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�काशन�काशन,,  स�चार तथा स�पादनस�चार तथा स�पादन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी �ी बैबै�नाथ उपा�याय�नाथ उपा�याय,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशीमाननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
नायव महा�यायािधव�ा �ी नायव महा�यायािधव�ा �ी राजेराजे�� सुवेदी�� सुवेदी,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�बबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�बबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा अिधव�ा �ी �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसव��च अदालत बार एसोसोिसएिसएससनन      --  सद�यसद�य  
सहसहरिज��ाररिज��ार  �ी �ी नहकुल सुवेदीनहकुल सुवेदी, सव��च , सव��च अदालतअदालत                --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
  

स�पादकस�पादक  : : �ी �ी गजे��बहादरु िसहंगजे��बहादरु िसहं  
  

�काशन�काशन,,  स�चार तथा स�चार तथा स�पादन शाखामा काय�रस�पादन शाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी राजन बा�तोलाशाखा अिधकृत �ी राजन बा�तोला  
शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
ना.स.ु�ी ल�मण िव.क.ना.स.ु�ी ल�मण िव.क.  
ना.स.ु�ी रमादेवी �यौपानेना.स.ु�ी रमादेवी �यौपाने  
ना.स.ु�ी िवनोदना.स.ु�ी िवनोदकुकुमारमार  यादवयादव  
िस.कं.�ी �वु सापकोटािस.कं.�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी कृ�णबहादरु �े�काया�लय सहयोगी �ी कृ�णबहादरु �े�  
काया�लय सहयोगी �ी �ेमलाल महज�नकाया�लय सहयोगी �ी �ेमलाल महज�न    

  
भाषािवद् : भाषािवद् : उपउप�ा.�ा.  �ी �ी रामच�� फुयालरामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाम�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�खामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत म�ुण अिधकृत �ी आन�द�ी आन�द�काश�काश  नेपालनेपाल  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी तेजराम महज�निसिनयर बुकबाइ�डर �ी तेजराम महज�न  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ीकाया�लय सहयोगी �ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  
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नेपाल कानून पि�कामा  

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस�म  

�कािशत  

िनण�यह�को सारसङ्�ह  
िवषयगत आधारमा  

  वग�कृत  
एघार ख�ड पु�तकह� िब��मा छन ्। 

 
मू�य �.५,५००।- 

 
पाइने ठाउँ 

 नपेाल कानून पि�का िब�� क�, सव��च अदालत 

 �यायाधीश समाज नपेाल, बबरमहल 

 सव��च अदालत बार एसोिसएसन, नबेाए भवन 

यस पि�काको इजलाससमेतमा उ�रण गनु�पदा� िन�नानुसार गनु�पन�छः 

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

         (साल)  (मिहना) 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
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म�ुकःम�ुकः  सव��च अदालतसव��च अदालत,,  छापाखानाछापाखाना 
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�वषयसूची 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

पूण� इजलास १-५ 

1.  उ��ेषण 

दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन 

क�पनीको तफ� बाट अि�तयार 

�ा� अरिब�द मज�ुदार िव. अथ� 

म��ालय 

2.  अशं चलन 
महावीर साह�समेत िव. मसु गन� 

झवरीदवेी साह� 

संयु� इजलास ५-१४ 

3.  
कत��य 

�यान 
क�पना िव.क. िव. नेपाल सरकार 

4.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

�वेशराम भ�डारीसमेत िव. 

माननीय म��ी सङ्घीय मािमला, 

संिवधानसभा, संसदीय �यव�था 

तथा सं�कृित म��ालयसमेत 

5.  उ��ेषण 
सोमबहादरु ग�ुङ िव. 

पदमकुमारी ग�ुङसमेत 

6.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

लेखनाथ बा�तोला िव. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 

काया�लयसमेत 

7.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

भीम�काश रो�कामगर िव. 

वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, 

बबरमहल, काठमाड� 

8.  उ��ेषण 

राधाकुमारी �वाली िव. 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत 

9.  िनषेधा�ा 
खडान�द कँडेल िव. दगुा�लाल 

बढुामगरसमेत 

10.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

िबिनता खनालसमेत िव. 

मालपोत काया�लय, िड�लीबजार 

काठमाड�समेत 

11.  िनषेधा�ा 

ऋिषकुमार अ�वाल िव. िज�ला 

�शासन काया�लय, 

काठमाड�समेत 

12.  िनषेधा�ा 
माधवी �रमाल िव. गीतादेवी 

ख�वेसमेत 

13.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

मोहनकुमार उपा�याय िव. 

आ�त�रक राज�व काया�लय, 

काठमाड� �े� नं. १ 

बबरमहलसमेत 

इजलास न.ं१ १४-२० 

14.  
कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. नहकुल दमाई 

15.  ��ाचार 
िड�लीबहादरु नेपाली िव. नेपाल 

सरकार  



 

ii 

16.  
उ��ेषण / 

�ितषेध 

िववेक राणा िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

17.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. राजे��कुमार 

ल�साल 

18.  उ��ेषण 
बटुकलाल �े� िव. िज�ला �हरी 

काया�लय, िचतवन, भरतपरुसमेत 

19.  

घर हटाई 

ज�गा 

िखचोला 

मेटाई चलन 

राम�यारीदवेी पि�डत िव. 

पद�कुमारी म�डल 

20.  
कत��य 

�यान 
तपा केिवरथ िव. नेपाल सरकार 

21.  
कत��य 

�यान 

कृ�ण�साद ढुङ्गाना िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास न.ं २ २०-२६ 

22.  

��ाचार 

(झठुा 

�माणप�) 

िदलबहादरु बढुा िव. नेपाल 

सरकार 

23.  

अपहरण 

गरी शरीर 

ब�धक 

बनाएको 

नेपाल सरकार िव. म�ुसी भ�न े

सहाबुि�न शेष 

24.  
कत��य 

�यान 

आइते �याङतान िव. नेपाल 

सरकार 

25.  
कत��य 

�यान 

गोरीलाल बोहरा िव. नेपाल 

सरकार  

26.  

��ाचार 

(झठुा 

शैि�क 

यो�यताको) 

िड�लीराम चौधरी िव.नेपाल 

सरकार 

27.  आगलागी 
ल�मी�साद ख�ी िव. नेपाल 

सरकार 

28.  

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. शा�तीमाया 

तामाङसमेत 

इजलास न.ं ३ २६-३४ 

29.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. िहलेन 

चाि�लङसमेत 

30.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. तुलसी 

िसलवाल 

31.  
कत��य 

�यान 
दीपे�� �े� िव. नेपाल सरकार 

32.  

िचतुवा मारी 

छाला 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. �याम�साद 

लालचनसमेत 

33.  ��ाचार 
िड�लीबहादरु नेपाली िव. नेपाल 

सरकार 



 

iii 

34.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. राजे��कुमार 

ल�साल 

35.  
उ��ेषण / 

�ितषेध 

िववेक राणा िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

इजलास न.ं ४ ३४-३५ 

36.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

िकशनुदास कथविनया िव. 

रामपित साह कलवारसमेत 

37.  

��ाचार 

(झठुा 

शैि�क 

�माण प�) 

नेपाल सरकार िव. िदलीप काक� 

इजलास न.ं ५ ३५-४२ 

38.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

�पा भ�डारीसमेत िव. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 

काया�लयसमेत 

39.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

सकुमेल बराल िव. �वा��य तथा 

जनसङ्�या म��ालयसमेत 

40.  उ��ेषण 
जानकुा के.सी.समेत िव. मालपोत 

काया�लय, लिलतपरुसमेत 

41.  उ��ेषण 
राधा नकम�समेत िव.  कमला 

नकम�समेत 

42.  
कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. िसर ेकामी 

43.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. धनबहादरु 

ले�चा 

44. 

जबज��ती 

करणी 

(हाडनाता) 

�ीराम ि�पाठी िव. नेपाल सरकार 

45.  
कत��य 

�यान 

िसर लामा तामाङ िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास न.ं ६ ४२-४३ 

46.  

��ाचार 

(नाग�रकता 

�माण प�) 

गणुिनिध भ�डारी िव. नेपाल 

सरकार 

47.  
लाग ुऔषध 

खैरो हरेोइन 
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पूण� इजलास

१
मा.�या.�ी सशुीला काक�, मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी र मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-
NF-००२३, उ��ेषण, भारतीय कानूनबमोिजम 
�थािपत १/ए वि�सटाट� रो कलक�ा ७००००१ पि�म 
बंगाल भारतमा रिज�टड� काया�लय भई हाल लिलतपुर 
िज�ला, लिलतपुर उपमहानगरपािलका, वडा नं. ३ मा 
अवि�थत रहेको दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन 
क�पनीको तफ� बाट अि�तयार�ा� अरिब�द मजु�दार 
िव. अथ� म��ालय

करार भनेको स�बि�धत प�ले आफूह� 
िबच लागू ह�ने गरी �वत�� सहमितमा गरकेो 
कानूनबमोिजमको स�झौता हो । �यसैले करारका 
सत�ह� स�बि�धत प�का लािग ब�धनकारी ह��छन् 
र ितनीह�को पालना गनु�  करारका प�ह�को कानूनी 
दािय�व ब�दछ । करार कानून स�बि�धत करारका 
प�ह�लाई लागू ह�ने दािय�वस�ब�धी कानून हो । 
करारबमोिजम परुा गनु�पन� दािय�व कुनै एक प�ले परुा 
नगरकेो अव�थामा अक� प�ले परुा गनु�पन� दािय�वबाट 
छुट्कारा पाउन स�दछ । आफँै दािय�व परुा गन� 
नस�ने प�ले अक� प�लाई दािय�व परुा गन� बा�य 
गन� नस�ने । 

िनमा�ण स�प�न भइसकेको भए नेपाल 
ओ�र�ड �या�नेसाइड �ा.िल.ले Performance 
Guarantee Tests नै नगरी रोपवे आ�नो िज�मामा 
िलई स�चालनमा न�याउन ुपन� कुनै व�तिुन� आधार 
र कारण देिखदैँन । आयोजनामा नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइट क�पनी �वयम् का तफ� बाट रोपवेकै लािग 
भा.�. १,०८,७१,०००।– मू�य बराबरका सामानह� 
क�पनी आफँैले आयात गरकेो भ�ने त�य ठेकेदार 
क�पनीका तफ� बाट समेत उजागर ग�रएको स�बि�धत 

फाइलबाट देिख�छ । �यित ठुलो लगानी भइसकेको र 
रोपवेको िनमा�णपिछ थु�ै स�भावनाह�को ढोका ख�ुने 
अव�थालाई बेवा�ता गरी स�प�न भइसकेको िनमा�ण 
प�रयोजनालाई आ�नो िज�मामा िलने �ि�याबाट 
नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट क�पनी िवमखु भएको 
भ�ने भनाई िव�ास�द नदेिखने । 

म�य�थसम� नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट 
�ा.िल. वादी र दामोदर रोपवेज �ितवादी भएको 
िववादमा म�य�थको िनण�य हेदा� बुदँा नं. ५.२ मा 
काय� स�पादनको जाचँ वा रोपवेको परी�ण ग�रएको 
िथएन भनी �ितवादीले �वीकार गरकेो कुरा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । �यसको लग�ै बुदँा नं. ५.३ मा पिन 
कामह� सारभूत�पमा स�प�न ग�रएका िथए भ�ने 
�यहोरा उ�लेख ग�रएको छ । सारभूत�पमा काय� 
स�प�न भएको मा�नका लािग जनु काम वा उ�े�यका 
लािग करार भएको हो सो काम वा उ�े�य परुा ह�ने 
िकिसमबाट काय� भएको ह�नपुद�छ । य�तो उ�े�य �ा� 
नभएको अव�थामा सारभूत�पमा काम स�प�न भएको 
मा�न सिकँदैन । ��ततु िववादमा ठेकेदार क�पनीले 
उपयु��बमोिजम काम स�प�न गरकेो कुरा �मािणत गन� 
नसकेको अव�थालाई बह�मत म�य�थको िनण�यमा 
िववेचना नगरी केवल सारभूत�पमा करार स�प�न 
भएको भनी अनमुानका आधारमा िन�कष�मा पगेुको 
देिखने । 

करारमा नै काय� स�प�नता �मािणत गन� 
अिधकार भएको िनि�त अिधकारी र �ि�यासमेत 
तोकेको अव�थामा �यसबाहेकको �ि�या अवल�बन 
गरी पेस भएको िनण�य (Minutes) लाई काय� 
स�प�नताको आधार बनाउन करारको भावना �ितकूल 
ह�ने । 

करारमा नै काय� स�प�नताको �माणप� जारी 
गन� िज�मेवारी कसैलाई तोकेको अव�थामा �य�तो 
आिधका�रक �यि�ले काय� स�प�नताको �माणप� 
जारी नगरी अ�य कुनै �यि�ले कुनै बैठकमा भाग 
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िलई िनण�यमा द�तखत गरकेो भ�ने मा� आधारमा 
�यसैलाई काय� स�प�नताको आधार बनाउन ुकरारको 
भावना र मा�यताको �ितकूल ह�ने ।

म�य�थको िनण�यमा स�भार करार गरी 
आचरणबाट काय� स�प�न भएको कुरालाई �वीकार 
गरकेो भनी स�भार करारलाई नै काय� स�प�नताको 
म�ुय आधार बनाइएको छ । म�य�थ िनण�यमा स�भार 
करारको Clause 9 मा रहेको Handing over shall 
be organised at the earliest but not later 
than 30th sept 1989 भ�ने �यहोरालाई उिचत 
िववेचना ग�रएको अव�था देिखदँैन । करारअनसुारको 
काय� स�प�न गरी ३० से�टे�बर, १९८९ भ�दाअिघ 
नै ह�ता�तरण ग�रस�न ु पन� गरी ग�रएको सत�य�ु 
स�भार करारलाई काय� स�प�नताको एकमा� आधार 
बनाउन ुआफँैमा आ�मगत ह�न जाने ।

ते�ो प�बाट काम लगाउने वा नलगाउने 
भ�ने कुरा ठे�कादाताको �विववेकमा भर पन� िनजको 
अिधकारको कुरा हो । ठे�कादाता नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइट क�पनीले सो अिधकार �योग नगरकेो 
कारण करारबमोिजमको काय� स�प�न भइसकेको अथ� 
गन� निम�ने ह��छ । यसबाट करारबमोिजमको काय� 
स�प�न भइसकेको भनी यस अदालत पूण� इजलासबाट 
पनुरावलोकनको िन�सा �दान गदा� िलएको आधारसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट �ा.िल. र दामोदर 
रोपवेज ए�ड क����सन क�पनी िबच १४ जनवरी 
१९८३ मा रोपवे िनमा�णस�ब�धी ठे�का स�झौता 
भएको देिख�छ । रोपवे िनमा�ण स�ब�धमा Supplier 
ले Supply गन� अमे�रक� डलर २५,८३,६४६।६० 
बराबरको सामान र सेवाबापतको भ�ुानीका स�ब�धमा 
स�झौताको सत�का अधीनमा रही नेपाल सरकार 
जमानी ब�ने गरी नेपाल सरकार र ठेकेदार क�पनी 
दामोदर रोपवेज िबच १६ से�टे�बर, १९८३ मा 
जमानत स�झौता (Gurantee Agreement) समेत 

भएको पाइ�छ । ��ततु िववादमा म�ुय स�झौताका 
सत�ह� स�प�न भए नभएको िवषय नै िववािदत 
रहेको अव�थामा जमानी स�झौताको िवषयिभ� 
�वेश गनु�  प�रप�व मािनदँैन तथािप करारको िवषयमा 
स�बि�धत करारको िलखतका सत�ह� मह�वपूण� 
मािनने ह�दँा ��ततु िववादसगँ स�बि�धत Guarantee 
Agreement का सत�ह�लाई पिन हेनु�पन� ।

कुनै पिन स�झौताको �या�या स�पूण� 
स�झौताका आधारमा गनु�पन� ह��छ । कुनै एउटा दफा 
वा कुनै एउटा अशंलाई मा� आधार मानेर �या�या गदा� 
छु�ै प�रणाम िन�कन स�ने । 

जमानी स�झौताअनसुारको दािय�व कुन 
समयमा र किहले �ार�भ ह�ने भ�ने कुरा म�ुय करारका 
सत�ह� र जमानीस�ब�धी करारका सत�ह�मा भर पन� 
कुरा हो । जमानीकता�को दािय�व जिहले पिन दो�ो 
(Secondary) ह��छ । मूल ऋणी वा दािय�व परुा गन� 
मूल प� (Principal Debtor) ले आ�नो दािय�व परुा 
नगरकेो अव�थामा मा� जमानीकता�को दािय�व स�ु 
ह��छ । मूल प�को दािय�व नै स�ु नभएको अव�थामा 
जमानीकता�को दािय�व स�ु ह�नै स�दैन । बह�मत 
म�य�थको िनण�यमा Guarantee Agreement को 
दफा १ लाई अ�य दफाको सापे�तामा नहेरी �यसलाई 
िनरपे� (Absolute) �ावधानका �पमा �या�या 
गरकेो अव�था छ । स�झौताका कुनै पिन �ावधानलाई 
अ�य �ावधानको प�रपालनामा आि�त नरहेको 
भनी एकाङ्गी �पमा �या�या गदा�  Guarantee 
Agreement को सम�तालाई बेवा�ता ह�न जाने ।

स�झौता सत�रिहत हो वा सत�य�ु हो भ�ने 
कुरा जमानत स�झौताको सम� �यव�थाह�को 
आधारमा िनण�य ग�र�छ । जमानतस�ब�धी करार 
भनेकै कुनै �यि�ले आफूले परुा गनु�पन� दािय�व परुा 
नगरमेा �य�तो दािय�व ते�ो प�ले परुा गन� गरी भएको 
करार हो । यस आधारमा हेदा� पिन कुनै दईु प�िबच 
भएको करारले िसज�ना गरकेो दािय�व कुनै �यि�ले 
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परुा नगरकेो अव�थामा �य�तो दािय�व म परुा गन�छु 
भनी पिहलो करारका कुनै प� र अक�  ते�ो प�का 
िबचमा भएको करार नै जमानतस�ब�धी करार ह�ने ह�दँा 
जमानतस�ब�धी करारलाई सबै अव�थामा सत�रिहत 
मा�न सिकँदैन र ��ततु िववादसगँ स�बि�धत जमानत 
स�झौतालाई सत�रिहत भनी मा�न सिकने अव�था 
नह�ने ।

��ततु िववादमा नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट 
र दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीिबच १४ 
जनवरी १९८३ मा स�प�न रोपवे िनमा�णस�ब�धी 
स�झौताको काया��वयनको िसलिसलामा ठेकेदार 
क�पनीका तफ� बाट Supply ग�रने सामान र उपल�ध 
गराइने सेवाबापतको भ�ुानी नेपाल ओ�र�ड 
�या�नेसाइटका तफ� बाट नभएमा �य�तो भ�ुानीको 
��याभूितका लािग नेपाल सरकार, अथ� म��ालय 
जमानतमा बसेको अव�था देिखदँा जमानत स�झौता 
�वाभािवक�पमा रोपवे िनमा�णस�ब�धी स�झौतासगँ 
अ�तर�भावी रहेको मा�नपुन� ह��छ । �यसैगरी जमानत 
स�झौतामा पिन िविभ�न दफाह� रहेको र �यसले दवुै 
प�का दािय�वलाई �प� गरकेो अव�थामा कुनै एउटा 
दफा वा कुनै एउटा सत�लाई िनरपे� ढङ्गले अलग 
गररे हेन� िम�ने अव�था रहदँैन । स�झौताका सत�ह� 
एकआपसमा स�बि�धत र सापे� रह�छन् । यो करारीय 
िविधशा�को सामा�य िस�ा�त नै ह�न आउने । 

Turnkey स�झौतामा स�झौताअनसुारको 
काय� पूण��पमा स�प�न गन� दािय�व ठेकेदार क�पनीमा 
िनिहत रहनेमा काय�स�प�न भएको त�य �थािपत 
ह�न आउछँ आउदँैन भ�ने स�ब�धमा �माण तथा 
व�तिु�थितको अ�ययन, अवलोकन, मू�याङ्कन तथा 
िव�ेषणसमेत गरी िनण�यमा प�ुन ुपन�मा सो नगरी बह�मत 
म�य�थ�ारा काय� स�प�न भएको िन�कष�मा पगुी सोही 
िन�कष�लाई िनण�याधार बनाई नेपाल सरकार र दामोदर 
रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीिबच १६ से�टे�बर 
१९८३ मा स�प�न जमानी स�झौताअ�तग�तको नेपाल 

सरकारको दािय�वलाई िनरपे� दािय�वका �पमा 
�या�या गरी नेपाल सरकारले दामोदर रोपवेज ए�ड 
क����सन क�पनीलाई दाबीबमोिजम भ�ुानी िदनपुन� 
भनी ग�रएको म�य�थ िनण�य स�झौताको सत� िवपरीत 
देिखन आयो । त�काल बहाल रहेको म�य�थता ऐन, 
२०३८ को दफा २१ को उपदफा (२) को ख�ड (च) 
मा िनण�य स�झौतामा उि�लिखत कुनै सत�को िवपरीत 
भएमा �यसलाई म�य�थको िनण�य बदर गन� सिकने 
आधार मािनएको प�र�े�यमा म�य�थ�ारा िमित 
२०५४।५।१८ मा भएको िनण�य र सोउपर पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०५९।१।९ मा भएको 
िनण�यसमेत उ� कानूनी �यव�थाअन�ुप नदेिखएकाले 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरकेो यस अदालत संय�ु 
इजलासको आदशे कानूनस�मत देिखने । 

��ततु िववादको िवषयमा गिठत म�य�थ 
ि�बनुल�ित िववादको एक प� नेपाल सरकार अथ� 
म��ालयका तफ� बाट अिव�ास �य� भएको अव�था 
ह�दँा नया ँम�य�थ�ारा िववाद समाधान ग�रन ुवा�छनीय 
भएकाले ��ततु िववादसगँ स�बि�धत स�पूण� त�यगत 
��ह� र स�ब� कानूनी ��ह�मा समेत िवचार गरी 
त�कालीन म�य�थ ि�बनुलसम� ��ततु दाबीह�को 
स�ब�धमा िनण�य गन� गराउन दाबीकता�ले चाहेमा अ� 
म�य�थ�ारा िनण�य गन�का लािग िववादका प�ह� 
िबच भएको करार / स�झौताका सत�ह�मा िनधा��रत 
�ि�याअनसुार म�य�थ िनयिु�को कारवाही �ार�भ 
गनु�  भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनका नाउमँा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ठहर गरकेो यस अदालत 
सयं�ु इजलासको िमित २०६७।३।२३ को आदेश 
िमलेको देिखदँा उ� आदेश सदर ह�ने ठहछ�  । दामोदर 
रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीको िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः स�तोष पराजलुी
क��यटुरः रमेश आचाय�  
इित संवत् २०७२ साल चैत १८ गते रोज ५ शभुम् ।      
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यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन्:       
§ ०७०-NF-००२४, उ��ेषण, भारतीय 

कानूनबमोिजम �थािपत १/ए वि�सटाट� रो 
कलक�ा ७००००१ पि�म बंगाल भारतमा 
रिज�टड� काया�लय भई हाल लिलतपरु 
िज�ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका, 
वडा नं. ३ मा अवि�थत रहेको दामोदर 
रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीको 
तफ� बाट अि�तयार�ा� अरिब�द मज�ुदार 
िव. काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ५ टङ्गाल माग� घर 
नं. ८५ ि�थत नेपाल ओ�रए�ट �या�नेसाइट 
�ा.िल. समेत

§ ०७०-NF-००२५, उ��ेषण, भारतीय 
कानूनबमोिजम �थािपत १/ए वि�सटाट� रो 
कलक�ा ७००००१ पि�म बंगाल भारतमा 
रिज�टड� काया�लय भई हाल लिलतपरु 
िज�ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका, 
वडा नं. ३ मा अवि�थत रहेको दामोदर 
रोपवेज ए�ड क����सन क�पनीको तफ� बाट 
अि�तयार�ा� अरिब�द मज�ुदार िव. नेपाल 
ओ�रए�ट �या�नेसाइट �ा.िल.

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी जगदीश शमा� 
पौडेल, ०६८-NF-०००३, अंश चलन, महावीर 
साह�समेत िव. मुस गन� झवरीदवेी साह�

कुनै स�पि� ब�डा ह�ने अथवा नह�ने भ�ने 
��को िनण�य मलुकु� ऐन अशंब�डाको महलको 
१८ नं. र यस अदालतबाट त�स�ब�धमा भएको 
फैसलाह�बाट �ितपािदत िस�ा�तको सेरोफेरोमा रही 
गनु�पन� ह��छ । गंगा�साद र सकुुमेर कुमारीको प�रवारको 
मूल प�ुष �ितवादी सरयगु रहेकाले सो प�रवारका कुनै 

सद�यको नाममा रहेको स�पि� अ�यथा �मािणत 
नभएस�म सगोलको मािनने ह��छ । सो स�पि�बाट 
सरयगुका अंिशयार वादीह�को अंश नप�ुने भ�नका 
लािग �ितवादी कायम ग�रएका गंगा�साद र सकुमेर 
आ�नो िपता ससरुा �ितवादी सरयगु साह�सगँ 
कानूनबमोिजमको िलखतबाट अशं िलई वा मान ुछु�ी 
िभ�न बसेको वा उि�लिखत स�पि� दान बकस भई 
िनजह�ले पाएको वा िनजह�लाई भएको राजीनामा 
िलखतमा उि�लिखत ज�गाह� िनजह�ले एकलौटी 
खान पाउने र अ� अंिशयारको हक नप�ुने ज�तो कुनै 
�यहोरा रहेको वा आफूह�ले रोजगार नोकरी गरी वा 
मूित�कार, गीतकार, सगंीतकार, कलाकार, िच�कार वा 
कुनै पेसाकम� आिद भई िनजी आज�न गरकेो �माण 
देिखन ुआव�यक ह��छ । तर �य�तो कुनै पिन �माण 
िनजह�ले गजुान�  सकेको देिखदँैन । गंगा�सादले 
उ� ज�गाह� आ�नो �ान सीपबाट िनजी तवरबाट 
आज�न गरकेो भ�ने िजिकर िलन नसक� बाबलेु 
आ�ना नाममा ख�रद ग�रिदएको भनेको दिेख�छ भने 
�ितवादी सकुुमेर कुमारीको राजीनामामा बाबलेु थैली 
ितरी िनजका नाममा ख�रद गरी िदएको दाइजोको 
ज�गा भ�नेलगायतका कुनै पिन कुरा उ�लेख भएको  
देिखदँनै । ती ज�गाह� आ�नो िववाह ह�नपूुव� ख�रद 
गरकेो भ�ने िनजको िजिकर पिन नरहेको र राजीनामाको 
ितन प�ुतेमा िनजको पित राम�साद साह� भ�ने उ�लेख 
भएको देिखदँा उि�लिखत ज�गाह� िपता पखुा�को 
प�ुय�ली स�पि�बाट बढेबढाएको धनबाट �ितवादी 
गंगा�साद र सकुुमेरको नाममा ख�रद भएको �मािणत 
ह�न आउछँ । प�ुय�ली स�पि�बाट ख�रद भएको 
ज�गामा �ितवादी गंगा�सादभ�दा मािथ�लो प�ुताका 
िनजको प�रवारको मूल प�ुष �ितवादी सरयगु र 
�ितवादी सरयगुका अंिशयार वादीह�को अंश भाग 
ला�ने र �यसपिछ �ितवादी सरयगुको भागबाट 
�ितवादी गंगा�साद समेतका समकालीन अंिशयारको 
भाग ला�ने र गगंा�सादको भागबाट मा� �ितवादी 
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सकुुमेरको अशं ला�ने अव�था रहने । 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १८ नं. 

समेतको सही �या�या गरकेाले ितनसगँ असहमित 
जनाउन ुपन� अव�था दिेखएन । ��ततु म�ुाको त�यसगँ 
ती निजर िमले िभडेको दिेखदँा ��ततु म�ुामा िमित 
२०५८।५।१३ लाई मानो छु��एको िमित कायम गरी 
सो िमितभ�दा अगावै �ितवादीका छोरा तथा बहुारीका 
नाममा िनजह�का िपता तथा ससरुाले थैली ितरी 
ख�रद गरकेो ज�गाह� ब�डा नला�ने ठहर ्याएको यस 
अदालतको संय�ु इजलासको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई उ� िक.नं. १६६, 
२०२, २१३ र २१४ का ज�गाबाट समेत पनुरावेदक 
वादीह�ले ३ भागको २ भाग अंश पाउने । 
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल फागनु ६ गते रोज ५ शभुम् । 

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-CR-०४९४, ०७१-CR-०८४२, 
कत��य �यान, क�पना िव.क. िव. नेपाल सरकार, 
िहमाल िव.क. िव. नेपाल सरकार

यी �ितवादीसमेत भई िजउदँो जि�मएको 
ब�चा मारकेो िमिसल संल�न त�यबाट पिु� भएको 
अव�था छ । �ितवादीह�ले िजउदँो जि�मएको ब�चा 
मारकेो देिखएको ��ततु वारदातमा �यानस�ब�धीको 
महलको ६ नं. बमोिजमको भिवत�यको अव�था 
िव�मान रहेको नदेिखदँा आफूउपर �यानस�ब�धीको 
महलको ६ नं. आकिष�त ह�नपुन� भ�ने �ितवादी क�पना 
िव.क.को पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने । 

�ितवादी िहमाल िव.क. र क�पना िव.क. 
िबचको यौन स�ब�धबाट उ� ब�चाको ज�म भएको 

भ�ने कुरालाई �ितवादी िहमाल िव.क.ले �वीकार 
गरकेो देिखएको, यी �ितवादीले घटना�थलमा 
उपि�थत भई ब�चा ज�मेपिछ खो�सामा फालेको भनी 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानलाई सहअिभय�ुको 
बयान, लास �कृित मचु�ुकालगायतका त�यबाट 
समिथ�त भएकाले आफू वारदात�थलमा उपि�थत 
नभएको भ�ने �ितवादी िहमाल िव.क.को पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब नदेिखने ।

��ततु म�ुाको िमिसल संल�न उपय�ु 
त�यह�का आधारमा यी पनुरावेदक �ितवादीह� 
िहमाल िव.क.र क�पना िव.क.ले िनजैह�िबचको 
शारी�रक स�पक� बाट जि�मएको िजउदँो ब�चालाई 
कत��य गरी मारकेो ठहराएको स�ु र पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब दिेखने ।

पनुरावेदक �ितवादीह� क�पना िव.क. 
र िहमाल िव.क.ले िनजह�िबचको अवैध यौन 
स�ब�धबाट जि�मएको नवजात िशशकुो कत��य गरी 
मारकेो अिभयोगमा �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम दस वष� कैद सजाय ह�न राय �य� 
भएको स�ु खोटाङ िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६९।२।१७ को फैसला िमलेको देिखएकाले सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-WO-००६३, उ��ेषण / परमादेश, 
�वेशराम भ�डारीसमेत िव. माननीय म��ी सङ्घीय 
मािमला, सिंवधानसभा, संसदीय �यव�था तथा 
स�ंकृित म��ालयसमेत

ऐनमा पदाविध िकटान ग�रएकोमा 
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िनयिु�कता�ले िनयिु� गदा� बढीमा भ�ने श�द राखी 
िनयिु� �दान गरकेो भ�नेमा िववाद देिखएन । 
जहासँ�म बढीमा ४ वष�को लािग मनोनयन ग�रएकोमा 
तोिकएको समयाविध समा� नह�दैँ अवकाश िदएको ह�दँा 
अ�य�को उ� काय� संिवधान तथा कानून िवपरीतको 
छ भ�ने ��को स�दभ�मा हेदा�  िनवेदकह� मनोनयन 
ह�दँाको अव�थामा बढीमा ४ वष�को अविधको लािग 
मा� िनयिु� भएको देिखएकाले िनयिु� गन� िनकायले 
जनुसकैु समयमा िनजह�को सेवा िलन इ�कार गन� 
स�ने भ�ने नै देिख�छ । बढीमा भनी वा अविध नतोक� 
िनयिु� वा मनोनयन गरकेोमा िनयिु�कता�बाट चाहेको 
समयमा िनय�ु वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट 
अवकाश िदनस�ने भ�ने नै देिख�छ । 

पशपुित �े� िवकास कोष ऐन, २०५० दफा 
८.६ मा मनोिनत सद�यह�को पदाविध ४ वष�को ह�ने 
भ�ने �यव�था भएको तर िनवेदकह�को मनोनयन 
प�मा बढीमा ४ वष�को भनी पदाविध उ�लेख भएको 
देिख�छ । ऐनमा मनोिनत सद�यह�को पदाविध ४ 
वष�को ह�ने भनी िकटान भए पिन मनोनयन गदा�का 
बखत बढीमा ४ वष� भनी मनोनयन प�मा खलुाइएको 
अविधलाई सो मनोनयनकै अव�थामा अ�वीकार 
गरी बढीमा भ�ने श�द नराखी मनोनयन ह�नपुन� 
भनी िनवेदकह� कसैले पिन कही ँ कतै उजरु गरकेो 
भ�ने िनवेदन �यहोरामा खलुाउन सकेको पाइदँनै । 
िनवेदकह�ले उ� सद�यको पदमा मनोनयन ह�दँाका 
बखत ऐनले िनधा�रण गरकेो चार वष�को पदाविध िकटान 
नभई बढीमा चार वष�को लािग भनी रािखएको सत�य�ु 
पदाविधलाई मनोनयन पाउदँाका बखत �वीकार 
ग�रसकेपिछ अिहले आएर िववाद गनु�लाई सा�दिभ�क 
मा�न नसिकने ।

िनवेदकह�म�ये केहीलाई २०६६।८।८ 
को िनण�यले र केहीलाई २०६७।१।२७ को िनण�यले 
बढीमा ४ वष�को लािग मनोनयन ग�रएको भ�ने 
िनजह�लाई िदइएको िमिसल संल�न मनोनयन प�को 

छाया�ँितबाट देिखएको अव�थामा िनजह�को ४ 
वष�को अविध हालस�म कायम रहन स�ने देिखएन । 
हाल आएर यी िनवेदकह�को पदाविधसमेत �यितत 
भइसकेको दिेखदँा मागबमोिजम �रट जारी गन� िनरथ�क 
ह�ने भएकाले िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०७२-WO-०१४९, उ��ेषण, सोमबहादुर गु�ङ 
िव. पदमकुमारी गु�ङसमेत 

िबगो असलुी ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीलाई थुनामा रािखपाउ ँ भनी वादीले का�क� 
िज�ला अदालतमा धरौटीसमेत  दािखला ग�रसकेको 
अव�था ह�दँा यी िनवेदक �ितवादीलाई का�क� िज�ला 
अदालतबाट थुनामा रा�ने गरी आदशे भएको भ�ने 
देिख�छ । सो आदेश बदरका लािग यी िनवेदकले 
पनुरावेदन अदालत, पोखरामा िनवेदन िदएउपर 
कारवाही ह�दँा स�ु अदालतबाट भएको आदेशलाई 
�यायको रोहमा जाचँसमेत गदा�  उ� आदेश �रतपूव�कको 
देिखएको भनी पनुरावेदन अदालतबाट आदेश भई 
अि�तम भएको भ�ने देिखदँा िनवेदकले अदालतको 
फैसलाबमोिजम ितनु�  बझुाउन ुपन� गरी िसज�ना भएको 
दािय�व परुा गन�तफ�  सजगता अपनाई ितर े बझुाएको 
नदिेखएको तथा िनजले देखाएको ज�गाको �े�तासमेत 
अ�ाविधक नभएको भ�ने देिखएको अव�थामा यी 
िनवेदकलाई सो िबगोबापत थनुामा राखी पाउन वादीले 
धरौटीसमेत ज�मा ग�रसकेको देिखदँा यी िनवेदकलाई 
थनुामा राखी कारवाही गन� गरी स�ु अदालतबाट 
भएको काम कारवाहीको �यायको रोहमा जाचँसमेत भई 
अि�तम भएर बसेको देिखएको अव�था ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िम�ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल माघ २८ गते रोज ५ शभुम् ।



7

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, भदौ - २

४
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-०६२०, उ��ेषण / 
परमादशे, धनकुटा िज�ला, धनकुटा नगरपािलका वडा 
नं. ७ मा मु�य काया�लय रहेको वन पैदावार �यवसायी 
संघ, नेपालको तफ� बाट अि�तयार�ा� भई आ�नो 
हकमा समेत लेखनाथ बा�तोला िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 
 नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ८९(१) मा “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै 
कर लगाइने र उठाइने छैन” भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा 
श�ुकलाई समेत करको प�रभाषामा समेटेकोले सरकारी 
कोषमा ज�मा ह�ने गरी असलु ग�रने कर, श�ुक वा 
अ�य रकमसमेत करको प�रभाषाको दायरामा आउनेँ 
ह�दँा िवप�ीह�ले िनवेदकबाट वन िवकास कोषबापत 
भनी रिसद काटी असलु गरकेो श�ुक पिन करकै �प 
हो भ�ने मा�नपुन� ह��छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने 
ज�तो करसगँ स�बि�धत िवषयलाई सारवान कानूनमा 
नै �प��पमा समेिटएको ह�नपुन� र �य�तो सारवान 
कानून संिवधानअनसुार नै बनेको ह�न ु आव�यक 
ह��छ । बजेट व��यको आधारमा िनद�िशका जारी 
गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने �ावधान 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ ले �दान गरकेो 
देिख�न । करसगँ स�बि�धत कुराह� ऐनले �प� 
अिधकार िदएकोमा बाहेक िनद�िशका जारी गरी 
सोही िनद�िशकाको आधारमा मा� कुनै श�ुक तो�न,ु 
उठाउन ुर अदालतले जारी गरकेो आदेशसमेत पालन 
नगनु�  �जाताि��क शासन प�ितको मम�िवपरीत ह�न 
जा�छ । िनद�िशकाको भरमा कुनै रकम ददै�तरु कुनै 
पिन बहानामा उठाउन नपाउने अव�थामा वन िवकास 
कोष िनद�िशका जारी गरी रकम उठाएको िवप�ीह�को 
सो काय� संिवधान एवम् कानून �ितकूल रहेको देिखने । 

तसथ� िमित २०६४।११।१५ को 

म��ी�तरीय िनण�यबाट वन िवकास कोषका लािग वन 
�यवसायीह�बाट श�ुक उठाउने भनी भए गरकेा िनण�य 
प�ाचारलगायतका िवप�ीह�का काम कारवाहीह� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । अब उ�ा�त 
ऐनको अि�तयारीिबना वन िवकास कोषका लािग 
भनी वन �यवसायीह�बाट थप श�ुक नउठाउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने । 

�रट िनवेदकले हालस�म उठाएको रकम 
िफता� पाउ ँभनी गरकेो िनवेदन माग स�ब�धमा िवचार 
गदा� िनवेदकले माग गरकेो रकमका स�ब�धमा के कित 
रकम को कसलाई बझुाएको हो र को कसबाट के कित 
रकम िफता� पाउन ुपन� हो भ�ने स�ब�धमा िनवेदनमा 
र बहसको �ममा समेत �प��पमा खलुाउन नसकेको 
ह�दँा अनमुानका आधारमा मा� रकम िफता�  िदन ुभनी 
आदशे जारी गन� िम�ने नदेिखने । 

वन िवकास कोषका नाममा रकम नउठाउन ु
भनी यस अदालतबाट िमित २०६९।९।५ मा 
िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी भएकोमा 
उ� आदेशको अव�ा भएको भ�ने कुरा “रकम 
उठाउदैँ आएको” भनी िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमा 
�वीकार गरकेो देिखदँा अदालतको आदशेको अव�ा 
गरी �य�तो अनशुासनहीन काम गन� छुट कसैलाई 
नभएको ह�दँा �य�तो िलिखत जवाफ िदने िवप�ीको 
अिभलेख राखी अब उ�ा�त य�तो काय� नदोहोर ्याउन 
स�बि�धत म��ालय तथा नेपाल सरकार �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयलाई लेखी पठाउने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल माघ २५ गते रोज २ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-WO-०१४५, उ��ेषण / 
परमादेश, भीम�काश रो�कामगर िव. वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरण, बबरमहल, काठमाड�

िनवेदकले यस अदालतमा ��ततु �रट 
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िनवेदन दायर गनु� पूव� िमित २०६९।२।१६ को तामेली 
�याद र वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७०।११।२१ को दरिपठ आदेश बदर ग�रपाउ ँ
भनी अ.ब.ं १७ नं. बमोिजम यस अदालतमा िनवेदन 
गरकेोमा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७०।११।२१ को आदेश िमित २०७१।२।२ 
मा सदर भई उ� आदेश अि�तम भइसकेको भ�ने 
त�य िवप�ीको िलिखत जवाफबाट दिेखन आएको 
छ । यसरी तामेली �याद र िनवेदनउपरको दरिपठको 
वैधताको िवषयमा अ.बं. १७ नं. को रोहमा यस 
अदालतबाट परी�ण भइसकेकोमा पनुः सोही 
िवषयका स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदन गरकेो दिेखन 
आयो । साधारण अिधकार�े�को रोहबाट परी�ण 
भई अि�तम भइसकेको सोही िवषयको हकमा पनुः 
असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त िनवेदन पन� आएको 
देिखदँा �रटको �े�बाट मू�याङ्कन गरी आदशे गन� 
िम�ने नदेिखने ह�दँा  वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�बाट िमित २०६९।१२।२० मा फैसला 
भएकोमा िमित २०६९।२।१६ को तामेली �याद 
बदर गरी म�ुामा सामेल ग�रपाउ ँभनी अ.बं. २०८ नं. 
बमोिजमको �याद नघाई िमित २०७०।१०।२४ मा 
मा� वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा िनवेदन गरकेो 
र िमित २०६९।२।१६ को तामेली �याद र वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७०।११।२१ को 
दरिपठ आदेश बदर ग�रपाउ ँभनी अ.बं. १७ नं. बमोिजम 
यस अदालतमा िनवेदन िदई िमित २०६९।२।१६ को 
तामेली �याद र वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७०।११।२१ को दरिपठ आदेशउपरको 
वैधताको िवषयमा अ.बं. १७ नं. को रोहबाट यस 
अदालतबाट िमित २०७१।२।२ मा परी�ण भइसकेको 
देिखएकाले मागबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।                                     
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल मिहना २८ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-WO-०२६०, उ��ेषण, 
उजा�म��ी, उजा� म��ालय तथा नेपाल िव�ुत 
�ािधकरण स�चालक सिमितको अ�य� राधाकुमारी 
�वाली िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड�समेत

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

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

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

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

िवप�ी आयोगले िववािदत टे�डरस�ब�धी 
कारवाहीलाई अनिुचत काय� भनी ठहर गदा� अ�य 
आयोजनाह�को ��ा�त ��ततु गरकेो देिख�छ । 
िववािदत टे�डर �ि�यालाई अ�य टे�डर �ि�यासगँ 

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

व�ततुः कुनै आयोजना अ�तरगत आ�ान 
ग�रएको बोलप�को स�ब�धमा �ा� ह�ने बोलप�ह� 
तोिकएका सत�ह� र कानूनका अिधन �ा� भए गरकेो 
ह�नपुद�छ । बोलप�लगायतका �ि�यामा कसैले जानी 
जानी झ�ुा िववरण पेस गरी कुनै अपराध गरकेो रहेछ 
वा बोलप� छनौटको �ि�यामा पिन कानूनले तोकेको 
अि�तयारी र �ि�याको �प� उ�लङ्घन गरी कुनै 
गैरकानूनी लाभ िलए वा िलन खोजेको वा िदन वा 
िदन खोजेको पाइएमा वा अि�तयारको �प� सीमा 
उ�लङ्घन गरी द�ुपयोग गरकेो पाइएमा वा �यसरी 
बोलप� �वीकृत भएकोलगायतका जनुसकैु अव�थामा 
पिन कानूनको दािय�वबाट म�ु ह�नस�ने अव�था 
नरहने । 

करार र कानूनको �व�छ र �भावकारी 
�शासनको सदैव अपे�ा ग�र�छ । गैरकानूनी काय� 
भएको अव�थामा कानूनको बाटो �श�त ह�ने नै ह�नाले 
तोिकएको कानूनी िनकाय वा अिधकारीलाई आ�नो 
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िज�मेवारीअनसुार काय� गन� िदनपुन� ह��छ । यस 
स�दभ�मा कानून काया��वयनको िनगरानी गन� िनकाय 
��ततु स�दभ�मा खास गरेर िवप�ी आयोग ज�तो 
िज�मेवार िनकायले संयम र सजगता रा�न वा�छनीय 
ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट सोल ु
को�रडोर १३२ के.िभ. �शारण लाइन िनमा�ण गन� 
स�ब�धमा आ�ान ग�रएको बोलप� सूचनाअनसुार पन� 
आएका बोलप�ह�को मू�याङ्कन भई सारभूत�पमा 
�भाव�ाही रहेका बोलप� दाताह� म�ये सबैभ�दा कम 
मू�य अङ्िकत बोलप�दाताको बोलप� �वीकृितका 
लािग छनौट गन�स�म नेपाल िव�तु्  �ािधकरण 
स�चालक सिमितबाट िमित २०७२।५।४ मा िनण�य 
भई टे�डर अवाड� गन� काय� �ि�या मै रहेको अव�थामा 
अनिुचत ह�त�ेप गरी यी िनवेिदकासमेतले अनिुचत 
काय� गरकेो ठहर गरी िनजलाई कारवाहीका लािग 
�धानम��ीसम� लेखी पठाउने भनी िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित २०७२।६।१ 
मा भएको िनण�य कानूनस�मत रहेको नदेिखदँा िवप�ी 
आयोगको उ� िनण�य र सोका आधारमा ग�रएका 
प�ाचारसमेतका काम कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: गनुाखर शमा�
इित संवत २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन् :
§ ०७२-WO-०२५९, उ��ेषण, सरुज 

लािमछाने िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत

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

§ ०७२-WO-०२५५, उ��ेषण, मनोजकुमार 

िम�समेत िव. उजा�म��ी, उजा� म��ालय 
तथा नेपाल िव�ुत्  �ािधकरण स�चालक 
सिमितको अ�य� राधाकुमारी �वाली िव. 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड�समेत

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

§ ०७०-WO-०७५८, उ��ेषण, मनोजकुमार 
िम� िव. उजा� म��ालयसमेत

§ ०७२-WO-०८०७, उ��ेषण, ल�मण�साद 
अ�वाल िव. उजा� म��ालयसमेत

७
 स.का.म.ु�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६९-CI-०२१६, िनषेधा�ा, 
खडान�द कँडेल िव. दुगा�लाल बुढामगरसमेत

िमलाप�मा म�ुय�पमा दगुा�लाल बढुा मगरलाई 
�. २,५०,०००।– देवकली वली र कमल बढुा मगरको 
�मशः �. ३०,०००।- तथा �. ३५,०००।– समेत 
गरी ज�मा �. ३,१५,०००।–िमित २०६८।४।१० 
गतेिभ� बझुाउने कुरा उ�लेख भएको देिख�छ । सो 
िमलाप� करकाप, कुटिपट गरी वा थुनामा राखी 
गराएको भए बदर गराउन यी पनुरावेदकले कानूनको 
�यादिभ� कही ँकतै नालेस उजरु गन� सकेको देिखदँनै । 
��यथ� इलाका �हरी काया�लयले कसैका िव�� परकेो 
उजरुी िनवेदनको आधारमा छलफल र अनसु�धान 
गन� नपाउने ह�दँनै । �यसमा पिन वैदेिशक रोजगार 
ठगीसमेतको िवषयमा उजरुी परपेिछ कानूनबमोिजम 
प�ाउ गन�, अनसु�धान गन�लगायतका काय� गन� पाउने 
�े�ािधकार �हरी �शासनलाई कानूनले �दान गरकेो नै 
देिख�छ । यसै �ममा ��यथ� इलाका �हरी काया�लयले 
पनुरावेदकलाई प�ाउ गरी दवुै प�िबच छलफल गराई 
आपसमा सहमित गरी गराई िमित २०६८।३।३१ मा 
छोिडसकेको दिेख�छ । पनुरावेदकले यसै िवषयमा 
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आफूलाई िवप�ीह�ले प�ाउ गन� स�ने,  थ�ुनस�ने 
र पनु: कागज गराउन स�ने स�भावना छ भनी िजिकर 
गरकेो भए तापिन सो कुराको पिु� ह�ने �माण पेस 
ह�नसकेको नदेिखदँा पनुरावेदकको हकमा उि�लिखत 
काय� ह�नस�ने आशङ्काको अव�था देिखन नआउने । 

��ततु म�ुाको िवषयगत �कृित र च�र�को 
आधारमा िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�  पन� 
अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट िमित २०६८।११।२४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर:  गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६९-CI-०२८४, उ��ेषण / 
परमादशे, िबिनता खनालसमेत िव. मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजार काठमाड�समेत

मालपोत काया�लयको प�ाचारपिछ 
भूिमसधुार काया�लयले दाता अरिव�द शमसेरकै 
िनवेदन परी ज�गाको हदब�दी छानिबन काय� 
भइरहेको भनी िमित २०६७।८।५ मा लेखेको 
प�बाट देिख�छ । पनुरावेिदकाह�ले ख�रद गरकैे 
ज�गासमेतका स�ब�धमा िदने दाताको ज�गाको 
स�ब�धमा हदब�दी स�ब�धमा भइरहेको छानिबनको 
टुङ्गो नलागू�जेलस�म दा.खा. रिज��ेसन गरी 
अ�को नाममा हक ह�ता�तरण गन� िम�दनै । ��यथ� 
�मखु मालपोत अिधकृतले आ�नो कुनै िववेकले 
अिहत िचताई पनुरावेिदकाह�को िनवेदन दरिपठ 
गरकेो देिखदँनै । �यो आदेश भूिमसधुार काया�लयले 
हदब�दीको म�ुा चिलरहेको भनी लेखी पठाएको प�को 
आधारमा गरकेो कुरा िलिखत जवाफबाट देिख�छ । 
ज�गाधनी �माणपजुा� नपाउदँा पनुरावेिदकाह�लाई 

अ�याय पन� कुरा एउटा हो । तर अ�यायमा पछ�न् भनेर 
��यथ� काया�लयले कानूनिवपरीत काम गन� निम�ने । 

पनुरावेिदकाह�ले उही दाताबाट यसअिघ 
आशकाजी थास ुसमेतलाई ज�गा ख�रद गदा� हदब�दीको 
�� नउठेको ह�दँा हामीले ख�रद गदा� हदब�दीको �� 
लगाएर दरिपठ गन� निम�ने भनी िजिकर िलएको पिन 
देिख�छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� �यस समयमा 
हदब�दीको �� उठेको र �� उठ्दाउठ्दै पिन राजीनामा 
पा�रत भएको भ�ने कुरा दखेाउन सकेको पाइदैँन । कुनै 
कुराको दाबी िलन ुमा� पया�� ह�दँैन । �यसको पिु� पिन 
गनु�  पद�छ । यस म�ुामा उठान भएको िवषयव�तकुो 
औिच�य पिु� गन� सकेको दिेखदँैन । िलिखत जवाफ 
हेदा�  दाता अरिव�द शमशेरकै िनवेदनको आधारमा 
हदब�दीको कारवाही चली सो टुङ्गो लािग नसकेको 
अव�थालाई िवचार गदा� पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६८।१२।२९ को आदेश िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर:  गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६९-CI-०५४७, िनषेधा�ा,  
ऋिषकुमार अ�वाल िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत

��ततु म�ुामा पनुरावेदक िनवेदकले 
का�छी मगन�को नाममा िमित २०६६।१०।१४ मा 
भएको नामसारीको िनण�यले मआु�जा पाउनेसमेतका 
िवषयह� िववािदत भएको भ�ने कुरालाई दशा�एको 
देिख�छ । भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�को 
उ� िमित २०६६।१०।१४ को िनण�य पचा� हेदा� 
अ�बरबहादरु मगरको म�ृय ुभइसकेको देिखदँा िनजको 
हकमा छोरा बहुारी िनवेिदका िवप�ी का�छी मगन�को 
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नाममा दाबीको िक.नं. ३० को ज�गाको मोही नामसारी 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेतको �यहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । पनुरावेदक िनवेदकले उ� भूिमसधुार 
काया�लयको िनण�यउपर गरकेो पनुरावेदनमा 
पनुरावेदन अदालतबाट भूिमसधुार काया�लयको िमित 
२०६६।१०।१४ को िनण�य सदर भएको देिख�छ । 
सोउपर म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँभनी गरकेो िनवेदन पिन 
आज यसैसाथ पेस भएकोमा सोमा आजै िन�सा �दान 
नह�ने गरी िनण�य भइसकेको  छ ।

यसै िववािदत ज�गाको िवषयमा नै वादी 
लोकमान लामासमेतका ४ जना वादी र �ितवादी 
अ�बरबहादरु मगरको छोरा तथा का�छी मगरनीको 
�ीमान्  सीताराम मगरलाई �ितवादी बनाई िखचोला 
दता� बदर म�ुा चलेको देिख�छ । उ� म�ुामा पिन सो 
ज�गाको मोही अ�बरबहादरु मगर हो भनी बागमती 
अ�चल अदालतबाट िमित २०४१।३।२२ मा फैसला 
भएको देिख�छ । सो फैसला हालस�म अ�यथा भएको 
नदेिखदँा पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०६७।८।२२ 
मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभुम् ।

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०७०-CI-०९०७, िनषेधा�ा, 
माधवी �रमाल िव. गीतादेवी ख�वेसमेत

िक.नं. २६१६ र २६१७ को ज�गा 
पनुरावेदकको हक भोगको र िक.नं. २६१४ र २६१५ 
ज�गा िवप�ी गीतादेवी ख�वेको भएको त�यमा 
िववाद छैन । उ� िक.नं. २६१४ र २६१५ को ज�गा 
िनवेदकको �ीमान् बाट िवप�ी गीतादेवी ख�वेले 
िमित २०६८।१।२७ मा राजीनामा िलखत पा�रत 
गरी िलएको कुरा िमिसल संल�न पा�रत राजीनामाको 

�ितिलिपबाट दिेख�छ । िवप�ी गीतादेवी ख�वेले 
आफूले ख�रद गरकेो ज�गामा घर बनाउन स�ु गरकेो 
भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
िवप�ी गीतादेवी ख�वेले िवप�ी नगरपािलकाबाट 
घर िनमा�ण इजाजतको अनमुित िलएको 
देिख�छ । �ि�या परुा गरी इजाजत िलई घर िनमा�ण 
काय� स�ु गरपेिछ सो रोक� पाउन यी पनुरावेदकले 
��यथ� िवराटनगर उपमहानगरपािलकामा िनवेदन 
िदएपिछ उपमहानगरपािलका काया�लयले आव�यक 
जाचँबझु गरी �ािविधक �ितवेदन पेस गन� �ािविधक 
कम�चारीलाई घर िनमा�ण�थलमा पठाएको दिेख�छ । 
�ािविधक कम�चारीले िमित २०७०।५।९ मा पेस गरकेो 
�ािविधक �ितवेदनमा िवप�ी गीतादेवी ख�वेले आ�नो 
ज�गामा िसिमत रही घर बनाएको भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको आधारमा रो�का रहेको घर िनमा�ण काय� िमित 
२०७०।५।११ मा फुकुवा भएको देिखने ।

िनषेधा�ा �बल आशङ्काको अव�थामा 
जारी ग�रने उपचार हो । ��ततु म�ुामा िवप�ी गीतादेवी 
ख�वेले िनवेिदकाको �ीमान् बाट ०-०-१६ धरु ज�गा 
ख�रद गरकेो र सोही ज�गामा घर बनाएको भ�ने कुरा 
�ािविधक �ितवेदनबाट देिखदँा पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०७०।९।२२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर : गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभुम् ।

११
स.का.म.ु�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CI-०१९५, उ��ेषण / 
परमादेश, मोहनकुमार उपा�याय िव. आ�त�रक 
राज�व काया�लय, काठमाड� �े� नं. १ बबरमहलसमेत

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६(१) मा 
दफा ११५ बमोिजम िवभागमा िदएको िनवेदनउपर 
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भएको िनण�यमा िच� नब�ुने �यि�ले राज�व 
�यायािधकरण ऐन, २०३१ बमोिजम राज�व 
�यायािधकरणमा पनुरावेदन िदन स�नेछ भ�ने �यव�था 
भएको देिख�छ । पनुरावेदक फम�ले आ�त�रक राज�व 
िवभागमा ऐनको दफा ११५ बमोिजम �शासक�य 
पनुरावलोकनको िनवेदन िदएको त�यमा िववाद 
छैन । ��ततु िववादमा आ�त�रक राज�व काया�लयका 
�मखु कर अिधकृतले गरकेो संशोिधत कर िनधा�रणको 
िनण�यउपर पनुरावेदकको तफ� बाट आ�त�रक 
राज�व िवभागमा िनवेदन परकेोमा सो िवभागले उ� 
�शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदन खारजे गरकेो 
देिख�छ । आ�त�रक राज�व िवभागले कुनै �यि� वा 
फम�को ऐनको दफा ११५(१) बमोिजमको �शासक�य 
पनुरावलोकनको िनवेदन खारजे गरमेा समेतउपर 
सोही ऐनको दफा ११६(१) बमोिजम राज�व 
�यायािधकरणमा पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था 
भएको देिख�छ । कानूनले �प� �पमा कुनै िनकाय 
वा अिधकारीले गरकेो िनण�य वा िनण�य पचा�उपर अक� 
कुनै िनकायमा पनुरावेदन ला�ने छ भ�ने �यव�था 
गरकेो छ भने कानूनले गरकेो �यव�थालाई अदालतले 
सोहीबमोिजम अनशुरण गनु�पन� । 

�रट �े�बाट अदालत �वेश गन�का लािग 
साधारण अिधकार�े�को माग� समा� भएको 
ह�नपुद�छ । साधारण अिधकार�े�को माग� कानूनले 
िदई रहेको अव�थामा असाधारण अिधकार�े�बाट 
�याय िन�पण गन� िम�दनै । साधारण अिधकार�े�को 
माग� नै अवल�बन गनु�पद�छ । कानूनबमोिजम 
पनुरावेदकले ��यथ� िवभागको िनण�यउपर साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त राज�व �यायािधकरणमा 
पनुरावेदन गन� पाउने कानूनी हक ह�दँाह�दैँ असाधारण 
अिधकार�े�को वैकि�पक माग�बाट िनण�य गदा� आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा ११६ (१) मा भएको िवधाियक� 
�यव�था िन��भावी ह�ने त�य िविदतै छ । पनुरावेदकले 
उठाएका ��ह�को िन�पण राज�व �यायािधकरणबाट 

पनुरावेदनको रोहमा ह�न स�ने अव�थामा अदालतबाट 
ह�त�ेप गरी बो�न ु अिधकार�े�स�ब�धी मा�य 
िस�ा�त र �यायपािलकाले हालस�म अवल�बन गद� 
आएको अ�यासको समेत �ितकूल ह�ने ।

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८ 
(२) ले पनुरावेदन अदालतलाई आ�नो �ादेिशक 
अिधकार�े�िभ�का कुनै िनकाय वा अिधकारीले गरकेो 
िनण�य बदर गन� उ��ेषणको आदेश जारी गन� अिधकार 
भए पिन सािधकार िनकायले कानूनबमोिजमको 
काय�िविध अवल�बन नगरमेा, िनण�यमा कानूनी �िुट 
िव�मान भएमा, ह�दँ ैनभएको अिधकार�े� �हण गरमेा 
वा भएको अिधकार�े�को बढी �योग गरमेा वा द�ुपयोग 
गरमेा, कानूनी कत��यको पालना नभएमा वा कलिुषत 
िनण�य गरमेा मा� �य�तो िनण�य बदर गन� उ��ेषणको 
आदशे जारी ह�ने हो । ��ततु म�ुामा आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा ११६ को उपदफा (१) ले �प��पमा 
आ�त�रक राज�व िवभागले गरकेो िनण�यउपर राज�व 
�यायािधकरणमा पनुरावेदन ला�ने �यव�था गरकेोमा 
पनुरावेदकले राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदन 
नगरी �रट �े�बाट पनुरावेदन अदालतमा �वेश 
गरकेो अव�थामा पनुरावेदन अदालतले �रट �े�बाट 
�याय िन�पण ह�न नस�ने भनी गरकेो आदेशमा �िुट 
नदिेखदँा पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित 
२०६९।९।१८ मा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याई 
गरकेो फैसला (आदेश) िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत्  २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्: 
§ ०७०-CI-०१९२, उ��ेषण / परमादेश, 

मोहनकुमार उपा�याय िव.  आ�त�रक 
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राज�व काया�लय, काठमाड� �े� नं. १ 
बबरमहलसमेत 

§ ०७०-CI-०१९३, उ��ेषण / परमादशे, 
मोहनकुमार उपा�याय िव.  आ�त�रक 
राज�व काया�लय, काठमाड� �े� नं. १ 
बबरमहलसमेत 

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CR-०४३१, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. नहकुल दमाई

िमित २०६६।९।८ गते िबहान १० बजेको 
समयमा �ीमतीसगँ घरायसी कामको िसलिसलामा 
वादिववाद ह�दँा दईु थ�पड गालामा र क�चटको 
भागमा �हार गरी �ीमतीको कपाल समाती जिमनमा 
पछारकेो ह�,ँ �रसको आवेशमा आई �ीमतीलाई 
उपचार गन� लिगन, िमित २०६६।९।९ गते �ीमतीको 
म�ृय ु भएको भनी मतृक िव�णा नेपालीको म�ृय ु
आ�नै कत��यबाट भएकोमा ��यथ� �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधका�रसम� सािबत रहेको 
देिख�छ । सोही �यहोरालाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा 
समेत बयान गरकेो देिखएबाट िनज �ितवादीले आ�नो 
�ीमतीलाई कुटिपट गरकेो र सोही कारणबाट िनजको 
म�ृय ु भएको कुरा �वीकार गरकेो देिख�छ । मतृक 
िव�णा नेपालीको लासमा छाती घाटँीको भागह�मा 
िनलडाम भएको भ�ने लासजाचँ मचु�ुकाबाट दिेखएको 
छ भने cause of the death मा cervical vertebra 
fracture dislocation leading spinal cord 
injury  भ�ने उ�लेख भएकोले मतृक िव�णा नेपालीको 
म�ृय ुspinal cord मा ग�भीर चोट लागेको कारण म�ृय ु
भएको देिख�छ । उपय�ु त�य एवम् कारणह�बाट 
मतृक िव�णा नेपालीको म�ृय ु�वाभािवक�पमा भएको 

नभई कत��यबाट म�ृय ुभएको पिु� ह�ने ।
��यथ� �ितवादीको मौकाको र 

अदालतसमेतको बयानबाट मतृक र ��यथ� �ितवादी 
िबचमा घरायसी कामकाजको बाडँफाडँको स�ब�धमा 
सामा�य वादिववाद ह�दँा ��यथ� �ितवादी त�काल 
आवेशमा आई ए�कासी ला�ी र हातले आ�नी 
�ीमतीलाई हानेको र सोही कुटिपटको कारणबाट 
मतृक िव�णा नेपालीको िमित २०६६।९।९ गते म�ृय ु
भएको देिख�छ । मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�था र 
िमिसल संल�न कागजातबाट ��ततु म�ुाको वारदात 
हेदा�  �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. को कसरुमा 
ऐ. महलको १० नं. समेत आकिष�त भई �ितवादी 
नहकुल दमाईलाई १० (दश) वष� कैदको सजाय ह�ने 
देिखयो । यसथ� �ितवादी नहकुल दमाईलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय नगरी १०(दश) वष� कैदको 
सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
फैसला िमलेको नै दिेखने ।

उि�लिखत कानूनी �यव�था एवम् िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट �ितवादी नहकुल दमाईलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) 
वष� कैदको सजाय गन� गरी भएको स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।२।३ को फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित 
२०६७।१२।२० को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६९-CR-०५४५, ��ाचार, िड�लीबहादुर 
नेपाली िव. नेपाल सरकार 

एस.एल.सी.को �माणप�को स�ब�धमा 
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आिधका�रक िनकाय परी�ा िनय��ण काया�लय, 
भ�परु रहेकाले सो िनकायबाट िड�लीबहादरु 
नेपालीको िस�बोल नं. ०३०६६२३ ई. २०५६ 
साल सगरमाथा मा.िव. ओखलढुङ्गा �माणीकरण 
नभएको भनी उ�लेख भएको दिेखएकाले िनजले पेस 
गरकेो शैि�क यो�यताको �माणप� झ�ुा रहेको दिेखन 
आउने ।

�यि�गत फाइलमा संल�न एस.एल.सी.को 
�माणप� र पेस भएको िनवेदनको सहीछाप मेरो हो भनी 
�वीकार गरकेोमा सूय� म�ल भ�ने �यि�ले नाग�रकता 
लगेको िथयो िनजले नै बनाई पेस गरकेो ह�नस�छ 
म आफँैले पेस गरकेो होइन भ�ने यी पनुरावेदक 
�ितवादीको भनाई िव�ास मा�न िम�ने देिखएन । 
यी पनुरावेदकले सडुान िमसनमा जाने र लाभ तथा 
सिुवधा िलने उ�े�यले �हरी �धान काया�लयमा िमित 
२०६८।४।२३ मा िनवेदनसाथ एस.एल.सी.को झ�ुा 
�माणप� पेस गरी सडुानमा गई िमित २०६८।१०।४ 
मा नेपाल फक� आएको िनजको �यि�गत फाइलबाट 
देिखन आएकाले कसरु ह�दँाका बखत �चलनमा रहेको 
कानूनबमोिजम सजाय ह�ने ह�दँा िववादमा आएको 
एस.एल.सी. उ�ीण� गरकेो भ�ने शैि�क यो�यताको 
�माणप� �ितवादीले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
लागू भएपिछ िमित २०६८।४।२३ मा पेस गरकेो 
भ�ने देिखएकाले ��ततु िववादमा �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ नै आकिष�त ह�ने ह�दँा उ� 
ऐनको दफा १६(१) को कसरु गरकेो देिखन आयो । 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा १६(१) मा कुनै 
�यि�ले रा��सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा 
बहाल रहने वा कुनै हैिसयत, लाभ वा सिुवधा पाउने 
उ�े�यले शैि�क यो�यता, नाम, ितनप�ुते, उमेर जात, 
थर ठेगाना, नाग�रकता वा अ�य कुनै कुराको झ�ुा 
िववरण िदएमा वा सोस�ब�धी झ�ुा �माणप� पेस 
गरमेा िनजलाई कसरुको मा�ाअनसुार छ मिहनादेिख 
एक वष�स�म कैद र दशहजार �पैयादँेिख िबसहजार 

�पैयासँ�म ज�रवाना ह�नेछ भ�ने उ�लेख भएकाले िनज 
पनुरावेदक रा��सेवक रहेको देिखएकाले िनजलाई 
उि�लिखत कानूनअनसुार सजाय ह�ने नै देिखने ह�दँा 
�ितवादी िड�लीबहादरु नेपालीको एस.एल.सी. उ�ीण� 
गरकेो भ�ने शैि�क यो�यताको �माणप� आिधका�रक 
िनकायबाट अिभलेख िभडाउदँा �माणीकरण नभएको 
भ�ने लेिखआएबाट यी �माण प� न�कली रहेछन् भ�ने 
त�य �मािणत भएकोले न�कली भएको देिखएकोले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा १६(१) बमोिजमको 
कसरुमा ऐजनको दफा १६(१) बमोिजम सजाय ह�ने 
देिखदँा �ितवादी िड�लीबहादरु नेपालीलाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसरु 
गरकेो ठहरी िनजलाई सोही ऐनको सोही दफाबमोिजम 
छ मिहना कैद र �.१०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने भनी िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०६९।३।२६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-WO-०५२८, उ��ेषण / �ितषेध, 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. १ न�सालमा अवि�थत िडभोटेड र ्यािडकल 
इ�भाइरो�मे�ट एिनमल मुभमे�ट सोसाइटीका तफ� बाट 
अि�तयार�ा� का.िज. का.म.न.पा.वडा नं.१३ वाफल 
ब�ने िववेक राणा  िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

व�ततु: �रट िनवेदकले दैिनक पि�काह�मा 
�कािशत समाचारलाई मा� आधार बनाई ��ततु 
िनवेदन दायर गरकेो दिखएको र �रट िनवेदनमा चनुौती 
िदइएको िवषयव�त ुस�ब�धमा कुनै िकिसमको िनण�य 
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नै नभएको भनी काठमाड� महानगरपािलकालगायतका 
स�ब� िज�मेवार िनकायह�बाट िलिखत जवाफ 
�ा� भएको स�दभ�मा �रट िनवेदकले �य� गरकेो 
िवषयव�तकुो अि�त�व नै भएको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी गनु�पन� नदेिखने ।

सडकमा छािडएका गाई, गो�, बा�छा, बा�छी, 
साढेँह�को �ब�ध र �यव�थापनका लािग भएका 
कानूनी �यव�थाअनसुार स�बि�धत िनकायह�बाट 
कानूनबमोिजमको आआ�नो कत��यको पालना ह�नपुन� 
भ�ने कुरामा दइुमत ह�न स�ैन । सोबमोिजमको कानूनी 
कत��यको िनवा�ह भइरहेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफमा उ�लेख भएको देिखएको छ । िवप�ीम�येको 
काठमाड� महानगरपािलकाको पहलमा छाडा छोिडएका 
गाईव�तसु�ब�धी �यव�थापनका लािग अ�ययन गन� 
काय�दल गठन भई सो काय�दलले �ितवेदन ��ततु गरी 
काया��वयनकै चरणमा रहेको भ�ने दिेखएको अव�थामा 
िनवेदकले दाबी िलएबमोिजम परमादशेको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानतासमेत दिेखन नआउने ।

�रट िनवेदकले सडकमा छािडएका छाडा 
गाईव�तहु�को उिचत संर�ण र �यव�थापनका लािग 
िव�मान कानूनी �यव�था �भावकारी नभएकाले यस 
स�ब�धमा छु�ै कानूनी �यव�था गन� स�ब�धमा उपय�ु 
आदेश जारी ह�नपुन� भनी िलनभुएको िजिकर स�ब�धमा 
िवचार गदा� नेपालमा ऐितहािसक कालदेिख नै धािम�क 
�ि�कोणबाट गाई, गो�, बा�छा, बा�छीको सरं�णमा 
मह�व िदई आएको पाइ�छ । नेपालको �चिलत 
संिवधान र यसपूव�का संिवधानह�मा समेत गाईलाई 
राि��य जनावरको �पमा मह�वपूण� �थान िदइएको 
छ । �यसका अित�र� गाई, गो�, बा�छा, बा�छी एवम् 
साढेँ ज�ता पशहु�को सरं�ण संव��नका एवम् �य�ता 
पशहु�को पश ु अिधकारको र�ाको लािग रा�यले 
समेत िविभ�न ऐन कानूनमाफ� त �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । ती कानूनी �यव�थाह�म�ये मलुकु� ऐन 
चौपायाको महल, �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५, 

�थानीय �शासन ऐन, २०२८, िनकासी पैठारी 
(िनय��ण) ऐन, २०१३ का �यव�थाह�ले गाई, गो�, 
बा�छा, बा�छी, साढेँलगायत सडकमा छाडा छोिडएको 
पशहु�को उिचत �यव�थापन, �य�ता पशहु�को 
पश ु अिधकारको र�ा, उिचत संर�ण, ितनीह�को 
िनकासी पैठारीमा पूण� ब�देज लगाउने �यव�थाह� 
मह�वपूण� रहेका छन् । उि�लिखत कानूनी �यव�थाह� 
आफँैमा अपूण� रहेको भ�न िम�ने अव�था पिन छैन 
तर पशअुिधकार र ितनीह�को सरं�ण स�ब�धमा 
थप �भावकारी कानूनको आव�यकताको अपे�ा गन� 
नसिकने भ�ने पिन होइन । पर�त ुयो िवषय सरकारको 
नीितगत िवषय एवम् िवधाियक� काय��े�िभ�को िवषय 
भएको स�दभ�मा यो �रट िनवेदनबाट थप केही आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था छैन । तथािप पश ु सरं�ण र 
सवं��न एवम् सडकमा छाडा छोिडएका गाई, गो�, 
बा�छा, बा�छी, साढेँलगायतका चौपायाह�को िनि�त 
चरण�े�, वास�थानसमेतको �यव�थापन स�ब�धमा 
मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�को �भावकारी 
काया��वयन गनु�पन� टड्कारो आव�यकता देिखएकाले 
मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको कानूनी �यव�था, 
�थानीय �शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा 
(११) र (१२) को �यव�था, �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को  ख�ड (ञ) को 
उपख�ड (२) र उपख�ड (१५) को �यव�था एवम् 
िनकासी पैठारी (िनय��ण) ऐन, २०१३ को दफा 
३(१)(घ) को �यव�थाको �भावकारी काया��वयन 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक 
आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: स�तोष अवाल, मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल फागनु  ६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CR-१०८४, ��ाचार, अि�तयार 
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द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टङ्गालको तफ� बाट 
नेपाल सरकार िव. राजे��कुमार ल�साल

आ�वा व�ड� �ा.िल.का सपुरभाइजर �ीकुमार 
�े�ले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
गरकेो बयान अनसु�धान अिधकृत समेतको डर, �ास, 
ध�क�का कारण िनजह�ले नै लेखाएबमोिजम लेखेको 
ह�,ँ उ� बयान �यहोरा मेरो होइन । िमिसल संल�न 
िस.डी मा भएको आवाजमा कुनै पिन आवाज मेरो 
होइन । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
पेस भएको िस.डी. मैले पेस गरकेो होइन । टेिलफोन 
संवादमा रकम लेनदेनको कुरा भएको छैन । कुनै 
घसु �रसवत मागेको वा िलन म�जरु गरकेो छैन भनी 
अदालतमा बकप� गरकेो  दिेखएको छ । �ीकुमार 
�े�ले अदालतसम� मौकामा गरकेो बयानलाई इ�कार 
गरी आफूसगँ �ितवादीको संवाद नभएको पैसा िदने 
कुरामा समेत इ�कार रही बकप� गरकेोले �ितवादी 
उपर लागेको आरोप पिु� ह�ने देिखन नआउने । 

�ितवादी राजे��कुमार ल�सालले आरोप 
प�साथ पेस भएको टेिलफोन सवंाद मेरो होइन 
भनी इ�कारी बयान गरकेो देिखनकुा साथै तथा 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका आ�वा व�ड� �ा.
िल.का सपुरभाइजर �ीकुमार �े�ले समेत उ� 
टेिलफोन संवादको िस.डी आफूले पेस नगरकेो तथा 
िनज �ितवादीसगँ रकम लेनदने स�ब�धमा कुनै संवाद 
भएको छैन । उ� िस.डी.मा भएको आवाज मेरो होइन 
भनी बकप� गरकेोसमेत आधारबाट �ितवादीले 
आरोपप� बमोिजमको घसु मागेको वा िलएको त�य 
�थािपत ह�न आएन । रा��सेवक कम�चारीउपर घसु 
िलएको भ�ने ग�भीर अपराधमा शङ्का र अनमुानको 
भरमा कसरु कायम गन� िम�ने देिखएन । �ितवादीले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) 
बमोिजमको कसरु गरकेो भनी आरोपप�मा मागदाबी 
िलएज�तो कुनै घसु िलने काय� गरकेो नदेिखएकाले 
सफाइ पाउने नै देिखन आउने ह�दँा �ितवादीले ��ाचार 

िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोिजमको कसरु 
गरकेो भ�ने खि�बर �पमा वादी प�ले �माण गजुान� 
नसकेको अव�थामा शङ्काको भरमा कसरु कायम गन� 
निम�ने ह�दँा  �ितवादी राजे��कुमार ल�सालउपरको 
आरोपप� दाबी प�ुन नसक� िनजले ��ततु अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याएको िवशेष अदालत, 
काठमाड�को िमित २०७०।२।२६ गतेको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०७०-WO-०८०३, उ��ेषण, बटुकलाल �े� 
िव. िज�ला �हरी काया�लय, िचतवन, भरतपुरसमेत

�हरी काया�लयको म�ुय काम कत��य 
िजउधनको सरु�ामाफ� त समाजमा शाि�त स�ुयव�था 
कायम गन� हो । उ� दािय�व परुा गन� िसलिसलामा 
िज�ला �हरी काया�लय िचतवनमा िनज बटुकलाल 
तथा िनजको छोरा शैले�� �े� िव�� खान लाउन 
निदएको, छोरालाई मा�रिदने ध�क� िदएको एवम् 
घरबाट कुटिपट गरी िनकाला गरकेोसमेत कारण देखाई 
�रट िनवेदकक� बहुारी पासाङ तामाङले िनजह�का 
िव�� कानूनी कारवाही ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनको 
आधारमा शाि�त सरु�ा कायम गन� �योजनाथ� िज�ला 
�हरी काया�लय िचतवनले शैले�� �े� फेला नपरकेा 
तथा फेला परकेा बटुकलाल �े�लाई उ� काया�लयमा 
उपि�थत गराएर सोधपछुस�म ग�रएको दिेखदँा उ� 
कामकारवाहीबाट �रट िनवेदकको सिंवधान�द� हक 
अिधकारमा आघात परकेो दिेखन नआएकाले िनवेदन 
दाबीबमोिजम �रट जारी ग�ररहन ु पन� अव�थाको 
िव�मानता देिखन नआउने ह�दँा िज�ला �हरी 
काया�लय िचतवनले िमित २०७०।१२।२५ देिख 
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२०७१।२।११ स�म यी �रट िनवेदक बटुकलाल 
�े�का छोरा शैले�� �े� फेला परमेा उ� काया�लयमा 
जानकारी गराउन ु भनी गराइएको कागजले �रट 
िनवेदकको कुनै संवैधािनक एवम् कानूनी हकको 
हनन् भएको नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । िनवेदन माग दाबी प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक� 
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल असार १७ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CI-०९०८, घर हटाई ज�गा 
िखचोला मेटाई चलन, राम�यारीदेवी पि�डत िव. 
पद�कुमारी म�डल

धनषुा िज�ला अदालतमाफ� त भएको िमित 
२०६४।१०।११ गतेको न�साको झगडा परकेो 
न.नं. ५ को ज�गा आ�नो भनी वादीले दाबी गदा� 
पखा�ल पूव�तफ� को ज�गालाई म�ुय आधार िलएको 
देिख�छ । सो न�साबाट िववािदत ज�गा न. नं. ५ को 
पि�म तथा न. नं. २ र ३ को पूव� पखा�ल रहेको एवम् 
न.नं. २ को ज�गा वादीले भोग गरकेो देिख�छ । तर 
सो झगडा परकेो न.नं. ५ (पाचँ) को ज�गा पखा�लदेिख 
बािहर पूव�प�� रही यी पनुरावेदक वादीको भोगचलनमा 
रहेको भ�ने न�साबाट देिखदँनै । उ� झगडा परकेो 
ज�गा वादीको ज�गातफ� को भए पखा�ल लगाउदँा 
पखा�लको वारदेिख बािहर पारी �यसै छाडेको होला 
भनी स�झन िम�ने अव�था देिखदँैन । यस ि�थितमा 
झगडा परकेो न.नं. ५ को ज�गा न.नं. ४ को �ितवादीकै 
भाग भ�ने दिेखन आएकोले वादी दाबी नप�ुने ठहरकेो 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला मनािसबै 
भएको देिखन आउने । 

उि�लिखत त�य एवम् िववेचनासमेतको 
आधारमा िववािदत ज�गामा दईु त�ले प�क� घर रहेको 

ह�दँा परु ैज�गामा घर िनमा�ण भइसकेको प�र�े�यलाई 
समेत हेदा� ��यथ� �ितवादीले िववािदत पनुरावेदक 
वादीको ज�गा िखचोला गरकेो हो भ�न निम�ने ह�दँा 
स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट न.नं. ५ र न.नं. 
६ को बाटोलाई समेत िखचोला ठहर गरकेो फैसला 
निमलेकोले उ�टी ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६७।६।११ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक� 
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल असार १४ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CR-०००९, कत��य �यान, तपा 
केिवरथ िव. नेपाल सरकार

म�ृयकुो कारण Death is caused by 
severe hemorrhage. It Kidney damage 
due to cut injuries by sharp weapon भनी 
पो�टमाट�म �रपोट�बाट पिु� भइरहेको अव�थामा िनज 
�ितवादी तपा केिवरथले नै मतृकलाई कत��य गरी 
मारकेो पिु� ह�न आएको छ । उि�लिखत त�य एवम् 
िमिसल संल�न �माणह�बाट मतृकलाई �ितवादी तपा 
केिवरथले कत��य गरी मारकेो देिखन आएकोले िनजको 
सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र 
१३(१) नं.को िवपरीत कसरु भएबाट िनजलाई १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने नै 
देिखन आउने । 

भिवत�यको घटनामा फौजदारी अपराध ह�ने 
आपरािधक त�वम�येको मह�वपूण� त�व मनसायको 
अभाव रहेको ह��छ । आफूले गरकेो कामबाट मािनस 
मन�स�छ भ�ने प�रणामको �ान यसमा नह�नकुा साथै 
कुनै एउटा कामको िनिम� सावधानीसगँ सतक� तापूव�क 
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ग�ररहेको अव�थामा अचानक केही �यहोराले अ�लाई 
ला�न गएकोमा भिवत�य ह�न जाने ह��छ । य�तो काय� 
आपरािधक मनसाय र �ानले ग�रएको िथएन सो काय� 
दघु�टना िथयो भ�ने कुरा प�ले बझुेको ह��छ । सो 
घटनामा मािनस छ भ�ने कुरा सो काय� गन� �यि�लाई 
थाहा ह�दैँन । अ� नै कुनै काम ग�ररहेको अव�थामा 
अचानक मािनसउपर ला�न गई मािनसको म�ृय ुभएको 
ि�थितमा मा�  भिवत�य ठहन� ह�दँा यस वारदातमा 
बाटोमा कुटिपट भएको िनह�मँा घरको भा�छा कोठामा 
राखेको िस�कल िलएर मतृकलाई काटी मारकेो 
देिखदँा भिवत�यबाट मन� गएको भनी मा�न िम�ने 
देिखन नआउने ।

जाहेरवाली रखेादेवी केवरथ र व�तिु�थित 
मचु�ुकाका सा�ी नारायण �े�ले समेत मतृकलाई 
िनजको बाब ु यी �ितवादीलेनै मारकेो हो भनी 
�प�सगँ लेखाई िदएका र �ितवादीले लगाएको हाफ 
पाइ�टमा रगत लागेको मौकामा बरामद भएको बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिखएकोले मतृकलाई यी �ितवादीले 
मारकेो भ�ने पिु� भएबाट यी पनुरावेदक �ितवादी 
तपा केिवरथले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ र 
१३(१) बमोिजमको िवपरीत कसरु गरकेो दिेखदँा 
ऐजनको १३(१) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
नै देिखन आएकोले स�ु िज�ला अदालतले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६८।८।११ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
 अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �य� रायको 
स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादी र मतृकिबच बाब ु
छोराको नाता भएको, �ितवादी व�ृ देिखएका, 
िनजह� िबच मानु�पन�स�मको पूव� �रसइवी नदेिखएको, 

पूव� योजना अन�ुप वारदात घट्न गएको नभई 
आमालाई दाउरा िलन पठाएको िनह�मँा भएको 
िववादमा �ितवादीले �रसमा आई िस�कलले 
िहका�उदँा मतृकको म�ृय ुभएको दिेखएको, �ितवादीले 
आरोिपत कसरुमा सािबत भई �याियक काय�मा समेत 
सहयोग गरकेो देिखएबाट यी पनुरावेदक �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजमको सजाय गदा� 
चक� पन� देिखएकाले �ितवादीलाई १५(प��) वष� 
कैदको सजाय ह�न �यायोिचत नै देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजमको 
राय सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल काि�क १९ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CR-०६७०, कत��य �यान, 
कृ�ण�साद ढुङ्गाना िव. नेपाल सरकार

बासदुेव अिधकारीको िकटानी जाहेरी 
दरखा�त, घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, �ितवादी कृ�ण ढंुगाना भ�ने कृ�ण�साद 
ढंुगानाले गरकेो बयान, बिुझएका सर�वती ढंुगाना 
भ�ने तलुसी ढंुगाना,  केदार ढकाल र िकरण �े�ले 
गरकेो कागज तथा पो�टमाट�म �रपोट�  समेतका आधार 
�माणबाट िमित २०६६।११।१२ गते काठमाड� 
िज�ला जोरपाटी गा.िव.स. वडा नं. ३ नयाबँ�तीि�थत 
बागमती नदीको िकनारामा �ितवादी कृ�ण ढंुगाना भ�ने 
कृ�ण�साद ढंुगानाले आ�नै छोरा वष� ३ को आयषु 
ढंुगानालाई िवष खवुाई मारेको  वारदात �थािपत ह�न 
आएको ह�दँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(२) नं.मा िवष खवुाई �यान मारेमा खवुाउने 
�यानमारा ठहछ�  । �य�तालाई सव��वसिहत ज�म कैद 
गनु�पछ�  भ�ने उ�लेख भएबाट िनजले  ऐजनको १३(२) 
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नं. को कसरु गरकेो देिखन आएकोले िनज �ितवादी 
कृ�ण ढंुगाना भ�ने कृ�ण�साद ढंुगानालाई ऐजनको 
१३(२) नं. बमोिजम सजाय ह�ने नै देिखन आउने ।

िववेिचत आधारह� समेतबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादी कृ�ण�साद ढंुगानाले आफँैले िवष िकनी छोरा 
आयषुलाई खवुाएको र सोही कारणबाट म�ृय ुभएको 
भ�ने िकटानी जाहेरी दरखा�त, पो�टमाट�म �रपोट� , 
�ितवादीको सािबती बयानसमेतबाट पिु� भएकाले िनज 
पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(२) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
देिखदँा ऐजनको १३(२) नं. सजाय ह�ने देिखएकोले 
�ितवादी कृ�ण ढंुगाना भ�ने कृ�ण�साद ढंुगानालाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(२) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६६।३।१२ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । यी पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय 
�य� भएको स�दभ�मा िवचार गदा� यी पनुरावेदक 
�ितवादीले आफूलाई �ीमतीबाट भएको तनावबाट 
त�काल आवेशमा आई आ�मह�या गन� योजनाले 
छोरालाई िवष सेवन गराएको भनी सािबत भएको एवम् 
घरायसी तनाबबाट िवि�� भई य�तो घटना घटन 
गएको देिखएको समेतबाट िनजलाई सव��वसिहत 
ज�म कैद गदा� चक� पन� जाने ह�दँा १० (दस) वष� कैद 
गन� उिचत ह�ने दिेखएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई १० वष� कैद गन� उिचत ह�ने भनी �य� 
रायसमेत मनािसब देिखदँा िनज �ितवादीलाई १० वष� 
कैद सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
�य� भएको राय सदर ह�ने ।    
इजलास अिधकृतः गेहे�� राज प�त 
क��यटुर: गणुाकार शमा�
इित संवत् २०७२ साल काि�क १९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-CR-००९२, 
��ाचार (झठुा �माणप�), िदलबहादुर बुढा िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले पेस गरकेा �माणप�ह�मा 
मा�यिमक िश�ा प�रषद्, इलाहावाद उ�र�देशको 
प�ांङ्क १७३४-६३१-५d िदनाङ्क २१-१०-
२००८ को प�को �ितिलिपमा यी �ितवादीले 
“१९८७ मा इ�टर परी�ा राजक�य जु�ली इ�टर कलेज 
लखनउ�ारा �ाइभेट परी�ाथ�के �पसे समाबेश होकर 
तृतीय �ेणीमे उ�ीण� ि�या ह�वा दशा�या गया है” भनी 
लेिखएको प� पेस गरी �ितदाबी िजिकर िलएको 
देिख�छ । िनजको उ� िजिकर स�ब�धमा िवशेष 
अदालत, काठमाड�ले आदेश गरी उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषद् माफ� त �ितवादीले पेस गरकेो प�समेत 
साथै राखी यिकन जवाफ पठाइिदन लेिख पठाएकोमा 
“परी�ा वष� १९८७ अनु�माङ्क ४४५३४७ 
छा� िदलबहादुर बुढाका प� इस काया�लय�ारा 
�ेिषत नही िकया गया है” भनी जवाफ �ा� भएको 
देिखयो । उ� जवाफलाई �ितवादीले अ�यथा भ�न 
सकेको देिखदँैन । िनजले अ�ययन गरकेो शैि�क 
स�ंथाबाट िनज �ितवादीले �ा� गरकेा �माणप�ह� 
स�कली नभएको जवाफ �ा� भएको अव�थामा 
अ�यथा �मािणत नभएस�म �यसलाई �माणमा 
िलनपन� नै ह��छ । उपरो� त�य र आधार �माणह�बाट 
यी �ितवादीले २०४८ सालमा िश�क पदमा िनय�ु 
ह�नको लािग पेस गरकेो इ�टर तह पास गरकेो शैि�क 
यो�यताका �माणप�ह� न�कली र झ�ुा रहेको देिखने ।
 सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा १२ ले कुनै �यि�ले रा�� सेवकको ओहोदा पाउने 
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वा सो ओहोदामा बहाल रहने उ�े�यले िश�ास�ब�धी 
कुनै यो�यता, नाम, तीनप�ुते, उमेर, जात, थर, वतन, 
नाग�रकता वा यो�यता ढाटेँमा िनजलाई २ वष�देिख 
६ वष�स�म कैद वा ज�रवाना वा दवुै सजाय ह�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । �ितवादी िदलबहादरु 
बढुाले सरकारी सेवामा �वेश गन�को लािग इ�टर 
तहको न�कली शैि�क यो�यताको �माणप� पेस 
गरी िनयिु� िलएको कुरा िमिसल संल�न �माण 
कागजातह�बाट पिु� ह�न आएको अव�थामा आफूले 
पेस गरकेा शैि�क यो�यताका �माणप�ह� स�कली 
भएकाले िवशेष अदालतको फैसला �िुटपूण� रहेको 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी िदलबहादरु बढुाले सरकारी सेवामा 
�वेश गन�को लािग झ�ुा शैि�क यो�यताका �माणप�ह� 
पेस गरकेो दिेखदँा िनजलाई सािबक ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा ऐ. दफा १२ र 
२९(२) बमोिजम �. ५००।– ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो 
िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित २०७०।११।२२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: शा.अ. तीथ�राज भ�राई 
क��यटुर: अिभषेककुमार राय 
इित सवंत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-०६३२, 
अपहरण गरी शरीर ब�धक बनाएको, नेपाल सरकार 
िव. मु�सी भ�ने सहाबुि�न शेष

पीिडतले आफूलाई मदरसाको गेटबािहर 
टंक�मा सामान िक�न आएको अव�थामा बोलाई तेरो 
बबुा बसपाक� मा आएको छ भनी म�ुसी र अ�य २ जना 
�यि�ह�ले आखँामा प�ी बाधँी भारतको नौगढमा 
लगी राखेका िथए भनी कागज गरकेोमा िनज �यि�ह� 
को ह�न र ितनीह�को ह�िलया क�तो रहेको िथयो भनी 

खलुाउन सकेको दिेखदैँन । �यसैगरी आफूलाई ज�मा 
३ जना भई अपहरण गरकेो बताउने यी पीिडतले 
िनजह� कितवटा मोटरसाइकलमा आएका िथए, 
सोतफ�  कुनै अनसु�धान भएको र ख�ुन आएको समेत 
देिखदँनै । एउटै मोटरसाइकलमा तीन जना �यि� 
आई िनज १५ वष�का पीिडत ईसा�द अहमदसमेत ४ 
जना भई गएको भ�ने िजिकर सहज र �वभािवकसमेत 
नदिेखने ।

अपहरणको वारदातमा दईु वा सोभ�दा 
बढी �यि�को सलं�नता रहेको िनिव�वाद पिु� भएको 
अव�थामा मा� मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीरब�धक 
िलनेको महलको ७ नं. आकिष�त ह�ने ह��छ । अपहरणको 
कसरुमा दईुजना वा सोभ�दा बढी समूह भई घिटत 
भएमा कसरुको ग�भीरता र घन�व बढन जा�छ र 
�य�तो भएमा कानूनले थप सजायको �यव�था गरकेो 
देिख�छ । तर, �य�तो थप सजाय गनु� पूव� दईुजना वा 
सोभ�दा बढी �यि�को अपहरण काय�मा संल�नता 
िथयो भनी वादी प�ले �मािणत गन� स�न ुपन� । 

�ितवादी म�ुसी भ�ने साहबिु�न शेषलाई 
मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीरब�धक िलनेको 
महलको ३ नं. बमोिजम ९ वष� कैद र नाबालकलाई 
अपहरण गरकेोमा ऐ. को दफा ९ बमोिजम थप २ 
वष�समेत ज�मा ११ वष� कैद र �. ७५,०००।– 
ज�रवाना तथा ऐ. १२ नं. बमोिजम ब�धकमा रहेको 
�ितिदन �. ५००।- का दरले ह�न आउने �. 
१२०००।– �ितवादीबाट पीिडतलाई भराइिदने तर 
ऐ. ७ नं. अन�ुपको थप सजाय नह�ने ठहर गरी स�ु 
किपलव�त ुिज�ला अदालतबाट िमित २०६८।५।२५ 
मा भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०६९।३।१२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः शा.अ. तीथ�राज भ�राई
इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-०७२२, कत��य 
�यान, आइते �याङतान िव. नेपाल सरकार 

सकुलाल �याङतनको घरबाट भ�वा ब�दकु 
थान एक र सोको गोली ४ थानसमेत बरामद भएको भ�ने 
बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । िकताविसंह घलानको 
म�ृयकुो कारण Due to Hypovolemic Shock by 
Gun Shot Wound भ�ने पो�टमाट�म �रपोट�बाट 
देिख�छ । तसथ� उपयु�� त�यह�को िव�ेषणबाट 
मतृक िकताविसंह घलानको म�ृय ु �वाभािवक नभई 
कत��यबाट भएको पिु� ह�न आएको देिखने । 

�ितवादी आइते �याङतानका िपता सकुलाल 
�याङतानले आ�नो छोरा आइतेले नै मतृकलाई 
मारकेोमा िव�ास ला�दछ भनी कागज ग�रिदएको 
देिख�छ । मतृक साथ सतेुक� िनजक� �ीमती 
सङछयाङ घलानले िमित २०६७।९।२५ गते राित 
११ बजे ए�कासी ड्वाङ्ग आवाज आएको, के भो भनी 
कराउदँा सगैँ रहेका �ीमान् ले छोराह�लाई बोलाउ, 
म मछु�  ज�तो छ भनी भनेकोले आफू छोराह�लाई 
बोलाउन गए ँ । सकुलालको स�तानले पटक पटक 
माछु�  भनी ध�क� िददँै आएका िथए । हा�ा द�ुमन 
अ� कोही छैनन् । �ितवादीह� मंगलबहादरु र आइते 
�याङतानले नै गोली हानी िकताविसंहलाई मारकेा ह�न् 
भनी �ितवादीउपर िकटानी �यहोरा लेखाई िदएक� र 
सोही �यहोरालाई समथ�न गरी अदालतमा बकप�समेत 
गरकेो पाइ�छ । घटना िववरण कागज गन� इ��बहादरु 
घलान समेतका �यि�ह�ले यी �ितवादीलाई िकटानी 
गरी आ�नो �यहोरा लेखाई िदएको र सो �यहोरालाई 
�ितवादीले अ�यथा भ�न सकेको नदेिखने ।

उपयु�� त�यह�को िव�लेषणबाट मतृकले 
�ितवादीका िपता सकुलाललाई पानीघ�को िवषयमा 
िववाद भई सोही इवीबाट मतृकउपर गोली �हार गरकेो 
त�य पिु� भएको, मतृक िकताविसंह घलानको गोली 

लागी म�ृय ु भएको, �ितवादी आइते �याङतानको 
घरबाट ब�दकु बरामद भएको, उ� ब�दकुबाट फायर 
भएको ल�ण फेला परकेो भ�ने परी�ण �ितवेदन �ा� 
भएको, घटना�थलमा फेला परकेो फलामको टु�ा 
बरामद भएको ब�दकुबाट फायर भएको ह�न स�ने भ�ने 
िवशेष�को �ितवेदनलगायतका �माण कागजातह� र 
आइते �याङतानको अनसु�धान अिधकारीसम�को 
सािबती बयान तथा जाहेरवाला तथा मतृकको 
प�नीले �ितवादी आइते �याङतानउपर गढाउ गरी 
कागज गरकेो र सो �यहोरालाई बकप�समेत गरी पिु� 
ग�रिदएको प�रि�थितज�य �माणह�को मालाकार 
स�ब�धलाई िवचार गदा� �ितवादीको अदालतसम�को 
इ�कारी बयान िनजको िनद�िशता �मािणत गन� आधार 
ब�नस�ने नदेिखने । 

�ितवादी आइते �याङतानलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 
स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६९।८।५ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २५ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-०६८९, कत��य 
�यान, गोरीलाल बोहरा िव.नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीले आ�नी प�नीको 
च�र� र वारदात ह�दँाको अव�थाको वण�न गरकेोतफ�  
िवचार गनु�पन� देिखन आयो । पित घरमा आउनस�ने 
गरी ढोका ख�ुला राखी अनैितक स�ब�ध गरी प�टी 
रहने ज�तो विण�त त�य सहज अनमुान गन� सिकने 
देिखएन । �य�तो त�यको कुरा गदा� आ�नो कोठामा 
रहेको िबनोद लािमछानेलाई कुनै कुटिपट ग�रएको 
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पिन देिखदैँन । िबनोद लािमछाने �यहा ँिथए भ�ने कुनै 
व�तगुत �माण वा कागज देिखदँनै । यसरी, ढोका 
ख�ुलै रा�न,ु िवनोद लािमछानेसगँ कुनै वादिववाद वा 
मारिपटको वारदात नदेिखन ुआिद त�य र पनुरावेदक 
�ितवादीले िलएको िजिकर प�यारलायक रहेको 
देिखदँैन । मतृकलाई लागेको चोट हेदा�  पिन ठाउठँाउमँा 
हाड भािँचने गरी अमानवीय र यातनापूण� तवरबाट 
कुटिपट गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादीले मतृकलाई 
फलामको पाइपज�तो सङ्गीन व�तलेु शरीरको य�त� 
भागमा पटकपटक यातनापूण� तवरबाट �हार गरी 
मतृकको म�ृय ुभएको ��ततु वारदातको �कृित िनम�म 
र कठोर रहेको प�र�े�यमा कम सजाय पाउन ु पद�छ 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।

िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट 
�ितवादी गोरीलाल बोहोराले बेबिुनयाद त�य देखाई 
पर प�ुषसगँको अनैितक स�ब�ध राखेको आशङ्कामा 
चारपाते फलामका पाइपले आ�नै �ीमतीलाई �ुर 
तवरबाट �हार गरी सोही चोट पीडाबाट मतृक पाव�ती 
बोहोराको उपचारको �ममा िमित २०६७।८।३ 
मा म�ृय ु ह�न गएको त�य िमिसल संल�न �माण 
कागजातह�बाट शङ्कारिहत र िनिव�वाद�पमा पिु� 
ह�न आएकोले �ितवादी गोरीलाल �यहोरालाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको दफा १३ को उपदफा 
३ बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याई भएको स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, दाङको िमित 
२०६८।११।१७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २५ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-CR-०१८९, ��ाचार (झठुा 

शैि�क यो�यताको), िड�लीराम चौधरी िव.नेपाल 
सरकार 

�ितवादी िड�लीराम चौधरीले िमित 
२०४८/१०/२० गते देिख िज�ला िश�ा 
काया�लयअ�तग�त जनता िन.मा.िव. तेत�रयामा �ा.स. 
ततृीय �ेणीमा सेवा �वेशको �ममा पेस गरकेो िबहार 
िव�ालय परी�ा सिमित, पट्ना, भारतबाट सन् 
१९८९ मा मा�यिमक परी�ा उतीण� गरकेो भिनएको 
शैि�क यो�यताको �माणप�ह� �माणीकरणबाट 
झ�ुा देिखन आएको र िनजले सोही �माणप� पेस 
गरी िमित २०४८।१०।२० गतेदिेख िज�ला िश�ा 
काया�लयअ�तग�त जनता िन.मा.िव. तेत�रयामा �ा.स. 
ततृीय �ेणीमा सेवा �वेश गरी िनयिु� पाई लाभ 
िलएको देिखएबाट िनजले सािबक ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ र �चिलत ��ाचार िनवारण 
ऐन, , २०५९ को दफा १६(१) बमोिजमको कसरु 
गरकेो देिखने ।

�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठहर गरी सजाय गरतेफ�  िवचार गदा� 
�ितवादीले िवशेष अदालतमा बयानको �ममा 
आफूले �ाइभेट परी�ाथ�को �पमा फाराम भरी 
परी�ामा सामेल भई ि�तीय �ेणीमा उतीण� भएको 
ह�दँा �माणप�ह� स�कली ह�न् । अदालतबाट पनुः 
�माणीकरणको लािग पठाई जाचँ गराई पाउ ँ भनी 
�ितवादीले बयान गरकेामा पनुः �माणीकरणका लािग 
पठाएकामा �माणप�ह� पनुः जाचँ भएर आएकामा “�.
स.ं ४ िड�लीराम चौधरी, रौल कोड ४२१५, �माङ्क 
३९५, वष� १९८७, वािष�क, विण�त, रौल, कोड, 
�माङ्क, वष�, पर, सिमित अिभलेख मे दसुर ेछा�का 
िववरण अङ्िकत है” भनी िबहार िव�ालय परी�ा 
सिमित, पटना, भारतको िदनाङ्क १६/१२/२०१३ 
को प� �ा� भएको पाइयो । सोही प�लाई कोड गरी 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्को च.नं. ११९ िमित 
२०७०।१०।२ को प�साथ प�रषद्को �माणप� 
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�माणीकरण तथा समक�ता िनधा�रण सिमितमा 
पेस गरी सो सिमितको िमित २०७०।१०।७ को 
िनण�यानसुार यस अदालतमा प�ाचार भएको 
देिख�छ । यसरी दईु पटकस�म �ितवादीले पेस गरकेा 
�माणप�ह� �माणीकरण गन� पठाएको र दवुै पटक 
स�बि�धत िनकायमा पठाउदँासमेत “अिभलेख मे 
दसुरा छा�का नाम उ�लेख है’’ भनी लेखी आएको 
देिखएको र सो �यहोरालाई �ितवादीले अ�यथा भ�न 
वा �मािणत गन� सकेको नदिेखदँा िनजले पेस गरकेा 
शैि�क यो�यताका �माणप�ह� न�कली रहेको दिेखन 
आउने ।

�ितवादीले स�ु अदालतमा बयान गदा� 
र यस अदालतमा पनुरावेदन गदा�समेत िववािदत 
शैि�क यो�यताका �माणप�ह� आफूले पेस गरकेो 
भनी �वीकार गरकेो, उि�लिखत �माणप� छानिबन 
गन� सरकारी िनकाय उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्
सानोिठमी भ�परुमाफ� त पनुरावेदक �ितवादीलाई 
िववािदत शैि�क यो�यताको �माणप� �दान गन� 
िनकाय िबहार िव�ालय परी�ा सिमित, पट्ना, 
भारतमा िववािदत �माणप�ह� �माणीकरणको 
लािग पठाइएकामा शैि�क यो�यता न�कली रहेको 
भनी दवैुपटक एउटै �यहोरा लेखी आएको पाइयो । 
उ� �यहोरालाई �ितवादीले ठोस �माण�ारा ख�डन 
गन�सकेको पिन नदेिखदँा उि�लिखत त�य, कानून 
तथा िमिसलसलं�न �माण कागजातह�बाट पनुरावेदक 
�ितवादी िड�लीराम चौधरी था�ले िज�ला िश�ा 
काया�लय, मोरङको जनता िन�न मा�यिमक िव�ालय, 
तेत�रयामा �ाथिमक िश�कको �पमा २०४८ 
सालमा िनयिु� िलदँा पेस भएका शैि�क यो�यताका 
�माणप�ह� न�कली रहेको पिु� ह�न आएकोले 
िनजलाई कसरुदार ठहर ्याई �. ५००।– ज�रवाना 
ठहर गरकेो िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०७०।१२।२४ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 

िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः शा.अ. तीथ�राज भ�राई
क��यटुरः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज शभुम् ।

६
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-००५८, ०५८१,  आगलागी, 
ल�मी�साद ख�ी िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार  
िव. ल�मी�साद ख�ी

�ितवादीले फरकफरक ठाउमा आगो लगाएर 
एकभ�दा बढी घरमा �ित भएको अव�था नभएको र 
थप घरमा आगो लगाउन �ितवादीको ��य� संल�नता 
रहेको त�य �थािपत ह�न आएको देिखदैँन । जहासँ�म 
एकभ�दा बढी घरमा �ित भएको ह�दँा आगो लगाउनेको 
४ र ५ नं. आकिष�त ह��छ भ�ने अिभयोग दाबी छ सोतफ�  
हेदा�  �ितवादीले ��य��पले घरमै गएर जानीजानी 
आगो लगाएको नभई �ितवादीको ग�भीर लापरवाहीको 
कारण खरबारीमा फालेको सलाईको काटँीबाट आगो 
स�कँदै गई जाहेरवालाह�को घर र �कुलसमेत जली 
न� भएकामा य�तो वारदातलाई छु�ाछुटै वारदात 
कायम गरी सजाय गन� िम�ने पिन नदेिखने ।

जाहेरवालाई भराएको िबगोको स�ब�धमा 
हेदा�  अदालतबाट भएको सज�िमन मचु�ुका हेदा� सबै 
�यि�ह�ले जाहेरवालाको �ित भएको रकममा 
एक�पता रहेको देिखदँैन । वादी �ितवादीका 
सा�ीह�ले बकप� गदा� पिन �ित भएको िबगोको 
रकममा एक�पता देिखदँैन । जाहेरवाला ब�ुराज 
ल�जेलको जाहेरी र बकप� �यहोरा फरक रहेको 
तथा िनजले आगलागीपूव� नै आ�नो सामान घरबाट 
िनकािलसकेको भ�ने वादीका सा�ीको बकप�बाट 
पिु� भएको ह�दँा िनजको �ितको यिकन ह�न नसकेबाट 
िनजलाई िबगो भराउन मनुािसब नदिेखने । 

जाहेरवालाम�ये छवी गौतमको घरको 
�िततफ�  हेदा� िनजको कुन कुन सामान जली न� 



25

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, भदौ - २

भएको हो, सो त�य घटना िववरण कागज तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले खलुाउन सकेको 
देिखदँैन । अदालतबाट भई आएको सज�िमन मचु�ुकाका 
अिधकांश मािनसह�ले िनजको छ लाख बराबरको 
�ित भएको उ�लेख गरकेो पाइयो । िनजको घर ढुङ्गा 
माटोको गा�ो, फुसको छानो र घरको ल�बाई चौडाई 
२७×१३ रहेको प�र�े�यमा िनजलाई आगलागीको 
घटना भएको प�रि�थित, घरको बनावट तथा िमिसल 
संल�न अ�य सबतु �माणह�का आधारमा �. 
३,००,०००।–�ितपूित�  भराउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अ�यथा देिखन नआउने ।

अब परुाना गाउ ँ�ाथिमक िव�ालयको हकमा 
हेदा� उ� भवनमा �ित पगेुको �थािपत भए तापिन के 
कित �ित भएको हो कही कतैबाट देिखन आउदँैन । 
घटना�थल मचु�ुकामा काठपात र भवन �ित भएको 
उ�लेख भए तापिन आगलागी भएको समयमा �कुल 
खाली रहेको बताएका तथा वादीका सा�ी गोपाल 
र�तेलले �कुल ढुङ्गा माटोको गा�ोबाट िनमा�ण भएको 
र सामा�य �ित भएको भ�ने बकप� �यहोरा दिेखदँा 
आगलागी ह�दँाको �व�प र अव�था समेतबाट परुाना 
गाउ ँ �ाथिमक िव�ालयलाई �. ५०,०००।– िबगो 
भराउने गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� दिेखन 
नआउने ।

�ितवादी ल�मी�साद ख�ीले लापरवाहीका 
साथ बलेको सलाईको काटँी खरबारीमा फालेको 
कारण आगलागी ह�न गई जाहेरवालाह�को घर तथा 
�कुलसमेतमा �ित प�ुन गएको कसरु वारदातमािथ 
िववेिचत आधार �माणह�बाट पिु� र �थािपत ह�न 
आएकोले िनज �ितवादी ल�मी�साद ख�ीलाई 
मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको महलको १, ४ र ५ 
नं. बमोिजमको कसरुमा िनजलाई ४ (चार) वष� कैद 
र िनज �ितवादीबाट �. ३,००,०००।– जाहेरवाला 
छवी गौतमलाई र �.५०,०००।– परुाना गाउ ँ
�ाथिमक िव�ालयलाई �ितपूित� भराइिदने ठहराई 

भएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०६९।१२।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको �ितवादीलाई थप सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने र �ितवादीको आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई 
क��यटुर: अिभषेककुमार राय   
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CR-०३६१, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. शा�तीमाया 
तामाङसमेत 

��ततु म�ुाको वारदात िमित २०६४।१।२७ 
कायम भई सोही िमितलाई वारदात िमित कायम गरी 
अिभयोगप� पेस भएको देिख�छ । सो समयमा िजउ 
मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ कायम 
रहेको देिख�छ । हाल �चिलत मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४, िमित 
२०६४।४।४ मा �माणीकरण र नेपाल राजप�मा 
�कािशत भएको दिेख�छ । सो ऐनको दफा १ को 
उपदफा २ ले यो ऐन त�ु�त �ार�भ ह�नेछ भ�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । उ� ऐन कुन िमितबाट 
�ार�भ भई लागू ह�ने हो भनी हेदा� नेपाल कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा ३ ले ऐनह� 
लागू ह�ने बारःे कुनै नेपाल ऐनमा यो िमितदेिख लागू 
ह�ने भनी नलेिखएकोमा देहायमा लेिखएबमोिजम लागू 
ह�ने छः- भनी उपदफा (घ) मा सवंत २०६३ साल 
जेठ ४ गतेदिेख सवंत् २०६३ पुस ३० गतेस�म 
बनेको ऐनको हकमा �ितिनिध सभाले पा�रत गरकेो 
�यहोरा सभामुखले �मािणत गरकेो िदनदेिख लागू 
ह�ने �प�ट �यव�था गरकेो छ । यसबाट ��ततु मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
सो �माणीकरण भएको िमित २०६४।४।४ बाट नै 



26

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, भदौ - २

लागू भएको मा�नपुन� ह��छ । ��ततु ऐनमा कानून 
ब�नभु�दा पिहले अपराध नमािनने कुनै काय�लाई पिछ 
कानून बनाई अपराध मािनएको अव�था नभई पिहले 
सानो र कम ग�भीर ह�ने कसरुलाई पिछ ठुलो र बढी 
ग�भीर ह�ने कसरु कायम ग�रएको छ । यसरी पिहले कम 
सजाय ह�ने कसरुलाई पिछ बढी सजाय कायम गन� गरी 
कानून िनमा�ण ग�रएको अव�थाको िव�मानतामा बढी 
सजाय ह�ने पिछ�लो ऐन लागू ह�नभु�दा अगािड घिटत 
घटनाको स�दभ�मा पिछ�लो मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ बमोिजम सजाय 
ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनुािसब नदेिखने । 

�ितवादी शाि�तमाया तामाङले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा समेत बयान गदा� पीिडत 
सरीता तामाङलाई िनजकै आमा ठुलीका�छी तामाङको 
सहमितमा भारतको आसाममा लगेको भनी बयान 
गरकेो भए तापिन सो कुरालाई पिु� गन� थप �माण पेस 
ह�न सकेको देिखदँैन । कसरुदार ठहर भएक� �ितवादी 
शाि�तमाया तामाङ भारतको आसाममा वे�याविृ�को 
पेसामा भएको कुरा �ितवादी ठुलीका�छी तामाङलाई 
वारदात िमितभ�दा अगािड नै थाहा पाइसकेक� िथइन् 
भनी िजिकर िलन नसकेको अव�थामा िनजको 
सहमित िलएको भ�ने �ितवादी शाि�तमाया तामाङको 
भनाई पिु� ह�न सकेको देिखदँैन । �यसैगरी �ितवादी 
इ���साद खितवडा वारदातमा संल�न रहेको ठोस 
�माण पेस ह�न सकेको देिखदँनै । िनजले अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा समेत कसरुमा पूण��पमा 
इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । एउटै गाडीमा 
पीिडतासगँ ब�ारस�म गएको भ�ने आधारमा मानव 
बेचिबखनज�तो सङ्गीन फौजदारी कसरुको अिभयोग 
लगाइएका यी �ितवादीउपर ठोस, िव�सनीय तथा 
अकाट् य �माण पेस ह�न नसकेको अव�थामा अिभयोग 
दाबी िलएकै आधारमा कसरुदार कायम गरी सजाय 
गन� मनुािसब नदेिखदँा �ितवादीह�म�ये शाि�तमाया 
तामाङलाई िजउ मा�नेबे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 

२०४३ को दफा ८(३) नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने 
र अ�य �ितवादीह� ठुलीका�छी तामाङ र इ���साद 
खितवडालाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।१२।७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् । 

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-००४९, 
१०८६, ०७१-RC-००८७, कत��य �यान,  नेपाल 
सरकार िव. िहलेन चाि�लङसमेत, हादेन तु�बाहा�फे 
िल�बू िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. देवु 
इङनाम

आफूह�ले मतृकसमेतसगँ �ितकार गरकेो 
भ�ने �ितवादीह� हादेम र देब ु िल�बूको मौकाको 
बयानको पिु� भई �ितवादीह� देब ुइङनाम िल�बू र 
हादेम त�ुवाहा�फे िल�बू दवैुले िचरपट दाउरासमेतले 
मतृकलाइ� �हार गरकेो �मािणत भएको छ । यसरी 
बाटोमा लडेर असहाय अव�थामा रहेको मतृकउपर 
िनघा�त कुटिपट गन� काय�को प�रणामबाट मािनसको 
म�ृय ु ह�ने कुरा िनि�त रहेको थाहा पाइ�पाइ�  
साङ्घाितक कुटिपट गन� यी �ितवादीह�को 
reckless mensrea �प� �मािणत भएको छ । 
उ� कुटिपटको प�रणाम�व�प मतृकको म�ृय ुभएको 
देिखदँा यी �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीको मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) नं. को कसरु 
गरकेोले ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
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धनकुटाको फैसला यी �ितवादीह�को हकमा मनािसब 
देिखन आउने ।

मतृकको �यान िलने िनयतका साथ 
मतृकलाइ� कुटिपट गरकेो नदेिखएस�म कुनै पिन 
�यि�लाइ� उ� १३ नं. को कसरुको कसरुदार ठहर 
गन� िम�दैन । तर �ितवादी िहलेन चाि�लङ वारदातमा 
उपि�थत भई भाग िलएको देिखन आएकाले िनजको 
उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १७ नं. को 
देहाय ३ िवपरीतको देिखदँा िनजलाई सोही महलको 
१७ (३) नं. बमोिजम कैद मिहना ६ (छ) ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब दिेखन   
आउने ।

कुट्नेह�मा ��वल र उ�वलसमेत रहेका 
भनी मिनष तामाङले अदालतमा बकप� गरकेो कुरा 
छ यी �वय ंभेडेटार गटुका रहेका र िनजका समूहका 
�यि�ले कुटाइ�  खाएको खबर पाएपिछ समूहका साथ 
तमोर झरकेो र �ित���ी प�सगँ झगडा गरकेो सो 
�ममा ढुङ्गा मढुा ह�दँा आफू भागी पलुमिुन लकेुको 
अव�थामा ियनले ते�ािबदी �यि�ह�ले मतृकलाइ� 
कुटेको देखेको भनी गरकेो बकप�लाइ� फौजदारी 
�यायको रोहमा भर गनु�  घातक ह��छ । अका� सा�ी 
सिवन िल�बूले पिन �यान बचाउन िनज भागेको 
भनी बकप� गरकेो िनजले ��वल �े� र उ�वल �े� 
वारदातमा रहेको भ�न सकेको नदेिखने । 

िमिसल संल�न कागजातबाहेकका अ�य ठोस 
र व�तिुन� �माणबाट उ�वल �े� र ��वल �े�को 
कसरु पिु� भएको त�यय�ु �माण वादी प�बाट पेस 
ह�न सकेको पाइदँनै । तसथ� �ितवादीह� ��वल �े� 
र उ�वल �े�लाइ�  अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने 
ठहर ्याएको धनकुटा िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  

�ितवादी हादेम तु�बाहा�फे र देब ु इङ्नाम 
िल�बूलाइ�  मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३ (३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर ्याइ� अ.ब.ं 

१८८ नं. बमोिजम ७ (सात) वष� कैद सजाय ह�ने 
भ�ने रायसिहतको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
िमित २०६७।३।१५ को फैसला मनािसब 
देिख�छ । �ितवादी िहलेन चाि�लङ मतलबीस�म देिखन 
आएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १७ (३) नं. बमोिजम कैद मिहना ६ (छ) र 
�ितवादी उ�वल �े� र ��वल �े�ले सफाइ पाउने 
ठहराएको समेतको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
िमित २०६७।३।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� िहलेन, उ�वल र ��वललाइ� 
समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको र सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी 
हादेम त�ुबाहा�फे िल�बूको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी  
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल पसु २९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-RC-००५९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. तुलसी िसलवाल

मतृकको शव परी�ण �ितवेदन हदेा� Cause of 
death is due to shock as a cumulative effect 
of disseminated intervascular coagulator 
and septiciamia भनी उ�लेख गरकेो देिखदँा िनज 
मतृक तारा िल�बूको म�ृय ु यी �ितवादीले बयानमा 
िजिकर िलएज�तो जि�डसको कारणले भएको भ�न 
िम�ने देिखएन । साथै िनज मतृकलाई यी �ितवादीले 
जि�डसको उपचार गराएको भ�ने पिन देिखदँैन । 
�यानस�ब�धीको महलको १० नं. मा कसैले हानेको 
चोटिपरले घाउ डाम परी �यसै िपरले उठ्न नसक� 
थला परी २१ िदनिभ� मर ्यो भने �यसैको कत��यले 
�यान मरकेो ठहछ�  भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । यी �ितवादीले मतृकलाई मनु�  अगािड 
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कुटिपट गरकेो ह� ँ भनी मौका तथा अदालतमा समेत 
बयान गरकेो र सोही कुटिपटबाट मतृकको शरीरका 
ढाड, पेट, घाटँी, हात तथा छातीमा समेत राता 
िनलडाम परकेो कुरा लासजाचँ �कृित मचु�ुकाबाट 
ख�ुन आउको अव�था देिखदँा मतृक तारा िल�बूको 
म�ृय ुयी �ितवादीको कुटिपटकै कारणबाट भएको भ�ने 
कुरा पिु� ह�न आएको देिखयो । तसथ� यी �ितवादी 
तलुसी िसलवाललाई �यानस�ब�धीको महलको १३ 
(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्एको 
स�ु अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला मनािसब 
नै देिखदँा यस अदालतबाट िमित २०७१।१२।२७ 
मा भएको ��यथ� िझकाउने आदशेसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� 
चक� पन� ह�दँा अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद 
सजाय गन� भनी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
राय �य� भएकोस�ब�धमा िवचार गदा� कुनै पिन 
मािनसको जनु कारणबाट म�ृय ु भएको, सो कारण 
घटना�थल मचु�ुका, Post Mortem Report बाट 
देिखनपुछ�  । तर यी �ितवादीले अदालत तथा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� मतृकलाई केही िदन अिघ 
कुटिपट गरकेो भ�ने सािबती बयान भएको र कुटिपटकै 
चोटबाट म�ृय ु भएको भ�ने नदेिखए पिन जि�डसको 
िबरामीलाई उपचार नगराई रोगले ��त मतृकको 
शरीरमा साधारण कुटिपट गरकेो देिखदँा �ितवादीको 
�य�तो काय�लाई भिवत�य वा �मा िदन सिकनेस�मको 
अव�था नपर ेपिन य�तो �कृितको म�ुामा अ.बं. १८८ 
नं. को �योग गन� उपय�ु र वा�छनीय देिखदँा अपराध 
गदा� यी �ितवादीलाई कैद वष� ७ (सात) ह�न उपय�ु 
देिखएकोले िनजलाई �यानस�ब�धीको महलको १३ 
(३) नं. बमोिजमको कसरु कायम गरी अ.बं. १८८ 
नं. ले कैद वष� ७ (सात) ह�ने ठहछ�  । �ितवादीलाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद गन� राय �य� 

गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा सो रायसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िमिसल संल�न आधार कारण र �माणको 
मू�याङ्कन गरी �ितवादी तलुसी िसलवाललाई 
अिभयोग माग दाबीअनसुार �यानस�ब�धीको महलको 
१३ (३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतको िमित २०६७।९।२० 
को फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६८।१२।२६ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीलाई अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम ५ वष� कैद गन� भनी स�ु अदालतले 
�य� गरकेो रायलाई निमलेको भनी १० वष� कैद गन� 
राय �य� गरकेो हदस�मको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला निमलेकोले �ितवादीलाई अ.ब.ं १८८ नं. ले 
७ वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल फागनु १८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०४११, कत��य �यान,  दीपे�� �े� 
िव. नेपाल सरकार

मौकामा कागज गन� �ितवादीका दाज ुिजते�� 
�े�ले �ितवादी भाइ दीपे�� �े�ले आफूले सािव�ी 
ग�ुङलाई कत��य गरी मारे,ँ ववा�द भए ँभनी भनेको र 
कोठामा गई हेदा�  सािव�ी ग�ुङको ह�या भएको देखेको 
भनी मौकामा लेखाएबाट पिन �ितवादीको कत��यबाट 
सािव�ीको म�ृय ु भएको दिेख�छ । बिहनी �ितवादी 
दीपे�� �े�सगँ पोखरा घ�ुन गएकोमा पोखराबाट फक� 
आएपिछ म �ितवादीको घरमा गइ�  घर हेरी बिहनीलाइ�  
पिन सोधखोज गदा�  िठकै छ रा�ैसगँ ब�छु भनेक�ले 
�ितवादीको घरमा छोडी आएकोमा मानु�भ�दा पिहला 
मतृकले मलाई फोन गरी मलाई थाहा िठक लागेन िलन 
आउन ुभनेकोमा िलन जादँा कत��य गरी मा�रसकेको 
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रहेछ भ�ने मतृकको दाज ु �दीप ग�ुङले मौकामा 
लेखाएबाट पिन मतृक सािव�ी ग�ुङलाइ� कत��य गरी 
मारकेो भ�ने �ितवादीको मौका तथा अदालतको बयान 
थप पिु� भएको पाइने ।

मतृक सािव�ी ग�ुङले फेसबकुमा अक�  
केटासगँ �याट गरी ब�ने गरकेो तथा आ�नो अक�  
�वाइ�े�ड छ भनी हेपेर कुरा गरकेो िवषयमा िववाद 
भएकोमा स�झाउदँा पिन नमानेको, दाजलुाई िलन 
बोलाई घर छोडी िहड्ँन लागेकोले आफूले सहन 
नसक� खकुुरी �हार गरी कत��य गरी मारकेो ह� भनी 
�ितवादी िदपे�� �े�ले मौका तथा अदालतमा समेत 
कसरु गरेकोमा सािबत भएको सो बयान घटना�थल 
एवम् लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन 
र मौकामा कागज गन� �यि�ह�को भनाइसमेतका 
िमिसल सलं�न आधार �माणबाट पिु� भइरहेको 
तथा कत��य गरी मारकेोमा िववाद नदेिखएकोले एवम् 
धा�रलो जोिखमी हितयारले मारकेो देिखदँा �ितवादी 
िदपे�� �े�को उ� काय� �यानस�ब�धीको १ र १३ 
(१) नं. िवपरीतको दिेखदँा िनज �ितवादी िदपे�� 
�े�लाई �यानस�ब�धीको १३ (१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ह�दँा �ितवादी दीपे�� 
�े�लाई �यानस�ब�धीको १ र १३(१) िवपरीतको 
कसरुमा िनजलाइ� �यानस�ब�धीको १३ को देहाय १ 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर गरी 
कैदको हकमा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� 
कैद ह�ने ठहराएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।६।२१ को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।२।२१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७० साल फागनु १३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-००५६, ००५७, 
िचतवुा मारी छाला ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
�याम�साद लालचनसमेत, �याम�साद लालचन िव. 
नेपाल सरकार 

िमिसल संल�न उपयु�� त�यह�बाट 
अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीह�ले िहउ ँ िचतवुा 
मार े मराएको द�ेने ��य�दश� देिखदँैन भने राि��य 
िविध िव�ान �योगशालाबाट �ा� परी�ण �ितवेदनमा 
२ थान छाला िहउ ँ िचतवुा (Snow leopard) को 
छालासगँ समानता पाइएको तथा हड्डी  Big Cat 
Family को हाडखोर भएको भ�ने दिेख�छ तथािप िवष 
हाली वा गोली हानी मारेको समेतको त�य �थािपत 
ह�ने कुनै �यहोरा उ� परी�ण �ितवेदनबाट खलेुको 
पाइदँैन । िहउिचतवुा मारकेो दे�ने कुनै ��य�दश� 
सा�ी र अ�य व�तिुन� �माण वादी प�ले पेस गन� 
नसकेको अव�थामा अिभयोग दाबीकै भरमा र वादी 
प�का केही सा�ीले शङ्का �य� गरकैे आधारमा 
यी �ितवादीह�ले िहउ ँ िचतवुा मार े मराएको कसरु 
ठहराउन िम�ने देिखएन । व�ततु: राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा ५ (क) 
मा राि��य िनकु�ज वा आर�िभ� व�यज�तकुो िसकार 
गन� िनषेध गरकेो र �य�तै संर�ण�े� �यव�थापन 
िनयमावली, २०५३ को िनयम १६(क) मा पिन 
सरं�ण�े�िभ� व�यज�तुको िसकार गन� िनषेिधत 
गरकेो देिखएकोमा यी �ितवादीह� �याम�साद 
लालचन, कुलमान घले ग�ुङ र का�छावीर ग�ुङले 
उपयु��बमोिजम व�यज�तकुो िसकार गरकेो िमिसल 
�माणबाट नदेिखएकोले राि��य िनकु�जिभ� यी 
�ितवादीले िसकार गरकेो भ�नेतफ� को अिभयोगदाबी 
�माणको अभावमा प�ुने नदेिखने ।

िहमिचतवुाको छाला काढ्न, घरमा रा�न ुह�दँनै 
भ�ने आफूह�लाई थाहा नभएको भनी �ितवादीह�ले 



30

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, भदौ - २

बयान गरकेो देिखए पिन कानूनको अ�ानता ��य 
नह�ने (ignorance of law is no excuse) भ�ने 
सव�मा�य कानूनको िस�ा�त रहेको र िहमिचतवुाको 
छाला उपल�ध भइसकेपिछ निजकको �हरी चौक�मा 
लगी िज�मा नलगाई एक मिहनादेिख लकुाइ� राखेको 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, �ितवादीह�को सािबती 
बयान तथा बरामद ग�रएका दशी एवम् िमिसल 
संल�न िहमिचतवुाको छालाको फोटोसमेतबाट पिु� 
भइ� िनषेिधत छाला ह�ता�तरण गरी िलने िदने काय� 
�ितवादीह�बाट भए गरकेो पिु� भइरहेको ि�थित 
देिखने । 

िमिसल संल�न कागज �माणबाट �ितवादीह� 
कुलमान घले ग�ुङ र का�छावीर ग�ुङले मरकेो 
िहमिचतवुाको छाला काढेको र �ितवादी कुलमान घले 
ग�ुङले सो काढेको छाला �याई �ितवादी �याम�साद 
लालचनलाइ� िदएकोमा िनज �याम�साद लालचनले 
आ�नो �याराडाइज होटलमा राखेकोस�म ि�थित 
देिखएको र िहमिचतवुाको छाला तथा अ�य संरि�त 
व�यज�तकुो आखेटोपहार रा�ने, ख�रद िब�� 
गन�समेतको काय�लाई समेत राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) ले 
िनषेिधत काय� मानी द�ड सजायसमेत तोकेको दिेखदँा 
यी पनुरावेदक �ितवादी �याम�साद लालचनले िहउ ँ
िचतवुाको छाला �ितवादी कुलमान घलेबाट िलइ� 
राखेको काय� उपयु�� कानूनी �यव�थाले िनिष� 
गरकेो काय� गरकेो देिखदँा आफू िनद�ष रहेकोले सफाइ� 
पाउ ँभ�ने िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, 
२०२९ को दफा २६(१) मा “गैरकानूनी त�रकाले ग�डा, 
बाघ, हा�ी, क�तरुी मगृ, �वासेँ िचतवुा, िहउँ िचतवुा 
वा गौरी गाइ� मान�, घाइते बनाउने, ख�रद गन�, िब�� 
गन� वा ह�ता�तरण गरी िलनेिदने तथा ग�डाको खाग 
वा क�तरुीको िबना, िहउँ िचतवुाको छाला तथा �य�तै 

अ�य सरंि�त व�यज�तकुो आखेटोपहार रा�ने, ख�रद 
गन� वा िब�� गन� �यि�लाइ� पचास हजार �पैयादँेिख 
एकलाख �पैयासँ�म ज�रवाना वा पाचँ वष�देिख प�� 
वष�स�म कैद वा दवैु सजाय ह�नेछ” भ�ने कानूनी 
�यव�था दिेख�छ । यी �ितवादीह� �याम�साद 
लालचनसमेतले सरंि�त व�यज�त ु िहमिचतवुा मान�, 
छाला आखेँटोपहार ख�रद गन� वा िब�� गन� काय� 
गरकेो नदिेखए पिन �ितवादी कुलमान र का�छावीरले 
िहमिचतवुाको छाला काढी �ितवादी कुलमानमाफ� त् 
�ितवादी �याम�साद लालचनलाई ह�ता�तरण 
गरकेो र �ितवादी �याम�सादले सरंि�त व�यज�त ु
िहमिचतवुाको छाला आफूले स�चालन गरकेो 
�याराडाइज होटलको बाथ�ममा लकुाई राखेको काय� 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ 
को दफा २६(१) को िवपरीत देिखए पिन िहउ ँिचतवुा 
मारकेो त�य पिु� भएको नदेिखदँा कसरुको मा�ालाइ�  
िवचार गदा� राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) ले तोकेबमोिजमको 
अिधकतम सजाय गन� �यायोिचत देिखएन । राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को 
दफा २६(१) मा व�यज�त ुमान� काय� र व�यज�तकुो 
आखेटोपहार रा�नेस�मको िनिश� काय�लाइ�  पिन एकै 
दफामा राखे पिन सो काय�लाइ� कसरुको मा�ानसुार 
िवचार गरी सजाय गन� अिधकतम् र �यनुतम् सजायको 
�यव�था गरी �यायकता�लाइ� �विववेक�य सजाय 
िनधा�रण गन�स�ने गरी कानूनी �ावधान िवधाियकाले 
िनि�त गरकेो दिेख�छ । यसरी िवधाियकाले द�ड 
िनधा�रण गन� िव�ता�रत �ावधान राखे पिन तजिबजी 
अिधकारको �योग आ�मगत वा �वे�छाचारी �पमा 
गन� िम�दैन । �य�तो द�डको िनधा�रण �यायकता�ले 
सम�याय (equity), श�ु अ�त:�करण (good 
conscience), �ाकृितक �याय (natural justice) 
का आधारमा कसरुको मा�ा वा गा�भ�यता, घटना�म 
र कानूनले तोकेको प�रिधसमेतलाइ�  तलुाना�मक 
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�पमा अनपुाितक र उिचत स�तलुन (proportional& 
proper balance) भएको छ छैन �याल गरी 
�याियक�पमा स�पादन ह�नपुन� ।

पटकपटक ग�डाको खाग िब�� गरकेो र 
ग�डाको खाग आ�नो घरमा नै राखी  राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) 
को कसरुमा ऐ.को दफा २६(१) बमोिजम पाचँ वष� कैद र 
पचास हजार �पैया ँज�रवाना ह�ने भिन यसै अदालतबाट 
(पनुरावेदक वादी र�ेजर माधव खड्काको जाहेरीले 
नेपाल सरकार िव�� ��यथ� �ितवादी ओमबहादरु 
रानासमेत िन.नं. ८९११) फैसला भई द�ड िनधा�रण 
भएको प�र�े�यमा ��ततु म�ुामा िहमिचतुवा मारकेो 
नभई मरकेो िहमिचतवुाको छाला राखेको कसरु स�म 
गरकेो दिेखएबाट कसरुको मा�ाको तलुना�मकताका 
रोहमा कम ग�भीर �कृतीको देिखएकोमा आरोिपत 
�ितवादीह� �याम�साद लालचन र कुलमान 
घलेलाइ�  कैद वष� ७ र ज�रवाना �. ७५,०००।– 
गन� गरी उपरो� बढी ग�भीर �कृितको कसरुभ�दा 
पिन बढी द�ड िनधा�रण गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०६९।१२।२७ फैसला �यायको 
रोहमा अनपुाितक र उिचत स�तलुन (proportional 
& proper balance) भएको नदेिखदँा िमलेको 
नदेिखने ।

�ितवादीह� �याम�साद लालचन र कुलमान 
घलेले राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु सरं�ण ऐन, 
२०२९ को दफा २६ (१) बमोिजमको िनषेिधत काय� 
गरी सरंि�त व�यज�तकुो ओखेटोपहार ह�ता�तरण 
गरी िलनेिदने तथा ओखेटोपहार रा�नेसमेतको 
काय� गरकेोमा िववाद छैन । िचतवुाको छाला काढ्न 
सहयोग गन� सह-�ितवादी का�छावीर ग�ुङलाइ� 
स�ु अ�नपूण� सरं�ण �े� आयोजनाका स�पक�  
अिधकारीले िमित २०६९।१।२० मा �. ८००००।– 
ज�रवानाको सजाय मा� ह�ने ठहर गरकेोमा सो फैसला 
स�ब�धमा वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन तहदेिख 

नै कुनै िजिकरसमेत िलएको देिखदँैन । तसथ� �ितवादी 
का�छावीर ग�ुङले ज�तै उ�तैउ�तै वा समान �तरको 
कसरु गरकेा पनुरावेदक / �ितवादी �याम�साद 
लालचन र �ितवादी कुलमान घले ग�ुङलाइ� 
सोहीबमोिजम ओखेटेपहार ह�ता�तरण गरी िलने िदने 
तथा ओखेटोपहार रा�नेसमेतको िनषेिधत काय�लाई 
कसरु कायम गरी समान �तरको द�ड सजाय िनधा�रण 
ह�न �यायोिचत ह�ने ह�दा पनुरावेदन गन� िनज �ितवादी 
�याम�साद लालचनको कसरु र समान कसरुमा 
पनुरावेदन नगन� सह�ितवादी कुलमान घले ग�ुङलाई 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ 
को दफा २६ (१) नं. बमोिजम कैद वष� ७ ( सात )  र 
ज�रवाना �. ७५०००।– (पचह�र हजार) गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६९।१२।२७ 
को फैसला िमलेको नदेिखएकोले पनुरावेदक / 
�ितवादी �याम�साद लालचनको हकमा र पनुरावेदन 
नगन� �ितवादी कुलमान घले ग�ुङ हकमा समेत 
मलुकु� ऐन, २०२० को अ.बं. २०५ नं. बमोिजम सो 
फैसला उ�टी भई िनज दवैु �ितवादीह� �याम�साद 
लालचन र कुलमान घले ग�ुङलाई राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) 
नं. बमोिजम जनही �.१,००,०००।– (एक लाख) 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकार र कसरु सजायबाट 
सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी �याम�साद लालचनको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-०५४५, ��ाचार, 
िड�लीबहादुर नेपाली िव. नेपाल सरकार

एस.एल.सी.को �माणप�को स�ब�धमा 
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आिधका�रक िनकाय  परी�ा िनय��ण काया�लय, 
भ�परु रहेकोले सो िनकायबाट िड�लीबहादरु 
नेपालीको िस�बोल नं. ०३०६६२३ ई. २०५६ साल 
सगरमाथा मा.िव. ओखलढंुगा �माणीकरण नभएको 
भनी उ�लेख भएको देिखएकोले िनजले पेस गरकेो 
शैि�क यो�यताको �माणप� झ�ुा रहेको दिेखन 
आउने । 

�यि�गत फाइलमा संल�न एस.एल.सी.को 
�माणप� र पेस भएको िनवेदनको सहीछाप मेरो हो भनी 
�वीकार गरकेोमा सूय� म�ल भ�ने �यि�ले नाग�रकता 
लगेको िथयो िनजले नै बनाई पेस गरकेो ह�नस�छ 
म आफँैले पेस गरकेो होइन भ�ने यी पनुरावेदक 
�ितवादीको भनाई िव�ास मा�न िम�ने देिखएन । 
यी पनुरावेदकले सडुान िमसनमा जाने र लाभ तथा 
सिुवधा िलने उ�े�यले �हरी �धान काया�लयमा िमित 
२०६८।४।२३ मा िनवेदनसाथ एस.एल.सी.को झ�ुा 
�माणप� पेस गरी सडुानमा गई िमित २०६८।१०।४ 
मा नेपाल फक� आएको िनजको �यि�गत फाइलबाट 
देिखन आएकोले कसरु ह�दँाका बखत �चलनमा रहेको 
कानूनबमोिजम सजाय ह�ने ह�दँा िववादमा आएको 
एस.एल.सी. उ�ीण� गरकेो भ�ने शैि�क यो�यताको 
�माणप� �ितवादीले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
लागू भएपिछ िमित २०६८।४।२३ मा पेस गरकेो 
भ�ने देिखएकोले ��ततु िववादमा �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ नै आकिष�त ह�ने ह�दँा उ� 
ऐनको दफा १६(१) को कसरु गरकेो देिखन आयो । 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा १६(१) मा कुनै 
�यि�ले रा��सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा 
बहाल रहने वा कुनै हैिसयत, लाभ वा सिुवधा पाउने 
उ�े�यले शैि�क यो�यता, नाम, ितनप�ुते, उमेर जात, 
थर ठेगाना, नाग�रकता वा अ�य कुनै कुराको झ�ुा 
िववरण िदएमा वा सोस�ब�धी झ�ुा �माणप� पेस 
गरमेा िनजलाई कसरुको मा�ाअनसुार छ मिहनादेिख 
एक वष�स�म कैद र दश हजार �पैयादेँिख िबसहजार 

�पैयासँ�म ज�रवाना ह�नेछ भ�ने उ�लेख भएकोले 
िनज पनुरावेदक रा��सेवक रहेको देिखएको िनजलाई 
उि�लिखत कानूनअनसुार सजाय ह�ने नै देिखने ह�दँा 
�ितवादी िड�लीबहादरु नेपालीको एस.एल.सी. उ�ीण� 
गरकेो भ�ने शैि�क यो�यताको �माणप� आिधका�रक 
िनकायबाट अिभलेख िभडाउदँा �मािणकरण नभएको 
भ�ने लेिख आएबाट यी �माण प� न�कली रहेछन् 
भ�ने त�य �मािणत भएकोले न�कली भएको 
देिखएकोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा 
१६(१)  बमोिजमको कसरुमा ऐजनको दफा १६(१) 
बमोिजम सजाय ह�ने देिखदँा �ितवादी िड�लीबहादरु 
नेपालीलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१६(१) को कसरु गरकेो ठहरी िनजलाई सोही ऐनको 
सोही दफाबमोिजम छ मिहना कैद र �. १०,०००।- 
(दश हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने भनी िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०६९।३।२६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-१०८४, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. राजे��कुमार ल�साल

आ�वा व�ड� �ा.िल.का सपुरभाईजर 
�ीकुमार �े�ले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा गरकेो बयान अनसु�धान अिधकृतसमेतको 
डर, �ास, ध�क�का कारण िनजह�ले नै लेखाए 
बमोिजम लेखेको ह�,ँ उ� बयान �यहोरा मेरो होइन । 
िमिसल संल�न िस.डी मा भएको आवाजमा कुनै पिन 
आवाज मेरो होइन । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा पेस भएको िस.डी. मैले पेस गरकेो 
होइन । टेिलफोन संवादमा रकम लेनदेनको कुरा भएको 
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छैन । कुनै घसु �रसवत मागेको वा िलन म�जरु गरकेो छैन 
भनी अदालतमा बकप� गरकेो  दिेखएको छ । �ीकुमार 
�े�ले अदालतसम� मौकामा गरकेो बयानलाई 
इ�कार गरी आफूसगँ �ितवादीको संवाद नभएको 
पैसा िदने कुरामा समेत इ�कार रही बकप� गरकेाले 
�ितवादीउपर लागेको आरोप पिु� ह�ने दिेखन नआउने । 

�ितवादी राजे��कुमार ल�सालले आरोप 
प�साथ पेस भएको टेिलफोन सवंाद मेरो होइन 
भनी इ�कारी बयान गरकेो देिखनकुा साथै तथा 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका आ�वा व�ड� �ा.
िल.का सपुरभाइजर �ीकुमार �े�ले समेत उ� 
टेिलफोन संवादको िस.डी आफूले पेस नगरकेो तथा 
िनज �ितवादीसगँ रकम लेनदने स�ब�धमा कुनै संवाद 
भएको छैन । उ� िस.डी.मा भएको आवाज मेरो होइन 
भनी बकप� गरकेोसमेत आधारबाट �ितवादीले आरोप 
प�बमोिजमको घसु मागेको वा िलएको त�य �थािपत 
ह�न आएन । रा��सेवक कम�चारीउपर घसु िलएको 
भ�ने ग�भीर अपराधमा शङ्का र अनमुानको भरमा 
कसरु कायम गन� िम�ने देिखएन । �ितवादीले ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोिजमको 
कसरु गरकेो भनी आरोप प�मा मागदाबी िलएज�तो 
कुनै घसु िलने काय� गरकेो नदेिखएकोले सफाई पाउने 
नै देिखन आउदँा �ितवादीले ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३(१) बमोिजमको कसरु गरकेो 
भ�ने खि�बर�पमा वादी प�ले �माण गजुान� नसकेको 
अव�थामा शङ्काको भरमा कसरु कायम गन� निम�ने 
ह�दँा  �ितवादी राजे��कुमार ल�सालउपरको आरोप 
प� दाबी प�ुन नसक� िनजले ��ततु अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउने ठहर ्याएको िवशेष अदालत, काठमाड�को 
िमित २०७०।२।२६ गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-WO-०५२८, उ��ेषण / �ितषेध, 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. १ न�सालमा अवि�थत िडभोटेड र् यािडकल 
इ��वाइरोलमे�ट एिनमल मुभमे�ट सोसाइटीका 
तफ� बाट अि�तयार�ा� िववेक राणा िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

व�ततु: �रट िनवेदकले दैिनक पि�काह�मा 
�कािशत समाचारलाई मा� आधार बनाई ��ततु 
िनवेदन दायर गरकेो देिखएको र �रट िनवेदनमा चनुौती 
िदइएको िवषयव�त ुस�ब�धमा कुनै िकिसमको िनण�य 
नै नभएको भनी काठमाड� महानगरपािलकालगायतका 
स�ब� िज�मेवार िनकायह�बाट िलिखत जवाफ 
�ा� भएको स�दभ�मा �रट िनवेदकले �य� गरकेो 
िवषयव�तकुो अि�त�व नै भएको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे जारी गनु�पन� नदेिखने ।

सडकमा छािडएका गाई, गो�, बा�छा, बा�छी, 
साढेँह�को �ब�ध र �यव�थापनका लािग भएका 
कानूनी �यव�थाअनसुार स�बि�धत िनकायह�बाट 
कानूनबमोिजमको आआ�नो कत��यको पालना ह�नपुन� 
भ�ने कुरामा दईुमत ह�न स�ैन । सोबमोिजमको कानूनी 
कत��यको िनवा�ह भइरहेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफमा उ�लेख भएको देिखएको छ । िवप�ीम�येको 
काठमाड� महानगरपािलकाको पहलमा छाडा छोिडएका 
गाईव�तसु�ब�धी �यव�थापनका लािग अ�ययन गन� 
काय�दल गठन भई सो काय�दलले �ितवेदन ��ततु गरी 
काया��वयनकै चरणमा रहेको भ�ने देिखएको अव�थामा 
िनवेदकले दाबी िलएबमोिजम परमादेशको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानतासमेत देिखन नआउने ।

�रट िनवेदकले सडकमा छािडएका छाडा 
गाईव�तहु�को उिचत संर�ण र �यव�थापनका लािग 
िव�मान कानूनी �यव�था �भावकारी नभएकाले यस 
स�ब�धमा छु�ै कानूनी �यव�था स�ब�धमा उपय�ु 
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आदेश जारी ह�नपुन� भनी िलनभुएको िजिकर स�ब�धमा 
िवचार गदा� नेपालमा ऐितहािसक कालदेिख नै धािम�क 
�ि�कोणबाट गाई, गो�, बा�छा, बा�छीको सरं�णमा 
मह�व िदई आएको पाइ�छ । नेपालको �चिलत 
संिवधान र यसपूव�का संिवधानह�मा समेत गाईलाई 
राि��य जनावरको �पमा मह�वपूण� �थान िदइएको 
छ । �यसका अित�र� गाई, गो�, बा�छा, बा�छी एवम् 
साढेँ ज�ता पशहु�को संर�ण स�व��नका एवम् �य�ता 
पशहु�को पशअुिधकारको र�ाको लािग रा�यले समेत 
िविभ�न ऐन कानूनमाफ� त् �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
ती कानूनी �यव�थाह�म�ये मलुकु� ऐन, चौपायाको 
महल, �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५, �थानीय 
�शासन ऐन, २०२८, िनकासी पैठारी (िनय��ण) 
ऐन, २०१३ का �यव�थाह�ले गाई, गो�, बा�छा, 
बा�छी, साढेँलगायत सडकमा छाडा छोिडएको 
पशहु�को उिचत �यव�थापन, �य�ता पशहु�को 
पश ु अिधकारको र�ा, उिचत संर�ण, ितनीह�को 
िनकासी पैठारीमा पूण� ब�देज लगाउने �यव�थाह� 
मह�वपूण� रहेका छन् । उि�लिखत कानूनी �यव�थाह� 
आफँैमा अपूण� रहेको भ�न िम�ने अव�था पिन छैन 
तर पश ु अिधकार र ितनीह�को संर�ण स�ब�धमा 
थप �भावकारी कानूनको आव�यकताको अपे�ा गन� 
नसिकने भ�ने पिन होइन । पर�त ुयो िवषय सरकारको 
नीितगत िवषय एवम् िवधाियक� काय��े�िभ�को िवषय 
भएको स�दभ�मा यो �रट िनवेदनबाट थप केही आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था छैन । तथािप पश ु संर�ण र 
संव��न एवम् सडकमा छाडा छोिडएका गाई, गो�, 
बा�छा, बा�छी, साढेँलगायतका चौपायाह�को िनि�त 
चरण�े�, वास�थानसमेतको �यव�थापन स�ब�धमा 
मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�को �भावकारी 
काया��वयन गनु�पन� टड्कारो आव�यकता देिखएकाले 
मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको कानूनी �यव�था, 
�थानीय �शासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा 
(११) र (१२) को �यव�था, �थानीय �वाय� शासन 

ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को  ख�ड (ञ) को 
उपख�ड (२) र उपख�ड (१५) को �यव�था एवम् 
िनकासी पैठारी (िनय��ण) ऐन, २०१३ को दफा 
३(१)(घ) को �यव�थाको �भावकारी काया��वयन 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक 
आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: स�तोष अवाल, मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल फा�गनु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-WO-०७७३, उ��ेषण / परमादेश, 
िकशुनदास कथविनया िव. रामपित साह कलवारसमेत

तहिसलदारबाट भएको उ� ज�गाको मू�य 
िनधा�रण गलत र बे�रतको भएको भ�ने िनवेदन परकेो 
स�दभ�मा िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को 
िनयम ७५(५) मा उ�लेख भएबमोिजम मू�य िनधा�रण 
गदा� िवचार गनु�पन� िविभ�न कुराह�लाई आधार मानी 
िनण�य गनु�पन� ह��छ । िज�ला अदालत, िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ७५(५) �यव�था हेदा�  उ� 
िनयममा उि�लिखत अ�य आधारह�का अित�र� 
िनयम ७५(५)(घ) मा तायदात गदा� भई आएको 
�थानीय मू�याङ्कनअनसुारको मू�यसमेतलाई 
आधार िलन सिकने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ 
भने िनयम ७५(५)(ङ) ले मालपोत काया�लयले 
रिज��ेसन द�तरुको �योजनको लािग िनधा�रण गरकेो 
मू�यसमेतलाई आधार िलन सिकने देिख�छ । सो 
आधारबाट हेदा�  जायजात तायदात भई आएको मू�य 
�ितक�ा �. ५०,०००।– देिख�छ भने प�चिकत� 
मू�याङ्कन मचु�ुका हेदा� मालपोत काया�लयबाट सो 
ज�गाको मू�य �यूनतम् �ितक�ा �. २१,०००।– 
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कायम भएको भ�ने उ�लेख भई �ितक�ा �. 
२१,०००।– मू�य िनधा�रण गरकेो देिखन आउने ।
 जायजात र प�चिकत� मू�याङ्कनमा 
अ�वाभािवक फरक पन� गएको अव�था दिेखएको 
समेतका आधारमा सला�ही िज�ला अदालतका 
तहिसलदारबाट िमित २०६७।८।१५ मा भएको 
प�चिकत� मू�याङ्कन �रतपूव�कको नदेिखएको ह�दँा सो 
मू�याङ्कनलाई सदर कायम गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६८।३।१६ को आदेश 
बेरीतको दिेखएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने ठहछ�  । अब पनु: यथोिचत �पमा प�चिकत� मू�य 
कायम गरी कारवाही गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०४५२, ��ाचार (झठुा 
शैि�क �माण प�), नेपाल सरकार िव. िदलीप काक�

िववाद परकेो �ितवादीको I.A. को 
�माणप�का स�ब�धमा छानिबन गन� पठाएकामा 
मा�यिमक िश�ा प�रषद,् वाराणसीबाट प�ाङ्क 
अिभलेख ८५७३ िदनाङ्क १५।११।२०११ बाट 
�ितवादीको सन् २००२ को I.A. को �माणप�का 
स�ब�धमा “यह अन�ुमाङ्क �े�ीय काया�लय 
वाराणसीम� अनदुािनत नह� है” भ�ने उ�लेख भई 
आएको देिखएको छ । �ितवादीले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा बयानका �ममा 
आ�नो �माणप� स�कल हो भनी मा�यिमक िश�ा 
प�रषद,् वाराणसीको िदनाङ्क २३।१।१२ को प�को 
�ितिलिप पेस गरकेो देिखएको ह�दँा िवशेष अदालतको 
आदेशानसुार दईु फरक �यहोराको प�म�ये कुन 
�यहोरा स�य हो भनी उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद,् 

सानोिठमी, भ�परुमाफ� त् पनु: परी�ण गन� पठाएकोमा 
प�ाङ्क अिभलेख १०,००० िदनाङ्क ०१।१।२०१३ 
प�बाट “… अनदुािनत  नह� है” भनी लेखी आएको 
तथा उ� �माणप�ह� यी पनुरावेदक �ितवादीले पेस 
गरकेो दिेखएको ह�दँा �ितवादी िदलीप काक�को सन् 
२००२ को Intermediate  को �माणप� स�कली 
नरहेको भ�ने पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीले आफू िव�� ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ लागू नह�ने भनी िजिकर िलए तापिन 
सन् २००२ मा Intermediate को �माण प� �ा� 
गरकेो दिेखएको र ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ िमित 
२०५९।४।३ देिख लागू भएको र िनज �ितवादीले 
सोपिछ नै बढुवा �योजनको लािग �माणप� पेस गरकेो 
देिखन आएको तथा सो िमितपिछ नै बढुवासमेत भएको 
देिखएको ह�दँा �ितवादी िदलीप काक�लाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोिजम ६ 
मिहना कैद र १० हजार ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो 
िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित २०७०।१।२४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०७८२,  
उ��ेषण / परमादेश, �पा भ�डारीसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िवप�ी म�यपि�मा�चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालय र िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले �प��पमा अदालतको आदेशबाट भएको 
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पद�थापनबाहेक अ� पद�थापन बदर गनु�  भनी 
िनण�य गरकेो देिख�छ । तर उ� िनण�यभ�दा बािहर गई 
िज�ला �वा��य काया�लय कािलकोटले अदालतको 
आदेशबाट पदनाम पाई पद�थापन भएका िनवेदकह� 
समेतको पद�थापन बदर गरेको सव�था गैरकानूनी 
र गैरिज�मेवारसमेत देिख�छ । उ� काया�लय र 
काया�लय �मखुले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेतबाट भएको िनण�यमा अदालतको 
आदेशबाट पद�थापन भएकाह�को पद�थापन बदर 
नह�ने भ�ने कुरालाई पढ्न र ब�ुन नसकेर �य�तो भएको 
हो वा जानाजान �य�तो भएको हो दवुै अव�थालाई 
रा�ो �शासन भ�न निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको आदेशबाट िस.अ.हे.ब. पदनाम पाई 
पद�थापन भएका िनवेदकह�को पद�थापन बदर 
गरकेो िज�ला �वा��य काया�लय, कािलकोटको िमित 
०६९।१०।९ को प�समेत बदर भई िनवेदकह�लाई 
उ� पदमा यथावत काम गन� िदन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-१३३८,  
उ��ेषण / परमादशे, सुकमेल बराल िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत

साव�जिनक पदािधकारीले कानूनको �िुट गरी 
िनण�य गरकेो र सो िनण�यबाट कुनै �यि� वा नाग�रकको 
संिवधान�द� मौिलक हक हनन भई वा�तवमा 
अ�याय परमेा मा� �रटको अिधकार�े� आकिष�त ह�ने 
अव�था रह�छ । यसको लािग िनवेदकलाई �ा� हक 
वा सिुवधा कानूनले �दान गरकेो देिखन आव�यक 
ह��छ । कानूनिवपरीत वा कानूनले समथ�न नगरकेो काम 
कारवाहीबाट कसैले कुनै अनिुचत सिुवधा सह�िलयत 

�ा� गरमेा र सो कुरा पिछबाट खोिसएमा सो खोिसने 
काय�बाट कानूनको �िुट भएको वा मौिलक हकको हनन् 
भएको भ�न निम�ने । 

कुनै पदमा पद�थापन ह�ने कुरालाई कानूनले 
समथ�न गनु�पछ�  । पद�थापन ह�नको लािग पदको 
सङ्�या खलुाई िव�ापन माग ह�ने, �यसमा यो�यता 
पगेुका उ�मेदवारबाट दखा��त पन� र परी�ा आिद ह�ने 
एउटा िनि�त �ि�या आव�यक ह��छ । यो �ि�याको 
अवल�बन ख�ुला र बढुवा दवैुमा गनु�पन� ह��छ । 
अक� िकिसमको पद�थापन भनेको फाइल बढुवा हो 
जो िनजामती सेवा ऐन, िनयम र अ�य सेवास�ब�धी 
कानूनबाट कम�चारीको उ��ेरणाको लािग लागू भएको 
देिख�छ । सोबाहेक अ� िकिसमले कुनै पदमा कुनै 
कम�चारीको पद�थापन ह�न नस�ने । 

पद�थापन बदर गदा� सफाइको मौका 
निदएको र आफूसरहको अ� कम�चारीको पद�थापन 
बदर नगरी आ�नो मा� पद�थापन बदर गरकेो 
भेदभावपूण� भयो भ�ने िनवेिदकाको तक�  देिख�छ । तर 
�यो तक� ले बल पाउनको लािग पिन िनवेिदकाको दाबी र 
अपे�ा कानूनस�मत अथा�त legitimate claim and 
expectation ह�न ुआव�यक ह��छ । �यसरी पद�थापन 
भएका कम�चारीह�को नाम खलुाई िनजह�लाई समेत 
िवप�ी बनाई िनजह�लाई यसबार ेआ�नो भनाई रा�ने 
अवसर िदन ु पन�मा िनवेिदकाबाट सो नभएको यसरी 
िनजह�को यथाथ� अव�था �प� नभएको ि�थितमा 
िनवेिदकाको यो कुरामा भर गरी िनवेिदकाको प�मा 
धारणा बनाउन यो इजलास असमथ� छ । कानून�ारा 
ह�नै नस�ने पद�थापन बदरबाट िनवेिदकाको कानूनी 
हकको हनन् नभएको य�तो कुरामा सफाइको मौका 
िदनपुन� �ाकृितक �यायको िस�ा�त आकिष�त नह�ने 
ह�दँा िनवेिदकाको यो िजिकर पिन मनािसब नदेिखने । 

यसै �सङ्गमा नेपाल �वा��य सेवा ऐन 
२०५३ मा चौथो संशोधन भई दफा ८(१) मा सेवाको 
पाचँौ तहको �र� पदम�ये १५ �ितशत पदमा काय� 
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स�पादन तथा अनभुवको मू�याङ्कनबाट पदपूित�  गन� 
�यव�था रहेको र सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा 
(३) मा भएको �यव�थाअ�तग�त �रट िनवेदकको 
मागसमेत स�बोधन ह�नस�ने र ऐनको उि�लिखत 
�यव�थासमेतको काया��वयनका लािग िनकट भिव�यमै 
नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली संशोधन ह�ने र 
त�प�ात् िनजह�को मागसमेत स�बोधन ह�ने नै ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी िवप�ी �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयले िलिखत जवाफमा �य� गरकेो 
�यहोराबाट समेत िनवेिदकाले िमित २०७०।३।९ मा 
��ततु �रट िनवेदन दता� गदा�को अव�थामा िव�मान 
कानूनले िनवेदन िजिकरलाई समथ�न गरकेो पाइदैँन । 
उ� कानून संशोधनपिछ िनवेिदकाको माग स�बोधन 
ह�ने भ�ने नेपाल सरकारको �ितब�तामा िनवेिदकाले 
िव�ास गनु�  उिचत ह�नेछ । िवप�ीले सो �ितब�ता 
परुा गन� अपे�ा यो अदालतले पिन राखेको छ । तर 
त�कालीन कानूनको प�र�े�यमा ��ततु �रटबाट यो 
अदालत िनवेिदकालाई �याियक उपचार �दान गन� 
असमथ� छ । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०६०३,  
उ��ेषण, जानुका के.सी.समेत िव. मालपोत काया�लय, 
लिलतपुरसमेत

िमित २०७१। १।१७ को ब�डा मचु�ुकाले 
��यथ� कमला के.सी.को भागमा बढी ज�गा 
राखेको र िनवेदकह�का भागमा घटी ज�गा पारकेो 
देिखदँैन । प�ह�का िबचमा त�यगत िववाद रहेको उ� 
कुराको �रटबाट िन�पण गनु�  उपय�ु ह�दैँन । �यसमा 
पिन लिलतपरु िज�ला अदालत तहसील शाखाबाट 
खडा भएको ब�डा मचु�ुकाको सो िज�ला अदालत र 

पनुरावेदन अदालतबाट समेत परी�ण भई भएको काम 
कारवाहीमा �रट �े�बाट हात हा�न ु पन� असाधारण 
अव�थाको िव�मानताको पिु� �रट िनवेदकले गन� 
सकेको देिखदँनै । मलुकु� ऐन अंशब�डाको महलको 
२८ नं. मा अशंब�डा गदा� असल कमसल िमलाई 
िदने िलनेका म�जुरी भएकोमा म�जुरीबमोिजम र 
म�जुरी नभएकोमा गोला राखी ब�डा ग�रिदनु पछ�  
भनी असल कमसल ह�बह� िम�न नस�ने अव�थाको 
प�रक�पना भएकै देिख�छ । उ� मचु�ुकाबाट यी 
िनवेदकह�लाई मका� परकेो र िवप�ीलाई फाइदा 
भएको देिखन पिन आउदँनै । तथािप उि�लिखत ब�डा 
मचु�ुकाबाट िनवेदकह�को अंश भागमा ग�भीर असर 
परकेो र िवप�ी कमला के.सी.लाई अनिुचत लाभ 
भएको अव�थामा मलुकु� ऐन, अशंब�डा महलको २ 
नं र २८ नं. को �माण परु ्याई िनवेदकह�ले साधारण 
अिधकार�े�बाट उपचार पाउनस�ने नै देिख�छ । 
िनवेदकह�को �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल पसु २३ गते रोज ५ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०५६५,  
उ��ेषण, राधा नकम�समेत िव.  कमला नकम�समेत

तहतहबाट फैसला अि�तम भइसकेको फैसला 
काया��वयनलाई �वीकार नगरी नाबालकह� साबालक 
भई आ�नो हक अिधकार खो�न कानूनमा �प� 
नभएको भनी यी िनवेदकह�ले िविभ�न ऐन कानूनको 
�ावधानह�लाई �या�या गरी पाउन स�ु अदालत र 
पनुरावेदन अदालतबाट जवाफ आएन भनी यस �रटमा 
माग गरकेा छन् । जनु कुरा िनवेदकह�ले �चलनमा 
रहेका कानूनी �यव�थालाई एक�पता बनाउन 
�या�या गराउने बाहानामा फैसला काय��वयनको 
कारवाहीलाई अ�म�याउने िनयत झि�क�छ । उ� 
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�चिलत िविभ�न कानूनमा छ�रएर रहेका नाबालकह� 
साबालक ह�ने �ावधानह� आ�ना ठाउमँा उपय�ु भएर 
नै िज�ला तथा पनुरावेदन अदालतले कानूनस�मत 
कामकारवाही र आदेश गरकेो अव�था छ । तसथ� �रट 
िनवेदकह�ले उठाएको यस ��मा ��ततु �रटबाट 
िन�पण ह�न ुपन� नदिेखदँा �रट िनवेदकह�ले उठाएको 
िज�ासा र फैसला काया��वयनको कारवाही रोक� 
असाधारण अिधकार�े� �हण गरी उ��ेषणलगायतका 
आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी िदएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने अव�था 
नदेिखदँा खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल पसु २३  गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-०००५,  
कत��य �यान,  नेपाल सरकार िव. िसर ेकामी

�माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) मा 
म�ुाका कुनै प�ले �य� गरकेो कुनै कुरा िनजका 
िव�� �माणमा िलन ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेबाट �ितवादी िसर े कामीले आफूले �ीमतीको 
ह�या गरकेो त�यलाई �वीकार गरी सािबत रहेको ह�दँा 
�ितवादीको बयान िनजको िव�� �माणमा ला�ने 
नै दिेखयो । जाहेरी दरखा�त तथा रिव�� ित�वा, 
लछी कामी र ितलक कामीले लेखाएको घटना 
िववरण कागजसमेतमा मतृक �ीमती नाम कामीले 
अक� �ीमान् तफ� को छोरीलाई करणी गरकेो भनी यी 
�ितवादीलाई भ�ने गरकेो र सो िवषयमा पिहले पिन 
मतृक र �ितवादीिबच झगडा ह�ने गरकेो र िसर ेकामीले 
मान� ध�क� िददैँ आएको भनी लेखाएको देिख�छ । 
वारदातको िदन पिन छोरीलाई करणी गरकेो भनी मतृक 
नाम कामीले यी �ितवादीलाई आरोप लगाएको कारण 
झगडा ह�दँा सोही �रसले �ितवादी िसर ेकामीले हिँसया 

(खपुा�) �योग गरी घाटँीमा काटी �ीमतीको ह�या गरकेो 
अव�था देिखदँा यी �ितवादी िसर ेकामीले �ीमती नाम 
कामीलाई हिँसया (खपुा�) �योग गरी घाटँीमा काटी 
ह�या गरकेो पिु� ह�न आयो । �ितवादी िसर ेकामीलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजमको 
कसरुमा सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरेको स�ु 
दैलेख िज�ला अदालतको िमित २०७०।५।३१ को 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
िमित २०७१।३।११ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल माघ २२ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००२९,  
कत��य �यान,  नेपाल सरकार िव. धनबहादुर ले�चा

�ितवादीले घरमा पटकपटक मतृक 
फूलमाया ले�चालाई पिहलेदेिख कुटिपट गद� आएको 
र िनज फूलमाया घर छाडी अ�य� गएक� िमित 
२०६८।११।१४ मा पिन मादक पदाथ� सेवन गरी 
मतृकको शरीरको मम��थलसमेतमा �ितवादीले 
कुटिपट गरकेो कारणले िहड्ँन नसक� मछुा� परी बाटोबाटै 
�ितवादीको भा�जा िव�म ले�चाले बोक� घरस�म 
�याई सतुाई िनज जेठा मामाको घरमा गई सतेुको 
अव�था दिेखयो । पिहलेदेिख घरमा झगडा ह�ने गरकेो, 
मतृकले घरछाडी िहडेँको कारणबाट �रसइवी रहेकोले 
�ितवादीले मतृकको मम��थल समेतमा कुटिपट गरकेो 
र भोिलप�ट फूलमाया ले�चाको म�ृय ुभएको देिखदँा 
मतृकलाई चोट लागेको �थान, चोटको ग�भीरता एवम् 
�यसको त�कािलक असरबाट देिखएको प�रणाम र 
अपरािधक काय�समेतबाट �ितवादीले फूलमायालाई 
मान� नै मनसाय रहेको देिखने ।

�ितवादीको बयान तथा जाहेरवालाको 
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बकप�, बिुझएका �यि� मंगलिसहं ले�चा, अजु�न 
ले�चा, िव�म ले�चा, व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि� 
िललाबहादरु ग�ुङसमेतको बकप�बाट �ितवादी 
धनबहादरु ले�चाको कुटिपटको कारणले फूलमाया 
ले�चाको म�ृय ु भएको भ�ने �यहोरा उ�लेख गरबेाट 
�ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरकेोले िनजकै 
कत��यबाट फूलमायाको म�ृय ुभएको थप पिु� भएको 
ह�दँा �ितवादी धनबहादरु ले�चालाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) 
नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको िमित २०६९।१२।४ को इलाम िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०७०।६।१४ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।

मतृक र �ितवादी पित प�नी रहेको र मतृक 
�ीमती ३ िदन अिघदेिख घर स�लाह नगरी घर छाडी 
िहडेँक� ह�दँा िनजसगँ भेट ह�दँा त�काल �रस उठ्न ु
�वाभािवक नै दिेख�छ । त�काल उठेको �रसको कारण 
म�ुकाले हानेको तर कुनै साङ्घाितक हितयार �योग 
गरी ह�या गरकेो अव�थासमेत नह�दँा यी �ितवादीले 
र�सी खाएको अव�थामा मतृक घरबाट िहडेँको 
�रसको आवेगमा आई फूलमायालाई म�ुकाले हा�दा 
सोही चोट िपरको कारण भोिलप�ट िनजको म�ृय ु
भएको अव�था देिखएको छ । जसबाट यी �ितवादीले 
मतृकको ह�या गन� योजना बनाएको र साङ्घाितक 
हितयार �योग गरकेो अव�थासमेत नदेिखदँा त�काल 
उठेको �रसले गदा� वारदात घटेको र मतृक फूलमाया 
घर छाडी नगएको भए �ितवादीसगँ झगडा ह�ने र 
मतृकलाई मानु�पन� अव�था रहने िथएन भनी अनमुान 
गनु�पन�समेत अव�थालाई िवचार गरी सजाय िनधा�रण 
गनु�पन� देिखने ।

िवधाियकाले आव�यकताअन�ुप द�ड 
िनधा�रणमा �विववेक �योग गन� सहजताको लािग 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. को कानूनी �यव�था गरी 

�यायकता�लाई �याियक �विववेकको अिधकार िदएको 
अव�थामा वारदातमा ग�भीर �कृितको संल�नता 
रहेको नदेिखएका यी �ितवादी धनबहादरु ले�चालाई 
अ.बं.१८८ नं. को �योग गरी सजायमा कमी गन� द�ड 
िनधा�रणको �चिलत �याियक प�ितअन�ुप नै ह�ने । 

��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी भएको फैसला सदर भइसकेको अव�थामा 
मतृकले घर छाडी िहडेँको कारण यी �ितवादीलाई 
त�काल उठेको �रसबाट फूलमायालाई म�ुकाले 
हा�दा सोही चोटिपरको कारणबाट भोिलप�ट म�ृय ु
भएको ह�न स�ने अव�थालाई िवचार गदा� भिवत�य 
हो िक भ�ने अव�थासमेत भएकोले यी �ितवादी राम 
दमाईलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन�जाने 
देिखदँा अ.बं. १८८ नं. अनसुार िनजको हकमा १६
(सो�) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल माघ २२ गते रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०४१७,  
जबज��ती करणी (हाडनाता), �ीराम ि�पाठी िव. 
नेपाल सरकार

च�र�कै िववाद रहेको म�ुामा बाहेक अपराधी 
ठहर गन� वा सफाई िदनको लािग �यि�को च�र�लाई 
कानूनले खासै मह�व िदएको छैन । करणी एउटा घटना 
हो जो जनुसकैु जैिवक �यि�बाट जनुसकैु बेला जसरी 
पिन घिटत ह�ने स�भावना रह�छ । यसका ��फुटनका 
एक होइन अनेक� िछ� ह��छन । साध ुस�त दउेतादेिख 
द�ु दजु�न सबै यसको दायरामा आउन स�ने ह��छन् । 
�यसैगरी यौन दरुाचार र करणी गन� काम सामा�यतया 
कसैले पिन खास गरी बाबलेु आ�नो स�तानको साम�ुने 
गन� कुरा एक असामा�य कुरा भएको र पीिडतक� बिहनी 
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िन�कै कम उमेरक� भएक�ले िनजबाट य�तो त�य 
थाहा पाउने अव�था कमै पछ�  । अतः ती भनाइलाई 
�ितवादीको सफाइको आधार बनाउन ुउपय�ु नह�ने ।

ठुलै घाखत भई सो घाउ िब�ेको केही 
अपवादज�य अव�थाबाहेक करणी भएको एक 
मिहनास�म जबज��ती करणीका ल�णह� यथावत 
रहन स�ने ह�दँैनन् । कानूनले १६ वष� परुा भएकोलाई 
वय�क माने पिन नेपालमा १३-१४ वष�मा नै 
केटीह�को �तनलगायतका यौनाङ्गह�को िवकास 
ह�ने र मिहनावारी स�ु ह�ने र स�तान ज�माउन स�ने 
अव�थामा प�ुने यहाकँो इितहास र यथाथ� छ । करणी 
भएको भिनएको समयमा पीिडतको उमेर १४ वष� परुा 
भई १५ मा �वेश गन�को लािग ४ मिहनाजित बाकँ� 
रहेको देिख�छ । पीिडतको क�याजाली �याितएको 
अव�था छ । क�याजाली िविभ�न कारणले �याितन 
स�ने कुरा यथाथ� हो । तर सामा�य ि�याकलापबाट 
क�याजाली �याितने कुरा यथाथ� होइन । पीिडतबाट 
के क�तो असामा�य ि�याकलाप भयो र िनजको 
क�याजाली �याितन प�ुयो यसको िजिकर �ितवादीले 
िलनपुछ�  र �यसको �माण पिन िनजैले परु ्याउन ुपन� । 

पीिडतले अ�ह�सगँ पिन यौन स�पक�  गरके� 
कुराको ह�का वा बिलयो कुनै �माण देिखदँनै । �माण 
र अनमुान फरक कुरा ह�न् । बाबकुो दरुाचारबाट पीिडत 
भई घर छोडेर छोरीले कसैसगँ केही समय िबताएको 
त�यबाट िनजह� िबचको सो स�ब�ध यौन स�पक� मा 
नै प�रणत भएको अथ� गन� निम�ने । �यसबाटै पीिडत 
च�र�हीन रहेक� भनी अथ� गन� निम�ने । 

पीिडत िव�ालयमा पढ्ने छा�ा भएक� िनजको 
आमा, मामा सबै रहेका र मावली कमजोर नरहेको 
देिख�छ । पीिडतले परी�ामा रा�ो अङ्क �याएक� 
कुरालाई फैसलाह�ले टेकेको देिख�छ । तथािप 
च�र�हीन र यौनकम�को पिन शारी�रक �वाय�ता ह��छ 
जसलाई िनजको ई�छाबेगर उ�लङ्घन गन� निम�ने ।  

बकप�मा परकेा धेर ैकुरा मौकाको जाहेरीमा 

उ�लेख ह�नसकेका छैनन् । तर बकप� गन� �यि� बकप� 
कसरी गनु�पछ�  भ�ने कानून पढेको �ाता �यि� नभएको 
कुरा िवचारणीय छ । �ितवादी एकदम बदमास �यि� 
भएको देखाउन पिन वा�तिवक त�यलाई बढाईचढाई 
गन� आनीबानी मानव �वभाविभ�ै पछ�  । जाहेरी िददँा 
जाहेरवाला धेरथोर अिवचिलत अव�थामा रहने ह�दँा 
सोको �भाव�व�प मौकामा िसलिसलाब�मा सबै 
त�यको वण�न नह�न पिन ह�नस�छ आिद आिद । 
तथािप दूधमा पानी िमिसएको भ�दमैा �यसमा दूध छैन 
पानी मा�ै छ भ�न निमलेज�तै केही कुरा बढाईचढाई 
आएबाटै वा केही कुरा छुटेबाटै �यसलाई मा� अल�याई 
िमिसलका अ� �माणको उपे�ा गरी सो बकप�मा 
परकेा यथाथ� कुरालाई समेत अमा�य गनु�  उिचत 
ह�दैँन । �यायाधीशले राजहंसको काम गन� स�नपुछ�  । 
दूध कित र पानी कित छुट्याउनै पन� ।

पीिडत १४ वष� परुा भएक� बािलका र 
िनजक� आमाले आ�नो भिव�यलाई �ितकूल 
असर प�ुने गरी सामािजक हैिसयत, छोरीको भावी 
पा�रवा�रक र सामािजक जीवनसमेतलाई खेलवाड गरी 
�ितवादीउपर बनावटी का�पिनक आरोप लगाएको 
स�झन ु उिचत ह�दँैन । बािलकाले आ�नै बाबसुगँ 
पूव�िनयोिजत �रसको बदला िलन षड्य��पूव�क �प�च 
गरकेो ह�नस�ने स�भावना रहेको कुरा िमिसल सलं�न 
कुनै पिन �माणबाट देिखदैँन । मािनसले कुनै पिन कम� 
गदा� �यसबाट उ�प�न ह�ने असरको सामा�य�पले 
�याल राखेकै ह��छ । १४ वष�क� बािलकाले सतही�पले 
ह�दैँ नभएको घटनालाई षड्य�� रची आ�नै बाबलेु 
जबज��ती करणी गरकेो कुरा भ�न बनावटी कुराले 
�े�रत गरकेो दिेखदँैन । �ितवादीले जाहेरवालीउपर 
सौता �याएको �रसइवी सा�न झ�ुा जाहेरी िदएको भ�ने 
�ितवादीको िजिकर रहेको छ तर सौता �याउदँाको 
अव�थामा िनजले बह�िववाहमा उजरु नगरके� र सौता 
घर छोडी िहडेँपिछ लो�नेसगँको स�ब�ध सामा�य ह�दैँ 
गएको अव�थामा लो�नेसगँ बदला िलन यस�कारको 
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जघ�य अपराधमा जाहेरी िदए होिलन भ�ने प�यार 
गन� आधार देिखदँनै । िनजह�को आरोप पीिडतको 
माइजूको भनाइबाट पिन समिथ�त रहेकोछ । पीिडतले 
�ार�भ देिख नै घटनाको सिव�तार िच�ण गरकेो 
अव�थामा आफूलाई र�ा दी�ा र हेरिवचार गन� बाबलेु 
करणी गरकेो भनी भनेको कुरालाई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १० अनसुार �माणमा िलन िम�ने भ�ने 
�थािपत �याियक िस�ा�तह� समेतको आधारमा 
पीिडत तथा जाहेरवालासमेतको भनाइलाई ��य� र 
िव�सनीय �माणको �पमा �हण गनु�पन� नै देिखने । 

कुनै पिन जबज��ती करणीको पीिडत सो 
कसरुको �भावबाट धेरथोर असामा�य ह�न पिु�छन 
। �यसमा पिन बाबकुो सहारामा बसेक� र छोरीको 
क�यादान गनु�पन� बाबबुाट यस�कारको �यवहार 
होला भनी छोरीले पूवा�नमुान गन� कुरा ह�दँनै । यो एक 
भइुचँालो हो, एक आधँीबेहरी हो जसले पीिडतलाई 
�तिव�त बनाएको छ । िनजले �ितवादीबाट भएको 
वारदात समयमा भ�न नस�न ुर घर छाडी अ�ह�सगँ 
िहड्ँनजु�ता कुरा य�ता पीिडतको �यवहारिभ�ै पन� 
कुरामा यौन िवशेष� र मनोिवदह्� एकमत छन् । 
सहारा िदने बाब ु नै अपराधी भएको, वारदातको ३ 
िदनपिछ जाचँको चटारो, आमा पिन सधैँ भेट नह�ने, 
उमेर भरखर १४ कसलाई भ�ने कहाजँाने क�पना 
गर� । रा�ो कमाई गन� �ितवादी जो पीिडतको सखुद 
भिव�यको सिुनि�त �ोत छन् ितनलाई पीिडत र 
जाहेरवालीले गमुाउन ुभनेको िनजह�ले ठुलो खतरा 
मोल िलन ुहो । घटना यथाथ� नरहेको भए िनजह�ले 
अदालतमा समेत उिभएर आ�नो आ�दानी र सहारा 
गमुाउन ुपन� ह�दँैन�यो । �ितवादीबाट यस इजलाससम� 
अ�य�त िच�ब�ुदो कुरा नआएस�म क�याजाली 
�याितएको शारी�रक ल�णमा पगेुक� पीिडत र िनजक� 
आमा जाहेरवाली�ारा �य� कथनलाई यो इजलासले 
अ�यथा गन� नस�ने । 

ियनै सब कारणह�ले गदा� �ितवादीलाई 

जबज��ती करणीको महलको १ र २ नं. को कसरुमा 
ऐ. को ३ नं. को दहेाय ३ अनसुार ८ वष� कैद र 
हाडनाता करणीको १ नं. तथा जबज��ती करणीको 
महलको २ नं. अनसुार थप १० वष� कैद तथा ऐ.को 
१० नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �. एक 
लाख �ितपूित� भ�रपाउने ठहर ्याएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६७।१२।२२ को फैसलालाई 
उ�टी गरी �ितवादीलाई सफाइ िदनका लािग त�यगत 
र कानूनी आधार नरहेकोले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोगदाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०६७९,   
०६८०, कत��य �यान, िसर लामा तामाङ िव. नेपाल 
सरकार, िसर लामा तामाङ िव. नेपाल सरकार

मतृकको शरीरबाट गहना िनकाली लगेको 
भ�ने �ितवादीको सािबतीबाट अिभयोग दाबीको 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १२ नं. को कसरु 
पिन �थािपत भएको छ । यसमा �यानस�ब�धीको 
महलबमोिजम ठुलो सजाय भइसकेपिछ चोरीको 
महलको सजाय गन� िम�दैन भ�ने तक� मा कुनै कानूनी 
बल छैन । यो कुरा फैसला काया��वयन ह�ने बेलामा 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलबमोिजम तय ह�ने 
कुरा देिख�छ । यसबाट फैसलामा ह�ने ठहर �भािवत 
ह�न नस�ने ह�दँा �ितवादीको यो पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ह�दँा �ितवादी िव��को �यानको 
अिभयोग दाबी प�ुने ठहर ्याई उ� महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र जाहेरवालाले 
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िबगो बझुी लगेकोले िबगो नभराउने हदस�म िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने तर चोरीतफ�  भएको स�ु नवुाकोट 
िज�ला अदालतको फैसला निमलेको ह�दँा सो हदस�म 
केही उ�टी भई चोरीको महलको १२ नं. बमोिजम १ 
मिहना कैद र िबगोबमोिजम �.१८,३८१।– ज�रवाना 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
०६८।३।२८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CR-००१०, ��ाचार (नाग�रकता 
�माण प�), गुणिनिध भ�डारी िव. नेपाल सरकार

��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ 
र �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१६(१) अनसुार दवैु सजायको माग दाबी िलएको 
आरोपप� भए तापिन िववादमा आएको भिनएको सो 
�माणप� सन्, १९८९ को भ�ने दिेखएकोले, ��ततु 
िववादमा सािबक अथा�त् ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ नै आकिष�त ह�ने देिखएकोले, त�काल �चिलत 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु 
अपराधमा िवशेष अदालत, काठमाड�ले �ितवादी 
गणुिनिध भ�डारीलाई सोही ऐनको दफा २९(२) 
अनसुार �. ५००।– ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई गरकेो 
िमित २०६९।११।१० को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गजे��बहादरु िसंह
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०३५१, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, िस�धु पा�डे िव. नेपाल सरकार

लाग ु औषध ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ) 
(ङ) र (च) को कानूनी �यव�था हेदा�  ऐजन ऐनको दफा 
४ मा िनषेध ग�रएका काय�ह�अ�तग�त (घ) मा लाग ु
औषधको िब�� िवतरण गन� र (ङ) मा लाग ुऔषधको 
िनकासी वा पैठारी गन� र (च) मा लाग ुऔषध ख�रद 
गन�, स�चय गन�, रा�ने वा ओसारपसार गन� काय� 
�ितबि�धत ह�ने र ऐनको दफा १४(१) (छ) (२) मा 
अिफम, कोिकन वा सोबाट बनेको लाग ु औषधको 
सेवन र खेती गन� काय�बाहेक अ�य िनषेिधत काय� 
गन� �यि�लाई पि�चस �ामदेिख एकसय �ामस�मको 
कारोबार गन�लाई दशदेिख प�� वष�स�म कैद र 
पचह�र हजार �पैयादँेिख दईु लाख �पैयासँ�म 
ज�रवानाको कानूनी �यव�था गरकेो दिेख�छ । सो 
कानूनी �यव�थािवपरीत गई �ितवादीले उि�लिखत 
कानूनी �यव�था उ�लङ्घन गरी लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन ४५ �ाम ५४० िमिल�ाम वीरग�जबाट 
हेट�डास�म �याउदैँ गदा� प�ाउ परकेोले लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन ४५ �ाम ५४० िमिल�ाम िब�� िवतरण 
गन� उ�े�यले ओसारपसार गरकेो ह�दँा िनजलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) (ङ) र 
(च) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१) (छ) (२) 
अनसुार ११ (एघार) वष� कैद र �. १,५०,०००।– 
(एक लाख पचास हजार) �पैया ँ ज�रवाना गन� गरी 
भएको स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।१२।१५ मा भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट �माण र कानूनको 
िववेचना भई िमित २०६९।१२।२० मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबनोद रखाल
इित संवत् २०७२ साल चैत १८ गते रोज ५ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०३४८, लाग ुऔषध (�ाउन 
सगुर), महे��कुमार महतो िव. नेपाल सरकार
 लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१२ ले लाग ुऔषध बरामद भएको अव�थामा सो लाग ु
औषधलाई कानूनबमोिजम राखेको भ�ने कुरा �मािणत 
गन� भार यी �ितवादीह�मा नै रहेको देिखएको तर 
�य�तो कुनै �माण �ितवादीह�ले ��ततु गन� सकेको 
नपाइएकाले कानूनले �ितबि�धत लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन िनजह�को सगँसाथबाट बरामद भएको 
त�य �प� भएको पाइयो । यसरी �ितवादीह�को 
सगँसाथबाट कानूनले �ितबि�धत गरकेो लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन ५० �ाम ि�टलको भाडँा र तराजसुिहत 
बरामद भएको कुरा �माणबाट पिु� भइरहेको ह�दँा 
िनजह�ले लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को कसरु गरबेाट ऐ.ऐ. को दफा १४(१)(छ)
(२) अनसुार जनही कैद वष� ११ (एघार) र ज�रवाना 
�. ७५,०००।– (पचह�र हजार) गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।०८।१२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबनोद रखाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७२ साल चैत १८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-०५४६, उ��ेषण / 
परमादशे, कृ�ण�साद ितिमि�सनासमेत िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टङ्गाल काठमाड�समेत

िनवेदकको िनवेदन माग दाबी एवम् 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा िलइएको िजिकर 
अ�ययन गरी िवचार गदा� �यि�गत ज�गादता�को 
िवषयमा िवप�ी मालपोत काया�लयले आ�नो 
ज�गादता�को अिधकार �योग गदा� सबदु �माण, सािबक 
दता�, �थलगत सज�िमन, नापी आिद गरी ज�गा दता� 
गन� िम�ने निम�ने भ�ने आ�नो अध��याियक अिधकार 
�योग गरी िनण�यमा प�ुनपुन�मा �यसो नगरी ��ततु 
म�ुामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०६५।७।२८ को िनद�शन र सोको आधारमा 
गरकेो िवप�ी मालपोत काया�लयले ज�गाको दता� 
�यि�का नाममा नगरी नेपाल सरकारको नाममा दता� 
गन� गरी िमित २०६५।८।१८ मा िनण�य गरी दता� �े�ता 
तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा �माणपजुा�समेत 
तयार गरी �थानीय िज�ला �शासन काया�लयमा 
पठाएको काय� कानून र िविधगत �ि�याअ�तग�त रही 
भए गरकेो दिेखएन । आफूले अध��याियक अिधकारको 
�योग गन� पाउने गरी मालपोत ऐन, २०३४ ले �दान 
गरकेो ज�गा दता� गन� काय� ऐन, कानून र �यायका 
मा�य िस�ा�त �योग गरी �याियक िववेकको आधारमा 
िनण�यमा प�ुनपुन�मा �यसो नगरकेो ह�दँा िवप�ी 
आयोगको िनद�शनमा रही गरकेो मालपोत काया�लयको 
िमित २०६५/८/१८ को िनण�य कानूनबमोिजमको 
नह�दँा कायमै रहनस�ने अव�था देिखएन । िवप�ी 
आयोगको िनण�य पिन �याियक िववेक र कानूनी 
िविधगत �ि�याअन�ुप �ा� अिधकारको सीमािभ� 
रही गरकेो नभई अिधकारको अित�योग गरी अनिुचत 
काय� र ��ाचारको स�ब�धमा छानिबन अनसु�धान 
र तहिककात गन� गराउने अिधकार पाएको िनकायले 
सनुवुाइको मौका नै निदई गरकेो कारवाही एवम् 
िनण�य पिन �याियक मा�यता र �व�छ सनुवुाइको 
िस�ा�तिवपरीत भएको देिखएको छ । जसलाई मका� 
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पन� वा पीिडत हो सो �यि�लाई नबझुी ग�रएको 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�य 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत समेत दिेखने ।  
 अतएव: अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िमित २०६५।७।२८ मा िदएको िनद�शन 
र सोको आधारमा भएको मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारको िमित २०६५।८।१८ को िनण�य र 
सो आधारमा ��यथ� नेपाल सरकारको नाममा तयार 
भएको दता� �े�ता तथा ज�गाधनी पजुा�समेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकह�ले 
चलाएको छुट ज�गा दता�स�ब�धी िवषयमा सबदु �माण 
बझुी दता�  ह�ने वा नह�ने िवषयमा िनण�य गनु�  भनी िवप�ी 
मालपोत काया�लयको नाममा परमादशेको आदेश जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िवनोद रखाल
क��यटुर : सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-RC-००११, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. फु�चे भ�ने रमेश नाउसमेत

��ततु वारदातमा मतृक अिमन मसुलमानको 
दाया ँआखँामा िनलो डाम, ढाड, घाटँी र पेटमा गोली 
लागेको घाउ रहेको भ�ने घटना�थल तथा लास 
जाचँ �कृित मचु�ुका, मतृकको म�ृय ु Head Injury 
र Bullet Injury भ�ने उ�लेख भएको लास जाचँ 
�कृित मचु�ुकामा शरीरमा गोली लागेको भ�नेसमेत 
उ�लेख भएबाट िनजको म�ृय ु कत��यबाट भएको 
त�यमा िववाद देिखएन । �ितवादी फु�चे भ�ने रमेश 
नाउले ��ततु वारदातमा आ�नो सलं�नता नरहेको 
मौकामा कुटिपट गरी सािबती बयान गराएको िजिकर 
िलए तापिन िकटानी जाहेरी दरखा�त तथा िनजले 

अनसु�धानको �ममा जाहेरवालाको बबुा अिमन 
मसुलमानले माछा िकिनरहेको अव�थामा बोलाई 
�याई मो�लहा चौराहाबाट केही पर लगेपिछ जोगे�� 
भ�ने राजेश कहारले �याएको मोटर साइकलमा राखी 
लगी िसरसहवा ि�थत खेत पगेु पिछ गोली हानी मारकेो 
हो भ�ने सािबतीलाई गयासिुदन मौलाना मसुलमानले 
जोगे�� भ�ने राजेश कहारले अिमन मसुलमानलाई 
पे�तोल ता�द ै मोटरसाइकलमा बसाली आफूले 
मोटरसाइकल चलाए िबचमा अिमन मसुलमान पछािड 
फु�चे भ�ने रमेश नाउ बसी पि�मतफ�  गएको भनी गरकेो 
कागजले समेत समथ�न ग�ररहेको साथै अदालतसम� 
गरकेो बयानमा सवाल जवाफ नं. १७ मा सोिधएको 
�वा��य ि�थितको बारमेा िनजले �वा��य िठक छ 
तर शरीरमा ठ�डी लागेको छस�म भनेको देिखयो 
तर कुटिपटको पीडा चोटलगायतका बारमेा भ�न 
सकेको नदिेखदँा िनजको अनसु�धानको �ममा गरकेो 
सािबती बयानलाई यातना िदई भएको हो भनी अ�य 
�माणह�बाट समेत पिु� गन� सकेको नदिेखदँा िनज 
�ितवादीको ��ततु वारदातमा संल�न रही आरोिपत 
कसरु गरकेोमा अ�यथा भ�न िमलेन । यसरी आरोिपत 
कसरु गरकेोमा अिभयोग दाबीबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ठहर ्याएको �प�देही िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादी जोगे�� भ�ने राजेश कहारको दाज ु
र मतृक अिमन मसुलमानिबच कुटिपट ह�दँा िनज 
�ितवादीको दाजलुाई घाइते बनाएकोले मतृक अिमन 
मसुलमानलाई मानु�पछ�  भनी �ितवादी फु�चे भ�ने 
रमेश नाउ र प�प ुनाउसगँ स�लाह गरी िनज मतृकलाई 
वारदात�थलमा लगी �ितवादी राजेश कहारले १ 
राउ�ड र फु�चे भ�ने रमेश नाउले १ राउ�ड गोली हानी 
ह�या गरकेो हो भनी सािबती बयान गरकेो, मतृकको 
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म�ृय ुHead Injury र Bullet Injury भ�ने उ�लेख 
भएको लास जाचँ मचु�ुका, मतृकलाई अपहरण गरी 
लगेको दखेेका घटनाका च�मिदत गवाह गयासिु�नको 
बकप� र सो त�यलाई पिु� ह�ने गरी जाहेरवालाको 
जाहेरी दरखा�तसमेतबाट �ितवादी जोगे�� भ�ने 
राजेश कहार र फु�चे भ�ने रमेश नाउले मतृक अिमन 
मसुलमानलाई कत��य गरी मारकेो िमिसल संल�न 
�माणह�बाट देिखदँा िनज �ितवादीह� जोगे�� 
भ�ने राजेश कहार र फु�चे भ�ने रमेश नाउलाई स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतले सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याई िमित २०६८।०५।२१ मा भएको फैसला 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलले सदर गरकेो फैसला 
मनािसब नै दिेखदँा अ�यथा गनु�  परने, साधक सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७२ साल माघ १५ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा.,  ०६८-CR-०८७४, िजउ मा�ने 
बे�ने, नेपाल सरकार िव. शाि�त भ�ने माइली तामाङ 
लामासमेत 

�ितवादी िव�ण ु तामाङले अिधकार�ा� 
अिधकारी तथा अदालतमा समेत बयान गदा� �ितवादी 
शाि�त भ�ने माइली तामाङले खासामा कपडा बो�ने 
काम गन� केटी खोिजिदन भनेकोले पीिडत िसज�ना 
तामाङसगँ िचनजान गराई फकाइिदएको हो भ�नेसमेत 
�यहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ भने पीिडत िसज�ना 
तामाङ �हरीको सहयोगमा माइती नेपालसगँ स�पक�  
भई नेपाल फक� आई अदालतमा गरकेो बकप�मा 
�ितवादी िव�ण ु तामाङले �ितवादी शाि�त भ�ने 
माइली तामाङसगँ प�रचय गराई िदएको र खासामा गई 

झोलामा �याक गरकेो सामान िलई आउने काम लगाई 
िदने भनी िनज माइली तामाङले भारत पनुामा परु ्याई 
िब�� गरी आएका ह�न् भनी आफूउपर घटेको स�पूण� 
�यहोरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यसरी �ितवादी िव�ण ु
तामाङको सहयोगबाट �ितवादी शाि�त भ�ने माइली 
तामाङ र पीिडत िसज�ना तामाङिबच भेटघाट भएको 
र िनज �ितवादीह�ले पीिडत िसज�ना तामाङलाई 
ललाई फकाई खासातफ�  जाने भनी िब�� गन� उ�े�यले 
भारतको पनुा भ�ने ठाउमँा परु ्याई िनज िपिडतलाई 
िब�� गरी �ितवादी शाि�त भ�ने माइली तामाङले 
भारतीय �पैया ँ �. ५,०००।- िलई काठमाड� फक� 
आएको पिु� ह�न आउने ।

जसले जे जितको दाबी गछ�  सोमा मा� अदालत 
�वेश गनु�पछ�  स�ु दाबीभ�दा पिछ उठाएको दाबीमा 
अदालत �वेश गनु�  ह�दैन भ�ने मा�य िस�ा�तिवपरीत 
स�ु अिभयोग दाबी नै नरहेकोमा पिछ पनुरावेदन 
गदा� थिपएको माग दाबीमोिजम �ितवादी शाि�त भ�ने 
माइली तामाङलाई िबगो कायम गरी सोबमोिजमको 
ज�रवानाको माग दाबी िलइएको पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारले िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । अतः स�ु 
दाबीमा नै नभएको िबगोबमोिजमको ज�रवाना पिछ 
पनुरावेदन गदा� िलएको दाबीको आधारमा �ितवादी 
शाि�त भ�ने माइली तामाङलाई िबगोबमोिजमको 
ज�रवाना रकम कायम गन� िम�ने नदेिखदँा स�ु िज�ला 
अदालतले शाि�त भ�ने माइली तामाङलाई बरामदी 
रकमबमोिजम ज�रवाना ह�ने ठहर ्याएको सो हदस�म 
उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेकै देिखने । 

�ितवादी शाि�त भ�ने माइली तामाङले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� गरकेो 
बयानमा िव�ण ु तामाङमाफ� त् पीिडतलाई खासामा 
कपडाको काय�मा लगाइिदने आ�ासन िदएको र 



46

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, भदौ - २

पीिडतलाई फकाइिदएबापत �ितवादी िव�ण ुतामाङलाई 
रकम िदने सत� गरकेो तथा पीिडतलाई भारतमा लगी 
िब�� गन� जानकारी िनज �ितवादी िव�ण ुतामाङलाई 
भएको भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । 
�ितवादी िव�ण ु तामाङले आ�नो बयानमा �ितवादी 
शाि�त भ�ने माइली तामाङले खासामा कपडा बो�ने 
काम गन� केटी खोिजिदन र सो गरबेापत केही रकम 
िदने भनेकाले पीिडत िसज�ना तामाङसगँ िचनजान 
गराई फकाइिदएको हो र पीिडत आफँै �ितवादी 
शाि�त भ�ने माइली तामाङसगँ गएको हो भ�नेसमेत 
उ�लेख भएको देिख�छ । उ� बयानह�लाई पीिडत 
िसज�ना तामाङले खासामा काम लगाइिदने बहानामा 
िव�ण ु तामाङले माइली तामाङसगँ भेटघाट गराएको 
र िनज शाि�त र उसको ब�चासिहत �वयं पीिडत 
ट् या�सीमा चढी गएको भ�नेसमेत �यहोराको बकप�ले 
समथ�न ग�ररहेको देिख�छ । उि�लिखत बयान तथा 
बकप�समेतबाट िनज �ितवादी िव�ण ुतामाङले पीिडत 
िसज�ना तामाङलाई भारतमा लगी िब�� गरकेो नभई 
िजउ मा�ने बे�ने काय� गन�को लािग प�रप�च िमलाउने 
तथा सहयोग गन� काय�स�म गरकेो देिखयो । अतः िनज 
�ितवादीले नै पीिडतलाई भारतमा लगी िब�� गरकेो 
भ�ने त�यगत �माणको अभावमा िजउ मा�ने बे�ने 
काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(४) बमोिजम 
४ (चार) वष� कैद सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

�ितवादी शाि�त भ�ने माइली तामाङलाई 
िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को 
दफा ८(१) बमोिजम १२ (बा�) वष� कैद र �ितवादी 
िव�ण ु तामाङलाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजम 
४(चार) वष� कैद सजाय गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सो हदस�म सदर गरी 
बरामदी रकमबमोिजम �ितवादी शाि�त भ�ने माइली 

तामाङलाई ज�रवानासमेत गन� गरकेो हदस�म उ�टी 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।०७।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : गीता �े�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असार २७ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-००३६, िनषेधा�ा, 
सोनाई साह� िव. मालपोत काया�लय, लाहान, 
िसराहासमेत

मैले िसराहा िज�ला अदालतमा िदएको 
दे.नं.११८१ को ज�गा िखचोला चलन चलाई म�ुा 
िवचाराधीन रहेकोले सोको िनण�य नह��जेलस�म 
िवप�ी मरनीदवेी साहको नाउमँा लगत कायम गन� 
�ि�या अगािड नबढाउनू, जे जनु अव�थामा छ सोही 
अव�थामा �थिगत रा�न ुभ�ने िनवेदन माग रहेकोमा, 
िनवेदकले दाबी िलएको ज�गामा मेरो अंश भाग भई 
चलन गरी आएको ज�गाको लगत कायम गराउनू, 
कानूनी �ि�या चिलरहेको ह�दँा र िसराहा िज�ला 
अदालतमा चलेको दे.नं.११८१ को ज�गा िखचोला 
चलन म�ुाबाट िनण�य ह�ने नै ह�दँा �रट िनवेदनबाट 
��ततु म�ुा हेन� निम�ने ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िलिखत जवाफ दिेख�छ । िवप�ी 
मरनीदेवी साहले आ�नो नाउमँा लगत कायम गराउन 
मालपोत काया�लयमै िनवेदन िदई कानूनी �ि�या स�ु 
भइसकेको अव�थामा िनवेदकको िनवेदन �यहोराको 
आधारमा मा� टेकेर आदेश िदन िम�ने देिखदँैन । 
िनवेदक र िवप�ीिबच िसराहा िज�ला अदालतमा ज�गा 
िखचोला हक कायम म�ुा चली िवचाराधीन रहेकोबाट 
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उ� िववािदत ज�गामा िनवेदकको िनिव�वाद हक भएको 
भ�न िमलेन । िववािदत ज�गामा िनवेदकको िनिव�वाद 
हक नभएको अव�थामा �य�तो िवषयमा िनषेधा�ाको 
आदेश जारी गन� निम�ने । 

सबदु �माण बझुी �याय िन�पण गनु�पन� 
िवषयको स�ु अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा सो 
त�यलाई अलग राखी िनषेधा�ाको आदेश माग गरकैे 
आधारमा �रट जारी गन� सिकँदैन । िसराहा िज�ला 
अदालतमा दे.नं. ११८१ को ज�गा िखचोला चलन 
चलाई घर उठाई पाउ ँभ�ने म�ुा अझै पिन कारबाहीय�ु 
अव�थामा रहेको ह�दँा उ� म�ुाबाट हकबेहकमा िनण�य 
ह�ने अव�था छ । िववािदत ज�गाको �वािम�वको 
िवषयको म�ुाको िन�पण सोही ज�गा िखचोला चलन 
घर उठाई पाउ ँ भ�ने म�ुाबाट ह�ने नै ह�दँा ��ततु 
िनवेदनबाट िनषेधा�ा जारी ह�न स�ने भएन । अतएव: 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०७१।०८।०७ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह��छ । �रट जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िवनोद रखाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-RB-०१४०, ब�िकङ कसरु, 
नेपाल सरकार िव. �बी जोशीसमेत

नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत िनद�शन, २०६७ 
िवपरीतको कसरुमा ब�िकङ्ग कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ आकिष�त ह�ने अव�थासमेत दिेखदँैन । ब�िकङ 
सं�थालाई अनशुािसत र मया�िदत बनाउन जारी 
ह�ने िनद�शनले कानूनको �प �हण गन� स�ने पिन 

देिखदँनै । यसरी जारी भएको िनद�शनको अव�ा गन� 
�यि� वा सं�थालाई ग�रने कारबाहीको �कृित र �व�प 
पिन फरक ह�ने ह��छ । िनद�िशकाले आफँैमा कानूनको 
�प धारण गन� नस�ने ह�दँा सो िनद�शन िवपरीतको 
काय� कानूनी कसरुज�य काय� पिन ह�न नस�ने ।

नेपाल बङ्गलादेश ब�क िलिमटेड र नेपाल 
�ीलङ्का मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स िलिमटेडका 
मेजर शेयरह� एउटै �पु अथा�त् एन.बी. �पुको 
भएकोले मज� गन� ��ताव पेस भई सोका लािग नेपाल 
रा�� ब�कबाट �वीकृित �ा� भएको त�य िमिसलबाट 
��ट भएको पाइ�छ । यसरी दवैु सं�थाह� मज� 
भएपिछ ब�कको च�ुा पुजँी विृ� भई आिथ�क अव�था 
स�ुढ ह�नकुा साथै िव�ीय गितिविधमा समेत बढो�री 
ह�ने असल िनयतका साथ उ� सं�थाह� मज� 
भएको पाइ�छ । साथै दवैु स�ंथामा एन.बी. �पुको 
मेजर शेयरह� भएको र एउटै �पुबाट दईुवटा सं�था 
स�चालन ह�नभु�दा एउटै सं�था स�चालन ह�न ुउपय�ु 
देिखई रा�� ब�कबाट मज�स�ब�धी �वीकृितसमेत �ा� 
भएको देिख�छ । यसरी मज� ह�नेस�ब�धी स�झौता 
(MOU) मा पिन उपयु��ानसुारको �वीकृित �ा� 
भएपिछ ऋण �वाह नगन� स�ब�धमा कुनै सहमित 
भएको पिन देिखदँैन । साथै गािभने सहमित भएपिछ 
कजा� �वाह गन� निम�ने गरी कुनै कानूनले रोक 
लगाएको पिन पाइदँैन । मज� भएपिछ आ�नोसमेत 
�वािम�व रहने नेपाल बङ्गलादेश ब�कलाई नो�सानी 
परु ्याउने उ�े�यले कजा� �वाह भएको पिन देिखदैँन । 
साथै उ� कजा�को असलुीका स�ब�धमा िनयमानसुार 
कारबाहीको �ि�यामा जानपुन�मा उ� काय� ब�िकङ 
कसरुअ�तग�त पन� भनी ग�भीर कसरु कायम गरी 
सजायका लािग मागदाबी गरकेो कुरा �यायोिचतसमेत 
नदिेखने ।
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कजा�  �वाह ह�दँा रािखएको सं�थापक 
शेयरको मू�याङ्कन भएको छ भने रािखएको िधतोले 
कजा�  खा�ने अव�था पिन देिखएको छ । अक�तफ�  
�यि�गत जमानीमा कजा� �वाह गन� नसिकने अव�था 
पिन छैन । ने�सेले िनधा�रण गरकेो मू�यमा रा�� 
ब�कको िनद�शनको अनपुातमा मािज�न कटाएको पिन 
देिख�छ । कजा� �वाह गन� सािधकार िनकाय स�चालक 
सिमितबाट कजा� �वाह गन� िनण�य भएको पिन 
देिख�छ । ऋणी च�डीराज ढकालको �यि�गत जमानीमा 
ऋणी �काश िघिमरलेाई �. २,०८,००,०००/- कजा� 
�वाह भएकोमा सो कजा� च�ुा भइसकेको र उ� कजा� 
�वाह गदा� सो कजा� �वाहको �ि�यामा संल�न भएका 
ब�कका कम�चारी, स�चालक सिमितका सद�य एवम् 
ऋणीका िबचमा िमलेमतो भई गैरकानूनी लाभ िलनिुदन ु
भएको िथयो भ�ने कुराको अिभयोजन प�बाट त�यय�ु 
िकिसमबाट पिु� गन� सकेको समेत पाइदँनै । नेपाल 
रा�� ब�क, ब�क सपुरीवे�ण िवभागको ब�.स.ुिव./एन.बी.
डे�क/ िविवध/०७०/०७१ िमित २०७१।०३।०३ 
को प� तथा नेपाल बङ्गलादशे ब�क िलिमटेडको 
NB: HO: CEO’s Office/01/97/070/71 िमित 
२०७१।०२।२७ को प�बाट कजा� च�ुा भइसकेको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा च�ुा भइसकेको कजा�को 
िवषयलाई आधार बनाएर ब�िकङ कसरु कायम गन� 
िम�ने नदिेखने ।

नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत िनद�िशकाले 
िनद�श गरकेो काय� उ�लङ्घन गदा� ब�िकङ कसरु गरकेो 
नमािनने अव�थामा �वाह भएको कजा� च�ुा भइसकेको 
र अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीह� उपरको कसरु 
�मािणत ह�न नसकेकोले �ितवादीह�लाई सफाइ 
िदने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७१।०७।२० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 

िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७२ साल चैत ३० गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
§ ०७२-RB-०१४१, ब�िकङ कसरु, नेपाल 

सरकार िव. �बी जोशीसमेत
§ ०७२-RB-०१४२, ब�िकङ कसरु, नेपाल 

सरकार िव. �बी जोशीसमेत
§ ०७२-RB-०१४३, ब�िकङ कसरु, नेपाल 

सरकार िव. �बी जोशीसमेत
§ ०७२-RB-०१४४, ब�िकङ कसरु, नेपाल 

सरकार िव. �बी जोशीसमेत
§ ०७२-RB-०१४५, ब�िकङ कसरु, नेपाल 

सरकार िव. �बी जोशीसमेत
§ ०७२-RB-०१४६, ब�िकङ कसरु, नेपाल 

सरकार िव. �बी जोशीसमेत
६

मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०८७६, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. �यामसु�दर िम�समेत
 िमित २०६६।३।२५ को िनण�य पनुः 
िवचारको लािग �थानीय िवकास म��ालयमा िनवेदन 
िदएकोमा सो म��ालयले िमित २०६६।५।५ को 
प�बाट पनुः िनण�य गन� िज�ला िवकास सिमित 
बारालाई िनद�शनसमेत िदएको देिखयो । उ� 
िनद�शनअनसुार �ितवादी �यामस�ुदर िम�ले दलीय 
सयं��को �ितिनिधह�को बैठकमा ठेकेदार �ितवादी 
िवभा �याह�त कलवारलाई ठे�का रकम िमनाहा िदने 
स�ब�धमा पनुः िनण�य गन� ��ताव गरी िज�ला िवकास 
सिमित बोड�ले िमित २०६६।१०।१७ मा बोड� बैठकको 
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िनण�य नं. १ मा �ितवादी िवभा �याह�त कलवारलाई ८९ 
िदनको दामासाहीले ह�ने रकम िमनाहा िदने र िनण�य नं. 
२ मा ठेकेदार�ारा दायर भई बारा िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुा िफता� वा िमलाप� गन�समेतको 
लािग ७ िदनको समय ठेकेदारलाई िदने भ�नेसमेत 
�यहोराको िनण�य भएको पाइयो ।  सो िनण�यको 
वैधािनकतास�ब�धी कानूनी �यव�था हेदा� �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १८७(१) 
मा “यस ऐनमा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक 
िज�ला िवकास सिमितको बैठकको िनण�य बैठकमा 
उपि�थत सद�यह�को बह�मतको आधारमा ग�रनेछ” 
भ�ने �यव�था भएअनसुार �ितवादी �यामस�ुदर 
िम�ले १८ दलीय �ितिनिध रहने िज�ला िवकास 
सिमित बोड�मा कर िमनाहाको ��ताव राखेकामा सो 
��तावलाई १२ दलका �ितिनिधह�को सहमितमा 
कर िमनाहा गन� बोड� बैठकको िमित २०६६।१०।१७ 
को िनण�य बह�मतबाट नै भएको देिखयो साथै बोड�को 
उ� िनण�य िमित २०६६।११।१३ मा िज�ला िवकास 
प�रषद बाराको अठार� िज�ला प�रषद ् बैठकबाट 
समेत िनण�य भएको िमिसल संल�न �माणबाट 
देिखयो । यसरी स�बि�धत कानूनको प�रिधिभ� रही 
िमित २०६६।१०।१७ को िज�ला िवकास सिमित 
बोड�को िनण�यलाई िज�ला िवकास प�रषद ् बाराबाट 
समेत अनमुोदन गरकेो दिेखदँा �ितवादी �यामस�ुदर 
िम�ले बदिनयतपूव�क एकलौटी�पमा �ितवादी िवभा 
�याह�त कलवारको िमलोमतोमा िनज �ितवादी िवभा 
�याह�त कलवारलाई फाइदा प�ुने गरी िनण�य गरकेो 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 �थानीय िवकास सिमित र �ितवादी 
यादव �ेडस�का �ो. िवभा �याह�त कलवारिबच िमित 
२०६५।५।१६ मा भएको स�झौताअनसुार असहज 
प�रि�थितका कारण ठेकेदारले ठे�का चलन नभएको 

िदन ठे�का रकम िमनाहाको लािग माग गरकेो देिख�छ । 
िमित २०६५।११।१८ गतेको िज�ला �हरी काया�लय, 
बाराको ब�द हड्ताल, च�का जाम स�ब�धमा उपल�ध 
गराएको जानकारी तथा िनज �ितवादी िवभा �याह�त 
कलवारको ठे�का िम�हा स�ब�धमा िज�ला �तरीय 
राज�व परामश� सिमितको िमित २०६६।३।९ को  
बैठकले समेत ब�द हडताल अविध १०२ िदन कायम 
आई असहज प�रि�थितले ब�द हडताल भएको कुरा 
पिु� भएको उ� अविधमा ठे�का स�झौताको बुदँा नं. 
१२ अनसुार दामासाहीले ह�ने रकम छुट िम�हा िदन 
सिकने �यहोरा उ�लेख भएको ह�दँा य�तो अव�थामा 
सोको बारमेा िज�ला िवकास सिमितमा जानकारीसिहत 
िसफा�रस गन� िनण�यसमेत भएबाट �ितवादी िवभा 
�याह�त कलवारले ब�द हडतालको कारण ठे�का 
रकम उठाउन नपाएको भ�ने त�यमा िववाद 
देिखएन । यसरी ब�द हडताल भएको अव�थामा 
सङ्कलन गन� नसकेको रकम ितन� बझुाउन भ�न ु
�यायोिचत देिखदँैन अतः िनज �ितवादीले िमित 
२०६५।५।१६ मा भएको स�झौताअनसुार ब�द 
हड्तालज�तो असहज प�रि�थितमा ठे�का रकम 
िमनाहा ह�ने नै दिेखने । 
 यसरी िज�ला �तरीय राज�व परामश� 
सिमितले ब�द हडताल अविध १०२ िदन कायम 
गरकेो र उ� अविधमा ठे�का स�झौताको बुदँा नं. 
१२ अनसुार दामासाहीले ह�ने रकम छुट िमनाहा 
िदन िसफा�रस गर ेतापिन िज�ला िवकास सिमितको 
आय�ोतलाई कम असर परोस् भ�ने उ�े�यसमेतबाट 
८९ िदनको मा� ठे�का रकम िमनाहा िदने र बारा 
िज�ला अदालतमा चलेको सोही ठे�का रकम 
स�ब�धी म�ुामा िमलाप� गन� भनी भएको िज�ला 
िवकास सिमितको बोड�को िनण�य भई उ� म�ुामा 
िमलाप� गरी सो िमलाप� अि�तम भई बसेको 
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अव�थामा �ितवादीह� �यामस�ुदर िम� र िवभा 
�याह�त कलवारले आरोिपत कसरु ��ाचार गरकेो भ�ने 
आरोप �मािणत गन� ठोस �माणबाट समिथ�त भएको 
देिखएन । तसथ� िनज �ितवादीह� �यामस�ुदर िम� 
र िवभा �याह�त कलवारले आरोिपत कसरुबाट सफाई 
पाउने ठहर ्याएको िमित २०६८।५।१२ को िवशेष 
अदालत, काठमाड�को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।                                                                                                                                                
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�  
इित संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६७-CR-०६८७, ०६८८, 
०६९३, ०७६५, कत��य �यान, जबज��ती करणी, 
कमल नेपाली (साक�) िव. नेपाल सरकार, िव�णुबहादुर 
थापा िव. नेपाल सरकार, पदे कुमाल िव. नेपाल 
सरकार, ह�रबहादुर थापा िव. नेपाल सरकार

िमित २०६५।४।२५ मा वारदात भएको 
र सोको चार िदनपिछ अथा�त् २०६५।४।२८ गते 
घटनाको बारमेा थाहा भएपिछ ४।२९ गते ४ बजे शव 
परी�ण भएको, साउन मिहनाको गम�मा घरिभ� लास 
रहेको र लास सिु�नई िकरा परी नाक, िज�ोलगायत 
िकराले खाएको एवम् यौनाङ्गमा समेत िकरा प�रसकेको 
अव�थामा रहेको लासको िभसेरा परी�णका लािग 
समेत पठाइएकाले पिन �वाभािवक�पमा म�ृयकुो 
कारण यिकन ह�नस�ने अव�था देिखदैँन । केि��य �हरी 
िविध िव�ान �योगशालाबाट �ा� िभसेर परी�णमा 
पिन िवषादीको �योगबाट म�ृय ु भएको नदिेखने 

�यहोराको �ितवेदन �ा� ह�न आएको देिख�छ । यस 
�कार िकटानी जाहेरी, अनसु�धान अिधका�रसम� 
िनज �ितवादीह� चारजैनाको सािबती बयान, सो 
बयानमा उ�लेख भएअनसुार नै लासको अव�था 
रहेको लासजाचँ एवम् घटना�थल �कृित मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन एवम् घटना िववरण र व�तुि�थित 
मचु�ुकाका मािनसह�को भनाइलगायतका िमिसल 
सलं�न कागज �माणबाट यी �ितवादीह�ले नै मतृक 
पिव�ा पा�डेलाई कत��य गरी मारकेो र मतृक िस�पा 
पा�डेलाई करणीसमेत गरी कत��य गरी मारकेो कुरा 
प�ुी ह�न आउने । 

चार ै जना �ितवादीह� आ-आ�नो भूिमका 
िनवा�ह गरी सामिुहक �यासमा जबज��ती करणी र कत��य 
�यानसमेतको वारदात घटाएको देिखदँा िनजह�ले 
वारदातमा खेलेको भूिमकाअनसुार नै सजाय कायम 
गनु�पन� ह�दँा ��ततु वारदातामा मतृक िश�पा पा�डेलाई  
�ितवादीह�ले जबज��ती करणीसमेत गरकेो ठहर ेपिन 
कत��य �यानको खत ठुलो भई द�ड सजायको ८ नं. 
बमोिजम सजाय नखािपने ह�दँा सोतफ�  सजाय गन� परने 
। तसथ� �ितवादी ह�रबहादरु थापाले चोरी गन� िनयतले 
मतृकको घरमा गई धनमाल लट्ुने योजना बनाई घरबाटै 
च�कु र डोरी लगी गएको र वारदात �थानमा उ� 
डोरीले मतृक पिव�ा पा�डेको घाटँी कसी कत��य गरी 
मारी मतृक िस�पा पा�डेलाई जबरज�ती करणीसमेत 
गरी मारकेो देिखदँा िनजलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद एवम् 
अ�य �ितवादीह� पदे कुमाल, िव�णबुहादरु थापा र 
कमल नेपालीले पिव�ा पा�डेको िजउमा हात हाली मान� 
काय�मा प�� हात ख�ुा समाती मान� काय�मा संयोग पारी 
कत��य गरकेो र मतृक िश�पा पा�डेलाई जबरज�ती 
करणी गरी िनजलाई मान� संयोग पारी िदएको देिखदँा 
िनजह�लाई �यानस�ब�धीको महलको १३(४) नं. 
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बमोिजम सजाय गन� स�ुको फैसला र सो फैसलालाई 
सदर गरी यी �ितवादी चार ैजनाबाट जबज��ती करणी 
गरकेोतफ�  जबज��तीकरणीको १० नं. बमोिजम जनही 
�. १०,०००।– (दश हजार) को दरले �ितपूित�समेत 
भराउने गरी पनुरावेदन अदालत, वटुवलबाट भएको 
िमित २०६७।३।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल माघ २५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CR-०२५१, कत��य 
�यान, धनबहादुर साक� िव. नेपाल सरकार

मौकामा कागज गन�म�येका धनसरा 
म�ल, जौधरा म�लले अदालतमा बकप� गदा� 
भने आफूले �ितवादीह�ले मारकेो शङ्का ला�छ 
भ�नेसमेत नभनेको भनी लेखाइिदएको देिख�छ । यी 
�ितवादीह�ले एक आपसमा पोल गरी मारकेो भनी 
भ�न सकेको पिन छैन । मतृक िजतेगडाबाट जादँा 
कालेखोलाबाट िखड्क��यलुास�म ट्या�टर चढी गई 
िखड्गी�यलुा भ�ने ठाउमँा ओिल�एको भ�ने जौधरा 
म�लको मौकाको कागज र बकप�बाट तथा ट्या�टर 
मािलक र चालकको मौकाको कागजबाट दिेखए पिन 
िनज जादँा िनजसगँ कोही मािनस भएको तथा कसैले 
िपछा गरकेो र िनजले आफूलाई य�तो अ�ठ्यारो परकेो 
पिन ट्या�टर चालकलगायत कसैलाई भनेकोसमेत 
केही देिखदँैन । यिद मतृक प�ा शाहीलाई पिहला झगडा 
ह�दँा र िजतेगडाबाट लखेट्दा यी �ितवादीह�ले कुनै 
धाक ध�क� िदएको भए िनजले �यित लामो अविधस�म 
कसैलाई भनेको, कसैसगँ सहयोग मागेको तथा आफू 

ब�न कुनै उपाय गरकेो देिखन ुपन�मा �य�तो केही गरकेो 
पिन देिखदैँन । यसरी यी �ितवादीह�ले मतृकलाई 
मारकेो भ�ने देिख जा�ने तथा व�तिुन� �माणको 
िमिसलमा अभाव रहेको पाइ�छ । य�तो अव�थामा 
केवल झगडा भएको सनेुको आधारमा शङ्का र 
अनमुान गरी िदएको जाहेरी तथा यी �ितवादीह�उपर 
कत��य गरी मारकेो शङ्का ला�छ भनी मौकामा कागज 
गन� �यि�ह�को मौकाको भनाइलाई मा� आधार मानी 
कसैलाई दोषी ठहराउन ु�यायोिचत नह�ने ।

सबदु �माणको अभावमा यौन स�पक�  गन� 
खोजेको, यौन स�पक�  गन� निददँा झगडा भएको, 
आफू बसेको �थानमा नाजायज काम गन� भनी 
िनकालेको भ�ने मा� आधारमा कसैले मारकेो वा 
मान�  लगाएको भनी भ�न सिकँदनै । हा�ो कानून 
�णालीमा जाहेरी दरखा�तलाई आफँैमा कुनै �वत�� 
�माणका �पमा निलई घटनाका बारमेा सूचना �ा� 
गरी अनसु�धान गन� एक आधारका �पमा मा� 
िलइ�छ । जाहेरी दरखा�त अ�य �माणले 
समिथ�त नभएस�म �यसको कुनै �मािणक आधार 
रहदँैन । �य�तै अनसु�धानमा सङ्किलत �माणह�लाई 
अदालतले �याियक परी�ण गरी स�य त�य प�ा 
नलगाई केबल जाहेरी र अिभयोगका भरमा मा� �याय 
िन�पण गदा� फौजदारी �यायको उ�े�य परुा नह�ने र 
अदालतको काम कत��यको समेत औिच�यता पिु� ह�न 
स�दनै । कसैलाई फौजदारी कसरुमा दोषी ठहर ्याउन 
सङ्किलत �माणह� एकआपसमा समिथ�त, िनिव�वाद 
तथा शङ्कारिहतत ह�नपद�छ । कसैले शङ्काका 
आधारमा मा� �य� गरकेो कुरालाई �माणमा �हण 
गन� नसिकने । 

गंगबहादरुले मान� लगाई कले��ले मतृकलाई 
मारकेो ठहर ्याई स�ु र पनुरावेदन तहबाट फैसला गदा� 
ि�भवुन िव�िव�ालय फरिे�सक मेिडसन िवभागबाट 
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लासको हड्डी परी�ण गरी The likely cause of 
death is BLUNT FORCE INJURIES TO 
HEAD AND FACE भनी लेिखआएको, म�ृय ु
कत��यबाट भएको होइन भनी �ितवादीले िजिकर 
िलन नसकेको, मतृकलाई यी �ितवादीबाहेकका अ�य 
�यि�ले मानु�पन� कारण पिन िमिसलमा नदेिखएको, 
मतृकलाई यौन स�पक�  गन� खो�दा गन� निदएको, 
�यापार रा�ो चलेकोले �रसइबी रहेकोज�ता आधार 
िलएको पाइ�छ । यी आधारतफ�  हेदा� परी�ण 
�ितवेदनमा म�ृय ुकत��यबाट भएको देिखए पिन �यसले 
अमकु �यि�को कत��यबाट म�ृय ुभएको भनी िनधा�रण 
गद�न । अ�य �माणबाट पिु� नभएस�म अ�य �यि�ले 
मान� कारण नदेिखएको भनी ियनै �ितवादीले मारकेो 
अनमुान गरी �यानज�तो जध�य अपराधमा दोषी 
ठहराउन ुपिन कदािप िम�दैन । कत��य गरी मारकेो हो 
भने यो यो कारणले यसरी अमकु �यि�ले कत��य गरी 
मारकेो हो भनी �प��पमा देखाउने वा �मािणत गन� 
दािय�व वादी प�को ह��छ । �य�तो देखाउन नसकेको 
अव�थामा अदालत �वयम् ले अनमुान गरी अमकु 
�यि�ले मारकेो भनी कसैलाई दोषी ठहर ्याउदँा �याय, 
कानून, अनसु�धान र अदालतज�ता संरचनाको 
औिच�यता नै समा� ह�न जाने । 

�ितवादीलाई चपु रहन पाउने अिधकार 
(Right to remain silence) ह�ने ह�दँा म�ृय ुकत��यबाट 
हो वा �वाभािवक हो तथा कत��यबाट हो भने अमकु 
�यि�को कत��यबाट हो भनी �ितवादीह�ले भ�न ुपन� 
कुनै बा�यता ह�दँनै । के क�तो म�ृय ुहो र क क�को 
संल�नता रहेको हो भनी दािव तथा िजिकर िलनपुन� 
सोलाई शङ्कारिहत त�रकाले �मािणत ह�ने गरी 
अदालतमा �माण परु ्याउन ु पन� दािय�व केबल वादी 
प�को ह��छ । �य�तै यौन स�पक�  गन� निदएकै कारण 
र �यापार रा�ो चलेकोले �रसइबी रहेकै आधारमा मा� 

�यान िलने ज�तो अपरािधक काय� गरकेो भनेर पिन भ�न 
िम�दैन । ियनै �ितवादीले मारकेो भनी देिखने कुनै 
�माण िव�मान नभएको अव�थामा अथा�त अपरािधक 
काय�नै �मािणत नभएकोमा �रसइवी ज�तो मनसायसगँ 
स�बि�धत िबषयमा �वेश गनु�को कुनै औिच�य नै ह�दैँन । 
�यसैले स�ु र पनुरावेदन तहबाट यी �ितवादीह�लाई 
कसरुदार ठहर गदा� िलएका आधारसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

कुनै ठोस तथा व�तगुत �माणको अभावमा 
अनमुानका आधारमा जाहेरी िदएको, अनमुानकै 
आधारमा यी �ितवादीले कत��य गरी मारकेो 
ह�नस�छ भनी मौकामा लेखाई िदएकोमा� आधारमा 
यी �ितवादीह� कले�� भ�ने किव�� शाही र गगं 
रोकायालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३ नं. को देहाय ३ अनसुार सव��सिहत ज�मकैद ह�ने 
गरी भएको स�ु फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको िमित २०६९।१२।४ को फैसला 
िनज �ितवादीह� जना २ को हकमा िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई िनज �ितवादीह� कले�� भ�ने किव�� 
शाही र गंगबहादरु रोकायाले सफाइ पाउने । 
इजलास अिधकृतः �ी यदरुाज शमा�
क��यटुर: �ी सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २१ गते रोज ३ शभुम्  ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७२-WO-
०७४५, उ��ेषण, मोह�मद हासमीको हकमा सरं�क 
भई आ�नो हकमा समेत नवी आलमको �ीमती हिसना 
बेगम िव. अजमेरी खातुनसमेत

रौतहट िज�ला अदालतबाट वादी अजमेरी 
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खातनु र िवप�ी शेष नवी आलमसमेत भएको अशं 
दता� म�ुामा वादीले �ितवादीह�बाट ४ भागको १ 
भागम�येबाट आधा स�पि� अंश पाउने ठहरी रौतहट 
िज�ला अदालतले िमित २०६९।५।१४ मा गरकेो 
फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
समेत िमित २०७१।१।२२ मा फैसला भएको 
देिख�छ । उ� फैसलाबमोिजम ब�डा छुट् याई पाउ ँ
भनी परकेो िनवेदनबमोिजम २०७१।१०।७ मा रौतहट 
िज�ला अदालतबाट ब�डा छुट् याउने काय� भएको 
पाइ�छ । यसरी ब�डा मचु�ुकासमेतका काय�ह� 
स�प�न भइसकेपिछ यी िनवेिदकाले फैसला बदर ब�डा 
मचु�ुका बदरसमेत म�ुा दायर गरी ब�डा मचु�ुकामा 
उि�लिखत ज�गाह� अ.बं. १७१ नं. बमोिजम रो�का 
रािखपाउ ँभनी िनवेदन गरकेो देिखयो ।

ब�डा मचु�ुकामा उि�लिखत स�पूण� 
ज�गाह� रो�का रािखपाउ ँ भनी अ.बं. १७१ नं 
बमोिजम िनवेिदकाको िनवेदन परकेोमा िनवेिदका नवी 
आलमको का�छी �ीमती दिेखएको ह�दँा नवी आलमको 
दता�को िक.नं. ९५५ र िक.नं. ५५७ को ज�गास�म 
रो�का रा�ने आदेश भएको देिखयो । अ� अंिशयारको 
नाममा दता� रहेको ज�गामा समेत नवी आलमको अशं 
हक ला�ने ह�दँा ती ज�गामा पिन नवी आलमको अशं 
हक प�ुने हदस�म रो�का रहनपुछ�  भनी िनवेिदकाले 
��ततु �रट िनवेदन िदन ु भएको दिेख�छ । तर दईु 
तह अदालतबाट ज�गा रो�काको िवषयमा आदेश 
भइसकेको एवम् िनवेदन दाबीको ज�गामा िनवेिदकाको 
अंश हक प�ुने हो होइन भ�ने कुरामा साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त नालेस पिन दायर भइसकेको 
अव�थामा उि�लिखत िवचाराधीन म�ुामा असर पन� 
गरी �रटबाट ज�गा रो�का रा�ने आदेश गनु�  कुनै पिन 
हालतमा �यायस�मत ह�दैँन । िनवेिदकाले िववािदत 
िवषयमा अदालतमा �वेश गरपेिछ िब�� िवतरण गरी 

िनवेिदकाको हक िहतमा असर पन� �ितकूल काय� 
भएमा सो �यवहार म�ुामा ह�ने फैसलाबाट अमा�य पिन 
ह�नस�ने ह�दँा िनवेिदकालाई �थायी अ�याय परकेो 
ि�थित नरहेको र म�ुा फैसला ह�दँा यावत् कुरामा 
�याय पाउने अव�था रहेकोले �रटबाट ह�त�ेप गन� 
िमलेन । ��ततु िनवेदनमा िलिखत जवाफ मगाउन ु
परने �रट खारजे ह�ने  । 
इजलास अिधकृत : मकुु�द आचाय�
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल चैत २३  गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७२-AP-
०३२७, अदालतको अवहेलना, कुमार लामासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िश�क सेवा आयोग, सानोिठमी, भ�परुले 
आ.व. ०७१/७२ मा खलुा �ित�पधा� पदपूित�का 
लािग गरकेो िव�ापनको िलिखत तथा अ�तवाता�को 
नितजासमेत �कािशत भइरहेको स�दभ�मा िश�क 
िनयिु�का लािग िसफा�रस �ा� भएप�ात् िश�क 
पद�थापनाको काय� िनकट भिव�यमा ह�न गइरहेकोले 
�े�ीय िश�ा िनद�शनालयलाई मातहतका िज�लामा 
िविभ�न कारणबाट मा�यिमक तह र िन�न मा�यिमक 
तहमा �र� रहेका अथा�त् अ�थायी िश�क िनयिु� 
नभएका �र� दरब�दी सङ्�या खलुाई ३ िदनिभ� 
यस िवभागमा अिनवाय��पमा िछटो साधन�ारा 
पठाउन सूिचत ग�र�छ” भनी गोरखाप�मा िमित 
२०७२।६।१६ मा �कािशत सूचनाले यस अदालतको 
के कुन आदेशको अवहेलना गरकेो हो त�स�ब�धमा 
यस अदालतबाट भएको आदेशलाई तथा िवप�ीबाट 
भएको िनण�यसमेत उ�ृत र लि�त गरी िवषयव�तलुाई 
�प� गरी िनवेदकह�ले िनवेदन िदन सकेको 
देिखदँनै । िनवेदकह�को मागका स�ब�धमा िवचाराधीन 
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अवहेलना म�ुासमेतले स�म उपचार िदनस�ने नै 
देिख�छ । अक�ितर िनवेदकह�को हकमा के ह�ने हो 
भ�ने कुरा िवचाराधीन �रट िनवेदनमा ह�ने अि�तम 
आदेशबाट मा� �प� ह�ने दिेख�छ । िवषयव�त ु�प� 
ह�नभु�दा पिहले नै अवहेलना भयो भ�ने ठाउ ँरहदैँन । 
िज�ला िश�ा काया�लयह�बाट सािबक पदमा फका�उने 
गरी प�ाचार भएकामा स�बि�धत िज�ला िश�ा 
काया�लयह�लाई तथा गोिव�द�साद अया�लसमेतका 
असर पन� �यि�ह�लाई िनवेदकह�ले िवप�ी 
बनाउन सकेको देिखदँैन । अवहेलनाको िनह� ँ बनाई 
रा�य स�चालनमा अवरोध ह�ने गरी �धानम��ीज�तो 
ग�रमामय पदमा आसीन र मलुकुको �शासन 
चलाउने अहम् िज�मेवारी पाएका �धानम��ीलाई 
बखा��त ग�रपाउ ँ र म�ुय सिचवसमेतलाई िवभागीय 

कारवाही ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकह�को माग आफँैमा 
गैरिज�मेवारीको पराका�ा देिख�छ । य�ता �कृितका 
िनवेदन �वीकार गरी यस अदालतले कारण देखाउ 
आदशे जारी गदा� �याियक िश�ता र मया�दा कायम 
रहन स�ैन । उ�ेजक र भड्काउ भाषा रहेको य�तो 
लेखाई िनवेदकह�ले िलएको चरम �ेष र अहकंारको 
प�रणित भएको भ�ने कुरामा कुनै स�देह नरहेको ह�दँा 
यो िनवेदन �हण गरी िवप�ीह�सगँ िलिखत जवाफ 
माग गन� म असमथ� छु । ��ततु िनवेदन खारजे गन� 
बाहेक अ�य िवक�प नदेखेकोले ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : मकुु�द आचाय�
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल चैत २३  गते रोज ३ शभुम् । 
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पानसमा �ीप ��वलन गरी �िश�ण काय��मको उद ्घाटन गनु�ह�दैँ सव��च अदालतका 
व�र�तम् माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�या�यू

अदालत गितिविध

कानूनी नपेाली भाषाको �िश�ण

सव��च अदालत, �काशन, स�चार तथा 
स�पादन सिमितको आयोजनामा २०७३ भदौ २४ 
र २५ गते गोदावरीमा दईु िदवसीय कानूनी नेपाली 
भाषाको �िश�ण स�प�न भएको छ । सव��च 
अदालतका इजलास अिधकृत र फैसला लेखन तथा 
टाइपमा संल�न क��यटुर अपरटेरह�लाई लि�त 
गरी उ� दईु िदवसीय �िश�ण काय��म ग�रएको 
िथयो ।  सो काय��मको उद ्घाटन �मखु अितिथ 
सव��च अदालतका व�र�तम माननीय �यायाधीश �ी 
बै�नाथ उपा�याय�यूले गनु�भएको िथयो भने सव��च 
अदालतका रिज��ार �ी �ीका�त पौडेलले उ� 

काय��मको अ�य�ता गनु�भएको िथयो । 
उद ्घाटन स�का अवसरमा आ�नो म�त�य 

रा�न ु ह�दँै �मखु अितिथ माननीय �यायाधीश �ी 
बै�नाथ उपा�याय�यूले �िश�ण काय��मका 
सहभागीह� �ित सङ्केत गद� तपाइहँ� यस पेसामा 
�वेश ग�रस�न ु भएको छ । अब तपाइहँ�ले �ैध 
अथ� श�दको कम �योग गनु�पछ�  र Confusion लाई 
िनराकरण गनु�पद�छ । लेखनमा िविवधता ह�न निदन 
�याकरणको एउटा िनयमलाई आधार िलन उपय�ु 
ह��छ भ�नहु�दँै भाषाको �तरीयता (Standard) 
कायम गन� जोड िदनभुयो । भाषाको स�व�ृी गनु�पद�छ, 
भाषाको िवकास भयो भने हा�ो पिन िवकास ह��छ भ�दै 
कानूनी नेपाली भाषाको �योगमा एक�पता, सरलता र 
सहजता �याउन यो �िश�ण सहायकिस� ह�नेछ भ�ने 
अपे�ा रा�न ुभएको िथयो । 
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उद ्घाटन स�मा म�त�य िदनहु�दँ ैसव��च अदालतका रिज��ार �ी �ीका�त पौडेल�यू

उ� �िश�ण काय��मको शभुार�भ स�को 
अ�य�ता गनु�ह�ने सव��च अदालतका रिज��ार 
�ी �ीका�त पौडेलले आ�नो म�त�य रा�नहु�दँ ै
अदालतबाट �दान ग�रने सेवालाई �भावकारी बनाउने 
एउटा कदमको �पमा यो �िश�ण काय��मको 
आयोजना ग�रएको हो भ�नहु�दँै यो �िश�ण िवगत 
वष�ह� देिखकै िनर�तर �ि�या ह�दँा पिहलेभ�दा 
िदनानिुदन सधुार ह�दैँ आएको महससु भएको छ । तर 
चपु लागेर ब�ने अव�था भने छैन भ�न ुह�दैँ फैसलालाई 
कसरी �भावकारी बनाउने भ�ने बारमेा िनर�तर 
छलफल र �यास भइरहेको   छ । यो भाषा �िश�ण पिन 

�यस �सङ्गको पाटो हो भ�न ुह�दैँ वत�मान सिंवधानको 
धारा ४ मा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको 
भाषा बनाएको छ । 

यस अथ�मा पिन नेपाली भाषालाई मानक 
भाषाको �पमा िवकास गरी हा�ा लेखनशैलीमा 

एक�पता �याउन ु पद�छ भ�नहु�दैँ अदालतबाट ह�ने 
जनुसकैु िलखत, चाहे ती फैसला, आदेश वा अ�य 
जनुसकैु िवषयका िकन नह�न, ती सबै सरल ढङ्गले 
बिुझने र लेखन शैलीका िहसाबले गणु�तरीय 
ह�न आव�यक छ । अड्डा अदालतमा दता� ह�ने र 
अदालतले सरोकारवालालाई �दान गन� सबै िलखत 
साव�जिनक स�पि� (Public Property) ह�ने ह�दँा 
यी सबैको सहज पह�चँ ह�नपुद�छ भ�नभुयो । �यसैगरी 
�य�ता िलखतमा �योग ह�ने श�द र वा�यको �योगमा 
िवशेष �यान िदन आव�यक छ । वा�य सं�ेषण 
र िव�ेषण गदा�, सारसङ्�ेप िख�दा, िटपोट गदा� 

िवशेष �यान िदन ुआव�यक छ । यो तािलमले Legal 
Writing लाई सरल बनाउने Guide Line को �पमा 
िवि�त गद� लैजान ज�री छ भ�नहु�दैँ यो �िश�णबाट 
सहभागीह�ले बढीभ�दा बढी लाभ िलन स�नहुोस् 
भ�ने अपे�ासमेत गनु�भयो । 
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उद ्घाटन स�मा म�त�य िदनहु�दँै सव��च अदालतका सहरिज��ार �ी नहकुल सवेुदी�यू

सव��च अदालतका सहरिज��ार 
तथा �काशन, स�चार तथा स�पादन सिमितका 
सद�यसिचव �ी नहकुल सवेुदीले कानूनी नेपाली 
भाषाको �िश�णको उ�े�य मािथ �काश पानु�ह�दँ ै
अदालती भाषा अ�प� ह�ने र �यायका उपभो�ाले 
ब�ुन नस�ने ह�दँा कानून �यवसायी नै गहुानु�  पन� 
खालको छ भ�ने आम धारणालाई िचन� पिन यो भािषक 
�िश�ण स�चालन गनु�परकेो हो भ�दै आदेश, फैसला 
वा िनण�यको िटपोट गदा� म�ुाको िवषयव�त ुसव��थम 
ब�ुन आव�यक छ र �यसपिछ �य�ता फैसला, 
आदेश, िनण�य िटपोट आिद ग�रयो भने भाषा पिन 

सरल ह�ने, लेखन शैलीमा िमठास आउने र स��ेषण 
गन� खविजएको िवषय �ापकले ज�ताको त�तै ब�ुन 
स�ने ह�दँा �यतातफ�  हा�ो �यान जान ज�री छ 
भ�नभुयो । �यसैगरी अदालतको फैसला वा िनण�यले 
हारकेो हो वा िजतेको भ�ने ब�ुन कानूनका िव� 
गहुान� हैन, उपभो�ाले पढ्दा आफँैले ब�ुने ढङ्गको 
ह�नपुद�छ तब मा� �यायको मम� उ�च ह��छ भ�नहु�दँ ै
अबका िदनमा �य�ता ग�ती कमजोरी हट्ने अपे�ाका 

साथ यो काय��म आयोजना ग�रएको हो भ�न ु ह�दैँ 
सबै सहभागीह�लाई सि�य सहभािगताका लािग 
अनरुोधसमेत गनु�भयो । 

�यसैगरी सव��च अदालत, नेपाल कानून 
पि�काका स�पादक �ी गजे��बहादरु िसंहले उ� 
दईु िदवसीय भाषा तािलममा उपि�थत �मखु 
अितिथ, अितिथलगायत �िश�णमा सहभागी ह�न 
उपि�थत ह�नभुएका इजलास अिधकृत, उपरिज��ार, 
राजप� अनङ्िकत कम�चारी तथा क��यटुर अपरटेर 
कम�चारीह� समेत उपि�थत सबै महानभुावह� 
�ित �वागत म�त�य�ारा �वागत गनु�ह�दैँ अदालतको 

लेखनशैलीमा भाषागत, �याकरणगत र शैलीगत 
िहसाबमा सरल र सहज ह�नकुा साथै श�ुय �िुटतफ�  जान 
िनर�तर �योस गनु�पद�छ भ�नहु�दैँ सबै सहभागीह�मा 
सि�य सहभािगताका लािग अपे�ा गनु�भएको 
िथयो । उद ्घाटन स�को समापनप�ात् �िश�ण स�को 
�ार�भ भएको िथयो । �थम स�मा कानूनी नेपाली 
भाषाको वा�य िनमा�ण �ि�याका िविवध प�मा �ा.
डा.कुमार�साद कोइरालाले �िश�ण गनु�भएको िथयो 
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भने सोही िदनको दो�ो स�मा सव��च अदालतका 
सहरिज��ार �ी नहकुल सवेुदीले गणु�तरीय फैसला 
तथा आदेश लेखन र िटपोट �ि�याका बारमेा आ�नो 

काय�प� ��ततु गनु�भएको िथयो ।
�यसैगरी २०७३ भदौ २५ गतेको पिहलो 

स�मा सव��च अदालत, नेपाली भाषाका भाषािवद ् 
तथा उप�ा�यापक �ी रामच�� फुयालले नेपाली 
भाषाको प�रचयसिहतको काय�प� ��ततु गनु�भएको 
िथयो भने वा�य िनमा�ण, श�द िनमा�ण शैली र �ि�याका 
बारमेा �िश�ण िदनभुएको िथयो भने दो�ो स�मा 
�ा.डा.कुमार�साद कोइरालाले स�को स�चालन 
गनु�भएको िथयो । दो�ो िदनको ते�ो स�मा भाषा, 
�याकरण र फैसला / आदेशका नमूनाह� ��ततु गद� 
उप�ा�यापक �ी रामच�� फुयालले आ�नो �िश�ण 
स�चालन गनु�भएको िथयो । 

उ� कानूनी नेपाली भाषाको �यवहा�रक 

क�ामा ��ततु भएका अदालती िलखत र शैलीका 
स�दभ�मा कानूनी प�को सहिजकरण स�पादक �ी 
गजे��बहादरु िसहंले गनु�भएको िथयो । 

�िश�ण स�को अ��यमा तािलम काय��मको 
समि�गत प�लाई समी�ा गन� िविभ�न ��ह� राखी 
प�ृपोषण फाराम सहभागीह�लाई िवतरण गरी 
प�ृपोषण माग ग�रएकोमा भाषाको य�तो तािलम 
अिधकृत तथा �यायाधीशह�लाई सगैँ समावेश गरी 
िदने गदा� बढी �भावकारी ह�ने, समयाविध बढाउन ुपन�, 
पनुरताजगीसमेत गनु�पन� ज�ता िवषयमा सधुार गन� 
जोड िदएको पाइयो भने काय��म समापनको अवसरमा 
सहभागीह�को तफ� बाट म�त�य रा�दै इजलास 
अिधकृत �ी शकु�तला काक�ले यस तािलमको 
मा�यमबाट भािषक प�का िविभ�न पाटाह�मा आ�नो 
आखँा खलेुकोले आफू असा�यै लाभाि�वत भएको 
महससु भएको छ भ�दै सबै सहभागीह�मा पिन यो 
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महससु भएको ह�नपुद�छ र यो तािलमको समयावधी 
बढाई कि�तमा ७ िदनको तािलम ह�नपुद�छ भ�न ुभएको 
िथयो । 

अका� सहभागी इजलास अिधकृत �ी नगे�� 
केशरी पोखरलेले कानूनी नेपाली भाषाको मम� झि�कने 

गरी �िश�ण स� स�चालन भएको, ले�न था�न ुअिघ 
हा�ा लेखन शैलीका बारमेा सो�नै पन� गरी झंकार 
ग�रएको महससु भएको छ भ�नहु�दँै �यवहा�रक क�ामा 
िवशेष जोड िदन अनरुोध गनु�भएको िथयो । 
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