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नेपाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

 सअ बुलिेटन, २०७...,  ... .... – १ वा २, पृ� .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७६, भदौ – २, पृ� १ 

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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म�ुम�ुकःकः  सव��च असव��च अदालतदालत,,  छापाछापाखानाखाना 
 

सूचना 

"नेपाल कानून पि�का र सव��च अदालत बुलेिटन" को "वािष�क �ाहक" ब�न चाहनेका 
लािग २०७६ वैशाख अङ्कदेिख वािष�क �ाहक ब�न पाउने गरी स�पादन तथा �काशन 
सिमितले िनण�य गरकेो ह�दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना �काशन ग�रएको 
छ । 
सिमितको िनण�यानसुार मू�य समायोजन भई नेपाल काननू पि�का �.७५ र सव��च 
अदालत बुलेिटन �ित अङ्क �.४० कायम ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  

सव��च अदलतबाट २०७५ सालमा �कािशत नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क 
२०७१ सीिमत मा�ामा रहेकाले आ�नो �ित सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग 

जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सङ्गालो, २०७६ पिन �काशन भएकाले 
आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  
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1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, भदौ - २

सवैंधािनक इजलास

१
स.�.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.
�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी केदार�साद 
चािलसे, मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७५-WC-००६१, संिवधानसगँ 
बािझएको कानून बदर ग�रपाऊँ, स�बल चौलागाई 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ देशको 
सघंीय संरचनाअनसुार शासन स�चालन गन� 
आव�यक सरकारी कम�चारीह�को �यव�थापन गन� 
जारी ग�रएकोमा दईुमत छैन । िनवेदकले उ� ऐनको 
केबल एउटा दफामा उि�लिखत प�रभाषालाई िलएर 
��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो देिख�छ । तर उ� 
ऐनका िविवध दफा र उपदफाह�मा भएको �यव�थाको 
अ�ययन गरी हेदा�, �थानीय िनकायका �थायी 
कम�चारीह�को आ�नो सेवा, समूह र यो�यताअनसुार 
िम�दो पदमा �थानीय तहमा नै पद�थापना गरी 
समायोजन ग�रने भनी �प� �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
कानूनको �या�या र िव�लेषण गदा�  शाि�दक �या�या 
मा�ले अथ� नआउने वा उ� ऐनले िदएको उ�े�य पूरा 
नह�ने अव�था आएमा सम�ुचा �या�या गनु�पद�छ भ�ने 
कानून �या�यास�ब�धी िस�ा�तको मम�लाई समेत 
�यान िदई उ� कम�चारी समायोजन ऐनको एउटा 
दफामा उि�लिखत प�रभाषाको अथ�मा मा� सीिमत 
नरही सम� दफा उपदफामा उि�लिखत �ावधानह�को 
अथ� र उ�े�यसगँ अनसुङ्गत रही �या�या र िववेचना 
गनु�पन� ह��छ । �यसैअन�ुप कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ ले पिन कम�चारीह�को समायोजन गन� र 
�यव�थापन गन� स�दभ�मा िव�ततृ �यव�था गरकेोले 
सो ऐनको �या�या र िववेचना गदा� �यसै अथ�मा बझुी 
�प� गनु�पन� ।

�थानीय तह भ�नाले बहृत् अथ�मा 

गाउपँािलका र नगरपािलका भ�ने नै बिुझ�छ । िज�ला 
सम�वय सिमित र िज�ला सभाका संरचनालाई पिन 
�थानीय सरकार तथा �थानीय तहअ�तग�त िभ�कै 
संरचना नै मा�नपुन� ह��छ । कम�चारी समायोजन 
ऐनले कम�चारी स�ब�धमा िविवध �यव�था उ�लेख 
गरी सािबक �थानीय तहमा �थायी िनयिु� पाएका 
कम�चारीह�को तत् तत् िनकायमा नै समायोजन गन� 
सिुनि�चतता गरकेो स�दभ�मा उ� ऐनको प�रभाषा र 
अथ�िभ� िज�ला सम�वय सिमित र िज�ला सभाका 
संरचना नराखेको र सो िनकायह�को कामकारबाही 
गन� आव�यक पन� कम�चारीह�को �यव�थापनको 
बारमेा ऐनले �प� नबोलेकोले उ� ऐनको �यव�था 
बदर ग�रपाउ ँभनी िनवेदकले िनवेदनमा िलएको िजिकर 
कानूनसङ्गत नदेिखने ।

व�ततु: िवधाियकाले कम�चारीको 
�यव�थापन, स�चालन तथा विृ� िवकास ज�ता 
नीितगत िवषयलाई समेट्ने गरी आव�यक ऐन, 
कानूनको िनमा�ण गरकेो ह��छ । देशको शासन 
स�चालन गन� के, क�तो यो�यता, कित सं�या, कुन 
ठाउ ँ र पदमा पद�थापना गन� तथा क�ता �मताका 
कम�चारीह�को �यव�थापन गरी सेवा स�चालन गन� 
गराउने भ�ने िवषयमा थप अ�ययन अनसु�धानका 
आधारमा आव�यक मानव�ोतको ��ेपण गरी बहृत् र 
स�ुम मानव �ोत �यव�थापन योजना तय गन� गराउने 
काय� सरोकारवाला िनकाय िवशेषत: काय�पािलकाको 
िज�मेवारीिभ� रहने ह��छ । सोही आव�यकतालाई 
म�यनजर गरी िवधाियकाले ऐन, िनमा�ण गन� संवैधािनक 
�ब�ध ग�रएको ह��छ । उ� �यव�थाबमोिजम रा�यका 
अङ्गह�ले आआ�नो िज�मेवारी र भूिमका िनवा�ह 
ग�ररहेको अव�था सव�िविदतै रहेको दिेखने । 

उि�लिखत स�दभ�मा पिन िवधाियक� 
साव�भौम अिधकारअ�तग�त जारी ग�रएका 
कानूनह�को औिच�यतामािथ ��न उठाउन �प� 
�पमा वा �थम�ि�मा नै संिवधानसगँ बािझएको 
दिेखनपुद�छ । संिवधानसगँ बािझएको दाबी गन�ले �प� 
आधार र कारण खलुाई िनवेदन िलई यस अदालतको 
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िवशेष �े�ािधकारको �योग गरकेो ह�नपुद�छ । अ�यथा 
िवधाियक� बिु�मताको िवषयव�तलुाई ह�त�ेप गन� 
मा� उ�े�यका साथ संिवधानसगँ बािझएको भनी दाबी 
िलई दायर भएको �रट िनवेदनमािथ अदालतले आ�नो 
िवशेष �े�ािधकार �योग गरी िववादको िन�पण गद�न 
र गनु�  पिन ह�दैँन । कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
दफा २(ञ) ले गरकेो प�रभाषा केबल �थायी सरकारी 
कम�चारीह�को तत् तत् िनकायमा समायोजन गरी 
�यव�थापन गन� �योजनका लािगस�म िवधाियका�ारा 
��ततु ऐन, जारी ग�रएको भ�ने देिखएको र उ� ऐनको 
के, कुन �ावधानह�ले कम�चारीह�को समायोजनको 
�ि�यामा असर परेको हो भ�ने कुरा िनवेदकले �प� 
उ�लेख गन� सकेको अव�था नदेिखदँा िनवेदकले 
उि�लिखत ऐन, संिवधानसगँ अनसुङ्गत नभएको 
भनी िलएको िजिकर व�तसुङ्गत नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार एवम् 
कारणह�समेतबाट िनवेदकले चनुौती िदएको कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २(ञ) को �यव�था 
नेपालको संिवधानको धारा ३०६(१), ५६(४) र 
२२०(२)(४) समेतका �यव�थाह�को िवपरीत भएको 
भ�ने नदिेखदँा यस िवषयमा िवप�ीह�बाट िलिखत 
जवाफ मगाइरहन ुपन� दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब�ेल 
क��यटुर : िवशाल खड् गी
इित सवंत् २०७६ साल असार १३ गते रोज ६ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.
�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी केदार�साद 
चािलसे, मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७५-WC-००६६, उ��ेषण, शमा� 
दास त�मा िव. पोख�रया नगरपािलका, पसा�समेत

िनवेदकले चनुौती िदएको नगरपािलकाले 
बनाएको पोख�रया नगरपािलकाको मठ मि�दर 
स�चालन तथा �यव�थापन गन� ऐन, २०७५ को 
��तावना हेदा� “पोख�रया नगरपािलका नगरसभाले 

नेपालको संिवधानको धारा २२६(१) र �थानीय 
सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 
बमोिजम यो ऐन बनाएको छ” भ�ने  देिखने । 

मूलत: नेपालको संिवधानको धारा १३३(१) 
मा “यस संिवधान�ारा �द� मौिलक हकउपर अनिुचत 
ब�देज लगाइएको वा अ�य कुनै कारणले कुनै कानून यो 
संिवधानसगँ बािझएको ह�दँा �य�तो कानून वा �यसको 
कुनै भाग वा �दशे सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय 
संसद् ले बनाएको कुनै कानूनसगँ बािझएको वा नगर 
सभा वा गाउ ँसभाले बनाएको कुनै कानून सघंीय संसद ् 
वा �देश सभाले बनाएको कुनै कानूनसगँ बािझएको 
ह�दँा �य�तो कानून �यसको कुनै भाग बदर घोिषत 
ग�रपाउ ँभनी कुनै पिन नेपाली नाग�रकले सव��चमा 
िनवेदन िदन स�नेछ र सोअनसुार कुनै कानून 
बािझएको दिेखएमा सो कानूनलाई �ार�भदिेख नै वा 
िनण�य भएको िमितदेिख नै अमा�य र बदर घोिषत गन� 
असाधारण अिधकार सव��च अदालतलाई ह�नेछ” 
भ�ने �यव�था उ�लेख छ । यसको अथ� नगरसभा 
वा गाउ ँसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद ्ले 
बनाएको कानूनसगँ बािझएमा सो कानून �ार�भदेिख 
नै अमा�य र बदर घोिषत गन� असाधारण अिधकार 
सव��च अदालतलाई रहने भए पिन �य�तो कानून के 
कित कारणले संिवधान तथा सघंीय कानूनिवपरीत भई 
बदरभागी छ भ�ने कुराको पिु� �य�तो दाबी िलनेले नै 
गनु�पन� ।

ऐनको �यव�था हेदा� आ�नो �े�िभ�को 
कुनै परुात�व, �ाचीन �मारक, सं�हालयको तथा मठ 
मि�दरह�को रखेदेख र िनयिमत गन�, साव�जिनक 
मि�दरको स�पि�ह�को अिभलेख तयार गरी सरं�ण 
गन�, मठ मि�दरह�का आ�दानीह�लाई िहनािमना ह�न 
निदई पूजापाठ, धािम�क काय� र साव�जिनक िहतमा 
उपयोग गन�, मठ मि�दर स�चालन तथा �यव�थापनमा 
नगरपािलका, िनजी �े� र समदुायको सहभािगता 
अिभविृ�लगायतको काय�ह�को �यव�थापन गन� 
उ�े�य राखी िनमा�ण ग�रएको देिख�छ । यसरी हेदा�  
पोख�रया नगरपािलका मठ मि�दर स�चालन तथा 
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�यव�थापन ऐन, २०७५ िनवेदकले दाबी िलएज�तो 
सिंवधानको धारा २२६ एवम् १८ मा उ�लेख भएको 
समानतास�ब�धी हक तथा धारा २५ मा �यव�था 
भएको स�पि�स�ब�धी हकसगँ बािझएको भ�ने 
नदिेखने । 

�थानीय िनकायबाट िनिम�त कानूनको 
वैधतालाई चनुौती िदने �यि�ले �य�तो कानूनको 
�ावधान संिवधान तथा संघीय कानूनको �ावधानसगँ 
कसरी बािझएको छ भ�ने कुरा त�यपरक आधारमा 
खलुाउन स�नपुद�छ । �रट िनवेदकले संिवधान�ारा 
धारा १३३(१) बमोिजम कानूनको असंवैधािनकता 
परी�ण गदा�  �थानीय िनकायले बनाएको कानून सघंीय 
ससंद ्तथा �दशे सभाले बनाएको कानूनसगँ बािझएको 
भ�ने �प�ट �पमा दिेखनपुद�छ । िनवेदकले िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेो कानून नेपालको संिवधानको धारा 
१३३(१) बमोिजम के कसरी कुन संघीय कानून तथा 
सिंवधानको कुन मौिलक हकसगँ बािझएको हो भ�ने 
��ट �पमा उ�लेख गन�स�न ुभएको छैन । िनवेदकले 
उ� ऐन, संिवधानको कुन धारासगँ तथा कुन सघंीय 
कानूनको कुन �ावधानह�सगँ के कसरी बािझएको 
वा िनवेदकको कुन हकमा आघात परकेो भ�ने कुरा 
व�तगुत �पमा उ�लेख गन� सकेको पाइदैँन । साथै 
पोख�रया नगरपािलकाले िनमा�ण गरकेो पोख�रया 
नगरपािलका मठ मि�दर स�चालन तथा �यव�थापन 
ऐन, २०७५ नेपालको संिवधानको धारा २६६(१) 
तथा �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा 
१०२ ले �दान गरकेो अि�तयार �योग गरी िनमा�ण 
ग�रएको देिखएकाले िनवेदकले दाबी गरकेो उ� ऐन, 
गैरसवंैधािनक छ भ�ने अव�था नदेिखने । 

कुनैपिन कानूनी �यव�थाले संिवधान�ारा 
��याभूत ग�रएका मौिलक हकउपर अनिुचत �पमा 
ब�देज लगाउने काय� भएमा वा मौिलक हकउपर 
आघात पन� अव�था देिखएमा �य�तो �यव�थालाई यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�को रोहमा चनुौती 
िदन सिकने हो । तर कुनै कानून सिंवधानसगँ बािझएको 
छ भनेर मा� प�ुदनै, �य�तो कानून सिंवधानको के कुन 

�यव�थासगँ के कसरी बािझएको भ�ने कुरा �यसरी 
बािझएको िजिकर िलनेले नै देखाउन स�न ुपन� ।

तसथ� उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट �रट िनवेदकले चनुौती िदएको कानून 
संिवधानसगँ बािझएको नदेिखएको ��ततु िवषयमा 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग ग�ररहन परने । 
अतः ��ततु �रट िनवेदन �थम�ि�टमै खारजेभागी 
दिेखएकोले �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः पजुा ख�ी
क��यटुर: िवशाल खड् गी
इित संवत् २०७६ साल असार १३ गते रोज ६ शभुम् ।

सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०६२७, अंश 
दपोट, ले.ब.द.ब.द.का., लालमोहन दास िव. 
�ीनारायण दाससमेत

��यथ� �ीनारायण घरको मूल �यि�, 
��यथ� िललादेवी िनजक� प�नी एव ंवादी लाल मोहन 
दास र ��यथ� कमल दास िनजह�को छोरा नाताका 
रहे भएको पाइ�छ । यस अंिशयार नाता स�ब�धमा 
वादी र �ितवादीमा िववाद देिखदँैन । वादी िवदेशमा 
रहेको अव�थामा ��ततु म�ुाको �ितवादीम�येको 
कमल दासले यी वादी तथा िपतासमेतलाई �ितवादी 
बनाई २०६३ सालमै द.ेनं. ६०८ को अशं चल म�ुा 
सनुसरी िज�ला अदालतमा दता� गरी यी वादीका 
नाउमँा रहेका िक.नं.२५५ र २५१ का ज�गा मा� 
तायदातीमा देखाइएको पाइने । 

�ितवादी कमल दास वादी भई चलेको द.ेनं. 
६०८ को अंश म�ुामा कारबाहीका �ममा िज�ला 
अदालतबाट भएको आदेशानसुार िक.नं.१३२, 
७१६ र २५८ तथा कमल दासले ससरुा नाता पन� 
िदनेश�साद यादवलाई राजीनामा िदएका िक.नं.४४४, 
९२० समेतका ज�गा तायदातीमा नदेखाई दपोट भयो 
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एकलौटी कायम ग�रपाउ ँ भनी वादीले ��ततु म�ुा 
दता� गरकेोमा िक.नं.२५८ बाहेकका अ�य िक.नं.ह� 
दपोट गरकेो ठह�याई वादीको एकलौटी कायम ह�ने गरी 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला पनुरावेदन 
अदालतबाट उ�टी भई वादी दाबी नप�ुने ठहर भएको 
फैसलाउपर वादीले ��ततु पनुरावेदन गरकेो पाइने । 

वादीले तायदातीमा नदखेाएको भनी 
दपोटतफ�  दाबी िलए पिन तायदातीमा नदेखाइएका 
��यथ� िपताले ��यथ� कमल दासलाई बकसप�को 
िलखतबाट हक ह�ता�तरण गरकेा िक.नं.१२८ र 
२४१ का ज�गाम�येबाट ��यथ� कमल दासबाट ०-६-
१३ ज�गा यी वादीले राजीनामाको िलखतबाट िमित 
२०६७।७।७ मा पाएको देिख�छ । यी ज�गा वादीले 
ख�रद गरकेो भनी दाबी गर ेपिन �ितवादीले अशं घटबढ 
िमलाएको भ�ने िजिकर िलएको अव�था देिखने । 
अंिशयार नाताका �ितवादी भाइ कमल दासले यी वादी 
दाजलेु दपोट भएका भनी दाबी िलएका उपयु�� िक.नं. 
म�येबाट राजीनामाको िलखत गरी िलने िदने गरकेो 
अव�थाले गदा� �ितवादीह�ले यी वादीको अशं हक मान� 
िनयतले उपयु�� िक.नं. ह� तायदातीमा नदेखाएको 
भ�ने देिखन आउदैँन । दाबीका िक�ा ज�गाबाट अंश 
दपोट गन� �ितवादीह�को मनसाय व�तगुत �पमा 
�मािणत नभए पिन वादी र �ितवादीह�का नाममा 
रहेका ज�गाको अनपुात र �ितवादी कमल दासले यी 
पनुरावेदक वादीलाई राजीनामाको िलखतबाट िब�� 
गरकेा दाबीका ज�गाको �े�फलसमेतलाई �ि�गत गदा� 
अंशको अनपुातमा घटीबढी भई असमानता रहेको 
पाइने । 

वादी �ितवादी समान�तरका अंिशयारिबच 
असमान र अिम�दो �पमा ज�गाको दता� र �वािम�व 
देिखएको एवम् वादी र �ितवादीिबच २०६३ सालको 
अंश म�ुामा भएको फैसलाप�ात् पिन उ� म�ुाको 
तायदातीमा नदेखाएको ज�गाबाट केही ज�गा वादीले 
�ा� गरकेो अव�थासमेत ह�दँा वादी दाबीबमोिजम 
दपोट नठहन� भई वादी दाबीका िववािदत िक.नं. 
४४४, ९२०, १३२ र ७१६ का ज�गाबाट ४ भागको 

१ भागस�म वादीलाई अंश हक िदलाउन �यायोिचत 
ह�ने दिेखन आउने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
िववािदत िक.नं. ४४४, ९२०, १३२ र ७१६ को 
ज�गामा दपोट भएको भनी वादीका नाममा एकलौटी 
दता� ह�ने ठहर गरी स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।११।८ मा भएको फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबी नप�ुने गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७१।५।३ मा भएको फैसला निमलेको ह�दँा 
उ�टी भई र.न. ४९८६(ख) िमित २०६७।७।७ 
को राजीनामाको िलखतका आधारमा �ितवादी 
िदनेश�साद दासका नाममा दता�  कायम भएका 
िक.नं.४४४ र िक.नं.९२० को ज�गाको दता� बदर 
गरी उ� िक.नं. ह� तथा िक.नं. १३२ र िक.नं.७१६ 
का ज�गासमेतबाट ४ भागको १ भाग आ�नो अंश 
हकस�मको ज�गा वादीले �ितवादीह�बाट अंश पाउने 
ठहछ�  । अशं दपोटतफ� को वादी दाबी प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम
क��यटुर : िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-CR-०४८३, कत��य �यान, 
धम�राज िव.क. िव. नेपाल सरकार

�ितवादी धम�राज िव.क.लाई प�ाउ गदा�को 
अव�थामा िनजको साथबाट वारदातमा �योग भएको 
फलामको हिँसया फेला परकेो भ�ने बरामदी मचु�ुका 
र सो हिँसया परी�णको लािग के��ीय �हरी वै�ािनक 
�योगशालामा पठाइएकोमा हिँसयामा मानव रगत 
(Human blood detected) पाइएको भ�ने सो 
�योगशालाको �ितवेदनमा उ�लेख भएको देिखने । 

मतृक पतुली िव.क.को दाया ँगध�नमा ३ इ�च 
गिहराई ४१/

२ 
इ�च ल�बाई र २ इ�च चौडाई भएको 

धा�रलो हितयारले काटेको घाउ र सो घाउ पछािड 
३ इ�च गिहराई, ६ इ�च ल�बाई र २१/

२ 
इ�च चौडाई 

भएको कािटएको घाउ तथा मतृक जगे�� िव.क. को 
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घाटँीमा ४१/
२ 

इ�च ल�बाई ३ इ�च चौडाई र ११/
२
 

इ�च गिहरो चोट भएको, �ास नली धा�रलो हितयारले 
िछनािलएको, टाउकोमा ३/४ ठाउमँा ढुङ्गाले 
ठोिकएको ज�तो टुिट�का दिेखएको भ�ने िमित 
२०७२।६।१७ गतेको घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका 
रहेको देिखने ।

�ितवादी धम�राज िव.क.ले अिधकार�ा� 
अिधकारी एवम् अदालतसम� गरकेो बयानलाई 
उि�लिखत जाहेरी दरखा�त एवम् जाहेरवालाले 
अदालतमा आई गरकेो बकप�, वारदातमा �योग 
भएको हितयार बरामद भएको अव�था, मतृकह�को 
घाउ जाचँ एवम् शव परी�ण �ितवेदन एवम् 
मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले अदालतसम� आई 
गरकेो बकप�लगायतका िमिसल संल�न �माण 
कागजह�बाट यी �ितवादीले मतृक�य पतुली िव.क. र 
जगे�� िव.क.लाई धा�रलो हितयार हिँसयाले घाटँी रटेी 
ह�या गरकेो त�य मालाकार (Corroborate) �पमा 
िववादरिहत तवरबाट समिथ�त एवम् पिु� �मािणत 
ह�नआएको देिखने ।

तसथ� यी �ितवादी धम�राज िव.क.ले धा�रलो 
हितयार (हिसया)ँ ले मतृक�यलाई घाटँी रटेी कत��य 
गरी मारी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीत ऐ. महलको १३(१) नं. अनसुारको कसरु 
अपराध गरेको देिखदँा िनज �ितवादीलाई सोही 
महलको १३(१) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
भनी स�ु मगु ुिज�ला अदालतबाट िमित २०७२।९।१ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
सखु�त, ज�ुला इजलासबाट िमित २०७४।१।११ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखने । 

�ितवादीले मतृक�यलाई मानु�पन�स�मको 
कुनै पूव��रसइवी वा पूव�योजना बनाई सो योजनाबमोिजम 
ह�या भएको भ�ने दिेखदँैन । सगैँ सतेुको ब�चा 
रोएको कारण �युझँी हेदा� आफूसगैँ सतेुक� �ीमती 
ओ�यानमा नभई खोजी गद� जादँा वारदात�थलमा 
मतृक�य स�भोगरत अव�थामा यी �ितवादीले देखेको 
भ�ने रहेको छ । पितप�नीिबच स�ब�ध कायम रहेकै 

अव�थामा कानूनका अित�र� हा�ो धम�, सं�कृित, 
सामािजक मू�य, मा�यतासमेतको �ितकूल अ�य 
परप�ुषसगँ आ�नै �ीमती स�भोगरत अव�थामा 
दखेेको कारण मतृक�यकै सो ि�याकलापबाट यी 
�ितवादी उ�ेिजत भई अपराधज�य काय� गन� उ��े�रत 
गरकेो त�यलाई ��ततु स�दभ�मा मनन गनु�पन� अव�था 
दिेखयो । सोका अित�र� यी �ितवादीले कसरु गरकेोमा 
अिधकार�ा� अिधकारी एवम् अदालतसम� सािबत 
भई �याय स�पादन काय�मा सहयोग प�ुयाएको, भख�र ै
यवुाव�थामा �वेश गन� लागेका यी �ितवादीको शारी�रक 
एवम् मानिसक अव�था तथा यी �ितवादी�ित आि�त 
िनजले नै पालनपोषण गनु�पन� २० मिहनाको नाबालक 
स�तान�ितको िज�मेवारीसमेतलाई नजरअ�दाज गन� 
सिकने अव�थासमेत नरहने ।

अतः अपराधको �कृित, वारदात ह�दँाको 
अव�था र प�रि�थित, कसरुदारको मनसाय, 
मतृक�यको भूिमकालगायतका अव�थासमेतलाई 
�ि�गत गदा�  �ितवादी धम�राज िव.क. लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गदा� इ�साफको रोहमा चक� 
पन� जाने िच� (Conscience) मा लागेकोले मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२ (बा�) वष� मा� 
सजाय  गदा� अपराध र सजायिबच स�तलुन कायम भई 
�यायको म�सद पूरा ह�ने अव�था ह�दँा यी �ितवादीलाई 
१२ (बा�) वष� मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ठाकुर�साद खरले
क��यटु : रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शभुम् ।

३
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७४-CR-०६७७, हाडनातामा 
जबरज�ती करणी, अजु�नबहादुर राई िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� भाउजू सतेुको कोठामा गई रातको समयमा 
करणी गरकेो कुरा �वीकारी बयान गरकेोमा िनजले 
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अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� करणी गरकेो 
कुरामा स�म इ�कार रहे पिन पीिडत सतेुको कोठामा 
रातको समयमा गएको कुरा �वीकारकेो देिख�छ । रातको 
समयमा पीिडतको कोठामा जानकुो कारण म�छड धेर ै
ला�ने भएकाले सानो भितजाको मायाको कारणबाट 
झलु लगाई िदन गएको भनी िजिकर िलएको भए तापिन 
सो कुरालाई पीिडतले अ�वीकार गद� आफूलाई आ�नै 
देवरले रातको समयमा जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
गाउ ँसमाजमा भ�दै िहड्ँनपुन� र िकटानी �पमा जाहेरी 
िदनपुन�स�मको िव�सनीय आधार �माण �ितवादीले 
उ�लेख गन� सकेको नदेिखने ।

जबरज�ती करणी ह�नको िनि�त �ीको 
योिनिभ� प�ुष जने��ीय पूण� �पमा �वेश भएकै 
ह�नपुन�, �ीको क�याजाली (Hymen) �याितएको वा 
फाटेकै ह�नपुन� वा प�ुष वीय� योिनमा �खलन भई वीय� 
फेला पनु�पन� अिनवाय�तासमेत नरहेको अव�थामा वीय� 
�खलनसिहत वा रिहत योिनमा आंिशक िलङ्ग �वेश 
गराउन ुमा� पिन कानूनी �योजनको िनि�त जबरज�ती 
करणीको कसरु ह�न पया�� ह��छ । य�तो अव�थामा 
Sperm Cell नभेिटएको भ�ने के��ीय �हरी 
िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट मा� 
जबरज�ती करणी नभएको भ�ने त�य पिु� �मािणत ह�न 
नस�ने । 

जबरज�ती करणीको वारदातको पिहलो कडी 
नै �वयम् पीिडत हो र पीिडतलाई ��य� र जीिवत 
�माण मा�न ु पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा पीिडतको 
िकटानी जाहेरी र बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसको भनाइ र बकप� तथा �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गन� �ममा गालामा िहका�एको भ�ने त�यलाई 
पीिडतको शारी�रक परी�ण गदा� दे�े गालामा सामा�य 
चोटको िच� देिखएको भ�ने �ाथिमक �वा��य 
के��को परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त र पिु� ह�न 
आएको ि�थितमा �ितवादीको अदालतसम�को 
इ�कारी बयानको आधारमा मा� यी �ितवादी िनद�ष 
रहेछन् भनी मा�न िम�ने अव�था नदिेखने ।

तसथ�, �ितवादी अजु�न बहादरु राईले आ�नै 

भाउजू प�रवित�त नाम उला�बारी ´ण´ लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो कुरा पीिडत �वयम् को जाहेरी दरखा�त 
परी अदालतमा समेत उपि�थत भई बकप� गरेको 
अव�था, पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदन, 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान तथा मौकामा बिुझएको 
ल�मी मािखमको बकप�समेतका �माणह� (Chain 
of Evidence) बाट पिु� �मािणत भइरहेको अव�थामा 
यी �ितवादी अजु�नबहादरु राईले आ�नै भाउजूलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो देिखदँा िनजलाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद 
र हाडनातामा करणी गन�को महलको २ नं. को देहाय 
(१) बमोिजम ४(चार) वष� गरी ज�मा ९(नौ) वष� कैद 
सजाय ह�ने र जबरज�ती करणीको महलको १० नं. 
बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �.१०,०००।- (दश 
हजार) �ितपूित�समेत भराई पाउने ठह�याई उ�च 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७३।१२।२४ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शभुम् ।

४
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-CR-०८३४, कत��य �यान, 
मदन राई िव.नेपाल सरकार

घटना�थल मचु�ुका, मतृक जसमाया 
राईको शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको द�ेे क�चट, 
िनधारको िबच भाग, दािहने गाला, दािहने �तन, दािहने 
पीठलगायतका शरीरका िविभ�न भागमा धि�एको िनल 
डाम रहेको, पेटमा केही पचेको खानाह� तथा म��तेल 
ज�तो ग�ध आउने ह�रयो तेलीय पदाथ� भेिटएको, 
टाउकोको िविभ�न भागमा रगत जमेको तथा नसाह� 
फुटेको भ�नेसमेत उ�लेख भएको पाइ�छ । �यसैगरी 
मतृक जसमाया राईको िभषेरा परी�ण गदा� Organo-
phosphorus insecticide भ�ने के��ीय िविधिव�ान 
�योगशाला (िवष िव�ान) को �ितवेदनबाट देिख�छ । 
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जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त एवम् अदालतसम� 
गरकेो बकप� तथा बिुझएका �यि�ह� रजिनस 
मदुिलया, यमबहादरु ब�नेत, सौजन राई, स�ज ु
भ�ने सिंजता राई, व�तिु�थितका �यि�ह� मनुादेवी 
�धान, �पा राईसमेतको बकप�समेतबाट �ितवादी 
मदन राईको बयान बेहोरा समिथ�त एवम् पिु� �मािणत 
भएको देिखने । 

�ितवादी र मतृक �ीमतीिबच समुधरु 
स�ब�ध नरहेको, �ितवादीको जेठी �ीमतीतफ� क� 
छोरीको िवषयलाई िलई मतृक �ीमतीसगँ बार�बार 
झगडा र कुटिपट ह�ने गरकेो कारण मतृक �ीमतीलाई 
मान� योजना बनाई �ीमती कामबाट फक� आएपिछ 
�ीमतीलाई र�सी �वाई बामफोक (हितयार) को 
िबडँको भागले शरीरको िविभ�न भागमा �हार गरी 
मरणास�न अव�थामा प�ुयाई अपराधबाट ब�न िचया 
बगानको लािग राखेको िवषादी खवुाएको कारण 
मतृक जसमाया राईको म�ृय ुभएको दिेखदँा �ितवादी 
मदन राईलाई अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी 
महलको १३(२) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित २०७३।९।२१ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।

यसरी �ितवादीले योजनाब��पमा आ�नै 
�ीमतीलाई मान� उ�े�यले र�सी �वाई, र�सीको 
नशामा रहेक� �ीमतीलाई हितयारको �योग गरी 
मरणास�न अव�थामा प�ुयाएप�ात् अपराधबाट 
ब�ने उ�े�यले िवषसमेत खवुाई एकै �यि�उपर 
िनम�मतवरबाट दोहोरो अपराध गरकेो देिखयो । यसरी 
िनम�म एवम् �ूरतापूव�क गरकेो आपरािधक काय�मा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. को �योग ह�नस�ने 
अव�था रहदँनै । अत: यी �ितवादीले गरकेो अपराधको 
अनपुातमा सजाय िमलेकै दिेखदँा सोतफ� को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने अव�था नदेिखने । 
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले
इित संवत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शभुम् ।

५
स.का.म.ु�  �या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-RC-००१६, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. ह�र लामा

�ितवादी ह�र लामाले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई ��य�दश�का �पमा 
रहेका मतृक तथा यी �ितवादीकै छोरा अनजु लामाको 
बकप� एवम् घटना�थल तथा लास �कृित मचु�ुका 
तथा लास जाचँ �ितवेदनलगायतका त�यगत बेहोरा 
एवम् घटना�म (Chain of factual description) 
समेतबाट यी �ितवादीकै कुटिपटका कारण ल�मी 
लामाको म�ृय ुभएको त�य �थािपत ह�न आउने ।

�ितवादीले र�सी सेवन गरी आ�नै 
�ीमती ल�मी लामालाई घरायसी िवषयमा भएको 
िववादका कारण घाटँीसमेत िथची हात म�ुकाले 
टाउकोलगायतको भागमा म�ुका �हार गरी कुटिपट 
गरकेो र सोही कुटिपटको कारण ल�मी लामाको 
म�ृय ुभएको त�य िमिसल संल�न उि�लिखत आधार 
�माणह�बाट मालाकार (Corroborate) �पमा 
समिथ�त एवम् पिु� �मािणत ह�न आयो । यसरी �ितवादी 
ह�र लामाले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीत सोही महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेाले सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
स�ु दोलखा िज�ला अदालतको िमित २०७२।८।९ 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७३।०४।२४ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� साझँ लेवर काम गरेर घर फक� दा �ीमती 
ल�मी लामाले र�सी सेवन गरी खाना नबनाई 
सिुतरहेक� र खाना िकन नबनाएको भनी सो�दा 
आफूलाई अपश�द �योग गरी गाली गलौज गरकेाले 
�रस उठी हातले �ीमतीको अनहुारलगायत शरीरमा 
२, ३ झापड िहका�एको ह�,ँ सोही कुटिपटकै कारण 
�ीमतीको म�ृय ु भएको हो भ�ने उ�लेख गरेको 
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देिखयो । मतृक ल�मी लामासमेतले र�सी खाने 
गरकेो भ�ने त�यलाई �ितवादी तथा मतृकका छोरा 
अनजु लामाले अदालतसम� बकप� गदा�समेत पिु� 
गरकेोसमेत देिखने ।

मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. को कानूनी 
�यव�था �यानस�ब�धी महलको १३ नं. को कसरुदार 
ठह�रएकालाई सजाय गदा� िववािदत त�य, घटना�म, 
कसरु ह�दँाको अव�था, प�रि�थित, कसरुदारले 
�याियक �ि�यामा प�ुयाएको सहयोगलगायतका 
िविवध स�दभ�ह�लाई मू�याङ्कन गरी िन�पण 
ग�रने अदालतको �विववेकािधकारको िवषय हो । 
मनसाय त�वको िनधा�रण वा पिहचान अिभय�ुले 
गरकेो काय� र ि�याकलापको आधारमा िनधा�रण 
ग�रने र ह�ने िवषयव�त ुहो । मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं. को �योग ह�न मतृकको म�ृयकुो लािग कुनै न 
कुनै �पमा मतृक दोषी रहेको देिखन ु र  �ितवादीले 
गरकेो वारदात�ित समाजले �ितवादी�ित पिन थोर ै
भएपिन  सहानभूुित देखाउन ुपन� कुरा िमिसलबाट �प� 
ह�नपुछ�  । यो �यव�था पूण� �याय गन� मनसायले 
िवधाियकाले �यायपािलकालाई िदएको �विववेक�य 
अिधकार ह�ने । 

��ततु म�ुाको घटना�मलाई हेदा� 
यी �ितवादीले आ�नै �ीमती ल�मी लामालाई 
मानु�पन�स�मको कुनै पूव��रसइवी वा िनजलाई मान� 
पूव�योजना बनाई सो योजनाबमोिजम ह�या भएको 
भ�ने दिेखदैँन । वारदातमा जोिखमी हितयारको �योग 
भएको अव�थासमेत छैन । मतृक र �ितवादी दवुै 
र�सी खाई नशामा रहेको भ�ने देिखएको छ । मतृक 
र �ितवादीिबच घरायसी िवषयमा िववाद ह�दँा मतृक 
�ीमतीले अपश�द �योग गरी गाली गलौज गरकेाले 
�रस उठी त�काल उठेको �रसको आवेगमा �ितवादीले 
हात म�ुकाले कुटिपट गदा� सोही चोटपीडाको कारण 
ल�मी लामाको म�ृय ुभएको अव�था रहेको देिखने । 

अतः अपराधको �कृित, वारदात ह�दँाको 
अव�था र प�रि�थित, कसरुदारको मनसाय, भिवत�य 
हो िक भनी सः�देह गनु�पन� अव�थासमेतलाई �ि�गत 

गदा� �ितवादी ह�र लामालाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गदा� 
इ�साफको रोहमा चक� पन� जाने िच� (Conscience) 
ले दिेखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
१०(दश) वष� मा� सजाय  गदा� अपराध र सजायिबच 
स�तलुन कायम भई �यायको म�सद पूरा ह�ने अव�था 
दिेखदँा यी �ितवादीलाई १०(दश) वष� मा� कैद सजाय 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-RC-०११०, ०७२-CR-०४३२, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. आशामाया िल�बू,  
आशामाया िल�बू  िव. नेपाल सरकार

लासको दािहने ित�ामा रातो कालो डाम, 
दािहने प��को करङमा ११/

२ 
से.िम. ल�बाई, १ 

से.िम. चौडाई �वाल रहेको भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका रहेको देिख�छ । 
मतृकको म�ृय ु छातीमा चोट लागी फो�सोमा असर 
परी भएको (Due to asphyxia and shock as 
a result of hemothorex produced by injury 
to the usages) भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट 
दिेख�छ । सह�ितवादी धनकुमार िल�बूले अिधकार�ा� 
अिधकारी तथा अदालतसम�को बयानमा मतृक 
िदलकुमारी िल�बूले गाउ ँघरमा अनैितक काम गद� िहड्ँ ने 
गरकेोले स�झाई बझुाई गदा� उ�टै हामीमािथ हितयार 
िलई आई लागेकोले उि�सको गोलो ल�ीले कुटिपट 
गदा� घाइते भई उपचारको �ममा वी.िप. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ानमा म�ृय ु भएको भनी आफू 
सािबत भई यी पनुरावेदक �ितवादीलाई पोल गरेको 
दिेख�छ । सह�ितवादी धनकुमार िल�बूले पनुरावेदक 
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�ितवादी आशामाया िल�बूलाई पोल गनु�पन� अ�य 
प�रब�द र प�रि�थित भएको पिन दिेखदँैन । घटना 
िववरण कागज गन� लाल�साद िल�बू, िव�ण ु िल�बू, 
गोपीराम िल�बू, रोशन िल�बूसमेतका �यि�ह�ले 
समेत पनुरावेदक �ितवादी आशामाया िल�बू र 
सह�ितवादी धनकुमार िल�बूले जाहेरवालाको �ीमती 
िदलमाया िल�बूलाई कुटिपट गरी स�त घाइते बनाई 
उपचारको �ममा म�ृय ुभएको भनी लेखाई िदएको तथा 
मौकामा कागज गन� देिवलाल िल�बूले उ� वारदात गन� 
आशामाया िल�बू ह�न् भनी मौकामा गरकेो कागजलाई 
समथ�न गरी अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेो 
देिख�छ । �यसैगरी जाहेरवाला उ�रकुमार िल�बूले 
पनुरावेदक �ितवादीसमेतले कुटिपट गरी मतृक 
िदलमाया िल�बूलाई स�त घाइते बनाई उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएको भनी जाहेरी दरखा�तको बेहोरालाई 
समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो देिख�छ । उि�लिखत 
घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन 
सह�ितवादी धनकुमार िल�बूको बयान, जाहेरवाला 
तथा घटना िववरणका मािनसह�को बकप�समेतबाट 
मतृक िदलमाया िल�बूको म�ृय ु �ितवादी आशामाया 
िल�बूसमेतको कुटिपटका कारणले भएको भ�ने देिखन 
आयो । यी �ितवादीसमेत भई मतृकलाई पटकपटक 
कुटिपट गरी स�त घाइते बनाएको िमिसल सलं�न 
कागज �माणबाट पिु� भइरहेको र सोही चोटपीरले 
उपचारको �ममा मतृकको म�ृय ु भएको देिखदँा 
�ितवादीले ग�भीर कुटिपट गरकेा कारण मािनसको 
म�ृय ु ह�न स�छ भ�ने कुराको पूवा�नमुान िथएन भ�न 
िम�ने नदेिखने । 

�ितवादी आशामाया िल�बूले जानीजानी 
गरकेो ग�भीर कुटिपटको कारण मतृकको म�ृय ुभएको 
देिखएकोले स�ु धनकुटा िज�ला अदालतले �ितवादी 
आशामाया िल�बूलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. को कसरु कायम गरी सोही 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
िमित २०७०।२।१६ को फैसलालाई सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित 

२०७०।११।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।

स�ु धनकुटा िज�ला अदालतले पनुरावेदक 
�ितवादी आशामाया िल�बूलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष� १० (दश) 
ह�नपुन� भनी �य� गरकेो रायसमेत िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत धनकुटाले स�ु 
अदालतले यी �ितवादीलाई दश वष� मा� कैद सजाय 
गन� उपय�ु ह�ने भनी �य� गरकेो रायलाई समेत सदर 
गरकेो देिख�छ । यी �ितवादीको हकमा अ.ब.ं १८८ 
नं. �योग गरी सजाय कम गन� उपय�ु छ, छैन भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� िमित २०६७।३।३ मा �थानीय 
समाज भेला भई छलफल गन� �ममा िववाद बढ्द ैगई 
कुटिपटमा प�रणत भएको देिखएको छ । मतृक र यी 
�ितवादीह�को िबचमा मान� पन� पूव��रसइवी रहेको 
दिेखएको छैन । मतृकलाई मन�बाट रो�ने �ममा भएको 
वादिववादबाट उठेको घटनामा लाठा ज�तो सामा�य 
�कृितको हितयारले कुटिपट गदा� िदलमाया िल�बूको 
म�ृय ु ह�न गएकोले पनुरावेिदका / �ितवादीलाई 
हदैस�म सजाय गन� �यायोिचत नभएकोले यी �ितवादी 
आशामाया िल�बूलाई १० (दश) वष� मा� कैदको 
सजाय गन� गरी अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. 
बमोिजम स�ु धनकुटा िज�ला अदालतले �य� गरेको 
रायसमेत सदर गन� पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
िमित २०७०।११।११ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि�क ९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०६८-CR-०६२१, ०६९-CR-०८०३, खनु 
डाकँा, ह�रबहादुर ब�नेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. ह�रबहादुर ब�नेत

जाहेरी दरखा�तमा ह�रबहादरु ब�नेतसमेतले 
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डाकँा गरी �यान मारकेो भनी उ�लेख गर ेतापिन िमित 
२०६५।२।२३ गते राित वारदात भएकोमा जाहेरी 
दरखा�त िमित २०६५।३।१ मा दता� भएको देिखएको 
छ । �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतमा समेत कसरु गरकेोमा इ�कार रही बयान 
गरकेा छन् । मतृकक� आमा �ौपदा पौडेलले मतृकले 
मन� बेलामा ब�नेतले मा�यो भनी भनेको सनेुको िथए ँ
भनी कागज गरकेो देिख�छ तर लास जाचँ मचु�ुका 
र घटना�थल मचु�ुकामा ब�नेतले मारकेो उ�लेख 
नभई अप�रिचत �यि�ले मारकेो बेहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । ब�नेतले मारकेो भ�ने �ौपदाले सनेुको भए 
सो कुरा लासजाचँ मचु�ुका र घटना�थल मचु�ुकामा 
पिन उ�लेख भएको ह�न ुपद��यो । �यसमा पिन ब�नेत 
भ�ने ियनै ह�रबहादरु ब�नेत नै ह�न् भ�ने कुरा समिथ�त 
ह�ने त�य �माणको अभाव रहेको पाइ�छ । अिभयोजन 
प�ले समेत िनज ब�नेत ियनै �ितवादी ह�न् भ�न 
सिकने िकिसमको �माण पेस गन� सकेको अव�था 
छैन । डाकँा भएको भिनएको कुनै पिन मालसामान यी 
पनुरावेदक �ितवादीको साथबाट वा िनजको घरबाट 
बरामद भएको अव�थासमेत देिखदँैन । यस�कार 
यी पनुरावेक �ितवादी खनु डाकँाको उि�लिखत 
वारदातमा सलं�न रहेका िथए भनी व�तिुन� आधारमा 
वादी प�ले �मािणत गन� सकेको नदेिखने । 

कत��य �यान, डाकँाज�तो ग�भीर फौजदारी 
कसरुमा ठोस �पमा कसरु �थािपत नभई कसरुदार 
कायम गरी सजाय गनु�  �याय र कानूनी िस�ा�तसमेतको 
मम�िवपरीत ह�नजा�छ । शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउनपुछ�  भ�ने फौजदारी �यायको �थािपत 
िस�ा�तसमेतको �ि�कोणबाट �प� �पमा डाकँा 
र �यानस�ब�धी कसरुमा यी पनुरावेदक �ितवादी 
ह�रबहादरु ब�नेतको संल�नता रहेको देिखन आएन । 
अतः िनजलाई कत��य �यानको कसरुदार ठह�याउने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६८।२।३० को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी भई �ितवादी ह�रबहादरु ब�नेतले 

सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७३ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-WO-०८३५, उ��ेषण / 
परमादेश, बा�मीिक�साद यादव िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक 
बा�मीिक�साद यादवले िश�ा ऐन, २०२८ को दफा 
११(२) बमोिजमको सद�य उपि�थत नभई िज�ला 
िश�ा सिमित रौतहटले गरकेो िनण�य गैरकानूनी ह�दँा 
बदर ह�नपुन� भ�ने माग दाबी िलएको र त�स�ब�धमा 
िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय र िज�ला िश�ा सिमित 
रौतहटको िलिखत जवाफमा िज�ला िश�ा सिमितको 
पूण�ता ह�ने कुरा राजनीितक कुरा भएकोले राजनीितक 
सहमित िबना उ� सिमित पूण� ह�ने अव�था नरहेको, 
िज�ला िश�ा सिमितको पूण�ताबेगर कुनै काम गन� 
नपाउने हो भने िज�ला िश�ा काया�लयबाट ग�रने 
दिैनक काय� रोिकने । िश�ा िनयमावलीको िनयम १९ 
को उपिनयम ५ मा िज�ला िश�ा सिमितमा त�काल 
कायम रहेका ५० �ितशतभ�दा बढी सद�यह� 
उपि�थत भएमा गणपूरक स�ंया पगेुको मािनने भ�ने 
उ�लेख भएअन�ुप नै उ� िनण�य ग�रएको हो भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । िश�ा ऐन, २०२८ को दफा 
११ ले �यव�था गरबेमोिजम िज�ला िश�ा सिमितमा 
पदेन सद�यबाहेकका अ�य सद�यह�लाई मनोिनत 
गरकेो भ�ने िलिखत जवाफबाट दिेखदँैन । िश�ा 
ऐन, २०२८ को दफा ११ ले �प� �पमा िज�ला 
िश�ा सिमित गठन गन� �यव�था गरकेो भए पिन उ� 
ऐनबमोिजम िज�ला िश�ा सिमित गठन नभई पदेन 
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सद�यह� मा� बसेको बैठकबाट िमित २०७१।३।३२ 
र २०७१।८।१० मा िनण�य गरकेो देिखन 
आउने । िवप�ीह�बाट िज�ला िश�ा सिमितमा 
मनोिनत ह�नपुन� िविवध �े�का सद�यह� मनोिनत नै 
नगरी �र� रहेको ि�थितमा सो �र� सद�यह�लाई 
त�काल कायम नरहेको भनी िश�ा िनयमावलीको 
िनयम १९(५) बमोिजम गणपूरक स�ंया पगेुको भनी 
अथ� गन� िम�ने नदिेखने ।

यसरी ऐन आएको लामो समयस�म पिन 
िज�ला िश�ा सिमितमा कानूनले तोकेका िविभ�न 
शैि�क �े�बाट �ितिनिध�व गन� अ�य सद�यह� 
मनोिनत नग�रकन पदेन सद�यह� मा� बसेर िनण�य 
गद� जादँा ऐनको उ�े�य नै परािजत ह�न जाने ह��छ । 
अतः िज�ला िश�ा सिमितले पूण�ता �ा�त नग�रकन 
सीिमत सद�यको मा� उपि�थितमा िज�ला िश�ा 
सिमितको नामाकरण गरी भएको िमित २०७१।३।३२ 
र २०७१।८।१० को िनण�य कानूनस�मत नदेिखदँा 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको देिखने ।

अब, िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११(२) 
बमोिजम िश�ा सिमित गठन गरी आव�यक कारबाही 
अगािड बढाउन स�ने नै देिखदँा सोअन�ुप िज�ला 
िश�ा सिमितलाई पूण�ता �दान गरी जे जो गनु�पन� हो 
कानूनबमोिजम काय� स�प�न गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ असोज ९ गते रोज ३ शभुम् ।
 § य�तै �कृितको ०७१-WO-०९९६, 

उ��ेषण /  परमादेश, रजनकुमार कण� िव. 
िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०६८-WO-००३३, 
उ��ेषण, गोिव�द�साद ितिमि�सनासमेत िव. िश�क 
सेवा आयोग, सानोिठमीसमेत

��ततु िववादमा �रट िनवेदकह�को िमित 
२०६३।४।१९ मा बढुवा नितजा �कािशत ह�दँा नाम 
समावेश भएको र उ� बढुवाउपर यस अदालतमा 
परमादेशको �रट िनवेदन परी यस अदालतको 
आदेशानसुार पनुः मू�याङ्कन गरी संशोिधत 
नामावली �कािशत ह�दँा िमित २०६७।११।२७ 
मा समेत नाम समावेश भएको अव�था देिख�छ । 
उि�लिखत िनयमावलीको ३५ (२)(क) मा बढुवा 
िसफा�रसको नामावलीमा सशंोधन गन� िनण�य भएमा 
सोबमोिजम संशोिधत नामावली �काशन भएको 
िमितदेिख जे�ता कायम ह�ने भनी �प� �यव�था रहेको 
दिेखदँा पिहलो पटकको बढुवा िनयिु� िमितदेिख नै 
जे�ता कायम ह�नपुन� भ�ने िनवेदकह�को िनवेदन 
िजिकर कानूनअनकूुल नह�दँा सो िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट �रट 
िनवेदकह�लाई िश�क सेवा आयोग िनयमावली, 
२०५७ को िनयम ३५ (२)(क) बमोिजम िमित 
२०६७।११।२७ देिख जे�ता कायम गन� गरी भएको 
िश�क सेवा आयोगको िमित २०६७।११।२६ 
को िनण�य कानूनस�मत नै देिखदँा िनवेदकह�को 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे जारी गनु�पन� 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवहरी पौड्याल
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७४ साल चैत २९ गते रोज ५ शभुम् ।
 § य�तै �कृितको ०६८-WO-०५८२, 

उ��ेषण / परमादेश, मुरारी िम�समेत िव. 
िश�क सेवा आयोग, सानोिठमीसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१२९७, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, पूण� तामाङ िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले पीिडत बौ� २६ नेपाली नाग�रक 
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नभएको र वारदात नेपालमा नभई भारतमा भएकोले 
�े�ािधकारिवहीन म�ुा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन 
िजिकरको स�ब�धमा िवचार गदा� , पीिडत जाहेरवालीले 
जाहेरी दरखा�तमा आफूह� नेपालको पि�चम 
तराईबाट बाबआुमासगैँ भारतको उ�रकाशीको हिस�ल 
भ�ने �थानमा सगैँ बसेको भ�ने उ�लेख गरकेो र 
अदालतबाट �मािणत बयानमा समेत बाब ु आमासगैँ 
�याला मजदरुी गन� िसलिसलामा यी �ितवादीको 
िददी िभमा तामाङसगँ भेट भई सगैँ काम गरकेो 
बेहोरा उ�लेख ग�रएको छ । नेपालको नाग�रकह� 
रोजगारीको िसलिसलामा भारत गई �याला मजदरुी 
गरी आएको त�य र �यसैबाट आ�नो भरण पोषण 
गन� गरकेो सामा�य �यावहा�रक �चलन भएको कुरा 
आम �पमा �वीकार ग�रएको िवषय हो । नेपालको 
बािस�दाम�ये कुनै �यि� केही समय भारत गई 
�याला मजदरुी वा रोजगारीको िसलिसलामा परदशेमा 
लामो समय ब�छन् भने पिन िवदेशको नाग�रकता 
िलई नेपालको नाग�रकता �याग नगरसे�म �य�ता 
�यि�लाई नेपाली नै मा�न ु पन� ह��छ । यी पीिडतले 
आफूलाई नेपालको पि�चम तराईबाट रोजगारीको 
लािग भारत गएको घोषणा गरकेो अव�थामा �यसरी 
मजदरुी गरी आएको मलुकुमा सामा�य बसोबास गरकैे 
कारणबाट िनज नेपाली होइन भ�न ु यिु�सङ्गत 
ह�दैँन । दईु देशिबचको खलुा िसमानाको कारण नेपाली 
नाग�रकह� भारत गई रोजगारी गनु�  र भारतका 
नाग�रकसमेत नेपाल आई सोही �कृितबाट काम 
गनु�  सामा�य �यावहा�रक एवम् चलन च�तीको कुरा 
हो । यस अव�थामा आफू नेपालबाट रोजगारीको 
लािग भारत गएकै कारण वा नेपालको नाग�रकताको 
�माणप� िनजको साथमा नभएकै कारण यी पीिडत 
नेपाली होइनन् भनी अनमुान गन� �यायोिचत ह�दैँन । 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १(३) का आधारमा नेपालमा म�ुा 
नच�ने भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखयो । उ� 
ऐनको दफा १(३) मा “यो ऐन, नेपालभर लागू ह�नेछ 
र नेपालबािहर बसी नेपाली नाग�रक िव�� यस 

ऐनबमोिजम कसरु गन� जनुसकैु �यि�को हकमा समेत 
लागू ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखने ।

व�ततु: पीिडत जाहेरवालीलाई म�ुबईको 
कोठीबाट उ�ार गरी नेपाली नाग�रक भएकोले 
भारतको र�े�य ु फाउ�डेसनले पीिडतसमेतका 
मिहलाह�लाई माइती नेपालको आविधक गहृ, 
भैरहवालाई ह�ता�तरण गरकेो र �यहाबँाट माइती 
नेपाल, के��ीय काया�लयमा पठाएको कुरा र�े�य ु
फाउ�डेसनको ref.no.891।09 र माइती नेपाल, 
आविधक गहृ, भैरहवाको ref.no.26।2009 को 
प�बाट दिेखन आएको अव�था ह�दँा �ितवादीले यी 
पीिडत नेपाली नाग�रक होइनन् भनी िलएको िजिकर 
खि�डत भएको देिख�छ । अक�तफ�  �माणको भारका 
स�ब�धमा ��ततु म�ुाका स�दभ�मा फरक मा�यतालाई 
कानूनमा आ�मसात् ग�रएको छ । मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
९ मा �चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन कुनै �यि�लाई यस ऐनअ�तग�तको कसरु गरेको 
अिभयोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरकेो छैन 
भ�ने कुराको �माण िनजले नै प�ुयाउन ु पन�छ भ�ने 
�यव�था रहेको देिखएकोमा सोबमोिजम यी पनुरावेदक 
�ितवादीले आफू िनद�ष रहेको पिु�ट ह�ने िव�सनीय 
�माण पेस गन� सकेको नदेिखने । 

पनुरावेदन �ितवादीले नेपाली नाग�रक 
पीिडत बौ� २६ लाई भारतमा बेचिबखन गरेको 
त�य �थािपत भएको अव�थामा उ� कानूनी 
�यव�था र �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधार 
अिभयोग दाबीबमोिजम िनज �ितवादीलाई २० वष� 
कैद र �.२,००,०००।- ज�रवानाको सजाय गरी 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.५०,०००।- �ितपूित�  
भराई िदने गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सजायको हकमा सदर गरी �ितपूित�को हकमा 
केही उ�टी गरी �ितवादीबाट �.१,००,०००।- 
पीिडतलाई �ितपूित�  भराई िदने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
निम�ने ।
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तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी पूण� तामाङलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम २० वष� कैद र �.२,००,०००।- ज�रवाना 
गरी पीिडतलाई �ितवादीबाट �.५०,०००।- �ितपूित� 
भराई िदने गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट कैद र 
ज�रवानाको हकमा सदर गरी �ितपूित�को हकमा केही 
उ�टी गरी पीिडतलाई �ितवादीबाट �.१,००,०००।- 
�ितपूित� भराई िदने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद भ�राई
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-WO-११४७, उ��ेषण 
/ परमादेश, िदल�काश महज�न िव. अथ� म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िवप�ी कृिष िवकास ब�क िलिमटेडबाट 
िनवेदकले उ�लेख गरकेो पदमा कुनै �यि� िवशेषलाई 
मा�ै �ित�पधा�बाट बाहेक गन� उ�े�यले िविनयमावलीमा 
�य�तो �ावधान रािखएको हो भनी मा�न िम�ने 
यिु�य�ु आधार र कारण ह�ने दिेखदैँन । उ� �यव�था 
भनेको िनवेदकसरहका सबै �ित�पध�लाई समान 
�पमा लागू ह�ने हो । जहासँ�म िनवेदकले उ�लेख 
गरबेमोिजम समानताको हकमा अनिुचत �पमा ब�देज 
लगाएको र िव�ािपत पदमा भाग िलन नपाउने ह�दँा सो 
िव�ापन बदर ग�रन ुपन� भ�ने िजिकर िलन ुभएको छ, सो 
स�ब�धमा हेदा� समानतास�ब�धी यही अवधारणागत 
यथाथ�लाई आ�मसात् गरी नेपालको सिंवधानको धारा 
१७ को उपधारा (३) को ख�ड (च) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा ... कुनै उ�ोग, �यापार, पेसा वा रोजगार 
गन�को लािग कुनै सत� वा यो�यता तो�ने गरी कानून 
बनाउन रोक लगाएको मािनने छैन भ�ने सवंैधािनक 
�यव�था ग�रएको पाइ�छ । सोहीबमोिजम ब�कको 
िविनयमावलीले सोही मा�यतामा रही केही िवशेष 
�कृितका सेवासगँ स�बि�धत पदमा कम�चारी पदपूित� 

गदा� वा�छनीय यो�यताका �पमा सत� वा यो�यता तो�न 
स�ने गरी �यव�था ग�रएको देिखन आएको ह�दँा उ� 
वैधािनक �यव�थाको आधारमा ग�रएको िव�ापनबाट 
िनवेदकको पेसा र रोजगारीको हकमा अनिुचत ब�देज 
लगाएको भनी मा�न िम�ने नदिेखने ।

व�ततु: ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ९१ अनसुार पिन आ�नो 
काम कारोबार स�ुयवि�थत �पले स�चालन गन� 
र ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� इजाजतप� �ा� 
सं�थाले िविनयम बनाउन स�ने भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । ती सं�थाले बनाउने िविनयममा आ�ना 
कम�चारीको िनयिु�, बढुवा, स�वा, बखा��तीलगायतका 
सत�ह� तो�न स�ने अिधकारसमेत उ� दफा 
९१ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) ले �दान गरेको 
दिेख�छ । यसरी हेदा� ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ९१ ले �दान गरेको 
अिधकारअ�तग�त नै कृिष िवकास ब�क िलिमटेड 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ िवप�ी ब�कबाट 
बनाई जारी ग�रएको देिखएको छ । सो िविनयमावली 
संिवधान वा ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को अनकूुल नरहेको भनी यी िनवेदकले 
िनवेदनमा िजिकर िलन सकेको देिखदँैन । यसरी वैध 
कानूनलाई आधार बनाई िविधसङ्गत तवरबाट िवप�ी 
बैक�ारा �कािशत िव�ापनबाट यी िनवेदकको हकमा 
अनिुचत ब�दजे लगाएको भ�ने देिखन आएन । यी 
िनवेदकले िवप�ी ब�कबाट िव�ािपत पदमा आफूमा 
यो�यता भएको भ�ने यिु�य�ु आधार �माणसमेत 
दखेाउन सकेको अव�था दिेखन आएन । �यसैगरी 
िनवेदकले बदर गन� माग गरकेो पदपूित�स�ब�धी 
िव�ापनअनसुारको काय�बाट िनवेदकको हक 
अिधकारमा अनिुचत ब�दजे लगाएको नदेिखएको र 
िनवेदन दाबीको औिच�यसमेत पिु� ह�ने आधार पेस 
ह�न नआएकोले िवप�ी कृिष िवकास ब�क�ारा वैध 
कानूनलाई आधार बनाएर ग�रएको िव�ापनलगायतका 
कामकारबाहीह� बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबीसगँ 
पिन सहमत ह�न नसिकने ।



14

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, भदौ - २

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िवप�ी कृिष िवकास ब�क िलिमटेडबाट �कािशत 
िव.नं.२१।०७२-७३ मा ततृीय �ेणीको अिधकृत�तर, 
�यवसाय अिधकृत, �शासन सेवाको पदका लािग 
तोिकएको यो�यताबाट मेरो रोजगारीको हकमा अनिुचत 
ब�देज लगाएकोले उ� िव�ापन र� गरी पनु: िव�ापन 
गन� गरी परमादशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको 
मागबमोिजम उ� िव�ापन र� गन� र परमादेशसमेत 
जारी ह�न ु पन� मनािसब आधार र औिच�य पिु� ह�न 
आएको नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरकेाले यस 
अदालतबाट िमित २०७३।४।३२ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदेश �वत: िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नवीन कोइराला 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ असार १३ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-WO-०१९८, उ��ेषण, 
धम��वज राईसमेत िव. भौितक योजना तथा िनमा�ण 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

सडक िव�तारको काय� संिवधानत: 
साव�जिनक िहतमा ग�रने काय� हो भ�नेमा िववाद 
देिखदँनै । स�पि�को अिधकारस�ब�धी िविधशा�ीय 
मा�यतामा साव�जिनक िहतका लािग राि��य 
स�पि�उपर रा�यको पिहलो हक (Eminent 
Domain) रा�यमा अ�तिन�िहत रहने र स�पि� 
�ा� गन� स�दभ�मा रा�यलाई उ� िस�ा�तअ�तग�त 
�यि�को स�पि� बहृ�र राि��य िहतका लािग 
रा�यले िनय��ण, िनयमन र अंकुश लगाउन स�ने 
देिख�छ । य�तो साव�जिनक िहतमा ग�रने काय� िनवा�ध 
�पमा ग�रनपुन� आव�यकता एकातफ�  छ भने िवकास 
िनमा�णको नाममा नाग�रकको स�पि� र आवासको 
हकमा �ितकूल असर पन� जान पिन नह�ने ।

िनवेदकह�ले आफूले भोगचलन गरकेो 
ज�गाबाट घमु�-खकु�ट-म�य पहाडी लोकमाग� िनमा�ण 

गदा� िनवेदकह�को घरज�गा कानूनबमोिजम अिध�हण 
गरी �ितपूित�  िदएर मा� िव�तार गनु�पन� भनी िजिकर 
िलएका स�दभ�मा हेदा� िनवेदकह�को सहमित र 
म�जरुीबाट नै साव�जिनक िहतको लािग लोकमाग� 
िनमा�ण ग�रएको हो, उ� लोकमाग� िनमा�ण स�प�न 
भएपिछ यातायातको सेवा सिुवधामा सहजता भई 
�यस �े�का बािस�दाह�को आिथ�क�तर विृ� ह�ने, 
�वयम् �रट िनवेदकह�समेत लाभाि�वत ह�ने भ�ने 
िलिखत जवाफमा लेिखएको पाइ�छ । यसैगरी िवकास 
िनमा�णको काय��मको स�भा�यता अ�ययन आिथ�क, 
�ािविधक, वातावरणीय तथा �शासक�य उपय�ुताको 
आधारमा स�प�न ग�रने र उ� सडक िनमा�ण गदा� 
आिथ�क तथा �ािविधक �ि�कोणबाट उपय�ु भई 
िनमा�ण ग�रएको भ�नेसमेत िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएको पाइने ।

म�य पहाडी लोकमाग� िनमा�ण गन� िमित 
२०६७।२।२६ मा िस�धलुी िज�लाका �मखु िज�ला 
अिधकारीको अ�य�तामा िविभ�न राजनीितक 
दलका �ितिनिधह�समेतको उपि�थितमा लोकमाग� 
िनमा�णमा पन� भौितक संरचनाह�को मा� �ितपूित�  
िदने गरी दर िनधा�रण भएको िनण�यबाट देिखन आयो । 
उ� िनण�यअनसुार पन� भौितक सरंचनाह�को हकमा 
िनवेदन परमेा मआु�जा उपल�ध गराइने भ�ने म�य 
पहाडी लोकमाग� योजनाको तथा िज�ला �शासन 
काया�लय, िस�धलुीको िलिखत जवाफमा �ितब�ता 
�य� ग�रएको पाइने । 

यसरी कानूनी �ि�या पूरा गरी साव�जिनक 
िहतको लािग िनमा�ण ग�रएको सडकबाट �रट 
िनवेदकह� नै लाभाि�वत ह�ने र उिचत �ितपूित�  
िदने स�ब�धमा िवप�ीह�बाट �ितब�तासमेत �य� 
ग�ररहेको अव�था देिखदँा मआु�जा िदएर मा� िनमा�ण 
काय� अिघ बढाउन ु भनी उ��ेषणय�ु परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकह�को िनवेदन 
िजिकर औिच�यपूण� नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार �माणबाट 
िनमा�ण भइसकेको सडक स�ब�धमा िनवेदकह�को 
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मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश जारी 
गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवहरी पौड्याल
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-WO-०८६४, परमादेश, 
भुपालबहादुर भ�राई िव. कृिष तथा सहकारी म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदक भपुालबहादरु भ�राई सहकारी 
सघं िल.का कम�चारी भई िमित २०६०।३।१६ 
मा �वेि�छक अवकाश िलएको कुरामा कुनै िववाद 
देिखदँनै । जहासँ�म िनवेदकको तलब, 
उपदानलगायतका ब�यौता रकम ब�ुन बाकँ� छ िक 
छैन भ�ने कुरामा �रट िनवेदन तथा िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफसमेत पर�परमा बािझई िववाद कायम 
रहेको देिख�छ । िनवेदकले के कित रकम पाउनपुन� 
हो होइन यिकन गन�लाई दवुै प�बाट िजिकर िलएका 
िवषयमा �माण कागज हेरी िनण�य गनु�पन� ह�दँा य�ता 
िवषयको िन�पण गन� साधारण अिधकार �े�को 
बाटो अवल�बन गनु�पन� ह��छ । तर िनवेदकले ��ततु 
िनवेदन असाधारण अिधकार�े�बाट �वेश गरकेो 
देिखने । “िनिव�वाद �थािपत भएको शङ्कारिहत हक 
�चलन गन� मा� परमादशेको �रट �योग गन� िम�ने, 
हक �थािपत गन� र त�यको जिटल ��नको िनण�य 
गन� परमादशे�ारा निम�ने” भनी िनवेदक ठाकुरराम 
वै� िवप�ी नेपाल ब�क िलिमटेड भएको �रट िनवेदन 
(ने.का.प.२०२०, िन.नं.१८७, प�ृ १३) मा यस 
अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । अत: 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर भएको �रट 
िवषयबाट अ�य साधारण�े�का म�ुामा ज�तो �माण 
बझुी िववेचना गन� निम�ने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट �रट 
िनवेदकको मागबमोिजम ब�यौता रकम भ�ुानी ह�न 
बाकँ� रहे नरहेको भ�ने स�ब�धमा िन�पण गन� �रट 

�े�बाट िववािदत िवषयमा �माण बझुी िनण�य आदेश 
गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभुम् ।
य�तै �कृितको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६८-WO-०८६५, परमादेश, कुमारबहादुर 

साक� िव. कृिष तथा सहकारी म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत
 § ०६८-WO-०५९१, परमादशे, ह�रबहादुर 

�धान िव. कृिष तथा सहकारी म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत
 § ०६८-WO-०५९२, परमादशे, च��कला 

दवेान िव. कृिष तथा सहकारी म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत
 § ०६८-WO-०५९३, परमादशे, मानबहादुर 

दवेान िव. कृिष तथा सहकारी म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

७
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-WO-०७९२, उ��ेषण, 
कृ�णकुमार झा िव. भौितक योजना तथा िनमा�ण 
म��ालय, रले िवभाग बि�सपुतलीसमेत

िनवेदक कृ�णकुमार झालाई िनयिु� िदने 
अि�तयारवाला नेपाल र�ेवे क�पनीका महा�ब�धक 
रहेको देिख�छ । िमित २०६३।१०।२४ गते बसेको 
र�ेवे स�चालक सिमितको २५ औ ं बैठकले िन.नं. 
६ बमोिजम बढीमा २ वष�को लािग कानून �यवसायी 
करारमा िनय�ु गरी काममा लगाउन महा�ब�धकलाई 
अि�तयारी िदने भनी िनण�य भएकोमा सो अिधकार 
�योग गरी त�कालीन महा�ब�धकले यी िनवेदक 
कृ�णकुमार झालाई िनयिु� िदएको नभई ब�ी बाब ु
राउतलाई २०६३।१२।२५ को प�बाट २ वष�को 
लािग कानूनी स�लाहकारमा िनयिु� िदएको र ब�ी 
बाब ुराउतले सहायकको समेत �यव�था ग�रपाउ ँभनी 
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िदएको िनवेदनमा महा�ब�धकको २०६३।१२।२७ को 
तोक आदेशबाट २०६४।१।१ देिख ६ मिहनाको लािग 
करार सेवामा िनयिु� िदइएको भ�ने िनज �रट िनवेदक 
�वयम् को �रट िनवेदन बेहोराबाट पिन देिखइरहेको 
अव�था देिखने । 

करारको नोकरीको हकमा करार सेवाको सत� 
लागू ह�न जा�छ । जसमा �य�तो नोकरीको �कृितबाट 
नै �याद नथिपएको ख�डमा अवकाश ह�न जाने अव�था 
�वतः िसज�ना ह�न जाने ह��छ । �य�तैगरी अ�थायी 
�कृितको नोकरीमा पिन तोिकएर िदइएको अविधप�ात् 
�य�तो नोकरीको �याद नथिपएको ि�थितमा �य�तो 
नोकरी परी�ालगायत िनि�चत �ि�या पूरा गरी �थायी 
नभएप�चात् अवकाश ह�न स�ने । 

�रट िनवेदक जे ज�तो पदमा रहे भएको भए पिन 
िनजलाई िदइएको िनयिु�को �कृितमै िववाद िसज�ना 
भई उजरुीसमेत परी यस स�ब�धमा अि�तयार�ारा 
अनसु�धान तथा सोधखोजसमेत भइरहेको ि�थित 
एकातफ�  छ भने महा�ब�धकलाई स�चालक 
सिमितको िमित २०६३।१०।२४ को िनण�यले िदएको 
अि�तयारीिवपरीत ह�ने गरी र�ेवे क�पनीमा सहायक 
कानूनी स�लाहकारको दरब�दी नै िसज�ना नभएको 
ि�थितमा �यसरी िदइएको िनयिु� महा�ब�धकलाई 
िनिद�� ग�रएको अि�तयारीिवपरीत ह�न गएको भनी 
र�ेवे िवभाग �वयम् ले िदएको िलिखत जवाफबाट 
देिखइरहेको छ । यस ि�थितमा अि�तयारीिवपरीत ह�ने 
गरी िदइएको िनयिु� बदर ग�रएकोलाई अ�यथा भ�न 
िम�ने अव�था नह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-२१५७, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक, पु�कर खड्का िव. नेपाल सरकार

�ितवादी प�ुकर खड्का काठमाड�मा प�ाउ 

परी आई िनजलाई अ.बं.१७३ नं बमोिजमको �ि�या 
प�ुयाई सनाखत गराउदँा जाहेरवालीले िनजलाई 
िचनी सनाखत गरी िनजै �यि�ले आफूलाई होटलको 
कोठामा लगी थुनी ब�धक बनाई आ�नो नगद र 
सनुका बह�मू�य गरगहना तथा िज�सीसमेत लटुी 
मेर ै�कुटरमा चढी भा�ने र आफूलाई कृ�ण �े� भनी 
बताउने �यि� ियनै ह�न् । उनको वा�तिवक नाम 
कृ�ण �े� नभई प�ुकर खड्का रहेछ भनी िनजलाई 
िचनी सनाखत कागजसमेत ग�रिदएको पाइ�छ । िनज 
�ितवादी काठमाड�बाट िमित २०६९।१२।३ मा 
पोखरा आई होटल िनलकमलको कोठा नं. १०६ मा 
�यामकुमार थापाको नामबाट कोठा बिुकङ गरी बसेको 
दिेख�छ । िनज �याम थापा भ�ने �यि� ियनै �ितवादी 
प�ुकर खड्का भएको बेहोरा िमिसल संल�न �माण 
एवम् अ�य त�यह�समेतबाट दिेखने । 

�ितवादीले फरक फरक ठाउमँा फरक फरक 
नाम बताई छद ्मभेषी नामको �योग गरी पीिडत सिुम�ा 
दाहाललाई िविभ�न �प�च िमलाई आफू बसेको 
उ� िनलकमल होटलको कोठा नं.१०६ मा लगी 
पोशाक प�रवत�न गन� लगाई िनज पीिडतले पोशाक 
प�रवत�न गन� लागेको समयमा पछािडबाट समाई भा�न 
उ�कनसमेत निदई च�कु देखाई िनज पीिडतसगँ 
भएका सनुका गरगहना, नगद तथा मोबाइलसमेतका 
िज�सी सामान िलई िनज पीिडतलाई उ� कोठाको 
ढोका लगाई थनुी बािहरबाट चकुुलसमेत लगाई ब�धक 
बनाई िनजै पीिडतको �कुटरसमेत चढी भागी गएको 
भ�ने त�य िमिसल संल�न पीिडतको मौकाको िकटानी 
जाहेरी तथा अदालतसम� भएको बकप�, �ितवादीको 
मौकाको सािबती बयान एवम् मौकामा बिुझएका 
मािनसह�ले गरकेा कागज तथा अदालतमा ग�रिदएका 
बकप�समेतका आधार �माणह�बाट �थािपत ह�न 
आएको । 

�ितवादी प�ुकर खड्काले जाहेरवाली 
सिुम�ा दाहाललाई िविभ�न प�रप�च बहाना िमलाई 
पोखराि�थत होटल िनलकमलको कोठा नं.१०६ मा 
थनुी ब�धक बनाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
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अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १, 
२ र ३ नं. को कसरु अपराध गरी िनज जाहेरवालीको 
सनु, नगद तथा अ�य िज�सी सरसामानसमेत गरी 
िबगो �.२,७२,४००।- बराबरको धनमाल जबरज�ती 
चोरी गरी मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ र ४ नं. 
बमोिजमको कसरुसमेत गरकेो ठह�याई स�ु िज�ला 
अदालतबाट िनज �ितवादीलाई ऐ. ऐन, अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. अनसुार 
४(चार) वष� र ऐ ९ नं. अनसुार थप २ (दईु) वष� गरी 
ज�मा ६(छ) वष� कैद सजाय गरी चोरीको १ र ४ नं. 
को कसरुमा ऐ. १४(२) नं. अनसुार ११/

२
 मिहना कैद 

र सो िबगोको डेढीले �.४,०८,६००।- ज�रवाना र 
ज�रवानाबापत कैदसमेत ह�ने र िनजले जबरज�ती 
चोरी गरी लगेको िबगो �.२,७२,४००।- जाहेरवालाले 
यी �ितवादीबाट िदलाई भराई िलन पाउने ठह�याई 
गरकेो फैसलालाई स�ु सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराको फैसला अ�यथा नभई मनािसब 
देिखन आयो । पनुरावेदक �ितवादीलाई चोरीतफ�  
मा� सजाय ह�नपुन�मा अपहरण तथा शरीर ब�धकको 
कसरुमा सजाय गरकेो निमलेको ह�दँा सो फैसला बदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको �ितवादी प�ुकर खड्काको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
अिभयोग दाबीअनसुार पनुरावेदक �ितवादीलाई 
कसरुदार ठह�याई सजाय गन� गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट िमित २०७२।२।४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवह�र पौड्याल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६७-WO-०९३२, उ��ेषण, 

सुिनल रजन िसंह िव. पोखरा िव�िव�ालय सेवा 
आयोगको काया�लय, �ाने�रसमेत

िनवेदकले उठाएको संिवधानको 
��तावना, मम� एवम् भावना, समावेिशताको 
िस�ा�त, नेपालले अनमुोदन गरकेा अ�तरा�ि��य 
सि�ध स�झौतासमेतबाट रा�यपिछ हट्न स�ने 
अव�था ह�दँैन । अ�त�रम संिवधानले समावेशी 
शासन �यव�थाको मू�य मा�यतालाई पूण��पमा 
आ�मसात् गरकेो र सोहीअनसुार ��तावनालगायतका 
धाराह�मा संवैधािनक �यव�थासमेत गरेको 
दिेख�छ । पोखरा िव�िव�ालयको िश�क 
कम�चारीस�ब�धी िनयम २०५५ को दफा ५(ग) 
ले समावेशीताको िस�ा�त एवम् मा�यतालाई 
आ�मसात् समेत गरकेो दिेख�छ । जहासँ�म 
काया��वयनको ��न छ �रट िनवेदकले उठाएको 
िवषयलाई िवप�ीले अ�यथा भ�न नसकेको र 
िव�ािपत पदह� एक एकको स�ंयामा मा� �र� रहेको 
र सोही आधारमा िव�ापनसमेत भएबाट िसट िवभाजन 
गन� काय�मा अड्चन िसज�ना भई समावेशी िसटको 
िव�ािपत ह�न नसकेको �प� देिख�छ । िव�ापन 
भएका पदह�को सं�या र �कृित हेदा� िवशेष�ताका 
आधारमा पदपूित�  गनु�पन� देिखएको आधारमा केही 
िनि�त पदह�मा अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी 
ह�नअुगावै पदपूित� भइसकेको अव�थासमेतबाट �रट 
िनवेदन जारी गनु�  औिच�यपूण� ह�ने अव�था िव�मान 
नदेिखने ।  

पोखरा िव�िव�ालय साव�जिनक िनकाय 
भएको र सो िनकायमा पदपूित� ह�ने पदमा साव�जिनक 
चासो र सरोकार ह�ने कुरामा ि�िवधा देिखदँनै । सोही 
िवषयलाई �रट िनवेदनमा उठाइएको छ । िनवेदकले �रट 
िनवेदनमा िववाद उठाई अदालतसम� िलई आएपिछ 
�यसको औिच�य �थािपत गन� लािग पनु�पन�मा तारखे 
नै छोडेर िनवेदन दाबी�ित बेवा�ता गरकेो दिेखयो । 
साव�जिनक सरोकारको िवषय भनी अदालतसम� 
िनवेदन िलई आउन ु मा� पया�� ह�दँैन । िनवेदन 
दाबीको औिच�य पिु� गरी अदालतलाई सहयोग गनु�  
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पिन िनवेदकको दािय�व र कत��य ह��छ । सामा�य 
अिभ�िचको िवषयलाई उठान गररे अदालतसम� 
प�ुयाई तारखे गजुारी बसेको िनवेदनको औिच�य पिु� 
ह�न सकेको देिखदँनै । िवप�ीह� पोखरा िव�िव�ालय 
सेवा आयोगको काया�लय र पोखरा िव�िव�ालय 
के��ीय काया�लयले पिछ पदपूित�को लािग िव�ापन 
गदा� िव�ािपत पदसमेतको रकेड� राखी समावेशी 
िस�ा�तसमेतलाई म�यनजर गरी िव�ापन गन� 
स�ने नै देिख�छ । पोखरा िव�िव�ालयबाट िव�ापन 
भएको सूचना नं.१।२०६७।०६८ (ख�ुला) तफ� को 
िव�ापनअनसुार परी�ा स�प�न भई पदपूित�समेत 
भइसकेको अव�थामा सो िव�ापन उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी समावेिशताको िस�ा�तअनसुार 
पनुः िव�ापन गरी पदपूित�  गनु�  गराउन ु भनी आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था िव�मान नदेिखने । 

तसथ� िववेिचत त�य, �माण एवम् 
आधारह�बाट िनवेदकले उठाएको िवषयव�तकुो 
स�ब�धमा केही पदह�मा िनयिु�समेत भइसकेको र 
िनवेदकले तारखेसमेत गजुारी बसेको अव�थाबाट �रट 
िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  परने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद भ�राई
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-MS-००१०, 

अदालतको अवहेलना, सुिनल रजन िसहं िव. 
पोखरा िव�िव�ालय के��ीय काया�लयका 
रिज�टार डा.ओम�काश शमा�  भएको म�ुामा 
िनवेदन दाबी नप�ुने फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६९-WO-००२५, उ��ेषण, 
ि�श�� जोशी िव. उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद् 
सानोिठमी, भ�पुरसमेत

िवप�ी उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्�ारा 
हेभी ड्यटुी ि��टस�ह� आपूित� गन� भनी 
२०६८।१२।७ मा सूचना नं.१९।०६८।६९ �ारा 
�कािशत सूचनाबमोिजम िनवेदकले बोलप� दता� गराई 
आफू मा�ै यो�य आपूित�कता�  क�पनी भएको भनी दाबी 
गनु� पूव� अ�य समक�ी क�पनीह� पिन ह�न स�दछन् 
भ�ने कुरालाई नजरअ�दाज गनु�  भएको छ । बजारमा 
�ित�पधा�मा भाग िलएको िवषयलाई �वीकार गन� तर 
बजार �ित�पधा�मा म नै ए�लो �ित�पध� ह� ँभनी ढु�क 
भए ँभनी अ�य स�ंथा र क�पनीको अि�त�व �वीकार 
गन� नस�ने �रट िनवेदकको �व�ृ भावना खलुा 
तथा �ित�पधा��मक बजारको िस�ा�तको िवपरीत 
ह�नजा�छ । िमित २०६९।२।२५ को गोरखाप�मा 
�या�स इ�टरनेसनललाई ख�रद स�झौता गन�का 
लािग सूचना गरकेो थाहा पाएपिछ िनवेदकले �िुटपूण� 
ख�रद काय� र� ग�रपाउ ँ भनी िमित २०६९।३।२६ 
मा िनवेदन िदएको देिख�छ भने सोही िदन िनवेदकको 
उजरुी खारजे गन� िनण�यसमेत उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषदले् गरकेो पाइ�छ । यस अथ�मा सो िनण�य िबना 
आधार, कारण र हचवुाको भरमा भयो भ�ने िजिकर 
सही सािबत ह�न स�दैन । कानून र िववेकस�मत 
कुरालाई अनाव�यक �पमा इ�कार गन� अिधकार 
िनवेदकलाई �ा� ह�न स�दैन । वैध कानूनलाई अ�रश: 
अनशुरण गरी प�रषदले् गरकेो िनण�य आ�नो प�मा 
भएन, �ितकूल भयो भ�दैमा �यसलाई पूण�तः इ�कार 
गन� �विृ�ले सेवा कानून (Service Law) स�ब�धी 
िस�ा�तलाई �भािवत पान� नस�ने । 

तसथ� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
बमोिजम सोही ऐनका दफा २३(२)(क), २३(३)
(ख), दफा २७, ५२ समेतका कानूनी �ि�याह�को 
अवल�बन गरी िविधवत् �पमा बोलप� सारभूत 
�पमा �भाव�ाही भएको ठहर गरी िवप�ी उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषदले् बोलप� �वीकृत गन� िमित 
२०६९।२।२५ मा �कािशत सूचना, सोबमोिजम भए 
गरकेा स�पूण� कामकारबाही कानूनस�मत भएको ह�दँा 
�या�स इ�टरनेसनल हेभी ड्यटुी ि��टस� आपूित� गन� 



19

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, भदौ - २

स�म क�पनी देिखएको छ । सो स�म क�पनीसगँ 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषदले् बोलप�मा �कािशत 
सूचनाबमोिजम स�झौतालगायतका कामकारबाही गरी 
आव�यक सामान आपूित� गन� गराउन स�म देिखएको 
ह�दँा �रट िनवेदनको माग दाबी प�ुन स�दैन । तसथ� 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद भ�राई
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७२-CR-२१५२, 
ब�दी��य�ीकरण, योिग���साद यादव िव. पसा� 
िज�ला अदालतसमेत

�ितवादी स�ुबाटै फरार रहेकोले 
अिभयोगप�मा उि�लिखत वतनमा िनजको नाउमँा 
जारी भएको स�ु �याद बेप�े तामेल भएपिछ िनज 
�ितवादी जोिग�� राउत अिहरको वतन पसा� िज�ला, 
भौराटार गा.िव.स. वडा नं.६ फुलकोर भनी िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, पसा�को च.नं.९५९ िमित 
२०६८।२।५ को प�बाट खलुाइ�  आएपिछ सो वतनमा 
पनु: जारी भएको िनज जोिग�� राउत अिहरको 
नाउकँो �याद िमित २०६८।२।२४ मा तामेल भएको 
देिखयो । सो �यादिभ� िनज �ितवादीले आफूउपर 
लागेको अिभयोगका स�ब�धमा अदालतमा उपि�थत 
भइ� ख�डन गरी कसरुमा संल�न नभएको कुनै आधार 
�माण भए पेस दािखल गनु�पन�मा सो नगरी िनजले स�ु 
�याद गजुारी आरोिपत कसरुलाइ� �वीकार गरी बसेको 
देिखने । 

पसा� िज�ला भौराटार गा.िव.स. वडा नं. ५ 
फुलकोर ब�ने जोिग�� राउत अिहरउपर अिभयोग 
लगाएको भए तापिन िनजको वतन ऐ. वडा नं.५ नभइ� 
ऐ. वडा नं.६ फुलकोर हो भनी वादी प�ले यथासमयमा 

स�ु अदालतमा प�ाचार गरकेो र सो वतनमा 
�याद तामेलसमेत भएको अव�था छ । उ� म�ुामा 
अदालतबाट भएको फैसलाबमोिजम सजाय ह�ने ठहर 
भएका अनसु�धानको �ममा प�ाउ परकेा सह�ितवादी 
धोधवा राउत कुम�ले ऐ. भौराटार गा.िव.स. वडा नं.६ 
ब�ने जोिग�� राउत अिहरसमेत भइ� पीिडतलाइ� 
अपहरण गरकेो भनी पोल गरकेो दिेख�छ । �यसैगरी 
यी पनुरावेदक योिग���साद यादवले िनवेदनसाथ पेस 
गरकेो आ�नो नाग�रकताको �माणप�को �ितिलिप 
र सो गा.िव.स. वडा नं.६ को मतदाता नामावलीबाट 
समेत िनज पनुरावेदकको वतन वडा नं.६ फुलकोर 
नै रहेको दिेखयो । यसरी जोिग�� राउत अिहरसमेत 
भइ� पीिडतलाइ� अपहरण गरकेो भ�ने त�यमा कुनै 
िववाद रहेन । उ� अपहरण म�ुामा अिभयोग लगाइ�  
सजाय ठहर भएका �यि�को वतन र यी पनुरावेदकको 
वतन एउटै रहेको साथै सह�ितवादीको मौकाको 
बयानसमेतले सो कुरा समथ�न ग�ररहेको दिेखदँा उ� 
सजाय ठहर भएका �यि� यी पनुरावेदक योगे���साद 
यादव नै रहे भएको देिखने ।

�ितवादीलाइ� ८ वष� कैद र �.५०,०००।– 
ज�रवाना ह�ने गरी अदालतबाट भएको फैसला 
अि�तम भइसकेपिछ स�ु पसा� िज�ला अदालतले 
सो फैसला काया��वयन गन� िसलिसलामा खटाएको 
फैसला काया��वयन िवशेष अिभयानको टोलीले यी 
पनुरावेदक योिग���साद यादवलाइ�  प�ाउ गरी 
उ� फैसलाअनसुार लागेको कैद र ज�रवानाबापत 
कानूनबमोिजम कैदी पजु� िदइ�  थुनामा रा�न पठाएको 
दिेखने । 

 पनुरावेदकलाइ� अदालतबाट भएको अि�तम 
फैसला काया��वयन गन� �ममा कैद ज�रवाना भइ� 
फरार रहेको �यि�लाइ� प�ाउ गरी कानूनबमोिजमको 
कैदी पजु� िदइ� थुनामा रा�न पठाएको अव�था छ । 
अदालतबाट भएको अि�तम फैसलाले कसरु ठहर 
भइ� फरार रहेको �यि�लाइ� फैसला काया��वयन गन� 
िज�ला अदालतले प�ाउ गरी थनुामा रा�न स�ने 
नै ह�दँा हाल यी पनुरावेदकको हकमा भएको थनुालाइ�  
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गैरकानूनी मा�न सिकने आधार नदेिखने ।
पनुरावेदकलाइ� �ितवादी बनाइ� पसा� िज�ला 

अदालतमा अपहरण म�ुा चलेकोमा सो म�ुामा ८ वष� 
कैद र �.५०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर गरी पसा� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।११।२२ मा भएको 
फैसलालाइ�  सदर गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७०।१२।२४ मा फैसला भइ� सो फैसला 
अि�तम भएको देिख�छ । उ� फैसलाअनसुार कैद र 
ज�रवाना लागेका �यि� यी पनुरावेदक नै भएको देिखइ� 
िनजलाइ� प�ाउ गरी कानूनबमोिजमको कैदी पजु� िदएर 
थनुामा रािखएको अव�था ह�दँा सो थुनालाई गैरकानूनी 
भ�न सिकने अव�था नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� नदेिखएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७३।३।१० मा भएको फैसला 
मनािसब नै देिखने ।

अत: उि�लिखत आधार र �माणबाट 
पनुरावेदक योिग���साद यादवलाइ�  अपहरण म�ुामा ८ 
वष� कैद र �.५०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर गरी भएको 
अि�तम फैसला काया��वयन गन� स�ु पसा� िज�ला 
अदालतबाट खिटएको फैसला काया��वयन िवशेष 
अिभयानको टोलीले िमित २०७३।३।६ मा प�ाउ गरी 
कानूनबमोिजमको कैदी पजु� िदइ�  कारागारमा थनुामा 
रा�न पठाएको देिखएको तथा पनुरावेदकले �रट 
िनवेदकले दाबी गरजे�तै उ� थनुा गैरकानूनी रहेको 
त�य िमिसल संल�न आधार �माणबाट देिखन आएन । 
अदालतबाट भएको अि�तम फैसला काया��वयन गरकेो 
काय�बाट यी िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा 
आघात परकेो अव�थाको िव�मानता नदेिखएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी नगरी �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७३।३।१० मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-CR-०७८२, जबरज�ती 
करणी, जगतबहादुर िल�बू िव. नेपाल सरकार

पीिडताको शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा 
Hymen not intact भ�ने उ�लेख भई आएको 
अव�थामा पीिडतको Hymen not intact ह�न ु पन� 
शारी�रक उमेर र अव�था देिखदँनै । �ितवादीले 
पीिडतालाइ� जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कुरा िनज 
पीिडताले �ँदै भनेको हो भनी व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसले अदालतमा आइ� गरकेो बकप�समेतबाट िनज 
�ितवादीले मौका र अदालतसम� गरकेो इ�कारी बयान 
खि�डत भएको देिखयो । �ितवादीलाई झ�ुा वारदात 
खडा गरी जबरज�ती करणीज�तो जघ�य अपराधमा 
पीिडताले फसाउन ु पन�स�मको �रसइवी कारण पिन 
�ितवादीले मौकामा र अदालतमा बयान गदा� खलुाउन 
सकेको पाइदँैन भने खलुाएको जनु कारणह� पिन पिु�ट 
ह�ने िव�वसनीय आधार �माण �ितवादी प�बाट गजुान� 
सकेको देिखदँनै । �ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको 
पिु�ट भइरहेको देिखदँा िनज �ितवादी जगतबहादरु 
िल�बूलाइ� अिभयोग मागदाबीबमोिजम ८ (आठ) वष� 
कैद र िनजबाट पीिडतालाई �.१,००,०००।– (एक 
लाख) �ितपूित� भराई िदने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट िमित २०७३।५।८ मा भएको 
फैसला मनािसब दिेखने ।

जबरज�ती करणीको कसरुमा सामा�यत: 
च�मिददकै अभाव ह�न स�छ । च�मिदद नभएको 
भ�ने आधारबाट कसरुदारलाइ� उ�मिु� िदन 
िम�दैन । ११ वष�क� नाबािलकाको जबरज�ती करणी 
भएको छ । Hymen not intact भ�ने Medical 
Report देिख�छ । Hymen not intact ह�नकुो अ�य 
कारण दिेखदँैन । जाहेरवाला, पीिडताको अदालतमा 
समेत भएको बकप�, बिुझएका अ�य �यि�ह�ले 
अदालतमा समेत आइ� गरी िदएको बकप�समेतबाट 
�ितवादीको कसरु �थािपत भइरहेको अव�थामा 
घटना िववरणमा ब�ने सिदना राइ�लाइ� बिुझएन भ�ने 
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मा� आधारमा �ितवादीको कसरुमा संल�नता नरहेको 
मा�न नसिकने । 

अत: उि�लिखत आधार �माणबाट �ितवादी 
जगतबहादरु िल�बूले जाहेरवालीको नाबािलका छोरी 
सांकेितक नाम धनकुटा V लाइ� पटकपटक जबरज�ती 
करणी गरकेो त�य िकटानी जाहेरी र जाहेरवाली 
र पीिडतले आ�नो मौकाको कथनलाइ� पिु�ट गद� 
अदालतमा आइ� गरकेो बकप�, सो त�यलाइ� पीिडता 
आफँैले व�तिु�थितका मािनसह� ल�मण राइ� र 
कमला आठप�रयासमेतसगँ �ँद ै भनेक� ह�न् भनी 
अदालतमा आइ� बकप� गरकेो र पीिडताको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदनबाट Hymen-not intact भ�ने 
देिखएबाट पीिडता सांकेितक नाम धनकुटा V लाइ�  
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो �मािणत भएको 
देिखदँा िनज �ितवादी जगतबहादरु िल�बूलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(२) बमोिजम 
१२ (बा�) वष� कैद र ऐ.सोही महलको १० नं. बमोिजम 
�.२,००,०००।– (दइु� लाख) �ितपूित� �ितवादीबाट 
पीिडता सांकेितक नाम धनकुटा V लाइ�  भराइ�  
िदने गरी स�ु धनकुटा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।१०।१४ मा भएको फैसलामा सजायको हकमा 
केही उ�टी भइ� िनज �ितवादी जगतबहादरु िल�बूलाइ�  
जबरज�ती करणीको कसरुमा ८ (आठ) वष� कैद र 
िनज �ितवादीबाट पीिडतालाई �.१,००,०००।– 
(एक लाख) �ितपूित�  भराई िदने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट िमित २०७३।५।८ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-CR-१३४६, लाग ुऔषध 
(�ाउन सगुर), िशव थापा िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी िशव थापाबाट ज�मा २ 
�ाम �ाउन सगुर र लाग ुऔषध सेवन गन� साम�ीसिहत 

प�ाउ परकेो अव�था साथै यी �ितवादी आफू लाग ु
औषध सेवनकता� ह� ँभनी बयान गरकेो पाइ�छ । बरामद 
भएको लाग ु औषधको मा�ालाइ�  िवचार गदा� २ �ाम 
लाग ुऔषध �यून प�रमाण रहेको देिख�छ । बरामद २ 
�ाम �ाउन सगुरमा पिन १ �ाम सेवन गन� नै �.५।– को 
नोटमा भरी सेवन गन� तयार गरकेो देिख�छ । व�तिु�थित 
मचु�ुकाका मािनसह�ले �ितवादीले सेवन गन� गरेको 
भनी उ�लेख गरी िदएको पाइ�छ । �ितवेदककै 
�ितवेदनबाट समेत सेवन गन� भ�ने उ�लेख छ । अ�य 
कारोबार गरकेो पिु�ट ह�ने �माण देिखदँनै । य�तो 
अव�था �ितवादी िशव थापालाइ� लाग ुऔषध ख�रद, 
िब��, िनकासी, पैठारी तथा स�चयसमेत गरकेो भनी 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)
(ङ) र (च) बमोिजमको कसरुमा सजाय गन� गरी स�ु 
फैसलालाइ� सदर गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासबाट भएको फैसला िमलेको नदेिखने ।  

यसरी िनज �ितवादी आफू लाग ु औषध 
सेवनकता�  भएको र बरामद भएको लाग ु औषध 
िब�� िवतरण गन� नभइ� सेवन गन� �योजनको लािग 
ख�रद गरकेो भ�ने त�य िनज �ितवादीको मौका र 
अदालतसम� भएको सािबती बयान, बरामदी मचु�ुका, 
�हरी �ितवेदक र बिुझएका मािनसले मौकाको 
भनाइलाइ�  समथ�न गद� अदालतमा आइ� गरकेो बकप� 
र �ितवादीबाट बरामद भएको लाग ुऔषधको मा�ा २ 
�ाम �यून प�रमाण रहेको देिखएबाट यी �ितवादी िशव 
थापाले लाग ुऔषध िहरोइन सेवन गरकेो त�य पिु�ट 
भएको ह�दँा �ितवादीलाइ� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४(घ)(ङ) र (च) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद 
र �.५०००।– (पाचँ हजार) ज�रवानाको सजाय ह�ने 
गरी झापा िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।५।२७ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७३।७।२५ 
मा भएको फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादीले 
लाग ुऔषध �ाउन सगुर सेवनस�म गरकेो देिखदँा िनज 
�ितवादी िशव थापालाइ� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
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२०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम १ (एक) वष� 
कैद र �.१०,०००।- (दश हजार) ज�रवानाको सजाय 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-०७६९, लाग ुऔषध 
नाइ�ाजेपाम, �जेशलाल जोशी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले बरामदी मचु�ुकाभ�दा कम 
प�रमाण अथवा २० ट्या�लेट मा� नाइ�ाजेपाम 
बरामद भएको भ�ने िजिकर िलएको भएपिन िनजले 
आ�नो िजिकरलाई �माण�ारा पिु� गन� सकेको 
पाइदँैन । यी �ितवादीको साथबाट लाग ुऔषध बरामद 
भएको िमिसल सलं�न फोटो हेदा� नाइ�ाजेपामको धेर ै
च�क�ह� भएका प�ाह� देिखएको अव�था ह�दँा 
िव�वसनीय आधारिवना िनजबाट केबल २० च�क� 
मा� बरामद भएको भ�ने िजिकर पिु�ट ह�न स�दैन । 
बरामदी मचु�ुकामा यी �ितवादी आफँै रोहबरमा बसी 
बरामद भएको नाइ�ाजेपामको प�ा र िड�बासमेतमा 
भएका ट्या�लेटह�को गणना गरी ज�मा ४९० च�क� 
�ितवादीको साथमा रहेको कालो झोलाबाट बरामद 
भएको भनी �प�ट �पमा लेिखएको पाइ�छ । बरामदी 
मचु�ुकाका सा�ी स�जय शा�यले अदालतमा बकप� 
गदा� मैले बरामद भएको देिखन भनी लेखाएको भए 
तापिन िनजले बरामदी मचु�ुकामा सिहछाप गरकेो 
देिखएको र उ� ह�ता�र आ�नै हो भनी बकप� 
गरकेो देिखदँा िनजले बरामद भएको देिखन भनेपिन 
बरामदी मचु�ुकामा लेिखएको बेहोरालाई झटुो हो भ�न   
निम�ने । 

�ितवादी �जेशलाल जोशी लाग ु औषध 
नाइ�ाजेपाम िब�� िवतरण गन� लागेको अव�थामा 
फेला परकेो नभए तापिन िनजको साथबाट बरामद 
भएको ४९० ट्या�लेट लाग ु औषध नाइ�ाजेपामको 
प�रमाणसमेतलाई िवचार गदा� िनजले उ� लाग ु

औषध सेवन गन� �योजनको लािग मा� �याएको हो 
भनी िव�वास गन� सिकने अव�था देिखदैँन । िनज 
�ितवादीले यित ठूलो मा�ामा लाग ु औषध ख�रद 
गरकेो देिखएको र उ� लाग ु औषध सेवन मा� गन� 
नभइ� िब�� िवतरण गन� उ�े�यले समेत स�चय गरेको 
दिेखदँा िनज �ितवादीलाइ� आरोिपत कसरु ठहर ह�ने 
गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाइ� सदर 
गरी उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित 
२०७४।५।६ मा भएको फैसला मनािसब दिेखने ।

�ितवादी ब�ेशलाल जोशीलाइ�  भएको 
सजायतफ�  हेदा� िनज �ितवादीले आफूलाइ� िन��ा 
नला�ने गरकेोले १ वष�अिघदेिख लाग ु औषध सेवन 
गन� थालेको ह� ँ । पटकपटक ख�रद गन� जान नस�ने 
ह�दँा गएको बेला एकै पटक ४९० ट्या�लेट लाग ु
औषध नाइ�ाजेपाम ख�रद गरी �याएको ह� ँभनी बयान 
गरकेो देिख�छ । ख�रद गरी �याएको लाग ु औषध 
िब�� नगरी सबै प�रमाण बरामद भएको देिखदँा िनज 
�ितवादीलाइ� ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम ३ 
(तीन) वष� कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास 
हजार) ज�रवानाको सजाय ठहर गरी स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।६।५ मा भएको 
फैसलालाइ� सदर ठहर गरी उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासबाट िमित २०७४।५।६ मा भएको 
फैसलाअनसुार सजायको हकमा केही उ�टी भई िनज 
�ितवादीलाइ� २(दइु�) वष� कैद र �.१,००,०००।- (एक 
लाख �पैया)ँ ज�रवानाको सजाय गदा� पया��त र ऐनको 
म�सद पूरा ह�ने दिेखदँा िनज �ितवादी �जेशलाल 
जोशीलाइ�  ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम २ 
(दइु�) वष� कैद र �.१,००,०००।- (एक लाख �पैया)ँ 
ज�रवानाको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-०७७९, मानव 
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बेचिबखन तथा ओसारपसार, सुदीप भ�डारीसमेत िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी सिुदप भ�डारीले नवुाकोट 
ज�तो �ामीण �े�क� मिहलालाइ�  सामा�य िचनजान 
भएको भरमा पीिडत क�चनपरु ७५स कुमारीलाइ�  
काठमाड�बाट भारतको बैङ्गलोरमा नोकरी लगाइ� िद�छु 
भनी �लोभनमा पारी महे��नगरस�म साथमा �याइ�  
िमित २०७२।२।१५ दिेख ऐ.२१ गतेस�म आफूसाथ 
राखी भारतको बनबासा गइ�  भारतको बैङ्गलोरको 
रले �रजभ�सन िटकटसमेत काटी ऐ.२१ गते पीिडत र 
�ितवादी सदुीप भ�डारी भइ� महे��नगरबाट गड्डाचौक� 
ह�दैँ भारत जाने �ममा प�ाउ पन� आएको कुरा �हरी 
�ितवेदन, िनज �ितवादी सदुीप भ�डारीको मौकाको 
र अदालतको बयान, पीिडतको अदालतबाट �मािणत 
बयान, बिुझएका मािनसह�समेतले अदालतमा आइ� 
ग�रिदएको बकप�समेतबाट समथ�न भइरहेको देिखदँा 
िनज �ितवादी सदुीप भ�डारीले आरोिपत कसरु गरकेो 
पिु�ट भएको देिखने । 

�ितवादी सदुीप भ�डारीको साथबाट बरामद 
भएको मोबाइल नं.९८१३१९८५९ बाट डडेलधरुा 
िज�ला अजयमे� गा.िव.स. घर भइ� अ�नपूण� 
होटलमा काम गन� �ितवादी परुनबहादरु ऐरको 
९८०८४३५७५६ को न�बरमा भएको Whats App 
मा वाता�लाप गदा� भारतमा फोटो पठाइ�  केटी मनपराएमा 
केही किमसन आफूले समेत �ा�त गन� भ�नेलगायतको 
बेहोरा दिेखन आयो । सदुीपको फोनमा बो�ने �यि�को 
�वर फरक भएकोले मैले िज�काएर सो कुरा गरेको ह� ँ
भने तापिन �ितवादी सदुीपको फोनबाट बो�ने अक�  
�यि�को �वर भएमा िनजले Whats App मा रकेड� 
भएको बेहोरा बो�न ुपन� अव�था िथयो भनी अनमुान 
गन� सिकँदैन । Whats App मा भारतमा केटीको फोटो 
पठाउने र ४०/५० हजार किमसन हात पान�स�मको 
बेहोरा उ�लेख भएको पाइने । 

�ितवादी परुनबहादरु ऐरले सह�ितवादी 
सदुीप भ�डारीलाइ� सहयोग नगरकेो भएमा सो कुराको 
�माण प�ुयाउने स�ब�धमा मानव बेचिबखन तथा 

ओसारपसार ऐन,२०६४ को दफा ९ को कानूनी 
�यव�था हेदा�  �चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन कुनै �यि�लाइ� यस ऐनअ�तग�तको कसरु 
गरकेो अिभयोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरेको 
छैन भ�ने कुराको �माण िनजले प�ुयाउन ुपन�छ भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । सोअनसुार यी �ितवादी 
परुनबहादरु ऐरको इ�कारी बयानबाहेक अ�य सबदु 
�माण िनजले पेस दािखल गन� सकेको नदेिखने ।

�ितवादी सदुीप भ�डारीले सह�ितवादी 
परुनबहादरु ऐरको सहयोगमा पीिडतलाइ� िमित 
२०७२।२।१४ देिख ऐ.२१ काठमाड�बाट भारतको 
बैङ्गलोरमा नोकरी लगाइिद�छु भनी �लोभनमा पारी 
महे��नगरस�म साथमा �याइ� िमित २०७२।२।१४ 
दिेख ऐ.२१ गतेस�म आफूसाथ राखी �ितवादी सदुीप 
भ�डारी र पीिडत महे��नगरबाट गड्डाचौक� ह�दँै 
भारत जाने �ममा प�ाउ परकेो कुरा �हरी �ितवेदन, 
�ितवादी सदुीप भ�डारीको बयान, पीिडतको �मािणत 
बयानसमेतबाट �मािणत भएको देिखदँा �ितवादी 
सदुीप भ�डारीलाइ� आरोिपत कसरुमा ७ (सात) वष� 
कैद सजाय र अका� �ितवादी पूण�बहादरु ऐर भ�ने 
परुनबहादरु ऐरलाइ�  �ितवादी सदुीप भ�डारीलाई 
ठहर भएको सजायको आधा सजाय ह�ने गरी स�ु 
अदालतबाट िमित २०७२।१२।१७ मा भएको 
फैसलालाइ� सदर ह�ने ठहर गरी उ�च अदालत 
िदपायल महे��नगर इजालसबाट िमित २०७४।२।२३ 
मा भएको फैसला मनािसब देिखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादीह� सदुीप भ�डारीले 
पीिडत क�चनपरु ७५स कुमारीलाइ�  काठमाड�बाट 
भारतको बैङ्गलोरमा नोकरी लगाइ�  िद�छु भनी 
ललाइ�  फकाइ� �लोभनमा पारी महे��नगरस�म 
साथमा �याइ� िमित २०७२।२।१४ देिख ऐ.२१ 
गतेस�म आफूसाथ होटलमा राखी भारतको बनबासा 
गइ�  भारतको बैङ्गलोरको रलेको �रजभ�सन िटकट 
काटी ऐ.२१ गते पीिडत र �ितवादी सदुीप भ�डारी 
भइ� क�चपरुको महे��नगरबाट गड्डाचौक� ह�दँै 
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भारत जाने �ममा प�ाउ पन� आएको त�य �हरी 
�ितवेदन, �ितवादीह�को बयान र �हरी �ितवेदक, 
बिुझएका मािनसह�ले आ�नो मौकाको कथनलाइ� 
समथ�न गद� अदालतमा आइ� गरकेो बकप�समेतबाट 
पिु�ट भएको र अका� �ितवादी परुनबहादरु ऐरले 
पीिडतलाइ� भारतको बैङ्गलोरमा लगी काममा लगाइ�  
िदने काय�मा सह�ितवादी सदुीप भ�डारीलाइ� सहयोग 
गरकेो त�य सह�ितवादीको पोल र िनजसगँ Whats 
App मा भएको कुरा तथा वारदातमा �योग भएको 
मोबाइल न�बरसमेत सनाखत गरी �मािणत ग�रिदएको 
देिखदँा �ितवादी सदुीप भ�डारीलाइ�  मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१)(छ) बमोिजम ७ (सात) वष� कैद सजाय र अका� 
�ितवादी पूण�बहादरु ऐर भ�ने परुनबहादरु ऐरलाइ� ऐ. 
ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोिजम �ितवादी सदुीप 
भ�डारीलाई ठहर भएको सजायको आधा सजाय 
अथा�त्  ३१/ 

२
 वष� (तीन वष� छ मिहना) कैद सजाय 

ह�ने गरी स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।१२।१७ मा भएको फैसलालाइ�  सदर गरी 
उ�च अदालत, िदपायल महे��नगर इजलासबाट िमित 
२०७४।२।२३ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-RB-०००१, ब�िकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िव. िशवलोचन पराजुलीसमेत

अिभयोग दाबी र िमिसल संल�न �माणह�बाट 
यी �ितवादीह�ले िववािदत चेकबाट रकम भ�ुानी 
िलई सकेको अव�था देिखदैँन । यसरी चेक काटेरस�म 
िदएको त�य �थािपत भएको देिखए तापिन रकम िलए 

खाएको अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा अिभयोग 
दाबीबमोिजम यी �ितवादीह�ले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन,२०६४ को दफा ३(ग) र ५(घ) को कसरु 
गरकेो भनी मा�न िम�ने ।

�ितवादीह�ले ब�कको छापसमेत बनाई रकम 
िनका�नका लािग Good for Payment लेखी िदएको 
होइन भनी चेकमा बेहोरा थप गरकेो त�यमा इ�कार 
रही अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत बयान 
गरकेो देिख�छ । अिभयोजन प�ले �ितवादीह�ले 
िकत� गरकेो भिनएको स�कल चेक पेस गन� सकेको 
दिेखदैँन । �य�तै Good for Payment लेिखएको 
चेक ��ततु गरी पिछ आफँैले सो चेक िलई भागेका 
भिनएका रणवीर लावतीलाई ��ततु गन� सकेको पिन 
नदेिखने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
अिभयोग दाबीलाई व�तिुन� एवम् िव�वसनीय 
�माणबाट �मािणत गन� दािय�व वादीको हो । पेस 
भएको चेकमा बेहोरा थिपएको त�यमा �ितवादीह� 
इ�कार रहेकोमा सो चेक स�कल वादी प�बाट पेस ह�न 
नसकेको, चेक िलई भागेका भिनएका �यि�लाई समेत 
पेस गन� नसकेको र चेकको रकम भ�ुानी भई गएको 
नदेिखएको यस अव�थामा अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�ले कसरु गरकेो भ�न निम�ने ।

तसथ� �ितवादीह� िशवलोचन पराजलुी र 
िव�णबुहादरु काक�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो अव�था नै नदिेखएको भनी िनजह�उपरको 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने र अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७१।१०।१४ मा भएको फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल  माघ २९ गते  रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CR-०८४१, कत��य 
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�यान, कुमार चेपाङ िव. नेपाल सरकार
मतृक बािलका पनुरावेदक �ितवादीको प�नी 

फूलमाया चेपाङको सािबकको लो�नेतफ� बाट ज�मेको 
नाबालक छोरी भ�ने देिख�छ । िनज बािलकालाई यी 
पनुरावेदकले अिघ�लो िदन आगोमा फाली पो�दा र 
भोिलप�ट �ितवादीले आमाको साथबाट खो�ने �ममा 
भइुमँा ख�दासमेत बािलकाले उपचारमा नलगेको 
त�यले िनज मतृक बािलका�ित यी पनुरावेदकले कुनै 
माया र मानवीय संवेदना राखेको देिखदँनै । ि�याको 
आधारमा मनसाय �ितिबि�बत ह�ने ह��छ । बािलकालाई 
बिलरहेको आगोमा �या�ँदा मन� स�छ भ�ने कुरा 
साधारण समझ भएको जोकोहीले पिन �वाभािवक 
�पमा थाहा पाउने कुरा हो । ६० �ितशतभ�दा 
बढी जलेक� बािलकाको उपचारको लािग नल�ने र 
खो�ने �ममा भइुमँा खसाउनेस�मको एउटा अबोध 
बािलका�ितको चरम लापरबाही र िनर�तरताको 
ि�याले �ितवादीको बािलकालाई �यान मान� मनसाय 
रहेको त�यलाई उदघ्ािटत गरकेो पाइने । 

बािलका काखबाट खसेको कारणले मा� 
म�ृय ुभएको नदेिखई �ितवादीले बािलकालाई आगोमा 
फाली पोलेको र उपचारसमेत नगराएको कारण म�ृय ु
भएको देिखएकोले ��ततु वारदात भिवत�यबाट भएको 
मा�न िमलेन । पनुरावेदक �ितवादीकै उि�लिखत 
ि�याह�बाट बािलकाको म�ृय ु ह�न गएको देिखएको 
र सो कुराको पिु� शव परी�ण �ितवेदन, मतृकक� 
आमा जाहेरवाला र �वयम् �ितवादीका सहोदर भाइ 
बिु�बहादरु चेपाङसमेतले मौकामा गरकेो कागजबाट 
समिथ�त ह�न आएको छ । िमिसल सलं�न त�य �माणले 
वारदातलाई मालाकार �पमा समथ�न गरकेो देिखएको 
यस अव�थामा जाहेरवाला एवम् मौकामा कागज गन� 
िनज बिु�बहादरु चेपाङसमेतका मािनस अदालतमा 
बकप� गन� नआएको कारणले मा� �ितवादीलाई 
िनद�ष मा�न निम�ने ।

तसथ� पनुरावेदक �ितवादीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ तथा १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो ठह�याई िनजलाई ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 

पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब देिखन
आउने ।

मतृक बािलकाको म�ृयकुो म�ुय कारण जलेर 
भएको भ�ने देिख�छ । मतृक बािलका जाहेरवाला 
फूलमाया चेपाङको सािबकको लो�नेबाट ज�मेको र 
िनजलाई साथमा िलई जाहेरवालीले यी पनुरावेदक 
�ितवादीसगँ िववाह गरकेोमा यी �ितवादीको �यवहार 
र हेल�व सहन नसिक आमा जाहेरवाला फूलमायाले 
भोिलप�ट िनज बािलकालाई िलई सािबकको लो�नेसगँ 
जान लागेको अव�थामा जाहेरवालासगँ िववाद िझक� 
आमाको काखबाट बािलकालाई खो�ने �ममा 
बािलका भइुमँा खसेको दिेख�छ । तसथ� �ितवादीले 
मतृक बािलकालाई आगोमा फालेको, शरीरको 
६० �ितशतभ�दा बढी भाग जलेक� बािलकालाई 
उपचारमा लगेको नदेिखएकोसमेतका िमिसल 
संल�न त�य �माणह�बाट ��ततु वारदात भिवत�य 
हो िक भ�न ह�नेस�मको अव�थाको िव�मानता 
दिेखदैँन । एउटा अवोध बािलकाउपर �ितवादीले 
दखेाएको �ूर र मानवीय संवेदनाहीन ि�याबाट 
िनजको म�ृय ुभएको देिखएको यस अव�थामा मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. आकिष�त गरी 
घटी सजाय गन� �याय, कानून र िववेकस�मत ह�ने 
नदेिखने । 

अतः �ितवादी कुमार चेपाङलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७१।७।२५ को फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । भिवत�यमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम घटी सजाय ह�न ुपन� भनी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाले �य� गरकेो रायसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
इित संवत् २०७४ साल काि�क २१ गते रोज ३ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-११५२, 
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उ��ेषण / परमादेश, पोषणराज के.सी. िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदकलाई नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
िमित २०७२।४।८ को िनण�यानसुार २ वष�का लािग 
�यूनतम पा�र�िमक िनधा�रण सिमितको अ�य� 
पदमा िनयिु� गरकेो सूचना तथा स�चार म��ालयको 
िमित २०७२।४।११ को प�को िमिसल सलं�न 
�ितिलिपबाट देिखयो । िनजलाई रिेडयो नेपाल 
काय�कारी िनद�शक�ारा िमित २०७३।३।१२ को 
प��ारा काया�लयमा हािजर ह�न ु भनी जानकारी 
गराएपिछ यी िनवेदक अदालतसम� �वेश गरकेो 
देिखयो । यस अदालतबाट िमित २०७३।३।२२ मा 
उ� िमित २०७३।३।१२ को प� काया��वयन नगनु�  
भनी अ�त�रम आदेश जारी गरकेो देिखयो । िनवेदकको 
माग नै �यूनतम पा�र�िमक िनधा�रण सिमितको 
अ�य�को पदमा तोिकएको २ वष�को अविधस�म 
काम गन� पाउन ुपन� भ�ने देिख�छ । यी िनवेदकलाई 
�यूनतम पा�र�िमक िनधा�रण सिमितको अ�य� पदमा 
नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित २०७२।४।८ को 
िनण�यबाट २ वष�का लािग िनयिु� गरकेो देिखएको र 
सो अविधबाट हालस�म २ वष� अविध नािघसकेको 
देिखदँा अब ��तुत िनवेदनको औिच�य समा� भएको 
देिखयो । अतः ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-MS-०००५, 

उ��ेषण / परमादशे, पोषणराज के.सी. िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CI-०२७१, उ��ेषण, 
�साद खुलवट िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
पसा�समेत

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची २ िभ� परकेो मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
१७ नं. अ�तग�तको म�ुाको सनुवुाइ गरी िनण�य गन� 
अिधकार िज�ला �शासन काया�लयलाई रहे भएको 
नदेिखएकोमा ब�ध ु साहसमेतले िदएको जाहेरी 
दरखा�तको आधारमा �व.�साद भगतको अपतुाली 
हक खाने कोही हकदार नभएको भनी िववादमा आएको 
उि�लिखत िक.नं.९१४ को घर ज�गा सरकारको 
नाउमँा दता� गन� गरकेो िनण�य बदर गनु�पन�मा त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले वैकि�पक उपचारको 
बाटो रहेको आधारमा िनवेदन खारजे गन� गरेको 
आदेश िमलेको नदेिखएकोले सो आदेश उ�टी भई 
अिधकार�े� नभएको िवषयमा िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, पसा�ले �वग�य �साद भगतको हक भोगको 
िक.नं.९१४ को घर ज�गा सरकारको नाउमँा दता� 
गन� गरकेो २०६७।१२।२० को आदेश उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-WO-०४५१, उ��ेषण / 
परमादेश, कु�भराज शमा� िव. �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िवप�ी �वा��य सेवा िवभागको िमित 
२०७२।१०।१२ को िनण�यअनसुार िनवेदकले 
गैरकानूनी भनी दाबी गरकेो िनजलाई स�वा गन� 
िमित २०७२।७।२९ को स�वा िनण�य संशोधन 
भई िनवेदकको मागबमोिजम ह�ने गरी िनवेदकको 
उमा� �वा��य चौक� कैलालीमा स�वा भएको भ�ने 
दिेख�छ । उ� िलिखत जवाफको बेहोरा अ�यथा 
हो भनी िनवेदक एवम् िनजको कानून �यवसायी 
इजलाससम� उपि�थत भएकोसमेत पाइएन । यस 
ि�थितमा िवप�ीको िलिखत जवाफ बेहोरालाई अ�यथा 
हो भ�न िमलेन । अतः िनवेदकले िवप�ीबाट उपचार 
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�ा� ग�रसकेको दिेखएकोले ��ततु �रट िनवेदनको 
औिच�य नह�दँा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम 
क��यटुर: देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७३-WO-००४३, उ��ेषण, 
मिणकशंकर लाल िनिधसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

अ�यवि�थतलाई �यवि�थत र �भावकारी 
बनाउन गरेका काय�ह� अ�यथा ह��छ भ�ने आधारमा 
कानूनबमोिजम नभएको काय�लाई मा�यता िदन 
िम�दैन । तर हरके काय� कानूनअन�ुपको ह�नपुद�छ । 
कानूनको शासनको मम�समेत यही नै ह�ने । 

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११ ले �यव�था 
गरकेो िज�ला िश�ा सिमितमा पदेन सद�यबाहेकका 
अ�य सद�यह�लाई मनोिनत गरकेो भ�नेसमेत 
िवप�ीको िलिखत जवाफबाट देिखदँनै । उ� 
�ावधानअन�ुप १३ जना सद�य रहन ुपन� सिमितमा 
केबल तर यहा ँ ३ जना सद�यले िज�ला िश�ा 
सिमितको नामबाट दाबीको िनण�य गरकेो देिखयो । रा�ो 
काम गन�को नाममा कानूनले तोकेको �यव�थाको पूण� 
अवल�बन नगरी सीिमत सद�यको मा� उपि�थितमा 
िज�ला िश�ा सिमितको नामबाट गरकेो कामकारबाही 
कानूनअन�ुपको मा�न िमलेन । कानूनले िनधा�रण 
गरकेो �यव�थाअन�ुप िज�ला िश�ा सिमित गिठत 
नै नभएको अव�थामा िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम १९(५) को अव�था िसज�ना भएको भ�ने तक�  
निम�ने ह�दँा अपूण� सिमितबाट भएको कामकारबाही 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब िश�ा ऐन, 
२०२८ को दफा ११(२) ले �यव�था गरबेमोिजमको 
िज�ला िश�ा सिमितको गठन गरी कामकारबाही गनु�  
भनी िवप�ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
इित संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-CR-०३५८, लाग ुऔषध 
चरसे, राजे�� पुजारा िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी राजे�� पजुाराबाट लाग ु
औषध बरामद भएको अव�था रहेनछ । अका� �ितवादी 
ठ�ग ुिसंह रानाबाट लाग ुऔषध बरामद भएको र िनज 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� उ� लाग ु
औषध यी पनुरावेदक �ितवादी राजे�� पजुाराबाट 
ख�रद गरी िलएको ह� ँ भनी पोल गरकेो आधारमा यी 
�ितवादीसमेतका उपर अिभयोग लगाइएको रहेछ । तर 
िनज �ितवादी ठ�ग ुिसंह रानाले अदालतमा बयान गदा� 
यी �ितवादीलाई पोल गरकेो देिखदँनै । वादी प�का 
गवाह �ितवेदक सहायक �हरी िनरी�क हंसबहादरु 
रोकायाले अदालतमा बकप� गदा� िनज �ितवादीले 
उ� चरशे कुन �यि�बाट ख�रद गरकेा रहेछन् भनी 
सोिधएको सवाल ६ को जवाफमा सोबार ेिनजले कुन 
�यि�बाट ख�रद गरकेा केही भनेनन् भनी र यो म�ुामा 
क-कसको संल�नता छ भनी सोिधएको सवाल ११ को 
जवाफमा अ� कोही पिन नाम िनज ठ�गलेु भनेनन् भनी 
बकप� गरकेो देिख�छ । यसरी सह�ितवादी ठ�ग ुिसहं 
रानाले यी पनुरावेदक �ितवादीउपर अनसु�धानको 
�ममा गरकेो भिनएको पोल �वयम् वादी प�कै गवाह 
�ितवेदक हसंबहादरु रोकायाले गरकेो बकप�ले 
खि�डत गरकेो देिखने ।  

पनुरावेदक मौकामा प�ाउमा परेको 
नदेिखएको र अदालतबाट जारी भएको �यादी पजु�मा 
अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बयानमा आरोिपत 
कसरुमा पूण� �पमा इ�कारी रही बयान गरेको 
दिेख�छ । �ितवादी ठ�ग ु िसहं रानाको अनसु�धानको 
�मको पोल बयानबाहेक यी �ितवादी लाग ुऔषधको 
कारोबारी रहेको त�यलाई �मािणत गन� कुनै पिन 
�माण िमिसलमा मौजदु रहेको दिेखदँैन । साथै वारदात 
भएको भिनएको समयमा आफू ब��लोर रहेको भनी 
Alibi को िजिकर िलई सो कुरालाई पिु� गन� आतेजाते 
िटकटसमेत पेस गरकेो पाइने । 
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तसथ� पनुरावेदक �ितवादी आरोिपत कसरुमा 
पूण� �पमा इ�कार रहदैँ वारदातको समयमा अ�य� 
रहेको िजिकरसिहतको �माण पेस गरकेो दिेखएको, 
यी पनुरावेदकलाई अनसु�धानको �ममा पोल गन� 
अका� �ितवादी ठ�गिुसहं रानाले अदालतमा पोल गरकेो 
नपाइएको, अनसु�धानको �मको िनजको पोल बयान 
�ितवेदककै बकप�बाट खि�डत भएको देिखएको,  यी 
पनुरावेदकबाट लाग ु औषध बरामद भएको अव�था 
पिन नरहेको यस अव�थामा िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िमित २०६७।१।२७ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई पनुरावेदक 
�ितवादी राजे�� पजुाराले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल मंिसर १९ गते रोज ३ शभुम् । 

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CI-०१७६, अब�डा ज�गा 
ब�डा ग�रपाऊँ, ई�रलाल �े�समेत िव. जनकलाल 
�े�

अ�य स�पि� बाब ु आमाको नाममा रहेको 
स�पि� अब�डा राखी हाललाई चल अचल स�पि� 
घरसारमै ब�डा गरी... हाललाई तपिसलको स�पि� 
अंश िलने र बाब ु आमाको शेषपिछ सबै छोराह�ले 
बराबर बाडँी ब�डा गरी खाने” भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी 
िमित २०५५।०३।१५ मा अंशब�डाको िलखत पा�रत 
भएको दिेख�छ । यसबाट सो िलखतको तपिसलमा 
उि�लिखत स�पि� मा� वादीह�ले अंशबापत िलई 
�ितवादीह� बाबआुमाको नाममा रहेका अ�य स�पि� 
अब�डाको �पमा रही सो स�पि� बाबआुमाको 
शेषपिछ सबै छोराह�ले बराबर बाडँी ब�डा गरी 

खान पाइने �प� छ । आमा नानीमैया ँ �े�को िमित 
२०६७।११।१० मा परलोक भएको भनी वादीले 
पनुरावेदनप�मा उ�लेख गरकेो दिेख�छ । बाबआुमाको 
शेषपिछ मा� सबै छोराह�ले बराबर बाडँी ब�डा गरी 
खान पाउनेमा �ितवादी बाब ुजनकलाल �े� जीिवत 
रहेको अव�थामा वादीह�को िफराद परकेो देिखने । 

�ितवादीह� जनकलाल �े� र नानीमैया ँ
�े�को नाममा रहेका स�पि�ह� म�ुा पदा�पद�को 
अव�थामा िब�� �यवहार गरकेो भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�  यी वादीह�बाट काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िलखत बदर म�ुा दता�  भई िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको ह�दँा बाबआुमाको नाममा रहेका 
स�पि�ह� िब�� �यवहार गरकेो ज�गामा िलखत बदर 
गन� हक वादीह�लाई छ, छैन र िलखत बदर ह�ने भए 
के कित िलखत बदर ह�ने हो यावत् कुराको िनण�य 
सो दायर भएको िलखत बदर म�ुाबाट ह�ने नै ह�दँा र 
��ततु म�ुाबाट बाबआुमाको नाममा रहेको स�पि� 
अ�य� गइसकेकोमा यी वादीह�को हक प�ुछ वा प�ुदैन 
वा िनजी स�पि� हो वा सगोलको हो । साथै आमाले 
िमित २०४८।२।२८ मा बकसप�बाट �ा� स�पि�मा 
वादीह�को हक ह�ने हो वा होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा� 
ब�डाप�को िलखतमा उ� स�पि� अब�डा जनाएको 
ि�थितमा उ� स�पि�को स�ब�धमा पिन काठमाडौ 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन िलखत बदर म�ुामा 
इ�साफको रोहबाट िवचार ह�ने नै ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६८।९।२५ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादवेी महज�न                      
क��यटुरः च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल असार ३२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१५२२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िक�मत पुन

��ततु म�ुामा �ितवादीको त�काल 
उठेको �रसबाट आवेशमा आई आ�नो काय�बाट ह�ने 
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प�रणामको �याल नै नगरी पीिडतउपर आ�मण गदा� 
�यो आ�मणको कारणबाट पीिडतको म�ृय ु भएको 
देिख�छ । मतृकलाई योजनाब� वा मनसायपूव�क 
नभई त�काल उठेको �रसबाट िभरबाटोमा अगािड-
अगािड िहडेँको अव�थामा पछािडबाट यी �ितवादीले 
हा�दा िभरबाट खसी उपचारको �ममा म�ृय ु भएको 
देिख�छ । आफूलाई चोर भनी पीिडतले गाली गर े
इ�जत फािलस ्भनी ला�ीले �हार गरी आफू लडेको 
कारणबाट त�कालै �रस उठी साघँरुो िभरालो बाटोमा 
धकेली िदएको कारणबाट म�ृय ु भएको देिख�छ । 
तर मान�स�मको पूव��रसइवी केही नभएको जोिखमी 
हितयार पिन �योग नगरकेो आफूलाई चोर भनी 
गाली गरी ला�ीले िहका�उदँा आफू लडेको कारणबाट 
त�काल �रस उठ्न गई आ�नो हात बािँधएको कारण 
�हार गन� नसक� िभरबाट धकेली िदएको कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको दिेखने । 

मतृकले समेत भई प�ाउ गरकेो र गाली गरकेो 
तथा ला�ीले �हार गरकेो कारणबाट अथा�त् मतृककै 
काय�कारणबाट उ�ेिजत गराएको कारणबाट ��ततु 
घटना घट्न गएको देिख�छ । सोही कारणबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको कुरा �ितवादीले अदालतमा उपि�थत भई 
बयान गदा�समेत सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । 
��ततु वारदात घटाउन कुनै जोिखमी हातहितयारको 
�योग भएकोसमेत दिेखदँैन । जाहेरी दरखा�त, 
�ितवादीको अनसु�धान र अदालतमा भएको बयान, 
मौकामा कागज गन� अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गन� मािनसह�ले लेखाई िदएको बेहोरासमेतका िमिसल 
सलं�न �माणबाट मतृक र �ितवादीसमेत मादक 
पदाथ� सेवन गरी माि�एको अव�थाका दिेख�छन् । 
त�ले चोरी ग�रस् भनी मतृकले �ितवादीलाई ला�ाले 
हानेपिछ �ितवादीलाई त�काल �रस उठी मतृकलाई 
घचेटेको देिख�छ । �ितवादीसमेत मादक पदाथ�को 
नसामा ल� रहेको र �यसरी घचेट्दा िभरबाट लड्न 
स�छ भ�ने अनमुान रहन स�ने अव�था पिन 
देिखएन । घचेटेको र िभरबाट लडेको भ�ने मा� कारणले 
मनसायपूव�क वा जानीजानी घचेटी िभरबाट लडाएको 

भनी िन�कष� िनका�न �यायोिचत देिखदैँन । घटनाको 
सम�ुचा िव�ेषण गरी घटना घट्नकुो कारण, अव�था 
प�रि�थितसमेतलाई िव�ेषण गरी �याियक मन �योग 
गरी उिचत िन�कष�मा प�ुदा मतृककै काय� कारणबाट 
घटना घट्न गएको देिख�छ । जनु घटना �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. को कानूनी �यव�थासगँ मेल खान 
आएको देिखने । 

िमिसल संल�न �माण कागजातह�को 
समि�गत मू�याङ्कन गदा� ��ततु वारदात मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. आकिष�त 
ह�ने देिखन आएकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय नगरी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम िनज 
�ितवादीलाई १० वष� कैद गन� गरकेो स�ु �या�दी 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।०२।३२ गतेको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत बागलङुको 
२०७२।९।७ को फैसला निमलेको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादी  िवकास भ�ने िक�मत पनुलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
मागदाबी रहेको भए तापिन उपयु�� आधार �माणबाट 
िनज �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
नगरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजम १० वष� कैद गन� गरकेो स�ु �या�दी िज�ला 
अदालतको िमित २०७२।२।३२ गतेको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत बागलङुको २०७२।९।७ 
गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�, धनिसंह िगरी
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल साउन २७ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१३०६, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. गणेशबहादुर �े�समेत
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वारदातको �कृित हेदा�  �ितवादीह� 
घटना�थलबाटै प�ाउ परकेो र �ितवादी गणेशबहादरु 
�े�ठ आफूले पीिडतलाई करणी गरकेो काय�मा 
सािबतसमेत रही बयान गरी बरामद क��  आ�नो 
हो भनी सनाखतसमेत गरकेो देिख�छ । पीिडत 
तथा जाहेरवाली अदालतसम� उपि�थत नभए 
पिन त�काल भएको घटना�थल मचु�ुका, त�काल 
वारदात�थलबाट �ितवादीह� प�ाउ परकेो अव�था 
र वारदात�थलबाट क�डम, पे�टी क��समेत बरामद 
भई सोमा मानव वीय� पाइनसुमेतले वारदातको स�यता 
�थािपत गन� म�त प�ुयाएको दिेखने ।

�ितवादी गणेशबहादरु �े�ठले आपसी 
सहमितमा करणी गरकेो भनी बयान गर े तापिन 
वारदातको �कृित, पीिडतको अव�था, वारदात 
घट्दाको समयसमेतलाई म�यनजर रा�दा �ितवादीले 
भनेज�तो करणी काय�मा पीिडतको सहमित रहेको 
भ�ने बोधग�य आधार रहेको देिखदँनै । पीिडतको 
उमेर परी�ण �ितवेदन हेदा� िनजको उमेर १५-१७ 
वष�को ह�नस�ने भ�ने िवशेष�को राय रहेको देिखदँा 
पीिडतको उमेर १६ वष�मा रहेको, च�दै गरकेो मा�नपुन� 
देिख�छ । पीिडतले मौकामा गरकेो कागज तथा जाहेरी 
बेहोराबाट पीिडतको सहमित रहेको भ�ने कहीकँतैबाट 
पिु� �मािणत ह�न आएको देिखदैँन । कुबेलामा तीनतीन 
जना �ितवादीह�ले डर �ास देखाई अनिुचत �भावमा 
पारी एका�त �थलमा लगी बसिभ� अनैितक काय� भए 
गरकेो देिख�छ । सो काय� गदा� एउटा किललो उमेरक� 
अवला नारीलाई डर �ास देखाएको कारणबाट कुनै 
�ितकार गन� नसिक समप�ण गरकेो देिख�छ �य�तो 
अनिुचत �भावमा पारी गरकेो समप�णलाई म�जरुीको 
स�ंा िदन निम�ने ।

वारदातको �कृितबाटै डर �ासको िसज�ना 
ह�ने पया��त अव�था िमिसलबाट देिखन आउछँ । भख�र 
उमेरक� पीिडत रहेकोमा साझँको समयमा तीनजना 
बय�क परप�ुष �यि�को उपि�थित �वयम् मा भयावह 
रहेको दिेख�छ । �वत�� �पमा सहमित िसज�ना ह�न 
स�ने अव�थाको िव�मानताको प�रक�पनासमेत ह�न 

स�ने अव�था देिखदँनै िकनिक सामा�य अव�थाक� 
पीिडतले साव�जिनक बसमा तीनजना �ितवादीलाई 
करणी काय� गन�का लािग �वाभािवक �पमा सहमित 
िदएको भ�न िम�ने अव�था नदेिखदँा �ितवादीले 
िजिकर िलएज�तो �वत�� सहमित मा�न िम�ने 
अव�था रहेन । सोको आधारको लािग �ितवादीले 
व�तिुन� �माण आधार ��ततु गन� सकेकोसमेत 
दिेखदैँन । पीिडतको उमेर परी�ण �ितवेदनको 
अव�थाबाट िनजको उमेर १५-१७ वष� उ�लेख 
भएको देिखदँा सोही आधारमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ३(४) नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

पीिडत �वयम् ले कागज गदा� एकजना 
मािनस बािहर हेरी बिसरहेका िथए भनी लेखाएको र 
�ितवादी �ेमबहादरु मगरले पिन आफूलाई �ितवादी 
गणेशबहादरु �े�ठले िचया खान जाउ भनी भनेकोले 
िचया खान गएको भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीको करणी काय�मा 
संल�नता रहेको भनी सहअिभय�ुको बयानबाट समेत 
दिेखएको अव�था छैन । िनज �ितवादी �ेमबहादरु मगर 
बसको हे�पर रहेको र िनजले चालकले भनेबमोिजम 
लाए अ�ाएको काम गरकेो अव�था देिख�छ । िनजले 
�ितवादी के कसरी करणी काय�मा सहयोग गरकेो भ�ने 
िमिसल �माणबाट समेत देिखन आएको अव�था 
छैन । �ितवादी �ेमबहादरु मगरलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने ठह�याई भएको फैसला िनजको हकमा 
िमलेकै देिखन आयो । र �ितवादी संिदप तामाङको 
हकमा अिभयोग दाबी म�ुतबी रहेको र �ितवादी 
�ेमबहादरु मगरले सफाइ पाएको अव�था देिखदँा 
�ितवादीह�को सामूिहकतफ� को जबरज�ती करणीको 
महलको ३क नं. को थप दाबी प�ुने अव�था नदेिखदँा 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी गणेशबहादरु �े�ठले पीिडतउपर जबरज�ती 
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करणी गरकेो पिु� ह�न आएको दिेखदँा िनजलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
५ वष� कैद सजाय गन� गरी र �ितवादी �ेमबहादरु 
मगरलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।१०।१७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित सवंत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१६४१, लाग ुऔषध 
हेरोइन, मानबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार

बरामदी मचु�ुका, परी�ण �ितवेदन, 
मौकामा कागज गन� सनुकुमार �े�ठ र �यामकुमार 
काक�को बकप�, �ितवेदकह� ह�रबोल के.सी. र 
गौतम िम�को बकप�बाट यी पनुरावेदक �ितवादी 
मानबहादरु तामाङले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयानलाई समथ�न र पिु�ट गरकेो छ । यी 
पनुरावेदक �ितवादीले स�ु अदालतसम� बयान गदा� 
५०२ �ाम लाग ुऔषध हेरोइन बरामद भएको नभई ५ 
�ाम मा� बरामद भएको हो भनी लाग ुऔषध बरामद 
भएको त�यलाई आंिशक �पमा �वीकार गरकेा छन् । 
पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयान �वे�छाले गरकेो होइन भनी कसरुमा 
इ�कार रही अदालतमा बयान गरकेा भए तापिन सोको 
पिु�ट गन� सकेको नदिेखने ।

लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ ले लाग ु
औषधको कसरुलाई possessory crime को �पमा 
प�रभािषत गरी �माणको भार �ितवादीमा िनिहत 
रािखिदएको र पनुरावेदक �ितवादीले पछािड िभरकेो 
POWER लेखेको कालो झोलामा पि�काले बेररे 
राखेको अव�थामा ५०२ �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
बरामद भएको अव�थामा सो बरामिदत व�त ुअ�यथा 
हो भ�ने �माण�ारा पिु�ट नगरी पनुरावेदक �ितवादीको 
अदालतको इ�कारी बयानलाई मा� आधार मानी 

अिभयोग दाबीको कसरु िनजले गरकेो रहेनछ भनी 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

मािथ िववेिचत त�य र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा पनुरावेदक �ितवादी 
मानबहादरु तामाङले सनुबहादरु भ�ने �यि�को 
स�लाह र योजनाबमोिजम नवलपरासीबाट ५०२ 
�ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ख�रद गरी �याई िब�� 
िवतरणको उ�े�यले आफूसगँ लकुाई राखेको भ�ने 
पिु�ट ह�न आएको ह�दँा बरामिदत लाग ुऔषधको मा�ा र 
प�रणामलाई िनज �ितवादीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) (ङ) र (च) को कसरु 
अपराधमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम 
१५ वष� कैद र �.५ लाख ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
स�ु फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७३।१।३१ को फैसलालाई अ�यथा 
मा�नपुन� नदिेखने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा �ितवादी मानबहादरु 
तामाङलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(घ)(ङ) र (च) को कसरुमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)
(घ)(३) बमोिजम १५(प��) वष� र �.५,००,०००।- 
(पाचँ लाख) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।१।३१ मा 
भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७०-CI-०४२४, परमादशे, मालपोत 
काया�लय, घोराही दाङ िव. िगरीराज डाँगी

अदालतबाट तहतह गरी अि�तम फैसला भई 
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बसेको फैसलाबमोिजमका िक�ा ज�गाह� आ�नो 
नाममा नामसारी, दा.खा. ग�रपाउ ँ भनी स�बि�धत 
मालपोत काया�लयमा यी ��यथ� िनवेदकले िनवेदन 
िदएपिछ सो फैसलाबमोिजम नामसारी, दा.खा. ग�रिदने 
दािय�व मालपोत काया�लयको ह�न आउने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ले 
मालपोत काया�लयलाई कानूनी दािय�व �दान गरकेो 
देिख�छ । उ� दफा ८ ले “�चिलत कानूनबमोिजम 
िलखतको रिज��ेसन, नामसारी, दािखल खारजे 
र लगत क�ा गन� काम मालपोत काया�लयले गन�छ” 
भनी �प� �पमा कानूनी �यव�था ग�रएको देिख�छ । 
उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम िलखतको रिज��ेसन, 
नामसारी, दािखल खारजे र लगत क�ा गन� दािय�व 
यी पनुरावेदकउपर रहेको सव��च अदालतबाट भएको 
अि�तम फैसलाअनसुार नामसारी, दा.खा. गनु�पन� 
कानूनी दािय�व मालपोत काया�लयको भएकोमा सो 
दािय�व पूरा गरकेो देिखन आएन । िनवेदकले माग 
गरकेो ज�गाह� दा.खा. नामसारी गन� िम�ने निम�ने 
तथा पिछ �माण भएका बखत नामसारी, दा.खा. गरी 
िदने भनी मालपोत काया�लयबाट िमित ०६४।८।२० 
मा िनण�य भएकोसमेत देिखदँैन । िनवेदकको िनवेदन 
िजिकरबमोिजमको ज�गाह� यी िनवेदक ��यथ�ह�को 
हक ला�ने होइन वा कुनै गलत त�रकाबाट आ�नो 
अंशब�डा ह�ने स�पि� देखाएको हो भ�ने �कृितको 
कुनै िजिकर वा �माण पनुरावेदक मालपोत काया�लयले 
देखाउन सकेको पिन देिखदँैन । अदालतबाट समेत 
तहतह भई उ� िक�ा ज�गाह� अंिशयारिबच 
अंशब�डा ह�नेबार े �माण बिुझसकेको भ�ने अव�था 
पिन देिख�छ । कुनै कारणबस सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गा आपसमा म�ुा परकेो दखेाई हक नप�ुने स�पि� 
दािखल खारजे गराएको �मािणत ह�न आएमा �य�तो 
दता� �वतः बदर भई �यसरी खडा भएको लगतसमेत 
क�ी ह�ने �यव�था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४(२) मा रहेबाट गैरकानूनी तवरबाट दता� भएको 
ज�गा सरुि�त रा�ने कानूनी माग� �स�त छ । �य�तै 
�यसरी दता� भएको ज�गामा अ� कसैको हकसमेत 

भएको देिखएमा �य�तो �यि�ले आ�नो हक �चलन 
गराउन आउन स�नेसमेत कानूनी उपचार खलुा रहेकै 
ह��छ । यस अव�थामा आ�नो काया�लयको मोठ �े�ता 
जली न� भएको मा� कारणबाट कुनै नाग�रकको हक 
प�ुन स�ने अंश भागको स�पि� दता� नामसारी नभई 
लामो समयस�म शू�यको ि�थितमा रहन ु �यायको 
�ि�मा �वीकाय� देिखदँैन । य�तो काय�ले अदालत, 
�याय तथा कानूनी राजको िवषयमा जनताको आ�था 
र िव�ास िवचिलत ह�न स�छ । ��तुत पनुरावेदनको 
हकमा ��यथ�ले अशं म�ुामा सव��च अदालतको 
फैसलामा दता�वालाको नाम खलुाई ८ भागको १ भाग 
अशं हक कायम ह�ने ठहरी फैसला भएको देिखएकोले 
आ�नो अंश भागस�म दता� गराउन पाउने र बाकँ� 
ज�गा दता�वालाकै नाममा रहने भई अ�य अंिशयारले 
माग गरकेो बखत िनजह�को नाममा नामसारी, दा.खा. 
ह�ने नै देिखदँा पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट जारी 
भएको परमादेशलाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

अतः ८ भागको १ भाग छुट्याउने गरी 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७०।१।८ 
मा जारी भएको परमादशेको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७०-CI-०९७४, िनषेधा�ा, रामबाबु 
लामासमेत िव. िज�ला �शासन काया�लय, बबरमहल 
काठमाड�समेत

लेनदेन िवषयमा भएको कागजात इ�यािद 
दवेानी �कृितको कारोबार भएको र �य�तो कारोबारको 
िववाद भए दवेानी �कृितकै कारबाहीबाट अदालतले 
िनण�य गन� िवषय भएकोले िज�ला �शासन काया�लय, 
वा �हरी काया�लयले �यस स�ब�धमा थ�ुने, धरपकड 
गन�, कुटिपट गन�ज�ता �े�ािधकारिवहीन काय� गन� 
स�ने अव�था ह�दैँन । कानूनले �य�तो काय� गन� छुट 
िदएको पिन छैन । �वे�छा िव�� कसैलाई कुनै कागजात 
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गराउन स�ने अव�था पिन ह�दँैन । करकाप गरी कागज 
गराएको हो भने �यसउपर उपय�ु कानूनी उपचार 
खो�नपुन� ह��छ । ��ततु िववादमा िवप�ीम�येका 
रामच�� सापकोटाले आ�नो लेनदेनको िवषयमा स�म 
अदालतसम� नालेस गन� आ�नो हक सरुि�त रहेको 
भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेोबाट िनजसगँको 
िववाद लेनदेनको िववाद भएको देिखएबाट य�तो 
िववाद �हरी र �शासनले ह�त�ेप गन� र गैरकानूनी 
�पमा अ�सरता दखेाउन िम�ने अव�था पिन 
छैन । एकपटक िलिखत जवाफमा उि�लिखत िवषयमा 
�ितब�ता जनाइसकेपिछ पनुः सोही ज�गा ख�रद 
िब�� तथा लेनदेनकै िवषयलाई िलई िवप�ीह�ले 
अदालतमा पेस गरकेो िलिखत जवाफ बेहोरािवपरीत 
तथा अदालतलाई झ�ुयाउने गरी कुनै काय� गन� 
स�ने िव�ास गनु�  पिन मनािसब मािफकको आधार 
��ततु िनवेदनबाट देिखदँनै । ठहर ह�न नस�ने वा 
�ारि�भक �पमै दवेानी �कृितको िववादमा कुनै �हरी 
वा �शासनको कम�चारीबाट अनसु�धानको नाममा 
जबरज�ती दःुख िदने काय� गरमेा �य�ता कम�चारी 
आफँै पिन कानूनबमोिजमको कारबाहीको भागीदार 
ह�नपुन� ह��छ । यस अव�थामा पनुरावेदकको िजिकर 
प�ुन नस�ने । 

अतः िवप�ीह�ले ��ततु गरकेा िलिखत 
जवाफसमेतका आधारह�बाट पनुरावेदकको 
िजिकरअनसुारको काय� भए गरेको वा गन� स�ने कुनै 
अव�था नदेिखएकोले �रट िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ग�ररहन ु पन� अव�था देिखएन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७०।३।५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित सवंत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७१-CR-००३७, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. राजकुमार िघिसङ

�ितवादीले मतृकलाई मान� मनसायले 
कुटिपट गरी मतृकको टाउकोसमेतमा ग�भीर चोट 
प�ुयाएको र सो चोटको कारणले िनजको म�ृय ुभएको 
हो भ�ने आ�नो अिभयोग दाबी वादी नेपाल सरकार 
प�बाट त�यय�ु �माण पेस गरी पिु�ट गन� सकेको 
नदेिखने ।

�ितवादी राजकुमार िघिसङले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� र अदालतमा बयान गदा�समेत आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयान, जाहेरवालाले यी 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदए तापिन अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गदा� मैले कुटिपट गरकेो देिखन, 
अ�ले भनेर जाहेरी िदएको हो, �ितवादीले �य�तो 
काय� गरजे�तो ला�दैन भनी गरकेो बकप�, �हरीमा 
कागज गन� िवजय खड्का र हेमबहादरु खड्का तथा 
�ितवादीका सा�ी िशव काक�समेतले मतृकलाई 
�ितवादीले कुटिपट गरी मारकेो होइन लडी चोट 
लागेको हो भनी अदालतमा गरकेो बकप�, जातँोमा 
रगतज�तो पदाथ� लागी सकेुको अव�था देिखएको भ�ने 
घटना�थल मचु�ुकाको बेहोरा, �ितवादीले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो कुनै हातहितयार, लाठी, ढंुगा केही 
बरामद भएको नदेिखएको अव�था र यी �ितवादीले 
मतृकलाई मान� मनसायले कुटिपट गरी टाउकोसमेतमा 
ग�भीर चोट प�ुयाई िनजको म�ृय ुभएको भ�ने आरोिपत 
कसरु वादी नेपाल सरकारतफ� बाट त�यय�ु �माण 
पेस गरी पिु�ट गन� सकेकोसमेत नदेिखदँा अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

आ�नो घरमा चोरी गन� आएका मतृकलाई 
प�ाउ गन� खो�दा मतृकको टाउकोमा चोट लागी 
र��ावसमेत भइरहेको अव�थामा यी �ितवादीले 
मतृकलाई आव�यक उपचारको �यव�था गरी 
चोरी गरतेफ�  कानूनबमोिजमको कारबाही अगािड 
बढाउनपुन�मा सो नगरी यी �ितवादीले टाउकोमा 
चोट लागी घाइते भएका मतृकलाई प�ाउ गरी बाधेँर 
राखेको देिख�छ । मतृकलाई घर अगािडको ख�बामा 
बाधेँपिछ यी �ितवादी �वयम् ले गाउलेँह�लाई बोलाई 
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मतृकलाई िनजको छोरालाई िज�मा लगाई पठाएको र 
आ�नो छोरासगँ घर गएर सतेुको अव�थामा आ�नै 
घरमा मतृकको म�ृय ुभएको िमिसल संल�न बिुझएका 
मतृकका छोरा िवजय खड्काको बकप�बाट देिखने ।

यसरी �ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरी 
टाउकोमा ग�भीर चोट प�ुयाएको र सोही चोटको कारण 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने आरोिपत कसरु वादी नेपाल 
सरकारतफ� बाट पिु�ट गन� सकेको नदिेखए तापिन 
आ�नो घरमा चोरी गन� आएका मतृकलाई प�ाउ गन� 
�ममा मतृकको टाउकोमा चोट लागी र��ावसमेत 
भइरहेको अव�थामा �ितवादीले मतृकलाई प�� बाधेँर 
राखेको दिेखएको र �ितवादीले मतृकलाई बाधेँपिछ 
चोर देखाउने �ममा घर गाउलेँह�लाई �ितवादी 
�वयम् ले बोलाई घाइते मतृकलाई िनजको छोराको 
िज�मा लगाई पठाएको र पिछ बढी र��ाव भएको 
कारण भोिलप�ट म�ृय ु भएको देिखदँा भिवत�य परी 
ड�बरबहादरु खड्काको म�ृय ु भएको देिखन आयो । 
अत: मतृक ड�बरबहादरु खड्काको म�ृय ुभिवत�यबाट 
भएको दिेखदँा स�ु फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी 
राजकुमार िघिसङलाई �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. को कसरुमा ऐ. महलको ६(४) नं. बमोिजम कैद 
वष� २(दईु) र �.५००।- (पाचँ सय) ज�रवाना ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो िमित 
२०७०।११।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
 मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७१-CR-१५७०, हातहितयार खरखजाना, 
नेपाल सरकार िव. िवर�े�कुमार सदायसमेत

हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ ले 
हातहितयार र खरखजानाको छु�ाछु�ै प�रभाषा गरी 
िवना लाइसे�सको हातहितयार र खरखजाना आफूसगँ 
राखेमा छु�ाछु�ै कसरु कायम गरी छु�ाछु�ै सजायको 

�यव�था गरकेो अव�थामा हातहितयार अथा�त् कटुवा 
पे�तोल बरामद ह�ने िवर�े�कुमार सदाय र खरखजाना 
अथा�त् गोली मा� बरामद भएका धनिवर सदायलाई 
िबना लाइसे�स हातहितयार र खरखजाना राखेको 
कसरुमा हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को 
दफा २०(२) र २०(३) बमोिजम समान सजाय 
ह�नपुछ�  भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
कानूनस�मत नदेिखदँा उ� पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी िवर�े�कुमार सदायको साथबाट लाइसे�स 
िवनाको एक थान कटुवा पे�तोल अथा�त् हातहितयार 
बरामद भएको देिखदँा िनजलाई हातहितयार 
खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(३) बमोिजम 
२(दईु) वष� कैद र �.४०,०००।- (चालीस हजार) 
ज�रवाना गन� ठहर गरकेो स�ु िज�ला �शासन 
काया�लय, िसराहाको फैसला केही उ�टी गरी िनजलाई 
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) 
बमोिजम ३(तीन) वष� कैद गन� र �ितवादी धनिवर 
सदायको साथबाट लाइसे�सिवनाको कटुवा पे�तोलको 
गोली थान एक अथा�त् खरखजाना मा� बरामद भएको 
दिेखदँा िनजलाई सोही ऐनको दफा २०(३) बमोिजम 
�.२०,०००।- (बीस हजार) ज�रवाना गन� ठहर 
गरकेो िज�ला �शासन काया�लय, िसराहाको िमित 
२०६८।०७।३० को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७१।०८।१५ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । दवैु 
�ितवादीह�लाई समान �पले हातहितयार खरखजाना 
ऐन, २०१९ को दफा २०(२) र २०(३) बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । तर हातहितयार खरखजाना ऐन, 
२०१९ को दफा २०(२) मा िमित २०७२।११।१३ 
गते सशंोधन भएको र संशोिधत �यव�थाले कसैले 
िवना लाइसे�स हातहितयार आफूसगँ राखेमा वा िलएर 
िहडेँमा छ मिहनादेिख एक वष�स�म कैद वा साठी हजार 
�पैयादँिेख एक लाख �पैयासँ�म ज�रवाना वा दवैु 
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सजाय ह�ने �यव�था गरकेोले फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ 
बमोिजम सशंोिधत ऐनले तोकेको १(एक) वष�भ�दा 
बढी कैद गन� निम�ने । 
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७०-RC-००६८, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. टेकबहादुर साक�

झगडा िववाद ह�दँा आ�नी �ीमतीलाई मान� 
नपाएको �रसको आवेशमा �ितवादी सीताराम भ�ने 
टेकबहादरु साक�ले आ�नै का�छो छोरा ९ मिहनाको 
नाबालक रोशान साक�लाई आगँनमा पछारी मारकेा 
ह�न् । �ितवादीको �ीमतीसगँ के कारणमा िववाद झगडा 
भएको हो, �यो कुरो थाहा भएन । �ितवादी टेकबहादरु 
साक�ले आ�नी �ीमती िवमला साक�लाई सादा 
हिँसया (खपुा�) ले �हार गरी स�त घाइते बनाएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको य�बहादरु साक�, भ�बहादरु 
साक� र शेरबहादरु साक�समेत जना ३ ले मौकामा 
लेखाई िदएको एकै बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुका 
तथा सोलाई समथ�न ह�ने गरी शेरबहादरु साक�ले र 
घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकाका मनबहादरु 
साक� र किव�साद सवेुदीले स�ु अदालतमा 
बकप�समेत गरी िदएको देिखने ।

�ीमतीलाई अ�सगँ अनैितक स�ब�धमा 
िब�ेको आशङ्का गरी हिँसयाले गध�न र टाउकोमा हानी 
ग�भीर घाइते बनाई का�छो छोरा ९ मिहनाको रोशान 
साक�लाई ला�ाले हानी आगँनमा पछारी मारकेो 
कुरामा �ितवादी सीताराम भ�ने टेकबहादरु साक�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� र स�ु अदालतमा समेत 
सािबत रही गरकेो बयानलाई घटना�थल लास जाचँ 

मचु�ुका, Severe Head injury specially Brain 
Haemorrage in the cause of Death भ�ने 
उ�लेख भएको शव परी�ण �ितवेदन, व�तिु�थित 
मचु�ुका, मौकामा बिुझएका �ितवादीक� �ीमती 
िवमला साक� र कृ�णबहादरु साक�ले गरी िदएको 
मौकाको कागज, व�तिु�थित मचु�ुकाका शेरबहादरु 
साक�ले र घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकाका 
मनबहादरु साक� र किव�साद सवेुदीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतबाट पिु�ट ह�न आएको ह�दँा िनज 
�ितवादी िसताराम भ�ने टेकबहादरु साक�लाई 
अिभयोग माग दाबीअनसुार आरोिपत कसरुमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु 
ओखलढंुगा िज�ला अदालतको िमित २०६४।३।७ 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०६६।१।२७ को फैसलालाई 
अ�यथा भ�न ुपन� नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र िस�ा�तका 
आधारमा �ितवादी टेक बहादरु साक�लाई अिभयोग 
माग दाबीअनसुार आरोिपत कसरुमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु 
ओखलढंुगा िज�ला अदालतको िमित २०६४।३।७ 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०६६।१।२७ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ीमतीलाई मान� 
नपाएको �रसमा घरिभ� को�ामा सिुतरहेको ९ 
मिहनाको अवोध नाबािलगलाई ला�ाले हानी �या ँ
�या ँ रोइरहेको अव�थामा घर बािहर आगँनमा �याई 
तीन चोटी पछारी मारकेो देिखएकाले मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष� कैद सजाय गन� 
भनी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट �य� गरेको 
राय मनािसब नदेिखदँा बदर ह��छ । मलुकु� अपराध 
(संिहता) ऐन, २०७४ मा सव��व ह�ने सजायको 
�यव�था नगरी ज�मकैदको मा� सजायको �यव�था 
गरकेो र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
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समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२)(ग) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट 
भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन 
ह�नेछ । तर �य�तो सजाय मुलुक� अपराध सिंहतामा 
सोही कसुरमा लेिखएको सजायभ�दा बढी ह�ने रहेछ 
भने मुलुक� अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
सजाय काया��वयन ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो 
ह�दँा �ितवादी टेकबहादरु साक�को स�ु ओखलढंुगा 
िज�ला अदालतको फैसलाअनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय लगत राखेको सो हदस�म सशंोधन 
गरी ज�मकैदको मा� लगत राखी फैसला काया��वयन 
गन� ।
उपरिज��ार : िशवलाल पा�डेय 
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७०-CR-११५९, ०७०-CR-११९२, 
०७०-CR-१२०४, ०७०-CR-१२७९, ०७०-CR-
१२९८ र ०७०-CR-१५२५, लाग ु औषध खैरो, 
नारायण�साद ल�साल िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. रवेती�साद आचाय�, स�जयकुमार गु�ा 
िव. नेपाल सरकार, िनतेशकुमार शाही िव. नेपाल 
सरकार, िनसा िछनाल िव. नेपाल सरकार र गुड्डु गु�ा 
िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह� राजकुमार �े�ठ, िनशा िछनाल, 
नारायण�साद ल�साल, स�जयकुमार ग�ुता, गड्ुडु 
ग�ुता, �काशकुमार शमा�ले आफूह�को सगँसाथबाट 
लाग ु औषध बरामद नभएको, आफूह� लाग ु औषध 
ख�रद, िब��, ओसारपसार, िनकासी पैठारी, स�चय, 
भ�डारका काय�मा सलं�न नरहेको भनी कसरुमा पूण�तः 
इ�कार रही स�ु अदालतसम� बयान गरकेा भए 
तापिन �ितवादीह�ले राज ु भ�ने राजकुमार �े�ठको 
योजनामा �ितवादीह�म�येका स�जयकुमार ग�ुता, 
गडुडु ग�ुता र �काशकुमार शमा�ले भारतको पटनाबाट 
म�ुना खानसगँ ख�रद गरी महो�रीको बिद�बास भ�ने 

ठाउसँ�म �याई िदएको, िनजह�ले बिद�बासमा उ� 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन िनसा िछनाललाई िदएकोमा 
िनसा िछनाल र �ितवादी नारायण�साद ल�साल भई 
उ� लाग ुऔषध खैरो हेरोइन काठमाड�मा �याई िब�� 
िवतरण गन� स�लाह योजनाबमोिजम उ� लाग ुऔषध 
राजकुमार �े�ठका नाउमँा बकु गरकेो �यू बासकु� 
होटलको कोठा नं. ३०५ मा राखी �ाहकको �ित�ामा 
बिसरहेको अव�थामा लाग ुऔषध ख�रद गन� भिनएका 
�यि� िवजय थापाले सरुाक� िदएका कारणबाट �हरी 
आई लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद गरी लगेका ह�न् । 
आफूह�को िमलोमतो एवम् स�लाहमा नाफा आएको 
रकम बाड्ँने उ�े�यले उ� लाग ु औषध खैरो हेरोइन 
�याई रािखएको हो भनी अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गरकेो दिेख�छ भने पनुरावेदक �ितवादीह� 
स�जयकुमार ग�ुता, गड्ुडु ग�ुता र �काशकुमार शमा�ले 
आफूह�ले म�ुना खान भ�ने �यि�बाट भारतको 
पटनामा िलएको लाग ु औषध खैरो हेरोइन महो�री 
िज�लाको बिद�बासस�म �याई �यहा ँराजकुमार �े�ठले 
पठाएको िनशा िछनाललाई िदएको भ�ने बेहोरा लेखाई 
कसरुमा सािबत ह�दैँ अ�य �ितवादीह�उपर पोल गरी 
बयान गरकेो दिेखने ।

�ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा राज ु भ�ने 
राजकुमार �े�ठको योजनामा �ितवादीह�म�येका 
स�जयकुमार ग�ुता, गड्ुडु ग�ुता र �काशकुमार 
शमा�ले भारतको पटनाबाट म�ुना खानसगँ ख�रद 
गरी महो�रीको बिद�बास भ�ने ठाउसँ�म �याई िनसा 
िछनाललाई िदएको र िनसा िछनाल र �ितवादी 
नारायण�साद ल�साल भई उ� लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन काठमाड�मा �याई िब�� िवतरण गन� स�लाह 
योजनाबमोिजम उ� लाग ुऔषध राजकुमार �े�ठका 
नाउमँा �यू बासकु� होटलको कोठा नं.३०५ बकु गररे 
राखी �ाहकको �ित�ामा बिसरहेको अव�थामा लाग ु
औषध ख�रद गन� भिनएका �यि� िवजय थापाले 
सरुाक� िदएको कारणबाट �हरी आई लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन बरामद गरी लगेका ह�न् । आफूह�को िमलोमतो 
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एवम् स�लाहमा नाफा आएको रकम बाड्ँने उ�े�यले 
उ� लाग ुऔषध खैरो हेरोइन �याई रािखएको हो भ�ने 
बयान बेहोरा �वे�छा िव�� गराइएको भनी पिु�ट 
ह�ने कुनै िव�वसनीय आधार �माण िमिसल सलं�न 
�माण कागजातबाट पिु�ट ह�न सकेको देिखदैँन । यी 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले लाग ुऔषध खैरो हेरोइनको 
भारतको पटनाका म�ुना खान भ�ने �यि�सगँ ख�रद 
गरी �याई िब�� गन� उ�े�यले ओसारपसार एवम् 
स�चय गरकेो देिखन आएकोले स�ु अदालतबाट 
यी �ितवादीह�लाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को देहाय (घ) र (च) बमोिजमको 
कसरु गरकेो ठहर गरी भएको फैसला सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न ुपन� नदिेखने ।

वारदात�थल होटल �यू बासकु� �ा.िल. को 
कोठा नं.३०५ मा िमित २०६८।६।७ मा �ितवादी 
रवेती�साद आचाय� र िनसा िछनाल बसेको खाटको 
िसरानीमिुनबाट लाग ुऔषध �ाउन सगुर बरामद भएको 
र उ� बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा यी �ितवादीले 
सही गरकेो देिखएको छ । �ितवादी उ� �थानबाट 
प�ाउ परकेो भ�ने कुरामा कुनै िववाद रहेको दिेखदँैन । 
यी �ितवादीले मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा�  भारतबाट गड्ुडु ग�ुतासमेतले िब�� 
गन� �याएको ७०० �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन 
राजकुमार �े�ठ, नारायण�साद ल�साल, िनसा 
िछनाल र आफूसमेत भई िब�� गन�का लािग िवजय 
थापाको �ित�ा गरी बसेको अव�थामा प�ाउ पेरको 
भनी कसरुमा सािबत रही बयान गरेको र उ� सािबती 
बयान अ�य �ितवादीह�को पोलबाट समिथ�त भएको 
देिख�छ । यी ��यथ� �ितवादी रवेती�साद आचाय�ले 
लाग ुऔषध �याई िदने गड्ुडु ग�ुतासमेतको सनाखत 
ग�रिदएको देिखएको, �ितवादी नारायण�साद ल�साल 
र राज ुभ�ने राजकुमार �े�ठले अदालतमा बयान गदा� 
�ितवादी राजकुमार �े�ठ र रवेती�साद आचाय�सगँ 
भेट भई लजको कोठामा जादँा प�ाउ परकेो भनी 
लेखाएबाट यी ��यथ� �ितवादीको अदालतको 

इ�कारी बयान खि�डत भएको, �ितवादी रवेती�साद 
आचाय� सो लाग ु औषधको कारोबारदेिख बाहेकको 
अ�य �योजनको लािग उ� होटलमा गएको भ�ने 
पिु�ट गन� सकेको पिन देिखदँैन । यी ��यथ� �ितवादीले 
मौकाको सािबती बयान तथा लाग ु औषध बरामद 
भएको कुरालाई अ�यथा �मािणत गन� सकेको पिन 
दिेखदैँन । अ�य �ितवादीह� राजकुमार �े�ठ, 
नारायण�साद ल�साल, िनशा िछनाल र यी �ितवादी 
रवेती�साद आचाय� बसेको कोठाबाट ७०० �ाम लाग ु
औषध खैरो हेरोइन बरामद भएकोमा सो बरामदी 
त�यलाई �वीकार गरी सबै �ितवादीह� कसरुमा 
सािबत भएका र संकिलत अ�य �माण मालाकार 
�पमा जोिडएको अव�था देिखने ।

उि�लिखत त�य र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा ��यथ� �ितवादी 
रवेती�साद आचाय�समेतले �ितवादी राजकुमार 
�े�ठको योजना र स�लाहबमोिजम भारतको पटनाबाट 
लाग ुऔषध ख�रद गरी नेपालको महो�री िज�लाको 
बिद�बास ह�दँै काठमाड� �याई िब�� गन� खोिजरहेको 
अव�थामा �यू बासकु� होटलको कोठाबाट लाग ुऔषध 
बरामद भई प�ाउ परकेो दिेखएको, सो बरामदीलाई 
अ�यथा पिु�ट गन� नसकेको, िनज मौकामा कसरुमा 
सािबत रही अ�य �ितवादीह�लाई पोल गरकेा, 
��यथ� �ितवादी रवेती�साद आचाय�ले मौकामा 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा� कसरुमा 
सािबत रही अ�य �ितवादीह� स�जयकुमार ग�ुता, 
गड्ुडु ग�ुता र �काशकुमार शमा�उपर पोल गरकेा छन् 
भने अ�य �ितवादीह�ले पिन िनजउपर पोल गरेको 
अव�था हो । िनज �ितवादीलाई मौकामा कुटिपट 
गरकेो वा डर �ास देखाई इ�छािवपरीत बयान गराएको 
भए मौकामा अदालतबाट �याद थप ह�दँाको अव�थामा 
िनजले सो कुरा दसा�ई शारी�रक जाचँ गराउन माग 
गनु�पन�मा सो गरकेोसमेत देिखदँैन । यसरी मौकाको 
सािबतीलाई यी �ितवादीले अ�यथा पिु�ट गन� सकेको 
दिेखदैँन । आफूसगैँ प�ाउ परकेा अ�य �ितवादीभ�दा 
यी �ितवादीको अव�था फरक नभएको अव�थामा 
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�ितवादी रवेती�साद आचाय�लाई सफाइ िदएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनस�मत 
नदिेखदँा सो हदस�म उ� फैसला िमलेको नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(ङ) र (च) को कसरुमा 
�ितवादीह� मैया भ�ने िनसा िछनाल, नारायण�साद 
ल�साल, राज ु �ितवाद भ�ने राजकुमार �े�ठ, गड्ुडु 
ग�ुता, स�जयकुमार ग�ुता र �काशकुमार शमा�लाई ऐ. 
ऐनको दफा१४(१)(छ)(३) बमोिजम जनही ज�रवाना 
�.१०,००,०००।- (दश लाख) ज�रवाना र जनही 
कैद वष� १८ (अठार) ठहर गरी भएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी िनज 
�ितवादीह�लाई जनही १६(सो�) वष� कैद र जनही 
�. ६,००,०००।– (छ लाख) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।७।२६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने र �ितवादी 
रवेती�साद आचाय�लाई सफाइ िदने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।७।२६ 
को फैसला सो हदस�म उ�टी भई िनज �ितवादी 
रवेती�साद आचाय�लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को दहेाय (घ)(ङ) र (च) को 
कसरुमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १६ 
वष� कैद र �.६,००,०००।– (छ लाख) ज�रवाना ह�ने ।
उपरिज��ार : िशवलाल पा�डेय 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७३-RC-०१४०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. आङ�र�जी शेपा�

जाहेरवालाको पूर ै डढी गा�ो मा� भएको 
घरिभ� अगंार माटो खनी हेदा�  �ितवादीले वारदातमा 
�योग गरकेो ५ इ�च ल�बाई, ५।४ गोलाई भएको 
फलामको ट्वाकट्वाके थान–१ बरामद भएको भ�ने 
र �य�तै �ितवादी ब�ने गरकेो घर कोठाबाट अं. साढे 

दईु तोला बराबरको २ वटा सनुको �रङ बरामद भएको 
भ�ने दईु छु�ाछु�ै बरामदी मचु�ुका रहेको देिख�छ । 
िनज मतृक आमा र �ितवादी आङ�र�जी शेपा�िबच 
सधैजँसो वादिववाद भई झगडा भइरहने भएको ह�दँा 
आमा भाइह� आङपे�बा शेपा� , िमङमारते�जी शेपा� 
र �हा�पाकाजी शेपा�समेतलाई कत��य गरी मारी 
अपराध छुपाउनको लािग घरमा आगो लगाइिदएको 
भ�नेसमेत बेहोराको िमिज�ा शेपा�, पे�बा याङ्जी 
शेपा�, डो�मा शेपा�, पासाङ नरुी शेपा�, लाटु�डु शेपा�, 
िमङमार िङमा शेपा�, आङिङमा शेपा�, िनमछोरी शेपा�, 
�रला�पा शेपा� र �ेमबहादरु राईसमेतले मौकामा घटना 
िववरण कागज गरी िदएका र �.िन. त�ुसीबहादरु 
राउतले मौकाको �ितवेदनलाई र घटना िववरणका 
मािनसह� िमिज�ा शेपा�, पे�बा याङ्जी शेपा� , पासाङ्ग 
नरुी शेपा�, कक� �हाम ुशेपा�, लाटु�डु शेपा� , आङिङमा 
शेपा�, िनमछीरी शेपा� , �रला�पा शेपा� र �ेमबहादरु राईले 
म�काको कागजलाई समथ�न ह�ने गरी स�ु अदालतमा 
बकप�समेत गरकेो देिखने ।

�ितवादी आङ�र�जी शेपा�को वारदात 
ह�नभु�दा अगािडदेिख नै आमासगँ झैझगडा वादिववाद 
भइरहने गरकेो र वारदातका िदन पिन अ�धा म नभएको 
बेलामा घरमा आउने भनी गाली गरी कुट्न आउदँा 
काठको दराजमा राखेको ढुङ्गा कुट्ने ट्वाकट्वाकेले 
टाउकोमा हानी आमा तथा भाइह�लाई कत��य 
गरी मारी आमाको कानको �रङसमेत िलई घरमा 
आगोसमेत लगाइिदएको कुरामा सािबत भई गरेको 
बयानलाई घटना�थल मचु�ुका, बरामदी मचु�ुकाह�, 
सज�िमन मचु�ुका र घटना िववरणका मािनसह�को 
मौकाको कागज र अदालतको बकप�समेतबाट पिु�ट 
भएको देिख�छ । मतृकह� िमङमार शेपा� , आङपे�बा 
शेपा� , िमङ्मारते�जी शेपा� र �हा�पा काजी शेपा�को 
म�ृय ु �ाकृितक र �वाभािवक �पमा नभई �ितवादी 
आङ�र�जी शेपा�को कत��यबाट भएको भ�ने त�य र 
�माणबाट पिु�ट ह�न आएको ह�दँा िनजलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ (३) नं. िवपरीत 
कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गन� 
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ठह�याएको स�ु सोलखु�ुब ुिज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणका 
आधारमा �ितवादी आङ�र�जी शेपा�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ र १३(३) नं. को कसरु अपराधमा ऐ. महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो िमित २०६५।३।५ को सोलखु�ुब ु
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७२।११।१८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

मलुकु� अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ मा 
सव��व ह�ने सजायको �यव�था नगरी ज�मकैदको 
मा� सजायको �यव�था गरकेो र केही नेपाल 
कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा “कुनै 
कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय 
सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन ह�नेछ । तर �य�तो 
सजाय मुलुक� अपराध सिंहतामा सोही कसुरमा 
लेिखएको सजायभ�दा बढी ह�ने रहेछ भने मुलुक� 
अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय 
काया��वयन ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो ह�दँा 
�ितवादी आङ�र�जी शेपा�को स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला 
अदालतको फैसलाअनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजायको लगत राखेको लगत सो हदस�म सशंोधन 
गरी ज�मकैदको मा� लगत राखी फैसला काया��वयन 
गन� ।
उपरिज��ार : िशवलाल पा�डेय 
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-CI-०८९२, हालैको 
बकसप� िलखत बदर दता�, मालादवेी भ�डारीसमेत 
िव. तोयादेवी भ�डारीसमेत

पनुरावेदकह�ले सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगबाट �ा� गरकेो ज�गा िनजी आज�नको 
भएको वा �ी अशं धनको ५ नं. को �यव�थाबमोिजमको 
वा दान बकसबाट �ा� गरकेो भ�ने दिेखन आउदँैन । 
यी पनुरावेदकह�ले लगाएको सगोलको ऋणमा समेत 
ब�डा ला�ने भनी ियनै वादी �ितवादीह�समेतका 
िबचमा झापा िज�ला अदालतमा चलेको २०६७ 
सालको सा.दे.नं. १८-०६७-००१२८ को अंश चलन 
म�ुा र उ� म�ुाको पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत 
इलामबाट ०६८-DP-००६७ को अंश चलन म�ुामा 
फैसला भएकोसमेत देिख�छ । य�तो अव�थामा उ� 
स�पि� अ�य िवप�ीह�लाई अशं ला�दैन भनी भ�न 
िम�ने नदेिखने । 

सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट 
िववािदत ज�गाह� अिवि�छ�न �पमा भोग गरकेो र 
अ�य �थानमा कुनै घरज�गा नभएको भ�ने आधारमा 
�ा� भएको देिख�छ । घरज�गा नभएको �यि� 
/ प�रवारलाई जीवनयापन गन� सहज होस् भ�ने 
उ�े�यले नै सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट 
ज�गा �ा� ह�ने ह��छ । ��यथ� वादीह�को नाउमँा 
अ�य� घर ज�गा िथयो भनी उ�लेख गन� सकेकोसमेत 
दिेखदैँन । घर प�रवारिभ�का अ�य �यि�लाई 
अलगअलग ज�गा �ा� भएको पिन दिेखदैँन । य�तो 
अव�थामा सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट 
�ा� भएको ज�गा सबै प�रवारको बसोबास र भोगको 
लािग �ा� भएको मा�न ुपन� ह��छ । यसरी एकासगोलमा 
रहदँाको अव�थामा प�रवारका एक जना सद�यको 
नाउमँा �ा� भएकै आधारमा आ�नो �ान वा सीप वा 
�यासबाट आज�न गरकेो भ�न िम�ने दिेखदँैन । �य�तो 
ज�गालाई प�रवारिभ�का सीिमत �यि�लाई मा� अंश 
ब�डा ला�ने भनी अथ� गदा� अ�य अंिशयारह� पनु: 
सकुु�बासी ह�न ुपन� अव�थासमेत रहने ह��छ । िक.नं. 
३८६, ३८७, ३९३, ३९५, ३९८ र ४०० समेतका 
िववािदत ज�गाबाट पनुरावेदक �ितवादी मनुा भ�डारी 
पोखरलेलाई हालैको बकस ग�रिदएको ज�गाह� 
��यथ� वादीह�को म�जरुीबाट बकस प� ग�रिदएको 
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समेत देिखन आउदैँन । य�तो अव�थामा सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोगबाट �ा� भएका ज�गाह�मा 
सबै अंिशयारह�को अंश हक रहने नै देिखने ।

यसरी वादी �ितवादीह� एकासगोलका 
अंिशयारह� रहेको दिेखएको, िववािदत ज�गाह� 
पनुरावेदक �ितवादी मालादेवी भ�डारीको िनजी 
आज�नको ज�गा रहेको भ�ने पिन नदेिखएको र 
म�जरुीमा उ� बकसप� ग�रिदएकोसमेत नदेिखएको 
अव�थामा अ�य अंिशयारको अशं हकमा आघात 
पन� गरी पनुरावेदक �ितवादीह� मालादेवी भ�डारी 
र मनुा भ�डारी पोखरलेिबच िक.नं.३८६ बाट ०-०-
१२, िक.नं.३९५ बाट ०-०-११ र  िक.नं.३९८ 
बाट ०-२-१७ समेतका ज�गा र.नं. ३६७(क) िमित 
०६५।५।३ बाट हालैको बकस गरकेो िलखतम�ये ९ 
भागको ७ भाग िलखत बदर भई वादीह�का नाउमँा 
नामसारीसमेत ह�ने देिखने । 

तसथ� उपयु��बमोिजमका आधार, �माण 
र कानूनका आधारमा वादी दाबीबमोिजम ९ भागको 
७ भाग िलखत बदर गरी ��यथ� वादीह�का नाउमँा 
नामसारीसमेत ह�ने ठहरी  पनुरावेदन अदालत 
इलामबाट िमित २०६९।३।१७ मा भएको फैसला 
अ�यथा नभई िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल जेठ ११ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-CI-१२१८ र ०७०-
CI-००१८, ज�गा िखचोला िलखत दता� बदर दता� 
कायम हक कायम चलनसमेत, ��बहादुर सुवेदी िव. 
�यामकुमार काक� र �यामकुमार काक� िव. ��बहादुर 
सुवेदी

िक.नं. ५१६, ५७०, ५७१ र ५७८ समेत 
ज�गा आ�नो नाउमँा ह�ने भनी कछारबारी पाखो 
ज�गाको �ोतसमेत राखी िनवेदन िदएको देिख�छ । 
िक.नं. १५६ नापी भई �े�फलसमेत कायम भएको 
स�ब�धमा िच� बझुाई ज�गाधनी �माणपजुा� िलएको 
अव�था छ । साथै िववािदत िक.नं.१५५ वादीले 
कछारबारी पाखो ज�गाको �ोत भनी दाबी गरकेो ज�गा 
आ�नो नाउमँा दता� ह�नपुन� भनी त�काल (उजरुी) 
िनवेदन िदएको दिेखदँैन । वादीले कछार पाखो बारीको 
रिसद पेस गरी साधँ िसमानाका अ�य िक�ा ज�गा 
आ�नो नाउमँा २०५१ सालमा दता�समेत गराएको 
दिेख�छ । सो समयमा यी वादीले िववािदत िक.नं.१५५ 
को मौकामा कायम भएको �े�फललाई �वीकार गरी 
बसेको देिख�छ । हाल पनु: सोही कछारबारी पाखो 
ज�गाको �ोत दखेाई २०६६ सालमा िफराद दाबी गन� 
आएको दिेखयो । िमिसल संल�न न�सा कु�डलीबाट 
वादीको कछारबारी पाखो ज�गा न.नं. २२, िक.नं. 
१५६ मा दता� ग�रसकेको भ�ने दिेखएबाट २०२५ को 
राजीनामाको �ोतको ज�गा अ�य� भएको पिु� भएको 
छ । अत: कछारबारी पाखो ज�गा यो िववािदत िक�ा 
हो भनी हाल दाबी िलएको मनािसब देिखएन । साथै 
उि�लिखत त�यबाट वादीलाई िक.नं. १५५ को ज�गा 
�ितवादी िभमकुमार नाउमँा २०५० सालमा नापजाचँ, 
दता� ह�दँा अथा�त् नापीको समय नै जानकारी िथएन, 
वादी अनिभ� रहेका िथए भनी मा�न  पिन निम�ने । 

वादीले २०६६ सालमा मा�ै डोजरले 
माटो िमलाई घडेरी बनाउन ला�दा मा� थाहा पाए ँ
भ�ने आधार िलई ��ततु िफराद गरकेो देिख�छ । 
प�को अनकूुलता हेरी हद�याद िव�तार र संकुचन 
ह�न स�दनै । िमिसल संल�न �माणबाट पिु� भएको 
वा�तिवक त�यलाई अनदखेा गरी हद�याद कायम 
गराउने उ�े�यले २०६६ सालमा मा� थाहा पाए ँ
भनी आ�नो सिुवधा र अनकूुलताअन�ुप हद�याद 
कायम गरी आएको ��ततु िफराद हद�यादको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत पिन दिेखने । 
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िववेिचत आधार, कारण, त�य तथा 
कानूनी �यव�था तथा यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतबाट �ितवादीले २०४२ सालमा दाता 
लाखबहादरुबाट पा�रत गरी िलएको राजीनामाको 
�ोत, सोको चार िक�ला, न�सा ि��ट, अदालतबाट 
भई आएको न�सा मचु�ुकासमेतका कागजबाट 
�ितवादीको िक�ला िमलेको तथा �ितवादीको 
िनर�तरको भोग, ितरो सोको आधारमा त�काल 
नापीबाट �ा� ज�गाधनी पजुा�, हद�यादसमेतका 
कारणबाट िक.नं.१५५ को ज�गा �ितवादीको 
भएको पिु�ट भइरहेको अव�था छ । केबल २०२५ 
सालको वादीको हकको �ोत राजीनामाको पूव� 
िक�ला कछार पाखो भ�ने उ�लेख भएका आधारमा 
मा� उ� ज�गामा वादीको नाउमँा दता� ह�नस�ने 
नदिेखने । 

िक.नं. १५५ को ज�गा �ितवादीको भएको 
पिु� भइसकेको अव�थामा िनज �ितवादीले सो 
आ�नो िक.नं.१५५ को ज�गाम�येबाट उ�र पि�म 
िक�ाकाट गरी िक.नं.१६०४ को ज�गा �ितवादी 
��बहादरु सवेुदीलाई िमित २०५५ सालमा िब�� 
गरकेो ज�गाको राजीनामा बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादीको 
पनुरावेदन दाबीसमेत प�ुने नदिेखने । 

वादीले आ�नो िक.नं.१५६ को ज�गाको 
केही िह�सा �ितवादीले आ�नो िक.नं.१५५ मा घसुाई 
िखचोला ग�यो भ�ने दाबी िलएको देिख�छ । ��ततु 
िववादमा मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िक.नं.१५५ 
को ज�गा �ितवादीको ह�ने ठहर भइसकेको अव�थामा 
िखचोला ग�यो भ�ने �सङ्ग नै नदेिखने । 

तसथ�, वादी �ितवादीको यिकन िह�सा 
ख�ुन नसकेको आधारमा झगडा परकेो न.नं. ७ र ८ 
को ज�गामा वादीको आधा हक प�ुने दिेखदँा सो हदस�म 
�ितवादीले िखचोला गरकेो ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट िमित २०६९।०९।२३ मा गरकेो 
फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु संखवुासभा िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।११।२५ को फैसला सदर 

कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
क��यटुर : िव�णदेुवी �े�ठ 
इित सवंत् २०७५ साल भदौ १५ गते ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CI-०२७६, अंश, 
बलबहादुर था� िव. मानबहादुर चौधरी

वादी �ितवादीह� एकासगोलका अंिशयार 
दिेखए तापिन ��ततु म�ुामा फाटँवारीमा उि�लिखत 
ज�गाम�ये िक.नं.१४७, १४८ र ३५५ का ज�गाह� 
�ितवादी मानबहादरु चौधरीले ज�गाधनी �ीकृ�ण 
उपा�यायका िविभ�न ज�गाको मोही भएको र िनजले 
उ� ज�गाह�बाट मोही हक छाड्न ज�गाधनीसगँ 
सहमित गरी मोही मआु�जाबापत �ा� गरकेो र िनजका 
नाउमँा दता� भएको देिखने । 

िक.नं.१४७, १४८ र ३५५ को ज�गा 
मानबहादरु चौधरीकै नाउमँा मोही �माण प�को फाराम 
भ�रएको भ�ने उले�ख छ । उ� ज�गा बाब ु बाजेको 
मोही हकबापत नाउसँारी भई आएको भ�ने कुनै �माण 
वादीबाट पेस भएको देिखदँनै । �ितवादीले स�ु 
अदालतमा पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा समेत 
अशंब�डा नला�ने िनजी स�पि� भनी उ� िक�ा 
ज�गा उ�लेख गरकेो देिख�छ । ज�गाधनी �ी कृ�ण 
उपा�यायबाट िमित २०६१।३।२० को भूिमसधुार 
काया�लय, दाङको िनण�यबमोिजम छु��एको र ती 
ज�गाह�को मोही यी वादी �ितवादीका िपता जगंलाल 
भएको पिन देिखदँनै । कासीराम था�समेत वादी भई 
ियनै �ितवादीसमेत उपर चलेको २०५५ सालको 
द.ेनं. ३२९।८८ को अंश म�ुामा समेत िववािदत मोही 
हकको ज�गा स�ब�धमा कुनै उ�लेख भएको पाइदैँन । 
तसथ�, मािथ उि�लिखत त�य तथा िववेिचत आधारमा 
िववािदत ज�गाह� मोहीबापत �ितवादी मानबहादरु 
चौधरीले भोगािधकारबापत �ा� गरकेो देिखन आउने ।  

��ततु िववादमा �ितवादीले आ�नै पालामा 
मोिहयानी �ा� गरकेो र मोहीको नाताले िनजमा 
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�वािम�व आएको अव�था देिख�छ । बाब ुबाजेसमेतका 
पूव�जको मोिहयानी िनजको म�ृयपुिछ ज�गाधनीले 
रोिजिदएका कारणले यी �ितवादीमा स�रआएको 
अव�था देिखन नआउने । 

अत: मािथ िववेिचत �माण, कानून र 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा ��यथ� 
�ितवादी मानबहादरु चौधरीले मोही हकबापत 
ज�गाधनीबाट �ा� गरकेो िक.नं.१४७, १४८ र ३५५ 
को ज�गासमेत ब�डा ला�ने ठह�याएको स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको िमित २०६७।७।१५ को 
फैसला सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०६९।७।२२ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-०५१८, िनषेधा�ा, 
बालकृ�ण चौधरी िव. �भु मलाह

िवप�ी बालकृ�ण चौधरीले दाबीको 
िक.नं.११४ को ज�गाउपर स�री िज�ला अदालतमा 
सवंत् २०७० सालको CG-०२६४ को जालसाज 
म�ुा िदएको र हाल उ� म�ुा िवचाराधीन अव�थामा 
रहेको भ�ने बेहोरा िलिखत जवाफ तथा पनुरावेदन 
प�मा समेत िजिकर िलएको पाइ�छ । िवप�ी 
पनुरावेदकको यस िजिकरबाट िनवेदक �भ ु मलाहले 
सो ज�गा ख�रद गरतेफ�  िनज पनुरावेदकले जालसाजी 
म�ुा स�तरी िज�ला अदालतमा दायर गरकेो देिखन 
आयो । िवप�ी पनुरावेदक बालकृ�ण चौधरीले दाबीको 
ज�गामा आफूले कुनै िकिसमको ह�त�ेप नगरकेो र 
गन� आशङ्कासमेत नरहेको भनी िलिखत जवाफ 
तथा पनुरावेदन प�मा िजिकर िलएपिन सोही ज�गामा 
िववाद देखाई म�ुा िदने �यि�ले दाबीको ज�गामा 
ह�त�ेप गन� आशङ्का रहेन भ�न िम�ने देिखएन । 
दाबीको ज�गा िनवेदकको नाउमँा दता� रहेको देिखएको 

र सो ज�गामा िवप�ीले जालसाजको म�ुा स�ु स�तरी 
िज�ला अदालतमा दायर गरी िवचाराधीन अव�थामा 
रहेको ि�थितमा िवप�ीबाट ह�त�ेपको आशङ्का 
िव�मान रहेको देिखन आएकोले पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहर 
गरकेो फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।   

जालसाजी म�ुाबाट ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
िनवेदकको नाउमँा दता� रहेको उ� िक.नं.११४ को 
ज�गामा िनवेदकलाई जोत भोग गन� ह�त�ेप नगनु� , 
नगराउन ुभनी िवप�ीको नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७०।१२।२३ मा भएको आदशे िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा�य ुिल�बू 
क��यटुर : च��शेर राना
इित सवंत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-१२१८ र ०७२-
CR-१३९४, जबरज�ती करणी, रामबहादुर अिधकारी 
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. रामबहादुर 
अिधकारी

मूलतः जबरज�ती करणीको कसरु ह�नको 
लािग �ितवादीको पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गन� मनसाय, जबरज�ती करणीको काय� र पीिडतको 
असहमित रहेको त�य पिु� ह�नपुद�छ । नाबालक 
पीिडतको हकमा पीिडतको सहमित वा असहमितको 
अथ� नरहने भए तापिन �ितवादीको पीिडतलाई 
जबरज�ती  करणी गन� मनसाय र जबरज�ती 
करणीको काय� भने पिु� भएकै ह�नपुन� । ��ततु 
वारदातमा पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
पीिडतको दािहने कुममा घाउचोट रहेको भ�नेस�म 
दिेख�छ । सोबाहेक पीिडतको यौनाङ्गमा कुनै 
चोटपटक, िनलडाम वा घष�णको कुनै संकेत 
भएको भ�नेसमेत दिेखदैँन । ७ वष�को किललो 
उमेरक� नाबािलकाको अिवकिसत यौनाङ्गमा ५८ 
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वष�को �ितवादीको उ�ेिजत िलंगले करणी गन�को 
लािग घष�ण मा� गदा� पिन पीिडतको यौनाङ्गमा 
चोटपटक, िनलडाम वा रातोपन वा Swelling केही 
न केही ह�नपुन�मा �य�तो केही भएको दिेखदँैन । अत: 
पीिडतउपर जबरज�ती  करणीको कसरु भएको पिु� 
ह�ने भरपद� आधार �माण देिखन आएन । जबरज�ती 
करणी गन� िनयतले काय� गदा� पिन जबरज�ती करणी 
ह�न नपाएको तर जबरज�ती करणी गन� �य�न �व�प 
काय�ह� भएको भ�ने देिखन आएको छ । वष� ७ क� 
पीिडता अदालतमा समेत आई झट्केलो बाबलेु 
ओ�यानमा सतुाएको कपडा खोलेको भनी बकप� 
गरके� छन् । पीिडताको दािहने कुममा घाउ चोट 
देिखन आएको  छ । पीिडता कोठामा ए�लै रहेको पिन 
देिखएको छ । व�ततु: �ितवादीले पीिडतालाई कोठामा 
ए�लै रहेको देखी जबरज�ती करणी गन� िनयतस�मको 
काय�ह� गरकेो दिेखन आएकाले जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको कसरु पिु� ह�ने । 

अत: �ितवादी रामबहादरु अिधकारीले 
पीिडत वष� ७ क� नाबािलका प�रवित�त नाम प�रसर 
८ लाई जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो देिखन 
आएकोले �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ५ नं. अनसुार सजाय गनु�पन�मा 
जबरज�ती करणीको महलको ३ (१) नं. अनसुार 
१० वष� कैद सजाय गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी भई �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजम ६ वष� 
कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ६ गते रोज ४ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-१३५२, लाग ु
औषध �ाउन सगुर, झ�मन म�ल िव. नेपाल सरकार

�ितवादी झ�मन म�लले आफूबाट ३ �ाम 
९७० िमिल�ाम लागऔुषध �ाउन सगुर बरामद 
भएकोमा �वीकार ै गरी अिधकार�ा� अिधकारी  र 
अदालतमा समेत बयान गरकेो पाइ�छ । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� भने आफूबाट बरामद 
भएको उ� ३ �ाम ९७० िमिल�ाम �ाउन सगुर िब�� 
िवतरण गन� र सेवन गन� उ�े�यले भारतको सनुौली 
बजारबाट ख�रद गरी �याएको ह� ँ भनी बयान गरेको 
दिेख�छ । �ितवादीले आफूले लगाएको पे�टीको िभ�ी 
भागमा ४ प�ुरया लाग ुऔषध �ाउन सगुर लकुाई राखी 
�याएको देिख�छ । जनु तौर त�रकाबाट लकुाई  िछपाई 
�याउने काय� भएको छ सो काय�बाट िनज अनभुवी लाग ु
औषध ओसारपसार गन� �यि� रहेको भ�ने बिुझ�छ । 
िनज �ितवादी झ�मन म�लबाट एउटा मा� प�ुरया 
नभई चार-चारवटा प�ुरयामा �ाउन सगुर बरामद भएको 
छ । �ितवादीले अदालतमा आफू सेवनकता� मा� ह� ँ
भनी बयान गर ेतापिन सेवनकता� मा� रहेको त�य पिु�ट 
ह�ने कुनै �माण पेस गन� सकेको देिखदँनै । उ� �ाउन 
सगुर बरामद ह�दँाको प�ुरयाको �कृित तथा �व�प 
र बरामद ह�दँाको अव�थासमेतबाट िनज �ितवादी 
झ�मन म�लले िनजबाट बरामद भएको उ� ३ �ाम 
९७० िमिल�ाम �ाउन सगुर िब�� िवतरणसमेत गन� 
उ�े�यले नै भारतको सनुौली बजारबाट ख�रद गरी 
�याएको पिु�ट ह�न आउने । 

अत: �ितवादी झ�मन म�ललाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) 
बमोिजम ५ वष� कैद र �.१५,०००।- ज�रवाना ह�ने 
ठह�याई भएको �प�देही िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर : िव�णदेुवी �े�   
इित सवंत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-१५५९, िनषेधा�ा, 
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आन�द�साद साह िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
िसराहासमेत

िवप�ी लवकुमार के.सी. ले शाि�त सरु�ाको 
िनिम� िज�ला �शासन काया�लय, िसराहामा 
आन�द�साद साहउपर िनवेदन िदएको त�यमा 
िववाद छैन । शाि�त सरु�ाको िनवेदन परपे�ात् िवप�ी 
�हरी काया�लयबाट सो स�ब�धमा िनवेदकलाई �हरी 
काया�लयमा उपि�थत ह�न भनी सूचना िदन �हरी 
खिटई गएकोस�म दिेख�छ । िनवेदकलाई अनाव�यक 
प�ाउ गन�, थ�ुने ज�ता काय� गन� लागेको होइन, छैन 
भनी िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेा 
छन् । शाि�त सरु�ाको �योजनाथ� परकेो िनवेदनको 
िसलिसलामा ब�ुने काय�स�म भएको, िनवेदकलाई 
थनुामा रा�ने, डर धाक िदने ज�ता काय� गन� 
आशङ्काको ि�थित देिखन नआउने ।   

�थानीय �शासन ऐन, २०२८ को दफा 
६(१)(ङ) मा िज�लामा शाि�त सरु�ा कायम गन� 
कामको लािग िज�ला �हरी काया�लयले �मखु 
िज�ला अिधकारीको ��य� िनय��ण र िनद�शनमा 
रही काम गनु�पन�छ भ�ने कानूनी �य�था रहेको 
देिख�छ । लवकुमार के.सी. को शाि�त सरु�ाको 
िनवेदन िज�ला �शासन काया�लयमा परकेो र सो 
िनवेदनको कारबाहीको िसलिसलामा िज�ला �हरी 
काया�लय, िसराहालाई िनद�शन िदएको देिखने । 

अतः �थानीय �शासन ऐन, २०२८ को 
दफा ६(१)(ङ) बमोिजम शाि�त सरु�ाको लािग 
परकेो िनवेदनमा िवप�ी �हरी काया�लयह�मा ब�ुने 
काय� भएको र िवप�ी काया�लयह�बाट िनवेदकलाई 
थ�ुने, प�ने, डरधाक ध�क� िदनेज�ता काय� गरकेो 
वा गन� आशङ्काको ि�थित रहेको देिखने �प� �माण 
नह�दँा िनषेधा�ाको आदेश जारी नह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।१०।२६ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा�य ुिल�बू 
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CI-०१८१, िनण�य 
बदर गरी दता� �े�ता कायम ग�रपाऊँ, नारायणमान 
मु�मीसमेत िव. मालपोत काया�लय, लिलतपुरसमेत

िववािदत सािबक मौजा ईखाछे िस.नं.१२० 
र.ैनं. २९४ का लगतमा िभडी हाल नापी ह�दँा 
प�चायत सानागाउ ँ वडा नं.९(घ) िक.नं.२३२ को 
ज�गाको �माण पजुा� पाउ ँ भनी रामर�न शा�यको 
िनवेदन परी िफ�डबकुमा जोताहा िवरमान �यापलेु 
ज�गाधनीमा मनीमानलाई देखाएको र कैिफयतमा िमित 
२०२२।११।२१ का पचा�ले मनीमान-१, नारानमान-१, 
पूण�माया-१ को नाममा ज�गाधनी कायम भएकोमा 
जोताहा िवरमान �यापलेु द.नं. ४११९ को िनवेदनमा 
भूल सधुार गरी िफ�डबकुमा लेिखएका मिनमानसमेत 
ज�गाधनी नभएको ह�दँा ज�गाधनी रामर�न शा�य 
कायम ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िनवेदन िदई सनाखत 
भएको, िफ�डबकुमा दिेखएका नारानमान, मिनमान, 
पूण�मायासमेतलाई लिलतपरु नागबालमा �याद पजु� 
काटी पठाउदँा िनजह�को नाम भएको �यि� यस 
ठाउमँा छैन भनी वडा सद�यसिहतको मचु�ुका 
भई �याद तामेल भई आएको, स�बि�धत सानागाउ ँ
प�चायतबाट खास ज�गाधनी लिलतपरु नागबहाल ब�ने 
रामर�न शा�य नै हो भनी िसफा�रस गरकेो र िस.नं. 
१२० इखाछे र.ैनं. २९४ का लगतमा रामर�न शा�यकै 
नाममा दता� देिखएको ह�दँा िनज रामर�न शा�यका 
नाममा दता�  गरी ज�गाधनी �माणपजुा� �े�ता खडा 
ग�रिदने गरी िमित २०२८।५।१४ मा भूिम �शासन 
काया�लय, लिलतपरुबाट िनण�य पचा� भई अि�तम भएको 
�माणमा आएको िस.नं. २८१।२०२८ को िमिसलबाट 
दिेखने । 

सोही ज�गासमेतका अ�य ज�गाह� नामसारी 
दता� गरी ज�गाधनी �माणपजुा�  पाउ ँ भनी टेकराज 
जोशीसमेतले िमित २०४७।२।२३ मा मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुमा िनवेदन िदई उ� िववािदत 
िक.नं. २३२ को ज�गासमेत िफ�डबकुको कैिफयतमा 
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ज�गाधनी मिनमानसमेत उ�लेख भएको र पाटन र.ैनं. 
३४६ को खला २ रकैर-सानागाउ ँिक.नं. २३२, �े.फ. 
१-९-० सगँ िभडेको भनी छुट दता� सिमितको िमित 
२०४७।८।२८ को िसफा�रसबमोिजम िनजह�को 
नाउमँा ना.सा. दता� गन� गरी िमित २०४७।११।१० 
मा िनण�य भएको �माणमा आएको िम.नं.१८८-
०४६।०४७ को नामसारी दता� ग�रपाउ ँ भ�ने 
िमिसलबाट देिखने । 

िववािदत िक.नं. २३२ को ज�गा त�कालीन 
भूिम �शासन काया�लय, लिलतपरुको िमित  
२०२८।५।१४ को िनण�यले रामर�न शा�यको नाउमँा 
दता� �मािणत भइरहेकोमा सोही ज�गा सािबक दता�लाई 
बेवा�ता गरी लगत नै निभडाई िमित  २०४७।११।१० 
मा मालपोत काया�लयबाट पनुः टेकराज जोशीसमेतका 
नाममा दता�  ह�ने गरी िनण�य ग�रिदएको देिखने ।

एउटै ज�गाको दोहोरो �े�ता भएमा पिहलो 
दता� �े�ता नै आिधका�रक ह�ने र �यसैले मा�यता 
पाउने ह��छ । मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको २५ नं. 
तथा रिज��ेसनको ३४ नं. ले पिन पिहलो िलखत र 
�े�ताले मा�यता पाउने �प� गरकेो छ । मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७(३) ले ज�गावालाको नाम, थर, 
वतन, उमेर वा िनजको बाब,ु बाजे, पित वा ससरुाको 
नाम, थर वा ज�गाको िक�ा न�बर, �े�फल वा िकिसम 
फरक परकेोमा वा दोहोरो दता� ह�न गएकोमा मालपोत 
काया�लयले आव�यक जाचँबझु गरी सो कुरा स�याई 
दता� कायम गन� स�नेछ भ�ने �प� कानूनी �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । यसरी ��ततु म�ुामा दोहोरो दता� 
ह�न गएकोमा मालपोत काया�लयबाट नै आव�यक 
जाचँबझु गरी सो िवषयमा िनण�य गन� अिधकार रहेकै 
देिख�छ । कानूनबमोिजम एक �यि�का नाउमँा दता� 
कायम राखी अ� कानूनबमोिजम गनु�पछ�  । ज�गाको 
दोहोरो दता� कायम रहन नस�ने ह�दँा दोहोरो दता�का 
स�ब�धमा कानूनले िदएको अिधकार �योग गरी 
मालपोत काया�लयले गरकेो िनण�य �िुटपूण� देिखएन । 
दोहोरो दता�का स�ब�धमा कानूनले िदएको अिधकार 
�योग गरी अिधकार�ा�त िनकाय मालपोत काया�लयले 

आफूकहा ँरहेको �े�ता िभडाई िमिसलबाट देिखएको 
त�य िनण�यमा उ�लेख गरकेो आधारले मा� ��ततु 
म�ुामा हक बेहकको ि�थित रहेको भनी मा�न िम�ने 
नदेिखने । 

पिहले भएको भूिम �शासन काया�लयको 
अि�तम िनण�य यथावत् रहदँा रहदँै �यसलाई 
िन��योजन पान� गरी िमित २०४७।११।१० मा 
भएको िनण�यअनसुारको नामसारी दता� कानूनसङ्गत 
नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िमित २०२८।५।१४ को िनण�यअनसुार रामर�न 
शा�यकै नामको दता� �े�ता कायम ग�रिदनेसमेत गरी 
गरकेो स�ु मालपोत काया�लय, लिलतपरुको िमित 
२०६७।४।२६ को िनण�यलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६८।८।१२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ाराज पौडेल 
क��यटुर : िव�णदेुवी �े� 
इित संवत् २०७४ साल काि�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-०७५४, कत��य 
�यान, खा�डु तामाङमहत िव. नेपाल सरकार

मतृक च��बहादरु महतको शव परी�ण 
�ितवेदन, सो परी�ण गन� डा. अिनलकुमार ग�ुाले 
अदालतसम� ग�रिदएको बकप�, वारदात�थलमा 
रहेका एक मा� ��य�दश� स�जय महतले ग�रिदएको 
घटना िववरण कागज र िनजले सो कागजलाई 
समथ�न गद� अदालतमा ग�रिदएको बकप� बेहोरा, 
�ितवादी खा�डु तामाङ (महत) ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयान र अदालतमा 
समेत अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई 
समथ�न गद� ग�रिदएको बयान, जाहेरवाला सूय� महतले 
खा�डु तामाङ (महत) को नाम िकटान ग�रिदएको 
जाहेरी दरखा�त, अनसु�धान अिधकारीसम� टसी 
लामा, जीवन प�रयार, मतृकको आमा िक�मती 
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महतले ग�रिदएको घटना िववरण कागज, स�ु िमिसल 
सलं�न घटना िववरणका मािनसह� िवनोद प�रयार, 
धनबहादरु महत, मानवीर रोकाया, भैरवबहादरु 
शाही, िक�मती महतले आफूले गरकेो घटना िववरण 
कागजलाई समथ�न गद� अदालतमा ग�रिदएको बकप� 
बेहोरासमेतका िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट 
च��बहादरु महतको म�ृय ु �ितवादी खा�डु तामाङ 
(महत) ले गरकेो कत��यबाट भएको भ�ने त�य 
शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�न आउने ।

स�ु िमिसल संल�न Autopsy report मा 
रहेको External examination ख�ड हेदा�, “Blood 
tinged over lower face covering nose, 
cheek, mandible. Bleeding present over 
nose, mouth. Cyanosis present over both 
ears, finger nail, lips” भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । �य�तै उ� report को Sign of injury 
ख�डमा, “Contusion present over upper and 
lower lip. Multiple contusions, abrasion 
present in front of the neck, measuring 
0.5*0.5 around 30 in number suggestive 
of finger nail pattern abrasion. Abrasion 
present over the right shoulder measuring 
4x2 cm laterally 10 cm to midline, 2 in 
number. Contusion present over lower 
back of the trunk. Another contusion single 
in number 5*3 cm.” भ�नेसमेत उ�लेख भएको 
देिख�छ । �य�तै सोही Report को Neck ख�डमा, 
“Abrasion, contusion present over neck. 
Pin point hemorrhage present underneath. 
Hematoma in thyroid cartilage. Suprahyoid, 
infrahyoid bleeding. Hyoid bone fracture” 
भ�ने समेतको बेहोरा उ�लेख भएको देिखने । 

वारदातका ��य�दश� �ितवादीका जेठा 
छोरा स�जय महतको घटना िववरण कागजको 
बेहोराअनसुार �ितवादीले मतृक भइुमँा लडेको देखी 
मतृकको पेटमा घुडँा टेक� मतृकको छातीमा, नाकमा, 

मखुमा हातले हानेको, �ितवादीले मतृकको घाटँीमा 
फेरी दाबेको िथचेको भ�ने दिेखन आउछँ । �य�तै 
िनजले अदालतसम� बकप� गदा� �ितवादी खा�डु 
तामाङले मतृकलाई आगो फु�ने �लाि�कको पाइपले 
पछािडको ढाडमा एक पटक हानेको, मतृकको घाटँी 
हातले �यापेर मारकेो भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ । 
मलुक� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा �यान 
िलने इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरेको 
कत��यले मािनस मला� भ�नेज�तो नदिेखएको कुनै 
काम गदा� �यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� गएको 
भिवत�य ठहछ�  भ�ने �ावधान रहेको दिेख�छ । मतृकको 
लास जाचँ मचु�ुकाको बेहोराबाट घाटँी िथ�ने काय�बाट 
च��बहादरु महतको म�ृय ुह�न गएको दिेख�छ । घाटँी 
िथची �वास��ास ि�या अवरोध ह�ने काय�बाट मािनस 
मन�स�ने भ�ने सामा�य समझको �यि�लाई थाहा 
जानकारी ह�ने कुरा हो । घाटँी िथची मान� काय�को कसरु 
भिवत�यको घटना ह�न स�ने उ� कानूनी �यव�थाबाट 
िम�ने नदेिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
च��बहादरु महतको म�ृय ु �ितवादी खा�डु तामाङ 
(महत) को कत��यबाट भएको र सो काम कुरा 
पनुरावेिदकाको पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
भिवत�यबाट भएको भ�ने भनाइ पो�माट�म 
�रपोट�समेतबाट समथ�न र पिु� ह�न आएन । 
पनुरावेिदका �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. मा विण�त 
कसरु अपराधमा सोही महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई ह��ला िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत ज�ुलाबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखने । 

अत: मािथ िववेिचत त�य, आधार, 
कारणसमेतका प�ृभूिममा ह��ला िज�ला अदालतले 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १ नं. को 
कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
गन� गरकेो फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
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ज�ुलाबाट िमित २०७३।३।१ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 

मतृक र �ितवादी लो�ने �वा�नी नाताका 
�यि� रहेका र िनजह�को नाबािलग २ वटा छोराह� 
रहेको देिख�छ । वारदातको िदन च��बहादरु महतले 
अ�यिधक मादक पदाथ� सेवन गरकेो देिख�छ । 
मतृकले सधैजँसो मादक पदाथ� सेवन गरी �ीमती 
�ितवादीसगँ वादिववाद गरी झैझगडा गन� गरकेो भ�ने 
त�य पिन ख�ुन आएको छ । वारदातको रात मतृक 
च��बहादरु महतले नै �ितवादीलाई अपश�द �योग 
गरी परप�ुषगमनको ला�छना लगाई गाली गलौज 
गरकेो कारण िनजह�िबच झगडा भई कुटिपटसमेत 
भएको दिेख�छ । यसरी झगडा भएपिछ च��बहादरु 
महत घरबाट राितको समयमा बािहर जान खो�दा 
र�सी खाएको मािनस बािहर जादँा �हरीले प��छ 
जान ु ह�दँनै भनी �ितवादी खा�डु तामाङले घरिभ� 
तानी बािहर जान निदएकोसमेत देिख�छ । तसथ� मतृक 
पितकै काय�, �यवहारकै कारण ��ततु वारदात घट्न 
गएको देिखन आउछँ । च��बहादरु महत र �ितवादी 
खा�डु तामाङ (महत) पित-प�नी नाताका �यि�ह� 
रहेका र िनजह�का िबच �यान मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी रहेको देिखदैँन । वारदात घटना 
भइसकेपिछ मतृकलाई बचाउनेतफ�  िनज �ितवादीले 
त�काल �यासह� ग�ररहेको भ�ने त�य पिन ख�ुन 
आएको छ । �ितवादीले कसरु �वीकार गरी सािबती 
भई �याियक �ि�यामा सहयोग प�ुयाएको देिखन 
आउछँ । साथै �ितवादी दगु�म�े�को अिशि�त मिहला 
रहेको र िनजका साथमा आि�त दईुजना नाबािलग 
ब�चाह� पिन रहेको ि�थितलाई समेत �ि�गत गदा� 
�ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने 
देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
िनजलाई १०(दश) वष�  कैद गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत ज�ुलाबाट राय जाहेर भएकोमा वारदात 
ह�दँाको प�रि�थित, घटना, �ितवादीको अव�था र 
िनजमा आि�त नाबािलग स�तानको जीवन िनवा�ह र 
भिव�यसमेतलाई िवचार गदा�, सो रायमा जाहेर भएको 

कैद सजायसमेत चक� पन� जाने देिखएको ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई ८ (आठ) वष� कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृित थापा
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७५ साल साउन २० गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७४-WH-०००७, 
ब�दी��य�ीकरण, रामजी भ�डारीको हकमा 
सुखलीदवेी भ�डारी िव. उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलाससमेत

अिभयोग प�मा पसा� गा.िव.स. िनम�ल 
ब�ती वडा नं. ४ ब�ने धरुाही चौधरीको छोरा रामजी 
चौधरी भ�ने उ�लेख छ । िनजका नाउकँो �याद िमित 
२०६८।६।२५ मा घरदलैोमा टासँ भएको छ । �याद 
रीतपूव�क नै छ । िनवेदकको बाब ु बाजेको नाउ ँ तथा 
वतन अिभयोग प�मा उि�लिखत वतनसगँ िमलेकै 
छ । यी िनवेदकले रामजी भ�डारी भनी नाग�रकतामा 
उ�लेख भए तापिन िनजका आमा, भाउजूह�ले 
चौधरी भनी खानतलासी मचु�ुकामा सही गरेका 
छन् । िनवेदकको नाम, वतन प�ा लगाउने �ममा 
रामजी चौधरी (भ�डारी) भ�ने पिन प�ा लागेको छ । 
उपयु�� त�यबाट रामजी चौधरी भनी अिभयोग प�मा 
उि�लिखत �यि� ियनै िनवेदक रामजी भ�डारी नै 
भएको भ�ने पिु� ह�न आउने । 

पसा� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।२।५ मा 
सदर भएको अव�थामा सो अि�तम फैसलाबमोिजम 
लागेको कैद ज�रवाना असलु गन� �ममा स�जयकुमार 
रायको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र ियनै �ितवादी 
भई पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।२७ 
(संवत् २०६७ सालको स.फौ.नं. १४५) मा फैसला 
भई कैद ज�रवाना लािग असलु गनु�पन� फरार �यि� 
रामजी चौधरी पिहचान गरी प�ाउ गरी कैद ज�रवाना 
असलु गन� �योजनको लािग कारागार काया�लयमा 
पठाउने पसा� िज�ला अदालतको िमित २०७४।४।१० 
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को आदेशलाई गैरकानूनी भ�न िम�ने देिखन नआउने । 
अतः मािथ उि�लिखत त�य तथा आधार, 

कारणबाट स�जयकुमार राय यादवको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी यी िनवेदकसमेत भएको 
अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा पसा� िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।१०।२७ को फैसलाबमोिजम 
िनवेदक रामजी चौधरी (भ�डारी) लाई लागेको कैद ९ 
(नौ) वष� र ज�रवाना �.५०,०००।- असलु गन�का 
लािग प�ाउ गरी कैदमा रािखएको काय� गैरकानूनी 
देिखन आएन । मागबमोिजम ब�दी ��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�न स�ैन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: च��शेर राना 
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-CR-०३३३, ��ाचार, पु�कर 
ख�ी िव. नेपाल सरकार

यस अदालतको िमित २०६२।१।१५ का 
फैसलाबमोिजम िदिलप राईसमेतका �ितवादीबाट 
िबगो असलु गन� �योजनका लािग �ितवादी प�ुकर 
ख�ीले क�पनीको तफ� बाट वारसे भई काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िबगो भरी भराउका लािग िनवेदन 
िदएको र अदालतले तोकेको िमित २०६४।८।१७ को 
तारखे गजुारी था�ने थमाउने �यादसमेत �यितत भई 
म�ुा तामेलीमा रहेको कुरामा िववाद दिेखदँैन । �ितवादी 
प�ुकर ख�ी क�पनीको कानून शाखामा काम गन� 
कम�चारी भएको नाताले �ितवादीह�बाट क�पनीलाई 
िबगो भराउन कारबाही चलाउन वारसेस�म भई 
िबगो भराउने कारबाहीका स�दभ�मा तारखेमा रहेको 
देिख�छ । िनजले ता�रख गजुारकेाले म�ुा तामेलीमा 
रहन गएको पाइयो । क�पनी सरकारी �वािम�व 
भएको सं�था भएकाले द.स.का २३क नं. बमोिजम 

िबगो असलु ग�रपाउन क�पनीको तफ� बाट काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िबगोको दरखा�त परकेोमा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट दरिपठ भई सो दरिपठ 
आदेशउपर परकेो िनवेदनमा त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट उ� दरिपठ आदेश बदर गरी फैसला 
काया��वयन गन� काय� अिवल�ब गनु�  गराउन ुभ�ने आदेश 
भएकोसमेत देिखयो । पनुरावेदन अदालतको उ� 
आदेश बदरको माग गरी यस अदालतमा उ��ेषणको 
�रट िनवेदन परकेोमा उ� �रट खारजे ह�ने गरी आजै यसै 
इजलासबाट आदशे (फैसला) भएको छ । प�रणामतः 
क�पनीको िबगो असलु नह�ने वा नो�सान ह�ने अव�था 
दिेखदैँन । व�ततुः वादी नेपाल सरकार भई चलेको 
��ाचार म�ुामा सरकारी �वािम�वको क�पनीको 
िबगोलाई सरकारी िबगो मा�न ुपन� ह��छ । यस�कारको 
िबगो भराउने काय� स�प�न गन� कुनै प�को तफ� बाट 
कुनै �यि� ता�रखमा रहेको र िनजले ता�रख 
गजुारकेोस�मको कारणबाट बाधा पन� नदेिखने ।

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
र अदालतमा बयान गदा�समेत गलत मनसायले 
क�पनीलाई हािन नो�सानी प�ुयाउने बदिनयत 
राखी तारखे गजुारकेो होइन भनी िजिकर गरेको 
दिेख�छ । �ितवादी प�ुकर ख�ीले ��ाचार म�ुाका 
�ितवादी िदिलप राईसमेतसगँ िमलेमतो गरी कुनै 
�कारको लाभ�ा� गन� अिभ�ायले तारखे गजुारेको 
भ�ने देिखदँनै । आफू काय�रत सं�थाको �ितिनिध 
भएर काम गनु�पन� �यि�ले तोिकएको कत��य िनवा�ह 
गनु�  पद�छ । �. प�ुकर ख�ीले ता�रख गजुारकेो र सो 
कुराको जनाउ आ�नो सं�थालाई नगराएको कुरा 
उिचत दिेखदँैन । अ�यथा गलत मनसाय �मािणत 
नभए पिन यसलाई पदीय कत��य पूरा नगरकेो भनी 
मा�न ुपन� ह��छ । तर केबल पदीय कत��य पूरा नगरी 
ता�रख गजुारकेो कुरालाई �वतः ��ाचारको कसरु 
भनी ठहर गनु�  मनािसब ह�दँनै । ता�रख ग�ुनकुो 
स�दभ�, गजुानु�  पन� कारण, िनयत तथा �यसबाट 
उ�प�न द�ुप�रणामसमेतको सम�मा मू�याङ्कन ग�रन ु
पद�छ । यस �ि�ले हेदा� �ितवादी प�ुकर ख�ीको काय� 
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आ�नो पदीय वा �यावसाियक िज�मेवारी पूरा नगरकेो 
भ�नेस�म देिखन आएको छ । िनजले ��ाचारज�य 
काय� गरकेो भनी मा�न सिकने अव�था देिखन 
आएन । ��ाचार ठहर ह�नका लािग �ितवादीले 
कानून�ारा िनषेध गरकेो ��ाचारज�य काय� गरकेो 
ह�नपुन� । 

अतः �ितवादीले बदिनयत र मनसायपूव�क 
आफूलाई फाइदा ह�ने र आफू काय�रत स�ंथालाई 
गैरकानूनी हािन नो�सानी ह�ने काय� गरकेो पिु� ह�न 
आएको नदेिखदँा िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
�ितवादी प�ुकर ख�ीलाई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(३) बमोिजम २ (दईु) वष� कैद ह�ने 
र �ितवादीबाट �.१,०२,३७,५००।- िबगो भराउने 
गरी भएको िमित २०६७।५।१४ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई �ितवादी प�ुकर ख�ीले आरोप 
प�बाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: हेम�त �वाली 
क��यटुर:- िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-WO-००२२, उ��ेषण / 
परमादेश, िदिलप राईसमेत िव. नेपाल �ामीण आवास 
क�पनी िलिमटेडसमेत

िनवेदकह�ले नेपाल �ामीण आवास 
क�पनीको ज�गा ख�रद गदा� ��ाचार गरकेो ठहर 
गरकेो यस अदालतको फैसलालाई �वीकार गरी 
ज�रवानासमेत ितरकेो देिखदँा यी िनवेदकह�बाट िबगो 
भराउन ुपन� कुरामा िववाद देिखदैँन । यस अदालतका 
फैसलाबमोिजम िनवेदकह�बाट िबगो भराउन नेपाल 
�ामीण आवास क�पनीले प�ुकर ख�ीलाई वारसे िदई 
पठाएअनसुार िनजले काठमाड� िज�ला अदालत, 
तहिसल शाखामा द.स.को ४२ नं. बमोिजम दरखा�त 
िदई कारबाही चिलरहेकै अव�थामा तारखे गजुारी 
था�ने थमाउने �यादसमेत समा� भएकाले दरखा�त 
तामेलीमा रहेको दिेख�छ । सोप�ात् क�पनीको तफ� बाट 

द.स.को २३, २३क बमोिजम सरकारी िबगोसरह 
असलु ग�रपाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट दरिपठ भएको आदशेलाई 
पनुरावेदन अदालतले बदर गरी फैसला काया��वयन 
गनु�  गराउन ुभनी आदेश गरकेो दिेखने ।

नेपाल �ामीण आवास क�पनी पूण� सरकारी 
�वािम�व भएको सं�था हो भ�ने त�यमा िववाद 
दिेखदैँन । उ� स�ंथाको िबगोलाई सरकारी िबगोसरह 
मा�न ुपन� ह��छ । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको २३क 
मा सरकारी िबगो असलुउपर गन� स�ब�धमा �यव�था 
रहेको पाइ�छ । यस�कारको सरकारी िबगो भरी 
भराउका लािग अदालतमा िनवेदन िदई कारबाही 
�ि�या अगािड बढाउन ु सामा�य काय�िविधगत कुरा 
दिेख�छ । कारबाही �ि�यामा रहेका वारसेले तारखे 
गजुारकेो भ�ने ज�ता सामा�य �ािविधक कारणबाट 
मा� सरकारी िबगो असलु गन� िम�दैन भनी स�झन ु
उिचत देिखदैँन । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
४८ नं. मा रहेका �यव�था िनजी वा दिुनयाकँो िबगो 
भराउन �यि�गत हैिसयतमा ता�रखमा बसेको 
मािनसले ता�रख गजुारकेो अव�थामा आकिष�त ह�ने 
दिेख�छ । सरकारी िबगोसरहको िबगो असलुीका 
लािग ग�रएको िनवेदनका स�दभ�मा ता�रखमा बसेको 
मािनसले ता�रख गजुारकेोस�मको कारणबाट सरकारी 
िबगोसरहको रकम असलुउपर गन� माग� नै ब�द ह��छ 
भ�न ु मनािसब ह�दँनै । अदालतको फैसलाअनसुार 
��ाचार म�ुामा ठहर भएको सरकारी �वािम�वमा 
रहेका सं�थाको िबगोलाई “सरकारी बाकँ�” सरहको 
िबगोसरह असलु गन� �ि�या स�चालन गनु�  अनिुचत 
र गैरकानूनी मा�न िम�दैन । िबगो असलु गन� कारबाही 
गनु�  भनी अदालतबाट अि�तम �पमा भएको फैसला 
काया��वयन गन� िदइएको पनुरावेदन अदालतको 
आदेश कानूनअनकूुल नै देिख�छ । यसबाट िनवेदकको 
कुनै मौिलक हक वा कानूनी हकमा आघात परकेो भनी 
स�झन िम�ने नदेिखने ।

अतः िववेचना ग�रएका आधार कारणह�बाट 
नेपाल �ामीण आवास क�पनी िलिमटेड पूण� सरकारी 
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�वािम�व भएको सं�था भएको, सो सं�थाको 
िबगोस�ब�धमा ��ाचार म�ुा चली िबगो असलु 
गनु�पन� ठहर भएको अव�था देिखएको र वादी नेपाल 
सरकार भई चलेको ��ाचार म�ुामा ठहर भएको िबगो 
असलुउपर गन�स�ब�धमा मलुकु� ऐन, द�ड सजायका 
महलको ४२ नं. को �याद र �ि�या आकिष�त ह�ने 
नदिेखएको ह�दँा पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६८।१२।२ को आदेशलाई कानून�ितकूल 
मा�न िमलेन । सो आदेशबाट िनवेदकह�को हक 
अिधकारमा अनिुचत तवरबाट आघात परकेो भ�ने 
देिखन नआएकाले िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 
जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हेम�त �वाली 
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-WO-१०४५, उ��ेषण / 
परमादेश, रोिहत�साद िसंह िव. गोिपनी वै�समेत 

िवप�ीह�का पित / िपता परमान�द वैधको 
नाम दता�को का.िज.का.म.न.पा. वडा न. ३० कमला�ी 
ि�थत घरको भइुतँलाको पूव�ितरको सटर िनवेदकले 
भाडामा िलई पसल स�चालन गरकेो देिख�छ । पिछ�लो 
पटक िमित २०६९।१२।२६ मा २(दईु) वष�को लािग 
भाडा करार स�झौता भएको त�यमा िववाद देिखएन । 
सोप�ात् बहाल स�झौता नवीकरण ग�रएको वा �याद 
अविध थप ग�रएको देिखएन । घरकोठा बहालस�ब�धी 
स�झौताको �याद  िमित २०७१।१२।२६ मा समा� 
भएको दिेख�छ । अिहले सो घरकोठा खाली गन� काय� 
स�प�न भएकोसमेत देिखने ।

�थानीय �शासन, सरु�ा िनकाय तथा 
�थानीय वडा काया�लयको संल�नताको स�दभ�मा 
हेदा�  घरकोठा खाली गराउने, बहालवालालाई घरबाट 
हटाउने काय� गन� अिधकार कानूनले �थानीय �शासन 
तथा �हरीलाई �दान गरकेो देिखदँैन । तर ��ततु 

िववादको स�दभ�मा हेदा� घरधनी र भाडावालाको 
िबचमा िववाद परकेो कारण घरधनीले िनवेदन गरेको 
अव�था ह�दँा शाि�त सरु�ा कायम रा�ने �योजनको 
लािग केही �हरीको उपि�थित रहेको र मचु�ुकामा 
रोहबरमा बसेकोस�म देिखयो । हाल उ� घरकोठा 
खाली गराई अ�लाई रा�ने काम भएको भनी बहसको 
�ममा िजिकर ��तुत ह�न आएको छ । िववािदत 
घरकोठा ते�ो �यि�ले भाडा करार स�झौता गरी 
उपयोग ग�रसकेको र सािबकको बहालवाला िनवेदकको 
भोगबाट छुिटसकेको अव�था देिखने ।

व�ततु: उ��ेषणको �रट रा�यका कुनै 
साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीले गरकेो िनण�य 
वा अि�तम आदेश �िुटपूण� भई �य�तो िनण�य वा 
आदेशबाट कुनै �यि�को हक अिधकारमा असर 
परकेो र सो िनण�य वा अि�तम आदेशउपर पनुरावेदन 
ला�ने वा वैकि�पक उपचारको �यव�था छैन, अथवा 
�य�तो उपचारको �यव�था भए पिन अपया�� र 
�भावहीन छ भने �य�तो िनण�य वा अि�तम आदेश 
बदर गन� �योजनका लािग आकिष�त ह�ने �रट 
हो । उपयु��ानसुारको अव�था देिखएमा अदालतले 
उ��ेषणको आदेश जारी गरी �िुटपूण� िनण�य बदर 
गन� गद�छ । �यसैगरी, आ�नो अिधकार�े� नभएको 
कुरामा िनण�य गरमेा वा �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
अित�मण गरी िनण�य भएको अव�थामा पिन �य�तो 
�िुटपूण� िनण�य स�याउन उ��ेषणको आदेश जारी 
गन� ग�र�छ । यसैगरी कुनै साव�जिनक िनकाय वा 
पदािधकारीले आ�नो कानूनबमोिजमको कत��य 
पूरा गन� इ�कार गरकेो अव�थामा �य�तो िनकाय 
वा पदािधकारीलाई कानूनबमोिजम कत��य िनवा�ह 
गन� गराउने �योजनका लािग परमादेश जारी ह�ने 
हो । ��ततु िववादमा �यस �कारको अव�था देिखन 
आएन । आधारभूत �पमा प�ह�का िबचको करारीय 
स�ब�धको कुरालाई िलएर �रट िनवेदन गरकेो देिखदँा 
यस�कारको िववाद असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
िन�पण गनु�  उिचत नदेिखने ।
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अतः िववािदत घरकोठा (सटर) खाली 
गन� काय� भइसकेको भ�ने देिखएको, िनवेदकको घर 
बहाल िलने स�झौताको �यादसमेत समा� भइसकेको 
र प�ह�िबचको करारीय स�ब�धको कुरालाई 
सामा�यतयाः �रट �े�ािधकारको िवषय बनाउन 
मनािसब नदेिखएकोसमेतका कारणह�बाट िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीम�साद भसुाल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल असार १४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०४८७, परमादेश, 
िशविदप लोहनी िव. मालपोत काया�लय, लिलतपुरसमेत

िनवेदन साथ सहकारी सद�य रखेादेवी 
ठाकुरलाई ऋण �दान गदा� िनजले िधतो सरु�ण िदएको 
लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
वडा नं.१५ िक.नं.१०२५ तथा १०७४ को घर 
ज�गा �ि�ब�धक पा�रत गदा� िमित २०७४।७।१७ मा 
र.नं.४९३० बाट �.२०,०००।– मालपोत काया�लय, 
लिलतपरुमा बझुाएको िमिसल सलं�न रिसदको 
�ितिलिपबाट दिेख�छ । मालपोत काया�लयको 
तफ� बाट िलिखत जवाफ परकेो देिखदैँन । िवप�ी 
सहकारी िवभागबाट मालपोत काया�लयह�लाई ऐनको 
�यव�था काया��वयनको लािग स�बि�धत िवभागमाफ� त 
प�रप� भइसकेको भिनए पिन िमिसलबाट सो ऐनको 
�यव�थािवपरीत रिज��ेसन द�तरु िलएको देिखन 
आउने ।

अतः सहकारी स�ंथाह�को �ि�ब�धक 
िलखत पा�रत गदा� सहकारी ऐन, २०७४ को दफा 
७८(१)(ग) बमोिजम सहकारी सं�थालाई द�तरु 
नला�ने भएको र िवप�ीह�ले समेत द�तरु नला�ने 
कुरालाई िलिखत जवाफमा �वीकार गरकेो ह�दँा दफा 
७८(१) को �ितकूल ह�ने गरी सहकारी सं�थाह�बाट 
कुनै द�तरु निलन ुर गैरकानूनी �पमा असलु ग�रएको 

द�तरुसमेत िफता� िदन ुिदलाउन ुभनी परमादेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ५ गते रोज ५ शभुम् ।       

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१३३७, जालसाजी, 
ई�रराज जोशीसमेत िव. िव�णुमाया जोशीसमेत

िदने िव�णमुाया जोशी िलने मैया जोशी भई 
र.नं.९१९४ बाट िमित २०५९।३।७ मा हा.व. िलखत 
पा�रत ह�दँा मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको १८ 
नं. मा “काम भए गरकेो िमितले २ वष�िभ� नािलस 
गनु�पन�” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 
अदालत, �यव�थापन तथा �याय �शासनस�ब�धी 
केही नेपाल ऐन, संशोधन गन� ऐन, २०५८ �ारा उ� 
िकत� कागजको १८ नं. ले गरकेो उ� हद�यादस�ब�धी 
�यव�था संशोधन भई “सो काम भए गरकेो थाहा पाएको 
िमितले ६(छ) मिहनािभ�” नािलस निदए ला�न स�ैन 
भ�ने कानूनी �यव�था गरी उ� संशोिधत �यव�था 
िमित २०५९।५।२७ देिख लागू भएको दिेखने ।

िवप�ी / �ितवादीह�का िबचमा िमित 
२०५९।३।७ मा पा�रत भएको हालैदेिखको बकसप� 
िलखतको स�ब�धमा मका�  पन� प�ले त�काल कायम 
रहेको मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको १८ नं. मा 
भएको हद�यादस�ब�धी �यव�थाबमोिजम उ� िलखत 
पा�रत भएको िमितले २ वष�िभ� नािलस गनु�पन� भ�ने 
कानूनी �यव�था भएकोमा सो हद�याद बाकँ� छँदैको 
अव�थामा उ� िकत� कागजको १८ नं. मा संशोधन 
भई काम भए गरकेो थाहा पाएको िमितले ६ मिहनािभ� 
नािलस गनु�पन� भ�ने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । 
सो संशोिधत कानूनी �यव�था काया��वयन भएप�ात् 
िमित २०५९।३।७ मा पा�रत हा.ब. िलखतको न�कल 
िमित २०६५।५।१८ मा सारी िलई थाहा पाई संशोिधत 
हद�यादको आधारमा िमित २०६५।६।१० मा िफराद 
दता� भएको देिख�छ । “सािबक कानूनले �यव�था 
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गरकेो २ वष�को हद�याद �यितत नह�दैँ थाहा पाएको 
िमितले नािलस िदन सिकने हद�यादस�ब�धी �यव�था 
ग�रएको ि�थितमा नािलस िददँाका बखत कायमै रहेको 
हद�यादस�ब�धी काय�िविध कानून नै अवल�बन ह�न ु
�यायस�मत र कानूनस�मत देिखने” भनी (ने.का.प. 
२०६७, िन.नं. ८४२८, अङ्क ८, नेपाल सरकार 
िव�� रिवकृ�ण जोशीसमेत भएको ब�क ठगी म�ुा) यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको देिखने ।

अतः उि�लिखत आधारबाट अिघ भएको 
कानूनबमोिजमको हद�याद कायम छँदै संशोिधत 
कानून काया��वयनमा आइसकेको अव�थामा म�ुा 
दायर ह�दँाका बखत बहाल रहेको कानून आकिष�त ह�ने 
ह�दँा िमित २०५९।३।७ मा पा�रत भएको िलखतको 
न�कल िमित २०६५।५।१८ मा सारी संशोिधत िकत� 
कागजको १८ नं. मा तोिकएको हद�यादिभ� िमित 
२०६५।६।१० मा दता� भएको िफरादप�लाई हद�याद 
नाघी दता�  भएको भ�न िमलेन । िफरादीले उ�लेख 
गरकेो िमितभ�दा अगािड नै िनजले थाहा पाएको 
देिखने कुनै िव�सनीय आधार ��ततु ह�न आएको 
देिखदँनै । यस अव�थामा िमित २०६५।६।१० मा 
न�कल सारपेिछ थाहा पाएको भनी हद�याद उ�लेख 
गरी आएकोलाई अ�यथा अथ� लगाउन ु मनािसब 
ह�दैँन । तसथ� हद�यादको कारणबाट म�ुा  खारजे 
ह�ने  ठहर गरकेो  पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६८।१२।१४  को  फैसला �िुटपूण� दिेखदँा उ�टी 
ह�ने । 

अब ��ततु म�ुाको त�यमा �वेश गरी जे 
जो ब�ुनपुछ�  बझुी कानूनबमोिजम इ�साफ गनु�  भनी 
प�ह�लाई उ�च अदालत पाटनमा हािजर ह�न जान ु
भनी तारखे तोक� ��ततु म�ुाको स�ु िमिसलसमेत 
उ�च अदालत पाटनमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फागनु ३ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CR-१३३६, 

जालसाजी, ई�रराज जोशीसमेत िव. मैया 
जेशीसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७५-CR-१६०७, कत��य 
�यान, िहमबहादुर नेपाली िव. नेपाल सरकार र नेपाल 
सरकार िव. िहमबहादुर नेपाली

�ीमतीले माइत जा�छु भनी माइत जाने 
तरखर गरकेो र माइत गएपिछ फक� र नआउने ठानी 
अिघ�लो राित नै मतृकलाई मान� योजना बनाई 
वारदातको िदनमा घोडाघोडी न.पा.४, क�ित�परु 
ि�थत वधौवा मिहला सामदुाियक वनको जङ्गलिभ� 
एका�त �थानमा लगी फकाई आ�नो काखमा सतुाएर 
िनजको गाला समुस�ुयाई आफूले घरबाट ख�तीमा 
राखी लगेको च�कुले घाटँी रटेी कत��य गरी मारी सोही 
च�कुले योिनमा समेत �हार गरकेो त�यमा सािबत भई 
बयान गरकेो देिखयो । �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी 
िदने हक� बहादरु दमाईले स�ु अदालतसम� उपि�थत 
भई बकप� गदा�समेत मतृक आरती नेपालीलाई 
िनजको �ीमान िहमबहादरु नेपालीले जङ्गलमा 
लगेर च�कुले घाटँी रटेी मारकेा ह�न् भनी लेखाएको 
पाइयो । मतृक आरती नेपालीको शव परी�ण 
�ितवेदन हेदा� िनजको म�ृय ु “Griveous sharp 
cut injury over neck” बाट भएको भ�ने दिेख�छ । 
�ितवादीको सािबती बयानअनसुार मतृकलाई मान�को 
लािग घटनामा �योग भएको च�कु घटना�थलबाट 
बरामद भएको दिेख�छ । बरामद च�कुमा धार 
लगाउन �योग भएको रेतीसमेत �ितवादीको घरबाट 
बरामद भएको देिख�छ । रामबहादरु दमाईसमेतले 
व�तिु�थित मचु�ुकामा लेखाई िदएको बेहोरा तथा 
आरती नेपालीलाई �ितवादी िहमबहादरु नेपालीले 
भजनी ि�शि� नगरपािलकाको क�ित�परु भ�ने ठाउकँो 
जङ्गलमा लगी घाटँीमा च�कुले काटी मारकेा ह�न् भनी 
मौकामा कागज गन� मतृकको बबुा िभमबहादरु नेपाली, 
�ितवादीको आमा जलधरा नेपाली, मतृकक� आमा 
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सौरी नेपालीलगायत देवकुमार चौधरी र य�बहादरु 
नेपालीसमेतले स�ु अदालतमा समेत उपि�थत भई 
बकप� ग�रिदएको अव�थासमेतबाट आरती नेपालीको 
म�ृय ु �ितवादी िहरो भ�ने िहमबहादरु नेपालीको 
कत��यबाट भएको कुरामा िववाद नदिेखने ।

�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो, 
�ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत बयान गदा� 
कसरुलाई �वीकार गरी बयान गरकेो, जाहेरवाला 
हक� बहादरु दमाई तथा मौकाको कागज गन� िभमबहादरु 
नेपाली, जलधरा नेपाली, सौरी नेपाली, दवेकुमार 
चौधरी र य� नेपालीसमेतले अदालतमा आई गरकेो 
बकप�समेतका िमिसल संल�न �माणबाट �ितवादी िहरो 
भ�ने िहमबहादरु नेपालीले मतृक आरती नेपालीलाई 
मान� योजना बनाई वारदातको िदनमा जङ्गलिभ� 
लगी फकाई आ�नो काखमा सतुाएर आफूले बोकेको 
च�कुले घाटँी रटेेर ह�या गरकेो पिु� भएकोले िनज 
�ितवादी िहरो भ�ने िहमबहादरु नेपालीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
कसरुदार ठह�याई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� गरी भएको स�ु कैलाली िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।११।२३ को फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च 
अदालत, िदपायलबाट िमित २०७५।२।१४ मा भएको 
फैसला कानूनस�मत् िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 

आफूले ह�या गरपेिछ सही साचँो कुरा बोलेर 
अनसु�धान तथा �याय िन�पणको काय�लाई सहयोग 
गरकेो र �ीमतीसगँ िववाह गरदेेिख नै घर झगडा भई 
आ�नो मानिसक िवचलनसमेत भएको कारण �य�तो 
ह�न गएकोले मेरो उमेर पा�रवा�रक अव�था, घटनामा 
गरकेो पछुतोसमेतको कारणले �याियक मन �योग गरी 
उ�च अदालत, िदपायलबाट भएको फैसला बदर गरी 
�याय ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरको स�ब�धमा िनजले गरकेो काय�को �कृित र 
गा�भीय� हेदा� �यस िकिसमको िवचार गन� रि�भर पिन 
ठाउ ँदिेखदँैन । आफूले संर�ण गनु�पन� आ�नो जीवन 
सिंगनीलाई काखमा राखी गाला समुसमुाई पिहलेदेिख 
नै योजना बनाई �याएको छुराले घाटँी रटेेर वीभ�स 

ह�या मा� नगरी मतृकको योिनमा समेत छुरा �हार 
गरकेो िनजको सािबती बयान �यसैपिन डरला�दो र 
स�पूण� मानव स�यतालाई नै दःुखी बनाउने खालको 
ह�दँा िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न  
नसिकने ।

�ितवादी िहरो भ�ने िहमबहादरु नेपालीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी भएको सजायको हकमा 
हेदा� मलुकु� फौजदारी सिंहता, २०७४ मा सव��वको 
सजायस�ब�धी �यव�था नरहेको र सो संिहताको दफा 
४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै कसरुबापत 
सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन, �ार�भ भएपिछ 
�य�तो कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय 
ग�रने छैन” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा 
�ितवादी िहरो भ�ने िहमबहादरु नेपालीलाई सव��व गनु�  
नपन� भई ज�मकैद मा� ह�ने देिखन आउने । 
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असार १७ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७२-WO-०२३१, उ��ेषण / परमादेश, 
सुधेश पराजुली िव. नेपाल रा�� ब�क, बालुवाटारसमेत

�रट िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने �मखु 
काय�कारी अिधकृतको िमित २०७१।०१।२० 
को िनण�य र पनुरावेदन तहबाट सोलाई सदर गन� 
स�चालक सिमितको िमित २०७२।२।८ को िनण�यमा 
�रट िनवेदकले ब�कले कजा� �वाह गन� कुनै िनण�य नै 
नगरकेो �यि�लाई आफूखसुी बीस लाखको कजा� 
िदने भनी िधतो सरु�ण पास गराएको िनजबाट �लोवल 
आई.एम.ई. ब�कको खाली चेक नं. ९२०७९०१ 
आफूले िलएको र अनिधकृत �पमा काउ�टरबाट 
Cash Short (नगद अभाव) गराई दश लाख �पैया ँ
िझक� िनजलाई िदएको र सोबार े कसैलाई नभनी 
लकुाई िछपाई आफूसगँ काम गन� अ� कम�चारीलाई 
दोषारोपण गरी ब�किभ� बेइमानी र िव�ासको संकट 
पैदा गरी िनद�षलाई दोषी देखाई आ�नो गलत काम 
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लकुाउने िछपाउने काय� गरकेो िवषयको यथाथ�ता 
जानकारीमा आएपिछ आ�नो ग�ती �वीकार गरी दश 
लाख नगदसमेत िफता�समेत गरकेो भ�ने देिखएको 
ि�थितमा िनजलाई �ाकृितक �यायको पूण� प�रपालना 
गरी अिधकार�ा� अिधकारीले रीतपूव�क स�माण 
आरोप लगाई सफाइको मौका िदई कानूनबमोिजम 
सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण�यलाई उ��ेषणको 
आदशेबाट बदर गनु�पन� अव�थाको िव�मानता रहेको 
नदिेखने । 

फाइल संल�न कागजातह�बाट िनवेदकले 
ऋण �वाह गदा� रकेड� नै नराखी न�दबहादरु 
तामाङलाई दशलाख नगद िदई कम�चारीह�लाई 
समेत थाहा निदएको कारण Cash Short भएकोमा 
लामो समयस�म साचँो कुरा नबताई चपु बसेको 
देिखयो । Cash Short भएको कारणबार ेअनसु�धान 
गन� के��बाट �ितिनिध जादँासमेत िनवेदकले 
साचँो कुरा नभनी अनसु�धानलाई असहयोग गरी 
सेवा�ाहीसमेतमा शङ्का ला�छ भनी लेखाएको 
देिखयो । िनवेदकलाई काय�िविधको �ान नभएको 
भ�नलाई पिन सन् २००९।१०।०५ दिेख सोही ब�कमा 
काम गरकेो भ�ने देिखएको छ । ब�कबाट अनसु�धानको 
�ममा ऋण �वाह गन� भिनएका न�दबहादरु तामाङलाई 
ब�ुदा स�पूण� ऋण �वाह बारकेा कागजात र चेकसमेत 
िनवेदकले िलएको थाहा भएको देिखयो । मालपोत 
काया�लयमा प�ाचार गरी �ि�ब�धक कागजमा 
अिधकार�ा� �ितिनिध र आिधका�रक द�तखत दवैुमा 
िनवेदककै सही भएको कारण िनवेदकलाई दईु पटक 
�प�ीकरण सोधी िनजको काय� ब�कको िनयम िनद�शन 
पालना गनु�पन�मा आचरणिवपरीत कामगन�, के��बाट 
ऋण �वाहको �वीकृत गराउन ु पन� �ावधानिवपरीत 
अिधकार नभएको ऋण �वाह गरकेो देिखयो । 
समयमै आ�नो ग�ती �वीकार नगरी अनसु�धानलाई 
असहयोग गरी पिछ मा� त�य �वीकार गरकेो 
देिखयो । सेवा�ाहीबाट चेक िलन ुपिन िनवेदकको गलत 
िनयतबाट काम भएको दिेखयो । यसरी authority 
नै नभएको िवषयमा कजा� �वीकृत गन� िनवेदकलाई 

ब�कको कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६३ को 
िविनयम १७ को देहाय (१३) सेवाबाट हटाउने िनण�य 
गरकेो देिखएको अव�थामा सेवाबाट हटाउने िनण�य 
बदर गरी पनुव�हाली ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा 
१०७(२) र ३ तथा वत�मान नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(१) र (२) अ�तग�त असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त यस अदालतबाट हे�रने �रट िनवेदनह�मा 
िनण�य गन� अिधकार पाएका अिधकारीले गरेको 
िनण�यको Merit अथवा िनवेदकलाई िनण�यबाट 
परकेो असरको �याियक पनुरावलोकन (Judicial 
review) ग�रने नभई िनण�यकता�ले िनण�य गदा� 
अपनाएको काय�िविध अथा�त् िनण�य �ि�या 
हे�र�छ । िनण�यकता�लाई िनण�य गन� अिधकार िथयो 
िथएन ? िनण�य गदा� �ाकृितक �यायको पालना गरेको 
छ छैन ? िनण�य गदा� िनवेदक�ित भेदभाव बदिनयत 
खराब भावना राखेको िथयो िथएन ? य�ता कुरा 
हे�रने ।

��ततु िनवेदनमा उि�लिखत अव�थाको 
िव�मानता रहेको नभई िनण�यकता�ले उपयु�� 
कुराह�को पालना गरी आ�नो अिधकार�े�िभ� रही 
�लोबल आई.एम.ई. ब�क िल. कम�चारी िविनयमावली, 
२०६३ को प�रिधिभ� रही काय� गरकेो देिखनकुा साथै 
सो िनण�यमा कुनै �िुट रहेको नदेिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषण र परमादेशको आदेश जारी गन� 
िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
इित सवंत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शभुम् । 

८
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-१०३१, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, िशवशंकर साह हलुवाई 
िव. नेपाल सरकार

पीिडत क कुमारीले मौकाको बयान 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी �कुल गई डटपेन िक�न 
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जादँा �ितवादीले बोलाई चकलेट खान िदयो । चकलेट 
खानेिबि�कै क�तोक�तो ला�यो । �यसपिछ भेनमा 
हालेर राजाबासको बाटो ह�दँै ल�यो । भारत पगेुपिछ 
होस आयो भनी मौकाको बयान बेहोरालाई समथ�न 
गन� गरी अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ । घटना 
िववरण कागज गन� िदपे���साद शाह र सरु�े� सोनी 
(साह) ले अदालतमा आई बकप� गदा� पीिडतलाई 
भारतबाट उ�ार गरी �याएको तथा बेचिबखन गन� 
उ�े�यले नै लगेका ह�न् भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी 
�याएको तथा बेचिबखन गन� उ�े�यले नै लगेका ह�न् 
भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी मौकाको कागज बेहोरालाई 
बकप�बाट समथ�न गरकेो पाइ�छ । �ितवादी िशवशंकर 
शाह (हलवुाई) ले अदालतमा बयान गदा� आरोिपत 
कसरुमा इ�कारी भई वारदात समयमा घटना�थलमा 
नभई भारतको वलानसेर भ�ने ठाउमँा काकाको 
घरमा गई बसी २०७१।१२।२२ गते नेपाल फक� को, 
मैले क कुमारीलाइ गाईघाटबाट िलई गएको छैन भनी 
उ�लेख गरकेो भए तापिन घटना िववरण कागज गन� 
अिभनारायण �े�ले बकप� गदा� िमित २०७१।११।०४ 
गते िशवशंकर शाहले मैले चलाउने गाडी �रजव� गरी 
लौकह ठाडीको निजक गाउसँ�म मैले लिगिदएको हो 
भनेबाट �ितवादीको भनाइ िव�ासनीय नदेिखने ।

जाहेरवालाले अदालतमा जाहेरी बेहोरा 
समथ�न गद� बकप� गरकेो, पीिडताले अदालतमा 
मौकाको बयान बेहोरा समथ�न ह�ने गरी लेखाएको, घटना 
िववरण कागज गन� अिभनारायण �े�ले मैले चलाउने 
गाडी �रजव� गरी लौकाह ठाडीको निजक छाडेको 
भनेको, घटना िववरण कागज गन� िदपे���साद साह, 
सरु�े� साहसमेतले मौकाको कागज गदा� भारतबाट 
फका�एको हो भनेको अव�थामा �ितवादीलाई सफाइ 
िदनपुछ�  भ�ने बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादीलाई मानब बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ 
िवपरीत सोही ऐनको दफा ४ उपदफा (२) (क) को 
अनसुारको कसरुमा सोही ऐनको दफा १५(१) (ङ) (१) 
बमोिजम १५ वष� कैद र �.१,००,०००।- (एक लाख) 

ज�रवाना ह�ने र पीिडतलाई सोही ऐनको दफा १७ 
अनसुार �.५०,०००।- समेत भराई िदने गरी भएको 
स�ु फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत, िवराटनगर 
ओखलढंुगा इजलासबाट िमित २०७४।१।३१ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल असार १ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१०७९, 
०७२-CR-१११९ र ०७२-CR-१४८४, जबरज�ती 
करणी र डाकँा चोरी, नेपाल सरकार िव. रशेमबहादुर 
रोकासमेत, रामकृ�ण था� िव. नेपाल सरकार र 
रशेमबहादुर रोका िव. नेपाल सरकार

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, �ितवादीकै 
बयान, पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन र पीिडतले 
�प�सगँ िनज �ितवादीउपर पोल गरी बकप�समेत 
गरकेो अव�था ह�दँा र यी �ितवादीउपर �यसै आरोप 
लगाउन ु पन� कारण नदेिखदँा यी �ितवादीले पीिडत 
िसमा पनुलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने अिभयोग 
पिु� भएको देिख�छ । सामूिहक �पमा जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
३क नं. बमोिजम थप सजायको माग रहेको स�ब�धमा 
हेदा� चोमबहादरुको हकमा म�ुतबी रहेबाट अिहले नै 
सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी भएको भनी भ�न 
सिकने अव�था नभएबाट मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ३क नं. बमोिजमको अिभयोग दाबी प�ुन स�ने 
ि�थित देिखएन । तसथ� यी �ितवादी रामकृ�ण था�को 
हकमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(५)नं. बमोिजम ५ वष� कैद र ऐ. ३क नं. बमोिजम 
५ वष� कैद गरी १० वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरेको 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसला मलुकु� ऐन, 



56

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, भदौ - २

जबरज�ती करणीको महलको ३क नं. बमोिजम  ५ वष� 
कैद सजाय गरकेो हदस�म िमलेको नदेिखने ।

�ितवादीम�येको रशेमबहादरु रो�काको 
हकमा हेदा� यी �ितवादीले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा समेत बयान गदा� 
इ�कारी जनाएको देिख�छ । उ� वारदात िमितमा आफू 
आ�नो घर दाङमा रहेको र अ�य �ितवादीह�सगँ भेट 
नभएको भनी बयान गरकेो देिख�छ । िनजका सा�ी 
लिलतबहादरु रोकाको बकप�बाट िनजको भनाइ पिु� 
भएको देिख�छ । घटनाका सह�ितवादी रामकृ�ण 
था�ले यी �ितवादी रशेमबहादरु रो�कालाई पोल 
गरकेो अव�था छैन । मौकामा बिुझएका लोकबहादरु 
घत�ले अनसु�धानका �ममा कागज गदा�  वारदात 
समय र िमितमा गाउमँा होह�ला भएको सनुी जादँा 
�ितवादी चोमबहादरु आलेले अ�ँयारो ठाउमँा 
लगी पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरी रामकृ�ण 
चौधरीसमेतले जबरज�ती करणी गरकेो भनी कागज 
गरी अदालतमा समेत आई आ�नो भनाइ समथ�न गरी 
बकप� गरकेो देिख�छ । िनजको बकप�बाट पिन यी 
�ितवादी रशेमबहादरु रो�का वारदात�थलमा रहेको र 
िनजले समेत पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
भनेको अव�था छैन । पीिडतका �ीमान् जाहेरवाला 
हर�े� पनुमगरले जाहेरी दखा��तमा �ितवादीसमेतले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी उ�लेख गरकेो भए 
पिन िनज घटनाका ��य�दश� नभएको भ�ने कुरा 
िनजले आ�नो बकप�मा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
जाहेरी अपराधको सूचना मा�ै हो, यो आफँैमा कसरुको 
�माण ह�न स�दैन भनी सव��च अदालतबाट िविभ�न 
म�ुामा िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको अव�था 
छ । पीिडत भिनएक� िसमा पनुले आ�नो बकप�मा 
यी �ितवादी रशेमबहादरुसमेतले करणी गरकेो भनी 
लेखाएको देिख�छ । उनको यो भनाइ अ�य कुनै पिन 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको अव�था छैन । यी �ितवादी 
रशेमबहादरु रो�काले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो भ�ने कुरा जाहेरी र पीिडतको भनाइबाहेकका 
अ�य �माणबाट पिु� ह�न सकेको अव�था नदेिखने ।

यसरी �ितवादी रशेमबहादरु रो�का िव��को 
कसरु पिु� ह�ने कुनै �माण वादी प�बाट पेस गन� नसक� 
रहेको यस अव�थामा शङ्काको भरमा यी �ितवादी 
रशेमबहादरु रो�कालाई जबरज�ती करणीज�तो 
जघ�य अपराधको कसरुदार ठहर गन� निम�ने । 

अत: �ितवादीह� रामकृ�ण था� र 
रशेमबहादरु रो�काले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(५) र ३क नं. बमोिजमको कसरु गरेको 
ठह�याई �ितवादीह� रामकृ�ण था� र रशेमबहादरु 
रो�कालाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(५) नं. बमोिजम ५ वष� कैद र ऐ. ३क नं. बमोिजम 
५ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको २०७२।०३।०२ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी रशेमबहादरु 
रो�काको हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।१।१६ को फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी 
रामकृ�ण था�को हकमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ को दहेाय (५) नं. बमोिजम ५ वष� 
कैदको सजाय गन� गरकेो स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।२।१० को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल असार १९ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७०-WO-०३१९, उ��ेषण /  
परमादेश, िभ�मराज िगरी िव. �हरी नायब महािनरी�क 
म�यपि�म �े�ीय �हरी काया�लय, वीर�े�नगर 
सुख�तसमेत

िमित २०६९।३।१२ बाट िबना सूचना 
स�पक�  िवहीन भएको आधारमा िनवेदकलाई �हरी 
िनयमावलीबमोिजम कारबाही गरकेो देिख�छ । 
िनवेदकले आफू मोटरसाइकल दघु�टनामा परी 
नेपालग�जमा उपचाररत रहेको भनी उ�लेख गर े
पिन सो बेहोरा आफू काय�रत काया�लय र तालकु 
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काया�लयमा सो कुराको समयमा नै जानकारी गराउन ु
पन�मा सो गरकेो अव�था िमिसलबाट देिखदँैन । 
आफूलाई जानकारी निदई कारबाही ग�रएको भ�ने 
िनवेदकको िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�  िनजको घर 
ठेगानामा अ.बं.११० नं. बमोिजमको सूचना पठाएको र 
गोरखाप�मा हािजर ह�न आउने बारकेो सूचना �कािशत 
गदा�समेत िनज आ�नो पदािधकार रहेको काया�लय 
वा तालकु काया�लयमा स�पक� मा नआएको अव�था 
देिखदँा िनजको सो भनाइ पिु� भएको अव�थासमेत 
नदिेखने । 

िनवेदक संल�न रहेको सगंठन मलुकुको 
शाि�त सरु�ा गन� उ�े�यले खडा ग�रएको �हरी संगठन 
हो । जनु कडा अनशुासनमा रहन ु पन�, मलुकुमा ह�ने 
अपराधलाई रो�ने, अपराधी प�ा लगाई शाि�त र 
स�ुयव�था कायम रा�ने उ�े�यले गठन भएको भ�ने 
कुरा �हरी ऐन, २०१२ को ��तावनाबाट देिख�छ । 
कुनै पिन संगठनिभ� अनशुासन, मया�िदत �यवहार 
र आचरण कायम रािखएज�तै �हरी संगठनमा पिन 
रा�न ुपन� र �हरी सगंठनको स�दभ�मा �यसलाई बढी 
सतकता�पूव�क संवेदनशील भएर हेनु�पन� िवषय हो भ�ने 
देिख�छ । य�तो संगठनमा संल�न रहेको िनवेदक 
िवना सूचना आ�नो लाइन �यारके छाडी िहड्ँनलुाई 
�वाभािवक काय� मा�न सिकने अव�था पिन देिखन 
नआउने ।

िनवेदकका नाउमँा हािजर ह�न आउने बारकेो 
७ िदने सूचना िमित २०६९।४।३१ मा गोरखाप�मा 
�कािशत गदा�  पिन सो समयिभ� िनज हािजर ह�न 
नआएपिछ अ�चल �हरी काया�लय, रा�ी दाङबाट 
आफूखसुी लाइन �यारके छाडी िहडेँको स�पक�  गन� 
आउन ुभ�ने सूचना िददँासमेत नआएको भनी भिव�यमा 
सरकारी नोकरीको लािग सामा�यतया अयो�य नह�ने 
गरी नोकरीबाट हटाएको दिेख�छ । सो िनण�यउपर 
िनवेदकले म�यपि�चम �े�ीय �हरी काया�लय, सखु�तमा 
पनुरावेदन गरकेोमा �यहाबँाट समेत िनजउपरको 

कारबाही सदर भएको देिख�छ । यसरी िनयमबमोिजम 
नै िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�य 
व�तिुन�ठ कारण र आधारको अभावमा अ�यथा भयो 
भनी भ�न िम�ने नदेिखने । 

अतः िनवेदक िबनासूचना लाइन �यारके छोडी 
िहडँी ७० िदनस�म गैरहािजर रहेको र गोरखाप�मा 
सूचना �कािशत गदा�समेत िनज स�पक� मा नआएको 
कारणले �हरी िनयमावली २०४९ को �यव�थाबमोिजम 
अ�चल �हरी काया�लय, रा�ी दाङबाट भिव�यमा 
सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नह�ने गरी अवकाश 
िदने गरी भएको िमित २०६९।०५।१९ को िनण�यलाई 
सदर गरकेो म�यपि�चम �े�ीय �हरी काया�लय, 
सखु�तको िमित २०७०।०५।१० को िनण�य कानून 
िवपरीत ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको माग दाबी 
मनािसब नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता दिेखएन । 
�रट िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७६ साल जे� ६ गते रोज २ शभुम् । 

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-WO-०१२४, उ��ेषण, मानदेव 
ठाकुर िव. नेपाल सरकार संघीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालय, िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदक िज�ला िवकास सिमित 
स�रीको लेखा अिधकृतको पदमा काय�रत रहेको 
अव�थामा िनजभ�दा किन� �शासक�य अिधकृतलाई 
िनिम� �थानीय िवकास अिधकारीको िज�मेवारी 
िदएको कानूनत: निमलेको कुरा बदर ग�रपाउ ँभनी यस 
अदालतमा ��ततु �रट िनवेदन िमित २०७१।५।९ 
मा दायर भएको दिेख�छ । िज�ला िवकास सिमित 
स�रीको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफमा 
िनवेदक २०७१।५।८ मा नै िज�ला िवकास सिमित 
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स�रीबाट पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा स�वा 
भई गइसकेको ह�दँा �रट िनवेदनको औिच�य समा� 
भइसकेको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िनवेदक स�वा 
भई गइसकेको भनी उ�लेख भएको उ� भनाइलाई 
िनवेदकले ख�डन गन� कुनै �माण पेस गरकेोसमेत 
देिखदँनै । िलिखत जवाफमा उ�लेख भएअनसुार नै 
िनज िज�ला िवकास सिमित स�रीबाट स�वा भई 
��ततु िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको अव�था 
देिखन आउने । 

अत: िनवेदक िज�ला िवकास सिमित 
स�रीबाट स�वा भई पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
लेखा अिधकृत पदमा स�वा भई गइसकेको भ�ने 
देिखदँा िनवेदकको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का 
इित संवत् २०७६ साल जेठ ६ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७४-RC-०१०९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. गेदालाल ह�रजन

�ितवादीले आफँैले १ वष�अगािड �ेम िववाह 
गरी �याएक� ५ मिहनाक� गभ�वती �ीमतीलाई सामा�य 
घरायसी झगडाको िनह�मँा कुटिपट गरी ग�भीर घाइते 
बनाएको र सोही चोटपीडाबाट �ीमतीको भोिलप�ट 
११ बजेितर म�ृय ु भएपिछ सो घटनालाई लकुाउन 
हामी �न कराउन ला�दा गाउकँो मािनसह� ज�मा 
भेला भए । मैले राित खिटयाबाट तल खिसन् पेट र 
मखुमा चोट ला�यो र �यही कारणले म�ृय ुभयो भनी 
ढाटेँकाले गाउकँा मािनससमेत ज�मा भई खेतमा 
लगी िचतामा राखी जलाउन ला�दा �हरीले प�ाउ 
गरकेो हो भनी आ�नो कसरुमा सािबत भई बयान 
गरकेो अव�थासमेतका िमिसल संल�न कागजातबाट 
�ितवादी गेदालाल ह�रजनले आ�नै गभ�वती 
�ीमतीलाई कुटिपट गरी मारेको कुरा पिु� ह�न आएकोले 

िनज �ितवादी गेदालाल ह�रजनलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने गरी भएको स�ु अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०६७।७।२८ को फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

जहासँ�म सव��वसमेत ह�ने गरी स�ु 
अदालतबाट भएको फैसला पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट समेत सदर भएको ��न छ, �यस 
स�ब�धमा िवचार गदा� मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसरुबापत 
सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन, �ार�भ 
भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी 
सजाय ग�रने छैन” भनी उ�लेख भएको र उ� संिहता 
िमित २०७५।५।१ गतेबाट लागू भइसकेको ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४०(२) बमोिजम सव��व नह�ने । यस �ि�टकोणबाट 
�ितवादी गेदालाल ह�रजनलाई नया ँकानूनले िदएको 
सिुवधाको कारण सव��व नह�ने तर पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जले स�ु बाकेँ िज�ला अदालतले िमित 
२०६७।११।४ मा गरकेो फैसला सदर ठह�याएको 
िमित २०७८।२।२८ को फैसला िमलेको देिखदँा 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर : म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७६ साल जेठ ७ गते रोज ३ शभुम् ।  

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CR-०८६०, जबरज�ती 
करणी, भ�कुमार राई िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले घटना वारदात भएको िमित 
२०७०।५।२७ भ�दा अगािड नै िबरामी भई उपचारको 
लािग काठमाड� गएको र िमित २०७०।५।२४ देिख 
२०७०।६।२ स�म िक� मेिडकल कलेजमा बेड भना� 
भई उपचाररत रहेको भनी आरोिपत कसरु गरकेोमा 
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इ�कारी बयान गरी, िनजले िक�ट मेिडकल कलेजले 
लेखेको िमित २०७०।६।२ को प� पेस गरकेो देिख�छ । 
िमिसल सलं�न सो प� हेदा�  �यसमा चलानी नं. उ�लेख 
भएको पाइदँनै । साथै सो प�मा कुन शाखामा कुन बेड 
नं. मा भना� भएको हो भ�ने आिद केही पिन उ�लेख 
गरकेो पाइदँैन, न त ग�भीर िनमोिनया भनी भना� भएको 
�यि�को के जाचँ पडताल भयो, ए�स र,े रगत जाचँको 
परी�णको के क�तो प�रणाम आयो सोस�ब�धी 
कागजातह� सलं�न गरकेो वा Discharge summary 
जारी गरकेो नै पाइ�छ । यसरी सो प� शङ्का�पद 
देिखएपिछ अदालतबाट पनु: िमित २०७२।१।२७ 
मा भना� रिज�टरसिहत उपचारको रकेड� माग गरी 
पठाउदँा उ� मेिडकल कलेजले िमित २०७२।२।२८ 
को प�बाट ‘’यस कलेजको आ.व.२०७०/०७१ को 
िबरामी भना� रिज�टर साथै अ�य कागजात काम नला�ने 
भई न�ट गराइसकेको” भनी जवाफ िदएको पाइयो । 
सो प� �ा. डा. अिनता �धानले सही गर ेपिन िनजको 
पद हैिसयत आिद केही खोिलएको पाइदँनै । मेिडकल 
कलेजज�तो सं�थामा अिभलेख नरहन ुर प�ह� उ� 
कलेजको �मखु वा �शासक�य �मखु वा रिज��ारबाट 
नलेखी दजा� हैिसयत नखलेुको �यि�बाट लेिखएको 
पाइदँा ती प�ह�लाई िव�सनीय मा�न सिकएन । 
िनज �ितवादीले िलएको Alibi कै िजिकरको हकमा 
िनजका सा�ी राजवीर राईले अदालतमा उपि�थत 
बकप� गदा� �ितवादी भ�कुमार राईसगँ मेरो भेट भदौ 
३१ गते काठमाड�मा भएको िथयो र सो िदन िनज 
मसगैँ मेरो कोठामा ब�नभुएको हो भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यसबाट िमित २०७०।५।२४ देिख अ�पताल 
भना� भएको भ�ने �ितवादीको िजिकर शङ्का�पद भई 
अ�य� िथए ँभ�ने िजिकर पिु� ह�न सकेको नदिेखने । 

�ितवादीले वारदातको िमित र समयमा 
अ�य� िथए ँभनी आ�नो िनद�िषता पिु� गन� खोजेको 
अव�थामा सो िजिकर त�यय�ु �माण�ारा पिु� 
ह�नपुद�छ । अ�यथा िनजले िलएको िजिकर िनजको 

िव��मा �माण ला�ने भई िनज सो वारदात िमित र 
समयमा वारदात�थलमा उपि�थत रहेछ भनी मा�न ु
पन� । 

��ततु म�ुामा १६ वष�क� पीिडतले 
�ितवादीको नाउमँा रहेको हामीले अिधया ँगद� आएको 
अि�सो बारीमा मलाई ए�लै घासँ काटेको मौकामा आई 
जबरज�ती करणी गरी, यो कुरा कसैलाई भनेमा यो 
ज�गा कमाउन पिन िद�न र तलँाई पिन मारी फािलिद�छु 
भनेर पटकपटक जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
जाहेरी िदई सोही कुरा अदालतमा आई बकप�समेत 
गरकेो अव�था छ, नभए नगरकेो कुरा गनु�पन� अ�य 
कुनै कारण छ भनी �ितवादीले उ�लेख गरी पिु� गन� 
सकेको पाइदँनै । पीिडतको योिनको हाइमेन नभएको 
(Hymen was absent) भनी िनजको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएकोसमेत देिखदँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत प�रवित�त नाम इ�दीरा 
थापालाई यी �ितवादी भ�कुमार राईले जबरज�ती 
करणी गरकेो देिखन आएबाट िनज िनद�ष रहेछन् भ�न 
सिकने अव�था नदिेखने ।

अत: उि�लिखत आधार कारणबाट अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादीले कसरु गरकेो ठह�याई स�ु 
खोटाङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।४।२६ 
मा भएको फैसला केही उ�टी गरी मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई ५(पाचँ) वष� कैद र �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �.५०,०००।- �ितपूित� भराइिदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७२।३।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर : म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७६ साल जेठ ५ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-१३१५, कत��य 
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�यान, नेपाल सरकार िव. िमङमार दोज� तामाङ
िमित २०७२।१।१२ िदन पटकपटक भूक�प 

गएको र हा�ो घर कमजोर भई भ�क� िथ�ला भ�ने 
डरले म कराएको िथए ँ बिहनी तल झ�रछन्, आमा 
�रसाई अटेर गररे मलाई गाली गन� थालेक�ले मलाई 
�रस उठी आमालाई ३/४ म�ुका हानेको िथए ँ । 
कहाकँहा ँला�यो थाहा भएन, मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
ह�दँा �रसको आवेगमा िथए,ँ तर कोदालीले आमालाई 
हानेको होइन भनी अनसु�धानको �ममा र अदालतमा 
समेत सोही बेहोराको बयान गरकेो देिख�छ । मतृक 
िमङमार तामाङ घटना ह�नभु�दा अगािडदेिख नै िबरामी 
ह�नहु���यो र औषिध खाई रहनभुएको िथयो भनी घटना 
िववरण कागज गन� िबख� भ�ने मंगल तामाङले बकप�मा 
उ�लेख गरकेो देिखदँा मतृक शारी�रक �पमा कमजोर 
रहेको देिख�छ । मतृकको म�ृय ु Head injury बाट 
भएको भ�ने पो�टमाट�म �रपोट�मा देिखदँा �ितवादीको 
कुटिपटको कारणबाट नै मतृकको म�ृय ुभएको मा�नपुन� 
अव�था देिखए तापिन मतृक आमालाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी �ितवादीमा रहेको भ�ने कुरा िमिसल सलं�न 
कागजातबाट दिेखन आउदँैन । घटनाका ��य�दश� 
दईु छोरी सगंीता तामाङ र कोिपला तामाङले �ितवादी 
दाज ु िमङमार दोज� तामाङले घरमा आई आमालाई 
बािहर िन�कन ुभनी कराएकोमा आमाले नटेरी दाइलाई 
गाली गद� सतेुक�मा दाइले िभ� गई आमालाई म�ुकाले 
हानेको हो भनी अनसु�धानको �ममा र अदालतमा 
समेत उपि�थत भई बकप� गरकेो देिखदँा �ितवादीको 
मतृक आमालाई मानु�पन�स�मको मनसाय रहेको कुरा 
�थािपत ह�न सकेको नदेिखने ।

�ितवादी िमङमार दोज� तामाङले आमा 
िमङमार तामाङलाई भूक�पबाट घर भ�क� आमाको 
म�ृय ुहोला भ�ने मनसायले आमालाई बािहर िन�कन 
भ�दा नटेरी �ितवादीलाई गाली गरी िभ�ै बसेक�मा 
�ितवादीलाई �रस उठी �रसको आवेगमा आमालाई 
कुटिपट गरकेो र सोही कारणबाट आमाको म�ृय ुभएको 

दिेखदँा �ितवादीको उ� काय� �यानस�ब�धीको 
१४ नं. बमोिजमको आवेश�े�रत ह�या नै देिखन 
आई उ�च अदालत, िवराटनगर अ�थायी इजलास 
ओखलढुङ्गाको फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� देिखन 
नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�ितवादी िमङमार दोज� तामाङले आमा िमङमार 
तामाङलाई भूक�प आएको ह�दँा बािहर आउनभु�दा 
नमानी गाली गदा� �ितवादीलाई त�काल उठेको 
�रसको कारणले मतृकलाई म�ुकाले हानेको र सोही 
चोटबाट उपचारको �ममा म�ृय ु भई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम कसरु गरकेो पिु� भई 
सोही नं. बमोिजम �ितवादी िमङमार दोज� तामाङलाई 
१० वष� कैद सजाय गन� गरी भएको सोलखु�ुब ुिज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत 
िवराटनगर अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाको िमित 
२०७४।२।१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय� 
इित सवंत् २०७६ साल जेठ ५ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०४३९ र ०७५-RC-
००४०, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. सुर�े� 
महतोसमेत र नेपाल सरकार िव.रमेश कुमार िसहंसमेत

तीनजना �ितवादीह�म�ये को कसको कित 
आपरािधक दािय�व रहेको छ भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा�, �ितवादी रमेश महतो भ�ने रमेशकुमार िसंहले 
मतृक राम एकवाललाई खकुुरीले घाटँीको अगािडको 
भागमा �हार गरकेो, �यसपिछ घाटँीको अक� भागमा 
�हार गरी घाटँी रटेी दायाबँाया ँघोिचिदएको, खकुुरीले 
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दायादँेिख बायासँ�म घोचेको र रगत खलखली बगेको 
भिनएको काय�लाई िनम�मतापूव�क �यान िलएको काय� 
मा�न ु पन� ह��छ । अ�य ज�मकैदको सजाय भएका 
�ितवादीह� रामउदगार महतो र िदपे�� साहको 
समेत सो आपरािधक काय�मा पूण� सहयोग र संल�नता 
भएको तर िनजह�ले धा�रलो हितयार �योग गरकेो 
नदिेखएको ह�दँा िनजह�को आपरािधक दािय�व 
धा�रलो हितयार �योग गन�को भ�दा केही मा�ामा 
कम भएको मा�न ुपन� ह��छ । मतृकको घाटँीमा ४ इ�च 
ल�बाई ३ इ�च गिहरो धा�रलो हितयारले काटेको 
घोचेको एउटा र दाया ँगालामा २ इ�च ल�बाई गिहरो 
घाउ खत भएको लास �कृित मचु�ुकाबाट देिखएकोमा 
Cut throat by sharp object भ�नेसमेत लास जाचँ 
�ितवेदनमा उ�लेख भएको पाइ�छ । घटना�थल लास 
जाचँ मचु�ुकामा उ�लेख भएका ह�रयो रङ्गको �माल, 
रमेश महतोको हो भनी, सेतो धक�  चेक सट� तेतरा भ�ने 
रामउदग्ार महतोको हो भनी र कालो रङ्गको ग�छा 
रामकुमार महतोको हो भनी होटलवाला स�तोषकुमार 
साहले अनसु�धानको �ममा सनाखत ग�रिदएकोसमेत 
देिख�छ । जहासँ�म िनजह�ले अदालतमा बयान गदा� 
उ� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा छन् 
सो स�ब�धमा िवचार गदा�, सो बयानस�मबाट व�तिुन� 
आधारमा िनजह�ले आफूह�ले सफाइ पाउने आधार 
पिु� गन� नसकेका र अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
भएको सािबती बयानलाई अ�य आधार �माणबाट 
झठुो या करकापमा गरकेो हो भनी �मािणत गन� सकेको 
समेत नदेिखदँा केबल अदालतमा भएको बयानका 
आधारमा मा� िनज �ितवादीह� कसरुदार होइनन् 
भ�न िम�ने देिखएन । तसथ� �ितवादी रमेशकुमार 
िसंहलाई सव��वसिहत ज�मकैद र �ितवादीह� 
रामउद ्गार महतो र िदपे�� साहलाई ज�मकैद गन� 
गरकेो स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने देिखएन । य�तो िनम�म एवम् जघ�य 

अपराधका स�ब�धमा िनज �ितवादीह�लाई भएको 
उ� सजायमा अ.बं. १८८ नं. को प�र�े�यमा समेत 
िवचारणीय दिेखन नआउने । 

�ितवादीह�बाट ख�ुन आएका स�पूण� 
त�यह�मा एक�पता नभएपिन तथा आआ�नो 
बचाउमा बयान गर े पिन समि�गत �पमा �ा� 
�माणह�को आधारमा आपरािधक काय�मा 
संल�नतालाई िव�ेषण गनु�पन� ह��छ । यसरी िव�ेषण 
गदा� िनज �ितवादीह��य सरु�े� महतो र िवस भ�ने 
रामिव�ास राय यादवउपर जाहेरवालीको िकटानी 
जाहेरी नपरकेो र अदालतमा बकप� गदा�समेत 
िनजह�को संल�नता नदेखाएको, सहअिभय�ुह�ले 
समेत �प� �पमा िनजह�को सलं�नता देखाउन 
नसकेको र वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट समेत 
कसरु �मािणत गन� सकेको नदेिखएको ह�दँा उ� 
घटनामा िनज �ितवादी�यको संल�नता िथयो 
भ�नस�ने अव�था देिखन नआउने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट फरार रहेका 
�ितवादीह� जयकरण साह, शंकर साह र मके�र 
महतोको हकमा अ.बं.१९० नं. बमोिजम म�ुा म�ुतबीमा 
रा�ने, �ितवादी रमेशकुमार िसहंलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� तथा �ितवादी रामउद ्गार महतो र िदपे�� साहलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद 
गन�, �ितवादी रामकुमार महतोको २०६७।०२।०५ 
मा म�ृय ु भइसकेकोले कुनै कारबाही ह�न नस�ने र 
�ितवादी सरु�े� महतो र िवस भ�ने रामिव�वास 
यादवले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी स�ु 
महो�री िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०८।११ 
मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७१।१२।११ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय भएका �ितवादी रमेशकुमार िसंह र 
ज�मकैदको सजाय भएका �ितवादी रामउदगार महतो 
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र िदपे�� साहलाई िनजह�ले ससंुगिठत, योजनाब�, 
िनम�मतापूव�क एवम् पूण� आपरािधक मनसायका साथ 
कत��य गरी �यान मान� काय� गरकेा ह�दँा साधकको 
रोहमा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कम सजाय गन�तफ�  
िवचार गनु�पन� पवुा�व�था देिखएन । सफाइ पाएका 
�ितवादीह��य सरु�े� महतो र िवस भ�ने रामिव�वास 
यादवलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी रमेश महतो भ�ने 
रमेशकुमार िसहंलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला 
त�कालीन कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िमलेको 
देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ गतेदिेख लागू 
भएको मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ दफा 
४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापतमा सव��वको 
सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसरुमा सजाय िनधा�रण गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय 
ग�रने छैन भ�ने, फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै 
कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय 
िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय 
ह�ने रहेछ भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पद�छ 
भ�ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२)(ख) मा कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा 
दायर भएको कुनै फौजदारी कसरुका म�ुामा सजाय 
गनु�  पदा� सोही कानूनबमोिजम गनु�पन�छ तर कुनै 
फौजदारी कसरुको सजाय मलुकु� अपराध सिंहतामा 
लेिखएभ�दा बढी रहेछ भने मलुकु� अपराध सिंहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�नेछ भ�ने उ�लेख 
गरकेो र उ� ऐनह� २०७५।५।१ गतेदिेख लागू 
भइसकेको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा यी �ितवादी रमेश 

महतो भ�ने रमेशकुमार िसंहलाई सव��वको सजाय 
नह�ने भई िनजलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने र 
िनज �ितवादीको अशं भागमा पन� आउने चल अचल 
स�पि� ��ततु म�ुाको कारणबाट रो�का रािखएको 
भए फुकुवासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुल�साद दाहाल
क��यटुर: च��शेर राना
इित सवंत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-CR-०८९२, वैदेिशक रोजगार, 
िच�कुमार का�ले िव. नेपाल सरकार

जाहेरी दरखा�तसाथ पेस भएको िमित 
२०५८।१०।१८ को कागजमा यी �ितवादी िच�कुमार 
का�लेले जाहेरवाला छ�मान �े�बाट �.५५,०००।–
(पचप�न हजार) रकम िलएको सो रकमबापतमा 
जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारका लािग मलेिसया 
पठाई िदने बेहोरा उ�लेख भए तापिन पनुरावेदक 
�ितवादी िच�कुमार का�लेले �म तथा रोजगार �व��न 
िवभाग र काठमाड� िज�ला अदालतसम� बयान 
गदा� ज�गास�ब�धी कारोबारको �ममा िनज छ�मान 
�े�लाई कपाली तमसकु ग�रिदएको, �यादिभ� रकम 
िफता� गन� नसकेपिछ जबरज�ती कागजमा सिहछाप 
गराएको भ�द ैमैले वैदेिशक रोजगारमा मलेिसया पठाउन 
भनी कुनै रकम बझुी िलएको होइन भनी इ�कारी बयान 
िदएको पाइयो । उ� कागज जाहेरवालाले आफूलाई 
डर धाक दखेाई �यसमा उि�लिखत बेहोरा नसनुाई 
सिहछाप गराएका ह�न् भनी �ितवादीले अदालतमा 
बयान गरकेो भए तापिन �यसरी गराएको कागज बदर 
गरी पाउन कुनै कानूनी बाटो अवल�बन गरकेो अव�था 
दिेखएन । आफू िव�� कुनै गैरकानूनी काय� भएको 
र �यसको कारण आफूलाई कुनै �ितकूल �भाव 
पन� अव�था भए कानूनले िदएको बाटो अवल�बन 
गरी आ�नो अिधकार सरुि�त गराउन ु पन� ह��छ । 
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आफूले गरकेो िलखत, �यसमा भएको ह�ता�र आिद 
सही साचँो होइन भने �य�तो ह�ता�र वा �या�चे 
जबरज�ती गराइयो भ�ने दाबी िलनेले कानूनले 
तोकेको हद�यादिभ�ै कारबाही चलाउन ु अप�रहाय� 
ह��छ । पनुरावेदकले करकापमा वा अ�य उपय�ु 
कानूनी माग� नअपनाई चपु लागी बसेको अव�थामा सो 
ह�ता�र जबरज�ती गराएको हो भनी िव�ास गनु�पन� 
मनािसब आधार नदेिखने ।

�ितवादी िच�कुमार का�लेले छ�मान 
�े�लाई वैदेिशक रोजगारको लािग मलेिसया पठाई 
िद�छु भनी हा�ै अगािड िमित २०५८।१०।१८ 
मा नगद �.५५,०००।- िलएका ह�न् भनी सरु�े� 
कोइरालासमेतका सा�ीह�ले अदालतसम� बकप� 
गरकेो पाइने ।

उि�लिखत जाहेरीमा िमित २०५८।१०।११ 
मा �ितवादीले मेरो अिफसमा आई ज�गा काले ख�ीको 
�वािम�व भएको यिकन गराएको र सोहीबमोिजम ज�गा 
पास भएकोमा पिछ ज�गा अक�  ठाउकँो भई उ� ज�गामा 
घरसमेत नरहेको कारण मैले आव�यक कारबाहीको 
लािग उप�यका अपराध अनसु�धान शाखा काठमाड�मा 
िनवेदन िदई कारबाही ह�दँा गोिव�द �े� र िजवन 
शाहले ५७,०००।- र कालेबाट गोिव�द �े�ले थप 
�.५०,०००।- िलई आ�नो नाममा कागज गराई िच� 
कुमारलाई िदएका रहेछन् भनी जाहेरीको �करण घ मा 
उ�लेख भएको पाइयो । यसरी यी पनुरावेदकले िजिकर 
िलएबमोिजम जाहेरवालाले ज�गा पास गरकेो िमित 
२०५८।१०।११ प�ात् अथा�त् िमित २०५८।१०।१८ 
मा ��ततु वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कागज तयार 
भएको पाइदँा यी पनुरावेदक र जाहेरवालािबचमा 
पिहलादेिख ज�गालगायतको िवषयमा पिन कारोबार 
रहेको भ�ने कुरा पिु� ह�ने ।

एकआपसमा ज�गालगायतका िवषयमा 
लेनदेन ह�न ु र अदालतमा आई आ�नो लेनदेन 
कारोबारह� �वीकार गरी बयान गरकेोबाट लेनदेनकै 

िवषयमा समेत य�तो वैदेिशक रोजगारको आ�ासन 
िदन र कागज गनु�  पिन �यवहारमा अ�ाभािवक देिखएको 
छैन । ज�गा जिमन वा रकमको लेनदेन भएको अव�थामा 
रकम उठाउने �योजनाथ� िवदेश पठाउने �यव�था 
िमलाइिदने �कृितको आ�ासन िदई कागज गरी आ�नो 
कारोबारको फरफारक गराउन खोजेको अव�था ��ततु 
म�ुामा जाहेरवालाको जाहेरी, �ितवादीको बयान, 
सा�ीको बकप�, पनुरावेदनको बेहोरा आिदसमेतको 
समि�गत अ�ययनबाट िन�कष� िनका�न सिक�छ । 
आफूले रकम निलएको भनी बयान गर ेपिन वैदेिशक 
रोजगारीमा पठाउने कागज ग�रएकोतफ�  इ�कार नगरी 
करकापतफ�  कानूनी कारबाही नचलाई बसेकोबाट 
िविभ�न लेनदनेको मा�यमबाट उ�प�न दािय�वलाई 
फरफारक गन� जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारीमा 
पठाई िदने कागज ग�रिदएबाट यी �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकैे होइन भनी सफाइ िदन सिकने अव�था 
दिेखएन । अब यसस�ब�धी कानूनी �यव�था हेदा�  
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०४२ (सशंोधनसमेत) को 
दफा २४(२) मा कसैलाई झ�ुा आ�ासन िदएमा पिन 
पचास हजारदेिख पाचँ लाखस�म ज�रवाना वा तीन 
वष�दिेख सात वष�स�म कैद वा दवैु सजाय ह�नस�ने 
�यव�था रहे भएकोबाट कसरुको �कृित, प�रि�थित, 
मा�ा एवम् प�रणामसमेत िवचार गरी �यायकता�ले 
सजाय िनधा�रण गन� स�ने केही �विववेक�य अिधकार 
िदएकोसमेत पाइने ।

��ततु िववादमा समेत के कुन �कृितको 
रोजगारी भ�ने पिन नखलेुको, जाहेरवालाले आफूसगँ 
राहदानी रहेको भ�न नसकेको र पूव� लेनदेनसमेत रही 
िहसाब िमलान �योजनाथ� यी �ितवादीले िलखत गरी 
वैदिेशक रोजगारमा पठाउने आ�ासनस�म िदएको 
अव�था ह�दँा यी �ितवादीबाट िबगो भराई तजिबजी 
ज�रवाना गरमेा समेत कानूनको मनसाय पूरा ह�ने नै 
दिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
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�ितवादी िच�कुमार का�लेलाई वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०४२ को दफा २४(२) बमोिजम १।६।० (एक 
वष� छ मिहना) कैद र �.५०,०००।– (पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६९।०५।१२ मा भएको फैसला केही 
उ�टी गरी �ितवादी िच�कुमार का�लेलाई देवानी 
दािय�वस�म बेहोन� गरी वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ 
को दफा २४(२) बमोिजम �.२,००,०००।- (दईु 
लाख) ज�रवाना ह�ने साथै �ितवादीले जाहेरवालासगँ 
िलएको भिनएको �.५५,०००।– र सोको पचास 
�ितशतले ह�न आउने �.२७,५००।– हजा�नासमेत 
गरी ज�मा �.८२,५००।– (बयासी हजार पाचँ सय 
मा�) िनजबाट जाहेरवालालाई भराई िदनपुन�समेत 
ठहन� ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७५ साल मङ्िसर २० गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७५-WH-०१६३, 
ब�दी��य�ीकरण, रतन ित�वा िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

वादी नेपाल सरकार �ितवादी िज�ला 
ज�ुला िसजा गा. प. वडा नं. २ घर भई हाल का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.२६ ब�ने वष� ३९ को च��बहादरु 
ित�वा भ�ने च�दिवर ित�वा भएको हातहितयार 
तथा खरखजानास�ब�धी कसरु म�ुामा िनवेदक 
िमित २०७३।१।२ गते अ.१८:०० बजेको समयमा 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १२ ि�परु�ेर सडक 
ख�डमा प�ाउ परी पटकपटक �याद थप भई स�पूण� 
अनसु�धान पूरा गरी िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�ले िमित २०७६।०१।२२ गते काठमाड� 
िज�ला अदालतमा अिभयोगप� पेस गरकेो र िमित 
२०७६।०१।२३ गतेको काठमाड� िज�ला अदालतको 

आदेशले माग भएको �.६०,०००।- धरौटी ितन� 
नसक�  िनज कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल 
स�ुधारा काठमाड�मा थुनामा रहेको भ�ने िमिसल 
संल�न िलिखत जवाफसमेतबाट देिखने ।

उपयु��बमोिजम िनवेदक म�ुाको कारबाहीको 
िसलिसलामा स�म अदालतको आदेशबमोिजम 
माग भएको धरौटी बझुाउन नसकेबापत थनुामा 
रहेको देिखदँा िनज कानूनबमोिजम थनुामा रहेको र 
आदेशबमोिजम माग भएको धरौटी दािखल गरेको 
अव�थामा थनुाबाट छुट्न स�ने नै ह�दँा िनज हाल 
गैरकानूनी �पमा थनुामा रहेको भ�न िमलेन । यसरी 
��ततु िनवेदक थुनछेक आदशेबमोिजम माग भएको 
धरौटी रा�न नसकेको कारणले थुनामा रहेको देिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था देिखएन । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २७ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी स�ुमालता माथमेा, ०७५-WH-०१६५, 
ब�दी��य�ीकरण, अ�जना िस�खडा िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदक कृ�ण�साद �यौपानेले साव�जिनक 
�थान लिलतपरु िज�ला ल.प.ुम.न.पा. वडा न १० 
य.ुएन.पाक�  साव�जिनक बाटोमा िमित २०७६।०१।०२ 
गते िदउसँो अ�दाजी १६:५० बजेको समयमा 
महानगरीय �हरी �भाग प�ुचोक लिलतपरुबाट 
खिटएको ग�ती �हरी टोलीले अवाि�छत गितिविध 
ग�ररहेको अव�थामा फेला पारी सोधपछु एवम् 
स�झाई बझुाई गदा� पिन �रट िनवेदकले ग�ती �हरी 
टोलीलाई साव�जिनक बाटोमा गालीगलौज गरी 
कामकारबाहीसमेतमा बाधा अवरोध प�ुयाई अपश�द 
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�योग गरी अभ� �यवहार गरकेोले प�ाउ गरकेो 
भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट देिख�छ । 
िनवेदकलाई त�काल प�ाउ नगरमेा भा�ने, उ�कने, 
�माण, दशी र सबदु न� गन� स�भावना रहेकोले िनज 
िनवेदकलाई मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को अनसूुची ९ (दफा ९ को उपदफा ६ 
सगँस�ब�धी) ले िदएको अिधकार �योग गरी त�कालै 
ज�री प�ाउ पजु� िदई सोही संिहता, २०७४ को 
प�र�छेद ५ को साव�जिनक िहत, �वा��य, सरु�ा 
सिुवधा र नैितकता िव��को कसरुअ�तग�त दफा ११८ 
बमोिजम कसरुमा िनज िवप�ी कृ�ण�साद �यौपाने 
िव�� महानगरीय �हरी प�रसर, जावलाखेलले 
अभ� �यवहार म�ुा शीष�कमा िमित २०७६।१।३ 
गते म.ुद.नं.३८५ मा दता� गरकेोसमेत देिख�छ । 
सोही िदन िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुबाट 
ज�री प�ाउ पजु� �वीकृित गराई िवप�ी कृ�ण�साद 
�यौपानेलाई �हरी िहरासतमा िमित २०७६।१।२ 
गतेबाट लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक िदन ७ (सात), िमित 
२०७६।०१।०९ गतेबाट दो�ो पटक िदन ५ (पाचँ) 
र िमित २०७६।१।१४ गतेबाट लाग ु ह�ने गरी ते�ो 
पटक िदन ५ (पाचँ), िमित २०७६।०१।१९ गतेबाट 
लागू ह�ने गरी चौथो पटक िदन ४ (चार) को �याद 
थप गरी िमित २०७६।१।२० गते िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, लिलतपरुमाफ� त िज�ला �शासन 
काया�लय, लिलतपरुमा म�ुा बझुाइएको रहेछ । िज�ला 
�शासन काया�लय, लिलतपरुको २०७६।१।२२ 
गतेको आदशेले िनजलाई �.६५००।– ज�रवाना 
भएकोमा िनज िमित २०७६।१।२ गतेदेिख िमित 
२०७६।१।२१ गतेस�म �हरी िहरासतमा बसेको 
अविधको मलुकु� फौजदारी काय�िविध (सिंहता) ऐन, 
२०७४ को दफा १६१(२) बमोिजम �.३००।- 
दरले ह�न आउने �.६०००।- क�ी भएको र बाकँ� 
ज�रवाना रकम �.५००।- दािखला गरी �रट िनवेदक 

कृ�ण�साद �यौपाने थुनाम�ु भइसकेको भ�नेसमेत 
िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसर लिलतपरुसमेतको 
िलिखत जवाफबाट देिखयो । िनवेदकका तफ� बाट 
इजलाससम� कोही उपि�थत नभएबाट पिन सो 
त�यको पिु� भइरहेको देिखने ।

अतः िनवेदकउपर कानूनबमोिजम अभ� 
�यवहार म�ुामा प�ाउ परी अनसु�धान भई म�ुा 
दता� भएको र म�ुा हेन� िनकाय िज�ला �शासन 
काया�लयबाट भएको ज�रवानासमेत च�ुा गरी िनवेदक 
थनुाम�ु भइसकेको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  परने । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २७ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०७५-WO-०३९४, उ��ेषण, 
सुवण� अवाले िव. सं�कृित पय�टन तथा नाग�रक 
उड्डयन म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदक सवुण� अवालेको इजाजतप� 
अ�ाविधक गरी उडान अनमुितको लािग नेपाल 
वायसेुवा िनगममाफ� त नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणमा िमित २०७५।०२।१० मा िसफा�रस 
भई गएकोमा �ािधकरणबाट यी िनवेदकलाई िनजको 
कसरुबमोिजम भएको िवभागीय कारबाहीबार े िनगममा 
सोिधएको र िनगमबाट भएको कारबाहीबार ेजानकारी 
�ा� भएपिछ नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरणले 
�चिलत ऐन, िनयम तथा सोअ�तग�त बनेका िनद�िशका 
इ�यािदबमोिजम आफँैले िनण�य गनु�पन�मा ि�िवधा 
भएको भनी सं�कृित पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ालयलाई िमित २०७५।४।२ मा प�ाचार गरेको 
पाइयो । �यसको जवाफमा म��ालयका सिचवबाट 
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“संवेदनशील काय� गन� �यि� राि��य �वजावाहकमा 
रा�न उपय�ु नह�ने भनी लेखी पठाउने” भ�ने तोक 
लगाएकोमा �यसै तोकलाई िनण�य वा िनद�शनको 
�पमा �हण गरी िवप�ी �ािधकरणले सोही आदेशको 
स�ब�धमा जानकारी गराउने भनी िमित २०७५।४।१५ 
मा िनण�य गरी िमित २०७५।४।१८ मा नेपाल वाय ुसेवा 
िनगमलाई जानकारी गराएको पाइयो । यसरी िनण�य 
गन� अिधकार�ा� िनकाय नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणका अिधकार�ा� अिधकारीले आफूले 
गनु�पन� िनण�य नगरी म��ालयका सिचवबाट भएको तोक 
आदशेलाई मा� आधार बनाई िनण�य गरकेो दिेखयो । 
सिचवबाट भएको उपयु��बमोिजमको तोक आदेश कुन 
ऐन, िनयम वा िनद�िशकाको के क�तो �ावधानअ�तग�त 
के क�तो अिधकार �योग गरी भएको हो, �य�तो 
आदशे गन� के काय�िविध अपनाइएको िथयो, उ� 
तोक �कृितको �ािधकरणको िनण�यअिघ सफाइको 
मौका िदए निदएको भ�नेबार ेिलिखत जवाफबाट केही 
नख�ुने । सशुासन (�यव�था तथा स�चालन) ऐन, 
२०६४ को दफा २४(च) मा आ�नो अिधकार�े� पन� 
िवषयमा िज�मेवार पदािधकारी �वयम्ले िनण�य गनु�पन� 
र कुनै िकिसमको कानूनी जिटलता वा ि�िवधा नभएको 
सामा�य िवषयमा मािथ�लो िनकायको िनद�शन माग 
गन� नह�ने �यव�था भएको अव�थामा नेपाल नाग�रक 
उड्डयन �ािधकरणले िनवेदकलाई भएको सािबकको 
सजाय र कारबाहीबार ेजानकारी िलएको र िनवेदकको 
सेवा सत�अन�ुप निसहत पाई सो कारबाही अि�तम 
भइबसेको �प� भएको अव�थामा आफँै िनण�य 
गनु�पन�मा ि�िवधा दिेखएको कुनै कानूनी �यव�थाबार े
उ�लेख पिन नगरी िज�मेवारी प�छाई स�ंकृित पय�टन 
तथा नाग�रक उड्डयन म��ालयमा िनद�शनको लािग 
पठाएको र उ� म��ालयका सिचवले पिन कुनै कानूनी 
आधार �माण वा कम�चारी सेवा सत�को �यव�था वा 
इजाजतप�को सत�को �यव�था पिन नदेखाई �यि�गत 

धारणाकै आधारमा तोक आदशे गरकेो पाइयो । उ� 
ऐनको दफा ११ ले सिचवको िज�मेवारी तोिकएको 
र दफा १७ ले �चिलत कानूनबमोिजम िनण�य गदा� 
स�बि�धत पदािधकारीले �य�तो िनण�य कुनकुन कुरामा 
आधा�रत छ र �य�तो िनण�य िकन गनु�  परकेो हो, सोको 
�प� आधार र कारण खलुाउन ु पन� �यव�था गरेको 
पिन पाइ�छ । यसबाट िबना �प� कानूनी आधार कुनै 
पिन �कृितको िनण�य वा आदेश िदन िम�ने नदेिखने ।

यस ि�थितमा िनवेदकको अनमुितप� 
अ�ाविधक नगन� भ�ने िवषयमा �चिलत कानूनको 
�प� �यव�था देखाई िकटानी एवम् रीतपूव�कको िनण�य 
भएको नपाइएको र अिधकार�ा� नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणका महािनद�शकबाट सं�कृित पय�टन तथा 
नाग�रक उड्डयन म��ालयका सिचवको िनद�शना�मक 
�कृितको तोक आदेशकै आधारमा िनवेदकको 
अनमुितप� अ�ाविधक गन� �ि�या नै रो�न ु कानून 
तथा �यायसङ्गत देिखएन । तसथ� नेपाल सं�कृित 
पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन म��ालयको िमित 
२०७५।०४।०३ को िनण�य भिनएको तोक आदेश, सो 
आधारमा नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरणको िमित 
२०७५।०४।१५ मा भएको िट�पणी सदर आदेश तथा 
२०७५।०४।१८ को प� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने ठहछ�  । अब िनवेदकको नेपालको संिवधानको धारा 
१७(१)(च), धारा २०(४) र धारा २५(१) समेतलाई 
�यानमा राखी यी िनवेदकको िमित २०७५।०१।२० 
को िनवेदनमा �चिलत कानूनबमोिजम कारबाही गरी 
िनवेदकको अनमुितप� अ�ाविधक ह�न ुपन� वा नपन� 
िवषयमा �प� कानूनी आधार �माण खलुाई अिवल�ब 
िनण�य गनु�  भनी नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरणका 
नाममा परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दीपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल जेठ ७ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-१२४५, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, सिमर राई िव. नेपाल सरकार

�ितवादी सिमर राईले अनसु�धान 
अिधकृतसम� बयान गन� �ममा िनज �ितवादी 
सिमर राईले जाहेरवालाह�सगँ रकम िलएको साचँो 
हो, समय पाएमा ितन� तयार छु, वैदेिशक रोजगारको 
अनमुित िलएको छैन भ�ने बेहोरा लेखाई अिभयोग 
दाबीको कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो पाइ�छ । 
िनज �ितवादीले वैदेिशक रोजगारीको लािग दि�ण 
को�रया पठाइिदने भनी जाहेरवालाह� तेजबहादरु 
�े� र �काश �े�बाट िमित २०६७।३।२० मा ज�मा 
�.४,७०,०००।- रकम बझुेको भ�ने छु�ाछु�ै कागज 
ग�रिदएको पिन देिखने । 

�ितवादी सिमर राईले ग�रिदएको िमित 
२०६७।३।२० को वैदेिशक रोजगारको कागजह�मा 
रहेको बेहोरा तथा सिहछाप आ�नै रहेको भनी िनज 
�ितवादीले �वीकार गरकेो अव�था छ । तर सो कागज 
आफूलाई दबाबमा राखेर तयार भएको भनी िनज 
�ितवादीले िजिकर िलएको भए तापिन सो िलखत 
बदर गराई यसको कानूनी �भाव शू�य गराउनेतफ�  
यथासमयमा यी पनुरावेदक �ितवादीले कारबाही 
चलाउन ु पन� िथयो । सो स�ब�धमा कहीकँतै उजरु 
नगरकेो भ�ने �वयम् �ितवादीको भनाइ रहेको छ । 
�माण कानूनले िलखत �माणलाई सव��म �माणको 
�पमा �वीकार गन� गद�छ । यसको अथ� िलखत एवम् 
सोमा उ�लेख भएका कुराह� अ�यथा �मािणत भएमा 
बाहेक सो िलखतलाई भरपद� र बिलयो �माणको 
�पमा अदालतले �हण गनु�पन� । 

िवदेश पठाइिदने भनी कागज गरकेो 

िमित २०६७।३।२० भ�दा पिछ �ितवादी र 
जाहेरवालाह�िबच लेनदेन कारोबार भएको 
दिेखदैँन । यसबाट सो िमित २०६७।३।२० को कागज 
लेनदेनको कागज हो भनी भ�न िम�ने अव�था ह�दँैन । 
यसरी आफूले िवदशे पठाउन भनी रकम िलई िलखत 
ग�रिदने र सो िलखतबमोिजम िवदेश नपठाई वैदेिशक 
रोजगारको कसरु गरकेो अव�थामा सो कसरुको 
दािय�वबाट यी पनुरावेदक �ितवादीले उ�मिु� पाउन 
स�ने अव�था ह�न स�दैन । य�तो अव�थामा यी 
�ितवादी वैदिेशक रोजगारको कसरु गरकेो त�य पिु� 
भइरहेकोले अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने िनज पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
एवम् िव�ान् कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
समेत सहमत ह�न नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी सिमर राईले वैदिेशक रोजगार �यवसाय गन� 
इजाजतप� निलई जाहेरवालाह�बाट दि�ण को�रया 
पठाइिद�छु भनी �लोभनमा पारी रकम िलएको 
दिेखएको र िवदशे नपठाई वैदिेशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ को कसरु गरकेो देिखदँा 
िनज �ितवादीलाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम १ 
वष� ६ मिहना कैद र �.१,५०,०००।- ज�रवाना ह�ने 
र जाहेरवालाह�बाट िलएको �.४,७०,०००।- (चार 
लाख स�री हजार) र सोको ५० �ितशतले ह�ने 
हजा�नाबापतको �.२,३५,०००।- (दईु लाख प�तीस 
हजार) समेत गरी ज�मा �. ७,०५,०००।- (सात 
लाख पाचँ हजार) जाहेरवालाह�ले �ितवादीबाट भरी 
पाउने ठहर गरकेो वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०६९।२।२९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
क��यटुर: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल असार २१ गते रोज ५ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-०२३४, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. तुलसी�साद 
आचाय�

जाहेरवालाह�बाट �ितवादी तलुसी�साद 
आचाय�ले ज�मा �.२२,२०,०००।– बझुेको भ�ने 
जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख ग�रएको भए तापिन 
�यायािधकरणसम� उपि�थत भई बकप� गन� 
�ममा जाहेरवालाह�ले िमिसल सलं�न पेस गरकेा 
मिन�ा�सफरका रिसदह� हेदा� केही रकमह�स�म 
मा� पठाएको देिख�छ । उ� रिसदह�बाहेक 
�ितवादीलाई वैदिेशक रोजगारमा जाने �योजनको 
लािग रकम िदएको भिनएको अ�य रकमको 
स�ब�धमा कुनै �माण पेस गन� सकेको पाइदैँन । पेस 
भएका ती रिसदह�मा उि�लिखत रकम पिन िनज 
जाहेरवालाह�ले वैदेिशक रोजगार �योजनको लािग 
नै यी �ितवादीलाई पठाएको हो भ�ने त�य अ�य 
ठोस �माणको अभावमा पिु� ह�न स�ने अव�था 
छैन । अफगािन�तान पठाइिदने भनी �ितवादीले 
�.१०,२०,०००।- िलएको भनी जाहेरवाला िजते�� 
महासेठले जाहेरी िदएकोमा �यायािधकरणसम� बकप� 
गन� �ममा साउथ अि�कामा रोजगारमा पठाइिद�छु 
भनी �ितवादीले नगद ै �.४,००,०००।- िलएको 
भनी जाहेरीको बेहोरासगँ बािझने गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवालाह� नेपालबाट िवदेश आतेजाते 
गरकेा हवाई िटकटह� िमिसल सलं�न पेस भएको 
देिख�छ । यी �ितवादीले आफू हवाई िटकट काट्ने 
काम गन� भनी �वीकार गरकेो स�दभ�मा पेस भएका 
िटकटह� िनजले काटेको पिन ह�न स�छन् । तर 
वैदेिशक रोजगार �योजनको लािग नै यी �ितवादीले 
िटकटह� काटी िवदेश पठाएको भ�ने कुराको पिु� ह�न 
स�दनै । सो स�ब�धमा अ�य ठोस �माणह� वादी 
प�बाट पेस भएको पिन नदेिखने ।

वैदिेशक रोजगारको कसरुमा प�ह�िबच 
वैदिेशक रोजगार स�ब�धमा भएको िलखत नै 
�थम�ि�मा वादी दाबी पिु� गन� सिकने आधार 
ह��छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीले यी जाहेरवालाह�लाई 
वैदिेशक रोजगारका लािग पठाइिदने भनी कुनै कागज 
गरकेो देिखदैँन । मिन �ा�सफरका रिसदह�ले कसैले 
कसैको नाममा रकम पठाएको कुराको पिु� त गद�छ 
तर अ�य �माणह�ले समिथ�त नगरसे�म सो रकमको 
लेनदेन कारोबारलाई वैदेिशक रोजगारको कारोबारको 
सं�ा िदन िम�ने नह�ने ।  

वादीले �ितवादीउपर आरोप लगाउन ु मा� 
सजायको लािग आधार ह�न स�दनै । फौजदारी म�ुामा 
अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार वादीको ह�नेछ 
भनी �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले �यव�था 
गरकेो छ । ��ततु म�ुामा वादी प�ले �ितवादीउपर 
लगाएको अिभयोग शङ्कारिहत तवरले पिु� गन� सकेको 
नदेिखदँा िनज �ितवादीलाई शङ्काको आधारमा मा� 
वैदिेशक रोजगार कसरु ज�तो फौजदारी दािय�वमा 
सजाय गनु�  फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�तिवपरीत 
ह�ने देिख�छ । तसथ�, वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणले 
�ितवादीलाई सफाइ िदने गरकेो फैसला कानून र 
�यायको रोहमा मनािसब नै दिेखन आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट वादी 
प�ले �ितवादीउपर लगाएको अिभयोग शङ्कारिहत 
त�रकाले पिु� गन� सकेको देिखएन । ठोस �माणको 
अभावमा शङ्काको आधारमा मा� वैदेिशक रोजगार 
कसरु ज�तो फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर गन� 
मनािसब नदेिखएकोले �ितवादी तलुसी�साद आचाय�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७०।६।१३ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
क��यटुर : देिवमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल असार २१ गते रोज ५ शभुम् ।
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इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CI-००८०, अंश चलन, 
गीतादेवी ितवारी िव. रामच�� ितवारी

पनुरावेिदका गीतादेवी ितवारीको बकसप�बाट 
िक�ा नं. १३३५ को ज�गा सौता न�दकुमारीले आ�नो 
आमाबाट बकसप�बाट �ा� गदा�को अव�थामा उ� 
ज�गामा घर रहेको देिखदैँन । बकसप�बाट �ा� गदा� उ� 
िक.नं. १३३५ को ज�गामा घर नभई वादी �ितवादी 
एकासगोलमै रहदँाको अव�थामा घर िनमा�ण भएको 
देिख�छ । घर बनाउदँा एकासगोलका सबै अंिशयारको 
��य�-अ��य� �पबाट �म तथा सगोलको स�पि� 
र �यसबाट आिज�त स�पि�समेत�ारा घर िनमा�ण 
भएको देिखएबाट उ� ज�गालाई घरबाट अलग गररे 
ज�गा न�दकुमारीको िनजी ह�ने र घर भने सगोलको 
स�पि�बाट बनेको ह�दँा सो सबै अंिशयारलाई ब�डा 
ला�ने भनी भ�न िम�ने अव�था दिेखदँैन । वादी 
�ितवादीह�को तायदाती हेदा� उ� िक.नं.१३३५ 
मा बनेको घरबाहेक अक� घर देिखदँैन । �ितवादी 
गीता पिन व�ृ अव�थाक� दिेखि�छन् र िनज पिन 
सोही घरमा नै ब�दै आएको अव�था देिख�छ । साथै 
य�तो अव�थामा िक.नं.१३३५ को ज�गा वादीह�को 
िनजी ह�ने, सो ब�डा नला�ने र उ� िक.नं.को ज�गामा 
अंिशयारह�को संय�ु �यासबाट बनेको घर ब�डा 
ला�ने भनी ठहर गन� �यावहा�रक एवम् �यायोिचत 
�पले पिन उपय�ु ह�ने दिेखएन । अतः उ� िक�ा 
नं.१३३५ को ज�गा र सोमा बनेको घर पिन वादी 
�ितवादी तीन अंिशयारह�िबच अंशब�डा गनु�पन� 
अव�थाको स�पि� देिखन आयो । िववािदत िक�ा 
नं.१३३५ को ज�गा पनुरावेिदका गीतादेवी ितवारीको 
सौता न�द कुमारी ितवारीले आ�नी आमाबाट 

बकसप��ारा �ा� गरकेो देिखदँा �य�तो स�पि�मा 
सौताले ब�डा पाउने कानूनी आधार नभएको ह�दँा 
उ� िक�ा नं.१३३५ को ज�गा र सोमा बनेको घर 
पनुरावेदक गीतादवेी ितवारीको अशं भाग नला�ने भनी 
ठहर गरकेो स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनािसब 
नदेिखने । 

तसथ�ः मािथ िववेिचत त�यगत एवम् �मािणक 
आधार र कारणबाट �ितवादी सिवना ितवारीको 
नाममा रहेको िक�ा नं.५००४ को हकमा दता�वालाले 
उ� िक.नं.को ज�गा िनजी �ोतको भ�ने दाबी िजिकर 
पिन नगरकेो ह�दँा र सगोलको पैतकृ स�पि� देिखएको 
ह�दँा वादी �ितवादी तीनजना अंिशयारिबच बराबर 
अशं भाग ला�ने ठह�याएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला सो हदस�म िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । वादी 
रामच�� ितवारी र �ितवादी सिवना ितवारीको �व. 
पित ल�मणच�� ितवारीको संय�ु नाममा रहेको 
िक�ा नं. १३३५ को ज�गा वादी रामच�� ितवारीको 
आमा न�दकुमारीलाई िनजकै आमाले बकस िदएको 
ह�दँा सो अशंब�डा महलको १८ नं. ले �व.न�दकुमारी 
तफ� का स�तान वादी रामच�� र �व.ल�मण ितवारीको 
प�नी सिवना ितवारीको िनजी ह�ने भनी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सािबक 
पनुरावेदन अदालत पाटनले पिन सदर गरकेो अव�था 
छ । २०३२ सालमा बकसप�को िलखत�ारा उ� 
िक.नं. १३३५ को ज�गा �ा� भएपिछ २०३४।९।२७ 
मा मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ नं. मा भएको 
संशोधनले �य�तो स�पि� िनजी तवरको ह�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था उ� संशोधनपूव� �ा� उ� स�पि�को 
हकमा लागू ह�न स�दैन । उ� िक.नं.१३३५ को ज�गा 
�ी अशंधनको महलको ४ नं. बमोिजम माइतीतफ� बाट 
भएको ‘दाइजो’ स�मको स�पि� भई ऐ. को ५ नं.ले 
सो आफूखसु गन� पाउने भएपिछ सो ज�गामा सबै 
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अंिशयारको स�पि�को �ोतबाट आिज�त स�पि�ले 
घर बनाएको ह�दँा घरबाट ज�गालाई छु�याएर िनजी ह�ने 
र सोमा बनेको घर ब�डा ला�ने भनी भ�दा �यवहार 
र प�रणामबाट िनजी आज�नका हकदारलाई पिन कुनै 
फाइदा एवम् औिच�य ह�ने नदेिखदँा िक.नं.१३३५ 
र सोमा बनेको घर न�दकुमारीका हागँातफ� का वादी 
रामच�� र �व.ल�मण ितवारीक� �ीमती सिवना 
ितवारीलाई मा� ब�डा ला�ने र िनजह�को मा� िनजी 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट स�ु सदर ह�ने 
गरी भएको िमित २०६९।२।१ को फैसला सो हदस�म 
निमलेको देिखदँा सो उ�टी भई िक.नं.१३३५ को 
ज�गा र सोमा बनेको घरसमेत वादी �ितवादी सबै 
अंिशयारह�लाई ब�डा ला�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-WO-०३२०, उ��ेषण, िव�णुकुमार 
िगरी िव. लोक सेवा आयोग, अनामनगरसमेत

तोिकएको िदन िमित २०७३।०६।०४ 
गते अ�तवा�ता�मा उपि�थत ह�न नसकेकोले छुट 
अ�तवा�ता�मा सहभागी ह�नको लािग िनवेदकले िनवेदन 
िददँा िनवेदक सोही �वा��य सेवा हे�थ इ��पे�सन 
समूहको अिधकृत�तर छैठ� तहमा िस.अ.हे.ब. (छैठ�) 
पदको �तरविृ� िलई काय�रत रहेको देिखएकोले 
काय�रत पदभ�दा एक पदमिुनको पदमा अ�तवा�ता�मा 
सहभागी गराउन नसिकने भनी िनवेदकलाई लोक 
सेवा आयोग म�यपि�मा�चल �े�ीय िनद�शनालय 
िवर�े�नगर सखु�तको च.नं.१३५ िमित २०७३।६।५ 
को प��ारा िनवेदकलाई जानकारी िदएको 
देिखयो । उ� पदको अ�तवा�ता�को लािग तोिकएको 
िदनमा िनवेदक अनपुि�थत भएको र छुट भएको 
अ�तवा�ता�मा सहभागी ह�न पाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा 
आफू अ�तवा�ता� िदने पदभ�दा मािथ�लो तहको पदमा 

काय�रत रहेको भनी िनवेदन िदएको भ�ने बेहोरा लोक 
सेवा आयोग म�यपि�मा�चल �े�ीय िनद�शनालयको 
प�को बेहोराबाट दिेख�छ । िनवेदक पाचँ� तहको पदको 
लािग भएको परी�ामा सामेल भई अ�तवा�ता�को लािग 
िसफा�रस भएकोसमेत देिखन आउने । 

बढुवा भनेको त�लो तहको पदबाट मािथ�लो 
तहको पदमा पदो�नित ह�न ुहो । बढुवाको मा�यता नै 
त�लो तहबाट मािथ�लो तहको पदमा पदो�नित 
ह�न ु र पदो�नित भएको पदले गनु�पन� काम कत��य र 
अिधकारको �योग गनु�  हो । साथै मािथ�लो तहको 
पदलाई तोिकएअनसुारको सेवा सिुवधा �ा�त गनु�  पिन 
हो । बढुवा त�लो तहको पदमा ह�ने अव�था ह�दँनै । 
बढुवाले विृ� िवकासको अवसर �दान गन� र �ा�त 
गन� पिन हो । यसले उ�नितको �यार�ेटी गछ�  । िनवेदक 
आफू छैठ� तहको पदमा काय�रत रहेको र पाचँ� तहको 
पदको आ�त�रक �ितयोिगता�मक परी�ामा समावेश 
भई िलिखत परी�ा उ�ीण� भएको देिख�छ । िनवेदक 
जनु पदको लािग िलएको परी�ामा उ�ीण� भएको ह�न 
सोभ�दा अगावै सो पदभ�दा मािथ�लो पदमा काय�रत 
रहेको दिेखन आउने । 

िनवेदक छैठ� तहमा काय�रत रहेको देिखएको 
छ । िव�ािपत पद �वा��य सेवा हे�थ इ��पे�सन, 
पाचँ� तहको हे�थ अिस�टे�ट वा सोसरहको रहेको 
दिेख�छ । िनवेदक आफू हाल काय�रत पदभ�दा त�लो 
तहको परी�ामा सहभागी भएको देिखयो । उपयु�� 
कानूनले िदएको सिुवधा �ा� गन�को लािग समान 
तहको पदमा अथवा पाचँ� तहको पदमा काय�रत रहेको 
ह�नपुन� वा पाचँ� तहमा �तरविृ� भई पदनाम �ा� गरेको 
तर समायोजन भई पद�थापना भई नसकेको ह�नपुन� 
ज�ता पूव�सत�ह� �वा��य सेवा ऐन, २०५३ ले 
तोिकिदएको देिखयो । िनवेदक िव�ािपत पदको समान 
तहमा काय�रत रहेको दिेखन आएन । िव�ािपत पदको 
तहमा �तरविृ� भई पदनाम �ा� गरकेो र समायोजन 
नभइसकेको भ�ने पिन नदेिखने । 
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तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणबाट िनवेदक आफू काय�रत रहेको तह र पदभ�दा 
त�लो तहको तह र पदको लािग भएको आ�त�रक 
�ितयोिगताको परी�ामा समावेश भई िलिखत परी�ा 
उ�ीण� भएको देिखदँा िनवेदकको िनवेदन िजिकर 
�वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) मा भएको 
कानूनी �यव�थाको अनकूुल भएको नदेिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: केदारनाथ पौडेल, कािलबहादरु 
सा�यू िल�बू
क��यटुर: च��शेर राना
इित सवंत् २०७४ साल मङ्िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६९-WO-०४८९, उ��ेषण, बेचन साह तेली 
िव. पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमेत

वादी िज�ला महो�री िपपरा गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ८ मा ब�ने बेचन साह तेली र �ितवादी 
िज�ला महो�री एकरिहया गाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं. ८ मा ब�ने मंसरु ेआलम भएको दे.नं.१७८९ को 
लेनदेन म�ुामा वादीले �ितवादीबाट दाबीबमोिजमको 
सावँा �याजसमेत भरी पाउने ठहरी महो�री िज�ला 
अदालतबाट िमित  २०६३।८।१८ मा फैसला भई 
फैसलाबमोिजम सावँा �याजसमेत �ितवादीबाट भराइ 
पाउ ँ भनी वादीको दरखा�त परी कारबाही भएको 
अव�थामा वादीले दरखा�तमा देखाएको जेथाको 
जायजात तायदात तथा प�चकृित मोलसमेत कायम 
भई वादीलाई डाकँ िललामको तारखे तोकेप�चात् 
रो�का रहेको ज�गा फुकुवा गरी डाकँ िललामको 
काय� �थिगत ग�रपाउ ँभनी �ितवादीको आमा जमैुदा 
खातनुले िदएको िनवेदनमा यी िनवेिदकाको पित 
र �ितवादीको �व. बबुा मो. इसाख नदाफ नाउकँो 
जेथाबाट ५ ख�डको १ ख�ड रो�का भई िबगो भरी 
भराउको कारबाही भइरहेकोमा ��ततु कारबाहीबाट 

यी िनवेिदकाको हकमा आघात परकेो नदेिखदँा 
केही ग�ररहन ु परने कानूनबमोिजम गनु�  भनी िमित  
२०६३।३।२४ मा तहिसल शाखाबाट आदशे भएको 
दिेखयो । उ� आदशेमा िच� नबझुी अ.बं. ६१ नं. 
बमोिजम परकेो िनवेदनमा छोराले खाएको ऋणमा 
बबुाले दािय�व बेहोनु�  नपन� भनी िक.नं.३२, ४१ र 
४२ को ज�गाह� िललाम �थिगत गनु�पन�मा सोस�म 
नगरकेो आदेश बदर ह��छ भनी िमित  २०६६।४।२२ 
मा भएको आदेश बदर ग�रपाउ ँभनी वादीको अ.बं.१७ 
नं. बमोिजम परकेो िनवेदनमा स�ु अदालतको िमित  
२०६६।४।२२ मा भएको आदेश नै सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित  २०६६।७।१८ 
का आदेश भएको देिखने ।

डाकँ िललामका लािग रो�का रहेका ज�गा 
ऋणीको �व. बबुाको नाउकँो रहेको ह�दँा बबुाको 
म�ृयपु�चात् उ� स�पि�मा िनजका अपतुाली खाने 
छोरा, �ीमतीको हक ह�न आउने नै देिख�छ । ऋिण पित 
छोरा रही ५ ख�डको १ ख�डको अिंशयार रहेकोमा 
िववाद देिखदैँन । य�तो अव�थामा उ� स�पि�मा 
छोराको हक नपगेुको भ�ने कानूनसङ्गत नदिेखने । 

अदालतको फैसला काया��वयन नभएस�म 
फैसलाले �याय गरकेो �यि�ले �यायको अनभूुित गन� 
स�दैन । फैसलाको सार नै �यसको काया��वयनमा 
िनिहत रहेको ह��छ । �यसैले काया��वयन प�लाई 
कुनै पिन फैसलाको Part and Parcel को �पमा 
िलनपुद�छ । कुनै पिन फैसला काया��वयनका चरणमा 
पिन प�ह�का हक िसज�ना गरकेो ह��छ । तर �य�ता 
हकह�को उपभोग गन� नाममा फैसलाअनसुारको 
दािय�व िनवा�ह गनु�पन� प�लाई आ�नो दािय�वलाई 
नै प�छाउने वा फैसला काया��वयन नै ह�न निदने 
अवसरको �पमा द�ुपयोग गन� छुट िदन ु नह�ने । 
समयमा फैसला काया��वयन ह�न सकेन भने फैसला 
जितसकैु रा�ो भए पिन समि�टमा प�ले �यायको 
फल अनभूुित गन� पाउदैँन । �यायको फल फैसला 



72

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, भदौ - २

काया��वयनबाट मा� ��याभूित ह�ने ह�दँा अदालत सदैव 
फैसला काया��वयनको प�मा रहन ु पद�छ । फैसला 
काया��वयनको �ममा ग�भीर कानूनी �िुट भएको 
अव�थामा बाहेक साना ितना कुराका पिछ लागी 
फैसला काया��वयन िढला गदा� �याय�ितको जनताको 
आ�थामा �ास आई अ��यमा �यायपािलका�ित नै 
िव�वास टुट्न जान स�ने । 

अतः िववेिचत आधार �माणबाट महो�री 
िज�ला अदालतको िमित २०६६।४।२२ को 
आदशेलाई सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित  २०६६।७।१८ को आदेश निमलेको 
ह�दँा उ� दवैु आदेश उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको छ । ऋणी मंसरु ेआलमको बबुा मो. इसाख 
नदाफको म�ृय ु भइसकेका र �व. इसाख नदाफको 
नाउमँा रहेको ज�गासमेत मंसरु ेआलमको अंश भागमा 
पन� देिखदँा ऋणीको अशं भागमा पन� स�पि�बाट 
असलुउपरको कामकारबाही गनु�  भनी स�बि�धत 
िवप�ीको नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क १९ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७५-WO-०११९, उ��ेषण 
/ �ितषेध, गणेश�साद चापागाई िव. भ�पुर 
नगरपािलकाको काया�लय, झापासमेत

�थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ 
को दफा ४७ ले �याियक सिमितलाई िववादको �याय 
िन�पण गन� तथा मेलिमलाप गराउने अिधकार�े� 
सीिमत गरकेो दिेख�छ । यसको �योग असीिमत 
त�रकाले गन� िम�दनै । कानून�ारा �थािपत िनकायले 
कानूनबमोिजम आआ�नो अिधकारको �योग गनु�पद�छ । 
अिधकार�े� नै नरहेको िवषयमा गरकेो कामकारबाहीले 
कानूनी मा�यता पाउने देिखदँनै । तहतह ह�दँै िब��बाट 

अ�य �यि�मा हक ह�ता�तरण भई गएको ज�गा �याय 
िन�पण गरी िफता� गराउने अिधकार�े� �याियक 
सिमितलाई रहेको देिखदैँन । साथै िववादको ज�गाको 
�वािम�व नै नरहेको �यि�लाई छलफल गन� िझकाई 
मेलिमलापको �ि�या�ारा िववादको िन�पण गन� 
भ�ने कुरा पिन तक� पूण� ह�दँनै । �याियक सिमितलाई 
ऐनको दफा ४७ बमोिजम यी िनवेदकलाई िझकाई 
कारबाही गन� अिधकार�े� रहेको दिेखएन । तसथ�, 
हक ह�ता�तरण भई गएको ज�गा िफता� गराउने भ�परु 
नगरपािलकाको �याियक सिमितको कामकारबाही 
अिधकार �े�िवहीन देिखने ।

िब�� गरी हक ह�ता�तरण भई गएको 
िनवेदकको �वािम�वमा नरहेको ज�गा िफता� गराउन 
�याियक सिमितले िनवेदकलाई �याद जारी गरी 
िझकाई कारबाही चलाएको काय� अिधकार�े�को 
अभावमा कानूनिवपरीत देिख�छ । यसरी िवप�ीको 
िनवेदनमा कारबाही चलाएको काय� कानूनिवपरीत भए 
तापिन सो स�ब�धमा �याियक सिमितबाट के िनण�य 
भयो भ�ने �प� �पमा िनवेदनमा िजिकर िलन सकेको 
दिेखदैँन । िमलाप� गराउन दबाब िदएको भ�नेस�म 
दिेख�छ । साथै िवप�ी वस�तकुमारी िव�कमा�ले 
िनवेदक हािजर नभएकाले सनुवुाइ नभई तारखे 
टुटाइएको अव�था छ भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख 
गरकेाले �याियक सिमितबाट िनण�य भएको भ�ने देिखन 
आउदँैन । तसथ�, भ�परु नगरपािलकाको �याियक 
सिमितले िवप�ी वस�तकुमारी िव�कमा�ले िदएको 
िनवेदनमा िनण�य गरी िनवेदकको संवैधािनक तथा 
कानूनी हकमा आघात पारकेो भ�ने दिेखन नआएकोले 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे जारी गनु�पन� 
नदेिखने ।

िवप�ी वस�तकुमारी िव�कमा�ले ज�गा िफता� 
स�ब�धमा �याियक सिमितमा िदएको िनवेदनमा 
ता�रख टुटाएको िजिकर गर ेपिन उ� िनवेदन अि�तम 
अव�थामा रहेको भ�ने दिेखदँैन । �याियक सिमितलाई 
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ज�गाको हकािधकार स�ब�धमा िनवेदन िलई कारबाही 
िकनारा गन� अिधकार�े� रहेको पाइदैँन । साथै दाबीको 
ज�गामा �रट िनवेदकको हाल �वािम�व नरहेको 
अव�थामा मेलिमलाप ह�न स�ने पिन दिेखदैँन । य�तो 
अव�थामा ज�गा िफता�को लािग कारबाही गन� िवप�ीको 
िनवेदन मागबमोिजम यी िनवेदकलाई िझकाएको 
देिखदँा भ�परु नगरपािलकाको �याियक सिमितले 
उ� िनवेदनमा कारबाही अगािड बढाई िनवेदकको हक 
अिधकारमा आघात प�ुयाउन स�ने आशङ्का रहेकोले 
सो काय�लाई रो�न �ितषेधको आदेश जारी गनु�  पन� 
देिखन आउने ।

अतः ज�गा िफता� गन� स�ब�धमा िवप�ी 
वस�तकुमारी िव�कमा�ले िदएको िनवेदनमा �याियक 
सिमितबाट िनण�य भएको नदेिखएकोले िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी गनु�पन� 
देिखएन । उ� कामकारबाही अिधकार�े�को 
अभावमा कानूनिवपरीत भए पिन िवप�ी वस�तकुमारी 
िव�कमा�को िनवेदनमा कारबाही ह�नस�ने आशङ्का 
रहेको देिखदँा सो िनवेदनमा अब कुनै पिन कामकारबाही 
नगनु� , नगराउन ुभनी भ�परु नगरपािलकाको �याियक 
सिमितका नाउमँा �ितषेधको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मेघनाथ चापागाई ं
इित सवंत् २०७६ साल असार २२ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको म�ुा नं.०७५-WO-०११८, 
उ��ेषण / परमादशे, गणेश�साद चापागाइँ िव 
भ�पुर नगरपािलकाको काया�लयसमेत भएको 
िनवेदनमा पिन यसैबमोिजम फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७२-CR-०७६३, कुटिपट अङ्गभङ्ग, लंगटु 
राउत अिहरसमेत िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा जाहेरवाला कमल राउत 
अिहरको दे�े हात र घाइते परमिशला दवेीको दािहने 
हात कुटिपटको कारण भािँचएको देिखए तापिन 
िनजको हातको हड्डी उपचारपिछ जोिडइसकेको र 
त�काल केही कडा रहेको भए तापिन पिछ थप उपचार 
गदा� िनको भई काम ला�ने भनी िवशेष�ले िकटानी राय 
�य� गरकेो अव�थामा कुटिपटको कारण घाइतेह�को 
हात काम नला�ने गरी बेक�मा पा�रिदएको भनी कुटिपट 
अङ्गभङ्गको कसरु कायम गन� िम�ने नदेिखने ।

हातख�ुा भाचँी, फोरी, फुकाली िदएकोमा 
उपचारपिछ समेत पिहलाको ज�तो, फो�काम गन� 
नस�ने भए तापिन केही कम काम गन� स�ने भएको 
अव�थामा समेत अङ्गभङ्ग भएको मा�न निम�ने र 
अङ्गभङ्ग कायम ह�न उ� अङ्ग पूण� �पमा काम 
गन� नस�ने भई बेक�मा भएको ह�नपुन� भएकोले ��ततु 
म�ुामा घाइतेह�को भािँचएको हात उपचारपिछ काम 
ला�ने भनेर िवशेष�ले राय िदएको अव�थामा उपयु�� 
िस�ा�तबाट समेत अङ्गभङ्गको खत कायम गन� 
िम�ने नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार र कारण तथा 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तबाट समेत 
घाइतेह�को भािँचएको हात उपचारपिछ िनको भई 
काम ला�ने भनी िवशेष�ले िकटानी राय �य� गरेको 
दिेखदँा ��ततु म�ुाको वारदात मलुकु� ऐन, कुटिपट 
महलको २ नं. को कुटिपट अङ्गभङ्गको प�रभाषािभ� 
पन� नदेिखएकोले यी पनुरावेदक �ितवादीह� लंगटु 
राउत अिहर र सरुशे�साद यादवलाई मलुकु� ऐन, 
कुटिपट महलको २ नं. को कसरुमा सोही महलको ६ 
नं. बमोिजम जनही २ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरेको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७२।१।२९ 
को फैसला िमलेको नदिेखदँा बदर भई ��ततु म�ुा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
अनसुार दिुनयावँादी फौजदारीमा प�रणत ह�ने ठहछ�  । 
अब: सरोकारवाला �यि�लाई िझकाई िनजले सकार 
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गरमेा वादी प� कायम गरी यसै म�ुाको िमिसलबाट 
कानूनबमोिजम कारबाही गनु�  भनी ��ततु म�ुाको 
िमिसल स�ु बारा िज�ला अदालतमा पठाइ िदने ।
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल काि�क ३० गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-०७८५, झ�ुा िववरण पेस 
गरी नेपाली नाग�रकता िलएको, नेपाल सरकार िव. 
मनबहादुर गु�ङसमेत

नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा 
२१(२) ले नाग�रकताको लािग झ�ुा सनाखत र 
िसफा�रस गन� �यि�लाई मा� कसरुदार मानी सजायको 
�यव�था गरकेो र सज�िमनमा ब�ने �यि� र रोहबरमा 
ब�ने �यि�लाई कसरुदार नमानेको र िनजह�लाई 
सजायको �यव�थासमेत नगरकेो अव�थामा सज�िमन 
र रोहबरमा मा� ब�ने यी �ितवादीह�लाई कानूनिवना 
कसरुदार मानी सजाय गन� िम�ने नदेिखदँा िनजह�लाई 
समेत अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
पनुरावेदन िजिकर र यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याउने 
अनमुित िददँा भएको आदशेसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी सूय��साद �े�ी उ� भान ुगा.िव.स. 
मा नेपाली नाग�रकताको �माणप� िवतरण गन� टोली 
�मखु भई गएको अव�थामा �ितवादी िजते�� तामाङ 
भ�ने िलप ुअछामीलाई नेपाली नाग�रक भई िनजलाई 
वंशजको नाताले नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
िदएमा केही फरक पद�न भनी �थानीय सज�िमनका 
�यि�ह�,  सनाखत गन� �यि�ह� र िविभ�न पाट�का 
�ितिनिधह�को रोहबरमा सिहछाप भएको कागजात 
गा.िव.स. सिचवको िसफा�रससिहत �ितवादीले 
वंशजको नाताले नेपाली नाग�रकता पाउ ँ भनी झ�ुा 
िववरण राखी िनवेदन िदएको देिखएको र यी टोली 

�मखु �ितवादी सूय��साद �े�ीलाई �ितवादी भारतीय 
भएको भ�ने कुरा थाहा नभएकाले गा.िव.स. सिचवको 
िसफा�रस, सज�िमनका मािनस, सनाखत गन� मािनस र 
रोहबरमा ब�ने िविभ�न पाट�ह�को �ितिनिधसिहतका 
�थानीय �यि�ह�ले ह�ता�र गरकेो आधारमा सोही 
िव�ासमा परी यी �ितवादी सूय��साद �े�ीले अका� 
�ितवादी िजते�� तामाङ भ�ने िलप ुअछामीलाई वंशज 
नाताले उ� नेपाली नाग�रकताको �माणप� िदएको 
दिेखने ।

नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा २१(६) 
लाई िवचार गदा� नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
िदने अिधकारीले जानीजानी वा बदिनयत राखी ऐन, 
तथा िनयमिवपरीत नाग�रकताको �माणप� िदएको 
अव�थामा मा� िनज कसरुदार ह�ने र िनजले कुनै 
बदिनयत नराखी अ�जानमा यो ऐन, िनयमिवपरीत 
नाग�रकता िवतरण गरकेो अव�थामा समेत िनजलाई 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदिेखने ।

�ितवादी सूय��साद �े�ीले जानीजानी 
भारतीय नाग�रकलाई वंशजको आधारमा नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� िदएको हो भ�ने कुरालाई 
िववादरिहत ठोस त�यय�ु आधार �माणबाट 
पिु�ट �मािणत गराउन सकेको पाइदैँन । सज�िमन 
िसफा�रससमेतका िलिखत �माणको आधारमा नेपाली 
नाग�रक भएको िव�वासमा परी नेपाली नाग�रकता 
िदएको दिेख�छ तापिन �ितवादी िजते�� तामाङ भ�ने 
िलप ु अछामी भारतीय भएको जानकारी पाउनासाथ 
�ितवादी आफँैले िनजको नाग�रकता िखची आव�यक 
कारबाहीको लािग जाहेरी िदएकोसमेत दिेख�छ । साथै 
�ितवादी सूय��साद �े�ीले भारतीय नाग�रकलाई 
जानीजानी बदिनयत िचताई वंशजको नाताले नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� िदएका ह�न् भ�ने वादी नेपाल 
सरकारले त�यय�ु �माण पेस गरी पिु� गन� सकेको 
नदेिखई गा.िव.स. सिचवको िसफा�रस, �थानीय 
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�यि�ह� सज�िमन, सनाखत र रोहबरमा बसेको 
आधारमा िनज िजते�� तामाङ भ�ने िलप ुअछामी नेपाली 
नाग�रक हो भ�ने िव�ासमा परी उ� नाग�रकताको 
�माणप� जारी गरकेो देिखदँा �ितवादीलाई कसरुदार 
ठहर गन� कानूनतः िम�ने नदेिखएकोले िनजलाई समेत 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
��यथ� �ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
िदने ठहर गरी स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।३।३ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०७१।११।३ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल काि�क ३० गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-०५१४, िबना इजाजत 
पाटेबाघ र िचतवुाको छाला, हड्डी ओसारपसार, 
नेपाल सरकार िव. िद�या थापा

�ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारी र 
अदालतमा समेत आ�ना नाता पन� गंगादेवी रानाले 
भनेअनसुार बरामद भएको बाघ तथा िचतवुाको छाला 
र हड्डी अ�य �यि�ह�लाई देखाएको भ�नेस�म 
�वीकार गरी बयान गरकेो कुरालाई अ�य �माणह�ले 
पिु�ट नगरसे�म उ� बरामद भएको दशी िनजले 
ओसारपसार गरी उ� ठाउमँा राखी िब�� िवतरण गन� 
उ�े�यले अ�य �यि�लाई देखाएक� ह�न् भनी अनमुान 
गन� िम�नेसमेत नदेिखने ।

यसरी बरामद भएको बाघ तथा िचतवुाको 
छाला तथा हड्डी आखेटोपहार �ितवादी िद�या 

थापाको घरबाट बरामद नभई िनज आ�नो  
ठुलीआमाको घरमा गएको अव�थामा उ� घरबाट 
बरामद भएको देिखएको, उ� आखेटोपहार �ितवादी 
आफूले िब�� िवतरण गन� उ� घरमा राखी अ�य 
�यि�ह�लाई समेत देखाएको भ�ने आरोिपत कसरुमा 
यी �ितवादी पूण��पमा इ�कार रहेको, घरधनी धनीसरा 
राना र अका� �ितवादी भ�बहादरु राना मगरसमेतले 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेा ह�न् भनी िकटानी 
�पमा पोल गन� नसकेको र यी �ितवादी िद�या थापाले 
उ� बरामद भएको आखेटोपहार उ� घरमा राखी 
िब�� िवतरण गन� अ�य �यि�ह�लाई समेत देखाएका 
ह�न् भ�ने आरोिपत कसरु वादी नेपाल सरकारतफ� बाट 
त�यय�ु �माण पेस गरी पिु�ट गन� सकेको नदेिखदँा 
�ितवादीले उ� बरामद भएको आखेटोपहार उ� घरमा 
राखी िब�� िवतरण गन� उ�े�यले अ�य �यि�ह�लाई 
दखेाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, 
२०२९ को दफा १८(१) र १९(१) बमोिजम कसरु 
गरकेोले िनजलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम उ� 
ऐनको दफा २६(१) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न
नसिकने ।

यसरी �ितवादी िद�या थापाले बाघको 
छाला र हड्डी र िचतवुाको छाला र हड्डी भएको 
दईु झोलाम�ये बाघको छाला र हड्डी भएको झोला 
नै अ�य �यि�ह�लाई देखाउन अगािड सारके� ह�न् 
भ�ने कुरा वादी नेपाल सरकारतफ� बाट त�यय�ु 
�माण पेस गरी पिु�ट गन� सकेको नदिेखदँा सोको पिु�ट 
नभएस�म शङ्काको भरमा �ितवादीले बाघको छाला 
र हड्डी भएकै झोला नै अ�य �यि�ह�लाई देखाउन 
सहयोग गरी मितयारको भूिमका िनभाएको ठहर गरी 
िनजलाई कसरु गन�सरह सजाय गन� िम�ने नदेिखदँा 
�ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर र यस अदालतबाट 
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��यथ� िझकाउदँा भएको आदेशसगँ समेत सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: �ितवादी िद�या थापालाई राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा 
२६(१) बमोिजम ५ वष� कैद गन� ठहर गरकेो स�ु 
सखु�त िज�ला अदालतको िमित २०७२।१२।२९ 
गतेको फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी िद�या 
थापालाई ऐ.ऐनको दफा २७(१) बमोिजम मितयारको 
कसरुमा सोही दफाबमोिजम २१/

२
 वष� (दईु वष� छ 

मिहना) कैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत सखु�तले 
िमित २०७३।३।१९ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल काि�क ३० गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०३९९, िनषेधा�ा / 
परमादेश, मोहनलाल था� िव. मालपोत काया�लय, 
गुल�रया बिद�यासमेत

व�ततुः पनुरावेदकले दाबीको  ज�गादाताको 
नाउमँा दता� रहेको ज�गा ख�रद ग�रिलएको देिखन 
आएको छ । उ� ज�गाह� पनुरावेदकको नाउमँा दता� 
�े�ता कायम रहेकोसमेत देिख�छ । सो ज�गा तालिभ� 
पन� भनी परकेो उजरुीको िनकासको लािग नै ज�गा 
रो�का रािखएको भ�ने देिखएको छ । यसरी परकेो 
उजरुीको यथोिचत कारबाही िकनारा गरी कानूनस�मत 
िनकासा िदन ु सािधकार िनकायको कत��य पिन 
हो । सािधकार िनकायमा परकेो जनताको उजरुीको 
स�ब�धमा कानूनबमोिजमको काय�िविध पूरा गरी जो जे 
ब�ुनपुछ�  बझुी समयमा नै िनकासा निदई अिनण�यको 
ब�दी बनाई रा�न कानूनसङ्गत नदेिखने । रो�का नै 
रा�न ु पन� भए रो�का रा�नपुन� कारणसिहत रो�का 

रा�ने र रो�का रा�न निम�ने भए यो यस कारण 
र कानूनी आधारबाट रो�का रा�न निम�ने भनी 
समयमा नै िनकासा िदनपुन� ह��छ । िनकासा निदई 
अिनि�चतकालस�म कुनै िनण�य नगरी रा�न ुकुनै पिन 
औिच�यपूण� तथा कानूनअनकूुल मा�न िम�दैन । यस 
ि�थितमा �रट खारजे ह�ने ठहर भई पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट भएको आदेश मनािसब देिखन
नआउने ।

अतः �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७०।९।१७ मा भएको आदेश िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी ह�ने भई पनुरावेदक मोहनलाल था�को 
हकमा �यहा ँ मालपोत काया�लय, बिद�यामा दाबीको 
ज�गास�ब�धी परकेो उजरुी यो आदेश�ा�त भएको 
िमितले ६ मिहनािभ� िनण�य गनु�  भनी िवप�ी मालपोत 
काया�लय, बिद�याको नाउमँा परमादशेको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�यू िल�बू
क��यटुर: स�जय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-०५११, परमादेश, 
सानीमाया तामाङ (पाि�न) समेत िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�समेत

��ततु िनवेदनमा िफता� ह�नपुन� भनी 
दाबी िलएको बरामदी िच�ा साम�ी जफत ह�ने गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर 
कसैको पनुरावेदन नपरी सो फैसला अि�तम भएको 
दिेखयो । अदालतको फैसलाबाट अि�तम भएको 
िवषयमा कानूनबमोिजम पनुरावेदन गरी िनकासा 
िलनपुन�मा कानूनबमोिजमको उपचारको बाटो 
अवल�बन नगरी पनुरावेदन गन� हद�याद गजुारी 



77

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, भदौ - २

सकेपिछ अक� बाटो असाधारण अिधकार �े�माफ� त 
�रटतफ�  आएको देिख�छ । वैकि�पक उपचारको 
बाटो नभएको अव�थामा मा� �रट �े�मा आउनपुन� 
फैसला अि�तम रहेको कुरामा फैसला अि�तमताको 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी �रट �े�बाट आएको कुरालाई 
सोतफ�  �वेश गन� िम�ने नदेिखने । 

िनवेदन प�साथ पेस भएको िनवेदक 
स�ंथाको च.नं.१३१ को प�बाट िच�ा खो�न �वीकृित 
पाउ ँभनी िज�ला �शासन काया�लयलाई स�बोधन गरी 
िनवेदन िदएको दिेख�छ । सो िनवेदन दता� नगरकेोले 
ह�लाकमाफ� त पठाएको भनी �तु डेिलभरी सेवा, 
ह�कारा डेलीभरी पिु�तकाको छाया�ँित पेस गरकेो 
देिख�छ । �रट िनवेदकबाट यसरी परकेो उजरुीको 
यथोिचत कारबाही िकनारा गरी कानूनस�मत �पले 
िनकासा िदन ु सािधकार िनकायको कत��य ह�न 
आउछँ । परकेो िनवेदन कानूनसङ्गत भई 
कानूनबमोिजम �वीकृित ह�ने हो वा होइन ? �वीकृत 
गनु�पन� आधार भएमा �वीकृत गनु�पन� र कानूनी 
�ि�या पूरा नभएको वा कानूनबमोिजम �वीकृत गन� 
निम�ने भए कारणसिहत िनण�य गरी उिचत िनकासा 
िदन ु सािधकार िनकायको कत��य ह�न आउछँ । 
कानूनबमोिजम सािधकार िनकायमा परकेो उजरुीको 
समयमा नै िनकास ह�नपुन� ह��छ । यस ि�थितमा िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयको नाउमँा कानूनबमोिजम 
िनकासा िदन ुभनी परमादेशको आदशे जारी ह�ने गरी 
भएको आदेश अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

अतः बरामद भएको िच�ा सामा�ी िफता� पाउ ँ
भ�ने िनवेदनको हकमा िवप�ीको नाउमँा परमादेशको 
आदशे जारी नह�ने र िच�ा ऐन, २०२५ को �ि�या पूरा 
गरी िच�ा खो�नेस�ब�धी �वीकृितको लािग िनवेदन 
पन� आएमा कानूनबमोिजम �वीकृित िदन िम�ने, 
निम�ने स�ब�धमा आव�यक िनकासा िदन ुभनी िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयका नाममा स�म परमादेशको 

आदेश  जारी ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७१।५।११ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०६६-WO-०१११, उ��ेषण, 
डा.एक�साद िसंखडा िव. �शासक�य अदालत, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

सामा�यतया िनवेदकले िबदा �वीकृितका 
लािग िदएको िनवेदनउपर कुनै िनकासा निदई 
िनवेदक िवदेशमा रहेको र िनजले अ�ययन ग�ररहेको 
कुरा जानकारी ह�दँाह�दँै नेपालमा गोरखाप�मा 
सूचना �कािशत ग�रएको ह�दँा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तअनसुार सूचना नपाएको भ�न िमलेन 
भ�ने िवप�ीह�को भनाइ रहेको दिेख�छ l म�ुाको 
िवषयव�त,ु प�रि�थित र अव�थाअनसुार �यायको 
रोहमा �ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार सूचना 
�ा� गन� अव�था र िनजले �ितवाद गन� पाउने 
अव�थाअनकूुल िथयो िथएन र िनजले सफाइ पेस 
गन�स�ने अव�था िथयो िथएन भनी हे�रनपुन� ह�न 
जा�छ �थम पटक सूचना नै �ा� गन� नसकेको भए 
तापिन दो�ोपटक गोरखाप�मा िमित २०६६।११।२९ 
मा सूचना �कािशत भएपिछ िनवेदकले आ�नो बेहोरा 
खलुाई �प�ीकरण िदएको देिख�छ । आफूले िबदा 
�वीकृत ग�रपाउ ँ भनी िदएको िनवेदनउपर कारबाही 
भई िबदा अ�वीकृत भएको जानकारी नपाएको र 
आफू उ�च िश�ा अ�ययनको लािग िवदेश गएको 
सूचना सािधकार िनकायमा िदएको नै देिख�छ । िबदा 
अ�वीकृत भएको जानकारी नपाएपिछ िववेकसङ्गत 
�पले िबदा माग भएकोमा िन�चय पिन �वीकृत भयो 
होला र ह��छ भनी िव�वासमा रहेको देिखने । 
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िनवेदकले कानूनबमोिजम अ�ययन िबदा 
�वीकृतको लािग सािधकार िनकायमा िनवेदन 
िदएकोमा िनजको िनवेदनउपर कारबाही नगरी 
उ�टै कम�चारीलाई कारबाही गन� मनसाय राखी ९० 
िदनस�म पिन िबदा �वीकृत गन� िनण�य नभएको तथा 
िनज िनवेदक िवदेशमा अ�ययन ग�ररहेको जानकारी 
ह�दँाह�दँ ै �व�ृ �ि� िलई उ� कारबाही भएको 
देिख�छ l िनवेदकले िबदा �वीकृितको लािग िनवेदन 
निदएको भनी िवप�ीह�ले भ�न सकेको अव�थासमेत 
देिखदँनै । ‘िबदा अिधकारको कुरा होइन, सह�िलयत 
मा� हो’ भ�ने िस�ा�तलाई हा�ो िनजामती �शासनले 
�वीकार गरकेो देिख�छ । तापिन, माग भएको िबदा 
स�ब�धमा अ�वीकृत भएकोले कानूनबमोिजम  
काया�लयमा उपि�थत ह�न ुभनी िनवेदकलाई जानकारी 
िदएको अव�था दिेखदँैन । अिधकार�ा� अिधकारीले 
अिधकार �योग गन� स�ब�धमा िनजसगँ �विववेक�य 
अिधकार ह�ने भए तापिन �य�तो अिधकार �योग 
गदा� कानूनसङ्गत, िववेकसङ्गत, �यायोिचत, िबना 
भेदभावपूण� र �वे�छाचारीरिहत तवरले �योग गनु�पन� । 

उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट यी 
िनवेदक डा. एक�साद िसंखडालाई भिव�यमा सरकारी 
सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट 
हटाउने भनी कृिष तथा सहकारी म��ालयबाट िमित 
२०६२।३।२ मा ग�रएको िनण�य र सो िनण�यलाई 
चनुौती िदई �शासक�य अदालतमा पनुरावेदन 
गरकेोमा सोउपर पनुरावेदनको रोहमा फैसला गदा� उ� 
िवभागीय सजायको आदेशलाई समथ�न गन� हदस�मको 
�शासक�य अदालतबाट िमित २०६६।२।१४ मा 
ग�रएको िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । सो 
ठहना�ले िनवेदक डा. एक�साद िसखंडालाई िनजामती 
सेवामा पनु: बहाल गरी नोकरीबाट हटाएको िमितदेिख 
पनुब�हाली भएको िमितस�मको िनजले िनयमानसुार 
पाउने तलबभ�ासमेतको सिुवधा िदन ु िदलाउन ुभनी 
िवप�ी त�कालीन कृिष तथा सहकारी म��ालयका 

नाममा परमादशेको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः तारा�साद डागँी 
क��यटुरः च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी ड�बरबह�र 
शाही, ०७५-WH-००३८, ब�दी��य�ीकरण, 
दुगा�बहादुर भ�डारी िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत

िनवेदकसमेत उपर काठमाड� िज�ला 
अदालतमा दायर भएको स.फौ.नं. ०७२-CR-
०३३० को चोरी म�ुामा उ� अदालतबाट भएको 
िमित २०७२।५।२३ को थुनछेक आदेशानसुार उ� 
म�ुा पपु��को िसलिसलामा यी िनवेदक �ितवादीबाट 
माग भएको �.२७,१५,५५३।- (स�ाइस लाख प�� 
हजार पाचँ सय ि�प�न �पैया)ँ नगद धरौट वा सो रकम 
बराबरको जेथा जमानी�व�प यी िनवेदक �ितवादीले 
िज�ला धािदङ, सािबक बेिनघाट गा.िव.स. वडा नं. 
२ ब�ने िचतलाल नेपालीको नाम दता�को िज�ला 
धािदङ, बेिनघाट गा.िव.स. वडा नं.२ब िक.नं.११९९ 
को �े�फल रोपनी ५-०-०-० (पाचँ रोपनी) ज�गा 
जेथा जमानी िदई उ� म�ुा पपु��को िसलिसलामा 
तारखेमा बसी म�ुा पपु�� गरकेो दिेख�छ । पिछ उ� 
म�ुा फैसला ह�दँा िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुदार ठहर गरी कैद मिहना १ (एक) र ज�रवाना 
�.२७,१५,५५३।- (स�ाइस लाख प�� हजार पाचँ 
सय ि�प�न �पैया)ँ ह�ने ठहरी िमित २०७३।२।११ 
मा काठमाड� िज�ला अदालतबाट र सोउपर परेको 
पनुरावेदनमा स�ु फैसला नै सदर ह�ने ठहरी उ�च 
अदालत पाटनबाट समेत िमित २०७४।९।२८ मा 
फैसला भएको रहेछ । उ� फैसलाअनसुार िनज 
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�ितवादी दगुा�बहादरु भ�डारीलाई भएको १ मिहना 
कैद िनजले उ� म�ुा पपु��को िसलिसलामा थनुामा 
बसेको अविध २ मिहना २५ िदनम�येबाट क�ा 
भएकाले िनजबाट कैद असलु भइसकेको र िनजले बढी 
थनुामा बसेको अविध १ मिहना २५ िदन बराबरको 
रकम िनजले ितनु�पन� ठहरकेो ज�रवानाबाट क�ा भई 
िनजबाट असलु गनु�पन� बाकँ� ज�रवानाबापत िनजलाई 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ३८ नं. को 
देहाय १ बमोिजम ४ (चार) वष� कैद ठेक� कारागारमा 
रा�न पठाइएको देिख�छ । मलुकु� ऐन, जमानी गन�को 
महलको ११ नं. मा उि�लिखत जमानीमा छुटेको 
मािनस जिहलेसकैु पि�ए पिन जो ह�ने सजाय उसलाई 
नै गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�थाको उ�े�यअन�ुप नै 
यी िनवेदक �ितवादीलाई िवप�ी काठमाड� िज�ला 
अदालतले कैदमा रा�न पठाएको दिेखने ।

जमानी एक �कारको जमानत (�यार�ेटी) 
हो । जसको उ�े�य स�बि�धत कारणीलाई फैसलाले 
लागेको सजाय ज�रवाना र कैद असलुउपर होस ्भ�ने नै 
हो । जमानी एउटा जमानतस�म भएको र सरोकारवाला 
स�बि�धत कारणी भागी बेप�ा भई स�पक� मा नआएको 
कारणले फैसलाले लागेको कैद ज�रवाना असलुउपर 
ह�न नसकेको अव�थामा मा� जमानी ब�नेको दािय�व 
कानूनतः िसज�ना ह�ने भएकोले स�बि�धत कारणी नै 
स�पक� मा आइसकेको ि�थित र अव�थाले जमानी 
ब�नेको दािय�व समा�त भइसकेकोबाट पपु��को लािग 
जेथाजमानी िदएको िथए,ँ मलाई लागेको ज�रवाना 
�यसैबाट असलु ह�नपुन� भनी िनवेदकले िलएको 
दाबी मािथ उ�लेख भएको जमानी गन�को महलको 
११ नं. को कानूनी �यव�थाअनकूुल ह�ने देिखदँैन । 
जेथाजमानी िदने स�बि�धत कारणी �वयम् स�पक� मा 
आई प�ाउ प�रसकेको अव�थामा फैसलाले लागेको 
सजायको दािय�व �वतः कारणीमा नै सन� भएबाट 
मैले जमानीमा िदएको स�पि�बाट नै मलाई लागेको 
ज�रवाना असलुउपर गरी मागबमोिजमको आदेश 

जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको दाबी कानूनअन�ुपको 
नदेिखदँा �वीकारयो�य नदेिखने । 

अतः थनुछेक आदेशानसुार म�ुा पपु��को 
अविधभरका लािग �रट िनवेदक �ितवादीको हकमा 
िदइएको अ�य �यि�को �वािम�वको जेथाबाट नै 
फैसलाले �रट िनवेदक �ितवादीबाट असलु गनु�पन� 
भनी ठहर गरकेो ज�रवानाको रकम असलु गरी 
थनुाम�ु ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदकको िनवेदन 
िजिकरबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । िववेिचत 
आधार र कारणह�बाट िनवेदन दाबीबमोिजमको 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� निमलेकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �दीपकुमार उपा�याय
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७५ साल असोज ११ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-०७०८, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. दवेच�� िम�समेत

िववािदत �ी दवेी �ा.िव. रामनगर बह�अवा� 
१ सला�हीको िव�ालय �थलगत िनरी�णको 
�ममा िव�ालय िववरण फाराम, २०७० हेदा�  उ� 
िव�ालयको ०–२–० ज�गा रहेको, क�ा १–३ स�म 
स�चािलत क�ा भनी लेिखएको तथा िव�ालय ब�द 
भ�नेसमेत लेिखएको देिख�छ, उ� िव�ालय िमित 
२०७०।९।१८ मा �थलगत िनरी�ण भएको देिख�छ, 
सो अविधमा जाडो िबदा भएको भ�ने �ितवादीह�को 
बयानबाट देिख�छ, उ� िव�ालयले २०६७।१।१२ 
मा क�ा १ स�चालन अनमुित पाएको, २०६८।६।६ 
मा क�ा २ र २०६९।३।२० मा क�ा ३ स�चालन 
गन� अनमुित पाएको देिख�छ, उ� िव�ालयले भरेको 
२०६८ र २०६९ सालको Flash Report मा 
�ोत�यि� अिनल�साद िसहंको द�तखत भएको 
दिेखएको िव�ालयकै नाममा ०–२–० ज�गा रहे भएको 
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देिखएको, सो िव�ालयको ब�क खाता रही �यसैमाफ� त 
कारोबार भएको तथा िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीले सो िव�ालयलाई नै स�बोधन गरी प� 
लेखेको कारणबाट समेत उ� िव�ालय स�चालनमा 
नरहेको भ�ने अिभयोजन प�को दाबी िमिसल सलं�न 
�माणले पिु� भएको नदेिखने । 

िववािदत िव�ालयले िनकासा पाएको 
भ�ने दाबी ग�रएको �.१,७०,५०२।६३ रकमम�ये 
�.१,६७,५००।– खच� भई बाकँ� �.३००३।६३ 
ब�क खातामै मौ�दात रहेको उ� िव�ालयको 
लेखा परी�ण �ितवेदन २०६९।७० तथा Bank 
Statement समेतबाट देिख�छ, उ� खच� भएको रकम 
�.१,६७,५००।– को हकमा सो रकम नेपाल ब�क 
िल. मलंगवा शाखामा िमित २०७१।१२।३ मा ज�मा 
ग�रएको भनी लेखेको प�को �ितिलिप र भौचरको 
�ितिलिपसमेतबाट दिेख�छ । अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले जनु रकमलाई ��ाचार गरकेो भनी 
प�रभािषत गरकेो छ सोही रकमलाई िश�ा म��ालय, 
िश�ा िवभाग र िज�ला िश�ा काया�लयले बे�ज ुभयो 
भनी बे�ज ुरकम दािखला गन� �याद िदई सूचना गरकेो 
देिख�छ । ��ाचारको कसरु कायम ह�नको लािग 
िनकासा रकम खच� गन� वा िनकासा िलनेले िनकासा 
िलदँा वा खच� गदा� सरकारी हािन नो�सानी गन� 
मनसायबाट आफूले �यसबाट केही िलन ु खान ु गन� 
िनयत र मनसाय राखेर िनकासा िलएको वा खच� 
अपारदश� �पमा गरी �यसबाट आफूले समेत केही 
िलन ुखान ुगरी आिथ�क लाभ िलने उ�े�य भएको वा 
िलएको खाएको र बदिनयत राखेको ��ट देिखन ुपन� ।

िववािदत �कुलमा खच� गरकेो रकम सो खच� 
भएको सरकारको नीितगत काय�मा उपयोग भए नभएको, 
खच�को �योग, िबल, भरपाई, �माण कागजातबाट 
देखाउन नसकेको कारण िवभागीय �तरबाट बे�ज ु
ठह�याई ितन� बझुाउनको लािग आदेश िदएर प�ाचार 
गरकेो देिख�छ र त�प�ात् बे�ज ु रकम स�बि�धत 

खच� गन� अि�तयारवालाबाट �कुलको नाममा रहेको 
सरकारी राज�व खातामा ब�क दािखला भएको 
दिेख�छ । जसबाट ��ततु म�ुामा सो रकमलाई 
सरकारको आिधका�रक िनकायले बे�ज ु दखेाई 
असलुउपर गन� �यादसमेत तोक� सोहीअन�ुप 
बे�ज ु ितर ेबझुाएको देिखदँा �ितवादीह�ले सरकारी 
हािन नो�सानी गरकेो भ�ने कुरा दिेखन आएन । 
�ितवादीह�ले गरकेो खच�मा बदिनयत िथयो भ�ने 
कुरा पिन पिु� भएको छैन । ��ाचारको कसरु �थािपत 
ह�न सरकारी स�पि� बदिनयत त�रकाले दूिषत 
मनसायबाट खच� गरी हािन नो�सानी प�ुयाउने िनयत 
िलई यसबाट आफूले िलन ु खान ु गरकेो भ�ने ��ट 
�पमा देिखनपुछ�  । तर ��ततु म�ुामा दाबीको रकम 
सरकारको राज�व खातामा �कुलको नामबाट ितरी 
बझुाई सकेको अव�था भई ��ाचारको कसरु �थािपत 
ह�न स�ने अव�था दिेखन आएन । तसथ� �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेो ठहर गन� िम�नेस�मको 
�प�ट �माण नदेिखएकोले �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष अदालतबाट 
िमित २०७२।३।१७ मा भएको फैसला मनािसब नै 
दिेखएकोले अ�यथा गनु�पन� अव�था नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट यी �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरुलाई अ�वीकार गरी बयान गरकेो देिखन आएको 
र िज�ला िश�ा काया�लय, सला�ही, मलंगवाको 
यस अदालतलाई स�बोधन गरी लेखेको िमित 
२०७२।२।२० च.नं.३२९१ को प�बाट दाबीको 
�ीदेवी �ा.िव. रामनगर बह�अवा� १ सला�हीको नाममा 
िनकासा भएको �.१,६७,५००।– यस काया�लयको 
नाममा रहेको राज�व खाता नं. क-१–१–००१ मा 
बे�ज ु राज�व शीष�क नं.१५११२ मा रकम िफता� 
गरकेो भनी िमित २०७१।१२।३ मा रकम ज�मा गरेको 
भौचरसमेत �मािणत गरी साथै राखी पठाएको प� 
�ा� भई िमिसल सामेल रहेको देिखन आएकोले यी 
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�ितवादीका नाउमँा बझुाउन बाकँ� िबगो नदेिखएको 
र िमिसल संल�न कागजातबाट यी �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेो ठहर गन� िम�नेस�मको �प� 
�माण नदिेखएकाले यी �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई स�ु िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७२।३।१७ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल पसु २५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-१७३१, लाग ुऔषध डाइजेपाम, 
नेपाल सरकार िव. हक� जंग गु�ङसमेत

�ितवादीम�येका पव�त ग�ुङले मौकामा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� मैले उ� 
लाग ु औषध पोखरा लगी माटेपानीको ग�ुबा फेदीको 
जङ्गलको एका�त �थानमा लगी सो लाग ु औषध 
ख�रद गन� आउनेलाइ�  िब�� िवतरण गन� हो । िवगत 
२/३ वष�अगािडबाट मैले लाग ु औषध �योग गन� 
थालेको हो भनी लाग ु औषध सेवन तथा िब�� 
िवतरणको कसरुमा सािबती रही बयान गर े तापिन 
िनज �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� लाग ु औषध 
सेवन तथा कारोबार केही गिद�न भनी अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरुमा इ�कारी रही बयान गरकेो 
पाइ�छ । �यसैगरी अका� �ितवादी जोधन म�लाहले 
मौकामा र अदालतसम� बयान गदा� सिमर मेिडकलका 
स�चालकले भैरहवास�म प�ुयाई पव�त ग�ुङलाइ� िदइ�  
आउन ु ितमीलाइ� �.३००।- िदउलँा भनी भनेकाले 
उ� लाग ुऔषध िलएर आएको ह� ँभनी उ� बरामदी 
लाग ुऔषध पव�त ग�ुङको भएको भनी बयान गरकेो 
अव�थामा िनज पव�त ग�ुङले लाग ुऔषध सेवन गिद�न 
भनी अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान खि�डत ह�न 
पगेुको छ । यसरी �ितवादी जोधन म�लाहले आफूले 

चलाउने साइकलमा उ� बरामदी लाग ुऔषध राखी 
लकुाइ� �याएको अव�थामा बरामद भएको बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिखदँा लाग ुऔषध िलइ� आउने काय�मा 
दवुैजना �ितवादीह�को िमलोमतो रहे भएको देिखन 
आउने ।

�ितवादी पव�त भ�ने हक� जगं ग�ुङले 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बरामद भएको लाग ु
औषध आफूबाट बरामद भएको छैन भनी अदालतमा 
बयान गर ेतापिन सो बरामदी मचु�ुका अ�यथा �मािणत 
ह�न सकेको देिखदँैन । अका� �ितवादी जोधन म�लाहले 
यो औषधी भैरहवा प�ुयाइदउे �.३००।– िद�छु मािनस 
सामान िलन �यही ँआउछँ भनी भनेकाले भैरहवातफ�  
आउदँै गदा� मेरो मोबाइलमा फोन आउने िबि�कै पव�त 
भ�ने हक� जंग ग�ुङ �यही आई �हरीले प�ाउ गरेको 
हो भनी स�ु अदालतमा बयान गरकेो दिेखयो । िनज 
�ितवादीह�बाट बरामद भएको भनेको लाग ुऔषधलाई 
�यून मा�ाको भनी सेवनतफ�  ठहर भएकोमा साइकलको 
�या�रयरमा २।२ एम.एल.को झोलसिहतको डाईजेपाम 
८५ िससी, फेनरागन ८५ िससी, र निुफन ८५ िससी 
बरामद भएकोमा बरामद भएको लाग ुऔषधलाई �यून 
मा�ाको लाग ुऔषध बरामद भएको भनी भ�न िम�दैन । 
सेवन �योजनलाई ख�रद गन� र िब�� िवतरण गन�लाई 
ख�रद गरकेो अव�था छुट्याउन लाग ु औषधको 
प�रमाणलाई पिन हे�रनपुन� ह��छ । सेवन �योजनको 
लािग एक दईु डोजस�मको लािग ख�रद ह�ने हो । 
तसथ� �ितवादीह�बाट बरामद लाग ुऔषध अ�यिधक 
मा�ामा देिखएकोले सेवनस�मको लािग ख�रद गरेको 
हो भ�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

�ितवादीह� �वयम् ले �प�ट �पमा 
सेवनतफ� को दाबी िलई सो कुरा �मािणत गराउन 
नसकेको अव�था देिख�छ । िनजह�ले मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान तथा िमिसल 
संल�न �माणबाट बरामद भएको भिनएको लाग ुऔषध 
(डाइजेपामसिहत) ओसारपसार भएको भ�ने देिखएको, 
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लाग ु औषध ओसारपसार भएको कुरा �ितवादी 
जोधन म�लाहको बयानबाट समेत उ� बरामद 
भएको लाग ु औषध �ितवादी हक� जंग ग�ुङको भनी 
बयान गरकेो देिखएबाट य�तो अव�था र ि�थितमा 
लाग ुऔषध ओसारपसार भएकै देिखन आउछँ । कुनै 
िचजव�तसुगँ साथमा फेला पनु�  वा सो िचजव�त ु
कसैसगँ रहेको कुरा �थािपत ह�न ु त�यगत ��न हो, 
तर कुनै �ितबि�धत व�त ुकसैको साथबाट फेला पनु�  
नै आपरािधक काय� गरकेो �मािणत भएको मािनने 
�कृितका अपराध जसलाई Possessory Crime 
भिन�छ, �य�ता अपराधमा आपरािधक काय� �थािपत 
भएपिछ िनद�िषता �मािणत गन� भार �ितवादीको 
ह��छ । लाग ु औषध अपराध Possessory Crime 
भएकोले सोमा कसरु �मािणत गन� भार �ितवादीको 
ह��छ । �ितवादीह�को साथबाट लाग ुऔषध बदामद 
भएको पिु� भएपिछ आ�नो िनद�िषता �मािणत गन� 
भार यस म�ुामा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १२ ले �ितवादीमा रहेको कुरामा िववाद 
रहेन । य�तो अव�थामा �ितवादीले यस ऐनअन�ुप 
सजाय ह�ने अपराध गरकेा ह�न् भनी लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ अन�ुप मा�न ु
पन� देिखन आउने ।

अतः िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट �ितवादीह�ले भारतको सनुौली 
गई लाग ु औषध िलई आउदैँ गदा� प�ाउ परकेोले 
िनज �ितवादीह�लाइ� सोही ऐनको दफा १४(१)
(ज) बमोिजम जनही कैद मिहना २ ह�ने र बरामदी 
साइकल जफतसमेत ह�ने ठहरी स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।१।२३ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७२।५।७ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई �ितवादीह� पव�त भ�ने हक� जगं ग�ुङ 
र जोधन म�लाहले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु 
गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई लाग ु औषध 

(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ), 
(ङ) र (च) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)
(झ) बमोिजम �ितवादीह� पव�त भ�ने हक� जंग ग�ुङ 
र जोधन म�लाहलाई जनही कैद वष� २(दईु) र 
�.१,००,०००।– (एक लाख) �पैया ँज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ पसु २५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-RB-०५६४, ब�िकङ कसरु (चेक 
अनादर), िनम�ला सोडारी िव. नेपाल सरकार

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनमा ‘चेक 
अनादर’ लाई �प� �पमा प�रभािषत ग�रएको पाइदैँन 
य�िप उि�लिखत दवैु ऐनमा भएको �यव�थाको 
मूल म�सदलाई हेदा� ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को ��तावनामा “ब�िकङ तथा िव�ीय 
�णालीको कारोबारमा ह�नस�ने कसरुज�य काय�बाट 
बैङ्क तथा िव�ीय �णालीमा पन� असर र जोिखमलाई 
�यून गरी ब�िकङ तथा िव�ीय �णाली�ित िव�सनीयता 
अिभविृ� गन� ब�िकङ कसरु तथा सजायका स�ब�धमा 
कानूनी �यव�था गन�” भनी उ�लेख भएको दिेख�छ भने 
िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ को ��तावनामा 
“ब�िकङ कारोबारलाई स�ुयवि�थत गन�को लािग 
िविनमय अिधकारप�को प�रभाषा गन� र त�स�ब�धी 
अ�य �यव�था गन�” भ�ने �यव�था ग�रएको छ । यस 
स�दभ�मा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनले कारोबारमा 
ह�नस�ने कसरुज�य काय�बाट ब�क तथा िव�ीय 
�णालीमा पन� असर तथा जोिखमलाई �यूनीकरण 
गन� उ�े�य िलएको देिखयो भने िविनमय अिधकारप� 
ऐनले िविनमय अिधकारप�को प�रभाषा गरी ब�िकङ 
कारोबारलाई स�ुयवि�थत गन� ल�य राखेको देिखने ।
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�ितवादी िनम�ला सोडारीउपर यहा ँ जनु 
कसरु लगाइएको छ, सो कसरु सरकारवादी भई 
च�ने फौजदारी �कृितको छ । कानूनमा देवानी र 
फौजदारी तथा दिुनयावादी फौजदारी र सरकारवादी 
फौजदारी भई म�ुा च�न स�ने साझा माग� िव�मान 
रहेको अव�थामा जनु कानूनी माग� अपनाई �याियक 
उपचार खो�दा समाजमा शाि�त र अमनचयन कायम 
भई �यि� �यि�िबचको �यवहार र स�ब�ध िनयिमत 
एवम् पीिडतलाई �भावकारी �याियक उपचार �ा� 
ह��छ सोही माग�लाई कानूनको अ�यास गन� िव� समूह 
र �यायकता�ह�ले अवल�बन गनु�पद�छ । सबै कानूनी 
�णालीमा कसरुको �कृितअनसुारको अिभयोजन 
गन� िनि�त काय�िविध तय ग�रएको ह��छ । जब एउटै 
कसरुमा कानूनी उपचार�ा� गन� दोहोरो माग�को 
उपि�थितको �� आउछँ �य�तो ि�थितमा अ�यथा 
�यव�था भएकोमा बाहेक पीिडतको हक अिधकार 
अिधकािधक जनु कानूनी माग� अवल�बन गदा� सरुि�त 
रह�छ सोही माग�को अवल�बन गरी �याियक उपचार 
�ा� गन� बाटो दखेाइिदन ु �यायकता�को कत��य ह�न 
आउछँ । कानूनमा काय�िविधको य�तो दोहोरोपन 
रहेको अव�थामा दिुनयावँादी भई च�नस�ने फौजदारी 
�कृितका कसरुको �याियक उपचार पीिडतको 
िफरादबाटै ह�नस�ने तथा �य�तो िफरादबाट कानूनी 
उपचार माग गदा� पीिडतको हक अिधकारमा ताि�वक 
वा नकारा�मक असर पन� अव�था नरहदँास�म �य�तो 
िववादलाई सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन 
उपय�ु ह�दँैन । य�तो ग�रएमा सरकारको अनाव�यक 
�ोतसाधन र समयको द�ुपयोगसमेत ह�ने अव�था 
सिृजत ह��छ । अझ, ��ततु िववादमा �ितवादीको कसरु 
�थािपत ह�ने हो भने िविनमय अिधकारप� ऐनअ�तग�त 
म�ुा नचलाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनअ�तग�त 
सरकारवादी म�ुाको �पमा अिभयोजन गन� हो भने 
पीिडतले पाउने �याियक उपचारसमेत कुि�ठत ह�ने 
देिखयो । िकनिक य�तो �थािपत भएमा िविनमय 

अिधकारप� ऐनमा पीिडतले �याजसमेत भराई िलन 
पाउछँ तर ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनअ�तग�त कसरु 
�थािपत भएमा पिन पीिडतले लेना रकमको �याज 
भराई िलन पाउने भ�ने �यव�था ग�रएको देिखदँनै । 
मािथ िववेिचत ऐनह�को ��तावनाको बेहोराबाट 
यी ऐनह�ले स�बोधन गन� खोजेको िवषयव�त ुएउटै 
अथा�त् ब�िकङ कारोबार नै देिखए पिन िनयमन गन� 
खोजेको �े� िव�कुल िभ�न देिखयो । ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐनले ब�िकङ कारोबारमा ह�न स�ने आपरािधक 
ि�याकलापलाई िनषेध गन� उ�े�य राखेकामा अक�ले 
ब�िकङ कारोबारलाई प�रभािषत गरी �व�थ �पमा 
स�चालन  गन� खोजेको पाइने ।

कानूनले दवुै ऐनले तोकेका माग�म�ये कुनै 
एक ऐनले तोकेको माग� अवल�बन गन� स�ने छुट 
िदएको अव�था रहेको ��ततु िवषयमा �ितवादीलाई 
ब�िकङ कसरुको अिभयोगमा सजाय गदा� �ितवादी र 
पीिडत दवैुलाई �याय नपन� देिख�छ । ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ अ�तग�तका म�ुामा नेपाल 
सरकारवादी ह�ने र �य�ता म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को अनसूुची-१ मा परकेो मािनने 
ह�दँा यस ऐनअ�तग�तको कसरु मानी अदालतबाट 
सजाय गदा� कैद र िबगोबमोिजम ज�रवाना भई 
जाहेरवालालाई िबगो भराई िदनपुन� गरी फैसला भएको 
पाइ�छ । यस अव�थामा कानूनले ज�रवानालाई पिहलो 
�ाथिमकतामा राखी असलुउपर ग�रसकेपिछ मा� 
िबगो भराउनेतफ�  जाहेरवालाले छु�ै कारबाही चलाउन ु
पन� र िबगो भराउने स�पि� नरहेमा �ितवादीलाई एक 
वष�स�म कैद गराउन स�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 
यस अव�थामा पीिडतले �याय पाउने अव�था थप 
पेिचलो र अिनि�त ह�न जाने । 

�ितवादी िनम�ला सोडारीको एस.िव.आई. 
ब�क र िस�ाथ� ब�कलाई िदएको भ�ुानी आदेशको चेक 
खातामा पया�� मौ�दात नरहेको भनी चेक अनादर 
भएको कुरामा िववाद छैन । यसरी आ�नो खातामा 
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पया�� रकम नभएको कुराको जानकारी ह�दँाह�दैँ खाताको 
रकमले नखा�ने गरी चेक कािटिदएको अव�था ह�दँा 
र उ� िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ को दफा 
१०७(क) मा चेक काट्ने �यि�बाट चेकमा उि�लिखत 
रकम र �याजसमेत धारकलाई भराई �य�तो चेक 
काट्ने �यि�लाई सजायसमेत ह�ने �यव�था ग�रएको 
ह�दँा �य�तो गलत काम गन� �यि�लाई सजाय र �य�तो 
गलत काय�बाट पीिडत �यि�लाई आफूले पाउन ुपन� 
रकम र �याजसमेत भराई िलन पाउने �यव�था भएको 
अव�थामा �ितवादीबाट भएको उ� काय� िविनमय 
अिधकारप� ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अ�तग�त 
नै पन� दिेखन आयो । ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ मा यस�कारको काय�बाट पीिडत ह�ने 
�यि�लाई राहत िदनेस�ब�धी कुनै �यव�था भएको 
पाइदँैन । यस�कारको कसरुलाई िविनमय अिधकारप� 
ऐन, २०३४ अ�तग�त राखेर कारबाही ग�रएको ख�डमा 
पीिडतलाई राहत िदने काय� र कसरु गन� �यि�लाई कैद 
तथा ज�रवानासमेत ह�ने काय�समेत समेिटने ।

िमित २०७३।०६।१८ मा ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ मा पिहलो संशोधन ह�दँा कसैले 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाबाट रकम भ�ुानी माग गदा� 
आ�नो खातामा मौ�दात रकम नभएको जानीजानी 
चेक कािटिदएमा ब�िकङ कसरु ह�ने भिनएको छ । 
य�तो कानूनी �यव�थाबाट कसैले आ�नो खातामा 
मौ�दात रकम नभएको जानीजानी चेक कािटिदई 
भ�ुानी मा�ने काय� गरबेाट मा� पिन ब�िकङ कसरु ह��छ 
भ�ने �यव�था भएबाट िन:स�देह उ� काय� ब�िकङ 
कसरु हो । यो सशंोधन पछािडको हकमा कानूनको 
ि�िवधा हटाइएको अव�था रहेको देिख�छ तर मौजदुा 
कानून (िविनमय अिधकारप� ऐन) मै कािटएको 
चेक भ�ुानीयो�य नभई चेक अनादर भएमा �यसको 
कानूनी दािय�व के ह�ने भ�ने �प� �यव�था भइसकेको 
अव�थामा ग�ती गन�लाई सोही कसरुमा उ�लेख 

ग�रएको कानूनी दािय�व िसज�ना ह�ने मािनन ु पद�छ । 
दवुै कानूनी �यव�थाको तलुना�मक अ�ययन गरी 
पीिडतको अिधक हक सरुि�त ह�ने कानूनबाट �याय 
िन�पण गनु�  �ेय�कर ह��छ भ�ने कुरा मािथ नै िववेचना 
ग�रसिकएको छ । सिुवधा स�तलुनको िहसाबले समेत 
�प� कानूनी दािय�व िकिटएको त�कालको मौजदुा 
कानूनमा भएको उपचारको माग�बाटै पीिडतले बढी 
सिुवधा �ा� गन�स�ने अव�था ह�दँाह�दँै पीिडतको हक नै 
कुि�ठत ह�ने गरी ब�िकङ कसरुअ�तग�त अिभयोग लगाई 
सरकारवादी म�ुाको रोहबाट हेरी इ�साफ ग�रएको 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको 
फैसला पनुरावेदनको रोहमा उिचत मा�न नसिकने ।

यसरी �यि� �यि�का िबचमा िविनमय 
अिधकारप� ऐन, २०३४ अ�तग�त च�न यो�य भई 
कसरु �थािपत भएको अव�थामा धारकले �याजसमेत 
भराई िलन पाउने �यव�थालाई नजरअ�दाज गरी 
��ततु म�ुा सरकारवादी फौजदारी म�ुाअ�तग�त नै 
च�दछ भनी मा�न सिकने अव�था नदेिखदँा �ितवादी 
िनम�ला सोडारीले अिभयोग दाबीबमोिजम ब�िकङ कसरु 
गरकेो देिखएकोले िनजलाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजम १ 
(एक) मिहना कैद तथा �.१८,८५,००।- (अठार 
लाख पचासी हजार मा�) ज�रवाना ह�ने र जाहेरवाला 
गणेशकुमार रावलले सोबमोिजमको िबगो �ितवादीबाट 
भराई िलन पाउने ठह�याई भएको स�ु उ�च अदालत 
िदपायल, महे��नगर इजलासको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी भई �ितवादी िनम�ला 
सोडारीउपर लगाइएको अिभयोग दाबी खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारा�साद डागँी
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना
इित सवंत् २०७६ साल असार ९ गते रोज २ शभुम् । 


