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काशनकाशन,,  स चार तथा स पादनस चार तथा स पादन  सिमितसिमित  
  

माननीय यायाधीशमाननीय यायाधीश  ी ी बैबै नाथ उपा यायनाथ उपा याय,,  सव च अदालतसव च अदालत        --  अ यअ य   
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशीमाननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी,,  सव च अदालतसव च अदालत          --  सद यसद य  
नायव महा यायािधव ा ी नायव महा यायािधव ा ी राजेराजे  सुवेदी सुवेदी,,  ितिनिधितिनिध,,  महा यायािधव ाको कायालयमहा यायािधव ाको कायालय    --  सद यसद य  
व र  व र  अिधव ा अिधव ा ी ी नरह र आचायनरह र आचाय,,  अ यअ य ,,  सव च अदालत बार एसव च अदालत बार एसोसोिसएिसएससनन    --  सद यसद य  
सहसहरिज ाररिज ार  ी ी नहकुल सवुेदीनहकुल सवुेदी, सव च अदालत, सव च अदालत                --  सद य सिचवसद य सिचव  

  
  

स पादकस पादक  : : ी ी गजे बहादरु िसंहगजे बहादरु िसंह  
  

काशनकाशन,,  स चार तथा स चार तथा स पादन शाखामा कायरस पादन शाखामा कायरत् त्   
कमचारीहकमचारीह   

शाखा अिधकृत ी राजन बा तोलाशाखा अिधकृत ी राजन बा तोला  
शाखा अिधकृत ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत ी िमनबहादरु कँुवर  
ना.स.ु ी ल मण िव.क.ना.स.ु ी ल मण िव.क.  
ना.स.ु ी रमादेवी यौपानेना.स.ु ी रमादेवी यौपाने  
ना.स.ु ी िवनोदना.स.ु ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
िस.कं. ी वु सापकोटािस.कं. ी वु सापकोटा  
क युटर अपरेटर ी अजनु सवेुदीक युटर अपरेटर ी अजनु सवेुदी  
काकायालय सहयोगी ी कृ णबहादरु ेयालय सहयोगी ी कृ णबहादरु े   
कायालय सहयोगी ी ेमलाल महजनकायालय सहयोगी ी ेमलाल महजन    

  
भाषािवद ्: भाषािवद ्: उपउप ा.ा.  ी ी रामच  फुयालरामच  फुयाल  
  
िबिब  शाखामा कायर शाखामा कायरत् त्   कमचारीकमचारी  

िड. ी नरबहादरु ख ीिड. ी नरबहादरु ख ी  

मु ण शाखामा कायरत कमचारीहमु ण शाखामा कायरत कमचारीह     
सपुरभाइजर ी सपुरभाइजर ी का छा ेका छा े   
मु ण अिधकृत मु ण अिधकृत ीी आन द आन द काशकाश  नेपालनेपाल  
िसिनयर बकुबाइ डर ी तेजराम महजनिसिनयर बकुबाइ डर ी तेजराम महजन  
िसिनयर हे पर ी तलुसीनारायण महजनिसिनयर हे पर ी तलुसीनारायण महजन  
िसिनयर ेस यान ी नरे मिुन ब ाचायिसिनयर ेस यान ी नरे मिुन ब ाचाय  
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेलिसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल  
िसिनयर मकेािन स ी िनमल बयलकोटीिसिनयर मकेािन स ी िनमल बयलकोटी  
बकुबाइ डर ी यमनारायण भडेलबकुबाइ डर ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ डर ी मीरा वा लेबकुबाइ डर ी मीरा वा ले  
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछानेक पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने  

ेस यान ी केशवबहादरु िसटौलाेस यान ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ डर ी अ युत साद सवेुदीबकुबाइ डर ी अ युत साद सवेुदी  
कायालय सहयोगी ीकायालय सहयोगी ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  
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नेपाल कानून पि कामा  

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म  

कािशत  

िनणयह को सारसङ् ह  
िवषयगत आधारमा  

  वग कृत  
एघार ख ड पु तकह  िब मा छन् । 

 
मू य .५,५००।- 

 
पाइने ठाउँ 

 नेपाल कानून पि का िब  क , सव च अदालत 

 यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल 

 सव च अदालत बार एसोिसएसन, नेबाए भवन 

यस पि काको इजलाससमतेमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः 

 सअ बुलेिटन २०७...  ... ....   १ वा २, पृ  .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७३, जेठ – २, पृ  १ 
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सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह  एवम् अ य याियक 
िनकायह का कामकारवाहीसगँ सेवा ाहीह को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव च अदालत, धान यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स पक गन सिकने छ । 
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तफबाट हरी महािनरी क िव. 
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सयुं  इजलास १०-१९ 

6.  
उ ेषण / 

परमादशे 
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तु लाह िव. नेपाल सरकार 

10.  
जबरज ती 

करणी 

हितराम पनुमगर िव. नेपाल 

सरकार 

11.  उ ेषण 

भवुन साद जोशीसमेत िव. 

वा य तथा जनसङ् या 

म ालयसमेत 

12.  उ ेषण 

क रिसंह भलुसमेत िव. लोक सेवा 
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अिहरसमेत 
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नेपाल सरकार 

31.  
कत य 

यान 

धनबहादरु चौहान िव. नेपाल 

सरकार 

32.  
कत य 

यान 

नेपाल सरकार िव. संगीता भ ने 
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37.  
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जबरज ती 

करणी 

भ बहादरु खितवडा िव. नेपाल 
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बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

सीता भ ने सरीता िथङ्ग िव. 
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40.  

करार 

यथावत 
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बौकु मलाह िव. ी जनता शंकर 
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राजगढ नघ समेत 
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डा. बस तकुमार ता ाकार िव. 

लोक सेवा आयोग के ीय 

कायालयसमेत 

43.  

बैना रकम र 

सो  

बराबरको 

रकम िफता 

पाउ ँ

बस तकुमार िसलवाल िव. 

िकरण साद िघिमर े
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46.  
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51.  
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यान 

नेपाल सरकार िव. धनबहादरु 
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52.  
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यान 
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53.  
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अदालत गितिविध ५६-६० 
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पूण इजलास

१
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी बै नाथ 
उपा याय र मा. या. ी देवे  गोपाल े , ०६८-
NF-०००५, उ ेषण, हरी धान कायालय, 
न साल र ऐजनको कानून शाखाको तफबाट हरी 
महािनरी क िव. र जनच  े
 सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा 
२३ मा उ  ऐनको अनुसूची १ र २ मा लेिखएका 
मु ा सरकार वादी भई च ने कानूनी यव था भएको 
देिख छ । उ  अनसूुची १ मा उ लेख भए बमोिजमका 
मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धमा अि तम िनणय 
गन अिधकार महा यायािधव ा वा िनजबाट अिधकार 

यायोजन ग रएको सरकारी विकललाई हने यव था 
उ  ऐनको दफा १७(२) मा ग रएको देिख छ । यसरी 
मु ा च ने िनणय ग रएको अव थामा दफा १८(१) 
बमोिजम सरकारी विकलले अिभयोग प  दायर 
गनपुन देिख छ । य तै दफा २२(५) मा अनसूुची २ 
अ तगतको मु ाको हकमा समेत उ  दफा १७(२) को 
यव था लागू हने भ ने उ लेख भएको देिखदँा अनुसूची 

२ मा उि लिखत मु ासमेत सरकारी विकलको िनणय 
िबना च न स ने देिखदँैन । यसैगरी उ  ऐनको दफा 
३१ मा अनसूुची १ र २ मा लेिखएबाहेकका नेपाल 
सरकार वादी भई चलाइने अ य मु ाका स ब धमा 
यव था ग रएको देिख छ । उ  दफाको उपदफा 

(२) मा मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धमा िनणय 
गदा दफा १७(२) को यव था लागू हने भ ने उ लेख 
भएको देिखदँा अनसूुची १ र २ मा उ लेख भएकादेिख 
बाहेकका अ य सरकार वादी भई च ने मु ाह  
पिन सरकारी विकलको िनणयबाट मा  च न स ने 
देिख छ । यसका अित र  सरकारी मु ास ब धी 

ऐन, २०४९ को अनसूुची १ को मसङ् या ३६ र 
अनुसूची २ को मसङ् या १० मा ती अनसूुचीह मा 
उि लिखत मु ाह का अलावा नेपाल सरकारले समय 
समयमा नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी तोकेका 
अ  फौजदारी र देवानी मु ा नेपाल सरकार वादी भई 
च नस ने देिखने ।
 सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को 
अनुसूची १ र २ मा उि लिखत मु ा, दफा ३१ 
बमोिजम चिलत नेपाल कानूनमा नेपाल सरकार वादी 
हने भनी उ लेख भएको मु ा तथा उ  अनुसूची १ 
को मसङ् या ३६ र अनसूुची २ को मसङ् या 
१० मा उि लिखत मु ा मा  नेपाल सरकार वादी भई 
च ने हदँा सोदेिख बाहेकका अ य मु ा नेपाल सरकार 
वादी भई च न नस ने र यसरी सरकार वादी मु ा 
चलाउदँा पिन अिनवाय पमा सरकारी विकलबाट 
िनणय हनपुन अव था दिेखन आउने ।
 संवैधािनक र कानूनी यव थाको पृ भूिममा 

तुत मु ाको िवषयव तुका स ब धमा िवचार 
गदा, िवप ी रट िनवेदकउपर हरी ऐन, २०१२ 
को दफा ३४ को ख ड (ग),(घ) र (छ) बमोिजमको 
कसुरमा हरी धान कायालयको प ले ी ५ को 
सरकार वादी भनी हरी धान कायालय, कानून 
शाखाका हरी नायव उपरी क िभ मका त अयालले 
सरकारी विकलको िनणयिबना नै म यमा चल े ीय 

हरी िवशेष अदालतसम  अिभयोगप  दायर गरकेो 
देिख छ । िनजले के कुन कानूनले िदएको अिधकार 

योग गरी अिभयोगप  दायर गरकेो हो सो कुरा उ  
अिभयोगप मा उ लेख भएको देिखदँैन । हरी ऐन, 
२०१२ मा रट िनवेदकउपर लगाइएको दफा ३४ 
को अिभयोगस ब धी मु ा सरकार वादी भई च ने 
भ ने कुरा उ लेख भएको देिखदँैन । यसैगरी हरी 
ऐन, २०१२ अ तगतको कसरुस ब धी मु ालाई 
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ र 
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२ मा समेिटएको नदेिखनुका साथै हरी ऐन, २०१२ 
को दफा ३४ अ तगतको कसुरस ब धी मु ालाई 
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ को 

मसङ् या ३६ र अनसूुची २ को मसङ् या १० 
बमोिजम नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना 

कािशत गरी नेपाल सरकार वादी भई च ने भनी 
तोकेको भ ने पिन देिखन आएको छैन । यस कार 
िवप ी रट िनवेदकउपर लगाइएको हरी ऐन, २०१२ 
को दफा ३४ सगँ स बि धत कसरुस ब धी मु ा 
सरकार वादी भई च ने भनी वयम् उ  ऐन, सरकारी 
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ र २ तथा 
अ य कुनै कानूनी ावधानले प  पमा यव था 
गरकेो नदेिखदँा रट िनवेदकउपर दायर ग रएको उ  
मु ा नेपाल सरकार वादी भई च नस ने अव था 
देिखन नआउने । 
 िवप ी िनवेदकउपर लगाइएको मु ा सरकारी 
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ र २ िभ  
नपरकेो, उ  ऐनको दफा ३१ ले पिन नसमेटेको 
अव थामा हरी धान कायालयको प ले नेपाल 
सरकार वादी भनी सरकारी विकलको िनणयबेगर हरी 
नायब उपरी कले दायर गरेको मु ा कानूनबमोिजम 
अिधकार ा  िनकाय वा पदािधकारीले दायर गरकेो 
भ न िम ने नदेिखदँा गैरकानूनी अिभयोजनका 
आधारमा मु ाको सनुवुाई गरी िवप ी िनवेदकलाई 
एक वष कैदसमेत हने ठहर ्याएको म यमा चल े ीय 

हरी िवशेष अदालतको िमित २०६१।१।२ को 
फैसला र सोलाई सदर गन गरेको के ीय हरी िवशेष 
अदालतको िमित २०६३।३।१२ को िनणयसमेत 
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहर ्याएको यस 
अदालतको संयु  इजलासको िमित २०६६।८।९ 
को फैसला मनािसब देिखदँा सदर हने ठहछ । िनवेदक 
िवप ीको िनवेदन िजिकर पु न नस ने ।
 यस अदालतको सयंु  इजलासबाट भएको 

फैसला सदर हने ठहर े पिन हरी ऐन, २०१२ 
अ तगतका कसुरस ब धी मु ा चलाउने वा वादी 
कायम गन स ब धमा प  कानूनी यव थाको अभाव 
देिखन आएकोले सो स ब धमा प  र पया  कानूनी 
यव था हन ज री देिखएकोले त स ब धमा अिवल ब 

थप प  कानूनी यव था गन ुभनी धानम ी तथा 
मि प रषद्को कायालय र गहृ म ालयका नाउमँा 
िनदशना मक आदेश जारी हने । 
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजलुी
क यटुर : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय, मा. या. ी देवे  
गोपाल े  र मा. या. ी चोले  शमशेर ज.ब.रा., 
०६९-CF-०००५, हातहितयार खरखजाना, 
संजयकुमार साह िव. नेपाल सरकार
 िनिम  मखु िज ला अिधकारीले मु ाको 
िनणय नै गरेको नभई मुख िज ला अिधकारी 
अनुपि थत रहेको अव थामा बकप का लािग 
उपि थत गराइएका सा ीको बकप  गराई मु ाको 
कारवाही अगािड बढाएकोस म देिखएको छ । यसरी 

मुख िज ला अिधकारीको अनुपि थितमा सहायक 
मुख िज ला अिधकारीले गराएको बकप  मखु 

िज ला अिधकारीबाट अनमुोदन गराउनै पन अिनवाय 
कानूनी यव था देिखदँैन । मूलतः बकप  भएको हो, 
होइन र बकप  गराइदँा इ छािवपरीत गराइएको छ, 
छैन भ ने कुरा हे रन ु पदछ । बकप  भएको त यमा 
िववाद छैन । बकप  हदँा अनिुचत भाव पा रयो भ ने 
िजिकर पिन रहेको छैन । अनुिचत भाव नपारी सहज 

पमा बकप  भएको अव थामा मु ाको कायिविधगत 
कुरामा िनिम  मुख िज ला अिधकारीले सा ीको 
बकप स म गराएको देिख छ । बकप  गन र गराउनेले 
कुनै आपि  गरकेो देिखदँैन । ितवादीले बकप मा 
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िजरह गन पाउने नै ह छ । बकप  गन यि  उही हो र 
गराउने िनकाय पिन उही भएको अव थामा ितवादीले 
िजरह िलई आ नो ितर ा गन पाउने नै भएकोमा 
अ यथा कुरा िझक  य तो बकप लाई शू यकृत गन 
िम ने दिेखएन । अ ततः िनणय भने मखु िज ला 
अिधकारीबाट नै भएको देिखदँा उि लिखत निजर 

तुत मु ामा आकिषत हन स ने देिखएन । तसथ 
याियक तथा यावहा रक ि बाट समेत उ  बहस 

िजिकरसगँ पिन सहमत हन नसिकने । 
 पनुरावेदक ितवादी संजयकुमार शाहले 
अवैध हितयार पे तोल आ नो साथमा राखेको 
र बरामदी मुचु कामा उ लेख भएअनुसार उ  
हितयार िनजको साथबाट बरामद भएको  कुरा पिु  
हन आएकोले िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई 
िदने गरी संयु  इजलासका माननीय यायाधीश ी 
कमलनारायण दासले य  गनुभएको रायसगँ सहमत 
हन सिकएन । अतः यी ितवादी संजयकुमार साहलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसुर अपराधमा १(एक) 
वष ९(नौ) मिहना कैद र . ५०००।- ज रवाना हने 
ठहर ्याई सु  िज ला शासन कायालय, धनुषाले 
िमित २०६१।३।३० मा गरेको फैसला सदर हने 
ठहर ्याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको िमित 
२०६३।२।३० को फैसला सदर हने ठहर ्याई संयु  
इजलासका माननीय यायाधीश ी अवधेशकुमार 
यादवले य  गरेको राय मनािसव देिखदँा सदर हने 
ठहछ। अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउन ु पदछ भ ने 

ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजलुी
क युटरः अिमरर न महजन/ िवकेश गरुागाई ं
इित सवंत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउको ०६९-CF-०००४, केही 

सावजिनक अपराध, संजयकुमार साह 
िव. नेपाल सरकार भएको मु मामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

िवशेष इजलास

१
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी ओम काश 
िम  र मा. या. ी देवे  गोपाल े , ०७०-WS-
००५२, उ ेषण/परमादेश, काठमाड  िज ला, 
कामनपा वडा नं ११ थापाथलीि थत मिहला 
कानून र िवकास बोडको तफबाट र आ नै तफबाट 
अिधव ा मीरा ढुङ्गानासमेत िव. धानम ी तथा 
मि प रषद्को कायालयसमेत
 स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, 
२०७१ को दफा २९ को यव था बदरको माग गरकेो 
स ब धमा संिवधानको धारा १३५ को उपधारा (२) 
मा नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत 
रहेको मु ामा महा यायािधव ा वा िनजको मातहतका 
अिधकृतह बाट नेपाल सरकारको ितिनिध व 
ग रनेछ । यस संिवधानमा अ यथा लेिखएदेिख 
बाहेक कुनै अदालत वा याियक अिधकारीसम  
नेपाल सरकारको तफबाट मु ा चलाउने वा 
नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणय गन अिधकार 
महा यायािधव ालाई भएको भए तापिन यो यव था 
वे छाचारी नहने हदँा दफा २९ को उपदफा (१) 

को यव थाले आयोगबाट मु ा चलाउनको लािग 
ा  भएको िसफा रस काया वयन गन शाि त 

तथा पुनिनमाण म ालयले महा यायािधव ालाई 
बा या मक पमा लेखी पठाउनु पन र उपदफा (२) को 
उपदफा (१) बमोिजम सो म ालयबाट लेखी आएमा 
महा यायािधव ा वा िनजले तोकेको सरकारी विकलले 
य तो पीडकउपर मु ा च ने वा नच ने स ब धमा 

िनणय गनछ भ ने यव थाले अनुस धानबाट शङ्िकत 
यि  दोषी नदेिखएको अव थामा महा यायािधव ाको 

चाहनाको कारणले मा  मु ा नच ने गरी िनणय हन 
स छ भनी अथ गन ुमनािसब हदँैन । यस दफाबमोिजम 
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दायर ग रने मु ाह मा हद याद लागू हने छैन भ ने 
यव था थप गरी पाउन माग गरकेो स ब धमा सश  

का ममा भएका मानव अिधकारका ग भीर 
उ लङ्घनका घटनालाई जितस दो चाडँो स बोधन 
गरी मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन तथा 
मानवता िव का अपराधस ब धी अ य घटना र 
घटनामा संल न यि ह को बारेमा स य अ वेषण 
तथा छानिबन गरी पीडक र पीिडतिबच मेलिमलाप गराई 
समाजमा शाि त र मेलिमलापको वातावरण िनमाण गन 
आव यक रहेको अव थामा हद यादको यव थाको 
कारणबाट उ  ि यालाई थप ल याउन निम ने । 
 व ततुः मािनस ाकृितक ाणी भएको 
कारण मािनससगँ अ यो याि त भएका र अपहरण 
गन नसिकने अिधकारह को दायरािभ  गैरकानूनी 
तवरले वेश गन वा अित मण गन वा उ लङ्घन 
गन छुट रा यका अमकु संगठन वा कुनै यि , 
कसैलाई पिन छैन । य तै मानवीय संवेदनाका 
कितपय िवषयह  सङ्कटकालीन अव था वा 
यु का बेलासमेत अनित य र संरि त हनु 
पदछ । नेपाल नाग रक तथा राजनीितक अिधकार 
स ब धी अ तराि य ित ाप  र यातना 
िव को महासि धलगायत सबैजसो मह वपूण 
मानव अिधकारस ब धी महासि धह को प  
रा  हो । यसका अित र , अ तराि य मानवीय 
कानून (जेनेभा) महासि धह को पिन प  रा  
छ । अ तराि य मानव अिधकार कानूनअ तगत 
अिधकार वा वत ताको उ लङ्घनबाट पीिडत 
यि को भावकारी कानूनी उपचार पाउने हक 

सिुनि त छ । यो अिधकार मुख पमा मानव 
अिधकारस ब धी िव यापी घोषणाप को धारा 
८, नाग रक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी 
अ तराि य ित ाप को धारा २, यातना तथा 
ू र, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा 

सजाय िव को महासि धको धारा १४, बाल 

अिधकारस ब धी महासि धको धारा ३९ र जेनेभा 
महासि ध, १९४९ लगायतका यव थाह  अ तगत 
संरि त छ । मानव अिधकारका पिछ ला केही 
द ताबेजले सं मणकालीन याय र प रपूरणको 
सिुनि तताको लािग माग िनदश गरेको देिखने । 
 मानव अिधकारको उ लङ्घन र यसका 
कसुरदारलाई फौजदारी कानूनका थािपत 
मू य र मा यताअनु प फौजदारी दािय व बहन 
गराउनु आव यक ह छ । कानून मा ने सं कृित 
जनसाधारणसगँ मा ै अपे ा ग रने होइन, रा यसगँ 
पिन उि कै अपे ा ग र छ । रा यले आफँै कानूनको 
उिचत स मान गन स ै न भने रा यले बनाएको कानून 
अ य जनसाधारणबाट पालनाको अपे ा गन किठन 
ह छ । यस स दभमा रा यको च र  द डहीनतालाई 

ो साहन गन होइन । ले उजागार गरेका  र 
प रणामलाई यवि थत गद यायपूण समाज थापना 
गनतफ अ सर हनपुदछ । ग भीर मानव अिधकार 
उ लङ्घनका घटनाह लाई यायको दायरामा 
याउने रा यको राि य र अ तराि य कानूनी 

िसिजत दािय व हने ।
 राि य कानूनका अित र  अ तराि य 
मानव अिधकार कानून र मानवीय कानूनिवपरीत हने 
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाह  
अ य र द डनीय छन् । यस कारको दोषबाट 
उ मिु  िलन अब स भव छैन । सश  का 

ममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको 
िवषय हा ो देशको मा  वाथ र चासोको िवषय नभई 
सम  िव  जगतको अिवभा य र अ ु ण एजे डा 
ब न पुगेको छ । यसैले य ता िवषयह  यायको 
दायरामा याउनै पन ह छ । सं मणकालीन यायको 
सबैभ दा ठूलो स ब ध समाज र कानूनसगँ रहेको 
ह छ । हा ो देशमा १० वष चलेको सश  को 

ममा धेरै नेपाली मा रएका छन् । धेर ै बेप ा भएका 
छन् र धेर ै घरवारिवहीन भई िव थािपत भएका 
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छन् । यही अविधमा िवगतको यायपूण समाज 
तिव त ब न पगेुको त य सबैको सामु छलङ्ग छ । 

को समयमा भएका उि लिखत घटनाको स बोधन 
हन ुनपन कुनै कारण  छैन । रा यले को समयमा 
भएका घटनाको दोषीलाई मादान िदन यास गरे 
तापिन फौजदारी कानूनको थािपत मू य र मा यताले 

मादान िदन िम दैन । िमित २०५२।११।१ देिख 
चलेको सश  को अ य िमित २०६३।८।५ 
को िव तृत शाि त स झौतामा आएर टुङ्िगएको छ । 
िव ततृ शाि त स झौता भएप ात् शाि त ि याको 
थालनी भएको र शाि त ि यालाई तािकक िन कषमा 
परु ्याउने मखु अिभभारा रा यको िज मा आएको छ । 
शाि त ि यालाई िन कषमा परु् याउने यास व प 
नै नेपालको अ त रम संिवधानको धारा ३३ मा (ड), 
(ढ), (त), (थ), (द) र (ध) समेतका यव था रािखएको 
त यमा िववाद नहने । 
 सश  कालमा िनय णमा 
िलई ह या, बलपूवक बेप ा तथा जबरज ती 
िव थापनसमेत गरे गराएको भ ने कुरा िनवेदन 
लेखबाट देिख छ । बलपूवक यि  बेप ा 
पा रएको घटनालाई मानव अिधकारस ब धी 
ग भीर अपराधको पमा िलइने अ तराि य 
मानव अिधकार कानूनको ि कोण रही आएको 
देिख छ । कालमा भइरहेका मानवीय कानून 
िव  वा मानव अिधकार उ लङ्घनका गि भर 
कसरुह  रो ने, ती कसरुह  दोहो रन निदने, 
पीिडतमा आ मस मानको भाव उद् बोधन गराउने 
राि य मेलिमलापको वातावरण बनाउने र कानूनी 
रा यको पनु थापन गरी शाि त बहालीको मागमा 
योगदान पुर ्याउने नै सङ् माणकालीन यायको 
मु य अभी  हो । सङ् मणकालीन अविधमा भएका 
घटनाह को दोषीलाई मनपरी मादान गदा िविधको 
शासन (Rule of law)  कायम रहन स दैन । ब  
िविधको शासन (Rule of law) कायम गन ग भीर 

अपराधका पीडकह लाई मादान िदनेसमेतका 
यव था रािखन ुहदँैन । कालमा राजनीितक पले 

मा  घटना घिटत भएका छैनन् । अपरािधक पले पिन 
घटना भएका छन् । राजनीितक पले घिटत घटना र 
आपरािधक पले घिटत घट्नलाई एकै थानमा राखेर 
हेन निम ने ।
 मानव अिधकारको ि कोणले कालमा 
घटेका घटनाह  रा यले स बोधन गन ु पन ह छ । 
रा यले कानून बनाए ँभनेर मा  हदँैन । बनेको कानून 
संिवधान अ तराि य मापद ड र अदालतबाट भएको 
फैसला वा आदशेअनुकूलको भई काया वयन यो य 
हनुपदछ । सिंवधानसमेतको ितकूल कानून बनेमा 
य तो कानून संवैधािनक परी णको रोहमा कायम 

रहन स दैन । य तै गरी यस अदालतबाट िववािदत 
िवषयको स दभमा नै पिहले आदेश भइसकेको भए सो 
आदेशसमेतको पालना गरी कानून िनमाण ग रनु पन । 
संिवधानको धारा ११६ को उपधारा (१) मा मु ा 
मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको आदेश वा 
िनणयको सबैले पालना गनुपन र उपधारा (२) मा 
मु ा मािमलाको रोहमा सव च अदालतले गरकेो 
कानूनको या या र ितपादन गरकेो कानूनी िस ा त 
नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतह ले 
मा नपुन संवैधािनक यव था भएको देिख छ । यो 
यव था िविधको शासनको मे द डको पमा रहेको 

देिख छ । िविधको शासनको पालनाबाट नै थािय व, 
उ नयन र िवकास ह छ । थािय व, उ नयन र 
िवकासको लािग िविधको शासन थािपत ग रन ु
पदछ । िविधको शासनमा िव ास गन सं थाह ले 
अदालतबाट भएको आदेशलाई उपे ा गन 
िम दनै । िविधभ दा मािथ यि  वा सं था कुनै पिन 
हन नस ने । 
 रा यका हरेक अङ्गह को आ-आ नो 
कायह  तोिकएका ह छन् । ती कुनै एक अकाका िव  
लि त छैनन् । हरेक अङ्गले तोिकएको आआ नो काय 
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गरकेो ख डमा मा  रा य स तुिलत पमा िवकास र 
समिृ को पथमा अ सर ह छ । रा यका अङ्गह  
िवधाियका, कायपािलका र यायपािलकाले पिन 
आआ नो काय गरमेा यो साथक र अपेि त ह छ । 
नीित िनमाण गन काम र देशको शासन स चालन गन 
काम कायपािलकाको े िभ , कानून िनमाण गन काम 
यव थािपका संसदको े िभ  र कानूनको या या 

गन काम यायपािलकाको े िभ  पन हदँा यी ितनै 
अङ्गह ले एक अकाको अिधकार े मा ह त ेप 
गन िम दैन । अदालतबाट भएको आदेश अ यथा 
भएमा बाहेक कायपािलका र यव थािपकाले मा नपुन 
ह छ । अतः अदालतबाट िविभ न मह वपूण अवसरमा 
जारी भएका आदेश, िनणय, िनदशनको उपे ा गरी 
अक  अङ्गले िवपरीत िदशामा िहड्ँ ने कोिसस गन 
हो भने रा य सचुा  पले स चालन स भव हदँैन । 
अदालतले आ नो वाथ वा अभी को लािग कुनै िनणय 
वा आदेश गदन । ब  जनताको यायको सव प रतालाई 

दयङ्गम गरेर नै आदेश वा िनणय गरेको ह छ । 
यस अव थामा आदशेबमोिजमका कायह  रा यका 
अङ्गह ले एक आपसमा एकअका ित स मान, मै ी 
र सहका रताको भावनाले े रत भएर गनु वा छनीय 
हने । 
 कानून बदर माग गरकेो स ब धमा अदालतले 
आफूसम  आएका िववादको िन पण गदा िवधाियक  
कानूनह  ार भमा संिवधानस मत नै भएको अनमुान 
गदछ । ारि भक पमा शङ्काको सिुवधा िवधाियक  
कानूनको प मा नै जा छ । िवधाियक  कानून बदर 
गदा अदालतले आफूलाई संयिमत र आ मिनय णमा 
राखेको ह छ । कुनै िवधाियक  कानून संिवधानको 

ावधानसगँ य  मेल नखाने देिखएको र 
संिवधान द  जनताको मौिलक हकमा ितकूल 
असर परकेो दिेखएको अव थामा यसलाई अ यथा 
गनअुिघ यस अदालतले िवधाियक  असल िनयतको 
प मा नै आ नो खोजीलाई जारी रा दछ । तर यित 

हदँाहदँै पिन िवधाियक  कानून संिवधानिवपरीत भई 
जनताको मौिलक हकमा अनिुचत ब देज लगाउने गरी 
जारी भई िवधाियक  दभुावना वा वे छाचा रता ज ता 
कमी कमजोरीका ग ध आएमा यस अदालतले य तो 
कानूनलाई बदर वा संशोधन वा प रमाजन गन गरी 
आदेश गन स ने । 
 अदालतबाट पटक-पटक ग भीर मानव 
अिधकार उ लङ्घनका दोषीह लाई कानूनको 
दायरामा याई पीिडतलाई यायको महसुस गराउन, 
प रपरुणको यव था गन ु र मेलिमलापको वातावरण 
बनाई द डहीनता अ य गन आदेश जारी भइरहने 
तर रा यका िज मेवार िनकायबाट यसको उपे ा र 
उ लङ्घन भइरहेमा िविधको शासनको अवमू यन 
हने । 
 बेप ा पा रएका यि को छानिबन, स य 
िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ मा 
नपरकेा वा पररे पिन अ प  भएका तथा संिवधान, 
अ तराि य मानव अिधकार कानून र मानवीय 
कानूनसमेतसगँ असङ्गत भएको कारणले काया वयन 
गन निम ने यव थाह का स ब धमा राजे  ढकाल, 
िललाधर भ डारी, समुन अिधकारी र माधवकुमार 
ब नेत समेत िनवेदक भएका मु ाह मा यसअिघ जारी 
ग रएका तथा ततु रट िनवेदनमा भएको आदेश, 
िदइएका िनदशन र या याह  ितकूल नहने गरी 
काय गनु गराउन ुभनी िवप ीह को नाममा नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) 
बमोिजम यानाकषण सिहतको िनदशना मक आदेश 
जारी हने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
क यटुर: गीता िघिमरे (िगरी) 
इित संवत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शुभम् ।

२
मा. या. ी सुशीला काक , मा. या. ी गोिव दकुमार 
उपा याय र मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०७०-
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WS-०००७, उ ेषण / परमादेश, रिव  े समेत 
िव. वा य तथा जनसङ्या म ालयसमेत
 नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा २६(२)(ख) अनुसार बढुवा हने पदभ दा एक 
तहमिुनको पदमा क तीमा ८ वष सेवा अविध पूरा 
गरकेो भएमा दफा २६(१) अनसुार १ वष अितदगुम 
वा २ वष दगुममा काम नगरकेो भए पिन बढुवाको 
लािग यो यता पुगेको मािन छ । तरवृि भ दा बढुवा 
उ च अव था हो । बढुवाको लािग उपयु  तर तर 
विृ को लािग अनुपयु  भ न िम दैन । संशोिधत 
दफा २६(२ख), दफा ९(१)(२) को िवशेष यव था 
आकिषत गरी तोकेको सेवा अविध पूरा गरकेाह को 
हकमा सो पुगेकै िमितबाट तलब भ ा सुिवधा र जे ता 
लागू हने गरी छैठ  तहमा तर विृ  गनु गराउनु भनी 
परमादेशसमेत पाउ ँभ ने िनवेदकह को थप िजिकर 
रहेको छ । तर बढुवा र तरविृ  दईु बे लाबे लै अव था 
भएकाले दवैुको हकमा समान यव था हनुपछ भ ने 
िनवेदकह को माग तकपूण देिखदँैन । बढुवाको 
लािग के क तो आधार, यो यता र सत तो नुपछ र 
तरविृ को लािग के क तो आधार र अव था हनुपछ 

यो कुरा शु  िवधाियक  नीितिभ  पन कुरा हो । चौथो 
संशोधनबाट आएको तरविृ स ब धी कानून केहीको 
लािग कुनै र केहीको लािग कुनै प रणाम आउने गरी 
आएको नभई सबैको लािग समान पमा आएकोले 
यसबाट कमचारीह का िबचमा भेदभाव भएको भ न 
निम ने । 
 नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२ ले वत ताको हकको याभूित गरकेो 
छ । सो धाराको उपधारा (३) मा " येक नाग रकलाई 
देहायको वत ता हनेछ" भ ने यव था रही ख ड 
(च) मा "कुनै पेसा, रोजगार, उ ोग र यापार गन 
वत ता" भ ने ावधान रहेको देिख छ । िववािदत 

संशोधनले धारा १२(३)(च) को पेसा, रोजगार, उ ोग 

र यापार गन वत तामा रोक वा ब देज लगाएको 
देिखदँैन । िनवेदकह को लािग सेवाको सत अनकूुल 
नहदँैमा वा कुनै संशोधनबाट िनवेदकह  त काल 
लाभाि वत नहदँैमा यो संशोधन संिवधानसगँ 
बािझएको भ न निम ने । 
 वा य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो 
संशोधनले वा य सेवाका िनवेदकसरहका 
कमचारीको लािग घटी वषको सेवा अविध वा यून 
शैि क यो यता वा अित दगुम वा दगुम े मा सेवा नगरे 
पिन तरवृि  हने ावधान राखेर भेदभावपूण कानून 
बनाएको दिेखदँैन । समानता भ ने कुरा सापे तामा 
नै आधा रत ह छ । संिवधानले अंगीकार गरकेो 
समानताको िस ा त पिन सापे तामा आधा रत छ । 
िनरपे  समानता न स भव छ न वा छनीय नै । कानूनको 
समान संर ण समान ि थितका यि ह लाई िदइन ु
पन समान यवहार हो । समान यि ह का िबचमा 
भेदभाव भएमा  समानता िवपरीत भेदभावपूण योग 
मा न ुपन ह छ । कानूनको ि मा समान वा कानूनको 
समान संर ण भ ने वा यांशको अथ नाग रकह िबच 
यो यता, कायको िविभ नता इ यािद आधारमा भेदभाव 
नगरी िनरपे  समानताको अव था होइन । कानूनको 
समान संर ण भयो भएन भ ने कुरा कानूनको योग 
समान पमा भयो भएन भनी हेन ुपन ।
 धारा १९ स पि को हकको हनन् भएको 
िनवेदन िजिकर सारहीन छ । उ  धाराको उपधाराह  

मशः "(१) येक नाग रकलाई चिलत कानूनको 
अधीनमा रही स पि  आजन गन, भोग गन, बेचिबखन 
गन र स पि को अ य कारोबार गन हक हनेछ । (२) 
सावजिनक िहतको लािग बाहेक रा यले कुनै यि को 
स पि  अिध हण वा ा  गन वा य तो स पि उपर 
अ  कुनै कारले कुनै अिधकारको िसजना गन छैन । 
तर अवैध ढङ् गले आजन गरेको वा स पि को हकमा 
यो उपधारा लागू हने छैन । (३) वै ािनक भूिमसधुार 
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काय म लागू गदा वा सावजिनक िहतको लािग 
रा यले कुनै यि को स पि  अिध हण वा ा  
गदा वा य तो स पि उपर कुनै अिधकारको िसजना 
गदा कानूनबमोिजम ितपूित िदइनेछ । ितपूित र 
सोको आधार र काय णाली कानून ारा िनधारण 
ग रएबमोिजम हनेछ ।" भनी भएको यव थामा तुत 
संशोधनले कसरी आघात परु ्यायो िनवेदकह को 
कित स पि  अपहरण भयो वा िनवेदकह ले कुन 
स पि  आजन भोग गन खोजेका तर गन नपाएका 
ती सबै कुरा प  नगरी सगोलमा िलएको िजिकरलाई 
याियक िजिकर भ न िम दैन । य ता िजिकरलाई 

सतही िजिकर मािनने । 
 संिवधानसगँ कानून अमा य भएको भ ने 
िनवेदनको िनरोपणका लािग यस अदालतले िलने 
गरकेो आधारह  यस कारका देिख छन् । िवधाियका 
िनिमत कानून संिवधानस मत रहेको अनमुान 
ग र छ । कानून संिवधानसगँ बािझएको छ भ ने 
िजिकर िलने प ले सो कुरा प  िकिसमले मािणत 
गनपुछ । यसको लािग िनजले सफा हात िलएर 
आउन ुपछ र उि लिखत कानूनलाई वीकार गरकेो 
वा यसबाट फाइदा िलएको देिखनु हदँनै । बािझएको 
कुरा सामा य िववेक भएको मािनसले सहज पमा 
थाहा पाउन स ने हनु पछ । सामा य मािनसले यसरी 
बु न स दैन भने यसलाई बािझएको भनेर अदालतले 
बलपूवक या या गदन । अदालतले कानूनको समी ा 
गररे य तो कानून भइिदए अझ रा ो ह यो भनी 
यसको औिच य खो ने वा म यौदाकारको काम 

गदन । अदालतले दाबी ग रएको कानून प सगँ 
संिवधानसगँ बािझएको छ छैन भ नेस म हेछ । िववेक, 
तकस मत र बु न सिकने वग करण (reasonable 
and intelligible differentia) सव वीकृत 
छ । समान र असमान िबच समान कानून लागू गन 
िम दैन । यसबाट झन्  असमानता बढ्छ । कमचारी 

शासनको व प संगठन र ितनीह  िबचको 
वग करण रा यको नीितिभ  पन नीितगत कुरा 
भएकाले यो अ यायपूण नदेिखएस म अदालतले हात 
नहा ने  । 
 वा तिवक पीिडतह लाई समयमा 
याय दान गनका लािग अ य त दबाबमा रहेको 

यस अदालतलाई सानाितना असुिवधा भएको 
बहानाबाजी गरी अलमल गन काम स  हन
स ै न । य ता ससाना गनुासा सु नका लािग 
रट उपचारको यव था भएको होइन । यसमा 
िनवेदकह को कानून यवसायीह को अहम् भूिमका 
रहने । 
 अदालतलाई कानून बदर गन अिधकार 
मा  छ । यसमा थपघट गरी संशोधन गन अिधकार 
छैन । यो अदालतले म यौदाकारको काम गन 
स दैन । यसको लािग अदालतको िनमाण भएको 
होइन । यो अदालतले कानूनको शासनको स मान 
गनपुन हदँा यसले शि  पथृक करणको दायरा नाँ न 
नस ने । 
 मािथ उ लेख भएबमोिजम नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१)
(२) र धारा १९ को हकमा कुन संशोधनले के कसरी 
आघात पुर ्यायो यसलाई यस इजलासको स तिु  हने 
गरी िनवेदकह बाट िववेकस मत र प  तक आउन 
सकेको छैन । संिवधानसगँ ती धाराह  बािझएको 
भ ने कुरा मािणत गन भारलाई िनवेदकह ले पुरा 
गन नस न ु भएकोले िनवेदकह को मागबमोिजमको 
आदेश जारी हनस ने देिखएन । ततु रट िनवेदन 
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
क यटुर: रामशरण ितिमि सना र िवकेश गुरागाई ं
इित संवत् २०७२ साल असोज      ७ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै कृितको ०६८-WS-००८३, उ ेषण 

/ परमादेश, राजन साद पोखरलेसमेत िव. 
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लोक सेवा आयोग के ीय कायालयसमेत 
भएको मु ामा पिन यसैअनसुार आदेश भएको 
छ ।

३
मा. या. ी सुशीला काक , मा. या. ी गोिव दकुमार 
उपा याय र मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०७०-
WS-००२२, उ ेषण / ितषेध, अिधव ा िव काश 
भ डारीसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को 
कायालयसमेत
 नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
धारा ६५ ले संिवधानसभा सद यको अयो यतास ब धी 
यव था भई सोको ख ड (ग१) मा संिवधानसभा 

सद य हनका लािग “कुनै कानूनले अयो य नभएको” 
हनपुन भ ने यव था रहेको देिख छ । संिवधानमा 
भएको सो यव थाबाट संिवधानसभा सद यको 
अयो यताको िनधारण कानून ारा हन स ने हदँा 
िवधाियकाले कानून बनाएर संिवधानसभा सद यको 
अयो यता िनधारण गनस ने दिेख छ । िवधाियकाको 
य तो कानून बनाउन पाउने अिधकारमा यस 

अदालतबाट ह त ेप गन निम ने । 
 संिवधानसभा सद य िनवाचन अ यादेश, 
२०७० बमोिजम संिवधानसभा सद यको िनवाचन 
स प न भई नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ६३ बमोिजमको संिवधानसभाबाट 
िमित २०७२।६।३ मा नेपालको सिंवधान जारी 
भइसकेको र सो िमित २०७२।६।३ मा जारी भएको 
नेपालको सिंवधानको धारा ३०८ ले नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ लाई खारजेसमेत गरकेो 
देिख छ । िनवेदकले दाबी िलएको कानूनी 
यव थाबमोिजम संिवधानसभाको िनवाचन स प न 

भई संिवधानसभाले िमित २०७२।६।३ मा नेपालको 
संिवधान जारी गरी नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ लाई खारेजसमेत ग रसकेको अव था हदँा 

िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपुन अव था 
देिखन नआउने ।
 िनवेदकले संवैधािनकता परी णका लािग 
िदएको तुत रट िनवेदनको िवषयमा यसअिघ 
यस अदालतको िवशेष इजलासबाट संवैधािनकता 
परी ण भइसकेको प र े यमा सोही िवषयमा पुनः 
संवैधािनकता परी ण गरी कुनै आदेश जारी ग ररहन 
पन आव यकता र औिच यसमेत देिखन नआउने हदँा 
िनवेदकले संिवधानसभा सद य िनवाचन अ यादेश, 
२०७० को दफा १९(ङ) को यव था नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को तावना तथा 
धारा १३(१)(२)(३), धारा ३३(घ) र धारा ६५(क)
(ख)(ग)(घ) समेतसगँ बािझएकोले उ  यव था 
अमा य र बदर घोिषत ग रपाउ ँ भनी दाबी िलएको 
भए पिन मािथका करण करणह मा िववेचना 
ग रएका आधार र कारणह बाट उ  यव था 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ सगँ बािझएको 
नदेिखनुका साथै सो अ यादेशमा भएको कानूनी 
यव थाअनुसार संिवधानसभाको िनवाचन स प न 

भई सो संिवधानसभाले िमित २०७२।६।३ मा नेपालको 
संिवधान जारी गरी नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ लाई खारेजसमेत गरेको र िनवेदकले अमा य 
र बदर घोिषत ग रपाउ ँ भनी दाबी िलएको कानूनी 
यव थाको यस अदालतको िवशेष इजलासबाट 

यसपूव नै सवंैधािनकता परी ण भइसकेको देिखँदा 
एक पटक संवैधािनकता परी ण भइसकेको अव थामा 
पनुः सोही िवषयमा सवंैधािनकता परी ण ग ररहनु पन 
कुनै आव यकता र औिच यसमेत देिखन नआएकोले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । 

तुत रट िनवेदन खारेज हने । 
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
क यटुर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभुम् ।
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सयंु  इजलास

१
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-WO-०२२३, उ ेषण / परमादेश, 
िस ा त म लको हकमा आमा सुधा े  िव. िवनोद 
म लसमेत
 िनवेदकले िनजका बाबसुमेतलाई ितवादी 
बनाई िमित २०६६।८।२३ मा अंश मु ा दायर 
गनपूुव नै िवनोद म लले दीपा मान धरलाई िमित 
२०६६।८।१९ मा िज ला शासन कायालय, 
काठमाड बाट दता िववाह ग रसकेको अव थामा 
समेत बढ अंिशयार नदेखाई अंशको दाबी गरकेो र 
अंश मु ामा िमित २०६७।१०।२ मा फैसला हनपूुव 
उ  मु ा िवचाराधीन रहेकै अव था िवनोद म ल 
र दीपा मान धरको स ब धबाट वरदान म लको 
िमित २०६७।६।१५ मा ज म भई अंिशयार बढेको 
ि थितमा समेत सो कुरा उ लेख नगरी दईु भागको 
१ भाग अंश भाग छु ्याई पाउ ँ भनी यी िनवेदकले 
िमित २०६८।७।१४ मा ब डातफ दरखा त िदएको 
देिखयो । िनवेदकले िमित २०६८।७।१४ मा दायर 
गरकेो ब डा दरखा तमा अंश मु ाका ितवादीम ये 
च मायाको मृ यु भएको र िटना म लको िववाह 
भएकोले अंिशयार बाहेक गरी ब डा छु ्याई पाउन 
माग गरकेा तर अशं मु ामा फैसला हनुपूव बढ भएका 
दीपा मान धर र वरदान म ललाई अिंशयार नदेखाई 
यस अदालतमा गरकेो रट िनवेदनमा समेत बढ भएका 
अंिशयारलाई आ नो अंश भाग ला ने स पि मा 
अंिशयार कायम गन निम ने भनी िजक र िलएको देिखन 
आएको छ । पनुरावेदन अदालतले हालस म देिखएका 
सबै अंिशयार कायम गरी फैसला काया वयन गन भनी 
िज ला अदालतका नाममा जारी भएको आदेश नै द ड 
सजायको महलको ४६(१८) नं. र िज ला अदालत 

िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ख को ितकूल 
भएको भनी चुनौती िदएको हदँा सोमा भएका कानूनी 
यव थाह  उ लेख हन ुसा दिभक हने । 

 मलुुक  ऐन, द ड सजायको महलको 
४६(१८) नं. मा भएको कानूनी यव था देहायबमोिजम 
छः

“वादीले अशं पाउने ठहरी अि तम फैसला 
भएको मु ामा अ य ितवादी अंिशयारह ले 
पिन आ नो अंश छु याई िलन दरखा त िदएमा 
कानूनबमोिजम ला ने कोटफ  िलई फैसलाबाट 
ठहरबेमोिजमको स पि बाट अशं छु याई 
िदलाई िदनुपछ” 

 यसैगरी िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ७८ख को कानूनी यव था देहायबमोिजम 
छः-

७८खः- अंश छु ् याई िदने कायिविध (१) मुलुक  
ऐन, द ड सजायको महलको ४६ नं. को देहाय 
(१८) बमोिजम ितवादी अंिशयारह ले आ नो 
अंश छु याई िलन सोही द ड सजायको महलको 
४६ नं. को देहाय (१) बमोिजमको यादिभ  
दरखा त िदए पिहले अंशब डा ला ने भनी फैसला 
भएको स पि म ये कुनै स पि  बेचिबखन आिद 
कुनै यहोराको हक ह ता तरण भए नभएको, 
अंिशयार सङ् या घटबढ भए नभएको स ब धमा 
कुनै िजिकर भए िलिखत जवाफ पेस गन सात 
िदनको समय िदई अ य अशंब डा हन बाँक  
देिखएका सबै अंिशयारह लाई िझकाई दुवैथरीको 
कुरा बु दा पिहले तायदाती फाँटवारीमा उ लेख 
भएबमोिजमको स पि मा घटीबढी नभएको र 
अंिशयार सङ् यासमेत घटबढ नभएको देिखएमा 
कानूनको रत पुर् याई कानूनबमोिजम ला ने 
कोटफ  असुल गरी अशं छु ्याई िदनुपदछ । 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम बु दा अंिशयार 
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सङ् या घटबढ भएको वा पिहले तायदाती 
फाँटवारी भएको स पि मा घटबढ भएको देिखन 
आएमा सोही िमिसलबाटै अंिशयार सङ् या र 
ब डा ला ने स पि  यिकन गरी कानूनको रत 
पुर् याई अंशब डा ग रिदनु पछ । 

 उि लिखत कानूनी यव थाबाट ब डा 
गनपुन कुनै स पि का हकमा र य तो स पि का 
िह सेदार अंिशयार घटबढ भए नभएको यिकन 
गरी सोही िमिसलबाट ब डा छु ्याई िदनपुन 
ह छ । ततु िववादमा यी िनवेदकले दायर गरकेो 
अंश मु ामा फैसला हनपूुव नै दीपा मान धर र वरदान 
म ल गरी दईु अिंशयार थप भइसकेको प र े यमा 
िनज िनवेदकले दायर गरेको ब डा मचुु काको 
िमिसलबाटै अिंशयार सङ् या कायम गनपुन 
ह छ । फैसला हनुपूव नै िववाह र ज मबाट थप भएका 
अंिशयारलाई चिलरहेको ब डा मु ामा अंिशयार कायम 
नगदा िनजले ा  गन अंश हकमा ितकूल असर 
पु न जाने ह छ । फैसला काया वयन नहदँै थप भएका 
अंिशयारलाई थप अिंशयार कायम गदा यी िनवेदकको 
हकमा असर परकेो स झन निम ने । 
 िनवेदक िस ा त म ल बाब ुिवनोद म लसगँ 
नछु ई सगोलमा बसेको अव थामा दीपा मान धरसगँ 
िनवेदकका बाबुको िववाह भएको र वादीले अंश मु ाको 
िफराद िदई उ  मु ा िवचाराधीन रहेकै अव थामा 
अक  अंिशयार वरदान म लको ज म भएको 
देिख छ । यसरी अंश मु ा च नअुिघ िववाह भई अंश 
नछु एको अव थामा ज मेका स तानले अंश नपाउने 
भ ने अशंब डाको कानून, द ड सजायको महलको 
४६(१८) नं. र िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ७८ख लगायतले यव था नगरकेो हदँा 
अंश मु ामा िमित २०६७।१०।२ मा फैसला हनपूुव 
िववाह र ज मबाट थप भएका अंिशयारलाई अंिशयार 
कायम गरी फैसला काया वयन गन काठमाड  िज ला 

अदालतका नाममा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६९।५।१ मा भएको आदेशमा कुनै कानूनी 
िुट नहदँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन 

िमलेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने । 
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
क यटुर: िवकेश गुरागाई ं 
इित संवत् २०७२ साल      भदौ ३० गते रोज ४ शुभम् । 

२
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०७०-WO-०३२८, उ ेषण, िनरजकुमार 
बाहन िव. गणेशबहादुर ऐरसमेत
 हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२) 
मा हरी कमचारीलाई कुनै सजायको आदेश िदन ुअिघ 
कारवाही गन लािगएको कुरा उ लेख गरी हनस ने 
सजायसमेत खलुाई सूचना िदई िनजलाई आ नो 
सफाई पेस गन मौका िदनपुनछ भ ने यव था रहेको र 
ऐ. को पि करणको ख ड (क) मा भागी प ा नलागेको 
वा अ  कुनै कारणले स पक थािपत गन अस भव 
भएको हरी कमचारीको स ब धमा यस िनयमावलीको 
कायिविधको रत परु् याउन ुपन छैन भ ने र ख ड (ग) 
मा सफाइ पेस गन मौका िददँा मनािसब नपन भएमा 
सो कुराको पचा खडा गरी य तो हरी कमचारीलाई 
सफाइ पेस गन मौका िदनुपन छैन भ ने यव था रहेको 
देिख छ । यी रट िनवेदक िबदा वीकृत नगराई लामो 
समयस म कायालयमा गैर हािजर रहेका र हािजर 
हन आउने बारेको सूचना घर दैलामा टाँस हनकुा 
साथै गोरखाप मा सूचना कािशत गदासमेत िनज 
कायालयमा स पकमा आएको नदिेखँदा यसरी स पक 
थािपत गन अस भव भएका य ता हरी कमचारीको 

हकमा उ  कानूनी यव थाबमोिजम सफाई पेस 
गन मौका िदई रहनु पन नदेिखएको र सो स ब धमा 
सजाय गन अिधकारीबाट छु ै पचासमेत खडा ग रएको 
देिखने ।
 िनवेदकलाई हरी िनयमावली, २०४९ को 
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िनयम ८८(झ) को कसुरमा ऐ. को िनयम ८४(छ) 
बमोिजम सामा यतः भिव यमा सरकारी नोकरीका 
लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने 
िनणय भएको देिख छ । उ  िनयम ८८(झ) मा 
मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई िबदा बसेमा 
वा गैरहािजर भएमा सजाय गन अिधकारीले य ता 

हरी कमचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बखा त 
गनस ने भ ने र िनयम ८४ मा सजायका िविभ न 

कारह  उ लेख भई सोको उपिनयम (छ) मा 
भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने सजायको यव था ग रएको 
देिख छ । यी रट िनवेदक कुनै जानकारी नगराई, िबदा 
निलई ५१ िदनस म गैरहािजर रहेको देिख छ । हरी 
सेवा सावजिनक शाि त सरु ा र जनताको सुर ासगँ 

य पमा स बि धत अ य त संवेदनशील सेवा हो । 
य तो सेवामा कायरत कमचारीमा उ च अनशुासनको 

अपे ा ग र छ, लापरवाहीको कुनै गु जायस रहन 
स दैन र रहनु पिन हदँनै । यस कार िनवेदक िबदा 
निलई लामो समयस म कायालयमा गैरहािजर रही 
लापरवाहीयु  काय गरेको देिखदँा िनजलाई सरकारी 
सेवामा अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी 
अिधकार ा  अिधकारीबाट भएको िनणयमा कुनै िुट 
रहेको देिखन नआउने ।
 रट िनवेदक िनरजकुमार बाहन िबदा निलई, 
कायालयमा कुनै जानकारी नै नगराई कायालयमा 
गैरहािजर रही लापरवाहीयु  काय गरेको देिखदँा 

हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(झ) को 
कसरुमा ऐ. को िनयम ८४(छ) बमोिजम िनजलाई 
समा यतः भिव यमा सरकारी नोकरीका लािग अयो य 
नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी िज ला हरी 
कायालय, दाङबाट िमित २०६८।८।२ मा भएको 
िनणय सदर हने ठहर ्याएको म यपि म े ीय हरी 
कायालय, सुखतका हरी नायब महािनरी कले 
िमित २०७०।४।२७ मा गरकेो िनणयमा कुनै िुट 

रहेको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
हनस ने अब था देिखन आएन । ततु रट िनवेदन 
खारेज हने । 
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क यटुर: रामशरण ितिम सीना
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शुभम् ।

३
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६८-CR-०२९१, अ ाकृितक मैथुन 
(जबरज ती करणी), गोिव द राउत िव. नेपाल सरकार
 वादी प ले जाहेरवाला तथा पीिडतलाई 
अदालतमा उपि थत गराई जाहेरी र मौकाको कागज 
यहोरालाई पिु  गराउन नसकेकोले य ता कागज 

मेरा िव मा माणमा ला न स दैन भनी ितवादीले 
िलएको पनुरावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा, 
िनज वयम् ले पीिडतको कपडामा आफूले वीय 
लगाएको कुरा वीकार गरी अदालतसम  बयान 
गरेको, मौकामा कागज गन िजना े  र नरे लाल 

े ले पीिडतको भोटोमा सेतो फोहोर लागेको देखेको 
भनी अदालतसम  उपि थत भई बकप  गरेको तथा 
िवशेष को परी ण ितवेदनसमेतका माणबाट 
पीिडतको कपडामा ितवादीकै वीय लागेको यहोरा 
समिथत भइरहेको देिख छ । पुनरावेदक ितवादीले 
अिधकार ा  अिधकारीसम को सािबती वे छाको 
नभई कुटिपट गरी लेिखराखेको कागजमा सहीछाप 
गराएको भ ने कथनका स ब धमा हेदा पिन िमिसल 

माणबाट िनजको शरीरमा यातना वा घा खतको कुनै 
िच  रहेको नदिेखएको, िनजले सु  िज ला अदालतमा 
याद थप गन आउँदा आफूलाई कुटिपट वा यातना 

िदइको भ ने स ब धमा कुनै िनवेदन िदन सकेको समेत 
नदेिखएँकोले अिधकार ा  अिधकारीसम को िनजको 
सािबतीलाई वे छाको होइन भनी अथ गन िम ने 
देिखएँन । िनजको उ  सािबती अ य माणबाट समेत 
समिथत भइरहेको देिखदँा सो सािबती माण ऐन, 
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२०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) 
को ख ड (क) को देहाय २ नं. बमोिजम िनजका िव  

माणमा ला ने नै देिखदँासमेत ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत हन नसिकने ।
 पनुरावेदक ितवादीलाई मुलकु  ऐन, 
जबरज ती करणीको महलको १ र ९क नं. बमोिजमको 
कसरुमा ऐ. ३ नं. को देहाय दफा १ बमोिजम १० 
(दश) वष र ऐ ९क नं. बमोिजम थप १(एक) वषसमेत 
११(एघार) वष कैद हने तथा ऐ. १० नं. बमोिजम 
पीिडतले ितवादीबाट .१५०००।- (प  हजार) 

ितपूित भराई पाउने ठहर ्याई सु  काठमाड  िज ला 
अदालतले िमित २०६६।८।२३ मा गरेको फैसला 
सदर हने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६७।८।२१ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर हने ठहछ । पनुरावेदक ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क युटर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २२ गते रोज ३ शभुम् । 

४
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-CR-०९५६, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, नैतु लाह भ ने शेष अनाय तु लाह िव. नेपाल 
सरकार
 िमिसल सलं न िमित २०६७।११।२१ को 
बरामदी मुचु कामा ितवादीले लगाइरहेको याकेटको 
दईुवटा ख तीबाट दईु याकेट सेतो लाि कको पोका 
फेला परकेो सो लाि कको पोकािभ  लागु औषध 
खैरो हेरोइन ज तो देिखने धलुो पदाथ फेला परेको र 
सोको तौल गदा १९०.५५० ाम भएको भ ने यहोरा 
उ लेख भएको पाइ छ । उ  बरामद व तुलाई परी ण 
गदा के ीय हरी वै ािनक योगशालाको िमित 
२०६७।१२।६ को ितवेदनअनसुार हेरोइन भएको 
भ ने दिेख छ । उ  बरामदी मचुु कामा ितवादी 

रोहबरमा बसी सिहछापसमेत गरेको अव थामा 
आफूबाट बरामद भएको होइन भ ने ितवादीको 
िजिकर माणस मत देिखन नआउने । 
 बरामदी मचुु कामा रहेका हरी 
कमचारीबाहेक अ य मािनसह  अदालतमा उपि थत 
हन नसकेको भए पिन हरी कमचारी अदालतमा 
आई बरामदी मुचु काको यहोरा पिु  हने गरी 
ग रिदएको बकप लाई माणको रोहमा अ यथा भ न 
िम दनै । माण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले पिन 
य तो बकप लाई माण ा  मा नपुन । 

ितवादीको मौकाको बयान एवम् अदालतको बयानमा 
उ लेख भएका त यगत कुराह  एक आपसमा िम नकुा 
साथै सो कुरालाई बरामदी मुचु का एवम् यसमा 
रहेका यि को अदालतमा भएको बकप समेतले पिु  
ग ररहेको ि थितमा ितवादीको पुनरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत हन नसिकने हदँा ितवादीउपरको कसुर पिु  
भइरहेको अव थामा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको िमित २०६९।६।२३ को फैसला मनािसब नै 
देिखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
क यटुर: िवकेश गुरागाई ं
इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभुम् ।

५
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६७-CR-०६००, जबरज ती करणी, 
हितराम पुनमगर िव. नेपाल सरकार
 वारदात िमित २०६५।१२।२२ का िदन 

ितवादीको उमेर १४ वष ४ मिहना २१ िदन भएको 
भनी ितवादीले अ ययन गरकेो िव ालयको िव ाथ  
भना िमितलाई िज ला अदालत तथा पुनरावेदन 
अदालतबाट कायम भएको उमेरका स ब धमा 

ितवादीले यस अदालतमा गरेको पनुरावेदनमा 
अ यथा भनी िववाद जनाएको देिखएन । तर कम 
सजायमा  हनपुन भ ने िजिकर गरकेो देिखन आएको 
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छ । वारदात िमित २०६५।१२।२२ मा यी ितवादीको 
उमेर चौध वष चार मिहना २१ िदन र पीिडतको उमेर ९ 
वष रहेको देिख छ । पीिडत तथा पीडक दवुै नाबालक 
रहेको अव था छ । ितवादीउपर जबरज ती करणीको 
महलको ३(१) नं. बमोिजम सजायको माग दाबी 
रहेको प र े यमा पीिडतको उमेर‚ सो न बरले उमेर 
पगेुको यि ले कसरु गरेमा पीडकलाई हनस ने १५ 
वष कैद सजायमा ितवादीको उमेरलाई िवचार गरी 
बालबािलकास ब धी ऐन‚ २०४८ को दफा ११(३) 
बमोिजम उमेर पुगेका यि ले कसरु गरमेा हन स ने 
सजायको आधा सजाय ७ वष कैद सजाय हने ठहर 
गरकेो सु  युठान िज ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपुरको फैसलालाई 
अ यथा भ न िम ने नदिेखने ।
 पनुरावेदन अदालतको फैसला अ ययन गरी 
हेदा सजायतफ बोली ितपूिततफ बोलेको देिखएन । 
तर िज ला अदालतले सजाय र ितपूिततफ बोलेको 
फैसलालाई नै सदर गरकेो देिखएको हदँा पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा ितपूिततफ नबो दैमा यसले 
ताि वक िभ नता पान नस ने र पीिडतले ितपूित 
पाउन स ने कुरामा कुनै ितकूल असर पन नस ने हदँा 
यठुान िज ला अदालतको िमित २०६६।३।१६ को 

फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, तु सीपरुको 
िमित २०६७।५।१ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
हने । 
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
क युटर: रामशरण ितिमि सना
इित सवंत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभुम् ।

६
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०६९-WO-०३४३, उ ेषण, 
भुवन साद जोशीसमेत िव. वा य तथा जनसङ् या 
म ालयसमेत
 िवप ी अि तयार दु पयोग अनसु धान 

आयोगको िलिखत जवाफ हेदा, िनवेदकह समेत १५ 
जनाले पद थापना गरी पाउ ँभनी िदएको िनवेदनको 
आधारमा हचवुा र अिनयिमत तवरबाट वा य सेवा 
िवभागबाट िनवेदकह  समेतलाई पद थापना गन 
िनणय भएको देिखदँा उ  पद थापना िनणय बदर 
गन र सबै िस.अ.हे.व. ह लाई समेट्ने गरी प  नीित 
बनाई पद थापनास ब धी िनणय गनु भनी आयोगको 
िनणयअनुसार लेखी पठाइएको भ ने यहोरा उ लेख 
भएको देिख छ । िवप ी आयोगले िलिखत जवाफमा 
उि लिखत िनणयको ितिलिपसमेत िलिखत 
जवाफसाथ पेस गन सकेको देिखदँनै भने के कुन 
कानूनले िदएको अिधकार योग गरी िनवेदकह को 
पद थापना बदर गन ु भनी लेखी पठाउने िनणय 
ग रएको हो सो कुरासमेत िलिखत जवाफमा उ लेख 
गन सकेको देिखदँैन । रा यका हरेक िनकायह ले 
संिवधान र कानूनले िदएको अि तयारीको िसमािभ  
रही काय गनपुन ह छ । ती िनकायह ले आफूबाट 
भएका हरके काम कारवाही र िनणयको कानूनी आधार 
देखाउन स न ुपदछ, सो देखाउन नसके य ता काम 
कारवाहीले वैधता ा  गन स दैन । िवप ी आयोगले 
िनवेदकह को पद थापना बदर गन ु भनी प ाचार 
गदा सोको कानूनी आधार उ लेख गन नस नकुा 
अित र  िलिखत जवाफमा समेत सो कुरा खुलाउन 
सकेको नदेिखँदा िवप ी आयोगको उ  काम कारवाही 
कुनै कानूनमा आधा रत रहेको नभई हचवुाका भरमा 
भएको देिखयो । य तो हचवुा प का आधारमा 
िनवेदकह लाई कुनै सनुुवाईको मौकासमेत दान 
नगरी िनजह को पद थापना बदर गन गरी िवप ी 
वा य तथा जनसङ् या म ालय र वा य सेवा 

िवभागबाट भएको िनणय कानूनबमोिजमको िनणय 
भनी मा न निम ने । 
 िवप ी अि तयार दु पयोग अनुस धान 
आयोगको िनणयानुसार भनी पद थापना भइसकेका 
िनवेदकह को पद थापना बदर गन गरी भएको 
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िनणयमा िविधस मत आधार उ लेख भएको 
नदिेखएकोले िनवेदकह को पद थापना बदर गन गरी 
िवप ी वा य तथा जनसङ् या म ालयबाट िमित 
२०६९।४।३ मा भएको िनणय र सो का आधारमा 
िवप ी वा य सेवा िवभागबाट िमित २०६९।५।१ 
मा भएको िनणय तथा िमित २०६९।५।८ को 
प समेत उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । 
अब िवप ी िज ला वा य कायालय, बैतडीको 
िमित २०६८।९।१४ को िनणय तथा सोही िमितको 
प बमोिजम भएको िनवेदकह को पद थापना यथावत्  
कायम रा न ुभनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी 
हने । 
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क युटर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शभुम् ।

७
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७०-WO-०६५०, उ ेषण, क रिसहं 
भुलसमेत िव. लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय, 
अनामनगर, काठमाड समेत
 रा यका हरेक िनकायह ले आफूबाट 
भएका हरेक कामकारवाही र िनणयको कानूनी आधार 
देखाउन स नपुन ह छ, देखाउन नसके य ता 
कामकारवाही र िनणयले वैधता ा  गन स दैन । 
कानून ारा सिृजत यि को अिधकारमा आघात पु ने 
गरी मनोगत र वे छाचारी (Arbitrary) िकिसमले 
िनणय गनु हदँैन । कुनै कानून ारा िसिजत यि को 
अिधकारलाई सो कानूनअ तगत बनेको िनयम वा 
कुनै नीितगत िनणयका आधारमा खो न वा कुनै 
सीमा ब देज लगाउन िम दैन । कानून ारा िनधा रत 
पूवसतह  पूरा भएको अव था भएमा सोबमोिजम 
ग रिदनु येक िनकायको दािय व हन जा छ । िवप ी 
लोक सेवा आयोगले एउटै सेवा, समूह र तह वा पदका 
िनिम  पटकपटक परी ा िदन पाउने यव थाले ोत 

साधन र जनशि को अप यय हने तथा उ ीण हने 
उ मेदवारले वैकि पक उ मेदवारलाई पद मोलमोलाई 
गन गरकेो गनुासोसमेतलाई ि गत गरी िववेकस मत 
िनणय ग रएको भनी मनोगत कुरा उ लेख गरी आ नो 
िनणयको बचाउमा िजिकर िलएको देिख छ, तर 
आ नो िनणयको कानूनी आधार उ लेख गन सकेको 
देिखदँैन । यस कार वा य सेवा ऐनले आफू कायरत् 
रहेको सेवा, समूहको समान तहको पदको परी ामा 
सामेल हन नपाउने भनी प पमा ब देज नलगाएको 
अव थामा आफू कायरत रहेको सेवाको अक  समूहको 
समान तहमा मा  परी ा िदन पाउने भनी मनोगत 
अथ गन िम ने नहदँा सो स ब धमा िवप ी लोकसेवा 
आयोगले िलएको िजिकर स तोषजनक र कानूनस मत 
रहेको नदेिखने । 
 रट िनवेदकह ले तर वृि का मा यमबाट 
िनयिु  हने र खुला ितयोिगताबाट िनयिु  हने 
कमचारीह को िबचमा विृ  िवकासका अवसरह  
फरक हने भएकोले लोकसेवा आयोगले आफूह लाई 
खुला ितयोिगताबाट िनयिु  हन रोक लगाउने 
गरी गरकेो िनणयबाट आफूह लाई मका पन गएको 
भ नेसमेत िजिकर िलएको स दभमा तरविृ  र खलुा 

ितयोिगताबाट िनयुि  हने ि यामा अ तर भई 
िज मेवारी िवतरण गन िहसाबले पिन िनवेदकह ले 
आ नो विृ  िवकासको माग पिह याउन नपाउने भ न 
निम ने ।
 वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) 
ले िनधा रत यो यता भएमा आफू कायरत रहेको 
समान तहको पदमा परी ा िदन बाधा नहने यव था 
भएको आधारमा िनवेदकह  िव ािपत पदको 
िलिखत परी ामा सामेल भई उ  परी ा उ ीण गरी 
अ तरवातामा समेत सामेल भएकोमा िनवेदकह को 
नाम अि तम यो यता म सूचीमा समावेश नगन भनी 
िवप ी लोकसेवा आयोगबाट िमित २०७०।१०।९ 
मा भएको िनणय वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा 
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८(३) िवपरीत रहेको दिेखदँा उ  िनणय उ ेषणको 
आदेश ारा बदर हने ठहछ । अब िनवेदकह  िलिखत 
परी ामा उ ीण भई अ तरवातामा सामेल भएका 
िव ापन न बरह मा रट िनवेदकह को नामसमेत 
यो यता म सूचीमा समावेश गरी अि तम नितजा 

काशन गन ु गराउनु भनी िवप ी लोकसेवा आयोग 
के ीय कायालय र े ीय कायालयह का नाममा 
परमादेश जारी हने । 
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क युटर: रामशरण ितिम सीना/िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शभुम् ।

८
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०६७-CR-१२८५, ०६८-CR-
०२३२, ०६८-CR-०५५६, ०७०-CR-१६८४, 
कत य यान, अिनता गु ङ िव. नेपाल सरकार, कमा  
घले िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. अिनता 
गु ङ, नेपाल सरकार िव. िकरणलाल े
 ितवादी अिनता गु ङलाई घटी सजाय 
गरकेो फैसला बदर ग रपाउ ँ भनी वादी नेपाल 
सरकारको र आफूलाई यानस ब धीको महलको 
१७(३) नं. बमोिजम अ य िकिसमको मतलबी कायम 
गरी सजाय गरेको फैसला िमलेको नहदँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउन ु पदछ भनी ितवादी अिनता 
गु ङले पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखदँा िनज 

ितवादी अिनता गु ङका स ब धमा िवचार गदा, 
िनजले अनसु धान अिधकारीसम  बयान गदा 
मृतक ेमकुमार गु ङसगँको वैवािहक स ब ध िब न 
गई कमा घलेसगँ ेम स ब ध भएको र िनजसगँ 

ीमान् ीमतीको पमा ब द ै आएकोमा वारदातको 
समयमा ेमकुमार गु ङसमेत िनजको कोठामा रहेको 
अव थामा कमा घले बािहरबाट आई ढोका खो न 
लगाई कमा घलेले पे तोल िझक  पिहला िनज अिनता 
गु ङको क चटमा घोची धकेलेको र यसपिछ 

वारदात घटाएको भनी उ लेख गरी अदालतसम  
समेत सोही यहोरा समिथत हने गरी बयान गरकेो 
देिख छ । ितवादी कमा घलेले ितवादी अिनतासगँ 

ेम स ब ध रहेको कुरा वीकार गर े पिन वारदातमा 
अिनताको भूिमकाको बारेमा केही कुरा उ लेख गरकेो 
देिखदँैन । िमिसल संल न कागजातबाट िबहानको  
३.३० बजेपिछ वारदात घिटत भएको देिख छ। 
िमिसल संल न कल रकेडबाट अिनता र कमािबच 
िमित २०६४।११।४ गते राित ११.१७ बजेपिछ कुनै 
फोन स पक भएको देिखदँैन । डा स रे टुरे टबाट राित 
छु एपिछ ितवादी अिनता र िनजक  बिहनी आ नो 
डेरामा आएका र ेमकुमार डेरामा नगई िनजको साथी 
खुमबहादरु थापासगँ गएको भ ने देिख छ । सोप ात् 
िबहान ३.०० बजेितर मा ै ेम गु ङले अिनता 
गु ङलाई फोन गरी िनजको डेरामा आउने कुरा गरेको, 
यसपिछ िबहान ३.२८ बजे फोन स पक भई मृतक 

अिनताको कोठामा पगुेको भ ने िमिसलबाट देिख छ । 
उपरो बमोिजम कल रकेडबाट पिन मतृक ेम गु ङ 
कोठामा आएपिछ अिनताले ितवादी कमा घलेलाई 
फोन गरेर बोलाएको भ ने देिखदँैन । िमिसल संल न 
कुनै पिन माणबाट ितवादी अिनता मृतकलाई मान 
सहभागी भएको, हितयार िदएको वा मान कायमा 
अ य सहयोग गरेको भ ने देिखदँैन । तर पिन दा प य 
स ब ध रा ो नभएका पित ेमकुमार गु ङ आ नो 
कोठामा आई बसेको अव थामा ितवादी कमा 
घलेसमेतका मािनस रातको समयमा आउँदा ढोका 
खोिलिदएको र ेमकुमारउपर कमा घलेले गोली हार 
गदा िनजले कुनै ितकार वा बचाउको यास गरकेो 
भ ने िमिसलबाट दिेखँदैन । यसरी आ नो पितलाई 
कमाले गोली हार गदासमेत ितवादी अिनताले कुनै 
िकिसमको हारगहुार समेत नगरी चुप लागी सहयोग 
नजटुाई बसेको देिख छ । तसथ वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम िनजलाई सु  अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय हने अव था नदिेखए पिन 
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िनज वारदात थलमा मौजदु रही घटना घट्दा चपु 
लागी बसेको देिखदँा िनजलाई यानस ब धीको 
महलको १७(३) नं. बमोिजमको कसुरदार ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला अ यथा देिखन 
नआउने ।
 ितवादी िकरणलाल े लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय नगरेको सु  तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको नहदँा उ टी हनपुदछ 
भनी वादी नेपाल सरकारले िलएको पनरुावेदन िजिकर 
स ब धमा िवचार गदा, यी ितवादीले अदालतसम  
बयान गदा ितवादी कमा घलेलाई वारदात थल 
रहेको घर कोठामास म परु ्याई िदएको कुरा वीकार 
गर े पिन आफू वारदात घटाउन संल न भएको 
कुरामा इ कार रहेका देिख छन् । य दश  भूिमका 
गु ङले अनु धानको ममा बयान गदा ितवादी 
िकरणलाल े ले मृतकलाई हार गरेको वा समाएको 
भ ने कुरा लेखाउन सकेको नदेिखई घटना भएको 
कोठाको ढोकामा उिभएको भ नेस म उ लेख गरकेो 
देिख छ । यसैगरी ितवादीह  अिनता गु ङ र 
कमा घलेको बयानमा पिन िनज ितवादी घटना 
घटेको कोठाको ढोकामा उिभएको भ ने उ लेख 
भएको दिेख छ । िनजको ितवादी कमा घलेसगँ 
मृतकलाई मान पूवयोजना तथा तयारीको कायमा 
संल नता रहेको र वारदात घटाउने कायमा िनजले कुनै 
िकिसमको भूिमका खेलेको भ ने िमिसल माणबाट 
नदिेखदँा िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
हनस ने अव था देिखएन । तर िनज वयम् ले आफू 
वारदात थलको घर कोठास म गएको कुरा वीकार 
गरकेा, ितवादीह  कमा घले र अनीता गु ङ 
तथा य दश  भूिमका गु ङको बयानबाट िनज 
वारदातको समयमा वारदात थल रहेको कोठाको 
ढोकामा उिभएको भ ने कुरा लेखाई िदएको दिेखएबाट 
िनज वारदात थलमा मौजदु रहेको पुि  हन आएकोले 

िनजलाई मुलकु  ऐन यानस ब धीको महलको 
१७(३) नं. बमोिजम ३ (तीन) वष कैद सजाय हने 
ठहर ्याएको सु को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलासमेत अ यथा देिखन 
नआउने ।
 पनुरावेदक ितवादी कमा घलेलाई मलुकु  
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव वसिहत ज मकैद हने र ितवादी अनीता 
गु ङलाई ऐ. को १६ नं. बमोिजम १५ (प ) वष 
कैद सजाय हने ठहर ्याई सु  काठमाड  िज ला 
अदालतबाट िमित २०६६।५।१ मा भएको फैसला 
पनुरावेदक ितवादी कमा घलेको हकमा सदर हने 
र पनुरावेदक ितवादी अिनता गु ङको हकमा केही 
उ टी भई िनजलाई ऐ.१७(३) नं. बमोिजम ३ (तीन) 
वष कैद सजाय हने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६८।१।१३ मा भएको फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर हने ठहछ । य तै ितवादी 
िकरणलाल े लाई मलुुक  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ (तीन) वष कैद सजाय 
हने ठहर ्याई सु  काठमाड  िज ला अदालतबाट 
िमित २०६८।२।३१ मा भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।१०।२७ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकार र पुनरावेदक ितवादीह को 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजलुी
क यटुरः अिमरर न महजन
इित सवंत् २०७२ साल फागनु १६ गते रोज १ शभुम् । 

९
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७०-RC-००२७, सश  हरी ऐन, 
२०५८ को दफा २७ अ तगतको कसरु अपराध 
गरेको, नेपाल सरकार िव. हरी जवान भेषराज े
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 ितवादी भेषराज े  िनज कायरत रहेको 
सश  हरी गणका गणपितको अङ्गर कका पमा 
कायरत रहेका र िनजले कायालयबाट भरपाई गरी 
बिुझिलएका हातहितयारह  म ये ाउिनङ पे तोल 
थान-१, ऐ. को या जीन थान-२, ऐ. को गोली राउ ड 
२० र एस.एम.जी. को वालराउ ड ३५ गोटासमेतका 
हातहितयारह  िलई भागी िहडँी लामो समयस म 
कायालयमा स पकमा नआएको भ ने अिभयोग 
दाबी रहेको देिख छ । यसरी िनज लामो समयस म 
कायालयको स पकमा नआएको भनी िनजलाई 
खोजतलास गन िविभ न हरी इकाईह मा लेखापढी 
भएकोमा खोजतलास गदा िनज फेला नपरकेो 
भ ने देिखएको छ । त प ात् िनज ितवादीउपर 
सश  हरी िवशेष अदालतमा मु ा दायर भई उ  
अदालतबाट िनजको थायी ठेगानामा १५ िदने याद 
जारी गरी पठाइएको र उ  याद रतपूवक तामेल 
भएकोमा सो यादिभ  समेत िनज हािजर हन नआई 
फरार रहेको देिखने । 
 ितवादीउपर सश  हरी ऐन, २०५८ को 
दफा २७(१) को देहाय ख ड (घ) र (ङ) को कसुरमा 
सोही दफा २७(१) बमोिजमको सजाय गरी पाउँ भ ने 
सु  अिभयोग माग दाबी रहेको देिख छ । उ  कानूनी 
यव था हेदा, दफा २७(१) मा देहायको अपराध गन 

सश  हरीलाई सव वसिहत ज मकैदको सजाय 
हनेछ भ ने यव था रही सोको देहाय ख ड (घ) मा 
आ नो योगको िनिम  िलई राखेको वा आफूले िज मा 
िलई राखेको हातहितयार खरखजाना िलई भागेमा 
भ ने र ख ड (ङ) मा आतङ्ककारी गितिविधलाई 

य  वा अ य पमा सघाएमा भ ने उ लेख 
भएको देिख छ । िनज ितवादी उ  ख ड (ङ) मा 
उ लेख भएबमोिजम आतङ्ककारी गितिविधमा 
संल न रहेको वा सघाएको भ ने कुरा िमिसलबाट पिु  
हन नआएको भ ने आधारमा सश  हरी िवशेष 

अदालतले उ  अिभयोगबाट िनजलाई सफाइ िदएको 
देिखएको र सोउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन 
परेको नदेिखदँा सोतफ केही बोिलरहन ु परेन । िनज 

ितवादी आ नो िज माको हातहितयार िलई भागी 
िहडँी लामो समयस म कायालयमा स पकमा नआएको 
र अदालतबाट िनजका नाममा जारी भएको यादमा 
समेत हािजर हन आएको नदेिखदँा िनजले उि लिखत 
ख ड (घ) बमोिजमको कसुर अपराध गरकेो कुरा पिु  
हने । 
 सरु ा िनकाय ज तो िज मेवार र अित 
संवेदनशील िनकायमा कायरत ितवादी भेषराज े  
आ नो िज मामा िलएको हातहितयार िलई भागी िहडँी 
सश  हरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१) को देहाय 
ख ड (घ) को कसरु अपराध गरेको पिु  हन आएकोले 
िनजलाई ऐ. दफा २७(१) बमोिजम सव वसिहत 
ज मकैद हने ठहर ्याई सश  हरी िवशेष अदालतले 
िमित २०६४।१०।२९ मा गरकेो फैसला साधकको 
रोहमा सदर हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६६।५।१६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर हने । 
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क यटुर: िवकेश गुरागाई ं
इित संवत् २०७२ साल असोज १५ गते रोज ६ शभुम् । 

१०
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७१-RC-०००३, कत य यान, 
नेपाल सरकार िव. नारायणकाजी े समेत
 यस अदालतसमेतबाट कसरुदार ठहर भएका 

ितवादीह  फ बहादरु े , च बहादरु े  र 
अ तनारायण े ले मौकामा र सु  अदालतमा बयान 
गदा यी ितवादीह  समेतले मृतकलाई लाठा, मङ्ु ा, 
कोदालाको िबडँ, रड, घनसमेतका हितयारले शरीरका 
ज त  भागमा कुटिपट गरी सोही चोट पीडाका 
कारणबाट मतृकको मृ यु भएको भनी मौकामा कागज 
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गन झलकमाया े , पतुली सािकनी, सूयबहादरु 
े , लीलादेवी े , काल ु े समेतका यि ह  

र जाहेरवाला माननारायण े ले अदालतमा समेत 
उपि थत भई बकप  गरी लेखाई िदएको देिख छ । 
लास जाचँ मचुु का र पो माटम रपोटबाट मृतकको 
टाउको तथा शरीरका िविभ न भागमा घाउ चोट, 
नीलडामह  रहेको देिखएको र सो कुरा वादी प का 
उि लिखत सा ीह को बकप ले समिथत गरकेो 
देिखयो । यसका अित र  िनजह  िनद ष रहेको भए 
अदालतमा उपि थत भई सबदु माण पेस गरी आ नो 
िनद िषता पिु  गराउन स नपुनमा ितवादीह  
अदालतसम  उपि थत नभई  हालस म फरारै रहेका 
र ियनै ितवादीह  सरहका ितवादीह  फ बहादरु र 
च बहादरु े  कसुरदार ठहर भई सजाय भइसकेको 
देिखदँासमेत यी ितवादीह को मतृकलाई कुटिपट 
गरी कत य गरी मान कायमा संल नता रहनेछ भनी 
मा न निम ने हदँा लास कृित मचुु का, पो टमाटम 
रपोट, सहअिभयु ह को पोल, मौकामा कागज 

गन यि ह ले अदालतमा उपि थत भई मृतकलाई 
कुटिपट गरी मारकेो कुरा पिु  हन आएकोले सु  
धािदङ िज ला अदालतले ितवादीह  नारायणकाजी 

े , बुि मान े , मानबहादरु े , झंकनारायण े  
र एकनारायण े लाई मुलकु  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही ज मकैदको 
सजाय हने ठहर ्याई िमित २०६७।२।२६ मा गरकेो 
फैसला साधकको रोहमा सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।११।२२ को फैसला 
मनािसब देिखदँा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क युटर: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल असोज १५ गते रोज ६ शभुम् । 

११
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७०-CI-१०८९, उ ेषण / परमादेश, 

मानबहादुर िब  िव. तुलिसंह िव समेत
 फैसला काया वयनका ममा दाबीको 
ज गा िवप ी तुलिसंहले सकार गरी िनजका नाममा 
दा.खा. नामसारीमा  हन बाकँ  रहेको अव थामा 
यी पनुरावेदकले उ  ज गा आ नै एकाघरक  बहुारी 
न दकुमारीलाई िमित २०६९।४।२६ मा हा.व. 
गरी िदएकोमा  कुम िज ला अदालतबाट िमित 
२०७०।४।४ मा उ  हा.व. िलखत बदर गरी सो 
ज गा िनज िवप ी तलुिसहं िव का नाममा दता गरी 
िदने गरी आदेश भएको देिख छ । उ  आदेशउपर 
यी पनुरावेदकले कुनै कानूनी कारवाही अवल बन 
गरेको देिखदँैन । यस कार फैसलाबमोिजमको िबगो 
भ रभराउको ममा भएका काम कारवाही पटक पटक 
िज ला यायाधीश तथा पुनरावेदन अदालतसमेतबाट 
परी ण भई फैसला काया वयनको काय स प न भई 

यथ  तलुिसंह िव ले दाबीको ज गाको दा.खा. चलन 
पजु समेत पाई सकेको अव था देिखने ।
 यी पनुरावेदकले फैसला काया वयनका 

ममा आफूले िवप ीलाई फैसलाबमोिजम ितन ु
बझुाउनु पन िबगोको रकम बझुाउनेतफ कुनै 
त परता नदेखाई फैसला काया वयनको स पूण 

ि या स प न भइसकेको अव थामा िनजले िबगो 
दािखल गरेको भ दैमा कानूनबमोिजम स प न 
भएको िललामसमेतको काम कारवाही बदर हनस ने 
अव था देिखन नआउने हदँा कानूनबमोिजम स प न 
भइसकेको िललामसमेतका कायह  बदर भई िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी हनस ने अव था 
नदेिखदँा रट िनवेदन खारजे हने ठहर ्याई पुनरावेदन 
अदालत, तु सीपरुबाट िमित २०७०।९।१४ मा भएको 
आदेश मनािसब देिखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क यटुर: रामशरण ितिम सीना
इित संवत् २०७२ साल काि क २९ गते रोज १ शभुम् ।
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इजलास न.ं १

१
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, २०७०-WO-००३९, उ ेषण, उमाका त 
जोशीसमेत िव. सश  हरी बल धान कायालय, 
हलचोक, काठमाड समेत
 संिवधान ारा ितरि त समानताको हक 
समान वगको लािग मा  ासङ्िगक ह छ । असमान 
वगको लािग ासङ्िगक हदँैन । कुनै पिन यि  वा 
समूहह लाई कानूनको योग गदा वा यवहारमा 
समानता अवल बन गन ु नै समानताको िस ा तको 
उ े य रहेको ह छ । सरकार तथा सरकार वा कुनै 
पिन िनकायका कायबाट समान यि ह कािबच 
भेदभाव भएको अव थामा संिवधान द  समानताको 
हकको ितकूल भई आघात पु न जाने ह छ । तुत 
िनवेदनको स दभमा उ वबहादरु रावललगायत ६ 
जना िमित २०५८।१।१८ मा सश  हरी बलमा 

हरी नायब िनरी क पदमा थाना तरण भई िमित 
२०५८।२।१ मा सश  हरी बलमा हरी व र  
नायब िनरी क पदमा का.मु. मकुरर भई २०५९।१।१ 
मा सश  हरी व र  नायब िनरी कमा पदमा बढुवा 
भएको देिख छ तर िनवेदकह  हरी सहायक िनरी क 
पदकै हैिसयतले सश  हरी बलमा थाना तरण 
भई आएको देिखएकोले िनवेदकले दाबी िलएको 
उ वबहादरु रावल समेतका ६ जना सश  हरी 
बलमा थाना तरण भई आउँदा नै एक दजा मािथको 
दजाको फरक रहेको देिखदँा फरक दजा वा बगको 
अव थामा िनवेदकले दाबी िलएअनु प समानताको 
हकिवपरीत रहेछ भनी मा न िम ने नदेिखने ।
 एउटै िवभागमा एउटै पदमा कायरत कसैलाई 
का.मु. भएको िमितबाट लागू हने गरी सश  हरी 
िनरी कको पदमा बढुवा ग रएको र सोही पदमा कायरत 

हामी िनवेदकलाई ६ वषपिछ मा  बढुवा ग रएको 
िवप ीह को काय वे छाचारी एवम् समानताको 
हकिवपरीत भएको भ ने िनवेदन िजिकरतफ हेदा 
सश  हरी िनयमावली, २०६० को प र छेद ५ 
को िनयम ३४(१) को ख ड (ख) बमोिजम राजप  
अनङ्िकत पदबाट राजप ाङ्िकत पदमा बढुवा हन 
सश  हरी व र  नायब िनरी क पदमा ४ वष वा 
सश  हरी िनरी क पदमा ६ वष यूनतम सेवा 
अविध पगुेको हनुपन प  कानूनी यव था भएअनु प 
िनवेदकह लाई सश  हरी नायब िनरी क पदमा 
कायम मकुायम भएको िमित २०५८।२।१ देिख सश  

हरी िनरी क पदमा बढुवा हन आव यक पन यूनतम 
अविध ६ वष पगेुप ात् िमित २०६४।७।२१ मा सो 
पदमा बढुवा गरेको समेत कानूनअनु प नै भएको 
देिखने ।
 २०७०।४।६ को िनणयानसुार सश  हरी 
नायब उप र क पदमा बढुवा भएका िवप ी छिवलाल 
पा डेसमेतका यि ह  खलुा ित पधाबाट 
२०६१।३।२५ को िनणयले सश  हरी िनरी क 
पदमा िनयुि  भएका देिख छन् भने िनवेदकह  
२०६४।६।२१ मा मा  सश  हरी िनरी क पदमा 
बढुवा भएको देिख छ । यसरी िनवेदकह भ दा क रब 
३ वष अगावै सश  हरी िनरी क पदमा िनयु  
भएका िवप ी छिवलाल पा डेसमेतका िवप ीह भ दा 
िनवेदकह  िसिनयर हनस ने देिखएन । त काल काम 
चलाउने उ े यले मािथ लो पदमा कायम मुकायम 
मकुरर ग रएकोलाई मािथ लो पदमा बढुवा वा िनयिु  
पाएको भनी मा न िम नेसमेत नदेिखने ।
 सश  हरी बलमा ४२ जना सश  हरी 
नायब उप र कको बढुवा दरब दी वीकृत भई काय 
स पादन मू याङ्कनअनु प ४२ जना लगायत 
अ य सश  हरी कमचारीह लाई सश  हरी 
िनयमावली, २०६० को िनयम ३२ को उपिनयम (३) 
को दहेाय ख ड (क) अनसुार गिठत बढुवा सिमितको 
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िसफा रसमा नेपाल सरकारले कायस पादन, जे ता, 
िविभ न े मा काम गरेको अनभुव, शैि क यो यता, 
तािलम, कमा ड आिदको मू याङ्कनको आधारमा 
िमित २०७०।०४।०६ मा बढुवा ग रसकेको भ ने 
िवप ीह को िलिखत जवाफ यहोरा रहेको र 
सो िलिखत जवाफको यहोरालाई अ यथा रहेछ 
भनी मा नुपन कारणसमेत नदेिखदँा उ  िमित 
२०७०।०४।०६ को वढुवा िनणयलाई कानूनअनु पकै 
मा न ुपन । 
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क युटर: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनुसार 
आदेश भएका छन्:
०७०-WO-०००७, ितषेध, उमाका त 

जोशीसमेत िव. सश  हरी बल धान 
कायालय, हलचोक, काठमाड समेत

०७०-WO-०५१४, उ ेषण, उमाका त 
जोशीसमेत िव. सश  हरी बल धान 
कायालय, हलचोक, काठमाड समेत

२
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-WO-०१५६, ितषेध / उ ेषण, 
अिधव ा िमिथले रकुमार िसंहसमेत िव. धानम ी 
तथा मि ष रषद्को कायालयसमेत
 उ पादन अनमुितप को दखा त र  भएको 
अव थामा सो र  भएको क पनीलाई नै पनुः य तो 
अनमुितप  िदन निम ने भनी िव तु्  ऐन तथा 
िनयमावलीमा कुनै यव था भएको नदेिखएको र 
पव क क पनीले उ  आयोजनाको िवकासको लािग 
िव  बक र को रयन साउथइ  पावर क पनी ज ता 
अ तराि य सं थाबाट लगानी जटुाउने काय तथा 
आयोजनाको िनमाणको लािग िडटेल इि जिनय रङ 
कायसमेत गरेको, वातावरणीय भाव मू याङ्कनको 

ितवेदन वीकृितका लािग वातावरण म ालयमा 
पेस ग रसकेको तथा आयोजनाको िनमाणमा वैदिेशक 
लगानी जुटाउन स ने पया  आधार र स भावना 
देिखएको र नेपाल िव तु्  ािधकरणसगँ कने सन 
एि मे ट र िप.िप.ए. गन स ब धमा कारवाही अगािड 
बिढसकेको िमिसल संल न कागजातह बाट 
देिख छ । िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेज तो 
सव ण अनमुितप समेत खारेज भई उ पादन 
अनुमितप को दखा त र  भएको अव थामा िनवेदक 
क पनीलाई पनुः अनमुितप  निदई उ  आयोजना 
बा केटमा आएको ठानी पुनः ित पधा गराउने हो भने 
िनवेदक क पनीले ५ वषको सव ण अनमुितप को 
अविधमा उ  आयोजनाको िवकासको लािग िव  
बक र को रयन साउथइ  पावर क पनीज ता 
अ तराि य सं थाबाट लगानी जटुाउने काय तथा 
आयोजनाको िनमाणको लािग िडटेल इि जिनय रङको 
काय, वातावरणीय भाव मू याङ्कन, नेपाल िव तु्  

ािधकरणसगँ कने सन एि मे ट र िप.िप.ए. गन 
स ब धमा कारवाही अगािड बढेको कायह  पुनः 

ार भ गनपुन र सो गदा समय र म धेर ैला न गई 
वैदेिशक लगानीकताह  समेत पिछ हट्ने अव था 
िसजना हन जाने ।
 रा यका मखु उ े यिभ  नाग रकको हक, 
िहत, आिथक, सामािजक, वातावरणीय र लैङ्िगक 
ज ता िविवध प ह मा रा  र नाग रकह को िहताथ 
कानूनको िनमाण गन काय पछ । तथािप जीवन र 
जगतलाई यदाकदा कानूनले नसमेट्ने वा कानूनको 
िनमाणभ दा नाग रकह को िहताथ कानूनको िनमाण 
गन काय गछ । तथािप जीवन र जगतलाई यदाकदा 
कानूनले नसमेट्ने वा कानूनको िनमाणभ दा नाग रकको 
गित अिघ बिढरहेको अव थामा कानून ारा सम  
यव थापन नहनु वभािवक ह छ । य तो अव थामा 

कानूनको अभावमा पिन आव यकताको िस ा तिभ  
ाकृितक कानूनलाई प रपालना गन तौरत रकाबाट 
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नाग रकको िहतकै लािग सकारा मक सोच र कानूनको 
र कानूनको अभावमा आपूितको यव था गनपुन । 
 आव यकताले कानून िच दैन  (Necessity 
Knows No Law) । यो िस ा तले बा यताबस 
ग रनपुन कायको संर णसमेत गदछ । (Necessity 
Defends or Justidies what is Comples) 
कानूनमा भएको यव था लागू हन नसकेमा वा 
कानूनमा कुनै प  यव था नभएको अव थामा कुनै 
कामकारवाही गनु परमेा वा सो काय नगरेमा मलुुकलाई 
अ यिधक हािन वा नो सानी हने अव था देिखयो 
भने य तो अव थामा हन जाने हािन नो सानीबाट 
बचाउन आव यकताको िस ा तबमोिजम काम 
कारवाही गन निम ने भनी अथ गन निम ने ।
 आिथक पले मजबतु र अनुभवी सेयर 
लगानीकताह ले सेयर लगानी गन वीकृित जनाई 
संयु  लगानी स झौता तथा सेयर ख रद िब  
स झौता र िव  बकको IFC समेतलाई सामेल गराई 
Joint Development Agreement समेत स प न 
भई नेपाल सरकारको उ ोग िवभाग र नेपाल रा  
बकसमेतबाट वीकृित तथा सहमित िलई हालस म 
क रब . १५ करोड लगानी ग रसकेको भ ने िवप ी 
क पनीको िलिखत जवाफ यहोराबाट देिखएको 
अव थामा िनवेदकले दाबी िलए ज तो उ  क पनीलाई 
उ पादन अनुमितप  निदने हो भने उ  लगानी यसै 
खेर जानेमा  नभई िव तु्  उ पादन गरी लोडसेिडङ 
अ य गन सरकारको योजनासमेत धरासयी ब न 
जाने ।
 असामा य अव थामा रा य संय बाट 
ग रएको कुनै कायको याियक उपयु ताको आधारमा 
अदालतले परी ण गनस ने नै देिखदँा र सोही 
िस ा तसमेतलाई आधार मानी िव तु्  ऐन, २०४९ 
को दफा ३५ ले िदएको अिधकारअ तगत रही उ  
क पनीलाई करार गरी उ पादन अनुमितप  िदने गरी 
भएको िनणय कानूनस मत नै देिखने हदँा आयोजना 

तथा यसका लगानीकताको पृ भूिम, बचनब ता तथा 
हालस म भएको काय गितको ि थितबाटै िवप ीह ले 
भनेज तो झोलामा खोला रहेको अव था नदेिखएको 
तथा लगानीकताह को हैिसयत तथा अनभुव र 
सव णको काय परुा ग रसकेको अव थासमेतलाई 
म यनजर गरी उ पादन अनमुितप को दखा त र  
ग रएको भए पिन तुत आयोजनाको स दभमा 
आयोजना बनाउन स ने िवप ी नेपाल वाटर ए ड 
इनज  क पनीसगँ जल िव तु्  ऐन, २०४९ को 
दफा ३५ बमोिजम करार गन लागेको काय उपरो  
आधार तथा कारणसमेतबाट कानून र यायसङ्गत नै 
देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन 
निम ने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।  
यसै लगाउको ०७०-WO-०४१६, उ ेषण 

/ परमादेश, अिधव ा िमिथले रकुमार 
िसहंसमेत िव. धानम ी तथा 
मि ष रषद्को कायालयसमेत यसैअनसुार 
आदेश भएको छ ।

३
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०७०-CR-०७८८, वैदेिशक रोजगार, 
नेपाल सरकार िव. िनलेश पा डेसमेत 
 ितवादीह  ि लोक साद, पशपुित र 
मनोजकुमार World Solution का ितिनिध भई 
नेपालमा थप रकम बु नका लािग न कली िभसा 
र िटकट िलएर आएका हन् । उनीह को बयान 
झु ा हो । ि लोक  र िन लेश पटेलको साथमा 
World Solution को Marketing Director 
लेिखएको माणसमेत भएकोले ियनीह  बैदिेशक 
रोजगारीका ठगी हन् भनी जाहेरवाला केशवराज 
शमाले तथा मैले भारतीय क पनी World Solution 
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र Dream Solution बाट यानडा जाने भनी . 
१६,८०,०००।– अिपत पटेललगायतका िन लेश 
पटेल, िनलेश पा डेका नाममा ज मा ग रिदएको
हो । यि गत पमा जयस पटेल र िन लेश पटेललाई 
पोखरा र लखनउ बकमाफत बझुाएको हो । ि लोक  

सादसमेतले गरकेो बयान झु ा हो । ि लोक समेत 
नेपाल ितिनिध भई नेपालमा रकम असलु गन आएका 
हन् । िभसा पेपरह  मेरो र मेरा साथीको इमेलबाट ा  
भएको हो भनी जाहेरवाला अशोककुमार सनुवुारले 
अनसु धान अिधकृतसम  बयान गरेको देिखए पिन 
सो बयान यहोराको पु ्याई हने कुनै व तिुन  आधार 

माण गुजान सकेको देिखदँैन । िनज जाहेरवालाह  
यायािधकरणको आदेशानसुार यायािधकरणमा 

उपि थत नभएकोले िनजह लाई उपि थत गराइिदनु 
भनी वैदेिशक रोजगार िवभागमा प ाचार ग रएकोमा 
उपि थत नगराएकोले िनजह को नाउमँा अ. ब.ं ११५ 
नं. बमोिजमको याद एवम् राि य दैिनक पि कामा 
सूचना कािशत गदासमेत यायािधकरणमा उपि थत 
भई बकप  गरी जाहेरी यहोरालाई पिु  गनसकेको 
अव था नदेिखने ।
 ितवादीह म ये पशपुित राउत र 
मनोजकुमार िनद ष सािबत देिखएको हदँा िनजह लाई 
थुनामु  ग रपाउ ँ भनी जाहेरवालाह  केशवराज 
शमा, टेक नारायण शमा पौडेल र कुमार ीससमेतले 
२०६८।६।२ मा वैदेिशक रोजगार िवभागमा िनवेदन 
िदई सनाखतसमेत गरकेो सु  िमिसल संल न 
कागजातबाट देिखने । 
 े िडट जिनएका भारतीय टेट बकका केही 
भौचरह  जाहेरीसाथ पेस भएको देिखए तापिन उ  
भौचरह बाट के कसरी र कुन योजनका लािग यी 

ितवादीह का नाउमँा रकम ज मा भएको हो िमिसल 
संल न कागजातह बाट प  देिखएको छैन भने सो 
भौचरको स कल ितसमेत यायािधकरणसम  वादी 

प ले पेस गन सकेको देिखँदैन । फौ दारी मु ामा 
आरोप लगाउनुमा  पया  हदँैन सो आरोप पिु  हने 
भरपद  र व तिुन  माणसमेत वादी प ले गुजान 
स नु पदछ । तुत मु ामा ितवादीह ले आरोिपत 
कसुर गरेका रहेछन् भनी मा न िम नेस मको ठोस 
एवम् व तुिन  माण वादी प ले गुजान सकेको 
नदेिखने हदँा ितवादीह ले आरोिपत कसरुमा इ कार 
रही बयान गरकेो, सा ीको बकप ारा वादीले दाबी 
समथन गराउन र ठोस सबुद माण गजुान नसकेको 
एवम् ितवादीह  उपरको अिभयोग शङ्कारिहत 
तवरबाट मािणत गन नसकेको समेतका उि लिखत 
आधार र कारणबाट ितवादीह लाई आरोिपत 
कसुरबाट सफाइ िदने ठहर ्याई भएको वैदेिशक रोजगार 
यायािधकरणबाट भएको िमित २०६९।३।३१ को 

फैसला िमलेकै देिखदँा सो सदर हने । 
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल पसु २ गते रोज ५ शभुम् ।  

४
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०७०-CR-०६६१, कुटिपट अङ्गभङ्ग, 
नेपाल सरकार िव. रामपुकार ठाकुरसमेत
 मौकामा िदएको जाहेरी कथन, िमिसल 
संल न घटना थल कृित मुचु का एवम् 
व तिु थित मुचु कासमेतबाट जाहेरवालाह  एवम् 

ितवादीह िबच कुटिपटको वारदात थािपत भएको 
पाइ छ । कुटिपटको वारदातबाट अङ्गभङ्ग भएको 
हो होइन भ ने स ब धमा िमिसल सलं न रहेको 
घाजाचँ केस फाराम हेदा जाहेरवालाह म ये वीरे  
ठाकुर लोहार, गा धीदेवी र रामएकवाल ठाकुरको 
घाजाचँ भएकोमा पीिडतम ये गा धीदेवीको हात 
भािँचएको र वीरे  ठाकुरको हातमा चोट लागेको भ ने 
देिख छ । वादी नेपाल सरकारले िलएको कुटिपटको 
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२ नं.मा मे द ड, डडा न,ु हातखु ा वा ियनैको 
जोन  भाचँी फोरी फुकाली बेक मा पा रिदएमा 
भनी अङ्गभङ्गको प रभाषा गरकेो देिख छ । 
जाहेरवालाह ले अदालतमा आई बकप  गदा पीिडत 
गा धीदवेीको हात भािँचएको बेक मा नभएको र वीरे  
ठाकुरको हातमा चोट लागेको िथयो भनी यहोरा 
लेखाएको देिख छ । हात भािँचएको भिनएको पीिडत 
गा धीदवेीको हातको हाड जोिडइसकेको देिखएको 
र अ य पीिडतह लाई सामा य चोट परकेो भ ने 
देिखएको छ । पीिडत गा धीदेवीको हात भािँचएको भए 
पिन हाल सो जोिडइसकेको अव था िमिसल संल न 
कागजातह बाट देिखँदा हात भािँचएको कारणले मा  
कुटिपटको २ नं. मा आकिषत हने देिखएन । कुटिपटको 
२ नं. बमोिजम भएको खत काम नला ने भएको 
अव थामा मा  वादी नेपाल सरकार भई मु ा च ने 
अङ्गभङ्गको खत िनको भई काम ला ने अव थाको 
देिखदँा ततु मु ामा पीिडत यि  वयम् वादी दाबी 
मु ा चलाई ितवादीलाई सजायको माग दाबी िलनपुन 
अव था दिेखएकोले सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ 
को दफा २७ बमोिजम दिुनयावँादीमा प रणत ग रिदएको 
फैसलालाई अ यथा हो भनी भ न िम ने दिेखएन 
भनी नेपाल सरकार िव  रामएकवाल यादवसमेत 
भएको ०६७-CR-११४० को कुटिपट अङ्गभङ्ग 
मु ामा यस अदालतबाट फैसलासमेत भएको देिखदँा  
पीिडतह को जाहेरी दरखा त, अदालतसम  भएको 
िनजह को बकप समेतबाट अिभयोग दाबीबमोिजम 
कुटिपटको २ नं. बमोिजम अंगभंगको वारदात 
भएको नदिेखएकोले सोतफको अिभयोग दाबीबाट 

ितवादीह ले सफाइ पाउने र कुटिपटको वारदात 
भएको देिखदँा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजम पीिडतले सकार गरमेा कुटिपटतफ 
कारवाही गन गरी भएको बारा िज ला अदालतको 
आदेशलाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट डाको 
िमित २०६९।१२।१४ को आदशे िमलेकै देिखदँा सो 

सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल पुस २ गते रोज ५ शुभम् ।  

५
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-CR-०५०९, अदालतको अपहेलना, 
सैदा खातुन िव. मह मद आलम िमयाँसमेत
 पनुरावेदन अदालत, हेट डाबाट जारी 
भएको आदेशको अव ा गरी िवप ीह ले घर 
िनमाण गरे नगरकेो भ ने स ब धमा सोही मु ाबाटै 

माणको िववेचना गरी याियक िन पण हने अव था 
देिख छ । अदालतमा िवचाराधीन रहेको उ  मु ाको 
िवषयव तलुाई असर पन गरी ततु अपहेलना मु ामा 
िवचार गनसमेत िम ने देिखदँैन । फैसला काया वयन र 
चलन चलाउनेतफको काय बाकँ  नै राखी अदालतको 
अपहेलनामा कारवाही गनु अपहेलनास ब धी 
िववादह मा ितपािदत िस ा तसमेतको ितकूल 
हनजाने दिेख छ । अपहेलना आशङ्कामा होइन 
भएको देिखन ुपछ । फैसला काया वयनतफको काम 
बाँक  राखी अदालतको ढोका घचघ याउनमा  
पया  हदँैन । य तो अपहेलनाको अव था माणको 
रोहमा देिखने हदँा अदालतको अपहेलनामा दाबी पु न 
नस ने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत हेट डाको 
िमित २०६९।०४।१२ को फैसला अ यथा प रवतन 
ग ररहन ु पन नदेिखदँा सदर हने ठहछ । िनवेदकको 

तुत पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल पसु २ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०७०-CR-०५४६, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. उमानाथ लुइटेलसमेत
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 ितवादीह को सगँसाथबाट दाबीका कुनै 
पिन हातहितयार बरामद भएको िमिसल संल न 
कागजातह बाट देिखदँैन । यी ितवादीह उपर 
िकटानी जाहेरी परकेो दिेखए पिन सो जाहेरी यहोरालाई 
पिु  गन ठोस एवम् खि बर माण वादी प ले 
गजुारेको देिखदँैन । घटना थल कृित मचुु काबाट 
वारदात भएको भ ने देिखए पिन सो वारदात ियनै 

ितवादीह ले गराएको रहेछ भनी मा न िम नेस मको 
ठोस आधार िमिसल संल न कागजातबाट देिखएको 
छैन । जाहेरवाला, ितवेदक हरी, मौकामा कागज गन 
यि ह समेत बु ने भनी सु  कायालयबाट आदेश 

भएकोमा सो आदशेबमोिजम वादीले जाहेरवालालगायत 
अ य कुनै पिन सा ी उपि थत गराई बकप  गराई 
जाहेरी यहोरालाई पिु  गन सकेको देिखदँनै । फौजदारी 
मु ामा िकटानी जाहेरीमा  कसरु मािणत गन आधार 
हन स दैन । िकटानी जाहेरीको यहोरालाई अ य 
वत  एवम् भरपद  माणबाट पिु  ग रन ुपदछ । सो 

पिु  गराउने दािय व वादी नेपाल सरकारको भएकोमा 
तुत मु ामा वादी प ले सो दािय व परुा गरकेो 

देिखदँैन । वारदात भएको भ ने देिखए पिन सो 
वारदातमा ियनै ितवादीह को संल नता रहेको िथयो 
भनी मा न िम नेस मको कुनै व तुिन  आधार माण 
िमिसल संल न रहेको देिखदँैन । जाहेरवाला एवम् 

ितवादीह िबच घरज गाको कारोबार स ब धमा 
िववाद रहेको भ ने देिखए पिन सो कारणले मा  िबना 
ठोस आधार कारण ियनै ितवादीह ले उ  वारदात 
घटाएका रहेछन् भनी मा न िम नेसमेत नदेिखने ।
 ितवादीह  अनसु धान अिधकारी एवम् 
सु  मु ा हेन अिधकारीसम  कसुर अपराधमा इ कार 
रहेको, ितवादीह को सगँसाथमा कुनै हातहितयार 
बरामद हन नसकेको एवम् जाहेरी यहोराको पिु  
हनेस मको कुनै पिन ठोस एवम् आधारभूत माण वादी 
प ले पेस गन नसकेको समेतका आधार कारणह बाट 

ितवादीह  उमानाथ लुइटेँल, ुवराज लइुटेँल 

तथा स तोषिव म शाहले हातहितयार खरखजाना 
ऐन, २०१९ को दफा ३(२) र ४(२) बमोिजमको 
कसुर गरेको ठहर ्याई सोही ऐनको दफा २०(२) 
बमोिजम ितवादीह  उमानाथ लइुटेँल र वुराज 
लइुटेँललाई जनही . १,००,०००।– तथा ितवादी 
स तोषिव म शाहलाई . ६०,०००।–ज रवाना 
हने ठहर् याई भएको सु  िज ला शासन कायालय, 
काठमाड को फैसला उ टी गरी िनज ितवादीह लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर् याएको पुनरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।११।३० को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल पुस २ गते रोज ५ शुभम् । 

७
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-CI-०९१७, उ ेषण / परमादेश, 
जय काश चौरिसया िव.  राजपितदवेी बरैनी
 दाबीको िक.नं. १३४ र ८० को ज गा 
िनवेिदका राजपितदेवी बरनैीको नाउमँा दता रहेको 
िमिसल संल न दता े ताको ितिलिपबाट 
देिख छ । उ  ज गा सरकारी ज गा भई यि को 
नाउँमा दता भएको स ब धमा छानिबन भइरहेको 
भनी िवप ी मालपोत कायालयले िलिखत जवाफ 
यहोरामा उ लेख गरेको भएपिन उ  ज गामा 

िनवेिदकाको नाउकँो दता बदर भएको र सरकारी वा 
सावजिनक पिु  हने कुनै माणसमेत पेस गन सकेको 
देिखदँैन । तहतहबाट हक ह ता तरण हदँै िनवेिदकाले 
कानूनबमोिजम दता े ता पाएर बसेको अव थाको 
ज गा अ यथा मािणत नहदँास म िनवेिदकाको 
िनिववाद हकभोगिभ कै ज गा रहेको मा नुपन  ।
 िवप ी िज ला शासन कायालयको प को 
आधारमा िनवेिदकाको ज गा रो का रािखएको 
कुरालाई िवप ीह ले िलिखत जवाफमा अ यथा भ न 
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सकेको नसकेको र यसरी कुनै यि को िनिववाद 
हकभोगमा रहेको ज गा रो का रा ने अिधकार िवप ी 
िज ला शासन कायालयलाई कुनै कानूनले दान 
गरकेोसमेत नदेिखने हदँा िक.नं. १३४ र ८० को 
ज गा सावजिनक भनी अ यथा मािणत भई नसकेको, 
छानिबनबाट अ यथा मािणत भएमा तत्  अव थामा 
कानूनबमोिजम हने नै हदँा र हाल उ  ज गा िमिसल 
संल न रहेको दता े ताको ितिलिपबाट िनवेिदकाको 
िनिववाद हक भोगमा रहेको भ ने दिेखएको तथा 
य तो ज गा रो का रा ने अिधकार िज ला शासन 

कायालयलाई कुनै कानूनले दान गरेकोसमेत नदेिखदँा 
सोसमेतका आधार कारणह बाट िवप ी िज ला 

शासन कायालय पसाको ०६९।०२।२३ को रो का 
राखेको प  उ ेषणको आदशेले बदर गरी उ  िक.नं. 
१३४ र ८० को ज गा फुकुवा गरी भोगचलनमा कुनै 
िकिसमको ह त ेप नगन ु भनी िवप ीह को नाउमँा 
िनषेधा ा र परमादेश जारी हने ठहर् याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट डाको िमित ०६९।०७।१५ को आदेश 
िमलेकै दिेखदँा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क युटर : गीता िघिमरे 
इित सवंत् २०७२ साल पसु २ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०७०-CR-११३७, जबरज ती चोरी, 
नेपाल सरकार िव. आकाश बुढाथोक
 तुत वारदातमा जबरज ती चोरीको 
स ब धमा मलुकु  ऐन, चोरीको महलको ४ नं. 
मा विणत तवरबाट चोरी भएको भ ने देिखएको 
छैन । जाहेरवालाको जाहेरीमा उि लिखत 
कथनबाटै यी ितवादीसमेत भई जाहेरवाला चढेको 
मोटरसाइकललगायत िनजले बोकेको झोला चोरी गरी 
भागेको भ ने देिखएको छ । ितवादीले वारदातको 
समयमा आफू घरमा नै रहेको, वारदातमा संल न 

नभएको भनी अदालतसम को बयानमा यहोरा 
लेखाएको भए तापिन अिधकार ा  अिधकारीसम को 
बयान, जाहेरवालाको अदालतसम को बकप  र 
बिुझएका काश लामा र सिुजल मान धरले गरकेो 
बकप बाट ितवादी आकाश बढुाथोक  चोरीको 
रकम बाडँी िलने मितयार भएको देिखदँा िनजलाई 
चोरीको २० नं.को कसुर अपराधमा िबगोबमोिजम 

. ७५,०००।– ज रवाना र १ मिहना कैदको सजाय 
हने ठहर ्याएको सु  फैसला सदर गरकेो पुनरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७०।२।१४ को फैसला 
अ यथा रहेछ भनी मा न िम ने नदेिखदँा उ  फैसला 
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल पुस २ गते रोज ५ शुभम् ।  

९
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०७०-CI-१००७, अपुताली हक कायम 
दता, यामिकशोर साद काय त िव. रामिकशोर साद 
काय त
 मलुुक  ऐन, अपुतालीको २ नं.मा “यस 
महलको अ य न बरह को अधीनमा रही अपतुाली 
पदा मनको लो ने, वा नी, छोरा, अिववािहत छोरी, 
छोराको छोरा वा िनजको अिववािहत छोरी भएस म 
अ ले अपुताली पाउँदैन । मनको छोरा नभई िबधवा 
बहुारी भएमा िनजले छोरासरह अपतुाली पाउछँ । 
य ता कोही नभएमा िववािहता छोरी, िववािहता 

छोरी पिन नभए िनजका छोरा वा अिववािहता छोरी 
पिन नभए िनजका छोरा वा अिववािहता छोरी र 
िनजह , पिन नभए य तो अपतुाली ऐनबमोिजमका 
हकवालाले पाउछँन्” भ ने कानूनी यव था रहेको 
देिख छ । वादी ितवादीका का छा भाइ अवधिकशोर 

साद अिववािहत अव थामा नै परलोक भएकोले 
उ  कानूनी यव थाअनसुार िनजको अपतुाली 
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समान पु ताका हकवाला रहेका यी पनुरावेदक वादी 
तथा यथ  ितवादीले पाउने रहेनछन् भनी मा न 
निम ने ।
 मृतक भाइ अवधिकशोर सादलाई आफूले 
पालनपोषण गरेको, मृ युप ात् काजि यासमेत 
गरकेो भ ने वादीको पनुरावेदन रहे पिन मतृक भाइ 
अवधिकशोर सादलाई यी पनुरावेदक वादीले 
पालनपोषण गरकेो र मृ युपिछ काजि या गरकेा रहेछन् 
भनी मा न िम नेस मको ठोस आधार कारण िमिसल 
संल न कागजातह बाट नदिेखनकुा अित र  यी 
वादी ितवादीह िबच मृतकको याहारस भार गरकेो 
िवषयमा मुख िमलेको नदेिखएको र वादी ितवादी 
मृतक अवधिकशोर सादको समान पु ताका हकदार 
रहेको दिेखदँा अपतुालीको २ नं. मा भएको उि लिखत 
कानूनी यव थाअनसुार मृतकको स पि मा वादी 

ितवादीले बराबर अपतुाली पाउने देिखयो । ब डा 
भइसकेपिछ भाइ अवधिकशोर साद म पुनरावेदकसगँ 
सगोलमा बसेको भ ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर रहे पिन मानो जोिडएको िलखतको अभावमा 
मौिखक भनाईलाई मा  आधार मानी उ  िजिकरलाई 
वीकार गन िम ने नदेिखने हदँा पुनरावेदक वादी 
यामिकशोर साद काय तको मा  अपतुाली 

हक कायम गरी भएको िमित २०६९।०३।२६ को 
रौतहट िज ला अदालतको फैसला केही उ टी गरी 

यथ  राम िकशोरसमेतले एकभाग अपतुाली पाउने 
ठहर ्याई भएको पुनरावेदन अदालत, हेट डाको िमित 
२०७०।०५।०३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सो सदर 
हने । 
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
क युटर: गीता िघिमर े
इित सवंत् २०७२ साल पसु २ गते रोज ५ शभुम् ।

१०
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०७१-CI-०००१, ०००७, िनषेधा ा 

/ परमादेश, िकशोर थापा िव. यामभ  थापा, डा. 
भाइकाजी ितवारी िव. यामभ  थापा
 िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलएको सडक 
िनदिशत ज गा िवकास (GLD) िभ  परकेो सडक हो 
भ ने कुरालाई िनवेदकले िनवेदनमा नै वीकार गरकेो 
देिखदँा सो स ब धमा कुनै िववाद देिखएँन । िनवेदकले 
िनवेदनमा उ लेख गरकेो सडकको आसपास 
परुाताि वक मह वका िशलालेख, मठ, मि दर एवम् 

ाचीन मारकह  रहेको भएको भ ने त यलाई 
िवप ीह ले िलिखत जवाफमा नै वीकार गरकेो र 
उपरो  ऐितहािसक मह व बोकेका ाचीन पुराताि वक 
मह वका स पदाह को संर ण ग रनपुन कुरामा 
िववाद हन स दैन । िमिसल संल न रहेको परुात व 
िवभागको सव ण ितवेदनसमेतबाट पुराताि वक 
मह वका स पदाह लाई तािवत सडक िव तारको 
कायले भाव पानस ने देिखदँा िनवेदनमा उि लिखत 
हाडँीगाउ ँ माग र मालीगाउ ँ माग, चारनारायण माग, 
कोटाल माग, या मा माग, धन ु मागमा अवि थत 

ाचीन मारक एवम् परुाताि वक मह वका िशलालेख, 
मठ, मि दरलाई ित परु ्याउने गरी सडक िव तार 
नगन ुनगराउन ुभनी िवप ीह को नाममा िनषेधा ाको 
आदेश जारी हने ठहर् याई भएको पुनरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।२।२९ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सो सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल पुस २ गते रोज ५ शुभम् ।  

११
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी दीपकराज 
जोशी, ०६६-CI-११४५, नापी िनणय बदर, परशुराम 
जोशी िव. देवराज जोशी
 बझाङ िज ला अदालतबाट िमित 
२०६२।१।४ मा भएको नाप न सामा पनुरावेदक वादी 
र यथ  ितवादी दवुैले आआ नो यहोरा लेखी 
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उ  न सालाई वीकार गरकेोसमेत देिख छ । उ  
न साको आधारमा पुनरावेदक वादीले दाबी िलएको 
िववादको िक.नं. ५७१ को ज मा े फल १०१२.२४ 
वगिमटर रहेको देिख छ भने काली सादले दता 
गराएको िक.नं. ५७३ को ज गाको े फल ४४६.३० 
वगिमटर रहेको देिख छ । अक तफ सव न साअनुसार 

यथ  ितवादीको ज गा ११३० वगिमटर भएकोमा 
अदालतबाट भएको न साबाट १०१२.२४ 
वगिमटरमा  देिखएको अव थाबाट पिन यथ  

ितवादीको उ  ज गामा पनुरावेदक वादीको ज गा 
घुसेको भनी मा न िम ने देिखन नआउने । 
 पनुरावेदक वादीले आ नो ज गाको चार 
िक ला खुलाउने ममा उ रतफ देवराज, पि मतफ 
काली साद र पूवतफ मोहीको खेत भनी उ लेख 
गरकेो कुरा िफरादप को यहोराबाट देिख छ भने 
बझाङ िज ला अदालतबाट भई आएको न सामा 
िववादको ज गा भिनएको न.नं.३ को िक.नं. ५७१ को 
ज गाको चार िक लामा पनुरावेदक वादीले देखाएको 
चार िक लासगँ िम न िभड्न आएको नदेिखने ।
 सािबक िक.नं. ६३ को ज गाबाट नै यथ  

ितवादीको िक.नं. ५७१, पनुरावेदक वादीको काका 
काली सादको िक.नं. ५७३ तथा िटका द को िक.नं. 
५७० समेत कायम भएको त य िमिसल संलगन कागज 

माणबाट देिखएबाट पिन पनुरावेदक वादीले िववादको 
ज गा यथ  ितवादी देव राज जोशीले िनजको िक.नं. 
५७१ मै घुसाएको भनी भरपद  र िव सनीय माण 
पेस गन नसकेको अव थामा पनुरावेदक वादीको दाबी 
आफँैमा त य र माणबाट टाढा रहेको देिखदँा यस 
अदालतबाट ततु मु ालाई दोहोर ्याई हेनको लािग 
िदएको िन साको आधार र कारणसगँ यो इजलास 
सहमत हन नसिकने हदँा पनुरावेदक वादीको दाबी 
पु न नस ने भनी सु  बझाङ िज ला अदालतबाट 
भएको िमित २०६२।१।१२ को फैसलालाई सदर 
हने ठहरी पुनरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित 

२०६४।३।१३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
हने ठहछ । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
क यटुर: मि जता ढंुगाना
इित संवत्  २०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शुभम् ।

१२
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०६७-CI-०९२२, िनषेधा ा, दयाराम 
अिहरसमेत िव. सीताराम अिहरसमेत
 पनुरावेदकको  िक.नं. १३ को उ रतफ र 

यथ को िक.नं. १० को दि णतफबाट सोही िक.नं. 
१० र िक.नं. ११ को िनकासको लािग गोरेटो बाटो 
रहेको त य यस अदालतको आदेशानुसार बाकेँ 
िज ला अदालतबाट तयार भई िमिसल संल न रहेको 
न सा िववरण मचुु का तथा सव न साबाट देिखने ।
 िक.नं. १७ र १३ को उ रतफ र िक.नं. १६, 
१४ र १० को दि ण िसमानामा गोरटेो बाटो जिनएको 
आिलको ज गा रहेको र िक.नं. १७ स मको उ रतफ 
खु ला रहेको र िक.नं. १३ को उ रतफको गोरेटो 
िनकासमा पुनरावेदक दयाराम अिहरले ९ इ चको ५ 
फुट उचाई भएको पक् क  िदवाल लगाई भोगचलन 
गरेको त य िमिसल संल न माण कागजबाट देिखएबाट 
िववादको िक.नं. १३ को उ रतफ िवप ीको िक.नं. 
१० र ११ मा जान आउनको लािग गोरटेो बाटो रहेको 
र उ  िनकासको पमा रहेको गोरेटो बाटोमा िनज 
पनुरावेदक दयाराम अिहरले पक् क  िदवाल लगाई भोग 
चलन गरकेो त य िमिसल संल न नाप न सा िववरण 
मचुु काबाट  देिखन आएबाट पनुरावेदकले आ नो 
िलिखत जवाफमा उ  ठाउमँा कुनै पिन सावजिनक 
गोरेटो बाटो नभएको र य तो बाटोमा आफूले बाटो 
या ने गरी कुनै पिन काम कारवाही नगरेको भनी 

िलएको िजिकर आफँैमा िवरोधाभाषपूण भई त य र 
यथाथताभ दा बािहर रहेको देिखने ।
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 िववादको गोरटेो बाटोमा पनुरावेदकले िदवाल 
बनाएको देिखएको र सो िवषयमा यथ  िनवेदकले 
आ नो िनवेदनमा कुनै कुरा खलुाएको नदेिखएको 
अव थामा सो िवषयमा पिछ िववाद भएका बखत 
स बि धत िनकायबाट यसको िन पण हने नै हदँा 
िववादको पमा नआएको िवषयमा ततु मु ाको 
रोहबाट बोिलरहन नपन । 
 पनुरावेदकले िनजको दता भोगमा रहेको 
िक.नं. १३ को उ रतफ रहेको गोरटेो बाटोमा पखाल 
बनाएको देिखएको र िनजले यथ  िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम उ  ठाउँमा घरलगायतका थप िनमाण 
काय गन स ने स भावना रहेको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, नेपालगञ् जबाट भएको आदेशलाई अ यथा 
भ न निम ने हदँा िनवेदन मागबमोिजम गोरेटो बाटो 
या ने गरी जग नख न,ु घर नबनाउन,ु िनकास बाटो 

ब द नगनसुमेत भनी पनुरावेदक िवप ीह को नाममा 
िनषेधा ाको आदेश जारी गन गरी पुनरावेदन अदालत, 
नेपालग जबाट िमित २०६७।३।१६ मा भएको आदेश 
िमलेकै दिेखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृतः अजनु साद कोइराला
क युटर: मि जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७२ साल भदौ ६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६७–CI–०२९२, छुट ज गा दता, 
मालपोत कायालय, उदयपुर िव. दानबहादुर घले

इजलास अिधकृत : मीना गु ङ
क यटुर : मि दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०७०–CR–००४०, ०१८५, 
कत य यान, नेपाल सरकार िव. मानबहादुर सुनार, 
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मानबहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार
 ितवादीले मृतकलाई यान िलने उ े य 
िलएर परुा तयारीसाथ नै घातक हितयार हार गरकेो 
हो भ ने नदेिखएको अव थामा वाभािवक खालको 
मानवीय सझुबझु र चेतनालाई याल नगरी रसको 
आवेगमा गरकेो हारलाई नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरअनु प यानस ब धीको महलको १३(३) नं. 
को कसरुको सं ा िदन िम ने देिखन नआउने ।
 पनुरावेदक ितवादीले यानस ब धीको 
महलको ५ नं. अनु पको कसुर कायम हन ु पन 
भनी भिवत यतफ िलएको िजिकरतफ िवचार गदा 

यानस ब धीको महलको ५ नं. मा भिवत यको 
प रभाषा ग रएको दिेख छ । यान िलने इवीलाग वा 
मनसाय नहन ु भिवत यको लािग चािहने त व हो । 
तर, यित नै मा  पया  भने हदँैन । आफूले गरकेो 
कायबाट मािनस मलाज तो देिखनु हदँैन । तुत 
मु ामा विणत वारदात हेदा ब चरोको िबडँले टाउकोमा 
बलपूवक हार गरकेो देिख छ । टाउको ज तो 
संवेदनशील अङ्गमा ब चरोको िबडँले बलपूवक हार 
गदा चोट खानेको मृ य ु हन स छ भ ने जो कोहीले 
पिन सहज अनमुान गन स छ । यसरी आफूले गरकेो 
कायबाट कसैको यान जानस छ भ ने देिखएको 
अव थामा य तो काय यानस ब धीको महलको ५ 
नं. अनु पको भिवत यको कसरु हो भनी मा न िम ने 
देिखएन । यसथ, भिवत यको कसरु कायम ग रपाउँ 
भ ने पनुरावेदक ितवादीको पुनरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत हन नसिकने हदँा त काल रस आवेगमा आई 
ब चरोको िबडँको हारबाट मृतक धनसरा िव.क. को 
मृ य ुभएको देिखएकोले ितवादी मानबहादरु सुनारलाई 
मुलकु  ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव वसिहत ज मकैद गन गरी भएको दलेैख 
िज ला अदालतको िमित २०६९।३।२४ को फैसला 
उ टी भई मुलकु  ऐन, यानस ब धीको महलको 
१४ नं. बमोिजम १०(दश) वष कैद हने ठहर गरकेो 

पनुरावेदन अदालत, सखुतको िमित २०६९।१०।२२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । वादी 
नेपाल सरकार र ितवादी मानबहादरु सनुार दवैुको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः मीना गु ङ
क यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०६९–CR–०४५७, कत य यान, 
धनबहादुर चौहान िव. नेपाल सरकार
 मतृक अिनल गु ङले यी ितवादीलाई 
छुराले हार गरेको र आफूलाई छातीमा घाउ 
लागेको भनी िजिकर िलएको देिखए पिन िनजको 
छातीमा घाउ लागेको देिखने घा जाचँलगायतका 

माण िमिसल संल न देिखदँैन । ितवादीह  ५/६ 
जना भएको तर मतृक ए लै रहे भएको अव था 
देिख छ । यानस ब धीको महलको ७(१) नं. आकृ  
हन ितवादीले जुलुमीको प जाबाट भागी उ क  
आ नो यान बचाउनसमेत फुसद नपाउने अव था 
प पमा मािणत हनपुदछ । तर, ितवादीह  ५, ६ 

जना हनुको अित र  पुनरावेदक ितवादी धनबहादरु 
चौहानले मृतक अिनल गु ङको च कु खोिससकेपिछ 
पिन िनज भा न उ कन स ने अव था िथएन भ न 
िमलेन । जलुुमीलाई केिह नगरेको अव थामा आ नो 

यान नब ने अव था िसजना भई यी ितवादीले 
अि तम िवक पको पमा मतृकलाई छुरा हार गरकेो 
भ ने िमिसल माणबाट देिखएन । य तो अव थामा 
मलुुक  ऐन, यानस ब धीको महलको ७(१) नं. को 
कानूनी यव था यी ितवादीका हकमा आकिषत 
हनस ने नदेिखने ।
 मतृक अिनल गु ङको मृ य ु ितवादी 
धनबहादरु चौहानले हार गरेको छुराको चोटबाट 
भएको पिु  भएको देिखदँा िनज ितवादीलाई मलुकु  
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ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव वसिहत ज मकैदको सजाय हने ठहर् याएको सु  
काठमाड  िज ला अदालतको िमित २०६८।५।१९ 
को फैसला सदर हने ठहर ्याएको पुनरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।६।२ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
 ितवादी राज चौहान भ ने धनबहादरु 
चौहानले मृतक अिनल गु ङलाई छुराले हार गरी 
स त घाइते बनाएपिछ िनजको उपचार गराउन 
लैजाने ममा मृ यु भएको देिख छ । ितवादी 
धनबहादरु चौहानले मृतकलाई मानपुनस मको पूव 
रसइवी, इिवलाग आपसी लेनदेन तथा मनमटुावको 

अव था र यान मान पूवतयारी र योजनाकासाथ 
ितवादी आएको देिखदँैन । घटनाको सम  अव था र 

प रि थितको मू याङ्कन गदा यी ितवादीले त काल 
होटलमा छ् याङ र सी खाइरहदँाका अव थामा 
केटीलाई िज याएको र लोला हा ने नहा ने स दभमा 
िववाद भई मतृकले नै िनकालेको छुरी ितवादीले खोसी 
अिनल गु ङलाई हानेको र सोही चोट पीरबाट अिनल 
गु ङको मृ य ु भएको देिख छ । य तो अव थामा 

ितवादीलाई ऐनबमोिजम सव वसिहत ज मकैदको 
सजाय गदा चक  पन दिेखँदा ितवादी धनबहादरु 
चौहानलाई मुलकु  ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम 
सजाय गनुपन देिखन आउने ।
 साधारण अव थामा आवेशमा आई लाठा, 
लात मु का ढुङ्गाले हार गदा कसैको यान गएमा 

यानस ब धीको महलको १४ नं. अनसुार १० (दश) 
वष कैद हनस ने पिन ह छ । तर, केटी िज याएको 
िवषयमा वादिववाद हदँा पटकपटक छुरा हार भएको 
कारणबाट यानस ब धीको महलको १३(१) नं. 
बमोिजमको कसरु ठह रएको अव था छ । तसथ 

ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १४ नं. 

अनु प हनस ने सजाय १० (दश) वषभ दा मािथ 
तथा ऐ. को १३(१) नं. अनसुार हनस ने कैद २० 
(बीस) वषभ दा कम सजाय गनु उिचत हने देिखन 
आयो । ततु मु ामा ितवादीले मादक पदाथ सेवन 
गरी मातेको अव थामा केटी िज याएको िनहमँा 
वादिववाद हदँा अिनलसगँ भएको छुरा खोसी िनजलाई 
नै हार गदा मतृकको मृ य ुभएको देिखदँा ितवादीलाई 
१२ (बा ) वष कैद सजाय गनु यायोिचत हने देिखन 
आयो । तसथ मलुुक  ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 

ितवादी राज चौहान भ ने धनबहादरु  चौहानलाई 
१२ (बा ) वष कैद सजाय हने ठहछ । अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम ितवादीलाई १२(बा ) वष कैद सजाय हने 
ठह रएकोले िनजको सव व ग ररहन ुनपन । 
इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
क यटुर: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल वैशाख ८ गते रोज ४ शुभम् ।

४
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०७०–CR–०२१२, ०६९-CR-
०७३८, ०७२-RC-००३३, कत य यान, नेपाल 
सरकार िव. सगंीता भ ने स झना े ी बोहरा, संगीता 
भ ने स झना े ी बोहरा िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. िवकास भ ने माधव िघिमरे
 कसैले कानून ारा िनषेिधत काय गरमेा वा 
कानून ारा गनुपन काय नगरमेा फौजदारी दािय व 
िसजना ह छ । ितवादी स झना े ीले मौकामा 
अिधकार ा  अिधकारीसम  मलाई च बहादरु 
बोहरासगँ घणृा लागेर आउने र माधव िघिमरेसगँ 
माया लागेर आउन था यो । माधव िघिमरलेे मलाई 
िववाह गछुभ दा मैले बाधा अवरोधह  छन् उसले 
बाधा अवरोध मैले हटाउछुँ भ यो । मैले कसरीभ दा 
च बहादरुलाई सफाया ग रिद छु, िठक पारी िद छु 
भ यो भनी बयान गरेको पाइ छ । यसरी ितवादीले 
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सफाया ग रिद छु भनी मौकामा भनेको कुरा ित कुनै 
उजुर आपि  नगरी यसलाई समथन गरी बसेको र 
सोहीअनुसारको घटना घटी फौजदारी अपराधको 
दु प रणाम िन केपिछ जाहेरी िदएको देिख छ । 
घटना घटाउन सहमित जनाई अपराधको दु प रणाम 
िन केपिछ जाहेरी िदएको आधारमा मा  यी ितवादीले 
फौजदारी दािय वबाट सफाइ पाउन स ने अव था 
नरहने ।
 ितवादी स झना े ी वारदात थलमा 
महजदु भएको वा च बहादरु बोहरालाई मार भनी 
िनजले बचन िदएको देिखदँैन । तर, ितवादीले 
च बहादरुलाई सफाया गरी िद छुभ दा यसो 
गन ु ह न भनी नरोक  अपराध हनजाने काममा 
मतलबीको पमा यी ितवादीले काम गरकेो 
देिख छ । यसरी ितवादी स झना े ीले मतृक 
च बहादरु बोहरासमेतलाई मान मतलबमास म 
पसेको िमिसल संल न ितवादीह का मौकाको 
बयानसमेतका कागज माणह बाट देिखदँा ितवादी 
स झना े ीलाई मतलबीस म ठहर् याई मलुुक  ऐन, 

यानस ब धीको महलको १७ (३) नं. बमोिजम 
सजाय गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कानूनी 

िुट रहेको नदेिखने हदँा ितवादी िवकास भ ने माधव 
िघिमरेलाई मलुुक  ऐन, यानस ब धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैद र ितवादी 
स झना े ीलाई ऐ. महलको १३(४) नं. बमोिजम 
ज म कैद हने ठहर ्याएको सु  प देही िज ला 
अदालतको िमित २०६७।१२।१० को फैसलामा 

ितवादी माधव िघिमरकेा हकमा सु को फैसला सदर 
गरी र ितवादी स झना े ीको हकमा सु  िज ला 
अदालतको फैसला केही उ टी गरी िनजलाई मुलकु  
ऐन, यानस ब धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम 
३ (तीन) वष कैद सजाय हने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, बुटवलको िमित २०६९।२।२८ को फैसला 
िमलेको देिखदँा साधकसमेत सदर हने ठहछ । 

पनुरावेदक वादी, ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 
इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
क यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास नं. ३

१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-०३५३, १०६२, १०६३, 

ाचार, नेपाल सरकार िव. भरत साद िघिमरेसमेत, 
रमादेवी िघिमरसेमेत िव. नेपाल सरकार, नारायण साद 
िघिमरसेमेत िव. नेपाल सरकार
 जसका नाममा िबल िबजक देिख छ यो व तु 
उसैको हनेमा यसको अनदखेा गरी सोको िवपरीत 

ितवादीको भाई गणेश िघिमरेको उ  यापा रक 
कारोबारको घडी छापा मादा भरत साद िघिमरकेो 
घरमा फेला परकेो उ लेख गरी सोको ोतसमेत 
िनजले नै पुि  गनपुछ भ न िम ने नदेिखने ।  
 िववािदत रकम जसका नाममा रो का रहेको 
छ उसैको ह छ । जहासँ म बकमा रो का रहेको रकम 

ितवादीले गैरकानूनी आजन गरी ाचार गरकेा हन् 
भनी आरोिपत ग रसकेपिछ बकको खातावालालाई 
पिन ितवादी बनाई मु ा चलाउन स नपुन ह छ । 
खातावाला यि लाई अिभयु  बनाई मु ा दायर 
पिन नगन र अकाको खातामा रहेको रकमसमेत 
ियनै ितवादीको हो भनी सो रकमको समेत ोत 
पिु  गनपुदछ भनी उ  रकममा समेत ियनै ितवादी 
भरत साद िघिमरकेो कायम गरी गैरकानूनी आजन 
भनी सजाय ठहर गन ु यायोिचत नहने । 
 अिभयोग लगाउने प ले आफूले लगाएको 
अिभयोग शङ्कारिहत तवरबाट पिु  गनुपदछ 
भ ने फौजदारी यायको सवमा य िस ा त हो । 
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ाचारलगायत कितपय फौजदारी मु ामा माणको 
भार ितवादीले नै परु ्याउनु पन गरी यव था 
ग रएको भए पिन अिभयोग लगाउने प ले अिभयोग 
लगाइसकेपिछ आ नो दािय वबाट परुै पि छन िम छ 
भनी अथ गन निम ने । 
 ितवादीका नाममा रहेको स पि  िनजको 
कारोबार र सो कारोबारबाट बढे बढाएको छ, छैन भ ने 
कुराको मापन िनजको कारोबारबाट हेन सिकने िवषय 
ह छ । . ३ लाख १० हजारमा आ नो पैतृक स पि  
िब  गरेको कायलाई ितवादीले पेस गरेको गा.िव.स. 
कायालयको कागजलाई अ यथा नभएपिछ सोप ात् 
ख रद भएको ज गाको स पि मा ोत नखुलेको भ न 
निम ने ।  
 त कािलन िनजामती सेवा ऐनले िनजामती 
कमचारीलाई ऋण िलनेिदने काय गन रोक लगाएको 
देिखदँैन । मलुुक  ऐन, लेनदेन यवहारको २ नं. 
समेतले यसलाई कानूनी वैधता िदएको देिख छ । 
ऋण िलनेिदने कानूनी यव थाको वैधतामा वादी प ले 

 उठाएको देिखदँनै । कानून ारा रोक नलगाएको 
कारोबारबाट ितवादीले आजन गरेको स पि मा 
गैरकानूनी आजन हो भनी अथ गन निम ने ।
 ितवादीले िविभ न मािनसह सगँ ऋण 
िलनेिदने काय गरकेो र यसलाई मौकामा नै ितवादीले 
आ नो बयान ारा पिु  हने गरी बयान ग रिदएको 
देिख छ भने यसलाई साहले समथन गरी कागज 
गरकेो समेत देिखन आएको छ । यसरी कानूनबमोिजम 
ऋण िलनेिदने काय गदा उ  कायका स ब धमा 
मा यता िदन िम ने निम ने के हो भ ने िवषयमा 
िनणय गदा  आधार र कारण उ लेख गनपुन 
ह छ । यदी ितवादीसगँको िमलोमतोमा यसरी 
न कली कागज खडा गरी झु ा कागज गराएको 
पाइएमा य तो कायका उपर पिन अिभयोजन प ले 
अिभयोग लगाउन स ने नै ह छ । यी ितवादीको 
कारोबारको व प हेदा पि मनाको कारोबार गरकेो 

भ नेबारेमा वयम् आयोगको अिभयोगमा उ लेख 
भएको र यसरी पि मना उ ोग स चालन गन यसमा 
पिन ऋण सापटी िलन निम ने भ न निम ने । 
 उ ोगको आय गणना गन कायमा ितवादीले 
िदएको कारोबारको सूचीलाई आयोगले अ यथा गन 
िम दनै । बढी कारोबार र आय बढी देिखएमा यसमा 
कर णालीले ितवादीलाई करको दािय वतफ 
कानूनबमोिजम असुल गनस छ र आयोगले यसतफ 
स बि धत कर कायालयलाई सचेत गन र बु न 
स छ य तो भएको नदेिखदँा ितवादीले पेस गरकेो 
आयलाई अ यथा भ न निम ने । 
 छोरीको ट्यसुन फ  ससरुाबाट ा  रकम 
र िददीबाट ा  गरकेो अंकलाई हेदा ितवादीको 
कारोबार संगोलको अव था र िनजको हैिसयतलाई 
नसहुाउने कृितको देिखदँैन । ितवादीले पेस गरकेो 
आयको ोतलाई अवैध हो भ ने कायम गदा यसलाई 
पिु  गन माण आधार पिन हनपुन । 
 ितवादीको भागमा पन कुल स पि  िनजको 
पैतकृस ब धी यसबाट बढे बढाएको स पि  कृिष 
आय तथा संगोलका प रवारले गरकेो कारोबार र 
यसबाट आजन गरेको स पि मा ितवादीको के कित 

िह सा पन आउने हो सोतफ पिन यथे  माणबाट 
ितवादीको दान दात य उपहार िवलािसतापूण 

जीवनयापन गरकेो भ ने देिखन ुपन । 
 आय र ययको ोत मापन गनमा को काय 
त कर णालीले नै सुिन त गरकेो ह छ । करको 
दािय वमा कानून ितकूल भए तत् िनकायबाट हे रने 
िवषयलाई ाचारको अिभयोगमा सजाय गन ुउपयु  
हदँैन । ितवादीले गरेको कारोबार िनजले कारोबार 
गरेबापत रा यलाई बझुाएको कर र िनजको आय ोत 
अ वभािवक देिखएको हनुपदछ । कर ितदमा 

ाचारबाट उ मिु  हन नस ने । 
 पैतकृ स पि को आधारिबना पिन कसैले 
आ नै उ मताले आय आजनमा उपायह  अवल बन 
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गरकेो ह छन्  भने उ मता र कारोबारिविहन स पि  
देिख छ भने य तो अव थामा ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २० ारा अनमुािनत गरी कसुरदार 
ठहर गनपुन नै ह छ । कुनै िनजामती कमचारीले 
उ ोग र आयआजन गन कारोबार नै गन पाउदँनै भ न 
िम दैन । ज गाको िकनबेच समयको अ तरालमा 
यसको मु यमा बृि  र कारोबार गदा मालपोत 

कायालयमा देखाउने मू य र वा तिवक पमा भएको 
कारोबारमा धेरै नै अ तर भने रहेको ह छ भनी अनमुान 
गन नहने ।
 अिभयोजन प ले प रवारका अ य सद यका 
नाममा रहेको स पि समेत िनज भरत साद िघिमरकैे 
मानी गैरकानूनी आजनको भ ने उ लेख गरी आरोप 
प  पेस गरेको भए पिन ितवादी िनजक  ीमतीबाहेक 
घर प रवारका अ य सद यह लाई अिभयोजन गन 
स नुपन ह छ । अ यथा एकासगोलका प रवारले 
आ-आ नो यवसायबाट कमाएको रकम घरमा राखेकै 
कारणले एकजना ितवादीमा  दोषी हन् भनी हेन 
िम दैन । ितवादीले अिधकार ा  अिधकारीसम  
गरकेो बयान र सो बयानको िमलानमा मु ामा बिुझएका 
यि ह ले गरकेो बयान बकप लाई माणमा निलनु 

पन कुनै आधार नदेिखने ।
 वादी नेपाल सरकारले िलएको ज गा 
ख रद तफको ७०९२२८।– र घर िनमाणतफको 
२१७१९०२।०२ को रकमको स ब धमा ियनै 

ितवादीले आ नो स पि को ोतसमेत खु ने 
गरी तराईतफको घरज गा िब  गरी याएको . ३ 
लाख १० हजारसमेतको ोतलाई अ यथा गन स ने 
देिखएन । सोही ोतका आधारमा बढे बढाएको 
र ितवादीका एकासगोलका भाइह ले आ नो 
यवसायबाट आजन गरी कमाएको आ दानीबाटै घर 

िनमाण र ज गा ख रद गरेको दिेखएकोले घर िनमाणतफ 
केहीमा िवशेष अदालतले छुट िदई केहीमा ठहर गरकेो 
हदस मको फैसलालाई मनुािसब भ न निम ने ।

 ितवादीले िलएका िजिकरह लाई 
अ यथा गन वादी प बाट ठोस त ययु  माणह  
संकिलत नभएको अव थामा ितवादीको िजिकरलाई 
बेमनािसब भ न िम दैन । सेयरतफको . ५००।– र 
बक मौ दाततफ . २४२७।६२ लाई समेत िवशेष 
अदालतको गैरकानूनी आजन मानेको देिख छ । यित 
सामा य यून रकम सामा य िहसाबले जो कसैसगँ रहन 
स ने कृतीको देिखदँा य तो यून रकमको सेयर 
तथा नगद रकमलाई समेत गैरकानूनी आजन मा न ु
वभािवक मा न सिकँदैन तसथ यसतफ समेतको 

वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु न स ने 
नदेिखने ।
 मोटरसाइकलतफ ोत नखुलेको भ नेतफ 
िवचार गदा ितवादीका भाइह को कारोबार हेदा 
याली प प सिभस, इ पो रयम चलाउने Export तथा 

Import  को कारोबार गन सोको करसमेत िविधवत्  
बझुाउदँै आएको अव था देिखदँा अिघ नै ख रद भएको 
मोटरसाकइकलको िड सेसनसमेत नकटाई दाबी 
िलएको िमलेको दिेखएन । सगोलमा रहदँा ितवादीका 
भाइह ले समेत योग गरेको मोटरसाइकललाई 

ितवादीको एकलौटी कायम गरी सजाय गन सिकने 
नदेिखदँा यसतफ समेत सु  िवशेष अदालतको 
फैसलालाई मनािसब मा न निम ने ।
 लगानीतफको ५१,५०,०००।- तफको 
हकमा फैसलाको ठहर ख डको िविभ न करणमा 
िववेचना भएको र कृ णबहादरु कँुवरका नाउमँा रहेको 
बक खाताको दािय व ितवादीमा जानस ने व तिुन  
आधार र माण नदेिखएको िनज कृ णबहादरु र 

ितवादीका िबचमा नाता स ब ध नभई िनजका 
नाउँमा स पि  राखी लकुाएको भ नेतफ िनजलाई 

ितवादी नै नबनाएको अव थामा सो स पि  नै 
कृ णबहादरु कँुवरको हने गरी िववेचना भएकोले 
यसतफ समेतको वादी दाबी मनािसब देिखन नआउने 

हदँा ितवादी भरत साद िघिमरे आरोिपत कसरुबाट 
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सफाइ पाउने ठहछ । ितवादीह को एकमु  आय 
र यय गणना भएको, स पि को ख रद मू य नभई 
हालको मू य कायम गरकेो, आय सगँसगैँ खच रकम 
नहेरेको, घरको िनमाण लागत कम गरकेो, फिनचरको 
मू याङ्कन आधा गरेको, दशै ँखच बचत हने उ लेख 
भएको, घरभाडा परुै ा  भएको उ लेख गरी मा यता 
िदएको, किमशन, स चयकोष सापटी, तलबी िबदा 
आिदको आिधका रकता पिु  नगरी वैध आय मानेको, 

ोत नखुलेुको ज गाको आयलाई वैध मानी भएको 
फैसलामा िबगो कम कायम गरी सजाय ठहर गरकेो 
हदस म सु  िवशेष अदालत काठमाड को फैसला 

िुटपूण भएकोले बदर गरी ितवादीह लाई आरोपप  
माग दाबीबमोिजम सािबक ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा ७(१) तथा हाल चिलत ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजम 

ाचारको कसुर ठहर गरी सजाय ग रपाउ ँ भ ने 
वादी नेपाल सरकारको तफबाट परकेो पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत हन सिकएन । िवशेष अदालत, 
काठमाड को िमित २०६७।९।१ को फैसला उ टी भई 

ितवादीह ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल 
क युटर: िव णदुवेी े
इित संवत्  २०७२ साल असार १३ गते रोज १ शुभम् ।

२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या.

ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-WO-
०३८७, परमादशे, काठमाड  िज ला काठमाड  
महानगरपािलका वडा नं. २९ सामाखुसीमा कायालय 
रहेको लुलु इ टरनेनसल ा.िल. को अि तयार ा  
भई आ नो हकमा समेत  शेषका त पुरी िव. वैदेिशक 
रोजगार िवभागसमेत
 वैदिेशक रोजगार यवसाय स चालनका 
लािग अनमुित िलने सं थाका सङ् या र ितनका 
शाखा कायालयको अनगुमन गन पया  जनशि को 

यव था हाल हन नसकेकोले भनेर सरकारका 
िनकाय कानूनतः आ नो जवाफदेिहताबाट उ कन 
पाउदँैन । क पनी दता गन अनुमित िदने, धरौटी 
रा ने, बक यारे टी वीकार गन, िवदेशबाट माग 
याउन स ने स मताको परी ण गरी सबै ि यामा 

सामेल गराउने तर इजाजतप  िदने निदने िनणय नगन 
वैदेिशक रोजगार िवभागको कायलाई वैधािनक  मा न  
नसिकने ।
 िवप ी िवभागले तोकेबमोिजमको हरी 

ितवेदन, धरौटी रकम, बक यारे टीलगायतका 
सबै काय स प न ग रसकेको तथा िवदेशबाट माग 
याउनस ने स मताको कागजात पेस गन लगाई 

स पूण ि या परुा ग रसकेप ात पिन िनवेदक 
क पनी उपरको िनवेदनमा कुनै िनणय नगन वैदिेशक 
रोजगार िवभागको काय नेपालको सिंवधान एवम् 
वैदेिशक रोजगार ऐन,  २०६४ समेतको िवपरीत देिखन 
आउने ।
 वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ 
बमोिजम परकेो िनवेदनमा दफा ११ (२) बमोिजम 
इजाजत िदने वा दफा ११ (६) बमोिजम इजाजत निदने 
स ब धमा अिवल ब िनणय गनू भनी िवप ीह को 
नाममा परमादेशको  आदेश  जारी  हने । 
इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल माघ २५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-१०३७, कत य 

यान, बिजरिसंह खड्का िव. नेपाल सरकार
 भिवत यमा ितवादीको यान िलने 
मनसाय वा रसइवी त हदँैन नै साथै ितवादीबाट 
भएको काम िववेकयु  मािनस (reasonable 
person) को िवचारमा बेमनािसब वा गैरिज मेवार पिन 
हदँैन । सो कसीमा हेदा यी ितवादीले रसको झ कमा 
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१२ इ च ३ से.मी. ल बाई र ४ से.मी.च डाई भएको 
घातक हितयार च कु ताकेर मतृकको घाटँी ज तो 
संवेदनशील अङ्गमा हार गन काम गरेको देिखदँा 

तुत वारदातलाई भिवत य कायम गन निम ने । 
 यानस ब धीको महलको १४ नं. आकृ  
ह छ िक भ नलाई उ  १४  नं. मा यान मान मनसाय 
नरहेको, यान िलनपुन स मको इवी पिन नरहेको, लकु  
चोरी हा ने काम पिन नभएको, जोिखमी हितयारको 

योग वा िवष खुवाएको अव था नभई उसै मौकामा 
उठेको कुनै कुरामा रस था न नसक  साधारण, लाठा, 
ढुङ्गा, लात, मु का इ यािद हा दा सोही चोट पीरले 

यान मरमेा दश वष कैद सजाय गनपुन भ ने कानूनी 
यव था रहेकोमा ितवादी बिजरिसंह खड् काले च कु 

ज तो जोिखमी हितयारले मतृकको संवेदनशील अंग 
घाटँीमा हार गरकेो कारण मृतकको मृ यु भएको 
देिखदँा यानस ब धीको महलको १४ नं. समेत 

तुत मु ामा आकिषत हने देिखन नआउने । 

पनुरावेदक ितवादीलाई मलुुक  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैद 
हने ठहर् याई सु  कैलाली िज ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
िमित २०६९।६।२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
हने ठहछ । पुनरावेदकको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 

ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १३ (३) नं. बमोिजम सजाय गन ु भनेको 
कसुरको फरक नहेन ुहो । तसथ ितवादीले मतृकको 

यान िलनुपन पूव मनसायको अभाव लगायतका मािथ 
उ लेख भएबमोिजम वारदातको सम  अव था र 

कृितको िवचार गदा ितवादी विजर िसंह खड्कालाई 
कैद वष १५ गदा िनजको कसरुअनुसारको सजाय 
पु ने देिखदँा मलुुक  ऐन, अ. बं. १८८ नं. बमोिजम 
पनुरावेदक ितवादीलाई १५ (प ) वषमा  कैद हने । 
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी  
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल काि क १६गते रोज २ शुभम् ।

४
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०४४०, 
कत य यान/जबरज ती चोरी/ जबरज ती करणी, 
च बहादुर रावल िव. नेपाल सरकार
 ितवादीह ले अनसु धान अिधकारीसम  
गरेको बयानह मा चोरीको कसरुलाई वीकार गरी 
बयान गरकेो र सो बयान अदालतमा अ यथा हो भनी 

मािणत गन सकेको समेत नदेिखदँा चोरीको वारदातमा 
समेत िनज ितवादीको संल नता थप पिु  हन आएको 
देिखदँा अिभयोग दाबीको कत य यान, जबरज ती 
करणी र चोरीको वारदात गरी तीनवटै वारदातमा 

ितवादी च बहादरु रावलको संल नता रहेको पुि  हन 
आउने हदँा जाहेरी दरखा त, ितवादीले अनुस धान 
अिधकारीसम  गरकेो बयान, जाहेरवालीको 
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अदालतमा भएको बकप , सिचन नेपालीको घटना 
िववरण कागज, बरामदी मुचु का, लाशजाचँ कृित 
मुचु का तथा प रि थितज य माणसमेतबाट 
तीनैजना ितवादीह ले वा य उपचारको ममा 
मृ य ुभएका जाहेरवालाको पित िदलबहादरु नेपालीलाई 
कुटिपट गरी स त घाइते बनाएका र िनज मतृक तथा 
जाहेरवालीको धनमाल जबरज ती चोरी गरी िलई 
मुलकु  ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. र १३(३) 
नं. को कसरु तथा चोरीको महलका ४ नं. बमोिजम 
कसरु गरकेा र ितवादीम येका च बहादरु रावलले 
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरी मुलकु  ऐन, 
जबरज ती करणी महलको ३(५) नं.को कसरुसमेत 
गरकेो देिखदँा िनजलाई मलुुक  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैद, 
ऐ जबरज ती करणीको ३(५) नं. बमोिजम पाचँ (५) 
वष कैद र ऐ. चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम (१) 
एक मिहना (१५) प  िदन कैद र . ९९,७६६।५० 
ज रवाना हने तथा जबरज ती करणीको १०(ग) 
बमोिजम िनजबाट पीिडत जाहेरवालीलाई . 
एकलाख पचासहजार १,५०,०००।– ितपूितसमेत 
भराइिदनकुा साथै जाहेरवालीको चोरी भएको नपगु िबगो 

. ६५,९११।२५ भने तीनै जना ितवादीह बाट 
जाहेरवालीलाई दामासाहीले भराइिदने ठहर ्याएको सु  
सखुत िज ला अदालतबाट िमित २०६८।१।२२।२ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
सखुतको िमित २०६९।३।११ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर हने ठहछ । ितवादी च बहादरु रावलको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।   
इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित सवंत् २०७२ साल भदौ ४ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०६५९, 

हाडनाता जबरज ती करणी, भ बहादुर खितवडा िव. 
नेपाल सरकार
 तुत मु ामा ितवादी िव को अिभयोग 
दाबीलाई वादीले शङ्कारिहत तवरबाट मािणत 
गरेको कुरामा िववाद देिखदँैन । यसमा पिछबाट छोरीले 
के कसको गभ बोकेक  हन् पीिडत वत  हदँाहदँै 
पिन २४ िदन पिछ जाहेरी परकेो पीिडतबाट ितकार 
नभएको ज ता पुनरावेदन िजिकर अथहीन छन् । छोरी 
जिहले पिन बाबकुो भु व र िनय णमा रहने नाता 
मािन छ । यसमा पिन बाबलेु छोरीलाई डर ास ध क  
िदएको भनी पीिडतले मौका र अदालतमा उ लेख 
गरेको अव था छ । आिखर ितवादीलाई उनकै 
छोरीले आ नो परुा जीवन बबाद हने गरी िकन झु ा 
कसुरमा फसाउनु पर ्यो यसको युि सङ्गत आधार 

ितवादीले गुजान पन ह छ । ती सब कुनै कुराको 
माण ितवादीबाट गिु न आएको छैन । तपाईकंो 

सबदु माण केही छ भनी अदालतबाट सोिधदँा सबुद 
माण केही छैन भनी ितवादीले जवाफ िदन ुभएको 

पाइ छ । पीिडतको मौका र अदालतको बकप , शरीर 
जाचँ, मौकामा कागज गन यि ह को अदालतमा 
भएको बकप  र मौकामा कसरु गरमेा परुै सािबत 
रही करणी भएको भए हो तर पटकपटक होइन भनी 
अदालतमा समेत बयान गरेको अव थामा ितवादीको 
मािथ उ लेख भएबमोिजमको पनुरावेदन िजिकरमा 
कुनै सार नपाइने ।
 पनुरावेदन अदालतले ितवादीलाई 
हाडनातामा करणी गनको महलको १ नं बमोिजम 
१० वष र जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं 
समेतका दवुै कानूनबमोिजम ५ वषसमेत ज मा १५ 
वष कैद गरेकोमा सो गन िम दैन भ नेतफ ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखदँैन । तथािप यसबारे 
जबरज ती करणीको महलको २ नं  रहेको बारे 
पनुरावेदन अदालतले िववेचना गरकेो मनािसब 
देिख छ । तसथ पुनरावेदन अदालत, इलामको िमित 
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२०६९।३।१७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हने 
ठहछ । ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
क युटर: िव णदुवेी े
इित संवत् २०७२ साल काि क १६ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-CR-१२२७, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, सीता भ ने सरीता 
िथङ्ग िव. नेपाल सरकार
 ऐनको प ातदश  योग गर े ऐन मौन रहेको 
अव थामा प ातदश  योगबारकेो मा य िस ा तको 
अनशुरण गनपुन तर ऐनले प ातदश  योग हने भनी 
प  यव था गरेको संिवधानिवपरीत भएको भनी 

सव च अदालतले सो कानून बदर नगरेस म यसको 
पालन गन ुनै िविधको शासनको मम हनजाने ।
 यी पनुरावेिदका मु य अिभयु  देिखनु 
भएक , पीिडतह ले श त यातना भोगेका, नारक य 
जीवन िबताएका, प रणाम व प पीिडतह  तबाहै 
भएका, िनजह को जवानी र घरजम सब समा  
भएको, मानव भनेर बाँ न दु ह रहेको, कालीमाटी 
अनाथालयमा अथात् माइती नेपालमा आ य पाएको 
समेतको अव थाबाट पीिडतह को ासदीपूण र 
िनरास जीवनलाई यो अदालतले िबसनु उिचत हदँैन । 
यसथ सु  िज ला अदालतको फैसला केही उ टी गरी 

ितवादी सीता भ ने स रता िथङलाई िजउ मा ने बे ने 
काय (िनय ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) बमोिजम 
११ वष कैद गरेको पनुरावेदन अदालत, हेट डाको 
िमित २०६७।५।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर हने ठहछ । ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने ।
इजलास अिधकृत: राम साद पौडेल
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल काि क २३ गते रोज २ शुभम् ।

७
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
ओम काश िम , ०७०-CI-००५९, िनषेधा ा, 
िभ ममान े  िव. कप रेट कायालय, कानून िवभाग 
नारायणचौर न साल काठमाड ि थत लुि बनी िवकास 
बक िलिमटेडसमेत
 िनवेदकले माग गरकेो िनषेधा ाको आदशेको 
आदेश जारी हनका लािग कुनै काय हन लागेको 
आशङ्काको ि थितमा सो काय रो नमा  जारी 
हने हो । बकले िधतोबापतको स पि  सकार गरी 
आ नो नाममा नामसारीसमेत ग रसकेकाले ततु 
मु ामा िनषेधा ा जारी गनपुन अव थाको िव मानता 
देिखदँैन । िनषेधा ाको िनवेदन कुनै कायलाई 
यथाि थितमा नराखे िनवेदकलाई अपूरणीय ित 
हनजाने अव थामा जारी ग र छ । िनषेधा ाको 
हकको िसजना नगरी यथाि थितमा रा न मा  जारी 
हने भएकाले ततु मु ाको स दभमा आकिषत 
हने नदेिखने हदँा िनषेधा ा जारी हनस ने अव था 
नदेिखई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट खारजे हने 
ठहर ्याएको िमित २०६९।९।२५ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदकको पुनरावेदन 
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: राम साद पौडेल
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल असार १३ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६९-RB-००५३, करार यथावत रािखपाउँ, 
बौकु मलाह िव. ी जनता शंकर उ च मा यिमक 
िव ालय, राजगढ नघ समेत
 यी िनवेदकको ठे काको अविध िमित 
२०६९ साल असार मसा तस मका लािगमा  
भएको कुरा िनवेदक वयम् ले वीकार गरकेो ि थित 
देिख छ । िनवेदकले पाएको ठे काको अविध २०६९ 
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असार मसा तमा सिकइसकेको देिख छ भने सु  
पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा उ  िमितभ दा 
पछािड अथात् २०६९।७।२२ मा मा  फैसला भएबाट 
उ  िमित भु ान भइसकेको देिखदँा तुत मु ाको 
पनुरावेदनको सा दिभकता देिखन नआउने हदँा 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िनवेदन दाबी 
पु न नस ने ठहर ्याई िमित २०६९।७।२२ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
क युटर: िव णदुवेी े
इित संवत् २०७२ साल असार १३ गते रोज १ शुभम् ।

९
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०७११, परमादेश, 
अिधव ा राजु साद चापागाईसंमेत िव. नेपाल 
रा यका महा यायािधव ाको कायालयसमेत
 कानूनी तथा नीितगत िवषयमा मािथ 
उि लिखत नीितिनमाण र काय योजनासमेत 
िनमाण तथा तजुमा भई मशः काया वयनमा 
आएको भ ने देिखएकोले िनवेदकह ले दाबी िलए 
ज तो यौन िहंसा तथा जबरज ती करणीबाट 
पीिडत मिहला तथा बालबािलकाह को लािग कुनै 
स बोधन नै नगरकेो भ ने नदेिखदँा यसतफ यस 
अदालतले नेपाल सरकारसमेत अ य िवप ीको 
नाउमँा आदेश जारी गरी िनदश िदइरहन ु पन 
देिखने ।
 जबरज ती करणी महलको ११ नं. मा 
“जबरज ती करणीको कुरामा सो भएगरेको िमितले 
३५ िदनिभ  नािलस निदए ला न स दैन” भ ने र 
“अदालती ब दोब तको ४० नं. मा “हद यादिभ  
नािलस गनपुन मािनस १६ वष नाघेको रहेछ 
भने १६ वष नाघेका िदनदेिख हद यादस म 

नालेस िदए ला छ । सो नाबालक १६ वष नपु दै 
मर ्यो भने मरेको िदन दिेख हद यादस म मनको 
हकवालाले नािलस गर े ला छ” भ ने यव था रहेको 
पाइने ।
 मलुुक  ऐन, जबरज ती करणीको ११ नं. 
र अदालती ब दोब तको ४० नं. को साम ज यता 
पूण या या ग रनुपछ भ ने िजिकर स ब धमा 
िवचार गदा अदालती ब दोब तको ४० नं. को 
यव था हद यादको यव था िनल बन हने िस ा त 

(Doctrine of tolling ) मा आधा रत देिख छ । 
Doctrine of Tolling भइरहेको हद यादलाई कुनै 
िनि त अविधस म िन त सतमा थिगत ग रन ुहो । 
जसलाई कानूनी भाषामा हद याद थगनको िस ा त 
(Doctrine of Equitable Tolling) भिनएको 
छ । यो िवषय अपराधभ दा दु कृित (Equitay) सगँ 
स बि धत िवषय हो । यसको योग देवानी कृितका  
िवषयमा हने कुरा चिलत उि लिखत ४० नं. को  
कानूनी यव थाले नै देखाएको छ । यस स ब धमा 
मलुुक  ऐनको जबरज ती करणीको संरचना र 
अदालती ब दोब तको महलको सरंचनालाई पिन 

ि गत गनुपन ह छ । मलुुक  ऐन ारि भक कथनको 
४ नं. मा “िवषय िवषयमा छु ाछु ै  बनेको कानूनमा 
लेिखए जितमा सोही कानूनबमोिजम र सो कानूनमा 
नलेिखएकोमा यही मलुकु  ऐनबमोिजम गनुपछ” भ ने 
उ लेख भएकोले य पी मलुकु  ऐनमा नै यव था 
ग रएको भए पिन जबरज ती करणीको महलमा 
ग रएको कानूनी यव था जबरज ती करणीस ब धी 
कसुरको लािग िवशेष कानून भएको र सोही महलमा 
सोस ब धी कसरुको मु ा दायर गन हकदैया सो 
कसुरबाट पीिडत यि लाई नभई रा य नै प  भई मु ा 
दायर गन गरी य तो हकदैया रा यलाई मा  िदएको 
देिख छ । अथात् जबरज ती करणी मु ा सरकारवादी 
भई दायर हने फौजदारी मु ा भएकोले रा यका 
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तफबाट नेपाल सरकारले मु ा दायर गन हनाले पीिडत 
भएको माणसाथ आएमा उजरु गन नपाउने भनी अथ 
गन निम ने । 
 मुलकु  ऐन अदालती ब दोब तको ४० नं. ले 
हद यादिभ  नािलस गनुपन मािनस १६ वष नाघेको 
रहेनछ भने १६ वष नाघेको िदनदेिख हद यादस म 
नािलस िदए ला छ । सो नाबालक १६ वष नपु दै 
मर ्यो भने सो मरेको िदनदेिख हद यादस म मनको 
हकवालाले नािलस गरे ला छ भनी नाबालकको हकमा 
हकवालाले नािलस िदनस ने गरी यव था गरकेो छ । 
यहा ँहकवालाले नािलस गन स ने कुराले स पि  वा 
पदस ब धी देवानी कृितको मु ामा मा  यो यव था 
आकिषत हने देिखने ।
 फौजदारी मु ामा अपराधीसगँै अपराध मछ 
भ ने फौजदारी कानूनको मा य िस ा तअनुसार 
अपराधको हकवाला हन नस ने  ।
 कुनै पिन फौजदारी मु ामा यो यव था लागू 
ह छ भनी या या गन िम दैन र िवधाियक  मनसाय 
पिन यही देिख छ । सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ 
को दफा ३ ले अनुसूची १ अ तगतका मु ामा अपराध 
भएको वा भइरहेको थाहा पाउने जो सुकैले पिन 
अपराधको िलिखत तथा मौिखक सूचना िदनस ने 
र नेपाल सरकारका तफबाट अनुस धान तहिककात 
गरी मु ा दायर गन सिकने हनाले हकवालाको  
नआउने ।
 अदालती ब दोब तको ४० नं. को यव था 
जबरज ती करणी मु ामा पीिडतका तफबाट मु ा दायर 
गन हद याद गणना ग रनपुछ भ न िम ने नदेिखने । 
 जबरज ती करणी मु ामा िपिडत वयम् ले 
पिन अपराधको सूचना िदनस नेस म हो अनसु धान 
गरी मु ा दायर हने नहने कुरा रा यको तफबाट 
सरकारले अनसु धानको आधारमा िनणय गन िवषय 
भएकोले पीिडत यि  उमेर पगुेको हदँैमा वा नहदँैमा 

मु ा चलाउन स ने कुरामा बाधा नहने हदँा यो यव था 
जबरज ती करणीबाट पीिडत नाबालकको हकमा पिन 
लागू ह छ भ न नसिकने । 
 फौजदारी िवषयमा Doctrine of Tolling 
लाई योग गन सिकने आधारका पमा िनवेदकले 
Model Code for Post Conflict Criminal 
Justice ले गरेको तावलाई देखाउनु भएको छ । 
उ  नमनुा कानून  पिछको फौजदारी यायका 
लािग बनाइएको भ ने कुरा यसै कोडको नामबाटै प  
ह छ । तर अदालती ब दोब तको ४० नं. को यव था 

 पिछको घटनाका स ब धमा नभई सामा य 
अव थामा लागू हने कानूनी यव था हो । तसथ 
अदालती ब दोब तको ४० नं. को हद यादस ब धी 
यव था जबरज ती करणीको मु ामा पिन लागू 

ग रनुपछ भ ने िनवेदकह को िनवेदन दाबीिसत 
सहमत हन नसिकने ।
 हद याद िनधारण गदा कसरी र कित 
िनधारण गन भ ने स ब धमा अपराधको गाि भयता, 
समसामियक प रवेश, देशको सामािजक तथा भौगोिलक 
अव था तथा अ तराि य कानून र अ याससमेतलाई 
िवचार गरी ग रनपुन ह छ । यो िवषय िवधाियक  िववेक 
(legislative Wisdom) को िवषय भएकोले यित नै 
हद याद िनधारण गन ु उपयु  ह छ भनी अदालतले 
िदन िकटान ग रिदन भने िम ने नहने ।
 संवेदनशील िवषयमा यस अदालतबाट 
पटक पटक िनदशन गरी रहदँा पिन रा यले अलमल 
गरी िढलाई ग ररहेको देिखयो । तसथ यथास य 
िछटो िनवेदकले उठाएको हद यादको िवषयमा 
नेपालको संिवधान तथा मिहला तथा बालबािलकाको 
संर णको स ब धमा नेपाल प  भएका िविभ न सि ध 
महासि धिसत नबािझने गरी राि य अ तराि य 
मा यता र िविधशा को समेत अ ययन गरी उपयु  
मसौदा तयार गरी सो मसौदा सरोकारवालाह सगँ 
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छलफल गराई कानूनको मसौदा संसद ्मा पेस गनु भनी 
िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क युटर: िव णदुवेी े
इित सवंत् २०७२ साल जेठ २७ गते रोज ४ शुभम् ।

१०
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७०-WO-०६६२, उ ेषण / 
परमादेश, डा. बस तकुमार ता ाकार िव. लोक सेवा 
आयोग के ीय कायालयसमेत
 कुनै पदािधकारीको िुट वा भूलको कारण 
काय स पादन मू याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन 
सिमितबाट मू याङ्कन हन छुट भएको अव थामा 
य तो काय स पादन मू याङ्कन फाराम पेस गन 

कमचारीलाई बढुवाबाट बि चत गन हो भने कमचारीको 
पदो नितस ब धी ावधान कानूनी हकको पमा नभई 
कुनै पदािधकारी वा कायालयको वे छामा िनभर रहन 
जाने ह छ । य तो अव थामा आफूले बढुवा गराउन 
चाहेको कमचारीको कायस पादन मू याङ्कन फाराम 
सपु रवे क, पुनरावलोकनकता तथा पुनरावलोकन 
सिमितबाट मू याङ्कन गराइ रा ने र बढुवा गराउन 
नचाहेको कमचारीको फाराम मू याङ्कन नै नगराई 
रा ने विृ को िवकास हने ह छ । कायस पादन 
मू याङ्कन फाराम भरी समयमा पेस गन कत य परुा 
गरकेो अव थामा आ नो ग ती वा दोषबेगर अ य 
पदािधकारीको िुट वा भुलको प रणाम आ नो दािय व 
परुा गन कमचारीले भो न ुपदछ भ न ु यायोिचत नहने । 
 अिधकृत एघार  तहको मुख क स टे ट 
जनरल िफिजिसयन पदमा िमित २०७१।१०।४ को 
िनणयअनुसार िनवेदक डा. बस तकुमार ता ाकार 
बढुवा भइसकेको भनी बढुवाको नामाङ्कनसिहतको 
सूची िवप ीबाट पेस भएको पाइ छ । िवप ीबाट पेस 
भएको उ  बढुवाको नामाङ्कनसिहतको सूचीलाई 

िनवेदकले अ यथा भ न नसकेको अव था छ । 
िमित २०७०।९।२० को िनणय मतुािबक नै अ य 
उ मेदवारसरह िनवेदकको समेत जे ता कायम ग रन ु
पन भ ने िनवेदन यहोरा तथा िनवेदकको तफबाट 

तुत भएको बहसका स ब धमा िवचार गदा 
िनवेदकको ा ाङ्कभ दा िवप ी सीताराम चौधरीको 

ा ाङ्क बढी भएको कारण िनवेदकको नाम बढुवा 
िसफा रस नामावलीबाट हटाई िवप ी डा. सीताराम 
चौधरीको नाम बढुवा िसफा रस नामावलीमा समावेश 
गन गरी आयोगबाट िमित २०७०।११।२२ मा िनणय 
भएको र मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट उ  िनणय 
यायोिचत देिखएको अव था छ । साथै िनवेदकको 

िमित २०७०।९।२० को िनणय मतुािबक नै अ य 
उ मेदवारसरहको जे ता कायम गदा वा नगदा िनजको 
नोकरी अविधलाई मनन गदासमेत अक  बढुवा गन 
बढुवा सिमितबाट पनुः िनजको काय स पादनसिहतको 
मू याङ्कन हनस ने अव था दिेख छ । पनुरावलोकन 
सिमितबाट मू याङ्कन हन छुट भएको आ.व. 
०६७।०६८ र ०६८।०६९ का लािगसमेत आ.व. 
०६९।०७० मा ा  गरेको अङ्कको औशत अङ्क 

दान गरी सो अङ्कको आधारमा िवप ीम येका डा.  
सीताराम चौधरीलाई बढुवा गरेको कायलाई अ यथा 
गन िम ने नदेिखने हदँा रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः कृ ण साद पौडेल
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शुभम् ।

११
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७०-CI-०७००, बैना रकम र सो 
बराबरको रकम िफता पाउ,ँ बस तकुमार िसलवाल िव. 
िकरण साद िघिमरे
 यसमा पनुरावेदक ितवादी बस तकुमार 
िसलवाल र यथ  वादी िकरण साद िघिमरकेा 
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िबच िनज ितवादीका नाम दताको िक.नं. १६० को 
ज गा र सो ज गामा बनेको घरसमेत ख रद िब  गन 
गरी िमित २०६६।४।३२ मा ितवादीले वादीबाट 

.५२,००,०००।- पैया ँ नगद िलई बैनाप ाको 
कागज गरकेो भ ने कुरामा वादी ितवादीिबच कुनै 
िववाद रहेको देिखदँैन । यी ितवादी वयम् ले आ नो 

ितउ र िजिकरमा वादीबाट बैना व प उ  पैया ँ
िलई कागज गरी िदएको कुरालाई वीकार ै गरकेो 
अव था देिख छ । उ  बैनाप ाको कागज हेदा 

ित आना . १२ लाख मू यसमेत िनधारण गरी 
ितवादीले वादीबाट .५२ लाख बैनाबापत बुझेको 

देिखनकुा साथै उ  िलखतमा वादीले समयमा िलखत 
पा रत गराउन नसकेमा बैना िफता नहने र ितवादीले 
िलखत पा रत नगरी िदएमा बैनाको दो बर रकम ितनपुन 
भ नेसमेतको सत राखेको देिख छ । यी ितवादीले 
सतबमोिजम बाकँ  रकम िलई िलखत पा रत गरी 
निदएको भ ने वादीको दाबी र वादीले समयमा बाकँ  
रकम ज मा नगरकेोले भाखा राखेको याद नाघेको 
कारण ज गा पास नभएको भ ने ितवादीको िजिकर 
भए तापिन सतबमोिजम उ  बैनाप ाको िलखत पा रत 
हन नसकेको भ ने कुरा िमिसल माणबाट देिखन 
आउछँ । जहाँ कुनै िलखतको अि त वलाई वीकार 
ग रएको ह छ यहाँ यस िलखतको ितफल के हो 
भनी अदालतले हेन स छ । िलखत यहोरामा नै घर 
ज गा िक न बैना रकम िदएको भनेपिछ वादीले िदएको 
रकमको घर ज गा िदलाउनेतफ कानूनतः वादीले दाबी 
नगरकेो र सो रकम ितवादीले निलएको नबुझेको 
भ ने व तुिन  तवरबाट पिु  गन नसकेको अव थामा 

ितवादीको कथनकै भरमा वादीले रकम पाउँदैन भ न 
निम ने देिखने । 
 यसरी बैनाप ाको िलखतबमोिजमको 
घर ज गा ितवादीले राजीनामा पा रत गरी 
वादीलाई िदएको नदेिखएको अव थामा वादीले 

ितवादीबाट उ  बैनाप ाको िलखतबमोिजमको 
रकम .५२,००,०००।- र सोको याजसमेत भराई 
िलन पाउने नै देिखन आउछँ । िववािदत बैनाप ाको 
िलखतअनसुार ज गा पा रत नभए बैना रकमको दो बर 
बझुाउन वीकार गन ितवादीले वादीलाई उ  बैना 
रकमको याज िदलाउन िम दैन भनी िलएको िजिकर 
मनुािसब देिखदँनै । तुत मु ामा यस अदालतबाट 
मु ा दोहोर ्याई हेन िन सा दान गन आदेश गदा 
आधार िलइएको ने.का.प. २०५० िन.नं. ४७३१ पृ  
२२५ मा कािशत निजर ततु मु ाको िववादका 
स ब धमा आकिषत हनस ने नदेिखदँा सो आदेशसगँ 
सहमत हन सिकएन । तसथ वादीले दाबी गरकेो 
बैनाप ाको िलखतमा उि लिखत रकमको दो बर 
भराउने कानूनी यव थाको अभावमा वादीलाई 

ितवादीबाट उ  बैना रकम . ५२ लाखको िलखत 
खडा भएको िमितदेिख फैसला हदँाको िमितस मको 
याजसमेत भराई िलन पाउने ठहर ्याएको सु  िज ला 

अदालतको फैसलालाई सदर गन गरेको पुनरावेदन 
अदालतको फैसला यायोिचत नै मा न ुपन अव था 
देिखदँा वादीले लेनदेन यवहारको महलअनसुार 
याजको दाबी निलएको अव थामा याजसमेत 

भराई िलन पाउने ठहराएको फैसला िुटपूण हदँा 
बदर ग रपाउँ भ नेसमेतको ितवादीको पुनरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत हन सिकने ि थित नदेिखने हदँा 
िमिसल संल न आधार माणको िववेचना गरी सु  
काठमाड  िज ला अदालतले िमित २०६६।१२।१० 
मा गरेको फैसलालाई सदर गन गरी पुनरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१।२८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक 

ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः ताराद  बडू
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभुम् ।
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इजलास न.ं ४

१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-CR-११०४, कत य 

यान, साइँली भ ने जङ्गलीमाया पहरी िव. नेपाल 
सरकार
 सव थम नवजात ब चाको ज म जीिवत 
वा मृत के िथयो भ ने स ब धमा हेदा, ितवादी 
जंगलीमाया पहरीले िजउँदो िशश ु छोरी पाएकोमा 
लाजशमले गदा िशश ु छोरीको घाटँी िनमोठी 
मा रिदएको भनी गाउघँरमा भनेको कुरा सनुी मसमेतले 
थाहा पाई वारदात थलमा जादँा िशशलुाई मारी 
ढुङ्गा, याउलाले िथची पु रराखेको अव थामा फेला 
परकेो भ ने िकटानी जाहेरी दरखा त परकेो देिखयो । 
मृतक नवजात िशशकुो लासको आखँा, नाक, मखुमा 
रगत माटो लागेको, घाटँी िछ नलाई केही भाग बाकँ  
राखी घाटँी िनमोठेको, दवुै खु ा िनलो कालो ज तो 
देिखएको, िपठ्य,ु दवुै खु ाह मा चोटपटकको 
िनलडामह  देिखएको भ ने घटना थल तथा लास 

कृित मचुु का रहेको छ । मृ युको कारणमा (Cause 
of death) probably due to hypovolaemic 
shock अ यिधक र ावबाट (excessive 
bleeding) भ नेसमेत यहोराको शव परी ण 

ितवेदनमा उ लेख भएको छ । यसका अित र  शव 
परी ण गन िचिक सकले समेत ब चालाई बलपूवक 
(Force) मारेको भनी बकप  गरकेो देिखएको एवम् 
िनज ितवादीले ब चालाई ज म िदई मारी पिहरिे थत 
जङ्गलमा फालेको हो, समाजबाट लाज बचाउनका 
लािग सो ब चालाई छाडी गएको ह ँभनी मौकामा बयान 
गरकेो देिखएबाट मतृक बािलकाको ज म हदँा जीिवतै 
ज म भई ियनै ितवादीको कत यबाट मृ यु भएको 

देिखन आउने ।
 पनुरावेदक ितवादी साइली भ ने 
जंगलीमाया पहरीले ितवादी म येका दधुलाल 
भोलन लामासगँको स पकबाट गभधारण गरी 
ज माएक  बािलका िशशु मरकेोमा िववाद छैन । 
उ  िशशकुो मृ य ु उ च र ापको कारण भएको 
भ ने पो टमाटम ितवेदनबाट देिखएको तथा मुख, 
घाटँीमा घाउ ँ चोटसमेत देिखएको अव था र शव 
परी ण गन िचिक सकले समेतले ब चालाई बलपूवक 
Force गरी मारकेो भनी बकप  गरेको अव था छ । 
पनुरावेदक ितवादीले अदालतमा बयान गदा ब चा 
सानो िथयो, अिलअिल मा  सास रहेको, नरोएको 
हदँा कपडामा सतुाई निजकैको खो सीमा कपडा 
पखाली ब चा निजक घाम तािपरहदँा ब चा नरोएको र 
साससमेत नफेरकेो हदँा मर ्यो होला भनी यही ँछाडी 
घर आएको भनी मौकाको बयानमा लेखाएक  छन्  । 
आफूले उ  ब चालाई मारेकोमा इ कार रहेको भए 
तापिन अनसु धान अिधकृतसम  बयान गदा िनजले 
समाजबाट लाज बचाउन ब चा मारी फालेकोमा 
सािबत नै रहेक  छन् । अदालतको इ कारी बयानमा 
समेत आ नो ब चालाई कसैको सहयोगमा उपचार 
गन यासस म गरकेो देिखएन । नवजात िशशलुाई 
लापरवाहीपूवक यितकै सुनसान ठाउमँा छाडेकोमा 
सािबत नै रहेबाट िनजले मौकामा अनुस धान 
अिधकारीसम  गरकेो बयानलाई माणको पमा 
हण गन िम ने देिखन आयो । य तो अव थामा िनज 
ितवादी जगंलीमाया पहरीलाई यानस ब धीको 

महलको १ नं. र ऐ. को १३(३) नं. को कसरुमा 
सव वसिहत ज मकैदको सजाय हने ठहर ्याएको सु  
फैसला सदर गरकेो पुनरावेदन अदालत, हेट डाको 
फैसला मनािसबै देिखन आयो । अतः मतृक जातकलाई 
मान योजना तयारी तथा मनसायपूवक भएको वा रस 
वा आवेगमा गरकेो नभई बा यतावस उ  घटना 
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भएकोतफ सु  अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट 
यान नपगुी मलाई सव सिहत ज मकैदको सजाय 

गरकेो फैसला िुटपूण भएकोले उ  फैसला बदर गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पुनरावेदन िजिकर 
पु न स ने नदिेखने ।
 पनुरावेदक ितवादीको कत यबाट 
बािलकाको मृ य ु भएको दिेखए तापिन िनजको 
पा रवा रक अव था, िनजको उमेर ३५ वष मा  
भएको, पनुरावेिदकाको ५(पाचँ) जना बालब चा 
रहेको र लो नेले छाडी ब चाह को पालनपोषण गन 
िज मेवारी िनजकै भएको र आिथक अव थासमेत 
कमजोर रहेको िमिसल संल न कागजातबाट 
देिख छ । य तो अव थामा ब चाह  समेतको 
पालनपोषणको िज मेवारी िलने आशा दखेाएबाट 
परपु ष दधुलालको शारी रक स पकबाट गभ धारण 
गरकेोमा ब चा ज मदा लोकलाजबाट ब नको लािग 

ितवादीबाट उपयु  कसरु हन गएको भ ने कुरा 
िमिसल सलं न कागजातह बाट दिेखएको अव थामा 
िनज ितवादीलाई ठहरबेमोिजम सव वसिहत 
ज मकैदको सजाय गदा चक  पन जाने तथा सात वष 
मा  कैद गदासमेत ऐनको उ े य पुरा हने दिेखएकोले 
िनज ितवादी जंगलीमाया पहरीलाई मलुुक  ऐन, 
अ.बं.१८८ नं.बमोिजम सात वष कैदको सजाय गन 
मनािसब देिखएको हदँा पनुरावेदन अदालतले य  
गरकेो रायसमेत मनािसब देिखन आउने हदँा ितवादी 
साइलँी भ ने जंगलीमाया पहरीलाई यानस ब धीको 
महलको १३(३) नं. को कसरुमा सव सिहत 
ज मकैदको सजाय हने ठहर ्याई िनजलाई अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम ७ वष कैदको सजाय गन गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६७।१२।०१ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर हने 
ठहछ । पनुरावेदक ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु 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. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१५४२, कत य यान, 
तुलसीदेवी च द िव. नेपाल सरकार
 शेरबहादरु च दको नाउको 6-7% burn 
of (rt) upper ant thingl involving  prined 
regin. (infected) penile burn injury भ ने 
यहोरा उ लेख भएको घाउ जाचँ केस फाराम र मृतक 

शेरबहादरु च दको लासको दवुै हातको ह केलाको 
भागमा पोिलएका घाउह , छालाह  खइुिलएको, 
िलङ्गको भागमा या डेज लगाएको, िलङ्ग पूण पमा 
पाकेको, घाउ अ डकोशह  सिुनएको, पोिलएको 
समेतको घट थल तथा लास कृित मुचु काबाट 
देिखयो । यी स पूण कागजातह बाट मतृकको मृ य ु

ितवादी तुलसादेवी च दको संल नतामा कत यबाट 
भएको पुि  हने ।
 मतृक शेरबहादरु च द वयम् ले ीमती 
तु सादेवी च दले कोकको िगलासमा पाउडर 
ज तो सेतो धलुो िमसाई मलाई खान िदएपिछ मैले 
िपईसकेपिछ खाना खाई नस दै एक् कासी मेरो िजउ 
गलेर आयो । म बेहोस अव थामा भए,ँ सोही मौका 
छोपी ीमती तुलसादेवी च दले कराईको भाडँोमा 
तातो तेल तताई याई मेरो क मरदेखी तलको 
गु ाङ्गको भागमा एक् कासी खनाउदा म झसङ्ग भई 
खाटबाट भुइँमा लडेको िथए ँ । पनुः िनज ीमतीले 
तेल तताएको भाडँोले मेरो दाया ँआखँामािथको भागमा 

हार गरी मलाई घाइते बनाई उ  कोठाको बािहरबाट 
ढोकाको चकुुल लगाई आफू बािहर गइन् भनी मौकामा 
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य  गरेका छन् । सो कुरालाई माण ऐन, २०३१ 
को दफा १०(१) र ११ ले माणको पमा हण गन 
िम ने देिखने ।
 पनुरावेदक ितवादीले दयघातका कारण 
मृतकको मृ य ु भएको हनस ने भ ने शव परी ण 

ितवेदनमा टेक  ितवादीले िजिकर िलएको भए 
तापिन आ नो िजिकर पु ्याई गन गरी आ नो सा ी 
लगायतका कुनै पिन सबदु माण पेस गन सकेको 
देिखएन । माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम 

चिलत कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा छुट हने 
वा सजायबाट रहाइ पाउने कुनै कुराको िजिकर 

ितवादीले िलएमा सो कुराको माण पुर ्याउने भार 
िनज ितवादीको ह छ भ ने उ लेख भएकोमा िनज 

ितवादीले यसरी सजायमा कमी वा छुट हने कुराको 
मनािसब आधार माण पेस गरकेो देिखएन । य तो 
अव थामा ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 

यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव वसिहत ज म कैदको सजाय हने ठहर ्याएको 
सु  अदालतको फैसलालाइ सदर गन गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला िमलेको नै 
देिखयो । मािथ उि लिखत आधार कारणबाट 

ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हन 
नसिकने ।
 ितवादी तुलसादेवी च दको हकमा अदालती 
ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम सु  र पनुरावेदन 
अदालतले य  गरेको रायको स ब धमा िवचार गदा, 
पनुरावेदक ितवादीको कत यबाट मतृक लो नेको मृ यु 
भएकोमा ितवादी र मृतक लो ने वा नी नाताका यि  
भई लामो समयस म शारी रक र मानिसक यातनाको 
जिटल प रि थितमा घटना घटेको हदँा र ितवादीको 
पा रवा रक अव था, िनजको उमेरसमेतलाई ि गत 
गदा यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गदा 

चक  पनजाने तथा सात वष मा  कैद गदासमेत ऐनको 
उ े य परुा हने देिखएकोले िनज ितवादी तुलसादेवी 
च दलाई मलुकु  ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम सात वष 
कैदको सजाय गन मनािसब देिखएको हदँा पुनरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुले य  गरकेो रायसमेत मनािसब 
देिखन आउदँा ितवादी तलुसादेवी च दलाई 

यानस ब धीको महलको १३(३) नं. को कसरुमा 
सव सिहत ज मकैदको सजाय हने ठहर् याई िनजलाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ वष कैदको सजाय गन 
गरी भएको पुनरावेदन अदालत, तलुसीपुरको िमित 
२०७०।०७।०४ मा भएको फैसला िमलेको देिखँदा 
सदर हने ठहछ । पनुरावेदक ितवादीको पुनरावेदन 
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः ेम खड्का
क यटुर: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं. ५

१
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.

ी चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०४७८, 
०९०६, कत य यान, संिजव भ ने संजीभ गु ङसमेत 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. संिजव भ ने 
संजीभ गु ङ
 ितवादीह  राना भ ने देव लामा र संिजभ 
गु ङले मौकामा कागज गदा ब ण लामा र आिशष 
गु ङले कुटिपट गरेपिछ मतृक ढलेका, िनजह ले 
मतृकका साथीह लाई पिन कुटिपट गरेका र हारगहुार 
सनुेर मा छेह  आएका यसपिछ मा  आफूह  
वारदात थलबाट भागेको भनी उ लेख गरेको र सो 
यहोरालाई अदालतको बयानमा समेत वीकार 
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गरकेो देिख छ । यस अव थामा वारदात हनभु दा 
२०/२५ िमनेट पिहले नै ितवादी राना भ ने देव 
लामा र संिजव गु ङ िहिँडसकेका भ ने राकेश 
महतो र अशोककुमार यादवको बकप  प  झु ा 
देिख छ । ितवादी िव का मौकाका माणह  
वाभािवक वाहमा छन् भने मौकाको कागज िव को 

बकप मा पया  प ात िवमश afterthought को भाव 
छ । य तो भाव पन र सो कारणबाट िवपरीत hostile 
बकप  हने कुरालाई कानून र अदालतले भोगे र 
यहोरकैे हन् । तुत मु ामा पिन य तै भएको छ । ती 

बकप ह मा यी सा ीह ले हरीमा भएको कागजमा 
सहीस म गरेको हो यहोरा भने हरीले तयार गरकेा 
िथए नसनुी सही गन भनेकोले सही गरेको भनी रहेको 
कथन यादै कृि म दिेख छ । यो बकप  प   पमा 

ितवादीह लाई बचाउने िहसाबले सौदाबाजी भन  
वा ितवादीह को डर ास भन  वा जनुसकैु कारण 
भन  ायोिजत बकप  देिख छ । य ता बकप ह  
मुलकु  ऐन, अ.बं. १६९ नं र सरकारी मु ास ब धी 
ऐन २०४९ को दफा २८(२)(क) ारा िनयि त 
ह छन् । माण ऐन २०३१ को प र छेद ८ मा िजरह 
समेतको यव था गनपुन कारण पिन य तै बकप का 
लािग भएको हो । यस मु ामा अ  कुराको िवचार नगरी 
सा ीका बकप लाई मा  िनणायक बनाउँदा याय 
स पादन गन िज मा यायाधीशको नभई सा ीह को 
िज मामा रहने दु प रणाम उ प न  हन पु छ । यसै 
स दभमा मुलुक  ऐन, अ.बं. १८९ नं. फैसलाको 
नमुनामा य तो यहोराले य तो भएकोमा य तो 
य तो फलानो फलानो माण भएको हनाले यो यो 
रत माण र यो यो कानूनले यो ठहछ भनी उ लेख 

भएको मह वपूण छ । ियनै सब कारणह बाट सा ीह  
अशोककुमार यादव, राकेश महतो एवम् जाहेरवाला 
लेखबहादरु रे मी मगरले झु ा बकप  गरेको ठहर गरी 

िनजह लाई मुलकु  ऐन, अबं १६९ नं. अनुसार जनही 
. १०००।- तजिबजी ज रवाना गरेको पुनरावेदन 

अदालत, पाटनको फैसला सो हदस म िमलेको 
देिखने । 
 यसै सङ्गमा ितवादीह बाट ने.का.प. 
२०६५ अंक ४ िन.नं ७९५३ समेतका केही निजरह  
उ लेख भएका दिेख छ । सबदु माणको मू याङ्कनका 
आधारमा िनणय गनपुन िवषयका स ब धमा बनेका 
निजरह ले स बि धत िमिसलको माणको रोहमा 

ितपादन गन िस ा तह ले िसफ एक मागदशकको 
कामबाहेक थप कुनै बा या मक व प िलन 
स दैनन् । शङ्काको सिुवधा अिभयु ले पाउछँ, 
िनिववाद माणबाट कसरु मािणत हनुपछ, कसुर 

मािणत गन भार वादीमा रह छ, माण भनेको 
य  हनुपछ, प रि थितज य माणका एकएक 

कडी मालाकार हनपुछ, मौकाको बयान वत  
माणह बाट समिथत हनुपछ, मौकाको कागज र 

अदालतको बकप मा िवरोधाभास हनुहदँैन ज ता 
कुराह  उ लेख भई िस ा त ितपादन भएका 
फैसलाह को मु य आधार नै िनणयकतालाई 
मागदशनस म गन हो । कुनै पिन निजरले फलानाको 
यो यहोराको कागज वा बकप  मा य वा अमा य हने 
भनेर पिछ पन मु ामा असर पन गरी मु ाको त यगत 
कुराको िछनोफानो गन गरी िस ा त ितपादन गरकेा 
हदँैनन् । येक माण मू याङ्कनस ब धी निजरको 
जग भनेको िमिसल संल न माण हो जसको 
मू याङ्कनमा श त फैलाव (wide margin) 
रह छ । मु ामा माण मू याङ्कन गन यायकताको 
िववेकलाई उि लिखत वा कुनै पिन निजरह ले 

ित थापन गरेका नपाइने ।
 नेपालको यानस ब धी कानूनले अ  
मलुुकज तो मनसायपूण यान कसरु murder र 



47

सव च अदालत बलेुिटन २०७३, जेठ - २

सो बाहेकको यान कसुर culpable homicide/
manslaughter िबच कुनै वग करण गरकेो 
पाइदँनै । मुलकु  ऐन, यान स ब धीको महलको १३ 
नं मा यसै महलका अ  न बर बमोिजम यानमाराको 
बात नला ने अव थामा बाहेक कसैले अ को यान 
मन गै  कुरा गदा उसै बखत वा ऐनका यादिभ  

यान मरेमा सो यान मानलाई भनी उ लेख भएको 
खास गरेर यान मन गै  कुरा गदा भ ने वा यांशले 

यान िलने मनसाय वा ग भीर grievous कुटिपट गन 
मनसायको ममा भएको मृ य ुmurder र सो बाहेकका 
अ  मनसायरिहत गैरकानूनी कुटिपट आिदबाट भएको 
मृ य ुculpable homicide/manslaughter दवुैलाई 
समेटेको दिेख छ । पुनरावेदक ितवादी मिनता राई 
भएको ०७०-CR-०३४६ को कत य यान मु ामा 
िमित २०७१।५।११ मा भएको फैसलामा "िनयतपूवक 
भएको ह या वा साङ्घाितक कुटिपटलाई murder र 

यान िलने वा साङ्घाितक कुटिपट गन िनयत भए पिन 
ितवादीले आ नो िनय ण गमुाएको loss of self-

control कारणले वा diminished responsibility 
को अव था परेर वा suicide pact ज ता mitigating 
factors  रहेका कारणले voluntary manslaughter 
मा प रणत हने वा यान वा साङ्घाितक कुटिपट 
गन िनयत नरहेको involuntary manslaughter 

यान वारदात हने भ ने बेलायत आिद देशमा रहेको 
कानूनी यव था वा संयु  रा य अमे रकाको कोडमा 

थम first, ि तीय second degree murder 
वा Section 1112 (a) Manslaughter is the 
unlawful killing of a human being without 
malice. It is of two kinds: Voluntary - Upon 
a sudden quarrel or heat of passion. 
Involuntary - In the commission of an 
unlawful act not amounting to a felony, or in 

the commission in an unlawful manner, or 
without due caution and circumspection, of 
a lawful act which might produce death. (b) 
Within the special maritime and territorial 
jurisdiction of the United States, Whoever 
is guilty of voluntary manslaughter, shall 
be fined under this title or imprisoned not 
more than 15 years, or both; Whoever is 
guilty of involuntary manslaughter, shall be 
fined under this title or imprisoned not more 
than 8 years, or both समेतको वा भारतमा ज तो 
murder वा culpable homicide ज तो वग करण 
रहेकोमा मलुुक  ऐन, १४ नं. मा आवेश े रत ह या, 
ऐ. को ५ र ६ नं. को accidental killing, ऐ. को १६ 
र १७ नं. को सजाय कम हने अव थाका षडय  र 
मितयारस ब धी यव था  बाहेकका अ  कुरामा 
यहाकँो याय यव थाले ती मलुुकह को फौजदारी 
िविधशा  ज तो वग करण गन सकेको देिखदँैन । उ  
५, ६, १४, १६ र १७ नं. बाहेकका अ  अव थामा 

यानस ब धीको १३ नं (ले) ... मािनस मान काय गन 
नहने भनी िनषेधा मक ि कोण राखेको (देिखदँा) ... 

ितपािदत िस ा तको प रिधिभ  रही सजाय गनुपन 
र सजाय चक  परेमा अ.बं. १८८ नं को योग गरी 
याय स पादन गनपुन ह छ ।” भनी यानस ब धी 

नेपाल कानून र सजायबारे धारणा य  भएको 
पाइ छ । यसैगरी ने.का.प. २०७१ अङ्क ९ मा 

कािशत पनुरावेदक ितवादी सीता भ ने लालहीरा 
कामी भएको यान मु ामा मुलुक  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १३ नं. ...ले felony murder rule र 
constructive intent अथात Sometimes crimes 
may be satisfied by proof of the basic mens 
rea of a lesser offence than that charged – 
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this is sometimes called ‘constructive’ crime 
भ ने िस ा तलाई वीकार गरकेो कुरा मरण रहोस् 
भनी उ लेख छ । ती निजरसगँ यो इजलास सहमत 
भएको हदँा तुत वारदातलाई उ  १३ नं. मा रहेको 
murder र culpable homicide/manslaughter 
म ये कुन चािहंले समेटेको भनी हेदा यानस ब धीको 
महलको भिवत यको कसरुतफ ितवादीह को कुनै 
िजिकर देिखदँैन । कुटिपट गन नै िनयतबाट भएको 
वारदातको प रणाम व प मतृकको मृ य ुभएको यसमा 
भिवत य कसरु आकिषत हन नस ने कुरा िनि त 
िस ा तको पमा ितपादन भइसकेको पाइ छ । 

यानस ब धीको महलको १४ नं आकिषत नहने 
कुरा पिन मािथ उ लेख भएकै छ । तर ितवादीह ले 
मृतकको यान िलने पूवमनसाय राखी तुत वारदात 
घटाएको भ न िम दैन । जाडँ र सीको सरुमा आखँा 
हेराहेर भई आ नो समूहको े ता कायम राख् नु पन 
अहम् को तुि को लािग र सीको सरुमा यो वारदात 
घट्न गएको छ । मतृकह लाई घातक कुटिपट गन वा 
मृतकको यान िलने मनसायसाथ नै वारदात भएको 
हो िक होइन भ ने कुराको िन पणमा दिुवधा उ प न 
भएको छ । तर ितवादीह  समेतले मृतकलाई कुटिपट 
गरकेा र सोको प रणाम व प मृतकको मृ यु भएको 
कुरा मा न कुनै दिुवधा छैन । ितवादीह को यो काय 
भनेको बेलायतको कानूनले मानेको manslaughter 
र भारतको कानूनले मानेको culpable homicide 
को कसरु देिख छ । यसमा अदालतसगँ कसरुको 
मा ाअनसुार ितवादीलाई ज मकैदस म गनस ने 
तजिबज ह छ । यो तजबीजको योग अ.बं. १८८ नं. र 
सो स दभमा भएका या याह को आधारमा गनुपन ।    
 सु  िज ला अदालतले ितवादी राना भ ने 
देव लामा र संजीव भ ने संिजभ गु ङलाई मुलकु  
ऐन यानस ब धीको महलको १७(२) नं बमोिजम 

जनही ५ वष कैद गरकेो फैसला उ टी गरी मलुुक  ऐन, 
यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम जनही 

दश वष कैद गरेको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।६।२ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ टी भई 
अिभयोग दाबीअनु प नै मुलकु  ऐन यानस ब धीको 
महलको १३(३) नं बमोिजम ितवादी राना भ ने देव 
लामा र सजंीभ गु ङलाई ज मकैद हने र मलुुक  ऐन, 
अ.बं. १८८ नं बमोिजम ८ (आठ) वष कैदको राय 
लगाउने ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइपाउ ँ भ ने 
पनुरावेदक ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने ।
 आजभोिल िबना कुनै कारण वादी नेपाल 
सरकारले वतनको र िज ला अदालतले िज ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १९क लाई 
िनह ँ बनाई कसरुदार ितवादीह को हकमा पिछ 
मु ा चलाउने वा फैसला हने भनी उ लेख गन गरकेो 
पाइ छ । तर पिछबाट ती कसुरदार िव  अिभयोगप  
दायर वा फैसला हने कुनै काम कुरा नहदँा कसुरदारले 
यापक पमा कसुरबाट उ मुि  पाएको देिख छ । ती 

सब कुरामा पनुरावेदन परेको पिन पाइँदैन । वतन प  
नभएको वा फरार भएको ितवादीउपर अिभयोगप  
दायर हन कुनै कानूनी बाधा देिखदँैन । मुलुक  ऐन, 
अ.बं ११२ नं कागजको खो टो होइन । अ.बं. ११० 
नं ले नसमेटेका ितवादीह कै लािग अ.बं. ११२ नं 
बनेको हो । यसमािथ िज ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम २२क अनुसार उि लिखत मोबाइल 
न बरमा वा राि य दैिनक पि कामा पिन याद सूचना 

कािशत गन भ ने कानून पिन रहेभएकै छ । इमानदार 
यासका बाबजदु ितवादीको अ ोप ो नलागेको 

अव थाको लािग िज ला अदालत िनयमावली २०५२ 
को िनयम १९क को िनमाण भएको कुराको हेक् का 
रहन ु आव यक छ । अिभयोजनकताले ितवादीको 
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बाब ु बाजेको नाम थर र ितवादीह को वतन खलुी 
आएमा अिभयोगप  दायर हने भ ने कुरा उ लेख गरी 
अिभयोगप  दायर गन गरी कामकारवाही गन पाउने 
कुराको कानूनी वा निजरगत आधार देिखदँैन । कानूनी 
िनकायले कानूनले तोकेको कुरा बाहेक आफूखसुी 
जथाभावी गदा द डहीनता र वे छाचा रता मौलाउने 
कुराको हेक् का रहनु आव यक भएकोले यो फैसलाको 
जानकारी यस अदालतको अनगुमन शाखालाई र 
नेपाल सरकारको महा यायािधव ा र हरी धान 
कायालयसमेतलाई उपल ध गराउने ।
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड्का
क युटर : च ा ितम सेना
इित सवंत् २०७२ साल पसु १३ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.

ी चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०३६२, 
जबरज ती करणी, लालबहादुर प रयार िव. नेपाल 
सरकार
 आफूले ज माएको, हकाएको र वष  वष 
एउटै घर आगँनमा ब दै आएको िदनका िदन देखादेख  
बोलचाल  हने छोरी  िच न सिकन   भ ने ितवादीको 
िजिकर कसरी प याउने ? एउटै खाटमा ीमती र पाको 
उमेरक  छोरीसमेत सतेुको कुरा ितवादीलाई थाहा 
छ । य तो अव थामा छोरीको अगािड ीमतीलाई 
करणी गन चाहेको भ ने ितवादीको िजिकर आफमा 
एउटा यौन दु यवहार हो । जनु सतकताको  अपे ा 
ग र छ ितवादीबाट यो पूरा भएको छैन । ितवादी 
िबलकुल reckless छन् । छोरी वा नी  जो भए 
पिन करणी गछु भ ने ितवादीको मनसाय प  

मािणत छ । करणीको लािग यित कुरा पया  
हने ।
 ितवादी िव को अिभयोग दाबी िनिववाद 

र शङ्कारिहत तवरबाट पुि  भएको मा नपुछ । अतः 
ितवादीले अिभयोग दाबी बमोिजमको कसुर गरकेो 

देिखदँा िनजलाई मुलकु  ऐन, जबरज ती करणीको 
महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष कैद र हाडनाता 
करणीको महलको १ नं बमोिजम थप १०(दश) वष 
कैद गरी पीिडतालाई ितपूितबापत . २५,०००।– 
(पि चस हजार) भराई िदने ठहराएको झापा सु  
िज ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०६८।११।३० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । करणी गन 
िनयत नहदँा मलाई सजाय  गरेको सु  र पुनरावेदन 
अदालतको फैसला उ टी गरी सफाइ पाउँ भ ने 
पनुरावेदक ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
हन सिकएन । पुनरावेदक ितवादीको पुनरावेदन 
िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क यटुर: च ा ितम सेना 
इित संवत् २०७२ साल  माघ  ६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.

ी चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-१०५९, 
०७२-RC-००३२, कत य यान, नेपाल सरकार 
िव. अि मता िजआर (गहतराज), नेपाल सरकार िव. 
िवनोद िव.क. (िचतौरे)
 ितवादी अि मताको मौकाको बयान भ दा 
िनजको अदालतको बयानमा आमाको ह या थाहा 
पाएको स ब धमा थोरै कुरा फरक पर े पिन मूलतः 

ितवादी अि मता ितवादी िवनोदसगँ भागी िबहे 
गन प मा नरहेक , ितवादी िवनोदको िज ीले गदा 
िनजका साथमा जान तयार भएक , आमालाई भेट्छु 
भ दा आमा काम िवशेषले अ णखोला जानभुएको 
छ अिहले भाग  पिछ फोनमा कुरा गर  भनी ितवादी 
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िवनोद िवकले लगेका र पोखरामा िबहे गरपेिछ मा  
आमालाई मारेर लोबेडमा लास लुकाएको जानकारी 
िदएको भनी अिभयोग दाबीको कसुर गरकेोमा 
इ कार भई यी ितवादी अि मताले मौकामा गरकेो 
बयानलाई अिव ास गरी वादी लेखकै भरमा अनमुान 
र अ दाजलाई िनणायक आधार बनाई िनजलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम यी ितवादीलाई सजाय गनु 

माण ऐन, २०३१ को दफा ९, २५ र ५४, मुलकु  
ऐन, अ.बं. १८४क  तथा १८५ नं समेतको िवपरीत 
हनेछ । ठोस र शङ्कारिहत तवरबाट ितवादीको कसरु 

मािणत हनपुछ नभए शङ्काको सिुवधा ितवादीले     
पाउछँ भ ने फौजदारी यायका मा य िस ा तलाई यो 
अदालतले अव ा गन नस ने ।
 मृतकको ह यामा ितवादी अि मता िजआर 
संल न भएक  वा उ  वारदातमा िनज य  वा 
अ य  (by omission) कुनै पिन तवरबाट 
मत स लाहमा पसेको कुरा मािणत हन सकेको 
छैन । ितवादी िवनोदको जोरजलुमुले गदा घटनाको 
बारमेा धेरपैिछ िनजले थाहा पाएको ि थितमा िनजले 
घटनाको बारमेा कोही कसैलाई नभनेको भनी िनजउपर 
दोषारोपण गन ु यायोिचत हदँैन । अतः ितवादी 
अि मता िजआरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहराएको पुनरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६९।५।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने । 
 ितवादी िवनोद िवक िव को 
अिभयोग दाबी पु ने ठहराई िनजलाई मलुकु  ऐन, 

यानस ब धीको महलको १३(१) नं बमोिजम 
सव वसिहत ज मकैद गरेको सु  नवलपरासी िज ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरी पुनरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट भएको फैसलाउपर ितवादी िवनोद िव.क. 
ले पुनरावेदन नगरी िच  बुझाई बसेको देिख छ । सो 

फैसला साधकको रोहबाट पेस हन आएको अव था 
छ । ितवादी िवनोद िव.क. कसुर गरेकोमा मौकामा 
तथा अदालतमा सािबत रहेको कुरा मािथ उ लेख 
भइसकेकै छ । उ  सािबती मृतकको शव परी ण 

ितवेदनसमेतबाट समिथत छ । िमिसल माणसगँ 
वभािवक पमा आब  रहेको ितवादी िवनोद 

िवकको अदालतको सािबती बयानबाट िनजले मृतक 
शा ता सनुारको ह या गरेको भ ने अिभयोग दाबी  ठोस 
र  िनिववाद  माणबाट पिु  भएको देिख छ । आ नै 
िददी मतृक शा ता सनुारको ह या िनजले बडो वीभ स 
त रकाले गरकेो अव था छ । आ नै भा जीसगँ यौन 
स पक गन यी ितवादी िव  मतृकको आ ोश 
अिभभावकज य आ ोश दिेख छ । यसलाई सहज 

पमा वीकार गररे आफूलाई सुधार गनुपनमा सो 
नगरी िनजको त कालको रीसको अव थाको २।४ 
घ टापिछ मृतक ए लै रहेको अव थामा मतृकको ह या 
गन िनयतले बासुला याई सो बासलुाले टाउकोमा 
िहकाई मतृकको नशृंस ह या गन ितवादी िवनोद 
िव.क. दया र सहानुभूितका पा  देिख नन् । िनजलाई 
सजाय घटाउदँा समाजमा रा ो स देश जादँैन । य तो 
मनसायज य ह या murder मा भारत र बेलायतमा 
समेत िनि त सजाय ज मकैद ह छ । Manslaughter/
culpable homicide मा मा  तजिबजको योग गरी 
बढीमा ज मकैद र घटीमा जित पिन कैद हने अव था 
रह छ । ह या murder को कसरुमा राय लगाउन ु
फौजदारी यायको मा य िस ा तिवपरीत हने ।
 ितवादी िवनोद िव.क. िव को 
अिभयोग दाबी पु ने ठहर् याई िनजलाई मलुकु  ऐन, 

यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव वसिहत ज मकैद गरकेो सु  नवलपरासी िज ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पुनरावेदन 
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अदालत, बुटवलको िमित २०६९।५।२४ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड्का
क युटरः च ा ितम सेना
इित सवंत् २०७२ साल पसु १३ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी 
जगदीश शमा पौडेल, ०६७-CR-१२००, सवारी  

यान, नेपाल सरकार िव. लेखनाथ भ ने कृ ण पुरी
 मोटरसाइकल चालक ितवादी नारायण 

े ले चलाएको मोटरसाइकल दघुटना हदँा िलला 
े   ग भीर घाइते भई उपचार भएको कुरा ितवादीले 

बयानमा वीकार गरकेो देिख छ । घाइते िलला 
े लेसमेत दघुटनामा परी मेरो बाया ँखु ा भािँ चएको 

हो भनी अदालतमा आई बकप  गरकेो दिेख छ । 
ितवादी नारायण े ले चलाएको मोटरसाइकल 

दघुटना हदँा िलला े  ग भीर घाइते भई बाया ँ
खु ा भािँ चई अङ्गभङ्ग भएको  देिखन आयो । 
यसमा  दघुटना हदँा अङ्गभङ्ग भएमा हने सजायको 
स ब धमा  ऐजन ऐनको दफा १६२ (१) मा  कसैले 
कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मािनसलाई िकची, ठ कर 
लािग वा दघुटना भई सवारीमा रहेको वा सवारीबािहर 
जनुसकैु ठाउमँा रहे बसेको मािनसको य तो 
दघुटनाको कारणबाट अङ्गभङ्ग भएमा य तो काय 
बदिनयतसाथ गरकेो भए अ धो वा नपुंसकम ये जनुसकैु 
कुरा भए पिन यसरी सवारी चलाउने यि लाई 
आठ वषस म कैद र दश हजार पैयासँ म ज रवाना 
हनेछ । सो दईु खतबाहेक अ य कुनै अङ्ग बेक मा 
भएमा आठ वषस म कैद र पाचँ हजार पैयासँ म 
ज रवाना र एउटै िकिसमको काम िलने एउटाभ दा 
बढी अङ्ग हनेमा सो म ये एउटा अङ्ग मा  बेक मा 
भएमा मािथ लेिखएको सजायको आधा सजाय 

हनेछ । सो खत िनको भई काम ला ने भएमा य तो 
सवारी चलाउने यि लाई पाचँहजार पैया ँज रवाना 
हनेछ भ ने उ लेख  छ । िनज ितवादीले चलाएको 
मोटरसाइकल दघुटनाबाट  घाइते िलला े को खु ा 
भाि चन गएको र उपचार भई घाइतेको खु ा िनको भई 
काम ला ने भएको भ ने दिेखदँा िनजले उि लिखत  
कसुर गरकेो देिखएकोमा िनजलाई सो उपदफाबमोिजम 
पाचँहजार पैया ँ ज रवाना हने नै दिेखन आउने ।
 ितवादी लेखनाथ भ ने कृ ण परुीको हकको 
पनुरावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा ऐजन ऐनको 
१६२(३) मा कुनै सवारीको धनी वा सवारीको िज मा 
िलएको यि ले चालक अनमुितप  नभएको यि लाई 
सवारी चलाउन िदई कुनै मािनसलाई िकची, ठ कर 
लािग वा दघुटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बािहर 
जनुसकैु ठाउमँा रहे बसेको मािनसको अङ्गभङ्ग 
भएमा य तो सवारी चलाउन िदने यि लाई दईुहजार 

पैया ँ ज रवाना हनेछ भ ने उ लेख भएकोमा 
लेखनाथ भ ने कृ ण परुीको नाममा मोटरसाइकल 
नभएको र िनजको नाममा नै नभएको मोटरसाइकल 
चलाउन िदएको भ ने मा न िम ने नदेिखदँा वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु ने नदिेखने ।
 ितवादी नारायण े ले सवारी चालक 
अनुमितप  निलई मताभ दा बढी यि ह  
चढाई लापरवाहीपूवक सवारी चलाई ड बरिसंह 
गु ङको मृ य ु भएको देिखन आएकोले सवारी तथा 
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
को कसुर गरेको देिखदँा ऐजनको दफा १६१(२) 
बमोिजम सजाय हने देिखएकोले पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६७।७।२४ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ टी भई ितवादी नारायण 

े लाई ऐजन ऐनको दफा १६१(२) बमोिजम २ 
(दईु) वष कैद सजाय र सवारी चालक अनमुितप  
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नभएको देिखदँा ऐजनको दफा १६१(४) बमोिजम 
थप सजाय . २०००। (दईु हजार) ज रवानासमेत 
हने ठहछ । अङ्गभङ्गतफ िनज ितवादीलाई ऐजन 
ऐनको दफा १६२(१) अनुसार थप . ५०००।- पाचँ 
हजार) ज रवाना गन गरी र वारदातमा योग भएको 
मोटरसाइकल यी ितवादी लेखनाथ भ ने कृ ण 
परुीको नाउँ दता वािम वमा भएको नदेिखदँा र िनजले 
चलाउन िदएको भ ने समेत पिु  नहदँा िनजलाई सफाइ 
िदने गरी भएको मोरङ िज ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६७।७।२४ को फैसला सो 
हदस म िमलेकै देिखदँा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क युटर: च ा ितम सेना 
इित सवंत् २०७२ साल  माघ  ४ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी 
जगदीश शमा पौडेल, ०६७-CR-१०९६, जबरज ती 
चोरी, नेपाल सरकार िव. लालबहादुर काक
 घटना थल मुचु का जाहेरी दरखा त 
खानतलासी मुचु का तथा िनज ितवादीको 
बयानसमेतबाट ितवादीले जाहेरवालाह म ये 
थाने र रानाभाटको साथमा भएको रहेको सामान 

जबरज ती चोरी गरेको र िव णकुो साथमा केही 
नभएकोबाट चोरी नभएको भ ने देिख छ । ितवादी 
लालबहादरु काक ले जाहेरवाला िव णबुहादरु 
रानाभाटको . ८७,६२३।- को धनमाल जबरज ती 
चोरी गरेको ठहरी फैसला भएको देिख छ । यसमा 
िज ला अदालतबाट फैसला हदँा जाहेरवालाम येकै 
िव णबुहादरु रानाभाटको नगद र िज सी चोरी नै नभएको 
अव थामा िनजको िबगो कायम गरी ितवादीबाट िबगो 
भराई िबगोबमोिजम ज रवाना गरी ज रवानाबापत कैद 

गन गरेकोमा अव था देिखन आयो । यसमा वादी नेपाल 
सरकारले जाहेरवाला थाने रको हकमा पुनरावेदन 
िजिकर निलएको अव थामा िबगो र ज रवाना कायम 
गरी ितवादीलाई सजाय गन िम ने नहदँा पुनरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब नै देिख छ । यसमा सु  
फैसलाउपर वादीको पनुरावेदन नपरकेो अव थामा 

ितवादीको पुनरावेदनमा िजिकर नै निलएको कुरालाई 
िववाद उठाई ितवादीबाट िबगो भराई िबगोबमोिजम 
ज रवाना गरी ज रवानाबापत कैद गन गरकेो हदस मको 
फैसला उ टी गरकेो पुनरावेदन अदालतको फैसला सो 
हदस म निमलेको भ ने वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत हन नसिकने हदँा ितवादी  लालबहादरु 
काक ले जाहेरवाला िव णबुहादरु रानाभाटको . 
८७,६२३।- को धनमाल जबरज ती चोरी गरकेो ठहरी 
फैसला भएकोमा िज ला अदालतबाट फैसला हदँा 
जाहेरवालाम येकै िव णबुहादरु रानाभाटको नगद र 
िज सी चोरी नै नभएको अव थामा िनजको िबगो कायम 
गरी ितवादीबाट िबगो भराई िबगोबमोिजम ज रवाना 
गरी ज रवाना बापत कैद गन गरकेो अव था देिखन 
आएकोले सो हदस म निमलेको देिखएबाट िनजलाई 
११/

२
 डेढ मिहना कैद गन गरेको हदस मको सु  

का क  िज ला अदालतको िमित २०६६।१०।१४।५ 
को फैसला सो हदस म मनािसबै ठहर ्याई िबगो र 
ज रवानाको हकमा दाबीको िबगो . ८७,६२३। 
जाहेरवालाम येका थाने र रानाभाटको देिखएकोमा 
िनजको चोरी भएको नठहर ्याएउपर वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन नपरकेो तर जाहेरवालाम येकै 
िव णबुहादरु रानाभाटको नगद र िज सी चोरी नै नभएको 
अव थामा िनजको िबगो कायम गरी ितवादीबाट िबगो 
भराई िबगोबमोिजम ज रवाना गरी ज रवानाबापत कैद 
गन गरकेो हदस मको फैसला सो हदस म निमलेकोले 
उ टी हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
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िमित २०६७।१०।२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर हने । 
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क युटर: च ा ितम सेना 
इित सवंत् २०७२ साल माघ ४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा. या. ी देवे  गोपाल े  र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-०००१, कत य यान, 
नेपाल सरकार िव. धनबहादुर या सो िल बू 
 ितवादी धनबहादरु या सोले आ नो ीमती 
र मतृक िव णकुुमार या सो िभरकुना जङ्गलमा गफ 
गरी बिसरहेको देखी मृतक र ीमतीिबच सहवास 
भएको शङ्का लागी स झाउन ला दा िनज मतृकले 
छुरी िझक  हार गरपेिछ मैले बा फोकले मृतकलाई 

हार गरी मारकेो ह ँभनी ितवादीले मतृकलाई हार 
गरी मारेको कुरालाई अनसु धानका अव थामा कागज 
गरी अदालतमा आई बकप समेत गरी आरोिपत 
कसरुमा पूण सािबती रहेको देिखयो । शव परी ण 

ितवेदनले मतृक िव णकुुमार िल बूको मृ यकुो कारण 
Shock due to excessive bleeding from 
many cut injuries भ ने उ लेख भएको, धा रलो 
हितयारले कािटएका चोटह  रहेको िनज मृतकको 
घटना िववरण एवम् लास कृित मुचु कासमेतले 

ितवादीको सािबती बयानलाई समथन ग ररहेको 
देिखदँा िनज ितवादी धनबहादरु या सोले मतृक 
िव णकुुमार या सोलाई बा फोकले हार गरेको र 
सोही हारबाट िनज िव णकुुमार या सोको मृ यु 
भएको पुि  हन आएकोले सु  ता लेजङु िज ला 

अदालतले मलुुक  ऐन, यानस ब धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजम िनज ितवादी धनबहादरु या सो 
िल बूलाई सव वसिहत ज मकैद हने ठहर् याएको 
फैसला साधकको रोहमा पनुरावेदन अदालत, 
इलामले साधक सदर गरकेो फैसलालाई अ यथा भ न 
निम ने ।
 ता लेजुङ िज ला अदालतले मलुकु  
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) बमोिजम 
सव वसिहत ज मकैद ठहर ्याएको फैसला पुनरावेदन 
अदालत, इलामबाट िमित २०७०।९।२९ मा साधक 
सदर भइ िनज ितवादी धनबहादरु या सो िल बूलाई 
सव वसिहत ज मकैद सजाय भएको तुत मु ामा 

ितवादीको मृतकलाई मानस मको पूव रसइवी 
मनसाय नभएको तथा योजनाब  त रकाले मतृकलाई 
मारेकोसमेत नदेिखएको, िनज ितवादीले आ नो 
प नीसगँ सहवास गरेको भ ने शङ्का लागेको 
कारणले त काल रस उठी बा फोक हार गरी मारकेो 
कुरामा अनुस धान अिधकारी तथा सु  अदालतमा 
समेत सािबत रही बयान गरेको र अपराध गरेपिछ 
नभागीकन गा.िव.स.  अ य कोमा गई आ नो अपराध 
कबोल गरी याियक ि यालाई सहयोग परु् याएको 
अव थासमेतलाई िवचार गदा िनज ितवादी 
धनबहादरु या सो िल बूलाई ऐनबमोिजम सव वसिहत 
ज मकैदको सजाय गदा चक  पन देिखदँा िनजलाई वष 
१५ (प ) मा  कैद गदा पिन यायको उ े य पूरा हने 
देिखदँा पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला सदर 
भए पिन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ितवादी धनबहादरु 
या सो िल बूलाई वष १५ (प ) कैद सजाय हने ।
इजलास अिधकृत: गीता े
क युटर: सदुशन साद आचाय
इित संवत् २०७२ साल माघ १५ गते रोज ६ शभुम् ।
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२
मा. या. ी देवे  गोपाल े  र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०७५०, कत य यान, 
नेपाल सरकार िव. इमबहादुर खड्का पा पाली
 तुत मु ाको घटना थल मचुु का, लाश 
जाचँ मचुु का, शव परी ण ितवेदन, िकटानी जाहेरी, 

ितवादीह को अिधकार ा  अिधकारीसम  गरकेो 
बयान तथा घटना िववरण कागज, सा ी माण 
समेतबाट िमित २०६६।६।१२ गते ततु वारदातमा 

ितवादीह  एक आपसमा लडाइ ँ झगडा ग ररहेको 
अव थामा झगडा छु ्याउने उ े यले गएका मतृक 
दगुाबहादरु परुीउपर ितवादीह लाई त काल रस 
उठी िनजह ले मतृक घाइते दगुाबहादरु पुरीलाई 
कुटिपट गरी सो कुटिपटको चोटको कारण घाइतेको 
उपचारको ममा १३ िदनपिछ िमित २०६६।६।२५ 
मा मृ यु भएको िमिसल सलं न माण कागजह बाट 
समेत पुि  भइरहेको अव थामा िनज ितवादीह  
अदालतमा इ कार रहे तापिन उ  वारदातमा िनज 

ितवादीह को संल नता देिखदँा ितवादी च बहादरु 
खड्का र इमबहादरु खड्काउपरको अिभयोग दाबीलाई 
अ यथा भ न निम ने । 
 ितवादी इमबहादरु खड्काको हकमा िवचार 
गदा, ितवादीह  च बहादरु खड्का र इमबहादरु 
खड्का एकआपसमा लडाइ ँझगडा ग ररहेको ठाउमँा 
मृतक झगडा छु ाउने उ े यले सो ठाउमँा पु दा िनज 

ितवादीह लाई त काल रस उठी च बहादरुले 
मृतक दगुाबहादरु िगरीको आखँामा  एक  मक्ु का  हार  
गरकेो  र  इमबहादरु खड्काले  पिन  लात मक्ु का   हार  
गरकेो भ ने अिभयोग दाबी रहे तापिन मृतक दगुाबहादरु 
िगरीलाई कुटिपट गरी मारकेो आरोपमा ितवादी 
इमबहादरु खड्का अनसु धानको मदेिख नै पूण पमा 
इ कार रहेको देिखयो साथै तुत वारदातमा संल न 

सहअिभयु  च बहादरु खड्काले िनज ितवादी 
इमबहादरु खड्कालाई पोल गन सकेको देिखएन 
भने मृतकलाई कोखामा ला ीले हानेको भ ने भनाई 
िमिसल संल न कागजह बाट देिखए तापिन मृतक 
दगुाबहादरु िगरीको मृ यकुो कारण “cause of death 
is suggestion of head injury” भ ने शव परी ण 

ितवेदनबाट मृतकको मृ यकुो कारण टाउकाको चोट 
हो भ ने देिखएका र ितवादी इमबहादरु खड्काले 
टाउकोमा हार नै नगरकेो अव थामा िनजले हार 
गरेको चोटको कारणबाट मतृकको मृ य ुभएको मा न 
नसिकने हदँा ितवादी इमबहादरु खड्काले मतृकलाई 
कोखामा लात मु का हार गरेको भ ने अिभयोग 
दाबी रहे तापिन मतृकको मृ य ु टाउकाको चोटको 
कारणबाट भएको देिखदँा िनज ितवादी इमबहादरु 
खड्कालाई मुलकु  ऐन यान स ब धी महलको ६(४) 
बमोिजम ९ (नौ) मिहना कैद र . ५००।– ज रवाना 
ठहर गरेको सु  रामेछाप िज ला अदालतको फैसला 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले िमित २०६८।६।४ 
मा सदर ठहर ्याएको फैसला िमलेकै देिखदँा अ यथा 
भ न िमलेन सदर हने ठहछ । पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: गीता े
क यटुर:  ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७२ साल असोज १३ गते रोज ४ शभुम् ।  

एकल इजलास

स. . या. ी क याण े , ०७२-WH-००३८, 
ब दी य ीकरण, वेगबहादुर तामाङ िव. िज ला 
कारागार कायालय,धािदङसमेत
 काठमाड  िज ला अदालतबाट िनजका 
नाममा जारी भई तामेल भएको िमिसल संल न रहेको 
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पनुरावेदन यादको ितिलिप हेदा, उ  याद धािदङ 
िज ला, दाखा गा.िव.स. वडा नं. ८ को वतनमा जारी 
भई तामेल भएको देिखयो । सो वतन िनजको थायी 
वतन रहेको कुरामा कुनै िववाद रहेको देिखदँैन । 
उ  यादको तामेली यहोरा हेदा, सोही वडा नं. ८ 
का स सेरबहादरु घलेसमेत सा ी बसी गा.िव.स.का 
सिचव तेजिसंह गु ङको रोहवरमा िनजको घर दैलामा 
टासँ तामेल भएको देिखँदा सो यादलाई बे रतपूवक 
तामेल भएको भनी मा न िमलेन । यसका अित र  
काबुबिहरको प रि थित परी अदालतबाट तोक  
पाएको तारेख गु न गएको भए पिन आफू ितवादी भई 
चलेको मु ा के कुन अव थामा छ भनी खोजी खबर 
गरी जानकारी िलने दािय व ितवादीको हने कुरामा 
समेत िववाद हन स दैन । यस कार ितवादीले 
चुनौती गरकेो पनुरावेदनको याद रतपूवक तामेल 
भएको देिखएको तथा वादी प को पुनरावेदन परी 
िज ला अदालतबाट भएको फैसला पनुरावेदन 
अदालतसमेतबाट सदर हने ठहरी फैसला भई अि तम 
भएर बसेको फैसलाबमोिजम असलु हन बाकँ  कैद 
ज रवानाबापत प ाउ गरी िनवेदकलाई कैदमा 
रािखएको काय कानूनस मत रहेको देिखदँा २०६० 

सालको फैसलाको जानकारी पाउन नसक  पुनरावेदन 
गन हकबाट बि चत हन ु परकेो भनी हाल आएर 
रट िनवेदकले िलएको दाबी र िनजतफका िव ान्  
अिधव ाको बहस िजिकरसगँ सहमत हन नसिकने 
हदँा रट िनवेदक आफूउपर चलेको ठगी मु ामा 
धरौटीमा छुटेकोमा तारेखसमेत गजुारी बसेको अव था 
भई इ साफको रोहमा कसुरदार ठहर भई सजाय 
तोिकएको देिखएको, पनुरावेदनको याद रतपूवक नै 
तामेल हदँासमेत पनुरावेदन नगरी बसेको तथा वादी 
प को पुनरावेदन परेकोमा सु  फैसला सदर हने ठहरी 
अि तम भएर बसेको हदँा फैसलाबमोिजम लागेको 
द ड सजाय असलु तहिसलको ममा िनवेदकलाई 
प ाउ गरी कैदमा रािखएको कायलाई गैरकानूनी भ न 
िमलेन । अतः िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरण 
समेतको आदेश जारी गनुपन अव था थम ि बाट नै 
देिखन नआएकोले िवप ीह बाट िलिखत जवाफ माग 
ग ररहन ुपरने । तुत रट िनवेदन खारेज हने । 
इजलास अिधकृत:  स तोष साद पराजलुी
क यटुर: िवकेश गुरागाई  
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् । 
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अदालत गितिविध

डडे धुरामा कानूनी नेपाली भाषाको भािषक 
िश ण स प न

 २०७३ जेठ २७, २८ र २९ गते डडे धरुामा 
कानूनी नेपाली भाषाको भािषक िश ण काय म 
सव च अदालत काशन, स चार तथा स पादन 
सिमितको आयोजनामा स प न भएको िथयो । 

 काय मका मुख अितिथ पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलका माननीय का.म.ु मु य यायाधीश 

ी िटकाबहादरु हमाल यूबाट पानसमा ीप वलन 
गरी उ  िश ण काय मको उद ्घाटन गरी शुभार भ 
गनभुएको िथयो ।
 सो भािषक िश ण काय मको उद ्घाटन 

पानसमा ि प वलन गरी भािषक िश ण काय मको उद् घाटन गनुहदैँ पुनरावेदन अदालत, िदपायलका 
माननीय कायम मुकायक यायाधीश ी िटकाबहादरु हमाल यू

स का ममा पनुरावेदन अदालत, िदपायलका 
माननीय का.म.ु मु य यायाधीश ी िटकाबहादरु 
हमाल, माननीय यायाधीश ी िच देव जोशो, डडे धुरा 
िज ला अदालतका माननीय िज ला यायाधीश ी 
देवकुमार िगरी, डोटी िज ला अदालतका माननीय 
िज ला यायाधीश ी नरनारायण पौडेल, पुनरावेदन 
अदालत, िदपायलका रिज ार ी रामान द साद 
अिधकारीको उपि थित रहेको िथयो । यसैगरी 
डडे धरुा िज ला शासन कायालयका मखु िज ला 
अिधकारी ी उदयबहादरु िसंह ठकुरी, िज ला 

हरी कायालयका हरी नायब उपरी क ी िवपीन 
कमाचाय, िज ला सरकारी विकल कायालयका िज ला 
यायािधव ा ी ब ी साद नेपाललगायत डडे धुरा 

िज लाका प कार महासघंका अ य  ी छ  
साउदलगायत नाग रक समाजका यि ह  समेतको 
उपि थित रहेको िथयो भने पनुरावेदन अदालत, 
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िदपायल, िज ला अदालतह  बझाङ, बाजरुा, डोटी, 
अछाम, बैतडी, डडे धरुा तथा दाचुला िज लाबाट 
फैसला लेखन कायमा य  अ य पमा संल न 
अिधकृत तथा सहायक कमचारीह  ज मा ३५ 
जनाको संल नता रहेको िथयो ।
 िश ण काय मका मुख अितिथ 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलका माननीय का.म.ु 
मु य यायाधीश ी िटकाबहादरु हमाल यूले 
अदालतमा भािषक पर परालाई आ मसाथ गद 
आएकोमा य तो कानूनी नेपाली भाषाको आव यकता 
िवगत धेरै वष पिहलेदेिख नै महससु ग रएको िथयो । 
जे होस् िढलै भएपिन रा यका अ य िनकायभ दा 
यायपािलकाले अ सरता दखेाई कानूनी नेपाली 

भाषाको भािषक िश णमा जोड िदनु रा ो र 
सकारा मक प  मा न सिक छ । अदालतमा 

योग हने भाषा कानूनी नेपाली भाषाले छु ै मह व 
रा दछ । हनत सबै िनकायमा भाषाको ानले उि कै 

मह व रा दछ । तर पिन याियक े मा भािषक 
शु तास ब धी िश णको यव था हन ुधेर ैगौरवको 
िवषय मािन छ भ नहुदँै यस थानलाई आयोजकले 
तािलम थलका पमा चयन गरी यस े मा कायरत 
जनशि लाई तािलम िदन लागेकोमा आयोजकलाई 
हािदक ध यवाद िदनहुदँै काय मको सफलताको 
कामनासमेत गनुभयो ।
 यसैगरी सव च अदालतका व ा 
सहरिज ार तथा काशन, स चार तथा स पादन 
सिमितका सद य सिचवसमेत रहनुभएका ी नहकुल 
सवुेदीले आ नो म त य रा नहुदँै हामीले फैसलामा 

योग गन भाषा सेवा ाही, पाठक तथा सबैले बु ने 
हनुपदछ । कानूनी नेपाली भाषा बु न किठन तथा गा ो 
भएकाले यसलाई भािषक िश ण ारा सरल, बोधग य 
बनाउन सिकने िव ाससमेत य  गनभुएको िथयो ।
 िश णका ममा वागत म त य िदनुहदँै 

काशन, स चार तथा स पादन शाखाका स पादक 

काय ममा म त य रा नहुदैँ सव च अदालतका सहरिज ार तथा काशन, स चार तथा स पादन सिमितका 
सद य सिचव ी नहकुल सुवेदी
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ी गजे बहादरु िसंहले िश ाथ ह लाई काम 
कारवाहीको लािग तपाइहँ  नै अदालतको मे द ड 
हो, तपाइँह  िबना अदालतका कुनै पिन योजना, 
कामकारवाही सफल हदँैनन् भनी सहभागीह लाई  
Core Team को पमा सं ा िदनहुदँै िश णपिछ 
आ नो काय े मा गई आफूले िसकेका ान एवं 
सीपलाई योग गरी फैसला लेखनज तो गहन 
कायमा यायाधीशह लाई भािषक शु तामा सहयोग 
गनहुनेछ, फैसलालगायत अदालती काम कारवाहीमा 

योग ग रने भाषामा शु ता, बोधग य र सरलतालाई 
पिन यान िदनुहनेछ भ नहुदँै िश ण काय मको 
उ े यमािथ काशन पानभुएको िथयो ।
 म त यकै ममा काय मका अ य  तथा 
डडे धरुा िज ला अदालतका माननीय िज ला 
यायाधीश ी देवकुमार िगरीले आयोजक ित 

हािदक आभार य  गद हामीले योग ग रने भाषामा 
फैसला लेखनलगायत अ य िलखतह  तयार गदाका 

अव थामा शु तामा यान िदई श द चयन गरी 
सेवा ाही एवम्  प लाई समेत बझुाउने िकिसमको 
वोधग य सरल भाषामा जोड िदनुपन र समयको 
मागलाई यान िदई अगािड बढ्नपुन तफ यानाकृ  
गनहुदँै हा ो सबै Document िज ला हरी कायालय 
एवं िज ला सरकारी विकल कायालयबाट उठान 
हनेहदँा य ता कायालयह का मु ा शाखामा कायरत 
जनशि को लािग पिन भािषक िश णको आव यकता 
मािथ काश पानहुदँै सो िश ण काय मको समापन 
गनभुएको िथयो ।
 िमित २०७३।२।२७ दिेख ऐ. २९ गते 
३ िदनस म स चालन भएको सो भािषक िश ण 
काय ममा सहरिज ार ी नहकुल सवुेदीले फैसला 
िटपोट ा त र सधुार, आदेश लेखन र भािषक प , 

िश क ी रामच  फुयालले भाषाको सै ाि तक 
प रचय, भािषक भेद, कानूनी नेपाली श दका िनमाण 

ि या, उपसग / परसग, वण िव यासको प रचय, 

काय मका बारेमा काश पानहुदँै काशन, स चार तथा स पादन शाखाका स पादक ी गजे बहादुर िसहं
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वदीघस बनधी िनयम र योग, वणह को सही 
योग (श, ष, स, य, छ् य,  ... आिद), श दमा हल त 

र अज तको योग, प चम वणस ब धी िनयम, पदयोग 
र पदिवयोग, सािधत तथा असािधत श द र शु  योग, 
फैसला लेखनमा शु तास ब धी अ यास, स पादक 

ी गजे बहादरु िसंहले कानूनी नेपाली भाषाको 
अ ययन, आव यकता र मह व र शाखा अिधकृत ी 
िमनबहादरु कँुवरले फैसला लेखनमा कानूनी भाषाको 
मह वका िवषयमा कायप  ततु गनुभएको िथयो 
भने सो काय मको स चालन तथा संयोजन शाखा 
अिधकृत ी िमनबहादरु कँुवरले गनुभएको िथयो ।

कानूनी नेपाली भाषाको ितन िदवसीय भािषक 
िश ण काय ममा सहभागी िश ाथ ह  :

१. ी रामान द साद अिधकारी, रिज ार प.ुवे.अ. 
िदपायल

२. ी मिहमानिसंह िव , शा.अ., पु.वे.अ. िदपायल
३. ी बस तराज जोशी, शा.अ., पु.वे.अ. िदपायल
४. ी गणुराज पराजलुी, शा.अ., प.ुवे.अ. िदपायल
५. ी सरुेश ओखेडा, क.अ., पु.वे.अ. िदपायल 
६. ी ई रदेव भ , क.अ., पु.वे.अ. िदपायल
७. ी नरबहादरु नेगी, ना.स.ु, प.ुवे.अ. िदपायल 
८. ी रामलखन चौधरी, ना.सु., पु.वे.अ. िदपायल
९. ी काशबहादरु िसहं, ना.स.ु, प.ुवे.अ. िदपायल
१०. ी पु पा जोशी, ना.सु., पु.वे.अ. िदपायल
११. ी िव णरुाज प त, े तेदार, डडे धुरा िज.अ.
१२. ी पु पराज जोशी, ना.स.ु, डडे धरुा िज.अ.
१३. ी िवनोदकुमार िव , क.अ., डडे धुरा िज.अ.
१४. ी चेतराज भ , का.स., डडे धरुा िज.अ.
१५. ी भवानी शाह, िस.स.प., डडे धरुा िज.अ.
१६. ी कमल साद ढुङ्गाना, िड ा,  डडे धरुा िज.अ
१७. ी धमिसंह महरा, िड ा, डडे धरुा िज.अ.

िश णका ममा िश क ी रामच  फुयाल
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१८. ी हेमराज जोशी, तामेलदार, डडे धुरा िज.अ.
१९. ी िशवराज जोशी, तामेलदार, डडे धरुा िज.अ.
२०. ी चनुलुाल चौधरी, तामेलदार, डडे धरुा िज.अ.
२१. ी शेरिसंह िव , तामेलदार, डडे धरुा िज.अ.
२२. ी िललानाथ राय, ना.सु., अछाम िज.अ.
२३. ी आधार शमा, तामेलदार, अछाम िज.अ.
२४. ी ल मीद  प त, िड ा, दाचुला िज.अ.
२५. ी वतराज पि डत, िस.स.प., दाचलुा िज.अ.
२६. ी लबबहादरु थापा, ना.स.ु, डोटी िज.अ.
२७. ी शैलेश गु ा, क.अ., डोटी िज.अ.

२८. ी क णदवे भ , ना.स.ु, बैतडी िज.अ.
२९. ी रोिहत साद भ , िड ा, बैतडी िज.अ.
३०. ी सिुशल सवुणकार, िड ा, बाजुरा िज.अ.
३१. ी पु पराज जैशी, िड ा, बाजरुा िज.अ.
३२. ी खडकबहादरु खड्का, ना.सु., बझाङ िज.अ.
३३. ी िदनेश साद पि डत, ना.सु., बझाङ िज.अ.
३४. ी नारायणिसंह नेगी, .स.िन., िज ला हरी 

कायालय, डडे धुरा
३५. ी च बहादरु रोकाया, ना.स.ु, िज ला शासन 

कायालय, डडे धुरा

काय मका सहभागीह


