययन गदा� िव�त्ु उ�पादन सव��ण अनमुितप� 
कायम रहन स�ने ५ वष� अविध भ�ुान भइसकेपिछ 
सोही अविधस�म मा� कायम ह�ने गरी सव��ण 
अनमुितप�को नवीकरण ग�रिदएको ि�थित छ । 
समयमै नवीकरण गन� नस�नाको कुनै पिन िव�ािसलो 
आधार र कारण सरकारी फाइलमा भेिटदँैन । म�ुय 
कुरा सव��णको अनमुित �दान गरपेिछ सोबमोिजम 
प�रयोजना िवकासको स�दभ�मा आव�यक अ�ययन 
अ�वेषण गद� जादँा दखेा परकेा वा�तिवक र जायज 
बाधा अवरोधह�को स�बोधन िवप�ी िनयमनकारी 
िनकायह�बाट ह�नपुन� ह��छ । सरकारले कुनै पिन 
लगानीमखुी प�रयोजनाको सव��णको अनमुितप� 
िदएको अव�थामा काम गद� जादँा थप समय आव�यक 
भए प�रयोजनाको �याद थप गछ�  र अ�ततः िव�तु् 
उ�पादनको अनमुित �दान गरी िव�त्ु उ�पादन 
स�ब�धमा पारदश� िहसाबले िज�मेवारीपूव�क 
िनण�य गछ�  भ�ने वैधािनक अपे�ा (Legitimate 
Expectation) �व��कह�मा रहने ।

वैध अपे�ाको िस�ा�तलाई सरकारको 
�वे�छाचा�रतालाई िनय��ण गन� र िनवेदकको प�मा 
आदेश जारी गन� सिकने एउटा आधारको �पमा 
�रट �े�मा �वीकार ग�रदैँ आएको छ । लोकत��मा 
जनता�ित �व�छ �यवहार (Fair Treatment) गनु�  
सरकारको कत��य ह��छ भने �य�तो �यवहारको अपे�ा 
गनु�  जनताको हक ब�दछ । कानून�ारा �थािपत िनकाय 
वा अिधकारीले जनताको वैध अपे�ाको िव�� सरकारी 
नीितको काया��वयन गन� िसलिसलामा िनण�य गरकेो 
देिखएको अव�थामा �रट �े�ािधकारबाट �य�ता काम 
कारवाहीको परी�ण गरी यस अदालतबाट उपय�ु 
आदेश जारी गन� सिकने नै ह��छ । िस�ा�ततः सरकार 
वा सो अ�तग�तको कुनै िनकायले िवगतमा �प��पमा 
कुनै आ�ासन िदएको वा िवगतमा लामो समयस�म 
िनि�त िकिसमको �यवहार गरकेो कारणबाट वै� 
अपे�ा उ�प�न भएको ि�थितमा �य�तो अपे�ाको 
स�मान ग�रन ुपन� ।

स�ेंपमा वैध अपे�ाको िस�ा�तले सरकारका 
िनण�यह� भरयो�य छन् भनी जनताले िव�ास गन� 
स�ने वातावरणको िनमा�ण गद�छ । यो िकन पिन 
आव�यक ह��छ भने सरकार वा उसका िनकायह�को 
काममा पारदिश�ता, तदा�खता र भरयो�यता भएन 
भने ठूलो आिथ�क लगानी पन� प�रयोजनाह�मा 
कुन िव�ासमा लगानी गन� भ�ने सोच �व��कह�मा 
उ�प�न ह�न जा�छ । अिव�ासको ि�थितमा िवकास 
काय� अिघ बढ्न स�दैन । वैध अपे�ाको िस�ा�तलाई 
लामो समयदिेख बेलायती  र भारतीय अदालतह�ले  
अङ्िगकार गरी आएका पिन छन् । यसलाई हामीले 
�वीकार नगन�पन� कुनै कारण छैन । िवकाससगँ 
स�बि�धत िवषय र िवकास कानूनका स�दभ�मा वैध 
अपे�ाको िस�ा�तलाई अ� ग�भीरतापूव�क िलनपुन� 
ह��छ िकनभने यसको स�मानले सरकारको काय�मा 
भरयो�यताको अिभविृ� गन� ।

��ततु िनवेदनमा जसरी नवीकरणस�ब�धमा 
वष�स�म िनण�य नगरी रािखयो र िमित २०६९।१०।८ 
मा िनण�य गदा�समेत २०६८।९।२२ स�मका लािग 
भनी नवीकरण ग�रयो, यो अ�य�त रह�यपूण� 
देिखयो । यसो गनु�को औिच�य पिु� भएको पाइएन । 
सव��ण अनमुितप�को अविध ५ वष�भ�दा बढी ह�दँनै 
भ�ने िव�त्ु ऐन, २०४९ को दफा ५ को �यव�थाको 
�ान िवप�ीह�लाई िथएन भनी अदालतले अनमुान 
गन� िम�ने ि�थित यहा ँदिेखदैँन । केही िदनमा नै िनण�य 
ह�न स�ने िवषयको फाइल १५ मिहनास�म अिनण�यको 
अव�थामा रा�ने, अिन समयमा काम स�प�न गन� 
नसकेको दोष चािह ँ िनवेदकलाई लगाउने, य�तो 
�वे�छाचा�रता �वीकारयो�य ह�दैँन । �याय िन�पणका 
�ममा य�तो िवषयलाई अदालतले अनदेखा गन� पिन 
िम�दैन । िनवेदकले िव�तु् उ�पादन अनमुितको लािग 
िदएको िनवेदनमा िमित २०७०।२।१७ मा िनण�य गरी 
सोही िनण�यका आधारमा िमित २०७०।२।२६ मा 
िनवेदकलाई जनु प�ाचार ग�रयो यी सबै काय�ह� िव�तु् 
उ�पादन सव��ण अनमुितप�को �याद थप स�ब�धमा 
िवप�ीह�बाट िनवेदकलाई प�ातदश� असर प�ुने 
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गरी िमित २०६९।१०।८ मा ग�रएको �वे�छाचारी 
िनण�यको �ङ्ृखलाकै अक� िनण�य रहेछ भनी मा�न ु
पन� दिेखयो । सोही कारणबाट २०७०।२।१७ को उ� 
िनण�यसमेत �िुटपूण� देिखन आउने ।

��ततु िनवेदनको स�दभ�मा �प�सगँ 
देिखएको कुरा के हो भने सव��णको अनमुित �ा� 
भएपिछ िनवेदकले प�रयोजना िवकासको आिथ�क, 
सामािजक �ािविधक प�मा केही लगानी गरकेो र 
केही �ितवेदनह� तयार गरकेो छ । यी काय�ह� पया�� 
छन् वा छैनन्, ितनको गणु�तर के क�तो छ भ�ने 
कुरामा अदालतबाट िन�पण गन� सिकने अव�था 
छैन । �रट �े�बाट सो काय�ह�को आिधका�रकता 
वा उपय�ुताबार े टुङ्गो ला�न स�ने कुरा पिन 
ह�दँनै । काम नगन� वा कानूनले तोकेको मापद�डभ�दा 
कम गणु�तरको काम गन� �व��कलाई पिन िव�तु् 
उ�पादनको अनमुितप� �दान ग�रनपुछ�  भ�ने 
अदालतको मा�यता कदािप रहदँनै । यो काय�का�रणी 
िनकायकै �विववेक�य अिधकार �े�िभ�को िवषय 
हो । तर, सव��णको लािग अनमुित�ा� �व��कले 
अनमुितप� नवीकरणको लािग द�तरुसमेत बझुाई 
अनरुोध गरकेोमा क�रब १५ मिहनास�म सो िनवेदनमा 
िनण�य नगरी यसै रािखएबाट अिधकारको �योग 
सदिनयतपूव�क भएको पाइएन । सव��णको लािग 
तोिकएको अिधकतम ५ वष�को अविधिभ� िव�तु् 
उ�पादनको अनमुितप�को लािग िदएको िनवेदन र� 
ग�रएबाट िनवेदक यस अदालतमा �वेश गरकेो दिेखन 
आयो । तसथ� कानून, �याय, सम�याय र वैध अपे�ाको 
िस�ा�तसमेतको आधारमा यो िवषयको टुङ्गो ला�न ु
पन� ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
िवप�ी ऊजा� म��ालयका सिचव �तरबाट िव�तु् 
उ�पादनको अनमुितप� र� गन� भनी िमित 
२०७०।२।१७ मा गरकेो िनण�य र िव�तु् सव��णको 
अनमुितप� नवीकरणस�ब�धमा िमित २०६९।१०।८ 
मा भएको िनण�यसमेत उ��ेषणको आदशेले बदर 

ह��छ । अब, िव�तु् सव��णको अनमुितप�को �याद थप 
र िव�तु् उ�पादन अनमुितप� �दान गनु�पन� वा नपन� 
स�दभ�मा हालस�म िनवेदकले स�प�न गरकेा काय�को 
प�र�े�यमा कानून र त�यको व�तिुन� मू�याङ्कन 
गरी यो आदशे �ा� भएको िमितले २ (दईु) मिहनािभ� 
आव�यक िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०८३९, उ��ेषण / 
परमादेश, िबमलादेवी दाहाल लइुटेलसमेत िव. समाज 
क�याण प�रषद्, के��ीय काया�लय, लैनचौरसमेत

िनवेदकह�लाई िनयिु� िददँा �थायी 
िनयिु� िदइएको देिख�छ । कुनै पिन नाग�रकको 
रोजगारीको समाि� कानूनको दायरािभ� रही र 
कानूनले िनधा�रण गरकेो वा कम�चारीको सेवा सत�मा 
तोिकएको पूवा�व�थाको आधारमा मा� गन� िम�ने 
ह��छ । कुनै पिन कम�चारीको सेवा िनजले इमा�दारीपूव�क 
वैधािनक�पमा एवम् सेवास�ब�धी सत� मतुािबक काम 
गद� आएको अव�थामा मनोगत वा पूवा��हय�ु तवरबाट 
अ�यथा गन� छुट िदने हो भने रोजगारीस�ब�धी हकमा 
�ितकूल असर पन� जाने ह��छ । िनवेदकह� समाज 
क�याण प�रषद ्कम�चारी सेवा सत� िनयमावली, २०५० 
मा तोकेबमोिजम सेवा सिुवधा तथा िबदालगायतका 
सेवा सत� पालन गनु�पन� हैिसयतमा रहेका छन् र 
समाज क�याण प�रषद ्मातहत रहेको कोषमा काय�रत 
कम�चारीह�लाई करार वा अ�थायी �कृितको वा पूव� 
िनधा��रत अविधस�म बहाल रहने पदमा काय�रत रहेको 
अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा प�रषद् का कम�चारी 
सरह �यवहार गनु�  वा�छनीय दिेख�छ । कोषको 
आ�नै छु�ै िविनयम रहेको र �य�तो िविनयमको 
सेवा सत� �वीकार गरी कुनै कम�चारीले िनयिु� िलई 
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काय�रत रहेको भए �य�तो कम�चारीका हकमा �य�तो 
िविनयम लागू ह�ने ह��छ, तर छु�ै सेवा सत� नतोिकएको 
अव�थामा �य�ता कम�चारीलाई प�रषद् को सेवा सत� 
लागू ह�ने स�ब�धमा िववाद देिखदँनै । िनवेदकह� 
२०५४ र सोभ�दा अिघदेिख अनवरत काय�रत रहेको 
देिख�छ । जहासँ�म िलिखत जवाफमा कोषलाई 
छु�ै संगिठत स�ंथाको �पमा ��ततु गन� खोिजएको 
िवषय छ, ऐन शङ्का �थापना भएको समाज क�याण 
प�रषद ्कै कम�चारी सेवा सत� िनयमावली, २०५० 
बमोिजम नै िनवेदकह�ले तलब भ�ा सिुवधा र 
िबदालगायतका सेवा सत�ह�को �यव�था भई 
सोहीबमोिजम ह�दँै आएको अव�थामा हाल आएर उ� 
सेवा सत� लागू ह�दँैन भ�न निम�ने ।

कुनै पिन िनकायले आफूले �थायी िनयिु� 
िदएका कम�चारीह�लाई यथोिचत एवम् आ�नो कामको 
�कृितअन�ुपको पदमा काममा लगाउन ुवैध अपे�ाको 
िवषय पिन हो भने कम�चारीले पिन आ�ना द�ता, 
�मता र अनभुवको पूण� सदपुयोग गरी आफू काय�रत 
रहेको िनकाय�ित पूण� बफादार रही इमा�दारीपूव�क 
काम गनु�पन� ह��छ । ��ततु िनवेदकह�का हकमा 
िवप�ी समाज क�याण प�रषद ्बाट िनजह�को 
काय��मता वा आचरणस�ब�धी कुनै िववाद उठाइएको 
देिखदँैन । प�रषद ्मा कितपय दरब�दी �र� रहेको र 
पदपूित�का लािग पदपूित�  सिमितसमेत गठन भएको भ�ने 
िनवेदकको दाबीलाई िलिखत जवाफमा �ितवाद गरकेो 
पिन देिखदँैन । यसरी एकाितर आ�नो काया�लयिभ� 
दरब�दीह� �र� भई पदपूित�को कारवाही स�ु भएको 
र अक�तफ�  �थायी िनयिु� पाई काय�रत रहेको र 
समाज क�याण प�रषद ्को िनयम िविनयमबमोिजम 
कुनै कैिफयत नजिनएका कम�चारीह�लाई कोषको 
कम�चारीको लािग आव�यक बजेटको �यव�था नभएको 
भनी अवकाश िदने काय�लाई �यायोिचत भ�न िम�ने 
देिखदँैन । अतः िनवेदकह�लाई सामूिहक अवकास 
िदने भिनएको िमित २०७१।१२।२७ को िनण�य र 
त�स�ब�धी अ�य काम कारवाही प�ह� उ��ेषणको 
आदेशबाट बदर ग�रएको छ । अब िनवेदकह�लाई 

पूव�वत् सेवामा बहाल गनु�  भनी परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०८६७, 
�ितषेध, अिधव�ा मकुु�द अिधकारी िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत

िवशेष इजलासबाट अप�रप�व दाबीका 
आधारमा अदालतले आ�नो खास �ि�कोण बनाई 
अित सू�मसंवेदी भई ह�त�ेप गरी कानून बदर गनु�  
सिंवधानस�मत ह�दँैन भनी ठहर ग�रसकेपिछ सोही 
िवषयमा पनुः ठहर ग�ररहन ु पन� देिखदँैन । शङ्का 
स�ंथािपत िनकायले शङ्का आ�नो काय� गद�छ भनी 
अनमुान गनु�पन� ह��छ । अनगुमन काय� �भावकारी�पमा 
भएन भ�ने कुनै त�यपरक िजिकर िनवेदनमा उ�लेख 
ह�न सकेको पिन पाइएन । साव�जिनक हक र सरोकारको 
िनवेदन िदने प�ले हर अव�थामा अदालतलाई 
सहयोग गन� त�पर रहनपुछ�  । एक पटक �रट हा�ने, 
कुनैपिन अनसु�धान नगन�, पैरवीमा स�म नरही िमित 
२०७१।३।१ देिख ता�रख छाडेर िहड्ँने, य�तो कुरा 
�वीकार यो�य नह�ने । 

िनवेदकले उठाएको राि��य सत�कता 
के��को िनयमावली, २०६५ संिवधानस�मत नरहेको 
भ�ने िजिकर िवशेष इजलासबाट अ�वीकार गरपेिछ 
िनवेदकले धारा १०७(२) अ�तग�त उठाएको िजिकर 
िन�पण ह�नपूुव� ता�रखसमेत छाडेको देिखयो । 
िनवेदकले जनु कुराको अ�त�रम संिवधानको धारा 
१०७(२) अ�तग�त िन�पण ह�नपुन� भ�ने िजिकर 
िलएको छ सो कुरालाई पिन ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ र सोअ�तग�त बनेको राि��य सतक� ता के�� 
(काय� स�चालन) िनयमावली, २०६५ को प�र�े�यमा 
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हेनु�पन� र कानून�ारा सिु�पएको िज�मेवारी के��ले पूरा 
गरकेो छैन भ�ने कुरा �थािपत ह�न सकेको पाइएन । �रट 
िनवेदनमा उठाइएका मूल िवषयमा िवशेष इजलासबाट 
िन�पण भइसकेको पाइदँा मागबमोिजम परमादेशको 
आदेश जारी गन�पन� अव�था देिखएन । ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०५२६, 
उ��ेषण / परमादेश, रनबहादरु रोका िव. पि�म �े�ीय 
�हरी काया�लय, पोखरासमेत

िनवेदकले अका�को �ेस हाउसमा पसी 
पसलेको म�जरुी िबना िब��मा राखेको कुखरुा िलदँ ै
गरकेो अव�थामा �ेस हाउसका कामदारले देखेपिछ 
हात हालाहालको ि�थित उ�प�न भएको र सो घटनालाई 
िनय��णमा िलन खो�ने आ�नै कमा�डरमािथ हातपात 
गरकेो िवषयमा अि�तयार �ा� अिधकारीले सोधेको 
�प�ीकरणमा िच�ब�ुदो �प�ीकरण िनवेदकले पेस 
गन� नसकेकोले पनुः दो�ो पटक �प�ीकरण सोधेको 
देिख�छ । यसरी िनवेदकले गरकेो कसरु र िनजलाई 
ह�न स�ने सजायस�ब�धी कानूनी �यव�थाको उ�लेख 
गरी �प�ीकरण सोधेको देिखएकोले सफाइको उिचत 
मौका िदएको नै दिेखन आउने ।

िनवेदक �हरी सेवामा काय�रत रहेको र वारदात 
ह�दँाको िदन आफू काय�रत रहेको त�यमा कुनै िववाद 
देिखदँैन । �हरी सेवा मा� होइन जनुसकैु साव�जिनक 
संगठनमा अनशुासनको अित नै मह�व रह�छ । अझ 
�हरी संगठन त जनताको िजउधनको र�ाथ� अहोरा� 
खट्नपुन� संगठनमा जनुसकैु बेला पिन कत��यमा तयार 
रहनपुन� र संगठनको िनयम अनशुासनलाई कडाइका 
साथ पालना गनु�पद�छ । य�ता सरु�ासगँ स�ब� 
िनकाय Chain of Command अ�तग�त स�चािलत 
ह��छन् र ह�नपुन� । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट अित 
नै अनशुासनमा च�नपुन� �हरी संगठनमा यी िनवेदक 
िहरा �ेस हाउसमा पसी कोही कसैलाई नसोधी �हरीको 
पोसाक (च�ुता) मा �ेस हाउसबाट एउटा कुखरुा िझक� 
लकुाई िहड्ँने �ममा �ेस हाउसधनीले सो�दा िनज 
�हरी जवानले हातपात गरकेो देिखएकोले िनवेदकलाई 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(ग),(ङ),(च) 
र (ज) को कसरुमा सोही िनयमावलीको िनयम ८४ (छ) 
बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य 
नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी िज�ला �हरी 
काया�लय, का�क�बाट िमित २०७०।३।२७ मा भएको 
िवभागीय िनण�य सदर ह�ने ठहर ्याई पि�म �े�ीय �हरी 
काया�लय, पोखराका �हरी नायब महािनरी�कबाट 
िमित २०७०।९।९ मा भएको िनण�यमा कुनै �िुट 
नदिेखई कानूनस�मत नै देिखएकाले िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी गरी बदर गनु�पन� 
अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०८२१, 
उ��ेषण, अजु�नकुमार अया�ल िव. नेपाल सरकारसमेत

��येक आिथ�क वष�मा सरकारका नीित तथा 
काय��म �याउने र सोको काया��वयन गन� िज�मेवारी 
काय�पािलकाको हो । सरकारले �याउने नीित 
तथा काय��म र �यसको काया��वयन गन� िवषयमा 
अदालतले ह�त�ेप गनु�लाई शि� पथृक�करणको 
िस�ा�तसमेतका आधारमा वा�छनीय ह�ने दिेखदँैन । 
िनवेदकले केबल स�चारका मा�यमबाट रकम विृ� गन� 
लागेको कुरा आफूले थाहा पाएको भ�ने िजिकर िलई 
आशङ्का मा� �य� गरी �रट दायर गरकेो देिखने ।
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सरकारले सभासदह�लाई िनवा�चन �े� 
िवकास काय��मको शीष�कमा िविनयोजन गन� रकम 
सरकारको िवकास िनमा�णस�ब�धी एउटा नीितगत 
काय��मको �पमा रहेको दिेख�छ । उ� काय��मको 
लािग सभासदलाई उपल�ध गराउने रकमलाई 
सभासदको पा�र�िमक तथा सिुवधाको �पमा 
िलन िम�ने ह�दँनै । पा�र�िमक तथा सिुवधास�ब�धी 
िवषयलाई पदािधकारीको विृ� िवकाससगँ स�बि�धत 
िवषयको �पमा िलन िम�ने नह�दँा िनवा�चन �े� िवकास 
काय��म �यव�थापनको लािग �शासिनक खच� 
िनय��ण गन� उ�े�यले पाचँ �ितशतस�म �शासिनक 
काय�मा खच� गन� पाउने गरी िनवा�चन �े� िवकास 
काय��म (स�चालन काय�िविध) िनयमावली, २०५८ 
को िनयम ८(१) ले मापद�डस�म तोिकिदएको दिेखदँा 
सो िनयमावलीको �यव�था सभासदह�को पा�र�िमक 
तथा सिुवधास�ब�धी ऐन, २०५२ सगँ बािझएको भनी 
अथ� गन� िम�ने अव�था रहेको छैन । �रट िनवेदक 
िव�ान्  कानून �यवसायी भएको र साव�जिनक 
सरोकारको म�ुाअ�तग�त ��ततु म�ुा दायर गर ेतापिन 
िनवेदकले ता�रख गजुारी म�ुाको सनुवुाइ ह�दँा बहसमा 
समेत उपि�थत नभई िनवेदन िजिकरलाई पिु� गन� 
�य�नसमेत गरकेो देिखएन । आ.व.२०७०/०७१ 
को बजेटमा िविनयोिजत भई िविनयोजन भएको 
रकम खच�समेत भइसकेको र हाल संिवधान सभाले 
संिवधान िनमा�ण गरी संिवधान सभाको िवघटनसमेत 
भइसकेको अव�था रहेकोले िनवेदकले उ�लेख 
गरकेो अव�थासमेत िव�मान नभई �रट िनवेदनको 
औिच�य नै समा� भइसकेको र िनवा�चन �े� िवकास 
काय��मको लािग बजेट िविनयोजन गन� िवषय 
काय�पािलका र �यव�थािपकाको �े�ािधकारिभ� 
पन� िवषय भएकोले ��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएको 
िववाद �याियक िन�पणको िवषय ब�न नस�ने ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

सरकारको नीित तथा काय��मबमोिजम 
आउने िविनयोजन िवधेयक�ारा सांसदह�ले िनवा�चन 
�े� िवकास काय��ममा खच� गन� पाउने रकम विृ� 

गद� जाने र सो रकमको ५(पाचँ) �ितशत रकम 
�शासिनक काय�मा खच� गन� अनमुित पिन सगँसगैँ 
�दान गद� ल�यो भने िवकास िनमा�णमा खच� ह�नपुन� 
साव�भौम नेपाली जनताले ितरकेो राज�वको ठूलो 
िह�सा �शासिनक काय�को लािग अन�ुपादक �े�मा 
खच� भई जनअस�तिु�को मा�ा चिुलई संिवधानवाद 
कमजोर ह�नेतफ�  पिन नजरअ�दाज गन� िम�दनै । तसथ� 
�शासिनक खच�लाई �यायोिचत तवरले �यव�थापन 
गन�को लािग िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक 
आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०४७३, 
उ��ेषण, अमरबहादरु शाहसमेत िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत

िनजामती सेवाको �मखु िवशेषता भनेको 
नै यो�यता �णाली (Merit System) हो । यो�यता 
�णालीको संर�कको भूिमका लोक सेवा आयोगले 
आ�नो �थापना कालदेिख नै िनवा�ह गद� आएको 
पाइ�छ । नेपालको कम�चारी �शासनमा पिन त�कालीन 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२६(१) मा उि�लिखत लोक सेवा आयोगको काम, 
कत��यस�ब�धी �यव�था हेदा� , िनजामती सेवाको पदमा 
उपय�ु उ�मेद ्वार छनौट गन� परी�ा स�चालन गनु�  
लोक सेवा आयोगको कत��य ह�ने भनी उ�लेख भएको 
छ । जनु �यव�थालाई वत�मान नेपालको संिवधानको 
धारा २४३(१) ले समेत यथावत् �पमा �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा 
२५ को कानूनी �यव�था हेदा�, िनजामती सेवाको �र� 
पदपूित�को लािग उपय�ु उ�मेद ्वार छनौट गन� िलने 
परी�ाको त�रका आयोगले तोकेबमोिजम ह�ने भनी 
उ�लेख भएको पाइ�छ । �यसैगरी ऐ.ऐनको दफा २४ 
को उ�मेद ्वार छनौट गन� त�रकास�ब�धी �यव�था 
हेदा� , आयोगले िलिखत परी�ा, �योगा�मक परी�ा, 
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अ�तवा�ता� र आयोगले समय समयमा तोकेका अ�य 
त�रकाह� अपनाउन स�ने भ�ने उ�लेख भएकोले 
िनजामती सेवाको पदमा यो�य, द� तथा उपय�ु 
उ�मेद ्वार छनौट गरी िसफा�रस गन�स�ब�धमा लोक 
सेवा आयोगको �वाय�ता रहेको दिेखदँा लोक 
सेवा आयोग परी�ा �णाली अवल�बन गन� िवषयमा 
अिधकारस�प�न �वत�� संवैधािनक िनकाय रहेको 
पिु� ह�ने ।

समावेशीकरण कानूनको शासन (Rule 
of Law) तथा लोकत��को �व��न गन� आधारभूत 
िस�ा�त रहेको िवषयमा दईुमत ह�न स�दैन । आिथ�क, 
सामािजक वि�चतीकरणमा रहेको िलङ्ग, जाित, वग� 
समदुायलाई शासन स�चालनको मूल �वाहमा �याई 
रा�य �यव�था�ित सबैको अपन�व (Ownership) 
अिभविृ� गन� िदशामा समावेशीकरणको नीित रा�यले 
अवल�बन गनु�परकेो त�यलाई नकान� सिकँदैन । 
रा�यले अवल�बन गरकेो समावेशी िस�ा�तअ�तग�तको 
सकारा�मक िवभेदको नीितले असमान अव�थामा 
रहेको वग�लाई समताको �यवहार�ारा रा�य संरचनामा 
�ितिनिध�वको सिुनि�तता िदलाउने हो । यसै 
सै�ाि�तक प�ृभूिममा त�कालीन नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ ले पिन मौिलक हक तथा रा�यका 
नीितअ�तग�त सकारा�मक िवभेदको नीितलाई 
आ�मसात गरकेोले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ७ को पदपूित�स�ब�धी �यव�थाअ�तग�त आिथ�क 
तथा सामािजक�पमा िपछिडएका वग�को लािग 
आर�णको �यव�था भएको देिख�छ । यसै स�दभ�मा 
हाल अि�त�वमा रहेको नेपालको संिवधानले पिन 
सकारा�मक िवभेदको नीितलाई अङ्गीकार गरकेो 
अव�था रहेको ।

लोक सेवा आयोगले परी�ा �णाली बढी 
िव�सनीय र मया�िदत बनाउनको लािग उपय�ु िविध 
�योग गन� स�ने नै देिख�छ । लोक सेवा आयोग�ारा 
उ�मेद ्वारह�को �मता परी�णको लािग परी�ा 
िलनअुगािड नै दरखा�त आ�ान गदा�कै बखत खलुा 
तथा समावेशी समूहको लािग पद स�ंया िनधा�रण ह�ने 

र उ� पद सं�याको लािग यो�यता पगेुका उ�मेद् वारले 
मा� दरखा�त पेस गरी आयोगले तोकेको ढाचँामा 
उ�मेद ्वारको �मता परी�ण भई उपय�ु उ�मेद ्वारलाई 
िनयिु�को लािग नेपाल सरकारसम� िसफा�रस गन� 
�य�था रहेको पाइ�छ । एउटै आिथ�क वष�को एकै 
समयमा �कािशत िव�ापनबमोिजम अलगअलग िमित 
र समयमा अलगअलग ��प�बाट उ�मेद ्वारको �मता 
परी�ण गरी िसफा�रस गदा� परी�ाबाट सफल भएका 
उ�मेद ्वारह�को यो�यता�म तथा �ये�ता िनधा�रण 
गन� िवषय िववािदत ब�न गई यसै अदालतबाट िनवेदक 
रोशन खनाल िव�� लोक सेवा आयोगसमेत भएको 
(२०६७ सालको �रट नं.११२७, नेकाप २०६८) 
म�ुामा यस अदालतबाट िवप�ी लोक सेवा आयोगलाई 
यो�यता�म तथा �ये�ता िनधा�रणको लािग िव�ापन 
न�बरलाई आधार नबनाई िलिखत परी�ा, �योगा�मक 
परी�ा तथा अ�तरवाता� परी�ासमेतबाट �ा�ाङ्कलाई 
आधार बनाउन आदेश भएको देिख�छ । सोही 
स�दभ�मा खलुा र समावेशी समूहको एकै समयमा एउटै 
��प�बाट यो�यता परी�ण ग�रदँा खलुातफ�  िसफा�रस 
ह�न नसकेका समावेशी समूहमा पन� उ�मेद ्वारह� 
मा� समावेशीतफ�  छुट्याइएका पदह�मा िसफा�रस 
ह�न स�ने भएकोले लोक सेवा आयोगबाट संय�ु 
तथा एक�कृत परी�ा �णाली अवल�बन ह�दँा 
िनवेदकलगायतका समावेशी समूहमा पन� अ�य कुनै 
पिन उ�मेद ्वारलाई रो�न खोिजएको अथ� गन� निम�ने 
ह�दँा लोक सेवा आयोगबाट लागू भएको संय�ु तथा 
एक�कृत परी�ा �णालीले िनवेदकह�को िहतमा 
�ितकूल असर पन� गएको मा�न सिकने अव�था 
नदिेखने ।

सकारा�मक िवभेदको नीित समानह�का 
बीच समान र असमान अव�थामा रहेकाह�बीच 
असमान �यवहार गन� सम�यायमा आधा�रत 
मा�यता हो । जनुसकैु अव�थामा रहेकाह�बीच 
औपचा�रक समानताको �यव�थाले सारभूत समानता 
(Substantive Equality) हािसल नह�ने भई आिथ�क, 
सामािजक �ि�ले िपछिडएको वग�को िहत अिभविृ�का 
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लािग रा�य �यव�था स�चालनमा आएको नीित भए 
तापिन यसको उ�े�य यो�यता �णालीलाई परा�त 
गन� होइन भ�ने सवंेदनशील प�लाई िनवेदकह�ले 
समेत नजरअ�दाज गन� िम�ने ह�दँैन । सकारा�मक 
िवभेद समानताको िस�ा�तको मह�वपूण� प� भए पिन 
यो िनरपे��पमा लागू ह�न स�दैन । समावेिशतालाई 
अवल�बन गरकेा िव�का कुनै पिन मलुकुले परी�ा 
�णालीलाई इ�कार गरकेो ��ा�त पाइदँैन । िनजामती 
सेवामा �वेश गन� �यि� जनुसकैु वग� र समावेशी 
समूहको �ितिनिध�व गन� भए तापिन उसमा पिन 
�यनुतम यो�यता, द�ता र �मता ह�न आव�यक ह��छ । 
लोक सेवा आयोगले उ�मेद ्वारको यो�यता तथा �मता 
परी�णको लािग तय गरकेो आधार पार गरी समावेशी 
समूहिभ�का यो�य र द� जनशि� रा�यले �ा� गन� 
सकेको ख�डमा नै समावेशी समूहिभ�का �मतावान् 
�ितभाह�लाई �याय ह�न प�ुने ।

िनवेकदह�को �रट िनवेदन हेदा� िनवेदक तथा 
िनवेदकज�ता समावेशी समूहमा पन� उ�मेद ्वारह�ले 
लोक सेवा आयोगबाट िलइने राजप�ांिकत ततृीय 
�ेणीको लािग स�चािलत �थम चरणको परी�ा नै 
िदन ुनपन� कानूनी �यव�था ह�नको लािग दाबी िलएको 
देिखयो । जबिक उ� �थम चरणको परी�ामा 
उ�मेद ्वारह�ले केबल तोिकएको उ�ीणा�ङ्क ४० 
�ितशतस�म अङ्क �ा� गरमेा �य�ता उ�मेद ्वारह� 
दो�ो चरणको परी�ाको लािग यो�य ह�ने देिख�छ । 
समावेशी समूहको लािग लोक सेवा आयोगले छुट्याएका 
पदह�मा ितनै �थम चरणको परी�ामा उ�ीणा�ङ्क 
�ा� गरकेा समावेशी समूहका उ�मेद ्वारह�ले मा� 
�ित�पधा� गन� पाउने कुरा म�ुय िवषय हो । �थम 
चरणको परी�ामा उ�ीणा�ङ्कस�म �ा� गन� नस�ने 
उ�मेद ्वारह�लाई दो�ो चरणको परी�ामा समावेश 
नगराउने गरी लोक सेवा आयोगले तय गरकेो नीितलाई 
सकारा�मक िवभेदको नीितिवपरीत भएको नमानी 
यसलाई यो�यता �णालीको कदर गरी समावेशी 
समूहका �मतावान् �ितभालाई �याय गरकेो स�झन ु
उिचत ह�ने देिख�छ । यस अव�थामा लोक सेवा 

आयोगले हाल लागू गरकेो �थम चरणको परी�ामा सबै 
वग�ले समावेश भई उ�ीण� भएमा मा� दो�ो चरणमा 
खलुा तथा समावेशी समूहका लािग छुट्याएको पदमा 
�ित�पधा� गन� पाउने �यव�थाले समावेशीताको 
िस�ा�तलाई कमजोर बनाएको अथ� गन� नसिकने र 
�थम चरणको परी�ामा सामेल ह�न ुनपन� �यव�थाले 
�रट िनवेदकको हक संर�ण ह�ने तथा �थम चरणको 
परी�ामा िनवेदकह�लगायतका समावेशी समूहका 
उ�मेद ्वार संल�न ह�नपुन� �यव�थाले िनवेदकह�को 
हक हनन ह�ने भ�ने कुरा तक� सङ्गत नदेिखने ।

अब चौथो �� �रट िनवेदन माग दाबीबमोिजम 
�रट जारी ह�ने हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा हेदा�, 
�थमतः िनवेदकह�ले माग दाबी नै ��ट िलन 
सकेको देिखदँैन । िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेा 
िव�ापनअ�तग�तको परी�ा स�प�न भई परी�ाको 
नितजा आई उ�ीण� भएका उ�मेद ्वारह�ले िनयिु� 
प�समेत पाइसकेको प�र�े�यमा ��ततु �रट िनवेदनको 
कुनै औिच�यता देिखएन । �यसमािथ क�तो परी�ा 
िलने, कसरी िलने, कुन त�रका अवल�बन गन�, कित 
अङ्कभार रा�ने भ�नेज�ता िवषयह� लोक सेवा 
आयोगले समयसापे� िनधा�रण गन� िवषय भएकोले 
सोही कुरालाई म�यनजर गररे लोक सेवा आयोग 
ऐन, २०६६ को दफा ३८(१) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा समेत �यव�था भएको देिखने ।

अतः लोक सेवा आयोगबाट लागू ग�रएको 
सयं�ु तथा एक�कृत परी�ा �णालीबमोिजम िव�ापन 
भई िनजामती सेवाको लािग उपय�ु उ�मेद ्वार 
छनौट गन� स�चालन भएका परी�ालगायतका काम 
कारवाहीमा कुनै पिन कानूनी �िुट भएको नदेिखदँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

 § ०७१-WO-०४५६, उ��ेषण, अिधव�ा 
अजयबहादरु शाहसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार आदशे भएको छ ।


