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िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
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बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
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ी
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मान
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िब शाखा
नायब सु बा ी िनलदेव रजाल
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संयु इजलास
३
इजलास नं. ११
इजलास नं. १
१
इजलास नं. १२
इजलास नं. ४
९
इजलास नं. १३
इजलास नं. ५
५
इजलास नं. १४
इजलास नं. ७
१
इजलास नं. १५
इजलास नं. ८
४
इजलास नं. १६
इजलास नं. ९
९
इजलास नं. १७
इजलास नं. १०
८
ज मा
४०
ज मा
कूल ज मा ४० + १७ = ५७

२
३
२
४
४
१
१
१७

नेपाल कानून पि का
मा कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख
हालस म)
हेन, पढ्न तथा सरु ि त गन

www.nkp.gov.np
मा जानहु ोला ।
खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गृहपृ मा देिखने श दबाट फैसला खो नहु ोस् भ ने
थानमा आफूले खो न चाहेअनस
। यसबाट
ु ारको कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा टाइप गनहोस्
ु
खोजेअनस
ु ारको फै सला ा गन नसके मा वेबसाइटको दो ो शीषकमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ न
िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस अित र नेकाप येक वष र हा ो बारेमा समेत हेन स नहु नेछ ।

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलिे टन, २०७८, भदौ – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पि का र सव च अदालत बुलेिटन" को "वािषक ाहक" ब न चाहनेका
लािग २०७६ वैशाख अङ् कदेिख वािषक ाहक ब न पाउने गरी स पादन तथा काशन
सिमितले िनणय गरेको हँदा स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना काशन ग रएको
छ।
सिमितको िनणयानस
ु ार मू य समायोजन भई नेपाल काननू पि का .७५ र सव च
अदालत बुलेिटन ित अङ् क .४० कायम ग रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ छ ।

सव च अदालतबाट २०७५ सालमा कािशत नेपाल कानून पि का
अित र ाङ् क २०७१ सीिमत मा ामा रहेकाले आ नो ित सरु ि त गन स बि धत
सबैको लािग जानकारी गराइ छ ।
ने.का.प.को अित र ाङ् क २०७२ र २०७३ मश: काशन हदँ ै गरेको पिन
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव च अदालतबाट नेपाल कानून पि का
संवैधािनक इजलास ख डको छु ै काशन भएको जानकारी गराउन चाह छ । यस
वष वातावरणसँग स बि धत फैसलाह को सङ् गालो, २०७६ पिन काशन
भएकाले आ नो ित बेलैमा सरु ि त गन स बि धत सबैको लािग अनरु ोध छ ।
मू य .४०।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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परमादेश
िसंहदरबारसमेत
लागु औषध ब ी चौधरी जैसवाल
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मनबहादरु
े ी िव.
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इजलास नं.१४
५३ - ५६
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४६.
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म ालय, ५३
य ीकरण
िसंहदरबारसमेत
जबरज ती शेरबहादरु के .सी. समेत
५३
४७.
िव. नेपाल सरकार
करणी
ब दी

ढेप भ ने िदपे बहादरु
४८. कत य यान बोहरा िव. नेपाल ५४
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हेराल मी माली िव. ५५
४९. मानाचामल
रना े समेत
इजलास नं.१५
५६ - ६४
जबरज ती जीतबहादरु बढु ाथोक
िव. नेपाल सरकार
करणी
५०.

५६
हाडनाता
करणी

जबरज ती नेपाल सरकार िव.
५१.
प रवितत
नाम ५८
करणी
सातदोबाटो (ठ)
नेपाल सरकार िव. ठुलो
५२. कत य यान भाइ भ ने ल मण ६१
िव.क.

प रवितत नाम तङ
ु ् गेछा
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इजलास नं.१६
६५ - ६६
ब दी

५३.

ितथबहादरु
तामाङ
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iv

सव च अदालत बल
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गरी े ािधकारिवहीन िनणय बदर गन स ने नै ह छ ।
यसमा पिन िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले कानूनबमोिजम अनस
ु धान, तहिककात
गन र मु ा चलाउने अिधकार पाएकोमा िनवेदक
सं थाको स ब धमा अदालतमा मु ा नचलाई आफै ँ ले
अिनयिमतता भएको ठहर गरेको कुरा उ आयोगको
िमिसल संल न िनणय नं. २१७ बाट देिखने ।
कानूनले िदएको अिधकारभ दा बढी
अिधकार योग गरी कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीले
िनणय गन पाउँदैन । कानूनको अि तयारीभ दा
बढी अि तयारी कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीले
योग गन पाउँदनै । अिधकारी वा िनकायले कानूनले
िदएको अिधकारभ दा बढी अिधकार योग गरेमा
कानूनी रा यको उपहास हन जानेतफ पिन यस
अदालतले िवचार गनपन
ु ह छ । अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ले पिन
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई िनवेदक
सं था र पदािधकारीलाई अिनयिमततामा िनणय गन
पाउने अिधकार दान गरेको देिखँदनै । अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले िनवेदक सं था र
पदािधकारीउपरको उजरु ी हण गरी अिनयिमतता
भएको रकम असल
ु उपर गन िमित २०६१।११।१४
मा गरेको िनणयको आफै ँले लगत क ा गरेको भनी
िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको देिखयो । यसबाट
पिन संवैधािनक िनकाय िवप ी अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगले कानूनिवपरीत िनणय गरेको
त य समिथत भएको छ । कानूनिवपरीत भएका िनणय
यायको मा य िस ा तले समेत कायम रहन नस ने ।
ततु िनवेदनका िनवेदकह सावजिनक
पद धारण गरेका यि नभएको हँदा उ ितपािदत
िस ा त यस िववादमा आकिषत हन स ने नदेिखने ।
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन,
२०४८ ले प रभाषा गरेबमोिजम सावजिनक सं था र

संयु इजलास
१
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७४-Wo-०७३९, उ ेषण /
परमादेश, सपुतबहादुर काक समेत िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िमित २०६१।११।१४ मा नेपाल रेड स
सोसाइटीका पूव अ य रमेशकुमार शमा, वतमान
अ य संजीव थापा र महाम ी देवर न धा वाले
आ.व. ०५०/०६० र ०६०/०६१ मा लड याग र
िकटस के िमकल ख रद गदा .१९,१७,५००।–
अिनयिमतता गरी सो बराबरको रकम सं थालाई हािन
नो सानी भएको हँदा सो रकम त त् पदािधकारीबाट
असल
ु उपर गन िनणय गरेको देिख छ । अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा
२ मा ग रएको प रभाषा अवलोकन गदा नेपाल रेड स
सोसाइटी सावजिनक सं था र पदािधकारी सावजिनक
पदधारण गरेको यि मा पन देिखँदैन । यसअनु प
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
िनवेदक सं था र पदािधकारीउपर परेको आिथक
अिनयिमतताको उजरु ी हण गरी अिनयिमतता भएको
रकम असल
ु उपर गन गराउने भनी िनणय गन िम ने
देिखँदैन । कानूनमा ट पमा िवप ी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले सावजिनक पदधारण
गरेको यि उपर परेको उजरु ी हण गरी अनस
ु धान
तहिककात गन र मु ा चलाउन पाउने यव था
भइरहेको अव थामा यसिवपरीत गैरसरकारी
सं थाउपरको उजरु ी हण गरी िनणय गन िम दैन ।
यसरी गैरसरकारी सं थाउपर परेको उजरु ी हण
गरेमा े ािधकारिवहीन हने हँदा यस अदालतले
आफूमा िनिहत असाधारण अिधकार े को योग
1
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सावजिनक पदधारण गरेको यि बाहेकका यि को
हकमा उजरु ी िलई िमित २०६१।११।१४ मा िनणय
गरेको देिखँदा िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले िमित २०६१।११।१४ मा गरेको िनणय र
सोबमोिजम सं थाको अिनयिमततासँग स बि धत
भएर गहृ म ालयले िमित २०७४।१२।२ मा िज ला
शासन कायालयलाई लेखेको प अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ अनु प
भएको नदेिखँदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०६१।११।१४ को िनणय र गहृ
म ालयले िमित २०७४।१२।२ मा िज ला शासन
कायालयलाई लेखेको प नेपालको संिवधानको धारा
१३३ को उपधारा (२) र (३) बमोिजम उ ेषणको
आदेशले बदर हने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल आषाढ २८ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७४-WO-०७४०, उ ेषण,
सपतु बहादरु काक िव. नेपाल सरकार, गहृ
म ालय, िसंहदरबारसमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
२
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७३-CR-०२५३, ०७३-CR०५०१, लागु औषध (गाँजा), ब ी चौधरी जैसवाल िव.
नेपाल सरकार, घन याम बल पाक मगर िव. नेपाल
सरकार
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १२ बमोिजम आरोिपत कसरु नगरेको माण
पु याउने भार पनु रावेदक ितवादीको भएको त यमा
िववाद छै न । अिधकार ा अिधकारीसम आफूले
च े र चौधरीले चलाई आएको मे. १ ज १०४२ नं.
को गाडीमा रमेश र च तामाङले संकलन गरेको लागु
औषध (गाँजा) लोड गरी पठाएको भ ने बेहोराले गरेको
बयान अ यथा हने माण देखाई अदालतमा इ कारी

हन सके को देिखँदैन । च े र चौधरीले अदालतमा
पनु रावेदक ितवादी ब ी चौधरी जैसवालले
खाली बोरा लोड गरेको भ ने बेहोराले बयान गरेको
देिख छ । च े र चौधरीको उ बयानलाई पनु रावेदक
ितवादीले िवनाआधार पोल गरेको िजिकर िलए पिन
च े र चौधरीले चलाएको मे. १ ज १०४२ नं. को
गाडीमा ३२५ के .जी. गाँजा सेतो बोरामा राखेको
अव थामा बरामद भएको देिख छ । बरामद गाँजा
ओसारपसारमा पनु रावेदक ितवादी अदालतमा
इ कारी रहे पिन य पमा गाँजा ओसारपसार
गन गाडीका चालकले अिधकार ा अिधकारीसम
गाँजा ियनै पनु रावेदक ितवादीले लोड गरेको भनी
गरेको बयान र अदालतमा पिन खाली बोरा ियनै
पनु रावेदक ितवादीले लोड गरेको भनी बयान गरेको
र सोही खाली भनी गाडीमा लोड गरेको बोराबाट लागु
औषध (गाँजा) बरामद भएको अव थाले यी पनु रावेदक
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको त य थािपत भएको
देिखयो । पनु रावेदक ितवादीले सहअिभयु को
पोलयु बयान माणमा िलन िम दैन भ दै यस
अदालतबाट ने.का.प. २०४६, माघ, िनणय नं.
३९५९ मा ितपािदत िस ा त पनु रावेदनमा उ लेख
गरेको भए पिन उ िस ा त ितपादन भएको मु ाको
त य र ततु मु ाको त य फरक परेको हँदा यो
ितपािदत िस ा त यस मु ामा आकिषत हन स ने
देिखएन । तसथ पनु रावेदक ितवादीलाई ७ वष कै द
सजाय र १ लाख ज रवाना हने ठहर भएको पनु रावेदन
अदालत इलामको फै सला लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(१) (घ)(५) स मत हँदा अ यथा
गनपन
ु नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादी याम भ ने घन याम
बल पाक मगरको हकमा िवचार गदा च े र चौधरीले
चलाएको मे १ ज १०४२ नं. को गाडी यी पनु रावेदक
ितवादीले भाडामा स चालन गद आएको कुरा च े र
चौधरी र पनु रावेदक ितवादी ब ी चौधरी जैसवालको
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बयानबाट देिखएकोमा पनु रावेदक ितवादीले पिन
उ गाडी आफूले भाडामा स चालन गरेको वीकार
गरेको देिख छ । िनजले भाडामा स चालन गरेको उ
मे १ ज १०४२ नं. को गाडीमा ३२५ के .जी. गाँजा
बरामद भएको कारण पनु रावेदक ितवादीको पिन
गाँजा कारोबारमा संल नता रहेको भनी अिभयोगप
पेस भएको देिख छ । उ अिभयोगको स ब धमा
पनु रावेदक ितवादीले अदालतमा पनु रावेदक
ितवादी ब ी चौधरी जैसवालले च े र चौधरीलाई
चालक राखी ४ िदनको तरकारी िलन भाडामा
लगेको हो भ नेसमेत बेहोराले बयान गरेको देिख छ ।
उपयु बमोिजम च े र चौधरीले हेट डामा पनु रावेदक
ितवादी ब ी चौधरी जैसवालले गाडीमा लाने सामान
लागु औषध (गाँजा) भनेपिछ चालक च े र चौधरीले
यी पनु रावेदक ितवादीलाई फोन गरी िनजले भाडा
िमलाएर याउनु भनेकाले सोहीअनस
ु ार . ८,०००।भाडामा लागु औषध याएको भनी अिधकार ा
अिधकारीसम पनु रावेदक ितवादीलाई पोल गरी
बयान गरेको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादी ब ी चौधरी जैसवालले
अिधकार ा अिधकारीसम च र रमेश तामाङले
गाडीको लािग फोन गरेका िथए, तर गाडी नभएकाले
ियनै पनु रावेदक ितवादीको फोन नं. िदएको भ ने
बेहोराले बयान गरेको देिख छ । िमिसल संल न
फोन स पक गरेको देिखने कल िडटेलबाट ितवादी
च े र चौधरी, ब ी चौधरी जैसवाल र यी पनु रावेदक
ितवादीिबच फोन स पक भएको देिख छ । फोन
स पक भएको कुरालाई यी पनु रावेदक ितवादीले
वीकार गरी बयान गरेको देिख छ । मु य पमा ब ी
चौधरी जैसवाल, च े र चौधरी र यी पनु रावेदक
ितवादीिबच पटकपटक फोन स पक भई ३२५ के जी
गाँजा ओसारपसार भएको देिखएकोमा पनु रावेदक
ितवादीले पिन पटकपटक फोन स पक भएको भनी
वीकार गरेको देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादीले

४ िदनको लािग गाडी भाडामा िदएका पनु रावेदक
ितवादीलाई ब ी चौधरी जैसवाललाई पिन आरोिपत
कसरु मा सजाय हने ठहरी आजै फै सला भएको छ ।
यसरी बरामद भएको लागु औषध (गाँजा) बो न योग
भएको गाडी पनु रावेदक ितवादीले ४ िदनको लािग
अका पनु रावेदक ितवादी ब ी चौधरी जैसवाललाई
भाडामा िदएको र चालक, गाडी भाडामा िदने
पनु रावेदक ितवादी याम भ ने घन याम बल पाक
मगर र गाडी भाडामा िलने ब ी चौधरी जैसवालिबच
सोही अविधमा पटकपटक फोन स पक भएको ज ता
प रि थितज य माणबाट पनु रावेदक ितवादीले
आरोिपत कसरु गरेको पिु भएकाले पनु रावेदन
अदालत इलामको फै सला पनु रावेदक ितवादीको
हकमा अ यथा नदेिखने ।
अतः मािथ ग रएको िववेचना, आधार र
कारणह बाट पनु रावेदन अदालत इलामले िमित
२०७२।८।२१ मा दवु ै पनु रावेदक ितवादीह लाई
आरोिपत कसरु मा सजाय गरेको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल चै १८ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.१
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०६७-CR-१०८९, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. ता के माइला भ ने मेतर गु ङसमेत
झिु डएको अव थामा फे ला पा रएको
मृतकको लासको वै ािनक परी ण हन नसके को
अव थामा मतृ कको झिु डएको अव थाको सिच
िच ण हन नपाएको हँदा मतृ कले झु डी आ मह या
गरेकै होइन भ न सिकने अव था छै न । ितवादी पु प
गु ङले मतृ कलाई कुटिपट गरी मारेको भ ने अिभयोग
दाबी नै त यतः अिभयोजन प ले पिु गन सके को
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नदेिखने ।
माइती प समेत उपि थत भएपिछ
लास सदग् त गन सहमित भई गाउँ समाजको
स लाहबमोिजम सदग् त गरेको हो भनी ितवादी
तल
ु बहादरु गु ङसमेतले बयान गरेको देिख छ । माइती
प को उपि थित रहेको अव थामा त काल मृ यक
ु ा
स ब धमा
उठाई अनस
ु धान गन गराउनेतफ
नलागी लासको सदग् त गन गराउनेतफ लागेको
देिखएको छ । गु ङ जाितको जातीय सं कारअनस
ु ार
माइतीतफबाट लासमा यूरी िदएपिछ नै दाहसं कार
भएको र सो कुरालाई समथन हने गरी वादी प का
मािनसले मौकाकै कागजमा उ लेख गरेका छन् । वादी
प ले आ नो दािबलाई शङ् कारिहत तवरले पुि
गनुपन हा ो याियक मा यता रहेको स दभमा
शङ् काको सिु वधा अिभयु ले पाउने फौजदारी
यायको मा य िस ा त रहेको देिखने ।
वादीका गवाह मृतकका दाजु िच बहादरु
गु ङले अनस
ु धानको ममा भएको कागजमा
मतृ कको लास ३६ घ टास म कुरी माइती प
उपि थत भई यूरी िदएपिछ मा सदग् त ग रएको कुरा
खल
ु ाएका छन् । मतृ क लासको पेट िचरी पेटको ब चा
िनका ने तल
ु बहादरु गु ङले मौका र अदालतसम को
बयानमा मृतकको लासमा घाउ चोट िनलडाम के ही
नभएको भनी बयान गरेको अव था छ । यसबाट
समेत मतृ कलाई ितवादी पु प गु ङले कुटिपट गरी
मारी का छी ीमती कुमारी गु ङसमेतको सहयोगले
झु ड् याएका रहेछन् भ न िम ने देिखँदनै । शङ् काको
भरमा ततु वारदात कत यबाट भएको हो भनी भ न
िम ने नदेिखने ।
कसरु दारलाई कसरु बाट उ मिु
िदने
उ े यले ितवादीह म ये कोदे गु ङसमेतले िछटोिछटो लासको दाहसं कार गरेको भ ने पनु रावेदन
िजिकर रहेतफ हेदा वादी प कै गवाह िच बहादरु
गु ङको भनाइबाट वारदात भएको ३६ घ टापिछ

मा लास सदग् त गरेको भनेको देिखएको छ । य तो
होइन भ ने िमिसलबाट देिखँदैन । मृतक झिु डएको
अव थामा भेिटएपिछ कानूनबमोिजम निजकको
स बि धत हरी कायालयमा जाहेर गनपनमा
सो नगरी
ु
सदग् त गरेको भ ने अिभयोग दाबी रहेकोमा मािनस
झिु डई मरेको अव थामा पाइएपिछ सोको जाहेर
स बि धत िनकायमा नगरी लास सदग् त गनु त काल
चिलत मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ४ नं. ले
कसरु मानेको र सजायको यव थासमेत गरेकोबाट
य तो काय गन ितवादीह सजायको भागी हने
एउटा अव था हो भने कसरु दबाउने उ े यले नै
घटनाको स ब धमा जाहेर नगरी लास सदग् त गरेको
हो होइन भ ने अक अव था हो । यस स ब धमा हेदा
ितवादीह ता के माइला भ ने मे र गु ङसमेतले
सु िज ला अदालतको फै सलाउपर पनु रावेदन
अदालतमा पनु रावेदन गदा वारदात नै थािपत
नभएको अव थामा ितवादी पु प गु ङको कत यबाट
मतृ क भगवती गु ङको यान गएको भनी सोही
आधारमा हामीलाई स बि धत िनकायमा खबर नगरी
लास दाहसं कार गरेको भनी अथ गरी कसरु ठहर गरी
भएको फै सला िु टपूण रहेको भनी वारदारबारे जाहेर
नगनको
ु कारणसमेत उ लेख गरेको देिखने ।
झु डी मरेको लासलाई िविधपूवक पज
ु िलएर
मा सद्गत र लासको यव थापन गनपनमा
ततु
ु
वारदातमा सो काय भएको देिखएन । त काल चिलत
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ४ नं. मा अपह या
वा कत य परी मन मािनसको लास कानूनबमोिजम
जाँच भइसके पिछ सो लास जलाउन,ु गाड् न,ु फा न,ु
जो गनपछ
ु गनको िनिम लास जाँच गन हरी
कमचारीले र सरकारी विकल भए िनजले समेत
सहीछाप गरी पुज ग रिदनपु छ । सो पुज निलई यसै
लास जलाउनु, गाड् नु, फा नु हदँ ैन । सोबमोिजम
पुज गरी निदने वा पुज निलई लास जलाउने
गाड् ने फा नेलाई दश पैयाँ ज रवाना गनुपछ
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भ ने यव था रहेको पाइ छ । सोबमोिजमको ि या
ितवादीह बाट पूरा गरेको नदेिखँदा उि लिखत
कानूनी यव थाबमोिजम ितवादीह लाई ज रवाना
गनपनमा
सो नगरेको हदस म पनु रावेदन अदालत
ु
पोखराको फै सला िमलेको नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट पज
ु
निलई लास जलाए वा सदग् त गरेतफ ितवादीह लाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ४ नं. बमोिजम
.१०।- ज रवाना नगरेको हदस म पनु रावेदन अदालत
पोखराको िमित २०६७।६।२० को फै सला िमलेको
नदेिखएकोले के ही उ टी भई ितवादीह लाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको ४ नं. बमोिजम जनही
.१०।- ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृ त: अनपु मा प त
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल आि न १ गते रोज २ शभु म् ।

िन पणसमेत भइसके को भ ने देिखएको अव थामा
यी िनवेदकको मागबमोिजम िवप ीह का नाउँमा
िनषेधा ाको आदेश जारी ग ररहनपु न अव थाको
िव मानता नदेिखएकोले ततु रट िनवेदन खारेज
हने भनी सु पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७१।१०।११ मा भएको आदेश िमलेकै
देिखन आएकोले यी पनु रावेदक िनवेदकको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, यी िनवेदकको मागबमोिजम
िवप ीह का नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी
ग ररहनपु न अव थाको िव मानता नदेिखएकोले
ततु रट िनवेदन खारेज हने भनी सु पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।१०।११ मा
भएको आदेश िमलेकै देिखन आएकोले सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-CI-१०६५, उ ेषण
/ परमादेश, सुजन दाहाल िव. भोला साद यादव
स तरी िज ला अदालतमा चलेको अंशदता
मु ामा भएको िमलाप अनस
ु ार रट िनवेदकले उ
िववािदत ज गा ा त गरेको देिखन आएको छ भने
उ ज गा मरघीदेवीका नाउँमा मालपोत कायालय,
स तरीमा रहेको मोठ े तामा जिनई रहेको देिखएको
हँदा िनजका नाउँमा दता कायम रहेको उ ज गा
कानूनबमोिजम अ यथा मािणत भई नआएस म
िनजका हकवालाले कानूनबमोिजम गरी िलएको सो
िमलाप का आधारमा उ ज गामा िनज िनवेदकको
हक थािपत भइरहेको भ ने नै देिखने ।
िनवेदनमा दाबी ग रएको ज गामा िनवेदकको
हक नरहेको भनी कानूनबमोिजम अ यथा मािणत
नगराउँदास म यी रट िनवेदकको हकको ोतको

इजलास नं.४
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-CI-१४७६, िनषेधा ा,
दुगान द िम िव. तारान द िम समेत
िनवेदनमा मु यतया उ मि दरको पज
ु ारीको
पमा काम गन यी िनवेदकलाई िवप ीह बाट अवरोध
उ प न गन स ने िवषयको अ तरव तु नै पज
ु ारी
कायम हने िवषय रहेको देिखएको र सोही िववादको
िन पण कानूनी पमा हन बाँक नै रहेको अव थामा
बडादशको मख
ु मा िवप ीह बाट कानूनिवपरीत हन
स ने अवरोध ित आशंका जाहेर गरी यी िनवेदकले
ततु रट िनवेदन दायर गरेको देिखए तापिन उ
मि दरको पज
ु ारी कायम हने िवषयमा िवप ी तारान द
िम ले दायर गरेको मु ामा यी िनवेदक पज
ु ारी कायम
हने भनी फै सलाको रोहमा उ कानूनी नको
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पमा रहेको उ िमलाप बाट रट िनवेदकको िनिववाद
हक रहेको सो ज गा िबनाकारण मालपोत कायालयबाट
रो का जनाई रािखरा न िम ने नदेिखएको हँदा उ
रो का रा न पठाएको िवप ी गा.िव.स. कायालयको
प कानूनबमोिजमको देिखन नआएकोले उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने नै हँदा सो रो का रा ने आदेश
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी उ दाबीको ज गा
फुकुवा ग रिदनको लािग मालपोत कायालयमा लेखी
पठाइिदनु भनी गा.िव.स.को कायालय, पनीको
नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने भनी सु पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७३।०१।१२मा
भएको आदेश िमलेकै देिखन आएको हँदा यी पनु रावेदक
िवप ीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िवप ी गा.िव.स.को कायालयबाट
िनवेदन दाबीको ज गा रो का रा ने गरी भएको आदेश
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी उ ज गा फुकुवा
ग रिदनु भनी िवप ीका नाउँमा परमादेशको आदेश
जारी हने भनी सु पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०७३।०१।१२ मा भएको आदेश िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-CI-१४२५,
िनषेधा ा, उपे यादवसमेत िव. िवरे िसंह
िनवेदकले आफूह ब दै आएको घरज गा
भ काउने, तोड् ने भनी ध क िदई गएका भ ने
स ब धमा िनवेदकको मागदाबीको अ तरव तु नै
आ नो वास थानको सरु ा ग रपाउँ भ ने देिखएकोमा
िनवेदकले के वल सावजिनक पोखरीको ज गा क जा
गन िनयतले रट िनवेदन िदएको भनी िनवेदकको
मु य मागका स ब धमा के ही उ लेख नगनबाट
ु रट

िनवेदकको वास थानमा यी िवप ीह बाट गैरकानूनी
ह त ेप र द खल क जाको आशंका िव मान
रहेको देिखएकोले कानूनबमोिजम बाहेक िनवेदकले
बसोबास गरी आएको वास थानमा कुनै कारले
ह त ेप गन, घरबास तोड् ने, ित पु याउने काय
नगनु भनी िवप ीह का नाममा िनषेधा ाको आदेश
जारी हने भनी सु पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
िमित २०७३।०१।२८ मा भएको आदेश िमलेकै
देिखन आएकोले पनु रावेदक िवप ीह को पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार एवं
कारणह बाट कानूनबमोिजम बाहेक रट िनवेदकले
बसोबास गरी आएको वास थानमा कुनै कारले
ह त ेप गन, घरबास तोड् ने, ित पु याउने काय
नगनु भनी िवप ीह का नाममा िनषेधा ाको आदेश
जारी हने भनी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०७३।०१।२८मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-RC-००९०, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. िभमबहादुर थापासमेत
मृतकको दायाँ कानमा रगत िनि कएको,
िपठ् यमुँ ा २/३ वटा डामह , छातीमा २/३ इ चका
डामह , शरीरमा ८/१० वटा डामह रहेको,
दवु ै गालामा खोि एको, दािहने, बायाँ हातमा
कािटएको, टाउकोमा गिहरो घाउ रहेकोले मतृ क
च बहादरु थापालाई थानीय घरेलु हितयारले
हार गरी मारेको भ ने घटना थल मचु ु का
र यी सह ितवादीह को भनाइ िम न आएको
पाइ छ । शव परी ण ितवेदनमा Cause of Death:
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Airway Obstruction, Hypovolemia (blood
loss) due to poly trauma (physical assault)
भ ने लेिखएको देिखएबाट मतृ कको शरीरमा ग भीर
चोटपटक लागी मृ यु भएको पिु हन आएको छ । यी
पनु रावेदकले भनेअनस
ु ारको घटनामा योग भएको
ब चरो र क बलसमेत बरामद भई सह ितवादीह ले
सनाखतसमेत गरेको देिख छ । अका सह ितवादी
सु दर थापाले यी ितवादीह समेत चारैजनाले
मतृ कलाई आफूह ले मारी गाडी स यौ ँ भनेका भनी
मौकामा र अदालतमा बयान गरेकोसमेतबाट यी
ितवादीह म येका िभमबहादरु थापाले जु ाले एक
चोट हानेपिछ गोमाने थापाले हात खु ा, मु कासमेत
लगाई कुटिपट गरी मतृ क च थापाको अिलकित सास
रहेको अव थामा िभमबहादरु थापाले ब चरो याई
हानेपिछ मतृ क च बहादरु थापाको मृ यु हन गएको
कुरा पिु हन आएकोले ियनै ितवादीह समेतको
सामूिहक कत यबाट मृतक च बहादरु थापाको मृ यु
हन गएको देिखने ।
िमिसल संल न त य, आधार र
कारणह बाट मृतक च बहादरु थापाको मृ यु यी
ितवादीह समेतको कुटिपट तथा चोट हारबाट
भएको देिखँदा यी ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं.को कसरु मा सोही
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने भनी सु अछाम िज ला अदालतबाट िमित
२०७३।३।५ मा भएको फै सला सदर गन गरी उ च
अदालत िदपायलबाट िमित २०७३।१२।११ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ, मािथ िववेिचत त य, आधार र
कारणह बाट समेत यी ितवादीह िभमबहादरु
थापा र गोमाने थापालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं.को कसरु मा सोही १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने भनी सु अछाम िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।०३।०५ मा भएको फै सला

सदर गन गरी उ च अदालत िदपायलबाट िमित
२०७३।१२।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-RC-००९२, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. कै लास चौधरी
मौकामा घटना िववरण कागज गन िव णु साद
चौधरी र सीता चौधरीले िमित २०७१।०८।१८ गते
अं.२:१५ बजे िज ला दाङ गोवरिडहा गा.िव.स. वडा
नं.४ पचिहया ि थत खेतको ख यानमा खरले बारेको
झु ोमा हामी ीमान् ीमती सतु ेका िथय । ए कासी
झु ो बािहर मािनस कराएको आवाज सनु ी बािहर आई
हेदा कै लास चौधरीले आ नो ीमती चंचला चौधरीलाई
फ वाले हानी मारेछन् । परालमा मतृ क लास
िथयो । कै लास चौधरीको हातमा फ वा िथयो । के गरेको
भ दा मैले आफै ँ फ वाले हानी मारेको हँ भनेका हन्
भनी लेखाई िदएको देिखएबाट पिन िनज ितवादीले
कसरु मा सािबत भई गरेको बयान बेहोरा समिथत
भइरहेको देिखएको हँदा िनज ितवादीले आ नी
ीमतीलाई फ वा हार गरी मारेको भनी िनजले गरेको
बयानबाट िनज ितवादी सािबत भइरहेको अव थामा
िनजले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु गरेकै देिखन
आएको हँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १
नं. िवपरीत सोही महलको १३(३) नं.को कसरु गरेको
देिखँदा िनज ितवादीलाई सोही १३(३) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी सु अदालतबाट
िमित २०७१।११।१३ मा भएको फै सला सदर हने
भनी उ च अदालतबाट िमित २०७४।०२।०२ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादी कै लास चौधरीले अदालतमा बयान
7
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गदा, आ नी ीमतीलाई आफूले मारेको हँ भ ने
कसरु मा सािबत भई अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान गदा, "आफूलाई घरायसी िच ताले िपरोिलरहेको
िथयो, िच ता परेपिछ के गन थाहा पाउँदैन िथएँ । २
वषअिघ िच ता कमी गन औषधी पिन खाएको िथएँ",
"तेरो ीमतीलाई लैजा छु भ ने बार बार आवाज सनु ी
रहँदा मेरो िदमागले नै सो न नसक म होसमा नरही
अचेत ज तो भएको अव थामा मैले उ काय गरेको
हँ" भ ने ज ता िववरण उ लेख गरे तापिन िनजको
उ भनाइ कुनै माणबाट पिु हन आएको नदेिखएको
र िनजले आफूसँगै सतु ेक आ नी ीमतीलाई घातक
हितयार फ वाले ३ पटकस म हार गरी िनमम
तवरले मारेको भ ने देिखँदा िनज ितवादीलाई
कम सजाय हनपु नस मको अव था नदेिखँदा िनज
ितवादीलाई १० वष कै दको सजाय हनपु न भनी
सु अदालतबाट लगाएको राय मनािसब नदेिखँदा सो
हदस म बदर हने भनी उ च अदालत तल
ु सीपरु बाट
िमित २०७४।०२।०२ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखन आउने ।
तसथ, िनज ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको
१३(३) नं.को कसरु मा सोही १३(३) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने भनी सु दाङ देउखरु ी
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।११।१३ मा भएको
फै सला सदर गन गरी एवं सु अदालतको फै सलामा
िनज ितवादीलाई १० वष कै द सजाय हनपु न
भनी लगाएको राय मनािसब नदेिखई सो हदस म
बदर हने भनी उ च अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
२०७४।०२।०२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।

६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-RC-००९४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. रमेश म ल
वारदात थल भिनएको थानबाट निजक
रहेको हरी चौक मा उ घटना वारदातको बारेमा यी
ितवादीले मौकामा जानकारी नगराएको र हरीमा
खबर गन यि आ नो िवरोधी हो भनी यी ितवादीले
मौकामा सो घटनामा भेला भएका मािनसह को
िबचमा ितवादीले आ नो भनाइ राखेको देिखएबाट
पिन यी ितवादीले घटना वारदातका बारेमा हरीमा
खबर नगनको लािग ध क पूण शैलीमा चेतावनी
िदएको देिखएबाट पिन यी ितवादी उ वारदातका
समयदेिख नै स देहा पद पमा ततु हँदै आएको
भ ने नै देिखने ।
अ य यि ह ले वारदात थलमा गिु डरहेको
मोटरसाइकलमा अचानक आ मण गदा यी ितवादी
आफू सामा य घाइते भएको र एकै मोटरसाइकलमा
रहेका चालकलाई अ ात यि को आ मणका
कारण मृ यु भएको भ ने घटना थलमा रहेको उ
मोटरसाइकल ओरालो थानमा भैकन पिन ट् या ड
लगाई रोिकराखेको अव थामा देिखएको छ भने मतृ क
अक थानमा मृत अव थामा भइु मँ ा लिडरहेको भ ने
देिखएकोले मोटरसाइकल चलाइरहेको अव थामा
अ ात यि ले मतृ कलाई र आफूलाई ए कासी
हार गरेकोले उ घटना घटेको भ ने यी ितवादीको
उ कथन घटना थल मचु ु का तथा मौकामा घटना
िववरण कागज गन यि ह ले ग रिदएको कागज तथा
िनजह ले अदालतसम गरेको बकप लगायतका
कुनै पिन त यह बाट पिु हन आएको नदेिखने ।
मतृ कको मृ यु कत यबाटै भएको भ ने शव
परी ण ितवेदन तथा घा जाँच के स फारामसमेतबाट
देिखन आएको र मतृ क र यी ितवादी एकै साथ सँगसँगै
8
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मोटरसाइकलमा आइरहेको अव थामा मतृ कलाई
अ य कोही कसैले हार गरेको भ ने ितवादीको
कथन कुनै पिन त यह बाट पिु हन नसके को
अव थामा यी ितवादीको कत यबाट नै िनज मतृ कको
मृ यु भएको भ ने कुरामा कुनै स देह रहेको नदेिखएको
हँदा िनज ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं.बमोिजम कसरु अपराध गरेको
देिखन आएकोले िनज ितवादी रमेश म ललाई सोही
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
हने भ ने सु यठु ान िज ला अदालतबाट िमित
२०७२।०५।२८ मा भएको फै सला सदर गन गरी
उ च अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित २०७४।०३।०८
मा भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ, यी ितवादी रमेश म लको कत यबाट
नै मतृ क िव ान के .सी.को मृ यु भएको देिखन आएकोले
िनज ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(१) नं.बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखन
आएकोले िनज ितवादीलाई सोही १३(१) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने भनी सु यठु ान िज ला
अदालतबाट िमित २०७२।०५।२८ मा भएको फै सला
सदर गन गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु बाट िमित
२०७४।०३।०८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-RC-००९६, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. संजय भारती
ितवादीले गरेको सािबती बयानलाई िमिसल
संल न जाहेरी दरखा त, घटना थल िववरण मचु ु का,
जाहेरवालासमेतले अदालतमा आई गरेको बकप ,

शव परी ण ितवेदनसमेतका माणह बाट िनज
ितवादी संजय भारतीले सीता खानलाई काठको
िकलाले टाउकोमा पटकपटक हार गरी मारेको
देिख छ भने सोही ठाउँमा भएका अ य िगता िगरी र
नाबालक २ जनाबाट सो घटनाको पोल खु छ भनी
ितवादी संजय भारतीले िसता खान ठकुरीसमेत ४
जनालाई एकै वारदातमा िमक पमा काठको िकला
(ला ी) ले हानी मारेको देिखन आएबाट िनजले मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं.को
कसरु अपराधमा सोही महलको १(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने भनी सु स यान िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।०८।०९ मा भएको
फै सला सदर हने भनी उ च अदालत सख
ु तबाट िमित
२०७४।०५।२१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
आउने ।
तसथ, यी ितवादी संजय भारतीले मतृ क
िसता खान ठकुरीसमेत ४ जनालाई एकै वारदातमा
िमक पमा काठको िकला (ला ी) ले हानी मारेको
देिखन आएबाट िनजले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(३) नं.को कसरु अपराधमा सोही
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने भनी सु स यान िज ला अदालतबाट िमित
२०७३।०८।०९ मा भएको फै सला सदर हने भनी
उ च अदालत सख
ु तबाट िमित २०७४।०५।२१ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-RC-००९८, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. छ सुजन बेघासमेत
जाहेरवाला मतृ कका बाबु मानबहादरु राईले
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ार भमा ितवादीह ले मतृ क छोरालाई कुटिपट
गरेको भनी जाहेरी िदए पिन अदालतमा ितबादीह
यगु ेन बेघा र िकरण बेघाले छोरालाई कुटिपट गरेको
भनी मतृ क छोराको साथी उ म राईले बताएको भनी
बकप गरेको देिख छ । मृतकलाई ितवादीह म येका
सज
ु न बेघा र यगु ेन बेघाले गरेको कुटिपटकै कारण
सोही चोटबाट थला परी िनको नभई उ घटना
वारदातको १७ िदनप चात् उपचारको ममा मृ यु
भएको भ ने देिखँदा ितवादीह सज
ु न बेघा र यगु ेन
बेघाको कत यबाट नै मतृ क खगे राईको मृ यु भएको
भ ने देिखने ।
मतृ कको लास जाँच मचु ु का हेदा, शरीरको
य त भागमा िहकाई चोट पारी या डेज लगाएको
देिख छ । मृतकको िलङ् ग र अ डकोषसमेत
सिु नएको भ ने देिखएको छ । वारदात हँदाका बखत
यी ितवादीह ले गरेको कुटिपटबाट मतृ कको िलङ् ग,
अ डकोष ज तो संवेदनशील अङ् गसमेतमा गिहरो
चोट हार भएको देिखएको छ भने मतृ कको मु य
शरीरको िभ ी िफयो कलेजो, िकड् नीसमेतमा चोट
ला न गएको कारण मृतक खगे राईको मृ यु भएको
देिखन आएको अव थामा िनज ितवादीह सज
ु न
बेघा र यगु ने बेघालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं.बमोिजम ज मकै दको सजाय गन
गरेको सु झापा िज ला अदालतको फै सला सदर गन
भनी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट
िमित २०७४।०२।३१ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखन आउने ।
तसथ, यी ितवादीह सज
ु न बेघा र यगु ेन
बेघाले गरेको कुटिपटको चोट पीडाको कारण मृतक
खगे राईको मृ यु भएको देिखन आएको अव थामा
िनज ितवादीह यगु ेन बेघा र सज
ु न बेघालाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
ज मकै द सजाय हने ठह याई भएको फै सला सदर हने
भनी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट

िमित २०७४।०२।३१ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-CI-१२७०, िनषेधा ा,
कमलादेवी साह िव. राजे साद साहसमेत
िनवेदन बेहोरा र िवप ीह को िलिखत जवाफ
बेहोराबाट िनवेदकले दाबी गरेको ज गाका स ब धमा
पिहलेदिे ख नै मु ा परी सो मु ामा तहतह हँदै अि तम
फै सला भएपिछ सो फै सला काया वयनको िनिम
कानूनबमोिजम िनवेदन परी फै सला काया वयनको
चरणमा रहेको त यह समेत िनवेदकले लक
ु ाई
अदालत वेश गरेको अव था देिखने ।
िनवेदन दाबीको घर ज गाका स ब धमा
कानूनबमोिजम अदालतमा मु ा परी मु ाको रोहमा
भएको फै सला अि तम भई बसेको अव थामा फै सला
काया वयन ग रपाउँ भनी िनवेदन परी सोहीबमोिजम
फै सला काया वयनको ममा रहेको उ कायलाई
अव हने गरी िनषेधा ाको आदेश जारी ग रपाउँ
भनी परेको िनवेदनबाट उ िववािदत घर ज गाका
स ब धमा भएको फै सलाबमोिजमको काय रो न
िम ने अव था िव मान नरहेकोले उ फै सला
काया वयनलाई भाव पन गरी िनवेदन मागबमोिजम
िनषेधा ाको आदेश जारी हन स ने नदेिखएकोले
पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िनवेदन खारेज हने
ठहरी िमित २०७२।१२।७ मा भएको आदेश िमलेकै
देिखन आएकोले यी पनु रावेदक िनवेदकको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, यसै िनवेदन दाबीको घर ज गाका
स ब धमा मु ा परी अि तम फै सला भई फै सला
काया वयनको िसलिसलामा रहेकोमा उ फै सला
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काया वयनलाई नै भाव पन गरी िनवेदन परेको
देिखँदा फै सला काया वयनको काय िनषेधा ाको
आदेशबाट रो न िम ने नहँदा ततु िनवेदन खारेज
हने भनी पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७२।१२।०७ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभु म् ।

स चालन गन िमित २०७०।८।२९ मा स ब धन ा
गरेको देिख छ । िव िव ालयले तोिकएको स पूण
सतह िनवेदकले प रपालना गरी आएको अव थामा
िनवेदक कलेजको िनयमानस
ु ारको सतह पूरा गरी
भना भई अ ययनरत िव ाथ लाई परी ा िदनबाट
वि चत गनपन
ु स ब धमा िवप ी िव िव ालयले
के ही उ लेख गन नसक यस अदालतबाट िमित
२०७४।५।२ मा माग भएको िलिखत जवाफसमेत
पेस गरेको देिखएन । िनवेदक कलेजका िव ाथ
रती बराललाई परी ामा सामेल गराउन निम ने भए
सोको कारणसमेत खल
ु ाई िलिखत जवाफ िदनपु नमा
िवप ी िव िव ालयले सोको कारण खल
ु ाई िलिखत
जवाफ ततु गरेको देिखँदैन । अ ययनको स पूण
ि या पूरा गरी परी ामा सामेल हनपु न िव ाथ लाई
रिज ेसन नं. र परी ा वेशप उपल ध नगराउँदा
परी ामा सामेल हनबाट वि चत हन गई िव ाथ
रती बराललाई य ित पु न जाने अव था हँदा
िनजलाई रिज ेसन नं. र परी ा वेशप उपल ध
गराई परी ामा संल न गराई परी ाफलसमेत काशन
गनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृत : जयराम े ठ
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७४-WO-०४९३, उ ेषण /
परमादेश, पुनम भ डारी पौडेल िव. उ च अदालत
पाटन, लिलतपुरसमेत
वादी लेखनाथ नेपाल र ितवादी पनु म
भ डारी पौडेल भएको मु ा नं. ०७३-CP-१२४९
को बैना रकम िफता िदलाई भराई पाउँ भ ने मु ाको
िमिसल संल न रहेको काठमाड िज ला अदालतबाट
यी िनवेदकको नाममा जारी भई िमित २०७३।९।८

इजलास नं.५
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-००७९, उ षे ण /
परमादेश, मानबहादरु े िव. पूवा चल िव विव ालय
िवराटनगर, मोरङसमेत
िव विव ालयबाट स चािलत
वेश
परी ामा रती बराल उ ीण भई िव विव ालयबाट
कािशत भनाको लािग यो य िव ाथ को सूची Merit
List को २५ औ ं थानमा िनजको नाम समावेश भएको
देिख छ । िनवेदकको तफबाट िवप ी िव विव ालयलाई
ितनपन
ु स ब धन शु क, परी ा शु कलगायत अ य
स पूण शु क चु ा भई कलेजले िव िव ालयलाई
बझ
ु ाई सके को भ ने िनवेदक कलेज अफ ए लाइड ए ड
फुड ए ड डेरी टे नोलोजीको च.नं.३१-०७४।०७५,
िमित २०७४।४।२७ को प बाट देिख छ । परी ा
आवेदन फाराम तथा रिज ेसन फाराम भ रसके कोमा
वेशप उपल ध नगराएको भ ने देिखने ।
िव ाथ रती बराल कलेज अफ ए लाइड
फुड ए ड डेरी टे नोलोजी M.Sc. Nutrition and
Dietetics मा अ ययनरत िव ाथ भएको र िनवेदक
कलेजले िवप ी पूवा चल िव िव ालयबाट M.Sc.
Nutrition and Dietetics िवषयमा शैि क काय म
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मा तामेल भएको तामेली याद हेदा, यादवाला पनु म
भ डारी र िनजको एकाघरको उमेर पगु ेका अ य
मािनसह समेत घरमा फे ला नपरेको कारणले िनजको
घर दैलोमा याद टाँस गरेको हो भ ने बेहोरा उ लेख
गरी दईु जना सा ीलाई सहीछाप गराई स बि धत
वडाको सिचवलाई समेत रोहवरमा राखी सहीछाप
गराई वडा कायालयको सूचना पाटीमा समेत याद
टाँस तामेल गरेको देिखयो । यसै गरी सोही वतनमा
ियनै िनवेदकको नाममा जारी भएको िबगोको मु ाको
याद िमित २०७४।३।२३ मा िनज आफै ँ ले बझ
ु ी
तामेल भएको देिखने ।
काठमाड िज ला अदालतबाट यी
िनवेदकको नाममा जारी भई िमित २०७३।९।८ मा
िनजको घर दैलोमा टाँस भएको तामेली याद र िमित
२०७४।३।२३ मा िनज आफै ँ ले बझ
ु ी तामेल भएको
तामेली याद दवु ैमा एउटै यि सा ी बसेकोसमेत
देिखएको र कानूनबमोिजम नै रीतपूवक याद तामेल
भइरहेकोको देिखएको अव थामा अ.बं.११० नं. को
रीत नपु याएको भनी मा न निम ने भएको हँदा िमित
२०७३।९।८ मा तामेल भएको तामेली याद बदर
नहने गरी िमित २०७४।५।२ मा काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको आदेश िमलेकै देिखएकोले
प रवतन गनु परेन भनी उ च अदालत पाटनबाट िमित
२०७४।०८।१४ मा भएको आदेश मनािसब नै रहेको
देिखने ।
तसथः मािथ िववेिचत आधार,
कारणसमेतबाट उ च अदालत पाटनको िमित
२०७४।०८।१४ को आदेश मनािसब नै देिखन
आएकोले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: नारद साद भ राई
इित संवत् २०७५ साल माग २४ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७४-WO-०५९४, उ ेषण

/ परमादेश, जयराम थापा िव. मोरङ िज ला
अदालतसमेत
िमिसल संल न रहेको थायी लेखा न बर
दता माण प मा िनवेदक क पनीको पूरा नाम
एलाइड ेड िलंक इ टरनेसनल ा.िल., ठे गाना वडा
नं. ११ काठमाड महानगरपािलका उ लेख गरेको
देिखयो । िवप ी वादी नेहा िव समेतले िनवेदक
क पनीको िव मा मोरङ िज ला अदालतमा
िलखत बदर दता बदर दता कायम मु ाको िफरादप
दता गदा िफराद प मा ितवादीको नाम एलाइड
ेड िलंक इ टरनेसनल र वतन काठमाड िज ला,
काठमाड म.न.पा.वडा नं.११ भनी उ लेख गरेको
देिखयो । मोरङ िज ला अदालतबाट ितवादीको सोही
नाम र वतनमा याद जारी भएकोमा सो याद िमित
२०७०।७।२५ मा तामेल हँदा " यादवाला एलाइड
ेड िलंक इ टरनेसनल मा उ लेख भएको, माग, घर
नं., फोन नं. समेत नखल
ु ेको, काठमाड म.न.पा.वडा
नं. ११ मा उ लेख भएको, ठाउँसमेत नखल
ु ाउनक
ु ो
साथै ेड िलंक बसेको क को घर कुन ठाउँसमेत
ट नखल
ु ेकोले खोजतलास गदा फे ला नपरेको"
भनी बेप े बेहोराबाट तामेल भएकोमा उ याद
मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०७१।३।१८ मा
बदर भई ितवादीको िफराद प मा उि लिखत नाम र
वतन उ लेख गरी राि य तरको नेपाल समाचारप
दैिनक पि कामा िमित २०७१।६।१ मा ३० िदने याद
सूचना काशन गरेको र सो यादमा समेत ितवादीको
ितउ र परेको देिखन नआउने ।
िनवेदक क पनीको नाममा रहेको िज ला
झापा, दमक नगरपािलका वडा नं. १६ को िक.नं. ७०
को ज गाको स ब धमा िनवेदक क पनीको िव मा
परेको िलखत दता बदर दतासमेतको मु ामा ितवादी
क पनीको पूरा नाम एलाइड ेड िलंक इ टरनेसनल
ा.िल. उ लेख नगरी एलाइड ेड िलंक इ टरनेसनल
मा उ लेख गरेको देिखयो । यसरी ितवादीको पूरा
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नाम नै उ लेख नग रएको िफराद प मा उि लिखत
नाम एलाइड ेड िलंक इ टरनेसनललाई मोरङ िज ला
अदालतबाट जारी भएको याद िमित २०७०।७।२५
मा बेप े बेहोराबाट तामेल भएको र सोही नाममा नेपाल
समाचारप दैिनकमा िमित २०७१।६।१ मा कािशत
सूचनालाई समेत रीतपूवक जारी भएको भनी मा न
निमलेकोले िनवेदक क पनीले उ मु ामा ितवाद
गन मौका ा गरेको भ ने नदेिखई िनवेदक क पनीको
स पि स ब धी हकमा असर परेको देिखन आउने ।
नेपालको संिवधानबाट संर ण भएको
स पि स ब धी र सूचनास ब धी हक एवं यस
अदालतबाट ितपादन भएको उ िस ा तसमेतको
आधारमा िनवेदक क पनीको पूरा नाम उ लेख नगरी
दायर भएको िफरादप र य तो अपूण नाममा मोरङ
िज ला अदालतबारट जारी भएको याद िमित िमित
२०७०।७।२५ मा बेप े बेहोराबाट तामेल भएकोमा
सो याद बदर भई नेपाल समाचारप मा िमित
२०७१।६।१ मा सूचना काशन गरी सोका आधारमा
मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०७१।१२।२४
मा वादी दाबीबमोिजम िलखत बदर भई दता हने ठहर
गरी भएको फै सला र सो फै सलाको आधारमा भएका
स पूण काम कारबाहीह समेत कानूनस मत भएको
भनी मा न निम ने ।
तसथः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
ितवादीको पूरा नाम एलाइड ेड िलंक इ टरनेसनल
ा.िल. उ लेख नै नग रएको िफरादप मा उि लिखत
एलाइड ेड िलंक इ टरनेसनलको नाममा जारी भएको
यादमा र समाचारप दैिनकमा कािशत सूचनालाई
समेत रीतपूवक जारी भएको भ ने देिखएको नहँदा र
िनवेदकले ितवाद गन मौकासमेत पाएको नदेिखँदा
संिवधानबाट संर ण भएको िनवेदकको स पि को
ितर ा गन नपाई स पि स ब धी हकमा असर
परेको देिखँदा िनवेदकको अपूण नाम उ लेख गरी
मोरङ िज ला अदालतबाट जारी भएका यादह

र सोको आधारमा मोरङ िज ला अदालतबाट िमित
२०७१।१२।२४ मा भएको फै सला र सोको आधारमा
तफ छुट्याएको मचु ु का तथा तामेली आदेशसमेत
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िदएको छ । अब
िनवेदक ा.िल.को नाममा रीतपूवक याद जारी गरी
कानूनबमोिजम कारबाही गनु भनी िवप ीह मोरङ
िज ला अदालत िवराटनगर, झापा िज ला अदालत
भ परु र मालपोत कायालय भ परु झापाको नाममा
परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत : नारद साद भ राई
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल माग २४ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०६७-CI-०६८७, बाँक रकम
िदलाई पाऊँ, जनादन रे मी िव. च कुमार गो छा
िवप ी वादी हलास इ डि ज ा.िल.ले यी
पनु रावेदक ितवादी जनादन रे मीलाई अदालतमा
मु ा दायर गनपु ूव िमित २०५९।०९।१० मा अि तम
पटक १० िदनिभ रकम भु ानीका लािग प ाचार
गरेको र सो अविधस ममा पिन पनु रावेदकले रकम
नबझ
ु ाएकाले िवप ी वादीले आ नो िलन बाँक रकम
असल
ु उपरका लािग काठमाड िज ला अदालतमा
िमित २०५९।०९।२६ मा िफराद दायर गरेको कुरा
िमिसल माणबाट देिखन आएकाले वादीले िफराद
हद याद नघाई दायर गरेको भ न िम ने देिखन
नआउने ।
वादीले िफरादसाथ पेस गरेका िबल नं.
W.V. १७१९ िमित २३।१२।१९९८ बाट .
१,५४,८६२।७५, िबल नं. W.V. २०८३ बाट िमित
१४।०१।१९९९ मा . २,८१,०७९।- र िबल नं.
W.V. ५६१९ बाट िमित १५।०७।२००० मा .
२७,५००।– िबलह िवप ी एभरे इि जिनय रङ
इ डि जको नाममा जारी गरेका िबलह काठमाड
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िज ला अदालतको आदेशअनस
ु ार प ाचार हँदा
ठुला करदाता कायालयले वादी ितवादीिबच
कारोबार भएको मािणत गरी पठाएको सु िमिसल
संल न उ कायालयले िज ला अदालतलाई िमित
२०६३।०२।२२ मा लेखेको प बाट देिखन आएकाले
उि लिखत िबलह लाई त ययु माणिबना िकत
जालसाजी भ ने पनु रावेदकको बयान एवम् पनु रावेदन
िजिकर त यस मत नभई मनािसब देिखन नआउने ।
वादीले िफरादसाथ पेस गरेका िमित ई.सं.
२३।१२।१९९८ को . १,५४,८६२।७५ भएको
िबल नं. W.V.१७१९, िमित इ.सं. १४।०१।१९९९
को . २,८१,०७९।– भएको िबल नं. W.V. २०८३
र िमित ई.सं. १५।०७।२००० को . २७,५००।भएको िबल नं. W.V. ५६१९ समेतका िबलह
िवप ी एभरे इि जिनय रङ इ डि जको नाममा जारी
गरेको भ ने देिख छ । उि लिखत िबलह याट िबल
भएका र आ त रक राज व कायालय, िसमरा, बाराको
िमित २०६०।०५।२८ को प बाट पिन हलास ि टल
इ डि ज िसमरा, बाराबाट संल न िववरणबमोिजमको
मालसामान एभरे इि जिनय रङ िवराटनगरलाई िब
गरेको खातामा विृ देिखएको भ ने उ लेख गरी उ
िबलह को िववरण र रकम उ लेख गरेबाट यी वादी
ितवादीिबच कारोबार नभएको र िबलह झु ा हन्
भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर त यपरक नभई
अ यथा देिखन आउने ।
पनु रावेदक ितवादी जनादन रे मी ोपाइटर
रहेको एभरे इि जिनय रङ इ डि जले वादी ा.
िल.बाट सामान ख रद गरी कारोबार गरेको देिखएको
र कारोबारको दाबीअनस
ु ारको भु ानी िदन बाँक
रहेको भनी िबलसिहत वादीले दाबी गरेका ती िबलह
जालसाजी िकत हन् भ ने र िफराद हद याद नघाई
परेको भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
अ यथा देिखन आएकाले वादी दाबीअनस
ु ारको रकम
पनु रावेदक ितवादीले ितन बझ
ु ाउनु नपन भ न िम ने

नदेिखएकाले दाबीको रकम . २,७८,९९६।८० वादी
हलास ि टल इ डि जले यी पनु रावेदक ितवादी
जनादन रे मीबाट भरी पाउने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला बदर गरी िफराद दाबी पु न
नस ने ठह याएको सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सला सदर ग रनपु न भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत माण एवम् कारणह का
आधारमा वादी दाबी नपु ने ठह याएको सु काठमाड
िज ला अदालतको फै सला उ टी हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।१२।३०
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कुँवर
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २३ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७०-WO-०५३१, उ ेषण,
बलराम े िव. िश क सेवा आयोग, सानोिठमी
भ पुर
िनवेदक बलराम े ले शैि क स २०६७
सालको कायस पादन मू याङ् कन फाराम २०६८
वैशाख मसा तिभ भरी िव ालयमा दता गरी
स नपु नमा २०६८।२।२० मा मा िव ालयमा दता
गरेको भ ने देिख छ । यसरी कानूनले तोके को यादिभ
काय स पादन मू याङ् कन फाराम भनु पन दािय व
िनवेदकले पूरा गरेको देिखन नआएकोले िनवेदकको
शैि क स २०६७ को कायस पादन मू याङ् कन
फारामले कानूनी हैिसयत हणगरेको देिखन नआई
िवप ी िश क सेवा आयोगबाट िनवेदकको उि लिखत
शैि क स २०६७ को काय स पादन मू याङ् कन
फारामको अङ् कको गणना नग रएको भ ने देिखने ।
अ ययन िबदामा रहेको अव थामा बाहेक
िश कले अिनवाय पमा शैि क स सु भएको
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३० िदनिभ काय स पादन मू याङ् कन फाराम
कानूनले तोके को यादिभ नभरेको कारणले सो
यादिभ दािखल नभएको कायस पादन मू याङ् कन
फारामको अङ् क गणना हन नसके को कारणबाट
िनवेदकको ा ाङ् क अ य बढुवा भएका िश कह को
ा ाङ् कभ दा कम भएकोले िनवेदक बढुवा नभएको
देिख छ । कानूनले तोके को यादिभ दता नै नगरेको
काय स पादन मू याङ् कन फारामको अङ् क गणना
हनपु न भ ने िनवेदकको तक कानूनसङ् गत देिखन
नआउने ।
िश क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७
(संशोधनसिहत) को िनयम ३२ उपिनयम ७ बमोिजम
िश कले हरेक शैि क स सु भएको ३० िदनिभ
आ नो कायस पादन मू याङ् कन फाराम भरी
स बि धत िव ालयमा दता ग रस नपु नमा सो नगरेको
कारणले िनवेदकको अ य उ मेदवारको भ दा कम
अङ् क भई बढुवा नभएको देिखँदा बढुवा कारबाहीमा
कुनै कानूनी िु ट नदेिखने ।
तसथः िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी
गनपन
ु अव था नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : जयराम े ठ
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभु म् ।

खडा भई िव ाथ , िश क, अिभभावक तथा थानीय
तरमा समेत असर परेको त यमा िववाद नदेिखने ।
िमित २०७०।०६।०७ र ऐ. ८ गते दईु िदन
िव ालयको ५५ औ ं वािषक उ सव मनाउने काय म
तय भएकोमा िवप ीम येका त कालीन िन. .अ.
खमु बहादरु रानाले उ दवु ै िदन वािषको सव नमनाउने
तथा स पूण काय म थिगत गरी िव ालय तालाब दी
गन गरी टाँस गरेको सूचना गैरकानूनी हो होइन
भ ने स दभमा हेदा, जनता मा यिमक िव ालयको
५५ औ ं वािषको सव तथा अिभभावक िदवस िमित
२०७०।०६।०७ र ऐ.८ गते परेकोमा िज ला िश ा
कायालयको च.नं.३९ िमित २०७०।०४।०४ को
प अनस
ु ार िव ालय यव थापन सिमितको िववाद
थानीय तरमा टुङ्गो लागी नसके को र वािषको सव
नमनाउन,ु मनाए प रि थित ितकूल हने भनी दबाब
आएको र दबाबका िबच काय म गदा प रि थित
ितकूल हने देिखएको साथै िज ला िश ा कायालय
याङ् जाबाट समेत िववाद समाधान नभएस म
वािषको सव काय म नमनाउनु भ ने मौिखक िनदशन
ा भएको कारण िमित २०७०।०६।०७ र ऐ.८
गतेको स पूण काय म थिगत ग रएको भ ने िमिसल
संल न जनता उ च मा यिमक िव ालयको सूचनाको
ितिलिपबाट देिखन आउने ।
िश ा ऐन, २०२८ तथा िश ा िनयमावली,
२०५९ मा रहेको कानूनी यव थालाई हेदा, िश ा
ऐन, २०२८ को दफा १२(छ) को देहाय (झ) मा
सामदु ाियक िव ालयको िव ालय यव थापन
सिमितले, िज ला िश ा सिमित र िज ला िश ा
कायालयले िदएको आदेश तथा िनदशनह को
पालना गन, भ ने साथै िश ा िनयमावली, २०५९
को २५(१) को देहाय (द) मा पिन सामदु ाियक
िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितले िज ला
िश ा कायालयले िदएको िनदशनअनु प काम
गन भ ने यव था रहेको पाइ छ । उपयु कानूनी

इजलास नं.७
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-CI-१७८६, उ ेषण /
परमादेश, जनता उ च मा.िव. यव थापन सिमित िव.
िज ला िश ा कायालय याङ् जा
िनवेदक र िवप ीह िबच जनता उ च
मा यिमक िव ालयको यव थापन सिमित तथा
िन. .अ.को िवषयलाई िलएर िववाद िसजना भई
िव ालयको िनयिमत ि याकलापमा समेत अवरोध
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यव थाअनस
ु ार सामदु ाियक िव ालयको िव ालय
यव थापन सिमितले िज ला िश ा सिमित र िज ला
िश ा कायालयले िदएको आदेश तथा िनदशनह को
अिनवाय पमा पालना गनपन
ु भ ने देिखन आयो ।
यसरी िव ालयह को िनयमनकारी िनकायले िदएको
कानूनबमोिजमको िनदशन अिनवाय पालना गनु
मातहतका िव ालय, िव ालय यव थापन सिमित
र यसका पदािधकारीह को कत य हने हँदा कत य
पालनाको िसलिसलामा गरेका कानूनबमोिजमका काम
कारबाही अवैध एवं अमा य देिखन नआउने ।
िमित २०७१।०६।३० मा िविभ न पेशागत
संघ सङ् गठनका ितिनिधह को समूहले िश क
स वा पद थापना स ब धमा गैरकानूनी िनणय गरेको
हँदा सो िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ
भ ने िनवेदकको िजिकर रहेको पाइ छ । िमिसल
संल न उ िमितको िनणयको ितिलिप हेदा, िनणय
नं. ४ मा बदुँ ा नं.१ देिख बदुँ ा नं.४ स ममा मश:
जनता उ च मा यिमक िव ालयका सामािजक
िश क पोत साद अयाललाई ि .आ.उ.मा.िव.
रामकोष मा.िव.मा काज स वा गरी जनता उ.मा.
िव. मा मा.िव. तहमा सामािजक िवषय पढाउन
स ने जगेडा ाथिमक तहका िश क पठाउने र
पोत साद अयाललाई सोही थानमा वा अ य
पायक पन थानमा पद थापना उपयु समयमा
गन, िश क िचर जीवी ल साललाई िव ालय
यव थापन सिमितले िदएको िन. .अ.िमित
२०७१।०७।३० स म कायम राखी िमित २०७१
काितक मसा तिभ रामकोष मा.िव.वा ि .आ.मा.
िव.मा काज स वा गन र उ िव ालयमा पदपूित
हनासाथ स वा पद थापना गन, िचर जीवी
ल साललाई काज स वा ग रसके पिछ जनता
उ.मा.िव. को िन. .अ.मा खुमबहादुर रानालाई िमित
२०७१।०८।०१ मा पुन थापना गन, उपयु िनणय
काया वयन िज ला िश ा कायालयले िनधा रत

समयिभ गन र आ दोलनरत प ह ले उ
समयस म आ दोलनका स पूण काय म थिगत
गन भ ने िवषयमा सहमित भएको पाइने ।
िव ालय यव थापन सिमित, िव ालय
र सरोकारवालाह िबचको
तथा आ दोलनका
काय मह लाई थिगत गराई िव ालयमा शाि तपूण
र शैि क वातावरण कायम रा ने उ े यले िज ला
िश ा अिधकारीको अ य तामा िज लाका पेसागत
संघ-सङ् गठनका अ य ह सँग बैठक बसी सहमितको
बदुँ ाह स म अिभलेखीकरण गरेको देिखयो । उ
बदुँ ाह मा उि लिखत सहमितह तु त लागु
हने नभई कानूनबमोिजम काया वयन भएपिछ मा
वैधता ा गन हँदा सो सहमितलाई नै कानून ारा
अि तयार ा िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणय
सरह मा यता ा हने देिखएन । यसै स दभमा
सव च अदालतबाट ने.का.प.२०३४, िन.नं.१०८९,
पृ.२४७ मा अनिधकार कागज वत: अमा य भई सो
कागजबाट कुनै हक हनन् नहने हदँ ा य तो कागज
बदर ग ररहन...नपन भ ने िस ा तसमेत ितपादत
भएको पाइ छ । तसथ, िवनाकानूनी अि तयार ा
िनकाय वा यि वा समूह ारा भएका िनणय वत:
अमा य हने हँदा िवप ीह ारा िमित २०७१।०६।३०
मा भएको सहमितह ले यी िनवेदकको कुनै पिन कानूनी
हक अिधकारमा आघात पारेको देिखन नआउने ।
िमित २०७१।०६।३० को सहमितलाई शू य
हने भनी अदालतले वीकार ग रसके को अव थामा
सोही िनणयलाई टेक िमित २०७१।०७।२४ मा
ग रएको काज स वास ब धी िनणय गैरकानूनी छ
भनी िजिकर िलए तापिन स बि धत िश कले चनु ौती
िदई बदर बाितल गराउन सके कोसमेत देिखएन । साथै
िज ला िश ा कायालयको िलिखत जवाफबाट समेत
िश क िचर जीवी ल साल र पोत साद अयालले
स वा माग गरी िनवेदन िदएको र सोही िनवेदनको
आधारमा कानूनबमोिजम काज स वा भएको भ ने
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बेहोरा उ लेख भएकोमा िमिसल संल न द.नं.१४७
िमित २०७१।०६।०८ मा िश क िचर जीवी
ल सालले र द.नं.१५४ िमित २०७१।०७।०३ मा
पोत साद अयालले िज ला िश ा कायालयमा स वा
स ब धमा िदएको िनवेदनप को फोटोकपीबाट पिु
हन आयो । अक तफ उ िमित २०७१।०७।२४ को
िनणयबारे िनवेदकले सु मा िनवेदन दायर गदा दाबी
िलएको पिन देिखएन । िनवेदकले माग नगरेको उपचार
वा माग गरेभ दा बढी उपचार वा सहिलयत अदालतले
दान गन नस ने । िववादको िवषयमै के ि त रही
फै सला वा आदेश गनपन
ु िवषय याय र कानूनका
मा य िस ा त रहेको तथा सो स ब धमा सव च
अदालतबाट िविभ न िववादह मा िस ा तसमेत
ितपािदत भइसके को हँदा सो िवषयमा थप िववेचना
ग ररहन नपन ।
िनवेदकले िश ा ऐन एवं िनयम ारा िनषेिधत
काय नगनु नगराउनु र िश ा ऐन एवं िनयमबमोिजमको
काम गनु गराउनु भनी िवप ीको नाममा परमादेशको
आदेश जारी ग रपाउँ भनी माग गरेतफ हेदा,
िस ा तत: परमादेशको आदेश कुनै सावजिनक
िनकाय वा अिधकारीको नाममा जारी हने र ती िनकाय
वा अिधकारीले आ नो कानूनी कत य िनवाह गन
इ कार वा अिन छा वा अनिु चत िवल ब गरेमा सो
िनवाह गराउने योजनको लािग जारी ग रने अव था
हो । ततु िनवेदनको स दभमा हेदा, यो िनकाय वा
अिधकारीले य तो कानूनिवपरीतको काय गरेको वा
कत य पालना नगरेको कारण आ नो अिधकारमा
आघात परेको भनी िनवेदनमा ट पमा उ लेख
गरेको देिखएन । य तो अव थामा परमादेशको
आदेशसमेत जारी हने नदेिखने ।
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण िमि त
परमादेशको आदेश जारी गनपन
अव थाको
ु
िव मानता नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी
पनु रावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७२।०९।०८

मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : उषा े ठ
इित संवत् २०७६ साल फा गणु १६ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं.८
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६८-CR-०५७७, अपहरण तथा शरीर
ब धक उ ोग, नेपाल सरकार िव. गोठे तामाङसमेत
ितवादीह ले जाहेरवाला राजकुमार
िगरीलाई फोनबाट अपरहण गन घरमा बम िव फोटन
गन ज ता धाकध क िदई .२५ लाख िफरौती माग
गन गरी बार बार फोन गरेको हँदा िनज ितवादीह
िदपक सापकोटा, सरगम िल बू र गोठे तामाङलाई
मल
ु क
ु ऐन अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको दफा २ र ३ नं.बमोिजम कसरु गरेकाले
ऐ.६ नं.बमोिजमको कसरु अपराध गरेको हँदा िनज
ितवादीह लाई ऐ. महलका ३ नं.ले हने सजायमा
ऐ.५ र ६ नं.बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोगप
रहेको ततु मु ामा उि लिखत ितवादीह बाट
जाहेरवालालाई अिभयोगप मा उ लेख भएबमोिजम
अपहरण र शरीर ब धक िलन ध क िदएको डर
ास देखाउने, िविभ न हरकतले ध याएको भ ने
देिखँदा तीनैजना ितवादीह लाई जनही ४ वष कै द र
.५०,०००।- ज रवाना हने ठह याई सु काठमाडौ ँ
िज ला अदालतबाट िमित २०६५।९।१० मा भएको
फै सलाउपर ितवादी गोठे तामाङसमेतको पनु रावेदन
परी ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको ६ नं. बमोिजमको कसरु
गरेको देिखन आएकोले सोही महलको ३ र ५ नं.
बमोिजम २ वष ६ मिहना कै द र जनही २५,०००।–
पैयाँ ज रवाना हने र अ.बं. २०५ नं. बमोिजम
पनु रावेदन नगरेको अका ितवादी सरगम िल बूलाई
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पिन सोहीबमोिजम २ वष कै द र . २५,०००।–
ज रवाना हने ठहरी सु अदालतबाट भएको फै सला
के ही उ टी हने ठहरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
परी िनणयाथ पेस हन आएको देिखने ।
ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको ६ नं. अनस
ु ार कसरु गरेको भ ने
थािपत भएप चात् सो कसरु मा कित सजाय हने हो
भनी हेदा उ ६ नं.को यव थाले ऐ.को ३ नं.मा रहेको
छुट्कारा रकम (िफरौती) िलने वा शरीर ब धकमा
िलएको यि वा िनजको हकवालाको धनस पि
ा त गन उ े यले अपहरण गन काय उ ोग के कसरी
हने भ ने ६ नं.ले उ ोगको प रभाषा गरेको मा नपु न
देिखन आयो । उ ऐनमा यु भएको कसैले कुनै
रकम माग गरी य तो रकम निदएमा अपहरण गन
वा शरीर ब धक िलने ध क िदएमा िनजलाई उ ोग
गन यि सरह सजाय गनपछ
ु भ ने यव थाले प
पादछ । रकम िलने उ े यले अपहरण गन वा शरीर
ब धक िलने काय स प न भएको भए यो पूण अपराध
ह यो भने माग गरी निदएमा अपहरण वा शरीर ब धक
िलने ध क िदएमा उ ोगमा सजाय ह छ भ ने एक
अकासँग अ यो याि त भएर रहेको पाइयो । ६ नं.
आफै ँ मा पूण अपराध भएर वत सजायको यव था
नगरेको हँदा ३ नं.का िविभ न उ े यम ये कुन चाही ँ
उ े यसँग सािम यता रा दछ सोहीअनु पको पूण
सजाय नहँदा ५ नं. अ तगतको उ ोगमा सजाय
गनु कानूनअनक
ु ू ल हने देिख छ । ततु मु ामा
धनस पि ा त गन उ े यबाट ध क िदएको हँदा
६ नं.को स ब ध सोही ३ नं.को धनस पि ा त गन
उ े य रहेको ावधानसँग सािम यता रहेको मा नपु न
ह छ । ३ नं.मा अ य उ े यले अपहरण गरेमा वा
शरीर ब धक िलएमा भ ने वा यांशभ दा मािथ रहेका
िविभ न अव थाह म ये कुनैसगँ पिन मेल नखाएको
अव थामा मा अ य कुनै उ े यले अपहरण गरेमा वा

शरीर ब धक िलएमा हने सजाय गन सिकने ह छ तर ३
नं.मा विणतम ये कुनै एकसँग मेल खाएको अव थामा
अ य उ े यले गरेको मानी सोको उ ोगमा सजाय
गन सिकने अव था रहँदैन । यसथ शरीर ब धकमा
िलएको यि वा िनजको हकवालाको स पि ा त
गन उ े यले ग रने कसरु को उ ोगको पमा ६ नं.को
यव था रहेको प र े यमा अ य उ े यले अपहरण
गरेमा वा शरीर ब धक िलएमा हने सजायको आधा
सजाय गन गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला
मनािसब मा न निम ने ।
अतः शरीर ब धकमा िलएको यि वा
िनजको हकवालाको स पि ा त गन उ े यबाट
अपहरण वा शरीर ब धक िलएमा उ ऐनको दफा
३ ले ७ वषदेिख १५ वषस म कै द र .५०,०००।–
देिख .२,००,०००।– स म ज रवाना हने यव था
गरेको हँदा ६ नं.अ तगतको कसरु लाई उ ोग मानेको
र ऐ.५ नं.ले उ ोगमा आधा सजाय गन यव था
गरेको हँदा यूनतम ७ वष कै दको आधाले हने ३ वष
६ मिहना कै द र यूनतम .५०,०००।– को आधा
.२५,०००।– ज रवाना गनपनमा
अ य उ े यले
ु
अपहरण गरेमा वा शरीर ब धकमा िलएमा हने कै द र
ज रवानालाई आधार मानी २ वष ६ मिहना कै द र
.२५,०००।– ज रवाना गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०६७।०२।२५ को फै सला
उ टी भई कै दको हकमा जनही ३ वष ६ मिहना कै दको
सजाय हने र ज रवानाको हकमा .२५,०००।– नै
सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
के ही उ टी हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल पौष २ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी काशमान
िसंह राउत, ०६८-CR-१०७३, डाँका, नेपाल
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सरकार िव. लालबहादुर भ ने टेकबहादुर मो ान
ितवादी लालबहादरु भ ने टेकबहादरु
मो ानको घरमा खानतलासी गदा जाहेरवालाको घरबाट
डाँका गरी लगेको नगद तथा िज सी धनमालह समेत
के ही फे ला नपरेको भ ने िमित २०६५/०१/२९
मा भएको िमिसल संल न खानतलासी मचु ु काबाट
देिख छ । िनजले हरीमा आरोिपत कसरु मा सािबत
भई बयान गरेकोमा अदालतसम बयान गदा
डाँका गरेको होइन, का छामान लो चनको घरमा
डाँका भएको छ भनी िकङ रङको छोराले भनेकोले
आफूसँग भएको कटुवा ब दक
ु िलई जाँदा यहाँ रहेका
यि ह ले मैले ब दक
ु बोके को देखेपिछ यो नै डाँका
हो भनेका हन् भनी वारदात थलमा ब दक
ु सिहत
आफू उपि थत रहेको त यलाईस म वीकार गरे
पिन डाँका गरेकोमा इ कार रहेको देिख छ । मल
ु क
ऐन, चोरीको महलको ६ नं. मा, “चार जनाभ दा
बढ् ताको जमात भई जबरज ती चोरी वा रहजनीमा
लेिखएका रीतसँग वा हातहितयार िलई उठाई छाडी
वा हलह जत गरी चोरी गरेको डाँका गरेको ठहछ”
भ ने कानूनी यव था देिख छ । डाँका गरेको भिनएको
धनमाल बरामद हन नसके को र िनजले डाँका गरेको
भनी हरीमा गरेको सािबती बयान वत माणबाट
समिथत नभएको हँदा अिभयोग दाबीअनस
ु ारको
डाँकाको वारदात भएको देिखन आउँदैन । वादी नेपाल
सरकारको अिभयोगप मा तीनजना यि ह उपर
मा ततु मु ा चलाएको, अ य यि उपर अिभयोग
लगाउने भ ने पिन अिभयोगप मा उ लेख भएको
नदेिखएकोसमेतबाट ितवादी लालबहादरु भ ने
टेकबहादरु मो ानले चोरीको महलको ६ नं. अ तगत
पन डाँका कसरु गरेको नदेिखने ।
ितवादी लालबहादरु भ ने टेकबहादरु
मो ानले ब दक
ु िलएर वारदात थलमा उपि थत
रहेको त यलाई ितवादीले वीकार गरेको देिखँदा
आपरािधक मनसायले वारदात थलमा गई जबरज ती

चोरी गन उ ोगस म गरेको देिखयो । तसथ, ितवादी
लालबहादरु भ ने टेकबहादरु मो ानलाई चोरीको
महलको ४ नं. अ तगत प रभािषत कसरु गन उ ोग
गरेकोमा सोही महलको १७ नं. बमोिजम २ मिहना कै द
सजाय हने गरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०६८/०१/०७ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
अ यथा गनपन
ु अव था नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट अिभयोगप मा तीन जना िव
डाँकाको कसरु कायम गरी डाँका मु ा चलाएको र डाँका
गरी िलएको दसीको धनमालसमेत बरामद नभएको
अव था देिखएकोमा मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको
६ नं. मा विणत डाँकाको कसरु मा सजाय गरेको सु
सलाही िज ला अदालतको िमित २०६६/११/१८ को
फै सला सो हदस म उ टी भई ितवादी लालबहादरु
भ ने टेकबहादरु मो ानलाई चोरीको महलको ४
नं. बमोिजम जबरज ती चोरी गन उ ोग गरेको
कसरु अपराधमा सोही महलको १७ नं. बमोिजम २
मिहना कै द सजाय हने ठह याई पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०६८/०१/०७ मा भएको फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७३-RB-०१८९, आयकर (आ.व.
२०५८/०५९), आन दराज ढकाल िव. ेिसडे ट
ाभ स ए ड टुस ा.िल. दरबारमाग
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ को (३)
पिछको प ीकरणको (क)(१) को (घ) ितब धा मक
वा यांशमा भएको कानूनी यव थाअनस
ु ार आयमा
समावेश नग रने रकममा खच क ी गन कुनै िड ी
वा िड लोमा हािसल नहने िकिसमका यवसाय वा
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लगानीसँग य पले स बि धत िश ाको लािग मा
ग रएको खच क ी गन पाउने नै ह छ तर ततु मु ामा
िवप ी करदाताले टाफ एड् भा सअ तगत िविभ न ३
जना स चालकको नाममा .१,२१,३५,१५०।८८
याज ितन गरी ऋण दान गरेकोमा सोही ऋण रकमम ये
ा.िल. मा कायरत कमचारी िस ाथ थापालाई िवदेश
अ ययनको लािग .४२,८६,४०२।८७ रकम
ऋण दान गरेकोमा िनज िस ाथ थापाले कुनै िड ी
वा िड लोमा हािसल नहने िकिसमका यवसाय वा
लगानीसँग य पले स बि धत िश ा िलएको भ ने
कुनै िकिसमको िलिखत माणह पेस गन सके को
देिखँदैन । उ ऋण रकम आय आजन स ब धमा योग
नगरी गैर यावसाियक कायमा योग गरेको, िवप ी
ा.िल.ले आ त रक राज व िवभागसम पेस गरेको
जवाफमा याज खच कारोबारसँग स बि धत खच हो
िनजी काममा योग भएको होइन भ ने िजिकरस म
िलएको तर सो कुरालाई पु ् याई ं गन कुनै माण पेस
गन सके को पाइँदैन । कानूनमा िनि त अव थामा मा
छुट पाउने गरी गरेको यव थाअ तगतको छुटको
दाबी गन प ले सोको माण पु याउनपु न ह छ । सो
माण पु याउन सके को पाइँदैन । य तो अव थामा
िनज िस ाथ थापाको हकमा याज िम हा िदई उ
िनणय उ टी हने ठह याई राज व यायािधकरण
काठमाडौ ँबाट िमित २०६८।१२।३० मा भएको
फै सला िमलेको नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
यथ ेिसडे ट ाभ स ए ड टुस ा.िल. ले िस ाथ
थापालाई दान गरेको पे क बापतको रकमको याज
िम हा िदन निम ने भनी आयतफ समावेश गन गरेको
ठुला करदाता कायालय, ह रहरभवन लिलतपरु को
िमित २०६१/११/१४ को िनणय र सो िनणयलाई
समथन गन गरी आ त रक राज व िवभागबाट िमित
२०६२/०३/२२ मा भएको िनणय के ही उ टी हने
ठह याई िस ाथ थापाले ा त गरेको पे क बापतको

याज िम हा पाउने गरी राज व यायािधकरण
काठमाडौ ँबाट िमित २०६८/१२/३० मा भएको
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा उ टी भई
याजसमेतलाई आयमा समावेश गनपन
ु ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७५ साल माघ १४ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-WH-०१५०, ब दी य ीकरण,
रनबहादुर कनौजे िव. प देही िज ला अदालतसमेत
भरत शा यको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी सिु नल मगरसमेत भएको डाँका चोरी (म.ु
नं.०७१-CR-०३९८) मु ामा सु प देही िज ला
अदालतको िमित २०७२।५।१७ को फै सलाबमोिजम
िनज ितवादी सिु नल मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
महलको १४(४) बमोिजम ६ वष र .५२,५००।ज रवाना हने ठहरी फै सला भएको र िनज फरार
रहेकोमा लगत नं. ४८४६ मा उ कै द ज रवानाको
लगत किसएको कुरामा कुनै िववाद नदेिखने ।
प ाउ परेका र नाग रकताअनस
ु ार रनबहादरु
कनौजे भिनएका यि र उ डाँका चोरी मु ाका
फरार रहेका ितवादी सिु नल मगर एकै यि हन्
वा होइनन् भनी हेदा, सव च अदालतको िमित
२०७६।१।२३ मा भएको आदेशको बेहोरा सनु ाउँदा
सिु नपायौ ँ । कारागार कायालय, किपलव तक
ु ो च.नं.
१७७५ िमित २०७६।२।२० को प साथ उपि थत
गराइएका ितवादी सिु नल मगर भ ने रनबहादरु
कनौजेलाई देखाउँदा देखे ँ । िनज यि उि लिखत
डाँका चोरी मु ामा संल न रहेका ितवादी सिु नल
मगर हन् । िनज प देही िज ला अदालतको िमित
२०७२।५।१७ को फै सलाबमोिजम ६ वष कै द र
.५२,५००।– ज रवाना ठहर भएका यि सिु नल
मगर नै हन् । िनजले नाग रकता बनाउँदा रनबहादरु
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कनौजे नाम उ लेख गरी नाग रकता बनाएको भए
पिन िनज मलाई देखाइएका यि सिु नल मगर भ ने
रनबहादरु कनौजे हन् भ नेसमेत एकै िमलान बेहोराको
प देही िज ला अदालतका तहिसलदार कृ ण साद
पौडेलको रोहवरमा सिु नल मगर भ ने रनबहादरु
कनौजेलाई जाहेरवाला भरत शा य र िनजका छोरा
सिु नल शा यले सनाखत गरेको िमित २०७६।२।२०
को कागज िमिसल संल न रहेको देिख छ । िवगतको
को ममा कायालयको अिभलेख न भएकाले
नाग रकता माणप को अिभलेख कायम गन स ब धमा
गृह म ालयको प रप को आधारमा रट िनवेदक
रनबहादरु कनौजेको पिहले िलएको नाग रकताको
माणप को अिभलेख िमित २०६२।१०।१८ गतेको
को ममा यस कायालयमा भएको घटनाबाट
जली न भएकोले िनजको अिभलेख यस कायालयमा
नभएकोमा िमित २०६३।१।२४ मा परु ानो ना. .नं.
खु ने िनवेदकको सवारी चालक अनमु ितप सिहत
यस कायलयमा िदएको िनवेदनबाट िनजको नयाँ
ना. .नं. २/१३०५ कायम गरी परु ानो ना. .नं.
६६०९७ पछािड उ लेख गरी सोहीबमोिजमको
अिभलेख राखी नाग रकताको माणप जारी गरेको
भ नेसमेत बेहोराको िज ला शासन कायालय,
तानसेन पा पाको िलिखत जवाफ देिख छ । साथै
िमिसल संल न रहेको यी िनवेदक रनबहादरु कनौजेको
नेपाली नाग रकता माणप को छायाँ ितमा थायी
वतन िज ला पा पा, खानीछाप गा.िव.स. वडा नं.६ र
टेकबहादरु कनौजेको छोरा रनबहादरु कनौजे उ लेख
भएको पाइ छ । इलाका हरी कायालय, बटु वलको
प र .ना.िन. नवराज पोखरेलसमेतको ितवेदनमा
समेत सोही वतन, बाबक
ु ो नाम र सिु नल मगर भ ने
रनबहादरु कनौजे उ लेख भएको देिख छ । यसरी
यी िनवेदक ितवादीको बाबक
ु ो नाम र थायी वतन
िमले िभडेको अव था पाइ छ । य तै जाहेरी िदँदा
अपराध गन यि को नाम, थर, वतन र हिलया

उ लेख गदा िज ला पा पा, आयभ याङ घर भई
हाल िज ला प देही बटु वल नगरपािलका वडा.नं. ७
दाउरेटोल ब ने वष २७ को सिु नल मगर भ ने उ लेख
भएको, अिभयोगप मा िज ला प देही, बटु वल
उपमहानगरपािलका वडा नं.७ परु ानो बसपाकपछािड
सक
ु ु बासी टोलमा ब ने सिु नल मगर भ ने उ लेख
भएको र .ना.िन. नवराज पोखरेलसमेतको ितवेदन
र इलाका हरी कायालय, बटु वलको प बाट हालको
वतनसमेत िम न िभड् न आएको पाइ छ । ततु
डाँका चोरी मु ाको वारदात २०६३ सालको रहेको र
जाहेरवालाले जाहेरी दरखा तमा यी ितवादीको उमेर
वष २७ भनी उ लेख गरेको देिख छ । वारदात िमितमा
यी ितवादीको उमेर २७ वष रहेको अव थामा िनजको
ज म साल २०३६ हन जा छ भने िनजको नाग रकता
माणप मा पिन ज मिमित २०३६।७।४ उ लेख
भएको देिख छ । नाग रकतामा उि लिखत नाम,
बोलाउने नाम र चिलत नाम फरक-फरक हन स ने
पिन यवहारमा रहेको र बोलाउने र चिलत नामबाट
नै यि मािनसह िबच प रिचत हने हँदा नाग रकता
माणप मा नाम अल गै रहेको भ ने मा आधारमा
यी रनबहादरु कनौजे भनी नाग रकता माणप ा
गन यि सिु नल मगर होइनन् भ ने िन कषमा पु न
स ने देिखएन । यसरी मािथ िववेिचत आधारह बाट
प ाउ परेका र नाग रकताअनस
ु ार रनबहादरु कनौजे
भिनएका यी रट िनवेदक यि र उ डाँका चोरी
मु ाका फरार रहेका ितवादी सिु नल मगर एकै यि
हन् भ ने देिखने ।
यस अदालतको संयु इजलासबाट िमित
२०७६।१।२३ मा भएको आदेशानस
ु ार प देही
िज ला अदालतका तहिसलदार कृ ण साद पौडेलको
रोहवरमा गराइएको सनाखतमा जाहेरवाला भरत
शा य र िनजका छोरा सिु नल शा यले उपि थत
गराइएका ितवादी सिु नल मगर भ ने रनबहादरु
कनौजेलाई देखाउँदा देखे,ँ िनज यि उि लिखत
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डाँका चोरी मु ामा संल न रहेका ितवादी सिु नल मगर
हन् भनी िकटानी गरी उ लेख ग रिदएको एवं ियनै
ितवादीको िमिसल संल न नाग रकता माणप को
छायाँ ितमा उि लिखत सािबक वतन, बवु ाको नाम,
ज मिमितअनस
ु ार उमेरसमेत िमले िभडेको देिखएको
हँदा प देही िज ला अदालतको च.नं. ८०२२ िमित
२०७५।१०।२० को प ारा िनज सिु नल मगर भ ने
रनबहादरु कनौजेको नाममा कै दी पज
ु िदई कारागार
कायालय प देहीमा थनु ामा रहेका यी िनवेदक सिु नल
मगर भ ने रनबहादरु कनौजे गैरकानूनी पमा थुनामा
रहेको देिखन नआएकोले ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हन स ने अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल भा ९ गते रोज २ शभु म् ।

िनवेदनउपर अ कुनै कारबाही नगरी तामेलीमा रा ने
भनी िनणय भएको देिख छ । अक ितर यी िनवेदकबाट
बढुवा अविधमा ा त गरेको रकम असल
ु उपर गन
भनी सोही िट पणी िनणयमा बोिलएको देिख छ ।
जसअनस
ु ार उ िट पणी िनणय आफै ँ मा प िनणय
नरही िवरोधाभाषपूण देिख छ । िनवेदकको कसरु
मािणत हने आधार माण नै नभएको कारणबाट
िनजउपर कुनै अिभयोग दाबी नरहेको र िनजले पाएको
बढुवा अवैध नठहन तर बढुवा भई कायालयमा गरेको
कामकाज गरेबापत ा त हने तलब िफता गन िनणय
हनु आफै ँ मा यायोिचत र िववेकसङ् गत िनणय भएको
भनी मा न सिकने अव था देिखएन । रट िनवेदकको
बढुवा स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा उजरु ी परेको भए तापिन उ बढुवाको िनणय
गन नेपालग ज नगरपािलकाको नगरप रषदको
् िनणय
स ब धमा िवप ी आयोगबाट अनस
ु धान गन तथा
मु ा चलाउनेलगायतको कुनै काम कारबाही भएको
देिखँदनै भने बढुवा गन नगर प रषदको
् िनणयउपर
कुनै कारबाही नचलाईकन िवप ी आयोगलाई कुनै
थायी कमचारीले सेवा अविधमा काम गरेबापत ा त
गरेको रकम असल
ु गन भनी िनणय गन अिधकारमािथ
उि लिखत कानूनी यव थाले िदएको नदेिखने ।
कुनै पिन यि लाई काममा लगाएपिछ
पा र िमक िदनु पदछ । पा र िमक निदई सेवामा
लगाउन पाइँदैन भ ने मस ब धी िविधशा को
सामा य मा यता एवम् िस ा त हो । काम लगाएर
पा र िमक निदइने काय य पमा मको शोषण
एवम् मस ब धी िविधशा को िस ा तिवपरीतको
काय हो । रट िनवेदक कणबहादरु के .के . नेपालग ज
नगरपािलकाको थायी कमचारीको पमा िनयु
भएका हन् । िनज सेवामा कायरत रहँदैको अव थामा
नगरप रषदक
् ो िनणयबमोिजम िनजलाई बढुवा ग रएको
र सो बढुवाको िनणय बदर नभई यथावत् कायम रहेको
अव था छ । अिधकार िनकाय अथात् सािधकार

इजलास नं.९
१
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-WO-०५८१, उ षे ण,
कणबहादुर के .के िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोग, टंगाल, काठमाड समेत
ततु रट िनवेदनमा िनवेदक कणबहादरु
के .के . िमित २०५०।८।१५ मा रा.प. तृतीय तहको
ािविधक इि जिनयर पदमा थायी िनयु भई
नेपालग ज नगरपािलकाको िमित २०६७।३।३२
को नगरप रषद्को िनणयले िमित २०६७।४।१ देिख
लागु हने गरी िड.ई. सातौ ँ पदमा बढुवा भएको भ ने
त यमा िववाद छै न । साथै िनज िनवेदकले िमित
२०७०।७।२२ मा ५८ वष उमेर हदको कारण अिनवाय
अवकाश पाइसके को देिख छ । िनवेदकको बढुवा
स ब धमा िवप ी आयोगमा उजरु ी परेकोमा सो उजरु ी
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िनकायबाट िनणय भएकोमा उ िनकायमा िनिम भई
काम गन अिधकार रहेको अव थामा नगर प रषदको
्
िनणय काया वयन गन गरेको िनवेदकको कायबाट
कुनै गैरकानूनी काय भए गरेको देिखँदैन । यसैिबच
िनजले उमेर हदको कारण अिनवाय अवकाश पिन
िलइसके का छन् । य तो अव थामा िनजको बढुवाको
िनणय स ब धमा कुनै कारबाही नचलाई के वल
सो बढुवा अविधमा ा त गरेको तलब भ ा िफता
गनु भनी िनणय गन मस ब धी िविधशा ले पिन
उपयु हँदैन । य तो ि थितमा िनवेदक कणबहादरु
के .के . ले आफू कायरत पदमा रही सेवा गरेको
अविधमा कामकाज गरेबापत कानूनबमोिजम बझ
ु ेको
तलब भ ाको रकम असल
ु उपर गन भनी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट २०७१।३।१२ मा
भएको िनणय िववेकस मत तथा याियक मनको योग
गरी भएको िनणय हो भ न िम ने अव था नदेिखँदा
उ िनणय कानूनबमोिजमको नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणह बाट
रट िनवेदक कणबहादरु के .के . िमित २०७०।७।२२
मा उमेर हदको कारण अिनवाय अवकाश हनअ
ु गािड
नेपालग ज नगरपािलकाको नगरप रषदको
् िमित
२०६७।३।३२ को िनणयले िड.ई. सातौ ँ तहमा
बढुवा भई कायरत रहेको देिखएको र उि लिखत
नगरप रषदको
् िनणय यथावत् कायम रहेको अव थामा
िनज िनवेदकले आफूले सो बढुवा भएको अविधका
कामकाज गरेको अविधको तलब भ ालगायतका
सिु वधा कानूनबमोिजम नै ा गरेको देिखन
आयो । यसरी िनवेदकले कानूनबमोिजम खाइपाई
सके को उ तलब भ ाको रकम असल
ु उपर गनु
भनी िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग,
म यपि चमा चल े ीय कायालय, सख
ु तबाट िमित
२०७१।३।१२ मा भएको िनणय र सोबमोिजम भए
गरेका काम कारबाही एवं प ाचारह समेत िविधस मत
नदेिखँदा उ ेषणको आदेश जारी भई उ िमित

२०७१।३।१२ को िनणय बदर हने ।
इजलास अिधकृ तः क याण खड् का
क यटु र: देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल पस
ु २७ गते रोज१ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७६-WH-०११०,
ब दी य ीकरण, टीका िव.क. िव. हरी धान
कायालय, न साल, काठमाड समेत
िनवेदक वीरे
िव.क.उपर सङ् गिठत
अपराधको कसरु मा िज ला हरी कायालय कै लालीमा
ितवेदन जाहेरी दता भएको र िनज अनस
ु धानको
ममा नै फरार रहेको अव था छ । िनजउपर कै लाली
िज ला अदालतमा मु ा दायर ग रएको र कै लाली
िज ला अदालतबाट िनजका नाममा प ाउ पज
ु
जारी भई िनवेदक वीरे िव.क. लाई प ाउ ग रएको
हो भनी िज ला हरी कायालय कै लालीको िलिखत
जवाफबाट देिखयो ।
िज ला हरी कायालय कै लालीको िमित
२०७५।११।१३ को प बाट रट िनवेदक वीरे
िव.क. समेतउपर प ाउ गन अनमु ित माग भई कै लाली
िज ला अदालतबाट िमित २०७५।१२।१४ मा प ाउ
गन अनमु ित दान गरेकोसमेत देिखने ।
रट िनवेदकउपर कानूनबमोिजम अदालतबाट
प ाउ पज
ु जारी भएको अव थामा िनजलाई प ाउ
ग रएको काय बदिनयत तथा वृ धारणा राखी प ाउ
ग रएको भनी मा न िमलेन । कानूनस मत ि या
अवल बन नगरी वा कानूनको ितकूल हने गरी थनु ामा
राखेको भ ने व तिु न माण िनवेदकले पेस गरी पिु
गराउन सके को देिखएन । िनवेदकलाई प ाउ गरेपिछ
अदालतमा उपि थत गराइएकोले सनु वु ाइको मौका
पिन नपाउने भ ने देिखएन । िनजउपर अिभयोगसमेत
दायर भएको छ । प ाउ गनपन
ु कारणसिहतको प ाउ
पज
ु नै जारी ग रएको छ । कानूनको उिचत ि या
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अनशु रण गरी िनवेदकलाई थनु ामा रािखएको कायले
संिवधानले याभूत गरेको िनवेदकको मौिलक
हक हनन भएको भ ने िनवेदन िजिकर यायोिचत र
मनािसब नदेिखने ।
िनवेदकले
ततु ब दी य ीकरणको
िनवेदन िमित २०७६।६।१७ मा यस अदालतमा दायर
गरेको देिख छ भने िनजका िव कै लाली िज ला
अदालतबाट यसअिघ नै िमित २०७६।२।२४ मा
प ाउ पज
ु जारी भइसके को अव था छ । िनवेदकलाई
अदालतमा उपि थत गराई सिकएको छ । िनजउपरको
कसरु ज य कायको बारेमा सोही अदालतबाट याियक
ि याको अवल बन भई याय िन पणसमेत हने नै
ह छ । य तो अव थामा बदिनयत तथा वृ धारणा
बनाई आफूलाई गैरकानूनी पमा थुनामा राखेको भ ने
िनवेदन िजिकरको साथकता र सा दिभकता देिखन
आएन । िनवेदकको थुना िविधस मत नै देिखने ।
अतः उि लिखत आधार तथा कारणसमेतबाट
िनवेदकउपर कै लाली िज ला अदालतबाट िमित
२०७६।२।२४ मा प ाउ पज
ु जारी भई सोही प ाउ
पज
ु अनस
ु ार िनजलाई प ाउ ग रएको देिखयो । िमित
२०७६।६।२८ मा िनवेदकलाई अदालतमा पेस गरी
िमित २०७६।६।२९ मा िनजको बयान काय सु भई
मु ाको कारबाही ि या कानूनबमोिजम भइरहेको
हँदा िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी देिखएन नआएकाले
िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हन स ने देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृतः- भरतकुमार दाहाल
क यटु र: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६६-WO-००३९, उ ेषण
/ परमादेश, कुमार थापा िव. हरी धान कायालय,

न साल, काठमाड समेत
िनवेदकलाई हरी धान कायालयको िमित
२०६३।९।१२ को प बाट आधारभूत तािलममा
खटाइएको र िमित २०६३।१०।४ को म य े ीय
हरी तािलम के भरतपरु को प बाट िनवेदक तािलम
िलन नगएको भ ने कुरा देिखयो । कायालयमा समेत
हािजर नभई गैरहािजर भएको अव थामा िनवेदकको
नाममा बाटाका यादबाहेक २४ घ टािभ कायालयमा
उपि थत हन आउनु अ यथा िनयमावलीबमोिजम
कारबाही हने छ भ ने याद सूचना िनजको घरदैलोमा
तामेल भएको छ । िमित २०६३।१०।२५ मा िनवेदक
फे ला नपरेको भनी सूचना तामेल भई मचु ु कासमेत
महानगरीय हरी प रसर लिलतपरु जावलाखेलले
हरी धान कायालयलाई पठाएको देिख छ । सो
हँदा िनवेदकलाई स पक रा न मौका िदएको भ ने
कुरा िनजको नाममा तामेली भएको सूचनाबाट
देिखयो । सो सूचना तामेली भएप ात् पिन िनवेदक
मनािसब आधार कारण खल
ु ाई िलिखत पमा
जानकारी नगराई कायालयमा हािजर नभई याद
नै गज
ु ारी बसेको देिख छ । उि लिखत कानूनी
यव थाअनस
ु ार स पक थािपत गन अस भव भएको
हरी कमचारीको स ब धमा यस िनयमबमोिजमको
कायिविधको रीत पु याउनपु न छै न भ ने कानूनी
यव था देिखँदा प ीकरण पेस गन मौका निदएको
भ ने िनवेदन िजिकर सा दिभक नदेिखने ।
याियक, अध याियक िनकाय वा कानूनले
अि तयार िदएको शासिनक िनकायबाट गैरकानूनी
िु टपूण भएको िनणयस म उ ेषणको आदेशले बदर
गन िम ने ह छ । िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनणय
गदा कायिविध कानूनको पालना नगरेको, िनणयमा
कानूनी िु ट रहेको भ ने कुराको माण िनवेदकले पेस
गरी मािणत गराउन सके को छै न । िनणय गनअिघ
ु
कायालयमा उपि थत हन िनवेदकका नाममा सूचना
तामेल भएको छ । य तो अव थामा िनवेदकलाई

24

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, भदौ - २
भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने
गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनणय ाकृ ितक
यायको िस ा त (Principle of Natural Justice)
िवपरीत भ न िमलेन । व ततु ः रीतपूवकको याद
सूचना निदई ग रएको िनणय मा ाकृ ितक यायको
िस ा तिवपरीत ह छ । हरी उपरी कले गरेको
िनणयउपर िनवेदकले हरी नायब महािनरी कसम
पनु रावेदन गरेको देिख छ । िनवेदकले पनु रावेदक य
अिधकारसमेत उपभोग गरेको देिखँदा सनु वु ाइको मौका
निदएको भ ने िनवेदन िजिकरसमेत मनािसब देिखएन ।
हरी सङ् गठनमा अनशु ासन यादै मह वपूण
मािन छ । शाि त सरु ा कायम गनपन
ु मह वपूण
िज मेवारी रहेका हरी कमचारीले िवनासूचना लामो
अविधस म खटाइएको काममा नजाने, कायालयमा
उपि थत नै नहने ज तो अनशु ासनहीनता काम
गनु कदािप उिचत मा न सिकँ दैन । िनवेदकलाई
कानूनबमोिजम सफाइ पेस गन सूचनासमेत िदइएकोमा
वयं िनवेदकले नै सो मौकाको उपयोग गन अिनइ छा
देखाएको पाइ छ । िनवेदक िबरामी परी हरी
अ पतालमा उपचार गराएको तथा भना भएको भ ने
माण पिन पेस गन सके को पाइँदैन । िनवेदक िबरामी
परेको भए िनयमानस
ु ार िबदा वीकृत गराई िबदा िलई
बसेको पिन नदेिखने ।
िनवेदकलाई सफाइ पेस गन अवसर
िदएकोमा िनज कायालयमा स पक गन नै नआएको
देिखँदा य तो अव थामा िनजसँग स पक गन अ य
स पक मा यम तथा आधार देिखएन । िनवेदकउपर
हरी िनयमावलीले िदएको अि तयार योग गरी
भएका काम कारबाहीमा बदिनयत रहेको पिन पाइँदैन ।
नाग रकको िजउ यान, शाि त सरु ामा खटीरहनपु न
हरी कमचारी स बि धत अिधकारीबाट िबदा वीकृत
निलई, िवना सूचना कायालयमा हािजर नै नभई
गैरहािजर रहेको, स पक गन पिन नआएको ि थितमा
िनवेदकलाई िवप ीह बाट हरी िनयमावलीबमोिजम

भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने
गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनणयह
कानूनसङ् गत नै रहेको देिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत रट िनवेदनको त य,
कानूनी यव था र निजरसमेतका आधारबाट िमित
२०६३।१२।२ मा हरी उपरी कबाट िनवेदकलाई
भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने
गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनणय र सो िनणय
सदर गन गरेको हरी नायव महािनरी कबाट भएको
िमित २०६६।२।३ को पनु रावेदन िनणय पचासमेत
कानूनस मत नै देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी हन स ने देिखएन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः भरतकुमार दाहाल
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १७ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१०२६, कत य
यान, सुिम ादेवी शाह सोनारसमेत िव.नेपाल सरकार
घटना थलबाट फुटेका चरु ा, ऐना फुटेको
िससाको टु ा तथा चाँदीको ज तो देिखने औ ंठी बरामद
भएको र औ ंठी रहेको निजक जिमन खोि एको भ ने
देिख छ । घटना थलको कृित हेदा ितवादीह सँग
मतृ कले सङ् घष गरेको देिख छ । आ मह या गनपन
ु
कारण ितवादीह ले खल
ु ाउन सके को छै न । लास
झिु डएको नदेिखई भइु मँ ा उ ानो परी सतु ेको भ ने
लास जाँच मचु ु काबाट देिखन,ु घाँटीमा डोरीको
िच (Ligature Mark) समेत नदेिखनु र Manual
Strangulation भ ने शव परी ण ितवेदनको
बेहोराबाट मतृ क नगीनादेवी साहको मृ यु आ मह या
नभई कत यबाटै भएको देिखने ।
ितवादीह ले मतृ क आफै ँ कोठामा झु डी
मरेको भनी अदालतको बयानमा उ लेख गरेको
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पाइ छ । ितवादीको घरको कोठामा वारदात भएको
भ ने घटना थल मचु ु कामा उि लिखत बेहोराबाट
देिखन आएको छ । मतृ क नगीनादेवी साहको मृ यु
झिु डएर भएको भ ने त य नै लासको पो माटम
रपोटबाट पिु भएको छै न । मृतकलाई घाँटीमा हातले
दबाई Manual Strangulation (throttling) बाट
िनजको मृ यु भएको भ ने िवशेष को जाँच तथा िनजले
ग रिदएको बकप बाट देिखन आएको छ । मृतक
आफै ँ झु डी मरेको भ ने ितवादीह को भनाइ उ
त यह बाट िम दो देिखन आएन । अतः मतृ कको
मृ यु कत यबाट भएको अव थामा ितवादीह को
घर कोठामा अ यि गई कत य गरी मारेको भ ने
कही ँकतै िमिसलबाट देिखन आएको छै न । सो हँदा
ीमतीलाई दहेजकै कारण ितवादी श धु न साद
साह र मतृ कक सासू सिु म ादेवी साह (सोनार)
को संल नतामा कत य गरी नगीनादेवी साहलाई
मारेको भ ने उपयु िववेिचत माणह बाट पिु हन
आयो । अिभयोग दाबीको कसरु बाट सफाइ पाउँ भ ने
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
अतः मािथ उि लिखत िववेिचत त य तथा
निजर िस ा तसमेतका आधारबाट ितवादीह
सिु म ादेवी साह (सोनार) र श धु न साद साहलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. को कसरु मा
ऐ. १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहर गरी स री
िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठहर
गरेको उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज इजलासको
िमित२०७४।०८।०६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः- भरतकुमार दहाल
क यटु र: देिबना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल चै १९ गते रोज ३ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७१-CR-०७८८, सवारी

अङ् गभङ् ग, नेपाल सरकार िव. अ णकुमार ठाकुर
व ततु :
ततु मु ाका ितवादीले
बदिनयतपूवक दघु टना गराएको िथयो भनी वादी
प बाट व तिु न माण पेस हन सके को अव था
देिखँदनै । गाडीको मेकािनकल जाँच ितवेदनबाट उ
गाडीको ेकलगायतका पाटपज
ु ा दु त रहेको भ ने
देिखन आएको छ । कमा मसरु ो लोड गरेर याएको
भ ने देिखएको हँदा लोड गाडीको गित अ यिधक
नभएको पिु ह छ । क अ यिधक गितमा आएको
िथयो भ ने पीिडतको भनाइ रहेको पिन देिखँदनै ।
साथै गाडी ती गितमा रहेको भनी मौकामा कागज
गन यि ह ले समेत लेखाएको पाइँदैन । घटनाको
कृित एवम् घटना थल मचु ु का र बिु झएका
यि ह ले घटना सडकको िबचोिबच भागमा भएको
भनी लेखाइिदएबाट ितवादीले गाडी चलाउँदै गदा
पीिडतले राजमाग पार (Highway Cross) गन
ममा पीिडतको अनपेि त उपि थितका कारणले
दघु टना हन गएको देिखएको छ । ितवादीले जानी
जानी लापरवाहीपूवक दघु टना गराएको देिखन नआई
पीिडतले अचानक बाटो स गदा दघु टना हन गएको
भ ने देिखन आएको, औषधोपचार खच क धनीले
नै गराएको र उपचारपिछ पीिडत िनको हने ममा
रहेको भ नेसमेत पिु हन आएको साथै घट् ना वारदात
तथा घटना हँदाको प रि थितसमेतलाई िवचार गदा
ितवादीले बदिनयतसाथ गाडी चलाएको भ ने पिु
हन पिन नआएको हँदा ितवादीलाई सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१)
बमोिजम .५०००।- ज रवाना गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको फै सला अ यथा नदेिखने ।
अत: िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
ितवादी अ णकुमार ठाकुरलाई सवारी तथा यातायात
यव था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) बमोिजम
.५०००।- (पाँच हजार) ज रवाना हने ठहर गरेको
सु रौतहट िज ला अदालतको फै सला सदर गरी
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पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७०।१०।२७
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असोज २ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७४-WO-१०१३, उ ेषण,
मनबहादुर े ी िव. िश ा सेवा आयोग, भ पुरसमेत
िश क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७
को िनयम ९ हेदा, यो यता तथा तािलमस ब धी
यव था िशषकमा यस िनयम ९ को उपिनयम (१)
मा “अ यापन अनुमित प वा िश क पदको लािग
िलइने परी ामा उ मेदवार हन देहायबमोिजमको
शैि क यो यता तथा तािलम ा गरेको हनपु न छ”
भ ने यव था उ लेख गरी सो िनयम ९ को उपिनयम
(१) को ख ड (ख) मा “िन न मा यिमक िव ालयको
िश कको लािग स बि धत िवषयमा िवणता
माणप तह वा सोसरहको परी ा उ ीण गरी
िश ा िवषयमा क तीमा दश मिहने तािलम िलएको”
भ ने उ लेख ग रएको देिख छ । िश ा सेवा आयोग
िनयमावलीमा िमित २०५९।२।१३ मा भएको पिहलो
संशोधन ारा नै िनयम ९(१) मा िश क पदको लािग
िलइने परी ामा उ मेदवार हन अिनवाय पमा दश
मिहने तािलम पूरा गरेको हनपु न यव था गरेको पाइने ।
व ततु : रट िनवेदकले उ िनयमावलीले
तोके बमोिजम िश क पदका लािग आव यक पन दश
मिहने तािलमको माणप दरखा तसाथ पेस गरेको
भ ने देिखँदनै । उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार
िश क सेवा आयोगले िमित २०७५।३।६ मा कािशत
गरेको िव ापनमा दरखा त वीकृत हनका लािग
आव यक तािलमको यो यता ा नगरेको भ ने
िनवेदकको िनवेदन बेहोराबाटै पिु हन आएको छ ।
िश ण पेसामा िनर तर कायरत रहेका िनवेदकलाई

उ कानूनी यव थाअनस
ु ार शैि क यो यता र तािलम
ा गन समयाविध ा नभएको भ ने पिन देिखँदैन ।
यसरी कानून ारा तोिकएको तािलम ा नगरेको वा
यो यता नभएको अव थामा दरखा त अ वीकृत गनु
कानूनबमोिजमकै काय हने हँदा कानूनबमोिजम भए
गरेको कायबाट िनवेदकको संिवधान द मौिलक
हकमा असर पु न गएको मा न िम ने नदेिखने ।
यसैगरी, िश क सेवा आयोगले िमित
२०७५।३।६ मा िनकालेको सूचना िव ापनबमोिजमको
पदमा अ वीकृत भएको िनवेदकको दरखा त वीकृत
गराई परी ामा सहभागी हन उ सूचनाअनस
ु ार
२०७५ आषाढ २९ र ३० गतेलाई तोिकएको परी ा
थिगत गनका लािग अ त रम आदेश जारी गन माग
गरेकोमा सोबमोिजम अ त रम आदेश जारी भएको
देिखँदनै । उ सूचनाबमोिजम िनधा रत िमितमा
परी ा स प न भई उ रपिु तका जाँ ने ममा रहेको
भ ने देिखन आएको छ । तसथ, रट िनवेदकले जनु
परी ामा सहभागी हने योजनको लािग िनवेदन दता
गरेको हो, सो परी ा पूविनधा रत समयानस
ु ार स प न
भइसके काले अब िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी
भई िनवेदकले उ परी ामा सहभागी हन पाउने
ि थित नरहेको हँदा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम
आदेश जारी गन िम ने अव था नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार, कारणसमेतबाट
िश क सेवा आयोगले िमित २०७५।३।६ मा
िनकालेको िव ापन सूचना र सो िव ापनका लािग
िनवेदकले भरेको दरखा त आवेदन अ वीकृत गरेको
कायसमेत कानूनबमोिजमकै रहेको देिखनक
ु ा साथै
उ सूचनाबमोिजम िमित २०७५ आषाढ २९ र
३० गतेलाई तोिकएको परी ा स प न भइसके काले
िनवेदनमा दाबी िलइएको िवषयव तक
ु ो योजन नै
समा भइसके को हँदा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम
उ ेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु अव था
िव मान नहँदा रट जारी हने अव था रहेन । ततु
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रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः- दीपे थापा मगर / हेमा पा डे
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भा ३१ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७३-CI-०९८७, उ ेषण / परमादेश, राजे र
सहनी िव. िज ला िश ा सिमित रौतहट, गौरसमेत
िव ालय समायोजन गनस ब धी िनणय
हेदा िविभ न िमितमा अनमु ित िलई स चालन भएका
िव ालयह िज ला िश ा कायालयबाट भएको
अनगु मनको ममा आव यक यूनतम भौितक
पूवाधार तथा तोिकएबमोिजम यूनतम िव ाथ
सं यासमेत नपगु भएकाले िश ा ऐन, िनयमावली र
िव ालय समायोजन िनदिशकाबमोिजम िव ालय
समायोजन तथा ब दको लािग िज ला िश ा सिमित
रौतहटको िमित २०७२।३।८ र िमित २०७२।३।२८
को िसफा रस तथा िश ा िवभाग शासक य सधु ार
तथा आ त रक गणु तर शाखाको प बाट िश ा
िनयमावलीको िनयम १८५(क) अनस
ु ार िज ला िश ा
अिधकारीबाट नै िव ालयह ब द तथा समायोजन
गन सिकने देिखँदा पेस भएबमोिजम िव ालय ब द
तथा समायोजनको काय िज ला िश ा अिधकारीबाट
हन िनणयानस
ु ार अनरु ोध छ भनी लेखी आएकोले
िव ालय ब द तथा समायोजनका लािग िनणयाथ
पेस भई ब द तथा समायोजन हने िव ालयह को
नामसमेत उ लेख भएकोमा "पेस भएबमोिजमका
िव ालयह लाई िमित २०७२।४।१ देिख लागु हने
गरी ब द तथा समायोजन गन गरी सदर" भनी िमित
२०७२।४।२९ को िमित जनाई िनणय भएको देिख छ ।
उ िनणयमा िनवेदक पशपु ितनाथ ा.िव. मलाहीलाई
सर वती उ च मा.िव. मलाहीमा समायोजन गरेको
भ ने देिख न ।
िश ा ऐन, िनयम, िनदिशकाले

तोके अनस
ु ारको मापद ड पूरा भएका िव ालयह लाई
वइ छाचारी ढङ् गबाट भेदभावपूण तवरबाट
िव ाथ , अिभभावक, िव ालयलाई यादै मका पन
गरी वाथपूण भावनाबाट िव ालयह लाई समायोजन
ग रनु हँदनै । य तो कायबाट संिवधानमा यव था
भएको िश ास ब धी हक कुि ठत हने अव था
िसजना ह छ । अतः िव ालयह समायोजन गन
पदािधकारीह ले पारदश पमा िववेकपूण ढङ् गबाट
संिवधान, कानूनह ले िदएको दािय व िनवाह गरी
समायोजन िनदिशकामा उि लिखत मापद डह कै
आधारमा गनपन
ु ह छ । ततु िव ालय समायोजन
गदा न साङ् कन नभई िव ालय खल
ु ेको, िनरी ण
ितवेदनको र िव ालयको भौितक अव था, िव ाथ
सं या र समायोजन हन जाने िव ालयको दरु ी
आिद सम त यह को आधार िलई कानूनबमोिजम
समायोजन भएको भ ने खु न आएको देिखने ।
िनवेदकसिहतका रौतहट िज लाका ७३
वटा िव ालयह समायोजन भएको भ ने िलिखत
जवाफ रहेको देिखँदा िनवेदकका हकमा मा लागु हने
गरी उ िनणय भएको भ ने देिखएन । समायोजन
ग रएको यो िव ालयकै अ य तै निजकमा यवि थत
पमा सर वती उ च मा.िव. रहेको भ ने िलिखत
जवाफबाट देिखएको हँदा िनवेदकको निजकमा अक
िव ालय नरहेको वा भौगोिलक िवकटता रही आउन
जान िव ाथ लाई गा ो हने भएको भ ने देिखएको
छै न । िवगतका वषह मा न साङ् कन नगरी िव ालय
खो ने प रपाटी रहेको, कितपय िव ालय झोलामा
सीिमत रहेका, कितपयमा नाम मा को िव ाथ
सं या रहेकोमा फज िव ाथ देखाई पाठ् यपु तक
छा विृ ित िव ाथ इकाइ अनदु ान तलब र गैर
तलब िलने गरेका कारण रा यकोषको रकम दु पयोग
हने गरेको कुरा िलिखत जवाफमा उ लेख भएको
देिख छ । शैि क जगतमा िवकृितज य कायह को
िनय णको लािग य ता अमयािदत, अनैितक र
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अिनयिमत काय रो नका लािग सरकारले राि य
नीित बनाएर िव ालय समायोजनको कायको थालनी
गरेको र यसैको प रणाम व प ी पशपु ितनाथ ा.
िव. मलाहीलाई ी सर वती उ च मा.िव. मलाहीमा
समायोजन गरेको भ ने देिखएको छ । िव ालय
सधु ारका लािग सरकारले राि य पमै नीित बनाएर
कायिविध िनदिशकासमेत बनाई सोहीबमोिजम
समायोजनको काय भएको देिखएको छ । स चािलत
िव ालयह का िव ाथ सं या, िव ालयको
भौितक पूवाधार, िव ालय दरु ीसमेतलाई िवचार
गरी िश ा ऐन, २०२८, िश ा िनयमावली, २०५९,
िव ालय समायोजन कायिविध िनदिशका, २०७०
बमोिजम िव ालयह को थलगत अ ययन गरी
ा त ितवेदनसमेतका आधारमा कानूनबमोिजम
अि तयार रा ने िज ला िश ा सिमितबाट िमित
२०७२।३।८ मा िसफा रस भई राि य िहतलाई
यानमा राखी कानूनबमोिजम अि तयार ा
अिधकारीले कानूनका सबै िविध र ि याह पूरा गरी
िमित २०७२।४।२९ मा िनवेदक ी पशपु ितनाथ ा.
िव. मलाहीलाई सर वती मा.िव. मलाहीमा समायोजन
गन गरेको देिखएको अव थामा रट िनवेदन खारेज गन
गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको आदेश अ यथा
नदेिखने ।
तसथ, अि तयार ा त अिधकारीले
िव ालय समायोजन गन गरी िमित २०७२।४।२९ मा
गरेको िनणय कानूनस मत पमा भए गरेको देिखएको
हँदा सो िनणयसमेतका कामकारबाही बदर ग रपाउँ
भ ने िनवेदकको दाबी मनािसब देिखन नआउने ।
अतः रट खारेज गन गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०७३।३।१५ मा भएको
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदक
पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत : मदन साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७७ साल आषाढ २९ गते रोज २ शभु म् ।

८
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७१-WO-०३९२, उ ेषण
/ परमादेश, पु षो म पोखरेल िव. म अदालत,
काठमाड समेत
िवप ीम ये देवराज भ डारीलाई १ जनु
२०१३ देिख र यथ स तोषकुमार उपा यायलाई
२ जनु २०१३ देिख लागु हने गरी यरु ािसया रेयक
ु ाई
नेपाल, काय सिमितको २० जनु २०१३ को
िनणयअनस
ु ार सेवाबाट हटाइएको भ ने देिख छ । िनज
देवराज भ डारीले सं थाको काममा बाधा पु याएकोले
९ मे २०१३ को िनणयअनस
ु ार प ीकरण सोिधएको
भ ने देिख छ । साथै, ३० मे २०१३ को िनणयअनस
ु ार
यरु ािसया रेयक
ु ाई, नारायणगढ सं कृ ित के मा स वा
ग रएकोमा स वाप नबझ
ु ी स वा भएको थानमा
हािजर हन नगएको भ ने आधारमा िनजलाई सेवाबाट
हटाइएको भ ने िनवेदन बेहोराबाट देिखन आएको छ ।
अका िवप ी स तोषकुमार उपा यायलाई िबना सूचना
२ जनु २०१३ देिख कायालयमा अनपु ि थत हनक
ु ा
साथै सं थाको िव मा अनगल चार सारसमेत
गरेको भ ने आधारमा सेवाबाट हटाएको देिख छ ।
यसरी िनजह लाई सेवाबाट हटाउनभु दा अगािड
िनजह उपर लागेको आरोपको ख डन गरी प ीकरण
पेस गन मौका िदइएको पाइँदैन । िनजह लाई सेवाबाट
हटाउनपु ूव सूचना िदई सनु वु ाइको मौका दान
गरी सेवाबाट हटाउनपु नमा िकन सेवाबाट बखा त
गनपरे
ु को हो सोबारेमा िनजह को भनाइ नै नसनु ी
सनु वु ाइको मौकासमेत निदई सेवाबाट बखा त गरेको
देिखँदा िनवेदक ित ानको उ िनणय थम ि मा
नै ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत रहेको देिखने ।
िवप ीह ने साद पौडेल र िशवकुमारी
गु ङलाई २७ अि ल २०१३ को यरु ािसया रेयक
ु ाई
बोड अफ डइरे टसको बैठकबाट सं थाको कमचारी
कटौती गन भनी भएको िनणयअनु प एक मिहनाको
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थप सिु वधा दान गरी एक मिहनाअगािड सूचना िदई
१ जनु २०१३ देिख सेवाबाट अवकाश िदइएकोमा
सो रकम र अवकाश प बझ
ु ेको तर भरपाई नगरेकाले
सं थाका अ य को रोहबरमा मचु ु का खडा गरी
सं थाकै सूचना पाटीमा टाँस ग रएको भ ने िनवेदन
बेहोराबाटै देिखन आएको छ । िनजह लाई यरु िे सया
रेयक
ु ाईले 1st January 2013 मा िदएको Employee
Contractual Letter हेदा, Terms & Conditions
को बदुँ ा नं. २ मा This contractual agreement is
valid for one year i.e. 2013 January 1st to
2013 December 31st भ ने बेहोरा उ लेख भएको
देिख छ । यसैगरी, बदुँ ा नं. ५ मा The contract
may be terminated in writing by either party
with one month prior written notice to the
other भ ने बेहोरासमेत उ लेख भएको पाइ छ ।
िनवेदक ित ानले िवप ीह लाई १
वषको करार अविध रहने भए पिन एक मिहनाअगािड
पूविलिखत सूचना िदई हटाउन स ने सत रहेको
देिख छ । तर िवप ी िशवकुमारी गु ङ र ने साद
पौडेललाई १ जनु २०१३ देिख अवकाश हने गरी
िदइएको प िनज िवप ीह ले एक मिहनाअगावै
िविधवत् पले भरपाई गरी बझ
ु ेको भ ने
देिखँदैन । िनजह लाई यसरी सेवाबाट हटाएको
स ब धमा िनवेदक सं थाले आफै ँ मचु ु का खडा
गरेको र आ नो कायालयको सूचनापाटीमा टाँसेको
भ ने अ य कुनै माणबाट पिु हन आएको छै न । यस
ि थितमा सो कायलाई उ करारको सतबमोिजमको
िलिखत सूचना िदएको भनी मा न िम ने देिखँदनै ।
तसथ, िनवेदकले िवप ीह लाई उ स झौताको
सतको पालना गरी सेवाबाट अवकाश िदएको भ ने पिु
हन नआउने ।
िनवेदकले म अदालतबाट भएको फै सला
सव च अदालतबाट नेपाल कानून पि का २०६९,
अङ् क १, िन.नं. ८७४८, र नेपाल कानून पि का

२०६९, अङ् क ९, िन.नं. ८८९२ मा कािशत
कानूनी िस ा तह ितकूल रहेको भ ने िनवेदन
िजिकर स ब धमा हेदा, उ िन.नं. ८७४८ मा “…
िनयिु प को सतबमोिजम करार अविध यतीत
भइसके को अव थामा क पनी आफै ँ ले सेवा करारको
अविध थप गरी सेवालाई िनर तरता िदनपु न भनी
मा न नसिकने” भनी ितपादन भएको िस ा त यस
िनवेदनको िवषयव तस
ु गँ िम ने देिखँदनै । यसैगरी
उि लिखत िन.नं. ८८९२ मा िस ा त कायम भएको
मु ामा सो मु ाका प ह का िबचमा भएको करारमा
उि लिखत सत र ततु रट िनवेदनको िवषयव तु
अलग कृितको भएकाले उ िस ा त पिन यसमा
आकिषत हनस ने नदेिखने ।
व ततु :
िनवेदकले
ित ानमा
कायरत िवप ी देवराज भ डारी र स तोषकुमार
उपा यायलाई कायालयमा हािजर गन नआएको भए
िनजह लाई त काल चिलत म ऐन, २०४८ को
प र छे द-८ अ तगत दफा ५१ बमोिजमको खराब
आचरणमा कारबाही गनपनमा
सोबमोिजम गरेको
ु
पाइँदैन । िनजह लाई हािजर गरी काम गन निदएको
कारणले िनजह ले हािजरी गरी काम गन िदएन
भनी म कायालयमा उजरु ी गनपरे
ु को अव था
देिख छ । िवप ीह ने साद पौडेल र िशवकुमारी
गु ङलाई करारबमोिजम कामबाट हटाएको सूचना
एक मिहनाअगािड नै पाएको भ ने तथा एक मिहना
बराबरको तलब भु ानी िदएको भ ने कुनै माण रहेको
देिखँदनै । यसरी िवप ीह लाई करारको अविध बाँक
छँदै अनाव यक कारबाही गरी कायालयमा हािजर हन
निदने तथा एकतफ पले करार सेवाबाट अवकाश
िदने काय गरेको हँदा िनज िवप ीह ले ित ानको
रोजगारीबाट अनिु चत पमा वि चत हन पगु ेको
देिख छ । तसथ, करार अविध बाँक रहेको अव थामा
िमकलाई रीतपूवक सेवाबाट हटाउने काय नगरी
कायालयमा हािजर नगराउने, बदिनयतसाथ अ य

30

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, भदौ - २
स वा गन ज ता काय गरेको देिखन आएको र
िनवेदककै काम कारबाहीबाट िवप ीह ले करारको
बाँक अविध काम गन अवसरबाट अनिु चत पमा
वि चत हनपु रेको ि थित हँदा सो करार अविधस मको
पा र िमक पाउने गरी म अदालतसमेतबाट भएको
फै सला गैरकानूनी देिखन नआएकोले िनवेदकको
मागबमोिजम रट जारी हनस ने अव था िव मान
रहेको नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार, कारणसमेतबाट
म कायालय, बा मती अ चलबाट भएको िनणय
के ही उ टी गरी िवप ी देवराज भ डारी, स तोषकुमार
उपा याय, ने साद पौडेल र िशवकुमारी गु ङलाई
िनवेदकले सेवाबाट हटाएको िमितदेिख करार
अविधस मको तलब भ ा तथा सिु वधा पाउने गरी
म अदालत, काठमाड बाट िमित २०७१।५।५
मा भएको फै सला गैरकानूनी नदेिखई कानूनस मत
देिखन आएकाले िनवेदकको मागबमोिजम सो फै सला
बदरसमेत गन उ ेषण तथा परमादेशसमेतको रट
जारी गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
क यटु र: रािधका घोरासाइनी
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ९ गते रोज २ शभु म् ।
९
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७१-WO-०५९६, उ ेषण /
परमादेश, दोज शेपा िव. म अदालत, अनामनगर,
काठमाड
आफूमािथ कुटिपट भएको भनी ितवेदन
िदने िजवेस पोखरेलले नै के क तो त रकाबाट
आफूमािथ कुटिपट भएको हो भ ने स ब धमा
ितवेदनमा प उ लेख गन सके को पाइँदैन । अ य
च मिदद ितवेदकह म ये किपल खड् कासमेतले
पिन कुटिपट नै भएको हो भनी ितवेदनमा उ लेख गन

र सो बेहोरालाई पिु हने गरी बकप गन सके कोसमेत
देिखँदनै । कुटिपट भएको भ ने स ब धमा वा य
परी ण भई सो जाँचको ितवेदन िमिसल सामेल रहेको
अव था पिन देिखँदनै । तसथ, कुटिपटको भएको भ ने
वारदात नै प खु न नआउनक
ु ा साथै कुटिपट गरेको
मािणत हने व तगु त माण पेस भएको अव थासमेत
नरहेकाले िवप ी ीधर पोखरेलले ित ानका िजवेस
पोखरेललाई कुटिपट गरेको भ ने पिु हन सके को
नदेिखने ।
त काल चिलत म ऐन, २०४८ को दफा
५१ को ख ड (क) अनस
ु ारको खराब आचरण गरेको
हँदा सोही ऐनको दफा ५२(४) बमोिजम िवप ी ीधर
पोखरेललाई सेवाबाट हटाएको भ ने िनवेदकको
िजिकर रहेकाले सो दफा ५१ ख ड (क) को कानूनी
यव था हेदा िन नअनस
ु ार रहेको देिख छ ।
दफा ५१. खराब आचरण: दफा ५० को
योजनको लािग कामदार वा कमचारीको
देहायको आचरणलाई खराब आचरण
मािनने छ:(क) म िववाद वा अ य िवषयलाई िलएर
यव थापक, ब धक वा कमचारीको
िव
कुनै िकिसमको हातहितयार
योग गरी वा नगरी शारी रक चोट
वा आघात पु याएमा वा बाँधेमा वा
थुनछे क गरेमा वा ित ानको े िभ
हलदङ् गा वा तोडफोड वा कुटिपट
गरेमा,
उ कानूनी ावधानअनस
ु ार म िववाद वा
अ य िवषयलाई िलएर कुनै कामदार वा कमचारीले
हातहितयार योग गरी वा नगरी यव थापक, ब धक
वा कमचारीलाई शारी रक चोट वा आघात पु याउने,
बाँ ने, थुनछे क कुटिपट गन, वा ित ानिभ हलदङ् गा
वा तोडफोड गरेमा म ऐन, २०४८ को दफा ५१(क)
अ तगतको खराब आचरण हने ।
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व ततु : िनवेदक
ित ानमा िमित
२०७०।११।२५ (९ माच, २०१४) का िदन बेलक
ु ा
Staff Kitchen मा ीधर पोखरेल र Duty Manager
िजवेस पोखरेलिबच खानाको िवषयमा भनाभन भएको
भ ने सरु ा गाडको Duty Report समेतबाट पिु
हन आएको छ । तर िवप ी ीधर पोखरेलले आ नै
सहकम रहेका Duty Manager िजवेस पोखरेललाई
कुटिपट गरेको भ ने त य पिु हन आएको छै न ।
साथै, िनज ीधर पोखरेलसँग अ यि समेत
िमलेर उ ित ानिभ िनजसमेतले हलदङ् गा गरी
तोडफोड गरेको भ ने कुरा थािपत भएको ि थित पिन
देिखँदैन । िवप ीले हातहितयार योग गरी वा नगरीकनै
यव थापक, ब धक वा अ य कमचारीलाई शारी रक
चोट वा आघात पु याएको भ ने िनवेदन िजिकर नै रहेको
पाइँदनै । यस ि थितमा म ऐन, २०४८ को दफा
५१(क) को खराब आचरण गरेको भनी सोही ऐनको
दफा ५२(४) बमोिजम सेवाबाट हटाउने गरेको िवप ी
ित ानको िनणय कानूनबमोिजमको रहेको नदेिखँदा
सो िनणयलाई बदर गरी िनजले सेवामा पनु बहाली भई
अवकािशत अविधको तलब भ ासमेत पाउने ठहर गरी
म अदालतबाट भएको फै सला कानूनस मत नै रहेको
देिखयो । म अदालतबाट कानूनबमोिजम भएको उ
फै सलाबाट रट िनवेदकको कानूनी एवम् संवैधािनक
हकमा आघात पगु ेको भनी मा न िम ने नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार, कारणसमेतबाट
िवप ी ीधर पोखरेललाई म ऐन, २०४८ को दफा
५१(क) अ तगतको खराब आचरण गरेको कसरु मा
सोही ऐनको दफा ५२(४) बमोिजम ित ानको सेवाबाट
हटाउने गरी एल.एम. सिु भर दश (नेपाल) ा.िल.का
यव थापकबाट भएको िनणय बदर गरी िनजले सेवामा
पनु बहाली भई अवकािशत अविधको तलब भ ासमेत
पाउने ठहर गरी म अदालत, काठमाड बाट िमित
२०७१।९।१६ मा भएको फै सला गैरकानूनी नदेिखई
कानूनस मत देिखएकाले िनवेदकको मागबमोिजम सो

फै सला बदरसमेत गन उ ेषण तथा परमादेशसमेतको
रट जारी गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
क यटु र: रािधका घोरासाइनी
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ९ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.१०
१
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०३१५, उ ेषण,
रामकुमार राईसमेत िव. स माननीय धानम ी,
धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
संवधै ािनक प रषदब् ाट िमित २०७१/६/२
मा भएको िसफा रसअनस
ु ार ग रएको िनयिु मा को, के
क तो कारका यो यता भएका यि ह लाई समावेश
ग रएको रहेछ भनी हेनु आव यक छ । अ य को पदमा
िनयु ी अनपु राज शमा सव च अदालतको धान
यायाधीशको पदबाट सेवा िनवृ हनु भएको, सद य
पदमा िनयिु पाउनु हने ी मोहना अ सारी मिु लम
समदु ायक मिहला रहनु भएको, अ य तीनजना
सद यह म ये ी काश व ती सव च अदालतका
पूव यायाधीश, सद य ी गोिव द शमा पौडेल सि य
कानून यवसायी र ी सिु दप पाठक सि य मानव
अिधकारकम रहेको त यमा कुनै िववाद देिखँदैन ।
यस कार वहाँह फरक-फरक पृ भूिमका यि ह
रहनु भएको त य वयम्मा नै ट छ । िनयिु पाउने
उि लिखत पाँच जना पदािधकारीह म ये कोही
कसैका हकमा पिन “मानव अिधकारको संर ण र
संव न वा समाजसेवाका े मा ि याशील रही िविश
योगदान पु याएका याित ा यि ” नभएको भ ने
िजिकर िनवेदकले िलएको देिखँदैन । वहाँह मानव
अिधकारको संर ण र संव नका लािग िविश योगदान
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पु याएको याित ा यि हनहु छ भ ने त यलाई
सारतः रट िनवेदकले वीकार गरेको देिख छ । िनयु
हनु भएका पदािधकारीह मा नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १३१(६) अनस
ु ारको
यो यता नरहेको स ब धमा अ यथा िजिकर गरेको
र पु ् याई ं हन आएको अव था नदेिखँदा िनयु हनु
भएका पदािधकारीह को यो यताको िवषयमा थप
िववेचना ग ररहनु नपन ।
िनवेदकह ले नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा २१ र ३३ को स दभ पिन
उ लेख गनु भएको देिखयो । उि लिखत धारा २१
मा “आिथक, सामािजक वा शैि क ि ले पिछ
परेका मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेसी
समदु ाय, उ पीिडत वग, ग रब िकसान र मजदरु लाई
समानपु ाितक समावेशी िस ा तको आधारमा रा यको
संरचनामा सहभागी हने हक हने छ” भ ने ावधान
रहेको देिख छ । धारा ३३ मा रा यको दािय वको
पमा “समावेशी” िस ा तलाई आ मसात् गनपन
ु कुरा
उ लेख छ । प रवितत राजनीितक तथा संवैधािनक
स दभमा यो समावेिशतास ब धी अवधारणा अव य
नै मह वपूण छ र यसलाई रा यले गितशील पमा
यवहारमा पा तरण गद लैजानपु न (Progressively
realization गनपन)
ु आव यकता पिन रहेको छ ।
व ततु ः समावेिशताको ता पय हरेक कुरामा येक
जात जाित, वग, िलङ् ग, े आिदका मािनसह का
िबच बराबरी भागब डा गनु पदछ भ ने पिन होइन । यो
िमक पमा अथपूण तवरबाट यवहारमा उतानपन
ु
िवषय हो । समावेिशतास ब धी अवधारणालाई वतमान
नेपालको संिवधानमा अझ ट पमा समावेश
ग रएको छ । समावेिशताको स दभमा पिन यो यता,
मता, गणु , दोष आिद िवषयह सा दिभक ब दछन् ।
यसलाई िनरपे पमा हे रनु मनािसब देिखँदैन । रा य
संरचनािभ समावेिशतालाई अथपूण र उ े यमूलक
तवरबाट मह व िदइनु र योगमा याइनु पदछ ।

उि लिखत स दभमा हेदा िनवेदकले उ लेख गरेको
मानव अिधकार आयोगका पदािधकारीह को िनयिु
संिवधानको भावना र ममअनक
ु ू ल नै भएको देिखने ।
अतः संवैधािनक प रषदब् ाट िमित
२०७१/६/२ मा भएको िसफा रसअनस
ु ार स माननीय
रा पितबाट भएको राि य मानव अिधकार आयोगका
पदािधकारीह को िनयिु
नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १३१(२) अनक
ु ूल
अथात् संिवधानस मत देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
उि लिखत िनयिु बदर गन गरी उ ेषणको आदेश
जारी गन िमलेन । िनयिु संिवधानस मत देिखँदा
अक िसफा रस र िनयिु का लािग परमादेश जारी
गनपदछ
ु भ ने िजिकरअनस
ु ारको आदेश पिन जारी गनु
नपन ।
रा य संरचनामा िविवधता र समावेिशता
कायम ग रनु पदछ भ ने मा यतालाई नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ तथा वतमान नेपालको
संिवधानले समेत आ मसात् गरेको छ । राि य मानव
अिधकार आयोगको गठन िविध यस कुराको अपवाद
हन स दैन । देशका अनेक जात जाित, वग, े ,
िलङ् ग, धम, स दाय, भाषा, सं कृित आिद सबैको
शासन यव थामा अिधकािधक सहभािगता कायम
गरी याय र समानतामा आधा रत समतामूलक
समाजको िनमाण गनतफ िसजनशील यासह
अगािड बढाउनु वा छनीय छ । नेपाल प रहेका
मानव अिधकारस ब धी अ तराि य सि ध स झौता,
घोषणाप ह को मा यमबाट ग रएको ितब ता
काया वयनका लािग तथा संिवधानको मा यमबाट
नेपाली जनताले सिु नि त गरेका हक अिधकारह को
संर ण र उपभोग गन अव था िनमाणका लािग पिन
सामािजक, आिथक, राजनीितक तथा साँ कृितक
हरेक ि ले यायपूण समाजको िनमाण गनतफ
रा यका यासह प रलि त हनु पदछ । यस
स दभमा मानव अिधकार आयोगको गठन-िविध
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समावेिशताको मा यतामा आधा रत, यायपूण
तथा स म र भावकारी तवरबाट भएको छ भ ने
अनभु ूित िदलाउनेतफ पया ि पु याइनु आव यक
देिख छ । तसथ, अब ग रने मानव अिधकार आयोगका
पदािधकारीह को िनयिु का स दभमा उि लिखत
सम प मा समिु चत संवेदनशीलता अपनाउनेतफ
थप यानाकषण हन र समावेिशतास ब धी संवैधािनक
ावधानको उ े यमूलक काया वयन गन िवप ीह का
नाउँमा िनदशना मक आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृतः राजे वा ले
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भा ४ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७१-WO-०२३१,
उ ेषण, अिधव ा िभम राईसमेत िव.
स माननीय धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालय, िसंहदरबारसमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
२
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-WO-१०९२, उ ेषण
/ परमादेश, डा. िन ल िघिमरे िव. धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालय, िसंहदरबारसमेत
यस अदालतको २०७३।०५।०८ को फै सला
(आदेश) काया वयन गनु भनी आदेश जारी होस्
भ ने िनवेदन माग स ब धमा िवचार गदा, नेपालको
संिवधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा “मु ा
मािमलाका रोहमा सव च अदालतले गरेको संिवधान
र कानूको या या वा ितपादन गरेको कानूनी
िस ा त सबैले पालना गनुपन छ” भ ने यव था रहेको
देिख छ । िनवेदक िनरज शाहसमेत िवप ी नेपाल
सरकार, धानम ीको कायालयसमेत भएको रट
न बर ०६९-wo -०३४८ को मु ामा “अबको भनामा
उ िव िव ालयअ तगतका अ ययन सं थान र
या पसह एवं शैि क काय मह मा जुन जुन वग र

समूहबाट नेपाली िव ाथ ह भना ग रने हो सो सबैमा
समानुपाितक समावेिशता कायम गनका लािग कानून
िनमाण र काया वयन गनु” भनी िवप ीह को नाममा
िमित २०७३।५।८ गते िनदशना मक आदेश जारी
भएको देिख छ । सो आदेश जारी भएप ात् राि य
िचिक सा िश ा ऐन, २०७५ िनमाण भएकोसमेत
देिख छ । व ततु ः अदालतबाट भएका िनणय तथा
आदेशह काया वयन हनु नै पदछ । अदालतको आदेश
वा िनणय काया वयन गन िज मेवारी रा यका येक
िनकायमा रहेको ह छ । याियक िनणयको काया वयन
गन कुरामा सहयोगी भूिमका िनवाह गनु नाग रक
कत यिभ पिन पदछ । अदालतबाट भएका िनणय
आदेशको काया वयन गनबाट पि छने, बहानाबाजी
गन, अटेर वा असहयोग गन ज ता कुरा वीकाय
हँदनै न् । यसको ता पय कुनै िववादका स दभमा
अदालतबाट एकपटक कानूनी ि थितको उदघोष
्
भइसके पिछ यसको काया वयनका लािग पनु ः अक
आदेश वा िनणय गनु पदछ भ ने होइन । अि तम भएर
बसेको िनणय वा आदेश वयम् नै काया वयनयो य
ह छ र यसको काया वयन ग रनु पदछ । यस ि ले
हेदा िनवेदकले उ लेख गरेअनस
ु ार यस अदालतबाट
०६९-WO-०३४८ को रट िनवेदनका स दभमा िमित
२०७३।०५।०८ मा भएको आदेशको काया वयनका
लािग अिहले आदेश गनु आव यक नदेिखने ।
राि य िचिक सा िश ा ऐन, २०७५ को
दफा ४० मा िसट आर णस ब धी यव था रहेको
देिख छ । उि लिखत ावधानअनस
ु ार “आयोगले
तोके बमोिजमको िसट आर ण गन”ु पन अव थासमेत
देिख छ । उ ऐनको दफा २(क) र दफा ५ बमोिजम
गिठत िचिक सा िश ा आयोगलाई आर णस ब धी
कत य वा िज मेवारी रहेकोमा सो आयोगलाई
िवप ी बनाई रट िनवेदन गरेको देिखएन । िवप ी नै
नबनाएको िचिक सा िश ा आयोगका नाममा अिहले
आदेश जारी गनु मनािसब देिखएन । आर णस ब धी
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यव था नेपालको स दभमा नवीनतम योगको
िवषय बनेको छ । आर ण यव थापनसँग स बि धत
कितपय ह अझ पिन कानूनी पमा अनु रत
छन् भने कितपय यव थापक य कायह गन बाँक
नै रहेका देिख छन् । आर णको िवतरण णालीलाई
वै ािनक र पारदश बनाउनपु न अव था पिन
देिखएको छ । आर णको कारणबाट यो यता वा
मता (Merit) को कुरामा अनिु चत तवरबाट स झौता
(compromise) गन नपिु गयोस् भ ने प मा पिन
िवचार पु याउनपु न आव यकता छ । समावेिशताको
अवधारणा काया वयनका लािग आर णको ावधान
कानूनमा समािव ग रएको र सामािजक यायस ब धी
यस कारका अवधारणाको काया वयन िमक
पमा (progressively realization) गनपन
ु िवषय
भएको हँदा यसलाई िनरपे पमा हेनु मनािसब पिन
देिखँदैन । तसथ, पिन िनवेदकको मागबमोिजम उ ेषण
तथा परमादेशको आदेश जारी गनपनस
मको अव था
ु
िव मान रहेको नदेिखने ।
राि य िचिक सा िश ा ऐन, २०७५ जारी
भएको स दभमा अब सो ऐनको दफा ४० बमोिजम
िचिक सा िश ा अ ययनका लािग शिहदका प रवार,
बेप ा पा रएका यि का प रवार, घाइते यो ाह को
प रवार,
पीिडत मिहला, दिलत, आिदवासी
जनजाित, खस, आय, मधेसी, था , मिु लम र
िपछिडएको े समेतलाई आयोगले तोके बमोिजमको
िसट आर ण गन ावधानको काया वयन गनु
वा छनीय देिखएको छ । तसथ, सोको काया वयन
ि या भावकारी पमा अगािड बढाउनु भनी
िवप ीह को नाउँमा िनदशना मक आदेशस म जारी
हने ।
इजलास अिधकृतः अि बका साद दहाल
क यटु र: िवजय खड् का
इित संवत् २०७६ साल भा २६ गते रोज ४ शभु म् ।

३
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७३-CR-१५४९, ०९९९,
१०००, कत य यान, नेपाल सरकार िव. मनोज
राईसमेत, मनोज राईसमेत िव. नेपाल सरकार, स तोष
राई िव. नेपाल सरकार
िमिसल अ ययन गदा िमित २०७२।०१।१७
गते कुमार थापाको िबहेमा नाचगान गन ममा भाइ
धनबहादरु गु ङले मनोज राईको खु ामा कुि चएको
िनहँमा िववाद भई मेलिमलापसमेत भइसके पिछ
मनोज राई घरमा गई दाजभु ाइसँग स लाह गरी मान
योजना बनाई सरु शे राई, िकरण राई, स तोष राई र
अ ण राईसमेत भई बाँसको मङ
ु ् ो ज तो िलएर
आई धनबहादरु लाई टाउकोसमेतमा हार गरी बेहोश
बनाएको उपचारको ममा िमित २०७२।१।१८
गते मृ यु भएको भ नेसमेत जाहेरीबाट ततु मु ा
उ थान भएको पाइ छ । मृतक धनबहादरु गु ङको
लासको टाउकोको दािहनेप गाला िपि सएर रगत
िनि कएको, सो चोटभ दा एक इ चमािथ टाउकोको
चोट व रप रको छाला मासिु भ दबेको छा दा िगलो
रहेको, च नीको भागस म सिु नएको, छातीमा नङले
कोता रएको ज तो डाम धका रहेको भ ने घटना थल
लास जाँच कृ ित मचु ु का रहेको तथा मृतकको
म ृ यक
ु ो कारण Traumatic brain injury with
brain haemorrhage भ ने शव परी ण ितवेदनको
बेहोराबाट मृतक धनबहादरु गु ङको मृ यु वाभािवक
पमा भएको नभई कत यबाट भएकोमा िववाद
देिखएन । सो त यलाई ितवादीह ले समेत अ यथा
भ न सके को नदेिखने ।
को, कसको कत यबाट मतृ कको मृ यु भएको
हो भ ने स ब धमा िवचार गदा ितवादीह मनोज
राई, सरु शे राई, स तोष राई, िकरण राई र अ ण
राईसमेतको चोट हारबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने
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पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको सु अिभयोग
दाबीका साथै पनु रावेदन िजिकरसमेत रहेको छ । यी
ितवादीह म ये मनोज राई, सरु शे राई र स तोष
राईलाई मा कसरु दार ठह याई सु िज ला अदालत
र पनु रावेदन अदालतले ज मकै दको सजाय गरेउपर
िनजह को यस अदालतमा पनु रावेदन पन आएको
छ । पनु रावेदक ितवादी स तोष राईको पनु रावेदन
िजिकरका स ब धमा हेदा िनज आफूले हार गरेको
चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको त यमा सािबत रही
उ घटना मान मनसाय नराखी सामा य वादिववादका
ममा भिवत यबाट घटना भएकोले यानस ब धीको
६ नं. बमोिजम मा सजाय हनपु न भ ने पनु रावेदन
िजिकर रहेको छ । के क तो अव थामा भिवत य
यान ठहन भ ने स ब धमा यानस ब धी महलको
५ नं. मा “ यान िलने इिवलाग वा मनसाय नभई
कसैले आफूले गरेको कत यले मािनस मला ज तो
नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा यसै ारा के ही
भई कुनै मािनस मन गएको भिवत य ठहछ” भ ने
यव था भएको पाइने ।
पनु रावेदक ितवादी स तोष राईसमेतको
मतृ कसँग यान िलने इिवलाग वा मनसाय रहेको भ ने
नदेिखए पिन आफूले मतृ कलाई बाँसको भाटाले कसेर
टाउकोलगायत शरीरको िविभ न भागमा हानेको भनी
अिधकार ा त अिधकारीसम बयान गनका
ु साथै
अदालतमा पिन बाँसले टाउकोमा हानेकोमा सािबत
रहेका छन् । टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा
बाँसको भाटाले हार गदा मािनस मन स ने स भावना
हने र मतृ कको मृ यक
ु ो कारण पिन टाउकोको चोटका
कारण भएबाट िनजको चोट हारलाई भिवत य भ न
सिकने अव था नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादीह मकालु भ ने मनोज
राई र सरु शे राईको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार
गदा स तोष राईको अदालतमा भएको बयानबाट नै
िनजको मा हारबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने

पिु भइरहेको अव थामा आफूह लाई सजाय गरेको
निमलेको, सफाइ पाउनपु न भ ने नै मु य पनु रावेदन
िजिकर रहेको छ । िनज पनु रावेदक ितवादीह समेत
वारदात थलमा उपि थत भएकोमा िववाद रहेको
छै न । घटनाको सु वात नै मृतक धनबहादरु ले पनु रावेदक
ितवादी मनोज राईलाई खु ामा कु चनेसमेतको काय
गरेबाट भएको देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादीह
अदालतमा बयान गदा आफूह ले मृतकलाई कुटिपट
नगरेको स तोष राईले मा बाँसले हानेको भने तापिन
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयानबाट
मनोज राईसमेतले बाँसको लौराले हानेर ढुनमिु नँदै
गरेको समयमा सरु शे राईले लातमु काले हानेको भ ने
देिख छ । ितवादीम येका स तोष राइले अदालतमा
बयान गदा अ ले होइन मैले मा हार गरेको भने
तापिन मौकामा अनस
ु धानमा बयान गदा आफूले र
मनोज राईले बाँसले एक एक पटक टाउकोमा िहकाई
मृतक ढुनमिु नँदै गदा अका ितवादी सरु शे राइसमेत
आइ ला ी मु काले हानेका भनी बयान गरेको
देिख छ । साथै मौकामा कागज गरी अदालतमा बकप
गन य दश सवु ास मगर, हेिवसन भ ने च बहादरु
गु ङसमेतको बकप लगायतका माणह बाट
कुमारबहादरु थापाको घरमा िववाह तथा तब धको
भोजको ममा मृतक तथा ितवादीह समेत नाच गान
गद रहेको ममा मतृ क धनबहादरु गु ङले ितवादी
मनोज राईको खु ा कु चने, कुइनाले ठे ने तथा िछक
लगाउनेसमेतका िवषयलाई िलई ितवादीह र मृतक
धनबहादरु गु ङिबच झगडा भएको देिख छ । सोही
झगडाको ममा मतृ कले ितवादीम येका मनोज
राईलाई िहकाई उिछट् याएपिछ ितवादी मनोज राई
रसाइ बाँसको लाठी िलई आएको र अका ितवादी
स तोष राईसमेतले बाँसको लौरो िलई आइ मतृ कको
टाउकोमा हार गरेको देिखएको छ । उि लिखत
ितवादीह को बयान तथा बिु झएका यि ह को
कागज र बकप समेतबाट मतृ कको शरीर र टाउकोमा
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िविभ न चोट लागेको भ ने लास जाँच मचु ु का र शव
परी ण ितवेदन समिथत भएबाट सो पनु रावेदक
ितवादीह को समेत संल नता पिु भएको देिखने ।
सजाय पाएका ितवादीह लाई अिभयोग
दाबीबमोिजम नै सजाय हनपु न कम सजाय गरेको र
ितवादीम येका अ ण राई र िकरण राईलाई सफाइ
िदएकोसमेत िमलेको छै न भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार
गदा ितवादीह स तोष राई, मनोज राई र सरु शे
राईको चोट िपरबाट मतृ कको मृ यु भएको ठहर भए
तापिन िनजह को उ कसरु यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजमको नभई १४ नं. बमोिजम हने भनी
फै सला भएको पाइ छ । सो ठहर िमलेको छ, छै न भ ने
स ब धमा हेदा, पनु रावेदक ितवादीह ले हार गरेको
लाठा मु कासमेतको कारण सोही चोटको िपरबाट
मतृ क धनबहादरु गु ङको मृ यु भएको त य थािपत
भए पिन यी ितवादीह को मृतकलाई मानपनस
मको
ु
कुनै पूव रसइवी वा पूवयोजना रहेको कुरा जाहेरवाला,
ितवादीह को बयान र सा ीह को बकप समेतबाट
खु न आएको पाइँदैन । ितवादीह ले मृतकलाई
मानस मको पूव रसइवी र पवू तयारी गरेको िमिसलबाट
देिखएन । कुनै पिन अपराधको आपरािधक काय
मािणत हनको लािग आपरािधक मनसाय (Mens
rea) भई आपरािधक काय (Actus reus) भएको
हनपु न, साथै सो कायको प रणामको पूवजानकारी
(Foresightness of consequence) र प रणाम
घटाउने इ छा (Desire of consequence)
समेतका ४ त वह कत य यान मु ामा हनपु न
ह छ । ितवादीह ारा ग रएको सो आपरािधक
कायमा ती चार त वह रहेको कुरा वादी प ले
नै मािणत गनपन
ु बा या मक अव थामा ततु
वारदातको ज रया मृतक तथा ितवादीह समेत
नाचगान गद गरेको, मतृ क धनबहादरु ग ङले ितवादी
मनोज राईको खु ा कु चने, कुइनाले ठे ने तथा िछक

लगाउनेसमेतका िवषयलाई िलई ितवादीह र मतृ क
धनबहादरु गु ङिबच झगडा भएको भ ने त यमा
िववाद रहेको छै न । सोही झगडाको ममा मतृ कले
ितवादीम येका मनोज राईलाई िहकाई उिछट् याएपिछ
ितवादी मनोज राई रसाइ बाँसको लाठी िलई आएको
र अका ितवादी स तोष राईसमेतले बाँसको लौरोले
मतृ कको टाउकोमा हार गरेको भ ने देिखएको छ ।
िनजह को पूव रसइवी िलई आपरािधक मनसाय
राखी पूवयोजना र प रणामको पूवजानकारी र प रणाम
घटाउने इ छा रहेको देिखँदनै । वादी प बाट मतृ कलाई
मान आपरािधक मनसाय (Mens rea) र आपरािधक
काय (Actus reus ) रहेको र सोको माण ततु गन
सके को देिखँदैन । ततु घटनाको कृित हेदा वारदात
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. अनु पको
मनसाय े रत ह याको वारदात नभई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १४ नं.को आवेश े रत
ह याको अव था देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४
नं.मा " यान मानाको मनसाय रहेनछ, यान
िलनपु नस मको इबी पिन रहेनछ, लुक चोरीकन
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै
कुरामा रस था न नसक जोिखमी हितयारले
हानेको वा िवष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा,
ढुङ्गा, लात, मु का इ यािद हा दा सोही चोट
िपरले ऐनका यादिभ यान मरेमा दश वष कै द
गनपछ
ु ।" भ ने कानूनी यव थाबमोिजम आवेश
े रत ह यामा पीिडतको कुनै कायबाट ितवादी
उ ेिजत भई आवेशमा आई आ मिनय ण गमु ाई
पीिडतको कायको िति याको पमा त कालीन
अव थामा नै पीिडतउपर हमला गरेको र सोही
कारणबाट पीिडतको मृ यु भएको हनपु न, आरोिपत
यि ले मृतकउपर साधारण लाठी, ढुङ्गा हार गदा
वा लात मु का वा य तै कारको गैरजोिखमी साधनले
हार गदा यसको हारको चोटबाट त कालै वा ऐनका
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यादिभ यान मन गएको ि थित हनपु न, आ नो
कायबाट हने प रणामको यालै नगरी पीिडतउपर
आ मण गदा यो आ मणको कारणबाट पीिडतको
मृ यु भएको हनपु न, ितवादीलाई उ ेिजत पान
काम पीिडत अथात् मृतकबाटै हनपु न र यो उ ेजना
योजनाब वा पिहलेदेिख नै िव मान रहेको नभई
त काल नै मतृ कको यवहारका कारणले ज मेको
हनपु छ । सोहीअनु प ततु वारदातमा पिन मृतक
धनबहादरु गु ङले ितवादी मनोज राईको खु ा
कु चने, कुइनाले ठे ने तथा िछक लगाउनेसमेतका
िवषयलाई िलई ितवादीह र मृतक मनोजिबच
भएको झगडाको ममा मतृ कले ितवादीम येका
मनोज राईलाई िहकाई उिछट् याएपिछ ितवादी
मनोज राई रसाइ बाँसको लाठी िलई आएको र अका
ितवादीह स तोष राइ र सरु शे राईसमेतले बाँसको
लाठाले मतृ कको टाउकोमा हार गरेको भ ने देिखन
आएबाट ितवादीह रस था न नसक उ ेिजत
भई आवेशमा आई आ मिनय ण गमु ाई िति याको
पमा त काल पीिडतउपर हार गरेको अव था
देिखने ।
यस स ब धमा यस अदालतबाट पनु रावेदक
िजतबहादरु बढु ाथोक िव वादी नेपाल सरकार
भएको कत य यान मु ामा (िन.नं. ८१६७)
“आफूले गरेको कायले मािनसको मृ युको प रणाम
िन याउँदैन भ नेतफ कता सचेत भई सो कायतफ
लि त रहेको अव थामा दुभा यवश मािनसको
मृ यु भएमा यो भिवत य हने कानूनी मनसाय
देिखँदा भिवत य ह यालाई सांयोिगक घटनाको
पमा िलइ छ । संयोगवश मािनसको मृ यु हने
हनाले य तो ह यालाई मनसाय े रत ह याको
पमा हे रँदैन र मनसाय त वको अभावको कारण
य तो वारदातलाई आपरािधक गा भीय घटाउने
प रि थितको पमा िलइ छ । मनसाय त वको
अभावका साथै भिवत यको घटनामा आवेशपूण

प रि थितलाई पिन विजत ग र छ । आवेशपूण
ि थितमा पीिडत (मतृ क) उपर कता आ ामक
अव थामा रह छ, जुन भिवत यमा नहने” र
पनु रावेदक िनमते बा शेपा र वादी नेपाल सरकार
भएको कत य यान मु ामा (िन.नं.१०१३९)
“ यानस ब धी मु ाह मा आवेशको अव थालाई
अपराधको गा भीय घटाउने प रि थितको पमा
िलइने हदँ ा य तो ह यालाई मनसाय े रत ह याको
वगमा राखेर हे रएको पाइँदैन । य तो ह यामा
ितवादीमा पीिडतउपर आ मण गन उ ज
े ना
भने त काल जागृत भएको ह छ । आवेशको
उ ज
े नामा ग रने कायमा कताले यसबाट उ प न
हने प रणामको याल नगन र यस स ब धमा कुनै
सोच िवचारसमेत नगन हदँ ा आवेशको अव थालाई
त कालीन भावावेश र उ ज
े नाको पमा िलनपु न
ह छ । य तो आवेश वा य तो उ ज
े ना मतृ कको
ि याकलापबाट वा िनजसँग अ यो याि त
ि याकलापबाट
ितवादीको मानिसकतामा
त काल िसिजत गराउने” भ ने फै सला भएको
पाइने ।
यी उि लिखत याियक िस ा तका
आधारमा पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारले सबै
ितवादीह लाई एकै चोटी उसै समयमा रस उठी
था न नसक वारदात थलमा भेिटएको भाटा, लाठा,
मडु ् क ले हानेको, मतृ कको शरीर र टाउकोसमेतमा
धेरै चोटपटकह देिखएको, मृ यक
ु ो कारण टाउकोमा
लागेको चोटबाट ेन हेमरेज भई भएको शव परी ण
ितवेदनबाट देिखँदादेिखँदै यानस ब धीको १४
नं. बमोिजम ितवादीह मनोज राइ, स तोष राइ र
सरु शे राईको सजाय हने र अ य ितवादीह िकरण
राई र अ ण राइले मतृ कलाई कुनै लाठा ढुङ्गा
मु कासमेतले हार गरेको भ ने माणबाट पिु हन
नआएको हँदा िनजह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने गरी गरेको फै सला बदर गरी सु अिभयोग
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दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदनसँग सहमत हन
सिकएन । य तै पनु रावेदक ितवादीह मनोज राइ र
सरु शे राईले स तोष राई र धनबहादरु गु ङ एकापसमा
लडेको देखेपिछ िनजह लाई छुट्याउन गएको मा
हँदा हामीह मनोज राइ र सरु शे राईले सफाइ पाउँ
भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग र पनु रावेदक ितवादी
स तोष राईले मृतक धनबहादरु गु ङले नै हानेको
बाँस खोसी भल
ु वश टाउकोमा हा दा िनजलाई चोट
लागेकोले भिवत य परी यान गएको हँदा भिवत य
यानमा सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
समेत सहमत हन नसिकने ।
ततु अपराधको कृित, प रवेश,
प रि थितसमेतमा आवेश े रत भएको नै देिखँदा सु
इलाम िज ला अदालतले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
१४ नं.बमोिजम ितवादीह मनोज राइ, स तोष राइ,
सरु शे राईलाइ १० वष कै द गन ठहर गरेको फै सला
सदर गन पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला िमलेकै
देिखने ।
अ य ितवादीह िकरण राइ र अ ण
राइको हकमा िवचार गदा िनजह आरोिपत कसरु मा
अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा समेत इ कार
रहेका, ितवादीह मनोज राइ, स तोष राइ र सरु शे
राईले अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा बयान
गदासमेत िनजह को सो कुटिपटमा संल नता नरहेको
भनी बयान गरेका, वारदात थलमा उपि थत रहेका
य दश सवु ाष मगरले अदालतमा बकप गदा
सबैजनाले कुटिपट गरे भनी गो ारा ढङ् गले कुटिपट
गरेको भनी बेहोरा लेखाए पिन ितवादीह िकरण
राइ र अ ण राइले के कसरी कुटिपट गरेको भनी
उ लेख गन नसके को र अका य दश हेिवसन
भ ने च बहादरु गु ङले ५ जना ितवादीह आई
मतृ क र मसमेतलाई कुटी म बेहोस भएँ, होसमा
आउँदा धनबहादरु गु ङ लिडरहेका भनी मतृ कलाई
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यी ितवादीले यो यसरी कुटिपट गरेको भनी प
छुट्याई बकप गन सके को देिखएन । िमिसल संल न
माणह बाट सो वारदातमा यी ितवादीह िकरण
राइ र अ ण राइले मतृ कलाई कुनै लाठा, ढुङ्गा,
मु कासमेतले हार गरेको भ ने पिु हन नआएको
हँदा िनजह ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर
गरेको सु इलाम िज ला अदालतको फै सला सदर गन
पनु रावेदन अदालत इलामको फै सला िमलेकै देिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट सो
वारदातमा संल न ितवादीह म येका मनोज
राइ, स तोष राइ, सरु शे राई र मृतक धनबहादरु
गु ङसमेतले हात हालाहाल गदा त काल रसमा
आई रस था न नसक ितवादीह ले सोही थानमा
भेिटएको बाँसको लाठा, ला ा र मु कासमेतले
मतृ क धनबहादरु गु ङलाई हार गरेको देिखएको र
सोही चोट िपरको कारण मतृ क धनबहादरु गु ङको
उपचारको ममा मृ यु भएको भ ने अव था हँदा
यी ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १४ नं. बमोिजम कसरु गरेको हँदा िनज
ितवादीह मनोज राइ, स तोष राइ, सरु शे राईलाई
ऐ. यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम जनही
१० वष कै द हने तथा अ य ितवादीह िकरण राई
र अ ण राइले मृतक धनबहादरु गु ङलाई बाँसको
लाठा, ला ा र मु कासमेतले हार गरेको भ ने
माणबाट पिु हन नआएकोले िनजह ले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याएको सु इलाम िज ला
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
इलामको िमित २०७३/५/२९ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : मोहन साद बे वासे
इित संवत् २०७७ साल असार ९ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७०-WO-०७७६, उ ेषण,
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डा.िस ाथकुमार ठाकुरसमेत िव. लोक सेवा आयोग
के ीय कायालय, काठमाड समेत
ततु िनवेदनको िवषयव तक
ु ा स दभमा
हेदा लोक सेवा आयोगबाट कािशत िमित
२०७०।६।२३ को सूचना नं. १७१ मा पद क स टे ट
आयवु द िव , समूह आयवु द, उपसमूह जनरल आयवु द
नव तह पदको लािग नेपाल वा य सेवा िनयमावली,
२०५५ को अनस
ु ूची ७ बमोिजमको यो यता तोिकएको
पाइयो । सो िनयमावलीको अनस
ु ूची-७ को म सं या
१८(क) मा नव तहका लािग आव यक यूनतम शैि क
यो यतामा मा यता ा िश ण सं थाबाट नातको र
उपािध ा गरेको भ ने उ लेख गरेको पाइ छ । नेपाल
वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ७४ को
उपिनयम ६ मा सेवाको सात तह वा सोभ दा मािथको
तहको कुनै पदमा बढुवा हनको लािग चािहने यूनतम
शैि क यो यता अिधकृत सात तह र आठ तहको
पदमा सेवा वेशको लािग िनधा रत यूनतम शैि क
यो यता नै य तो पदमा बढुवाको लािग यूनतम
शैि क यो यता मािनने यव था भई िनयमावलीको
िनयम र अनस
ु ूची आपसमा बाझी असङ् गित उ प न
भएको भ ने देिखने ।
यसरी वा य सेवा िनयमावली, २०५५
को िनयम र यसको अनस
ु ूची बािझएको अव थामा
के , कुन यव था लागु हने हो भ ने स ब धमा िवचार
गदा हाल बढुवाका लािग आव यक शैि क यो यताको
िववाद िसजना भएको छ । सो स ब धमा ऐन तथा
िनयममा भएको कानूनी यव था अ ययन गदा
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७(२)
मा " वा य सेवाका समूह तथा उपसमूहह मा
रहने िविभ न तहका पदह को लािग चािहने यूनतम
यो यता तोिकएबमोिजम हने छ" भ ने यव था रहेको
छ । सो तो ने ममा नेपाल वा य सेवा िनयमावली,
२०५५ को िनयम १५(१) मा "ऐनको दफा ७(२) तथा
िनयम ८ बमोिजम सेवाको अनस
ु ूची ३ मा उि लिखत

समूह तथा उपसमूहको खु ला ितयोिगता ारा
पूित ग रने पदको लािग आव यक यूनतम यो यता
अनस
ु ूची-६ मा तथा बढुवा ारा पूित ग रने पदको
लािग आव यक यूनतम यो यता अनस
ु ूची-७ मा
उ लेख भएबमोिजम हने छ" भ ने यव था ग रएको
पाइ छ । िनवेदनमा उि लिखत पदका लािग उ
अनस
ु ूची-७ को मसं या १८(क) मा "मा यता
ा िश ण सं थाबाट आयवु द िचिक सा
िवषयमा नातको र उपािध ा " भनी तोिकएको
पाइ छ । साथै वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा
२६ (िमित २०७०।१२।१२ को चौथो संशोधनले
िमित २०६९।१२।२९ को अ यादेशबाट भएको
संशोधनलाई िनर तरता िदएको) मा बढुवाको
लािग यूनतम यो यता र सेवा अविधको यव था
िन नबमोिजम ग रएको पाइ छ :
(१) कमचारीको बढुवाको लािग उ मेदवार हन
तोिकएबमोिजमको शैि क यो यता ा गरेको
र बढुवा हने तहभ दा एक तहमिु नको पदमा रही
क तीमा तीन वष सेवा अविध पूरा गरेको हनपु न
छ।
तर,
(क) संवत् २०५४ साल जे १४ गतेपिछ तह
िमलान हँदा व र पाँच तह कायम ग रएको वा
पाँच तहमा दश वष सेवा गरेको कमचारीको
पाँच तहका लािग िनधा रत शैि क यो यता
नभए पिन बढुवाको लािग उ मेदवार हन
स ने छ ।
(ख) संवत् २०६९ साल चै २९ पिछ बढुवाको
लािग उ मेदवार हन क तीमा एक वष अित
दगु म वा क तीमा दईु वष दगु म े मा काम
गरेको हनपु न छ ।
(ग) लोक सेवा आयोग ारा िनधा रत ि या
पूरा गरी सात तहमा िनयिु भई संवत्
२०६९ चै २९ अिघ आठ तहमा तरविृ
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भएको कमचारीले सो तहभ दा क तीमा
एक तहमिु नको तहमा क तीमा दईु वष दगु म
े मा काम गरेको भए िनजले दगु म े मा
काम गरेको मानी नव तहको बढुवाको लािग
उ मेदवार हन स ने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए
तापिन देहायको कुनै अव थामा कमचारीह
बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन स ने छन्
(क) पद वा दरब दी नभएको कारण अित दगु म वा
दगु म े मा सेवा गन नपाएकोमा,
(ख) बढुवा हने पदभ दा एक तहमिु नको पदमा
क तीमा आठ वष सेवा अविध पूरा गरेको
भएमा,
(ग) सेवाका कुनै तहको पदमा क तीमा दईु वष
काठमाड उप यका बािहरका िज लामा सेवा
गरेका र बढुवा हने पदभ दा एक तहमिु नको
पदमा पाँच वष सेवा गरेको भएमा"
नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम
७४(६) मा सेवाको सात तह वा सोभ दा मािथको
तहको कुनै पदमा बढुवा हनका लािग चािहने यूनतम
शैि क यो यता अिधकृत सात र आठ तहको पदमा
सेवा वेशको लािग िनधा रत यूनतम शैि क यो यता
नै य तो पदमा बढुवाको लािग यूनतम शैि क
यो यता मािनने यव था रहेको छ । जनु िनयमावलीको
ते ो संशोधन (२०६९।१।१८) पिछ आएको
देिख छ । यसरी बढुवाको लािग आव यक यूनतम
शैि क यो यता तो ने ममा नव तहको लािग
वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम १५
ले अनस
ु ूची ७ लाई सङ् के त गरी नातको र उ ीण
गरेको हनपु न यव था गरेको देिखयो भने सोही
िनयमावलीको िनयम ७४(६) ले अिधकृत सात र
आठ तहमा सेवा वेशका लािग चािहने यूनतम
शैि क यो यता नै मािनने यव था भएबाट उ
िनयम ७४(६) र अनस
ु ूची ७ को मसं या १८ एक

आपसमा बािझएको देिखयो । िनयमावलीको अनस
ु ू ची
र िनयममा फरक-फरक यव था भएको अव थामा
कुन यव था आकिषत हने भ ने स ब धमा हेदा
िनयमावलीको मूल अङ् ग भनेको िनयमको यव था
नै हो । अनस
ु ूची िनयमको काया वयनका लािग सहज
बनाउने उ े यले िनमाण ग रएको सहयोगी अङ् ग मा
हो । ततु िववादसँग स बि धत अनस
ु ूची ७ िनयम
१५ सँग स बि धत भई सो िनयमको ल य प रपूितको
लािग िनमाण भएको भए तापिन सोही िनयमावलीको
िनयम ७४(६) मा अक यव था रहेबाट सो िनयमको
यव थालाई अनस
ु ूचीको यव थाले ओझेल पान
स ने हँदैन । अनस
ु ूचीले तोके बमोिजमको यूनतम
शैि क यो यता नै आव यक ह छ भनी या या गन
हो भने िनयम ७४(६) को यव था िनरथक हन
जा छ । साथै कुनै पिन कानूनको या या गदा
उदारतापूवक गनपछ
ु । सात र आठ तहको पदमा
सेवा वेशको लािग िनधा रत यूनतम शैि क यो यता
नै सात तह वा सोभ दा मािथको कुनै पदमा बढुवाको
लािग यूनतम शैि क यो यता मािनने यव था मूल
िनयममा भएपिछ अनस
ु ूची ७ बमोिजमको नातको र
तहको शैि क यो यता नै आव यक ह छ भनी कठोर
या या गनु कानूनसङ् गत र उपयु पिन नहने ।
अब सेवा अविध नपगु ेको र दगु ममा काम
नगरेका डा. यामबाबु यादवलाई बढुवा गन िनणय गरेको
भ ने िनवेदन िजिकरका स ब धमा हेदा डा. यामबाबु
यादवको सेवा अविध ८ वषभ दा बढी भइसके को भ ने
िलिखत जवाफह बाट देिखएको छ । नेपाल वा य
सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) मा उपदफा (१) मा
जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन भ दै ख ड (ख)
मा बढुवा हने पदभ दा एक तहमिु नको पदमा क तीमा
आठ वष सेवा अविध पूरा गरेको भएमा बढुवाको लािग
स भा य उ मेदवार हन स ने प यव था भएबाट
यस स ब धमा बढी िववेचना ग ररहन आव यकता नै
रहेन ।
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उपयु िववेचना ग रएबमोिजम नेपाल
वा य सेवा िनयमावली, २०५५ िनयम ७४(६) को
यव था नै अनस
ु ूची ७ को यव थाउपर भावी हने
र नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२)
(ख) ले आठ वष सेवा अविध पूरा गरेको कमचारी
बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हन स ने यव था
भएकोसमेतबाट िवप डा. यामबाबु यादवलाई
बढुवामा समावेश गरी नितजा काशन गरेको काय
कानूनको रीत पगु ेको नै देिखयो । य तै िववाद समावेश
भएको रट िनवेदक डा. शोभाराम सवु ेदी िव लोक
सेवा आयोग, के ीय कायालयसमेत भएको रट नं.
०७२-WO-११६८ को िनवेदनमा यस अदालतको
संयु इजलासबाट िमित २०७४।९।३ मा फै सला
हँदा " तुत मु ामा यी िनवेदक डा. शोभाराम
सुवदीले िनयमावलीको अनुसूची ७ .सं. १८(क)
मा उि लिखत स बि धत िवषयको नातको र
तहको उपािध ा गरेको अव था छै न । तर ऐनको
दफा २६(२) को ख ड (ख) र (ग) को दुवै अव था
पूरा गरेको दिख छ । उ कानूनी यव थाअनुसार
उि लिखत कुनै एक अव था पूरा भएमा बढुवाको
लािग स भा य उ मेदवार हन पाउनेमा िनजले दुवै
अव था पूरा गरेको देिखएकाले िनजलाई िववािदत
िव ापन नं. १७५।०७२-०७३ को सूचनामा कािशत
बढुवाको पदमा स भा य उ मेदवार हनबाट वि चत गनु
उि लिखत िवशेष कानूनी यव थािवपरीत हन जाने
देिखन आयो ।......नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३
को दफा २६(२) र नेपाल वा य सेवा िनयमावली,
२०५५ को िनयम ७४(६) ले गरेको िवशेष यव था
सो ऐन तथा िनयमावलीमा ग रएका बढुवास ब धी
अ य सामा य यव थाउपर भावी हने" भ ने या या
भएको पाइने ।
हाल रट िनवेदक डा. िस ाथकुमार
ठाकुर र डा. सवरी साहको िमित २०७३।३।२० को
िनणयअनस
ु ार बढुवा भएको भ ने िमिसल संल न

िमित २०७३।३।२० को प बाट देिखएको छ । यसरी
िनवेदकह ले बढुवा पाउँ भनी िनवेदन िदएको तहमा
बढुवा भइसके को अव थासमेत देिखँदा रट िनवेदनको
औिच यसमेत समा भइसके को देिखने ।
तसथ वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को
िनयम ७४(६) बमोिजम समेत िवप ी डा. यामबाबु
यादवको यो यता पगु ेको देिखएबाट लोक सेवा आयोगले
िमित २०७१।१।२५ मा गरेको िनणय कानूनबमोिजम
नै देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी गनपन
ु
अव था देिखन आएन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत :
साद अयाल
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७२-CI-०७४५, उ ेषण / परमादेश,
सिशन जोशी िव. मालपोत कायालय, चाबिहलसमेत
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(क) मा
नापी न सामा संशोधन गनपरे
ु मा मालपोत कायालयले
स बि धत मेि टने स नापी शाखामा लेखी पठाउनपु न
र यसरी लेखी आएपिछ मेि टने स नापी शाखाले पिन
नापी न सामा आव यक संशोधन गनपन
ु यव था
रहेको छ । तर ततु मु ामा रहेको िववािदत िवषय
उ दफाबमोिजमको न सा संशोधनको मा िवषय
नभएर एकाको नाममा दता े ता रहेको ज गालाई
अकाको नाममा दता ग रएको देिख छ । िनवेदक बक
अफ एिसयाले आ नो दता े तामा रहेको ज गा
िदन इ कार गरेको बेहोरा मालपोत कायालयको
२०७०/९/२८ को िनणयमा नै उ लेख भएको
देिखएबाट ज गाको हक वािम व कसको हने भ ने
तेरो मेरोको
खडा भएको देिख छ । य तोमा
यस अदालतबाट ने.का.प.२०५३, िन.नं. ६१४१,
पृ ११२ मा "मालपोत ऐन, २०३४ ले ज गा दता
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गनस म अिधकार मालपोत कायालयलाई दान
गरेको भए तापिन हक बेहकको
उपि थत भई
सबदु माण बझ
ु ी ठहर गनपन
ु अव था परेमा सोको
िनणय गन अिधकार मालपोत कायालयलाई भएको
देिखन आउँदैन ।" भनी भएको या या सा दिभक हने
देिख छ । मालपोत कायालय र पनु रावेदन अदालतले
गरेको िनणय उि लिखत ने.का.प. २०४९, िन.
नं. ४६१७, पृ ८३९ को या या ततु मु ाको
िवषयव तस
ु गँ मेल खाने नदेिखँदा ततु मु ामा
आकिषत नहने ।
एकाको नाममा दता भइसके को ज गाको
िक ा, े फल वा न सा े ता घटाई िनणय गनपन
ु
अव था आइपरेमा मालपोत कायालयले कसरी िनणय
गन भ ने स ब धमा ज गा शासन िनदिशका, २०५८
को िनदशन ४०४(ग), "सािबक दताको िक ा घस
ु ाई
नापी गराउनेम ये कसैको दता बाँक भएकोमा दता बाँक
जितबाट घस
ु ेको े फल छुट्याई सािबक दतावालाको
नाममा दता ग रिदने तर दता भइसके को हकमा
अदालतबाट सनु ाइिदने" भ ने यव था रहेको देिखँदा
सोबमोिजम नगरी मालपोत कायालय वयंले िनवेदक
बकको नाममा दता रहेका ज गाको िक ा े फल तथा
न सा े ता घटाई गरेको िनणय कानूनस मतको
देिखएन । यसरी कसैको दता कायम भइसके को िक ा
ज गालाई नापी कायालयको ािविधक कमचारीको
िु टवश गु न गएछ भ ने बहाना बनाई मालपोत
कायालयले ज गाको े फल, े ता एकतफ पमा
घटाउने संशोधन गन िम ने कानूनी यव था नरहेको,
िनणय गदा ाकृितक यायको िस ा तको पालना गरी
अदालतले हक बेहकमा बो नपु न कानूनी यव था
रहेकोतफ के ही नबोली ग रएको मालपोत कायालय,
चाबिहलका मख
ु मालपोत अिधकृत ी शंकर साद
भेटवालबाट भएको िमित २०७०/९/२८ को िनणय
र सोलाई सदर गरी पनु रावेदन अदालतको िमित
२०७१/११/२७ को िनणयसँग सहमत हन नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट पनु रावेदन
अदालत पाटनको २०७१/११/२७ को फै सला उ टी
भई िववािदत िक.नं. ३१ र १४५ को ज गाको े ता
स याउने गरी भएको मालपोत कायालय चाबिहलको
िमित २०७०/९/२८ को िनणय उ ेषणको आदेशबाट
बदर हने ठहछ । साथै अब यसमा ज गाउपर हक बेहक,
तेरो मेरोस ब धी
उपि थत भएको देिखएकाले
अदालतबाट हक बेहक कायम गरी याउनु भनी
स बि धत प ह लाई सनु ाइिदनु भनी मालपोत
कायालय, चाबिहलमा लेखी पठाइिदने ।
इजलास अिधकृ त:- सृजना गौतम
इित संवत् २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शभु म् ।
६
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७२-CI-१३०९, दूिषत दता बदर
यथाि थितमा कायमसमेत, िदलबहादुर पुरीसमेत िव.
ह तबहादुर पुरीसमेत
पनु रावेदक ितवादीह ले आ ना नाउँमा
दता रहेका ज गाको ज गाधनी पज
ु ा पाउन िनवेदन पेस
गरेको िनवेदनमा मालपोत कायालयसमेत ित भएको
बेहोरा उ लेख गरेको देिखयो । िमित २०६१।८।१ मा
मालपोत कायालयले “िदलबहादरु परु ीसमेतका नाउँमा
रहेको संल न पज
ु ामा उि लिखत ज गाह ” भ ने
वा यांश उ लेख गरी िनजसमेतका नाममा पज
ु ा दान
गन गरी िनणय भएको देिखयो । िववािदत ज गामा
आ नो हक पु ने ज गाको ोत माणको पमा ५०
साल जाँचको ते रजको “िशवलाल पुरी सनदबमोिजम
लगत क ा हदँ ा च लाल परु ीको” दता कागज भनी
पनु रावेदक ितवादीले ितउ रसाथ पेस गरेको
पाइयो । हाल सालै नापीमा ितवादी पनु रावेदकह को
नाउँमा नापी दता भई ा भएका ज गाधनी माण
पज
ु ासमेत हराएकोले दता े ता कायम गरी पाउन
िनवेदन परेको मालपोत कायालयको िमिसल
फायलबाट देिखएकोमा हाल नापीमा ितवादी
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पनु रावेदकह को नाउँमा नापी दता भई े ता कायम
गरी माण पज
ु ा भइसके को भ ने कुरा मािणत हने
कुनै पिन कागज ितवादीह बाट पेस गन सके को र
मालपोत कायालयले पिन आफूले गरेको िनणयलाई
समथन गन माणह फायलमा समावेश गराउन
सके को देिखएन । पनु रावेदक ितवादीह ले
ितउ रप का साथ पेस गरेको ५० साल जाँचको
िशवलाल परु ीको सनदबमोिजम नाउँ क ा भई
च लाल परु ीको नाउँको िबता ज गा िनजह को
िजिकरअनस
ु ारकै िववािदत डाँडाबारी भ ने ज गा
नै हो भ ने मािणत भएको पिन देिखँदैन । िववािदत
ज गा सावजिनक मठ मि दर िचहान गठु ीका ज गा हन्,
मालपोत कायालयको े ता जलेको फाइदा उठाई
िदलबहादरु परु ी र सिु शला परु ीले दता गराएका हन्
भनी वादीका सा ी घन याम भ राईले बकप गरेको
देिख छ । सजिमनका मािनस ड बरबहादरु े समेतले
िक.नं. ३८, ३९, ४९ र ५३ को ज गाह शक
ु ले र
महादेवको मि दर र पूजाआजा स चालनको लािग गठु ी
रहेको हो भनी लेखाई िदएको देिख छ । पनु रावेदक
ितवादीले िमित २०६१।०३।३० मा िनवेदनसाथ
पेस गरेको रिसद िदने स बि धत गा.िव.स.का सिचव
पशराम
ु कोइरालालाई िझकाई बयान गराउँदा रिसदको
बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भ ने बेहोरासमेत
लेखाई िदएको पाइयो । साथै अिघ लो सालको रिसद
िलई ितरो ितरेको छै न भनेकोमा िववािदत ज गाको
ितरो िलनपु न आधार के हो ? खल
ु ाउन सके को पिन
पाइएन । िवनाआधार गा.िव.स.ले ितरो िलए बझ
ु ेकै भए
पिन यसकै आधारमा ज गामा हक ोतको माण
पगु ेको मानी दता े ता कायम हन स दैन । धनीपज
ु ा
हरायो भनी हक दाबी गनले २०६१ सालअिघको
आ नो हकको कुनै पिन े ता देखाउन सके को
पिन देिखँदनै । यस अव थामा परापूवकालदेिखको
मि दरको हकभोगमा रहेको देिखएको न सा
मचु ु काबाट समेत ितवादीको नदेिखएको आधारबाट

िववािदत िक.नं.३८ समेतका ज गाह शु ले र
महादेव गठु ीको देिखएकोमा पनु रावेदक ितवादी
िदलबहादरु परु ीसमेतका नाउँमा दता भएको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीह ले देखाएको सािबक
१९५० को दता ज गा ियनै िववािदत ज गा हन् भ ने
यिकन गन आधार पिन देिखँदनै । यस अव थामा
हालको नापी दता मािणत हने पया िलखत
माणिवना मालपोत कायालय संखवु ासभाले िक.नं.
३८, ३९, ४९, ५३ र ७३३ का ज गाको े ता
कायम गरी लालपज
ु ा िदने िनणय कानूनबमोिजम
भएको देिखन आएन । ज गाको हक कायम हने माण
भनेको सािबकको दता, हाल नापी दता, ज गाधनी
दता माण पज
ु ा, ितरो ितरेको रिसद र भोग नै हो ।
वािम व मािणत हने उि लिखत िलिखत माणको
अभावमा अचल स पि ज गामा यि को दता े ता
हक कायम हन स दैन । आ नो हक वािम व रहेको
पिु हने ठोस माण पेस हन नसके को अव थामा
कुनै पिन ज गामा कसैको दाबी पु न स दैन । आफू
ज गाको धनी हँ भनी दाबी गन जो कोही यि ले
सो सँग स बि धत आधारभूत माण कागज पेस
गनपछ
ु । पनु रावेदक ितवादीह ले िक.नं. ३८, ३९,
४९, ५३ र ७३३ को ज गाको ज गाधनी माणको
पज
ु ा पाउँ भनी िनवेदन िदएकै भरमा आव यक
पया आधारभूत िलखत माणको अभावमै िक.नं.
३८, ३९, ४९ र ५३ को ज गा परापूवकालदेिख
शु ले र महादेवको पूजा चलाउने योजनाथ र
िक.नं. ७३३ को ज गा दशनामीह को समािध थल
रहेको ज गा पनु रावेदकह को नाउँमा दता े ता
कायम गरी ज गाधनी माण पज
ु ा िदने गरी मालपोत
कायालय, संखवु ासभाबाट भएको िनणय स पूण
पमा दूिषत देिखयो । यस अव थामा िक.नं. ९०४
को ज गाको हकमा मि दर रहेको र िववाद नरहेको
हँदा के ही बोिलरहनु नपन, िक.नं. ७३३ को ज गाको
दता बदर हने भनी भएको सु को फै सलालाई सदर
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गन गरी भएको फै सला िमलेकै देिखयो । िक.नं.३८‚
३९‚ ४९ र ५३ का ज गा िदलबहादरु परु ीसमेतको
हक कायम हने भनी सु अदालतले गरेको फै सला
सो हदस म निमलेको हँदा उ टी हने गरी पनु रावेदन
अदालत धनकुटाबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
अत: िववेिचत आधार, माण र
कारणसमेतबाट पनु रावेदक ितवादी िदलबहादरु परु ी
र सिु शला परु ीले िक.नं.३८‚ ३९‚ ४९ र ५३ समेतका
ज गाह पनु रावेदक ितवादीले िमित २०६१।३।३०
मा मालपोत कायालय संखवु ासभामा िदएको िनवेदनको
आधारमा आव यक पया आधारभूत माण िबना
िनजह का नाउँमा े ता कायम गरी ज गाधनी माण
पज
ु ा िदने गरेको मालपोत कायालय, संखवु ासभाको
िमित २०६१।८।१ को िनणय दूिषत देिखन आएकोले
सु संखवु ासभा िज ला अदालतले िक.नं. ७३३ को
ज गाको दता बदर हने, िक.नं. ९०४ को स ब धमा
के ही बोिलरहनु नपन भनी र िक.नं.३८‚ ३९‚ ४९ र ५३
का ज गा िदलबहादरु परु ीसमेतको हक कायम हने गरी
िमित २०७१।१।३ मा गरेको इ साफ आंिशक पमा
िमलेको नदेिखँदा सो हदस म उ टी भई उि लिखत
िक ा ज गाह को दतासमेत दिू षत देिखँदा दता बदर
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत धनकुटाको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: राजे वा ले
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल काितक २७ गते रोज ४ शभु म् ।
७
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७५-WH-०२२९, ब दी य ीकरण,
सोिमता लामा िव. काठमाड िज ला अदालत,
बबरमहलसमेत
िनवेदकले सं था दता ऐन, २०३४ को
स दभ उठाएको देिखयो । िनवेदकउपर सं थाको

दता, स चालन वा िनयमनस ब धी कुरालाई िलएर
कारबाही चलाएको नभई मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ बमोिजम ठगीको कसरु स ब धमा कारबाही
चलाएको देिख छ । सं था स चालनस ब धी िवषय
र ठगीको कसरु फरक-फरक कुरा हन् । ठगीको
कसरु स ब धमा अनस
ु धान, अिभयोजन र मु ामा
सनु वु ाइ गन े ािधकार तत् तत् िवप ीह मा रहेकै
देिख छ । ठगीको कसरु मा छानिबन र कारबाही गन
अिधकार कानूनले मख
ु िज ला अिधकारीलाई दान
गरेको देिखँदैन । तसथ, यस सङ् गमा िनवेदकतफबाट
िलइएको िजिकर मनािसब नदेिखने ।
िनयिमत याियक ि याबाट भएको काम
कारबाहीलाई के ही अपवादा मक अव थामा बाहेक रट
े बाट हेन निम ने र याियक थनु ामा रहेको थुनालाई
गैरकानूनी भ न निम ने भनी सव च अदालतबाट
समय समयमा िस ा तसमेत ितपादन भएको
छ । रामदेव यादव िव. धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, पृ १२९८,
अङ् क ८‚ िन.नं. ८६६५) ब दी य ीकरणको
िनवेदनका स दभमा यस अदालतको पूण इजलासबाट
“साधारण े ािधकार र असाधारण े ािधकार
समाना तर े ािधकार होइनन् र असाधारण
े ािधकारले साधारण े ािधकारलाई अनादर
गन‚ सीिमत तु याउने‚ िनय ण गन, ित थापन
गन वा कुनै िकिसमबाट िन तेज तु याउनेसमेत
असाधारण े ािधकारको मकसद हन स दैन”
भनी या या भएको देिख छ । िनवेदक राम काक
िव
िवप ी पनु रावेदन अदालत लिलतपरु समेत
भएको (ने.का.प.२०५१‚ िन.नं.४८८९, पृ २२०,
अङ् क ३) ब दी य ीकरणको िनवेदनमा सनु वु ाइ गदा
पिन यस अदालतबाट “अिधकार ा अदालतबाट
मु ाको कारबाहीको िसलिसलामा याियक
थुनामा रहेको िनवेदकको थनु ालाई गैरकानूनी
भ न नसिकने भएकोले य तो अव थामा यस
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अदालतको असाधारण अिधकार े योग गरी
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन निम ने”
भनी िस ा त ितपादन भएको छ । यसैगरी िवजयराज
तल
ु ाधर िव काठमाड िज ला अदालतसमेत भएको
०७४-WH-००२५ को ब दी य ीकरणकोको
िनवेदनमा "िवचाराधीन मु ा िन पण गन असर पन
गरी आदेश जारी गनु उिचत देिखँदैन । िववादको
त यिभ वेश गरी थनु ाको औिच य परी ण
गन अिहले िम दैन । यसरी हे रयो भने िनयिमत
अदालतको सुनुवाइ ि यामा अनिु चत ह त ेप
गरेको हन जाने" भनी सव च अदालतको पूण
इजलासबाट िस ा त ितपादन भएको देिखने ।
अतः ठगीको कसरु भएको भनी सोस ब धी
के ही त यगत स दभह खल
ु ाई जाहेरी परेको
देिखएको, िनज िनवेदक स यमान लामालाई काठमाड
िज ला अदालतबाट प ाउ गन अनमु ित दान
भएबमोिजम प ाउ गरी थुनामा रा ने पज
ु समेत िदई
थुनामा राखेको देिखयो । िनवेदक ( ितवादी) लाई
अनस
ु धानको लािग थुनामा रा ने अनमु ितका लािग
आधार र कारण खल
ु ाई अनस
ु धान अिधकारीबाट
अनरु ोध भएबमोिजम मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा १४(६) अनस
ु ार अनमु ित
दान ग रएकोसमेत देिखन आयो । यसरी िनयिमत
याियक ि यामा रहेको कारबाहीको िवषयमा
अदालतबाट अनमु ितसमेत िलई थनु ामा राखेको
देिखयो । कुनै वृ धारणा राखेर कानूनबमोिजमको
ि या अनशु रण नगरी तथा ग भीर अ यायको
प रणाम देिखने गरी थनु ामा रा ने काय भएको भ ने
पिन देिखएन । तसथ, िनवेदकको मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन िमलेन । रट
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िशव साद आचाय
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असार ३१ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं.११
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी बमकुमार
े , ०७७-WH-००४५,
ब दी य ीकरण, सिु शला बढु ाथोक िव. ि भवु न
िवमान थल भ सार कायालय, गौचर, काठमाड
रट िनवेदकले ततु िनवेदनमा भ सार ऐन,
२०६४ को जनु दफाह को िु ट भयो भनी िजिकर
िलएका छन् सो िजिकरह उ रट नं. ०७७-WH००४५ को िनवेदनमा पिन िलएको र सो रट िनवेदन
िमित २०७७।३।२४ मा यस अदालतबाट खारेज
भएकोबाट अब पनु ः भ सार ऐनको दफा ५७(१)(ग)
(ग) वा दफा ४१(३) वा दफा ६०(ख) को िु ट भएको
छ वा छै न भनी हेनपन
ु अव था यहाँ नरहने ।
जहाँस म राज व यायािधकरण काठमाड मा
यायाधीश नरहेबाट आ नो िनवेदनको सनु वु ाइ हन
सके न भ ने िनवेदन िजिकर छ, नेपालको संिवधानको
धारा २०(९) ले “ येक यि लाई वत ,
िन प र स म अदालत वा याियक िनकायबाट
व छ सनु वु ाइको हक हने छ” भनी उ लेख गरेको
देिख छ । व छ सनु वु ाइको हकिभ शी सनु वु ाइको
हक पिन पदछ । राज यायािधकरण ऐन, २०३१
को दफा ५ मा “... यायािधकरणको अिधकार े को
योग तीनै जना सद यले सामूिहक पले गन...”
भनी उ लेख गरेको र हाल राज यायािधकरणमा
दईु जना सद यह मा रही अ य को पद र रहेको
भ ने देिखयो । यसरी कुनै याियक िनकायमा लामो
समयस म यायाधीश नहँदा संिवधान द व छ
सनु वु ाइ र शी सनु वु ाइको हकमा ितकूल असर
पदछ । राज व यायािधकरणमा हाल यायाधीश
नभएको के ही समय मा भएको छ । सो पदमा स वा
वा काजबाट शी नै पदपूित हन स ने हँदा सोही
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मा िवषयको आधारमा िनवेदकको थनु ा संिवधानको
धारा २०(९) िवपरीत भई नै स यो भ ने नदेिखँदा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन निम ने । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद पौडेल
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७७ साल असोज ५ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
डा. ी मनोजकुमार शमा, ०७४-CR-१४५०,
अपहरण तथा शरीरब धक, जबरज ती करणी उ ोग
र जबरज ती चोरी, नेपाल सरकार िव. ीमनकुमार
िघिमरेसमेत
जाहेरी दखा तमा दाङ ल मीपरु गा.िव.स.को
गो लीनेरको भानपरु चोकबाट मलाई जबरज ती
पकडी मोटरसाइकलको िबचमा राखी कुइरेपानी
पूवको जंगलमा लगी लछार पछार गद आँखामा प ी
बाँधेर मख
ु मा मालले बझ
ु ी अपहरण गरेको भ ने
देिख छ । ितवादी यले अदालत तथा मौकामा
बयान गदा अपहरण गरेको कुरामा इ कार रही
जाहेरवालाको अनरु ोधमा नै िनजले घर पु याइदेउ
भनेकोले मोटरसाइकलमा राखी लगेको हो भनी भनेको
देिखयो । साथै वारदातको भोिलप ट िमित
२०७२।११।२८ मा यी ितवादी यलाई काउ गरेको
र काउ परे लगतै सोही िमितमा वा य परी ण गदा
यी ितवादी दवु ैजनाले मादक पदाथ सेवन गरेको भ ने
वा य परी ण रपोटसमेतबाट देिख छ । यसबाट
नसाको सरु मा िनजह ले गहना खो ने कायस म
गरेका रहेछन् भ नपु न देिख छ । तर भानपरु चोकबाट
अपहरण गरी लगेको भनी जाहेरवालीले भने पिन उ
चोक मािनसको आवगमन भइरहने चोक देिख छ ।
दाङको गो लीनेरको भानपरु चोक लमही घोराही सडक
ख डमा पन र मािनसको आवत जावत भइरहने,
िदउँसो ३ बजेको समयमा लैजाँदा कसै न कसैले दे न

स ने र जाहेरवालीले समेत िच चाई कराई ितवाद गन
स ने अव था हने हँदा ितवादीह ले अपहरण गरी
लगेको भ ने कुरा प यारला दो मा न सिकने अव था
देिखएन । जनु कुइरेपानीको जङ् गलमा लगे भिनएको
छ सो ठाउँ घोराही लमही सडक ख डमा पन ठाउँ हो
भ ने ितवादीको बयान देिख छ । ितवादीह ले यी
पीिडतलाई अपहरण वा शरीर ब धक बनाएका भए
यितकै छाड् नपु न कारण हँदैन । कसैको ह त ेपबाट
आफू छुटेको भ ने पीिडतको भनाइ छै न । सिजलै
यातायात नपाइने ठाउँमा सवारीसाधनसिहतको यि
भेिटँदा मलाई पिन लैजाउ भनी िल ट मा ने कुरा
सामा य नै ह छ । जाहेरवालाले ितवादीको क जाबाट
यसरी फु क आएँ भनी भ न पिन सके को अव था
देिखँदनै । घटना िववरण कागज गन देवा खड् कासँग
घटनाप ात् पीिडतको लगतै भेट भएको र पीिडतले
आ ना सनु का गहनाको बारेमा स म कुरा गरेको भनी
सु अदालतमा गरेको बकप समेतबाट जबरज ती
करणी उ ोग, अपहरण तथा शरीर ब धक ज तो जघ य
अपराधसमेत यी ितवादीह ले गरे होलान् भनी भ न
सिकएन । सोतफको दाबी वत एवं व तिु न माण
कागजबाट पिु भएको अव था देिखएन । यी ितवादी
दवु ैजना िमित २०७२।११।२८ मा प ाउपिछ िज ला
अदालतबाट पपु को ममा थनु ामा रही िज ला
अदालतबाट फै सला हँदा जबरज ती चोरीतफको
कसरु ठहर भई सोबापत डेढ मिहना कै द र िबगोको
डेडी .१८,८८०।५० ज रवाना भई ज रवानाबापत
कै द सजाय हने गरी भएको फै सला सो हदस म उ च
अदालतको िमित ०७४।२।२२ को फै सलाले सदर
भई िनज ितवादी यले कै द सजाय भु ान गन
२०७५।२।१६ स म थुनामा ब नपु न भ नेसमेत िमिसल
संल न िमित २०७४।५।१ को संशोिधत कै दी पज
ु बाट
देिखन आयो । यसरी ितवादीह लाई जबरज ती
चोरीतफ सजाय भई सो सजाय हाल िनजह ले भोगी
सके को अव था देिखयो । तर सम व तिु थितको
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मू याङ् कनसमेतबाट यी ितवादीह ले जबरज ती
चोरीको अित र जबरज ती करणी उ ोग तथा
अपहरण तथा शरीरब धकसमेतको अपराध गरे होलान्
भनी िनजह लाई सोमा समेत कसरु दार ठह याउनु
सबदु माण एवं यायको रोहबाट उिचत नदेिखने ।
ितवादीह ीमनकुमार िघिमरे र होमराज
कुँवरलाई जबरज ती करणीको उ ोगमा सफाइ िदई
जबरज ती चोरी गरेको ठह याएको सु फै सला सो
हदस म िमलेको भनी सदर गन र अपहरण तथा
शरीर ब धकतफको अिभयोग मागदाबी पु न नसक
ितवादीह ले सफाइ पाउने हँदा अपहरण तथा शरीर
ब धकको कसरु मा सजाय गरेको सो हदस म सु
दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको फै सला आंिशक
उ टी गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु को िमित
२०७४।२।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७७ साल जेठ ४ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.१२
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७२-CI-०५३०, िनषेधा ा /
उ ेषण / ितषेध / परमादेश, डा. नारायण खड् का
िव. सुिशला िसंह धामी
िवप ी रट िनवेदक सिु शलािसंह धामीले
आ नो नाममा दता कायम भएको उ िक.नं.२१५
र ५३० को ज गामा काठमाड महानगरपािलकाबाट
न सा पास गरी घर िनमाण गदाको अव थामा
नै त काल कायम रहेको १ िमटर गोरेटो बाटोको
के िव दबु ाट पि चमतफ तािवत GLD बाटोको
लािग आ नो िक.नं.२१५ को ज गा छािडसके को
भ ने िनवेदन रहेको र काठमाडौ ँ उप यका िवकास

ािधकरण िज ला आयु को कायालयबाट खटाइएको
सभयरबाट सो कायालयमा ा त ितवेदनबाट
िनवेदकको दईु िक ा ज गाम ये िक.नं.५३० मा मा
िनजको भोगचलन रहेको र अक िक.नं.२१५ को उ र
पूवबाट ३.७० िमटर र दि ण पूवबाट ३.१० िमटर
बाटोमा पन गएको नापी न साअनस
ु ार देिखएको भ ने
उ लेख भएकोबाट पनु : रेखाङ् कन नभई GLD Plan
काया वयन भएमा िनवेदकलाई मका पन स भावना
रहेको देिखयो । यी िनवेिदकाले आफूले ख रद गरेको
ज गा म ये के ही ज गा सडकमा परेकोमा सहमित
जनाई बढी ज गा र घर स ब धमा िववाद उठाएबाट
िवप ीले सडक िव तारस ब धी िवकास कायमा
अव
पान मनसाय राखेको भ ने पनु रावेदकको
दाबीसँग सहमत हन सिकँ दैन । जनु सक
ु ै िवकास
िनमाण कायिविधस मत त रकाबाट हनपु न ह छ,
सवसाधारण जनताको सिु वधा भ दैमा जबरज ती
ज गा ा गन, घर, पखाल भ काउने कायलाई
वीकार गन सिकँ दैन । यस अदालतबाट यस कृितका
सडक िव तार कायका स ब धमा ग भीर छलफल गरी
ने.का.प.२०७५, अङ् क ४, िनणय नं. ९९८६, सानु
नेपाल सरकार, धानम ी तथा
े समेत िव
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
रहेको उ ेषण परमादेशको मु ामा पूण इजलासबाट
या या भइसके को छ । ने.का.प. २०७२, अङ् क
१२ िनणय नं. ९५०८, डा.भाइकाजी ितवारी िव
चतभु ूज भ समेत रहेको उ ेषण परमादेश मु ामा
समेत िविभ न बदुँ ाह मा िनदशना मक आदेश जारी
भएको पनु रावेदक कायालयलाई अवगत भएकै िवषय
हँदा यहाँ पनु : िववेचना गनु आव यक नदेिखने ।
अत: काठमाड उप यका िवकास ािधकरण
िज ला आयु को कायालय अनामनगरको िलिखत
जवाफमा "भइरहेको बाटोको के रेखाबाट दुवैतफ
बराबर हने गरी नापेर िचनो लगाउने गरेको र यसमा
िच नबुझेमा स बि धत ज गाधनीले ािधकरणमा
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पनु : नाप जाँचको लािग माणसिहत िनवेदन
िदएमा ािधकरणले नापी न सालाई आधार मानेर
पुन: नापजाँच गरी िचनो लगाउने यव था गरेको
छ र सोबाट समेत िच नबुझे नापी कायालयबाट
समेत नापजाँच गराउन सिकने छ" भ ने बेहोरा
उ लेख गरेको देिखएकोले पनु : िनणय हन र गन
सिकने अव था रहेको हँदा िमित २०७१।२।२५ को
प साथ ा त ितवेदनबाट िववािदत बाटो र ज गाको
ि थित बारेको त यसमेतलाई म यनजर राखी पनु :
रेखाङ् कन गनु गराउनु भनी काठमाड उप यका
िवकास ािधकरण िज ला आयु को कायालय,
अनामनगर काठमाड को नाउँमा परमादेशको आदेश
जारी हने ठहछ भ ने बेहोराको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०७१।६।२९ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सोनी े ठ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु १६ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
टंकबहादरु मो ान, ०७२-CI-१२१५, उ ेषण /
परमादेश, गोिव द साद अिधकारी िव. िवनोदकुमार
शाही
काठमाड िज ला, कपन गा.िव.स. वडा नं.
६ख िक.नं. ११५ े फल ७-४-२-० बमोिजमका
ज गा आ नो नाममा नापी दता हनपु न भ ने िनवेदक
िवनोदकुमार शाहीको माग र सो ज गा िनवेदकको नभई
आ नो हकािधकार र वािम विभ को धोवीखोला
मौजाको भएकोले मेरो नाममा दता हनपु न हो भ ने
िवप ीम येक योगमाया ज.ब.रा.को िलिखत जवाफ
परेको अव थामा मालपोत कायालय चाबिहलले
मोठ े ता कायम नभएको िफ डबक
ु मा पत जिनई
ज गाधनी महल खाली भई आवादलायक देिखँदा छुट
ज गा दता नामसारी गन िम ने नदेिखएकाले उ िमिसल

तामेलीमा रािखिदने भनी िमित २०७१।५।८ मा िनणय
भएको र सो ज गा नापीका अव थामा िफ डबक
ु तयार
हँदा िफ डबक
ु मा पत जिनई ज गाधनी महल खाली
रहेको भ ने कुरामा पिन दवु ै प िबच िववाद रहेको
देिखएन । तुत मु ाको कृ ित हेदा, नै उ ज गाह
के -क को नाममा दता हने भ ने स ब धमा माण बझ
ु ी
रट े बाट यस अदालतले हेन िवषय नभई मालपोत
कायालयबाट रीतपूवक माण बझ
ु ी िनणय नै गनपन
ु
िवषय हो, होइन भ ने स ब धमा सीिमत दायरामा रही
िन कषमा पु नपु न अव था देिखने ।
िमिसल तामेलीमा रा नल
ु ाई रीतपूवकको
िनणय भ न िम ने देिखँदनै । यसरी सरसित हेदा
ततु मु ामा िनवेदकका लगत दता ितरोिभ को
हो वा िवप ी योगमाया ज.ब.रा.का दाबीिभ को वा
सावजिनक पत ज गा हो वा अ य कुनै कारणबाट
यी दाबीकताह कसैको हक नपु ने हो सो स ब धमा
आफै ँ ले िनणय गन िम ने भए आफै ँ ले िनणय गन र
निम ने भए त स ब धमा याियक िनणय गन पाउने
सािधकार िनकायमा पठाउन हने ।
य तो स पि स ब धी दाबीको िवषयमा
नेपाल सरकारको स बि धत िनकाय पि छएर
ब न स दैन । यस अव थामा रीतपूवक िनणय गरी
प ह लाई जानकारी गराउनु पनमा िनवेदन नै
तामेलीमा रा ने गरी भएको िवप ीम येका मालपोत
कायालय, चाबिहलको िमित २०७१।५।८ को िनणय
िमलेको नदेिखँदा सो बदर गरी िनवेदन तामेलीबाट
जगाई जो-जे माण बु नपु न हो बझ
ु ी िनवेदक
यथ को मागबमोिजम ज गा दता हने नहने स ब धमा
आव यक िनणय गनु भनी परमादेशको आदेश जारी गन
गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलालाई
अ यथा भ न निम ने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट मौजा
हाँडीगाउँ रैती नं.८०७ कायम भएको िक.नं.११५ को
ज गा दता ग रपाउँ भनी िनवेदन परेको अव थामा
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मागबमोिजम दता हने हो, होइन ? सो स ब धमा
िनणय गनपनमा
िनवेदन नै तामेलीमा रा ने गरी भएको
ु
िमित २०७१।५।८ को मालपोत कायालयको िनणय
उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदन तामेलीबाट
जगाई जो-जे माण बु नपु न हो बझ
ु ी िनवेदकको
लगतसँग िववािदत ज गा िभड् छ, िभड् दनै िनवेदकको
नाममा ज गा दता हने, नहने के हो ? सो स ब धमा
िनणय गनु भनी परमादेश जारी हने ठहछ भ नेसमेत
बेहोराको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७१।१२।२५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: सोनी े ठ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु १६ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-WO-०७०१, परमादेश,
िदनेश साद देव िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालय िसंहदरबारसमेत
िववादमा
िनवेदकले
आफूले
तोिकएबमोिजमको काय स प न गरेपिछ िवना कुनै
शासिनक झ झट तथा मोलािहजा भु ानी पाउनु
प को अिधकार हो भने अि तम भु ानी अगािड
तोिकएको समयमा तोिकएको गणु तरको काय स प न
हने अपे ा राखी सोबमोिजम भएपिछ मा भु ानी
िदनु करारका अक प िवप ी िसिभल इि जिनय रङ
महाशाखा ि भवु न अ तराि य िवमान थल नाग रक
उड् डयन कायालयको अिधकार र दािय व दवु ै हने ।
गैरकरारीय काय गनु र य ता करारीय िवषयमा
अस बि धत म ालय वा कायालयको तफबाट
अ य कुनै भावशाली यि ले वा कुनै िवचौिलयाले
भु ानीका लािग दबाब िसजना गनु गराउनु कानून र
सशु ासनको ि कोणबाट वीकाय नहने ।
स झौतामा नै िववाद समाधानको यव था

ग रएकोमा सो यव थाबमोिजम िववाद समाधान गन
गराउनेतफ नलागी ततु करारीय िववादमा किहले
धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालय र किहले
सं कृित पयटन तथा नाग रक उड् डयन म ालयमा
िनवेदन िदई त प ात् िसधै यस अदालतको
असाधारण अिधकार े योग गरी रट िनवेदन िलएर
िनवेदक आएको पाइयो । यिद प ह िबच स प न
करार कानूनबमोिजमको छ र यसले कानूनले तोके को
स पूण सतह पूरा गरेको छ भने करारका हरेक श द
तथा वा यह करारका प ह लाई कानूनसरह नै
बा यकारी हने । जनु सक
ु ै अव थामा पिन िनजह बाट
यसको पालना अिनवाय ह छ । यापार, यवसाय,
िनमाण काय ज ता िविभ न स झौताह बाट उ प न
हने िववाद समाधान करारका प ह ले नै रोजेको
िविधबाट िछटोछ रतो पले िव िवशेष ह को
संल नतामा स प न होस् र प ह लाई यायालय
धाउनपु न बा यता कम होस् भ ने उ े यले य ताखाले
िववादह मा िववाद समाधानका वैकि पक उपायह
अपनाउन थािलएको हो । य ता िववादह समाधानका
लािग सिजलो होस् भ ने िवचार गरेर नै िवधाियकाले
म य थता ऐन, २०५५ बनाएको हो । य तो
िववाद समाधानको वैकि पक उपायलाई नेपालको
संिवधानको धारा १२७ को उपधारा (२) मा समेत
मा यता िदएको अव था छ । यसरी कानूनले नै िववाद
समाधानको वैकि पक कानूनी यव था ग रिदएको
र सोहीबमोिजम िववाद समाधान गन प ह सहमत
भएको अव थामा वैकि पक उपचारको कुनै बाटो
नभएको कारण िनवेदक रट िनवेदन िलएर आएको
भ ने िनवेदकका िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: उि लिखत आधार र कारणह बाट
आफै ँ ले गरेको करार स झौतामा उि लिखत
करारबमोिजमको काय पूण पले स प न भए
नभएको भ ने िवषयमा िववाद भएको कारणबाट
भु ानीको िववाद िसजना भएको देिखएको, करारीय
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दािय वस ब धी माणको मू याङ् कन गरी िन य ल
गनपन
ु िववादह सामा यतया अदालतको असाधारण
अिधकार े माफत हे रने कृितका िववाद पिन
नभएको तथा िनवेदक करारमा उि लिखत िववाद
समाधानको कायिविध नै नअपनाई अस बि धत
िनकायह मा िनवेदन गन गई त प ात् िसधै यस
अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत रट
िनवेदन िलएर यस अदालतमा वेश गरेको देिखएको
हँदा पया र भावकारी वैकि पक उपचारको बाटो
नअपनाई िसधै यस अदालतको असाधारण अिधकार
े िभ वेश गनु चिलत कानूनी र यायका मा य
िस ा तसमेतको ितकूल हने भएकोले ततु िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: अ चन भ राई / सिु शला पा डे
क यटु र: शाि त तामाङ
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभु म् ।

मा लागु औषध ( ाउन सगु र) इ कुमार गु ङलाई
िदई सोबापत मैले . ४,०००।- िलएको हँ । हरीले
प ाउ गरी मबाट उ
.४,०००।- बरामद गरेको
हो भनी कसरु मा सािबत भई यी पनु रावेदकलाई पोल
गरेको पाइयो । साथै ितवेदकह पूवबहादरु िल ब,ु
नारायण े , चेवन चौहान एवं व तिु थित मचु ु काका
यि ह िभमकुमार सनु वु ारसमेतले ितवादीह ले
अिभयोग दाबी पिु हने गरी मौकामा गरेको कागजलाई
अदालतमा आई बकप ग रिदएको पाइने ।
यस अदालतबाट मु ा दोहो याई हेन अनमु ित
दान गदा ितवादीलाई सेवनतफ सजाय नगरी
लागु औषधको ओसारपसार ख रद िब र स चय
गरेको कसरु ठहर गरेको फै सलामा कानूनको या या
तथा ितपािदत िस ा तको पालना नभएको भ ने
उ लेख भए पिन बरामदी उ लागु औषध अका
ितवादी दाताराम दाहालबाट िलएको र सोबापत
नगद .४,०००।- यी पनु रावेदक इ कुमार गु ङले
िदएको भ ने बरामदी मचु ु का तथा ितवादीह को
बयानबाट थािपत भइरहेको अव थामा पनु रावेदक
ितवादीले ितवादी दाताराम दाहालबाट लागु औषध
ख रद गरेको पिु भई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा ४(घ) र (च) को कसरु यी पनु रावेदक
ितवादीले गरेको देिखने ।
तसथ, मािथ उि लिखित िववेिचत माणह
बरामदी मचु ु का ितवादीह को बयान, ितवेदक
तथा व तिु थित मचु ु काका मािनसह को कागज
तथा बकप समेतका आधारमा यी पनु रावेदक
ितवादीले लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा ४(घ) र (च) को कसरु गरेको देिखन आएको
हँदा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम सु
ता लेजङ
ु िज ला अदालतबाट यी पनु रावेदक ितवादी
इ कुमार गु ङलाई ६(छ) वष कै द र .१०,०००।(दश हजार) ज रवाना हने गरी भएको फै सलालाई सदर
गन गरी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट

इजलास नं.१३
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७३-CR-१४६०, लागु औषध
खैरो िहरोइन, इ कुमार गु ङ िव. नेपाल सरकार
ितवादी इ कुमार गु ङले आफू लागु
औषध ( ाउन सगु र) सेवन गद आएकोमा िमथुन
पालङ
ु वाले बसका क ड टर दाताराम दाहाललाई
पठाइिदएको लागु औषध िलई ख रदबापत
.४,०००।- ितवादी दाताराम दाहाललाई िदएको
हो, ५ ाम लागु औषध मबाट बरामद भएको हो भनी
अिधकार ा अिधकारीसम र दाताराम दाहालबाट
लागु औषध िलई िनजलाई .४,०००।- नगद िदएको
हो भनी अदालतसम को बयानमा उ लेख गरेको
पाइ छ । अका ितवादी दाताराम दाहालले अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा, िमित २०७१।१।१९
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िमित २०७३।८।१३ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः नवराज काक
क यटु र : सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल असोज २ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७४-CR-१३०८, १७८०
कत य यान, सुिनल भ ने सुरे चौधरी िव. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार िव. सुरे चौधरी
ततु वारदातमा पूव रसइवी िलई मृतकलाई
मान मनसायले कुटिपट गरेको देिखँदैन । आमा र
बिहनीलाई गाली गरेकोले त काल रस उठ् न गई
मृतकलाई ितवादीले कुटिपट गरेको देिख छ । यान
मान मनसायले लाठा ढुङ्गा हितयारले मतृ कमािथ
हार भएको देिखएको छै न । मतृ कले गाली गरेको कारण
ितवादी आवेशमा आई रस था न नसक मृतकलाई
कुटिपट गरेको देिख छ । ितवादीले मनसायपूवक
नै मतृ कलाई कुटिपट गरी ह या गरेकोले मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
हनपु छ भनी िजिकर िलए तापिन उ िजिकरलाई पिु
हने गरी वादीले मािणत गन सके को नदेिखँदा वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अब, ितवादी सिु नल भ ने सरु े
चौधरीले आमा र बिहनीलाई गाली गरेकोले िनजलाई
स झाउनको लािग गालामा ३/४ थ पड हानेको हो ।
सोही थ पडकै कारणले िनजको मृ यु नभई घरबाट
राित बािहर िन कँ दा लडेको कारण िनजको मृ यु
भएकोले भिवत यमा सजाय ग रपाउँ भ ने ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा, मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको ५ नं. मा यान िलई इबीलाग वा मनसाय
नभई कसैले आफूले गरेको कत यले मािनस
मला भ ने ज तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा

यसै ारा के ही भई कुनै मािनस मन गएको भिवत य
ठहछ भ ने यव था रहेको पाइ छ । भिवत यको
वारदातमा यान मान मनसाय वा पूव रसइवी के ही
नभई कसैले के ही काय गदा य तो कायबाट मािनसको
यान जान स ने ि थित पिन नदेिखएको कायबाट
मन स नेस मको अव था नहँदानहँदै पिन यही
कायबाट के ही भई मािनस मन गएको ि थित ह छ ।
आफूले गरेको कायले मािनसको मृ यक
ु ो प रणाम
िन याउँदैन भ नेतफ सचेत रहेको ह छ । भिवत य
ह यामा आवेशपूण ि थितको काय हँदैन । भिवत यमा
मनसाय, आवेस, रस, इबीलाग हने त वको पिन
िव मानता रहेको हँदनै र आकि मक पमा घटना
घिटत हन पु छ । ततु वारदातमा आ नो आमा र
बिहनीलाई गाली गरेको कारण त काल रस था न
नसक कुनै योजना नबनाई मतृ कलाई कुटिपट गरेको
र सोही कुटिपटका कारण मतृ कको उपचारका ममा
मृ यु भएको कुरा स माण पिु भइरहेको ि थितमा
भिवत यको वारदात कायम गरी सजाय ग रपाउँ भ ने
ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग पिन सहमत हन
नसिकने ।
ततु मु ामा मतृ कसँग रसइवी नरहेको,
िनजको यान िलनपु नस मको मनसाय नदेिखएको,
आमा र बिहनीलाई मृतकले गाली गरेकोले त काल रस
उठी सामा य पले हातले कुटिपट गदा सोही चोटका
कारण मतृ कको मृ यु हन आएको देिखन आयो । यी
ितवादीले जोिखमी हितयारको योग नगरेको, िवष
खवु ाएको अव था पिन नभएको हँदा िनज ितवादीले
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम
आवेश े रत ह याको कसरु गरेको देिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार माणसमेतबाट
ितवादी सिु नल भ ने सरु े चौधरीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु मा
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ ने अिभयोग दाबी भएकोमा ऐ.को १४ नं. को कसरु
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कायम गरी १०(दश) वष कै द सजाय हने ठह याई
कै लाली िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गन गरी उ च अदालत िदपायलबाट िमित
२०७४।५।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः नवराज काक
क यटु र: सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल माघ २८ गते रोज ३ शभु म् ।

िनवेदक िमित २०७३।३।३ मा नै प ाउ परेको बेहोरा
उ लेख भएको हँदा सोही िमितबाट नै कै द क ा हने गरी
िनवेदकलाई कै दी पज
ु िदइएको हो र िनवेदकले माग
गरेको िमित २०७३।१।२१ मा िनज प ाउ परी थनु ामा
बसेको भ ने फै सलामा उ लेख नभएको हँदा िनजको
मागबमोिजम रट जारी हनपु न होइन खारेज ग रपाउँ
भनी किपलव तु िज ला अदालतको िलिखत जवाफ
भएको ततु रट िनवेदनमा रट िनवेदक ल मीदेवी
िव.क. िमित २०७६।४।७ गतेदेिख थुनाबाट मु भएको
भ ने कारागार कायालय काठमाड जग नाथदेवलको
च.नं.१३२ िमित २०७६।४।७ को प बाट देिखँदा
ततु रट िनवेदनको औिच य समा भइसके को
हनाले ततु रट िनवेदनको िवषयव तिु भ वेश गरी
िनणय गनपन
ु नहँदा रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः सूय साद भ डारी
क यटु र: सर वती दाहाल
इित संवत् २०७६ साल भदौ २२ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-०६९४, ०७४-CR०७५२, जबरज ती करणी, शेरबहादुर के .सी.समेत
िव. नेपाल सरकार, िवनोद घत िव. नेपाल सरकार
िमित २०७२।८।२० गते घर फकने ममा
िजपको िटकट काटी हटमा झोला राखी ना ता खान
गएको समयमा िजपनिजक मोटरसाइकल याई
यही ँ रोक टोपबहादरु गु ङ र शेरबहादरु के .सी.
ले मैले िजपमा राखेको झोला आ नो क जामा िलई
काँ े िवहारितर लागेका, ना ता खाई फकदा झोलाबारे
सोधपछ
ु गदा सो कुरा थाहा पाएको र िवनोद िज.सी.
ले झोला खोिजिद छु भनी मलाई मोटरसाइकलमा
बसाई काँ े िवहार लगी टोपबहादरु गु ङ, शेरबहादरु
के .सी. र िवनोद िज.सी. समेतले पालैपालो जबरज ती
करणी गरी पनु ः कृ ण सामदु ाियक वनको जङ् गलमा
लगी पालैपालो जबरज ती करणी गरेको भनी िकटानी

इजलास नं.१४
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७५-WH-०१८०, ब दी य ीकरण,
ल मीदेवी िव.क. िव. गहृ म ालय, िसंहदरबारसमेत
म ल मीदेवी िव.क. िमित २०७३।१।२१
गतेदिे ख हरी िहरासत एवं कारागारमा िनर तर पमा
थुनामा रहेको छु । किपलव तु िज ला अदालतबाट
मलाई कै दी पज
ु िदँदा िमित २०७३।३।३ मा ाउ
परी थनु ामा रहेकोले िमित २०७६।३।२ गतेस म कै दमा
बसी िमित २०७६।३।३ मा कै द भु ान हने गरी कै दी
पज
ु िदएकोमा उ बेहोरालाई संशोधन गरी म प ाउ
परेको िमित २०७३।१।२१ देिख उप लो कै दको हद
३ वष हने गरी सबै मु ामा भएको सजायलाई गाभी
कै दी पज
ु संशोधन गरी पाउन किपलव तु िज ला
अदालतमा िनवेदन िदएकोमा हालस म िनणय
नगरी किपलव तु िज ला अदालतको िु टपूण कै दी
पज
ु का आधारमा िमित २०७६।१।२१ गतेदेिख
गैरकानूनी पमा कारागार कायालय, जग नाथ
देवलमा थुनामा रहेको हनाले ब दी य ीकरणको
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन दाबी र
फै सला काया वयनको ममा तहिसल शाखाबाट
िनज िनवेदकलाई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
भएको िविभ न ४ थान मु ामा भएको फै सलामा िनज
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जाहेरी िदएको देिख छ । पीिडतले आफूले िदएको
जाहेरीलाई समथन गद सु िज ला अदालतमा समेत
तीनै जना ितवादीह ले जबरज ती करणी गरेको
भनी बकप गरेको देिख छ । जबरज ती करणी मु ामा
पीिडत आफै ँ य दश माण भएकाले िनजको
बकप माण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोिजम
माण ा हने नै देिख छ । पीिडतले ितवादीलाई
फसाउनपु न कुनै कारणसमेत देिखँदैन । पीिडतले
अदालतसम
ितवादीले करणी गरेको भनेको
हँदा माण ऐन, २०३१ को दफा १० अनस
ु ार सो
बकप लाई माण होइन भ न िमलेन भ ने स मािनत
सव च अदालतबाट भएको फै सला स.अ. बल
ु ेिटन,
वष १८ अङ् क १९ माघ २०६६ पूणाङ् क ४२१
पृ.१५ ) र घटनाबाट पीिडतले घटनाको त कालपिछ
अनस
ु धान अिधकारी र पिछ अदालतमा सा ीसरह
य गरेको कुरा माण ऐन, २०३१ मो दफा १०(क)
(ख) बमोिजम अदालतले य माणको पमा हण
गनपन
ु (ने.का.प २०६८, अङ् क १०, िन.नं. ८६९५,
प.ृ १६५७) का स दभमा समेत ततु मु ामा पिन
पीिडतले अदालतमा समेत िकटानी बकप गरेको
त यलाई उपे ा गन निम ने ।
पीिडतको वा य परी णबाट बायाँ
गालामा दाँतले टोके को डाम भएको, योिनको व रप र
ह का खोि एको चोट रहेको र योिनबाट ह का रगत
बगेको, जबरज ती करणी भएको ल ण देिख छ
भ ने पीिडतको वा य परी ण स ब धमा म य
पि मा चल े ीय अ पतालको िमित २०७२।८।२०
को प बाट देिख छ । सो कुरालाई समथन गद सो
परी ण गन डा. बस त काक ले अदालतमा योिन
व रप र खोि एको, बायाँ गालामा दाँतले टोके को डाम,
पीिडतको ढाडमा रातो डाम, योिनबाट रगत बगेको
देिखएको र सो आधारमा िनज पीिडतउपर जबरज ती
करणी भएको भनी उ लेख गद बकप समेत गरेको
पाइ छ । यसरी पीिडतको वा य परी ण र

िचिक सकको बकप बाट पिन पीिडतउपर जबरज ती
करणी ग रएको कुरा पिु भइरहेको अव था देिख छ ।
पीिडतको िकटानी जाहेरी दरखा त, अदालतमा गरेको
बकप , वारदात थलबाट बरामद भएको पीिडतको
सु वाल, योग गरेको क डमसमेत बरामद भएको र
पीिडतको शारी रक जाँच परी ण ितवेदनसमेतबाट
वारदात थािपत भइरहेको अव थामा दरखा त तथा
अदालतमा गरेको बकप एकआपसमा बाझेकोले
सो भनाइ िव ासलायक देिखँदनै अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउँ भ ने ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर
कानूनसङ् गत एवं मनािसब देिखन नआउने ।
अतः िविभ न कणह मा ग रएको
िव ेषणअनस
ितवादीह उपर अिभयोग
ु ार
मागदाबीअनस
ु ार सामूिहक पमा पीिडतउपर
जबरज ती करणी गरेको पिु भइरहेको अव था हँदा
जबरज ती करणी गरेको कसरु ठहर गरी ितवादीह
शेरबहादरु के .सी., िवनोद घत े ी र टोपे भ ने
टोपबहादरु गु ङलाई जबरज ती करणीबापत ५
वष र सामूिहक जबरज ती करणीबापत ५ वष गरी
ज मा १०(दश) वष कै द सजाय गरेको र पीिडत
ितवादीह बाट जनही .२०,०००।- ितपूितसमेत
भराई पाउने ठहर गरेको सु सख
ु त िज ला अदालतको
िमित २०७३।३।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको उ च अदालत सख
ु तको
िमित २०७४।०२।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सो
फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जनकिसंह बोहरा
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १७ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-११५३, कत य यान,
ढेप भ ने िदपे बहादुर बोहरा िव. नेपाल सरकार
घटना िववरणमा कागज गन यि ह तथा
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जाहेरवालाले अदालतमा बकप गदा ितवादीले
िहकाएको ढुङ्गाको चोटका कारणबाट िदनेश बोहराको
मृ यु भएको हो भनी अदालतमा बकप ग रिदएको शव
परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारणमा Head Injury
भ ने उ लेख भएको अव था देिख छ । िमिसल संल न
कागज माणह समेत हेदा ितवादी िव को िकटानी
जाहेरी, जाहेरीलाई समथन गरी अदालतमा ग रिदएको
बकप , ितवादीले मौकामा गरेको बयान कागज तथा
अदालतमा गरेको सािबती बयान, लासजाँच तथा
घटना थल मचु ु कासमेतका आधारमा ितवादीले
अिभयोग दाबीअनसु ारको कसरु ज य काय गरेको पिु
भइराखेको अव थामा थप िववेचना ग ररहनु आव यक
नदेिखने ।
ितवादी
पनु रावेदकले
ममािथ
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजमको
कसरु थािपत हनपु न होइन । कसरु हँदाको
अव थाको समिु चत प रि थितको मू याङ् कन गरी
आ मर ाका लािग मबाट हन गएको भिवत य यानमा
यानस ब धीको ५ नं. बमोिजमको कसरु थािपत हने
हँदा सोहीबमोिजम याय पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर
स ब धमा िवचार गदा बल फुटेको िवषयमा िववाद
भइरहेको अव थामा अचानक ितवादीले िहकाएको
ढुङ्गाले मृतकको संवेदनशील अङ् ग टाउकोमा लागी
जाहेरवालाको भाइ घाइते भएको र सोही चोटका कारण
उपचारकै ममा िनजको िनधन भएको अव था रहेको
भ ने देिख छ । टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा
िहकाएको, िववाद हँदाका अव थामा आ मर ाका
लािग कुनै सङ् घषसमेत भएको सङ् के तसमेत
ितवादीको वा य परी ण ितवेदनमा नदेिखएको,
बल फुटाएको िवषयमा आफै ँ गाडी चालक तथा
िनजको भाइसमेतसँग गई िववाद गरेको र घटनाको
प रणामसमेत जानीजानी ितवादीले धा रलो ढुङ्गाले
मतृ कको टाउकोमा िहकाएको कारणले जाहेरवालाको
भाइ िदनेश बोहराको मृ यु भएको अव थामा

भिवत यमा सजाय हनपु न भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा ४० को उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय
िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५
र के ही नेपाल कानूनलाई एक करण, समायोजन र
खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को ख ड (ख) मा
भएको कानूनी यव थानस
ु ार ितवादी िदपे बहादरु
बोहरालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३)
नं. मा भएको सव वको सजाय नला ने हँदा उ च
अदालत िदपायलको फै सलाले ितवादीलाई लागेको
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेकोमा उि लिखत
कानूनी यव थाअनस
ु ार सव वको सजाय हन स ने
अव था नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादीलाई मल
ऐन,
ु क
ु
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष मा कै द सजाय
हने गरी य गरेको रायतफ िवचार गदा ितवादीले
िदनेश बोहरालाई मानपनस
मको कुनै पूव रसइवी
ु
नरहेको, ितवादीको बल गाडीले फुटाएको कारण
सामा य िववाद भई त काल उठेको रस था न
नसक ितवादीले ढुङ्गाले िहकाउँदा िदनेश बोहराको
टाउकोमा लागी सोही चोटको कारणबाट उपचारको
ममा िश ण अ पताल, कोहलपरु नेपालग जमा
उपचारको ममा मृ यु भएको, घटना घटेको अव था
र कसरु को कृित तथा ितवादीको उमेरसमेतलाई
िवचार गदा १० वष कै द गन राय सदर गदा चक पन
जाने हँदा सािबक मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. अनस
ु ार
िनज ितवादी िदपे बहादरु बोहरालाई ८ (आठ) वष
मा कै द हने ।
इजलास अिधकृत : जनकिसंह बोहरा
इित संवत् २०७६ साल ावण २६ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-CI-११४९, मानाचामल,
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हेराल मी माली िव. रना े समेत
वादीको लो ने यवसायको िसलिसलामा
अमे रकामा ब दै आएको र िनजक ीमती सासू
ससरु ासँग घरमा नै बसोबास गद आएक मा लो नेले
ीमतीको कुनै मतलब तथा यालै नगरी बसेको र
घरमा भएक िनजक आमा तथा बिहनीले समेत यी
िफरादीलाई वा ता नगरी घरमा ब नसमेत निदएपिछ
िफरादीले मानाचामल मु ा दायर गरेको अव था
रहेकोमा ितवादीह को िज मामा स पि रहे
भएको अव थामा िफरादीलाई अंश तथा मानाचामल
िदनपु न कत य तथा दािय वसमेत ितवादीह को
हन आउने देिख छ । वा नी तथा छोरा छोरीलाई
इ जत आमदअनस
ु ार खान लाउन िदनपु न र सो नगरे
अंश िदनपु न भ ने अंशब डाको १० नं. मा यव था
भएकोमा खान लाउन निदएपिछ िफरादीले अंश तथा
मानाचामल मु ा दायर गरेको देिखएको अव थामा
ितवादीह िफरादीलाई अंश तथा मानाचामल
िदनपु न आ नो कानूनी दािय वबाट पि छने तथा
उ कन स ने अव था नरहने ।
सासू हेराल मी मालाकार र पित योगेश
मालाकारले खान लाउन निदई घरबाट िनकाला गरेको
भनी वादीले मानाचामलको िफराद दाबी िलएको
देिख छ । वादीको पित अमे रकामा रहेको लामो
समयदेिख खोज खबर नगरेको र स पकमा नरहेको
अव थामा नेपालमा रहेक उनक आमा र प रवारका
अ य सद यह समेत भई घरबाट िनकाला गरेको
भ ने वादीको दाबी रहेको देिख छ । पितबाहेकका
प रवारका अ य सद यह समेतको ि याबाट घरमा
ब न नसके को अव था परेको ि थित तथा प रवारको
स पि समेत साथै रहेको अव थामा प रवारका मु य
यि अथात् सासूसमेतको दािय व हने देिख छ ।
ततु मु ामा घरको मु य यि को पमा रहेक
िफरादीक सासूसमेतको ि याबाट खानलाउन निदई
घरबाट िनकाला गरेको अव थामा मानाचामल िदनपु न

दािय वबाट ितवादीह ले कानूनत: उ मिु पाउन
स ने अव था रहँदनै । साथै रना े मालाकारले
योगेश मालाकारसमेत िव
काठमाड िज ला
अदालतमा दायर गरेको स ब ध िव छे द अंश मु ामा
काठमाड िज ला अदालतबाट तायदाती फाँटवारीमा
उि लिखत स पि मा मूल चार भाग लगाई चार
भागको एक भाग योगेश मालाकारको अंश भागमा
आउने र सो एक भागको दईु भाग गरी दईु भागम येको
एक भाग अंशबापत वादी रना े ले पाउने भनी िमित
२०७१।०३।३० मा फै सला भएको र सो फै सलाउपर
हेराल मीसमेतको पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट समेत िज ला अदालतले गरेको फै सला
सदर भएको अव थासमेतका आधारमा ितवादी
हेराल मीले मैले वादीलाई मानाचामल िदनपु न होइन
भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन
नआउने ।
अत: ितवादी योगेश मालाकारबाट मा
मानाचामल भ रपाउने ठहरेको सु काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०७१।३।३० को फै सला मल
ु क
ु
ऐन, लो ने वा नीको महलको ४ नं. को कानूनी
यव था ितकूल भई िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी
भई पनु रावेिदका वादीले ितवादी हेराल मी मालाकार
(माली) र योगेश मालाकारबाट मािसक .२५,०००।मानाचामलबापत भराई पाउने ठहछ भनी ी पनु रावेदन
अदालत पाटनले िमित २०७२।०५।११ मा गरेको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जनक िसंह बोहरा
इित संवत् २०७६ साल ावण २९ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१५
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-०६२०, जबरज ती
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करणी हाडनाता करणी, जीतबहादरु बढु ाथोक िव.
नेपाल सरकार
ितवादीको सा ी रमेश बढु ाथोक ले
ितवादीले मौकामा तथा अदालतमा गरेको इ कारी
बयानलाई समथन हने गरी बकप गरेको भए तापिन
िनजको बकप तथा ितवादीको इ कारी बयान अ य
वत तथा प रि थितज य माणले त यपरक
नदेिखइरहेको अव थामा के वल आरोिपत कसरु मा
इ कारी रहनु नै कसरु बाट उ मिु पाउने आधार ब न
नस ने । यसै स दभमा वादी नेपाल सरकार िव
ितवादी राजकुमार े भएको कत य यान मु ामा
यस अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अङ् क ९, िनणय
नं. ८६८७ मा "इ कारीले मा कुनै अिभयु ले
आरोिपत कसुरबाट फुसद पाउन र सजायबाट
उ मिु पाउन स दैन । सजायबाट ब नका लािग
अदालतमा सामा य पले इ कारी बयान गनु एउटा
कुरा हो र यसको पु ् याई ंका लािग िव सनीय र ठोस
आधार, माण पिन पेस गन स नु अक कुरा हो ।
पिहलो अव थाको सामा य इ कारी मा िनजको
िनद िषताको माण ब न स दैन । अदालतले
उपल ध सम माणको िव षे ण गरी स य र
त यको िन पण गरी माणको आधारमा इ साफ
गनुपन ।" िस ा तसमेतका आधारमा यी ितवादीको
कसरु मा इ कारी बयानलाई माण ा मानी कसरु मा
िनद ष रहेछन् भ न नसिकने ।
पीिडतको Vaginal swab मा वीय तथा
शु िकट र ितवादीले जबरज ती करणी गरेको
ल णह पीिडतको शरीरमा देिखएको छै न भनी
िलएको िजिकरतफ िवचार गदा पनु रावेदक ितवादी
प रवितत नाम सु बा गाउँ तीन िव नेपाल सरकार
भएको जबरज ती करणी मु ामा यस अदालतबाट
ने.का.प. २०७४, अङ् क ५, िनणय नं. ९८११ मा
"पीिडतको शारी रक परी ण गराउँदा जबरज ती
करणीको वारदात थािपत गन आव यक पन

माणह न भई जाने अव था रह छ । यसका
साथै पीिडतले वयम् आ नो बेहोरा लेखाउँदा
एवं अदालतमा बकप गदा ितवादीले डर धाक
देखाई वारदात घटाएको हो भनी लेखाएबाट
य तो अव थामा हने जबरज ती करणीमा पीडक
र पीिडतिबच सङ् घष नै नभएको हदँ ा पीिडतको
शरीरमा सङ् घषको िच ह नदेिखन स ने ह छ ।
जबरज ती करणीको अपराधमा योिनिभ पु षको
वीयलगायतका अ य सबुद माण फे ला पनको लािग
वारदात घटे लग ै पीिडतको शारी रक परी ण
भएको हनुपदछ । िनजको शरीरमा सङ् घषको
िच नभएको र जबरज ती करणी भएको कुनै
माण फे ला नपरेकोले जबरज ती करणी भएको
होइन भनी मा न निम ने ।" भनी िस ा तसमेत
ितपादन भएको प र े यमा आ नो संर णमा रहेक
नाबािलकालाई ललाई फकाई तथा डर, ास देखाई
पटकपटक जबरज ती करणी गरेकै कारण गभसमेत
रही यी ितवादी र िनजको ीमतीसमेत साथै धिु लखेल
अ पताल गई पीिडतलाई भना गराई गभपतन गराएको
त य िमिसल संल न कागजातह बाट ट देिखन
आउँछ । यी ितवादीले वारदातको िदन पिन आ नै
घरमा सिु तरहेको अव थामा राितको अं.२२:००
बजेको समयमा जबरज ती करणी गरेको र सो
िमितभ दा पिन अिघ पटकपटक जबरज ती करणी
गरी आएको कारण पीिडताको Hymen ruptured
भई योिनबाट Fresh रगतसमेत बिगरहेको वा य
परी ण ितवेदनबाट देिखन आएको छ । जबरज ती
करणीमा पीिडत नै घटनाको य र मु य माण हने
हँदा आ नो संर णमा रहेक आ नी सहोदर मानिसक
स तल
ु न गमु ेका भाइ र लाटी बहु ारीक छोरी तथा
आ नी भितजी यी नाबािलका पीिडत रामेछाप-८ लाई
अमानवीय त रकाले जबरज ती करणी गरेको त य
तथा कसरु पीिडतको मौकाको कागज तथा बकप
एवं िनजको वा य परी ण ितवेदनसमेतबाट ट
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पमा थािपत भई पिु भइरहेको अव थामा अिभयोग
दाबी पिु हने त यगत माणह को अभावमा उ च
अदालत पाटनबाट सु फै सला के ही उ टी हने गरी
भएको फै सला िु टपूण रहेको हँदा उ दवु ै फै सला
बदर गरी सु अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
पनु रावेदन र बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, ितवादी िजतबहादरु बढु ाथोक लाई
जबरज ती करणीको ३(३) नं. अनस
ु ार १० वष
कै द सजाय गरेको सु अदालतको फै सला सदर
गरी हाडनाता करणीको महलको २ नं. बमोिजम
अिधकतम ६ वष कै द गरेको हदस म यी ितवादीको
उमेरसमेतलाई ि गत गदा चक पन देिखँदा सो
हदस मको र जबरज ती करणीको १० नं. बमोिजम
ितवादीबाट पीिडतलाई .२,००,०००।- (दईु लाख
पैयाँ) ितपूित भराउने गरेको फै सला आय ोतको
तल
ु नामा निमलेकोले सो हदस म के ही उ टी गरी
हाडनाता करणीको २ नं. अनस
ु ार ४ (चार) वष कै द
र जबरज ती करणीको १० नं. बमोिजम पीिडतले यी
ितवादीबाट .१,००,०००।- (एक लाख पैयाँ)
समेत ितपूित भराई पाउने ठह याई उ च अदालत
पाटनबाट िमित २०७४।३।२० मा भएको फै सला
मनािसब नै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल फागनु ४ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७४-CR-१५७५, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. प रवितत नाम सातदोबाटो
(ठ)
िमित २०७१।९।१४ गते राित बबु ाले मेरो
छाती मस
ु ारी िपसाब फे न ठाउँ र िदसा गन ठाउँमा
समेत आ नो िलङ् ग घस
ु ाउने यास गरेकाले मैले
िकन यसो गनभएको
भ दा तँ मेरो छोरी होइनस् र
ु

कसैलाई भिनस् भने काटी िद छु भनी गाली गरेको
साथै पनु ः २०७१।९।१५ गतेको िबहान मेरो छाती
मस
ु ारी, अङ् गालोमा बेरी मेरो िपसाब फे न ठाउँमा
हात पसाउनेसमेतको काय गरी जबरज ती करणी
गरेकोले कारबाही ग रपाउँ भ ने पीिडत प रवितत
नाम सातदोबाटो (ट) को जाहेरी दरखा त र सो
बेहोरालाई समथन गन गरी अदालतसम बकप
रहेको, बाबाले छाती समाई िदसा गन (मल ार) मा
वहाँको सु गन हा नभु यो भनी छोरीले बताएक िथइन्
भनी प रवितत नाम सातदोबाटो (ड) समेतले गरेको
घटना िववरण कागज र सो बकप लाई समथन
गन गरी अदालतमा गरेको बकप समेतको आधार
माणलाई िव ेषण गरी वादी नेपाल सरकारले
जबरज ती करणीको वारदातको पु ् याइँको आधारको
पमा िलएको अव था छ भने ितवादीले अदालत
तथा अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानमा
छोरा छोरीको संर क बनेको अव थामा साथै सतु ाउने
गरेको र छोरीको यवहारले िनजलाई गालीस म गरेको
त यमा वीकार गरी अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत
प रवितत नाम सातदोबाटो (ट) लाई जबरज ती करणी
गरेको कसरु मा इ कारी रहेको पाइ छ तथा ितवादीले
योिनमा हात हालेको भनेर हरीमा भनेक िथइन्,
पीिडत ँ दै मकहाँ आएक िथइन् भनेर भनेको हँ र
पीिडत तीन िदनस म मेरो घरमा बसेक हँदा िनजको
ममीलाई फोन गरी बोलाएकोस म हो भनी वादी नेपाल
सरकारको सा ी घटना िववरण कागज गन क पना
नेपालीले अदालतसम बकप , पीिडतको वा य
परी ण रपोटमा पीिडतको वा य अव था सामा य
रहेको, शरीरमा कुनै िकिसमको चोट पटक नरहेको तथा
क याजालीसमेत याितएको नदेिखएको एवम् सोही
बेहोरालाई समथन गन गरी िवशेष ले अदालतमा गरेको
बकप र शरीरमा कुनै कारको घा चोटह पाइएन,
िलङ् गको टु पोको छाला खइु िलएको पाइएन, िलङ् गमा
वीय लागेको वा िभ ी कपडामा वीयको दाग लागेको
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पाइएन, जाँचको ममा घाउ चोटह दाग िचथो रएको
र कोत रएको दागह नपाइएको भ ने ितवादीको
वा य परी ण ितवेदन एवं सोही बेहोरालाई समथन
गन गरी िवशेष ले अदालतमा गरेको बकप समेतको
आधारमा पीिडतलाई ितवादीले जबरज ती करणी
गरेको हो भ ने अव था देिखन नआउने ।
सव थम उ च अदालत पाटनबाट भएको
फै सला िमलेको छ वा छै न ? भ ने स ब धमा िवचार
गदा, जबरज ती करणी र जबरज ती करणी उ ोगको
अपराधिबचमा िभ नता हेनपन
ु ह छ । मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको १ नं. बमोिजम कसैले कुनै
मिहलालाई िनजको म जरु ी निलई करणी गरेमा सो
वषभ दा कम उमेरक बािलकालाई िनजको म जरु ी
िलई वा निलई करणी गरेमा िनजले जबरज ती करणी
गरेको ठहछ भ ने यव था रहेको छ भने जबरज ती
करणी गन उ ोगलाई चिलत कानूनले के क तो
कायलाई जबरज ती करणी गन उ ोग मा ने भनी
प पमा प रभाषा गरेको अव था छै न । य तो
अव थामा उ ोगलाई सामा य अथमा बु दा कुनै
आपरािधक काय गनतफ लि त ारि भक काय
जनु काय स प नताको निजक पुगरे पिन स प न
भएको भने हदँ ैन र जसको कारक त वको पमा
कताको ि याकलाप, पीिडत प को ितरोध
तथा बा त वको उपि थितलगायत रहने गदछ
यसलाई उ ोगको पमा हण गनुपन ह छ ।
अपराध गनुभ दा अगािड अपराधीले अपराध गन
िवचार (intention) राखेको ह छ । अपराध गन िवचार
ग रसके पिछ अपराध गन तयारी (Preparation)
गदछ, तयारीको चरण पार गरेपिछ उ ोग (attempt)
गदछ र उ ोगले पूणता पाएपिछ अपराध ह छ । अक
श दमा उ ोग कुनै आपरािधक मनोवृि को अंश पूरा
गन िसलिसलामा गरेको काय हो, जो तयारीभ दा
ठुलो ह छ तथािप पूरा भने भइसके को हदँ ैन । जसमा
अपराध पूरा गनबाहेक सबै त व िव मान रहने ।

पीिडतले ितवादीले आफूलाई जबरज ती
करणी गरेको हो भ दैमा मा जबरज ती करणी ठहर
हन स ने अव था हँदैन । सो कुरा िमिसल संल न
वत सबदु माणबाट त यगत पमा पिु हन स नु
पदछ । जबरज ती करणी मु ामा पीिडतको कागज
बेहोरा सबदु को पमा रहने भए तापिन अकाट् य
माणको पमा भने िलन िम ने अव था हँदैन ।
य तो बकप मा उ लेख भएका कुराह िव सनीय
पिन देिखनपु न ह छ । य तै ततु मु ामा ितवादीले
अदालत तथा अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयानमा छोरा छोरीको संर क बनेको अव थामा
साथै सतु ाउने गरेको र छोरीको यवहारले िनजलाई
गालीस म गरेको त यमा वीकार गरी अिभयोग
दाबीबमोिजम पीिडत प रवितत नाम सातदोबाटो
(ट) लाई जबरज ती करणी गरेको कसरु मा इ कारी
रहेको पाइ छ तथा ितवादीले योिनमा हात हालेको
भनेर हरीमा भनेक िथइन्, पीिडत ँ दै मकहाँ
आएक िथइन् भनेर भनेको हँ र पीिडत तीन िदनस म
मेरो घरमा बसेको हँदा िनजको ममीलाई फोन गरी
बोलाएकोस म हो भनी वादी नेपाल सरकारको
सा ी घटना िववरण कागज गन क पना नेपालीले
अदालतसम बकप , पीिडतको वा य परी ण
रपोटमा पीिडतको वा य अव था सामा य रहेको,
शरीरमा कुनै िकिसमको चोट पटक नरहेको तथा
क याजालीसमेत याितएको नदेिखएको एवं सोही
बेहोरालाई समथन गन गरी िवशेष ले अदालतमा
गरेको बकप र शरीरमा कुनै कारको घा चोटह
पाइएन, िलङ् गको टु पोको छाला खइु िलएको पाइएन,
िलङ् गमा वीय लागेको वा िभ ी कपडामा वीयको दाग
लागेको पाइएन, जाँचको ममा घाउ चोटह दाग
िचथो रएको र कोत रएको दागह नपाइएको भ ने
ितवादीको वा य परी ण ितवेदन एवम् सोही
बेहोरालाई समथन गन गरी िवशेष ले अदालतमा
गरेको बकप समेतको आधार माणसमेतबाट
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पीिडतलाई ितवादीले जबरज ती करणी गरेको
होइन भ ने त य थािपत भएको अव थामा पीिडत
तथा घटना िववरण कागज गन िनजको आमाले
गरेको बकप लाई मा आधार मानेर ितवादीलाई
जबरज ती करणी ज तो जघ य अपराधमा सजाय
गनु कदािप यायोिचत नहने र ितवादीले सँगै
सतु ेक पीिडत छोरीलाई सतु ेको अव थामा छातीमा
समाउने, लगाएको कपडा खोली योिनको भागमा
तथा मल ारमा िलङ् ग वेश गराउने यास गरेको
भ ने जाहेरी बेहोरा तथा पीिडतले अदालतसम
गरेको बकप , मौकामा कागज गन ितवादीको छोरा
िसमन नेपालीले मौकामा तथा अदालतमा बकप
गदा बबु ाले बिहनीउपर गरेको ि याकलापको बारेमा
उजागर गरेको अव था छ भने ितवादीले मौका तथा
अदालतसम गरेको बयानसमेतमा दाबीबमोिजमको
कसरु नगरेको भनी इ कार गरे तापिन पीिडत छोरीसँगै
एकै ओछ् यानमा सु ने गरेको त यलाई वीकार गरेको
देिखँदा जबरज ती करणीको काय पूरा भएको मा न
नसिकने अव था देिखएन तर जबरज ती करणी गन
उ ोगस म गरेको भ ने मािथ उि लिखत त य एवं
माणह बाट मालाकार पमा पिु भइरहेको हँदा
ितवादी सातदोबाटो (ट) लाई जबरज ती करणी गन
उ ोग ठहर गरी सजाय गरेको उ च अदालत पाटनको
फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
अब पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारले
ितवादी सातदोबाटो (ट) लाई सु अिभयोग
मागदाबीबमोिजम हाडनातातफ थप सजाय ग रपाउँ
भ ने िजिकरको स ब धमा िवचार गदा, आफूले
ज माएको छोरीलाई करणी गनलाई १० वष कै द
गनुपछ भ ने हाडानाता करणीको महलको १ नं. को
यव था रहेको र हाडनाताक वा नी मािनसको
जबरज ती करणी गरेमा यस महलबमोिजम हने
सजायमा हाडनाता करणी गनको महलमा लेिखएको
सजायसमेत थपी सजाय ह छ भ ने जबरज ती

करणीको महलको २ नं. को कानूनी यव थाबमोिजम
पीिडत छोरीलाई जबरज ती करणी गरेको भनी
ितवादीउपर थप सजाय माग गरेको अव थामा
जबरज ती करणीको महलको २ नं. मा उि लिखत
"जबरज ती करणी गरेमा" भ ने श दावलीबाट
सो नं. बमोिजम थप सजाय हनको लािग हाडनाताक
वा नी मािनसउपर जबरज ती करणीको वारदात नै
थािपत हनपु न भनी सामा य अथमा बोध गन सिकने
ह छ र जबरज ती करणी गन उ ोगको वारदातसमेत
हाडनातातफको सजाय थप हने भए िवधाियकाले
"जबरज ती करणी गरेमा" भ ने श दावली योग
गनपन
ु अव था िथएन साथै ततु मु ामा जबरज ती
करणीको वारदात थािपत भएको अव थासमेत
छै न । यसैगरी नेपालको संिवधान र फौजदारी
यायको सामा य िस ा तअनस
ु ार "काननू बमोिजम
बाहेक सजाय नहने" अथात् त काल चिलत
कानूनले सजाय नहने कुनै काम गरेबापत कुनै यि
सजायको भागी हने छै न एवं कुनै पिन यि लाई
कसुर गदाको अव थामा चिलत कानूनमा
तोिकएभ दा बढी सजाय िदइने छै न भ ने िस ा त
रहेकोमा ितवादीलाई िनजले नगरेको कसरु अथात्
जबरज ती करणीमा सजाय गदा कानूनशा ीय
मा यतािवपरीत हन जा छ । जबरज ती करणी भएको
हकमा मा हाडनातातफको सजाय थप हने स दभमा
ततु मु ामा ितवादीले गरेको कसरु जबरज ती
करणी उ ोग ठहर भएकोले हाडानातातफ सजाय थप
गदा कानून, यायको मूल उ े य, मम तथा कानूनी
िस ा तको िव हने हँदा यसमा थप िववेचना गनपन
ु
अव था नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत त यगत आधार र
कारणसमेतबाट यी ितवादी सातदोबाटो (ठ) लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम जबरज ती करणी उ ोगमा
जबरज ती करणीको महलको ३(२) ले हने सजाय
तथा सोही महलको २ नं. बमोिजम हाडनाता करणीको
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उ ोगसमेत गरी ९ वष कै द सजाय हने ठह याई भएको
सु फै सला के ही उ टी गरी ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(२) नं. ले हने
सजायमा ऐ. ५ नं. ले कै द वष ४ मा सजाय गन गरी
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७३।०७।०९ मा
भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : सिद ा नेपाल
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल माघ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७५-CR-०६११, ०७६-CR००५८, कत य यान, नेपाल सरकार िव. ठुलो भाइ
भ ने ल मण िव.क., ठुलो भाइ भ ने ल मण िव.क. िव.
नेपाल सरकार
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात हेदा,
िमित २०७१।१।१५ मा मृतक तथा ितवादी दवु ैले
मादक पदाथ सेवन गरी घरमा रहेको क पो मल
बारीमा पु याई घरमा माटो याउने ममा िनजह िबच
वादिववाद भई ितवादी ठुलो भाइ भ ने ल मण िव.क.ले
ढुङ्गा िटपी िनज मतृ क आले भ ने अजय िघिसङलाई
हार गरेकोमा सोही चोटको कारण अजय िघिसङको
मृ यु भएको हँदा िनज िवप ीलाई कानूनबमोिजम
कारबाही ग रपाउँ भ ने जाहेरी दरखा त र उनीह िबच
पिहला कुनै रसइवी िथएन, वारदात थलमै उठेको
रसको कारण यो घटना भएको हो भ ने जाहेरवालाले
अदालतसम गरेको बकप , ितवादीले मतृ कलाई
हार गरेको ढुङ्गा वारदात थलमा बरामद भएको
भ ने घटना थलको चार िक लासिहतको िववरण,
ितवादीले म र मतृ क िज कँ दा िज कँ दै हात
हालाहालसमेत भई मैले वारदात थलमा रहेको
ढुङ्गाले हा दा िनजको कोखामा लागेर के ही समयपिछ
िनजको मृ यु भएको हो भने मैले रसइवी तथा मान
िनयतले उ घटना नघटाएको हँदा मलाई कम सजाय

होस् भ ने ितवादी ठुलो भाइ भ ने ल मण िव.क.ले
अिधकार ा अिधकारी तथा सोही बयानलाई पिु गन
गरी अदालतसम गरेको बयान, ितवादी ठुलो भाइ
भ ने ल मण िव.क.ले अजय िघिसङलाई ढुङ्गाले
हार गरी कत य गरी मारे मराएको हँदा ितवादीलाई
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भनी मौकामा बिु झएका
लालिसंह तामाङसमेतले गरेको घटना िववरण कागज
भए तापिन िनजले अदालतमा बकप गदा ितवादीले
ढुङ्गाले हानेको भ ने सनु ेको हँ, पटकपटक ढुङ्गाले
हानेको होइन, याल यालमा ढुङ्गाले हानेको हो र
माछु भनेर हानेको होइन भनी गरेको बकप तथा मृतक
अजय िघिसङको Cause of death was blunt
force injury to the abdomen भ ने बेहोराको शव
परी ण ितवेदनसमेतका कागजातह का आधारमा
मतृ क अजय िघिसङको मृ यु ितवादीले हानेको
ढुङ्गाको चोटको कारण भएको देिखन आउने ।
अब त कालीन पनु रावेदन आदालतले
गरेको फै सलाको स दभमा िवचार गदा, फौजदारी
अपराध हनको लािग आपरािधक काय (actus reus)
र आपरािधक मनसाय (mens rea) हनु पदछ ।
आपरािधक कायमा आपरािधक मनसाय (mens
rea) को कुन कृितको िव मानता रहेको छ भ ने
कुरा सजाय िनधारणमा मह वपूण ह छ । मानिसक
त वको व पको आधारमा नै अपराधको गा भीय
मापन गरी दािय व वहन गराउने ग र छ । यस मु ामा
ितवादीले हार गरेको ढुङ्गाको चोटबाट मृतकको
मृ यु भएकोले ितवादीबाट य पमा आपरािधक
काय भएको प छ र िनजको कायलाई अ यथा भ न
सिकने अव था छै न तर िनजको कायमा आपरािधक
मनसाय िथयो िथएन भ ने कुराको िन य ल गनु नै यस
मु ामा मु य कडीको पमा िलइनु पदछ । त कालीन
पनु रावेदन अदालतले ितवादी ठुलो भाइ भ ने
ल मण िव.क.लाई यानस ब धी महलको १४ नं. को
कसरु कायम गरी १० वष कै द सजाय गन गरी भएको
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का ेपला चोक िज ला अदालतको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ठहछ भनी गरेको फै सला िमलेको छ
वा छै न भ ने िन य लसमेत यसै कडीमा रहेर ग रनपु न
देिख छ । आवेश े रत ह या ितवादीले आफूले
आँफैलाई िनय ण गन नसक उ ेिजत भई आ नो
कत यबाट हने प रणामको यालै नगरी पीिडतउपर
आ मण गदा यो आ मणको कारणबाट पीिडतको
मृ यु भएको अव था हो । वारदात थलमै रहेको बा.७
च ५९८८ को चालक धनराज लामाले मौकामा घटना
िववरण कागज गदा िनज गाडीमा बिसरहेको अव थामा
गाडी पछािड भइु मँ ा सा ो िचजव तु याँिकएको
ज तो आवाज आएकोले के भयो भनी पछािड हेदा
मतृ क अजय िघिसङ भइु मँ ा अचेत भई लडेको देखी
होह ला गदा जाहेरवाला थानीय मािनसह को
सहयोगमा मतृ कलाई उठाई जाहेरवालाको घरमा
लगेको, जाहेरवालाले जाहेरीमा तथा अदालतमा
बकप गदा ितवादीले एकपटक ढुङ्गाले मृतकलाई
हार गरेको हो भ ने बेहोरा, ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम तथा अदालतमा बयान गदा मतृ कले
गाली गलौज र ला ीले हानेको कारण ितवादीले
समेत ढुङ्गाले एकपटक हानेको हो भनी गरेको बयान
तथा मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा Cause of
death was blunt force injury to the abdomen
र बािहरी शरीरको परी णमा Abrasions are
over the medial aspect of the right wrist,
the knuckle of the 3rd right finger, dorsal
aspect of the left hand and lateral aspect
of the left elbow भिनएको र अ य कही ँकतै के ही
चोट छै न भ ने परी ण ितवेदनको आधारसमेतबाट
मतृ कलाई ितवादीले यानै मान िनयतले ढुङ्गाले
हार नगरेको, ितवादीले मतृ कलाई पटकपटक
चोट हार नगरेको वा चोटमािथ चोट छोडेको
अव था नभएको, कुनै साङ् घाितक वा जोिखमी
हितयारको योग गरी ह या नगरेको, मानस मको

पूवइवी तथा योजना भएको नभई ितवादी त काल
आवेगमा आई उठे को रसका कारण वारदात थलमा
रहेको ढुङ्गा िटपी एक पटक हा दा कोखो ज तो
संवेदनशील ठाउँमा लागी सोही चोटको कारण
मृतकको मृ यु भएको हो भ ने कुरालाई अ यथा मा न
सिकएन । ितवादीले हार गरेको चोटबाट मतृ कको
मृ यु भएकोले ितवादीबाट य पमा आपरािधक
काय भएको प छ र आवेश े रत ह याको सङ् गमा
त काल उठेको रसको आवेगमा कुनै िति या मक
काय गदा मािनसको मृ यु भएको अव था ह छ, साथै
मृतकले गरेको कुनै कायको प रणाम व प अिभयु
त काल आवेगमा आई कसरु ज य काय गन पगु ेको
अव था देिखनु आवेश े रत ह या ठहर हनका लािग
आव यक कारण हन् । ितवादीको कसरु मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. ले विणत
गरेको अपराधको कृितिभ को कसरु देिखइरहेको र
कुनै यि लाई मान गरी पूव रसइवीका साथ योजना
नबनाएको वारदातलाई यानस ब धीको १३ नं. ारा
प रभािषत ग रएको िनयतवश वा मनसायपूवक ग रएको
ह याको सं ा िदन िम ने नभई यानस ब धीको १४
नं. अ तगतको वारदात प हने हँदा ितवादी ठुलो
भाइ भ ने ल मण िव.क.ले यानै मान मनसायले
िनयतवश काय गरेको भ ने माणबाट पिु हन नसके को
तथा फौजदारी कानूनको साम य िस ा तअनस
ु ार
आवेशम आई गरेको ह यालाई अ यथा सजाय गनु
यायोिचत नदेिखँदा ितवादीलाई यानस ब धीको
महलको १३(३) नं. को कसरु कायम नगरी ऐ. ऐन
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु कायम गरी फै सला
इ साफको रोहमा अ यथा नभई िमलेकै देिखयो ।
त कालीन पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा
भ न सिकने अव था नरहेकोले वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने भएकाले थप िववेचना
ग ररहनु नपन ।
यसैगरी ितवादी ठुलो भाइ भ ने ल मण
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िव.क. को पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं. मा यान
िलने इबीलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले
गरेको कत यले मािनस मला भ ने ज तो नदेिखएको
कुनै काम गदा यसै ारा के ही भई कुनै मािनस
मन गएको भिवत य ठहछ भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । ितवादी / पुनरावेदकको पुरावेदन
िजिकरअनस
ु ार भिवत य ठहन, यान िलने इबीलाग
वा मनसाय नभएको मा होइन ितवादीले गरेको
कायबाट पीिडत मला ज तो पिन देिखनु हदँ ैन अथात्
गरेको काय र िन के को प रणामिबच तादा यता
देिख छ र सोको जानकारी (knowledge) भई
काय गरेको छ भने यसलाई भिवत य मा न
िम दैन । भिवत य हो वा होइन भ नेमा कारण र
प रणामको के क तो स ब ध छ सो हे रनपु न
ह छ । ततु मु ामा ितवादीको कायबाट मतृ कको
यान गएको कुरामा िववाद छै न र ितवादीले
वारदात थलमा भएको ढुङ्गाले मतृ कलाई चोट
पु याउने उ े यले हार गरेको तथा िनज ितवादीले
अदालत र अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
मतृ कलाई िठक पानपछ
ु भनी उ घटना थलनिजक
रहेको ढुङ्गाले िनज मतृ कलाई हार गदा मतृ कको
दायाँ कोखामा लागी सडक ख डमा ढलेको भ ने
बेहोरासमेतले िनज ितवादीलाई त काल रस
उठी मतृ कलाई ढुङ्गाले हार गदा मतृ कको मृ यु
भएकोले ितवादीको काय भिवत य हो भ न सिकने
अव था देिखँदैन । त कालीन पनु रावेदन अदालतको
फै सलालाई सदर कायम हने भनी मािथ करण
करणमा विणत आधार कारणसमेतबाट ितवादीको
काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं.
बमोिजम भिवत य कायम ग रपाउँ भ ने ितवादी
ठुलो भाइ भ ने ल मण िव.क.को पनु रावेदन िजिकर
मनािसब देिखन नआउने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणह बाट

ितवादी ठुलो भाइ भ ने ल मण िव.क लाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. को कसरु
कायम गरी १०(दश) वष कै द सजाय गन गरी भएको
सु का ेपला चोक िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गरी पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७२।१२।१८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त : सिद ा नेपाल
क यटु र : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल माघ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७७-WH-०३५९, ब दी य ीकरण,
प रवितत नाम तुङ्गेछा ‘एस’ िव. भोजपुर िज ला
अदालतसमेत
हाल कोरोना भाइरसको महामारीले
ज माएको िवपदक
् ो प रि थितका स दभमा यस
अदालतको िमित २०७६।१२।०७ को पूण बैठकको
िनणयनस
ु ार यस अदालतबाट ेस िव ि त जारी
भएप ात् उ बैठकको िनणयका आधारमा ततु
िनवेदन दता भएको अव था रहेको देिख छ ।
वतमान समयमा कोरोना भाइरसको महामारीले देश
नै ब दाब दी (Lockdown) को अव थामा रहेको र
मूलतः ब दाब दीको उ े य सामािजक एवम् शारी रक
दरु ी कायम गरी नाग रकह लाई सो महामारीबाट
बचाउने नै हने ।
िनवेदकउपर भएको सजायको मा ालाई हेदा
िनजलाई ज मा कै द ६ वष ६ मिहना भएकोमा िनवेदक
िमित २०७७।१०।१० मा छुटी जाने भएकोमा िनजले
अिधकांश कै द सजाय भु ान ग रसके को त य िमिसल
संल न कागजातह बाट देिख छ । िनवेदक नाबालक
भएको अव था र हाल सम िव नै कोरोनाको
महामारीको चपेटामा परेको ि थितमा हा ो िसङ् गो देश
नै ब दाब दी (Lockdown) को अव थाबाट गिु रहेको
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र बालसधु ार गहृ मा रहेका बालबािलकाह को पिन
अ य नाग रकसरह जीवनको र ा, वा यको सरु ा
तथा सङ् ामक रोगह बाट ितनीह लाई सरु ि त
रा नपु न दािय व रा य वयम्को हन आउने ।
िनवेदक नाम प रवितत तङ
ु ् गेछा ‘एस’
बालसधु ार गहृ , सानोिठमी, भ परु मा थुनामा
रहेको र उ बालसधु ार गहृ मा मताभ दा बढी
बालबािलकाह रहेको भ ने त य बहस बदुँ ाह बाट
देिखन आएको छ । कोिभड-१९ को महामारीका
कारण अिहले पूरै देश नै ब दाब दी (Lockdown)
बाट गिु एको अव थामा िभडभाड कम गद शारी रक
दरु ी कायम गरी कोरोना सङ् मणको जोिखमबाट
संर णको लािग बालसधु ार गहृ , सानोिठमी भ परु मा
वा य सरु ाको उपयोिगतालाई यानमा राखी
मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत ि गत गरी आदेश
गनपनमा
सोतफ िवचार नै नगरी भोजपरु िज ला
ु
अदालतबाट िमित २०७१।०९।०८ मा यी िनवेदक
ितवादी प रवितत नाम तङ
ु ् गेछा ‘एस’ लाई ग भीर
कृितको कसरु ठहर भई सजायसमेत िनधारण
भएकोले यी िनवेदक ितवादी ठहर भएको सजाय
भु ानको लािग बालसधु ार गहृ मा बिसरहेको देिखँदा
मु ाको गा भीय, यी ितवादीले गरेको कसरु समेतलाई
म यनजर गरी हेदा हाल िनवेदकको िनवेदन
मागबमोिजम यी िनवेदकलाई अिभभावकको िज मा
लगाई पठाउन िम ने अव था देिखएन भनी भोजपरु
िज ला अदालतले िमित २०७६।१२।२८ मा गरेको
आदेशलाई सदर गन गरेको उ च अदालत िवराटनगर,
धनकुटा इजलासको िमित २०७७।०१।१४ मा भएको
आदेश िमलेको देिखन नआउने ।
यस प रि थितमा िनवेदक बालसधु ार गहृ ,
भ परु मा रहेको र सो बालसधु ार गहृ मा मताभ दा
बढी बालबािलकाह रहेको भ ने त यसमेत थािपत
हन आएको छ । िनवेदकको िनवेदनमा उि लिखत
वतमान िवषम प रि थितलाई म यनजर गदा ब दाब दी

(Lockdown) मा िभडभाड कम गद शारी रक दरु ी
कायम गरी बालसधु ार गृहमा रहने बालबािलकालाई
पिन कोरोना भाइरसको सङ् मणको जोिखमबाट
बचाउन ितनीह को संर णको लािग उनीह लाई
आव यक पन वा य सरु ाको उपयोिगतालाई
यानमा राखी मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत
ि गत गदा य ता बालबािलकाको समेत यूनतम्
मानवीय यवहार गनपन
ु देिखएबाट यी रट िनवेदकका
हकमा उपयु आदेश जारी गनपन
ु देिखन आउने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
ितवादी नाबालकलाई अदालतको फै सलाले
तोिकएको ६ वष ६ मिहना कै दम ये अिधकांश कै द
भु ान गरी अब के वल ७ मिहना मा बाँक रहेको र
साथै वतमान समयमा आकि मक पमा पन आएको
कोरोना भाइरसको महामारीले िवषम प रि थित
िसजना गन स ने नकारा मक असरह लाई
िवचार नै नगरी भोजपरु िज ला अदालतले िमित
२०७६।१२।२८ मा गरेको आदेशलाई सदर गन
गरेको उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको
िमित २०७७।०१।१४ को आदेश िमलेको नदेिखँदा
बदर ग रिदएको छ । िनवेदकलाई जबरज ती
करणीस ब धी बालिब याइँ कसरु मा सजाय भई
िमित २०७१।०४।११ देिख िमित २०७७।१०।१०
स मको कै द सजाय भएकोमा िनजको कै द सजायम ये
अिधकांश समय यतीत गरी अब के ही मिहना मा
बाँक रहेको देिखँदा िनजलाई हाल अिभभावकको
िज मा लगाउँदा पिन यायको मकसद पूरा हने हँदा
बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५)
(घ) मा के ि त रहेर बाँक कै द पिछ असल
ु गन वा
नगन गरी पनु ः यी िनवेदक प रवितत नाम तङ
ु ् गेछा ‘एस’
हकमा आदेश गनु भनी भोजपरु िज ला अदालतको
नाममा यो आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कुँवर
इित संवत् २०७७ साल जेठ १४ गते रोज ४ शभु म् ।
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इजलास नं.१६
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७३-CR-१६९३, ०७५-CR०१३६, साधारण चोरी, ितथबहादरु तामाङ (शेपा)
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. िडलबहादरु
बासमेत
ितवादी ितथबहादरु तामाङको अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन परेकोमा
िनजको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा िनज
ितवादीले अदालतसम आरोिपत कसरु मा इ कारी
बयान गरे तापिन िनजले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान, सह ितवादीह ले अदालतसम गरेको
बयानसमेतबाट िनज ितवादी ितथबहादरु तामाङले
चोरीको कसरु का स पूण चरणह मा र चोरीको
योजनामा संल न रहेको भनी सह ितवादीह ले
समेत चोरीको कसरु मा िनजउपर पोल गरेको अव था
देिख छ । सतवु ा जरा बेचेप ात्को रकम
.७,५०,०००।– ितवादीबाट बरामदसमेत भएको
देिख छ । सो बरामद भएको रकम ितवादीलाई
िनजको फुपूले िदएको भ ने िजिकर स माण िनजले
पिु गन सके को पिन देिखँदैन । काठमाड मनोहरा१२ ि थत रामबहादरु रो काको घरमा रहेको ितवादी
ितथबहादरु तामाङको कोठाबाट ९९३ के .जी.
जिडबटु ी सतवु ा जरा बरामद भएको भ ने खानतलासी
बरामद मचु ु काबाट िनज ितवादी चोरीको कसरु मा
संल न रहेको भ ने देिखयो । यसका साथै चोरीको
सामानसमेत ितवादीकै कोठाबाट बरामद भएको
अव था हँदा िव ासयो य, िववादरिहत र शंकारिहत
माणको अभावमा ितवादी ितथबहादरु तामाङको
पनु रावेदन िजिकरलाई साँचो मा न िमलेन । यसैले
िनज ितवादी ितथबहादरु तामाङलाई आरोिपत
कसरु मा सजाय गन गरी उ च अदालत पाटनबाट

भएको फै सला िनजको हकमा अ यथा नदेिखने ।
ितवादी िडलबहादरु
बालाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदएउपर वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन परेकोमा सोतफ िवचार गदा ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारी र अदालतसम बयान गदा
आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ ।
चोरीको वारदातमा िनज ितवादीको संल नता रहेको
भ ने व तिु न माण वादी प ले पेस गन सके को
िमिसलबाट देिखँदैन । यसैगरी यी ितवादीको
साथबाट चोरी भएको भिनएको व तु तथा नगदसमेत
बरामद भएको अव था रहेको पाइँदैन । साथै चोरीका
सतवु ा जरा ओसारपसारमा ितवादीको संल नता
रहेको, िबना अनमु ित जाहेरवालाह बाट सो सामान
िलएर गएको र सो सतवु ा जराबाट जाहेरवालाह लाई
वि चत पान मनसायले यी ितवादीले के कित काम
योजना र तयारी गरेको हो ? सोसमेत वादी प ले
प सँग खल
ु ाउन नसके को अव थामा सह ितवादी
ितथबहादरु तामाङसँग के वल सँगै िहँडेको भ ने
आधारमा मा िबना माण यी ितवादीलाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम कसरु दार ठहराउँदा यायोिचत हने
देिखँदनै । यसकारण िनजको हकमा आरोिपत कसरु
मािणत हने ठोस एवं व तिु न , शंकारिहत िव सनीय
माणको अभाव देिखँदा ितवादी िडलबहादरु
बालाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी
भएको उ च अदालत पाटनको फै सला िनजको हकमा
मनु ािसब नै देिखने ।
बरामद भएको सतवु ा जराको मू य ित
के .जी. ३५००।– देिख .११०००।– पन भनी
वन पित िवभागको प बेहोराबाट उ लेख भई आएको
देिखएको हँदा उ च अदालत पाटनले िबगो कायम गदा
यूनतम मू य कायम गरी िबगोको िनधारण गरेको हँदा
सो फै सला निमलेकोले अिधकतम मू यको आधारमा
िबगो कायम ग रपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा वन पित िवभागको
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प बेहोराको आधारमा नै ित के .जी. यूनतम मू य
.३५००।– कायम गरी ज मा िबगोको मा ा गणना गन
गरी फै सला भएको अव था हँदा वादी प को पनु रावेदन
िजिकर पिु गन व तिु न आधार र माणको अभावमा
सो कायम भएको िबगो मू यलाई अ यथा भ नपु न
देिखँदैन । चोरी भयो भिनएको व तक
ु ो अिधकतम
मू य नै कायम हनपन वा तिवक र व तिु न आधार
एवं कारण अिभयोजन प बाट ततु हन सके को
पाइँदैन । अक कुरा बरामद सामान कारणीले बझ
ु ी
िलइसके को अव था पिन एकातफ िवचारणीय
देिख छ । यसकारण वन पित िवभागको प ले
सतुवा जरा ित के .जी. मू य .३५,००/- देिख
.११,०००/- स म पन भनी उ लेख भई आएको
र अिधकतम मू य कायम गनपन
ु व तिु न आधार
ततु हन नसके को अव था हँदा ित के .जी.
सतुवाको हने .३,५००/- का दरले ९३३
के .जी. सतवु ाको .३२,६५,५००/- र बरामद
.७,५०,०००/- (सात लाख पचास हजार) गरी हने
िबगो .४०,१५,५००/- (चािलस लाख प हजार
पाँच सय) स म िबगोको धनमाल ितवादीह ले चोरी
गरेको देिखई ितवादीह नोबु भ ने पासङ तामाङ,
पृ वी भ ने ितथबहादरु तामाङ (शेपा) र वाङ् गेल
भ ने साङ् गेल शेपालाई जनही .४०,१५,५००/(चािलस लाख प हजार पाँच सय) ज रवाना हने र
जनही १(एक) मिहना कै द हने भनी भएको सु फै सला
िमलेकै देिखएको भनी उ च अदालत पाटनबाट
भएको फै सला मनु ािसब नै देिखयो । तसथ, अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी ितथबहादरु
तामाङको पनु रावेदन िजिकर र ितवादी िडलबहादरु
बालाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
र अिधकतम मू यको आधारमा िबगो कायम गरी सोही
िबगोबमोिजम ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।

अतः सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सला िबगोको हकस म के ही उ टी गरी उ च
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।१२।१५ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: काशद भ
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ४ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१७
मा. या. ी बमकुमार े ठ र मा. या. ी ह र साद
फुयाल, ०७२-CR-०३२१, ०७३-CR-०६७७,
०७६०, ०१७५, कत य यान, ई बहादरु रामजाली
मगर िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. ई बहादरु
रामजाली मगरसमेत, गोमा पल
ु ामी िव. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार िव. िदपक सनु ारसमेत
ितवादीह को मौकाको अिधकार ा त
अिधकारीसम को बयान र ितवादी दीपक सनु ार
तथा पूणबहादरु सनु ारको अदालत तथा अिधकार ा त
अिधकारीसम को बयान बेहोराबाट ितवादी िदपक
सनु ारले मतृ क राजन बढु ाको टाउकोमा हथौडाले हार
गरेकोमा िनज ढलेपिछ अ य ितवादीह दगु ाद
िगरी, इ बहादरु रामजाली मगर र पूणबहादरु सनु ारको
सहयोग एवम् सम वयमा िनज मतृ क राजन बढु ाको
मृ यु हन गएको पिु हन आउने ।
उि लिखत ितवादीह म ये ितवादी
इ बहादरु रामजाली मगरले मतृ क राजन बढु ालाई
receive गरी िलएर जाँदै गरेको अव थामा जङ् गलको
बाटोमा ढुकेर बसेका ितवादीह िदपक सनु ार,
दगु ाद िगरी र पूणबहादरु सनु ारम ये िदपक सनु ारले
मतृ कको टाउकोमा पछािडबाट हार गरेको, मतृ क
ढलेपिछ इ बहादरु रामजाली मगरले मृतकको खु ा
समाएका, दगु ाद िगरी र पूणबहादरु सनु ारले मतृ कको
हात समाएको तथा िनज छटपटाउन छोडेपिछ ढुङ्गाले
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हानी िहँडेको भ ने देिखयो । ितवादी िदपक सनु ारले
राजन बढु ालाई मान कायको िज मा िलई के ही रकम
बझ
ु ेको र िनजले हथौडा योग गरी मतृ कलाई भइु मँ ा
ढालेको देिखएकोले मतृ कलाई मानमा िनजको नै
मु य भूिमका रहेको देिखयो । मृतक भइु मँ ा ढलेपिछ
मा अ य ितवादीह दगु ाद िगरी र पूणबहादरु
सनु ारले सहयोगी भूिमका िनवाह गरेको र ितवादी
इ बहादरु रामजाली मगरले मृतकलाई मानका लािग
षड् य समेत गरेको देिखने ।
ितवादी गोमा भ ने गीता पल
ु ामी मगरका
हकमा िवचार गदा, िमिसल संल न कागजातह बाट
िनज ितवादी वारदात थलमा उपि थत नभए पिन
आ ना पित राजन बढु ा िवदेशबाट काठमाड आउने
र काठमाड बाट सख
ु त जाने समय तािलकाको बारेमा
इ बहादरु लाई जानकारी गराउनु र सोहीबमोिजम
इ बहादरु र राजनको भेट भई राजन बढु ालाई
जङ् गलको बाटोमा लाँदै गदाको अव थामा अ य
के ही ितवादीसमेतको सहयोगमा मान काय स प न
हनल
ु ाई िबनायोजना र षड् य भएको अपराध भ न
िम ने नदेिखएको हँदा िनजले िनजका पित मृतक
राजन बढु ालाई मान षड् य गरेको पिु भएको देिखन
आउने ।
अका ितवादी देवीलाल यौपानेका हकमा
िवचार गदा, िनजले झारफुक ारा गोमाका पित
िवदेशबाट नफकने बनाउने, फकमा लेन नै झारी र बस
नै दघु टनामा पारी मन बनाउने भ ने त य िमिसलमा
उ लेख भएको देिख छ । राजन बढु ालाई मान खोजेको
कुरा िनजलाई पूवजानकारी भए पिन राजन बढु ा
किहले िवदेशबाट काठमाडौ ँ र काठमाडौ ँबाट सख
ु त
गए सोबारेमा िनज अनिभ रहेका, वारदात थलमा
उपि थत नभएका र मान कायको योजना बनाउनेमा
समेत संल न भएको नदेिखएकोले िनजले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु हन नआउने ।
अका ितवादी पिवसरा मगरको हकमा

िवचार गदा, ितवादी गोमा पल
ु ामी मगर िनजक
आ नै सहोदर बिहनी भ ने देिख छ । ितवादी गीता
पल
ु ामीले राजन बढु ा म रसके पिछ सो घटनाका बारेमा
फोनबाट िनजलाई भनेको भ ने भनाइबाटै िनजलाई
सो घटना घट् नभु दा अगावै सो घटनाको बारेमा
पूवजानकारी नभएको र मतृ कलाई मान तथा योजना
बनाउने कायसमेतमा संल न भएको नदेिखएको हँदा
िनजले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको भ न
िम ने देिखन नआउने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणबाट
ितवादीम ये पिवसरा मगरलाई मल
ऐन,
ु क
ु
यानस ब धी महलको २६ नं. बमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने र ितवादी
गोमा पल
ु ामी मगरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १६ नं. बमोिजम १५ वष
कै द गन गरी भएको सु सख
ु त िज ला अदालतको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने, ितवादी देवीलाल
यौपानेले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने, ितवादी
इ बहादरु रामजाली मगरलाई ऐ. महलको १६ नं.
बमोिजमको षड् य को कसरु मा सोही नं. बमोिजम
१५ वष कै द गन, ितवादी य िदपक सनु ार (िव.क.) र
पूणबहादरु सनु ारलाई ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम
जनही सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत सख
ु तको िमित २०७३/१/१३ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यस अदालतमा पनु रावेदन नगन
ितवादीह िदपक सनु ार र अमतृ भ ने पूणबहादरु
सनु ारलाई भएको सजायको हकमा साधकको रोहबाट
िवचार गदा, िनजह लाई सव वसिहत ज मकै दको
सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालत सख
ु तको राय
त कालीन कानूनी यव थाको स दभमा िमलेकै
देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ गतेदिे ख लागु
भएको मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ दफा
४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरु बापतमा सव वको
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सजाय हने रहेछ भने यो ऐन ार भ भएपिछ य तो
कसरु मा सजाय िनधारण गदा सव व हने गरी सजाय
ग रने छै न भ ने, फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै
कसरु का स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा सजाय
िनधारण गदाका बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय
हने रहेछ भने घटी सजाय हने गरी िनधारण गनु पदछ
भ ने र के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ख) मा कुनै कानूनअ तगत कुनै अदालतमा दायर
भएको कुनै फौजदारी कसरु का मु ामा सजाय गनपदा
ु
सोही कानूनबमोिजम गनपन
ु छ तर कुनै फौजदारी
कसरु को सजाय मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएभ दा
बढी रहेछ भने मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको
हदस म मा सजाय हनेछ भ ने उ लेख गरेको र
उ ऐनह २०७५।५।१ गतेदेिख लागु भइसके को
स दभमा तुत मु ामा यी ितवादीह िदपक सनु ार
र पूणबहादरु सनु ारलाई सव वको सजाय नहने भई
िनजह लाई ज मकै दको मा सजाय हने र िनज
ितवादीह को सव व नहने भएकोले िनजह को अंश
भागमा पन आउने चल अचल स पि
ततु मु ाको
कारणबाट रो का रािखएको भए फुकुवासमेत हने ।
ितवादी पूणबहादरु सनु ार सािबकको कानूनी
यव थाबमोिजम साबालक मािन यो । साबालक
रहँदाको अव थामा िनजलाई ज म कै दको सजाय हनु
मनािसबै देिखयो । िनज ितवादीको उमेर अिभयोग
प मा १७ वष भनी उ लेख भएको र सोमा िववाद
नदेिखएकोले िनजको उमेर वारदात हँदाका अव थामा
१७ वषकै भएको मा नपु न देिखयो । हाल िव मान
बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५ को दफा २(ञ)
मा १८ वष पूरा नगरेका यि लाई बालबािलका भनी

प रभािषत ग रएको छ । सोही ऐनको दफा ३६(४) मा
"सो वष वा सोभ दा मािथ र अठार वष वा सोभ दा
कम उमेरको बालबािलकाले कुनै कसुरज य काय
गरेको भए िनजलाई कानूनबमोिजम उमेर पुगेको
यि लाई हने सजायको दुई ितहाई सजाय हने
छ" भनी, मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४५(४) मा "सो वष वा सो वषभ दा मािथ र अठार
वषभ दा कम उमेरको यि ले कुनै कसरु गरेमा
िनजलाई उमेर पुगेको यि लाई कानूनबमोिजम
हने सजायको दुई ितहाई सजाय हने छ" भनी र
फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा "कुनै कसरु का स ब धमा
कसुर गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण गदाका
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ भने
घटी सजाय हने गरी िनधारण गनपन
ु छ" भनी
उ लेख भएको देिख छ । िनजको उमेर १६ वषभ दा
मािथ १८ वषभ दा कमको भ ने देिखँदा हाल चिलत
उ कानूनी यव थाअनस
ु ार िनजलाई घटी सजाय
हने सिु वधा ा त हने नै देिखने ।
अतः यी ितवादी पूणबहादरु सनु ारलाई
हाल िव मान फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ का आधारमा
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४५(४) र
बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४)
बमोिजम उमेर पगु ेका यि लाई हने ज मकै दको
सजायको दईु ितहाईले हने ज मा १३(ते ) वष ४(चार)
मिहना मा कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृत : कुल साद दाहाल
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष १७ गते रोज ५ शभु म् ।
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