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बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
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लागु औषध िव म थापामगर िव. नेपाल
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कायालय, दैलेखसमेत
िदनेश धान िव. नेपाल
उ ेषण /
शासिनक िश ण ित ान,
परमादेश
जावलाखेल लिलतपरु समेत
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, काि क - १
२०३९।७।१ मा र.नं.२५७३ बाट पा रत गरी िलएको
पूण इजलास
िक.नं. ३७७ को ज गाको हालैदिे खको बकसप को
िलखत वादीको हकजित बदर भई वादीको नाममा
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी गोिव दकुमार दतासमेत हने ठहछ । दाबीबमोिजम िलखत बदर
उपा याय र मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०६५- हने ठहर गरेको काठमाड िज ला अदालतको िमित
NF-००६१, िलखत दता बदर, ितथर न तुलाधर िव. २०५४।३।१९ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
मङ् गलमान जापित
अदालत, पाटनको २०५७।१२।८ को फै सला सदर
कसको नाममा रैकर प रणत हने भ ने मु ाको हने ठहर गनपनमा
उ टी गरी िफराद दाबी खारेज
ु
अि तम िनणय हन बाँक भई मु ा िवचाराधीन रहेको हने ठहर गरेको यस अदालतको संयु इजलासको
अव थामा सो त यलाई छली िववािदत ज गा आ नो िमित २०६३।४।२२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
नाममा एकलौटी दता गरी सो दताको आधारमा िलखत उ टी हने ठहछ । वादी दाबीबमोिजम वादीको हक
गरी हक ह ता तरण गरेको हँदा सो काय दूिषत भई जित िलखत बदर हने ठहर गरेको काठमाड िज ला
य तो दता तथा िलखत वैध हन र य तो िलखतले अदालतको िमित २०५४।३।१९ को फै सला सदर
वैधता ा गन स ने हँदैन । य तो दूिषत ि याबाट गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको २०५७।१२।८
गरेको िलखतको हक ह ता तरणबाट ितवादीह को को फै सला िमलेकोले सदर हने ।
हक कायम रही रहन र वादीको हक समा हन स दैन । इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
य तो दूिषत ि याबाट तहगत िलखतको मा यमबाट क यटु र: रामशरण ितिमि सना
हक ह ता तरण गद गए पिन सो काय गैरकानूनी, इित संवत् २०७२ साल पस
ु ९ गते रोज ५ शभु म् ।
भावहीन र अमा य कृितको भएकोले ार भदेिख यसै लगाउ/ कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
नै बदरभागी हने हँदा य तो दूिषत दता र िलखत हक फै सला भएका छन् :
ह ता तरणको िवषयमा िववाद उठेमा दूिषत िलखत
§ ०६५-NF-००६२, जालसाजी, ितथर न
दता बदर गराउन हद याद बाधक ह छ भ न पिन
तुलाधर िव. मङ् गलमान जापित
निम ने ।
§ ०६५-NF-००६५, िलखतबदर, ितथर न
कसैले ा गरेको ज गाको मूल ोतको ाि
तुलाधर िव. मङ् गलमान जापितसमेत
नै कानूनिवपरीतको छ भने यसपिछ तहगत पमा
§ ०६५-NF-००६६, जालसाजी, ितथर न
हक ह ता तरण हँदै गएका िलखतलाई पिन दूिषत
तुलाधर िव. मङ् गलमान जापितसमेत
िलखतको अथमा हण गनपन
§ ०६५-NF-००६७, िलखत दता बदर,
ु ह छ । हकको मूल ोत
नै वैधािनक नभएको ि थितमा य तो अवैधािनक
ितथर न तुलाधर िव. मङ् गलमान जापित
ोतको आधारमा तहगत पमा हक ह ता तरण हँदै
§ ०६५-NF-००६८, जालसाजी, ितथर न
गएका िलखतह को अि त व पिन शू य नै हन जाने ।
तुलाधर िव. मङ् गलमान जापित
मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट ितवादी
§ ०६५-NF-००६९, िलखत दता बदर,,
गणेशकुमारी शाहीका दाता मंगलमान जापितले
ितथर न तुलाधर िव. मङ् गलमान जापित
ा गरेको सािबक ोत िक.नं.१९८ को ज गा
§ ०६५-NF-००७०, जालसाजी, ितथर न
दताले वैधता ा गन नसक बदर भएको अव थामा
तुलाधर िव. मङ् गलमान जापित
िदवाकरमान शेरचनले मंगलमान जापितबाट िमित
§ ०६५-NF-००७१, िलखत दता बदर,
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ितथर न तुलाधर िव. मङ् गलमान जापित
ब ाचायसमेत िव. मु.स. गन िनमलकृ ण
०६५-NF-००७२, जालसाजी, ितथर न
गंगोलसमेत
तुलाधर िव. मङ् गलमान जापित
§ ०६५-NF-००९५, िलखत दता बदर, सुवन
०६५-NF-००७३, िलखत दता बदर,
ब ाचायसमेत िव. मु.स. गन िनमलकृ ण
ितथर न तुलाधर िव. मङ् गलमान जापित
गंगोलसमेत
०६५-NF-००७४, जालसाजी, ितथर न
§ ०६५-NF-००९८, िलखत दता बदर, सुवन
तुलाधर िव. मङ् गलमान जापित
ब ाचायसमेत िव. सर वती जो छे समेत
०६५-NF-००७५, िलखत दता बदर,
§ ०६५-NF-००९९, जालसाजी, सुवन
ितथर न तुलाधर िव. मु.स गन िनमलकृ ण
ब ाचायसमेत िव. सर वती जो छे
गंगोलसमेत
§ ०६५-NF-०१००, िलखत दता बदर, सुवन
०६५-NF-००७६, जालसाजी, ितथर न
ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान जापित
तुलाधर िव. मु.स. गन िनमलकृ ण गंगोलसमेत
§ ०६५-NF-०१०१, जालसाजी, सुवन
०६५-NF-००७७, िलखत दता बदर,
ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान जापित
ितथर न तुलाधर िव. मु.स. गन िनमलकृ ण
§ ०६५-NF-०१०६, िलखत बदर, सुवन
गंगोल
ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान जापित
०६५-NF-००७८, जालसाजी, ितथर न
§ ०६५-NF-०१०७, जालसाजी, सुवन
तुलाधर िव. मु.स. गन िनमलकृ ण गंगोल
ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान जापितसमेत
०६५-NF-००७९, िलखत दता बदर,
§ ०६५-NF-०१०८, िलखत दता बदर, सुवन
ितथर न तुलाधर िव. मु.स. गन िनमलकृ ण
ब ाचाय समेत िव. मङ् गलमान जापित
गंगोल
§ ०६५-NF-०१०९, जालसाजी, सुवन
०६५-NF-००८०, जालसाजी, ितथर न
ब ाचाय समेत िव. मङ् गलमान जापित
तुलाधर िव. मु.स. गन िनमलकृ ण गंगोल
§ ०६५-NF-०११०, िलखत दता बदर, सुवन
०६५-NF-००८७, िलखत दता बदर,
ब ाचायसमेत िव. मु.स. गन िनमलकृ ण
ितथर न तुलाधर िव. सर वती जो छे समेत
गंगोल
०६५-NF-००८८, जालसाजी, ितथर न
§ ०६५-NF-०१११, जालसाजी, सुवन
तुलाधर िव. सर वती जो छे समेत
ब ाचायसमेत िव. मु.स. गन िनमलकृ ण
०६५-NF-००९१, िलखत दता बदर,
गंगोल
ितथर न तुलाधर िव. मु.स. गन िनमलकृ ण
§ ०६५-NF-०११६, िलखत दता बदर, सुवन
गंगोल
ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान जापित
०६५-NF-००९२, जालसाजी, ितथर न
§ ०६५-NF-०११७, जालसाजी, सुवन
तुलाधर िव. मु.स. गन िनमलकृ ण गंगोल
ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान जापित
०६५-NF-००९३, िलखत दता बदर, सुवन
§ ०६५-NF-०११८, िलखत दता बदर, सुवन
ब ाचायसमेत िव. मु.स. गन िनमलकृ ण
ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान जापित
गंगोल
§ ०६५-NF-०११९, िलखत दता बदर, मु.स.
०६५-NF-००९४, िलखत दता बदर, सुवन
गन सुवन ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान
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जापित
िनवेदक जग नाथ आचाय िवप ी िव ामि दर
§ ०६५-NF-०१२०, िलखत दता बदर, मु.स. उ च मा यिमक िव ालयमा कायरत रहेका मा.िव.
गन सुवन ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान थायी िश कह म ये मािथ लो ेणीको व र तम
जापित
िश क रहेकोमा िनजलाई उ िव ालयको र
§ ०६५-NF-०१२१, जालसाजी, मु.स. धाना यापक पदमा िनिम को िज मेवारी दान नगरी
गन सुवन ब ाचायसमेत िव. मङ् गलमान त लो तहमा कायरत िवप ी िश क छिवरमण शमा
जापित
रे मीलाई िनिम धाना यापकको िज मेवारी दान
गरेको िवप ी िव ालयको िमित २०७२।७।१५ को
संयु इजलास
प तथा सोलाई अनमु ोदन गन गरी उ िव ालयको
यव थापन सिमितबाट िमित २०७२।८।२ मा
१
भएको िनणयसमेत कानूनस मत रहेको नदेिखँदा
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । सो ठहनाले
िम , ०७२-WO-०३६०, उ ेषण, जग नाथ उ र धाना यापक पदमा यी रट िनवेदकलाई
आचाय िव. िव ामि दर उ च मा यिमक िव ालय, कानूनबमोिजम िनिम धाना यापकको िज मेवारी
बागलुङ नगरपािलका वडा नं. ४, बागलुङसमेत
दान गरी िनजलाई िनवाध पमा कामकाज गन िदनु
िमिसल संल न िज ला िश ा कायालय भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशसमेत जारी हने ।
बागलङ
ु ले िवप ी िव ालयलाई लेखेको िमित इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजल
ु ी
२०७२।७।२९ को प मा उ िव ालयमा कायरत क यटु र: िवके श गरु ागाई
िश कह म ये पिहलो जे व र मा रट िनवेदक इित संवत् २०७२ साल फागनु १८ गते रोज ३ शभु म् ।
जग नाथ आचाय र दो ो जे व र मा िश क
२
शा तमणी ढकाल देिखएको भ ने यहोरा उ लेख स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
भएको देिख छ । िवप ी छिवरमण शमा रे मीलाई िम , ०६९-WO-१३४०, उ ेषण / परमादेश,
िनिम धाना यापकको िज मेवारी दान ग रएको पासाङ दोज शेपा िव. लोक सेवा आयोग, के ीय
प बाटै िनज उ िव ालयको मा.िव. ततृ ीय ेणीको कायालयसमेत
िश क रहेको भ ने देिखएको तथा िवप ीह ले
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को
िलिखत जवाफ िफराई रट िनवेदकले उठाएका को िनयम २६ मा कामको कृित हेरी िवशेष ताको
ख डन गन सके कोसमेत नदेिखएको अव थामा रट िवकासका लािग नभई नहने अव थामा नेपाल
िनवेदक उ िव ालयको व र तम मा.िव. ि तीय सरकारले नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी
ेणीको िश क रहेको भ ने कुरामा िववाद ग ररहनु िनजामती सेवाको राजप ाङ् िकत ेणीको कुनै खास
परेन । यसरी िव ालयमा मािथ लो तह र ेणीको पदलाई िवशेष पद तो न स नेछ । य तो सूचनामा
व र तम िश क कायरत रिहरहेको अव थामा त लो सो पदलाई चािहने िवशेष यो यतासमेत खल
ु ाउनु पनछ
धाना यापक भई भ ने कानूनी यव था रहेको पाइने ।
ेणीको िश कलाई िनिम
कामकाज गनगरी िज मेवारी दान गरेको िवप ह को
यसैगरी महालेखा परी कको िवभागको
काय कानूनस मत देिखन नआउने ।
िमित २०५७।१२।१३ मा कािशत नेपाल राजप को
अतः उि लिखत आधार कारणबाट रट सूचनाबाट लेखापरी ण सेवाको रा.प. ि ीय
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ेणीको िनदशक पदलाई िवशेष पद तोक सो पदको उपाधी अमा य ह छ भ न निम ने ।
लािग यूनतम् शैि क यो यता “ नातक भई चाटड
िव ािपत पदको परी ामा यी िनवेदक पिन
एकाउ टे टस वा सो सरहको परी ा उ ीण भएको समावेश भई आफू अनु ीण भएपिछ मा ै िवप ीको
हनपु न भनी शैि क यो यता तोके को देिखन आएको शैि क यो यतामा
उठाएको देिख छ । िवप ी
छ । सोहीअनस
ु ार नै िववािदत रा.प. ि ीय ेणीको कमल साद िसलवालले चाटड एकाउ टे टसको
िनदशक पदका लािग आव यक यूनतम् शैि क यो यता माणप ा गरेको देिखएको हँदा परी ामा सामेल
नातक भई चाटड एकाउ टे टस वा सोसरहको परी ा गन योजनको लािग िव ापनको सत पूरा भएको
उ ीण भएको हनपु न“ भनी आयोगबाट िव ापन मा नपु न ह छ । िव ापनको उ े य िव ािपत पदमा
भएको देिखँदा यूनतम् शैि क यो यताको सत पूरा सहभागी उ मेदवारको उपयु ताको स भा यता हेन
भएकै देिख छ । कुनै सेवामा रहने पदको कामको हो । सो परी ाको मा यमबाट तय हने भई सो
कृितअनस
ु ार सो काम गन चािहने आव यक ान िकयाबाट िवप ी उ ीण भएको देिखँदा िव ापनको
सीप एवम् यूनतम् यो यता तो ने िवषय स बि धत सत पूरा भएको देिख छ । यसथ िव ापनको सतिवपरीत
िनकायको आव यकता र िववेकमा िनभर रहेन ह छ । परी ामा सहभागी गराई छनौट प िसफा रस गरेको
यसरी सेवा स चालन गन स बि धत िनकायले नेपाल भ न निम ने ।
चाटड एकाउ टे टस ऐनको ि या पूरा गरी दता
तसथ मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
भएकोसमेत हनपु न भनी थप यो यता तोके को नदेिखँदा लोक सेवा आयोग के ीय कायालयबाट कािशत
औिच यमा वेश गरी मु ाको िसलिसलामा चाटड िव.नं. ३०२२/०६९-७० लेखापरी ण सेवा रा.प.
एकाउ टे टस सं थाको सद यतासमेत आव यक हने ि ीय ेणी िनदशक (िवशेष ) पदमा खु ला
भनी अदालतबाट ह त ेप गन िम ने नदेिखने ।
ितयोिगता ारा पदपूितका लािग िसफा रस गन गरी
िसफा रस ग रएका िवप ी कमल साद िमित २०७०।२।१४ मा भएको िनणय र यसउपर
िसलवालले चाटड एकाउ टे टसको उपािध िलए परेको िनवेदकको उजरु ी स ब धमा भएको िमित
तापिन पेसागत माणप ा नगरेको भ ने नै २०७०।२।२९ को िनणय कानूनिवपरीत भएको
िनवेदकको िजिकर रहेको देिख छ । कुनै पिन िवषयमा नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन
शैि क यो यता हािसल गनु र कुनै पेसा यवसाय िमलेन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
गन कुनै सं थामा आव हनु फरकफरक कुरा हो । इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
यावसाियक सं थामा दता पेसागत यवसाय स चालन क यटु र: अिमरर न महजन
गन योजनका लािग ह छ भने िववािदत पद सरकारी इित संवत् २०७२ साल असोज ५ गते रोज ३ शभु म् ।
योजनका लािग छ । सं थामा दता नभई लेखा
३
यवसाय गन नहने भ ने नेपाल चाटड एकाउ टे टस स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
ऐन, २०५३ को योजन िभ न भएकोले िनजामती गोपाल े , ०६७-CI-०६०६, उ ेषण / परमादेश,
सेवाको लािगसमेत यूनतम् शैि क यो यताको लािग िसरहा िज ला, गाउँ िवकास सिमितको कायालय,
सोही ावधान लागू हने भनी सोसँग स ब गरेर ततु ल मीपुरको तफबाट ऐ.का ािविधक सहायक
िववादलाई हेन िम दैन । कुनै खास पेसागत सं थामा रामनारायण म डल िव. िसरहा िज ला, गाउँ िवकास
आव नभएको प रणाम व प हािसल गरेको शैि क सिमितको कायालय, महेशपुरसमेत
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िक.नं.२० र २१ को ज गासमेत आ नो
४
गा.िव.स. अ तगत कायम हनपु न भनी िनवेदकले दाबी स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
िलएकोमा उ िक.नं.२० र २१ को हकमा आ नो गोपाल े , ०६९-WO-०६००, उ ेषण, देबक
गा.िव.स.को कुनै सरोकार नभएको भनी महेशपरु देवीको मु.स. गन बुधराम यादवको वारेस भई आ नो
गा.िव.स.को िलिखत जवाफ रहेको देिख छ । कुनै हकमा समेत बलराम यादव िव. ी मालपोत कायालय,
पिन गा.िव.स.को िसमाना तो न वा हेरफे र गनस ने स री, राजिवराजसमेत
अिधकार थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
िवप ी समतोिलया देवीले िनवेदकको
दफा ६ ले नेपाल सरकारलाई दान गरेको देिखन आमा देबक देवीसँग िमित २०५२।४।१५मा
आएको छ । कुनै गा.िव.स.ले कुनै े आ नो िसमाना कपाली तमसक
ु गरी िलएको ऋणको साँवा याज
कायम हनपु न भ दैमा वतः य तो े सो गा.िव.स.को भरी पाउने ठहरी फै सला भएको भ नेमा िववाद
िसमानािभ पन गरी कायम हन स ने पिन होइन। नाप देिखँदनै । िवप ी समतोिलया देवीले आ नो नामको
न साले कुनै गा.िव.स.को िसमाना हेरफे र हने नभई ज गा िमित २०५७।४।२५ मा छोरी राजकुमारी
नेपाल सरकारको िनणयबाट मा गा.िव.स.को िसमाना यादवलाई बकसप ग रिदएको देिख छ । लेनदेन
हेरफे र हनस ने भएबाट िनवेदक गा.िव.स.ले िलएको मु ाको िफराद पनअगावै
बकसप को िलखतबाट
ु
दाबीतफ के ही िवचार ग रहरन नपन ।
ा स पि बाट िबगो असल
ु उपर गन िम दैन भनी
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट िवप ीले िजिकर िलएको पाइ छ । आफूले िलएको
िनवेदन दाबी खारेज हने ठहर गरेको पनु रावेदन ऋण दािय वलाई छ ने उ े यले नाबालक छोरीको
अदालत, राजिवराजको िमित २०७१।२।२५ को नाममा िमित २०५७।४।२५ मा बकसप बाट
आदेश िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको स पि ह ता तरण गरेको भए तापिन बकसप
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िमित भ दा अगावै अथात् िमित २०५२।४।१५ मा
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
भएको लेनदेन कारोबारबाट मु ाको उठान भएको
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार देिखएकोले िवप ीले िलएको िजिकर वीकारयो य
फै सला भएका छन्:
देिखदैन । िनवेदकक आमा देबक देवी यादव र िवप ी
§ ०६७-CI-०६०७, िनषेधा ा, िसरहा समतोिलया देवीिबच चलेको लेनदेन मु ाको कारणबाट
िज ला, गाउँ िवकास सिमितको कायालय, िमित २०५७।७।३० देिख नै िववािदत ज गा रो का
ल मीपुरको तफबाट ऐ.का ािविधक रही बकसप बाट हक ा गरेक िवप ी राजकुमारी
सहायक रामनारायण म डल िव. िसरहा यादवको नाममा दािखल खारेज हन नसके को
िज ला, गाउँ िवकास सिमितको कायालय, देिख छ । समयमा ऋण नितरेको कारण लेनदेन
महेशपुरसमेत
मु ा िद छु भनी वादीले भनेप ात ऋण ितन आ नो
§ ०६७-CI-०६०८, िनषेधा ा, िसरहा दािय वबाट उ कने उ े यले िवप ी समतोिलया
िज ला, गाउँ िवकास सिमितको कायालय, देवीले नाबालक छोरीको नाममा बकसप ग रिदएकोले
ल मीपुरको तफबाट ऐ.का ािविधक िनजका नाममा अब कुनै स पि बाँक रहेको
सहायक रामनारायण म डल िव. िसरहा देिखँदनै । आ नो नामको स पि छोरीको नाममा
िज ला, गाउँ िवकास सिमितको कायालय, बकसप ग रिदएको भए तापिन रीतपूवकको
महेशपुरसमेत
ब डाप खडाभई आमाछोरी छु िभ न भएको भ ने
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देिखएको छै न । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ठहरेको िबगो असल
ु उपरका लािग िमित २०६९।३।२५
अनस
ु ार अ यथा मािणत नभएस म एकाघरसँगका मा िललाम भई िवप ीम येका गोिव द साद यादवले
अंिशयारम ये जनु सक
ु ै अंिशयारका नाममा रहेको िललाम सकार गरी वादीले भ रपाउने िबगो रकम
स पि सगोलको स पि हो भनी अदालतले अनमु ान धरौटसमेत रािखसके को, उ िललाम कानूनिवपरीत
गनपन
ु हँदा सगोलका अंिशयारको नाममा बकसप गरी भयो भनी िललाम बदरतफ कसैको उजरु नपरी
िदएको िववािदत स पि सगोलमा नै रहेको मा नपु न अि तम भई फै सला काया वयन भइसके को अव थामा
हन आउने ।
अ ासंिगक कुरा उठाइ िज ला अदालतबाट िववािदत
ऋण िलएको समय अथात् िमित ज गाको रो का फुकुवा गन िमलेन भनी कानूनबमोिजम
२०५२।४।१५ देिख बकसप ग रिदएको अव थास म भएको िमित २०६९।२।१९ को आदेश बदर गरी
आमाछोरी सगोलका अंिशयार रहेको देिखँदा मल
रो का फुकुवा गनु भनी गरेको पनु रावेदन अदालत,
ु क
ु
ऐन, द ड सजायको महलको २६ नं. अनस
ु ार राजिवराजको िमित २०६९।८।८ को आदेश िु टपूण
सगोलको ऋण ितनपन
ु दािय व िवप ी राजकुमारी देिखँदा उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
यादवले समेत बहन गनपन
ु ह छ । प रवारको मु य इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
यि आमाले घर यवहार चलाउनका लािग िलएको इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभु म् ।
ऋण यी िवप ीलेसमेत बेहोनु पन हँदा िनजको नाममा
५
बकसप बाट ा भएको स पि बाट असल
ु हन स. . या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
नस ने भ नु कानूनिवपरीत हने देिख छ । अदालतको शमशेर ज.ब.रा., ०६७-WO-१०३१, उ ेषण /
अि तम फै सलाबाट सावाँ याज भरी पाउने वादीको परमादेश, कृ ण साद पा डे िव. लोक सेवा आयोग,
हक थािपत भैसके को ि थितमा िबगो भ रिदनपु न के ीय कायालय, अनामनगर, काठमाड समेत
दािय वबाट िवप ीले उ मिु पाउँछ भ न निम ने ।
राजप ाङ् िकत ि तीय ेणी, सामा य
ऋण खाँदा सगोलमा रहेक िवप ी शासन समूहको र उपसिचव पदमा रेवतीराज
राजकुमारी यादवको स पि बाट िबगो असल
ु उपर हन सापकोटा, अि बका साद अिधकारी र राजकपरु
नस ने भनी दािय वमु गरी िदने हो भने अदालतबाट च लागाईलाई बढुवा गरेको लोक सेवा आयोगको िमित
भएको लेनदेन मु ाको फै सला िन योिजत हने २०६७।१२।१० को िनणय बदर गरी उ पदमा आ नो
देिख छ । िववािदत ज गा िमित २०६९।३।२५ मा बढुवा हनपु न भनी यी िनवेदकले दाबी िलएकोमा बढुवा
िललाम भइसके को, उ िललामउपर कसैको उजरु सूचना नं. ४३/०६८-७९ िमित २०६८।१०।२६ को
नपरेको अव था हँदा िललाम काय अि तम भएर िनणयबाट िनज िनवेदक उपसिचव पदमा बढुवा भई
रहेको देिख छ । यसरी िललाम भइसके को त यलाई पद थापनासमेत भइसके को देिखएबाट जनु पदमा
अनदेखा गरी रो का फुकुवा गनगरी भएको पनु रावेदन आफू बढुवा हनपु न भनी माग राखी यी िनवेदकले
अदालतको आदेशबाट फै सला काया वयन नै रट िनवेदन दायर गरेका िथए । िनज िनवेदक िमित
िन भावी हनगएको देिख छ । अदालतले आदेश गदा २०६८।१०।२६ मा उपसिचव पदमा बढुवा भई माग
आ नो फै सला काया वयनलाई नै िन कृय हने गरी गन दाबीको औिच य नै समा भई रट िनवेदनको कुनै
उिचत नहने ।
योजन नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िववािदत इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
िक.नं. ८०४ को े.फ. ०-१-२ ज गा वादीले भ रपाउने इित संवत् २०७२ साल फागनु ९ गते रोज शभु म् ।
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यसै कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार अंश मु ाको िमलाप बाट देिखएको छ । यी ितवादी
आदेश भएका छन्:
कोदईको छोरा भ ने िमिसल संल न नाग रकताको
§ ०६७-WO-०९२१, उ ेषण / परमादेश, ितिलिपबाट देिख छ । यसमा उि लिखत आधार
शङ् करबहादुर िव िव. सामा य शासन माणह बाट वादी दाबीको ज गाको मोही यी वादीका
म ालयसमेत
िपता कोदई राउत भ ने सरजगु राउत नै भएको देिखन
§ ०६७-WO-०८७९, उ ेषण / परमादेश, आएको हँदा िववादको ज गाको मोही कोदई राउत भ ने
भवानी साद पराजुली िव. नेपाल सरजगु राउत कुम को कानूनबमोिजमको हकदार छोरा
सरकार धानम ी तथा मि प रषद्को यी ितवादी भएको त य पिु हन आएको छ । मोही
कायालयसमेत
सरजगु राउत कुम को कोही पिन हकदार नभएको भ ने
§ ०६७-WO-०९९२, उ ेषण / परमादेश, यी पनु रावेदक वादीको िजिकर मनािसब नदेिखने ।
कृ ण साद गौतम िव. लोक सेवा
सािबकका ज गा धनीले मोहीको मृ यपु िछ
आयोग, के ीय कायालय, अनामनगर, पिन मोहीको लगत क ा गराएको कही ँकतैबाट
काठमाड समेत
नदेिखएको अव थामा उ ज गामा िनजको मृ यपु िछ
िनजको हकवाला छोरा यथ ितवादीको मोही हक
इजलास नं. १
कायम रहने देिखन आउने ।
उि लिखत आधार र कारणह समेतबाट
१
ितवादी रामच राउतको िपता कोदई भ ने
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल नाग रकतामा देिखएको र कोदई नै सरजगु हो भ ने
पराजुली, ०७१-CI-०२३०, मोही लगत क ा, िज ला शासन कायालय, रौतहटको प समेतबाट
इ दरदेवी तेलीन िव. रामच राउत
देिखएको अव थासमेतबाट पनु रावेदक वादी दाबीको
ितवादी रामच राउतको बाबु सरजगु ज गाको मोही ियनै यथ ितवादीका बाबु कोदई
राउत र कोदई राउत भ ने फरक यि रहे भ ने भ ने सरजगु राउत देिखँदा सु भूिमसधु ार कायालय,
पनु रावेदकको भनाइ रहेको छ । यसस ब धी िवषयको रौतहटको िनणय उ टी गरी मोहीको लगत क ा नहने
िनणय गन पाउने अिधकार उमेर नाम र जात स याउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
िनयम २०१७ को िनयम ३ को उपिनयम २ ले २०७०।९।२८ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
मख
ु िज ला अिधकारीलाई दान गरेको देिख छ । हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
यसस ब धमा िज ला शासन कायालय, रौतहटको नस ने ।
िमित २०६९।४।३१ को प बाट सरजगु राउत र इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
कोदई राउत भ ने यि एउटै भएको भ ने उ लेख क यटु र: मि जता ढुंगाना
भई आएको देिख छ । यसरी आिधका रक िनकायबाट इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १८ गते रोज ६ शभु म् ।
ितवादी रामच राउतको बाबु सरजगु राउत र कोदई
§ यसै लगाउको ०७१-CI-०२२९, मोही
राउत एउटै यि भएको भनी लेखी आएबाट सोलाई
नामसारी, इ दरदेवी तेलीन िव. रामच
नै मा नपु न ह छ । साथै सरजगु राउत हरचन राउतको
राउत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
छोरा हन् भ ने कुरा वादी हलास राउत कुम ितवादी
भएको छ ।
सरजगु राउत कुम समेत भएको २०४५ सालको
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२
रकम बझ
ु ाई बझ
ु ाएको भौचरको ितिलिपसमेत संल न
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार गरी कूल ज मा . ६,१७,५००/- रकम दािखला
उपा याय, ०७२-CR-०४१०,
ाचार, नेपाल भइसके को भनी िज ला िश ा कायालय, सलाहीको
सरकार िव. हेम तकुमार िसंहसमेत
च.नं. ३३०६ िमित २०७२।२।२४ को प बाट
स चालनमा नै नरहेको िव ालयको नाममा देिख छ । जसबाट ततु मु ामा सो रकमलाई
रकम िनकासा गराएको भ नेतफ िवचार गदा िज ला सरकारको आिधका रक िनकायले बे जु देखाई
िश ा कायालय, सलाहीबाट २०६९ सालमा कािशत दािखला गन यादसमेत तोक सोहीअनु प बे जु
शैि क सूचना दपण २०६९ को छायाँ ितको ितरे बझ
ु ाएको देिखँदा ितवादीह ले सरकारी हािन
िस.नं. १८३ मा सामदु ाियक ा.िव. भाडसर-४ नो सानी गरी आफूले गैरकानूनी फाइदा िलएको भ ने
को धाना यापक जयनारायण यादव र िव ालय कुरा देिखन नआउने ।
यव थापन सिमितका अ य लिलता यादवको नाम
ाचारको कसरु कायम हन िनकासा रकम
उ लेख भएको देिखएको । उ िव ालय अप ेड गदा खच गन वा िनकासा िलनेले िनकासा िलँदा, िदँदा वा
पिन िव ालय िनरी कले थलगत िनरी ण ग रिदएको खच गदा सरकारलाई हािन नो सानी गन मनसायबाट
ितवेदनको आधारमा िट पणी उठाई अनमु ित िदएको आफूले यसबाट के ही िलनु खानु गन िनयत वा मनसाय
भ ने र िज ला िश ा कायालय, सलाहीको च.नं. ७७१ राखेर िनकासा िलए िदएको वा खच अपारदश पमा
िमित २०६६।६।६ को प बमोिजम क ा २ स चालन गरी यसबाट आफूसमेतले के ही िलनख
ु ानु गरी आिथक
गनका लािग अनमु ित िदएको । यसैगरी च.नं. २३६१ लाभ िलने उ े य िलएको वा िलनेखाने बदिनयत
िमित २०६७।२।२७ को प बाट क ा ३ स चालन राखेको पिु हनपु दछ । ितवादीह ले गरेको खच
गन अनमु ित िदएको देिखएको र िविभ न िमितमा उ
उपयु अनस
ु ार बदिनयत त रकाले दूिषत मनसायबाट
िव ालयको िव ालय यव थापन सिमितले बैठक भएको हो भ ने त य व तिु न माणबाट वादीले पिु
बसी थप िश क िनयिु गन जयनारायण यादवलाई गन सके को देिखँदैन । तसथ ितवादीह उपरको
धाना यापकको िज मेवारी िदने गरी बैठकबाट िनणय अिभयोग व तिु न माण ारा शङ् कारिहत त रकाले
गरेको छायाँकपीसमेत िमिसल सामेल रहेको देखाएबाट पिु हनसके को नदेिखएकोले ितवादीह लाई
िव ालय स चालन मै नरहेको भ ने नेपाल सरकारको अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िवशेष अदालत,
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
काठमाड बाट भएको फै सला मनािसब देिखन आउने ।
यसैगरी िनकासा भएको रकमको
उि लिखत त य एवम् िववेचनासमेतको
हकमा िवचार गदा यी ितवादीह ले ज मा . आधारमा ितवादीह को दूिषत मनसायले सरकारी
६,१४,२५५।१५ िनकासा गराई िहनािमना गरेको भ ने रकम खच गरेको भ ने के वल पनु रावेदन िजिकरको
दाबी रहेकोमा उ रकम बे जु भएकाले बे जु रकम आधारमा मा िव ास गन नसिकने हँदा िवशेष
दािखल गनु भनी िज ला िश ा कायालय, सलाहीले अदालत, काठमाड बाट ितवादीह ले आरोिपत
सामदु ाियक ा.िव. भाडसर-४ लाई मश: च.नं. कसरु बाट सफाइ पाउने गरी िमित २०७२।२।३१
६७७ िमित २०७१।५।२४ र च.नं. २९०९ िमित मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
२०७१।११।१९ मा गरी २ पटक प ाचार भएपिछ आरोपप दाबीबमोिजम ितवादीह लाई सजाय
सो िव ालयले नेपाल बक िलिमटेड, मलङ् गवामा ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
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िजिकर पु न नस ने ।
आधारमा
ितवादीह लाई मल
ऐन,
ु क
ु
इजलास अिधकृतः ितथराज भ
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
क यटु र: अिभषेककुमार राय
ज मकै द हने फै सला गरी मल
ु क
ु ऐन, अदालती
इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभु म् । ब दोब तको १८८ नं. बमोिजम १५ वष कै द गन
यसै कृितमा िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार राय य भएको सु िज ला अदालतको फै सला
फै सला भएका छन् :
सदर हने गरी मतृ क र ितवादीह ले मादकपदाथ
§ ०७२-CR-०१८५, ाचार, नेपाल सरकार सेवन गरी सँगै जाँदा, िभरको बाटोमा घटना भएको
िव. सुधीरकुमार यादवसमेत
देिखँदा ितवादी यलाई ज मकै दको सजाय गदा
§ ०७२-CR-०२२४, ाचार, नेपाल सरकार चक पन भएकोले घटना थल, घटनाको कृित र
िव. यामकुमार यादवसमेत
प रि थितसमेतलाई ि गत गदा ितवादी यलाई
§ ०७२-CR-०७५६, ाचार, नेपाल सरकार जनही ५ वष कै द सजाय हने गरी राय य
िव. धम कुमार यादवसमेत
गरी पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट िमित
३
२०७१।३।१६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश आउने ।
िम , ०७१-CR-०१५४, कत य यान, रणबहादुर
ितवादीम ये रणबहादरु बढु ाको िमित
बुढासमेत िव. नेपाल सरकार
२०७२।५।११ गते मृ यु भइसके को भनी पाछावाङ
ततु वारदातमा ितवादीह को संल नता गाउँ िवकास सिमित, रो पाको िमित २०७२।५।२१
िथएन भ ने पनु रावेदन िजिकरको स ब धमा िवचार को पेस हन आएको मृ यु दता माणप बाट देिखएकाले
गदा वारदातमा के ही संल नता नभएको भए यी अदालती ब दोब तको १७६ नं. ले िनजको हकमा
ितवादीह ले त काल आ नो गाउँघरमा मतृ क के ही ग ररहनु परेन । अका ितवादी आईतराम भ ने
मनबहादरु वली िभरबाट लडेको खबर गनपन,
आईते वलीको हकमा ज मकै दको सजाय गरी अ.बं.
ु
निजकको हरी चौक मा तु तै खबर जानकारी १८८ नं.ले ५ वष कै द गन भनी राय य भएको
िदनपु नमा चपु चाप लागी आइते वलीको घरमा गई पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०७१।३।१६
सतु ेको अव था र मतृ कको लासनिजक भेिटएको मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
घटना थल मचु ु कामा उ लेख भएको टोपी देखाउँदा ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
देखी िचने ँ यो टोपी मेरै हो भनी ितवादी रणबहादरु इजलास अिधकृतः ितथराज भ
बढु ाले अदालतसम सनाखत बयानसमेत ग रिदएको क यटु र: सदु शन साद आचाय
िमिसलबाट देिख छ । ितवादीह र मतृ कका िबचमा इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् ।
कुनै पिन धकलपकल तथा मठु भेड नभएको भए
४
ितवादी रणबहादरु बढु ाको टोपी मतृ कको लासनिजक मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
भेिटने अव था नै रहँदैन । यी अव था र प रि थितलाई िम , ०७०-CR-०२८७, ०७१-CR-०६८२,
िवचार गदा यी ितवादीह ले मतृ कलाई कत य कत य यान / जबज ती चोरी, भीमबहादरु चलाउने
गरी मारेका होइनन् भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. भीमबहादुर
मनािसब देिखन नआउने ।
चलाउनेसमेत
उि लिखत त य एवम् िववेचनासमेतको
म ृ यक
ु ो कारण नखल
ु ेको अव थामा
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शङ् का र अनमु ानको भरमा कसरु कायम गरेको हात छोडेको भ ने देिखन नआएकोले िनजको उ
भ ने पनु रावेदकको िजिकर रहेको स दभमा हेदा काय वारदातको सहयोगीस म रहेको भ ने पिु हन
वारदात भएको ३।४ िदनपिछ िमित २०६८।२।१० आउँछ । चोरीतफको अिभयोग दाबीतफ हेदा ितवादी
मा लास जङ् गलमा भेिटएको भ ने घटना थल कृित झनकबहादरु पनु को घरबाट . ५,८६५।- बरामद
मचु ु काबाट देिख छ । मतृ कको अनहु ार कुि चएको भएको भनी अिभयोगप मा उ लेख भएको र बरामदी
एवम् छाती, गालालगायतका शरीरको िविभ न भागमा मचु ु काबाट . ९,०६५।- बरामद भएको भ ने देिखन
चोट लागेको अव थामा य तो घाउ चोट र जेठ आएकोले चोरी भएको रकम र बरामद भएको भिनएको
मिहनाको चक ताप मबाट रहन जाने भावका कारण रकम यिकन हन सके को दिखएन । ितवादीह ले
लास सडी गली जाने ि थित रहने भएकोले मृ यक
ु ो मौकामा र अदालतमा बयान गदा चोरी गरेको त यमा
कारण नखल
ु ेको अव थामा शङ् का र अनमु ानको इ कार रही बयान गरेको पाइ छ । यसका अित र
भरमा कसरु कायम गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकर िमिसल संल न रहेका अ य कागज माणह बाटसमेत
मनािसब देिखन नआउने ।
चोरी भएको त य पिु हन आएको नदेिखएकोले
पनु रावेदक ितवादीह को अिधकार ा पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब नै देिखन
अिधकारीसँगको बयानलाई घटनाको कृित र आउने ।
िसलिसलाले पिु गरेको अव थामा अदालतको इ कारी
मािथ िववेिचत आधारबाट पनु रावेदक
बयानलाई मा कसरु ज य काय नगरेको भ ने यथे
ितवादी भीमबहादरु चलाउनेलाई मल
ु क
ु ऐन,
माणको पमा िलन िम ने देिखँदैन । घटनाका बारेमा यानस ब धी को १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत
प पमा उ लेख गन मतृ कक बिहनी, ितवादी ज म कै दको सजाय हने ठहर गरेको सु अदालतको
झनकबहादरु पनु क ीमती कौिशला पनु र वयम् फै सला सदर गरी ितवादी झनकबहादरु पनु लाई
मतृ कक प नी ल मी चलाउनेसमेतका यि ह को सु अदालतबाट ऐ.ऐनको १३(४) नं. बमोिजम
कथनबाट यी पनु रावेदक ितवादी भीमबहादरु ज मकै द हने ठहर गरेको फै सला के ही उ टी गरी ऐ.
चलाउनेले दाजस
ु गँ को अंशस ब धी रसइवीका कारण महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ वष कै द सजाय हने र
प रि थित र प रणामको पूव जानकारीकासाथ सह चोरीतफको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी पु न
अिभयु झनकबहादरु पनु को सहयोगमा ेमबहादरु नस ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को
चलाउनेको कत य गरी अिभयोग दाबीबमोिजमको िमित २०६९।१२।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
कसरु गरेको त य पिु हन आएकोले िनजले िलएको हने ।
िनद िषताको िजिकर पु न स ने अव था नदेिखने ।
ितवादी िभमबहादरु चलाउनेलाई मल
ु क
ु
ितवादी झनकबहादरु पनु मगरका हकमा ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत
िवचार गदा िनजको मौकाको बयान यहोराबाट ज मकै दको सजाय भएकोमा
ततु मु ाको
मतृ कसँगै बसी र सी सेवन गरेको र मतृ कलाई वारदातको अव था र कृित हेदा मतृ क वयम्ले
जङ् गलमा परु याउने
काय गरी वारदात थलमा हेरी मनअगािड
उठाएको िववादको ज रयाबाट आफूसमेतले
्
ु
बसेको भ ने देिखन आउँछ । मौकामा कागज गन ितवादीह सँगै बसी र सी खाएको अव था
यि ह को कथन एवम् िमिसल संल न अ य माण देिख छ । आफूसमेत र सीले माि एको अव थामा
कागजह बाट समेत िनज पनु रावेदक ितवादी ितवादीह ले मतृ कलाई एका त जङ् गलमा परु याएको
्
भीमबहादरु को मत स लाहमा पसेको तर मानलाई देिख छ । मतृ कलाई मानपन
ु पूवयोजना रहेको
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भ नेसमेत देिखँदैन । मतृ कउपर कुनै साङ् घाितक गई भिवत य पन गएको देिखने ।
हितयारको योग भएको पिन देिखँदैन । नसाको सरु मा
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको ६ नं.मा एउटा
साधारण ढुङ्गाले हार गरी ेमबहादरु चलाउनेको कामको लािग सावधानीपूवक हातहितयार उठाएकोमा
मृ यु भएको अव था देिखएकोले पनु रावेदक ितवादी के ही यहोराले अ लाई ला न गएको वा होस नपरु याई
्
भीमबहादरु चलाउनेलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको वा हे चे याइँ गरी कुनै काम गदा भिवत य परेको वा
१३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय र ा िश ा गदा भिवत य परेको अव थामा मा उ
गदा चक पन जाने हँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० नं. अनस
ु ार सजाय हने उ लेख छ । ततु वारदातमा
वष कै द सजाय हन मनािसब देिखएकाले पनु रावेदक मतृ कसमेतले ितवादीलाई समाउने ममा िनज भा दै
ितवादी भीमबहादरु चलाउनेलाई दश वष कै द हने गदा अगािड भे ाएको दाउरा हे चे याइँपूवक पछािड
ठहछ । पनु रावेदक ितवादी भीमबहादरु चलाउने फा ने ममा बाबल
ु ाई ला न गई सोही चोटको कारण
र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न मतृ कको उपचार गरी घरमा याएपिछ मृ यु भएको
नस ने ।
देिखएको छ । ितवादीले होस नपरु याई
् हेलचे याइँ
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
स म गरी आफू ब न उ कन दाउराले हा दा मतृ कको
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
मृ यु भएको अव था देिखएको छ । ितवादीको
संवत् २०७२ साल माघ २० गते रोज ४ शभु म् ।
सो काय हे चे याइँ गरी भएको भ ने देिखएकोले
४
वारदातको ि थितबाट िनजको कसरु भिवत यअ तगत
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
पन देिख छ । ततु मु ामा वारदातको कृित हेदा
गोपाल े , ०६९-CR-०९०७, कत य यान, मल
ु क ऐनको यानस ब धीको महलको ६ नं. मा
नेपाल सरकार िव. िदवबहादुर आले
उ लेख भएको अव थाको िव मानता देिखएकोले यो
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ५ दफा आकिषत हने देिखन आउने ।
नं.मा यान िलने इिबलाग वा मनसाय नभई कसैले
मािथ िववेिचत आधार कारणह समेतबाट
आफूले गरेको कत यले मािनस मला ज तो नदेिखएको ितवादी िदवबहादरु आलेले मतृ क बाबल
ु ाई मान
कुनै काम कुरा गदा यसै ारा के ही भई मािनस मन िनयतले दाउरा हार गरेको नभई भा ने ममा
गएको भिवत य ठहछ भ ने उ लेख छ । यस नं. अगािड रहेको दाउरा हे चे याइँपूवक फा दा
अनस
ु ार भिवत यको घटनामा फौजदारी अपराधमा मतृ क बाबक
ु ो टाउकोमा ला न गई मृ यु भएको
हने आपरािधक त वम येको मह पूण त व मनसायको देिखँदा ितवादी िदवबहादरु आलेले मल
ु क
ु ऐन,
अभाव रहेको ह छ । आफूले गरेको कामबाट मािनस यानस ब धीको महलको ६ नं. को कसरु गरेको
मन स छ भ ने प रणामको ान यसमा हँदैन । य तो देिखन आएकोले िनजलाई ऐजन ६ नं. देहाय २ नं.
काय आपरािधक मनसाय र ानले ग रएको िथएन सो बमोिजम सजाय हने देिखँदा ितवादी िदवबहादरु
काय दघु टना िथयो भ ने कुरा प ले बझ
ु ेको ह छ । आलेलाई यानस ब धीको महलको १४ नं. अनस
ु ार
यस अव थामा अचानक कुनै व तु मािनसउपर ला न १० वषको कै द सजाय हने ठहर्याई पा पा िज ला
गई मािनसको मृ यु भएको ि थितमा भिवत य ठहन अदालतबाट भएको फै सला के ही उ टी गरी ितवादी
हँदा यस वारदातमा मतृ कले ितवादीलाई समाउने िदवबहादरु आलेलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
ममा िनज भा दै गदा अगािड भे ाएको दाउरा महलको ६ नं. को देहाय २ नं. बमोिजम २ वष कै द
हे चे याई ंपूवक पछािड फा ने ममा बाबल
ु ाई ला न सजाय हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट
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िमित २०६९।४।२४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा पु न नस ने ।
सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
नस ने ।
क यटु र: गीता िघिमरे
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शभु म् ।
क यटु र: मि जता ढुंगाना
६
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १४ गते रोज २ शभु म् । मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
५
शमा पौडेल, ०७०-CR-००२१, ०१५८, कत य
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
यान, नेपाल सरकार िव. सुरज भ ने सिमर
गोपाल े , ०७०-CR-१०८५, ाचार / न कली सुनारसमेत, सिचन र तेल िव. नेपाल सरकार
माणप , नेपाल सरकार िव. रमेश काक
मौकामा कागज गन तथा घटनाको य दश
िमिसल संल न िश ा य को कायालय, गु दबहादरु मगरको मतृ क बलबहादरु लाई ितवादीले
पाठ् य म िवकास के को प सङ् या ६१६, रड र फ याकले हा दा मतृ कको अ पतालमा
िमित २०७०।०५।१४ को प साथ Bhupendra उपचारको ममा मृ यु भएको भ ने भनाइ, पनु रावेदक
Narayan Mandal, University को प सङ् या ितवादी सिचन र तेलको कोठाबाट बरामद भएको,
984/13, Dated: 07/08/2013 को प मा “As per रगत लागेको अव थामा रहेको, मतृ कलाई हार
your request, we re-verified in our letter No. गरेको भनेको काठको कडी तथा रगत लागेको
Exam/c-10/13 dated 02/01/2013 that Mr. कपडा, पनु रावेदक ितवादीको सनाखत कागज तथा
Ramesh Karki, Roll No. 11856, Registration मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारणमा
No.55811 did pass DP iii (H) Pol.Sc. Blunt Force Head Injuries भनी उ लेख
Examination from B. N.M.U. held in the ग रएकोसमेतका आधार माणबाट पिु भइराखेको
year 1994 in second division ….” भ ने यहोरा अव थामा िनज पनु रावेदक ितवादी सिचन र तेलले
उ लेख भई आएको देिखएकोले यथ ितवादीले मतृ क बलबहादरु नेपालीलाई काठको कडीले टाउकोमा
पेस गरेको शैि क यो यताको माणप न कली रहेको हार गरेकोमा सोही चोटिपरको कारण िनजको मृ यु
देिखन नआउने ।
भएको पिु हन आएको देिखँदा पनु रावेदक ितवादी
उि लिखत आधार र कारणह बाट यथ सिचन र तेलको हकमा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
ितवादीले पेस गरेको शैि क यो यताको माणप को भएको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
स ब धमा ि भवु न िव िव ालय, िश ा य को
यथ
ितवादीह ले अिधकार ा
कायालय, क ितपरु , काठमाड को प साथ संल न अिधकारीसम गरेको बयानमा आफूह
ितवादी
िब.एन.म डल िव िव ालय िबहार भारतको सन् सिचन र तेलसँगै वारदात थलमा रही मतृ कलाई
०७।०८।२०१३ को प बाट यथ ितवादी रमेश कुटिपट गरेको भनी कसरु मा सािबत रहे तापिन
काक ले पेस गरेको शैि क यो यताको माणप अदालतको बयानमा यथ ितवादी समीर सनु वु ार
स कली नै हो भ ने देिखएकोले यथ रमेश काक ले वारदात हनअ
ु गािड नै िहँिडसके को भनी कुटिपटमा
सफाई पाउने ठहर्याएको िवशेष अदालत, काठमाड को संल न रहेको त यलाई इ कार गरेको पाइ छ भने अका
िमित २०७०।०७।०३ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा ितवादी सानभु ाई िमजार वारदात थलमा उपि थत
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर रहे तापिन मतृ कलाई कुटिपट भने नगरेको भनी लेखाई
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िदएको देिख छ भने उ त य पनु रावेदक ितवादी
७
सिचन र तेलको बयानको यहोराबाट समेत समिथत मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
भएको देिख छ । बिु झएका यि िवजय रपाल िव.क.को शमा पौडेल, ०६९-CR-०५२२, ०५२८, अपहरण
बकप बाट िनजह वारदात थलमा उपि थत भएको तथा शरीर ब धक, जबरज ती चोरी, िव थामी िव.
देिखए तापिन िनजह ले मतृ कउपर चोट हार गरेको नेपाल सरकार, िवकास शेपा िव. नेपाल सरकार
भ ने ठोस आधार माणबाट देिखएको अव थासमेत
व तिु थित मचु ु काका मािनस पावती
नहँदा यी दवु ै जना ितवादीह कसरु मा मतलबीस म तामाङ, िशवहरी लािमछानेले समेत अदालतमा आई
भई वारदात थलमा उपि थतस म रहेको देिखन व तिु थितमा लेखी लेखाइएको यहोरा िठक साँचो हो
आएको देिखँदा िनजह को हकमा समेत सु फै सला भनी बकप गरेको देिख छ । जाहेरवाली िसता तामाङ
सदर हने गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको तथा फुलमाया तामाङसमेतले अिभयोग दाबीबमोिजम
फै सला िमलेकै देिखने ।
सजाय हनपु छ भनी बकप गरेका छन् । िकटानी जाहेरी
पनु रावेदक ितवादी सिचन र तेललाई यहोरा, बरामदी मचु ु का, व तिु थित मचु ु का,
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को
बमोिजम सव वसिहत ज म कै द हने ठहरी ितवादी बयानसमेतका आधारमा यी
ितवादीह ले
तथा मतृ कको िबचमा मानपनस
मको पूव रसइवी पीिडतलाई अपहरण गरी ब धक बनाएको देिखन
ु
नरहेको तथा योजनाब ढङ् गले कुटिपट गरेको आयो । यसअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर
अव था नदेिखई र सीको नसामा त काल िववाद भई ब धक िलनेको महलको १ नं. को कसरु गरेको हँदा
मतृ क बलबहादरु नेपालीले पनु रावेदक ितवादीउपर ऐजनको ३ नं. बमोिजम सजाय हनक
ु ा साथै दफा ७
हार गरेको काठको कडी खोसी मतृ कलाई हार र ९ नं. बमोिजम थप सजायसमेत हने देिखन आयो ।
गदा सोही चोटिपरको कारण िनजको मृ यु भएको ितवादीह ले पीिडतको सनु का गहना तथा मोबाइल
अव थालाई िवचार गदा पनु रावेदक ितवादी सिचन फोनसमेत िलएको भनी बयानमा वीकारसमेत
र तेललाई ऐनबमोिजमको सजाय गदा चक पन देिखँदा गरेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको १ र ४
मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कै द वष १० (दश) नं. को कसरु गरेको देिखएकोले ऐजनको १४(२)
सजाय गन गरी र यथ ितवादीह सिमर सनु वु ार नं. बमोिजम सजाय गरी ऐजनको १० नं. बमोिजम
र सानभु ाई िमजारलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको ितवादीबाट भराई पाउने नै देिखन आयो । पनु रावेदक
महलको १७ (३) नं. बमोिजम जनही कै द वष ३ (तीन) ितवादीह ले िविभ न प रि थितमा परी अपहरण
सजाय गरी भएको सु फै सलालाई सदर गन गरी गरेको भनी पनु रावेदन िजिकर िलएकोमा सोको
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।८।१२ आधारमा मा कानूनिवपरीतको कसरु अपराधबाट
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । छुटकारा िदन िम ने नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादी सिचन र तेल र पनु रावेदक वादी
ितवादीह िव थामी र िवकास शेपाले
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
जाहेरवाला िसता तामाङ र फुलमाया तामाङलाई
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
अपहरण गरी ३ िदनस म ब धक बनाई िनजह बाट
क यटु रः गीता िघिमरे िगरी
१४ लाख पैयाँ िफरौती माग गरी िनजह ले लगाएका
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभु म् । गहना र मोबाइलसमेत िलएको देिखएकोले िनजह को
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उ काय मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीरब धक देिखएकोले िनज ितवादी राजकुमार े लाई
िलनेको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु हँदा ऐजनको यानस ब धीको महलको १३(४) नं. अनस
ु ार
३ नं. बमोिजम अ य उ े यले अपहरण गरेको देिखँदा ज मकै द सजाय हने नै देिखन आउने ।
जनही ७ वष कै द र .५०,०००।– ज रवाना र ऐजनको
िववेिचत आधार एवम् कारणह समेतबाट
७ र ९ नं. ले जनही थप ४ वष कै द एवम् चोरीको ितवादी राजकुमार े ले मतृ क जगतबहादरु
महलको ४ नं.को िवपरीत जबज ती चोरी गरेकोले कुँवरलाई ह या गनको लािग योजना षड् य गरी
ितवादीह लाई ऐजनको दफा १४(२) बमोिजम र सीमा बेहोस हने औषधी हाली खवु ाई बेहोस
सजाय हने देिखएकोले ितवादीह िव थामी र बनाई वारदात थल जङ् गल ए रयामा गाडी परु याई
्
िवकास शेपाले जाहेरवालाह को .३६,०००।– को लगी गाडीबाट िनकाली झाडीमा फाली ढुंगाले
गहना तथा मोबाइल चोरी गरेकोले जनही १ मिहना टाउकोमा हानी मारेको घटना थलमा गई मानमा
१५ िदन कै द र ितवादीह ले लगेको .३६,०००।– संयोग पारी िदएको देिखएकोले िनजको सो काय
िबगोको डेढी जनही .५४,०००।- ज रवाना र यानस ब धीको महलको १ नं. र १३(४) नं. को
जाहेरवालाह को िबगो भराई िदने ठहर्याएको कसरु गरेको देिखएकोले ितवादी राजकुमार े लाई
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।११।३० यानस ब धीको महलको १३(४) नं. अनस
ु ार ज म
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । कै द सजाय हने ठहर्याएको सु िज ला अदालतको
पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न फै सला सदर गरेको िमित २०६९।२।९ मा भएको
नस ने ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
साधक सदर हने ।
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
ितवादी संजयकुमार दमाई र सरु शे
इित संवत् २०७२ साल काि क १९ गते रोज ५ शभु म् । गोपालीले मतृ क चालक जगतबहादरु कुँवरलाई ह या
८
गन य संल न भएको नदेिखएको तर चालक
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश जगतबहादरु कुँवरलाई ह या गन मु य भई षड् य
शमा पौडेल, ०६९-CR-०४१७, ०७१-CR- गरेको देिखएकोले िनज ितवादीह को काय
०२९५, ०७१-RC-०१०९, कत य यान, नेपाल यानस ब धीको महलको १६ नं. बमोिजमको कसरु
सरकार िव. राजकुमार े समेत, संजयकुमार दमाई गरेको देिखन आएकोले िनज ितवादीह संजयकुमार
भ ने स जे दमाई (प रयार) िव. नेपाल सरकार, नेपाल दमाई र सरु शे गोपालीलाई ऐजनको १६ नं. बमोिजम
सरकार िव. राजकुमार े
जनही १५(प ) वष कै द गन गरी सु िज ला
ितवादी राजकुमार े ले मतृ क जगतबहादरु अदालतबाट भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन
कुँवरलाई ह या गनको लािग योजना षड् य गरी अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।२।९ मा भएको
र सीमा बेहोस हने औषधी हाली खवु ाई बेहोस बनाई फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने र ितवादी राजकुमार
वारदात थल जङ् गल ए रयामा गाडी परु याई
् लगी े ले यानस ब धीको महलको १ नं. र १३(४) नं.
गाडीबाट िनकाली झाडीमा फाली धा रलो व तल
ु े िवपरीतको कसरु गरेको देिखएकोले िनज राजकुमार
टाउकोमा हानी मान घटना थलमा गई संयोग पारी े लाई ऐ ऐनको १३(४) नं. बमोिजम ज मकै दको
िदएको देिख छ । िनजको सो काय यानस ब धीको सजाय हने ठहर गरी सु िज ला अदालतबाट
महलको १ नं. र १३(४) नं. िवपरीतको कसरु गरेको भएको फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
14

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, काि क - १
पाटनबाट िमित २०६९।२।९ मा भएको फै सला अदालतमा बयान गदा इ कार रहेको, दशी माणका
ितवादी राजकुमार े को हकमा साधक सदर हने साथै हार गरेको हितयार भनेको ब चरोसमेत बरामद
ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको अिभयोग नभएको, पोल गन वादी नेपाल सरकारका गवाह
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने र ितवादी स जे मतृ कको प रवारिभ का सद यह भएका र अ य
दमाई भ ने स जयकुमार प रयारको पूण पमा सफाइ वत माणह बाट यी ितवादीह ले ह या र डकै ती
पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
गरेको भ ने पिु नभएको हँदा ितवादी अिनलकुमार
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
सनु ारले यानस ब धीको महलको १३(१) नं. को
क यटु र: मि जता ढुंगाना
कसरु गरेको देिखन नआएकोले िनजलाई ऐ. को
इित संवत् २०७२ साल काितक १९ गते रोज ५ शभु म् । १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरेको
९
िमलेको देिखएन । य तै अ य ितवादीह लाई
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश समेत यानस ब धीको महलको १३(४) नं. को
शमा पौडेल, ०६८-CR-०५७१, ०७१२, खनु कसरु मा ऐ. को १३(४) नं. अनस
ु ार ज मकै द गरेको
डाँका, नेपाल सरकार िव. रामके श के वटसमेत, अिनल िमलेको देिखएन । तसथ मािथ िववेिचत आधार एवम्
सुनारसमेत िव. नेपाल सरकार
कारणरह समेतबाट मतृ क मेगबहादरु छ तेललाई यी
ितवादीह को
अिधकार ा
ितवादीह ले मारेको भ ने खि बर माण वादी प ले
अिधकारीसम कसरु अपराधमा इ कार रही बयान गज
ु ान सके को नदेिखँदा शंका र अनमु ानको आधारमा
गरेको पाइ छ । साथै ितवादीह ले मतृ कलाई ितवादीह लाई दोषी करार गनु फौजदारी यायको
मानमा आ नो संल नता नरहेको भनी कसरु मा िस ा त तथा ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत
इ कार रही अदालतसम समेत बयान गरेको हन जाने हँदा ितवादीम येका अिनलकुमार सनु ारलाई
देिख छ । उि लिखत वारदातमा यी ितवादीह को यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
संल नता रहेको भ ने व तिु न आधार वादी प ले सव वसिहत ज म कै द र अ य ितवादीह रामके स
पेस गन सके को नदेिखएकोले अनमु ान र शंकाको के वट, अमेरीका के वट, िजतु भ ने िजते ब नेत
भरमा ततु वारदातमा यी ितवादीको संल नता सनु ार, समरबहादरु सनु ार, पदमबहादरु सनु ारलाई
रहेको भनी मा न िम ने देिखन आएन । फौजदारी यानस ब धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम
अपराधमा कसरु थािपत हन शंकारिहत तबरबाट ज मकै द हने ठहर्याएको िज ला अदालतको फै सला
ितवादीह को संल नता रहेको पिु हनपु न ह छ । यी सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित
ितवादीह को मतृ कसँग कुनै रसइवी झै-झगडासमेत २०६८।२।११ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
नरहेको अव थामा मतृ कलाई मानपनस
मको अव था भई अिभयोग दाबीबाट ितवादीह अिनलकुमार
ु
नदेिखएको ततु वारदातमा यी ितवादीह को सनु ार, रामके श के वट, अमे रका के वट, समरबहादरु
संल नता रहेको देिखन नआउने ।
सनु ार, पदमबहादरु सनु ार र िजतु भ ने िजते ब नेत
थम जाहेरीबाट ितवादीह को यिकन सनु ारले सफाई पाउने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल
नभएको, दो ो जाहेरीमा मा ितवादीह उपर सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
जाहेरवालाले िकटानी जाहेरी गनपन
ु कारण नखल
ु ाएका, इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
चोट पटक लागेका पीिडतह ले समेत मौकामा पोल क यटु र: मि जता ढुंगाना
नगरेको, ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारी र इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १६ गते रोज ४ शभु म् ।
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१०
देिखएकोले िनज ितवादीलाई ऐ. १४ नं. अनस
ु ार १०
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी जगदीश दश वष कै द गन गरी भएको कै लाली िज ला अदालतको
शमा पौडेल, ०६७-CR-१३०७, कत य यान, फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िदपायलको
सजने साउद िव. नेपाल सरकार
िमित २०६७।११।३० गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा
ितवादीले कसरु गरेकोमा अनस
ु धान सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
अिधकारी एवम् अदालतमा सािबत रही बयान यहोरा िजिकर पु न नस ने ।
लेखाएको अव थासमेतका आधारबाट ितवादीको इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
बयान, ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी यहोरा, क यटु र: मि जता ढुंगाना
जाहेरी यहोरालाई समथन हने गरी जाहेरवालीले इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १६ गते रोज ४ शभु म् ।
ग रिदएको बकप समेतका आधार माणबाट
११
ितवादीको कत यबाट घटना घट् न गएको त य पिु
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
भइरहेको छ । ितवादीले मतृ कले घाँटीमा बे टले कसी शमा पौडेल, ०६९-CR-०१९५, कत य यान,
यापेको अव थामा आफूलाई बचाउने यास व प नारायण साद कुमाल िव. नेपाल सरकार
मतृ कलाई २ थ पड हानेको र सो िवषयलाई िलएर दवु ै
ततु वारदातमा मतृ कले वीटर चोरेको
प को िबच भनाभन एवम् दोहोरो कुटिपटको वारदात भ ने ितवादीले थाहा पाएको र ितवादीलाई सोही
िसजना भएको देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादीले कारणबाट त कालै उठेको रस था न नसक छे कल
त काल उठेको रस था न नसके को कारणले नै दाउराले टाउकोमा हार गरेको देिखएको छ । मतृ क
मतृ कलाई हानेको देिखन आएको छ । यसस ब धी र ितवादीिबचको स ब ध रा ो रहेको, ितवादीको
कानूनी यव था हेदा मल
ु क ऐनको यानस ब धीको र सा मतृ कले चलाएको कारण दवु ै प िबच रसइवी
महलको १४ नं. मा यान मानाको कुनै मनसाय झैझगडा भई मानपनस
मको रसइवी रहे भएको
ु
रहेनछ, यान मानस मको कुनै मनसाय पिन नभएको, नदेिखएको, यान मान उ े यले ितवादीले पूवतयारी
यान िलनपु नस मको इबी पिन रहेनछ, लक
ु चोरीकन गरी हार गरेको नभई ज मिदनको उपहार व प
पिन हानेको रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा ीमतीलाई िकनेर याई िदएको वीटर मतृ कले चोरी
रस था न नसक जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष गरी र सामा लक
ु ाई राखेको देखी त काल उठेको
खवु ाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लातमु का रस था न नसक छे कल दाउराले टाउकोमा हार
इ यािदले हा दा सोही चोटिपरले ऐनका यादिभ गरेको कारण मृ यु भएको ि थित भएकोले मल
ु क
ु ऐन,
यान मरेमा १० वष कै द गनपछ
ु भ ने उ लेख यानस ब धीको महलको १४ नं. आकिषत हने ।
छ । ततु वारदातमा मतृ कले ितवादीलाई घाँटीमा
िववेिचत आधार कारण एवम् कानूनी
बे टले बाँधेको कारणबाट ितवादी र मतृ किबच यव था र ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा
कुटिपट हन गएको सोही कारणबाट त कालै उठेको यी पनु रावेदक ितवादी नारायण साद कुमालले
रस था न नसक मु काले हानेको कारणबाट मतृ कको ज मिदनको िदन आ नी ीमतीलाई उपहार िदन
मृ यु हन गएको देिखएकोले यानस ब धीको महलको िकनी याएको वीटर र सामा लक
ु ाएको देखी
१४ नं. आकिषत हने देिखन आउने ।
त काल उठेको रस था न नसक निजकै रहेको छे कल
ितवादी सजने साउदले मल
ु क
ु ऐन, दाउराले मतृ कको टाउकोमा हार गदा सोही चोटका
यानस ब धीको महलको १४ नं. को कसरु गरेको कारण का छा नेवारको मृ यु भएबाट ितवादी आवेशमा
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आई मतृ कको ह या गरेको देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, वाभािवक पमा देिखन आउने ।
यानस ब धीको महलको १४ नं. को कसरु गरेको
ितवादीह को
अिधकार ा
देिखएकोले सु िज ला अदालतबाट ितवादीलाई अिधकारीसम भएको बयान, लासजाँच मचु ु का
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम र घटना हँदाको त कालको प रवेशबाट समिथत
सव वसिहत ज म कै द हने ठहर्याएको फै सला भएको पाइँदा ितवादीह महेश बोहरा, लालमिन
के ही उ टी गरी ितवादी नारायण साद कुमाललाई बोहरा, मनोज लहु ार भानबहादरु बोहरा र वीरे
यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० दस लहु ारको कुटिपटको कारण मतृ क िस धु खडायतको
वष कै द हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, इलामको मृ यु हन पगु ेको देिखएकोले िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन,
िमित २०६९।१।३१ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनस
ु ार सजाय
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन गरेको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको फै सला
िजिकर पु न नस ने ।
िमलेको छै न भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
नसिकने ।
क यटु र: मि जता ढुंगाना
ितवादीह िव म बोहरा, के शव बोहरा,
इित संवत् २०७२ साल काि क १९ गते रोज ५ शभु म् । दीपक बोहरा, िकसन लहु ार, मक
ु े श बोहरा, पु टे
लोहार, गोकुलबहादरु बोहरा र पु कर बोहरालाई
इजलास नं. २
सफाइ िदएको तथा अ य कसरु ठहर भएका
भानबहादरु बोहरासमेतलाई लास दबाएतफ मल
ु क
ु
१
ऐन, यानस ब धीको ४ नं. बमोिजम थप सजाय
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी गोपाल नगरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेन
पराजुली, ०६७-CR-०८८३, ०८८४, १०३१, भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरतफ
कत य यान, महेश बोहरासमेत िव. नेपाल सरकार, िवचार गदा यी ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारी
वीरे लुहारसमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार र अदालतसम बयान गदा आफूह मतृ क िस धु
िव. िवरे लुहारसमेत
खडायतलाई कुटिपट ग ररहेको थानमा के भएको
ितवादीह ले घटना थलमा गएको रहेछ भनी हेनस म गएको हो । हामीह ले कुटिपट
त यलाई अदालतमा बयान गदासमेत वीकार गरेका गरेका होइन भनी कसरु मा पूण इ कार रही बयान
र कुटिपटको कारण नै मतृ कको मृ यु भएको भ ने गरेको पाइ छ । कसरु ठहर भएका अ य ितवादीह ले
मतृ कको शरीरमा देिखएका घाउचोटबाट थािपत मौकामा बयान गदा ियनीह मािथ पोल गरे तापिन
भएको पाइ छ । अनस
ु धानको िसलिसलामा कागज अ य य दश एवम् व तिु न व त माणबाट
गदा कुटिपट गरेको कसरु ज य त यमा सािबत भएको ियनीह उपरको अिभयोग मािणत हन सके को
हँदा कत य यान ज तो अपराधमा वाई.िस.यल देिखँदनै । गाउँ घरमा घटना घटी मािनसह ज मा
नामको सङ् गठनउपर दोषारोपण गरेको कुरालाई भएको ठाउँमा जानु र सो ठाउँमा के रहेछ भनी बु नु
सहज मानी अपराधबाट उ मिु िदन पिन उिचत पिन वाभािवक नै हन जा छ । आ नो गाउँ ठाउँको
हँदनै । मतृ क िस धु खडायतलाई कुटिपट गन कायमा घटना थलमा उपि थत भएकै आधारमा अ य
घटना थल व रप रका यी पनु रावेदकह समेतका ितवादी सरह समान पमा कुटिपटमा संल न रहेछन्
यि ह संल न रहेको त य घटना कृितबाट भनी मा न उपयु र यायोिचत नहने हँदा पनु रावेदन
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अदालत, महे नगरबाट मक
ु े श बोहरासमेतका िनजह लाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ५ वष मा
मािथ उि लिखत ितवादीह लाई सफाइ िदएको सजाय गन य ग रएको सु एवम् पनु रावेदन
िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी र अदालतको रायसमेत उपयु रहेको देिखने ।
पनु रावेदन िजिकर यायोिचत रहेको नपाइने ।
तसथ, मािथ उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादीह ले लास नदीमा फालेको कसैले ितवादीह िवरे लहु ार, मनोज लहु ार, भानबहादरु
देखेको छै न । लास नदीमा लगी फालेको त यमा बोहरा, महेश बोहरा र लालमनी बोहरासमेतलाई मल
ु क
ु
मौकामा बयान गदासमेत सािबत रहेको देिखँदैन । ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
लास नदीमा फालेको दे ने य दश कोही नरहेको ज म कै द गरी अ.बं.१८८ नं. अनु प पाँच वष मा
र कुटिपट भएको २ िदनपिछ निजकै रहेको नदीमा सजाय गन य गरेको राय तथा अ य ितवादीह
लास रहेको ि थित छ । िबनाआधार िबना माण लास मक
ु े श बोहरा, के शव बोहरा, पु टे लहु ार, दीपक
दबाउने िछपाउने उ े यले नदीमा फालेको हो भनी बोहरा, िव म बोहरा, िकशन लहु ार, गोकुलबहादरु
मा न निम ने हँदा ितवादीह महेश बोहरा, लालमनी बोहरा र पु कर बोहराले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
बोहरा, मनोज लहु ार, वीरे लहु ार र भानबहादरु पाउने गरी पनु रावेदन अदालत, महे नगरबाट िमित
बोहरालाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ४ २०६७।१०।९ मा भएको फै सला िमलेको हँदा सदर
नं. बमोिजम थप सजाय नगरेको पनु रावेदन अदालतको हने ।
फै सला िमलेन भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
िजिकरसमेत पु न नस ने ।
क यटु र: अिभषेककुमार राय
ितवादीह को मतृ कसँग पूव रसइवी इित संवत् २०७२ साल माघ ११ गते रोज २ शभु म् ।
िचनजान रहेको देिखँदैन । मतृ कले मादक पदाथ
२
सेवन गरी ती गितमा िजप चलाएको कारण कुटिपट मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
हन पगु ेको देिख छ । वारदात थलमा यी ितवादीका गोपाल े , ०७०-CR-००४६, ाचार (न कली
साथै अ य मािनसह को पिन िभड ज मा भएको माणप ), नेपाल सरकार िव. ेमबहादुर कुँवरजी
देिख छ । िभडभाडको वारदात भई यो यसैको भ ने ेमबहादुर कुँवर
य तो लाठी ढुङ्गाको हारको कारण मतृ कको
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
मृ यु हन पगु ेको व तिु न एवम् य दश माण १६(१) मा “कुनै यि ले रा सेवकको ओहदा पाउने
अनस
ु धानबाट खु न सके को छै न । घटना हँदाका वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैिसयत, लाभ
समयमा ितवादीह पाँचैजनाको उमेर १६ देिख वा सिु वधा पाउने उ े यले शैि क यो यता, नाम,
१७ वषको रहेको देिख छ । उमेरज य ि थितले तीन पु ते, उमेर, जात, थर, ठे गाना, नाग रकता वा
ितवादीह सबै अ लारे उमेरका भई होह लाका पिछ यो यता वा अ य कुनै कुराको झु ा िववरण िदएमा
ला दै जाँदा त कालको सामा य कुटिपटको िववादबाट वा सोस ब धी झु ा माणप पेस गरेमा िनजलाई
मतृ कको मृ यु हन पगु ेको देिखन आउँछ । पढाइ लेखाइ कसरु को मा ाअनस
ु ार ६ मिहना देिख १ वषस म
गरी भिव यको जग पिह याउने ितवादीह को कै द वा दश हजार पैयाँदेिख बीस हजार पैयाँस म
उमेर र घटनाको कृितबाट िनजह लाई मल
ज रवाना हनेछ” भनी कानूनी यव थाले झु ा शैि क
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं. अनस
ु ार यो यताको माणप स ब धी ाचारको कसरु हन
ज मकै द सजाय गदा चक पन जाने भएको हँदा लाभ वा सिु वधा पाउने उ े यले रा सेवकले शैि क
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यो यता, नाम, तीन पु ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, माणप ), नेपाल सरकार िव. कृ णमाया खितवडा
नाग रकता वा यो यता वा अ य कुनै कुराको झु ा
अनस
ु धानका ममा भएको माणीकरण र
िववरण िदएको वा झु ा माणप पेस गरेको हनपु न । अदालतमा बयान गदा पेस गरेको शैि क यो यताको
ितवादीले Higher School तरको माणप मा फरकफरक यहोरा रहेको कारण के कुन
माणप ा गरेको Central Board of Higher साँचो हो, यिकन गन उ े यले िवशेष अदालतका
Education, New Delhi सं था Council of आदेशानस
ु ार उ च मा यािमक िश ा प रषद,्
Boards of School Education in India र सानोिठमी, भ परु माफत िबहार इ टरिमिडएट िश ा
Ministry of HRD बाट मा यता िदइएको सं थाह को प रषद,् पटनाबाट माणीकरण भई आउँदा “िबहार
सूचीमा नभएको भनी उ लेखस म ग रएको िव ालय परी ा सिमित (उ च मा यािमक) बु
देिख छ । तर, उ सं था नै न कली, झु ा रहेको र माग, पटनाको सरु ि त सारणीयम पंजी (GTR) को
पिहले देिख नै अि त वमा नभएको भनी उ लेख गन मूल अिभलेख (Original) पानामा िनजले पेस गरेको
सके को देिखएको छै न । यसबाट उ सं था न कली िववरणह ठीक देिखएको” भनी उ लेख भएको
वा झु ा नभई मा यता निदइएको भ नेस मको ि थित देिखन आउँछ । उ माणीकरण संल न िववरणमा
रहेको पाइयो । न कली माणप को कसरु हन आफूले परी ा Intermediate Arts वष 1994, रोल/कोड
हािसल नगरेको यो यता हािसल गरेको छु भनी झु ा नं. 6504/30147 योग 494, ेणी II, परी ा कोड
शैि क यो यताको माणप पेस गनपन
ु ह छ । यहाँ B.D.B.K.S. College Forbesganj Araria
ितवादीले हािसल गरेको शैि क यो यता झु ा हो उ लेख भएको देिख छ । माणीकरण भई आएका
भ ने प भनाई नभई शैि क यो यताको माणप यी स पूण यहोराह अनस
ु धान हँदाका अव थामा
जारी गन सं थाले मा यता नपाएको भ नेस मको िमिसल संल न रहेका ितवादीको शैि क यो यताको
अव था छ । सं थाले मा यता नपाएको भ ने आधारमा माणप सँग िम न िभड् न आएको पाइ छ । यसरी
मा ितवादीले पेस गरेको माणप लाई झु ा भनी उ च मा यािमक िश ा प रषदमाफ
् त माणीकरण भई
अदालतले अनमु ान गरी ाचारको कसरु दार मा न आएको अिभलेखबाट ितवादीले बढुवा योजनका
यायोिचत नहने ।
लािग पेस गरेको शैि क यो यता झु ा नभई स कली
तसथ, ितवादी ेमबहादरु कुँवरले Higher नै रहेको पिु भएको देिखँदा झु ा शैि क यो यताका
School तरको न कली झु ा शैि क यो यताको माणप पेस गरी ाचार गरेको अिभयोगबाट
माणप पेस गरी ाचारको कसरु गरेको भ ने ितवादीलाई सफाइ िदने ठहर गरेको िवशेष अदालतको
आरोपबाट सफाइ पाउने ठहर्याई िवशेष अदालत, फै सला अ यथा भएको देिखन आउने ।
काठमाड बाट िमित २०६९।१२।२२ मा भएको
ितवादी कृ णमाया खितवडाले अिभयोग
फै सला िमलेको हँदा सदर हने ।
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याई िवशेष अदालत,
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
काठमाड बाट िमित २०७०।१।२३ मा भएको फै सला
क यटु र: अिभषेककुमार राय
िमलेको हँदा सदर हने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् । इजलास अिधकृतः किपलमिण गौताम
३
क यटु र: अिभषेककुमार राय
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् ।
गोपाल े , ०७०-CR-००४७, ाचार (न कली
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४
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-CR-०८४२, ाचार, नेपाल
सरकार िव. मिहनारायण साह
मु ा अनस
ु धानका ममा ितवादीको
हाई कुल तरको शैि क यो यताको माणप झु ा
भ ने लेखी आए पिन पिछ िवशेष अदालतबाट भएको
आदेशानस
ु ार माणीकरण भई आउँदा माणप
जारी गन िनकायले आ नो अिभलेखसँग िभडेको
र उ ीण पिन भएको भनी मािणत ग रिदएको
पाइ छ । ितवादीले पेस गरेको प लाई नै िवशेष
अदालतले मा यता दान नगरी दईु िकिसमको माण
आएबाट कानूनबमोिजमको ि या अवल बन गरी
सािधकार िनकाय उ च मा यािमक िश ा प रषद,्
सानोिठमी भ परु माफत माणीकरण भएको देिख छ ।
माणप जारी गन िनकायबाट फरक फरक िकिसमको
भनाई आएमा ती फरकम ये जनु माण प सही हो
भनी अ ततः माणीकरण भई आएको ह छ यसैलाई
सही हो भनी मा नपु न ह छ । माणीकरण भएको
य तो िवषयमा ितवादीको िमलेमतो भएको छ भनी
अनमु ान गन यायोिचत हँदनै । यस कार ितवादीको
शैि क यो यताको माणप स कली नै मािणत
भएको अव थामा आरोिपत कसरु बाट ितवादीले
सफाइ पाउने गरी िवशेष अदालतबाट भएको फै सलामा
कुनै िु ट रहेको नदेिखने ।
तसथ, ितवादी मिहनारायण साहले हाई
कुल तरको न कली शैि क यो यताको माणप
पेस गरी ाचार गरेको भ ने आरोपबाट सफाइ
पाउने ठहर्याई िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित
२०६९।११।९ मा भएको फै सला िमलेको हँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् ।

५
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-CR-०८४३, ाचार, नेपाल
सरकार िव. खगे बहादुर हमाल
िह दी िव िव ालयबाट जारी भएको
माणप लाई नेपालको ि भवु न िव िव ालयले
मु ा अनस
ु धान गदाका समयमा मा यता दान नगरे
पिन २०४२ सालभ दा अगािड सरकारी सेवाका
लिग दरखा त िलँदा लोक सेवा आयोगले मा यता
दान गरेको भ ने त य लोक सेवा आयोगको िमित
२०४२।२।६ को िनणयले मािणत हन आएको
पाइयो । यस कार यथ ितवादीले २०४१ सालमा
हािसल गरेको म यम तरको शैि क यो यताको
माणप त कालीन समयमा गैरकानूनी रहेको पिन
देिखन आएन । ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा १६(१) ले झु ा माणप पेस गरेको मािणत
भएमा मा कसरु दार हने भनी प कानूनी यव था
गरेको प र े यमा ि भवु न िव िव ालय र लोकसेवा
आयोगसँग भएका प ाचारबाट ितवादीले पेस गरेको
म यमा तरको माणप झु ा र न कली रहेको
मािणत हन आएन । ितवादीले हािसल गदाका
अव थामा सरकारी सेवाको दरखा त योजनका लािग
लोकसेवा आयोग ारा मा यता पाएको माणप लाई
हाल नेपालको ि भवु न िव िव ालयसमेतले मा यता
दान नगरेको भ ने आधारमा मा झु ा माणप रहेको
ठानी ाचारको कसरु कायम गन यायको रोहमा
उिचत नदेिखँदा आरोिपत कसरु बाट ितवादीलाई
सफाइ िदने गरी िवशेष अदालतबाट भएको फै सलामा
कुनै कानूनी िु ट रहेको नदेिखने हँदा न कली र झु ा
शैि क यो यताको माणप पेस गरी ाचारको कसरु
गरेको भ ने अिभयोग दाबीबाट ितवादी खगे बहादरु
हमालले सफाइ पाउने भनी िवशेष अदालतबाट िमित
२०६९।१०।२५ मा भएको फै सला िमलेको हँदा सदर
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हने ।
बैधता ा गन स दैनन् । अि तयार ा यि वा
िनकायले गरेको िनणयमा िनजले उ अिधकारको
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
वे छाचारी पमा योग गरेको वा ट आधार
क यटु र: अिभषेककुमार राय
ु ाई िनणय गरेको अव थामा बाहेक
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभु म् । र कारण नखल
य तो िनणयको वैधािनकतामा
उठाउन िम ने
६
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश देिखँदनै । कानूनले कुनै िवषयमा िनणय गन अिधकार
शमा पौडेल, ०६९-WO-०२३८, कत य यान, कुनै पदािधकारी वा िनकायलाई दान गदछ भने य तो
िवषयमा िनणय गन अिधकारको योग वत पले
नेपाल सरकार िव. तुलबहादुर रोकाया
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान य तो अिधकारी वा िनकायले योग गनस ने नै
आयोगले िनणय गदा िलइएका आधारह के क ता ह छ । कानून द अिधकारको योगको स ब धमा
रहेका छन् उ लेख गन सके को देिखँदनै । आ नो अ य िनकायको िनय ण वा िनदशन वा छनीय हन
िनकायबाट िनणय भएको भनी िलिखत जवाफमा नस ने ।
िनवेदकह को पद थापनको स ब धमा
उ लेख भए तापिन य तो िनणयको ितिलिप पेस
हन सके को अव था देिखँदनै । िनणय गदा के कुन सािधकार िनकायबाट भएको िनणयलाई िवप ी
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले कुनै
कानूनको आधारमा ग रएको हो सोको पिु गनपनमा
ु
सोस ब धमा मौन रहेको देिख छ । अि तयार कानूनमा आधा रत नभई आ नो े ािधकारसमेतको
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ वेवा ता गरी मनोगत पमा िनदशन जारी गरेको
मा आयोगको े ािधकार स ब धमा यव था ग रएको देिखयो । य तो े ािधकारिवहीन िनदशनका
छ, जसमा उजरु ीउपर अनस
ु धान र तहिककात गरी आधारमा िनवेदकह लाई एक पटक पद थापन
मु ा दायर गन यव था छ भने दफा ६ मा सावजिनक ग रसके को िवषयलाई सोही िनकायले पनु रावलोकन
सं थामा भएको अनिु चत कायको स ब धमा छानिबन गरी िनजह को रोजगारीको हकमा असर पन गरी
गरी कारवाही गन यव था समेिटएको छ । दफा ८ मा ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत सनु वु ाइको
अनिु चत कायस ब धी उजरु ी र दफा ११ मा िवभागीय मौकासमेत दान नगरी िनजह को पद थापना
कारवाहीस ब धी यव था ग रएको छ । यसैगरी दफा बदर गन िवप ी वा य तथा जनसं या म ालय
१२ मा िवभागीय कारवाहीको लािग लेिख पठाउने तथा र वा य सेवा िवभागबाट भएको िनणय तथा सोही
दु प रणाम स याउने आदेश िदन सिकने भ ने यव था िनणयका आधारमा भएका प ाचारह कानूनस मत
रहेको देिख छ । तर िनवेदकह ले कानूनस मत पले रहेको भनी मा न िम ने नदेिखने ।
एकपटक िवभागीय िनणयबाट पद थापना
ा गरेको पद थापना बदर गराउने आदेश िदनस ने
भई सेवा सिु वधा दान गरी कामकाज ग र आएका
यव था उ ऐनमा कही ँकतै रहेभएको नदेिखने ।
रा यका हरेक िनकायह बाट भएका काम िनवेदक िस.अ.हे.ब.ह लाई कानूनबमोिजमको आधार
कारवाही र िनणयह कानूनस मत पमा स प न र कारणिबना दान ग रसके को हक र सिु वधालाई
ु ाउनै पन
हनपु दछ । य ता िनकायबाट स प न भएका काम कटौित गदा उिचत आधार र कारण खल
कारवाही तथा िनणयह को कानूनी आधार र ह छ । य तो ा ग रसके को सेवा सिु वधाको कटौित
औिच यतासमेत पिु भएको हनपु दछ । कानूनी आधार गन िनणयमा िनजह को म जरु ी िलएको वा असर पन
र औिच य पिु नहने कामकारवाही तथा िनणयह ले प लाई पया सनु वाईको अवसरसमेत दान गरेको
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हनपु दछ र यसरी सनु वाइको मौका िदइएको िथयो नै प े ािधकार सु पेको हनु पदछ । हचवु ाको
भ ने प देिखनु पिन पन ।
भरमा कानून ारा थािपत तोिकएको े ािधकार
वा य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधन उपयोग गन वैधािनक िनकायको िनणय ितकूलका
िमित २०७०।१२।१२ मा भएको देिख छ । उ
काम कारवाहीह गन कानूनले छुट िदएको मा न
संशोधनले वा य सेवा ऐन, २०५३ मा दफा ९ख िम दैन । ततु मु ाको स दभमा पदनामबाट नै
थप गरी पद थापना स ब धमा िवशेष यव था गरेको वि चत हने अव था सज
ृ ना भएबाट य तो िनणयलाई
छ । जसअनस
ु ार यो दफा ार भ हनअ
ु िघ तरबिृ वा कानूनबमोिजम भएको वा वैधािनक िनणय रहेछ भनी
तहिमलान भएका तर तरविृ वा तहिमलान भएको मा न निम ने ।
पदमा उ ऐनको दफा १७ को उपदफा ३ बमोिजम
नेपाल सरकार माननीय मि तरको िमित
गरी पद थापना भई नसके का कमचारीह को २०६९।४।३२ को िनणयमा कानूनस मत आधार र
लािग म ालयले पल
ु दरब दी िसजना गरी सो पल
ु िनणय बदर गनको
ु औिच यता पिु गराउन नसके को
दरब दीमा य ता कमचारीलाई पद थापना गन छ अव थामा िनवेदकह को पद थापना बदर गन
भ ने यव था भएको देिखयो । यसरी संसोिधत ऐनले िवप ी वा य तथा जनसं या म ालयबाट िमित
समेत िनवेदकह ले पदनाम ा गरेकोमा हालको २०६९।४।३२ मा भएको िनणय र सोका आधारमा
संशोधन (चौथो संशोधन) समेतले ा पदनामले िवप ी वा य सेवा िवभागबाट िमित २०६९।५।१
वैधािनकता ा गरेको देिख छ । य तै पदनाम मा भएको िनणय तथा िमित २०६९।५।८ को प समेत
पाउन बाँक रहेका िस.अ.हे.व.ह ले समेत ऐनको उ
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । अब माननीय
संसोिधत यव थाबाट पद थापन भई पदनाम पाएको मि तरको िमित २०६५।४।७ को िनणयबमोिजम
अव था छ ।
िवप ी वा य सेवा िवभागबाट िनवेदकह लाई नेपाल
िनवेदकह लाई अिधकार ा िनकाय नेपाल वा य सेवाको अिधकृत छै ठ तह िसिनयर अ.हे.ब.
सरकार, माननीय मि तरबाट िमित २०६५।४।७ पदमा पद थापन गन ग रएको िनणय तथा सोस ब धी
मा भएको िनणय र वा य सेवा िवभागको िविभ न प बमोिजम भएको िनवेदकह को पद थापना यथावत्
िमितका िनणयबमोिजम िस.अ.हे.व. पदनाम िदई सोही कायम रा नु भनी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी
पदमा पद थापनसमेत ग रएको र सोही समयबाट हने ।
कामकाजसमेत गरी आएको अव था देिखयो । यसरी इजलास अिधकृत: तीथराज भ राई
कामकाज गरी आएको अव थामा कुनै आधार र इित संवत् २०७२ साल पस
ु ८ गते रोज ४ शभु म् ।
कारण नखल
ु ाई अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको िमित २०६५।९।९ को प अनस
इजलास नं. ३
ु ार भनी
आफै ँ ले चार वषअगािड गरेको िनणयलाई बदर गरी
माननीय मि तरबाट िमित २०६९।४।३२ मा िनणय
१
गनपनाको
औिच य पिु गन सके को देिखन आएन । मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
ु
एक पटक िनणय गन र िवना आधार सोही िनणयलाई गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CI-०४१३, अंश
उ टाउँदै जाने हो भने िनणय गनको
ु औिच य नै समा चलन, उ ब काक समेत िव. सृजना थापा काक
हन जा छ । वैधािनक पमा भएका िनणयह को
अिघ लो पु तामा ब डा नभएको भनेको
पनु रावेदन सु ने वा य तो िनणय बदर गन कानून ारा अव थामा तायदातीमा स पि नभएको भ ने आधारमा
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अंश छु ् याई चलन चलाइरहन नपन ठहर्याएको अिववािहत भएको भने तापिन सजिमनका अिधकांश
हदस म सु लिलतपरु िज ला अदालतको िमित यि ह ले रेखा था को िववाह िपता बर था सँग
२०६८।२।११।४ को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो भएको भनी लेखाइिदएको िमिसलबाट देिख छ ।
हदस म के ही उ टी भई अ.बं. १३९ नं. बमोिजम यसैगरी भक
ृ ु टी उ च मा यिमक िव ालय, बडु ् डी ७,
बिु झएका ह रबहादरु काक ले पेस गरेको े तामा किपलव तक
ु ो िव ाथ भना आवेदन फाराममा रेखा
उि लिखत स पि मा ह रबहादरु काक को हक था को अिभभावकको नाममा िपता बर था लाई
िह साबाट ३ भागको १ भाग उ व काक को भागबाट ीमान् भनी रेखा था ले उ लेख गरेको देिख छ
४ भागको १ भाग िवणराज काक को भाग छु ् याई साथै अिभभावकको द तखत गन ठाउँमा उनकै
सोबाट ३ भागको २ भाग अंश छु ् याई पनु रावेदक ीमान् िपता बर था ले सही गरेको देिख छ भने
वादीले चलनसमेत पाउने ठहर्याई भएको पनु रावेदन िव ालयको रेकडलाई रेखाले ख डन गनसमेत सके को
अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने देिखँदनै । उपयु कारणले गदा रेखा था को िववाह
हँदा सु लिलतपरु िज ला अदालतबाट अिघ लो िज ला किपलव तु राजपरु गा.िव.स. वडा नं. ३
पु तामा ब डा नभएको भनेको अव थामा तायदातीमा ब ने िपता बर था सँग भएको कुरा पिु हन आएको
स पि नभएको भ ने आधारमा अंश छु ् याई चलन देिखयो । ितवादी िबरंगनाको स तानम ये रेखा
चलाइरहन नपन ठहर्याएको हदस म सु लिलतपरु था को िववाह भइसके को हँदा िनज अंिशयार होइनन्
िज ला अदालतको िमित २०६८।२।११।४ को भनी वादीह ले िलएको दाबी िलिखत माणबाट
फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी हने पिु गरेको र सो माणलाई िनज रेखा था ले
भनी ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित अ यथा हो भनी भ न सके को देिखँदैन, पनु रावेदन
२०७०।२।९।५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा अदालत, बटु वलको फै सलाउपर सव च अदालतमा
सदर हने ठहछ । ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर रेखा था को पनु रावेदन परेकोसमेत नदेिखएबाट
पु न नस ने ।
रेखाबाहेकका सात जना मा अंिशयार कायम हने
इजलास अिधकृत: जयराम े
ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
क यटु र: िव णदु ेवी े
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् ।
रेखा था समेतलाई अंिशयार कायम
§ यसै लगाउको ०७०-CI-०४१४, गरहगहना गरेको सु किपलव तु िज ला अदालतको िमित
िफता, क पना काक समेत िव. सृजना थापा २०६८।३।१९ को फै सला सो हदस म िमलेको
काक भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला नदेिखँदा के ही उ टी भई रेखाबाहेकका सात जना मा
भएको छ ।
अंिशयार कायम हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत,
२
बटु वलको िमित २०६९।२।१६।३ मा भएको फै सला
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-०७५५, अंश, िजिकर पु न नस ने ।
सािव ी था समेत िव. अतोरनी थ नीसमेत
इजलास अिधकृत: जयराम े
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा अ.बं. क यटु र: िव णदु ेवी े
१३९ नं. बमोिजम बिु झएक रेखा था ले आफू इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् ।
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३
आदेश जारी ग रपाउँ, सूय जीवन क
सन ा.िल.
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी को तफबाट अि तयार ा व ध स चालक राजन
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CI-११६२, अंश भ डारी िव. काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३२,
दता, देवनारायण ठाकुर िव. िशवसुनर देवी
अनामनगरि थत यादी ुप ा.िल. समेत
वादी र ितवादीह पित, प नी तथा छोरा
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अदालतको
नाताका मािनस देिखएका छन् । ितनीह िबचमा अिधकार े सँग स बि धत करार िलखतको हकमा
कानूनअनु प अंशब डा भएको देिखँदैन । अंश आकिषत हने ावधानको पमा िनमाण भएको
िलनिु दनु भइसके को छ भनी कसैले भ न सके को पाइ छ । कुनै करारको िववाद अदालतबाट समाधान
छै न । यी वादी ितवादीह अंिशयार हन् र ियनीह िबच हने भएमा मा यो दफा आकिषत हने अव था
अंशब डा नभएको िवषयमा कुनै िववाद नदेिखएको रह छ । पनु रावेदक र िवप ी यादी पु िबच भएको
अव थामा वादीले ितवादीह सँग अंश पाउनेमा कुनै करार स झौताको िववादलाई प ह ले नै अदालतको
िववाद नभएकोले अंश पाउने नै देिखने ।
दायराभ दा बािहर म य थको अिधकार े िभ
फाँटवारीमा उि लिखत गाउँ लकिभ परेको पारेको अव थामा बक यारे टीको हकमा उ दफा
घर ज गाको भोग चलन के कसको छ ? सो कुराको ८७ ला ने र बाँक िववादमा म य थको अिधकार
यिकन नै नगरी हकभोग भएमा ब डा ग रिदने हकभोग हने गरी अिधकार े लाई अ प र मपूण पानु
नभएमा ब डा नगरी िदने गरी महो री िज ला अदालतले उपयु नहने हँदा ततु िवषय िवशु म य थको
िमित २०६९।३।१३ मा गरेको फै सला सो हदस म अिधकार े िभ परेको िवषय देिखँदा पनु रावेदकको
निमलेको हँदा के ही उ टी भई वादी तथा ितवादीको िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
भोगमा रहेको भनी गा.िव.स. को िसफा रसबाट पाटनको िमित २०६९।१।४ को आदेश िमलेकै देिखँदा
देिखएको वादी ितवादीले फाँटवारीमा उ लेख गरेको सदर हने ठहछ । िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न
०-०-७१/२ को गाउँ लकको घर ज गाबाट ३ भागको नस ने ।
१ भाग अंश वादीले छु ् याई िलन पाउने ठहर्याई इजलास अिधकृत : हकबहादरु े ी
भएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सलालाई क यटु र : रमेश आचाय
अ यथा भ न निम ने हँदा सु महो री िज ला इित संवत् २०७२ साल पस
ु २६ गते रोज१ शभु म् ।
अदालतको िमित २०६९।३।१३ को के ही उ टी
५
हने गरी ितवादीह बाट वादीले ३ भागको १ भाग मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
अंश पाउने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को गोिव दकुमार उपा याय, ०६६-CR-०३५५, कत य
िमित २०७०।१०।२० मा भएको फै सला सदर हने यान, नेपाल सरकार िव. खड् के ता ाकार
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
ितवादीको िमित २०६५।६।५ मा वा य
नस ने ।
परी ण हँदा ितवादी शारी रक र मानिसक पमा
इजलास अिधकृत: जयराम े
पूण व थ रहेको भनी सेती अ चल अ पतालले
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभु म् । उ लेख गरेको यहोराबाट समेत ितवादीलाई नयाँ
४
पूरानो कुनै घाखत परेको देिखँदैन । यसथ मतृ कह ले
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ितवादीको शरीरको िविभ न भागमा ल ीले कुटिपट
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CI-१४६५, उपयु
गरेको, यसको िति या व प ितवादीले आ नो
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यान बचाउनका लािग मतृ कलाई फलामको रडले थोरै भएपिन रस राखेको र जाहेरवालीलाई समेत
हार गरेको भनी ितवादीले िच ण गरेबमोिजमको ितवादीले कुटिपट गरेकोले मतृ क समूह ित
वारदात देिखन नआउने ।
ितवादीको िनयत सफा नरहेको, उि लिखत
ितवादीले मतृ कलाई हार गरेको फलामे िववादमा मतृ क, जाहेरवाली र ितवादीको ीमतीलाई
रडको ल बाई ३ िफट १० इ च र गोलाई ४ से.मी. घाचोट लागेको तर ितवादीलाई चोटपटक लागेको
रहेको पाइ छ । सानो ढुङ्गोले टाउकोमा हा दा सोही नपाइएको, ितवादीलाई मतृ कसमेतका यि ले
ढुङ्गो सांघाितक हन पु छ भने उि लिखत ल बाइ र के ही गरे िबराएको नभई रातको समयमा ितवादीले
गोलाइ भएको फलामे रड जसलाई गाईव तल
ु े पिन आ नो जहान प रवारलाई अकारण गाली गलौज
फुकाउन स दैनन्, यसलाई ितवादीज तो बिलयो कुटिपट गरेको कारणबाट सो नगन भनी ितवादीको
मा छे ले मतृ कको टाउकोमा जोडका साथ हा ने काय ीमतीको बाबु र आमासमेतका यि शु मनसायले
सामा य काय हो भनी भ नु उपयु हँदैन । मतृ कलाई ितवादीको घरमा आएकोमा ितवादीले नै फलामको
हा न योग भएको फलामे रड र ितवादीको काय रडले मतृ कको टाउकोमा हानी मतृ कको ह या गरेको
दवु ैलाई जोिखमी भ नपु न ।
ततु वारदात अिभयोगदाबीको यानस ब धीको
मतृ कको यान िलने इवी र मनसाय िलएर १३(१) नं. को वारदात देिख छ । यसमा ितवादीलाई
मतृ कलाई हानेको भ ने ितवादीको िजिकर नभए सोही १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
पिन मतृ कलाई फलामको रडले पिन हा ने मनसाय र गनपनमा
सु कै लाली िज ला अदालत र पनु रावेदन
ु
इवी नरहेको भ ने िनजको िजिकर देिखँदैन । यसबाट अदालत, िदपायलले यानस ब धीको १४ नं. को
फलामको रडले मतृ कको टाउकोमा हा ने ितवादीको कसरु ठहराई ितवादीलाई १० वष कै द गरेको फै सला
मनसाय र इवी िव मान रहेको र सो फलामे रड िु टपूण देिखन आयो । अतः सु कै लाली िज ला
जोिखमी हितयार देिखएको ि थितमा यी ितवादीको अदालतको िमित २०६५।१०।१२ को फै सला र सो
काय यानस ब धीको महलको १४ नं. मा उ लेख सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िदपायलको िमित
भएबमोिजम जोिखमी हितयारबाट नभई साधारण २०६६।५।१६ को फै सला उ टी भई ितवादीले
लाठा मु का, लात आिदले भएको भनी भ न िम ने अिभयोगदाबीबमोिजम यानस ब धीको महलको
देिखँदैन । मतृ कको यान िलने इवी र मनसायिभ १३(१) नं को कत य यानको कसरु गरेको ठहरी
मतृ कलाई ग भीर कुटिपट गन मनसाय र इवी िलई िनजलाई सोही १३(१) नं बमोिजम सव वसिहत
कुटिपट an intention to cause grievous ज मकै द हने ।
bodily harm गन काय पन भ ने यानस ब धी
मतृ क गोपाल वादी र ितवादी खड् के
कसरु को िविधशा ीय मा यता देिख छ । यी ता ाकार वाइँ ससरु ा नाताका देिखएका, ितवादी
ितवादीले अदालतमा गरेको बयानको जवाफ ८ मा र सीको नशामा रहेका, ितवादीले मतृ कसमेतलाई
फलामको रडले हा दा चोट लागी मािनस मनस छ मान िनयत िलई पूवयोजना बनाई मतृ कको घरमा गई
र सजाय ह छ भ ने थाहा िथयो भनी उ लेख गरेको वारदात गरेको नभई मतृ क मा होइन मतृ कको समूह नै
यहोराबाट आफूले गरेको काय र यसको प रणामबारे ितवादीको घरमा राितमा आएका र मनािसब कुरामा
ितवादीलाई पूरा जानकारी र पूवाभास (knowledge िववाद गरेको भए पिन घडीघडी बेला कुबेला आ नो
and foresight) रहेको देिखने ।
घरमा ससरु ाली प का मािनस आई छोरीको प िलई
ितवादीले जाहेरवालीसँग रा ै र मतृ कसँग ितवादीसँग िववाद गरेबाट ितवादीले आफूलाई
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अपहेिलत महसस
ु गरेको, ितवादीले फलामको रडले देिखँदनै । ितवादीह म ये रिव वाला र अनपु
मतृ कको टाउकोमा एक चोट मा हानेको, यसबाट वाला नेपालमा िमित २०६६।१२।२३ मा नेपाल
मतृ क म रहा ने नदेिखएकोले िनजलाई राित उपचार आएको र सो अगावै िमित २०६६।१२।२० मा भएको
नगराएको भनी य दश ह ले गरेको बकप समेतको वारदातमा कसरु दार कायम गरी सजाय गन िम ने
य तो प रब दयु वारदातमा ितवादीलाई ू र होइन भनी िजिकर िलए पिन ितवादीह रिव
ह यारालाई हने हदैस मको सजाय गनु यायोिचत वाला,अनपु वाला, स यपाल ब जारा र रङ् कु
हँदनै । सु मा के ही िदन ितवादी फरार रही याय वालाले अदालतमा गरेको बयानमा आफूह ४
स पादनमा असहयोग गरेपिन प ाउ भई आएपिछ जनासमेत २८ माच २०१० अथात् २०६६।१२।१५
आरोिपत कसरु गरेमा मौका र अदालत दवु ै ठाउँमा मा नेपाल घु न भनी आएको भनी वीकार नै गरेकोले
सािबत भई ितवादीले याय स पादनमा सघाउ यस अदालतमा िलएको वारदातको समयमा नेपालमा
परु याएको
िनजको आचरणसमेतले गदा यी ितवादी नै नभएको भ ने अ यथा िजिकरसँग सहमत हन
्
सजायमा राहत पाउने हकदार देिखन आउँछन । नसिकने ।
यस ि थितमा अिभयोगदाबीबमोिजम ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम ६ नं. अ तगतको वारदात कसरु थािपत हन
सव वसिहत ज मकै द हँदा कसरु र सजायमा तालमेल नसक चोरीको १ नं. अनस
ु ारको साधारण चोरीको
हनस ने नदेिखँदा ितवादी खड् के ता ाकारलाइ वारदात कसरु स म भए गरेको देिखएकोले पनु रावेदक
मल
ु क
ु ऐन अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कै द वष १२ हने । ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम चोरीको
इजलास अिधकृत: हकबहादरु े ी
६ नं. िवपरीतको कसरु थािपत हन नसक चोरीको
क यटु र: िव णदु ेवी े
१ नं. अनस
ु ार साधारण चोरीको कसरु स म भए गरेको
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २९ गते रोज ४ शभु म् । देिखएकोले पनु रावेदक ितवादीह लाई अिभयोग
६
माग दाबीबमोिजम ६ (छ) वष कै द सजाय र िबगोको
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी डेढो .२,३०,८५०।- ज रवाना हने भनी सु झापा
ओम काश िम , ०६९-CR-०६०३, डाँका, िज ला अदालतबाट िमित २०६८/९/२० मा भएको
स यपाल ब जारासमेत िव. नेपाल सरकार
फै सला निमलेको भनी के ही उ टी गरी ितवादीह
ितवादीह ले अदालतको बयानमा बरामद स यपाल ब जारा, रङ् कु वाला, अनपु वाला र रिव
भएका यामरासिहतका सामान कसको हो थाहा छै न वालालाइ चोरीको १ नं. िवपरीतको कसरु मा िनज
भनी र अ य नगदसमेत आ नो िनजी भएको िजिकर ितवादीह लाई चोरीको १२ नं ले जनही १ (एक)
गरेको देिखए पिन अिधकार ा अिधकारीसम िनज मिहना कै द र िबगोबमोिजम ज रवाना हने ठहराएको
ितवादीह ले बयान कागज गदा जाहेरवालाको पनु रावेदन अदालत इलामको िमित २०६९।६।९ को
मोटरसाइकलको िडक फोडी उि लिखत सामान फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोग
चोरी गरेको भ ने कुरामा सािबत भएका छन् । िनज दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने ितवादीह को पनु रावेदन
ितवादीह को मौकाको उ सािबती बयान िजिकर पु न नस ने ।
बरामदी मचु ु का, जाहेरवालाले अदालतमा गरेको इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
बकप समेतबाट पिु भएकै देिखएबाट ितवादीह को क यटु र: िव णदु ेवी े
अदालतको इ कारी बयान समथन हन सके को इित संवत् २०७२ साल असोज ६ गते रोज ४ शभु म् ।
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यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार दे.नं.४९२५ को अंश मु ामा िमित २०६४।३।३
फै सला भएका छन्:
को फै सलाबमोिजम नै हने गरी काठमाड िज ला
§ ०६९-CR-०६०४, डाँका, स यपाल अदालतबाट िमित २०६८।७।२९मा फै सला भएप ात्
ब जारासमेत िव. नेपाल सरकार
अंशब डाको २२ नं. अनस
ु ार तायदाती फाँटवारी
§ ०६९-CR-०६०५, डाँका, स यपाल बझ
ु ी अंशब डा ग रपाउँ भनी वादी सरु ज ब लामाले
ब जारासमेत िव. नेपाल सरकार
िमित २०४७।८।१८ मा फै सला भएको अंश मु ामा
फै सलामा उ लेख भएबमोिजम फाँटवारीसमेतको
इजलास नं. ४
िनवेदन िदएको देिख छ । उ िनवेदनमा िमित
२०४७।८।१८ को फै सला र यसपिछ िनवेदक
१
वादीका अ य अंिशयारह िबच चलेको अंश मु ामा
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी भएको फै सलासमेतलाई ि गत गरी वादीको अंश
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०४९५, छु ् याइ िदनु भनी िमित २०६९।२।११ मा पनु रावेदन
जबज ती चोरी, नेपाल सरकार िव. न दबहादुर मगर अदालत, पाटनबाट आदेश भएप ात् पूव फै सलाको
ततु वारदात जबज ती चोरीको हो वा आधारमा ब डा छु ् याउनेतफको कारवाही अिघ
नकबजनी भ नेस ब धमा वारदातको अव था िवचार बढेको देिखने ।
गदा, ितवादीह सामा य पमा खु ला ढोकाबाट
िमित २०४७।८।१८ को अंश मु ाको
िभ वेश गरेको नभई राितको समयमा जाहेरवालाको फै सलालाई पिछ ला अंश मु ाका फै सलाह ले
घरको ढोकाको चक
ु ु ल उ काएको तथा भाँचेर िभ अ यथा गरेको अव था देिखँदैन । उ फै सला
पसेको अव था देिखएको छ । यसरी ितवादीह
यथाि थितमा रिहरहेको र सो फै सलाले अंशब डाको
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको ३ नं. मा उि लिखत खु ला २२ नं. अनस
ु ार पिछ तायदाती फाँटवारी पेस गरेको
ढोकाबाट बाहेक ढोकाह फोरी, खोली िभ पसी बखत वादीले ितवादीह बाट अंश पाउने ठहर्याएको
चोरी गरेको अव था थािपत भइरहेको देिखएको हँदा अव था देिखएको र हाल उठेको अंशब डाको कारवाही
नकबजनी चोरी गरेको ठहर्याई ितवादीलाई िबगो . सोही फै सलाले ठहर्याएबमोिजम नै भएबाट िमित
१,१४,२४०।– को डेढी . १७१३६०।– ज रवाना र २०६९।२।११ को पनु रावेदन अदालतको आदेश तथा
११/२ (डेढ) मिहना कै दसमेत गन गरी भएको पनु रावेदन सो आधारमा काठमाड िज ला अदालतको तहिसल
अदालत, पोखराको िमित २०६८।३।१२ को फै सला शाखाबाट भएको कारवाही कानूनअनु पकै भएकोले
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सो आदेश तथा कामकारवाहीह बदर ग रपाउँ
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
भ नेसमेत यहोराको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
क यटु र: रानु पौडेल
जारी ग ररहन परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३२ गते रोज १ शभु म् । इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
२
क यटु र: रानु पौडेल
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी इित संवत् २०७३ साल जेठ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
ओम काश िम , ०६९-WO-०७२८, उ ेषण /
३
परमादेश, दुगा कुमारी लामा िव. सुरजब लामासमेत मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी देवे
सरु जब लामा वादी भई दायर भएको अक गोपाल े , ०७०-WO-०७४५, परमादेश, अिधव ा
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यामकुमार िव कमासमेत िव. नेपाल सरकार, अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, टङ् गाल
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
काठमाड समेत
ततु रट िनवेदनसँग स बि धत ऐनको
कानूनभ दा मािथ कोही हन स ै न । िवप ी
दफा १६ अनस
ु ार िनयमावली, बनाउनेस ब धी आयोग र िवप ी सिमितको काम कारवाही पिन
मु य काय तजमाको
यो य तो चरणमा रहेको भनी कानूनस मत र पारदश हनपु छ । तर िवप ीह को
ु
जवाफ िफराएको देिखँदैन । नेपाल सरकारको तफबाट कामकारवाहीमा खु लापनको अभाव देिखयो । िमित
िनयमावली तजमा
ु ग रएको य तो कायलाई अनिु चत २०७०।१०।२२ मा अ तवातासमेत स प न भएको
िबल ब नै मा नपु न देिख छ । ऐन िनमाण भएको लामो र िमित २०७०।१०।२२ मा िनवेदकलाई यस ३
समयस म पिन नेपाल सरकारका तफबाट िनयमावली पदमा िनयिु गन िसफा रस ग रएको यसरी पदपूित
तजमा
ु गन लािगरहेको भनी जवाफ मा पेस भएको सिमितले यावत् काम स प न गरेको र यसमा िलिखत
तर िनयमावली तजमाको
लािग साथक यास भएको परी ाको नितजा काशन भएको िमित २०७०।९।२५
ु
नदेिखएको अव थामा िनयमावली तजमाको
लािग र िसफा रस भएको िमित २०७०।१०।२२ समेतबाट
ु
सरकार य नशील रहेको भनी मा न निम ने ।
उ कायिविधको दफा ३०(ङ) को याद १५ िदन
मािथ िविभ न करणमा िववेिचत आधार र यतीत भएको चानचनु साढे तीन मिहनापिछ उि लिखत
कारण तथा िनयम तजमाको
आव यकताको रोहमा िवषयमा िनवेदकको िनयिु बदर गरी एकतफ
ु
ग रएको िवशेषणबाट जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसरु िनणय गरेकोसमेतको िवप ी आयोग र सिमितको
र सजाय) ऐन, २०६८ को सहज काया वयनको काम कारवाहीमा उ रपिु तका शु ीकरणस ब धी
लािग त काल िनयमावलीको तजमा
ु हनु आव यक कानूनलाई नजरअ दाज (bypass) गन काम
रहेको देिखँदा ऐनको तावनाको प रलि त गरेको भएको छ । यसबाट वे छाचा रताले य पाएको
उ े यअनु पका िवषयसमेत समावेश हने गरी छ । िवप ीह ले िव मान कानून ित आदर देखाई
ततु आदेशको जानकारी ा भएको िमितले तीन कानूनी रा यको स मान गनपनमा
सो गन नस नु
ु
मिहनािभ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसरु र भएको िन कषमा यो इजलास पगु ेको छ । य तो िनणय
सजाय) िनयमावली तजमा
ु गनु भनी नेपाल सरकार, कायम रहन नस ने हँदा िवप ी आयोगको िमित
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेतको २०७१।१।३० र िवप ी पदपूित सिमितको िमित
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
२०७१।३।१८ को िवप ी कायकारी सिमितको िमित
इजलास अिधकृत: च काश ितवारी
२०७१।३।२९ को िनणय बदर भई िनवेदन दाबीको
क यटु र: च दनकुमार म डल
यस ३ पदमा िनवेदकलाई िदएको िनयिु कानूनस मत
इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभु म् । रहेकोले सो पदमा िनवेदकलाई यथावत् काम गन िदनु
भनी िवप ी नेपाल कृिष अनस
ु धान प रषदक
् ा नाममा
इजलास नं. ५
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
१
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभु म् ।
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
§ यसै लगाउको ०७१-WO-०३१०, उ ेषण
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०९५५,
/ परमादेश, अमरबहादुर पुनमगर िव.
उ ेषण / परमादेश, अमरबहादुर पुनमगर िव.
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग,
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टङ् गालसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आएको े फलमा घटीबढी गरी ब डा हन यायोिचत
आदेश भएको छ ।
हन आउँदनै । तसथ वादी दाबी पु न नस ने ठहर
२
गरी पसा िज ला अदालतबाट िमित २०६९।१२।६
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी मा भएको फै सला उ टी भई नरबढी भएको िक.नं.
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-०२४०, दा.खा. २२ को ०-०-८ े फलबाट ३ ख डको १ ख ड
नामसारी िनणय दता बदर दता, गाय ीदेवी कु हाल वादीका नाममा दा.खा. हने ठहछ भनी पनु रावेदन
िव. जोगे साद कु हाल
अदालत, हेट डाबाट िमित २०७१।१२।२३ मा भएको
पसा िज ला अदालतबाट वादी जोगे साद फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
कु हाल र ितवादी चोकट पि डत कु हालसमेत ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
भएको ब डाप बदर दता मु ामा वादीको हकको इजलास अिधकृत: मक
ु ु द आचाय
हदस म ब डाप हने ठहरी िमित ०६४।३।२५ मा क यटु र: च ा ितिमि सना
फै सला भएअनु प िक.नं. २२ को े फल ०-०-२ इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभु म् ।
को ज गाबाट पूवतफबाट े फल ०-०-०-१० पाउने
३
ठहरी फै सला भएसमेतका आधार त यबाट िवप ी मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
वादीले ३ ख डको १ ख ड अंश पाउने कुरामा िववाद जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CR-०८३८, कत य
देिखँदैन । अब जहाँस म नापी कायालय, पसाबाट यान, गजे लावती िव. नेपाल सरकार
भएको सजिमन, ायलचेकसमेतबाट उ िक.नं.
ितवादीले मतृ कको
यान िलने
को े फल नरबढी भई ०-०-८ कायम हन आएको िहसाबले घातक संसाधन ारा मतृ क िव ग भीर
अव थामा उ नरबढी भई कायम हन आएको कुटिपट गरेको ततु वारदात यथाथता मल
ु क
ु
ज गाबाट ब डा ला ने हो होइन भ ने स दभमा िवचार ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. िभ पन
गदा अंिशयारमा िववाद नदेिखएको र उ िक.नं. देिख छ । तथािप ितवादी िव
यानस ब धीको
२२ को ज गाबाट ३ ख डको १ ख ड भाग िह सा महलको १४ नं. को अिभयोग दाबी मा रहेकोले यो
छु ् याई िलन पाउने कुरामा कुनै िववाद नभएको इजलास उ १४ नं. बाहेक १३ नं. तफ िवचार गन
अव थामा नापी शाखा, पसाबाट उ ज गाको न सा असमथ छ । ततु वारदात ितवादीले था न नस ने
ायलचेकबाट े फल ०-०-८ देिखएको भनी मालपोत रसको आवेशमा समेत गरेको देिखँदा ितवादी
कायालय, पसालाई ०६६।५।२९ मा च.नं. ४१६ को गजे लावती िव को अिभयोग दाबी पु ने ठहर्याई
प बाट िक ाकाट दा.खा. िमिसल िफता पठाएको िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १४
देिख छ । अंशब डा एक ज मिस र नैसिगक नं. बमोिजम १० वष कै द गरेको सु पाँचथर िज ला
अिधकारको पमा रहेको वतमान प रवेशमा मल
अदालतको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको महलको २ नं. “अंशब डा गदा इलामको िमित २०६९।९।९ को फै सला िमलेकै
अंश पाउने सबैको बराबर अंश गनपछ”
ु भ ने कानूनी देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन
यव था रहेको देिख छ । ततु मु ामा नातामा िववाद िजिकर पु न नस ने ।
नभई समान अंिशयारा कायम रही आ नो आ नो भाग इजलास अिधकृत: इ कुमार खड् का
िह सा छु ् याई िलन पाउने कुरामा िववाद नरहेको क यटु र: च ा ितिमि सना
ि थितमा न सा ायल चेकबाट नरबढी भई कायम हन इित संवत् २०७२ साल पस
ु २४ गते रोज ६ शभु म् ।
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आउने ।
इजलास नं. ६
ितवादीह आरोिपत कसरु मा अनस
ु धान
अिधकारीसम सािबत भई बयान गरेका र सो सािबती
१
बयान बरामदी मचु ु का र सो बरामदी मचु ु का तयार
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश गन हरी सहायक िनरी क फिणराज शमासमेतको
शमा पौडेल, ०७१-CR-०२४८, ०२४९, ०२८६, बकप एवम् वत माणबाट समिथत हनक
ु ा साथै
लागु औषध खैरो हेरोइन, िव म थापामगर िव. ितवादीह का साथबाट बरामद भएको व तु लागु
नेपाल सरकार, तीककुमार राई िव. नेपाल सरकार, औषध हेरोइन र गाँजा नै भएको भ ने के ीय हरी िविध
अजयदास िव. नेपाल सरकार
िव ान योगशालाको परी ण ितवेदनबाट देिखई
ितवादीह ले हरीमा भएको बयान आ नो समिथत हन आएको र यी पनु रावेदक ितवादीह ले
वे छापूवकको बयान होइन भ ने िजिकर िलई आफूह िनद ष रहेको, आरोिपत कसरु नगरेको भनी
अदालतमा बयान गदमा िनजको य तो इ कारी बयान िजिकर िलएको भए पिन िनद िषता मािणत गन
मा का आधारमा िनजह लाई िनद ष मा न निम ने । भार ितवादीमा रहेको कुरामा िववाद रहेन । य तो
हरीमा कुटिपट गरी बयान गराएको अव थामा ितवादीह ले लागु औषध (िनय ण) ऐन,
भए यादथपको ममा अदालत याएको बखत २०३३ को दफा १२ बमोिजम आ नो िनद िषता पिु
सो कुराको िजिकर िलनपु नमा य तो िजिकर गन कागज माण पेस गन नसके को अव थासमेतका
िलएको वा पिछ पिन कुटिपट गरी बयान गराएको आधार माणबाट यी पनु रावेदक ितवादीह ले लागु
िजिकर िलई घा जाँच गराउन िनवेदन िदन सके को औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) (च)
देिखँदैन । ितवादीह को इ कारी कथन वत
को कसरु गरेको देिखएकोले िनजह लाई सोही ऐनको
र त यपूण माणबाट समिथत हन आव यक दफा १४(१) (छ) र (२) नं. बमोिजम जनही १० (दश)
छ । हरीले आफूलाई डर, ास देखाई वा ध क वष कै द र . १,००,०००।– (एक लाख) ज रवाना
िदई बयान गराएको कारणले हरीमा कसरु वीकार हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
गनु परेको कुराको िजिकर िलई मािणतसमेत गन २०७०।१२।११ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
स नपु छ । तर ितवादीह ले आफूलाई बयान गदा हने ठहछ । ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न
बा य पा रएको कुटिपट गरेको वा अ य के क तो नस ने ।
कारणले आरोिपत कसरु वीकार गनु परेको भ ने इजलास अिधकृत: कोशले र वाली
कुरा भ न नसके को ि थितमा यी ितवादीह लाई क यटु र: ेमबहादरु थापा
अनस
ु धान अिधकारीसम कुटिपट गरी डर ास इित संवत् २०७३ साल असार ३० गते रोज ५ शभु म् ।
ई छािवपरीत बयान गराएको त य माणबाट देिखन
२
नआएको र िनजह को सो सािबती बयान िमिसल मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी ई र साद
संल न माण कागजातबाट समिथत हन आएको खितवडा, ०६९-WO-०३५२, उ ेषण, कृपाराम
देिखएकोले उ सािबती बयान माण ऐन, २०३१ को जैसी िव. िज ला िश ा कायालय, दैलेखसमेत
दफा ९(१) बमोिजम िनजह ले अनस
िमिसल संल न प ह बाट स वा भएका
ु धानको ममा
य गरेको भनाइलाई अ यथा भ न निम ने भई सो िश कह पर पर स वा भएको िव ालयबाट
वीकारोि लाई िनजका िव
माणमा िलन पन हन रमाना भई स वा पद थापन भएको िव ालयमा
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हािजर भइसके कोसमेत देिख छ । जनु स वा िनणय िश ा अिधकारीलाई दान गरेको देिखएकोसमेतका
िव
ततु रट िनवेदन दायर भएको छ सोही कारणबाट िनवेदन िजिकर पु न नस ने भएकाले
स वालाई वीकार गरी स वा भएका िश कलाई िमित २०६९।६।८ मा यस अदालतबाट जारी भएको
स बि धत िव ालयबाटै रमाना प समेत िदएप ात् अ त रम आदेशसमेत िनि य हने गरी ततु रट
हाल उ स वा गैरकानूनी छ भ ने तक गनु मनािसब िनवेदन खारेज हने ।
देिखँदैन । उि लिखत रमानाप हेदा िनज िश क इजलास अिधकृत: इ बहादरु कठायत
चेतबहादरु शाहीलाई िव ालयबाट िमित २०६८।९।८ क यटु र: ेमबहादरु थापा
मा रमानाप िदएपिछ मा सो स वा िव िढला इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभु म् ।
गरी िमित २०६९।६।७ मा यस अदालतमा ततु
३
रट िनवेदन दायर भएको देिखँदा मका पन प समयमै मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी काशमान
अदालतमा उपि थत हनपु नमा सो हन नसके को िसंह राउत, ०७०-WO-०६९३, उ ेषण / परमादेश,
अव थामा िवल बको िस ा तको रोहमा पिन ततु िदनेश धान िव. नेपाल शासिनक िश ण ित ान,
रट िनवेदन खारेजभागी देिख छ भने औिच य र जावलाखेल लिलतपुरसमेत
आव यकताको ि कोणबाट पिन यिु सङ् गत
रट िनवेदक िदनेश धान नेपाल शासिनक
नदेिखने ।
िश ण ित ानको य य अिधकृत (अिधकृत
चिलत कानूनी यव था हेदा िश ा ऐन, ि तीय ) को पदमा िमित २०६०।४।३२ मा पदो नित
२०२८ को दफा ११ को उपदफा ५(च) ले िज ला भई काय गरेको र िमित २०६६।५।१७ गतेदेिख पद
िश ा सिमितलाई नेपाल सरकारको नीितअनु प प रवतन गरी शासक य उपिनदशकको पद शासन
िज लािभ का सामदु ाियक िव ालयमा िव ाथ उपसमूहअ तगतको पद रहेछ । हाल पदो नितको लािग
सङ् याको आधारमा र िवषयगत आधारमा दरब दी माग भएको शासक य िनदशकको पद पिन शासन
िवतरण र िमलान गन अिधकार रहेको देिख छ । उपसमूहअ तगतकै पद रहेको भ ने देिखन आउने ।
यसैगरी िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १६(ग२)
नेपाल शासिनक िश ण ित ान
र (ण) अनस
ु ार पिन िश क दरब दी िमलान गन िनयमावली, २०५५ को िनयम ५.१(१) मा “िविश
अिधकार िज ला िश ा अिधकारीलाई दान गरेको थम र ि तीय ेणीको पदमा पदो नित थायी सेवा
देिख छ । य तो अव थामा उ दवु ै िनकायह ले गरेको हनपु नछ” भ ने र सोही िनयमावलीको िनयम
आ नो े ािधकारअ तगत िश क दरब दी िमलानको ५.१(४) मा “पदो नितका लािग काय कृित िम ने
स दभमा गरेको स वाप लाई अ यथा मािणत त लो ेणीका पदह मा िनयमानस
ु ार काय अविध
गन व तिु न आधार माण पिन िनवेदकले पेस गन र शैि क यो यता पगु ेको कमचारी मा स भा य
सके को नदेिखँदा अिधकारिवहीन काम गरेको भ ने उ मेदवार हन पाउने छन्” भ ने कानूनी यव था रहेको
िनवेदन िजिकर यिु यु र तकसङ् गत नदेिखने हँदा देिख छ । ित ानको िनयमावलीको उि लिखत िनयम
स वा भएका िश कलाई िव ालयले आफै ँ रमानाप ५.१(१) र ५.१(४) ले गरेको यव थालाई सापे तामा
िदएप ात् सोही िवषयमा रट दायर गरेको र िश ा राखी हेदा उि लिखत शासक य िनदशकको पदमा
ऐन, २०२८ तथा िनयमावली, २०५९ ले आ नो पदो नित हनको लािग काय कृित िम ने त लो
िज लािभ का िव ालयह को िश क दरब दी ेणीको पदमा क तीमा ५ वष अिविछ न थायी सेवा
िमलान गन अिधकार िज ला िश ा सिमित र िज ला गरेको हनपु न देिखयो । दखा त मािगएको शासक य
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िनदशक थम ेणीको पदसँग काय कृित िम ने अव थामा बारी ज तो ठाउँमा ब दक
ु ज तो सांघाितक
त लो ेणीको पदमा िनवेदक िमित २०६६।५।१७ हितयार चलाउँदा अ कसैलाई ला न स दछ भनी जो
मा मा वेश गरेको देिखँदा सोअगािड काय कृित सक
ु ै सामा य समझ भएका यि ले जा नपु न कुरा हन
निम ने िविवध उपसमूहको य य अिधकृतमा आउने ।
काम गरेको अविधलाई समावेश गरी सेवा अविध
िभरालो जिमनमा तलबाट मािथ बाटो र
कायम गन िम ने नदेिखँदा नेपाल शासिनक िश ण गाउँ व तीसमेत रहेको थानितर गोली चलाएको
ित ानको कायकारी सिमितले िमित २०७०।१२।३ देिख छ । मािथ बाटो र गाउँ रहेकोमा तलबाट मािथ
को िनणय कानूनस मत नै रहेको पाइँदा रट िनवेदन गोली चलाउदा बाटो िहँड्ने र गाउँमा रहेका मािनसलाई
खारेज हने ।
ला न स ने स भावना रहने पिन सहज अनमु ान गनु
इजलास अिधकृत: आन दराज प त
पन िवषय हो । य तो अव थामा ितवादीमा भिवत य
क यटु र: ेमबहादरु थापा
यान हन आव यक आफूले गरेको कामबाट मािनस
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभु म् ।
मला भ ने ज तो नदेिखएको वा प रमाणको पूव ान
नभएको भनी मा न सिकँ दैन । यसमा यान मान कुनै
इजलास नं. ७
कारण रसइवी र सो गन पूव इ छा नभए पिन काम
सावधानी अपनाई गरेको मािनदैन । िबहानको काम
१
गन समय, कुिहरो लागेको अव था, बाटो र गाउँतफ
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
ब दक
ु ज तो साङ् घाितक हितयार चलाउँदाको यो
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०८४४, कत य यान, अव थामा कसैलाई ला न गई दु प रणाम आउन स छ
हमान िसंह थापामगर िव. नेपाल सरकार
भ ने प रणामको स भावना र पूव ानको अनमु ान
भिवत यलाई आकि मक घटना वा पिन ितवादीले गन नस ने भ नु पन के ही आधार
दघु टनाको पमा िलइ छ । यसलाई दघु टनाका पमा नदेिखने ।
िलइने हँदा भिवत य हनलाई घट् न पगु ेको घट् ना
बाँदर मान काय र साधनको पमा रहेको
घटाउनेस मको कुनै कारण तथा रसइवी नभएको ब दक
ु ज तो घातक हितयार कुनै वैध काय र साधन
देिखनु पन, आफूले गरेको कामबाट कुनै दु प रणाम पिन होइन । यसमा ितवादीको कुनै अमक
ु यि लाई
आउन स ने अव था तथा स भावना नरहेको देिखनु वा मतृ कलाई नै मान मनसाय प नदेिखए पिन मािनस
पन, य तो दु प रणामको ई छा तथा पूव ानसमेत मन स ने प रणामको पूव स भावनाको जानकारी
नभएको हनु पन साथै वैध काम वैध साधनको योग भने रहेकै देिखँदा वारदातलाई भिवत यको कोटीमा
गरी पया सावधानी अपनाई गरेको पिन पिु हनपु दछ । रा न सिकँ दैन । य तोमा ितवादीमा रहेको यही
उि लिखत यी अव थाह ले एक अकाको िवक पका स भावनाको जानकारी नै आपरािधक काय पछािडको
पमा रहेको नभई यी सबै अव थाको संयोजन रहे मनसायका पमा रहेको ह छ । यिद कुनै आपरािधक
भएको हनपु दछ । यीम ये कुनै एउटाको अभाव भएमा काय एउटा िठक बेिठक छु याउन स ने यि ले
यसलाई भिवत य मा न नसिकने ।
आ नो कामको प रणाम दे न स ने अव थामा
खेतीबाली लगाउने गाउँ निजकको बारीमा वत तथा वई छा (Voluntarily) गदछ र यसको
िबहानको समयमा मािनस काम ग ररहेका हन स छन्, प रणाम आपरािधक काय ह छ भने यहाँ मानिसक
य तै कुिहरो लागेको प सँग कुनै िचजव तु नदेिखने त व िव मान रहेको नै मािन छ । नाबालक, होस
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नभएको, नशाको सरु मा रहेको ज तो िठक बेिठक प ा ाप आएको ट ह छ । यसपिछ पिन ितवादीले
छुट्याउन नस ने अव थाको यि ले वा कुनै डर ास, भा ने उ कने काम नगरी अनस
ु धान र यस अदालतमा
दबाबमा परी, कसैको आ ा पालन गन वा आ नो समेत आपरािधक काय वीकारी सहयोग गरेको
कायको प रणाम दे न र पूवानमु ान (foresees the अव था िव मान रहेको छ । य तो प रि थितमा िनजले
consequences of own conduct) गन नस ने ठह रएको ऐनबमोिजम सजाय गनु यायोिचत हँदैन ।
यि ले गरेको अपरािधक कायको पछािड आपरािधक यसो गदा फौजदारी कानून र द डको औिच यतासमेत
मनसाय रहेको नमािनने अव था पिन यसमा िव मान पिु हन स दैन । यसकारण मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८
नदेिखने ।
नं. ले यायकतालाई याियक विववेकको अिधकार
मनसाय तथा िनयत य पमा मा नभई िदएको र वतमान स दभमा याय िन पण ि यामा
अ य पमा पिन रहे भएको ह छ । य िनयत कसरु ठहर गन कुरालाई एउटा पाटो र सजाय िनधारण
(Direct Intention) मा य आफूले गरेको कामबाट गन कुरालाई अक पाटोको पमा िलने अ याससमेत
खास प रणाम पाउने ल य राखी सो ाि गन सफल बढ् दै गएको पाइने ।
हँला भ ने िव ासमा कुनै काम ग र छ भने परो िनयत
ितवादी हमानिसंह थापा मगरलाई अिभयोग
(Obligue Intention) मा अिभयु ले खास प रणाम दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
ा गन ल य राखेर काम गरेको हँदैन तर पिन आ नो १३ नं. को देहाय १ बमोिजम सजाय गन गरेको सु
कामबाट यो प रणाम उ प न ह छ भ ने पूव ान फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
रहने वा अनमु ान गनस ने भएर पिन उसले कुनै काम पोखराको फै सला सदर ठहरे पिन वारदातको अव था,
गरेको ह छ । यस वारदातमा पिन प रणामको पूव ान कृित र ितवादीबाट भएका ि याकलापसमेतलाई
वा स भावनाको अनमु ान गनपन
ु अव था छ तर िवचार गदा अिभयोग मािणत भएको भए पिन
प रणामको चाहना भने भएको देिखँदैन । तसथ यसमा ितवादीलाई ऐनअनस
ु ार सव सिहत ज मकै द गदा
य िनयत नभए पिन परो वा अ य िनयत भने चक पन िच ले देखेकोले िनजलाई ५ (पाँच) वषमा
रहे भएकै मािनने ।
कै द सजाय हनु उपयु देिखँदा िनज ितवादी हमान
ततु मु ा िस ा त र कानूनत: भिवत य िसंह थापालाई ५ (पाँच) वष कै द सजाय हने ।
नदेिखए तापिन सामा यतः वारदातको अव था इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
र प रि थित हेदा भिवत य ज तो देिखएको छ । क यटु र: सदु शन साद आचाय
यसमा मतृ क हमानिसंह थापा मगरलाई मान तथा इित संवत् २०७३ साल वैशाख १५ गते रोज ४ शभु म् ।
यानस ब धी आपरािधक काय गन कुनै योजना,
२
तयारी, ल य, चाहना वा य िनयत ितवादीको मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
रहेको देिखँदैन । मानपन
ु कारण रहेको पिन देिखँदैन । शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०६५३, ०६७१,०७०त काल के वल प रणामको स भावनातफ मा याल CR-०२३२, कत य यान, िवकास खड् का िव. नेपाल
नगरेको र सावधानी अपनाउनु पनमा नअपनाएको सरकार, सानुभाइ भ ने पूणबहादुर खड् का िव. नेपाल
अव था मा देिख छ । ितवादी मतृ कलाई आ नो सरकार, नेपाल सरकार िव. कृ णबहादुर खड् का
गोली लागेपिछ पिन मतृ क निजक गएको, अ को
मौकामा कागज गन यि ह को यी
गहु ार मागेको, पानी खवु ाएको ज तो काय गरेको ितवादीह जना २ को वारदातमा संल नता स ब धमा
देिख छ । यसबाट ितवादीमा आ नो काय ित मौकाको कागजको यहोरा र अदालतमा गरी िदएको
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बकप को यहोरा आपसमा िम न सके को पाइँदैन । नै नगरी भनेको आधारमा मा कसरु दार कायम गदा
व तिु थितका वु बहादरु ब नेतले ितवादीह जना िनद ष यि पिन कसरु दार ठह रन स छ । के ही गरी
४ ले नै कुटिपट गरेको तर राित भएकाले मािनस िनरपराध यि अदालतबाट कसरु दार ठहर हन गए
िचनेन भनी बकप गरी िदएको पाइ छ । यसबाट िनजलाई हन स ने अपूरणीय ितको क पना पिन
पिन यी ितवादीको संल नता स ब धमा के ही भ न गन सिकँ दैन । य तोमा िनज तथा िसंगो समाजको
सिकदैन । कितपयले यी ितवादीह को संल नता अदालत ित र अ तमा रा य ित नै ठूलो कु ठासमेत
स ब धमा के वल सनु ेको आधारमा मा लेखाइिदएको उ प न हन जा छ । यसैले कसरु गरेको भ नेमा
अव था छ । यसरी य गरेका कुरा एक आपसमा थोरैमा पिन शङ् का देिखएमा कसैलाई पिन कसरु दार
बािझने प रि थितमा कुन कुरा स य हो भनी िन य ल ठहराउन निम ने ।
गन नसिकने हँदा य ता कुराह लाई माणमा िलन
ततु मु ामा यी ितवादीह कृ णबहादरु
सिकँ दैन । साथै सनु ेको कुरामा िव सनीयता रहने खड् का र ब चु खड् काको कसरु का संल नतास ब धमा
भ ने आधारसमेत रहन नस ने हँदा सनु ी जा ने माण वारदातका च मिदद भिनएका यि ह को भनाइमा
माण होइन भ ने िस ा त रही यसका आधारमा एक पता नदेिखन,ु पिहलो जाहेरीमा िनजह को
कानूनी यव थासमेत भएको देिख छ । यसैले सनु ेको संल नता स ब धमा के ही उ लेख नहन,ु िनजह ले
आधारमा य गरेको भिनएका कुरा पिन माणमा कुटिपट गरेको पिु हन स ने गरी मतृ कको लासमा धेरै
ा नहने ।
घाउ चोट रहेको नपाइन,ु िनजह को संल नता रहेको
बायाँ हातको िभ ी भागमा छाला भ ने सनु ेको मा भनी लेखाइनज
ु ता िमिसल संल न
खइु िलएको सानो घाउ, ढाडमा सानो घाउ, टाउकोमा आधार माणबाट यी ितवादीह को कसरु मा कुनै
चोटबाहेक मतृ कका शरीरमा अ य चोटह लागेको िकिसमको संल नता रहे भएको पिु नहँदा िनजह ले
नदेिखएकाले ती यि ह को पोल िववादरिहत मा न सफाइ पाउने ठहरी गरेको सु फै सला सदर गरी
सिकँ दैन । य तै जाहेरवाला मतृ कका दाजु भएको, भएको पनु रावेदनको फै सलालाई अ यथा भ न
नवराज थापा र इ र थापा वयम्ले कुटाई खाएको सिकँ दैन । य तो अव थामा यी ितवादीह समेत
भिनएका यि ह भएका र गोकणबहादरु ख ी पिन वारदात थलमा रही कुटिपट गरेको भ ने वादी
कुटिपटपिछ उपचारमा ल ने िनजह कै मािनस भनी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
बिु झएकाले िनजह मा ितवादीह का परु ै प रवार ित नसिकने ।
नै आ ोशको भावना रहन स ने हँदा यी ितवादीह २
ितवादीह ले अदालतमा बयान गदा
जनासमेतको संल नता रहेको भनेर पिन लेखाइिदएको अिधकार ा अिधकारीसम को बयानलाई समथन
हन स ने ह छ । अपराध मािणत गन, कसले के भ यो नगरी आफूह वारदातमा संल न नरहेको भनी बकप
भ दा पिन कसको भनाइ शङ् कारिहत छ भ ने कुराले गरी िदए तापिन सो कुरा अ य माणबाट समिथत
ाथिमकता पाउने ।
हन सके को अव था छै न । वयम् ितवादीह ले
हा ो कानून णालीमा कसरु गरेको कुरा आ नो पनु रावेदन अदालतमा र यस अदालतमा दायर
वादीले शङ् कारिहत त रकाले पिु हने माण गरेको पनु रावेदन िजिकरमा वारदात थलमा आफूह
अदालतसम ततु गन स नपु छ र ती माणह को नभएको र आफूले कुटिपट नगरेको भनी लेखाउनसमेत
अदालतले व तिु न मू याङ् कन वा याियक परी ण सके को अव था छै न । ितवादीम येका पूणबहादरु
गरी याय िन पण गदछ । कसैको भनाइलाई परी ण खड् काले आफूले मनसायपूवक कसरु नगरेको र
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वारदात भिवत यबाट घट् न गएकोले भिवत यमा सजाय जा छ । अ माणबाट समिथत नहने अव थामा
हनपु न भनी वारदातमा आ नो संल नतालाई वीकार के वल अदालतमा ितवादीह जना २ को इ कारी
गरी पनु रावेदन िजिकर िलएको देिख छ भने ितवादी बयान र िनजह का सा ीको सोलाई समथनलाई मा
िवकास खड् काले पिन आफू कुटिपटमा संल न आधार मानी घटनामा िनजह को संल नता नभएको
नरहेको िजिकर गरे तापिन आफू वारदात थलमा मा न नसिकने ।
नभएको भनी भ न सके को अव था छै न । यसबाट पिन
ितवादीह मा मान मनसाय िथयो
ितवादीह को अदालतको इ कारी बयानलाई स य िथएन ? यिद िथयो भने के कुन हदस म िथयो ? भनी
मा न नसिकने ।
हेनु सा दिभक हन आएको छ । कुनै पिन कसरु का
ितवादीह पूणबहादरु खड् कासमेतका स ब धमा मनसाय त वलाई छु ै मापन गन कुनै
सा ी िवसु खड् काले आफू पसलमा िचया खाइरहेको याि क िविध छै न । यसलाई आपरािधक काय गदा
अव थामा होह ला भएको ठाउँितर हेन जाँदा नवराज गरेका गितिविध, त कालीन प रि थित, घटनाको
थापा, इ र थापा र अजनु थापा एक आपसमा भनाभन पृ भूिम, कसरु दारको संल नता, पीिडतलाई पु न
ग ररहेका र एक आपसमा घचेटा घचेट गदा अजनु गएको चोट आिद ज ता िवषय सापे रही हेनपन
ु ।
थापा अरिनको राजमागमा लडेका हन् र ितवादी
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको ५
पूणबहादरु खड् काको कुटिपटमा संल नता नरहेको नं. मा यान िलने इिबलाग वा मनसाय नभई कसैले
भनी िमिसलमा कतै नभएको त य नवराज थापा, इ र आफूले गरेको कत यले मािनस मला भ नेज तो
थापा र अजनु थापाको एक आपसमा घचेटा घचेट भई नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा यसै ारा के ही भई
अजनु थापा लडेको कुरा थािपत गराउन खोजेकोले कुनै मािनस मन गएमा भिवत य ठहछ भ ने उ लेख
िनजको बकप लाई सही हो मा न सिकने अव था छ । यसबाट भिवत य हनलाई यान मान कुनै
रहेन । ितवादी िवकास खड् काका सा ी नानीकाजी मनसाय रहेको हनहु दँ ैन र आफूले गरेको कामबाट
थापाले वारदात थलमा िवकास खड् का िथएन भनी मािनस मला भ ने प रणामको ान पिन यसमा
आफूले वारदात देखेको मनसाय य गरेकोमा हँदैन । य तो अ यािसत अव थामा के ही गदा घटना
िवकास खड् कालाई नभएको दे न स नेले अ को घटेको वा मािनस मरेको भएमा मा भिवत य भएको
िथए मलाई थाहा भएन भनी लेखाई िदएबाट यसलाई मािन छ । यसलाई आकि मक घटना वा दघु टनाका
पिन स य मा न नसिकने ।
पमा िलइ छ । यसैले भिवत य हो भ नलाई वारदात
मतृ कको मृ यु ितवादीह को कुटिपटबाट घटाउने मनसाय नभएको, गन खोजेको काय र यसमा
भएको हो भ ने त य जाहेरी दरखा तको यहोरा, योग भएका साधन वैध रहेको, य तो गदा वारदातको
ितवादीह को सािबती बयान, मौकामा बिु झएका य तो प रणाम आउला भनी नदेिखएको, काय गन
यि ह को मौकाको कागज तथा अदालतमा स त सावधानी अपनाएको ज ता कुरा पिु हन
गरेको बकप को यहोरा, शव परी ण ितवेदनमा स नु पन ।
उि लिखत कुराह ज ता िमिसल संल न कागज
ततु वारदातका प र े यमा हेदा झगडाको
माणह बाट समिथत भइरहेको र सोस ब धमा कारण मासु निकिनिदनु रहेको देिख छ । झगडा भई
िमिसल संल न माणह एक आपसमा िम न कुटिपट गन ममा धके लेकोमा कसैलाई धके ले
िभड् नसमेत आइरहेको अव थामा मतृ कको मृ यु तल पीच सडकमा पु छ र पीच सडकमा ठोि कँ दा
यी ितवादीह को कुटिपटबाट भएको पिु हन मािनस मन पिन स छ भ ने एउटा सामा य चेतना
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भएको मािनसले जा न नस ने कुरा हो भनी मा न माणबाट पिु भइसके को अव था छ । सु र
पिन सिकँ दैन । कुटिपट २ जना ितवादीले गरेको पनु रावेदन अदालतबाट िनजको समेत कसरु मा
देिखएको, धके िलसके पिछ सडकमा उ ानो प ररहेको संल नता रहेको भनी िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
अव थामा पिन यी दवु ै ितवादीह ले लाठा ढुङ्गाले सजाय भएको अव थामा आ नो कसरु मा संल नता
िनर तर िपिटरहनल
ु े मतृ कलाई मान मनसाय नरहेको नरहेकोले सफाइ पाउनु पन हो भनी िनजले िजिकर
भनी भ न नसिकने ।
िलँदा सो िजिकर मािणत गन भार माण ऐन, २०३१
कत य यान हन मान मनसाय धेरै अिघदेिख को दफा २७ अनस
ु ार िनज ितवादीमा नै रहने
रहेको देिखनु पन भ ने आव यक हँदैन घटनाको ह छ । सोअनस
ु ार ितवादीले आ नो संल नता
त काल अिघ पिन कुनै कारणले इवी तथा मनसाय नरहेको भनी आधार माण परु याउन सके को पिन
सज
ृ ना भएको हन स छ । य तै यसमा भएको मासु देिखँदनै । यसरी िनज वारदात थलमा रही कुटिपट
िकनी िदनु भ न,ु निकनी िदँदा झगडा गन,ु झगडाकै गरेको पिु भइरहेको अव थामा िनजको पनु रावेदन
ममा कुटिपट गनु र घचेट्न,ु घचेटेपिछ पिन कुटिपट िजिकरसँग पिन सहमत हन नसिकने ।
गनु र यसरी गरेका कुटिपटका कारण मृ यु भई मृ यक
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ु ा
कारकह को शङ
ृ ् खलाब ता रहेको छ । यिद यान ितवादीह म येका कृ णबहादरु खड् का र ब चु
मान मनसाय नभएको भए यो शङ
ृ ् खलाब ताको कतै खड् कालाई अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहराई
न कतै मभंगता देिखनु पन िथयो । यस वारदातमा र ितवादीह म येका पूणबहादरु खड् का र िवकास
भएका य ता गितिविध तथा कामलाई कुनै वैध तथा खड् कालाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
उिचत काम र सावधानीपूवक गरेको कामका पमा पिन यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय ३ बमोिजम
िलन सिकँ दैन । य ता खाले कायमा मृ यक
ु ो प रणामको ज मकै दको सजाय हने ठहर्याई गरेको सु िज ला
पूवजानकारी (Forsightness of Consequence) अदालतको फै सला सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन
हने अव थाह नरहेको मा न पिन सिकँ दैन । य तै अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०६९।५।२६को
यानस ब धीको महलको १६ नं. अनस
ु ारको एउटा फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
कामको लािग सावधानी पूवक हितयार उठाउँदा सरकारको र ितवादीह पूणबहादरु खड् का र िवकास
मतृ कलाई ला न गएको, होस नपरु याई
् हेलच ाई गरी खड् काको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
कुनै काम गदा घटना घटेको र र ा िश ा गनले मनको
पनु रावेदक ितवादीह पूणबहादरु खड् का र
िहतको िनिम पिन कुटिपट गरेको देिखदैन । सामा य िवकास खड् काले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको
कुटिपट मा गरेर पिन छोडेको नभई कुटिपट गरी ठहर्याई िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
घचेट्ने काम पिन गरेको र घचेटेपिछ पिन दवु ै िमिल महलको १३ नं. को देहाय (३) बमोिजम सजाय गन
कुटिपट गरेको देिख छ । य तो अव थामा ततु गरेको सु फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
वारदात भिवत यबाट भएको भ ने ितवादी पूणबहादरु अदालतको फै सला सदर ठहरे पिन मृ यक
ु ो ज रयाको
खड् काको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पमा रहेको कुटिपटको वारदातमा कुनै ठूलो रसइवी
ितवादी िवकास खड् काको आफू कुटिपटमा पिहलेदिे ख रहेको र कुटिपट गरी मान मनसाय त व
संल न नभएकोले सफाइ पाउँ भनी यस अदालतमा पिहलेदिे ख नै भएको देिखँदैन । कुटिपट त काल मासु
पनु रावेदन परेको देिख छ । िनजको समेत संल नतामा िकनी निदँदा उठे को रसबाट भएको देिख छ । कुनै
कुटिपट भएको हो भ ने त यमािथ िववेिचत आधार षडय गरी, मानलाई पूव योजना बनाई र सांघाितक
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हितयारसमेतको योग गरी घटना भएको देिखँदैन । यी पन भनी उ लेख नभएकोमा याज िदनपु न होइन
ितवादीह को पा रवा रक तथा आिथक ि थित हेदा, भनी िजिकर िलएको छ, लेनदेनको त य थािपत गन
यी दवु ै ितवादीह ले घरमा दईु दईु वटा ीमती रही िलखत तमसक
ु भएज तै वादीलाई ितवादीले रकम
आिथक अव था रा ो नभएको भनी आ नो बयानमा िदए बझ
ु ाएको त य मािणत गन तमसक
ु मा फ ा
लेखाई िदएको छन् । य तो अव थामा ितवादीह ले जनाएको वा भरपाई गरी िलनपु नमा सो भए गरेको
गरेको कसरु को अव थासमेतलाई िवचार गरी अिभयोग देिखँदनै । याज रकमसमेत भराएको उिचत भ न
मािणत भएको भए पिन ऐनअनस
ु ारको २० वष िमलेन भनी िलएको ितवादीको िजिकरस ब धमा
सजाय गदा चक पन िच ले देखेकाले यी ितवादीह
िवचार गदा िनजले सु कारवाहीको िसलिसलामा सो
पूणबहादरु खड् का र िवकास खड् कालाई मल
ु क
ु ऐन, िजिकर िलई ितउ रमा उ लेख गरेको वा िलखत
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम जनही १५ (प ) वष मा सनाखत गदाका अव थामा यसतफ िजिकर िलन
कै द सजाय हनु उपयु देिखँदा िनजह लाई जनही सके को देिख न । सो अलवा पिन िलखतमै साँवा याज
१५ वष कै द सजाय हने ।
पाउने गरी उ लेख भएकोसमेतबाट देिख छ । वादीबाट
इजलास अिधकृतः यदरु ाज शमा
पेस भएको िलखतलाई ितवादीले अ यथा हो भनी
क यटु र: सदु शन साद आचाय
भ न नसके को अव थामा िलखतमा उि लिखत
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १५ गते रोज ४ शभु म् । साँवा र सोको कानूनबमोिजमको याजसमेत वादीले
३
ितवादीबाट भराई िलन पाउने गरी भएको पनु रावेदन
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
अदालत, हेट डाबाट िमित २०७०।१२।३ मा भएको
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१०००, लेनदेन, फै सला यायको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने
रामकुमार राजभ डारी िव. ई छाकुमार े
ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवादीले
िलखत
ग रिदएको इजलास अिधकृत: िवनोद रखाल
.३,००,०००/- (तीन लाख) नबझ
क यटु र: सदु शन साद आचाय
ु ाएकोले उ
रकम ितवादीबाट िदलाई पाउँ भ ने िफराद मागदाबी इित संवत् २०७३ साल जेठ ६ गते रोज ५ शभु म् ।
रहेको छ । वादीले पेस गरेको ितवादीले ग रिदएको
लेनदेनको िलखत ितवादीलाई देखाई अ.बं. ७८ नं.
इजलास नं. ८
बमोिजम सनाखत गराउँदा िलखतमा भएको सहीछाप
िनज ितवादीले ग रिदएको भनी सनाखत गरी दाबीको मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी
रकम ितवादीले वादीलाई ित रसके को र तमसक
ु फ ा काशमान िसंह राउत, ०७०-RB-०५५, आयकर,
गन भूल भएको भनी िजिकर िलई आएको देिख छ । तर आ त रक राज कायालय, काठमाड े नं. २ िव.
िलखतबमोिजमको रकम वादीलाई िदए बझ
ु ाएको कुनै युनाइटेड िडि युटस नेपाल ा.िल.
सबदु माण पेस गरी आ नो िजिकर खि वर गराउन
ि थर स पि को ास खचस ब धमा
सके को अव था छै न । वादीलाई रकम िदएको वा Lease Office Development को खचलाई Pool
बझ
ु ाएको भए यी ितवादीले वादीबाट तमसक
ु मा फ ा ‘E’ मा समावेश गरेकोले उ खच दाबीलाई कायालयले
जनाएको वा सो नभए रकम बझ
ु ाएको कानूनबमोिजमको अमा य गरी करयो य आयमा समावेश गन गरेको
भरपाई िलई ततु गन स नु पनमा सो गरेको पिन िनणय कानूनस मत रहेको भनी िलएको िजिकरका
पाइँदैन । जहाँस म िलखतमा वादीलाई याज बझ
ु ाउनु स ब धमा हेदा करदाताले यापा रक फमको िविभ न
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कारको ममत सधु ार गदा भएका खचलाई िविधपूवक आदेशको औिच य रटबाट परी ण गनु उपयु
स पि समूह ‘E’ मा राखी आ दानी बाँधेको अव था हँदैन । य ता आदेशको जाँच सोभ दा मािथको
कर अिधकृतले कर परी ण गदा Lease Office पनु रावेदन अदालतबाट हने कानूनी यव थाबमोिजम
Development को खचलाई Pool ‘E’ मा समावेश पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट समेत भइसके को
गरेकोलाई अमा य गरी य तो खचलाई कुन स पि मा अव थामा ततु रटबाट उ मु ाको अ तरव तमु ा
समावेश गनपन
ु हो सो उ लेख नगरी ास खच अमा य वेश गरी त य माण के लाई सदर बदरको आदेश गदा
गन गरेको कायालयको िनणय कानूनस मत मा न साधारण र असाधारण अिधकार े को ल मणरेखा
सिकने नदेिखने ।
समा हन पु छ । समु आ नो मयादामा रहेज तै रट
आ त रक राज व कायालय, काठमाड े अिधकार े पिन आ नो मयादािभ रहनपु छ अक ितर
नं. २ ले िमित २०६२।१२।१० मा गरेको िनणय उ टी उि लिखत आदेशअनस
ु ार के क तो त य खु छ ती
गरी राज व यायािधकरण, काठमाड े नं. २ ले माणयो य ह छन् आिद यावत् िवषयमा सो मु ामा
िमित २०६६।१२।२४ मा भएको फै सला मनािसब फै सला हँदा िवचार भई याय िन पण हने अव था
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक आ त रक राज बाँक नै रहेकोले उ आदेशबाट रट िनवेदकको
कायालय, े नं. २ को पनु रावेदन िजिकर पु न संिवधान द हकको हनन् भइसके को अव था पिन
नस ने ।
छै न । सु िज ला र पनु रावेदन अदालतले आ नो
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
अिधकार भएको िवषयमा याियक मयादािभ ै रही
क यटु र: िसजन रे मी
गरेको आदेशमा कानूनको कुनै पिन कायिविधको
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभु म् । उ लङ् घन भएको पाइँदनै । यसरी उि लिखत आदेशमा
यसै कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार अिधकार े को अभाव वा कानूनको कायिविधगत िु ट
फै सला भएका छन्:
िव मान नरहेकोसमेतबाट िवप ीह बाट िलिखत
§ एकै कृित ०७०-RB-०५३, मू य अिभविृ
जवाफ मगाइरहनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज
कर, आ त रक राज कायालय, काठमाड हने ।
े नं. २ िव. युनाइटेड िडि युटस नेपाल इजलास अिधकृत: आ मदेव जोशी
ा.िल.
क यटु र: च ा ितिमि सना
§ एकै कृित ०७०-RB-००५४, आयकर, इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभु म् ।
आ त रक राज कायालय, काठमाड े
नं. २ िव. युनाइटेड िडि युटस नेपाल ा.
िल.
एकल इजलास
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-WO१०३८, उ ेषण, गोिव द साद जैसवाल िव.
िव णुमाया अजलसमेत
यसमा मु ामा भएको माण बु नेसमेतका
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