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माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल, सव च अदालत
मु य रिज ार ी लालबहादुर कुँवर, सव च अदालत
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी िनमला पौडेल, सव च अदालत
अिधव ा ी
साद पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
अिधव ा ी ऋिषराम िघिमरे, सिचव, सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भवन
ु वन िव िव ालय, काननू संकाय
सहरिज ार ी ह रराज काक , सव च अदालत
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- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

स पादक : ी वु कुमार ढकाल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िदपक पोखरेल
शाखा अिधकृ त ी योमा मल
ु पती
शाखा अिधकृ त ी नरेश काक
नायब सु बा ी िनरजकुमार ढुंगाना
नायब सु बा ी आचाय
िसिनयर ुफ रडर ी रेशम शमा
क यटु र अपरेटर
टर ी अजनु सवेु वदी
दे ी
क यटर
अपरे
टर
ी
म
ज
खड
का
ु टर टर
ु
कायालय सहयोगी ी अ युत दाहाल

भाषािवद् : ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनाराय
लसीनारायण महजन
नायब सु बा ी िशवह र अिधकारी
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर बुकबाइ डर ी र नमाया महजन
िसिनयर मेका
कािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
स
े यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवेु वदी
दे ी
बकबाइ
डर
ी
धनमाया
मान
धर
ु कबाइ

िब शाखा
नायब सु बा ी िनलदेव रजाल
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
इजलास नं. १
१३
इजलास नं. ८
इजलास नं. २
११
इजलास नं. ९
इजलास नं. ३
५
इजलास नं. १०
इजलास नं. ४
४
इजलास नं. ११
इजलास नं. ५
५
इजलास नं. १३
इजलास नं. ६
७
इजलास नं. ७
६
ज मा
५१
ज मा
कूल ज मा ५१ + १३ = ६४

२
४
४
२
१
१३

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, असोज – १, 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 ।

मू य .४०।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसचू ी
.सं.

१.

२.
३.
४.

५.

६.

७.

८.

िवषय
प / िवप
पृ
इजलास नं. १
१ – १५
नेपाल सरकार िव.
कत य यान मलाहा भ ने रामसवु ास १
राय
ज गा िखचोला गोपाल साद कोइराला
२
चलन
िव. ममता कोइराला
िनणय दता ह र महजनसमेत िव.
३
बदर
जगमाया महजन
िनषेधा ा / िव वराम नगरकोटी िव.
५
परमादेश कमला काक
नरबहादरु ठाडा थापा
उ ेषण / मगरसमेत िव. िश ा
परमादेश म ालय,
िसंहदरबारसमेत
ाचार (घस
ु कोमलनाथ िघिमरे िव.
८
/ रसवत) नेपाल सरकार
बिु राज सवु ेदी िव.
उ ेषण उ च
अदालत ९
पाटनसमेत
राधा पोखरेल िव.
उ ेषण / शाि त तथा पनु : िनमाण
१०
परमादेश म ालय,
िसंहदरबारसमेत

९.

१०.

११.

१२.

१३.

१४.

१५.

i

छे वाङ मो ान िव.
ब दी
िज ला सरकारी विकल
११
य ीकरण कायालय,
रामेछापसमेत
सीताराम महतो कोइरी
िव. धानम ी तथा
उ ेषण /
मि प रषदको
१३
्
परमादेश
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
नेपाल सरकार िव. राधे
कत य यान
१४
भ ने राजकुमार ब नेत
इजलास नं. २
१५ – २०
आ त रक
राज व
अ तःशु क
कायालय, हेट डा िव.
(०६७/०६८/
१५
एम.एम.
पोिलमस
०६९)
ा.िल.
राजे कसजु िव. िव णु
लेनदेन
१६
महजन
सौरभ जयसवालसमेत
ितषेध / िव.
िवराटनगर
उ ेषण / उपमहानगरपािलकाको १७
परमादेश कायालय,
िवराटनगरसमेत
जबरज ती राम िसंह साउद िव.
१९
करणी
नेपाल सरकार

१६.

१७.
१८.

१९.

२०.

२१.

२२.

इजलास नं. ३
२० – २५
प रवितत
नाम
२०(क)३०.१ िव. ी
परमादेश
२०
िज ला हरी कायालय,
धनषु ासमेत
जबरज ती ह रकृ ण बाईजु िव.
२१
करणी
नेपाल सरकार
आन द राय यादवसमेत
िलखत बदर
२२
िव. रामबाबु राय यादव
हयात रजे सी होटलमा
स चािलत
यािसनो
उ ेषण
ाइड
नेपालको २४
यव थापकसमेत िव.
म अदालतसमेत
इजलास नं. ४
२५ – २७
आन दकुमार वली िव.
िश ा िवकास तथा
उ ेषण
२५
सम वय
इकाई,
रो पासमेत
िभखारी महतो धानक
ु
िनषेधा ा िव. िज ला शासन २७
कायालय, पसासमेत
इजलास नं. ५
२७ – ३६
गमबहादरु तामाङ िव.
उ ेषण /
सचू ना तथा स चार २७
परमादेश
म ालयसमेत

२३.

उ ेषण /
परमादेश

जबरज ती
करणी उ ोग
कत य यान
२५. र जबरज ती
चोरी (साधक)
२४.

२६. कत य यान

झापा ि थत शेपा
ओ रय टेसन
क स टे सी ा.िल. िव.
३०
म, रोजगार तथा
सामािजक
सरु ा
म ालयसमेत
ह रनारायण मान धर
३१
िव. नेपाल सरकार
नेपाल सरकार िव.
धनबहादरु गु ङ
३३
नेपाल सरकार िव.
३५
िजतबहादरु भ डारी

इजलास नं. ६
३६ – ४६
गणेश साद िस देल िव.
परमादे
श
३६
२७.
अथ म ालयसमेत
नारायण साद देवकोटा
िव. धानम ी तथा
३९
् ो
२८. उ ेषण मि प रषदक
कायालय
िसंहदरबारसमेत
गजे राज शमा िव.
उ ेषण / मि प रषदक
् ो
४०
२९.
परमादेश कायालय
िसंहदरबारसमेत
ii

३०.

३१.

उ ेषण /
परमादेश

उ ेषण

कणबहादरु भ राई िव.
वा य
तथा
४१
जनसङ् या म ालय
रामशाहपथसमेत
अिधव ा
पु पराज
पौडेल िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को ४२
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
नेपाल सरकार िव.
सरु ज पौडेलसमेत
४३

अ को
३२. नामबाट
परी ा िदएको
राजीनामा साधनी राजवंशी िव.
िलखत बदर मनोजकुमार राजवंशी
३३.
४५
दता बदर दता
कायम
इजलास नं. ७
४६ – ५१
भोजवीर राना मगर िव.
ब दी
कारागार
कायालय ४६
३४.
य ीकरण
भरतपरु समेत
याम साद अयाल िव.
ब दी
िज ला हरी कायालय, ४७
३५.
य ीकरण
या दीसमेत
िभम साद
ब दी
अिधकारीसमेत िव.
३६.
४९
य ीकरण महानगरीय हरी वृ ,
सो खु ेसमेत

३७.

३८.

३९.

४०.

४१.
४२.
४३.

४४.

४५.
iii

यान मान नेपाल सरकार िव.
५०
उ ोग सभु ानिसं तामाङसमेत
अिलशान अ तरसमेत
िव. वा य तथा
उ ेषण
५१
जनसं या म ालय,
काठमाड समेत
इजलास नं. ८
५१ – ५५
जबरज ती िब म कुमाल िव.
५१
करणी
नेपाल सरकार
भेषराज खितवडा िव.
उ ेषण / सङ् घीय मािमला तथा
५४
परमादेश
थानीय
िवकास
म ालयसमेत
इजलास नं.९
५५ - ६०
लागु औषध रोशन थापासमेत िव.
५५
(अिफम) नेपाल सरकार
बालकृ ण कु ले िव.
करकाप
५७
रामशरण िधतालसमेत
ल मी कपाली िव. सूय
लेनदेन
५८
िवलास देवकोटा
मणीकुमार राई िव.
ब दी
िज ला हरी कायालय, ६०
य ीकरण
उदयपरु समेत
इजलास नं.१०
६० - ६६
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
६०
रोजगार कसरु दयाराम पडु ासैनी

वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
६१
रोजगार कसरु जहानिसंह काक समेत
अिधव ा
स तोष
ब नेत िव. धानम ी
४७. उ ेषण तथा मि प रषद्को ६३
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
बहादरु गु ङ र
६५
४८. कत य यान
नेपाल सरकार
इजलास नं.११
६६ - ६८
अजनक
ु ु मार खड् का िव.
उ ेषण / राि य हरी िश ण
६६
४९.
परमादेश
ित ान, महाराजग ज,
काठमाड समेत
४६.

५०.

५१.

iv

भगवान थापा े ी िव.
सश
हरी बल,
६७
उ ेषण
धान
कायालय,
हलचोकसमेत
इजलास नं.१३
६८
च बहादरु बढु ासमेत
ब दी
िव. इलाका
हरी
६८
य ीकरण कायालय,
मोितपरु
बिदयासमेत

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - १
सह यायािधव ाको बहससँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादी खहे राय यादवलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. अनस
ु ार
सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी िमित २०६९।०३।२०
मा सु रौतहट िज ला अदालतबाट फै सला भई
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७१।०५।२४
मा सु फै सला सदर हने ठहरी फै सला भएकोमा
यादिभ ितवादी खहे राय यादवको पनु रावेदन
नपरेकोले साधक दायरीमा दता गनु भ ने िमित
२०७५।०२।१८ को िट पणी आदेशअनस
ु ार साधक
दायरीमा दता हन आएको देिखने ।
ितवादी खहे राय यादवले अिधकार ा
अिधकारी र अदालतसम बयान गदा घौरीदेवीले राम
नरेश राय यादवसँग मेरी ीमतीलाई ललाईफकाई
पोइल लगाई िदएक ले मलाई रस उठी उ िमित
र समयमा म ए लै घौरीदेवीको घरमा राितको
अँ यारोको समयमा कसैले नदे ने गरी गई मैले नै
हँिसयाले िनजको घाँटी रेटी मारेको हँ भनी बयान गरेका
छन् । िनजले आ नो बयानमा उ लेख गरेका
त यह मा हँिसयाले हार गरेको त य मृतकको
घाँटीमा धा रलो हितयारको चोट देिखएको लास कृित
मचु ु का र शव परी ण ितवेदनसमेतले पिु गरेको
पाइ छ । अनस
ु धानको ममा बिु झएक सनु ैना देवीले
समेत िनजले मारेको भनी बकप ग रिदएको देिखने ।
ितवादी वयम्ले आरोिपत कसरु
अपराध गरेको भनी वीकार गरेको अव था र सो
वीकारोि लाई पिु गन गरी भएको लास जाँच कृित
मचु ु का र शव परी णबाट ितवादीले दबाबमा आएर
आफू िव को कसरु वीकार गरी बयान गरेको भ न
िम ने अव था रहेन । माण ऐन, २०३१ को दफा
९ बमोिजम “मु ाका कुनै प ले य गरेका कुनै
कुरा िनजका िव
माणमा िलन ह छ” भ ने
यव थाबमोिजम पिन िनज ितवादी खहे राय
यादवले अिधकार ा अिधकारी र अदालतसम

इजलास नं.१
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७१-CR-०८६५, ०७४RC-०१३३, कत य यान, नेपाल सरकार िव.
मलाहा भ ने रामसुवास राय, नेपाल सरकार िव. खहे
राय यादव
िमित २०६७।०६।१० मा धान काट् न
प जाव गएका यि धान काट् न सिकने िबि कै नेपाल
फकनपु न भ ने मनािसब आधार हँदनै । कुनै यि
उसको इ छा खस
ु ीले जितसक
ु ै समयको लािग जहाँ पिन
ब न स ने ह छ । यो यित समयिभ िनज यि फिकनु
नै पछ भ ने तक गनु कानूनस मत हँदनै । माण ऐन,
२०३१ को दफा २५ मा “फौजदारी मु ामा आ नो
अिभयु को कसरु मािणत गन भार वादीको हने
छ” भ ने यव था रहेको पाइ छ । फौजदारी यायको
िस ा तअनस
ु ार फौजदारी मु ामा जसले आरोप
लगाउँछ, आरोप सािबत गन माणको भार वयम्
उसैमा ह छ । शंकारिहत तवरले आरोपीलाई कसरु दार
सािबत गनपन
ु ह छ । आरोपीले आफू बेकसरु छु भनेर
सािबत गन नभई आरोपकताले आरोपीको आरोप
सािबत गनपन
ु ह छ । यसथ, ितवादी मलाहा भ ने
राम सवु ास राय यादवले आरोिपत कसरु बाट ब न झु ा
बयान लेखाएको भ ने त यलाई सािबत गन व तिु न ,
आधारभूत ठोस माण नेपाल सरकारको तफबाट
पेस गन सके को नदेिखँदा, मा जाहेरीलाई आधार
बनाई कुनै यि लाई कसरु दार सािबत गन कानूनत:
िम दैन । अतः पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
०७१।०५।२४ मा भएको फै सला ितवादी मलाहा
भ ने रामसवु ास रायका हकमा उ टी गरी िनजलाई
समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र िव ान्
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गरेको बयानलाई िनज िव
माणमा ला ने नै
देिखने ।
ितवादी खहे राय यादवले हँिसया ज तो
जोिखमी हितयारले मतृ क घौरीदेवीलाई िहकाएको र
सोही हँिसयाको हारले गदा मृतकको मृ यु भएको भ ने
कुरा शव परी ण ितवेदनसमेतबाट पिु भइरहेको
ि थितमा िनज ितवादी खहे रायलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित ०७१।०५।२४
मा भएको फै सला मनािसब देिखने ।
तसथ, ितवादी मलाहा भ ने राम सवु ास
राय यादवलाई यानस ब धी महलको १३(४) नं.
को कसरु बाट सफाइ िदई रौतहट िज ला अदालतबाट
िमित २०६९/१०/१० मा भएको फै सला सदर
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
०७१।०५।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन । ितवादी खहे राय यादवलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १३(१) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित ०७१।०५।२४ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७५ साल भा ५ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६८-CI-०८९१, ज गा
िखचोला चलन, गोपाल साद कोइराला िव. ममता
कोइराला
यथ वादी िनज ममता कोइरालाको नाम
दताको सनु सरी िज ला, इन वा गा.िव.स, वडा नं.
६/ख ि थत िक.नं. १२२२ ज गाको े फल ०-०-

१० रहेको भ ने कुरा मालपोत कायालय, सनु सरीबाट
ा ज गाधनी दता े ताबाट देिख छ भने सु
अदालतको आदेशबाट भएको िमित २०६३।९।२० को
न सा कु डली हेदा, िनज यथ वादीको न.नं. १०,
िक.नं. १२२२ को ज गाको े.फ ज.िव. ०-०-४१/४
मा देिख छ । यसैगरी िनज पनु रावेदक ितवादीको
नाम दताको िक.नं २९७ को ज गाको े.फ े तामा
ज.िव. ०-०-१० देिख छ भने अदालतबाट भएको
न सा मचु ु कामा न सा नं. ४ जिनई उ िक.नं.
२९७ मा ज.िव. ०-०-९१/४ े.फ रही िनजको ज गा
े ताभ दा ०-०-३/४ धरु स म नपगु देिख छ । ततु
िववादको एवं झगडा जिनएको न सा नं. ६ को ज गाको
े.फ. ज.िव. ०-०-४ रहेको भ ने कुरा अदालतको
आदेशबाट भई आएको न साबाट देिख छ भने उ
ज गासमेत िनज पनु रावेदक ितवादी गोपाल साद
कोइरालाको भोगमा रहेको भ ने कुरासमेत न सामा
उ लेख भएको देिख छ । यथ वादीको िक.नं.
१२२२ को ायल चेकबाट कायम भएको ०-०-८३/४
ज गा न सा नं. १० मा ०-०-४१/२ मा भई े तामा
देिखएको भ दा यादै कम े फल देिखइरहेको
अव था छ भने पनु रावेदक ितवादीले आ नो नाम
दताको िक.नं. २९७ को कूल े.फ ज.िव. ०-०-१०
को ज गाभ दा बढी ज गाको भोग ग ररहेको त य
िमिसल संल न न सा मचु ु काबाट देिखने ।
यसरी िनज पनु रावेदकको ज गाको े.फ दता
े ताभ दा बढी देिखई सोको भोगचलनसमेत िनज
पनु रावेदक ितवादीले ग ररहेको साथै यथ वादीको
ज गा े ताभ दा यादै यनू रहेको भ ने बेहोरा सु
अदालतबाट भई आएको न साबाट देिख छ । उ
न साउपर िनज ितवादीको कुनै कारको चनु ौती
रहे भएको नदेिखएको ि थित छ भने वादीको ज गा
यादै यून हनक
ु ो कारण ितवादीले िदन सके को
पिन देिखँदैन । यसरी सँगैको सँिधयार यथ वादीको
ज गा े ताभ दा घटी देिखरहेको र िनज सँिधयारका
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पमा रहेका पनु रावेदकले े तामा देिखएकोभ दा
बढी ज गाको भोग गरेको देिखएको र नापी न साको
व पसमेतका आधारमा पनु रावेदक ितवादीको नाम
दताको िक.नं २९७ को ज.िव. ०-०-१० ज गाबाहेक
गरी अथात् िनजको े ताअनस
ु ारको ज गा पु याई /
छु ् याई झगडा जिनएको न.नं ६ को े फल ज.िव.
०-०-४ म ये ०-०-३१/४ ज गा ितवादीले िखचोला
गरेको ठहर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सला अ यथा नदेिखने ।
उि लिखत आधार, कारणबाट अदालतको
आदेशबाट भएको न सा कु डलीमा पनु रावेदक
ितवादीको ज गा दता े ताभ दा बढी भई यथ
वादीको घटी देिखइरहेको ि थितमा नापी न साको
व पसमेतको आधारमा पनु रावेदक ितवादीको
नाम दताको िक.नं. २९७ को ०-०-१० ज गाबाहेक
गरी झगडा जिनएको ०-०-४ ज गाम ये ०-०-३१/४
ज गास म िखचोला ठहर गनपनमा
०-०-४ ज गा
ु
िखचोला गरेको ठहर गरी सु सनु सरी िज ला
अदालतबाट भएको िमित २०६४।१।१० को फै सला
सो हदस म के ही उ टी गरी झगडा जिनएको न.नं.
६ को े फल ज.िव. ०-०-४ म ये ०-०-३१/४ ज गा
ितवादीले िखचोला गरेको ठहर गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६६।९।१४
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: कमलका त जोशी
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल पौष १८ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७०-CI-१०७५, िनणय दता
बदर, ह र महजनसमेत िव. जगमाया महजन
मूल पु ष जोगनारायण महजनका चार भाइ
छोराह मा जेठा यी पनु रावेदक बाबक
ु ाजी महजन,
मािहला यथ ितथमान याप,ु सािहलो सािहला

महजन, का छा पु पमान रहेको र यी दाजभु ाइमा
२०३० सालमा अंशब डा भइसके प ात् स पूण
दाजभु ाइको म जरु ीमा मेरो भागमा परी २०३०
सालको ब डा र २०४०।१।१४ को का.िज.अ.को
िमलाप बमोिजम मैले एकलौटी भोग चलन गरी आएको
िक.नं. ५६ को ज गा बबु ाको मृ यपु िछ मेरा नाउँमा
दता नामसारी गरी ज.ध. .पज
ु ा पाउँ भनी यथ
ितथमान यापल
ु े मालपोत कायालय काठमाड मा
िमित ०४१।१२।२९ मा िदएको िनवेदन तामेलीमा
रहेकोमा पनु ः िमित ०५०।३।२२ मा िनज ितथमानले
मालपोत कायालय काठमाड मा सोही बेहोराको
िनवेदन िदँदा उ िक.नं. ५६ को ज गामा अ हकदार
भए ३५ िदनिभ स- माण दाबी गनु भ ने मा.पो.का.
काठमाड ले गोरखाप मा कािशत गरेको सूचनामा
कसैको हक दाबी नपरेको, उ िक.नं. ५६ को ज गा
िनवेदक ितथमान यापक
ु ा नाउँमा दता भएमा के ही
फरक पदन भनी तल
ु ार न तल
ु ाधरसमेतका जना ७
ले सजिमन कागज ग रिदएको समेतका कारणले उ
ग गबु गा.िव.स. वडा नं.५(ख) िक.नं. ५६ े फल
१–६–२ को ज गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा
७(२) र ८(१) अनस
ु ार ितथमान यापक
ु ा नाउँमा दता
नामसारी हने ठहछ भ ने मा.पो.का. काठमाड को िमित
२०५८।४।३१ को िनणयबाट ततु मु ाको उठान
भएको पाइने ।
पनु रावेदक बाबक
ु ाजी र यथ ितथमान
एवं सािहला महजन र पु पमानसमेत ४ दाजभु ाइका
िबचमा िमित २०४०।१।१४ मा काठमाड िज ला
अदालतबाट अंश िलनेिदने गरी भएको िमलाप हेदा
पनु रावेदक बाबक
ु ाजीको भागमा घर तथा िक.नं. १९३
र ७४ का २ िक ा ज गा, ितथमानको भागमा घर
तथा िक.नं. २६ र िसतापाइला वडा नं. १ को िक.नं.
नखल
ु ेको ज गा ३–८–० म येबाट ३ भागको १ भाग
पाउने, साइला महजनको भागमा घर तथा िक.नं. ००७
िसतापाइलाको ३–८–० ज गाम ये ३ ख डको १
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ख ड र का छा पु पमानको भागमा घर र िक.नं. ३६४
र िसतापाइलाको ३–८–० ज गाम ये ३ ख डको १
ख ड अंश पाउने गरी िमलाप भएको देिख छ । सो
िमलाप मा पनु रावेदक बाबक
ु ाजीको भागमा परेको
ज गा ग गबु वडा नं. ४ िक.नं. १९३ भनी र यथ
ितथमानको भागमा परेको ज गा बालाजु गा.िव.स. वडा
नं. ५(ख) को िक.नं. २६ भनी उ लेख भएको पाइने ।
बाबक
ु ाजी महजनले िमलाप मा उ लेख
भएको ज गा ग गबु गा.िव.स. वडा नं. ४(क) िक.नं. १९३
नभई धापासी गा.िव.स. वडा नं. ८(क) िक.नं.१९३ को
ज गा हो भनी ितथमान यापस
ु मेतलाई िवप ी बनाई
दायर गरेको िनणय बदरसमेत मु ामा यसै अदालतबाट
िववािदत ज गा नै िमित २०४०।१।१४ को िमलाप ले
आ नो भागमा परेको भनी वादीले दाबी िलएकोमा सो
िववादको िक.नं. १९३ को ज गा वादीको भागमा परेको
होइन िमलाप मा उ लेख ग रएको िक.नं. १९३ को
ज गा यो हो भनी ितवादीह ले भ न देखाउन सके को
पाइँदैन । िववािदत ज गा पनु रावेदक वादीकै नाउँमा दता
रही िनजले नै भोग चलन गरी ितरो ितरानसमेत गरी
आएको देिखँदा िमलाप मा प चायत र वडा नं. फरक
परेको भ ने आधारमा मा िमलाप बाट पनु रावेदक
वादीले पाएको होइन भ न िम ने देिखन नआउने ।
ग गबु िक.नं. ५६ को ज गा २०४० सालको
िमलाप बाट यथ ितथमानको भागमा परेको
देिखँदा सो िक.नं. ५६ को ज गा िनज ितथमानको
नाउँमा दतासमेत हने ठह याई मालपोत कायालय
काठमाड बाट िमित ०५८।४।३१ मा भएको िनणय
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६७।०९।१२ मा भएको फै सला िमलेको छ वा छै न
भ नेतफ िवचार गदा, िमलाप मा उि लिखत िक.नं.
२६ को ज गा यी वादी र यथ र िनजका िपता
जोगनारायणसमेतको नाउँमा सु देिख दता रहेको
भ ने मा.पो.का. काठमाड को िमित ०६७।४।२८ को
प बाट नदेिखने ।

पनु रावेदक
ितवादीको
पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम यिद ग गबु वडा नं. ५(ख) िक.नं. ५६
को ज गा नभई िमलाप मा उि लिखत बालाजु वडा नं.
५(ख) िक.नं. २६ को ज गा मा यथ ितथमानको
अंश भागमा परेको हो भने िनजको अंश भागमा परेको
भ ने बालाजु वडा नं. ५(ख) िक.नं. २६ को ज गा कहाँ
छ र कसको नाममा छ भ ने त य माण पनु रावेदक
प ले प सँग खल
ु ाउन सके को नपाइने ।
एउटै िमित २०४०।१।१४ को िमलाप ले
बाबक
ु ाजी महजनको भागमा परेको ज गा ग गबु
गा.िव.स. वडा नं. ४(क) िक.नं. १९३ को नभई
धापासी गा.िव.स. वडा नं. ८(क) िक.नं.१९३ को
ज गा हो भनी ितथमान यापस
ु मेतलाई िवप ी बनाई
दायर गरेको िनणय बदरसमेत मु ामा यसै अदालतबाट
िमलाप मा प चायत र वडा नं. फरक परेको भ ने
आधारमा मा िमलाप बाट पनु रावेदक वादीले पाएको
होइन भ न िम ने देिखन आएन भ ने आधार िलई
धापासी गा.िव.स. वडा नं. ८(क) िक.नं.१९३ को
ज गा बाबक
ु ाजी महजनको भागमा पन ठहरी फै सला
भइसके को प रि थितमा समेत यथ ितथमानको
अंश भागमा परेको बालाजु वडा नं. ५(ख) िक.नं. २६
नभई ग गबु वडा नं. ५(ख) िक.नं. ५६ नै हो भ नेमा
कुनै दिु वधा छै न । िकनभने एउटै िमलाप मा एक
जनाको भागमा परेको अंशको गा.िव.स. र वडा नं.
फरक पन स छ भने अक यि को भागमा परेको
अंशको गा.िव.स. र िक.नं. फरक नपला भ न सिकने
अव था नरहने ।
िमलाप मा उि लिखत िक.नं. २६ को
ज गा यो यस ठाउँमा पदछ, यो हो भनी पनु रावेदकले
देखाउन, भ न सके को पाइएन । िमित २०४०।१।१४
को िमलाप मा बालाजु िक.नं. २६ लेिखन गएको
ज गा वा तवमा ग गबु ५(ख) िक.नं. ५६ हनपु नमा
फरक लेिखन गएको भ ने देिखन आएको छ । अथात्
२०४० सालको िमलाप मा गा.िव.स.को नाउँ र िक ा
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न बर फरक पन गएको भ ने प देिखन आयो ।
य तै, यथ ितथमानले िमलाप बमोिजम ज गा
दता ग रपाउँ भनी िमित ०४१।१२।२९ मा िनवेदन
िदई हकदाबीस ब धी सूचना िमित ०५७।८।३०
को गोरखाप मा कािशत भएको सूचनामा कसैको
हकदाबी उजरु ीसमेत परेको नदेिखने ।
२०४० सालमा अंश मु ाको िमलाप मा
रहेकै यि म ये साइला महजनले यस अदालतमा
आई यथ ितथमानको नाममा ग गबु वडा नं. ५(ख)
िक.नं. ५६ कै ज गा परेकोले अ अंिशयारलाई
छुट्याएको होइन र िक.नं. २६ को ज गा हामी कुनै
अंिशयारिभ को अंश ला ने ज गा होइन भनी बयान
ग रिदएको देिख छ । आ ना बाबक
ु ो नाउँमा दता भई
नसके का ज गाह े फलसमेत नखल
ु ाई २०४०
सालमा िमलाप हन गएको देिख छ । दता नै हन बाँक
ज गा हँदा दवु ै प को नाममा परेको ज गाको िक ा
न बर, गा.िव.स. वडा नं.ह िमलाप मा फरक पन
गएको वाभािवक मा नपु न देिखने ।
२०४० सालको िमलाप अंिशयारह को
िबचमा ज गाह को बाँडफाँट तथा यथ ितथमानले
सो िमलाप मा उि लिखत बालाजु िक.नं. २६ को ज गा
अ य कही दता
ँ गराएको नभई अंिशयारबाहेकको अ य
यि को दता रहेको पिु हन आएको २०४६ सालमा
डोरमा िक.नं. ५६ को ज गा अब डा भनी पनु रावेदकले
िनवेदन िदए तापिन सो िनवेदनको कारबाही ि या
अिघ बढेको नदेिखएको र सो िनवेदन मालपोत
कायालयमा दता नै नरहेको भ ने मालपोत कायालय
काठमाड को िमित ०६७।६।५, च.नं. १८३९ को
प बाट देिखन आउने ।
िमलाप मा भएको ज गा िक.नं. २६ नै
िक.नं. ५६ को ज गा हो यिद होइन भने िमलाप मा
लेिखएको िक.नं. ५६ को ज गा नभए अक कुन हो भनी
पनु रावेदक प ले प पमा पिु गराउन स नपु छ ।
अतः २०४० सालको अंश िमलाप बाट नै िक.नं. ५६

को ज गा यथ ितथमानको भागमा परेको त य पिु
भएको देिखने ।
तसथ, िववेिचत ग रएका आधार,
माणह बाट ग गबु िक.नं. ५६ को ज गा २०४०
सालको िमलाप बाट यथ ितथमानको भागमा परेको
देिखँदा सो िक.नं. ५६ को ज गा िनज ितथमानको
नाउँमा दतासमेत हने ठह याई मालपोत कायालय,
काठमाड बाट िमित ०५८।४।३१ मा भएको िनणय
सदर हने ठह याई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६७।०९।१२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभु म् ।
यसमा यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन्:
§ ०७२-CR-११२७, जालसाजी, नारायण
महजन िव. जगमाया महजनसमेत
§ ०७२-CI-१०४७, िलखत बदर, नारायण
महजन िव. जगमाया महजनसमेत
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७२-CI-०१९५, ०२५५, िनषेधा ा
/ परमादेश, िव वराम नगरकोटी िव. कमला काक ,
िपता बर अिधकारी िव. कमला काक
यथ िनवेदकले हाल क ची घर टहरा बनाई
बसेको लिलतपरु िज ला सािबक सैबु आदश गाउँ
प चायत वडा नं.४(ख) भै ँसेपाटीि थत ज गा िनजलाई
त कालीन गाउँ प चायतको िमित २०३७।९।६ गतेको
िनणयबाट घरबास योजनाथ उपल ध गराएको देिखन
आयो । यथ िनवेदकलाई पूवप ल बाइ २४ िफट र
उ र दि ण चौडाइ १५ िफट बराबरको ज गा उपल ध
गराउन वीकृित दान गरेको गाउँ प चायतले यसरी
ज गा उपल ध गराएबापत सािल दा ६/६ पैयाँका
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दरले ितरो बझ
ु ाउनपु न सत रहेबमोिजम नै िनणय
िमितभ दा पिछका िमितमा िनवेदकबाट ितरो िलए
बझ
ु ेको भ ने पिन िमिसल संल न कागजातबाट देिखन
आयो । उ ज गामा िनवेदकले िमित २०३८।२।६
मा खानेपानी तथा िमित २०३९।६।१५ मा िबजल
ु ी
ब ीको लाइन जोडी हालस म िनर तर बसोबास
ग रआएको समेत कागजातह बाट देिखने ।
न सा मचु ु काबाट यथ को ज गाको
े फल पिन सामा य घरबास गन िम ने घडेरीभ दा
बिढरहेको भ ने नदेिखएको र पनु रावेदकह ले दाबी
गरेको िक.नं ४२४ को ज गाको प रिधिभ यथ ले
घरबास गरी भोग गरेको ज गा रहेको भ नेसमेत
देिखन आएन । पनु रावेदन अदालत पाटनले जारी
गरेको िनषेधा ा आदेशले यी पनु रावेदकह को हकमा
आघात परे नपरेतफ हेदा पनु रावेदकह ले िनमाण
गन भनी उ लेख गरेको भवन यथ को घरटहरा
नहटाईकन नै िनमाण भइसके को भ ने कुरा आजै
बहसका ममा इजलाससम
ततु ति बरह बाट
समेत देिखन आयो । पनु रावेदकको कायालय भवन नै
िनमाण भइसके को अव थामा सो िनवेिदकाको घरले
पनु रावेदकह को उ कायालयलाई असर परेको
भ ने पिन नदेिखने ।
यथ िनवेदकले घरबास योजनाथ
त कालीन गाउँ प चायतबाट घडेरी ज गा ा गरी सोही
घडेरीमा क ची घर बनाई २०३७ सालदेिख हालस म
िनर तर भोग गरी आएको तथा पूवसतअनस
ु ार
ितरोसमेत बझ
ु ाएको देिखन आयो । उ ज गामा
यथ को भोग नरहेको भ ने कुरा पनु रावेदकह का
तफबाट भ न सके को देिखएन । न सा मचु ु काबाट
पनु रावेदकले दाबी िलएको िक.नं ४२४ को
ज गाअ तगत यथ ले बसोबास ग रआएको ज गा
पन आउनेसमेत नदेिखएको अव थामा हाल िनवेदक
एकल मिहला रहेक र आिथक अव थासमेतलाई
ि गत गरी त कालीन गाउँ प चायतले उपल ध

गराएको ज गामा २०३७ सालदेिख िनर तर बसोबास
गरी चीरभोग कायम गरेक यथ िनवेदकले पत
ज गामा घर बनाएको भ दैमा िनजको घरबास नै
उठाउनु यायोिचत नदेिखने ।
अत: उपयु बमोिजम मािथ िववेिचत त य
एवं माणसमेतका आधारमा िनवेिदकाले िनमाण
गरी भोगचलन गद आएको दाबीको घर ज गा र
भोगािधकारमा आघात पन गरी कुनै काय नगन,ु
नगराउनु भनी िवप ीह का नाउँमा नाग रक अिधकार
ऐन, २०१२ को दफा १७(२) नं. अनस
ु ार िनषेधा ाको
आदेश जारी हने ठहराई पनु रावेदन अदालत पाटनले
िमित २०७१।४।२१ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: सभु ाषच दाहाल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ ६ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-WO-००४०, उ ेषण /
परमादेश, नरबहादुर ठाडा थापा मगरसमेत िव. िश ा
म ालय, िसंहदरबारसमेत
ी कुमारी िनजी शैि क गठु ीका सं थापक
गिु ठयारह फशराम
ु शमालगायत िव गो ारा दता
न बर २४६२३/२०७१/१०/२७ तथा नयाँ गिु ठयारा
नरबहादरु ढाडा मगरलगायत िव
उजरु ी दता
न बर १२४५०/२०७१/३/१७ मा परेको आिथक
अिनयिमतता तथा िवधान / िनयमिवपरीत सं था
पनु गिठत गरेको भ नेलगायत बेहोराका उजरु ीह को
स ब धमा छानिबन हँदा उ सं था एक िनजी शैि क
गठु ीको पमा िमित २०६१।२।२५ मा े ीय िश ा
िनदशनालय, पि चमा चलमा दता भई स चालनमा
रहेको देिखएको तथा उ सं थाको दता, आिथक
सहयोग िलने ि या, सं थाको बजेट सङ् कलन,
खच गन प ित, गिु ठयारह को हैिसयत, िवधान
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संशोधन, काय म स चालन, सं थाको बक खाता
स चालनलगायतका िवषयमा थप छानिबन गनपन
ु
देिखएको हँदा उि लिखत िवषयह उपर आव यक
छानिबन िनयमन गन िश ा म ालयको िमित
२०७२।८।२८ को िनणय तथा िमित २०७२।१०।७
को प बाट छानिबन सिमित गठन भई उ सिमितको
ितवेदनको आधारमा िश ा िवभागबाट िमित
२०७३।१।१६ मा उ िव ालयको स ब धमा
े ीय िश ा िनदशनालयलाई प ाचार ग रएको भ ने
देिख छ । यसरी आिथक अिनयिमतता तथा िवधान
/ िनयमिवपरीत सं था पनु गिठत गरेको भ नेलगायत
बेहोराका उजरु ीह प रसके पिछ सो स ब धमा
छानिबन तथा regulating र monitoring पिन गन
नपाउने भ ने हँदैन । उ िनणयबाट रट िनवेदकले रट
िनवेदनमा उ लेख गरेज तो संिवधान र कानूनिवपरीत
कुनै काय भएको भ ने नदेिखने ।
नेदर या डि थत त सरीया फाउ डेसनको
य सहयोगमा ी कुमारी ाथिमक िव ालय
थापना भएको, पिछ सं थागत िव ालयले क पनी
वा शैि क गठु ीअ तगत स चालन गनपन
ु कानूनी
यव थानस
ु ार यो िव ालय २०६० सालमा िनजी
शैि क गठु ीअ तगत स चालन गन .े िश.िन.
पि मा चलले दता गरेको िवधानलाई यो िव ालयको
ा आिथक ोत र कुमारी गठु ीले गरेको चौतफ
सामािजक लगानी / कायसमेतलाई ि गत गदा
कुमारी िनजी शैि क गठु ीलाई गठु ीको िवधान संशोधन
गरी सावजिनक शैि क गठु ीमा प रवतन गदा यसले
गद आइरहेको काम कत यमा कुनै कारको कमी
आउँछ वा कसैको हक अिधकार हनन् हन पु छ भ ने
कही ँकतैबाट देिखन नआउने ।
पयटक िभषामा नेपाल आउने िवदेशी
पयटकलाई चिलत अ यागमन िनयमावली, २०५१
(संशोधनसिहत) मा यापार, यवसाय तथा रोजगारी
गन पाउने यव था उ लेख नभएकोले गठु ीको संशोिधत

िवधानअनस
ु ार ी कुमारी गठु ीका सं थापक भई काय
गद आउनु भएक नेदर या ड िनवासी ी टेरस
े ा भान
रजवाइकले िव ालयलगायत उ े मा गनभएको
ु
योगदानको कदर गद िनजलाई गठु ीको सं थापक रहने
गरी ग रएको यव थाको स ा संर कको पमा रहने
गरी िवधान संशोधन हँदा ी कुमारी गठु ीमा उहाँले
पु याउने योगदानमा फरक पछ भ ने देिखँदैन िकनभने
िनज ी टेरस
े ा भान रजवाइक िमित २०६६।२।१४ को
ी कुमारी िनजी शैि क गठु ीको बैठक सं थापक एवं
गिु ठयार मख
ु ी महेश साद पा डेको अ य तामा
बसेको बैठकले िवधान संशोधन गरी िवप ी टेरस
े ाभान
रेजवाइकलाई संर कबाट सं थापक बनाउने िनणय
गनपु ूव संर कमै बसेको देिखने ।
कुनै पिन िवदेशी यि ले आ नो िन वाथ
भावनाले कुनै सं थालाई सहयोग गछ वा गन इ छुक
छ भने िनजलाई स बि धत सं थाको सं थापक रहन
िदए मा िवदेशी सहयोग ा हने अ यथा नहने भ ने
नहने ।
कुमारी िनजी शैि क गठु ीको िवधानमा
संशोधन गदा चिलत कानूनी यव थाको िवपरीत
हने गरी संशोधन गन िम ने देिखँदैन । यसैगरी िवधान
संशोधन गदा स चालक सिमितको बैठकबाट दईु ितहाई
बहमतबाट ताव पा रत गनपन
ावधानिवपरीत
ु
गिु ठयार ारा भएको िनणयलाई पिन िवधान अनक
ु ूल
मा न नसिकने ।
ी कुमारी िनजी गठु ीको स चालन स ब धमा
उजरु परी सो स ब धमा िव ततृ जाँचबझ
ु भई
ितवेदनसमेत पेस भएको भ ने िलिखत जवाफ तथा
संल न कागजातबाट देिख छ । उ जाँचबझ
ु सिमित
गठनको िनणयमा रट िनवेदकको कुनै दाबी नरहेको
अव थामा सो सिमितले िदएको सझ
ु ावको स ब धमा
मा िलएको दाबी आफै ँ मा अपूण रहेको देिखने ।
यसरी ी कुमारी िनजी गठु ीको िवधानमा
संशोधन गदा नै चिलत कानून तथा उ गठु ीको
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िवधान ारा िनधा रत ि याअनस
ु ार भएको
नदेिखएको र छानिबन सिमित गठन गन गरी भएको
िनणय बदर नभई यथावत् रहेको र सो छानिबन
सिमित ारा िदइएको सझ
ु ावह काया वयनबाट
िनवेदकह को हकमा ग भीर संवैधािनक तथा कानूनी
हक अिधकारको हनन भएको देिखन नआएकोले
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन तसथ,
ततु िनवेदन खारेज हने ठहछ । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ठहरेकोले िमित २०७३।०४।१८ मा यस
अदालतबाट जारी भएको अ त रम आदेश वतः
िनि य हने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल चैत २२ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-११३२, ाचार
(घुस / रसवत), कोमलनाथ िघिमरे िव. नेपाल सरकार
ततु मु ाको अनस
ु धानको िसलिसलामा
सङ् किलत भई आएका िमिसल संल न कागजातह ,
शोभा यौपाने र िवनय महतको संयु िनवेदन,
बरामदी मचु ु का, हरी नायब उपरी क राजे कुमार
थापा े ीसमेतको ितवेदन, ितवादी कोमलनाथ
िघिमरेको बयान, िनवेदक य शोभा यौपाने र िवनय
महतको बयान, िनवेदक यले पेस गरेको घस
ु रकम
िलएको देिखएको िभिडयो िसडीसमेतका आधार
माणलाई सम ीगत पमा अ ययन िव ेषण गदा
िज ला भ परु सूयिवनायक न.पा. वडा नं. ११ पलाँसे
ि थत हाल क ा ५ स म स चालन भइरहेको बाल
गणेश इङ् िलस कुलको क ा ६ स मको तरो नितका
लािग िज ला िश ा कायालय भ परु का िव ालय
िनरी क कोमलनाथ िघिमरेले .३०,०००।- (ितस
हजार) घस
ु रसवत माग गरेको हँदा िनजलाई घस
ु
रसवत िदनका लािग .३०,०००।– आयोगबाटै

उपल ध गराई पाउँ भनी शोभा यौपाने र िवनय
महतको आयोगमा संयु िनवेदन परी सो िनवेदनको
कारबाहीको ममा िनवेदकसँग सम वय गरी घस
ु
रसवत िलएको पाइएमा दशी माणसिहत मािनस
प ाउ गरी दािखला गनको लािग आयोगका हरी
नायब उपरी क राजे कुमार थापा े ीलाई खटाई
पठाइएकोमा िमित २०७१।११।२७ गतेका िदन
िज ला भ परु म यपरु िठमी नगरपािलका वडा नं.
१५ िठमी ि थत शैलङ
ु ् गे री डेरी ए ड बेकरी सप
अगािडको सडकबाट कोमलनाथ िघिमरेले िनवेदकसँग
.३०,०००।- (ितस हजार) घस
ु / रसवत िलइसके को
अव थामा प ाउ गरी दशी माणसिहत ितवेदनसाथ
आयोगमा दािखला गरेको देिखन आउने ।
िनवेदकह सँग पनु रावेदक
ितवादी
कोमलनाथ िघिमरेले िव ालयको तरउ नितको लािग
रकम माग गरेको हनाले पनु रावेदक ितवादीलाई िदन
.३०,०००।– अि तयार दु पयोग अनस
ु धानबाट
नै उपल ध गराइपाउँ भनी आयोगमा िनवेदन िदई
उ नोटह का न बरसमेत उ लेख गरी भपाई गरी
िनवेदकह ले बिु झिलएको रकम पनु रावेदक ितवादी
कोमलनाथ िघिमरेको साथबाट बरामद भएको
िमिसल संल न िमित ०७१।११।२७ गतेको बरामदी
मचु ु काबाट देिखन आएको र सो बरामदी मचु ु काको
रोहबरमा ितवादी पनु रावेदक वयम् बसेको तथा
िनज िनवेदकह ले ितवादीलाई िदन बझ
ु ी िलएको
नोटह का न बर र बरामद भएको नोटह का
न बरह एक आपसमा िमलेिभडेको देिखने ।
बरामदी मचु ु काबाट अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगबाट उपल ध गराइएका नोटह
बरामद भएको देिखएको छ र सो त यलाई िमिसल
संल न रहेको िसडीमा भएको य यले समेत पिु
गरेको छ । सो बरामदी रकम ितवादीको साथमा अ य
कारणबाट रहन पगु ेको भ नेतफ कुनै त यगत बेहोरा
खु न आएको देिखँदनै । बरामदी मचु ु का, िस.डी.
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बाट देिखएको य यलगायतका वत माणबाट
ितवादीह ले अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको
बयान समिथत भएको देिखने ।
बरामदी मचु ु कामा ब ने िव कुमार काक ,
िकशोरकुमार धानक
ु लगायतले ितवादीको साथबाट
.३०,०००।- बरामद भएको र ितवेदनको बेहोरा
िठक स य साँचो हो भनी अदालतसम गरेको बकप ,
उजरु वाला िनवेदकह िवनय महत र सोभा यौपानेले
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
.४०,०००।- बझ
ु ी िलएकोम ये .३०,०००।- यी
पनु रावेदक ितवादी कोमलनाथ िघिमरेको साथबाट
बरामद भएको र िमिसल संल न रहेको पनु रावेदक
ितवादी कोमलनाथ िघिमरे र िनवेदक िवनय
महतिबच गणेश इङ् िलस कुलको क ा ६ स मको
तरो नितका लािग घस
ु रसवत लेनदेन गन िवषयमा
कुराकानी भएको िस.िड.को रेकडबाट समेत पनु रावेदक
ितवादीले उजरु कताह सँग रसवत िलएकोमा शंका
रहेको नदेिखँदा पनु रावेदन िजिकर र पनु रावेदकतफका
िव ान् कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, ितवादी कोमलनाथ िघिमरेको
साथबाट बरामद भएको .३०,०००।- (ितस हजार
पैयाँ) िनवेदकह ले अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगबाट भरपाई गरी िलएको न बर नोटका
रकम बरामद भएको बरामदी मचु ु का, उजरु वाला
िनवेदकह र बरामदी मचु ु काका यि ह ले गरेको
बकप तथा िमिसल संल न िसडी ( य य) समेतका
माणह बाट ितवादी कोमलनाथ िघिमरेले अिभयोग
मागदाबीअनु प िनवेदकह बाट .३०,०००।रसवत िलएको पिु भएको देिखँदा िनज ितवादी
कोमलनाथ िघिमरेले ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ३(१) को कसरु गरेको देिखन आउँदा
िनज ितवादीलाई ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोिजम
.३०,०००।- (ितस हजार) पैयाँ ज रवाना र

ऐ. ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोिजम ३(तीन) मिहना
कै दसमेत हने ठह याई िवशेष अदालत काठमाड बाट
िमित २०७३।०९।२८ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७५-WO-०२४७, उ ेषण,
बुि राज सुवेदी िव. उ च अदालत पाटनसमेत
यथ म येका नरमकाजी
र
े
दगु ादेवी हलवु ाईको िबच िमित २०६८।०२।१९ मा
काठमाड िज ला अदालतबाट िमलाप भई पित
प नीको स ब ध िव छे द भएको त यमा कुनै िववाद
देिखँदनै । सो त य िनजह दवु ैले िलिखत जवाफमा
वीकार गरेको तथा सो कुरा िमिसल संल न िमलाप को
कागजातबाट समेत देिख छ । यसरी कानूनबमोिजम
िज ला अदालतबाट स ब ध िव छे द हने गरी भएको
िमलाप लाई अ यथा मा न िम ने अव था देिखँदनै ।
कानूनबमोिजम स ब ध िव छे द भइसके को अव थामा
अझै िनजह िबच स ब ध कायम नै छ भ ने अव था
हँदनै । तसथ, पित प नीको नाता स ब ध िव छे दप ात्
नरमकाजी े र दगु ादेवी हलवु ाई एकासगोलको पित
प नी नभई अलग अलग कानूनी हैिसयत रहेको कुरामा
िववाद नदेिखने ।
रट िनवेदकले िनज वादी र ितवादी
नरमकाजी े भएको लेनदेन मु ामा फै सलाबमोिजम
िबगो असल
ु गन योजनाथ काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका, वडा नं. १० को िक ा नं.
८४ र काठमाड िज ला, चपली भ काली गा.िव.स.,
वडा नं. ४(क), िक ा नं.१६ को ज गाह रो का रही
रहेकोमा सोही ज गाबाट िबगो असल
ु उपर गरी पाउन
माग गरेको देिख छ । सो ज गाह दगु ादेवी हलवु ाईको
नाउँ दतामा रहेको कुरा रट िनवेदक वयम्ले समेत
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वीकार गरेको देिखँदा सो िक ाका ज गाह िनज
दगु ादेवी हलवु ाईको एकल हकभोगको ज गाह
रहेकोमा कुनै िववाद देिखँदनै । िमित २०६८।०२।१९
मा नै िमलाप बाट िविधवत् नरमकाजी े र दगु ादेवी
हलवु ाईिबच पितप नीको नाता स ब ध िव छे द
भइसके को अव थामा नरमकाजी े ले िमित
२०७०।०७।१२ मा दगु ादेवी हलवु ाईको नाउँमा दता
रहेको ज गा ख रद िब गन योजनाथ गरेको बैना
कागज कारोबारका स ब धमा चलेको मु ाबाट िसजना
भएको िबगो दािय व बेहोन योजनाथ िनजको पूवप नी
दगु ादेवी हलवु ाईको नाउँमा दता रहेको ज गाह रो का
रा न कानूनतः िम ने नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार, कारणह बाट
दगु ादेवी हलवु ाईका नाममा दता रहेका िक ा नं.१६ र
८४ का ज गाह अ य योजनबाट रो का रा नपु न
अव थाका नभए बिु राज सवु ेदी वादी र नरमकाजी
े ितवादी भई चलेको लेनदेन िबगो मु ाबाट
रहन गएको रो का फुकुवा ग रिदनु भनी स बि धत
मालपोत कायालयलाई लेखी पठाइिदनु भनी िमित
२०७५।०४।१७ मा उ च अदालत पाटनबाट भएको
आदेशबाट रट िनवेदकको कुनै संवैधािनक तथा
कानूनी हक हनन् भएको अव था नदेिखई सो आदेश
िमलेकै देिखँदा अ यथा ग ररहन परेन । रट िनवेदन
माग दाबीबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ठहछ । सो अव थामा ततु मु ाका
स ब धमा यस अदालतबाट िमित २०७५।०५।२० मा
जारी भएको अ त रम आदेशसमेत िनि य हने ।
इजलास अिधकृत: दीिपका थापा मगर
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल पस
ु २ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७४-WO-०२१५, उ ेषण /
परमादेश, राधा पोखरेल िव. शाि त तथा पुन: िनमाण

म ालय, िसंहदरबारसमेत
िवप ी थानीय शाि त सिमितको
कायालय, स तरी, राजिवराजले िनवेिदका राधा
पोखरेलको घरको मािथ लो त लामा २०७४ आषाढ
मसा तस मको घर बहाल स झौता गरी आ नो
कायालय चलाउँदै आएकोमा मधेश आ दोलनका
ममा िमित २०७३।११।२३ मा आ दोलनकारीबाट
सो शाि त सिमितको कायालयमा आगजनी तोडफोड
हँदा िनवेिदकाको घरको उ त ला ित त भएको
र ित त भएप ात् शाि त सिमितको कायालय
यहाँबाट अ य सरेको भ ने देिख छ । शाि त
सिमितको कायालय िनवेिदकाको घरमा रहेको र सो
कायालयलाई लि त गरी तोडफोड हँदा िनवेिदकाको
घर ित त भएको त यमा िववाद नदेिखने ।
आ दोलन, नाग रक उप वका कारणले
कसैको यि गत स पि मा असर परेमा यसको
कानूनबमोिजमको ितपूित दान ग रनपु न रा यको
दािय व हन जा छ । रा य मातहतको कुनै अङ् ग
नाग रकको घरमा कायालय थापना, स चालन गरी
ब छ र सो ममा सोही कायालयमा कुनै आ दोलन,
नाग रक उप वको कारण ित पु न गएको छ भने सोको
िज मेवारी सरकारी संय को हनेमा स देह नरहने ।
नाग रकको स पि ितको हकको सरु ा
रा यको िज मेवारी रहेको र रा य यसबाट पि छन
स ै न । रट िनवेिदकाले िवप ी िज ला शासन
कायालय स तरीमा द.नं.१९००, िमित २०७३।१२।१
मा िनवेदन दता गरेकोमा िज. .का. स तरीले आव यक
कारबाहीका लािग अ य िवप ीह शाि त तथा
पनु : िनमाण म ालय र गृह म ालय, शाि त सरु ा
शाखा, िसंहदरबार काठमाड मा च.नं.३७२७, िमित
२०७३।१२।२ मा प ाचार गरेको भ ने िनवेदन बेहोरा
तथा िमिसल संल न कागजातबाट देिखने ।
नाग रकले रा य भनेर िव ास गरी आ नो
स पि मा रा यको कुनै कायालय स चालन गन घर
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भाडामा िदँदा कही ँ कुनै सम या नपला झन् आ नो
स पि को रा ो सरु ा ह छ भ ने ठानी आ नो घरमा
रा यको कायालय स चालन गन कोठा भाडामा िदँदा
सोही कायालयलाई लि त गरी अ दोलनकारीह ले
यस घरमा आ मण गरी नाग रकको स पि मा ित
पु याउँछ भने यस ि थितमा रा यले नाग रकलाई
उसले बेहोरेको ित भराई रा य भएको अनभु ूित
गराउनपु नमा सो काय गरेको नपाइने ।
रट िनवेिदकाले आ नो घर थानीय शाि त
सिमितलाई भाडामा िदएको अव था छ । आ दोलनका
ममा िनवेिदकाको घरमा तोडफोड भई ित त
भएको छ । सो अव थामा िनवेिदकालाई घरमा भएको
ितपूित िनिववाद पमा र स मानपूवक िदनपु नमा
निदई अनेक कारबाट झल
ु ाई मु ा गनसमेत बा य
बनाउनु रा यको लािग शमनाक कुरा हो । आफूह बाट
ग भीर ग ती भएकोलाई िवप ीह को िलिखत
जवाफबाट आफै ँ वीकार गन नस नु अझै द:ु खद
िवषय हने ।
ित हने प ले एकाितर ितपूित पाउने
कुरामा िववाद देिखँदनै भने अकातफ ितपूितबापतको
रकमसमेत उिचत हनपु न ह छ । ितपूितको रकम
यादै यून र अ वाभािवक हँदा ितपूितको अथ नै
योजनहीन हन जा छ । यसतफसमेत िवप ीह बाट
समिु चत यान पु याइएको पाइएन । तसथ, थानीय
ित मू याङ् कन सिमितको िमित २०७४।२।१८ को
िनणय र सोबमोिजम िज ला शासन कायालयको
िमित २०७४।२।२५ को प ाचारसमेत कानूनस मत्
नहँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
तसथ, िनवेिदकाको घरमा आ दोलनका
ममा भएको ितपूितका लािग िमित २०७३।११।२९
र २०७४।३।८ मा िनवेदन परेकोसमेत हँदा िनवेदकको
घरको वा तिवक ित मू याङ् कन गरी ितपूित
भराउनेतफ यथाशी पहल गनु भनी िवप ीह का

नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: िहरा डंगोल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७५-WH-००४४,
ब दी य ीकरण, छे वाङ मो ान िव. िज ला सरकारी
विकल कायालय, रामेछापसमेत
िनवेदक वारदातमा संल न रहेको र िनजका
नाममा कै दको लगत बे जु रहेकोले सो असल
ु गन
भनी िनवेदकलाई कै दी पज
ु िदने रामेछाप िज ला
अदालतले यी िनवेदकउपर बलबहादरु
े को
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी िभमबहादरु
लामासमेत जना २ भएको कत य यान मु ामा
िमित २०४०।३।२० मा िज ला अदालतबाट ठहर
भएको फै सलाबमोिजम ठेिकएको कै द लगत असल
ु
गन ममा फै सला काया वयनका िनि त खिटएको
टोलीले २०७५।४।२९ मा प ाउ गरी अदालतमा
उपि थत गराएको र बे जु कै दी उपि थत गराइएपिछ
रामेछाप िज ला अदालतबाट कै द भु ानका िनि त
यी िनवेदकलाई िनयमानस
ु ार कै दी पज
ु िदई कारागार
कायालय रामेछाप पठाएको देिखन आउने ।
िनवेदकले आफू रामेछाप िज ला राकाथुम
गा.िव.स. ६ ब ने दज
ु बहादरु को छोरा छे वाङ मो ान
भएको तर छे वाङ तामाङ नभएको सो कुरा आफूले
२०४७ सालमा िलएको नाग रकताबाट नै पिु हने
भ ने िजिकर िलएको देिखयो । यी िनवेदकले आफू
दज
ु बहादरु को छोरा हँ भ ने िजिकर िलए पिन िनजले
िलएको नाग रकता माण प मा नै बबु ाको नाम
दज
ु मान उ लेख भएबाट यी िनवेदक दज
ु बहादरु को
नभई दज
ु मानको छोरा भएको कुरामा िववाद
रहेन । िनवेदकले पाएको नाग रकतामा रामेछाप िज ला
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राकाथमु गा.िव.स. ६ उ लेख भए पिन कै दी पज
ु मा
अ यथा ठे गाना रहेको भ ने स दभमा रामेछाप िज ला
अदालतको िलिखत जवाफमा मु ा च दाका बखत यी
िनवेदकको ठेगाना रामेछाप िज ला खिनयापानी रहेको
र पिछ नाग रकता बनाउँदा ऐ.राकाथुम गा.िव.स. भनी
ठेगाना फरक उ लेख गरी नाग रकता बनाएको हन
स ने भ ने उ लेख भएको देिखन आउने ।
रामेछाप िज ला अदालतको िलिखत
जवाफ तथा िमिसल संल न कागजातसमेतबाट यी
िनवेदकको कै द लगत बे जु रहेको कत य यान
मु ाको वारदात २०३१।६।१५ मा भएको र उ
मु ाको फै सला २०४०।३।२० मा भएको देिखयो भने
िनवेदकले २०४७ सालमा मा ै नाग रकता माण-प
बनाएको देिखन आयो । िवप ी अदालतको िलिखत
जवाफमा कत य यान मु ामा कै दको लगत ठेिकएका
छे वाङ तामाङ र यी िनवेदक छे वाङ मो ान एकै
यि हन्, उ कुरा िनवेदकले ि वकारी कै दी पज
ु
बझ
ु ेको भ ने पिन देिखयो । यसलाई पिु गन माणको
पमा िनवेदकले २०७५।५।११ मा रामेछाप िज ला
अदालतमा पेस गरेको फै सलाको न कल सारी पाउन
िदएको िनवेदनमा आ नो नाम छे वाङ तामाङ र वतन
रामेछाप िज ला खिनयापानी-२ भिनएको राकाथमु -६
हाल खाँडादेवी गाउँपािलका १ भनी लेखाई सहीछाप
गरेको देिखयो भने िमित २०७५।५।११ मा िनवेदक
वयम्ले रामेछाप िज ला अदालतमा पेस गरेको
वकालतनामामा प को नाम छे वाङ तामाङ र िवप
बलबहादरु े को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भनी
कत य यान मु ामा ह ता र र या चे छापसमेत
लगाएको देिखन आएबाट अ य कुराले समथन
ग ररहेको अव थामा मु ा फै सलासमेत भइसके पिछ
पिछ आएर फरक वतन देखाई बनाएको नाग रकताको
वतनले यी िनवेदकलाई ततु मु ामा कुनै म त गन
स ने नदेिखने ।
यसरी आफै ँले वत ढङ् गले कानून

यवसायी छनौट गरी िनजको वकालतनामा पेस गन
स दभमा अिभयोग दाबीबमोिजमको वतन आफै ँ ले
उ लेख गन, न कल सारी पाउन िदएको िनवेदनमा
पिन सो नाम वतन वीकार गन तर पिछ आएर सोही
नाम वतन उ लेख ग रएको वतनबाट जारी कै दी
पज
ु लाई इ कार गरी ब दी य ीकरणको आदेश
जारी ग रपाउँ भनी िनवेदनसमेत िदएको देिखन
आयो । यसबाट पिन कै दी पज
ु ठे िकएका छे वाङ
तामाङ र यी िनवेदक छे वाङ मो ान एकै यि रहेको
कुरामा िववाद नरहने ।
यसरी िनवेदकले जे जनु मु ासँग स बि धत
वारदातमा आफू असंल न रहेको भनी िजिकर
िलएका हन् सो वारदातमा िनज असंल न रहेको भ ने
िमिसल संल न कागजातह बाट देिखएन । वत
माणह बाट यी िनवेदकको संल नता वारदातमा
रहेभएकै देिखँदा सोही वारदातउपरको जाहेरी
दरखा तबमोिजमको फै सलाबाट लागेको बे जु कै द
भु ान नगरी िनजले कुनै बेहोराबाट पिन उ मिु पाउने
भ ने अव था रहेन । आफू कै द लागेको यि नभएको
भनी िनवेदकले िलएको िजिकर िनज वयंले िदएका
िनवेदन, वकालतनामालगायतका िलखत माणबाट
खि डत भइरहेको अव थामा चिलत कानून तथा
कायिविध पूरा गरी सािधकार िनकायबाट भएको फै सला
अि तम भई सोही फै सलाका आधारमा किसएको
कै दको लगत असल
ु तहिसल गन िसलिसलामा प ाउ
गरी कानूनले तोिकएको अविधिभ ै िनयमानस
ु ारको
कै दी पज
ु समेत िदई कै द भु ान गनका िनि त िवप ी
अदालतले िनवेदकलाई कारागार कायालय चलान
गरेको देिखन आउने ।
कुनै पिन िनकायले यि को वैयि क
वत ताको हनन गन नपाओस् भनी रा य िव समेत
दायर हने कृ ितको ततु िनवेदनअनस
ु ारको आदेश
जारी हन यी िनवेदकलाई िनजले िनवेदनमा उठाएको
िवप ले गैरकानूनी थनु ामा राखेको हनपु नमा सोको
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अव था कही ँकतैबाट देिखएन । िवप ीम येका िज ला
सरकारी विकल कायालयलाई िवप ी बनाउनपु न
कारणसमेत िनवेदकले प गन सके को देिखएन
भने रामेछाप िज ला अदालतले स ब माणको
मू याङ् कन गरी भएको फै सलाअनु प ठेिकएको
कै द लगतका आधारमा िनवेदकलाई िनयमानस
ु ारको
कै दी पज
ु िदएर कै दमा पठाएको अव थामा िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने
अव था नदेिखने ।
िनवेदकले िनवेदनमा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हन नसके को अव थामा आफू िव
२०४०।३।२० मा सु िज ला अदालतबाट फै सला
भएको कत य यान मु ामा आ नो हकमा तामेल
यादस म बदर गरी आ नो बयान िलई आ नो हकमा
इ साफ गन,ु गराउनु भनी परमादेशलगायतको आदेश
जारी गरी पाउन माग गरेको भए पिन २०३१।६।१५
मा भएको वारदातउपर िनवेदक िव जारी याद
िनवेदककै एकाघरक आमाले बिु झिलई २०४०।३।२०
मा सु रामेछाप िज ला अदालतबाट तथा २०४१।१।७
मा म यमा चल े ीय अदालतबाट समेत फै सला भई
अि तम भइसके को अव थामा एकाघरका उमेर पगु ेका
सद यले बझ
ु ेको, याद बु ने रा ी तामाङ आ नी
आमा होइनन् भनी देखाउन नसके को र आव यक अ य
ि या पूरा भई तामेल भएको यादलाई रीतपूवक
तामेल नभएको मा न िम ने देिखएन । जारी यादमा
थानीय िनकायको छाप नलागेको भ ने आधारमा
मा त कालीन अव थाको चलनसमेतका आधारमा
तामेली याद रीतपूवक नभएको भ न स ने अव था
नभएबाट िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उपयु
िववेिचत त य एवं
माणसमेतका आधारमा ततु िनवेदनमा माग
ग रएको ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन यी
िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ामा राखेको भ ने कुरा
िमिसल संल न कागजात तथा िनवेदकतफका िव ान्

कानून यवसायीह को बहससमेतबाट पिु नभइरहेको
अव थामा िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ त: सभु ाषच दाहाल
क यटु र: कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७३-WO-०२८५, उ ेषण /
परमादेश, सीताराम महतो कोइरी िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िश ा ऐन, २०२८ को सात संशोधन २०५८
बाट थप भएको दफा ११(ड) ६ नं.मा ऐनको यादिभ
थायी अ यापन अनमु ित प िलन नसके मा अ थायी
िश क वतः अवकाश हने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । े ीय िश ा िनदशनालय, म यमा चल
हेट डा, मकवानपरु को िमित २०७०।९।१२ को
अ थायी अ यापन अनमु ित प को याद स ब धमा
िज ला िश ा कायालय धािदङको नाममा प ाचार
भएको िमिसल संल न कागजातबाट देिखने ।
िमित २०७१।५।२७ मा सोही बारेमा
रट िनवेदक सीताराम महतो कोइरीको शैि क
यो यतासमेतको िववरण उपल ध गराइिदन भनी
िज ला िश ा कायालय धािदङमाफत िवप ी
िव ालयमा प आएको देिख छ । सो प को यादिभ
आव यक शैि क माणप ह िनवेदकले उपल ध
गराउन नसके को र पटकपटक उ िववरणह उपल ध
गराउनु नगराए सेवामा नरहने भनी सो िव ालयबाट
ताके ता भएको िव ालयको िलिखत जवाफमा
देिख छ । यसरी िनवेदकले थायी अ यापन माणप
बझ
ु ाउन नसके को अव थामा िज ला िश ा कायालय
धािदङको िमित २०७२।३।३० को प बमोिजम यी
िनवेदकलाई िवप ी िव ालयले अ थायी िश क
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पदबाट हटाएको देिखन आउने ।
िमित २०७२।३।३० को प मा िनवेदक
िसताराम महतोको िमित २०६३।१०।२४ गते याद
समा त भएको अ थायी अ यापन अनमु ित ा त
भएको हँदा िनजलाई अवकाश िदनु र निदएको भए
िमित २०७२।४।१ बाट लागु हने गरी अवकाश िदनु
भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । यसथ, पनु ः
सेवामा कायम ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी मनािसब
देिखन नआउने ।
िश ा ऐन, २०५८ को दफा ११(ड) ६ को
यादिभ यी िनवेदकले थायी अ यापन अनमु ित
प स बि धत िज ला िश ा कायालयमा पेस गन
नसके को, िनजको अ थायी अ यापन अनमु ित
प को याद िमित २०६३।१०।२४ मा समा त
भएकोले िमित २०७२।४।०१ मा नोकरीबाट हटाएको
देिख छ । िनवेदकले कानूनबमोिजम पाउने सिु वधाबाट
वि चत गन भ ने उ प बाट देिखँदैन । सिु वधा नै
नपाउने भनी िनणय नै नगरेको अव थामा रट जारी
गनपन
ु अव था देिखँदैन । तलब, सि चत रकम,
सिु वधा तथा उपदानसमेतका सिु वधा पाउनपु न माग
गरेको तर सो सिु वधाह नपाउने भनी िनणय नै
नभएको अव थामा रट जारी गन िमलेन । िनवेदकले
कानूनबमोिजम पाउन स ने सिु वधा पाउने नै हँदा
ततु िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २० गते रोज १ शभु म् ।
११
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७५-RC-०००३, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. राधे भ ने राजकुमार ब नेत
ितवादी राधे भ ने राजकुमार ब नेतले
पछािड िभन गरेको कालो रंगको झोलाबाट काठको
िबँड भएको खक
ु ु री थान-१ बरामद भएको भ ने

बरामदी मचु ु का िमिसल संल न देिख छ । घटना
िववरणक यि एवं वारदातका य दश भिनएक
महे कुमारी लािमछाने र ईशा लािमछानेले अदालतमा
गरेको बकप मा ितवादी राजकुमार ब नेतले िनजक
ीमती मृतक सु मा काक लाई मु ट् याउँदै लगी कत य
गरी मारेको हो भनी बकप ग रिदएको देिख छ भने
ितवादी वयंले अनस
ु धानमा बयान गदा ीमतीले
अक िववाह गरेको भ ने थाहा पाएको र िनजले अंश
मा ने र आफूले अंश िदनपु छ ब मा रिदए ढु क ह छ
भनी मतृ कलाई खक
ु ु रीले घाँटी रेटी मारेको र खक
ु ु री
झोलामा हाली भागी गएको हो भनी र अदालतसम
बयान गदासमेत मतृ क र आफूिबच भोजपरु जाने
िवषयमा बाटोमा िववाद भई झगडा हँदा रसको झो ँकमा
खक
ु ु री िनकाली मृतकको घाँटी रेटी ह या गरेको र
मतृ कको शवलाई बाटोभ दा के ही तल खो सामा लगेर
फालेको हँ आफूले ह या गरेकोले आफूलाई सजाय
हनपु न हो भनी मृतकलाई आफूले मारेकोमा सािबती
बयान गरेको अव था देिखने ।
िमिसल संल न मतृ कको फोटोह हेदा
मृतकको शरीर तिव त रहेको र िनजको शरीरमा
ठुलो चोट पन गएको भ ने देिख छ भने उ कुरा
भोजपरु िज ला अ पतालबाट िमित २०७३।७।२०
मा भएको मृतकको शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो
कारणमा massive hemorrhage due to the
major vessel cut in neck भनी उ लेख भएको
मृतकको शव परी ण ितवेदनबाट समेत थप पिु हन
गएको देिखने ।
घटना िववरणका यि ह को बकप ,
व तिु थितका यि ह को बकप र जाहेरवालाले
अदालतमा गरेको बकप र आफूले नै खक
ु ु री हार गरी
मतृ कलाई मारेको भ ने ितवादीको सािबती बयानबाट
समेत पिु भइरहेको देिखएको ि थितमा ितवादीले
हार गरेको खक
ु ु रीको चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको
देिखँदा ितवादी राधे भ ने राजकुमार ब नेतलाई
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अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. को कसरु मा १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी भएको सु
भोजपरु िज ला अदालतको िमित २०७३।१२।२०
को फै सलालाई सदर गन गरी उ च अदालत िवराटनगर
धनकुटा इजलासबाट भएको िमित २०७४।६।२४ को
फै सला अ यथा नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, माण तथा कारणबाट
मतृ क सु मा ब नेत काक को मृ यु ितवादी राधे भ ने
राजकुमार ब नेतको कत यबाट भएकोमा िववाद
नदेिखएको, ितवादीको शरीर तलासी गदा िनजको
झोलाबाट दशी खक
ु ु री बरामद भएको र ितवादी
अनस
ु धान र अदालतमा समेत मतृ कलाई खक
ु ु री हार
गरी मारेकोमा सािबत रही अनस
ु धान र अदालतमा
समेत बयान ग रिदएको अव थामा ितवादीको उ
कायलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
को कसरु भएकोले िनजलाई सोही महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन
गरी उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट
भएको िमित २०७४।६।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा
ितवादी राधे भ ने राजकुमार ब नेतको हकमा यस
अदालतमा जाहेर हन आएको साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः कमलका त जोशी
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १७ गते रोज ३ शभु म् ।

िशषक / उपिशषक ३९२३ मा लाि कका याक गन
सामानह मा मोल ितशत ५ का दरले अ तःशु क
ला ने यव था गरेको देिखयो । सो स ब धमा
आ त रक राज व िवभागको िमित २०६८।०५।०५
को िनणयानस
ु ार सबै आ त रक राज व / करदाता
सेवा कायालयह लाई च.नं.३९ िमित २०६८।५।६ मा
प रप गरेको देिख छ । सो प रप ले पेट बोतल (बोटल
ि फम) मा अ तःशु क ला ने भनी थप वग करण गरेको
अव था नभई अ तःशु क ऐन, २०५८ र आिथक
ऐनमा भएको कानूनी यव थालाई प पारी उ प न
ि िवधाको िनराकरण गन खोजेको देिख छ । प रप
कानून होइन र हन स दैन । प रप ले प नभएको
वा ि िवधा भएको कुरालाई ट पानस मको काम
गदछ । उ प रप को बेहोराबाट अ य आ त रक
राज व कायालयको काय
े अ तगतका
करदाताह ले यस कारको कारोबारमा अ तःशु क
असल
ु उपर गद आएको भ ने देिख छ । एकै कारको
कारोबारमा कुनै कायालयले अ तःशु क असल
ु
गन र कुनै कायालयले असल
ु उपर नगन नगराउने
असमानजनक अव था रहन िदनु हँदनै । सोही
अव थाको अ य गरी एक पता कायम गराउने हेतल
ु े
उि लिखत प रप जारी भएको देिख छ । तसथ, उ
प रप जारी हनपु ूवको अ तःशु क असरु उपर गन
निम ने भनी राज व यायािधकरणबाट भएको फै सला
कानूनस मत नदेिखने ।
अतः आिथक िवधेयक, २०६७ र २०६८
अनस
ु ार यथ करदाताको कारोबारमा अ तःशु क
ला ने देिखएकोले आ त रक राज व िवभागको िमित
२०६८।५।६ को प रप लाई आधार िलई आ त रक
राज व कायालय, हेट डाको िमित २०६९।२।२५ को
िनणय र सो िनणयलाई सदर गन गरी भएको आ त रक
राज व िवभागको िमित २०६९।६।७ को िनणयलाई
उ टी हने ठह याएको राज व यायािधकरण,
काठमाड को िमित २०७०।५।२० को फै सला

इजलास नं.२
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
ी सारदा साद िघिमरे, ०७१-RB-०१५०,
अ तःशु क (०६७/०६८/०६९), आ त रक राज व
कायालय, हेट डा िव. एम.एम. पोिलमस ा.िल.
आिथक ऐन, २०६८ को अनस
ु ूचीको दफा
३ सँग स बि धत अ तःशु क दरब दीको .सं. ३
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निमलेको हँदा उ टी भई आ त रक राज व िवभागको
िमित २०६९।६।७ को िनणय सदर हने ।
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०६६-CI-०४६३, लेनदेन,
राजे कसजु िव. िव णु महजन
िमित २०५४।३।२२ मा पनु रावेदक ितवादी
राजे कसजल
ु े यथ वादी िव णु महजनलाई
ग रिदएको िलखतको बेहोरा हेदा “मसमेत स चालक
भई दता रहेको िड.एम.ि क. ए ड टायल फे ी ाइभेट
िलिमटेडको मेरो स पूण िक ा सेयर थान १३३३४
आजको िमितबाट िड.एम.ि क. ए ड टायल फे ी
ाइभेट ा.िल. ित मेरो कुनै हक नरहने गरी क पनी
स चालकह म ये तपाइँ िव णुमान महजनबाट मेरो
स पूण िक ा सेयरबापत .३६,००,०००।- (छि स
लाख पैयाँ) बुझी िलएको िठक साँचो हो । िड.एम.
ि क. ए ड टायल फे ी ाइभेट िलिमटेडको मेरो
ऋण दािय व राि य वािण य बक शाखा कायालय
बाने रमा गई मेरो िहसाबमा पन ऋण दािय व िमलाई
चु ा गरी तपाई ं िव णुमान महजनलाई मेरो स पूण
सेयर िक ा क पनी रिज ारको कायालयमा गई
कानूनको रीत पु याई हक ह ता तरण ग रिदने छु”
भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । त प चात् यी
पनु रावेदक ितवादी राजे कसजल
ु े िड.एम.ि क.
ए ड टायल फे ी ाइभेट िलिमटेडको आ ना
नाउँमा रहेका स पूण सेयरह बाँक दईु सेयरवाला
स चालकह लाई िनयमानस
ु ार ह ता तरण गरी
स चालकसमेतबाट हटी उ क पनीमा सोही
िमितदेिख िनजको कुनै हक हैिसयत र दािय व नरहने
िनणय भई सोको जानकारी स बि धत िनकायह मा
समेत त काल क पनीको तफबाट गराइएको भ ने

देिख छ । िड.एम.ि क. ए ड टायल फे ी ा.िल.को
सेयरवाला तथा स चालकबाट िनजको नाम खारेज
गरी स चालकसमेतबाट हटेदेिखको िमितबाट सो ा.
िल. को स पूण कानूनी दािय वबाट मु हने स ब धमा
आव यक कारबाही ग रपाउँ भनी बेहोरा उ लेख गरी
राजे कसजल
ु े िमित २०५४।१२।६ मा क पनी
रिज ारको कायालयमा िनवेदन पेस गरेको देिखने ।
आ नो हकको सेयरको हक राजे
कसजल
ु े छािडसके को अव थामा उ कानूनी
यव थाबमोिजमको कारबाही िवप ी ा.िल. र यसको
स चालक सिमितमा रहनभु एका िव णु महजनले गनपन
ु
र यसको जानकारी यथ रिज ारको कायालयमा
िदनपु नमा िवप ी ा.िल. क पनीले निदएको हँदा
िनवेदकको नाम सेयर हो डर तथा स चालकबाट
हटाई पाउनका लािग यी पनु रावेदक ितवादी राजे
कसजल
ु े पनु रावेदन अदालत पाटनमा िड.एम.ि क
ए ड टायल फे ी ा.िल. समेतउपर २०५६ सालमा
िनवेदन नं. २२२ को परमादेशयु िनषेधा ाको रट
िनवेदन िदनभु एकोमा िवप ीम येका िड.एम.ि क ए ड
टायल फे ी ा.िल. का तफबाट िलिखत जवाफ
परेको नपाइने ।
िनवेदकको मागदाबीअनस
ु ार क पनीले यस
कारको कुनै काम नगरी िदएको भ ने देिखएकोले
क पनीलाई कानूनबमोिजम गनपन
ु काम गराउन र
नगनु पन काम गनबाट रोक लगाउने अिधकार र
दािय व क पनी ऐन, २०५३ को दफा २७ र ३६
ले क पनी रिज ारलाई तोके को देिखँदा ततु
िववादका स दभमा क पनी रिज ारबाटै आव यक
कानूनी कारबाही हनपु न देिखएकोले ततु माग
दाबीका स दभमा कानूनबमोिजम जे जे गनपन
ु हछ
गनु भनी िवप ी क पनी रिज ारको कायालयका
नाममा परमादेशस म जारी हने ठहरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०५७।३।९ मा आदेश
भएको पाइयो । पनु रावेदक ितवादी राजे कसजल
ु े
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पनु रावेदन अदालत पाटनमा िदएको िनवेदन नं.२२२
को परमादेशयु िनषेधा ाको रट िनवेदनमा
परमादेशस मको आदेश जारी भएप चात् यी पनु रावेदक
राजे कसजल
ु े क पनी रिज ारको कायालय
ि परु े वरमा पनु रावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको
परमादेशबमोिजम ग रपाउँ भनी िमित २०५८।३।२७
मा िनवेदन िदएकोसमेत देिखयो । िववादमा आएको
िमित २०५४।३।२२ को िलखतप चात् यी पनु रावेदक
राजे कसजल
ु े उ िड.एम.ि क ए ड टायल फे ी
ा.िल. को स चालक भई कुनै काम गनभएको
भ ने
ु
िमिसल संल न कागजबाट नदेिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहारको महलको
२ नं. को हद याद घरसारमा हने कपाली तमसक
ु का
स ब धमा यव था भएको देिख छ । यी वादी
ितवादीिबच सेयर ख रद िब स ब धी िलखत भएको
देिखएको छ । लेनदेन यवहारको ४० नं. मा “य तो
यवहार गरेको सदर हँदैन भनेको, नािलस सिु नने
छै न भनेको, नाबालकको धन िबगानलाई बेइमानी
गरेको, याजको याज खाएको, याजमा दश ददेिख
बढ् ता लेखाएको वा लखब धक िलँदा बढ् ता िलएको
बढ् ता करार लेखाएको, यित कुरामा हद याद ला दैन
भनेको कुरामा बाहेक अ मा भए गरेको िमितले दईु
वषिभ नािलस निदए ला न स ै न” भ ने कानूनी
यव था रहेको देिख छ । ततु लेनदेन मु ा िमित
२०५४।३।२२ मा भएको िलखतको िवषयमा २०६३
सालमा िफराद दायर हन आएको त यमा िववाद छै न ।
िववािदत िलखत लेनदेन कारोबारको कपाली तमसक
ु
नभई सेयर कारोबारको िवषय भएको देिख छ । उ
िलखतमा यु भाषा, तिु त र उ लेख ग रएका
सतह यापा रक कृितको करारीय स झौता हो
भ ने देिख छ । यस अव थामा मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
यवहारको २ नं. मा उि लिखत हद याद आकिषत
हने देिखन नआउने ।
अतः िववािदत कारोबार कपाली

तमसक
ु अनस
ु ारको ऋण नभई सेयर ह ता तरणको
स दभमा िलखत भएको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन
यवहारको महलको २ नं. बमोिजमको हद याद
आकिषत हने नभई सोही महलको ४० नं. बमोिजम
दईु वषको हद याद आकिषत हने देिखयो । ततु मु ा
२०५४ सालको िलखतको िवषयलाई िलएर २०६३
सालमा दायर भएको पाइयो । िफरादप हद याद
नाघेपिछ परेको कारणबाट िववादको अ य त यमा
वेश गरी इ साफ गन िमलेन । हद याद नाघेपिछ
परेको िफरादप खारेज गनपनमा
वादीले ितवादीबाट
ु
साँवा याज भरी पाउने ठह याई सु लिलतपरु
िज ला अदालतबाट िमित २०६४।११।५ मा भएको
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६६।५।२ को फै सला उ टी भई वादीको िफराद
दाबी खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु कुमार उपा याय
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल आषाढ ६ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७१-CI-१६२२, ितषेध
/ उ षे ण / परमादेश, सौरभ जयसवालसमेत िव.
िवराटनगर उपमहानगरपािलकाको कायालय,
िवराटनगरसमेत
िवराटनगर उपमहानगरपािलकाको िमित
२०५६/०६/२६ मा बसेको ते ो नगर प रषदक
् ो
बैठक सं या ५ बाट सडक अिधकार े तो ने
अि तयारी नगरपािलकालाई दान गन गरी िनणय
भएबमोिजम िवराटनगर उपमहानगरपािलका बोड
बैठकको बैठक सं या ७४ िमित २०५७/०१/२६ मा
भएको िनणयबमोिजम नगर े िभ का स पूण सडक
तथा ग लीह को सडक अिधकार े िनधारण गरेको
देिख छ । सोहीअनु प पानीटंक -पु पलाल चोक
ख डको सडक अिधकार े १७ िमटर कायम गन
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िनणयसमेत बोड बैठकबाट गरेको पाइयो । उ सडक
िनमाण, ममत, स भार तथा नाला, सडक पेटी िनमाण
तथा तरो नित काय स प न गन बहृ र प रयोजना
स प न गन ि याअ तगत सो प रयोजनालाई
काया वयन गन ि याअ तगत यस नगरपािलकाको
िमित २०७१/०७/०५ को बैठक सं या ११ को बोड
बैठकबाट सािबक नगरप रषदक
् ो अि तयारीअ तगत
२०५७ सालमै िनधारण भएबमोिजम १७ िमटर सडक
अिधकार े सीमािभ भएका घर टहराह हटाउन
सरोकारवालाह लाई सावजिनक एवम् यि गत
पमा ३५ िदने सूचना जारी गन िनणयअनु प
सूचनासमेत जारी भएकोमा िवप ी िनवेदकह बाट
उपयु १७ िमटर बाटो कायम गन िनणय, यस
नगरपािलकाको िमित २०५७/०१/२६ गतेको बोड
बैठकको िनणय, यसै नगरपािलकाको बैठक सं या ११
िमित २०७१/०७/०५ मा सडक अिधकार े िभ पन
घर टहरा हटाउने स ब धमा भएको िनणय एवं िविभ न
प पि कामा तथा यि गत पमा सूचनाह जारी
गरेको कुरालाई िवप ी िनवेदकह ले अ यथा भ न
सके को पाइँदैन । सोही सूचनाह को आधारमा सडक
सीमा े िभ को घर टहरा र संरचनाह भ काउने
ि या आर भ भएको देिखने ।
िवप ी िवराटनगर उपमहानगरपािलकाले
सहरी े को िवकास िनमाणको काय गदा िव मान
यि गत वा सावजिनक संरचनाह भ काउँदा ज गा
ाि ऐन, २०३४ को ि या ार भ गरेको कुरालाई
वीकार गरेको देिखँदैन । नगरपािलकामा नगरिभ को
परु ाना संरचनाह भ काई आधिु नक सिु वधा र
िविधको पहँच पु याई पनु : िनमाणको काय अगािड
बढाउनमु ा दईु मत देिखँदैन । तर नगरपािलकािभ
ग रने कुनै पिन िवकास िनमाण र सधु ारह को काय
गदा िव मान कानूनिभ रही ि या पु याई गनपन
ु
ह छ । कानूनिवपरीतको काय गन कसैलाई पिन छुट
हने अव था नहने ।

प पमा चिलत कानूनको रीत पु याई
स बि धत ज गाधनीलाई ज गाको मआ
ु जा दान
गनपन
ु कानूनी यव था हँदाहँदै िनवेदकह लाई पु ने
ितको तल
ु नामा सो प रयोजना िनमाणको कायले
िनवेदकह लाई लाभ नै बढी हने अव था रहेकोले
िनवेदकले बाटोबाट लाभ िलनक
ु ा साथै जिमनको
मू यमा उ लेखनीय पमा विृ भई यसबाट र
यावसाियक ि याकलापह बढ् न गई यसबाट
समेत आ दानी हने भएकोले ितपूित तथा मआ
ु जा
िदइरहनु नपन भ ने िवप ीको िजिकर कानूनस मत
भएको देिखन नआउने ।
िवराटनगर नगरपािलकािभ हन लागेको
सडक िव तार ढल िनमाण आिद काय "िवकास तथा
िनमाणस ब धी काम" हो भ नेमा कुनै ि िवधा देिखन
आउँदनै । थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
दफा १३४ मा नगरपािलकािभ को सडक ढल आिदमा
नगरपािलकाको हक हने भ ने यव था रहेको पाइ छ ।
य तो सडक िव तार गन स दभमा ज गा ा गनपन
ु
भएमा " चिलत कानूनको रीत पु याई" ा गनपन
ु
भ ने ावधान सोही ऐनको दफा २५८ मा उ लेख
भएको पाइ छ । साथै थानीय वाय शासन ऐन,
२०५५ वा िनयमावली, २०५६ मा ज गा ा गन कुनै
कायिविध नतोिकएबाट ज गा ाि ऐन, २०३४ को
यव था आकिषत हने देिखन आएकोले यथ को
कानूनबमोिजमको रीत नपु याई ज गाधनीलाई
मआ
ु जा तथा ितपूित निदई प रयोजना स चालन
गरेको यायसङ् गत देिखन नआउने ।
िवप ी
नगरपािलकाको
िमित
२०५७।०१।२६ को िनणय कानून अि तयारीअ तगत
नै ग रएको हँदा उ ेषणको आदेश जारी हने अव था
देिखन आएन । िवराटनगर उपमहानगरपािलकाले पानी
ट् याङ् क देिख पु पलाल चोकस म सडक िव तार
तथा नाला िनमाणको कायको लािग नगरपािलकाको
िमित २०५७/०१/२६ को सडक मापद ड १७ िमटर
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कायम गन िनणयअनु प सडक िव तार गन स दभमा
िनवेदकलाई प लेखेको पाइँदा सडक िव तार
ज तो सावजिनक हक िहत र सरोकारको काय हँदा
मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश जारी गन िमलेन ।
तर सावजिनक योजनको लािग यि को ज गा ा
गदा थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा
२५८ मा उ लेख भएबमोिजम चिलत कानून अथात्
ज गा ाि ऐन, २०३४ बमोिजम ज गा ा गनपनमा
ु
सोतफ कुनै ि या नै सु गरेको नपाइएकोले
सोबमोिजमको ि या ार भ गरी मापद ड िनधारण
हनपु ूव िनमाण भएका तथा मापद डअनु प िनमाण
भएका घरसिहतका संरचनासमेतको कानूनबमोिजम
मआ
ु जा पाउने यव था गनु भनी भएको पनु रावेदनको
आदेशलाई अ यथा भ न िम ने देिखन नआउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
िवराटनगर
उपमहानगरपािलकाको
िमित
२०५७/०१/२६ मा नै सडक सीमा िनधारण
ग रसके कोमा पनु रावेदन अदालत िवराटनगरले
िनवेदकसमेतलाई मआ
ु जा पाउने यव था गन आदेश
जारी भइसके को देिखएकोले पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट भएको िमित २०७१।१०।०५ को
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : िहरा माया अवाल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभु म् ।
यसमा यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसै
कृितको फै सला भएका छन् :
§ ०७१-CI-११९६, िनषेधा ा, गोपाल साद
रे मी िव. इ बहादरु े ठ
§ ०७१-CI-११९७, िनषेधा ा / परमादेश,
गोपाल साद रे मी िव. कौमोदक साद
रजाल
§ ०७१-CI-११९८, िनषेधा ा / परमादेश,
गोपाल साद रे मी िव. राजे साद हमागाई

§ ०७१-CI-११९९, िनषेधा ा / परमादेश,
गोपाल साद रे मी िव. प ता ाकार
§ ०७१-CI-१२००, िनषेधा ा / परमादेश,
गोपाल साद रे मी िव. वैजनाथ साद साह
(गु ता)
§ ०७१-CI-१२०१, ितषेध / उ ेषण /
परमादेश, गोपाल साद रे मी िव. इ साद
सवु ेदी
§ ०७१-CI-१२०२, ितषेध / उ ेषण /
परमादेश, गोपाल साद रे मी िव. सौरभ
जयसवालसमेत
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७१-CR-०४४९, जबरज ती
करणी, राम िसंह साउद िव. नेपाल सरकार
पीिडत च कुमारी ितवादीले चलाएको
मोटरसाइकलमा बसी बैतडी पाटनमा आएपिछ
ितवादीकै साथमा पानस पैलेस होटलको ५
नं. कोठामा रात िबताएको देिख छ । ितवादीले
सहमितमा करणी भएको वीकार गरेको देिख छ ।
पीिडतको इ छािवपरीत जबरज ती करणी भएको
भए ितवादीले जबरज ती करणी गन खो दाकै
अव थामा आफू करणीबाट ब न पीिडतले भरम दरु
यास गरी आ नो ितर ा गन स ने अव था
रहेकोमा सो के ही नगरी रातभ र ितवादीका साथमा
नै होटलमा रात िबताएको अव था छ । आ नो इ छा
िव
ितवादीले करणी गन आँटेको अव थामा
वा त काल करणी गदाको अव थामा ितकार गन
नस ने प रि थित भए करणीप चात् पिन होटल
स चालकसमेत सँग घटनाबारे सावजिनक गन स ने
अव था रहेकोमा सो के ही नगरी करणी भएप चात् पिन
ितवादीकै मोटरसाइकलमा बैतडी सदरमक
ु ामस म
गएको अव था रहेको ।
रातभ र ितवादीसँग सतु ी भोिलप ट
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ितवादीकै साथमा आ नो ग त यमा गई यसको
पाँच िदनप चात् ितवादीले जबरज ती करणी गरेको
भनी िदएको उजरु ीका आधारमा पीिडतले आ नो
ई जतको याल नगरी झु ा उजरु िदएको होइन होला
भनी अनमु ान गन अव था ततु िववादमा देिखन
आउँदैन । पीिडतको वा य परी ण रपोटमा दािहने
गालाको त लो भागमा टोिकएको दाँतको िनसान, बायाँ
गालामा पिन सोही कारको िनसान रहेको, क याजाली
याितएको, शु िकट भए नभएको यिकनसाथ भ न
नसिकने तथा भेजाइनल वाव सङ् कलन ग रएको भ ने
उ लेख भएको देिखएको छ । पीिडत र ितवादीिबच
िमित २०६९/०३/३० मा जबरज ती करणी भएको
भिनएकोमा पीिडतको िमित २०६९/०४/०४ मा
वा य परी ण भएकोले जबरज ती करणी भएको
भिनएको िमितभ दा ४/५ िदनप चात् भएको शारी रक
परी णबाट पीिडतको गालामा देिखएको उि लिखत
दाँतका िनसानह पीिडतले उ लेख गरेकै करणीको
समयमा भएको भनी अनमु ान गन िम ने अव था
नहने ।
ितवादी रामिसंह साउदले अनस
ु धान
अिधकारी तथा सु अदालतसम बयान गदा आफूले
पीिडत च कुमारीसँग राजीखस
ु ीले करणी गरेको भनी
उ लेख गरेको र पीिडत च कुमारीको उमेर १७ वषको
भएको भ ने देिखएको छ । मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. ले १६ वषभ दा मािथको
मिहलाको हकमा िनजको म जरु ीबेगर डर, ास, ध क
र अनिु चत भावमा पारी करणी गरेको अव था ट
नभएस म जबरज ती करणीको कसरु कायम गन िम ने
देिखँदैन । उमेर पगु ेका मिहला र पु षका िबचमा करणी
भएकोमा सो करणी मिहलाको इ छािवपरीत भएको
भ ने त य थािपत नभएस म य तो करणीलाई
कसरु कायम गरी सजाय गन अव था नहने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह समेतबाट
पीिडत भिनएक च कुमारी र ितवादीका िबच

भएको यौनस पक िनज पीिडत भिनएक च
कुमारीको इ छािवपरीत भएको भ ने त य मािणत
हन नआएकोले बैतडी िज ला अदालतबाट िमित
२०६९/०६/११ मा ितवादीलाई सफाइ हने ठह याई
भएको फै सला उ टी गरी ितवादी रोशन भ ने
रामिसंह साउदलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ र ३(४) नं. को
कसरु मा ऐ. ३(४) बमोिजम तजिबजी सजाय कै द वष
५(पाँच) र ऐ. को १० नं. बमोिजम . १०००००।(एक लाख पैयाँ) ितवादीबाट पीिडता च कुमारी
(नाम प रवतन) लाई ितपूितसमेत भराइिदने
ठह याई पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट िमित
२०७१/०५/०२ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई पनु रावेदक / ितवादी रामिसंह साउदले
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: म जु खड् का
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.३
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी मीरा
खडका, ०७१-CI-१५८७, परमादेश, प रवितत
नाम २०(क)३०.१ िव. ी िज ला हरी कायालय,
धनुषासमेत
िज ला सरकारी विकल कायालय
धनषु ाबाट िमित २०७१।१२।१० मा ितवादी रामदेव
म डलउपर जबरज ती करणीमा मु ा नचलाउने
िनणय भई िनज रामदेव म डललाई हािजरी जमानीमा
िनजको िपता रामरतन म डलको िज मा लगाएको
देिख छ । पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय
जनकपरु बाट पिन िज ला सरकारी विकल कायालय
धनषु ाको िनणय सदर भई िनकासाको लािग स कल
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मु ाको फाइल महा यायािधव ाको कायालय
काठमाड मा पठाइएकोमा महा यायािधव ाबाट िमित
२०७१।१२।१२ मा अिघ लो मु ालाई भावमा पान
उ े यबाट जाहेरी िदएको र सो जाहेरीलाई पिु गन
सबदु माणको अभाव देिखएको तथा वा य जाँच
ितवेदनबाट पिन कुनै ल ण नदेिखँदा सबदु माणको
अभावमा मु ा नचलाउने िनणय मनािसब देिखँदा
ितवादी रामदेव म डलउपर मु ा नचलाउने गरी पेस
गरेको िट पणी िमित २०७१।१२।१२ मा सदर भएको
नेपालको महा यायािधव ाको कायालयको प सं या
ग-१३३/०७१-७२ को प को छायाँ ितबाट देिखने ।
यसरी िनवेिदकाले जाहेरी दता गनको
लािग परमादेशको आदेश माग गरेकोमा सो जाहेरी
कानूनबमोिजम दता भई िनवेिदकालाई सो जाहेरी
दरखा त सनाखतसमेत गराई महा यायािधव ाबाट
समेत मु ा नच ने िनणय भइसके को देिखएको
अव थामा िनवेदन मागबमोिजमको काय स प न
भइसके को देिखएकोले िनवेदकले पेस गरेको जाहेरी
दता गरी अनस
ु धानसमेत गन आदेश जारी ग रपाउँ
भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
अतः उपयु
िववेिचत आधार,
कारणसमेतबाट िनवेिदकाले िदएको जाहेरी दता गरी
िकटान भएका ितवादी रामदेव म डललाई प ाउ
गरी अनस
ु धान गदा महा यायािधव ाबाट िमित
२०७१।१२।१२ मा कोही कसैउपर मु ा नचलाउने
गरी िनणय भएको देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम
परमादेशको आदेश जारी हने अव था देिखएन,
िनवेदन खारेज हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत
जनकपरु ले िमित २०७१।१२।१९ मा गरेको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जगिदश साद भ
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभु म् ।

२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६९-CR-०४९०, ०५१६,
जबरज ती करणी, ह रकृ ण बाईजु िव. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार िव. ह रकृ ण बाईजु
माण ऐन, २०३१ को दफा १० मा कुनै
काम घटना वा अव थाका स ब धमा सो काम गन
वा सो काम घटना वा अव था य पमा दे ने
वा थाहा पाउने, सो काम घटना वा अव थाबाट
पीिडत भएको यि ले मौकामा वा यसको
त काल अिघ वा पिछ य गरेको कुरा माणमा
िलन हने यव था रहेको छ । ऐ. ऐनको दफा १८ मा
कुनै काम घटना वा अव थाका स ब धमा भएको
तहिककात वा जाँचबुझको िसलिसलामा चिलत
नेपाल काननू बमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा
उ लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा य गन
सा ीको पमा अदालतमा उपि थत भई बयान
गरेमा माणमा िलन हने यव था रहेको पाइ छ ।
माण ऐन, २०३१ को उ यव थाको स दभमा
ततु मु ाको त यगत अव थालाई हेदा ततु
मु ाको घटनाबाट पीिडतह ले घटनाको त कालपिछ
गरेको कागजमा लेखाएको बेहोराबाट यी ितवादीले
पीिडतह लाई जबरज ती करणी गरेको भ ने कुरा
उ लेख गरी माण ऐनको दफा १८ बमोिजम मौकाको
आ नो बेहोरालाई समथन गद अदालतमा बकप
गरेको अव था छ । य तै पीिडतक आमा जाहेरवाला
िगता तामाङले मौकाको आ नो जाहेरी बेहोरालाई
समथन गद अदालतमा बकप गरेको देिखएकाले
जाहेरवालाको भनाइ र पीिडतह को भनाइलाई माण
ऐन, २०३१ को उ यव थाअनस
ु ार ठोस माण
मा नपु न अव था देिखन आयो । यस पृ ठभूिममा
ितवादीले अदालतको बयानमा पीिडतह उपर
जबरज ती करणी नगरेको भनी िलएको िजिकरलाई
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माणको पमा हण गन िम ने देिखएन । पनु रावेदक
ितवादीले पीिडतह बाट िनजउपर झु ा आरोप
लगाउनपु न उिचत र िव ासला दो कारणसिहतको
माण पेस गनसमेत सके को देिखँदैन । य तो
अव थामा ितवादीबाट पीिडतह उपर जबरज ती
करणी वा अ ाकृितक मैथनु हन नस ने भ न निम ने ।
ततु कसरु मा समावेश दईु वटा िवशेष को
ितवेदन स ब धमा िवचार गदा वारदात घटेकै
िदन सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ बमोिजम
अनस
हरी अिधकृतले
ु धानको अिधकार ा
परोपकार सूित तथा ी रोग अ पतालमा
पीिडतह को वा य परी ण गन पठाएको
देिख छ । घटना घटेको क रब १२ िदनपिछ CWIS
नामक गैरसरकारी सं थाले िश ण अ पतालमा
पीिडतह को वा य परी ण गन पठाएको देिख छ ।
कुनै यि बाट गैरकानूनी काम भएको भ ने जानकारी
भएमा सो यि को िव अनस
ु धान तहिककात
गरी सबदु माण सङ् कलन गन िज मा स बि धत
हरी अिधकृतको ह छ । सोहीबमोिजम सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ ले तोके को अिधकृ तले
जाँचबझ
ु गन पठाई ितवेदन िलने काम अवैध मा न
िम ने नदेिखँदा CWIS को अनरु ोधमा पीिडतह को
िश ण अ पतालमा वा य परी ण गरी आएको
ितवेदन माणयो य मा न निम ने ।
पीिडतह को अदालतमा भएको बकप ,
हरीमा भएको कागजको बेहोरा तथा पीिडतह को
वा य परी ण ितवेदनले ितवादीको मौकामा
भएको बयान कागजको बेहोरालाई पूण पमा समथन
गरेको देिख छ । ितवादी ह रकृ ण बाईजल
ु े अदालतमा
कसरु ित इ कार रही िदएको बयान र सो बयानलाई
समथन हने गरी िनजका सा ीले गरेको बकप अ य
कुनै पिन वत माणबाट पिु हन नसके को हँदा
िनजले िलएको कसरु ितको इ कारी िजिकरलाई
माणको पमा हण गन िम ने देिखएन । उि लिखत

अव थामा ितवादीले पीिडत माइली तामाङलाई
जबरज ती करणीको उ ोग गरेको पिु ट हन आएकोले
िनज ितवादी ह रकृ ण बाईजल
ु ाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको ५ नं. बमोिजम ५ वष कै द
हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िमलेकै देिखने ।
तसथ, उपयु आधार र कारणसमेतबाट
पीिडतह वयम्ले मौकामा गरेको कागज र सो
कागजलाई समथन हने गरी अदालतमा गरेको बकप ,
पीिडतको वा य परी ण ितवेदनसमेतका िमिसल
संल न माण तथा पीिडतक आमा जाहेरवाला िगता
तामाङले मौकाको आ नो जाहेरी बेहोरालाई समथन
गद अदालतमा गरेको बकप तथा ितवादी ह रकृ ण
बाईजक
ु ो मौकामा भएको बयान कागजलगायतका
िमिसल संल न मालाकार पमा रहेका आधार
माणबाट ितवादी ह रकृ ण बाईजल
ु े पीिडत का छी
थापा (नाम प रवतन) लाई आशय करणी गरेको तथा
पीिडत माईली तामाङलाई जबरज ती करणीको उ ोग
गरेको हो भ ने कुरा पिु भइरहेको देिखँदा सु भ परु
िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६८।२।१९ को
फै सला के ही उ टी हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
पाटनको िमित २०६९।३।१९ को फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: तारादेवी महजन
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-००५७, िलखत
बदर, आन द राय यादवसमेत िव. रामबाबु राय यादव
पनु रावेदक ितवादीले वादी ितवादीका
राजीनामाको ज गाको वाड नं. र लक नं. फरकफरक
रहेको भनी पनु रावेदन िजिकर रहेकोमा दवु ै प ले
छु ाछु ै ज गा देखाउन नसक एउटै ज गा देखाएको
पाइ छ । सलाही िज ला अदालतबाट िमित
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०५८।१।२१ मा भएको न सा िववरण हेदा वादी
दाबीबमोिजमको ज गा र ितवादीले िजिकर िलएको
ज गा एउटै भएको भनी न.नं. २ को ज गामा झगडा
जनाइएको देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादीले
रामकै लास रायबाट िमित ०५४।५।२५ को र.नं.
१५४२ बाट राजीनामा पा रत गराई िलनभु दा पिहले
पनु रावेदकलाई ज गा पा रत ग रिदने दाता रामकै लास
राय वादी भई दायर गरेको ०५० सालको दे.नं १५३३
को हक कायम िमलाप बदर मु ा, दे.नं. १५३१ को
िलखत बदर दता मु ा दायर भएकोमा दे.नं. १५३१
को िलखत बदर मु ामा २०५० सालको िदने नेनमा
देवी कलवार र झ रयादेवी कलवार िलने रामबाबु राय
भएको र.नं. १९५३ को पा रत राजीनामा बदर नहने
भनी भएको फै सला र फौ.नं. ५७१ को जालसाजी
मु ामा पनु रावेदकले पा रत गराई िलएको र.नं. १९५३
को २०५०।८।१३ को राजीनामाको िलखत बदर नभई
यथावत् रिहरहेको उि लिखत मु ाह मा दाबीको
ज गामा वादीको हक रहेको कुनै माण वादीबाट
पेस हन नसके को अव थामा वादी दाबी पु न नस ने
भनी सु सलाही िज ला अदालतबाट भएको िमित
०५२।११।६ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०५४।२।५ मा भएको फै सला अि तम भई बसेको
देिख छ । िमित २०५४।५।२५ मा िदने राम कै लास
राय र िलने आन दलाल राय भएको र.नं. १५४२ को
पा रत राजीनामामा चार िक ला पृथक् तीत पान
गरी पनु रावेदकले पा रत गराई िलएको राजीनामामा
लेिखएको चार िक लाको ज गामा पनु रावेदन
अदालतको िमित २०५४।२।५ को फै सलासमेतबाट
पनु रावेदक आन दलाल राय यादवका दाता पनु रावेदक
राम कै लास राय यादवको हकै नपु ने ठहरी अि तम
िनणय भएको देिख छ । मु ाबाट हकै थािपत हन
नसके पिछ उ ज गा राजीनामा ग रिदएकोले ज गा
राजीनामा ग रिदने हक पनु रावेदकको दातालाई भएको

भनी मा न िमलेन । हकै नपु नेले ज गा राजीनामा
पा रत ग रिदएकोले सो राजीनामा सदर कायम रहन
स ने देिखँदनै । यसरी आ नो हकै थािपत नभएको
ज गा राम कै लास राय यादवले आन द राय यादवलाई
राजीनामा ग रिदएको देिखने ।
तसथ, आ नो हक नै नभएको ज गा
राजीनामा पा रत गरी हक ह ता तरण गन िम ने
नदेिखँदा यस अदालतबाट पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सलामा िु ट रहेको भनी मु ा दोहो याई
हेन दान ग रएको अनमु ित िन सा आदेशसँग
सहमत हन सिकएन । सलाही िज ला अदालतबाट
०५७।५।२४ मा भएको न सामा न.नं. २ का ज गाको
हदस म पनु रावेदक ( ितवादी) रामकै लास राय
यादवले पनु रावेदक ितवादी आन दलाल रायलाई र.
नं. १५४२ िमित २०५४।५।२५ मा पा रत ग रिदएको
राजीनामा बदर हने देिखएकोले ितवादी रामकै लास
रायले आन दलाल रायलाई र.नं. १५४२ बाट िमित
२०५४।५।२५ मा ग रिदएको राजीनामा िलखत
बदर हने ठह याई सु सलाही िज ला अदालतबाट
िमित ०६०।३।२९ मा भएको फै सला सदर हने
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
२०६३।८।२० को फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः मािथ उ लेख भएका आधार
कारणह समेतबाट ितवादी रामकै लास रायले
आन दलाल रायलाई र.नं.१५४२ बाट िमित
२०५४।५।२५ मा गरी िदएको राजीनामा िलखत
बदर हने ठह याई सु सलाही िज ला अदालतबाट
िमित ०६०।३।२९ मा भएको फै सला सदर हने
ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित
२०६३।८।२० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु र : च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल साउन २८ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६७-CR-००३४,
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जालसाजी, आन द राय यादवसमेत िव.
रामबाबु राय यादव भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
४
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-WO-०७२३,
उ ेषण, हयात रजे सी होटलमा स चािलत
यािसनो ाइड नेपालको यव थापकसमेत िव. म
अदालतसमेत
िवप ी चनु ु थापालाई सेवाबाट अवकाश िदने
गरी भएको म अदालतको फै सला कानूनस मत छ,
छै न भ ने नै ततु रट िनवेदनको मु य िन पण
गनपन
ु िवषय रहेको देिख छ । सोतफ हेदा पनु रावेदकको
िनयिु प को ितिलिप हेदा िनज यािसनो ाइडमा
िमित २०७२।६।१९ मा ६ मिहनाको परी णकालमा
रहने गरी गेिमङ िडपाटमा िसिनयर ु िपयर पदमा
िनयिु पाई काम गद आएको त यमा िववाद
देिखँदैन । िनयिु िमितको िहसाबले िवप ीको
परी णकालको अविध २०७२।१२।१८ स म रहने
देिख छ । िवप ी चनु ु थापालाई सेवाबाट हटाउने गरी
भएको िनणय हेदा २०७२ साल असोज १९ गतेदेिख
लागु हने गरी क पनीको िनयम सत ब देजह पूण पमा
प रपालना गन गरी परी णकालमा िनयु ग रएको र
यस परी णकालीन समयमा तपाइँ आफूभ दा िसिनयर
आ नो सपु रभाइजर, ए जक
ु े िटभ, मेनेजरह सँग
मख
ु मख
ु ै लागी िमसिवहेब गन, अ ाएको नमा ने ज ता
ि याकलाप गनका
ु साथै तपाइँको आ नो िडउटी पिन
स तोषजनक नभएको पाइएको हँदा यव थापनको
तफबाट तपाइँको सेवा थप नगरी आज िमित
२०७२/१२/३० देिखनै सेवा अ य ग रएको भ ने
उ लेख भएको देिख छ । िनयिु प मा उ लेख भएको
परी णकाल समा भएपिछ सबि धत कमचारीको
िनयिु
थायी कृितको हने भएकोले यसपिछ
िनजलाई सेवाबाट हटाउन पदाको अव थामा म ऐन,

२०४८ को प र छे द ८ आकिषत हने अव था रह छ ।
म ऐन, २०४८ को दफा ५३(१) मा थायी कामदार
वा कमचारीलाई सेवाबाट हटाउनअ
ु िघ खराब आचरण
गरेको त य र सो मािणत भएमा हन स ने सजायसमेत
प उ लेख गरी य तो कामदार वा कमचारीलाई
आ नो प ीकरण पेस गन क तीमा ७ िदनको याद
िदनपु न भ ने अिनवाय यव था गरेको पाइ छ भने
सोहीअनु पको यव था ाइड यािसनोको कामदार
कमचारीह को सेवा सतस ब धी िविनयमावलीको
िनयम ६३ मा समेत भएको पाइ छ । यसैगरी म
ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) को अव थामा मा
दफा ५३ को ि या परु ा गरी सेवाबाट हटाउन
स ने अिधकार ित ानलाई कानूनले दान गरेको
देिख छ । तर यी िवप ीलाई सेवाबाट हटाउँदा यी सबै
कानूनी ावधानको प रपालना भएको कुरा िमिसल
संल न कागजातबाट देिखँदैन भने िनवेदकसमेतले सोको
दाबी िलन सके को पिन देिखँदनै । यसरी परी णकाल
समा भइसके को कामदार वा कमचारीलाई ऐनले
िनिद गरेको कायिविधको यूनतम पमा पालना
नगरी अथात् सनु वु ाइको मौकास म निदई ाकृ ितक
यायको िस ा त र ममिवपरीत यी िवप ीलाई
अवकाश िदने गरी ित ानबाट िमित २०७२/१२/३०
मा भएको िनणय एवं जानकारी प कानून ितकूल भए
गरेको आधार कारणबाट िवप ी चनु ु थापाको सेवा
अ य ग रएको यािसनो ाइडको िनणय वा जानकारी
प िु टपूण देिखँदा बदर भई िवप ीले सेवामा बहाल
हने र िनजले सेवा अ य भएको िमितदेिख बहाल
हँदास मको तलब सिु वधासमेत पाउने ठह याई भएको
म अदालतको फै सलाबाट िनवेदकको कानूनी
एवं संवैधािनक हकमा के कसरी आघात पु न गएको
हो भ ने कुरा रट िनवेदनले ट खल
ु ाउन सके को
देिखँदनै । कानूनबमोिजम भएको म अदालतको
फै सलाले िनवेदक सं थालाई कुनै अपूरणीय ित
भएको नदेिखँदा उ कानूनस मत फै सला बदर
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ग रपाउँ भ ने िनवेदन िजिकर तथा िनवेदकतफका
िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
काठमाड िज ला शासन कायालयबाट
यौन दु यवहार ऐन, २०७४ बमोिजम िवप ी चनु ु
थापालाई ज रवाना गरेकोमा सोलाई फै सलामा
आधार निलइएको भ ने िनवेदन िजिकर रहेतफ
हेदा उ फै सलामा ज रवाना भएको कारण थायी
कमचारीका पमा कायरत िवप ीको जािगर वतः
अ त हने हँदैन । िनजलाई म ऐन र िनवेदक
सं था Pride Entertainment and Recreation
Pvt. Ltd. को कामदार तथा कमचारीह को सेवा
सतस ब धी िविनयमावली, २०७२ को िविनयमले
गरेको यव थाअनु पको ि या अवल बन गरेर मा
सेवाबाट हटाउन सिकने ह छ । सोही ऐन, िविनयमले
तोिकएबमोिजमको ि या पूरा नगरेको कारणबाट
िवप ीलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको Pride
Entertainment and Recreation Pvt. Ltd.
िमित २०७२।१२।३० को िनणय बदर गरी भएको
म अदालत काठमाड को िमित २०७४।८।२७
को िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हन स ने
देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: जगदीश साद भ
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल ये २० गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.४
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी बमकुमार े ठ,
०७५-WO-०४५८, उ ेषण, आन दकुमार वली िव.
िश ा िवकास तथा सम वय इकाई, रो पासमेत
रट िनवेदक िव ािपत ा.िव. िश क
पदको परी ाका ित पध रहेको देिख छ । यी

िनवेदकले िवप ी ानकु ज ाथिमक िव ालय
यव थापन सिमितको िनणयानस
ु ार िश क छनौट
सिमितबाट कािशत िव ापनमा तोिकएको दरखा त
िदने यादिभ दरखा त िदई िमित २०७५।६।२१
मा स चािलत िलिखत परी ामा समावेश भएको
देिख छ । िनवेदकसमेत सामेल भएको उ िलिखत
परी ाको िमित २०७५।६।२२ मा नितजासमेत
कािशत भई सो नितजामा आ नो नाम निनि कएपिछ
वा परी ामा सफल हन नसके पिछ िमित २०७५। ८।३
मा िश क छनौट स ब धमा भएको स पूण िनणय,
िव ापन, परी ा णाली र नितजासमेत बदर होस्
भनी रट िनवेदन िलई िनवेदक अदालतसम आएको
पाइ छ । िवप ी िव ालय यव थापन सिमितसमेतका
काय र िनणय कानूनिवपरीत भएको भए यसलाई
चनु ौती िदन त काल कानूनी उपचारको बाटो
रो नपु नमा सो नगरी सो िव ापनलाई वीकारी
आफूले पिन सो िव ापन ग रएको पदको लािग
दरखा त िदई िलिखत परी ामा समेत सामेल भएको
र आफू अनु ीण भएपिछ मा
ततु रट िनवेदन
गन आएको देिख छ । अदालतमा यायको याचना
गन आउने िनवेदक सफाहात िलई आउनु पदछ ।
आ ना कुरा लक
ु ाएर उपचार खो न आउने यि लाई
अदालतले सहयोग गन स ै न । यो यायको सवमा य
िस ा त हने ।
यस स ब धमा यस अदालतबाट तारावीर
िश क छनौट सिमित मोरङसमेत
े िव
भएको उ ेषण िनवेदनमा (ने.का.प.२०५३, अङ् क
६, िन.नं.६२०९) िलिखत परी ाको नितजा
कािशत भई सो आधारमा स प न अ तवातामा
यी िनवेदक सि मिलत भई कािशत अ तवाताको
नितजामा आफू असफल भएपिछ मा
तुत
रट िनवेदन तुत गरेको देिखँदा िनवेदक व छ
िवचारले अदालत वेश गरेको मा न िमलेन भनी
या या भएको पाइ छ । यसैगरी िदगिवजय चौधरी
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िव मु य सिचव, ी ५ को सरकार मि प रषद्
सिचवालयसमेत भएको उ ेषण िनवेदनमा (ने.
का.प.२०५०(क), अङ् क ४, िन.नं.४७२३)
िनवेदकले जुन परी ालाई संिवधानिवपरीत छ भनी
यस अदालतको असाधारण अिधकार े मा वेश
गरी रट िनवेदन िदएको हो सोही परी ामा िनवेदक
वयं सि मिलत भएर परी ा िदएको देिख छ ।
आफू परी ामा सि मिलत हने र पिछ परी ा नै
गैरसंवैधािनक छ भनी आएको िनवेदकलाई व छ
िवचारले आएको भ न िम ने देिखएन । आफूले
िदएको परी ालाई आफैँ गैरसंवैधािनक भनी
िनवेदकलाई िनवेदन े मा वेश गन अिधकार
हदँ ैन भनी रट िनवेदन खारेज भएको पाइने ।
माण कानूनसँग स बि धत िवब धनको
िस ा तअनस
ु ार कुनै यि ले प रि थित र ि यालाई
वीकारी आ नो आचरण वा यवहार ारा कुनै काम
कुरा ग रसके पिछ सो काम वा कुरा य तो िथएन वा
होइन भ न स ै न भ ने सवमा य कानूनी मा यता रहेको
छ । यो िस ा त कुनै यि ले आ नो पूव यवहारबाट
वा कुनै काम कुरा गरी फाइदा उठाइसके को िवषयको
स ब धमा अ यथा भ न वा िवपरीत कायबाट दोहोरो
फाइदा िलन नहने अवधारणामा आधा रत रहेको
छ । सो िस ा त र कानूनी मा यता रहेको प र े यमा
यी िनवेदकको आचरण र यवहारबाटै िनज िश क
छनौटस ब धी िव ालय यव थापन सिमितको िनणय
र यससँग स बि धत ि याकलापमा सु बाटै संल न
रही िनधा रत समयसीमा र ि याबमोिजम परी ामा
सहभागी भएको देिख छ । परी ाको नितजा कािशत
हँदा आफू असफल भएपिछ यो रट िनवेदन िलएर यस
अदालतमा वेश गरेको देिखँदा िनज वतः िवबि धत
भएकोसमेत देिखने ।
यस स ब धमा यस अदालतबाट िनवेदक
शंकर िसंह थापासमेत िव
महे सं कृत
िव िव ालय कायकारी प रषदसमे
् त भएको

उ ेषणयु परमादेशको रट िनवेदनमा (ने.
का.प.२०४६, अङ् क १२, िन.नं.४०२२) कािशत
िव ापनबमोिजम िनवेदकह ले पिन आवेदन
िदई िलिखत परी ामा सि मिलतसमेत भई
परी ामा असफल भएपिछ मा सो िव ापनलाई
चुनौती िदने, अ यथा मािणत गन यास गन
िनवेदकह पूणत: िवबि धत देिख छन् । िकनिक
िनवेदकह बाट कािशत िव ापन बारेमा त काल
आपि जनाइएको पाइँदैन । िव ािपत पदमा
वे छापूवक आवेदन गरी परी ामा सि मिलत
भई यसको प रणाम आ नो ितकूल हन गएपिछ
मा िव ापनलाई चुनौती िदन तुत रट िनवेदन
दायर गरेको पाइ छ । अतः िनवेदकह को दाबी
कानूनस मत मा न िमलेन भनी रट खारेज ग रएको
पाइने ।
मािथ िववेिचत त य, आधार, कारण, कानूनी
यव था र निजरसमेतको आधारमा पिहला िव ालय
यव थापन सिमितका सबै काय र ि यालाई
वीकारी, कािशत िव ापनमा फाराम भरी, िलिखत
परी ामा सि मिलत भई, सो परी ाको नितजा कािशत
हँदा आफू असफल भएपिछ मा अगािडदेिखका सबै
कामकारबाही अपारदश , गैरकानूनी र अिनयिमत
भए भनी सो सबै िनणय र कामकारबाही बदर गरी
पाउन िनवेदक ततु रट िनवेदन िलई आएको
देिख छ । यस अव थामा िनवेदकको िजिकरअनस
ु ार
िनजको रोजगारी गन पाउने हक, सोको लािग व छ
र िन प ित पधामा सहभागी हन पाउने समानता
र वत ताको हकबाट वि चत ग रएको भ न िम ने
नदेिखई िनवेदन मागबमोिजमको रट जारी हन स ने
अव था नदेिखएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ त : फणे वरी िघिमरे
क यटु र : समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल काितक २१ गते रोज ५ शभु म् ।
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यसै कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन् :
§ ०७५-WO-०४५९, उ ेषण, उषा खड् का
(वली) िव. िश ा िवकास तथा सम वय
इकाई, रो पासमेत
§ ०७५-WO-०४६०, उ ेषण, राजकुमार
वली िव. िश ा िवकास तथा सम वय इकाई,
रो पासमेत
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०७२-CI-१५८५, िनषेधा ा, िभखारी महतो
धानुक िव. िज ला शासन कायालय, पसासमेत
यथ सरु े
साह कानल
ु े यी
पनु रावेदकसँगको सहकारी सं थामाफत मलखाद
ख रद िब स ब धमा भएको लेनदेन िहसाब िकताब
स ब धमा रकम भराई पाउन भनी िज ला शासन
कायालय, पसामा िमित २०७२।०८।२४ मा िनवेदन
िदएको भए पिन सो िनवेदनमा िज ला हरी कायालय,
पसाले आ नो कायालयको अिधकार े नपन भनी कुनै
कारबाही नगरी यथाि थितमा राखेको अव थामा यी
पनु रावेदकलाई काउ गन कागज गन ज ता काय गन
स ने तथा यथ ह को ि याकलापबाट िनवेदकको
वैयि क वत तालगायत स पि स ब धी नाग रक
हकमा अघात पु ने वा अपहरण हने आशंकाको ि थित
िव मान रहेको िमिसल संल न यथ ह को िलिखत
जवाफसमेतबाट नदेिखँदा पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
िनषेधा ा मूलतः कुनै नाग रकको कानून
द हकमा कसै ारा आघात पान ग भीर आशंकाको
अव था िव मान भएमा सो काय रोक पिहलेकै
अव थामा रहन िदन अदालत ारा जारी ग रने आदेश
हो । त काल िनषेधा ा जारी नगरेमा िनवेदकको
हकमा आघात पन जाने देिखएमा, हनन हने आशंका
भएमा िनषेधा ा जारी ग र छ । यस स दभमा

सव च अदालतबाट गोमाकुमारी पि डत िव
मनतो रया देवी भएको िनषेधा ा मु ा (ने.का.प.
२०७४, अङ् क २, िन.नं.९७६३) मा ितपािदत
िस ा त उ लेख गन सा दिभक हने देिखयो । उ
मु ामा अदालतले िनषेधा ाको आदेश जारी गदा
हन गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट कुनै
पिन यि को कानूनी हकमा आघात पन जाने
ि थितको आशंकाको िव मानतालाई नै हेन
ग र छ र य तो आशंका त यपरक एवं माणपरक
ढङ् गले पुि भएको पिन हनुपछ । िनषेधा ाको
रटबाट उपचार खो ने प ले आफूलाई मका
परेको कुराको आशंकाको िव मानता रहेको
कुरामा अदालतलाई आ त पान स नुपछ भ ने
िस ा त ितपादन भएको देिख छ । ततु मु ामा यी
पनु रावेदकले िनवेदनप मा िजिकर िलए ज तो िनजको
हकमा िवप ीह बाट आघात पु याउने आशंकाको
ि थितको िव मानता िमिसल संल न यथ ह को
िलिखत जवाफसमेतबाट नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत त य, आधार,
कारणसमेतबाट िनवेदन मागबमोिजमको िनषेधा ा
आदेश जारी गनपन
ु आशंकाको अव थाको िव मानता
नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िनषेधा ाको
िनवेदन खारेज हने ठह याएको िमित २०७२।१०।०६
को आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भगवती शमा ढुङ्गाना
क यटु र: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल माग ८ रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.५
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
ई वर साद खितवडा, ०७१-WO-१००९, उ ेषण

27

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - १
/ परमादेश, गमबहादुर तामाङ िव. सूचना तथा स चार
म ालयसमेत
ततु रट िनवेदनको िमिसल संल न
कागजात अवलोकन गदा, रट िनवेदक िज ला
हलाक कायालय मनाङमा हलाक तृतीय पदमा
िमित २०५२/०१/०४ देिख कायरत रहेको
देिख छ । िनज िनवेदकले सेवाबाट अवकाश िलने
उ ेशयले िमित २०७०/०६/११ मा वे छापूवक
राजीनामा िदएको भनी िनवेदकको िनवेदन लेखबाट
देिख छ । आफूले िदएको राजीनामा वीकृत हने
भएकोले िनवेदकले २०७० साल मङ् िसर ४ गते हने
दो ो संिवधानसभाको िनवाचनमा लमजङ
ु े नं.२
बाट सङ् घीय गणताि क समाजवादी पाट नेपालको
तफबाट पिहलो हने िनवािचत हने िनवाचन णालीमा
य तफ उ मेदवार मनोनयनप दता गरेको कुरामा
िनवेदकले वीकार गरेको देिखने ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)
(ङ) मा कुनै पिन िनजामती कमचारीले “राजनीितमा
भाग िलएमा” सेवाबाट हटाउने वा बखा त गन
यव था भएको र सोही यव थाबमोिजम सोही
ऐनको दफा ५९(ख)(१) मा भिव यमा सरकारी
सेवाको िनिम अयो य नठह रने गरी सेवाबाट
हटाउन स ने भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । ततु मु ामा िनवेदक गमबहादरु तामाङ
िज ला हलाक कायालय मनाङअ तगत या चे
धारापानी डाँक लाइनमा हलाक तृतीय पदमा कायरत
रहेको अव थामा िनजले २०७० साल मङ् िसर ४ गतेको
संिवधानसभाको िनवाचनमा सङ् घीय गणताि क
समाजवादी पाट नेपालको तफबाट लमजङ
ु े नं.२
मा य तफ संिवधानसभाको सद य पदमा यासी
भई उ मेदवारी दता गरेको स ब धमा जाँचबझ
ु गदा
िनजामती सेवामा बहाल रहेको अव थामा राजनीितमा
भाग िलएको देिखन आएकोले िनज िनवेदकसँग िन.से.
ऐन, २०४९ को दफा ६६(१) बमोिजम ७ िदनको

याद िदई सफाइ माग ग रएकोमा िनजले पेस गरेको
प टीकरण स तोषजनक नदेिखएकोले सोही ऐनको
दफा ६१(१)(ङ) को कसरु मा ऐ.ऐनको ५९(ख)(१)
बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम अयो य
नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय तािवत गरी
सजाय गनका लािग लोक सेवा आयोगबाट परामश
ा त भएअनस
ु ार िनज िनवेदक गमबहादरु तामाङलाई
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख)(१)
बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम अयो य
नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय िदने गरी िज ला
हलाक कायालय, मनाङका हलाक अिधकृ तबाट िमित
२०७१/०५/०९ मा गरेको िनणयउपर िनज गमबहादरु
तामाङको शासक य अदालतमा पनु रावेदन परी सो
हलाक अिधकृ तबाट भएको िनणय सदर हने ठहरी
शासक य अदालतबाट िमित २०७१/१०/२२ मा
फै सला भएको देिखने ।
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िनयम १२८क मा राजीनामास ब धी यव था गरेको
छ । सोही िनयमको उपिनयम (१) मा “िनजामती
कमचारीले वे छाले आ नो पदबाट राजीनामा िदन
चाहेमा आफू कायरत कायालयमा िलिखत पमा
राजीनामा पेस गनपन
ु छ” यसैगरी उपिनयम (२) मा
“उपिनयम (१) बमोिजम आ नो कायालयमा पेस
हन आएको राजीनामा स बि धत कमचारीलाई
सनाखत गराउनुपन छ” यसैगरी उपिनयम (३) को
(ग) मा “राजप अनङ् िकत र ण
े ीिवहीन पदका
िनजामती कमचारीको िवभागीय मख
ु वा कायालय
मख
ु ले राजीनामा वीकृत गन स नेछन”् भ दै
उपिनयम (४) मा “उपिनयम (१) बमोिजम कुनै
िनजामती कमचारीले आ नो पदबाट राजीनामा
िदएमा िनजले नेपाल सरकारलाई ितनु बुझाउनुपन
दािय व बाँक नरहेको, िनजको राजीनामा लागु
हने िमितस मको नोकरी अविध अ ाविधक
रहेको र िवभागीय कारबाही सु नभएको यिकन
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भएमा िनजको राजीनामा वीकृत गन सिकनेछ”
भ ने राजीनामा वीकृ ितको कायिविधस ब धी
कानूनी यव था रहेको देिख छ । कानूनले तोके का
यी स पूण ि या पूरा गरी राजीनामा वीकृत
गन अिधकारीले राजीनामा वीकृ त गरेपिछ मा
राजीनामाले पूणता ा त गन देिख छ । राजीनामा
िदँदैमा राजीनामा वीकृत नभएस म कमचारीले
आ नो कत य, दािय व र आचरणबाट उ मिु
पाउन स ने अव था रहँदैन । िनवेदकले सेवाबाट
अवकाश िलने उ े यले िमित २०७०/०६/११ मा
िज ला हलाक कायालयमा राजीनामा पेस गरेको
देिख छ । उ राजीनामा कायालय मख
ु नभएको
कारणबाट सनाखत हन नसक वीकृत भएको
देिखँदैन । बहाल रहेको पदबाट मु हन राजीनामाको
िनवेदन िदएर मा पु ने अव था नभई राजीनामा
वीकृतस ब धी कायिविध पूरा गरेपिछ मा पदीय
दािय वबाट छुटकारा पाउने हँदा राजीनामा िदएको
भ ने आधारमा मा पदमु भएको अव था मा न
नसिकने ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४४ मा
“िनजामती कमचारीले राजनीितमा भाग िलनु हदँ ैन”
भ ने िनजामती कमचारीको आचरणको यव था गरेको
पाइ छ । यसैगरी कुनै िनजामती कमचारीले राजनीितमा
भाग िलई िनजामती कमचारीले आचरण उ लङ् घन
गरेमा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) मा “भिव यमा
सरकारी सेवाको िनिम अयो य नठह रने गरी
सेवाबाट हटाउने” भ ने कानूनी यव था रहेको
छ । यसैगरी सोही ऐनको ६१(१)(ङ) मा “राजनीितमा
भाग िलएमा” िनजामती कमचारीलाई भिव यमा
सरकारी सेवाको िनिम अयो य नठह रने गरी सेवाबाट
हटाउन सिकने छ भ ने कानूनी यव था रहेको पाइने ।
िनवेदकले राजनीितमा भाग िलए निलएको
भ नेतफ हेदा यी िनवेदकले कायालयमा िदएको
प ीकरणमा आफू सङ् घीय गणताि क समाजवादी

पाट नेपालको दल ित आब भई लमजङ
ु िज लाको
िज ला अ य पदमा रहेको भनी प ीकरण िदएको
र २०७० साल मङ् िसर ४ गते हने संिवधानसभाको
िनवाचनमा लमजङ
ु िज लाको े नं.२ बाट य तफ
सङ् घीय गणताि क समाजवादी पाट नेपालको
राजनीित दलको उ मेदवार भई उ मेदवारी दता गरेको
भ नेसमेत उ लेख गरेको देिखँदा िनज राजनीितमा
भाग िलएको भ ने त य िनिववाद रहेको देिखँदा
िनजले िनजामती सेवामा कायरत रहेको अव थामा
राजनीितक दल ित आब भई संिवधानसभाको
िनवाचनमा राजनीितक दलको तफबाट उ मेदवारी
दता गराएको देिखँदा िनवेदक हलाक गमबहादरु
तामाङले राजनीितमा भाग िलएको प देिखन
आउने ।
अतः िववेिचत आधार, माण र
कारणह समेतबाट िनवेदक गमबहादरु तामाङले
राजीनामा वीकृ त नगराई आफू िनजामती सेवाको
हलाक पदमा बहाल रहेको अव थामा राजनीितमा
भाग िलएको देिखएकोले िनजलाई िनजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ४४ ले िनजामती कमचारीले
राजनीितमा भाग िलन नहने गरी कानून ारा रोक
लगाएको अव थामा िनवेदकलाई िनजामती सेवा ऐन,
२०४९ को दफा ६१(१)(ङ) बमोिजमको कसरु मा
सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोिजम िज ला
हलाक कायालय, मनाङका हलाक अिधकृतले िमित
२०७१/०५/०९ मा िनवेदक गमबहादरु तामाङलाई
भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम अयो य नठह रने
गरी सेवाबाट हटाउने भनी गरेको िवभागीय सजायको
िनणय कानूनस मत देिखएकोले िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु परेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७४ साल पौष २८ गते रोज ६ शभु म् ।
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२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०७५-WO-०५५२,
उ ेषण / परमादेश, झापा ि थत शेपा ओ रय टेसन
क स टे सी ा.िल. िव. म, रोजगार तथा सामािजक
सुर ा म ालयसमेत
रट िनवेदक शेपा ओ रय टेसन क स टे सी
ा.िल.ले अिभमख
ु ीकरण तािलम स चालन गन सं था
दता तथा नवीकरणस ब धी कायिविध, २०७१
बमोिजमका कागजात संल न राखी सं था नवीकरणको
लािग अनरु ोध गरी वैदेिशक रोजगार िवभाग, बु नगर
काठमाड सम िमित २०७५।३।२० मा िनवेदन
िदएकोमा सो िनवेदनप वैदिे शक रोजगार िवभागमा
दता नं. १५९१० िमित २०७५।३।२७ मा दतासमेत
भइसके को देिख छ । वैदिे शक रोजगार िनयमावली,
२०६४ को िनयम २३ को उपिनयम (२) अनस
ु ार रट
िनवेदक आिथक वषको असार मसा तिभ ै आव यक
िववरणसिहत सं था नवीकरण गराउने योजनाथ
वैदेिशक रोजगार िवभागसम उपि थत भइसके को
पाइयो । रट िनवेदकले वैदेिशक रोजगार िनयमावली,
२०६४ को िनयम २३ को उपिनयम (३) बमोिजम
नवीकरण द तरु बापत ला ने रकम .५,०००।- समेत
िमित २०७५।४।९ गतेका िदन वैदेिशक रोजगार
िवभागको नाममा भु बक िल. मा रहेको खाता नं.
००१००१०००२३०२७७०००००५ मा बक
दािखल ग रसके को कुरा िमिसल संल न रहेको बक
दािखला भौचरबाट देिखयो । यसरी असार मसा तिभ ै
सं था दताको लािग परेको िनवेदन आफूले वीकार
गरी आव यक नवीकरण द तरु समेत बिु झसके को
र असोज मसा तस ममा नवीकरण गन सिकने
यव थासिहतका वैदेिशक रोजगार िनयमावली,
२०६४ र अिभमख
ु ीकरण तािलम स चालन गन
सं था दता तथा नवीकरणस ब धी कायिविध,
२०७१ िवप ी वैदेिशक रोजगार िवभागको वेभसाइट

www.dofe.gov.np र वैदेिशक रोजगार व न
बोडको वेभसाइट www.febp.gov.np मा रािखएको
िथयो । िवप ीह का वेभसाइटमा िनयमावली तथा
अिभमख
ु ीकरण तािलम स चालन गन सं था दता
तथा नवीकरणस ब धी कायिविध, २०७१ मा भएको
प रवतनलाई अ याविधक ग रएको िथएन भ ने
त यलाई अ यथा भ न नसके को अव थामा यादिभ
नवीकरण नगराएको कारण जनाई सं था र हने गरी
िनणय हनु मनािसब नदेिखने ।
यसैगरी म, रोजगार तथा सामािजक
सरु ा म ालयका सिचव तरको िमित २०७५।५।४
को सोही िनणयानस
ु ार, वैदेिशक रोजगार िवभागको
च.नं. १०४६ िमित २०७५।५।२६ कै प बाट सं था
दता नवीकरण नहने जानकारी गराइएको अक
अिभमख
ु ीकरण तािलम स चालन गन सं था अल
एिसयन ओ रय टेसन से टर ा.िल.ले ियनै िवप ी
िनकायह का िव
स मािनत यसै अदालतमा
दता गरेको ०७५-WO-०२८८ को उ ेषण मु ामा
म, रोजगार तथा सामािजक सरु ा म ालयका
सिचव तरको िमित २०७५।५।४ को िनणय, वैदेिशक
रोजगार िवभागको च.नं. १०४६ िमित २०७५।५।२६
को प , तत्स ब धी काम कारबाही उ षे णको आदेशले
बदर गरी अ य कुराको रीत िविध पूरा गरेको भए शु क
ावण मिहनामा दािखला गरेको भ नेस मको कारणले
िनवेदक सं थाको नवीकरण गन काय नरोक िविध र
ि या पु याई िनवेदक अल एिसयन ओ रय टेसन
से टर ा.िल. को सं था दता नवीकरण गन,ु गराउनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी
हने ठहर गरी सरकारी िनकायका WEBSITE बाट
काशन / स ेषणका स ब धमा िवप ी म ालयका
सिचवले हेरी आ नो िनकायसँग स बि धत सूचना
अ ाविधक गरी िमलाउने आव यक ब ध त काल
गनु भनी िनदशना मक आदेशसमेत जारी गरी िमित
२०७५।९।२६ मा फै सला भएको देिखने ।
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तसथ, उि लिखत ०७५-WO-०२८८ को
उ ेषण मु ामा ितपािदत िस ा त र यस िनवेदनको
िवषयव तु समान रहेको देिखँदा सोही आधारमा समेत
िनवेदक शेपा ओ रय टेसन क स टे सी ा.िल.को
हकमा म, रोजगार तथा सामािजक सरु ा म ालयका
सिचव तरको िमित २०७५।५।४ को िनणय, वैदेिशक
रोजगार िवभागको च.नं.१०४६ िमित २०७५।५।२६
को प , तत्स ब धी काम कारबाही उ ेषणको
आदेशले बदर ग रिदएको छ । साथै रट िनवेदक
सं थाको नवीकरण गन स ब धमा अ य कुराको रीत
िविध पूरा गरेको भए शु क ावण मिहनामा दािखला
गरेको भ नेस मको कारणले िनवेदक सं थाको
नवीकरण गन काय नरोक िविध र ि या पु याई
िनवेदक शेपा ओ रय टेसन क स टे सी ा.िल.को
सं था दता नवीकरण गन,ु गराउनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल आषाढ ५ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६७-CR-०९०२,जबरज ती करणी
उ ोग, ह रनारायण मान धर िव. नेपाल सरकार
जबरज ती करणी एक ग भीर फौजदारी
अपराध हो । य ता अपराधह मा वै ािनक माणह
(Scientific evidences) को िनकै मह व रहने
ह छ । य ता अपराध भएको वा नभएको त य पिु
गन वै ािनक माणह लाई नजरअ दाज गन
कदािप सिकँ दैन । मािथको करणह मा उि लिखत
त यह लाई Medical report ले पिु गरेको
अव था देिखएन । २०६२।५।६ मा परेको दो ो
जाहेरीको करण नं. ६ मा उ लेख भएबमोिजम
पीिडतलाई ितवादीबाट लगातार १० गतेदेिख
१८ गतेस म पटकपटक जबरज ती गरी करणी गन

यास गरेको अव था भए वाभािवक पमा योिन र
िलङ् गमा घषणका िच ह देिखनपु न र रगतसमेत
आएको भए योिनिभ को क याजाली छे दन हनपु न वा
योिनिभ अ य घाउ इ यािद हनपु नमा यामा राईको
शारी रक परी णमा क याजाली छे दन नभएको र
योिनिभ वा बािहर सङ् घषका िच ह नभएको तथा
ह रनारायणको िलङ् गमा सङ् घषको िच ह छै नन्
भनी उ लेख भएको देिखएबाट पीिडतको कथन पिु
हनसके को देिखएन । अझ पटकपटक जबरज ती
करणी भएको अव था भएको भए प कै पिन पीिडतको
योिनिभ “Semen” को मा ा के ही भए पिन भेिटने
अव थाको िव मानता रह यो । “Semen could
not be detected on exhibit no.1, 2, 3, 5
& 6” भ ने के ीय हरी वै ािनक योगशालाको
२०६२।४।३० को ितवेदन िमिसल सामेल रहेबाट
ितवादीको िजउको खानतलासी बरामदी मचु ु कामा
उ लेख भएबमोिजम जाँच ग रएको िभ ी व र
पीिडतको व समेतको योगशाला परी णमा वीयको
कुनै सङ् के त नपाइएको देिखँदा जाहेरीमा िलइएका
िजिकर पिु हन स ने नदेिखने ।
पीिडतको बकप को स.ज.३४ मा उ लेख
भएबमोिजम योिनबाट रगत आएको भ ने बेहोरा
पीिडतको शारी रक परी ण (physical test) बाट
मािणत नभएको र िभ ी व मा समेत रगत नपाइएको
अव था देिखँदा पीिडतको सो कथन पिु हने
देिखएन । य तै गरी िनज पीिडतले बकप को
स.ज.३८ मा भनेबमोिजम आफूलाई ितवादीले
करणी गन यास गदा अइया अइया भनेर कराउँदा
िछमेक ह ले समेत सनु ेको भ ने बेहोरा उ लेख
गरेको भए तापिन रोए कराएको सु ने छरिछमेक तथा
च मिदद यि समेतको कागज गरेको र िनजह बाट
य तो त य आएको िमिसल संल न कागजातह बाट
देिखन नआएको हँदा पीिडतको कथन तीतलायक
मा न नसिकने ।
31

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - १
यसैगरी
ितवादीले
अदालतसम
गरेको बयान (स.ज. १२ मा उ लेख भएको) मा
२०६२।४।१८ गते साँझ ८:३० बजे नै यामा राईलाई
जबरज ती करणी आरोपमा अनस
ु धान गन भनी
मलाई प ाउ गरी िज ला हरी कायालय धनषु ामा
याएको भ ने उ लेख भएको । साथै, दो ो जाहेरीमा
२०६२।४।१८ गते ग तीको हरीले घटना थलमा
रङ् गेहात प ाउ गरी पीिडत तथा ितवादी दवु ैलाई
प ाउ गरी िज. .का. मा राखी भोिलप ट अं. १:००
बजे जनकपरु अ चल अ पतालबाट मेिडकल जाँच
गराई साँझ ५:०० बजे पीिडतलाई आ नी िददीको
िज मा लगाएको भ ने उ लेख भएको पाइ छ । तर,
पीिडत भिनने यामा राईले अदालतमा बकप गदा
मैले िमित २०६२।४।१८ को साँझ ५ बजेदेिख राित
१० बजेस म भात पकाउने, तरकारी पकाउने, खाना
खवु ाउने, भाँडा मा ने काम (स.ज.२३ मा उ लेख
भएको), राित १२ बजे हजरु आमासँग सतु ेको हँ
(स.ज.१८ मा उ लेख भएको) भनी उ लेख गरेक
िछन् । साथै, पीिडतको बकप मा घटनाबारे राित १०
बजे िददीलाई भनेको (स.ज.१६ मा उ लेख भएको),
राित १०:३० बजेस म प रवारमा सबैले खाना
खाइसके को (स.ज.२० मा उ लेख भएको) उ लेख
गरेको पाइ छ । एउटै घटनाका स ब धमा िमिसल
सामेल जाहेरी दरखा तह , पीिडत, जाहेरवाली र
ितवादीका पर पर िवरोधी कथनह बाट उ घटना
भएको भिनएको रातमा उ घटना घटेको हो भ ने
कुरा िववादरिहत ढङ् गले मािणत हन सके को अव था
नदेिखने ।
यसैगरी पीिडतले अदालतमा गरेको बकप को
स.ज. ४४ मा चिलरहेको िट.िभ.मा िस रयल आइरहेको
िथयो भनी उ लेख गरेक िछन् । उ भनाइबाट िट.िभ.
मा लु िफ म चलेको भ ने त य खि डत भएको हँदा
िववादरिहत तवरले लु िफ म देखाएको भ ने नै पिु
हन सके न । जहाँस म बरामद भएको िस.िड.मा लु

िफ म रहेको छ भ ने छ, सो त यबाट सो िस.िड. उ
भिनएको वारदातका बखत नै योग भएको भ ने त य
थािपत हन सके को नदेिखने ।
ितवादी
ह रनारायण
मान धरले
अनस
ु धानमा बयान गदाको अव थामा पीिडत
भिनएक यामा राई मेरो घरको त लो त लामा आमा
सु ने कोठामा नै सु ने ब ने गद आएक िथइन् भनी
लेखाएको र सोही बेहोराअनु प अदालतमा बयान
गदासमेत उ लेख गरी अनस
ु धान र अदालतमा
जबरज ती करणीको उ ोग गरेकोमा इ कारी बयान
गरेको पाइ छ । ितवादीको उ कथनलाई पीिडतले
अदालतमा बकप गदा सो करणी गन उ ोग भएको
भनेको रात पिन हजरु आमासँग सतु ेको भ ने कथनबाट
पिु भएको छ । िमिसल सामेल मेिडकल परी ण
ितवेदनले समेत कसरु पिु हने आधार नदेखाएको
साथै पीिडतले अदालतमा गरेको बकप को बेहोराह
समेत आपसमा िवरोधाभाषपूण देिखएबाट जबज ती
करणीको उ ोगको कसरु वत ढङ् गबाट पिु हने
अव था नदेिखने ।
ने.का.प. २०७५, भाग ६० अङ् क २, िन.नं.
९९५६ नेपाल सरकार िव खेमनारायण चौधरी
भएको मु ामा “अपराध गन उ े यसिहत अपराध
गन काय गदा िबचमा अवरोध िसजना भई कायले
पूणता नपाएको अव थामा मा उ ोग हने” भनी
ितपादन भएको िस ा तले आपरािधक उ े य राखेर
काय स प न गन ममा िविभ न अवरोध पैदा भई सो
अपराध कम स प न हन नसके को अव था िव मान
हनपु न देिख छ । ततु मु ामा यी ितवादीले िलङ् ग
योिनमा िछराउन खो दा योिन दख
ु ी ने कराउने
गदा छाडेको भ ने पीिडतको कथनलाई शारी रक
परी णबाट मािणत हन सके को नदेिखएको र
िमिसल सामेल अ य कागज माणबाट ततु मु ामा
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गन उ े य
राखेको वा गन यास गरेको वा सो गन ममा िबचमा
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कुनै अवरोध पैदा भएको कारणले जबरज ती करणीको
काय स प न हन नसके को भ ने कुरा वत पमा
पिु हनसके को अव था नदेिखएबाट त कालीन
पनु रावेदन अदालतबाट जबरज ती करणी उ ोग ठहर
गन गरी भएको फै सला मनािसब मा न निम ने ।
तसथ, िववेिचत आधार तथा माणबाट
यी पनु रावेदक ितवादीउपर आरोिपत जबरज ती
करणी उ ोगको कसरु मािणत हन नआएकोले
माणको अभाव देिखने र अनमु ानको आधारमा
जबरज ती करणी ज तो ग भीर अपराधमा दोषी
ठहराउनु फौजदारी यायको िस ा तअनक
ु ू ल नहने
हँदा ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी
भएको धनषु ा िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी
जबरज ती करणीको उ ोग ठह याएको पनु रावेदन
अदालत जनकपरु को िमित २०६६।०५।३१ को
फै सलामा इ साफ िमलेको नदेिखएकोले सो उ टी भई
ितवादी ह रनारायण मान धरले आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठहरी सु धनषु ा िज ला अदालतबाट
भएको िमित २०६३।८।२६ को फै सला सदर कायम
हने ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत, निवनकुमार यादव
(शा.अ.)
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल असोज २ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७६-RC-०००८, कत य यान र जबरज ती
चोरी (साधक), नेपाल सरकार िव. धनबहादुर गु ङ
ितवादी धनबहादरु गु ङले सु गोखा
िज ला अदालतमा बयान गदा मैले मतृ क सक
ु ल मी
े समेतलाई िवषादी औषधी िमसाएको िमठाईसमेत
खान िदई िनजलाई कत य गरी मारेको होइन छै नसमेत
भनी आरोिपत कसरु अपराध गरेकोमा इ कारी भई
बयान गरेको पाइ छ तापिन यी ितवादी धनबहादरु

गु ङले िनजको उ इ कारी बयान सा ीसमेतको
कुनै पिन माणबाट पिु वा मािणत गराउन सके को
पाइँदैन भने ियनै ितवादी धनबहादरु गु ङले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा भने िमित
२०५२।६।२७ गते राित मैले मृतक होटलवाली
सक
ु ल मी े लाई मान उ े यले २ वटा िमठाईमा धेरै
मा ामा बेहोस बनाउने औषधी िमसाई खवु ाइिदएको
हँ । सोही औषधी सेवनको कारण िनजको होसमा नआई
मृ यु भएको हो भनी आरोिपत कसरु अपराध गरेकोमा
सािबती भई बयान गरेको पाइ छ । यसैगरी उ िमित
२०५२।६।२७ गते राित एक अप रिचत यि आई
म र बैनी सीतालाई १/१ वटा र हजरु आमा सक
ु ल मी
े लाई २ वटा िमठाई खान िदएकोमा खाएको के ही
समयपिछ हजरु आमा ढ नु भएकोमा भोिलप ट
िनजलाई उपचाराथ लाँदा उपचार हँदाहँदै िनजको
मृ यु भएको हो भनी नाबािलग त काल वष ११ क
पशपु ित े ले हरीमा कागज गरी अदालतमा बकप
गदा सोही कागजलाई नै समथन गरी उ अप रिचत
यि हाल प ाउ भई आएका ितवादी धनबहादरु
गु ङ नै हन् िनजले नै उ िमित २०५२।६।२७ गते
राित हजरु आमा सक
ु ल मी े समेतलाई िब कुट
अथात् िवषादी िमठाई खान िदई सोही िवषादी िमठाई
खाएका कारणले हजरु आमा सक
ु ल मी े को
उपचारको ममा मृ यु भएको हो भनी लेखाई िदएक ,
य तै जाहेरवाला कृ णकुमार े र हरीमा कागज
गन गणेशकुमार े समेतका मािनसह ले पिन गोरखा
िज ला अदालतमा बकप गदा ितवादी धनबहादरु
गु ङले नै मतृ क सक
ु ल मी े लाई िवष िमिसएको
िमठाई खवु ाई कत य गरी मारेको हो भनी लेखाइिदनक
ु ा
साथै मतृ क सक
ु ल मी े को शव परी ण ितवेदनमा
िभसेरा परी णप ात् मृ यक
ु ो कारण यिकन हने भनी
उ लेख भएकोमा िभषेरा रपोटमा Demothoat
नामक िवषादी देिखएको र उ Demothoat भ ने
िवषादी organophosphorus insecticide poison
33

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - १
हो भ नेसमेत िभषेरा परी ण ितवेदनमा उ लेख
भएको देिखने ।
मतृ क सक
ु ल मी े को शव परी ण
ितवेदनमा उि लिखत बेहोरा, िभषेरा परी ण
ितवेदनमा उि लिखत बेहोरा, पशपु ित े ,
कृ णकुमार े , गणेशकुमार े , मदनकुमार े ,
कुलबहादरु राना, ई र साद े ले सु अदालतमा
गरेको बकप , घटना थल कृ ित मचु ु का, लास कृ ित
मचु ु काको बेहोरासमेतका व तगु त माणह बाट
जाहेरी दरखा तको बेहोरा तथा यी ितवादी
धनबहादरु गु ङले मैले मृतक सक
ु ल मी े लाई मान
उ े यले २ वटा िमठाईमा धेरै मा ामा बेहोस बनाउने
औषधी िमसाई खवु ाई िदएको हँ भ नेसमेत बेहोराको
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान र मृतक
सक
ु ल मी े लाई Demethoat नामक िवषादी
औषधी िमसाएको िमठाई ितवादीले खान िदएको
कारणबाट िनजको मृ यु भएको भ ने त य प ट
पमा समिथत हन आएको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
ले कानूनबमोिजम बाहेक कसैले कुनै मािनसको यान
मान, मान लगाउन वा मानको उ ोग गन हँदैन भ ने
यव था गरेको छ । य तै मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(२) ले िवष खवु ाई यान मारेमा यानमारा
ठहछ । य तालाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय
गनपछ
ु भ ने यव था गरेको छ । मतृ कको शव परी ण
ितवेदन, िभषेरा परी ण ितवेदन, पशपु ित े ,
कृ णकुमार े , गणेशकुमार े , मदनकुमार े ,
कुलबहादरु राना र ई र साद े ले गरेको बकप ,
ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयानसमेतका िमिसल संल न माणबाट ितवादी
धनबहादरु गु ङले मतृ कलाई Demethoat नामक
िवषादी औषधी िमसाएको िमठाई खान िदएको र सोही
िवषादी औषधीका कारण उपचारका ममा िनजको

मृ यु भएको देिखएकोले िनज ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरेको पिु ट हन
आएको देिखने ।
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४०(२) बमोिजम कानूनमा “कुनै कसुरबापत
सव वको सजाय हने रहेछ भने यो ऐन ार भ
भएपिछ य तो कसरु सजाय गदा सव व हने गरी
सजाय ग रने छै न” भ ने यव था भएको पाइ छ ।
यसैगरी फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुर
स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण
गदाका बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ
भने घटी सजाय हने गरी सजाय िनधारण गनुपन
छ” भ ने यव था भएको पाइ छ । यसैगरी के ही
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन
र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क) मा
“कुनै कसरु को सजाय सािबक ऐनमा मल
ु ुक अपराध
संिहतामा लेिखएको भ दा बढी रहेछ भने संिहतामा
लेिखएको हदस म मा सजाय हने छ” भ ने कानूनी
यव था भएको प र े यमा मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ मा सव वसिहत ज मकै दको कानूनी यव था
नभएको र ऐ. को दफा १७७(२) मा यान मान कसरु
गन गराउने यि लाई ज मकै दको सजाय मा हने
भनी कानूनी यव था रहेभएको देिखने ।
अतः िववेिचत आधार माणह बाट
ितवादी धनबहादरु गु ङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(२) नं.
बमोिजम सजाय हने ठह याई सु गोरखा िज ला
अदालतबाट िमित २०७२/१०/२० मा भएको फै सला
सदर हने ठहछ तर के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन
र एक करण समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४
को दफा ३९(२)(ख) को ितब धा मक वा यांशले
सव व भने नहने ठह याई उ च अदालत पोखराबाट
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िमित २०७५/०९/१७ मा भएको फै सला साधकको
रोहबाट जाँच गदा िमलेकै देिखएकोले साधक सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल भा ९ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७६-RC-००११, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. िजतबहादुर भ डारी
ितवादी
िजतबहादरु
भ डारीले
अिधकार ा अिधकारी एवं सु गोरखा िज ला
अदालतमा बयान गदा िमित २०७३।५।१३ गते
मैले िपता बर नेपालीको हातबाट खपु ा तानी खोसी
िनजलाई हानेको हँ । िपता बर नेपालीलाई खपु ाले
हानी कत य गरी मारेको िठक हो तर गाउँ घरका अ य
मािनसह लाई समेत हातपात गन यि हो भ ने
कुरा िठक होइन । मतृ क िपता बर नेपाली मैले हार
गरेको खपु ाको चोट पीडाका कारणले मरेका हन् भनी
आरोिपत कसरु अपराध गरेकोमा सािबत भई बयान
गरेको पाइ छ । य तै ितवादी िजतबहादरु भ डारीले
मेरो बबु ा िपता बर नेपाली धान गोड् ने काममा गएकोमा
धान गोड् ने मेलामै गई बबु ालाई बोलाई याएर हम ९
मौला वाँरामा लगी अ दाजी १५:०० बजेको समयमा
खपु ाले घाँटीमा हार गरी कत य गरी मारेको हँदा
िनजलाई कारबाही ग रपाउँ भ ने जाहेरी दरखा त िदई
सोही जाहेरी दरखा तलाई समथन गरी बकप गरेको,
य तै उ िमित २०७३।५।१३ गतेका िदन हम ९
मौला वाँरा ि थतमा ितवादी िजतबहादरु भ डारीले
िपता बर नेपालीलाई खपु ाले घाँटीमा हार गरी कत य
गरी मारेको कुरा सनु ी थाहा पाई घटना थलमा गई
हेदा िनज िपता बर नेपालीको मृत शरीर देखेका हौ ँ
भ नेसमेत बेहोराको मौकामा बिु झएका मु े नेपाली,
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द डबहादरु नेपाली, सरोज नेपाली, ह र दानकोटी र
कािजराम दानकोटीले गरेको एकै िमलानको कागज,
Dissection of bilateral carotid arteries and/
or Dissection of spinal cord भ ने बेहोराको
शव परी ण ितवेदनसमेतबाट ितवादी िजतबहादरु
भ डारीले खपु ा ज तो जोिखमी हितयारले िपता बर
नेपालीको घाँटीमा हार गरेको चोट पीडाको कारणबाट
िनजको मृ यु भएको भ ने त य प ट पमा समिथत
हन आएको देिखने ।
यस स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. ले “कानूनबमोिजम बाहेक कसैले
कुनै मािनसको यान मान, मान लगाउन वा
मानको उ ोग गन हदँ ैन” भ ने यव था गरेको
छ । य तै मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
ले “धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयार
गै ले हानी, रोपी, घोची यान मारेमा यानमारा
ठहछ । य तालाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय
गनपछ”
भ ने यव था गरेको छ । िमिसल संल न
ु
जाहेरी दरखा त, घटना थल मचु ु का, ितवादीको
अनस
ु धान अिधकारी तथा अदालतसम को बयान
कागज, अिभयोगप मौकामा बिु झएका मु े नेपाली,
द डबहादरु नेपाली, सरोज नेपाली, ह र दानकोटी र
कािजराम दानकोटीले गरेको एकै िमलानको कागज,
Dissection of bilateral carotid arteries and /
or Dissection of spinal cord भ ने बेहोराको शव
परी ण ितवेदनसमेतका िमिसल संल न माणबाट
ितवादी िजतबहादरु भ डारीले मतृ क िपता बर
नेपालीलाई खपु ा ज तो जोिखमी हितयारले घाँटीमा
हार गरेको देिखएकोले िनज ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरेको पिु ट हन
आएको देिखने ।
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४०(२) बमोिजम कानूनमा “कुनै कसुरबापत
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सव वको सजाय हने रहेछ भने यो ऐन ार भ
भएपिछ य तो कसुर सजाय गदा सव व हने गरी
सजाय ग रने छै न” भ ने यव था भएको पाइ छ ।
यसैगरी फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसरु
स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा सजाय िनधारण
गदाका बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय हने रहेछ
भने घटी सजाय हने गरी सजाय िनधारण गनपन
ु
छ” भ ने यव था भएको पाइ छ । यसैगरी के ही
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन
र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क) मा
“कुनै कसरु को सजाय सािबक ऐनमा मल
ु ुक अपराध
संिहतामा लेिखएकोभ दा बढी रहेछ भने संिहतामा
लेिखएको हदस म मा सजाय हने छ” भ ने कानूनी
यव था भएको प र े यमा मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ मा सव वसिहत ज मकै दको कानूनी यव था
नभएको र ऐ. को दफा १७७ (२) मा यान मान कसरु
गन गराउने यि लाई ज मकै दको सजाय मा हने
भनी कानूनी यव था रहेभएको देिखने ।
अतः िववेिचत आधार माणह बाट ितवादी
िजतबहादरु भ डारीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(१) नं. को कसरु मा सोही १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय ठह याई भएको
गोरखा िज ला अदालतको िमित २०७३।०६।०६ को
फै सला मनािसब नै देिखयो तर के ही नेपाल कानूनलाई
संशोधन र एक करण समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९(२)(ख) को ितब धा मक
वा यांशले सव व भने नहने ठहछ भ नेसमेत बेहोराको
उ च अदालत पोखराबाट िमित २०७५।९।१८ मा
भएको फै सला साधकको रोहबाट जाँच गदा िमलेकै
देिखएकोले साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कृ ण साद अिधकारी
इित संवत् २०७६ साल भा ९ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं. ६
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६७-WO-००३४,
परमादेश, गणेश साद िस देल िव. अथ म ालयसमेत
िमित २०६७/३/२९ को वीरग ज भ सार
कायालय, भ सार अिधकृतबाट भएको िनणयको
काया वयन नगन अ त रम आदेश माग ग रएको
पाइ छ । उ िनणयलाई हेदा पिहले सोही कृ ितको
Hundai Tucson गाडीको मू य US Dollar
१५३९१/- भएकोमा सोउपर पैठारीकताले मू य
िनधारण पनु रावलोकन सिमितमा पनु रावलोकनका
लािग िदएको िनवेदनमा सिमितले मू य US Dollar
१५३९१/- कायम गन िनणय गरेको र हाल पैठारी हन
आएको सवारी पिन समान ि थितमा रहेकोले यितकै
मू य कायम गन भनी िनणय गरेको पाइने ।
भ सार ऐन, २०६४ को दफा ६१(१)
अनस
ु ार परेको पनु रावेदनउपर पनु रावलोकन सिमितले
िमित २०६७/३/२५ मा पैठारी हने सवारीको मू य
US Dollar १८२५१।- तोक गरेको िनणयको
वैधािनकताको स ब धमा िवचार गदा उ िनणय
गदा पनु रावलोकन सिमितले कानून ारा िनधा रत
आधारह को अवल बन गरेको नै देिख छ ।
िव व यापार सङ् गठनको भ सार महसल
ु तथा
यापारस ब धी सामा य स झौता (जेनेरल अि मे ट
अन टे रफ ए ड ेड), १९९४ को धारा ७ को
काया वयन गनको लािग स प न भएको स झौतामा
उि लिखत भ सार मू याङ् कनस ब धी िनयमह ,
अनस
ु ूची र या या अवल बन ग रने छ भ ने
बा या मक ावधान रहेको र यस अित र भौगोिलक
दरु ी, यातायात साधनको िभ नता, आयाितत व तल
ु ाई
आयात गन ब दरगाह, प रवहन खच, लोिडङ् ग,
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अनलोिडङ, ा डिलङ, िबमा खच तथा ऐि छक
तरीय समान (Optional Standard Items),
आ त रक र बा िवशेषता (Internal and External
Features), रङ् ग, यात (Reputed Brand
Name) आिदले मू य िनधारणमा भाव पान भनी
या या गरेको र सोही आधारह तथा भ सार ऐन,
२०६४ को दफा १३ को अवल बन गरी मू याङ् कन
पनु रावलोकन सिमितले मू य िनधारण गरेको पाइने ।
आयाितत भएको TUCSON GL DRCI
2.0 DS (D4EA) 5 M/T 4 WD 1991 िववरण
भएको सवारी साधनको कारोबार मू य िनधारण
गदा २०६६/५/६ मा महामिहम को रयाली राजदूत
एच. होइ. समु ोगका नाममा उ पादक क पनीबाटै
US Dollar १८२५१ मा पैठारी भएकोमा अिहले
वीरग ज भ सार कायालयको िमित २०६७/३/२९ को
िनणयअनस
ु ार US Dollar १५३९१ कायम ग रएको
पाइयो । िनजी योजनको लािग पैठारी ग रएको एक
unit सवारी र यापा रक योजनको लािग पैठारी
ग रएको सवारीह को मू यमा के ही फरक पन नहने
भनेर भ न िम ने देिखएन । सिु वधायु कुटनीितक
सिु वधामा पैठारी ग रएको साधनको मू य िनधारण
आधार र यापा रक योजनको लािग पैठारी ग रएको
साधनको मू य िनधारण गन आधारह फरक हने र
सोको कारण पैठारी मू यमा समेत िभ नता आउन
स ने कुरालाई अ यथा मािनहा नपु न देिखँदैन ।
तसथ, सवारीको पैठारी मू य िनधारणको िविभ न
आधार र कारण हने हँदा उ तै कृितको सवारीको
पैठारी मू यमा फरक हँदैन भनी या या गनु यायोिचत
हँदनै । को रयाली राजदूतको साधनको पैठारी मू य
र िमित २०६७/३/२९ को िनणयअनस
ु ार आयाितत
साधनको मू यमा फरक पनलाई
ु कानूनस मत नभएको
भ ने िम ने अव था िव मान रहेको नदेिखने ।
भ सार पनु रावलोकन सिमितले भ सार
अिधकृतले गरेको िनणय जाँचबझ
ु गरी मनािसब ठहराई

िनधारण गरेको मू यलाई मा यता िदई बदर नहने भनी
यस अदालतबाट िमित २०६७।५।३ मा ियनै िनवेदक
ले दायर गरेको ०६६-WO-०४९७ रट खारेज भएको
देिखयो । जनु ज रयाबाट िनवेदक ततु िनवेदन
दता गन आउनु परेको हो सो िनवेदन ठोस माण
अभावमा अनुमान एवं शंकाको भरमा कानूनबमोिजम
सं थािपत सं था एवं िज मेवार अिधकारीले गरेको
कामकारबाही नै ुिटपूण भनी िलएको मागदाबी
पु न स ने नदेिखएकोले आधारहीन िनवेदनबाट
मागदाबीबमोिजम उ ेषणलगायत परमादेशको आदेश
जारी गन िम ने देिखएन भनी खारेज भई नै सके को
छ । सोही िनवेदनबाट िनवेदकले उठाएको ह को
यथोिचत स बोधन पिन भएको देिखने ।
िनवेदकले ततु मु ामा उठाएको िवषय
व तु िनवेदकले दता गराएको ०६६-WO-०४९७
बाट नै िववािदत िवषयमा िनणय हन स ने अव था
िव मान हँदा हँदै सावजिनक सरोकारको िवषय िलएर
ततु िनवेदन िलएर आएको देिखयो । सावजिनक
सरोकारको िनवेदन िलएर अदालतमा आउने कुनै पिन
िनवेदकलाई सव च अदालत िनयमावली, २०७४ ले
के ही दािय व सु पेको पिन छ । सो दािय व पूरा गनु
िनजको कत य पिन हो । उ िनयमावलीमा भएको
यव था हेदा िनवेदकले अदालतलाई सहयोग
गनपनः
ु (१) काबुबािहरको प रि थित परेकोमा बाहेक
सावजिनक हक वा सरोकारको िववादको सुनुवाइको
येक चरणमा िनवेदक उपि थत भई अदालतको
आदेशबमोिजम बहस पैरवीलगायतका काय गनु गराउनु
पन छ ।(२) िनवेदकले दता गराएको सावजिनक हक
वा सरोकारको िववादको िवषयमा िनर तर अ ययन
अनुस धान गरी िववाद िन पण गन अदालतलाई
हरस भव सहयोग पु याउनुपन छ । तर िनवेदकलाई
यस अदालतबाट िमित २०६८।१०।२५ को तारेख
तोके कोमा उ तारेख गज
ु ारी बसेको देिख छ । अ य
िनकायले कानूनले तोके को काय नगरी देश िवकासमा
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बाधा पु याएको आरोपमा ाचारमा कारबाही गन
माग गन आउने िनवेदकले भने िनवेदकको हैिसयतमा
पूरा गनपन
ु कत यबाट िवमख
ु हन खोजेको पाइ छ ।
संिवधान ारा द मौिलक हक प पमा हनन
हन गएको ि थितमा सो रो नको लािग भावकारी
उपचारको लािग सावजिनक सरोकारको िववाद
र संवैधािनक उपचारको हकको क पना ग रएको
हँदा मनगढ ते आधारमा सोको योग गदा सो
ावधानह को उ े यिवपरीत हन जाने अव था
ह छ । आ नो य हक वा िहत हनन भएको ि थित
नै नदेखाई उ ेषणलगायत परमादेशको आदेश
जारी गरी पाउन गरेको माग नै आधारहीन देिख छ ।
िवप ीह को कायले िनज िनवेदकको संिवधानको
धारा १८ ले दान गरेको रोजगारीको हकमा असर पन
गएको थािपत हन सके को देिखएन । यस कारको
सावजिनक सरोकारको िवषयले अदालतको समय
तथा सो रटको मह व तथा ग रमामा नै तेजबोध गरी
मह वपूण समय बबाद गन िनयत िलएको कायलाई
शोभनीय मा न सिकने देिखन नआउने ।
ियनै िनवेदक अिधव ा गणेश साद िस देल
िव
अथ म ालयसमेत भएको उ ेषणयु
परमादेश मु ामा (ने.का.प. २०६७, िनणय नं.
८४४३, अङ् क ८,) मा कुन िवषयमा अनुस धान
गन, कुनमा नगन तथा कुनमा अिभयोजन गन तथा
कुनमा नगन भ ने ज ता ह का स ब धमा
संिवधानले थािपत गरेको अि तयार दु पयोग
अनुस धान आयोगकै े ािधकारिभ का कुरा हन् ।
य तो संवैधािनक आयोगको े ािधकार उ लङ् घन
हने गरी आदेश माग गन र िज मेवार िनकायका
पदािधकारीह उपर िबना कुनै आधार ाचार ज तो
ग भीर अपराधमा कारबाहीको लािग आदेश माग गरी
सावजिनक सरोकारको िवषय भनी यस अदालतको
अिधकार े िभ
वेश गन कायले सावजिनक
सरोकारको िववादको े ािधकारको प दु पयोग

भएको अव था देिखने । ज तोसुकै
कृितको
िववादलाई पिन सावजिनक सरोकारको िववादको
आवरण ओढाएर अदालत वेश गन कायले अदालत,
प ह को मह वपूण ोत, साधन, िसप एवं समयको
बबादी मा ै नभएर यस कारको िववादले अथपूण
प रणामसमेत िनका न नस ने । अिधकार ा
अिधकारीले कानूनस मत गरेको कामलाई सावजिनक
सरोकारको िववाद वा िवषय भनी यस अदालतसम
िववाद खडा गन िदइरहने र सो ि यालाई समयमै
नरो ने हो भने य तो िववादले सावजिनक सरोकारको
िववादस ब धी अवधारणा एवं िस ा तमा नै ितकूल
असर नपाला भ न नसिकने । कानूनबमोिजम
िनयिमत पमा हने कुराह कानूनमा यथावत् रहेको
अव थामा सोबमोिजम भएको कामबाट िच नबु ने
प ले कानूनले थािपत अंगह माफत वैकि पक
उपाय खो न स ने ि थित रहेको र गैरकानूनी काय
गरी अि तयारको दु पयोग गरेको अव थामा सोको
लािग आव यक अनुस धान गरी कानूनको ि यामा
याउन स ने स पूण ि थित खुला रहँदारहँदै अ य त
अनुमािनत शंकाको आधारमा आ नो य हक
वा िहतमा िकि चत असर परेको ि थित नै नदेखाई
उ ेषणलगायत परमादेशको आदेश जारी गन
निम ने भनी िस ा त ितपादन भएको देिखने ।
यसरी कानूनस मत काय गरेको अव थामा
िबना कुनै ठोस आधार र कारण िवप ीह मािथ
टाचार ज तो ग भीर अपराधमा कारबाही गनु भनी
िलइएको िजिकर सा दिभक देिखँदैन । कुन िवषयमा
अनस
ु धान गन भ ने िवषय अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको े ािधकारिभ को कुरा हो
र िवना कुनै ठोस आधार र कारण टाचार ज तो
ग भीर अपराधमा कारबाही गनु भनी माग गनु आयोगको
े ािधकारमा अनाव यक ह त ेप गनु हने ।
अत: मािथ िववेिचत त य, कानूनी यव था,
यस अदालतबाट यसै िवषयमा ितपािदत िस ा तको
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आधार र कारणबाट िनवेदकको मागदाबी ०६६-WO०४९७ को रटबाट स बोधन भई िववादको िन पण
भई ततु रटको औिच यसमेत समा भइसके काले
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद भ राई
क यटु र: देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-०३९८,
उ ेषण, नारायण साद देवकोटा िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय िसंहदरबारसमेत
नेपाल दूरस चार ािधकरणको अ य तथा
सद यह को िनयिु को लािग िसफा रस गन स ब
े मा िव ह समेत रहेको एक सिमित गठन गन भ ने
उ कानूनी यव था रहेको पाइ छ । िनयिु को लािग
िसफा रस सिमितमा स ब े मा िव ह रहनपु न
भ ने नै भावना रहेको पाइयो । अथात् िसफा रस सिमित
गठन गदा स बि धत े मा िव ह समेत समावेश
भएको हनपु न हो । नेपाल दरू स चार ािधकरणमा
ािविधक-१ र लेखा तथा लेखा परी ण-१ गरी २ वटा
सद यह को पद र भएकोमा सो पदमा िनयिु को
लािग िसफा रस गन नेपाल सरकारबाट गठन भएको
सिमितमा सूचना तथा स चार म ालयको सिचवको
अ य तामा अ य २ जना यि सशु ीलकुमार
ओझा र मोद परमार सद यको पमा रहेको भ ने
देिखयो । सशु ीलकुमार ओझा २० वषभ दा लामो
समयदेिख लेखा / आिथक शासन े मा कायरत
रहेको र मोद परमार ािविधक इि जिनयर भई काय
ग ररहेको भ ने िलिखत जवाफबाट देिखन आएको
छ । दूरस चार ािधकरणमा लेखा तथा लेखा परी ण
र ािविधक सद यको पदमा िनयिु को लािग िनवेदन
आ ान गरेको हँदा सो े को िव ता भएको यि ह
समावेश भई िसफा रस सिमित गठन भएको देिख छ ।

िनज यि ह स बि धत े मा िव ह होइनन् भनी
िनवेदकले कुनै पिन माण पेस दािखल गन सके को
पाइँदैन । कानूनबमोिजम गठन भएको िसफा रस
सिमितले वत
पमा काय गन नस ने भनी कुनै
भरपद िव सनीय आधार, कारणिबना िनवेदनमा
उि लिखत बेहोराले मा अनमु ान गन निम ने ।
िनवेदकले ततु मु ामा उठाएको िवषय
व तु सावजिनक मह वको हो भनी सावजिनक
सरोकारको िवषय िलएर ततु िनवेदन िलएर आएको
देिखयो । सावजिनक सरोकारको िनवेदन िलएर
अदालतमा आउने कुनै पिन िनवेदकलाई सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ ले के ही दािय व सु पेको
पिन छ । सो दािय व पूरा गनु िनजको कत य पिन
हो । उ िनयमावलीमा भएको यव था हेदा िनवेदकले
अदालतलाई सहयोग गनपनः
(१) काबूबािहरको
ु
प रि थित परेकोमा बाहेक सावजिनक हक वा
सरोकारको िववादको सुनुवाइको येक चरणमा
िनवेदक उपि थत भई अदालतको आदेशबमोिजम
बहस पैरवीलगायतका काय गनु गराउनुपन छ । (२)
िनवेदकले दता गराएको सावजिनक हक वा सरोकारको
िववादको िवषयमा िनर तर अ ययन अनुस धान गरी
िववाद िन पण गन अदालतलाई हरस भव सहयोग
पु याउनुपन छ । तर िनवेदकलाई यस अदालतबाट
िमित २०७१।८।२४ को तारेख तोके कोमा उ तारेख
गज
ु ारी बसेको देिखने ।
तसथ, उि लिखत त य, कानूनी यव था
र िववेचनाको आधारमा िमित २०६८।७।८ को
िनणयबाट सूचना तथा स चार म ालयको सिचवको
अ य तामा दूरस चार ऐन, २०५३ दफा ५(२)
बमोिजम गठन गरेको िसफा रस सिमित कानूनस मत
नै देिखएको र सो सिमितले िसफा रस गरी िनयु
पाएका पदािधकारीह को पदाविधसमेत समा भई
रट िनवेदनको औिच य समा भएको देिखँदा रट
खारेज हने ।
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इजलास अिधकृतः दगु ा भ राई
क यटु र: देिवमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-०३९९, उ ेषण
/ परमादेश, गजे राज शमा िव. मि प रषद्को
कायालय िसंहदरबारसमेत
नेपाल पयटन बोड ऐन, २०५३ को दफा
९(१) मा बोडको उ े य ाि को लािग आव यक
काय मह सु यवि थत पले स चालन गन, गराउन
र बोडको स पूण काम कारबाहीह को रेखदेख तथा
ब ध गनको लािग एक काय सिमितको गठन हने छ
भ ने यव था रहेको पाइ छ । उ यव थाबमोिजम
उपदफा २(छ) मा पयटन ब न गन कायमा संल न
रहेका पयटन यवसायी, पयटन तथा ाकृितक एवं
सां कृ ितक स पदासँग स बि धत िवशेष ह म येबाट
नेपाल सरकारले दफा १० को अधीनमा रही मनोिनत
गरेका ५ जना सद य रहने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । उ कानूनी यव थाको आधारमा दफा
१० बमोिजमको मनोनयन िसफा रस सिमित रहने
देिख छ । सो सिमितमा नेपाल सरकारले तोके को
यि अ य र पयटन यवसाय वा पयटन ब न
े सँग स बि धत यि ह म येबाट नेपाल सरकारले
मनोिनत गरेको दईु जना सद य रहने देिख छ ।
जसम ये गणेश िसंखडा, िङिम शेपा र वु नारायण े
अ य तथा सद य रहेको पाइ छ । यी यि समेत
रहेको उपसिमितको िमित २०६८।७।२२ को
िनणयानस
ु ार १२ जना यि ह कायकारी मख
ु को
पदको लािग उ मेदवार भएको सूचना जारी गरेको
देिख छ । यसम ये यी रट िनवेदक गजे राज शमा
कायकारी मख
ु को छनौट ि यामा नपरेको भ ने
सूचना उपसिमितले िमित २०६८।७।२३ मा काशन
गरेको पाइ छ । सो सूचनाबमोिजम आफू कायकारी

मख
ु को पदमा छनौट नभएपिछ मा िनजले िमित
२०६८।७।२७ मा ततु रट िनवेदन दायर गरेको
देिखने ।
नेपाल पयटन बोड ऐन, २०५३ को दफा
१० बमोिजमको मनोनयन िसफा रस सिमितको
िसफा रसमा फुवा या जेन शेपा, रामकाजी कोने,
गणेशबहादरु भ राई, यामशु दरलाल क पती,
िशखर साईसमेतका ५ जनालाई नेपाल पयटन
बोड कायकारी सिमितमा मनोनयन गरी सािबकका
गणेश िसंखडा, िङमी शेपा र अ नी साद कँ डेललाई
िनजह को नाम मनोनयन िसफा रस सिमितले
िसफा रस नगरेकोले नेपाल पयटन बोड कायकारी
सिमितको सद य पदमा िनर तरता िदन नसके को
जानकारी िदनेगरी िमित २०६६।६।८ को नेपाल
सरकार माननीय म ी तरको िनणय काया ययन
ग रएकोमा सो िनणय िव गणेश िसंखडा, िङमी
शेपा र अ नी साद कँ डेलह ले रट दायर गरेकोमा
उ िनणय सव च अदालतबाट िमित २०६७।७।२८
मा उ ेषणको आदेशबाट बदर भई पनु : बहाली भएको
देिखने ।
िवप ीह गणेश साद िसंखडा, िङिम शेपा
र वु नारायण े लाई नेपाल सरकार मि प रषदको
्
िमित २०६५।८।५ को िनणयअनस
ु ार ३ वषको लािग
नेपाल पयटन बोड कायकारी सिमितमा मनोनयन
गरेबाट पनु : थािपत िनजह को कायकाल िमित
२०६८।८।१५ देिख नै समा भइसके को र उ काय
सिमितको सद यबाट अवकाश पाइसके को देिखने ।
रट िनवेदक आफै ँ महा ब धक पदको लािग
उ मेदवार भएको बेहोरा वीकार गरेका छन् । िनजको
पयटन बोड ऐन, २०५३ को दफा १४ बमोिजमको
यो यता नभएकोले िनजको दरखा त नेपाल बोडले
अ वीकार गरेपिछ रट िनवेदन िलएर अदालत वेश
गरेको पाइ छ । यसरी आफू अयो य भएप ात् िनजले
ततु िवषयलाई सावजिनक सरोकारको िवषय
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बनाएबाट रट िनवेदन सफाहात िलएर अदालत
वेश गरेको पाइँदैन । रट िनवेदन िलएर आउनेले
सव थम नै सफाहातले अदालत वेश गरेको हनपु छ ।
आफू कानूनबमोिजम यो य नभएपिछ आफूलाई यो य
देखाउन कानूनबमोिजम गिठत सिमितलाई अयो य
देखाई रट दायर भएको देिख छ । यस अव थामा
आ नो यि गत सरोकारको िवषयमा सावजिनक
सरोकारको िवषय बनाई अदालत वेश गरेको देिखन
आयो । यसथ िनवेदकको यि गत िवषय सावजिनक
सरोकारको िवषय ब न स ने ि थित नरहने ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १०७(२) बमोिजम सावजिनक सरोकार हनको
लािग रा यको िढलाइको कारणले नाग रकह ले
मौिलक हक उपभोग गनबाट वि चत भएको
हनपु छ । तब मा यो सावजिनक सरोकारको िवषय ब न
स छ, िनवेदकले उि लिखत िवषयलाई उठान गरेको
नदेिखएकोले िनता त आ नो िनयिु सँग स बि धत
यि गत सरोकारलाई सावजिनक सरोकारको िवषय
बनाई अदालत वेश गरेको पाइएकाले िनवेदकको
दाबी सावजिनक सरोकारको िवषयिभ पन देिखन
आएन । य तो अव थामा िनवेदकको मागबमोिजमको
आदेश जारी गनु उिचत र आव यक नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत त य, िववेिचत आधार,
कारण र कानूनी यव थाको रोहमा नेपाल पयटन
बोड ऐन, २०५३ को दफा ९(२)(छ) बमोिजम गिठत
सिमितका सद यह को यो यता कानूनबमोिजम
रहेको, उ सिमितको िसफा रसमा मि प रषदक
् ो
िमित २०६५।८।५ को िनणयअनस
ु ार मनोनयन
भएका सद यह को पदाविध िमित २०६८।८।१५
मा नै समा भई हाल उपसिमितमा बहाल रहेको
अव थासमेत िव मान नदेिखएको, आ नो यि गत
सरोकारको िवषयलाई सावजिनक सरोकारको
िवषय बनाई अदालतमा वेश गरेकोसमेत देिखई
िनवेदनको औिच यसमेत समा भएको देिखँदा

िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव था
देिखएन । िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : दगु ा साद भ राई
क यटु र : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६८-WO-११७९, उ ेषण
/ परमादेश, कणबहादुर भ राई िव. वा य तथा
जनसङ् या म ालय रामशाहपथसमेत
सरकारी िनकायले आफूअ तगतका
कायालयह को भौितक अव थाको िनमाण कहाँ
गन भ ने कुरा चिलत कानूनको अधीनमा रही
ािविधक तथा भौगोिलक अवि थितको अव था हेरी
जनताको पायकसमेतलाई म यनजर गरी िनणय गन
अिधकारको िवषय हो । यसैअ तगत रही वा य
चौक को िनमाण जनताको सव प र िहत, भौगोिलक
तथा ािविधक ि ले उपयु थानमा िनमाण गन
िवषयमा िनणय गन वा य म ालय स म रहेको
देिखन आउँछ । सोही अिधकारिभ रही ०६८-WO०८५२ को झौखेल उप वा य चौक को िनमाण
थल प रवतन स ब धमा परेको रटमा जारी भएको
अ त रम आदेशमा य भावनाअनु प हने गरी हाल
सवु णखाल वा य चौक भएकै थानमा सवु णखाल
गा.िव.स.को वडा नं. ३ मा नयाँ वा य चौक भवन
बनाउने गरी िमित २०६९।२।१७ मा वा य तथा
जनसं या म ालयबाट भएको िनणय मनािसब नै
देिखयो । परु ानो थानबाट दान भई आएको सेवालाई
नयाँ भवन िनमाण गरी अ सिु वधा थपी जनतालाई
वा य सेवामा पहँच बढाउने हेतल
ु े बनाउन
थािलएको नयाँ भवनबाट सािबकबमोिजम दान भई
आएको सेवा सिु वधामा कटौती भएको देिखन आएन ।
भौितक संरचनामा सधु ार हन गएको अव थामा परु ानै
थानमा सिु वधा विृ हन गएबाट सािबकबमोिजमकै
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सेवा ाहीलाई धेरै समय ला ने, प र म हने र सेवा
सिु वधाबाट थप वि चत हनपु न छ भनी िलएको िजिकर
मनािसब नदेिखने ।
तसथ, मािथ उि लिखत त य, ग रएको
िववेचनाको आधार, कारणबाट वा य तथा
जनसं या म ालयबाट सािबकदेिख
दान
ग रआएको सेवा सिु वधालाई अ बढी भावकारी
बनाई जनतालाई वा य सेवामा गणु तरीय पहँच
बढाउनको लािग हाल सवु णखाल वा य चौक
भएकै अव थामा नयाँ भवन िनमाण गनको लािग भनी
नेपाल सरकार (सिचव तर) को िमित २०६९।२।१७
मा भएको िनणय र सोको आधारमा अगािड बढेका
काम कारबाही कानूनस मत नै देिखई िनवेदकको कुनै
हक हनन् भएको नदेिखएकाले ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः- दगु ा साद भ राई
क यटु र: रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, ०६९-WO-०१३९, उ ेषण,
अिधव ा पु पराज पौडेल िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
यापा रक फम रिज ेसन र नवीकरण गदा
उ ोग वािण य सङ् घ र चे बर अफ कमसको िसफा रस
िलने गरी िमित २०४१।४।११ मा त कालीन ी ५ को
सरकार (मा. म ी तर) को िनणयानस
ु ार जानकारी
गराइ छ भनी उ ोग िवभाग (फम रिज ेसन शाखा)
ले िमित २०४१।४।२६ मा नेपाल चे बर अफ कमस
र उ ोग वािण य सङ् घलाई प ाचार गरेको देिख छ ।
यसैगरी च.नं. २५२८ िमित २०६३।११।२६ को प
र वािण यस ब धी ाइभेट फम दता तथा नवीकरण
िनदिशका, २०६२ ा भएकै छ । उपयु ानस
ु ार
फम दता र नवीकरणको अिधकार यायोजन

ग रएकाले सािबकबमोिजमको कायलाई िनर तरता
िदई सािबकको कायालय र सिमितको कायालयबाटै
गन गरी िमित २०६५।७।११ मा िनणय भएको हँदा
सोबमोिजम गन,ु गराउनु भनी िमित २०६५।७।२४
मा नेपाल घरेलु तथा साना उ ोग कायालय (१९
िज ला) र घरेलु तथा साना उ ोग िवकास सिमित
शाखा कायालय (४७ िज ला) लाई वािण य िवभागले
प ाचार गरेको देिखयो । वािण यस ब धी ाइभेट फम
दता तथा नवीकरण कायिविध, २०६२ को दफा ५
मा फम दता तथा नवीकरण गदा हाल नेपाल उ ोग
वािण य महासङ् घअ तगत स बि धत िज लामा दता
भएका जुनसुकै वािण य सङ् घह तथा काठमाड
िज लाको हकमा चे बर अफ कमसको िसफा रसस म
गन भ ने बेहोरा रहेबाट यापा रक फम दता, नवीकरण
गदा नेपाल उ ोग वािण य सङ् घ तथा चे बर अफ
कमसको िसफा रसमा गन ग रएको त यमा िववाद
नरहने ।
अब यापा रक फम नवीकरण, रिज ेसन
गदा नेपाल उ ोग वािण य सङ् घ र उप यकाको
हकमा नेपाल चे बर अफ कमसको िसफा रस अिनवाय
हनपु न हो वा होइन ? र ाइभेट रिज ेसन ऐन,
२०१४ का आधारमा दता तथा नवीकरण िनदिशका
बनाउन वािण य िवभागलाई अिधकार छ, छै न ?
भ ने िवषय नै ततु मु ामा िन पण गनपन
ु देिखयो ।
ाइभेट फम रिज ेसन ऐन, २०१४ को दफा ४(ङ)
मा कुनै ाइभेट फम रिज ेसन गराउन चाहने यि ले
तोिकएको ढाँचासिहतको िववरणह को अलावा नेपाल
सरकारले सूिचत आदेश ारा तोिकिदएको अ य
िववरण खोली िनवेदन िदनुपन यव था रहेको छ ।
यसैगरी ाइभेट फम रिज ेसन िनयमावली, २०३४
को िनयम ५ मा दरखा त िदँदा नेपाली नाग रकताको
माण प को ितिलिप अलावा िवभागले तोके को
अ य कागजातह पेस गनपन
यव था रहेको
ु
देिख छ । नेपाल सरकारले वा िवभागले तोिकिदनपु न

42

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - १
िवषयह पिन कानूनबमोिजम नै हनपु न, कानूनभ दा
बािहर गएर वा कानूनले नै दान नगरेको िवषयमा
िनदिशका बनाई गैरसरकारी सं थाको िसफा रसका
आधारमा गन भ ने िवषय कानूनिवपरीत
देिख छ । त काल चिलत नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ ले पिन पेसा यवसाय गन येक
नाग रकलाई वत ता दान गरेको छ । यो मौिलक
हकह लाई िन तेज पान गरी ऐनभ दा बािहर गएर
िनदिशका बनाउने कायलाई पिन कानूनस मत भ न
िमलेन । रा यका हरेक िनकायबाट स पादन हने काय
वैधािनक हनपु छ र नाग रकले पिन वैध मागबाट सेवा
िलनपु न ह छ । कानूनको शासनले हरेक तरका
कायह मा वैधािनक अपे ा राखेको ह छ । यस
ि थितमा ऐनले नै अिधकार दान नगरेको िवषयमा
िनदिशका बनाई लागु गनु कानूनस मत् र वैधािनक हने
नदेिखने ।
नेपाल उ ोग वािण य महासङ् घ र नेपाल
चे बर अफ कमस कानूनबमोिजम थािपत यि
(Legal Person) भएको र यसले ाइभेट फम
रिज ेसन र नवीकरण गदा िसफा रस दान गनपन
ु
र गन अिधकार कुनै पिन कानूनले दान गरेको
देिखँदनै । ऐनमा नरहेको वा ऐनले अि तयारी
दान नगरेको थप यव था िनयममा रा न पाइने
होइन । ऐनले गरेको यव था काया वयन गनका
लािग ऐनले दान गरेको अिधकारको सीमािभ
रही िनयम बनाउन पाइने र िनयमन गन सिकने हो ।
िनयमन र िनय णको नाममा अनिधकृत िनकाय
वा यि लाई सो अिधकार दान गन निम ने भनी
ने.का.प.२०६९, अङ् क ४, िन.नं. ८७७७ मा
िशवच पौडेल िव. धानम ी तथा मि प रषद्
कायालयसमेत भएको उ ेषणसमेतको मु ामा
िस ा त ितपादन भएको देिखने ।
य िप सो त यलाई उ ोग वािण य
महासङ् घ र नेपाल चे बर अफ कमसको िलिखत

जवाफमा समेत वीकार गरी आएको पाइ छ । वािण य
तथा आपूित यव थापन िवभागको िलिखत जवाफमा
िमित २०६९।३।१४ को िनणयानस
ु ार ाइभेट फम
रिज ेसन र नवीकरण गदा चिलत ऐन िनयमको
रीत पु याई गन र कुनै सङ् घ सं थाको िसफा रस
आव यक नपन बेहोरा सबै िनकायह लाई च.नं.
७७१२ िमित २०६९।३।१४ मा नै लेखी पठाएको
भ ने बेहोरा उ लेख भएबाट ाइभेट फम रिज ेसन
तथा नवीकरण गदा नेपाल उ ोग वािण य महासङ् घ,
िज ला ि थत वािण य सङ् घ र उप यकाको हकमा
नेपाल चे बर अफ कमसको िसफा रस आव यक नपन
गरी िनणय भएको देिखने ।
अत: उि लिखत त य कानून यव था
तथा यस अदालतको बृहत् पूण इजलासबाट
ितपािदत िस ा तको रोहबाट समेत ऐनले दान
गरेको अिधकारिवना नै िनदिशका बनाउने अिधकार
उ ोग तथा वािण य िवभागले िनदिशका बनाए
तापिन उ काय अवैधािनक देिखएको र हाल उ
िनदिशकाबमोिजम आव यक नपन गरी प ाचार भएको
स दभमा िनदिशका िनि य भई िनवेदकको हक
अिधकारमा ितकूल असर परेको नदेिखँदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव थाको
िव मानता नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
क यटु र: रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७४ साल फा गणु २ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-CR-१२८१, अ को
नामबाट परी ा िदएको, नेपाल सरकार िव. सुरज
पौडेलसमेत
ितवादी सरु शे
े र सरु ज पौडेलको
िमलेमतोबाट वेश प िकत भएको प देिखँदादेिखँदै
ितवादी सरु ज पौडेललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
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िदने गरी र ितवादी सरु शे े र सिवना िघिमरेको
हकमा परी ा िदन लगाउनेलाई सजाय गन कानूनी
यव था नभएको भनी कानूनी अप या या गरी
तामेलीमा रा ने गरी भएको फै सलामा ग भीर िु ट
रहेको छ भ ने मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
पाइ छ । िज ला अदालतबाट िश ा ऐन, २०२८ को
दफा १७(१क) अनस
ु ार ितवादीह सरु ज पौडेल र
सिवना िघिमरेलाई जनही .१५०००।– ज रवाना
हने ठहराई फै सला भएउपर पनु रावेदन नगरी बसेकाले
िनजह को हकमा भएको सजाय अि तम भएर बसेको
मा नपु न ।
ितवादी सरु शे े को िस.नं. १३४०३८१सी
को नाउँबाट ितवादी सरु ज पौडेलले न कली परी ाथ
बनी परी ा िदएको र ितवादी स रता िघिमरेको िस.नं.
०३४६३१३एस बाट सिवना िघिमरेले न कली
परी ाथ बनी २०६४ सालको अिनवाय गिणत
िवषयको एस.एल.सी.(पूरक) परी ा िदएको भ ने
अिभयोग रहेको देिख छ । ितवादीह सरु ज पौडेल
र सिवना िघिमरेलाई परी ा भवनबाटै प ाउ गरी मु ा
अनस
ु धान गरी अिभयोगसाथ अदालतमा उपि थत
गराइएकोमा अका ितवादीह सरु शे े र स रता
िघिमरे फरार रहेको देिखन आउँछ । फरार ितवादीह
सरु शे े को नाउँमा िमित २०६५।६।१० मा र स रता
िघिमरेको नाउँमा २०६५।६।११ मा बेप े याद
तामेल भएको पाइ छ । िनजह को नाउँको सो बेप े
तामेली याद पेस हँदा अक वतन छ, छै न ? खल
ु ाई
पेस गनु भ ने आदेश भई अिभयोग प मा उि लिखत
वतनबाहेक अ य वतन छै न भनी खल
ु ाई पेस भएको
देिख छ । त प चात् िज ला अदालतबाट फै सला हँदा
उि लिखत ितवादीह को हकमा मु ा तामेलीमा
रािखिदने गरी मु ा फै सला भएको देिख छ । यी
ितवादीह को हकमा मु ा तामेलीमा रा न िम दैन
भ ने पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा िज ला अदालत
िनयमावली, २०५२ को िनयम १९क (४) को यव था

हेदा अदालतमा दायर भएको कुनै सरकारवादी हने
फौजदारी मु ामा अिभयोगप मा खुलाइएको वतन
वा तिवक वतन नभएको कारणबाट याद तामेल हन
सके को रहेनछ भने य ता ितवादीका हकमा मु ा
तामेलीमा रा न सिकने छ । पिछ य तो ितवादीको
यिकन वतन प खुलाई मु ामा कारबाही िकनारा
ग रपाउँ भनी स बि धत िज ला सरकारी विकल
कायालयबाट िनवेदन पन आएमा तामेलीबाट जगाई
बाँक कारबाही र िकनारा गनुपदछ भ ने यव था
भएको देिखन आउँछ । यस कानूनी यव थाबाट
घर ार प ा नलागी बेप े भएका ितवादीह को
मु ा तामेलीमा रा न स ने नै देिखन आयो । घर ार
प ा नलागेका ितवादीह को मु ा तामेलीमा रा ने
गरी भएको फै सला अ यथा देिखन आएन । उ
िनयमावलीको यव थाबमोिजम िनज ितवादीह को
वतन खल
ु ी आएका बखत कानूनबमोिजम पनु ः मु ा
जागी बाँक मु ाको कारबाही अगािड बढाउन सिकने
अव था रहेकै देिखने ।
ितवादी सरु शे
े र सरु ज पौडेलको
िमलेमतोबाट सरु शे
े को वेश प मा सरु ज
पौडेलको फोटो टाँसी सरु जले परी ा िदएको प
भई िनजह उपर मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको १ र
२ नं. को कसरु मा १२ नं. बमोिजम सजायको माग
दाबी िलई अिभयोग दायर भएकोमा सरु ज पौडेलको
हकमा बोली सरु शे े को हकमा नबोली, स रता
िघिमरेको परी ा सिवनाले िदई सिवनालाई सजाय
भएकोमा परी ा िदन लगाउनेलाई सजाय गन कानूनी
यव था नभएको भनी ऐनको अप या या गरी भएको
फै सला उ टी ग रपाउँ भ ने पिन पनु रावेदन िजिकर
रहेको पाइ छ । उ पनु रावेदन िजिकरको स दभमा
हेदा, नारायणी उ च मा.िव.भरतपरु िचतवन के
‘क’ का के ा य घन याम भस
ु ालले उि लिखत
ितवादीह लाई आव यक कारबाही ग रपाउँ भ ने
माग गरेको पाइ छ । िमिसल संल न ितवादीह को
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अनस
ु धानमा भएको बयानमा यी ितवादीह ले
परी ा िदएको बेहोरास म वीकार गरी बयान गरेको
भए तापिन अदालतको बयानमा आफूह न कली
परी ाथ भई परी ा िदन आएको बेहोरा अ वीकार
गरी बयान गरेको पाइ छ । ितवादी सरु ज र सरु शे ले
के कुन बेहोरा र काय गरी सरकारी कागजमा सरु शे को
वेशप मा सरु जको फोटो टाँस गरे भ ने कुरा िमिसल
संल न कुनै पिन कागजातबाट खु दैन । अनस
ु धानको
ममा सङ् किलत माणह हेदा जाहेरी दरखा त
िदने ममा िकत गरेको भ ने देिखँदैन । तत्प ात् खडा
भएका घटना थल कृ ित मचु ु काको कागजलगायत
मौकामा बिु झएका यि के शव साद सापकोटाको
कागजमा पिन िकतको बेहोरा उ लेख भएको
देिखँदैन । अनस
ु धानको ममा िकतको कसरु मा
सजाय हनको लािग आव यक माणह नजटु ाई
अिभयोग प मा मा िकत गरेको बेहोरा उ लेख गरी
अिभयोग दाबी िलएको देिखन आयो । मौकामा कागज
गन मािनसह र कारबाहीको लािग भनी लेखी पठाएको
िनवेदनमा पिन यी ितवादीह को के कुन कायबाट
िकत भएको हो भनेर खु न सके को देिखँदनै । यी
आरोिपत ितवादीह ले आफूलाई फाइदा पु ने कुनै
काम गरेको पिन पाइँदनै । यसथ, ितवादी सरु जको
हकमा िकततफको दाबी पु न स ने ट माणह
पेस भएको देिखन नआउने ।
तसथ, मािथ उि लिखत त य सोको
आधारमा ग रएको िववेचनासमेतको आधार
र कारणबाट ितवादी सरु ज पौडेलको हकमा
अनस
ु धानको ममा िकतमा अनस
ु धान नगरी
अिभयोग प मा मा िकतको हकमा सजाय हन िलएको
दाबी नपु ने र ितवादीह सरु शे े र स रताको
हकमा सु अदालतबाटै जारी भएको याद बेप े
तामेल भई वतन खल
ु ाउन नसक तामेलीमा राखेको
काय िज ला अदालत िनयमावली,२०५२ को िनयम
१९क बमोिजम सरकारी विकल कायालयबाट िनवेदन

परेमा जगाई बाँक कारबाही अगािड बढाउन सिकने नै
हँदा िनजह को हकमा मु ा तामेलीमा रा ने ठह याई
सु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०६८।८।१३
को फै सला मनािसब हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: दगु ा साद भ राई
क यटु र: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फागनु १७ गते रोज ६ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-०१५६, राजीनामा
िलखत बदर दता बदर दता कायम, साधनी राजवंशी
िव. मनोजकुमार राजवंशी
पनु रावेदकले आ नो पनु रावेदन िजिकरमा
मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १९ नं. र लेनदेन यवहारको
२० नं. को अप या या गरी भएको फै सला उ टी
गनपन
ु भ ने मु य पनु रावेदन िजिकर िलएको
देिख छ । यी पनु रावेदक र स य नारायण राजवंशी
ीमान् ीमतीका नाताका देिख छन् । उनीह बाट
छोरा कृ ण साद राजवंशी र छोरी रंगसरी राजवंशीको
जायज म भएकोमा छोरीको िववाह भइसके को र छोरा
कृ ण साद राजवंशीको िफराद पनभु दा क रब ५
वषअिघ नै रीतपूवकको अंशब डा गरी आ नो भाग
िलएर अलग बसेको पाइ छ । यसबाट एकाघरको
सगोलको प रवारमा यी पनु रावेदक र स यनारायण
राजवंशी मा रहेको देिखने ।
एकाघर सगोलमा पनु रावेदकका पित
स यनारायण राजवंशी र यी पनु रावेदक मा रहेकोमा
घरको मु य मािनसको पमा पित स यनारायण
राजवंशी रहेको देिख छ । िनजको नाउँमा िक.नं. ३
को े.फ. ०-२-० ज गा िक ाकाट गरी बेचिबखन
गरेबाहेक िविभ न िक ा न बरका गरी ३-१३-०
ज गा रहेको कुरा िमिसल संल न ितउ रप तथा
मालपोत कायालय मोरङबाट ा त ज गाधनी दता
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माण पज
ु ाको ितिलिपबाट देिखन आउँछ । यसबाट
िब भएको ज गाभ दा बढी ज गा पनु रावेदकका पित
तथा घरका मु य यि स यनारायण राजवंशीको
नाउँमा रहेको पाइ छ । अंशब डाको १९ नं. को
कानूनी यव था हेदा अंश निलएका वा नी, छोरा,
अिववािहत छोरी वा िवधवा बुहारी हने मािनसको चल
अचल स पि म ये िपता पुखाका पालाको चल अचल
स पि को हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीस म
यवहार चलाउनलाई वा नी, छोरा, अिववािहत छोरी
वा िवधवा बुहारीको म जुरी नभए पिन आफूखुसी गन
पाउने भ ने रहेको देिख छ । यसबाट घरको मु य भई
काम गनले घर यवहार चलाउने योजनको लािग
िक.नं. ३ को े.फ.०-२-० म ये ०–०–१९३/४ धरु
ज गा िब गरेको र मू याङ् कनको आधारबाट पिन
सो िक.नं. ३ मा नै आधाभ दा बढी ज गासमेत बाँक नै
रहेको देिखँदा अंशब डाको १९ नं. बमोिजम आधास म
िब गनलाई
ु अ यथा भ न िम ने देिखएन । वादीले
पिन आधाभ दा बढी ज गा स यनारायण राजवंशीले
िब गरेका हन् भ न पिन सके को पाइँदैन । घरको
मु य भई काम गनले आधाभ दा कम ज गा िब
गरेको कायलाई कानूनस मत ठहराएको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला याय र कानूनस मत
नै देिखने ।
तसथ, मािथ उि लिखत त य, कानूनी
यव था तथा िववेचनाको आधार, कारणबाट
पनु रावेदक र स यनारायण राजवंशी एकाघर सगोलको
अंिशयार ीमान् ीमती भएका र पनु रावेदकका पित
घरको मु य यि भई घर यवहार चलाउनको लािग
कूल ज गाको आधाभ दा कम ज गा राजीनामा पा रत
ग रिदएको काय कानूनस मत् नै हँदा वादी दाबी नपु ने
गरी फै सला गनपनमा
वादी दाबी पु ने गरी भएको
ु
सु फै सला उ टी गरी वादी दाबी नपु ने गरी भएको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०७०।९।३

को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः दगु ा साद भ राई
क यटु र: रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७४ साल चै ६ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.७
१
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७६-WH-०२१०,
ब दी य ीकरण, भोजवीर राना मगर िव. कारागार
कायालय भरतपुरसमेत
िनवेदक भोजवीर राना मगरको ज मिमित
१९९३ साल भनी उ लेख भएको िनजका नाउँको
नेपाली नाग रकताको माणप को छायाँ ित पेस
भएको देिखयो । िनज भोजवीर रानामगरलाई प ाउ
गरी दािखल ग रएको भ ने िमित २०६६।६।४ को
ितवेदनसिहत तत्प ात्का कागजातमा िनजको
उमेर ७० वष भनी उ लेख भएको देिख छ । िनजको
उमेर अिहले ७५ वषभ दा बढी भएको त यमा कुनै
िववाद देिखएन । िनवेदक नर वज गु ङ िव. उ च
अदालत पोखरासमेत (ने.का.प. २०७५, अङ् क ४,
िन.नं. ९९९८, पृ. ७७४) को ब दी य ीकरणको
िनवेदनका स दभमा यस अदालतबाट ितपािदत
निजर िस ा तअनस
ु ार " ये नाग रकस ब धी
ऐन, २०६३ ये नाग रकह को िहत, सिु वधा
तथा क याणका लािग जारी ग रएको िवशेष ऐन हो ।
िवधाियकाबाट िनिमत ऐनले गरेको यव था ितकूल
यिद कुनै िनयममा ावधान छन् भने पिन य तो
ावधानले मा यता पाउन स ै न । ऐनकै यव थाको
अनशु रण ग रनु पदछ...कारागार िनयमावली, २०२०
को िनयम २९(२क) मा उि लिखत असल चालचलन
भएका र स री वष उमेर पगु ेका कै दीह को हकमा उ
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िनयम २९(१क) मा उ लेख भएबमोिजम नकारा मक
सूचीमा परेका मु ामा नै कै द परेको भए पिन िनयम
२९(२क) बमोिजमको कै द छुट पाउन स ने.....
ये नाग रकलाई कानूनले दान गरेको सिु वधालाई
सङ् कुिचत अथमा हण गरी सिु वधा िदनलाई वि चत
गनु मनािसब हँदनै ....िनणय गन अिधकारीले िववेकपूण
र त यपरक तजिबजको योग गरी ऐनले तोके को
दायरािभ रहेर उिचत िनणय गनु नै पदछ । तजिबजी
अिधकार हो भ ने कुराको आडमा िनणय नै नगरी ब न
िम दैन । कानूनबमोिजम आफूले गनपन
ु िनणय नै नगरी
ब ने र प रणामत: ऐनले गरेको यव थालाई िन भावी
तु याउने छुट कुनै सावजिनक अिधकारीलाई हन
स दैन । ये नाग रकलाई सजायमा छुट िदने
स ब धमा उिचत समयमा नै त यसङ् गत िनणय गनु
स बि धत अिधकारीको कानूनी कत य देिखने" भ ने
या या भएको छ । तसथ, नेपालको संिवधान, नेपाल
कानून तथा सव च अदालतबाट ितपािदत निजर
िस ा तसमेतको आधारबाट िनज िनवेदक भोजवीर
राना मगरले ये नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को
दफा १२ बमोिजम कै द छुट सिु वधा पाउने नै देिखने ।
िनणय गन अिधकारीका स ब धमा िवचार गदा
िनवेदक पे बा गु ङ िव. कारागार कायालय न खस
ु मेत
(ने.का.प. २०७६, अङ् क ३, िन.नं.१०२१९, पृ
५४६) मा कािशत यस अदालतबाट ितपािदत निजर
िस ा तमा “.....कानून र िनयममा ये नाग रकको
सजाय छुट िदने अिधकारी को हो भ ने प यव था
नभएको स दभमा कै दको सजाय छुट िदनस ने
अिधकारी त काल िकटान गनपन"
ु भनी उ लेख भएको
देिख छ । फै सला काया वयन गन िनकायसमेत सु
तहको अदालत भएको स दभमा िनवेदकले के कित
छुट सिु वधा पाउने हो भ ने स ब धमा सु तहबाट नै
िनणय गनु मनािसब हने ।
तसथ, नेपालको संिवधान,
ये
नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा

भएको कानूनी यव था, सव च अदालतबाट
ितपािदत कानूनी िस ा तह समेतको आधारमा
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम छुट सिु वधातफ
िनणय हनपु न देिखयो । अब यसमा जे जो बु नपु छ
बझ
ु ी यो आदेशको जनाउ पाएका िमितले १५ िदनिभ
ये नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को दफा १२
बमोिजम िनवेदक भोजवीर राना मगरले पाउने कै द
छुट स ब धमा िनणय गनु भनी िवप ीम येको िचतवन
िज ला अदालतका नाउँमा परमादेश जारी ग रएको
छ । उपयु अनस
ु ार िनवेदकले कानूनी उपचार ा
गन स ने नै भएकाले अिहले ब दी य ीकणको
आदेश जारी ग ररहन नपन ।
इजलास अिधकृत:
साद अयाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७६-WH-०२२१,
ब दी य ीकरण, याम साद अयाल िव. िज ला
हरी कायालय, या दीसमेत
िनवेदक सागर अयाललाई पिहलो पटक
२०७५/११/११ मा याङ् जाबाट प ाउ ग रएको,
दो ो पटक िमित २०७६/५/२७ मा याङ् जा िज ला
अदालतबाट थनु ामु हनासाथ अदालत प रसरबाटै
प ाउ ग रएको र का क पु याइएको, ते ो पटक
िमित २०७६/६/१४ मा िज ला शासन कायालय
का क बाट ता रखमा छुट्नासाथ पनु : प ाउ
ग रएको, चौथो पटक िमित २०७६/७/१५ मा तनहँमा
थनु ाबाट छुट्नासाथ पनु : त काल प ाउ गरी लमजङ
ु
पु याई थुनामा राखेकोमा िज ला शासन कायालय,
लमजङ
ु बाट छुट्नासाथ पनु : िमित २०७६/८/९
मा पाँचौ पटक प ाउ गरी गोरखा पु याएकोमा
िमित २०७६/९/३ मा िज ला शासन कायालय
गोरखाबाट छुट्नासाथ छै ठ पटक प ाउ गरी थनु ामा
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राखेको । सोउपर परेको रट नं. ०७६-WH-०१९६ को
िनवेदनमा िनजलाई थनु ामु गन गरी यस अदालतबाट
िमित २०७६/९/२४ मा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी भएकोमा अदालतबाट छुट्नासाथ त कालै सात
पटक प ाउ गरी या दी पु याई िहरासतमा राखेको
भ ने िनवेदन बेहोरा देिख छ । यसरी िनवेदकलाई
िविभ न बहानामा पटकपटक प ाउ गरी मु ा हेन
अिधकारीका आदेशले धरौटी तथा तारेखमा छाड् ने र
पनु ः पनु ः त काल प ाउ गरी िनर तर थुनामा रा ने
काय गरेको देिखयो । यस अदालतबाट जारी भएको
ब दी य ीकरणको आदेशले िमित २०७६/९/२४
मा रिज ारको रोहबरमा थुनामु भएप ात् लग ै
प ाउ ग रएको भ ने िनवेदन िजिकर रहेको छ भने
िमित २०७६/९/२५ मा या दी िज लाको बेनीमा
ग ती हरीलाई अभ यवहार गरेको भ ने आरोपमा
कारबाही चलाएको भ ने िवप ीह को िलिखत
जवाफमा उ लेख ग रएको पाइयो । िमित २०७६/९/२४
गते बेलक
ु मा यस अदालतको आदेशबमोिजम
थुनामु भएका िनवेदकलाई भोिलप ट िबहानै या दी
िज लामा हरीलाई अभ यवहार गरेको भनी प ाउ
गरेको भ ने भनाइ थम ि मा नै बनावटी देिख छ,
िव सनीय नदेिखने ।
ज री प ाउ पज
ु जारी गरी िनवेदकलाई
प ाउ ग रएको भिनएकोमा के क तो ज री अव था
परी ज री प ाउ पज
ु जारी ग रएको हो भ ने िच
बु दो कारण खल
ु ाइएको देिखँदनै । हरीबाट प ाउ
पज
ु जारी गदा सोको दु पयोग हनस ने स भावनालाई
स बोधन गन िवधाियकाले मु ा हेन अिधकारीबाट
प ाउ पज
ु जारी गन स ने यव था कानूनमा ग रएको
देिख छ । त काल प ाउ नगरे अपराधी उ कन
स ने र मु ा हेन अिधकारीबाट त काल प ाउ पज
ु
िलन स भव नभएमा आव यक अव थामा ज री
प ाउ पज
ु जारी गन सिकने कानूनी ावधानसमेत
रहेको छ । िवशेष अव थामा मा योग गन सिकने

उ ावधानलाई दु पयोग गरी सामा यीकरण गन
िम दैन । िवप ी िज ला हरी कायालय या दीबाट
कानूनी अि तयारीको दु पयोग गरी ज री प ाउ
पज
ु जारी गरेको पाइयो । याद थपस ब धी कायसमेत
सोही अनिु चत र अिनयिमत कायको ङ
ृ ् खलामा
भएको देिख छ । मु ा हेन अिधकारीले मा थनु ामा
राखी अनस
ु धान गनका लािग याद थप गन स ने
कानूनी यव था रहेकोमा सहायक मख
ु िज ला
अिधकारीबाट याद थप गरेको र िनवेदकलाई थनु ामा
राखेको पाइयो । याद थप गदा के कित कामका लािग
याद थ नपु रेको हो भनी कारण खल
ु ाई याद थपको
अनमु ित माग गरेको र थप गरेको पाइएन । मनोमानी
पमा के वल कमका डी तवरबाट मािनस प ाउ
गरेको र याद थप गरेको देिखने ।
िनवेदकलाई एउटा िज लामा प ाउ गन,
मु ा चलाउने र यस मु ामा छुटेपिछ थनु ामु नगरी
पनु ः प ाउ गरी अक िज लामा पु याउने र थनु ामा
नै िनर तर रा ने गरेको देिखयो । हरीले जसरी पिन
िनवेदकलाई थनु ामै रा ने बहाना बनाई ब दी बनाउने
कायको वे छाचारी कायशैली अपनाएको देिखएको
छ । िनवेदकलाई यस अदालतबाट ०७६-WH०१९६ को रट िनवेदनका स दभमा थनु ामु गन
आदेश भई थुनामु गरेपिछ लग ै यस अदालतको
प रसरबाटै प ाउ ग रएको भनी िनवेदनमा उ लेख
ग रएको देिख छ । सम मा हेदा िनवेदकलाई अनिु चत
र वृ धारणा राखी कानूनी अि तयारीको दु पयोग
गरी थुनामा रािखएको देिखने ।
अत: िनवेदकलाई गैरकानूनी पमा थनु ामा
राखेको देिखँदा िनज सागर अयाललाई या दी िज ला
अदालतका िज ला यायाधीशको रोहबरमा त काल
थनु ामु गनु भनी नेपालको संिवधानको धारा १३३(२),
(३) तथा सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३७ बमोिजम यो ब दी य ीकरणको आदेश
जारी ग रएको छ । यस इजलासबाट जारी भएको
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संि आदेशअनस
ु ार िनवेदक सागर अयाललाई
थुनामु गन लेखी पठाइएको देिखँदा सोतफ थप के ही
ग ररहनु नपन ।
मािथ त यगत स दभ र िववेिचत कुराह बाट
िववािदत थनु ा सवथा अनिु चत, पूवा ही, वृ धारणा
राखी ग रएको र कानूनी अि तयारीको जानाजान
दु पयोग ग रएको देिखएको छ । पटकपटक बहाना
खडा गरी थनु ामा रा ने ग रएको यो िसलिसलाले
संिवधान ारा द मौिलक हक तथा लोकताि क
मू य मा यता ित वे छाचारी पमा आघात पान
काय भएकोसमेत महसस
ु भएको छ । यसलाई याियक
िनणय वा आदेशको पालना नगन, छ ने, पि छने वा
अटेर गन विृ को पमा समेत िलनपु न अव था
देिखएको छ । यस कारको वृि लाई वाभािवक
र वीकाय मा न सिकँ दैन । यो विृ कानूनतः
ग भीर आपि को िवषय भएकोले संिवधान र चिलत
कानूनको मयादा राखी काम कारबाही गन गराउन
िवप ीह म येका िज ला हरी कायालय या दी,
हरी धान कायालय तथा गहृ म ालयसमेतका
स बि धत पदािधकारीह लाई नेपालको संिवधानको
धारा १३३(२) बमोिजम यो “आव यक र उपयु
आदेश जारी” गरी सचेत गराइएको छ । पनु ः यस
कारको वृि दोहो याइएको पाइएमा नेपालको
संिवधानको धारा १२८(४) लगायतका चिलत
कानूनबमोिजम स बि धत पदािधकारीह उपर
कारबाही ि या अपनाउनपु न अव था आउने
कुरासमेत खल
ु ाई िवप ीह लाई जानकारी िदने ।
इजलास अिधकृत:
साद अयाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ १४ गते रोज ३ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या.
ी ड बरबहादुर शाही, ०७६–WH–०२८०,
ब दी य ीकरण, िभम साद अिधकारीसमेत िव.

महानगरीय हरी वृ , सो खु ेसमेत
चिलत फौजदारी कानून ितकूल
कसरु ज य काय भएको अव थामा स बि धत कसरु गन
यि लाई प ाउ गरी अनस
ु धान गन स ने अिधकार
कानूनले हरीलाई दान गरेको छ । यसरी अनस
ु धान
योजनाथ प ाउ गदा वा िहरासतमा रा दा पिन
कानूनले िनिद गरेको सत र ि या अिनवाय पमा
पूरा गनपन
ु ह छ । बनावटी वारदातको प रक पना
गरी प ाउ गन र थुनामा रा ने कायबाट संिवधानले
दान गरेको वैयि क वत ताको हकमा आघात हन
पु दछ । यस कारको कायबाट फौजदारी याय
ि याको दु पयोग हन पु दछ; कानून काया वयन गन
िनकाय वा पदािधकारीह बाट अि तयारीको दु पयोग
गरेको हन जा छ; र प रणामतः याियक ि या ितको
जनताको आ था र िव ास धरापमा पदछ । यसलाई
कदािप वाि छत कुरा मा न सिकँ दैन । यसका अित र
सािधकार अदालतको आदेशबमोिजम थनु ामु भएका
यि लाई अदालत प रसरबाट बािहर जान पाउँदा
नपाउँदै गेटबाट नै पनु ः प ाउ गरी ब दी बनाउनु
सवथा अनिु चत, गैरिज मेवारीपूण र वे छाचारी काय
हो । यसलाई नेपालको संिवधान ारा याभूत हक
अिधकारउपरको िथचोिमचो र याियक आदेश छ ने,
अव ा गन, तथा संवैधािनक सीमा ना ने वृि को
पमा पिन हेन सिक छ । नेपालको संिवधानले
आ मसात् गरेको लोकताि क मू य मा यताको
सापे तामा हेदा यस कारको वृि लाई शोभनीय
ठा न सिकँ दैन । यस ि ले हेदा िनवेदकह लाई
प ाउ ग रएको र ब दी बनाएको स दभ अनिु चत,
अिववेकपूण, वे छाचारी र गैरकानूनी छ भ ने देिखन
आयो । यस अदालतको आदेशअनस
ु ार थनु ामु
ग रनासाथ वृ धारणा राखी अदालतको गेटछे उबाट
नै त काल पनु ः प ाउ गरी ब दी बनाएको देिखँदा
यितकै कुराबाट ब दी य ीकरणको आदेश जारी
हने पया आधार देिखएकाले िनवेदकह लाई कानूनी
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औपचा रकता िनवाहका लािग कमका डी शैलीमा
िदइएको ज री प ाउ पज
ु , ग रएको याद थप र
सोस ब धी उिचत आधार र कारण नखल
ु ाएको भ ने
ज ता प मा थप िववेचना गरी रहनक
ु ो आव यकता र
औिच य नदेिखने ।
अतः िनवेदकह िभम साद अिधकारी,
ह रच खड् का र िव णु साद अिधकारीलाई
गैरकानूनी पमा प ाउ गरी ब दी बनाएको देिखँदा
िनजह लाई त काल थुनामु गनु भनी नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२) र (३) तथा सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ समेत
बमोिजम यो ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रएको
छ । िनवेदकह लाई यस अदालतमा उपि थत गराई
यस अदालतका रिज ारको रोहबरमा थुनाबाट
त काल मु गनु भनी िमित २०७६/११/१६ मा
ग रएको संि आदेशअनस
ु ार िनजह लाई थनु ामु
ग रसके को देिखँदा सोतफ अ थप के ही ग ररहन
नपन ।
"अदालतबाट ब दी य ीकरणको आदेश
जारी भई थनु ामु भएका यि लाई "अदालतको
गेटबाट नै" पनु : प ाउ गरी लगेको कायलाई अदालतको
अवहेलना गरेको मानी स ब हरी अिधकारीह उपर
नेपालको संिवधानको धारा १२८(४) तथा याय
शासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोिजम कारबाही
र सजाय िकन हन नपन हो ? आदेशको जनाउ पाएको
७(सात) िदनिभ महानगरीय हरी वृ , सो खु ेका
मख
ु , महानगरीय हरी प रसर, टेकुका मख
ु ,
महानगरीय हरी वृ िसंहदरबारका मख
ु र हरी
महािनरी कसिहतका ४ जना हरी अिधकारीह का
नाउँमा िलिखत जवाफ िलई आफै ँ उपि थत हन
आउनु भनी याद जारी गरी रीतपूवक तामेल
गराउनू । यो आदेशको ितिलिप राखी अवहेलना
मु ाको छु ै िमिसल खडा गरी मु ा दता गरी अ
कानूनबमोिजम गरी िलखत जवाफ परेपिछ वा

सो अव था नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गन"ु भनी
संि
आदेशमा उ लेख भएअनस
ु ारको ि या
अगािड बढाइएको देिखँदा सो स ब धमा सोही
अपहेलनास ब धी कारबाहीकै स दभमा िववेचना भई
याय िन पण हने नै भएकाले यसतफ पिन यहाँ थप
उ लेख ग ररहन नपन ।
इजलास अिधकृत: िबना गौतम
इित संवत् २०७६ साल फा गणु १६ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७४-CR-१८००, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. सुभानिसं तामाङसमेत
यान मान उ ोगको कसरु थािपत हन
ितवादीले मनस मको काय गरेको वा गद गरेको
अव थामा ते ो प उपि थत भई मा छे को यानस म
जान नपाएको अव था िव मान हनु आव यक छ । यो
हा ो याय िन पणमा एउटा िविधशा ीय अवधारणा
बिनसके को अव था छ । ततु मु ाको उठान भएको
जाहेरी दरखा त हेदा पीिडतलाई यी ितवादीह ले
कुटिपट गरी भागेछन् भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
हितयारसिहतका तीनजना ितवादीह ले पीिडतलाई
मान नै उ े यसिहत हार गरेको भए कसैको उपि थित
नभएको ि थितमा घाइतेलाई मान नस ने अव था
िथएन । तसथ, ितवादीह को पीिडतलाई यानै
मानस मको मनसाय रहेको भनी मा नु यिु सङ् गत
हने देिखन नआउने ।
तसथ, िव ेषण ग रएअनस
ु ार अनस
ु धानमा
बिु झएका वादी प का गवाह सानोका छा भ ने कामी
तामाङ, ितवादीह को बयान भनाइबाट पीिडत
र ितवादीह िबच आपसमा कुटिपट भएको भ ने
देिखएको, पीिडतको घा जाँच फारामबाट पीिडत
मनस मको अव था रहेको भ ने नदेिखएको र ते ो
प को उपि थितको कारण पीिडतलाई ितवादीह ले
थप हार (कुटिपट) गन नपाएको कारण बाँ न सफल
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भएको भ ने नभई पीिडतलाई घाइते बनाई छोडी
गएको भ ने देिखन आएकोसमेत आधार कारणबाट
ततु वारदात कुटिपटको वारदात भएको देिखँदा
ितवादीह रामबहादरु तामाङ, मानबहादरु तामाङ र
सभु ानिसं तामाङलाई यान मान उ ोगको कसरु बाट
सफाइ िदई मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा २७ बमोिजम कुटिपटमा प रणत गन गरी
उ च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।२।१६ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:
साद अयाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७०-WO-०८२५, उ षे ण,
अिलशान अ तरसमेत िव. वा य तथा जनसं या
म ालय, काठमाड समेत
सािधकार अदालतको आदेशबमोिजम
एकपटक पदनाम िदइ पद थापन गरेको प
िदइसके पिछ कुनै उिचत कारण र आधार नखल
ु ाई
आफै ँ ले गरेको पूविनणय बदर गनु उिचत होइन । यसरी
िनणय गदा िनवेदकह लाई ितवादको मौकासमेत
िदएको देिखँदैन । पनु रावेदन अदालतको आदेशानस
ु ार
पद थापन ग रएको अव थामा सो आदेश कायम
रिहरहेको अव थामा पद थापन बदर गनु सवथा
अनिु चत देिख छ । अदालतबाट भएको आदेशअनस
ु ार
दान ग रएको पदनाम र पद थापन ितकूल िवप ी
े ीय वा य िनदशनालयले आ नो पूविनणय आफै ँ
बदर गरेकोलाई कानूनअनक
ु ू ल मा न निम ने ।
अतः सनु वु ाइको मौकासमेत निदई
तथा अदालतबाट जारी भएको आदेशिवपरीत
म यमा चल े ीय वा य िनदशनालयबाट िमित
२०७०/१२/०३ मा भएको िनणय र २०७०/१२/०४
को प समेत उ ेषणको आदेशले बदर ह छ ।

आ नो हकमा िनवेदन िफता िलएका िनवेदकह
राजेशकुमार महतो र सरोजकुमार यादवबाहेकका
िनवेदकह अिलशान अ तर र मोद पि डतलाई
२०७०/११/१६ को िनणय र िमित २०७०/११/२७
को प अनस
ु ार भएको िस.अ.हे.व. पदको पद थापन
कायम राखी कामकाज लगाउनु भनी परमादेशसमेत
जारी हने ।
इजलास अिधकृ त:
साद अयाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै कृ ितको ०७०-WO-०८६१, उ ेषण
/ परमादेश, हरेराम साहसमेत िव. वा य
तथा जनसङ् या म ालयसमेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
इजलास नं.८
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७५-CR-०५६२, जबरज ती
करणी, िब म कुमाल िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक
ितवादीले
पीिडतसँग
सहमितमा यौनस पक भएको भ ने पनु रावेदन
िजिकरका स ब धमा हेदा, िमित २०७२।५।९ गते
पीिडत आ नो घरदेिख माइती जाने भनी िहँडेक
खु ाको अपाङ् गता भएक तथा ३ मिहनाक सु के री
मिहलालाई ितवादी िब म कुमालले ए कासी बाटो
छे क हात समाई, लतारी बाटोबाट काँडाघारीमा लगी
आ नो िलङ् ग मेरो योिनिभ िछराई मलाई जबरज ती
करणी गरेको हँदा िनजलाई जबरज ती करणी गरेको
अपराधमा हदैस मको सजाय गरी ितपूितसमेत
िदलाई भराइपाउँ भनी पीिडत प रवितत नाम
सङ् के त नं. ५२(र) ले जाहेरी बेहोरामा लेखाइिदएको
पाइ छ । यी पीिडतले अदालतमा आई आफूले िमित
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२०७२।५।१० मा िदएको ठाडो िनवेदन, सनाखत
कागज तथा जाहेरी दरखा तसमेतमा भएको बेहोरा
िठक साँचो भएको र राजीखस
ु ीसाथ सहीछाप गरेको
भनी बकप गरेको देिख छ । पनु रावेदक ितवादी
िब म कुमालले अनस
ु धान अिधकारीसम कोही
कसैले नदे ने उिचत थानमा पगु ेपिछ पीिडत
प रवितत नाम सङ् के त नं. ५२(र) लाई भइु मँ ा प टाई
सल मख
ु मा कोची, िनजको मािथ चढी मेरो िलङ् ग
िनजको योिनमा जबरज ती िछराई आ नो मनपरी
ढङ् गले जबरज ती करणी गरेपिछ मेरो वीयसमेत
िनजको योिनिभ झारे ँ र िनजलाई छाडी आ नो
कपडा लगाई खोलामा गई नहु ाई धवु ाई गरी घरितर
गएको हँ भनी बयान गरेको र उ बयानको बेहोरा िठक
साँचो भएको साथै पीिडत प रवितत नाम सङ् के त नं.
५२(र) ले पिहले यौनस पक गन मानेक िथइनन्,
पिछ िनजको सहमितमा नै यौनस पक भएको हो भनी
अदालतमा बयान गरेको देिख छ । पीिडत प रवितत
नाम सङ् के त नं. ५२(र) ितवादी िब म कुमालसँग
पूवप रिचत यि देिखँदैनन् । न त िनजह एकै गाउँठाउँको भ ने छ । आफूसँग िचनजान नभएको, बाटोमा
देखी पिछ ला दै आउने यि सँग एकै पटक सहमितमा
करणी ह छ भ ने कुरा वाभािवक र प यारलायक
देिखँदैन । फे री उ वारदातमा पीिडतको पिन सहमित
रहेको भए घटना म सिव तार गरी अप रिचत यि
जोसँग िचनजान तथा पूव रसइवी पिन नभएको
यी ितवादीलाई आरोप लगाउनपु न िव वसनीय
आधार कारण पिन के ही देिखँदैन । यसैगरी िमिसल
सामेल रहेको पीिडत प रवितत नाम सङ् के त नं.
५२(र) को वा य परी ण ितवेदनमा पीिडतको
शरीरको िविभ न भागमा Scratches Marks रहेको,
Scratches might be struggle signs साथै
There might be sexual activities according
to struggle sign भ ने बेहोरा उ लेख भएको पाइँदा

पीिडत र ितवादीका िबचमा सहमितमा नै करणी िलन-ु
िदनु गरेको भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
पीिडतको जाहेरी बेहोरा र ितवादीले
अनस
ु धान अिधकारीसम पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको वीकार गरी तथा अदालतमा बयान
गदा पीिडतले पिहला नमानेको र पिछ सहमित भई
यौनस पक भएको भनी बेहोरा लेखाएकोबाट िनजको
उ काय आशय करणीअ तगतको नभई जबरज ती
करणीअ तगतको कसरु गरेको भ ने देिखयो । यस
ि थितमा आशय करणीको यव था आकिषत ह छ,
सोतफ इ साफ हनपु छ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । पीिडत प रवितत
नाम सङ् के त नं. ५२(र) को उमेर २० वष भएको भ ने
पीिडतको बकप बाट खु न आएको हँदा यी ितवादी
िब म कुमालले पीिडत प रवितत नाम सङ् के त नं.
५२(र) लाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
१ नं. र ३(४) नं. बमोिजम जबरज ती करणी ठहर
गरेको सु यठु ान िज ला अदालतको फै सला सदर
गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु को फै सला िमलेकै
देिखने ।
अब, पीिडत प रवितत नाम सङ् के त नं.
५२(र) को अपाङ् गतास ब धी ितवादीले िलएको
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा, यी पीिडतसँग
अपाङ् गताको माण प छ भनी अदालतमा गरेको
बकप तथा सु िज ला अदालतको आदेशबमोिजम
िज ला अ पताल यठु ानबाट पीिडतको वा य
परी ण गदा िनजको दईु खु ाको ल बाइको फरक
2cm रहेको भनी पीिडतको Report Card मा
लेिखएको र सो Report बमोिजम िनज पीिडत 'घ'
वगको सामा य अपाङ् ग भएको भ ने मिहला तथा
बालबािलका कायालय, यठु ानको च.नं. ५५४ िमित
२०७२।०६।११ को प मा बेहोरा उ लेख गरेको
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पाइ छ । अपाङ् गता भएका यि को
अिधकारस ब धी ऐन, २०७४ मा शारी रक,
मानिसक, बौि क वा इ ीयस ब धी दीघकालीन
अश ता, कायगत सीिमतता (Functional
Impairment) वा िव मान अवरोधको कारण
अ य यि सरह समान आधारमा पूण र भावकारी
ढङ् गले सामािजक जीवनमा सहभागी हन बाधा
भएका यि लाई अपाङ् गता भएका यि भनी
या या भएको देिख छ । सोही ऐनको प र छे द ४
मा अपाङ् गता भएका मिहला तथा बालबािलकाका
थप अिधकारस ब धी यव था गरी नेपाल सरकारले
अपाङ् गता भएका मिहलाको िवशेष अव थालाई
यानमा राखी उनीह को वा य तथा जनन
अिधकारको संर णको लािग आव यक यव था
गनपन
ु छ भनी यव था गरेको पाइ छ । य तै मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३क. नं. मा
“कसैले गभवती, अश , अपाङ् गता भएका वा होस
ठेगानमा नरहेका वा आ नो संर ण वा हेरिवचारमा
रहेका मिहलालाई जबरज ती करणी गरेमा वा जुनसुकै
उमेरका मिहलाउपर सामूिहक पमा जबरज ती
करणी गरेमा यस महलमा लेिखएको सजायमा थप पाँच
वष कै द गनुपछ ।” भ ने यव था गरेको पाइ छ । उ
कानूनी यव था हेदा, अपाङ् गता भएका पीिडतलाई
करणी भएको हकमा वा ि थितमा अपाङ् गताको
वग करणअनस
ु ार अिभयु / ितवादीलाई यो-यित
सजाय गनपछ
ु भनी अपाङ् गताको वगको आधारमा
सजायको वग करण गरेको पाइँदैन । फौजदारी कानूनको
ि बाट हेदा अश ता / अपाङ् गता छ वा छै न सो कुरा
हे रने हो । य ता यि ले आ नो आ मर ा वा सरु ा
गन स दैनन्, यसैले उनीह उपर ग रने कसरु लाई
ग भीरतापूवक िलइनपु छ भ ने कानूनको मनसाय
हो । यहाँ पीिडतको एउटा गोडा छोटो रहेको भ ने
देिखएको छ । य ता यि लाई जल
ु मु ीको प जाबाट
भा न अव य पिन किठन हने ह छ । ितवादीले

पीिडतलाई पछ् याउँदै गई िनजउपर कसरु गरेको
पाइएबाट पीिडतको यि गत अस मता अथात्
अपाङ् गताको फाइदा िलएको रहेछ भ ने पिन देिखयो ।
यसकारण ितवादी िब म कुमालले पीिडत सामा य
वगको अपाङ् ग भएकोले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३क. नं. र १० नं. बमोिजम थप
सजाय गरी भएको उ च अदालत तल
ु सीपरु को फै सला
बदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने भई
ितवादी िब म कुमाललाई अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु अपराधमा ऐ. महलको ३(४) नं. बमोिजम ५
(पाँच) वष कै द हने तथा ३क. नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष
थप कै द सजाय हने साथै ऐ. महलको १० नं. बमोिजम
पीिडत प रवितत नाम सङ् के त नं. ५२(र) ले ितवादी
िब म कुमालबाट . ४०,०००।- (चािलस हजार)
पैयाँ ितपूितसमेत भराइपाउने ठहराएको सु
यठु ान िज ला अदालतको फै सला सदर गरी उ च
अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको फै सला िमलेकै देिखने ।
तसथ, ितवादी िब म कुमालले वष २०
क अपाङ् ग पीिडत प रवितत नाम सङ् के त नं. ५२(र)
लाई जबरज ती करणी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको १, ३(४)
तथा ३क. नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको
देिखएकाले िनज ितवादी िब म कुमाललाई ऐ.
महलको ३(४) नं. बमोिजम ५ (पाँच) वष कै द हने तथा
अपाङ् ग मिहलालाई ितवादीले जबरज ती करणी
गरेको देिखएकाले ऐ. महलको ३क. नं. बमोिजम
िनज ितवादी िब म कुमाललाई ५ (पाँच) वष थप
कै द सजाय हने साथै ऐजन महलको १० नं. बमोिजम
पीिडत प रवितत नाम सङ् के त नं. ५२(र) ले ितवादी
िब म कुमालबाट . ४०,०००।- (चािलस हजार)
पैयाँ ितपूितसमेत भराई पाउने ठहरी भएको सु
यठु ान िज ला अदालतको िमित २०७३।२।६ को
फै सलालाई सदर गरी िमित २०७४।४।१६ मा उ च
अदालत तल
ु सीपरु बाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
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सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: क णा े ठ
क यटु र: रेखा भ राई
इित संवत् २०७७ साल साउन १८ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी कुमार रे मी, ०७०-WO-०५३०, उ ेषण /
परमादेश, भेषराज खितवडा िव. सङ् घीय मािमला तथा
थानीय िवकास म ालयसमेत
येक शाखा कायालयलाई छु ाछु ै कर
लगाएको कानूनस मत छ छै न भ ने स ब धमा हेदा ऐ.
ऐनको दफा १३८ र ऐ. िनयमावलीको िनयम १४२
र सोअ तगतको अनस
ु ूची १० को ख ड १२(१) को
यव थालाई हेनपन
ु देिखयो । पिहलो सत ऐ.ऐनको दफा
९४(१)(ख) बमोिजम नगरप रषदक
् ो िनणयबमोिजम
कर िनधारण भएकोमा िववाद रहेको देिखएन । दो ो,
दफा १३८ को “नगरपािलकाले आ नो े िभ
तोिकएको यापार यवसायको पेसामा पज
ुँ ीगत लगानी
र आिथक कारोबारको आधारमा तोिकएबमोिजम
यवसाय कर लगाई असल
ु गन स ने छ” भ ने
यव थालाई हेदा िनवेदक 'क' वगको वािण य बकले
आ नो यापार यवसाय र आिथक कारोबार येक
शाखा कायालयह बाट गनमा समेत कुनै िववाद रहन
स दैन । येक शाखा कायालयले बिकङ ऐन तथा
कानूनबमोिजम िन ेप सङ् कलन, आिथक कारोबार,
यापार यवसायमा लगानी गरेका ह छन् । सामा यतः
हेदा वािण य बकको के ीय कायालयले यवसायसँगै
शासिनक र यव थापनको कायमा बढी संल न रही
के ीय कायालयअ तगत हरेका शाखा, उपशाखा
कायालयह ले िव ीय कारोबार गरी थानीय यापार
यवसायको गितिविधको आधारमा कुनैले बढी
मनु ाफा, कुनैले घटी र कुनै घाटामा समेत गएका हन
स छन् । यसै प रि थितलाई हेररे थानीय वाय
शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम १४२ ले

यवसाय करको दर अनस
ु ूची १० मा तोिकएबमोिजम
नगरपािलकाले लगाउन स ने यव था गरी अनस
ु ू ची
१० को ख ड १२(१) ले वािण य बकको हकमा
यूनतम .५,०००।- र अिधकतम .५०,०००।तोके को देिख छ । िनयम १४२ ले यवसाय करको
दर भनेको र वािण य बकका येक शाखा,
उपशाखाह ले यवसाय गन भएको हँदा येकको
हकमा नगरप रषदक
ु ूची १० को
् ो िनणयबमोिजम अनस
ख ड १२(१) मा तोिकएको िसमािभ रही यवसाय
कर लगाइएको िवषयलाई कानूनिवपरीतको काय भ न
स ने ि थित नदेिखने ।
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
दफा १३८ मा पज
ुँ ीगत लगानी र आिथक कारोबारका
आधारमा तोिकएबमोिजम यवसाय कर लगाइने
कानूनी यव था रहेकोमा बकका येक शाखाले
गन लगानी तथा कारोबार फरकफरक ह छ । बकले
आफूले िदने सेवा वाहका साथै िव ीय लगानी तथा
आिथक कारोबारमाफत नाफा कमाउने उ े यसमेत
राखेका ह छन् । िनवेदकको िनवेदन िजिकरबाट
समेत बकका शाखा कायालयह बाट पज
ुँ ीगत लगानी
र आिथक कारोबार नभएको भ ने देिखँदनै भने
िनवेदकले शाखा कायालयबाट पज
ुँ ीगत लगानी र
आिथक कारोबार नहने भनी आधार र माण ततु
गन सके कोसमेत पाइँदैन । य ता शाखा कायालयह
पिन िविभ न िकिसमका पज
ुँ ीगत लगानी र आिथक
कारोबार गनकै लािग काय े तोक खोिलएका
बकका िव ीय शाखाह हन् भनी बु नपु न ह छ ।
यसरी आ-आ नो काय े मा यवसाय गन येक
शाखालाई नगरपािलकाले कानूनी ि या पूरा गरी
नगरप रषदक
् ो िनणयबमोिजम कर िलन स ने नै
देिख छ । यसरी आ नो यवसाय स चालनको ममा
आिथक कारोबार तथा लगानीमाफत मनु ाफा आजन
गनले करको दािय वबाट पि छन िम ने देिखँदनै ।
िनवेदकले करको दािय वबाट छुट पाउन कर नला ने
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आधार, कारण र माण प कानूनी यव थासिहत
िव वािसलो र भरपद त रकाले मािणत गनपन
ु
ह छ । ततु िववादमा सो अव थाको िव मानतासमेत
नदेिखने ।
िनवेदक बकले आ नो शाखाम ये काठमाड
महानगरपािलकामा १४ वटा शाखा र लिलतपरु
उपमहानगरपािलकामा ३ वटा शाखा कायालय खोली
बिकङ कारोबार गरेको कुरा आ नो िनवेदन बेहोरामा
उ लेख गरेको देिख छ । यसरी िविभ न शाखा कायालय
खोली यावसाियक बिकङ कारोबार गरेको अव थामा
य ता बकका शाखाह बाट समेत यवसाय कर
असल
ु गन गरी भएको िवप ी नगरप रषद्को िनणय
र िव मान थानीय कानूनसमेतका आधारमा कर
िनधारण गन गरी भएका िनणय तथा सोही िवषयमा
िनवेदकले सङ् घीय मािमला तथा थानीय िवकास
म ालयमा िदएको िनवेदनउपर म ालयबाट िमित
२०६९।०८।११ मा भएको सिचव तरीय िनणय र
सोको आधारमा िमित २०६९।०९।०८ मा िनवेदक
बकलाई लेिखएको प लाई गैरकानूनी भ न सिकने
अव था नदेिखने ।
अतः कानूनी यव थाबमोिजम थानीय
िनकायले यावसाियक लगानी तथा आिथक कारोबार
गन बक तथा िव ीय सं थाका येक शाखाबाट
कानूनले िनधारण गरेबमोिजमको यवसाय कर असल
ु
गन स ने देिखएको हँदा िनवेदक र िनवेदकसरहका
अ य बकका येक शाखा कायालयबाट यवसाय कर
िलने गरी िवप ी म ालय र नगरपािलकाह बाट भए
गरेका िनणय तथा सो िनणयबमोिजम कर असल
ु ीका
स दभमा भएका प चारसमेत कानून र कानूनको
प रिधिभ ै भए गरेको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता देिखएन ।
तसथः ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः ताराकुमारी शमा
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं.९
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७४-CR-१६३३, लागु औषध
(अिफम), रोशन थापासमेत िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक / ितवादीह ले अनस
ु धान
अिधकारीसम र अदालतमा बयान गदा चारै जनाको
ितवादीह भे.४ प २८१९ नं. र भे.५ प ६७४१
नं.को मोटरसाइकल पालैपालो गरी चलाई सख
ु तको
िवरे नगरबाट नेपालग ज हँदै भारतको पैिडयास म
पगु ी यहाँबाट पिन सँगै फकदा भे.४ प २८१९ नं. को
मोटरसाइकल चलाउँदा लगाएको ninja हेलमेटबाट
१७ ाम ३७ िमिल ाम अिफम फे ला परेकोमा
कुनै िववाद देिखँदैन । पनु रावेदक / ितवादीह ले
अदालतमा बयान गदा बरामद हन आएको ninja
लेिखएको हेलमेट अप रिचत यि को हो, िछ चु भ ने
ठाउँमा खाना खाएर फकने ममा आ नो हेलमेट
नभएकोले अक यि को हेलमेट िलएर िहँडेको र
यसमा उ लागु औषध राखेको आफूलाई थाहा
नभएको भनी उ लेख गरेको देिखए तापिन िनज
ितवादीह ले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान
गदा कालो रङको बरामद ninja लेिखएको हेलमेट
िमनबहादरु को हो भनी उ लेख गरेको देिखएकोले
उ बयान आफै ँ मा खि डत भइरहेको देिख छ । उ
बयान आ नो इ छा िव को बयान हो भनी िनज
ितवादीह ले व तिु न ठ आधारमा पिु ट गन सके को
नहँदा उ हेलमेट भे.४ प २८१९ का धनी तथा सोही
मोटरसाइकलमा सवार ितवादी िमनबहादरु को भएको
प ट हन आउँछ । ितवादीह ले अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयान बेहोराबाट िनजह
सबैलाई उ लागु औषधका बारेमा जानकारी भएको
र अिघ लो िदनको िदनको ११:३० बजेदेिख लागु
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औषध बरामद हँदाका बखतस म अथात् रातको १:३०
बजेस म अिवि छ न पमा सँगसँगै रहेको देिख छ । यी
ितवादीह एकअकाबाट छु एर कुनै काम िवशेषले
अ य ै गएको भ ने कसैको पिन व तिु न ठ िजिकर
छै न । िनज ितवादीह चारैजनाले अिधकार ा त
अिधकारीसम बयान गदा िनजह भारतको पैिडया
बजार ि थत यिकन नाम थाहा नभएको मेिडकलमा गई
ने. .१००।- मा ४ वटा िसटामोल ज तो देिखने सेतो
ट् याबलेट ख रद गरी चारै जनाले १/१ ट् याबलेट सेवन
गरेको भनी उ लेख गरेको देिखएबाट िनजह लागु
औषधका सेवनकता भएको देिखयो । िनजह आफू
लागु औषध सेवनकता देिखएको र क रब १३/१४ घ टा
सँगसँगै िहँड्ने, खाने, ब ने गरेको त य थािपत भएको
अव थामा मोटरसाइकलमा सवार रहँदै गरेको समयमा
िनजह को समूहम येबाट म यरातको समयमा हरीले
लागु औषध बरामद भएको यथाथतालाई अ यथा भ न
स ने अव था देिखएन । िनजह ले िवरे नगरबाट
नेपालग ज आउनक
ु ो उ े य खल
ु ाउन सके को
छै न । अ य कायको लािग यसरी िदन रात सँगसँगै िहँड्नु
परेको भनी िव वसनीय व तिु न ठ आधार कारणसमेत
पेस गन सके को अव था छै न । िनज ितवादीह
कसरु मा इ कारी रही अदालतसम बयान गरे तापिन
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२
बमोिजम िनजह ले सो कुरा मािणत गन सके को
देिखँदैन । िनज ितवादीह सबैले अिधकार ा त
अिधकारीसम मौकामा गरेको बयान बेहोरा िमिसल
संल न माण कागजातह बाट समिथत भइरहेको र
अदालतमा भएको बयान बेहोरालाई समिथत गन सबदु
माणको अभाव देिखएकोले िनज ितवादीह सबैको
बरामिदत लागु औषधको कारोबारमा िमलेमतो वा
संल नता रहेको देिखने ।
ततु मु ामा िनज चारै जना ितवादीह
िमित २०७२।११।२८ गते िदनको क रब
११:३० बजेदिे ख रातको क रब १:३० बजेस म

दईु वटा मोटरसाइकलमा क रब १३/१४ घ टा
अिवि छ न पमा सँगसँगै िहँडेको कुरा िनजह ले
अिधकार ा त अिधकारीसम र अदालतसम गरेको
बयान बेहोराबाट देिखएकोले सोमा िववाद देिखँदनै ।
आ नो हेलमेट िछ चमु ा हराएकोले अ कसैको हेलमेट
उठाई आफूले लगाई िहँडेको भ ने िजिकर कतैबाट पिु ट
हन सके को अव था छै न । एकै साथ एकै योजनको
लािग लामो समय साथसाथै रही कुनै अ य िनि त
उ े य िबना िनजह मोटरसाइकलमा सँगसँगै िहँडेकै
अव थामा र आफूह ले सँगसँगै कुनै सेतो हेलमेट
िकनी एकै साथ बसी सेवनसमेत गरी िहँडेको अव थामा
सरु ज परु ीले लगाएको हेलमेटबाट लागु औषध बरामद
भई चारै जना प ाउमा परेकोले लागु औषध बरामद
नभएका ितवादीह को उ लागु औषध कारोबार
गन मनसाय िथयो वा िथएन भनी परी ण गनपन
ु
नदेिखनक
ु ा साथै िनजह को दािय वमा समेत िभ नता
हने देिखएन । िनज ितवादीह ले अिभयोग दाबीलाई
समिथत गन माणह लाई व तिु न ठ आधारमा
अ यथा पिु ट गन सके को अव था नहँदा िनजह ले
अदालतमा गरेको इ कारी बयानका आधारमा मा
िनजह लाई कसरु बाट उ मिु िदन िम ने नदेिखने ।
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १४(१)(६)(१) को कानूनी यव थाअनस
ु ारको
२५ ामस मको लागु औषधको कारोबार गरेको
पिु ट हने यि लाई यूनतम पाँच वष कै द र पाँच
हजार पैयाँ ज रवाना तथा अिधकतम दश वष
कै द र पि चस हजार पैयाँ ज रवाना गन सिकने
देिख छ । हाल चलनमा रहेको फौजदारी कसरु (सजाय
िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा १४
मा सजाय िनधारण गदा िवचार गनपन
ु कुराह मा ऐ
दफाको (क) मा "कसुरको ग भीरता र कसुरदारको
दोषको मा ाअनुसार सजाय समानपु ाितकभ दा
बढी हन नहने" र (ख) मा "सजायको उ े य ा त
गन आव यक हनेभ दा चक सजाय हन नहने" भनी
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उ लेख गरेको देिखने ।
ततु मु ामा बरामिदत लागु औषधको
प रमाण १७ ाम ३७ िमिल ाम भएकोमा िववाद
देिखँदैन । उ प रमाणको लागु औषध कारोबारमा
संल न ितवादीह चार जना रहेका छन् । उ
प रमाणलाई चार भाग लगाउँदा एक जनाको
भागमा क रब ४ ाम ३४ िमिल ाम पन आउने
देिख छ । उ कानूनी यव थाको िवधाियक मनसाय
र अदालतले गरेको या याअनस
ु ार सजाय िनधारण
गनका लािग िवधाियकाले अदालतलाई दान गरेको
तजिबजी अिधकारको योग गदा कसरु को ग भीरता
र कसरु दारको दोषको मा ालाई सू म पमा िव लेषण
गरी सोही अनपु ातसँग िमलान हने गरी अदालतले
सजाय िनधारण गन निम ने अव था देिखँदैन । उ
कानूनी यव था र ने.का.प. २०६५, अङ् क ७,
िन.नं. ७९९६ को मु ामा यस अदालतको या याको
मनसाय भनेको आव यकभ दा चक सजाय गन नहने
र कसरु दारले गरेको कसरु को ग भीरता तथा कसरु को
मा ाअनस
ु ार समानपु ाितक पमा सजाय िनधारण गन
भ ने नै हो । एकै साथ कारोबार गरेका यी ितवादीह ले
गरेको कसरु थािपत भए पिन एक जनाको भागमा पन
आउने ४ ाम ३४ िमिल ाम प रमाणको लागु औषधको
कारोबारमा िनज ितवादीह लाई तजिबजी अिधकार
योग गरी जनही ७ (सात) वष कै द र .१५०००।–
(प हजार पैयाँ) ज रवाना हने ठहर भएको सु
सख
ु त िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
उ च अदालत सख
ु तको फै सला उि लिखत कानूनी
यव था र यस अदालतबाट भएको या याको
रोहमा कसरु को ग भीरता र कसरु दारले गरेको दोषको
मा ाअनस
ु ार समानपु ाितक पमा िमलेको देिखने ।
अतः उि लिखत िववेिचत आधार,
कारणह बाट सु सख
ु त िज ला अदालतबाट लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(१) बमोिजम िनज ितवादीह रोशन थापा,

आकाशकुमार सनु ार, सरु ज परु ी र िमनबहादरु थापा
मगरलाई जनही ७(सात) वष कै द र .१५०००।(प हजार पैयाँ) ज रवाना हने ठह याई िमित
२०७३।०८।२० मा भएको फै सलालाई सदर गरेको
उ च अदालत सख
ु तको िमित २०७४/३/२६ को
फै सला के ही उ टी भई िनज ितवादीह लाई जनही
पाँच वष कै द र पाँच हजार पैयाँ ज रवाना हने तथा
वारदातमा योग भएको मोटरसाइकल थान दईु समेत
ऐ.ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत हने गरी ठहर भएको
फै सला सो हदस म सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कुल साद दाहाल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७७ साल असोज ५ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-०२६६, करकाप,
बालकृ ण कु ले िव. रामशरण िधतालसमेत
वादीले पिहले नै लेखी याएको २/३ वटा
कागजमा ितवादीह ले करकापपूवक सहीछाप
गराएको भनी िजिकर िलएको भए पिन उ २/३ वटा
कागज के क तो िथयो, के क तो िलखत करकापबाट
गराएको हो भ ने उ लेख गन सके को पाइँदनै । वादीले
करकापपूण िलखत गराएको भने तापिन ितवादीबाट
आफूह ले वादीलाई करकापपूवक कुनै िलखत
नगराएको भ ने ितउ र रहेको देिख छ । ितवादीले
ितउ र प मा उ लेख गरेको .४८,००,०००।- को
िलखतमा वादी सा ीस म बसेको देिख छ । वा तवमा
कागज गन यी वादीको प नी ल मी कपालीको तफबाट
करकापमा कुनै दाबी रहेको देिखँदैन । ितवादीको
सा ीले बकप गदा िलखत करकापबाट होइन भनी
बकप गरेको पाइ छ । फौजदारी मु ामा दाबी मािणत
गन भार वादीमा रहने ह छ र शंकारिहत तबरबाट
दाबी मािणत गनु फौजदारी यायको मा य िस ा त
हो । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा वादी प ले
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शंकारिहत तवरबाट आ नो दाबी पिु गनपछ
ु भ ने
कानूनी यव था रहेको पाइ छ । यिद शंकारिहत
तबरले वादीले आ नो दाबी मािणत गन नसके
शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने ह छ । ततु
मु ामा करकापबाट गराइएको भिनएको उ िलखतह
कारकापबाटै गराइएको भ ने पिु हने व तिु न आधार
वादी प बाट पेस हन सके को नपाइने ।
वादीले आफू र आ नो प नीलाई जबरज ती
गरी करकापसँग २/३ वटा कागजमा सही गराएको
भ ने उ लेख गरेको र यसम येको एउटा कागजको
हकमा लेनदेन मु ा परी वादी दाबी पु ने ठहरी फै सला
भएको र उ फै सला काया वयनको िसलिसलामा
वादी ितवादीिबच रकम िलनिु दनु गरी घरसारमा
िमलाप समेत गरेको यसै लगाउको आजै फै सला
भएको ०७३-CI-०४३२ को लेनदेन मु ाको
िमिसलबाट देिखन आएको छ । जनु िलखतलाई
करकापबाट भएको भ ने दाबी िलइएको हो सो िलखत
स ब धमा भएको फै सला काया वयनको िसलिसलामा
सहमितबाट रकम लेनदन भई कारोबार नै फरफारक
भइसके को अव थामा उ िलखत अब करकापबाट
भएको भ ने िजिकर पु न स ने देिखँदैन । ततु
मु ामा पनु रावेदक ितवादीका तफबाट उपि थत
िव ान् कानून यवसायीले बाँक २ वटा कागजमा पिन
कपटपूण कागज गरी लेनदेनको िलखत बनाई थप
िबगोमा दाबी गन अव था िव मान छ, रकम लेनदेन
नै छै न भ नेबारे स पि को ोत खल
ु ाउन लगाउनपु छ
भ ने िजिकर िलएको हकमा ती अ य िलखतबारे हाल
कुनै िववाद उठेको वा य तो कुनै कारोबार भएको भनी
ितवादीले आ नो ितउ र वा सनु वु ाइको अव थामा
समेत उ लेख गरेको नदेिखँदा पिछ ततु मु ाको प
हेरी कुनै मु ा दता भएको रहेछ भने सोही मु ामा िवचार
ग रने नै हँदा यसतफ हाल के ही बोिलरहनु नपन ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणबाट
वादी दाबी पु न नस ने ठह याई लिलतपरु िज ला

अदालतबाट िमित २०७१।१।२२ गते भएको फै सला
सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७१।११।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः सीता अिधकारी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु १ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनल कुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CI-०४३२, लेनदेन,
ल मी कपाली िव. सूय िवलास देवकोटा
ियनै वादी ितवादी भई दायर भएको करकाप
मु ा फै सला हँदा वादी दाबी पु न नस ने ठहरी
फै सला भएकोले यी प ह िबच भएको तमसक
ु को
लेनदेन करकापबाट भएको अव था नदेिखँदा कपाली
तमसक
ु मा उि लिखत रकम .४८,००,०००।(अठचािलस लाख) र कानूनतः याज वादीले
ितवादीबाट भराई िलन पाउने भनी सु लिलतपरु
िज ला अदालतबाट भएको फै सलाउपर पनु रावेदक
ितवादीको त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनमा
पनु रावेदन परेकोमा उ अदालतबाट सु लिलतपरु
िज ला अदालतको फै सलालाई नै सदर गरेको
देिखने ।
प ह िबच भएको िमित २०६४।०७।२९
को स कल िलखतमा उि लिखत साँवा
.४८,००,०००।- र कानूनतः याज वादीले
ितवादीबाट भराई पाउने ठह याई भएको लिलतपरु
िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको त कालीन
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलाउपर पनु रावेदक
ितवादीको तफबाट यस अदालतमा मु ा दोह याई
हे रपाउँको िनवेदन परी िमित २०७३।४।३१ मा
अनमु ित भएको देिखने ।
सु लिलतपरु िज ला अदालतको िमित
२०७१।०१।२२ र पनु रावेदन अदालत पाटनको

58

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, असोज - १
िमित २०७१।११।०४ गतेको फै सलाबमोिजमको
िबगो भराइपाउँ भनी वादीले फै सला काया वयनको
लािग सु लिलतपरु िज ला अदालतमा िमित
२०७३।०३।३० मा िनवेदन िदएको देिख छ । उ
िनवेदनउपर कारबाही हँदा ितवादीबाट वादीले भराई
िलन पाउने ठहरेको िबगोम ये .४०,००,०००।– मा
ितवादीले िदन स ने भनी भनेको र ितवादीको उ
भनाइअनस
ु ारको रकम बझ
ु ी िलन वादी म जरु भएको
देिख छ । साथै वादीले उ मु ामा भएको स पूण वादी
दाबी छाडी ितवादीबाट .४०,००,०००।– मा
बिु झिलएँ, अब उ ा त उ मु ाबाट कुनै रकम दाबी
नगन हँदा उ मु ा उ रकमको ला ने दश द द तरु
िलई उ मु ामा ितवादीको रो का रहेको ज गाको
रो कासमेत फुकुवा गरी ततु मु ा तामेलीमा
रािखपाउँ भनी वादीको िनवेदन परेको देिख छ ।
लिलतपरु िज ला अदालतबाट िमित २०७३।०३।३१
मा उपयु िवषयमा वादी सूय िवलास देवकोटा र
ितवादी ल मी कपाली भएको िबगो मु ामा वादीले
ितवादीबाट पाउनपु न रकम घरसारमै बिु झिलएको
हँदा ततु प ले ने काम भएको छ, ततु मु ामा
लिलतपरु िज ला अदालतको च.नं. ३१३२ िमित
२०७०।९।५ र च.नं. ११५४८ िमित २०७३।०१।२९
को प ले रो का रहेको ज गा अ य मु ा वा कारणबाट
रो का रा नु नपन भए फुकुवा ग रिदनु भनी आदेश
भएको पाइ छ । य तै लिलतपरु िज ला अदालतबाट
िमित २०७३।०३।३१ मा भएको तामेली आदेश
पचामा वादीले ितवादीबाट पाउनपु न रकमम ये
.४०,००,०००।- वादीले ितवादीबाट घरसारमै
बिु झिलएको र अब उ ा त यस मु ाबाट कुनै िकिसमको
दाबी गन छै न भनी वादीले िनवेदन िदई सनाखतसमेत
गरी ला ने अढाई द तरु .१,००,०००।- दािखला
गरी रो का रहेको ज गासमेत फुकुवा ग रसके को
िमिसलबाट देिखँदा ततु मु ा तामेलीमा राखी
िदएको छ, दायरीको लगत क ा गरी िमिसल अिभलेख

शाखामा बझ
ु ाइिदनु भनी लिलतपरु िज ला अदालतको
तहिसलदारबाट तामेली आदेश भएको देिखने ।
यथ वादीको यस अदालतमा परेको सबतु
माणसिहत उपि थत भएकोबारे भ ने िनवेदनमा
ततु मु ा िज ला अदालत लिलतपरु बाट फै सला भई
सोउपर पनु रावेदन गरी त कालीन पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट फै सला भई त प ात् फै सला काया वयनका
लािग लिलतपरु िज ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा
मैले फै सलाबमोिजमको पाउनपु न रकम िवप ी ल मी
कपालीले घरसारमा नै बझ
ु ाउन याउनु भएकोमा मैले
घरसारमा नै बझ
ु ी अदालतमा गई वादी दाबी छोडी
मु ा िफता िलई िमलाप भइसके को अव था रहेको
बेहोरा खल
ु ेबाट ितवादीले आफूले के ही रकम िदएको
र वादीले सो रकम बिु झिलई आ नो बाँक दाबी
छाडेको अव थामा ततु मु ाको औिच य नै समा
भइसके को देिख छ । ततु मु ामा िमलाप भई
औिच य नै समा भई लगत नै क ा भएको जानकारी
गराउँदै सो कुराको माण यसै िनवेदनसाथ पेस
गरेको छु भनी वादीले िनवेदन िदएको िमिसल संल न
माणबाट देिखएको स ब धमा ितवादीले अ यथा
भ न सके को छै न । यसरी यी वादी ितवादीका िबच
सु अदालतह को फै सलाबमोिजम पाउने रकममा
प ह िबच सहमित भई पाउने रकममा प ह िबच
सहमित भई .४०,००,०००।- रकम िलनिु दनु गरी
घरसारमा िमलाप भइसके को र सु अदालतमा
मु ा तामेलीमा रािखसके को अव था हँदा ततु मु ा
िन योिजत भइसके को देिखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणह बाट
प ह िबच भएको िमित २०६४।०७।२९ को स कल
िलखतमा उि लिखत सावाँ .४८,००,०००।– र
कानूनतः याज वादीले ितवादीबाट भराई पाउने
ठह याई भएको लिलतपरु िज ला अदालतको िमित
२०७१।०१।२२ को फै सला सदर गरेको त कालीन
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।११।०४
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को फै सला प ह को सहमितबमोिजम काया वयन
नै भइसके को अव थामा ितवादीको िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु १ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या.
ी सु मालता माथेमा, ०७६-WH-०४०७,
ब दी य ीकरण, मणीकुमार राई िव. िज ला हरी
कायालय, उदयपुरसमेत
कुनै पिन यि लाई जेसक
ु ै कारण भए पिन
आगजनी गन, कसैको पिन िजउ यानमा ितकूल
भाव पान, सवसाधारण ाकृ ितक यि वा कानूनी
यि को स पि नो सान गन अिधकार हँदनै ।
जनु सक
ु ै राजनीितक आ था भए पिन अपराध गनले
कसरु को मा ाअनस
ु ार सजायको भागी हनै पन ।
यी िनवेदक पिहलोपटक िमित २०७५।१।४
मा िज ला हरी कायालय सोलख
ु ु बबु ाट आगजनी
मु ामा प ाउ गरी ६ मिहना कै द सजाय भएको
देिख छ । उ सजायउपर यी ब दीले पनु रावेदन
गरेको िमिसल संल न कागजातह बाट नदेिखएकोले
िनजले सो अपराध गरेकोमा भएको सजायमा िच
बझ
ु ाई बसेको देिख छ । उ घटनाबापत यी ब दीलाई
भएको उ कै द भु ान गरेपिछ थुनामु हनपु न हो,
तर पनु ः िज ला शासन कायालय, सोलख
ु ु बमु ा
अभ यवहार कसरु मा मु ा चलाएकोले उ
मु ामा थनु छे कको ममा माग भएको धरौटी रकम
बझ
थनु ामु नगरी
ु ाइसके पिछ पिन थुनामु गनपनमा
ु
अभ यवहारकै अक मु ा िज ला शासन कायालय,
उदयपरु मा चलाइएको पाइयो । यसरी यी ब दीले गरेको
कसरु बापत कानूनबमोिजम कै द अविध पूरा गरी सके र
तथा माग गरेको धरौटीसमेत बझ
ु ाएर थनु ामु भए पिन
पनु ः िविभ न अक थानबाट प ाउ गरी िज ला हरी

कायालय, उदयपरु मा थनु ामा रािखएको िमिसल संल न
कागजातह बाट देिखन आयो । यसबाट यी ब दी
मणीकुमार राईलाई वृ भावना राखी पटकपटक
िविभ न मु ामा प ाउ गरी गैरकानूनी तवरबाट
थनु ामा रािखएको देिखन आएकोले र िनजलाई
लगाइएको आरोपह का स ब धमा तत् तत् िमिसल
संल न माणका आधारमा कारबाही हन स ने नै हँदा
हाललाई िनज मणीकुमार राईलाई थनु ामु गनु भनी
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७
बमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
अतः व तिु न आधार र कारणिवना
िनवेदकलाई प ाउ गन र अनस
ु धानको ममा
भनी थुनामा रा ने काय मल
ु क
ु फौ दारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा ९ िवपरीत तथा िनि त
राजनीितक आ था भएको कारणले मा वृ
भावनाबाट कानूनको उिचत कायिविधको पालना नगरी
पटकपटक याद थप गरी िहरासतमा रािखरहेको काय
याियक ि कोणबाट समेत औिच यपूण नदेिखएकोले
रट िनवेदक मणीकुमार राईको िनवेदन मागबमोिजम
िनजलाई सव च अदालत िनयमावली, २०७४
िनयम ३७(क) बमोिजम उदयपरु िज ला अदालतका
े तेदारको रोहबरमा थनु ामु गनु भनी यथ ह को
नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: िदपे नाथ योगी
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७७ साल असार ३१ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१०
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
काशकुमार ढु ंगाना, ०७५-CR-०६३८, वैदेिशक
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. दयाराम पुडासैनी
ितवादी दयाराम पडु ासैनीले म
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जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा मकाउ मल
ु क
ु
पठाइिद छु भनी .४,००,०००। र राहदानी बझ
ु ी
िलई रोजगारमा पठाउने कुनै काम नगरेको हँदा
आव यक कारबाही गरी िबगो र हजाना िदलाई
भराइपाउँ भ नेसमेत बेहोराको अमृत रंिजतकारको
जाहेरी दरखा तका आधारमा मु ाको उठान भई
अनस
ु धान भएको ततु मु ामा जाहेरवालालाई
िवदेश पठाइिद छु भनी रकम िलएको नभई लेनदेन
कारोबारमा िलएको र समयमा नै रकम बझ
ु ाउन नसके को
हँदा वैदेिशक रोजगारको कागज ग रिदएकोमा िलएको
रकम सबै िफता ग रसके को छु भनी अनस
ु धानका
ममा र मैले बस त भषु ालबाट .४,००,०००।–
बकको याज ितनको लािग मेरो बा.५ च १३३९ नं. को
गाडी ब धक राखेर रकम िलएको हो । सोही समयमा
मलाई झु याई वैदिे शक रोजगारको िलखत कागज
अमतृ रंिजतकारको नाममा गराएको रहेछ । मैले अमतृ
रंिजतकार भ ने यि लाई िचनेको पिन छै न । अ दाजी
२ वषअगािड उ रकम मैले बस त भषु ालबाट िलएको
हो । रकम िलएको २ मिहनापिछ मैले िनजको रकम
िफता ग रसके को छु भनी कसरु मा इ कार रही वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणमा ितवादीले बयान गरेको ।
जाहेरवाला अमतृ रंिजतकारले वैदिे शक
रोजगार यायािधकरण काठमाड मा आई बकप गदा
मैले बस त भषु ालसँग िलनपु न चार लाख पैयाँको
लेनदेन कारोबारलाई बस त भषु ालले यी ितवादी
दयाराम पडु ासैनीको नाममा कागज ग रिदएको हो । रकम
िछटो उठाउन र नफसोस भनेर वैदेिशक रोजगारको
कागज बनाएको थाहा भयो । यी ितवादी दयारामले
मलाई वैदिे शक रोजगारमा पठाउन भनी भनेका
होइनन् । बस त भषु ालसँगको लेनदेन कारोबार
सिकएकाले यी
ितवादीउपरको अिभयोग
दाबीबमोिजमको रकम मैले िलनपु न छै न भनी आ नो
जाहेरी बेहोराको ितकूल हने गरी बेहोरा लेखाएको
पाइ छ भने ितवादीका सा ी िदिलप े ले ितवादी

दयारामले वैदेिशक रोजगारस ब धी कुनै कसरु
नगरेकाले िनजले सफाइ पाउनपु छ भनी ितवादीको
इ कारी बयानलाई समथन गरी बकप गरेको पाइ छ ।
फे र िमिसल संल न िमित २०७३।११।१० मा सनाखत
िनवेदन िदई जाहेरवालाले आ नो िबगो र हजाना रकम
िफता पाइसके को देिखएकाले िबगोको हकमा वादीले
अिभयोग माग दाबीसमेत िलएको नदेिखने ।
ितवादीको इ कारी बयानलाई ितवादीका
सा ी एवम् वयं जाहेरवालाले गरेको बकप समेतबाट
पिु गरेको र जाहेरी बेहोराको ितकूल हने गरी
जाहेरवालाले बकप गरेको अव थामा जाहेरवालाले
िलखतबमोिजम ितवादीले रकम िलएको हो भनेको
िलखतलाई मा माणमा िलई ितवादीलाई आरोिपत
कसरु मा सजाय गन यायोिचत नहने ।
वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०७४।९।३० मा ितवादी दयाराम पडु ासैनीलाई
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहन ।
इजलास अिधकृतः के दार साद गौतम
क यटु र: सु भा अयाल
इित संवत् २०७७ साल जे १६ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७५-CR-१०११, वैदेिशक
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. जहानिसंह
काक समेत
पनु रावेदन प मा यथ बनाइएका ितवादी
जहान िसंह काक लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय भएको र जाहेरवालाको िबगो हजाना िनजबाट
भ रपाउने ठहरेकाले िनजको हकमा कुनै िजिकर
िलइएको छै न भनी पनु रावेदन प मा उ लेख भएको
र िनज ितवादी जहान िसंह काक लाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय भई जाहेरवालाको िबगो
हजाना िनजबाट भ रपाउने ठहरेउपर िनज ितवादी
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जहान िसंह काक को तफबाट पनु रावेदन परेको
नदेिखँदा िनजलाई भएको सजायका स ब धमा
िववेचना ग ररहन नपन ।
ितवादी जहान िसंह काक ले म जाहेरवाला
तल
ु कुमारी सापकोटालाई वैदेिशक रोजगारको लािग
यानडा मल
ु क
ु पठाइिद छु भनी .१८,००,०००।–
रकम बिु झिलई स झौताबमोिजमको रोजगारमा पठाउने
कुनै काम नगरेको हँदा िनज ितवादीलाई प ाउ गरी
िलए खाएको िबगो रकम र सो रकमको ५०% ले हन
आउने हजाना रकमसमेत िदलाई भराइपाउँ भ नेसमेत
बेहोराको तल
ु कुमारी सापकोटाले िदएको जाहेरी
दरखा तका आधारमा मु ाको उठान भई अनस
ु धान
भएको
ततु मु ामा जाहेरवालीको जाहेरीमा
ितवादी ा जोशीलाई अपराध गन यि को सूचीमा
राखेको पाइँदनै भने जाहेरी बेहोरामा ा जोशीले
ितवादी जहान िसंह काक लाई भेट गराइिदएका र
िनज जहान िसंह काक ले िवदेश पठाउने भनी रकम
बझ
ु ी कागज ग रिदएको भ ने बेहोरा उ लेख भएकोमा
अनस
ु धानका ममा जाहेरवालाले कागज गदा
ितवादी ा जोशी र जहान िसंह काक िमलेमतोमा
संयु पमा रकम िलई जहान िसंह काक ले कागज
ग रिदएको हो भनी बेहोरा लेखाई िदएको पाइ छ ।
जाहेरवालाले यायािधकरणमा आई बकप गदा पिन
सोही बेहोरा समिथत बेहोरा लेखाएको ।
ितवादी जहान िसंह काक ले अनस
ु धानका
ममा बयान गदा जाहेरवालीसँग ितवादी ा जोशीले
रकम िलएको हो भनी ा जोशीलाई पोल गरी बेहोरा
लेखाएकोमा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम
बयान गदा िनजलाई पोल गन सके को पाइँदनै । वैदेिशक
रोजगार यायािधकरणमा िनवेदनसाथ हािजर हने
ितवादी ा जोशीले बयान गदा कसरु मा पूण पमा
इ कार रही बयान गरेको पाइ छ भने िनज ितवादीको
इ कारी बयानलाई समथन हने गरी िनजका सा ी

शोभा गु ङले वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम
उपि थत भई बकप गदा ितवादी ा जोशीले
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन भनी कोही कसैसगँ रकम
िलएको र कोही कसैलाई बािहरी मल
ु क
ु पठाएकोसमेत
थाहा छै न, िनजले कोही कसैबाट रकम िलए खाएको
नहँदा ितवादी ा जोशीले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउनपु न हो भ नेसमेत बेहोरा लेखाएको ।
जाहरेवालीले जाहेरीसाथ पेस गरेको स कल
िलखत हेदा तल
ु कुमारी सापकोटालाई वैदेिशक
रोजगारका लािग यानडा पठाइिद छु भनी जहान
िसंह काक ले नगद .१८,००,०००।- (अठार लाख
पैयाँ) बिु झिलएको िठक साँचो हो भ नेसमेत बेहोरा
उ लेख भई जहान िसंह काक ले सहीछाप गरेको ।
यसरी ितवादी ा जोशीउपर िकटानी
जाहेरी नपरेको, रकम िलनु िदनु गरेको कागजमा यी
ितवादीले रकम िलएको भ ने बेहोरा नदेिखएको र
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणमा गरेको ितवादी
ा जोशीको इ कारी बयानलाई िनजका सा ीले
बकप समेतबाट पिु गरेको अव थामा जाहेरवालाले
पिछ कागज गदा र ितवादी जहान िसंह काक ले
अनस
ु धानको ममा गरेको बयानमा पोल गरेको
आधारमा मा यी ितवादी ा जोशीलाई समेत
आरोिपत कसरु का कसरु दार कायम गन िम ने अव था
नहँदा यी ितवादीले अिभयोग दाबीवाट सफाइ
पाउने गरी वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट भएको
फै सलालाई अ यथा मा न िम ने अव था नभएको ।
वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट ितवादी
ा जोशीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी
िमित २०७४।१०।१५ मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ठहन ।
इजलास अिधकृतः के दार साद गौतम
क यटु र: सु भा अयाल
इित संवत् २०७७ साल ये १६ गते रोज ४ शभु म् ।
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३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६८-WO-०८२७, उ ेषण,
अिधव ा स तोष ब नेत िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदकले पि चम सेती जलिव तु ् आयोजना
िनमाणका लािग िवना ित पधा उ क पनीलाई िदएको
स झौताबाट ७४० मेगावाट िव तु ् चीनको सरकारी
क पनीको क जामा पगु ेको छ । उ स झौता ाकृितक
ोतको बाँडफाँटसँग स बि धत भएकाले संसदबाट
्
अनमु ोदनसमेत गराउनपु नमा सो ि या पूरा नगरी
भएको गैरसंवैधािनक कायबाट आम नाग रकको हकमा
ितकूल असर पन जाने हँदा सावजिनक सरोकारको
आधार िलई ततु िनवेदन दायर गरेको देिख छ ।
पि चम सेती जलिव तु ् आयोजना िनमाणका लािग
भएको सो स झौताबाट आम सवसाधारण जनतामा
ितकूल असर पछ वा पदन भ ने त यको आधारमा
नै िनवेदकलाई ततु िवषयमा िनवेदन िदने हकदैया
छ वा छै न भ ने नको िन कषमा पु नपु न ह छ ।
पि चम सेती नदीमा जलाशययु बाँध िनमाण गरी सो
नदीबाट ७४० मेगावाट िव तु ् उ पादन हन स ने हँदा
सो आयोजनालाई नेपाल सरकारले राि य गौरवको
आयोजना भनी सो सूचीमा राखेको त यमा िववाद
देिखँदैन । नेपाल जल ोतमा िव वकै धनी देशको अ
सूचीमा रहे तापिन लगानी अभावलगायतका िविभ न
कारणले राि य गौरवका ठूला िव तु ् आयोजनाह
िनमाण हन नस दा मल
ु क
ु को आिथक िवकासमा
अवरोध हनक
ु ा साथै नाग रकह िव तु ् उपभोग
गन पाउने अिधकारबाट वि चत हनपु रेको िततो
यथाथता हामी सामु िव मान रहेको छ । नेपालको
भिव य जलिव तु ्को िवकाससँग गाँिसएको वा तिवक
यथाथतालाई सबैले महसस
ु गरी सो े मा पया त
मा ामा लगानी गरी िव तु ् उ पादनमा विृ याउन
सके को ख डमा मा संिवधानले प रक पना गरेको

देशको िवकास र संविृ को आकां ा पूरा गन सिकने
त यलाई कसैले पिन नकान स दैन । जल ोतको
े मा पया त लगानी हन नस दा अपार जल ोत
यि कै खेर गइरहेको अव था छ । हालस म कुलेखानी
जलिव तु ् आयोजना मा जलाशययु आयोजना
भएकाले पि चम सेती नदीमा जलाशययु आयोजना
िनमाण गन सके मा सु खा मौसममा हने बढ् दो
िबजल
ु ीको माग यव थापन गरी आिथक गितिविध
स चालन गनमा समेत सहयोग पु ने देिख छ । ततु
आयोजना स चालन भएमा बैतडी, बझाङ, डडे धरु ा
र डोटी िज लाका क रब २५०० घरधरु ीका जनता
िव थािपत हन स ने भनी यस आयोजना स ब धमा
ग रएका िविभ न अ ययनबाट िन कष िनकािलएको र
उ आयोजना िनमाण भएको ख डमा यस े का
ठुलो जनसमदु ाय भािवत हने देिखन आउने ।
िनवेदकले ततु िनवेदनमा उजा म ालय
र चाइना ी गोजज इ टरनेसनल कप रेसनिबच
पि चम सेती जलिव तु ् आयोजना िनमाणका लािग
भएको समझदारीप ले सो आयोजनाबाट उ पादन
हने िव तु ् चीनको सरकारी क पनीको क जामा गई
आम नेपालीको िहतमा य असर पन हँदा ततु
िववादलाई सावजिनक सरोकारको पमा िलई
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२
र १०७(२) अनस
ु ार उपचारको लािग अदालत वेश
गरेको देिख छ । िनवेदक कानून यवसायी रहेको
र य ता िवषयमा िनजले यस अदालतमा अ पिन
सावजिनक सरोकारका िवषय उठाउँदै आएको पाइएको
तथा ७४० मेगावाट िबजल
ु ी उ पादन गन पि चम सेती
आयोजनालाई िबना ित पधा कुनै एउटा क पनीलाई
िदँदा िव मान कानूनी ि या पूरा नग रएको भ ने
िवषय आम नेपालीको सरोकार र साथक स ब ध रहने
िवषय देिखएको हँदा िनवेदकलाई ऊजा म ालय र
चाइना ी गोजज इ टरनेसनल कप रेसनिबच भएको
स झौताको िवषयलाई सावजिनक सरोकारको िववाद
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िलई अदालत वेश गन हकदैया भएको त य पिु ट हन
आएकाले यस िवषयमा धेरै िव ेषण ग ररहनु नपन ।
िवप ीह ले पेस गरेको िलिखत जवाफमा
ऊजा म ालय र चाइना ी गोजज इ टरनेसनल
कप रेसनिबच पि चम सेती जलिव तु ् आयोजना
िनमाणका लािग स झौता भएको त यलाई वीकारै
गरेको देिख छ । सो क पनी चीनको सरकारी क पनी
भए तापिन यापा रक योजनको लािग काम गन
कृितको ठेकेदार क पनी भएको त यमा पिन िववाद
देिखएन । पि चम सेती आयोजना आफै ँमा ठूलो
आयोजना भएको कारण उ आयोजना िनमाण
गनको लािग आव यक पन स पूण रकम नेपाल
सरकार आफै ँ ले जटु ाउन नसके काले सो आयोजनाका
लािग उ क पनीसँग ारि भक स झौता भएको
देिखयो । उ क पनीले नेपालको पि चम सेती नदीमा
जलिव तु ् आयोजना स चालन गरी ७४० मेगावाट
िव तु ् उ पादन गरी िनि त समयपिछ सो िव तु ्
प रयोजना नेपाल सरकारलाई नै ह ता तरण गनपन
ु
अव थाको देिख छ । यस स झौतामा ाकृितक
ोतको बाँडफाँटभ दा पिन यापा रक योजनका
िहसाबले सो क पनीले लगानी गरी िव तु ् उ पादन
भएपिछ आ नो लगानी उठाई नाफा आजन गरी
वा यसको बाँडफाँट गरी िनि त समयपिछ सो
आयोजना नेपाल सरकारकै नाममा ह ता तरण
हने स दभअ तगत वैदिे शक लगानीसँग स बि धत
देिखयो । यसैगरी लगानी बोडको िलिखत जवाफमा
ऊजा म ालय र चाइना ी गोजज इ टरनेसनल
कप रेसनिबच २९ फे वु री २०१२ मा पि चम सेती
जलिव तु ् प रयोजना िनमाण गन भएको समझदारीप
हालस म खारेज नै भएको अव था नभए तापिन उ
क पनीले हाल सो प रयोजना िनमाण गन अिन छा
देखाएकाले सो प रयोजनाको िवकास एवं िनमाणको
काय त काल अगािड बढाउन प रयोजनाको िवकास
ढाँचा (Development Modality) तय गरी लगानी

बोडको बैठकमा पेस गन लगानी बोडबाट सिमित
गठन गन िनणय भई सिमितले ािविधक िवषयह को
अ ययन ग ररहेको भनी उ लेख भएको पाइ छ ।
उ चाइना ी गोजज इ टरनेसनल कप रेसनले
सो प रयोजना िनमाण गन असमथता देखाएको,
उ प रयोजनाको िवकास ढाँचा (Development
Modality) तय गन उ च तरीय सिमित गठन भएको
र सोप चात् थप ि या अगािड बढाउने भ ने उ लेख
भएको देिखँदा मूलतः िनवेदकले चनु ौती िदएको
भिनएको िमित २९ फे वु री २०१२ को स झौता
वतः िनि य भएको मा नपु न अव था देिखन
आयो । जहाँस म िनवेदक वयंले िमित २०७६।९।१७
मा चाइना ी गोजज इ टरनेसनल कप रेसनलाई
िवप ी ख डबाट हटाइपाउँ भनी िनवेदन िदई िमिसल
संल न देिखएबाट रट िनवेदनको सा दिभकता
र औिच य समा त भई िनवेदन नै योजनहीन
भइसके को ।
पि चम सेती नदीमा िव तु ् उ पादनका लािग
उजा म ालय र चाइना ी गोजज इ टरनेसनल
कप रेसनिबच भएको स झौता उ लेख गरेबमोिजम
िनि य र योजनहीन भइसके को अव थामा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१२६ आकिषत हने नहने स ब धमा के ही बोिलरहनु
परेन । िनवेदन दाबीको औिच य समा त भई
िन योजन भएको रटमा मागबमोिजम आदेश जारी
गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िनवेदनमा िनवेदकले उठाएको एउटा िवषय
मह वपूण देिख छ । ऊजा म ालय र चाइना ी गोजज
इ टरनेसनल कप रेसनिबच पि चम सेती जलिव तु ्
प रयोजना िनमाण गन िमित २९ फे वु री २०१२
(२०६८।११।१७) मा स झौता भएको देिख छ
भने सो िमितभ दा अगावै लगानी बोड ऐन, २०६८
िमित २०६८।५।२३ बाट काया वयनमा आएको
देिख छ । उ ऐनको दफा ९(झ) मा ५०० मेगावाट
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वा सोभ दा बढी मताको जलिव तु ् प रयोजनामा
हने लगानी, लगानी बोडअ तगत काया वयन हने भनी
उ लेख भएको पाइ छ भने ित पधा व न तथा
बजार संर ण ऐन, २०६३ को दफा ३ मा ित पधा
िव को स झौता गन नहने यव था गरेको
पाइ छ । वाता ारा कुनै िविश अव थामा िनि चत
ि या पूरा गरी प रयोजनामा लगानी गन अनमु ित िदने
यव था लगानी बोड ऐन, २०६८ को दफा १६ मा
उ लेख भएको पाइ छ । यसै स ब धमा यव थािपका
संसदको
् ाकृितक ोत तथा साधन सिमितबाट पिन
नेपाल सरकारलाई िमित २०६८।१२।१९ मा यस
स ब धमा उपसिमितले िदएको ितवेदनप चात् उ
समझदारीप लाइ लगानी बोडको े ािधकारिभ
याइ थप वातालगायतका ि या लगानी बोडले
अगािड बढाउने, आयोजनालाइ बहउ े यीय बनाउन
यास गन, नेपाल र नेपालीको िहत अिभविृ हने
गरी समझदारीप लाइ प रमाजन गन, आगामी
िदनमा १० मेगावाटभ दा मािथका सबै जलिव तु ्
आयोजना छनौट गदा अिनवाय पमा ित पधाको
मा यमलाइ अवल बन गन गरी कानूनी यव था गन र
अि तयारी िबना, आव यक कानूनी ि या नपु याइ
िवदेशी लगानी आव यक पन ठाउँमा अथ म ालयको
वीकृ ित पिन निलइ समझदारीप मा ह ता र गन
विृ लाइ अ य गरी यसमा संल न दोषी देिखएका
अिधकारीह लाइ कानूनी कारबाहीको दायरामा
याउन िनदशन िदएको पाइ छ । तसथ, कुनै पिन
िव तु ् प रयोजना कुनै क पनी तथा कानूनले तोके को
िनकायलाई िदँदा िव तु ् ऐन, २०४९ को दफा १२ र
३५, लगानी बोड ऐन, २०६८ को दफा ९(झ) र १०,
सावजिनक िनजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
को दफा ४ का साथै सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ र
ित पधा ब न तथा बजार संर ण ऐन, २०६३ ले
तोके को कायिविध, ि या र मापद डको पिन पालना

गरी खु ला ित पधाबाट िव तु ् आयोजना स चालन
गन अनमु ित दान गनु भनी नेपाल सरकार ऊजा
म ालय तथा लगानी बोडका नाममा यो िनदशना मक
आदेश जारी ग रएको ।
इजलास अिधकृ तः मनु ा अिधकारी ढकाल
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल पौष ११ गते रोज ६ शभु म् ।
४
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ी ह र साद फुयाल, ०७४-CR-००५२, कत य
यान, बहादरु गु ङ र नेपाल सरकार
ितवादीको मतृ कको यान िलने इिवलाग
वा मनसाय नभए पिन ितवादीकै भनाइमा मतृ कको
शरीरमा पटकपटक दाउराले हार गदा मािनस नमला
भनी भ न िम ने देिखँदनै । ितवादीले गरेको कामबाट
कुनै दु प रणाम आउन स ने अव था तथा स भावना
देिखएको, य तो दु प रणामको पूव ानसमेत भएको,
िनजले मतृ कलाई हार गदा पया त सावधानी
अपनाइएको पिन नदेिखएको, िनजले अ य काम गदा
मृतकलाई लागेको भ नेसमेत नदेिखएको अव था
हँदा ितवादीले िजिकर िलएबमोिजम मतृ कको मृ यु
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ नं.
बमोिजम भिवत यबाट भएको भनी मा न निम ने ।
ितवादीले अदालतमा बयान गदा ीमतीले
पिहला पिन बिु रामसँग यौन स ब ध राखेको र
यसपटक पिन यौन स ब ध राखेको थाहा पाएपिछ
मैले रसले निजकै रहेको दाउरा उठाई ीमतीको दवु ै
ित ा र हातको नाडीमा हानेको हँ । पिछ रड िनकाली
हा न खो दा गाउँका मािनस आई छुट्याएका हन् ।
उसैसगँ जा भनी धके दा थप चोटपटक लागी सोही
चोटपीडाको कारण िनजको मृ यु भएको हो भनी बेहोरा
लेखाएको पाइ छ । मृतक ीमतीलाई शरीरका िविभ न
भागमा हार गरेर पिन पनु : धके ली लडाएको थप चोट
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लागेको भ ने देखाएको अव थामा यी ितवादीको
कत यबाट नै िनजको ीमतीको मु यु भएको पिु हन
आउँछ । यसरी ियनै ितवादीको कत यबाट मतृ कको
मृ य भएको पिु भएको देिखँदा यी ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १
नं. अ तगतको कसरु मा सोही महलको १३(३) नं.
बमोिजम ज मकै द हने ठह याई भएको सु फै सला
तथा सोलाई सदर गरेको उ च अदालतको फै सलालाई
अ यथा मा न निम ने ।
वारदातमा ितवादीले मतृ कलाई मान
योजना, मनसाय र मानपनस
मको कारण नदेिखएको
ु
र िनज ितवादी घरमा नभएको समयमा आ नो ५०
वषक ीमती परपु षसँग ढोका ब द गरी अधन न
भई बसेको अव थामा देखी त काल उठेको रस
था न नसक ५९ वषका यी ितवादीले त काल
उपल ध भएको िचरपट दाउराले हार गदा ीमतीको
मृ यु भएको देिखएको हँदा तथा िनज ितवादीले
अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतमा समेत
वारदातको स ब धमा सािबती रहेको र िमिसल
संल न माणह हेदा य तो सािबतीलाई अ यथा
भ नपु न अव थासमेत नदेिखँदा य तो अव थामा
ितवादीलाई ठहरेबमोिजम सजाय गदा चक पन
देिखएको र ५ वष कै द गदा पिन ऐनको म सद पूरा
हने नै देिखँदा िनज ितवादीलाई १० वष कै द गन
सु बाट पेस भएको रायलाई उ च अदालतबाट सदर
भएको १० वष कै दको स ा ५ वष कै द गन मनािसब
देिखँदा त कालीन मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको
महलको १८८ नं. तथा हाल चिलत फौजदारी कसरु
(सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को
दफा १७क बमोिजम ितवादीलाई ५ वष कै द हने
ठहन ।
इजलास अिधकृ तः के दार साद गौतम
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७७ साल असार ११ गते रोज ५ शभु म् ।

इजलास नं.११
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६७-WO-०१५५, उ ेषण
/ परमादेश, अजनक
ु ु मार खड् का िव. राि य हरी
िश ण ित ान, महाराजग ज, काठमाड समेत
िनवेदकले आफूलाई सफाइको मौका निदई
सेवाबाट बखा त गरेको िजिकरका स ब धमा हेदा,
िनजलाई कायालयमा हािजर हन आउनेबारे िमित
२०६०।६।१३ मा गोरखाप मा सूचना कािशत
हँदासमेत कायालयमा गैरहािजर रही भिव यमा
सरकारी नोकरीबाट अयो य ठह रने गरी बरखा त
गरेकोमा सो िनणयउपरको पनु रावेदनमा गहृ म ीबाट
समेत सदर भएको देिख छ । यी िनवेदकले पालना
गनपन
ु पदीय दािय वसमेत बेवा ता गरी कायालयमा
गैरहािजर रही अनशु ासनको पालना नगरी हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(ङ) र (झ) नं.
िवपरीतको काय िनवेदकबाट भए गरेको नै देिखयो ।
िनवेदकले हरी नायब िनरी कको िज मेवार पदमा
रहेर कानूनको प रिधभ दा बािहर गई पदीय िज मेवारी
र मयादाको याल नगरी लामो अविधस म आफूखस
ु ी
कायालयमा हािजर नभई कानूनबमोिजमको हािजर हन
पठाएको यादमा हािजर हन नआई अनशु ासनिवपरीत
काय गरेकाले िनवेदकलाई हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ८९(२)(ग) बमोिजम िमित २०६०।६।२३
मा पचा खडा गरी ऐ. िनयम ८८ (ङ) (झ) को कसरु मा
ऐ. िनयम ८४(ज) बमोिजम भिव यमा सरकारी
नोकरीबाट अयो य ठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने
भनी हरी महािनरी कबाट िमित २०६०।६।२३ मा
भएको िनणयलाई नै सदर गन गरी गृह म ीबाट िमित
२०६७।२।१० मा भएको िनणय अ यथा नदेिखने ।
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रट िनवेदकले आ नो पदीय दािय वको
इमा दारीका साथ पालना नगरी िबदा निलई गैरहािजर
भई बसेको र गोरखाप मा सूचना काशन गदासमेत
हािजर नभएको अव थामा कानूनबमोिजम पचासमेत
खडा गरी अनशु ासनहीन काय गरेकोले भिव यमा
सरकारी नोकरीबाट अयो य ठह रने गरी नोकरीबाट
हटाउने भनी भएको िनणय पनु रावेदनको रोहमा
गृह म ीबाट िनणय भई अि तम भएप चात् मा
सनु वु ाइको समेत मौका निदई नोकरीबाट हटाइएको
भनी यस अदालतमा रट े ािधकारबाट उपचारको
माग गरेकोमा सनु वु ाइको मौका िदई कानूनबमोिजमको
उिचत ि या पूरा गरी नोकरीबाट हटाउने िनणय
गरेको देिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः नारायण सापकोटा
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७२-WO-०६७६, उ ेषण,
भगवान थापा े ी िव. सश
हरी बल, धान
कायालय, हलचोकसमेत
सश हरी िनयमावली, २०७२ को िनयम
१२० को ख ड (ख) मा “भागी प ा नलागेको वा
अ कुनै कारणले स पक थािपत गन अस भव
भएको सश
हरी कमचारीलाई िवभागीय
सजाय गनुपदा िवभागीय जाँचबुझ गराउनु नपन”
भ ने प कानूनी यव था रहेको पाइ छ । ततु
िनवेदनमा रट िनवेदकले अनपु ि थत रहनपु नाको
कुनै सूचना जानकारी कोही कसैलाई िदएको िमिसल
संल न कागजबाट समेत देिखएन । सश हरी ऐन,
२०५८ को दफा २१ को ख ड (ग) बमोिजमसमेत
य तो अव थामा सफाइको मौका िदइरहनु नपन
प कानूनी यव था भएको हँदा िनवेदन िजिकरसँग

सहमत हन नसिकने ।
सश हरी िनयमावली, २०७२ को िनयम
११३ को उपिनयम (१) को ख ड (ज) बमोिजम िबदा
वीकृत नगराई १५ िदनस म आ नो कायालयमा
अनपु ि थत रहेको अव थामा कुनै सश
हरी
कमचारीलाई भिव यमा सरकारी सेवाको लािग अयो य
नठह रने गरी सेवाबाट हटाउन सिकने भ ने कानूनी
यव था रहेको, रट िनवेदकले ज मा चार िदनको
या.िव. िबदा वीकृत गरी स पकिवहीन भएको,
िबना कुनै सूचना १५ िदनभ दा बढी समय सेवामा
गैरहािजर रहेको, कुनै पिन मा यमबाट िनजसँग
स पक हन नसके को िववरण सश हरी बल धान
कायालयबाट ा िमिसलबाट देिखएको कारणबाट
सश हरी िनयमावली, २०७२ को िनयम १२० को
ख ड (ख) तथा सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २१
को ख ड (ग) को कानूनी यव थाबमोिजम िनज रट
िनवेदकलाई भिव यमा सरकारी सेवाको लािग अयो य
नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको कायलाई
कानूनिवपरीत भएको काय भ न िम ने नदेिखने ।
ततु मु ामा वैकि पक उपचारको बाटो
रहेकोमा सो नगरी रट े ािधकार योग गरी आएको
देिख छ । साथै मािथ उि लिखत आधार र िववेचनाबाट
रट िनवेदक भगवान थापा े ीलाई सश
हरी
िनयमावली, २०७२ को प र छे द १३ को िनयम
११३ को उपिनयम (१) को ख ड (ज) अनस
ु ारको
कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम ११५ ले िदएको
अिधकार योग गरी ऐ. िनयमावलीको िनयम ११०
को ख ड (ख) (१) बमोिजम अि तयार ा सश
हरी उपरी क गणपितबाट िमित २०७२/०२/२४
गतेबाटै लागु हने गरी भिव यमा सरकारी सेवाको
िनिम अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने गरी
िमित २०७२/०३/२५ मा भएको िनणय िनवेदन
मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी गरी बदर गन
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िम ने देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
फै सला तयार गन अिधकृ तः तारादेवी महजन
इजलास अिधकृतः मितना शा य
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल फागनु २० गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं. १३
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या.
ी सु मालता माथेमा, ०७६-WH-०२५६,
ब दी य ीकरण, च बहादुर बुढासमेत िव. इलाका
हरी कायालय, मोितपुर बिदयासमेत
िनवेदकह च बहादरु बढु ा र दलबहादरु
ख ीलाई २०७६।६।३० मा प ाउ गरी िनजह समेत
२१ जनाउपर दाङ देउखरु ी िज ला अदालतमा
सङ् गिठत अपराध र हातहितयार खरखजानासमेत
मु ा चली यी िनवेदकह ले जनही .१५,०००/(प हजार) धरौटी बझ
ु ाई थुनामु भएको देिख छ ।
त प ात् िनवेदकह िमित २०७६।१०।२१ मा प ाउ
परी िज ला शासन कायालय, बिदयाबाट याद थप
अनमु ित िलई पिहलो पटक िदन ६ र दो ो पटक
िदन १२ याद थप गरी सावजिनक िहत र नैितकता
िव को कसरु मा कारबाही चलाएको भ ने देिखएको
छ । िनवेदकह उपर शारी रक मानिसक यातना िदएको
वा मानवोिचत यवहार नग रएको भ ने नदेिखने ।
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनको
लािग कुनै यि लाई गैरकानूनी िकिसमले थुनामा
राखेको अव था हनपु छ । िनवेदकह लाई िज ला
बिदया बाँसगढी नगरपािलका वडा नं. ५ ि थत सडक

ख डमा शंका पद त रकाले िहँिडरहेको अव थामा
िडउटीमा खिटएका हरी ग ती टोलीले सोधपछ
ु
गदा िनजह ले ए कासी हरी टोलीलाई अ ील
श द योग गरी अभ यवहार ग ररहेका अव थामा
िनजह लाई िनय णमा िलई त काल ज री
प ाउ पज
ु जारी गरी आव यक कारबाहीको लािग
कानूनबमोिजम िज ला शासन कायालय, बिदयाबाट
याद थप गरी अनस
ु धान काय भइरहेको देिख छ ।
यसरी िनवेदकह लाई सावजिनक िहत र नैितकता
िव को कसरु शीषकमा अनस
ु धान गन ममा
चिलत कानूनबमोिजम अनमु ित िलई प ाउ गरेको
देिखएको र प ाउ ग रसके पिछ अनस
ु धानको लािग
तालक
ु िज ला शासन कायालयबाट ज री प ाउ
पज
ु समेत वीकृ त गराई प ाउ िमित २०७६।१०।२१
गतेदिे ख नै लागु हने गरी पिहलोपटक िदन ६ र िमित
२०७६।१०।२७ गतेदेिख लागु हने गरी दो ोपटक
िदन १२ को याद थप याद गरी िहरासतमा राखेको
देिखँदा गैरकानूनी थनु ा भ न सिकने अव था नहँदा
िनजलाई गैरकानूनी पमा प ाउ ग रएको र थनु ामा
रािखएको नदेिखँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
ग ररहन नपन ।
अतः िनवेदकह लाई गैरकानूनी थनु ामा राखी
शारी रक तथा मानिसक यातना िदएको नदेिखएको
अव थामा मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनपरे
ु न । िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: िबना गौतम
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल फा गनु १४ गते रोज ४ शभु म् ।
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