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६
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इजलास नं. २
९
इजलास नं. ११
इजलास नं. ३
१
इजलास नं. १२
इजलास नं. ५
३
इजलास नं. १३
इजलास नं. ६
६
इजलास नं. १४
इजलास नं. ७
८
इजलास नं. १५
इजलास नं. ८
५
ज मा
४२
ज मा
कूल ज मा ४२ + २२ = ६४

२
३
६
४
५
१
१
२२

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

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

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

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

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

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

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, भदौ - १
लो ने वा नीको नाता स ब ध िव छे द भइसके कोमा
सोपिछ अथात् िमित २०७५/८/२१ मा िनवेिदकाको
नामको सं थापक र साधारण सेयर सिु धर ब नेतले
वहन गनपन
ु दािय वका स ब धमा िब गन भनी
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आघात पु याएको अव था रहेको देिखयो । यसका
साथै लोबल बकमा िनवेिदकाको नाममा रहेको
१,३६,२३२ सं थापक सेयर र ५०,३८७ साधारण
सेयर यव थापन सिमितले सेयर जफत गरी
सिमितको नाममा याई िब गरी सवसाधारण
बचतकतालाई िवतरण गन योजनाथ गोरखाप मा
िमित २०७५/८/२१ मा सूचना कािशत गनअगािड
ु
िनवेिदकालाई बु ने, सनु वु ाइको मौका िदने कुनै काय
गरेको भ नेसमेत देिखँदनै । नेपालको संिवधान २०७२
को धारा २५ मा “ येक नाग रकलाई कानूनको
अधीनमा रही स पि आजन गन, भोग गन, बेचिबखन
गन, यावसाियक लाभ ा गन र स पि को अ य
कारोबार गन हक हने छ” भनी स पि स ब धी मौिलक
अिधकार याभूत गरेको र गैरकानूनी त रकाबाट
कसैको स पि अित मण गन नपाइने भएकाले
कानूनले दािय व वहन गनपन
ु अव था नरहेको
य तो ि थित र अव थामा िनवेिदकाको स पि बाट
सावाँ याज भराउने भनी ग रएको िवप ीको िनणय
कानूनस मत नदेिखने ।
तसथ, उ लेख भई िववेचना भएको आधार एवं
कारणसमेतबाट लोबल आईएमई बकमा िनवेिदकाको
नाममा रहेको सं थापक र साधारण सेयर जफत गरी
सिमितको नाममा याई िब गरी सम या त घोिषत
ओरे टल को-अपरेिटभ िलिमटेडका बचतकताको
रकम भराउने भनी ग रएको िनणय र कारबाहीको
िसलिसलामा भएका सोसँग स बि धत प ाचार
तथा कािशत सूचना एवं सेयर रो का रा ने गरेको
िवप ीको कायले िनवेिदकाको संिवधान द हकमा

संयु इजलास
१
स. . या. ी चोले श शेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी बमकुमार े ठ, ०७५-WO-०५४७, उ ेषण /
परमादेश, िनतु थापा ब नेत िव. भूिम यव था सहकारी
तथा ग रबी िनवारण म ालय, िसंहदरबारसमेत
यसमा ओरे टल को-अपरेिटभ िल. नेपाल
सरकारबाट िमित २०७४/७/२० मा सम या त
घोिषत भई सम या त सहकारी सं था वा संघको
यव थापनको लािग सिमित गठन भएको देिख छ ।
उ यव थापन सिमितले लोबल बकमा िनवेिदकाका
नाममा रहेको सेयर जफत गरी सिमितको नाममा याई
िब गरी सवसाधारण बचतकतालाई िवतरण गन
िनणय ग रसके पिछ सोही योजनाथ गोरखाप मा
िमित २०७५।०८।२१ मा सूचना कािशत गरेको भ ने
देिखन आएकोमा सम या त सहकारी यव थापन
सिमितले िनवेिदकाको सेयरमा दाबी गनअगावै
सिु धर
ु
ब नेत र िनतु थापा ब नेतका िबचमा अंश मु ा
चली िमित २०७१/८/१५ को काठमाड िज ला
अदालतको फै सलाबाट िनवेदक िनतु थापा अंश िलई
सिु धर ब नेतसँग अलग भई बसेको भ ने देिख छ भने
िमित २०७४/१/१७ मा िनतु थापा र सिु धर ब नेतिबच
लो ने वा नीको नाता स ब ध िव छे द भइसके को
भ ने ेिषत स ब ध िव छे द मु ाको काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०६४/१/१७ को फै सलाबाट
देिख छ । िमित २०७५/८/२१ मा गोरखाप मा सूचना
कािशत हनभु दा अिघ िमित २०७४/१/१७ मा
िनवेिदका र सिु धर ब नेतका िबचमा स ब ध िव छे द
भइसके को भ ने देिखएकोले सिु धर ब नेतको दािय व
यी िनवेिदकामा रह छ भनी भ न कानूनत: िम ने
नदेिखने ।
यसरी अंशब डा भई अलग भइसके को र
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आघात पु याएको भ ने देिखँदा िमित २०७५/८/२१
को जफत गन स ब धको कािशत सूचनालगायत
सोसँग स बि धत स पूण काम कारबाही उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने ठहछ । िनवेिदकाको नामको मािथ
उि लिखत सं थापक र साधारण सेयरह रो का
फुकुवासमेत ग रिदनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: िवरे काश खड् का
इित संवत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७५-WO-०६५९, उ ेषण
/ परमादेश, िनतु थापा ब नेत िव. लोबल
आईएमई बक िलिमटेड मु य कायालय
कमलादी काठमाड समेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
२
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७२-MS-००१३, अदालतको
अवहेलना, राजु जैसवाल िव. ा.डा.रामकृ ठ
माकजुसमेत
िनवेदकले िवप ीह ले यस अदालतको
िमित २७२।८।१५ को आदेश पालना नगरेको
भनी दाबी गरेको भए पिन िमित २०७२।८।१५ मा
यस अदालतबाट उपयु आदेश भएप ात् िवप ी
काठमाड िव िव ालयले मिणपाल कलेज अफ
मेिडकल साइ सेस, पोखरा, कलेज अफ मेिडकल
साइ सेस, भरतपरु , नेपालग ज मेिडकल कलेज
नेपालग ज, काठमाड मेिडकल कलेज, नेपाल
मेिडकल कलेज काठमाड , नोवेल मेिडकल कलेज
िवराटनगर, लिु बनी मेिडकल कलेज, पा पा र िवराट
मेिडकल कलेज िवराटनगरलाई आदेश काया वयन गन
िमित २०७२।८।२२ मा च.नं. ०२/१३७-०७२/०७३
बाट प चार गरेको देिख छ । यसैगरी एम.िब.िब.एस.
काय मको भना स ब धमा िव ाथ र सवसाधारणको
जानकारीको लािग Website िनमाण गरी सूचना

रा नक
ु ो अित र काि तपरु दैिनक पि कामा िमित
२०७२।८।२९ गते सूचना काशन गरेको देिखयो ।
िनवेदकले उ कािशत सूचनामा उ लेख भएको
बेहोराले अदालतको आदेशको अव ा भएको भनी
दाबी गरेको भए पिन िवप ीह को िलिखत जवाफमा
अदालतको आदेश अवहेलना गरेको छै न र अदालतको
आदेश पालना गन तयार रहेको उ लेख गरेको देिखने ।
िवप ीह ले यस अदालतको याय
स पादनमा अवरोध गरेको भ ने िजिकर उठेको
अव था छै न । जहाँस म िनवेदकले िवप ीह ले यस
अदालतको िमित २०७२।८।१५ को आदेश पालना
नगरी अवहेलना गरेको भ ने छ, यस स ब धमा िवचार
गदा िवप ीह ले यस अदालतको आदेश काया वयन
गन स ब कलेजलाई िमित २०७२।८।२२ मा
प ाचार गरी िव ाथ भनाको यव थालाई सरल र
सहज बनाउनसमेत काि तपरु दैिनक पि कामा िमित
२०७२।८।२९ मा सूचना काशन गरेको अव थाले
िवप ीह ले यस अदालतको िमित २०७२।८।१५ को
आदेशको अवहेलना गरेको नदेिखने ।
िवप ीह ले यस अदालतको िमित
२०७२।८।१५ को आदेश अवहेलना गरेको छै न र
अदालतको आदेश सदैव पालन गन छ भनी िलिखत
जवाफमा उ लेख गरेकोमा सोहीबमोिजम गन गराउन
Website िनमाण गरी Website मा सूचना राखी
िव ाथ को जानकारीको लािग काि तपरु दैिनक
पि कामा सूचनासमेत काशन गरेको कायबाट
िवप ीह ले यस अदालतको आदेशको अव ा गरेको
भ ने दिखएन । तसथ, िनवेदकको िनवेदन दाबी पु न
स ने देिखएन । ततु मु ा (िनवेदन) खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल आषाढ २८ गते रोज ५ शभु म् ।
३
स.का.म.ु . या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७२-WO-०३१३, उ ेषण
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/ परमादेश, राजु जैसवाल िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालयसमेत
यस िववादमा यस अदालतबाट िमित
२०७२।८।१५ मा िनवेदकको माग स बोधन हने गरी
िवप ी िश ा म ालय, नेपाल मेिडकल काउि सल
र काठमाड िव िव ालयको नाममा अ त रम
आदेश जारी भएको देिख छ । यस अदालतबाट
जारी भएको अ त रम आदेशअनस
ु ार नै िवप ी
काठमाड िव िव ालयले Website को िनमाण गरी
आवेदकह को यो यता सूची सो वेभसाइटमा राखेको,
आवेदकह को भनासँग स बि धत उजरु ी वा गनु ासो
सु ने संय िनमाण गरेको, िव ाथ भना िसट सं या
नेपाल मेिडकल काउि सलले तोके बमोिजम हने गरी
यव था िमलाएको भ ने कुरा िमित २०७२।८।२९
गते काि तपरु दैिनक पि कामा कािशत सूचनाबाट
देिखने ।
िसट सं या वा कोटा िनधारण गरेको
निमलेको, शु क धेरै िलएको भ ने ज ता उठाउने
िनवेदक िवप ी िव िव ालयबाट सूचना काशन
भएप ात् पिन कुनै पिन कलेजह मा भना हन गएको
भ ने कुरा िलिखत जवाफसमेतका कागजातह बाट
देिखँदनै । िनवेदक कुनै कलेजमा भना हन नगई िवप ी
काठमाड िव िव ालयले यस अदालतको िमित
२०७२।८।१५ को अ त रम आदेशअनस
ु ारको काय
नगरी आदेशको अवहेलना गरेको भनी यस अदालतमा
०७२-WS-००१३ को मु ा दता गरेको देिखयो ।
उ मु ामा काठमाड िव िव ालयले आदेशिवपरीत
के क तो काय गरेको भ ने देखाउन सके को पाइँदनै ।
साथै िनवेदक आफू कुन कलेजमा भना हन जाँदा बढी
शु क माग गरेको र यो यता सूचीअनस
ु ार भना नगरेको,
वेश परी ा निलई िवदेशी िव ाथ लाई बढी शु क
िलएर भना गरेको भ ने कुरा पिन देखाउन सके को
देिखँदैन । यस अदालतको अ त रम आदेशले ३५
लाख शु कमा नै अ ययन गन पाउने यव था गरेको

अव थामा िनवेदक भना हन नगई िव िव ालयको
ाि क वत ताको िख ली उडाउने गरी भना हन
नपाउने आशयको िववाद देखाएर मु ा गरेको कायलाई
वाभािवक मा न सिकँ दैन । िवप ी िव िव ालयको
के कुन काम कारबाहीले िनवेदकको संिवधान द
हकमा आघात पगु ेको भ ने कुरा पिन िमिसलबाट
देिखँदनै । के बल िवप ी कलेजह ले नेपाल सरकारले
तोके को पितस लाख शु कभ दा बढी ५५ लाखदेिख
६० लाखस म माग गरेको भनी िजिकर गरेको अव था
छ । नेपाल सरकारले एम.िव.िव.एस. तहको लािग
अिधकतम .३५ लाख शु क तोके को कुरा िनवेदकले
नै पेस गरेको स झौताको बदुँ ा नं. ६ बाट देिखएबाट
िनवेदकले आ नो िजिकर पिु गन सके को नदेिखने ।
िनवेदकले नेपालको संिवधानको धारा
१७ को उपधारा (२) को ख ड (च), धारा १८ को
उपधारा (२) (३) र धारा २५ द संवैधािनक
हकमा आघात पगु ेको कुरा देखाउन सके को देिखँदनै ।
जबस म दाबी गन िनवेदकले मौिलक हक हनन भएको
कुरा थािपत गन सके को हँदैन, य तो अव थामा
यस अदालतले आफूमा अ तरिनिहत असाधारण
अिधकार े को योग गरेर उपचार दान गन
स दैन । असाधारण अिधकार े को योग गरी
उपचार दान गन संिवधान द मौिलक हक
चलनमा आघात पगु ेको कुरा ट पमा देिखएको
हन आव यक छ । ततु िववादमा िनवेदकले
िवप ीह को कुन ि याले मौिलक हक चलनमा
आघात पगु ेको हो भ ने कुरा देखाउन सके को
पाइएन । यसरी यस अदालतको िमित २०७२।८।१५
को अ त रम आदेशबमोिजम गन गराउन िवप ी
काठमाड िव िव ालयले सूचना काशन गदासमेत
िनवेदक भना हन नगई थािपत हन नसके का आशययु
िविभ न ह लाई िववािदत बनाएबाट िनवेदक शु
हात र सफा दयले अदालत वेश गरेको देिखएन ।
सफाहात र शु दयको अभावमा अदालतले सहयोग
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गन नस ने याियक अ यास रहेको प र े यमा ततु
िनवेदन औिच यहीन देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
िवप ी काठमाड िव िव ालयले िमित २०७२।७।२
मा काशन गरेको सूचनाले िनवेदकको मौिलक हक
चलनमा आघात पगु ेको भ ने नदेिखँदा ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल आषाढ २८ गते रोज ५ शभु म् ।

अदालत पाटनको िमित २०७१।१२।२२ को फै सला
बदर भई पनु ः कानूनबमोिजम जे जो बु नपु छ बझ
ु ी
िनणय गनु भनी हालको उ च अदालत पाटनमा
पठाइिदने ।
इजलास अिधकृ तः इशा सवु ेदी
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३१ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-WO-०१४६,
उ ेषण / परमादेश, बाबुराम पौडेल िव. गुठी सं थान
के ीय कायालय, काठमाड समेत
आरोिपत कसरु मा याियक िनकायबाट
सनु वु ाइ भई मु ा खारेज हने गरी फै सला भई अि तम
भई बसेको अव थामा आफू िनल बनमा रहेको
कायालयमा फक सेवा गन पाउने भ ने वैध वा
यायसङ् गत अपे ा (legitimate expectation)
रहेको हने ।
िनवेदकउपर दायर भएको टाचार मु ा
सव च अदालतबाट हद यादको कारणबाट मु ा
खारेज हने गरी फै सला भइसके प चात् गठु ी सं थान
के ीय कायालयमा हािजर हन पाउँ भनी िनवेदन
िदएकोमा गठु ी सं थान के ीय कायालयका शासकले
िनजलाई दोषीसरह हेरी सेवामा पनु ः थापना गन
निम ने भनी गरेको िनणय यायसङ् गत रहेको
नदेिखने ।
िनवेदकले िवशेष अदालतको फै सला िव
सव च अदालतमा पनु रावेदन गदा ाचारको मु ा
खारेज हने ठहरी िमित २०६९।०४।३० मा फै सला
भएको र उ फै सला अि तम भइरहेको देिख छ ।
यसरी िनवेदकलाई अिभयोग लागेको ाचार मु ा
खारेज भएप चात् पिन िनवेदकलाई भिव यमा गठु ी
सं थानको सेवामा अयो य ठह रने गरी बखा त गन

इजलास नं.१
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
ह रकृ ण काक , ०७२-CI-०१५०, िनणय दता बदर,
संिजव गौतम िव. हपबहादुर रे मीसमेत
पनु रावेदन अदालत पाटनले वैजनाथ गठु ीको
सािबक लगत पेस गरी ज गाको दताको कारबाही ग रएको
नदेिखनक
ु ा साथै दाबीभ दा बढी वादीको नाउँमा दता
गन गरी सु धािदङ िज ला अदालतबाट भएको
फै सला बदर गरी पनु ः जे जो माण बु नपु न हो बझ
ु ी
िनणय गनु भनी फै सला गरेको पाइ छ तर पनु रावेदन
अदालतले फै सला गदा औ ं याएका यी बदुँ ाह को
स ब धमा पनु रावेदन अदालतले वयम् बो न स ने
नै देिख छ । न सा गनपन
ु वा अ य माण बु न कुनै
रोक पनु रावेदन अदालतलाई छै न । तसथ, सु धािदङ
िज ला अदालतले गरेको फै सला बदरभागी ठह याई
जे जो माण बु नपु न हो बझ
ु ी पनु ः िनणय गनु भनी
पनु रावेदक एवम् यथ को वारेसह लाई तारेख तोक
स कल िमिसलसिहत धािदङ िज ला अदालतमा
पठाइिदनु भनी पनु रावेदन अदालत पाटनले गरेको
फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
अतः उपयु आधार कारणबाट पनु रावेदन
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गरी गठु ी सं थानका शासकबाट भएको िनणयलाई
कानूनस मत मा न निम ने ।
िनवेदक िव
िवशेष अदालतमा
ाचारको अिभयोग प दायर भएप चात् िमित
२०५८।११।१५ देिख िनल बनमा पनु भएको
देिख छ । िनज गठु ी सं थान के ीय कायालय,
काठमाड का थायी कमचारी रहेको हँदा िनजले पाउने
तलब र सिु वधाको स ब धमा सो सं थाको कमचारी
सेवा, सत तथा सिु वधास ब धी िविनयम, २०५१
आकिषत हने देिख छ । सो िविनयमको िविनयम १३२
मा “कुनै कमचारीलाई सं थाको सेवाबाट हटाउन
वा बखा त गन ग रएको आदेशलाई अदालत वा
पुनरावेदन सु ने अिधकारीको िनणयले कुनै कमचारी
सं थाको सेवामा पुनः थािपत भए तापिन िनजले
सं थाको कायालयमा उपि थत नभएको अविधको
तलब भ ा वा सुिवधा दाबी गन पाउने छै न” भ ने प
यव था रहेको अव थामा िनल बनमा परी काम नै
नगरेको अविधको तलब भ ासमेत पाउँ भ ने भनी रट
िनवेदकको मागसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट
सव च अदालतबाट टाचारको मु ा खारेज हने
ठहरी फै सला भएको त यलाई बेवा ता गरी भिव यमा
गठु ी सं थानको सेवामा अयो य ठह रने गरी बखा त
भएका रट िनवेदकलाई सेवामा पनु ः थापना गन िमलेन
भनी गठु ी सं थान के ीय कायालयका शासकबाट
िमित २०७०।०४।०२ मा भएको िनणय िु टपूण
भएकोले उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ठहछ । साथै,
िनज रट िनवेदकलाई सािबकको पदमा पनु बहाली गरी
हािजर गराउन परमादेशको आदेश जारी ग रिदएको
छ । तलब र सिु वधाको हकमा भने िनल बनमा परी
काम नै नगरेको अविधको तलब भ ामा दाबी गन
पाउने अव था गठु ी सं थानको कमचारी सेवा, सत
तथा सिु वधास ब धी िविनयम, २०५१ को िविनयम
१३२ मा िव मान रहेको नदेिखँदा िनवेदकले माग

गरेको तलब भ ातफ आदेश जारी गनपन
ु नदेिखने ।
इजलास अिधकृ तः दीिपका थापा मगर
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असोज १४ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-CR-१७६९, यान मान
उ ोग / डाँका, नेपाल सरकार िव. मनकुमार पतङवा
(िल बू) समेत
पीिडत
सलबहादरु
िल बूलाई
ितवादीह को यान मानस मको रसइवी रहेको
भ ने खु न नआएको, ितवादीह को कुटिपटबाट
आफू बेहोस भई २ घ टापिछ होस आई घर आँए र
उपचारको लािग राित नै अ पताल याएको भ ने
जाहेरी दरखा त एवं जाहेरवालाले बकप मा उ लेख
गरेको र घटना िववरण कागज गन देवद िल बूले
उ वारदात भएको िदन म आ नै घरमा िथएँ,
सलबहादरु लाई काटीकुटी अलचीसमेत लटु ी लगेको
भ ने सनु ी थाहा पाएको हँ भनी अदालतमा बकप
गरेको देिख छ । यसै घटना वारदातको िवषयमा िमित
२०७०।०८।१६ मा पीिडत जाहेरवालाले ियनै यथ
ितवादीम येका मनकुमार िल बूका उपरमा ता लेजङ
ु
िज ला अदालतमा कुटिपट, लटु िपटको मु ा दता गरी
सोप चात् िमित २०७०।०८।२६ मा मा
ततु
मु ाको जाहेरी दरखा त िदएको देिख छ । पीिडतको
घा जाँच के स फारामबाट यान मन स नेस मको
अव था नदेिखएको र वारदातमा ते ो प को
उपि थितका कारण पीिडतको यान मन नपाएको
भ ने ि थितसमेत िमिसल संल न माण कागजातबाट
नदेिखएकोले यी यथ ितवादीह ले यान मान
उ ोगको कसरु गरेको भ ने अिभयोग दाबी समिथत
हन स ने देिखएन । य तो ि थितमा ततु मु ालाई
कुटिपटमा प रणत नगरी ितवादी मनकुमार पतङवा
िल बूले यान मान उ ोगको कसरु गरेको भनी
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िनजलाई यानस ब धी महलको १५ नं. बमोिजम
५ वष कै द हने ठहर गरेको सु िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी िनज ितवादी मनकुमार पतङवा
िल बूले यान मान उ ोगको आरोिपत कसरु बाट
सफाइ पाउने ठहराएको उ च अदालत िवराटनगर,
इलाम इजलासको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने
अव था देिखएन । साथै डाँका गरी लगेको भिनएको
अलचीसमेत यी यथ ितवादीह बाट बरामद हन
सके को नदेिखएकाले डाँकातफको अिभयोग दाबी पु न
नस ने र ितवादी मनकुमार पतङवा िल बूबाहेकका
अ य ितवादीह लाई अिभयोगबाट सफाइ िदएको
सु फै सलालाई सदर गन गरेको उ च अदालतको
फै सला मनािसब नै देिखँदा उ फै सला बदर गरी सबै
ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
एवं िव ान् उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अत:
िववेिचत त य, आधार र
कारणह बाट सु ता लेजङ
ु िज ला अदालतको
िमित २०७१।११।१७ को फै सला उ टी गरी यथ
ितवादी मनकुमार पतङवा िल बूले यान मान
उ ोगको आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने र ततु
मु ा कुटिपटमा प रणत हने तथा डाँकातफको अिभयोग
दाबी पु न नस ने र अ य ितवादीह सरु शे पतङवा,
िदनेश पतङवा, िम दा िल बू, अतु ला पतङवा, कालक
ुे
पतङवा र स जु पतङवाले अिभयोगबाट सफाइ पाउने
ठहराएको सु फै सला सदर हने ठहराई उ च अदालत
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७३।१०।५
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत :- ताराद बडु
इित संवत् २०७७ साल जेठ २१ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-CR-१७८२, कत य

यान, नेपाल सरकार िव. अंग ओलीसमेत
यथ
ितवादीह ले अनस
ु धान
अिधकारी तथा अदालतसम आरोिपत कसरु मा
पूण पमा इ कार रही बयान गरेको र िनजह ले
मृतकलाई मानपनस
मको रसइवी, मनसाय रहेको
ु
तथा मान पूवयोजना बनाएको भ ने कुनै कुरा
िमिसलबाट खु न आएको देिखँदैन । यी ितवादीह र
मृतकिबच घरायसी िववादमा घर प रवारमा वारदातको
अिघ लो िदन सामा य वादिववाद भएको देिखए
तापिन सोही कारणबाट ितवादीह र मतृ कका िबच
मानपनस
मको झगडा वा कुटिपट भएको भ ने पिन
ु
देिखँदनै । जाहेरवाला िवरे दानीको जाहेरी दरखा तमा
तथा बिु झएका कृ णबहादरु काक , आन द दानी, गंगा
दानीसमेतका व तिु थित मचु ु काका यि ह ले
अनस
ु धानको ममा गरेको कागज तथा अदालतमा
गरेको बकप मा ितवादीह ले कुटिपट गरी सर वती
ओलीलाई मारी जङ् गलमा लगी फालेका हन् भनी
उ लेख गरे तापिन कहाँ, कसरी कुटिपट गरी मारेका
हन् भ ने कुरा कुनै माणबाट समिथत भएको अव था
पिन देिखँदैन । िनजह ले ितवादीह ले मृतकलाई
मारेकोमा के वल शङ् कास म य गरेको र उ
शङ् का अ य िमिसल संल न वत माणह बाट
समिथत भएको देिखँदैन । बिु झएक न दा ओली, पा
ओली, कोिकला ओलीसमेतले वारदातको िदन िबहान
६ बजेितर मतृ कसँगसँगै याउला िलन जङ् गलमा
गएको भनी बकप गरेबाट जाहेरीमा उ लेख गरे ज तो
ितवादीह ले मतृ कलाई घरमै मारी िबहानै लासलाई
जङ् गलमा लगी फालेको भ ने कुरा आफै ँ मा खि डत
भइरहेको देिख छ भने घटना थलनिजक मृतकको
च पल तथा याउलाको डोको रहेको देिखएबाट पिन
मतृ क सर वती ओली आफै ँ जङ् गल पगु ेको भ ने पिु
हने ।
यसैगरी यी
यथ
ितवादीह ले
मतृ कलाई घाँस काट् न गएको अव थामा जङ् गलमा नै
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मारेका हन् िक भ नलाई पिन वारदातको िदन िबहान ६
बजेितर न दा ओली, पा ओली, कोिकला ओलीसँगै
मतृ क पिन घाँस याउला िलन गएको देिखएबाट
जङ् गलमा मारेको भए मतृ कसँगै याउला िलन गएका
ती मािनसह ले मृतकलाई ितवादीह ले कुटिपट
गदा मतृ कले रोए कराएको सु नु वा थाहा पाउनपु नमा
य तो भए गरेको पिन िमिसल माणबाट देिखँदैन । साथै
जङ् गलमा लगी मारेको भए मृतक र ितवादीह िबच
सङ् घष भएको िच , सङ् के त वारदात थलमा देिखनु
पनमा घटना थल मचु ु कालगायतबाट सो के ही खु न
आएको छै न । घाँस याउला िलन जङ् गल गएक
मतृ क घर फक नआएपिछ उ व ओली, ितवादी अंग
ओलीसमेतका यि ह िभ दािभ दै तवरले मतृ कलाई
जङ् गलमा खो न गएकोमा ितवादी अंग ओलीले
िदउँसो ३ बजे मतृ कलाई खमा झिु डएको अव थामा
देखेपिछ पासो काटी अ य खो न गएका यि ह लाई
खबर गरेको देिखएबाट यी ितवादीह ले मृतकलाई
जङ् गलमा गएको समयमा मारेको भ ने अव था पिन
नदेिखने ।
ततु मु ामा मृतकको शव परी ण
ितवेदनमा मृ यक
ु ा कारण Asphyxia due to
Hanging भ ने उ लेख भएको देिख छ । मृ यक
ु ो
कारण पिहचान गन भरपद र वै ािनक आधारको
पमा िवशेष ले िदएको शव परी ण ितवेदनलाई
हे रनपु न ह छ । मतृ क सर वती ओलीको शव परी ण
गन िचिक सक डा. अनरु ोध िसंह काक ले मृतकको
लास परी ण गदा लासमा झिु डएको िच ह रहेका,
लासमा Ligature Mark अगािडबाट पछािड गएको
V-shape को अव थामा िथयो, घाँटीमा Hyoid Bone
भाँि चएको र लासमा कुटिपटको िच देिखएन, हामीले
िदएको रपोट सही छ भनी अदालतमा उपि थत भई
बकप गरेको र अका िचिक सक डा. लोके िसंह
थापाले पिन लासको मख
ु मा याल सक
ु े को, घाँटीमा
रसीको डाम मािथप गोलाकार आकारको भएको,

योिनबाट अिलकित गाढा रातो रङ् गको रगत िन के को,
घाँटीको कुरकुरे हड् डी भाँि चएको र लासमा कुटिपट
सङ् घषका ल णह िथएनन्, पो माटम रपोटको
बेहोरा िठक छ भनी अदालतमा बकप गरेको
देिख छ । यसका साथै सु बाजरु ा िज ला अदालतबाट
घटना थल मचु ु का र लास जाँच ितवेदनमा
देिखएका ल णह को आधारमा िव लेषणा मक राय
माग भएकोमा ि भवु न िव व िव ालय, िचिक साशा
अ ययन सं थान, महाराजग ज या पसको िमित
२०७२।४।१९ को प माफत डा. ह रहर व तीसमेतका
िवशेष डा टरह ले मृतकको मख
ु र िचउँडोको
िबचमा दईु फे रा परेको नाइलन डोरी देिखएको, घाँटीमा
नागबेली आकारको डाम भएको त यका आधारमा
मृतक सर वती ओलीको मृ यक
ु ो कारण झिु डएर नै
भएको हो भ नपु न ह छ । िकनिक Hanging मा देिखने
Classical Ligature Mark, मख
ु को दािहने कुनाबाट
याल िन के को त यले झिु डँदा िनज िजउँदै िथइन्
भ ने यिकन ह छ । मतृ कको सु वालमा लागेको रगत
योिनबाट नै आएको भ नेमा िववाद छै न । झिु डएर मदा
मिहनावारी हने समय भएको रहेछ भने सो समयमा पिन
मिहनावारी हनस छ । लास तल पदा िभ ी चोटका
कारण उ रगत बगेको स भावना बढी देिख छ ।
पेटको त लो भागमा देिखएका चोटह यि िजउँदै
हँदाका चोट हन् भ नेसमेत बेहोराको िव लेषणा मक
राय िदएको देिख छ । यस कार लास जाँच ितवेदन,
शव परी ण गन दवु ै डा टरह ले अदालतमा गरेको
बकप र महाराजग ज या पसका िवशेष ह ले
िदएको िव लेषणा मक रायमा एक पता देिखन
आउँछ । मािनसको मृ यक
ु ो कारणका स ब धमा
अ यथा मािणत नभएस म शव परी ण गन िवशेष ले
िदएको रायलाई मा नपु न नै ह छ । ततु मु ामा मतृ क
सर वती ओलीको शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो
कारण (cause of Death) मा Asphyxia due to
Hanging भनी उ लेख भएको र सो त यलाई शव
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परी ण गन डा टरह ले अदालतमा आई बकप
गरी लेखाई िदएको, ितवादीह को इ कारी बयान,
न दा ओलीसमेतले मौकामा गरेको कागज तथा
अदालतमा गरेको बकप , वारदात थल र लासको
अव थासमेतका िमिसल संल न सम माणह बाट
मतृ कको मृ यु कत यबाट नभई आ मह याबाट भएको
कुरा समिथत हन आएको अव था देिखने ।
फौजदारी मु ामा वादी प बाट कसैउपर
कुनै कसरु को अिभयोग लगाउनु मा पया हँदैन,
सो आरोपलाई व तिु न , त यपरक एवं शङ् कारिहत
माणह बाट पिु गन स नपु छ । ततु मु ामा यी
यथ ितवादीह ले वारदात घटाएको दे ने कुनै
य दश सा ी गवाह रहेको देिखँदैन । के वल शङ् का
र अनमु ानको आधारमा मा अिभयोग लगाइएको
देिख छ । अिभयोजन प बाट सो अिभयोग दाबी
मािणत गराउन कुनै त ययु
माण ततु
गन सके को िमिसलबाट देिखँदैन । यसैले यी
ितवादीह को कत यबाट नै मतृ कको मृ यु भएको
भ ने अिभयोग मागदाबी त यपरक, ठोस सबतु
माणबाट पिु हन नआएको अव थामा शङ् काको
भरमा मा कत य यान ज तो ग भीर अपराधमा
ितवादीह लाई कसरु दार ठहर गनु यायोिचत हन
स दैन । मािथ उि लिखत िमिसल संल न त य,
आधार माणह बाट मतृ क सर वती ओलीको मृ यु
आफै ँ झिु डएर आ मह याबाट भएको भ ने देिखएबाट
सु िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी यी यथ
ितवादीह अंग ओली र गोरख ओलीले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने र ितवादी िहरा ओलीको हकमा
सु को फै सला सदर हने ठहराएको उ च अदालत
िदपायलको फै सला मनािसब नै देिखँदा अ यथा भ न
िम ने देिखएन । तसथ, यथ ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर एवं िव ान्
उप यायािधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन

नसिकने ।
अत: िमिसल संल न त य एवं आधार
माणह को िववेचना गरी सु बाजरु ा िज ला
अदालतको िमित २०७२।९।२९ को फै सला उ टी गरी
यथ ितवादी अंग ओली र गोरख ओलीले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने र यथ ितवादी िहरा
ओलीको हकमा सु को फै सला सदर हने ठहराएको
उ च अदालत िदपायलको िमित २०७४।१०।२ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ताराद बडु
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७७ साल जेठ २१ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-CR-०८७२, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. ल मीनारायण यादव
िमिसल संल न रहेको िज ला अ पताल
िसराहाको िमित २०७२।१।१० को पीिडतको वा य
परी ण गरी पठाइएको प मा No sign of struggle
seen. Vulva- No recent injury. panty stained
with semen, high vaginal swab-shows
spermatozoa seen पीिडतको योिनमा पु षको वीय
देिखएन, पीिडतको शरीरमा कोत रएका, िचथो रएका
वा अ य कुनै कारका घाउ चोटपटक देिखएन भनी
उ रपोटमा जबरज ती करणी भएको देिखने कुनै
िच ल णह उ लेख भएको नदेिखँदा यी पीिडतलाई
िनज यथ ितवादीले जबरज ती करणी गरेको भ ने
कुरा त यपरक, ठोस सबतु माणबाट समिथत हन
नआएको ि थितमा जाहेरवाला र पीिडतले अदालतमा
गरेको बकप एवं ितवादीले अदालतसम गरेको
इ कारी बयानलाई अ यथा भ न िम ने अव था
देिखएन । वारदात िमितमा पीिडतको उमेर १६ वष
पगु ेको छै न भ ने पनु रावेदन िजिकर स ब धमा िवचार
गदा िनज पीिडतको ज मदता माणप वारदात िमित
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२०७२।१।९ भ दा पिछ िमित २०७२।१।१४ गते
दता िमित राखी ज मिमित २०५८।४।१८ उ लेख
गरी तयार ग रएको देिख छ । िनजले अ ययन गरेको
जनता उ च मा यिमक िव ालयको २०६९ सालको
भना रिज टरमा िनजको ज मिमित २०५६।१।२ गते
उ लेख भएको देिखँदा वारदात िमितभ दा पिछ खडा
ग रएको ज मदता माण प मा उि लिखत ज मिमित
भ दा िव ालयमा भना हँदाका बखत बाब,ु आमा वा
अिभभावकले लेखाइिदएको ज मिमितलाई आधार
मा दा वारदात भिनएको िमितमा पीिडतको उमेर १६
वष पिु गसके को अव था देिखने ।
यस कार उि लिखत त य माणह बाट
पीिडतको १६ वष उमेर पगु ेको देिखएको, िनजले
अदालतमा बयान गदा आ नो मौकाको कागज
बेहोरालाई ख डन गरी ितवादीले आफूलाई जबरज ती
करणी गरेको छै न भनी उ लेख गरेको, जाहेरवालाले
सनु ेको भरमा जाहेरी िदएको भनी बकप ग रिदएको
र वा य परी ण ितवेदनसमेतबाट पीिडतलाई
जबरज ती करणी भएको भ ने कुरा खु न नआएकोले
िनज यथ ितवादीले अदालतसम कसरु मा
इ कारी रही गरेको बयान समिथत भइरहेको देिखएबाट
िनज ितवादीले पीिडत सांकेितक नाम िकशोरीलाई
जबरज ती करणी गरेको भ ने अिभयोग दाबी
मािणत हन स ने अव था िमिसल माणको रोहबाट
देिखएन । यस ि थितमा ितवादीले जबरज ती
करणीको कसरु गरेको ठहराई िनजलाई सजायसमेत
गन गरेको सु िसराहा िज ला अदालतको फै सला
उ टी गरी ितवादी ल मीनारायण यादवलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहराएको उ च
अदालतको फै सला मनािसब नै देिखँदा उ फै सला
िु टपूण हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम िनज
ितवादीलाई सजाय गरी पीिडतलाई मनािसब
ितपूितसमेत भराइपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर एवं िव ान् सह यायािधव ाको

बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: मािथ िववेिचत त य, आधार र
कारणह बाट सु िसराहा िज ला अदालतको िमित
२०७३।१।७ को फै सला उ टी गरी यथ ितवादी
ल मीनारायण यादवले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउने ठहराएको उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज
इजलासको िमित २०७३।११।४ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ताराद बडु
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७७ साल जेठ २१ गते रोज ४ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७४-CR-१७९८, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. िदनेश गु ङ
िमिसल संल न माण कागजह हेदा
पीिडतको आमा प रवितत नाम महाराजग ज-१ ले
महानगरीय हरी वृ महाराजग जमा मेरी छोरीलाई
िविभ न लोभन देखाई ललाई फकाई िमित
२०७२।४।६ गते भगाएर धािदङ पु याउने िदनेश
गु ङलाई प ाउ गरी कारबाही ग रपाउँ भनी िमित
२०७२।४।९ मा िनवेदन िदएको र िमित २०७२।४।१०
मा िनज प रवितत नाम महाराजग ज-१ ले ितवादीले
पीिडतलाई िनज बसेको डेराकोठाबाट ललाई फकाई
गरी वारदात थल ितवादीको ठुलो बबु ाको घर लगी
जबरज ती करणी गरेको भनी जाहेरी दरखा त िदएको
देिख छ । पीिडतको मौकाको कागजबाट यी यथ
ितवादी र पीिडतिबच ५/६ मिहना अगािडदेिख
फे सबक
ु माफत िचनजान भेटघाट भइरहेको र
िमित २०७२।४।६ मा ितवादीसँग भाटभटेनी
सपु रमाकटमा भेट भई रात परेकोले घर जान डर लागी
ितवादीले ठुलो बबु ाको घर जाउँ भनेकोले िनजको
ठुलो बबु ाको घरमा गएकोमा जबरज ती करणी गरेको
हो भनी लेखाएको देिख छ । यसबाट िनज ितवादीले
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जाहेरवालीले भनेझ पीिडतलाई ललाई फकाई डरधाक
देखाई उसको डेराकोठाबाट लगेको नभई दवु ैजनाको
भाटभटेनी सपु रमाकटमा भेटघाट भई वारदात थल
गएको भ ने देिखन आउने ।
यथ ितवादी िदनेश गु ङले अनस
ु धान
अिधकारीसँग बयान गदा, पीिडतसँग Facebook
माफत िचनजान भई पिहलोपटक िमित २०७२।१।१२
मा भेटघाट भएप चात् समय समयमा िविभ न ठाउँमा
घु ने गद य । वारदात िमित २०७२।४।६ का िदन
भाटभटेनीबाटै ठुलो बबु ाको घरमा गएका र पीिडतले
रातको २१.०० ब यो घर जान डर ला छ म यतै
ब छु भनेपिछ ठुलो बबु ाको घरमा सँगै सतु ी स लाह
र सहमितमा करणी गरेको हँ । वारदातको भोिलप ट
म र पीिडत काठमाड बाट धािदङ मलेखस
ु म घु न
गई बेलक
ु ा मेरो िददीको घरमा बसेका र सो िदन पिन
सहमितमा करणी भएको हो भनी लेखाएको पाइ छ ।
िमित २०७२।४।८ गते पिन िनजह सँगै रही िनज
ितवादी िमित २०७२।४।९ गते मा प ाउ परेको
देिख छ । िनजले अदालतमा बयान गदा पिन पीिडतको
सहमितमै करणी भएको हो भनी लेखाएको देिख छ ।
पीिडत प रवितत नाम महाराजग ज-२ ले अदालतमा
बकप गदा, आ नो उमेर १६ वष पगु ेको, िनज
ितवादी र आफूिबच ेम स ब ध रहेको, मौकाको
कागजमा लेिखएको भाटभटेनीस म गएको कुरा स य
हो तर जबरज ती करणी भएको भ ने कुरा स य होइन,
ितवादीले मलाई जबरज ती करणी गरेको होइन
भनी बेहोरा लेखाएको देिख छ । यसैगरी जाहेरवाली
प रवितत नाम महाराजग ज-१ ले जाहेरी दरखा तमा
छोरी हराएकोले खोजतलास ग रपाउँ भनेक हँ । िनज
ितवादीले जबरज ती करणी गरेको भनेक होइन ।
पीिडतको उमेर हाल १६ वष लागेको र ितवादीसँग
पीिडतको ेम स ब ध रहेकोले उसैसगँ पीिडतलाई
िज मा लगाउन तयार छु भनी अदालतमा बकप गरेको
देिख छ । साथै मौकामा कागज गन वादी प कै सा ी

राजु गु ङसमेतले यी यथ ितवादी र पीिडतिबच
ेम स ब ध रहेको त य खल
ु ाई बकप गरेको देिखने ।
पीिडत प रवितत नाम महाराजग ज-२ ले
िज ला शासन कायालय, काठमाड बाट िलएको
नेपाली नाग रकताको माणप मा िनजको ज मिमित
२०५६।१।२५ भनी उ लेख भएको देिखँदा उ
वारदात िमित २०७२।४।६ मा िनजको उमेर १६ वष
पिु गसके को देिख छ । सो नाग रकताको माणप मा
उि लिखत ज मिमितलाई अ यथा मािणत
नभएस म सही स य नै लेिखएको भनी मा नपु न
ह छ । उ नाग रकताको माणप वारदात िमितपिछ
जारी भएको भ ने आधारले मा यसमा उि लिखत
ज मिमितलाई अ यथा भ न िम ने अव था हँदैन ।
यस कार पीिडत र जाहेरवालीले अदालतमा गरेको
बकप एवं पीिडतको नाग रकताको माणप समेतका
आधारमा वारदातको समयमा पीिडतको उमेर १६ वष
पूरा भएको भ ने देिखने ।
यी यथ ितवादी िदनेश गु ङ र पीिडत
दवु ै वय क उमेरका यि ह रहेका, िनजह िबच
ेम स ब ध रही ितवादीको साथमा पीिडतले
वारदातको भएको २/३ िदनस म सँगसँगै घमु िफर
गरी आपसी सहमित र म जरु ीमा करणीसमेत गरेको
त य पीिडतको वा य परी ण ितवेदनबाट
देिख छ । यसरी पीिडत वारदात हँदाको समयमा
१६ वष पिु गसके को देिखँदा जबरज ती करणीको
महलको १ नं. को कानूनी यव थाअनस
ु ार १६ वष
उमेर पगु ेको मिहलालाई िनजको म जरु ी िलई करणी
गरेमा जबरज ती करणीको कसरु कायम हन नस ने
देिखएबाट ततु मु ामा अिभयोग दाबीअनस
ु ार यी
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
भ न िम ने अव था िमिसल माणको रोहबाट देिखन
आएन । तसथ सु अदालतको फै सला उ टी गरी
ितवादी िदनेश गु ङलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने ठहराएको उ च अदालतको फै सला मनािसब नै
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देिखँदा अिभयोग दाबीबमोिजम िनज ितवादीलाई
सजाय गरी पीिडतलाई मनािसब ितपूितसमेत
भराइपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर एवं िव ान् सह यायािधव ाको बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: मािथ िववेिचत त य, आधार र
कारणह बाट सु काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०७३।३।८ को फै सला उ टी गरी यथ
ितवादी िदनेश गु ङले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउने ठहराएको उ च अदालत पाटनको िमित
२०७४।४।३१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत :- ताराद बडु
क यटु र : कृ णमाया खितवडा (सिु मता)
इित संवत् २०७७ साल जेठ २१ गते रोज ४ शभु म् ।

िम ने अव था देिखएन । सु बाट आदेश जारी गन
निमलेको भनी रट िनवेदन खारेज गन गन गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको आदेश मनािसब नै देिखँदा
िु टपूण आदेश बदर गरी क पनीको मागबमोिजम
िवप ीको नाममा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२)
बमोिजम आदेश जारी ग रपाउँ भ ने पनु रावेदकको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट सु पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िनवेदकको िनवेदन खारेज हने ठह याई भएको िमित
२०७१/६/६ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: नगे कुमार कालाखेती
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-RB-०१६१, करार,
सुिनलकुमार अ वाल िव. ल मी वन पित यू उ ोग
ा.िल. समेत
ल मी वन पित यू उ ोग ा.िल.को
सेयरह म ये िनवेदकको नाउँमा रहेको सेयर ख रद
िब गन स ब धमा िमित २०६९/६/९ मा िनवेदक र
िवप ीम येका च शेखर धाडेवािबच करार स झौता
भएकोमा िनवेदक आफै ँ उपि थत रहेको क पनीको
स चालक बैठकको िनणयअनु प अि तयारी ा
सूयनारायण जयसवालले उ स चालक बैठकको
िनणय काया वयन गन िसलिसलामा िवप ीम येका
च शेखर धाडेवािबच सोही क पनीको सेयर ख रद
िब गन स ब धमा िमित २०६९/६/१० मा
स झौता भएको देिखएको, सूयनारायण जयसवाल
र िवप ीम येका च शेखर धाडेवािबचमा िमित
२०६९/६/१० मा स प न स झौता क पनीको
तफबाट अि तयार ा गरी क पनीको िनणय

इजलास नं.२
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-RB-००९२, उपयु
आदेश जारी ग रपाउँ, मै ीर न तुलाधर िव. लब
सांि ला ा.िल.
पनु रावेदक िवप ी क पनीिबच भएको
स झौताबमोिजमको बहाल ब यौता रकम स झौतामा
तोिकएको अविधिभ र तोिकएको त रकाअनस
ु ार
नबझ
ु ाई पनु रावेदककै तफबाट स झौताको पालना
गरेको नदेिखएको, पनु रावेदकले िमित २०७०/११/२३
को प बमोिजमको िलिखत ितब ता िवप ीसम पेस
गरेको नदेिखएको, पनु रावेदकले िनवेदनमा ब यौता
रकम िक ताब दीमा बझ
ु ाउन सहमित भएको भनी
उ लेख गरेकोमा य तो सहमित भएको कागज माण
पेस गन सके को नदेिखएको लगायतका अव थाह लाई
म यनजर गदा िनवेदकको मागबमोिजम करार ऐन,
२०५६ को दफा ८७(२) बमोिजमको आदेश जारी गन
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काया वयनको गन िसलिसलामा भएको देिखँदा उ
स झौता क पनीको वत कानूनी अि त वको
िस ा तसमेतको ि बाट क पनीको तफबाट भएको
मा नपु न देिखएको हँदा य तो अव थामा िनवेदक
र िवप ीम येका च शेखर धाडेवािबच िमित
२०६९/६/९ मा भएको करारबमोिजमको दािय व
िवप ह ले पूरा नगरेको भनी िनवेदन िलएर आएको
िवषय औिच यपूण नदेिखने ।
िनवेदकले िमित २०६९/६/१४ को
बैठकको िनणयअनु प सूयनारायण जयसवाल
सेयरधनी नरहनु भएको भनी उ लेख गरे तापिन
उ िमित २०६९/६/१४ मा भएको बैठकमा िमित
२०६८/११/१ को िनणय कायम नरहने भनी िनणय
गरेको देिखँदनै । उ २०६९/६/१४ को बैठकमा बैठक
हनभु दा अिघ नै िमित २०६९/६/१० मा सूय नारायण
जयसवालले िमित २०६८/११/१ को स चालक
बैठकको िनणयअनु प ा अि तयारीबमोिजम
भएको स झौताको स ब धमा के ही उ लेख भएको
अव था पिन देिखँदैन । यसैगरी िनवेदकले पनु रावेदन
गदाका बखतमा मा उि लिखत िमित २०६९/६/१४
को बैठकस ब धी कागजातह पेस गरेको देिखयो ।
िनवेदकले सु पनु रावेदन अदालतमा िनवेदन गदाका
बखतमा उ बैठकका िनणयस ब धी कागजातह
पेस गरी िनवेदकले िनवेदन गदा िमित २०६८/११/१
मा बसेको बैठकबाट सूयनारायणलाई िदएको
अि तयारी िमित २०६९/६/१४ मा बसेको बैठकबाट
शू य भइसके को भनी िजिकर निलएको अव थामा
पनु रावेदन गदाका बखतमा आएर िलएको उ कुराको
िजिकरलाई माणको पमा हण गन िम ने नदेिखँदा
पनु रावेदन अदालतको आदेश िु टपूण रहेको भ ने
पनु रावेदकको उि लिखत पनु रावेदन िजिकरह सँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः उि लिखत आधार, कारण र
माणह बाट सु पनु रावेदन अदालत पाटनबाट

िनवेदकको िनवेदन खारेज गन गरी भएको िमित
२०७०/११/२० भएको आदेश िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : नगे कुमार कालाखेती
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भा २३ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६८-CI-०७५२, िनणय बदर
नाम कायम, सहदेव साह िव. सोमनी सरव रया
भूिमसधु ार कायालय धनषु ाको िमित
२०४६।३।६ को िनणयअनस
ु ार िववािदत ज गामा
यथ ितवादी सोमनी सरव रयाको नाउँमा मोही
कायम भएको पाइ छ । सोही िनणयलाई आधार
मानी सहरी नापी हँदा िमित २०४७।७।२८ को नापी
कायालयको र िमित २०४७।८।२८ को नापी टोलीको
िनणयबाट िववािदत ज गाको मोही सोमनी सरव रयाको
हकमा कायम भई िफ डबक
ु मा समेत जनाएको
देिखने ।
भूिमसधु ार कायालय धनषु ाको िमित
२०४६।३।६ को िनणयलाई आधार मानी सहरी नापी
कायालयले २०४७ सालमा नापी गदा िववािदत ज गाको
िफ डबक
ु मा सोमनी सरव रयालाई मोही कायम गन
भनी नापी कायालयबाट िमित २०४७।७।२८ र नापी
टोलीबाट िमित २०४७।८।२८ मा िनणय भएकोमा सो
िनणय बदर गरी आ नो नाउँमा मोही कायम ग रपाउँ
भनी यी पनु रावेदक वादी सहदेवको िफराद परेकोमा
सु धनषु ा िज ला अदालतले आ नो अिधकार
े नभएकोले वादीको दाबी नपु ने ठहछ भनी िमित
२०५६।११।९ मा फै सला गरेकोमा सो फै सलाउपर
वादीको पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट िमित २०५८।१२।८ मा सु अदालतको
फै सला सदर हने ठहरी फै सला भएको र सो पनु रावेदन
अदालतको फै सलाउपर ततु पनु रावेदन पन आएको
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देिखने ।

....।
इजलास अिधकृ त: नारद साद भ राई
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल पषु ३० गते रोज २ शभु म् ।
यसमा यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसै
कृितको फै सला भएको छः
§ ०६८-CI-०७५६, िनणय बदर नाम कायम,
सहदेव साह िव. ह रकला रे मी
§ ०६८-CI-०७५५, िनणय बदर नाम कायम,
सहदेव साह िव. मदन िकशोर िसंह
§ ०६८-CI-०७५४, िनणय बदर नाम कायम,
सहदेव साह िव. जगपितया देवी साह
§ ०६८-CI-०७५३, िनणय बदर नाम कायम,
सहदेव साह िव. माधवराज िगरी
§ ०६८-CI-०७५७, िनणय बदर नाम कायम,
सहदेव साह िव. िव वनाथ सरव रया
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६८-CI-१०९८, अंश,
वृजभुषण दुवे िव. राके श धर ि वेदी (दुवे)
वादी ितवादीह का बाबु सरु े धर दवु े
र िनजका दईु वटी ीमती कै लाशीदेवी र कु तीदेवी
रहेको र िनजह तीनै जनाको मृ यु भइसके को भ ने
देिख छ । सरु े धर दवु ेका जेठा छोरा राके शधर दवु े,
मािहला छोरा वज
ृ भषु ण र का छा छोरा िन यान द
दवु े गरी तीन भाइ छोरा रहेकोमा वादी वृजभषु ण र
ितवादीह समेत ३ जना अंिशयारको रहेकोमा
िनजह को िबचमा हालस म अंश ब डा भएको भ ने
देिखँदनै । ितवादी िन यान द दवु े भारतमा रहे बसेको
देिखएको हँदा िनजको नामको याद बेप े बेहोराबाट
तामेल भएको देिखए तापिन वादी ितवादीको िफराद
र ितउ र िजिकरसमेतबाट िनज िन यान द दवु ेसमेत
अंिशयार रहे भएको भ ने देिखने ।
ितवादी राके शधर ि वेदीले म राके शधरक

िमित २०४६।३।६ को भूिमसधु ार कायालयको
िनणयलाई आधार मानी नापी कायालयबाट िमित
२०४७।७।२८ र नापी टोलीबाट िमित २०४७।८।२८
मा िववािदत ज गाको मोही सोमनीदेवी सरव रयाको
नाउँमा कायम हने भनी भएको िनणयको अब कुनै
औिच य रहेन । भूिमसधु ार कायालयको उ िमित
२०४६।३।६ को िनणयसमेत बदर भई पनु ः िनणय
गन भूिमसधु ार कायालय धनषु ामा पठाएको देिखएको
छ । यसरी यथ सोमनीदेवी सरव रयाको नाममा
मोही कायम गरेको भूिमसधु ार कायालयको उ िमित
२०४६।३।६ को िनणयको अि त व यस अदालतबाट
िमित २०६०।१२।०६ मा भएको फै सलाले समा
भइसके को देिख छ । अि त व नै नरहेको भूिमसधु ार
कायलय धनषु ाको िमित २०४६।३।६ को िनणयलाई
मा यता िदई नापी कायालयबाट भएको िमित
२०४७।७।२८ र नापी टोलीबाट िमित २०४७।८।२८
मा भएका िनणयह भूिमसधु ार कायालयको उ
िनणय नै बदर भइसके पिछ िनि य भई कायम रहने
अव था देिखन नआउने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणह समेतबाट
नापी कायालयको िमित २०४७।७।२८ र नापी
टोलीको िमित २०४७।८।२८ का िनणयह
भूिमसधु ार कायालय धनषु ाको िमित २०४६।३।६ को
िनणयको आधारमा भएकोमा भूिमसधु ार कायालयको
सो िनणय नै बदर भइसके कोले नापी कायालयको
उ िमित २०४७।७।२८ र नापी टोलीको उ िमित
२०४७।८।२८ को िनणयह कायम रहन स ने
देिखन नआएको अव थामा वादी दाबी नपु ने ठहर
गरेको सु धनषु ा िज ला अदालतको फै सला सदर
गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०५८।१२।८ को फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई नापी कायालयको िमित २०४७।७।२८ र
नापी टोलीको िमित २०४७।८।२८ को िनणयह बदर
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आमा कै लाशीदेवी आ नो माइतमा बसी िपता राजमन
ितवारीबाट ज गा पाएको र आमा कै लाशीदेवीको मृ यु
भएपिछ आमाको नामको ज गा मैले नामसारी गराएको
हँदा आमाले माइतीबाट पाएको स पि हनाले ब डा
गनपन
ु नभई मेरो एकलौटी हक हने स पि हो भनी
ितउ रमा िजिकर िलए तापिन िनजले तायदाती
फाँटवारी पेस गदा सो स ब धमा के ही उ लेख गरेको
देिखँदैन । िनजको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
िनजको नाममा दता रहेका िक.नं.१०, ११४, ६९,
७८, ६४, ४६५, ५४६, ७३७ र ७३८ को ज गाम ये
िक.नं.१० र ११४ को ज गाको मूल ोत राजमन
ितवारी र िक.नं. ६९, ७८, ६४ ज गाको मूल ोत
कै लाशीदेवी रहेको भ ने नापी कायालय प देहीबाट
ा िफ डबक
ु उतारबाट देिखन आएको र मालपोत
कायालयबाट ा माणबाट िमित २०४१।१२।४ मा
राजमन ितवारीबाट कै लाशीदेवीको नाममा के ही ज गा
नामसारी भएको भ ने देिख छ । उ िक.नं. ६९, ७८,
६४ ज गा कै लाशीदेवीको माइतीबाट नै दाइजोको
पमा आएको भ ने यिकन नभई २०२७ सालमा नै
कै लाशीदेवीको नाममा दता भएको भ ने देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, ी अंशधनको ४ नं.ले
िवमातृ तफबाट ज मेका स तानले ी अंशधनको
स पि बाट अंश नपाउने भनी ब देज लगाएको
देिखँदैन । छोराह को लािग बाबु आमाको नाममा
जनु सक
ृ स पि
ु ै ोतबाट स पि ा भएपिन पैतक
मा नपु न भएकोले कै लाशीदेवीको नाममा रहेको
स पि िनजको नाममा जनु सक
ु ै ोतबाट ा भएको
भए पिन छोराह मा वतः ब डायो य हने देिखन
गएको हँदा िनजको मृ यपु ात् एउटा अंिशयाराको
नाममा नामसारी दता हँदैमा उसैको िनजी भ न िम ने
नदेिखने ।
यथ ितवादी राके शधर ि वेदीको नाममा
उ ज गाह आमाको मृ यपु ात् आमाको नामबाट
नामसारी भई आएको देिखएकोले सो स पि बाट

पनु रावेदक वादीले समेत अंश पाउने नै देिखन आएको
हँदा यथ ितवादीले िजिकर गरेझ िनजको िनजी
स पि हो भनी मा न िम ने नदेिखने ।
तसथः िववेिचत आधार कारणह समेतबाट
पनु रावेदक वादी यथ ितवादीह को िबचमा
दाजभु ाइको नाता स ब धमा िववाद रहेको नदेिखएको
र िनजह को िबचमा रीतपूवकको अंश ब डा भएको
भ ने नदेिखएको अव थामा तायदाती फाँटवारीमा
उि लिखत ऋणको हकमा साहको नालेस परेका बखत
कानूनबमोिजम हने नै हँदा सो तायदाती फाँटवारीमा
उि लिखत स पि लाई ३ भाग गरी २ भाग स पि
यथ ितवादीसमेतको भागमा पर सारी बाँक
रहेको १ भाग स पि पनु रावेदक वादीले अंशबापत
छुट्याई िलन पाउने ठहछ भनी सु प देही िज ला
अदालतबाट भएको िमित २०६७।२।१७ को फै सला
उ टी गरी वादीको िफराद दाबी नपु ने ठह याई गरेको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०६८।२।२४
को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई वादीको
िफराद दाबीबमोिजम तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
स पि लाई ३ भाग गरी २ भाग स पि
यथ
ितवादीसमेतको भागमा पर सारी बाँक रहेको १
भाग स पि पनु रावेदक वादीले अंशबापत छुट्याई
िलन पाउने ठहछ भनी गरेको सु प देही िज ला
अदालतको िमित २०६७।२।१७ को फै सला मनािसब
नै देिखँदा सो फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : नारद साद भ राई
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल पौष ३० गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-०१५७, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
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कलुवा भ ने रिव िव.क.समेत
ितवादी कलवु ा भ ने रिव िव.क.ले प रवितत
नाम सनु माया िव.क.सँग िववाह गरी ीमती बनाएको,
िनज ीमतीलाई रा ो काम लगाइिद छु भनी लोभन
देखाई िवदेश भारत पु याई िद लीको िवजय िवहारमा
कोठा िलई ब ने िददी मइती भ ने िदपा िव.क.लाई
िज मा िदई िददीले कोठीमा काम लगाइिदएको
भ नेसमेतको त य वीकार गरी अिधकार ा त
अिधकारीसम बयान गरेको पाइ छ । िनज ितवादी
कलवु ा भ ने रिव िव.क.ले अदालतमा आरोिपत
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ तर िनजको
इ कारी बयान अ य वत र त ययु माणबाट
पिु भएको नदेिखने ।
िद ली हरीले पीिडतलाई िनमल छायाँ
भ ने सं थामा पु याई यहाँबाट नेपाली दतू ावास हँदै
माइती नेपालमाफत पीिडत नेपाल फिकएको िमिसल
संल न माणबाट देिख छ । अक ितवादी मइती
भ ने िदपा िव.क.ले आरोिपत कसरु लाई वीकारी
यादै गज
ु ारी बसेको पाइ छ । ितवादी कलवु ा भ ने
रिव िव.क.ले पीिडतलाई िववाह गरी रा ो काम
लगाइिदने लोभन देखाई भारत पु याई वे याविृ गन
बा य पारेको भनी पीिडतले आ नै ीमान्को िव
जाहेरी िदएको देिख छ । ितवादी कलवु ा भ ने रिव
िव.क. र िदपा िव.क.ले फाइदा िलने अिभ ायले पीिडत
प रवितत नाम सनु माया िव.क.लाई िब गन भ दा
पिन वे यावृि मा लगाउने उ े यले भारतको िद लीमा
लगेको पाइयो । यसरी ितवादीह ले पीिडतलाई
िब गरेको माणबाट पिु नभए पिन पीिडत
सनु माया िव.क.लाई िववाह गरी रा ो काम लगाइिदने
लोभन देखाई ललाइफकाई िव वासको दु पयोग
गरी िवदेशमा वे याविृ मा लगाउने उ े यले भारतको
िद लीमा पु याई वे यावृि मा लगाई मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
३ र ४ को कसरु गरेको देिखँदा िनज ितवादीह लाई

ऐ. को दफा १५(१) (ङ)(१) बमोिजमको सजाय हने
ठहरी सु सलाही िज ला अदालतबाट भएको फै सला
सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०६८।१०।२५ को फै सलालाई अ यथा भ न
निम ने ।
अतः
ितवादीह ले फाइदा िलने
दरु ाशयले पीिडत प रवितत नाम सनु माया िव.क.लाई
ललाइफकाई िवदेशमा वे यावृि मा लगाउने उ े यले
भारतको िद लीमा पु याएको तथा वे याविृ गन
बा य पारेको काय मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को कसरु भई ऐ.
को दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम आ नै ीमतीलाई
वे याविृ मा लगाउने ितवादी कलवु ा भ ने रिव
िव.क.लाई कसरु को मा ाको ग भीरताको आधारमा
१४ (चौध) वष कै द र ितवादी मइती भ ने िदपा
िव.क.लाई १०(दश) वष कै द हने र ितवादीह लाई
जनही .५०,०००।- (पचास हजार) ज रवानासमेत
भई ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम ितवादीह बाट
दामासाहीले
.१,००,०००।- (एक लाख)
ितपूितसमेत पीिडतले भराई पाउने ठहछ भनी िमित
२०६६।१०।१२ मा सु सलाही िज ला अदालतबाट
भएको फै सला सदर ठह याएको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को िमित २०६८।१०।२५ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क पटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.५
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी ड बरबहादुर
शाही, ०७२-CI-१८६१, अंश चलन, िवसन चौधरी
िव. िशवलाल चौधरीसमेत
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वादी िवसन चौधरीको तफबाट पन आएको
पनु रावेदन िजिकरमा मूलत: व.घोतीलाल चौधरी,
नथनु ी चौधरी, व.र सु चौधरी समान तरका समान
पु ताका अंिशयार रहेको र िनजह िबच िमित २०२५
सालमा घरसारमा भएको भाग ब डाअनस
ु ार ितवादी
नथनु ी चौधरीले भोग चलन गरी आएको ज गा र.नं.२७३
िमित २०३४।०५।१० बाट रिज ेसन पास गरी िलई
छु ई िभ न भएको भने तापिन उ िलखतमा मेरो
िपता व. र सु चौधरी सा ी बसेको अव था छै न ।
िमित २०२५ सालको िलखत ब डाप को िलखत हो
भ ने कुरा थािपत भई मािणत भएको नदेिखएको
अव थामा एकासगोलमा रहेका अंिशयारह सँग रहेको
स पि सगोलको स पि हने हँदा मलाई अंश ज तो
नैसिगक अिधकारबाट वि चत हने गरी सु तथा
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला
बदर गरी वादी दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने वादीको
पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखयो ।
िव ान् व र अिधव ा तथा िव ान्
अिधव ाको बहस िजिकर सनु ी िमिसल संल न
कागजातह को अ ययन गरी हेदा, ततु मु ामा सु
सनु सरी िज ला अदालतबाट वादी दाबी पु न नस ने
ठहर गरेको िमित २०७०।०६।०७ को फै सलालाई
सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
िमित २०७१।०७।०९ को फै सला िमलेको छ, छै न ?
पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो
वा होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
वादी ितवादीह को नाता स ब धमा
िववाद नदेिखँदा सोतफ िववेचना ग ररहन परेन ।
ततु मु ामा यी वादीका िपता र ितवादीह िबच
ब डा नभएको भनी वादीले िजिकर िलएको
देिख छ । सो स ब धमा हेदा, ितवादीह ले आ नो
ितउ रप मा यी वादीका आमा च कुमारी चौधरी,
ितवादीम येका नथुनी चौधरी र घोतीलालिबच
२०२५ सालमा नै घरसारमा छु ई िभ न भई अलग

भएको र छुट्याइएको अंश भाग घोतीलालको नाममा
रहेकोमा ितवादीम येका नथुनी चौधरीले भूिम
शासन कायालय, सनु सरीबाट र.नं.२७३ िमित
२०३४।०५।१० मा र व. र सु चौधरीको अंश भाग
वादीह का आमा च कुमारीले मालपोत कायालय
सनु सरीबाट र.नं.२६८६ िमित २०३६।११।१५ मा
रिज ेसन पा रत गरी िलखतबमोिजम आ नो अंश
भाग ा ग रसके को भ ने बेहोरा उ लेख भएको ।
मालपोत कायालय सनु सरीको प साथ ा
र.नं.२७३ िमित २०३४।०५।१० गतेको अंश भरपाई
िलखतमा हामी सहोदर दाजु भाइ भए तापिन २०२५
साल माग मिहनादेिख नै मानु छुट्याई बे लाबे लै भई
बसी खित उपित आ-आ नो गरी कानूनबमोिजम अंश
भाग पाउने चल अचल ी स पि समेत घरसारमा
भागब डा गरी आफू आफूले भोग चलन गरी आएका
भएपिन तपाइँ दाजक
ु ै नाउँमा दता रहेको हँदा सो ज गा
मेरा नाउँमा दता हने गरी छोडप िलखत गरी िदनहु ोस्
भ दा म जरु गनु भएकोले आपसमा िच बझ
ु ाई
म जरु नामा गरी यो छोडप को कागज ग रिदए भ ने
बेहोरा उ लेख भएको पाइ छ । सोही िलखतबमोिजम
दाजु घोतीलाल था का नाममा रहेको िक.नं. ७०, ७१,
९७, ९८, १०३, ११५ ज गा भाइ नथनु ीलाल था का
नाममा रिज ेसन पा रत भई हक ह ता तरण भएको
देिखन आयो । यसैगरी मालपोत कायालय सनु सरीको
च.नं.११३४६ िमित २०६९।१२।१९ को प तथा सो
प साथ संल न च देवी थ नी नामको ज गाधनी दता
े ता माण पज
ु ाको ितिलिपमा उ लेख भएअनस
ु ार
र.नं.२६८६, िमित २०३६।११।१५ मा घोतीलाल
था का नामबाट िक.नं.१४४, १५३, १५७ सिसम र
िक.नं.१४८, १५२, १५५ िक ाकाट भई िक.नं.१९५,
१९७, १९९ का ज गाह च देवी थ नी भ ने
ीमती च कुमारीका नाममा आएको भ ने े ताको
कै िफयतबाट देिख छ । यसरी मूल ३ अंिशयारह म ये
दाजु घोतीलालका नाममा २०२५ सालमा घरसारमा
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भएको ब डाअनस
ु ार िनज घोतीलालको नाममा रहेको
ज गाह अंिशयारम ये नथुनीलाल था र भाइ र सु
चौधरीको ीमती च देवी चौधरीलाई रिज ेसन
पास गरी हक ह ता तरण गरेको देिखने ।
वादीम येका पनु रावेदकका दाजु िकसन
चौधरीले ितवादीम येका िशवलाल चौधरीसँग ततु
अंश चलन मु ामा सु सनु सरी िज ला अदालतमा
िमित २०६७।०४।३१ मा दाबी छाडी िमलाप
गरेको देिख छ । उ िमलाप मा आमा च कुमारीले
घोतीलाल चौधरीबाट िमित २०३६।११।१५ मा
रिज ेसन पास गरी िपताको भागको अंश बझ
ु ी
िलइसके को र सो ज गाम येबाट आमा च कुमारीबाट
३ भागको १ भाग आ नो भागमा पन चलअचल
स पि आफूले िलइसके को हँदा ितवादीह बाट
िनजले पाउनपु न चलअचल स पि बाँक छै न भनी
बेहोरा उ लेख गरेको ।
वादीका बाबहु िबच २०२५ सालमा नै
घरसारमा ब डाप भई अलगअलग घर यवहार गरी
बसेका र सोहीअनु प घोतीलालका नाममा रहेको
स पि म येबाट र.नं. २७३ िमित २०३४।०५।१०
मा िक.नं. ७० समेतका ज गाह नथनु ीलालले र र.नं.
२६८६ िमित २०३६।११।१५ मा वादीह का आमा
च कुमारीले वादीका िपताको भागको अंश भागको
िक.नं.१४४ समेतका ज गाह बिु झसके को देिखन
आयो । सोही स पि म येबाट वादीम येका
पनु रावेदकका दाजु िकसन चौधरीले आमा
च कुमारीबाट ३ भागको १ भाग िनजको भागमा
पन चल अचल स पि िलइसके को भनी दाबी
छाडी सु सनु सरी िज ला अदालतमा िमित
२०६७।०४।३१ मा िमलाप समेत गरेको देिखयो ।
यी वादीको आमा च कुमारीले आ ना नाममा रहेको
ज गाम ये िक.नं.२०६ को ज गा ितवादीम येकै
नथनु ी चौधरीको ीमती जदु नी थ नीलाई र
के ही ज गाह िवजया सवु ेदीसमेतका िविभ न

यि ह लाई िब समेत गरेको देिखँदा यी वादीका
आमा च कुमारीले समेत अ य अंिशयारले िलएसरह
आ ना पितको अंशभाग िलइसके को पिु हन
आयो । यसरी वादी ितवादीह िबच अंशब डा
भइसके को देिखँदा वादी दाबीबमोिजम पनु : ब डा गनपन
ु
देिखएन । यस अदालतबाट िमित २०७३।०१।१२ मा
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान हँदा आधार िलएको
निजर ततु मु ाको त यसँग निमलेको हँदा सो
आधारसँग सहमत हन नसिकने ।
घरसारमा स पि ब डा गरी आ-आ नो अंश
भाग िलई िभ न बसी भोग चलन िब यवहारसमेत
गरेको देिखँदा वादीदाबी पु न नस ने ठहछ भ ने सु
सनु सरी िज ला अदालतले िमित २०७०।०६।०७ मा
गरेको फै सलालाई सदर ठहर गरी पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट िमित २०७१।०७।०९ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : उषा े ठ
क यटु र : हकमाया राई
इित संवत् २०७६ साल आषाढ १५ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७३-CI-०००१, उ षे ण /
परमादेश, िव ालय िश क िकताबखाना काठमाड
िव. धनलाल महजन
िनवेदकले िमित २०३०।०४।३२ मा
नाग रकता माणप ा गरेको र उ माणप मा
ज मिमित उ लेख नभई वष १९ मा उ लेख भएको
पाइ छ । िनज िमित २०३१।११।२८ देिख िश ण
सेवामा वेश गरेको देिख छ । सो सेवामा वेश
गनभु दा अगािड िमित २०३१।०४।०९ मा वेिशका
परी ा उ ीण गरेको शैि क माणप मा िनजको
ज मिमित २०१२।११।११ भ ने उ लेख भएको
देिख छ । यसैगरी िनजको वैयि क नोकरी िववरण
(िसटरोल) फाराम तथा फारामसाथ संल न शैि क
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माणप मा समेत ज मिमित २०१२।११।११ भनी
उ लेख भएको देिखने ।
नाग रकता स ब धमा भएको कानूनी
यव थालाई हेदा, नाग रकता ऐन, २०६३ को
दफा १७(१) मा कुनै यि ले आ नो नेपाली
नाग रकताको माणप मा उि लिखत थर वा उमेर
शैि क यो यताको माणप मा फरक पन गई वा
नाग रकताको माणप मा सानाितना िु ट भई सो
िववरण स याउन चाहेमा आव यक माणसिहत
तोिकएको अिधकारीसम िनवेदन िदनुपन छ भ ने
यव था रहेको पाइ छ । जसअनस
ु ार कुनै यि को
नाग रकता माणप र शैि क माणप मा थर,
उमेर फरक परे नाग रकतामा संशोधन गरी एक पता
कायम गन स ने नै देिखयो । सोही ावधानअनु प यी
िनवेदकले िज ला शासन कायालय, काठमाड बाट
िमित २०७१।०४।१२ मा सािबकको नाग रकता
माणप नं. लाई कायमै राखी आ नो ज मिमित
शैि क माणप मा उ लेख भएअनस
ु ार नै िमित
२०१२।११।११ उ लेख भएको नाग रकता
माणप को ितिलिप ा गरेको देिखने ।
िव ालय िश क िकताबखानाको च.नं.६२४१
िमित २०७१।०३।२९ को प मा उ लेख भएअनस
ु ार
िश कह ले आ नो नाम, थर, ज मिमितलगायतका
िववरण स याउनपु न भए सोहीअनस
ु ार िनवेदन पेस गन
स ने गरी सो प को करण ७ मा अवसर दान गरेको
पाइ छ । सोहीअनु प यी िनवेदकले आ नो ज मिमित
२०१२।११।११ उ लेख भएको नाग रकताको
माणप िसटरोल फारामसाथ संल न गराई पाउन
िज ला िश ा कायालयमा िनवेदन िदएकोमा िज ला
िश ा कायालयको िमित २०७१।०४।२३ को प साथ
िव ालय िश क िकताबखानामा गएको देिखने ।
िवप ी िव ालय िश क िकताबखानाले
आ नो पनु रावेदनमा ितिलिप नाग रकतामा जनु सक
ुै
ज मिमित भए तापिन पिहले ा गरेको नाग रकतामा

उि लिखत ज मिमित नै उमेर र नोकरी अविधको
गणनाका लािग मा य हने भनी िजिकर िलएको देिख छ,
सो स दभमा रहेको कानूनी यव थालाई हेदा, िश ा
िनयमावली, २०५९ (संशोधनसिहत) िनयम १३१(१)
को प ीकरणमा, यस िनयमको योजनको लािग
िश कको उमेर गणना गदा िनजले सेवा वेश
गदा पेस गरेको िश ण सं थाको माणप मा
िकिटएको ज मिदन वा वषबाट हन आएको उमेर
वा नाग रकताको माणप मा िकिटएको ज मिदन
वा वषबाट हन आएको उमेर वा िनजले सेवा वेश
गदा भरेको वैयि क नोकरी िववरण (िसटरोल)
मा लेिखएको ज मिमित वा वषबाट हन आएको
उमेरम ये जुन उमेरबाट िनज पिहले अवकाश
ह छ सोही आधारमा गणना ग रने छ भ ने ावधान
रहेको पाइ छ । य तै िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ३३(३) मा यस दफाको योजनको लािग
िनजामती कमचारीको उमेर सेवामा वेश गदा
िनजले पेस गरेको िश ण सं थाको माणप मा
िकिटएको ज मिदन वा वषबाट हन आएको उमेर वा
नाग रकताको माणप मा िकिटएको ज मिदन वा
वषबाट हन आएको उमेर वा िनजले भरेको वैयि क
नोकरी िववरण (िसटरोलमा) लेिखिदएको ज मिमित
वा वषबाट हन आएको उमेरम ये जुन उमेरबाट िनज
पिहले अवकाश ह छ सोही आधारमा गणना ग रने
छ भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
िनवेदकको शैि क माणप , कमचारी
िसटरोललगायतमा ज मिमित २०१२।११।११
उ लेख भएको पाइयो । िनजले पिहले िमित
२०३०।०४।३२ मा ा गरेको नाग रकतामा
ज मिमित उ लेख नभई वष १९ मा उ लेख
भएको र सोही नाग रकता िश क सेवामा वेश
गदा पेस गरेकोमा िव ालय िश क िकताबखानाको
च.नं.६२४१ िमित २०७१।०३।२९ को प अनस
ु ार
िववरण स याउन स ने ावधान भएअनु प शैि क
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माणप अनस
ु ार ज मिमित २०१२।११।११ खल
ु े को
नाग रकता माणप पेस गरी शैि क माणप र
िसटरोलमा उि लिखत ज मिमितसँग एक पता कायम
गरेको देिखयो । यसरी िनवेदकले कानूनी ि या पूरा
गरी शैि क माणप अनस
ु ारको ज मिमित खल
ु े को
नाग रकता ा गरी यि गत फाइलमा समावेश
ग रपाउँ भनी िज ला िश ा कायालय काठमाड मा
िनवेदन िदई सो कायालयबाट च.नं.२२० िमित
२०७१।०४।२३ को प माफत िव ालय िश क
िकताबखानामा समेत पठाएको बेहोरा िमिसल संल न
िज ला िश ा कायालयको प को ितिलिपबाट देिखन
आउने ।
िनवेदकको हकमा शैि क माणप अनस
ु ारको
ज मिमित खल
ु ेको नाग रकता माणप समेत िव ालय
िकताबखानामा पेस ग रसके को अव थामा प रमािजत
ज मिमित खल
ु ेको नाग रकतालाई आधार िलनपु नमा
ज मिमित नै नखल
ु ेको परु ानो नाग रकतालाई आधार
िलई िनवेदकको नोकरी अविध गणना गरी अिनवाय
अवकाश िदने गरी िश ा कायालय काठमाड बाट
िमित २०७१।०५।०४ मा गरेको िनणय कानून एवं
ितपािदत निजर िस ा तसमेतको ितकूल देिखने ।
िनवेदकलाई िश ण सेवाबाट अिनवाय
अवकाश िदने गरी िमित २०७१।०५।०४ मा भएको
िज ला िश ा कायालय काठमाड को िनणय र यसको
काया वयन गन लेिखएको प ह समेत उ ेषणको
आदेशले बदर गरी िनवेदकले पेस गरेका शैि क
माणप , ज मिमित खल
ु ेको नाग रकता माणप एवं
िसटरोलमा उि लिखत ज मिमितसमेतलाई ि गत
गरी अिनवाय अवकाशको अविध गणना कानूनबमोिजम
गनु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : उषा े ठ
क यटु र : हक माया राई
इित संवत् २०७६ साल फा गणु १६ गते रोज ६ शभु म् ।

§ यसै लगाउको ०७३-CI-०००२, उ ेषण
/ परमादेश, िव ालय िश क िकताबखाना
िव. धनलाल महजन भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
इजलास नं.६
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०६९-CR-०६६०, टेिलफोन तार चोरी,
नेपाल सरकार िव. न कु भ ने राम नरेश पासीसमेत
ततु मु ामा वादी नेपाल सरकारको तफबाट
िजिकर िलएको कुराह आव यक व तु संर ण ऐन,
२०१२ अ तगत पन देिख छ भने पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट ततु मु ा दरू स चार मु ा दूरस चार
ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (५) सँग
स बि धत कसरु देिखएको हँदा सोही ऐनबमोिजम
मु ा चलाउनपु नमा सोबमोिजम नगरी मु ा चलाइएको
र मख
े ो देिखँदा
ु िज ला अिधकारीले मु ा हेरक
े ािधकारस ब धी िु ट देिखएकोले िज ला शासन
कायालय, किपलव तक
ु ा मख
ु िज ला अिधकारीले
िमित २०६७।९।५ मा गरेको िनणय िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई मु ा खारेज हने ठह याई फै सला भएको
देिखयो । तसथ वादी नेपाल सरकारले आव यक
व तु संर ण ऐन, २०१२ को कसरु गरेको भनी उ
ऐनअ तगत मु ा दता भई सु तहबाट फै सलासमेत
भएको अव थामा पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट
दूरस चार ऐन, २०५३ अ तगतको कसरु हने भ ने
आधारमा मु ा खारेज हने ठहरी भएको फै सला िमलेको
देिखन नआउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट ततु िववाद आव यक व तु
संर ण ऐन, २०१२ को कसरु िभ पन नै देिखएको
र उ लेख भएको निजर िस ा तसमेतका आधारमा
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अदालतले यो कानूनी बाटो रहेको भनी भ न निम ने
र परी रहेको मु ामा उठे का िववादको समाधान जनु
कानूनअ तगत परेको हो सोही कानूनी यव थाअ तगत
रही िनणय गनपन
ु देिखँदा मु ा खारेज हने ठह याई
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट िमित २०६९/०२/२३
मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी हने
ठहछ । अब, कानूनबमोिजम फै सला गनु भनी
ितवादीह तारेखमा रहेको नदेिखँदा उ च अदालत
तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासमा हािजर हन जानु भनी
कानूनबमोिजम याद सूचना जारी गरी ततु मु ाको
स कल सु तथा रेकड िमिसल पनु ः फै सला गनका
लािग उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल इजलासमा
पठाइिदने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २७ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-CR-०६६१, टेिलफोन
तार चोरी, नेपाल सरकार िव. न कु भ ने नरेश
पासीसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०६८-CR-१०३९, डाँका, नेपाल सरकार
िव. हकबहादुर गु ङसमेत
ततु मु ामा ितवादीम येका हकबहादरु
गु ङ र सनमान मगरले मौकामा अनस
ु धान
अिधकारीसम आफूह ले डाँका गरेको कसरु मा
सािबत भई बयान गरे तापिन सु अदालतमा
आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
देिख छ । सहअिभयु म येका ितवादी रामच
राईले सु अदालतमा उपि थत भई डाँकाको
वारदात मलगायत अ य ितवादीह समेत भई गरेको
हो । सबैले .२००।– का दरले बाँडी िलएका हौ ँ
भनी सािबती बयान गरेकोबाट आफूउपरको अिभयोग

वीकार गरी अ य ितवादीह लाई समेत पोल
गरेको देिखएबाट सहअिभयु को पोललाई ितवादी
हकबहादरु गु ङको साथबाट जाहेरवालाको मोबाइल
बरामद भई मािणत भइरहेको अव थामा यी
ितवादीह ले डाँकाको कसरु गरेको ठह याई बरामद
भएको मोबाइल थान-१ र बरामद नभएको िबगो
जाहेरवालालाई भराउनेतफ के ही नबोली पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०६८।०७।१६ मा
भएको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही
उ टी भई डाँका भएको धनमाल तथा बरामद नभएको
िबगो ितवादीह बाट जाहेरवालालाई भराइिदने नै
देिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट यी ितवादीह हकबहादरु गु ङ,
सनमान मगर, रामच राई, बिु मान राई, पज
ु न राई,
ह र राई, बिु मान राई (क) र धनबहादरु राईसमेतले
डाँकाको कसरु गरेको पिु ट हन आएको देिखँदा फरार
ितवादीह को हकमा चोरीको १०(१) नं. बमोिजम
मल
ु तबीमा राखी अ य यी ितवादीह हकबहादरु
गु ङ, सनमान मगर र रामच राईले चोरीको १
नं. र ५ नं. िवपरीत कसरु गरेको हँदा सोही महलको
१२ नं.ले हने सजायलाई सोही महलको १४(२) नं.
बमोिजम कै द डेढो र िबगोको हकमा ितवादी रामच
राईले सबैले .२००।– का दरले बाँडी खाएको भनी
लेखाएको हँदा ज मा . १,६००।– र मोबाइलको मू य
२,०००।– समेत गरी ज मा . ३,६००।– जबरज ती
चोरी गरेको ठह याई सु मोरङ िज ला अदालतबाट
िमित २०६७/०२/०५ मा भएको फै सला उ टी भई
ितवादीह ले डाँकाको कसरु गरेको ठहरेकोले
ितवादीह लाई जनही ६ वष कै द र बरामद
३,६००।– िबगोको डेढो बढाई .५,४००।– ज रवाना
हने गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०६८/०७/१६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । िबगो भराउने स ब धमा के ही नबोली
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फै सला गरेको हँदा कानूनबमोिजम बरामद भएको
सामान र िबगोको रकम जसले जित खाएको छ उित
असल
ु गनपन
ु हँदा ित यि .२००।– दरले बाँडी
खाएको भ ने पिु भइरहेको हँदा यी ितवादीह बाट
जनही .२००।– का दरले जाहेरवालालाई भराइिदने
ठह याउनपु नमा सोतफ के ही नबोली भएको फै सला
सो हदस म उ टी भई जाहेरवालालाई उ मोबाइल
र .२००।– का दरले यी ितवादीह बाट भराइिदने ।
इजलास अिधकृत:- लोकबहादरु हमाल
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २७ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०६८-CR-१३३६, डाँका, नेपाल सरकार
िव. सूयबहादुर तामाङ (लामा) समेत
ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परेकोमा
ितवादी सूयबहादरु तामाङले अनस
ु धान
अिधकारीसम जाहेरवालाको घरमा डाँकाको
कसरु गरेकोमा सािबत भई बयान गरेको देिख छ ।
सु अदालतमा उपि थत भई आरोिपत कसरु मा
इ कार रही बयान गरेको भए तापिन यी ितवादीको
सँगसाथबाट सोनी इरे सनको P९९०१ को मोबाइल
सेट थान-१ बरामद भएको मौकामा भएको बरामदी
मचु ु काबाट देिखने ।
ततु मु ामा जाहेरवालाको घरमा
िमित २०६५/०५/२६ गते राित अं. १ बजेितर
यी ितवादीह ले चोरी वारदात गरेप चात् डाँका
मु ामा जाहेरी परी अनस
ु धान पूरा गरी वादी
नेपाल सरकारबाट सु अदालतमा पेस भएको
अिभयोगप को िव ख डमा ितवादी सूयबहादरु
तामाङ, ितवादी िव म माझी र ितवादी ह रबहादरु
तामाङसमेत ितनजनालाई मा ितवादी कायम
गरी डाँका मु ाको अिभयोगप पेस भएको देिख छ ।
त काल चिलत मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको ६ नं.

अनस
ु ार डाँकाको वारदात हनको लािग चार जनाभ दा
बढ् ताको जमात भई जबरज ती चोरी गरेको हनपु छ
भ ने कानूनी यव थाअनस
ु ार यी ितवादीह
चार जनाभ दा कम अथात् ३(तीन) जनाउपर मा
अिभयोग दायर भएको देिखएबाट ४(चार) जनाभ दा
बढ् ता भई कसरु गरेको नभई जबरज ती चोरी
गरेको देिखँदा डाँकाको कसरु ठहन अव था देिखन
आएन । यी ितवादीले जाहेरवालाको घरमा राित
अं. साढे १ बजेको समयमा घरका प रवारका
सद यह लाई िनय णमा िलई हातहितयार देखाई
जाहेरवालाको सोनी इरे सन मोबाइल जबरज ती
चोरी गरेको देिखँदा यी ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
महलको ४ नं. बमोिजम जबरज ती चोरीको कसरु
गरेको देिखने ।
फरार ितवादी ह रबहादरु तामाङको हकमा
मु तबीमा रािखिदने र ितवादी सूयबहादरु तामाङले
.४०,०००।– डाँका गरेको ठहर गरी सजाय गन र
अका ितवादी िब म माझीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याई सु काठमाड िज ला अदालतबाट
िमित २०६७/०३/०२ मा भएको फै सलामा ितवादी
सूयबहादरु तामाङले िबगो .३०,०००।– डाँका
गरेको ठहर गनपनमा
िबगो .४०,०००।– ठहर गरेको
ु
सु फै सलामा ितवादी िब म माझीको हकमा सदर
गरी अका ितवादी सूयबहादरु तामाङको हकमा डाँका
गरेको ठह याई के ही उ टी भई िनजले .३०,०००।–
बराबरको धनमाल डाँका गरेको ठह याई पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट िमित २०६८/०९/०५ मा भएको
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
ितवादी िब म माझीको हकमा सफाइ िदने गरी भएको
फै सला सदर हने ठहछ । अका ितवादी सूयबहादरु
तामाङको हकमा िवचार गदा वादी नेपाल सरकारले
तीन जना मा ितवादी कायम गरी डाँकाको अिभयोग
लगाएकोमा वारदात हनको लािग मल
ु क
ु ऐन चोरीको
६ नं.अनस
ु ार चार जनाभ दा जमात भई जबरज ती
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चोरी तथा रहजनीमा लेिखएका रीतसँग वा हातहितयार
िलई उठाई छाडी वा हलह जत गरी चोरी गरेको
अव थामा मा डाँकाको कसरु कायम हने कानूनी
यव था रहेकोमा सोअनु प नभई ४ जनाभ दा
कम मािनस भई चोरी गरेको अव था देिखँदा चोरीको
४ नं. बमोिजम जबरज ती चोरीको कसरु गरेको
ठहछ । सोही महलको १४(२) नं. बमोिजम यी ितवादी
सूयबहादरु तामाङलाई यसै महलको १२ नं. बमोिजम
हने सजायको डेढो बढाई १ मिहना १५ िदन कै द र
ज रवाना .४५,०००।– (पतािलस हजार पैयाँ) हने
ठहछ । साथै िनज सूयबहादरु तामाङलाई सोही महलको
१४(२) नं. बमोिजम ज रवानाबापतसमेत ४ मिहना कै द
हने वा नहने भ ने स ब धमा िवचार गदा सािबक मल
ु क
ु
ऐन चोरीको महलको १४(२) नं. मा ज रवानाबापत कै द
गन कानूनी यव था रहेको भए तापिन हाल चिलत
मल
ु क
ु अपराध संिहताले चोरीको कसरु भएकोमा
ज रवानाबापत कै द गनपन
ु कानूनी यव थालाई
हटाई ज रवाना मा हने गरी कानूनी यव था गरेको
देिखएबाट के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
को देहाय (ख) को ितब धा मक वा यांशमा “तर
कुनै फौजदारी कसरु को सजाय मल
ु क
ु अपराध
संिहतामा लेिखएभ दा बढी रहेछ भने मल
ु ुक
अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म मा सजाय
हने छ” भ ने कानूनी यव था रहेको देिखनक
ु ा साथै
फौजदारी कसरु (सजाय, िनधारण तथा काया वयन)
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “घटी सजाय हने” भनी
कुनै कसरु का स ब धमा कसरु गदाका बखतभ दा
सजाय िनधारण गदाका बखत कानूनबमोिजम घटी
सजाय हने रहेछ भने घटी सजाय हने गरी िनधारण
गनपन
ु छ भ ने कानूनी यव था रहेकोले ितवादी
सूयबहादरु तामाङलाई सािबक मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
महलको १४(२) नं.बमोिजम ज रवानाबापत भएको
मिहना ४(चार) कै द सजाय ग ररहनु नपन ।

अतः िववेचना भएअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन
चोरीको ६ नं. अनस
ु ार डाँकाको वारदात नभई
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको ४ नं. बमोिजम जबरज ती
चोरीको वारदातस म भए गरेको देिखँदा सु िज ला
अदालतबाट डाँका वारदात कायम गरी सजाय
गन गरेको फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०६८।९।५ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादी सूयबहादरु
तामाङले मल
ु क
ु ऐन चोरीको महलको ४ नं.बमोिजम
.३०,०००।– बराबरको धनमाल जबरज ती चोरी
गरेको ठहछ । सो ठहनाले अिभयोग दाबीअनस
ु ार
कसरु कायम गरी र ितवादी िव म माझीलाई समेत
अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भ ने िजिकर
रहेकोमा िनजले कसरु गरेकोमा मािणत गन सबतु
माणको अभाव देिखँदा कसरु कायम गरी सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर तथा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
ितवादी सूयबहादरु तामाङको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २७ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७१-CR-०७०६, डाँका चोरी, नेपाल
सरकार िव. शंकर राना
ततु मु ामा जाहेरवालाले सु जाहेरी
िदँदा ितवादी शंकर रानासमेत भई डाँका गरेको
भनी खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । य तै गरी भ जन
रानाको घरनिजक वारदात भएकोमा िनज भ जन
रानाले मौकामा कागज गदा र अदालतसम बकप
गदासमेत अ य ितवादीह ले डाँकाको वारदात
गरेको भनाइ लेखाई िदएको तर यी ितवादीसमेतले
डाँका गरेको हो भनी ट िकटान गरी भ न सके को
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देिखँदैन । सह ितवादीम ये सहदेव राना र िव
रानाले अदालतसम बयान गदा यी ितवादीलाई
पोल गन सके को देिखँदैन भने यी ितवादीउपर पोल
गन ेमलाल रानाले ितवादी शंकर रानाको समेत
डाँकाको वारदातमा संल नता िथयो भनी पोल गरेकोमा
यी ितवादीले डाँकामा संल न हँदा के क ता काय
गरे वा डाँकाको वारदातमा ा त भएको के कित िबगो
बराबरको रकम िनजको भागमा परेको हो वा िनजले
ा गरे भ न खल
ु ाउन नसक गो ारा पमा मा
डाँकाको वारदातमा ितवादी शंकर राना पिन िथए
भ नेस म उ लेख गरेको देिखन आयो । ितवादी
शंकर रानाबाट कुनै अपराधिसत स बि धत दशीको
सामानसमेत बरामद हन सके को देिखएन । यसरी
सह ितवादी ेमलाल रानाले ितवादी शंकर रानाउपर
पोल गरी अदालतसम गरेको बयान अ य वत
माणह बाट शङ् कारिहत तवरले पिु हन नआएकोमा
सहअिभयु को पोललाई मा आधार िलई वत र
िव वसनीय माणको अभावमा कसरु दार ठहर गनु
फौजदारी यायको एवं मा य िस ा तिवपरीत हन जाने
ह छ । कसरु गरेको कुरालाई पिु मािणत हने गरी
शङ् कारिहत तवरले ठोस त ययु आधारबाट मािणत
भएको अव थामा मा कसरु दार ठहर गनु यायोिचत
हन जाने र अ यथा यायको ममिवपरीत हन जाने
ह छ । तसथ, ितवादी शंकर रानाले अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १ र ६ नं.
बमोिजमको डाँका चोरीको कसरु गरेको नदेिखने ।
अब नपगु िबगो ितवादी शंकर रानाबाट
समेत दामासाहीले भराइिदनपु नमा सो भराउनेतफ
के ही नबोली भएको फै सला बदर ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदनको हकमा िवचार गदा
ितवादी शंकर रानाको पनु रावेदनमा िनजलाई कसरु
ठहर गरी सजाय गन गरेको फै सला मनु ािसब देिखएन
भनी मािथ िववेचना भइसके बाट ितवादी शंकर
रानाले डाँकाको वारदात नै गरेको पिु हन नआएकोले

िनजबाट जाहेरवालालाई नपगु िबगो भराउनपु न नै
नहँदा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरिसत
सहमत हन नसिकने ।
ितवादी शंकर रानाले आरोिपत कसरु मा
अदालतसम इ कार रही बयान गरेको, िनजबाट
अपराधिसत स बि धत दशी बरामद नभएको,
जाहेरवालाले िदएको जाहेरी दरखा तमा िनजको िव
उजरु ी नभएको र मौकामा कागज गरी अदालतसम
बकप गन यि ले िनजको डाँकाको वारदातमा
संल नता रहेको भनी उ लेख गन नसके कोमा
सह ितवादी सहदेव राना, िव रानाले गरेको मौकाको
बयान र सह ितवादी ेमलाल रानाले अदालतसम
आफू कसरु मा सािबत भई ितवादी शंकर रानाको
िव
गरेको पोलको आधारमा मा िनजलाई
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु ठहर गन निम ने
भई ितवादी शंकर रानालाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने गरी पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट
िमित २०७०/१०/१५ मा भएको फै सला िमलेको
देिखँदा अ यथा गनपन
ु अव था नदेिखने ।
अतः मािथ उि लिखत िववेिचत आधार,
कारण र माणह समेतबाट सहअिभयु को पोल
मा रहेकोमा सो पोललाई अ य माणले पिु ट गन
नसके को, जाहेरवालाले यी ितवादी शंकर रानाको
नाम उ लेख गन नसक बकप मा समेत नाम उ लेख
नभएको, साथै व तिु थित मचु ु काका के ही मािनसले
पोल गरे तापिन सो कुरालाई अदालतमा उपि थत भई
बकप गरेको नदेिखएको अव थामा ितवादी शंकर
रानाले आरोिपत कसरु गरेकोले चोरीको १४(४) नं.
अनस
ु ार ६ वष कै द र िबगोको डेढी .४,७९,४३०।ज रवानासमेत हने ठह याई सु क चनपरु िज ला
अदालतबाट िमित २०६८।१२।१४ मा भएको
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी हने भई ितवादी
शंकर रानाले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने
ठह याई पनु रावेदन अदालत महे नगरबाट िमित
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२०७०/१०/१५ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २७ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७४-CI-०३२५, लेनदेन, इसरािफल
अ सारी िव. सिमना खातुनसमेत
२०७०।०१।२४ को ितवेदनभ दा फरक
र ख डन गन गरी २०७१।१२।२५ मा ितवेदन ा
भएप ात् तीन जनाको बोडबाट पनु ः परी ण गराउने
आदेशअनु प २०७३।०१।२८ मा ३ जनाको बोडबाट
िलखतको कृ ित, वाभाव र िवशेषतासमेतको
िव षे ण गरी िलखत वाभािवक अव थामा देिखएको
हँदा िलफामा लेिखएको नभएको राय ततु गरेको
पाइँदा बोडको रायलाई माणमा हण गन िम ने नै
देिखने ।
िलखतका अ तरसा ी मिु सद अ सारीले
ितवादी इसरािफल अ सारी छालाको कारोबार गथ,
पैसा िलएर िज इलले कागज तयार गरेपिछ छाप
लगाएको हो िलफामा लेिखएको होइन भनी बकप
गरेको पाइ छ भने लेखक सा ी िज इल अ सारीले
ऋणी धनीिबच ६ लाखो लेनदेन भएको िथयो । बेहोरा
लेखेपिछ ऋणीले सहीछाप लगाएको हो । िलफामा
बेहोरा लेखेको होइन भनी एकै िमलानको बकप
गरेको देिख छ । यी िलखतका सा ीह को बकप ले
िवशेष ह को बोडबाट िदएको रायलाई पिु गरेको
पाइने ।
"मु ामा इ साफ गनपन
सँग स ब
ु
माण मातहतका अदालत, िनकाय वा अिधकारीले
बु न छुटाएको रहेछ भने आफै ँ ले बु ने वा मु ाको
लगत कायमै राखी ती माणह बु न िमिसल
त लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीसम पठाउने"

भ ने याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को
देहाय (ग) को कानूनी यव थाअनु प पनु रावेदन
अदालतबाट भएको आदेशअनु प बकप गन
िलखतका अ तरसा ी र लेखक सा ीको बकप लाई
माणमा हण गन सिकने नै हने ।
िलखतको कृित, वभाव र िवशेषतासमेतको
िव ेषण गरी िलखत लेखाई वाभािवक अव थामा नै
लेिखएको हँदा िलखत िलफामा लेिखएको नभएको
भ ने िवशेष ह को बोडको परी ण राय ितवेदन
रहेको र उ ितवेदनलाई िलखतका लेखक तथा
अ तरसा ीको बकप बाट समिथत भएको देिखएकोले
सु फै सला उ टी गरी िवशेष ह को बोडको राय
ितवेदनसमेतको आधारमा वादीले ितवादीम येका
इसरािफल अ सारीबाट वादी दाबीबमोिजम
िलखतअनस
ु ारको साँवा र कानूनबमोिजमको
याजसमेतको रकम भराई पाउने ठहरी भएको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला मनािसब नै
रहेको देिखने ।
अतः वादी सिमना खातनु र िनजका पित
ितवादीम येका उमर अ सारीले िकत जालसाजी
गरेको ठहरी िनजह लाई िबगो .६,००,०००।को सयकडा पि चसले हने .१,५०,०००।- (एक
लाख पचास हजार) ज रवाना गरी िलखतबमोिजमको
सावाँ याज भराइपाउँ भ ने वादी दाबी पु न नस ने
ठहछ भनी सु सनु सरी िज ला अदालतबाट भएको
िमित २०७०।१०।२१ को फै सला उ टी गरी राि य
िविध िव ान योगशालाको च.नं.१७३८ िमित
२०७३।१।२८ को िवशेष ह को बोडको परी ण
ितवेदनबाट वादीले पेस गरेको िमित २०६७।१।२४
को कपाली तमसक
ु िलफामा लेिखएको नभएको
भ नेसमेतका आधारमा पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट वादी सिमना खातनु ले ितवादी
इसरािफल अ सारीबाट वादी दाबीबमोिजमको साँवा
.६,००,०००।- (छ लाख) र सोको कानूनबमोिजमको
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याजसमेतको रकम भ रपाउने ठहरी भएको िमित पोल, बरामद भएको लागु औषधसमेतका व तगु त
२०७३।३।८ को फै सला मनािसब रहेको देिखएकोले त य माणबाट समिथत भएको देिख छ । िनज
सदर हने ।
ितवादीलाई िबनाकारण पोल गरी हरीलाई देखाई
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पल
िचनाई सनाखतसमेत गरी िदनपु न कुनै रसइवी यी
ु ामी मगर
क यटु र: च दनकुमार म डल
ितवादीह को िबचमा रहेको पिन नदेिखने ।
इित संवत् २०७६ साल आषाढ २३ गते रोज २ शभु म् ।
लागु औषध बरामद भएको छ । सो लागु
औषध िब गन पठाएको यि ियनै ितवादी भएको
इजलास नं.७
भनी हरीलाई कलंक स म लगी देखाई िचनाई िदई
सनाखतसमेत ग रिदएको पाइ छ । यस कारको
१
त य माणलाई िव वास नै गन निम ने भ ने
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी हँदैन । िसलिसलाब पमा अपराधमा संल न रहेको
अिनलकुमार िस हा, ०७३-CR-०२०१, ०२८६, यि ह को पिहचान गन काय भएको छ । त काल
लागु औषध खैरो हेरोइन, मतलुव अ सारी िव. नेपाल दशीसिहत प ाउ परेका यि ले गरेको पोललाई
सरकार, अिनल े ठ िव. नेपाल सरकार
अ यथा मािणत नभएस म िसलिसलाब
पमा
ितवादीह अनवर अ सारी र अिनल े बाट आएका त य माणलाई भर गनपन
ु नै ह छ । अतः
लागु औषध खैरो हेरोइन ज मा २२० ाम बरामद िनज पनु रावेदक ितवादीले ततु लागु औषध खैरो
भएको त यलाई िनज ितवादीह अनवर अ सारी र हेरोइन ख रद िब गन काय गरेको पिु हने ।
अिनल े दवु ैजनाले अनस
सु िमिसल संल न बरामदी मचु ु कामा
ु धान अिधकारीसम को
बयान एवं अदालतसम को बयानमा समेत वीकार ितवादी अनवर अ सारीका साथबाट प चान बे
गरेका छन् । िनज ितवादीह बाट बरामद भएको लागु (९५) ाम लागु औषध खैरो हेरोइन र अिनल े को
औषध ितवादी मतलवु अ सारीले िब गन पठाएको साथबाट एक सय पि चस ाम (१२५) लागु औषध
हो भनी मौकामा ितवादी अनवर अ सारीले बयान खैरो हेरोइन बरामद भएको भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख
गरेको र िनजले मतलवु लाई देखाई िचनाई प ाउ गरी भएको देिख छ । काठमाड िज ला, महादेव थान
याएपिछ सनाखतसमेत ग रिदएको पाइ छ । साथै गा.िव.स. वडा नं. ५ ि थत ि भवु न पाकनिजक खडा
पनु रावेदक ितवादी मतलवु अ सारीलाई िचनेको भनी ग रएको उ बरामदी मचु ु कामा ऐ.ऐ. ब ने जयकृ ण
अदालतमा समेत वीकार गरेको त य छ । मतलवु
े समेत तीन जना सा ी रहेको देिख छ भने हरी
अ सारी वयम्ले पिन अनस
ु धान अिधकारीसम को सहायक िनरी क आ माराम िसलवाल, हरी सहायक
बयानमा "अनवर अ सारी पिन मेरो पिहलादेिखकै िनरी क िवजयकुमार शाहीसमेत चार जना रोहवरमा
िचनजानको साथी भएकोले िनजसँग पिन लागु औषध रहेको देिख छ । उ बरामदी मचु ु कामा ितवादीह
खैरो हेरोइन ख रद िब को काम गन गरेको र बरामद अनवर अ सारी र अिनल े ले समेत सहीछाप गरेको
भएको लागु औषध िब गन पठाएको हो” भनी सािबती अव थाको िव मानता रहेको देिखने ।
रही अनस
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
ु धानको ममा वीकार गरेको देिख छ ।
िनज ितवादीले नै बरामद भएको लागु औषध खैरो (२) मा उपदफा (१) दफा ८(२) को ितब धा मक
हेरोइन िब गन पठाएको भनी सह ितवादीले गरेको वा यांश भएको उ कानूनी यव थाको रोहमा
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ततु बरामदी मचु ु कालाई हेदा, काठमाड िज ला,
महादेव थान गा.िव.स. वडा नं. ५ ि थत ि भवु न
पाक प ने मूल गेटअगािड ितवादीह अिनल े र
अनवर अ सारीको खानतलासी ग रएकोमा ऐ.ऐ. ब ने
जयकृ ण े समेत तीन जनालाई सा ीको पमा
रािखएको देिख छ भने हरी सहायक िनरी क य
आ माराम िसलवाल र िवजयकुमार शाहीसमेत
चारजना रोहवरमा रहेको देिख छ । बाटोमा िहँिडरहेको
यि सँग त काल गैरकानूनी व तु बरामद गदा
उि लिखत कानूनी यव थाले एकपिछ अक वैकि पक
उपायह को बारेमा प रि थितअनस
ु ार बरामद गन
िम ने अव थाह िदएकै देिख छ । अनस
ु धानकताले
हँदै नभएको लागु औषध बरामद गरेको भ ने िजिकर
पिन छै न । अदालतमा समेत ितवादीले बरामद भएको
त यलाई वीकार गरेको हँदा अब बरामदी मचु ु का नै
कानूनबमोिजम नरहेको भनी गरेको पनु रावेदन िजिकर
मनािसब नदेिखने ।
ततु मु ाको स दभमा, यी पनु रावेदकले
अनस
ु धान अिधकृतसम गरेको सािबती बयानलाई
बरामदी मचु ु का, सनाखत ग रिदएको कागज, राि य
िविध-िव ान योगशालाको िमित २०६९।०३।०३
को परी ण ितवेदन, हरी ितवेदक वंशीराज
आचायसमेतले अदालतसम आई ग रिदएको
बकप समेतका माणले समिथत ग ररहेको अव थामा
यी पनु रावेदकले अदालतमा गरेको इ कारी बयानलाई
मा आधार मानी पनु रावेदक ितवादी िनद ष रहेको
भनी अनमु ान गन िम ने देिखन नआउने ।
ितवादीको साथबाट लागु औषध खैरो
हेरोइन १२५ ाम बरामद भएको दशी माणबाट नै
ितवादीको कसरु पिु ट हन आएको छ । लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम कुनै
पिन यि को साथमा कुनै लागु औषध फे ला परेमा
िनजले उ लागु औषध सो ऐन, िनयम वा जारी
ग रएको आदेशबमोिजम ा गरेको वा राखेको भ ने

कुराको माण िनजले पेस गनपन,
य तो माण
ु
पेस गन नसके मा र अ यथा मािणत भएमा बाहेक
सो ऐनअ तगत सजाय हने अपराध मािनने भ ने
कानूनी ावधान रहेको पाइ छ । यसरी लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम
ितवादीसँग बरामद भएको लागु औषध िनजिव
माण ला ने नै देिखयो । लागु औषध मु ामा माणको
भार ितवादीउपर हने Strict liability को िस ा त
रहेको छ । िनज ितवादीको साथबाट लागु औषध
खैरो हेरोइन बरामद भएको र उ ऐनको दफा १२
बमोिजमको माण िनजले पेस गन सके को नदेिखएकोले
िनजसँग बरामद भएको व तु लागु औषध भएको भ ने
थाहा नभएको भ ने िजिकर मनािसब देिखन आएन ।
तसथ, पनु रावेदक ितवादीह मतलवु अ सारी र
अिनल े ले आरोिपत कसरु गरेको पिु हन आएकोले
िनजह लाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १४(१)(छ)(३) अनस
ु ार कसरु दार ठह याई
सजाय हने ठह याएको सु अदालतको फै सला सदर
गन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको फै सला
अ यथा देिखन नआउने ।
अत: उि लिखत आधार तथा कारणसमेतबाट
पनु रावेदक ितवादीह मतलवु अ सारी र अिनल
े ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको
देिखएको पिु हन आएकोले िनजह लाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को
ख ड (छ)(३) बमोिजम जनही १५(प ) वष कै द र
.५,००,०००।- (पाँच लाख) पैयाँ ज रवानासमेत
हने ठह याई काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर ठहन गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
िमित २०७२।०९।२८ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: कृ ित थापा
क यटु र : सिु मता खितवडा
इित संवत् २०७५ साल ावण २२ गते रोज ३ शभु म् ।
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२
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७५-RC-००८६, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. सूयमान ल सम
मूलत: मृतक राममाय ल समलाई दाउराले
कुटिपट गरेको हो भ ने बेहोरा ितवादीले अदालतमा
गरेको बयानमा समेत वकारै गरेको छ । मतृ कलाई
घाँटीमा डोरीले कसी मारेको हो भनी ितवादीले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बेहोरा
पिन मतृ कको शरीर टाउकोमा घाउचोट, घाँटीमा डाम
देिखएको र ास- ासमा अवरोध भएको कारणबाट
मृ यु भएको भ ने शव परी ण ितवेदनको बेहोराबाट
पिु भइरहेको छ । जाहेरवाला र वादीका सा ीह ले
समेत िनज ितवादीले वारदात गराएको भ ने समथन
हने गरी अदालतमा बकप गरेको अव था रहेको
छ । मतृ कका भाइ या चे भ ने खगे ल समले
िददी राममायलाई बबु ाले कुटिपट गन लागेपिछ डरले
आफू खाटमिु न लक
ु े को भनी घटना िववरण कागज
गरेको देिखएको हँदा घटना वारदातको समयमा
ितवादीबाहेक अ यि वारदात थलमा उपि थत
रहेको भ ने देिखँदैन । यसरी मतृ कको शव परी ण
ितवेदनसमेतका व तगु त माणह बाट ितवादीको
अिधकार ा अिधकारीसम तथा अदालतमा समेत
कसरु गरेको भनी गरेको सािबती बयानलाई समिथत
भई सो सािबती बयानलाई माणमा िलन िम ने नै हँदा
ितवादी ठुले भिनने सूयमान ल समले कुटिपट गरी
घाँटीमा डोरीले कसी िथची चोट पु याएको कत यका
कारणबाट राममाया ल समको मृ यु भएको हो भ ने
पिु हन आएको देिखने ।
ितवादीले दाउराले कुटिपट गरी घाँटीमा
डोरीले कसी िथची शरीरमा चोटसमेत पु याएको
कारणबाट राममाय ल समको मृ यु हन गाएको पिु
हन आएकाले िनज ितवादीलाई उ यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको

सजाय हने देिखएको हँदा अिभयोग दाबीबमोिजम
सव वसिहत ज मकै द सजाय गन गरी उ च अदालत
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको फै सला अ यथा
नदेिखने ।
ततु मु ाको घटना वारदात तथा
ितवादीको पा रवा रक र आिथक अव थासमेतलाई
िवचार गदा ितवादीलाई हने ज मकै दको सजाय
िवचारणीय देिखन आएको छ । ितवादी २०५९
सालदेिख मूल घरबाट अलग भई छु ई िभ न बसेको
र २०६० सालमा ीमती अक िववाह गरी गएपिछ
मृतक राममायसिहत ४ जना छोराछोरीको पालनपोषण
गन िज मेवारी िनवाह गरी आएको समयमा वारदात हन
पगु ेको भ ने ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयानबाट देिख छ । सामा य लेखपढ मा गन
स ने, कृिष पेसा भएको र आिथक ि थित कमजोर
रहेको ितवादीलाई छोरीले घरमा पालेको कुखरु ा छोडी
िदएकाले हराई आिथक नो सानी भएको हँदा रस
था न नसक कुटिपट गदा कसरु वारदात हन पगु ेको
भ ने देिख छ । ितवादीको कत यबाट आ नै छोरीको
मृ यु हन गई वयं ितवादीसमेतलाई पा रवा रक पीडा
पु न गएको ि थित रहेको छ । घटना वारदातप चात्
ितवादीले भारतको िसि कममा गई याला मजदरु ी
गरी बसेकोमा आफै ँ हरी कायालयमा उपि थत भई
अनस
ु धानको ममा र अदालतमा समेत आरोिपत
कसरु मा सािबती भई याियक ि यामा सहयोग
गरेको पिन देिख छ । तसथ, ितवादीले गरेको
कसरु को कारणबाट िनजकै स तानको मृ यु हन
गएको र वारदात भएपिछ लामो समयस म ितवादीले
प रवारबाट अलग बसी कठोर समय यतीत गरेप चात्
आफूले गरेको कसरु ित प चाताप गरी सो कसरु मा
हने सजाय भो न तयार भई हरी कायालयमा आफै ँ
उपि थत भएको अव थासमेतलाई म यनजरमा राखी
हेदा ितवादीलाई ठहर भएको ज मकै दको सजाय
चक पन जाने देिखएकाले त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
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अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार घटी सजाय तो न याियक
ि ले उपयु हने देिखने ।
अत: उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादी ठुले भिनने सूयमान ल समलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द गरेको पाँचथर िज ला
अदालतको फै सला सदर गरी उ च अदालत
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७४।२।२४
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने
ठहछ । साथै, ितवादीलाई चिलत मल
ु क
ु अपराध
संिहता, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (२)
अनस
ु ार सव वको सजाय गन निम ने हँदा ज मकै दको
मा सजाय हनेमा सो सजाय गदासमेत चक पन
जाने देिखएकाले िनज ितवादी ठुले भिनने सूयमान
ल समलाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं.
अनस
ु ार १० (दश) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ तः िदपे थापा मगर
क यटु र : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल ावण ३० गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७६-RC-०००७, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. पिव ा नेपालीसमेत
ितवादी अ मरबहादरु ले टाउकोमा
िहकाएको र ितवादी पिव ा नेपालीले ढलान गरेको
जिमनमा पछारी याके को कारणले नाबालक यिु नका
नेपालीको शरीर टाउकोमा चोट पु न गई िनजको
मृ यु भएको भ ने देिख छ । िनज ितवादीह को
साथमा रहेको मृतकलाई अ कसैले मानपन
ु कुनै
कारण रहेभएको देिखँदैन । वारदात थल अथात्
ितवादीह को डेराकोठामा िनज ितवादीह र
मृतकबाहेक अ यि रहेभएको भ ने पाइँदैन ।
मतृ कको Autopsy Report मा मतृ कको शरीर
टाउकोमा आ त रक चोटपटक रहेको भ ने देिखएबाट

ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
सािबती बयान समिथत भइरहेको छ । यसैगरी,
जाहेरवाला तथा वादीका सा ीह को बकप बाट समेत
ितवादीह को कत यबाटै यिु नका नेपालीको मृ यु
भएको हो भ ने देिखन आएको हँदा ितवादीह को सो
सािबती बयान माणमा ला ने नै देिख छ । तसथ, िनज
ितवादीह को सो सािबती बयान एवम् उि लिखत
लास जाँच मचु ु कासमेतका व तगु त माणह बाट
ितवादीह को कत यबाट नै १ वषक यिु नका
नेपालीको मृ यु भएको हो भ ने पिु हने ।
ततु मु ाका ितवादीह दवु ै जनाले
नाबालक छोरीलाई हातले हार गरेको तथा भइु मँ ा
टाउको ठो काएको कारणले मृ यु भएको भ ने देिखएको
र ितवादीह म ये यो-यसको चोट हारका कारण
मृ यु भएको भनी छु याउन स ने ि थित नभएकाले
िनज ितवादीह लाई उि लिखत यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय
हनस ने देिखएको हँदा िनज ितवादीह लाई जनही
२० (िबस) वष कै द सजाय गन गरी उ च अदालत
पोखराबाट भएको फै सला अ यथा नदेिखने ।
साथै, मतृ कलाई कुटिपट गरी मानपनस
मको
ु
इवी मनसाय नभएको र ब चा रोई कराई गदा
समा य रस उठी कुटिपट गदा मन गएकोले िनज
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
१० वष कै द सजाय गन उ च अदालत पोखराबाट राय
ताव भई आएको देिखयो । सो स ब धमा िवचार
गदा, ितवादीम येक पिव ा नेपालीले सह ितवादी
अ बर बहादरु सँग िववाह गरी आउँदा आ नो पिहलो
लो नेबाट जि मएको नाबालक छोरी साथै िलई
आएको भ ने देिख छ । सामा य याला मजदरु ी गरी
ितवादीह ले जीवन गज
ु ारा चलाउँदै आएको भनी
िनजह को बयानमा लेखाएको पाइ छ । पिहलो िववाह
िवखि डत भई दो ो िववाह गदा साथमा याएको
नाबालक ित ितवादीह को चेतनाको तरका कारण
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उ प न िवतृ णाबाट वारदात हन पगु ेको देिखन आएको
छ । ितवादीह ले घटना वारदात लक
ु ाउने िछपाउने
कुनै यास गरेको भ ने देिखँदैन । दवु ै ितवादीह
वारदात थल अथात् आ नो डेरा कोठामा मतृ क
ब चाको शव काखमा िलइरहेको अव थामा भेिटएको
भ ने व तिु थित मचु ु काका यि ह को भनाइ रहेको
देिखएकाले घटना ित ितवादीह को प चाताप
रहेको भाव प हने ।
तसथ, ितवादीह को सामा य आिथक
ि थित रहेको, मतृ कलाई मानपनस
मको कुनै इवी
ु
रहेको नदेिखएको, ितवादीह ले अनस
ु धान कायमा
असहयोग गरेको नपाइएको, छोरी रोएकाले तनाव
िसजना भई वारदात हन पगु ेको देिखएकोसमेतका
व तिु थितलाई म यनजर गदा िनज ितवादीह लाई
ठहर भएको २० वषको कै द सजाय गदा चक पन जाने
र १० वष कै द सजाय गदा पिन सजायको उ े य पूरा
हन स ने हँदा िनज ितवादी अ बरबहादरु थापा मगर
र ितवादी पिव ा नेपालीलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८
नं. बमोिजम जनही १० वष कै द सजाय गन गरी उ च
अदालत पोखराबाट जाहेर भएको रायसमेत अ यथा
देिखन नआउने ।
अत: उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादीह अजनबहाद
रु थापा मगर र पिव ा
ु
नेपालीलाई यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
बमोिजम २० वष कै द हने ठहर गरी याङ् जा िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर गरी उ च अदालत
पोखराबाट िमित २०७५।०८।१८ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ठहछ । साथै, िनज
ितवादीह लाई ठहर भएको उ कै द सजाय गदा
चक पन जाने देिखएकाले त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
अदालती ब दोब तको महलको १८८ नं. बमोिजम
जनही १०(दश) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
इित संवत् २०७६ साल ावण ३० गते रोज ५ शभु म् ।

४
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७२-WO-०२५६, उ ेषण /
परमादेश / ितषेध, िटका साद उ ेती िव. िवराटनगर
उपमहानगरपािलकाको कायालय, िवराटनगरसमेत
नेपालको संिवधान, २०७२ मा भएको
हा ो संवैधािनक ावधान हेदा संिवधानको मौिलक
हकअ तगत धारा २५ को उपधारा (३) मा सावजिनक
िहतका लािग रा यले कुनै पिन यि को स पि
अिध हण गदा ितपूितको आधार र काय णाली
ऐनबमोिजम हने छ भनी यि को स पि को हकलाई
संिवधानले सरु ा दान गरेको छ । सोबमोिजम ज गा
ाि ऐन, २०३४ ले यसरी सावजिनक कामको
िनिम कुनै ज गा ा गनपन
ु भएमा मआ
ु जा तथा
ितपूित िदने गरी कानूनी ि या िनधारण ग रिदएको
पाइ छ । अथात् यि को स पि को वे छाचारी
पमा अित मण नहोस् भनेर नै रा यले संवैधािनक
एवं कानूनी यव था गरेको पाइ छ । यिद रा यलाई
सावजिनक िहतका लािग यि को स पि को
आव यक प यो भने उिचत मआ
ु जा र ितपूित िदएर
कानूनी ि याबमोिजम सो स पि ा त गन स ने
देिखने ।
य तै िवषयव तु समावेश भएको िनवेदक
गोकुलमान त डुकारसमेत िवप ी धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत
भएको ने.का.प. २०७०, अङ् क २, िनणय नं.
८९६६ मा कािशत उ ेषण परमादेशको रट
िनवेदनमा “सावजिनक सडक े मा कुनै पिन
िकिसमका भौितक संरचनाको िनमाण गन नहने र
पिहले तोिकएकोभ दा बढी सडक े को मापद ड
िव तार गनपन
ु भएमा चिलत कानूनबमोिजम ज गा
अिध हण गरी ज गाधनीलाई मआ
ु जा िदई मा सडक
िव तार गनपन”
ु भनी निजर िस ा त ितपादन भएको
छ । य तै ने.का.प. २०७२, अङ् क १२, िनणय
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नं. ९५०८ मा कािशत िनवेदक भाइकाजी ितवारी
िवप ी चतभु ज
ु भ समेत भएको उ ेषण / परमादेशको
रट िनवेदनमा यस अदालतबाट “एकपटक चिलत
कानूनबमोिजम घर िनमाणको लािग इजाजत िलई
िवप ी िनवेदकह को बसोबासको लािग घर िनमाण
भइसके पिछ य तो घर रहेको ज गा नेपाल सरकार
वा यसको कुनै िनकायले फरािकलो पान योजनको
लािग वा अ य कुनै सावजिनक योजनका लािग
िलनपु न भएमा चिलत कानूनबमोिजम कारबाही चलाई
िनवेदकह लाई उिचत र िविधस मत पमा ितपूित
िदई ा गनपन”
ु भनी िस ा त ितपादन भएको
पाइ छ । उपयु संवैधािनक एवं कानूनी यव था तथा
सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तह बाट
नाग रकलाई स पि को हकको सिु नि तता ग रएको
छ । यिद सावजिनक योजनको लािग नाग रकह को
िनजी स पि िनजह को वे छाले बाहेक रा यले
ा गनपन
ु अव था आएमा ज गा ाि ऐनले तोके को
कायिविध पूरा गरी मआ
ु जा र ितपूित दान गनपन
ु
ह छ । सावजिनक सडक िनमाण तथा िव तार गन
ज तो िवकास िनमाणको काय नाग रकको सिु वधा एवं
बहृ र िहतका लािग नै ग र छ । अतः यस कायको
लािग नाग रकको ज गा जिमन सो बाटोमा पन गयो
भने स बि धत यि िवशेषले पिन सकरा मक पमा
सहयोग गनपन
ु ।
ततु िनवेदनमा दाबीको बाटो िनवेदकको
नाउँ दताको ज गासमेतमा पन गरी िनमाण भएको
त यमा िववाद छै न । उ सडक िनमाण भएपिछ यी
िनवेदकको समेत ज गा जिमनको मू यमा उ लेखनीय
पमा वृि हने र सो ठाउँको यावसाियक ि कोणले
पा तरण हने हँदा ितपूित िदइरहनु नपन भ ने
तक िवप ी िवराटनगर उपमहानगरपािलकाको
िलिखत जवाफमा रहेको छ । सावजिनक िहतको
लािग स चालन ग रने िवकास िनमाणका कायह बाट
यि िवशेषले य तथा अ य पमा अव य

नै लाभ िलन स छन् । य िप सावजिनक िवकास
िनमाणका कायबाट यि ले लाभ ा त गरेको भ ने
आधारमा कानूनको कायिविध पूरा गरी यि को िनजी
ज गा ा त गनपन
ु नेपालको िव मान संवैधािनक
एवं कानूनी ावधानलाई उपे ा गन िम दैन । यी
िनवेदकको ज गामा समेत पन गरी सावजिनक सडक
िनमाण एवं िव तार गन काय भइसके को तर िनज
िनवेदकले कानूनबमोिजम ा त गनपन
ितपूितको
ु
रकम िनवेदकलाई उपल ध गराइसके को भ ने कुनै
सबदु माण पेस भएको छै न । सडक िव तार गदा
ज गा ाि ऐन, २०३४ को कानूनी यव थाबमोिजम
उिचत ितपूित िदएर मा यि िवशेषको ज गा ा त
गन सिकने कानूनी यव थािवपरीत यी िनवेदकलाई
ितपिु त िदनु नपन भ ने उपमहानगरपािलकाको
भनाई यायोिचन मा न निम ने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणह बाट
सडक िव तारस ब धी काय स प न भइसके को
हँदा िनवेदन दाबीअनस
ु ारको िनणयह उ ेषणको
आदेश ारा बदर गनपन औिच य देिखएन । रट िनवेदक
िटका साद उ ेतीको नाउँ दताको ज गा र सो ज गामा
भएको संरचनामा समेत सावजिनक बाटो िनमाण भएको
अव थामा पिन िनवेदकलाई ितपूित िदने स ब धमा
िनणय भएको देिखएन । अतः सडक िव तारको ममा
िनवेदकको ज गासमेत के कित े फल सडकमा
समावेश भएको छ जाँचबझ
ु गरी मनािसब मािफकको
मू याङ् कन गरी िनवेदक िटका साद उ ेतीलाई
ितपूित िदने स ब धमा उिचत िनकास िदनु भनी
िवप ी िवराटनगर उपमहानगरपािलकासमेतको नाममा
परमादेशको आदेशस म जारी हने ।
इजलास अिधकृतः- क याण खड् का
इित संवत् २०७६ साल पस
ु २७ गते रोज १ शभु म् ।
§ यसै कृ ितको ०७२-WO-००९८, उ ेषण
/ परमादेश / ितषेध, िवजय पदम म ल
िव. िवराटनगर उपमहानगरपािलकाको
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कायालय, िवराटनगरसमेत भएको मु ा पिन
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
५
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-१५४०, जबरज ती
करणी, वाजुि न िमयाँ िव. नेपाल सरकार
तसथ, ितवादी वाजिु न िमयाँउपरको
िकटानी जाहेरी, पीिडत पोखरा-२ को बकप ,
वारदात समयमा पीिडत आ नो घर कोठामा
रहेको भ ने ितवादीको बयान, वा य परी ण
ितवेदनसमेतबाट ितवादी वाजिु न िमयाँले पीिडत
पोखरा-२ लाई जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु
गरी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको
५ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको पिु हन
आयो । वारदात समयमा पीिडतको उमेर १३ वष
रहेको भनी जाहेरी दरखा त एवं पीिडतको वा य
परी ण ितवेदनमा उ लेख भएको छ । अतः िनज
ितवादीले १३ वषक बािलकालाई जबरज ती
करणीको उ ोग गरेको कसरु अपराधमा ितवादीलाई
जबरज ती करणीको महलको ३(२) नं. ले हन स ने
सजायको आधा सजाय ४ वष कै द सजाय गन गरेको
उ च अदालत पोखराको फै सला यायको रोहमा
िमलेकै देिखन आयो । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ
भ ने पनु रावेदक ितवादी वाजिु न िमयाँको पनु रावेदन
िजिकर एवं यस अदालतबाट िमित २०७४।२।४ मा
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान हँदा िलएका आधार र
कारणसँग समेत सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
सु का क िज ला अदालतबाट ितवादी वाजिु न
िमयाँलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको महलको ५
नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा कसरु दार ठहर गरेको
िमित २०७२।१२।१४ को फै सला सदर हने ठहर गरी
सजायको हकमा वारदातको समयमा पीिडत पोखरा-२

को उमेर १३ वष देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको ३(२) नं. ले हनस ने सजायको
आधा सजाय गनपनमा
३(३) नं. ले हनस ने सजायको
ु
आधा सजाय गरेको हदस म सु अदालतको फै सला
के ही उ टी गरी ितवादीलाई सोही महलको ३(२) र
५ नं. बमोिजम ४ वष कै द सजाय हने ठहर गरी भएको
उ च अदालत पोखराको िमित २०७३।७।९ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
क यटु र: देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-WO-०६२७, उ ेषण
/ परमादेश, टेकबहादुर घत े ीसमेत िव. नेपाल
सरकार, धानम ी तथा मि प रषद्को कायालय,
िसंहदरबारसमेत
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को
दफा ४ भएको कानूनी यव थाबमोिजम गाउँपािलका
वा नगरपािलकाको के हेरफे र गनपदा
ु सभामा रहेका
दईु ितहाई बहमत सद यह ले पा रत गरेको ताव
नेपाल सरकारमा पठाउनु पन र नेपाल सरकारले उपयु
देखेमा सोबमोिजम के हेरफे र गन स ने अव था
रहेको पाइयो । यसका साथै सोही ऐनमा गाउँपािलका
तथा नगरपािलकाको पिहलो िनवाचन भएको िमितले
छ मिहनाभ र स बि धत सभाका बहमत सद यले
के हेरफे र गन ताव पा रत गरी नेपाल सरकारमा
िसफा रस गरेमा नेपाल सरकारले िसफा रसबमोिजम
के हेरफे र गनपन
ु भ ने पिन कानूनी यव था छ ।
ततु मु ामा गाउँपािलका तथा नगरपािलकाह को
िनवाचन स प न भई थानीय सरकार गठन भएपिछ
जलजला गाउँपािलकाको िमित २०७४।३।२२ का
िदन गाउँसभा बसी दईु ितहाइ बहमतको आधारमा
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के प रवतनस ब धी िनणय गरी नेपाल सरकारलाई
पठाएको देिख छ । नेपाल सरकारबाट सोही आधारमा
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को कानूनी
यव था र कायिविध अपनाई िमित २०७४।१०।२६
मा जलजला गाउँपािलकाको के प रवतनको िनणय
भएको देिख छ । प रवितत के उपयु रहे नरहेको
भ ने स ब धमा अ ययन गन जलजला गाउँपािलकाले
५ सद यीय अ ययन अवलोकन सिमित र भौगोिलक
तथा ािविधक परी णका लािग व र भूगभिवद् डा.ई.
बस तराज अिधकारी यूको नेतृ वमा ािविधक िटम
गठन गरी उ सिमितह को राय ितवेदनसमेतलाई
आधार िलएको देिख छ । के प रवतनको िनणय
नेपाल सरकारको िमित २०७४।११।१४ को राजप मा
कािशत भएको पाइ छ । यस कार जलजला
गाउँपािलकाको गाउँसभाको बैठकबाट कानूनको
तोके को कायिविध अपनाई गाउँपािलकाको के सान
िसफा रस िनणय भई नेपाल सरकारबाट रीतपूवक
िनणय गरी राजप मा कािशत गरेको देिखँदा सो के
प रवतनको िनणयमा कुनै कानूनी िु ट नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणह बाट
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को कानूनी
ावधानअनस
ु ार तोके को कायिविध पूरा गरी जलजला
गाउँपािलकाले के सान िनणय गरेको र नेपाल
सरकारले समेत सोही िसफा रस िनणयबमोिजम के
सान गरी िनणय गरी राजप मा सूचना कािशत गरेको
देिखँदा उ के प रवतनको िनणय गैरकानूनी देिखन
आएन । कानूनस मत पमा के प रवतनको िनणय
भएको हँदा उ िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर
ग रपाउँ भ ने िनवेदकको िनवेदन दाबीको औिच यता
देिखएन । साथै के सा ररहन नपन गरी परमादेशको
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भनी दायर भएको ततु
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः- क याण खड् का
इित संवत् २०७६ साल पस
ु २७ गते रोज १ शभु म् ।

७
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७५-WO-०४९१, उ ेषण /
परमादेश, िसताकुमारी राउत बुढाथोक िव. काठमाड
महानगरपािलकाको कायालय, काठमाड समेत
मापद डिवपरीत घर िनमाण गरेको भ ने
िनवेदको दाबी रहे तापिन सो घर िनमाण स ब धमा
न सा पास गराई िलइसके को र सो न सा बदरको
लािग ियनै रट िनवेदकले नै दायर गरेको मु ा हाल
उ च अदालत पाटनमा िवचाराधीन रहेको देिखयो ।
यसबाट ततु िनवेदन दाबी स ब धमा िनवेदकले
वैकि पक उपचारको माग अवल बन ग रसके को
स दभमा अब न सा पास गन योजनका लािग
फायल भवन िनमाण इजाजत िवभागमा पठाइिदने भनी
काठमाड महानगरपािलकाबाट िमित २०७३।९।१४
मा भएको िनणयलाई बदर ग ररहनपु न कुनै औिच य
देिखन आएन । उ च अदालत पाटनमा िवचाराधीन
रहेको िवषयसँग य स ब ध रहेको ियनै िनवेदक
र िवप ी रहेको न सा पास बदर ग रपाउँ भनी दता
रहेको ०७५-CP-२९६८ मु ाको पनु रावेदनप बाट
यथोिचत कानूनी उपचार स बोधन हने अव था रहेको
छ । साधारण अिधकार े अ तगत िवचाराधीन रहेको
मु ालाई भाव पान गरी यस अदालतको असाधारण
अिधकार े बाट ह त ेप गनु मनािसब नहने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारणबाट ियनै
िनवेदक िसताकुमारी राउत वादी र िवप ी सिु मता
े समेत ितवादी भई उ च अदालत पाटनमा न सा
पास बदर मु ा िवचाराधीन रहेको र सोही मु ाबाट
कानूनबमोिजम िनकासा हने अव था रहेकै हँदा ततु
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु परेन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः- क याण खड् का
क यटु र: देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल पस
ु २७ गते रोज १ शभु म् ।
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काया वयनमा समेत आइसके को अव थामा ततु
रट िनवेदनको औिच य समा भएकोले िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहन परेन । ततु
रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िवकास े ठ
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
सपना धान म ल, ०७२-CR-०७६१, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव.
रिवलाल उराँवसमेत
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(१) र ४(२)
को कानूनी यव था र िमिसल संल न त यह को
िव ेषण गदा, ितवादी रिवलालको मौका तथा
अदालतसमेतमा गरेको बयानमा आरोिपत कसरु मा
इ कार रहेको, व तिु थित तथा घटना िववरणका
मािनसह ले समेत िनज िनद ष रहेको भनी गरेको
मौकाको कागजलाई समथन गरी अदालतमा गरेको
बकप बाट समेत समिथत भइरहेको र पीिडता
र ितवादी रिवलाल उराँव भारत प जाबमा ११
मिहनास म बसेको बेचिबखन शोषणको कुनै काय
नगरेको भिनएको अव थामा यित लामो समयाविधमा
रहे बसेको पिु भएपिछ यिद ितवादीले अपहरण गरी
पीिडतालाई िनयतवश बेचिबखन वा ओसारपसार
गन लगेको भए य तो अविधिभ पीिडतालाई
बेचिबखन वा वे यावृि मा लगाउने ज ता कसरु ज य
काय गरेको हनपु न िथयो; सो के ही पिु हन पिन
नसके को, पीिडतालाई हरीको सहयोगमा भारतबाट
ितवादीह को प जाबाट छुटाई नेपाल याएको भ ने
जाहेरी बेहोरामा उ लेख गरे तापिन सो कुरा माणबाट
पिु हनसमेत नसके को पाइने ।

इजलास नं.८
१
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.
ी काशमान िसंह राउत, ०७०-WO-०६३८,
परमादेश, अिधव ा रामह र े समेत िव. धानम ी,
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
रट िनवेदकले आिदवासी जनजाितह को
ितिनिध व नगराई जनु िनयमावली िनमाण
हन लागेको छ भनी आशङ् का जनाएको हो, सो
संिवधानसभा िनयमावली, २०७० संिवधानसभाको
िमित २०७०/१२/०७ को बैठकबाट पा रत भई
काया वयनमा आइसके को देिख छ । पा रत
संिवधानसभा िनयमावली, २०७० को िनयम ६५
ले संवैधािनक-राजनीितक संवाद तथा सहमित
सिमितको यव था गरेको पाइयो । उ िनयम ६५ को
उपिनयम ५ मा "सिमितमा सद यह को मनोनयन
संिवधानसभामा ितिनिध व गन सबै राजनीितक
दल र वत सद यह को ितिनिध व हने गरी
संिवधानसभामा रहेको दलीय संरचना, मिहला,
आिदवासी / जनजाित, मधेशी, दिलत, िपछिडएको
े , खस-आय, मिु लम, अ पसं यकलगायत
सबै वग र समदु ायको संिवधानसभामा रहेको
उपि थितको समानपु ाितक आधारमा समावेशी
हने गरी ग रनेछ" भ ने ावधान रहेको पाइ छ । उ
ावधानलाई हेदा रट िनवेदकले आ नो रट िनवेदनमा
उठाएको िवषयव तक
ु ो मम र भावनाअनस
ु ारको
यव था उि लिखत िनयम ६५(५) मा रहेकै देिखने ।
अतः हालको अव थामा िनवेदन मागबमोिजम
आिदवासी जनजाितह समेतको सहभािगता रहने
गरी संिवधानसभा िनयमावली, २०७० जारी भई
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मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ मा “ चिलत
कानूनमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
कुनै यि लाई यस ऐनअ तगतको कसरु गरेको
अिभयोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरेको छै न
भ ने कुराको माण िनजले नै पु याउनपु न छ” भ ने
कानूनी यव था छ । “कितपय सङ् गीन कृितका
फौजदारी अपराधमा पीिडतले समाजमा बेहोनपन
ु
ित, अपराधबाट समाजलाई पु न जाने असर तथा
अपराधलाई िन सािहत गन रा यले िनवाह गनपन
ु
िनय णकारी भूिमकासमेतलाई म यनजर गरी
माणको भार (Burden of Proof) आरोिपत प लाई
नै सान गरी कठोर कानूनी यव था गनु परेको हो ।
अपराधमा संल न प पेसेवर हन स ने र अपराध
बडो योजनाब एवम् सङ् गिठत त रकाले हन स ने
र कितपय सङ् गिठत आपरािधक समूहको संल नतामा
समेत अपराध हन स ने भएकाले अपराधमा संल न
प नै पिहचान गन किठन हन स ने प रि थितको
आँकलन गरेर नै िवधाियकाले कानूनको िनमाण गरेको
हो । माण सङ् कलनका ममा हन स ने कितपय
कमजोरीको फाइदा अपराध गन प लाई नै नपगु ोस्
भ ने नै िवधाियक मनसाय हने भनी (ने.का.प.
२०७२, अङ् क १, िन.नं ९३३३, करण नं.५ मा)
यस अदालतबाट िस ा तसमेत ितपादन भएको
देिख छ । उि लिखत कानूनी यव था र ितपािदत
निजर िस ा तसमेतका आधारमा आरोिपत कसरु मा
आ नो संल नता नरहेको भ ने िजिकर मािणत गन
भार ितवादीमा रहने गरी भएको या यासमेतलाई
ि गत गदा ितवादीह ले कसरु मा इ कार रही
अदालतमा गरेको बयान, जाहेरवालाको जाहेरी
बेहोरा र अदालतसम गरेको बकप बेहोरामा
उ लेख भएको िवरोधाभासपूण त य बेहोराह ,

पीिडताको अनस
ु धान अिधकारीसम को बयान र
अदालतमा मािणत बयान बेहोरासमेतले, पीिडताको
अदालतसम गरेको बकप बेहोराको घटनाह
समिथत भएको नदेिखएको अव थासमेतबाट र
व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले ितवादीह को
कसरु मा संल नता नरहेको भनी लेखाइिदएको बेहोरा
तथा ितवादीका घटना मको प वणनसमेतबाट
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर मािणत
हन स ने नदेिखने ।
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार ज तो
सङ् गीन अपराधमा पीिडत सधै ँ अिभयु ह को
िनय णमा रहने, आफू बेिचएको माणह रा न
अस भव हने, उनीमािथ भएको कसरु को उनीसँग
हने माण भनेको आफू / यि वयं नै माण /
सा ीको पमा रहने हँदा िदएको जाहेरी र गरेको
बयानको माणमा धेरै ठूलो मह व रा ने भनी
भएका या यासमेतका आधारमा हेदा, पीिडत
र जाहेरवालाले हरीमा गरेको बयान कागज र
अदालतमा गरेको प रवितत बयान िवरोधाभाषपूण
रहेको त यह समेतको वणनबाट र ितवादीको
बयानमा भएको घटनाको मब वणनबाट समेत
ततु मु ामा ितवादीह उपरको अिभयोग थािपत
हन सके को नदेिखने ।
अिभयोग प माफत अिभयोग लगाएर
मा हँदैन मु ाको त यबाट पिन अपहरण र मानव
बेचिबखनको अव था देिखनपु दछ । मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसारको अपराधमा माणको भार
ितवादीमा रहने कानूनी यव थाले आफूले कसरु
गरको छै न भ ने कुराको माण ितवादीमा रहने भ ने
भए तापिन त य र माणले नै आरोप थािपत
नभएको अव थामा िनद ष सािबत गन भार
ितवादीमा िसधै जाने नभई अिभयोग थािपत
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भएपिछ आफू िनद ष रहेको थािपत गन भार
ितवािदमा जाने । ितवादी रिवलाल उराँवले
पीिडतालाई अपहरण गरी भारत पु याई बेचिबखन गन
वा वे याविृ मा लगाउन लगेको भ ने कुरा माणबाट
पिु नभएको, अिपतु ेमस ब ध भएको कारण
जाहेरवालाको छोरी स जक
ु ु मारी र ितवादी रिवलाल
उराव दवु ैजनाको आपसी िमलोमतोमा घरबाट
भागी भारत प जाब गई बसेको भ ने त य मािणत
भएको, िवदेश भारत लैजानमा ितवादी रिवलालको
कुनै िकिसमको आपरािधक मनसाय वा ि या रहे
भएको पिु हन नसके कोमा पीिडता र ितवादीको
आपसी िमलेमतो र सामा य पमा िनजह को ेममा
स ब धलाई समाजले वीकान अव था नरहेको भनी
पूवमू याङ् कन गरी सहमितमै भारततफ भागी गएकोमा
जाहेरवालाले ितवादीह उपर मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार कसरु को जाहेरी िदएकोमा ितवादीह
रिवलाल उरावसमेत उपर आरोिपत कसरु को मािणत
हन नसके को अव थामा कसरु को दािय व कायम
गराउन र सजाय गन िम ने अव था नदेिखने ।
ितवादी बलराम मेहताको हकमा िवचार गदा,
ितवादी बलराम मेहताले पीिडतालाई आ नोसमेतको
संल नतामा अपहरण गरेको छै न । पीिडता र ितवादी
रिवलालको ेम स ब ध भई भागी िववाह गरेका
हन् भनी आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान
गरेको देिखएको, मािथ िववेिचत त य माणह को
आधारमा पीिडतालाई बेचिबखनको उ े यले भारतमा
ितवादीह ले अपहरण गरी लगेको भ ने त य पिु हन
नसके को अव थामा यी ितवादीको कसरु मा संल नता
रहेको भ न सिकने ि थित नहँदा शङ् का पद जाहेरी
र िववादा पद पीिडताको कथनको भरमा ितवादी
बलराम मेह ालाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (ज)

अ तगतको कसरु दार देखाई िनजलाई सजायसमेत
गन गरी भएको फै सला यायसङ् गत नदेिखने ।
ितवादी रिवलाल उराँव र बलराम
मेहताउपरको आरोिपत कसरु शङ् कारिहत तवरबाट
पिु हनसके को नदेिखँदा मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५
को उपदफा (१) को ख ड (छ) बमोिजम ितवादी
रिवलाल उराँवलाई ८(आठ) वष कै द सजाय गरेको
र अका ितवादी बलराम मेहतालाई सोही ऐनको
दफा १५ को उपदफा (१) को ख ड (ज) बमोिजम
४(चार) वष कै द सजाय गन गरी सु सनु सरी िज ला
अदालतबाट भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
गरी यी ितवादीह रिवलाल उराँव तथा बलराम
मेहताले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी
भएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला
मनािसब नै देिखँदा ितवादीह लाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत
हन नस ने ।
तसथ, उि लिखत आधार कारण र
माणबाट ितवादी रिवलाल उराँव र बलराम
मेहताउपरको आरोिपत कसरु शङ् कारिहत तवरबाट
पिु हन नसके को तथा ितवादीले घटना म प
पमा वणन गरी स य त य बािहर याएको र िववाह
गरी बसेको फोटोलाई समेत जाहेरावाला पीिडतले
सनाखत ग रिदएको देिखँदा मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५
को उपदफा (१) को ख ड (छ) बमोिजम ितवादी
रिवलाल उराँवलाई ८(आठ) वष कै द सजाय गरेको
र अका ितवादी बलराम मेहतालाई सोही ऐनको
दफा १५ को उपदफा (१) को ख ड (ज) बमोिजम
४(चार) वष कै द सजाय गन गरी सु सनु सरी िज ला
35

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, भदौ - १
अदालतबाट िमित २०७०/१२/९/१ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी गरी यी ितवादीह रिवलाल
उराँव तथा बलराम मेहताले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठहर गरी िमित २०७१।१२।१८ मा पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: च साद प थी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७५-WO-०७२५, उ ेषण /
परमादेश, दशरथी को ारी िव. गाउँ कायपािलकाको
कायालय, लिटनाथ, दाचुला
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४
को दफा ११ को उपदफा (२) को देहाय (झ) ले
आधारभूत वा यस ब धी यव थापनको अिधकार
थानीय गाउँ पािलकालाई दान गरेको देिख छ ।
मामा गाउँ कायपािलकाको िमित २०७५।०४।१६
को िनणय नं. ३ मा “वडा नं. ६ शेरीको माङदाङ
िछपान, चेतक ली र वडा नं. ५ ज नी गाउँको से टर
हनेगरी िछपान / माङदाङ” मा आ.व. २०७५/०७६
देिख सामदु ाियक वा य इकाइ थापना गरी यही
भदौदेिख स चालनमा याउने कुरा उ लेख भएको
पाइयो । उि लिखत िनणयमा कुनै वा य इकाइ
खोपके लाई एक ठाउँबाट अक ठाउँमा सान भनी
उ लेख भएको देिखँदैन । के थापना गन स ब धमा
थानीय गाउँपािलकाले कानूनी अि तयारीअनस
ु ार नै
िनणय गरेको देिखने ।
जनु
थानबाट सेवा स चालन गदा
अिधकतम मािनसलाई बढी सिु वधा ा ह छ सो
थानबाट सेवा वाह गनु यायोिचत ह छ । आधारभूत

वा यस ब धी यव थापनका स दभमा वा य
के ह कहाँ कुन ठाउमा रा नपु छ भ ने कुराको
मू याङ् कन गरी िनणय गन अिधकार र िज मेवारी
कानूनले स बि धत गाउँपािलकालाई समेत दान
गरेको देिख छ । गाउँपािलकाबाट ग रने यस कारका
िनणय भने कानूनअनक
ु ू ल भएको हनपु दछ । कानूनको
अि तयारी ितकूल तथा खास खास वग, े वा
समदु ायका मािनसलाई िवशेष सिु वधा पु ने र अ य
मािनसह उपर अनिु चत र भेदभावपूण यवहार गरेको
देिखने गरी यवहार ग रयो भने यसले याियक मा यता
पाउन स दैन । यस कारको ि थित नदेिखएस म
संिवधान एवम् कानून ारा ा अिधकारको योग गरी
गाउँपािलकाबाट भए ग रएका आधारभूत वा य
यव थापनस ब धी कुरालाई िलएर अ यथा आदेश
गनु मनािसब हँदैन । गाउँपािलकाको िववािदत िनणय
के कुन कानूनी वधान ितकूल हन गयो भ ने
स ब धमा िनवेदकले प िजिकर िलन सके कोसमेत
देिखँदनै । तसथ यसमा िनवेदकको मागबमोिजम रट
आदेश जारी गन िमलेन । िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: अि बका साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल भा २२ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-WO-०३०८, उ ेषण,
पु षो म पौडेल िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोग
के शवकुमार िव उपर कुनै कारबाट
खेलकुद गितिविधमा संल न हन ितब ध लगाई
िज मेवारीबाट वि चत ग रएको िथयो िथएन भ ने
स दभमा हेदा िवप ी अयोगको िमित २०७२/०५/२५
मा स माननीय धानम ीलाई पठाएको प मा
“िनज के शवकुमार िव बाहेक अ य िसफा रस भएका
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सबैलाई एक वषका लािग िज मेवारीबाट पद मु
गनलगायतका कारबाही गरेको जानकारीसिहतको
प ाचार ग रसके को” भनी उ लेख ग रएको
देिखयो । यसबाट के शवकुमार िव उपर कारबाही
नग रएको भ ने बिु झ छ । िनज के शवकुमार िव
खेलकुद प रषदको
् सद य सिचव पदमा िनयु हनको
लािग अयो य रहेको वा िनज कारबाहीमा परेको भनी
पिु हने कुनै त ययु आधार ततु हन आएको
पाइएन । यसका अित र िवप ी आयोगले गरेको
िनणयमा िनज के शवकुमार िव लाई खेलकुद प रषदको
्
सद य पदमा िनयु गरेको िवषयलाई िलएर नभई
सद य सिचव पदमा िनयु गरेको कुरालाई िलएर
अनिु चत काय भनी उ लेख ग रएको पाइयो । िनज
के शवकुमार िव लाई सद य पदमा िनयु गरेको
िवषयमा िवप ी आयोगले
उठाएको देिखएन ।
िनजउपर भएको कुनै कारबाहीको प रणाम व प
सद य वा सद य सिचव पदमा बहाल रहन स ने
अव था छै न भ ने त य नै थािपत भएको देिखएन ।
िनज के शवकुमार िव उपर कारबाही गन अिभ ायको
एउटा प को म यौदास म ग रएको त य खु न
आएको देिख छ । तर कुनै अिधकार ा अिधकारीबाट
मािणत नभएको एउटा खे ा कागजलाई आधार
बनाएर कारबाही ग रएको भ ने िन कषमा पु नु सवथा
अनिु चत, अतािकक र अिववेकपूण हन जाने ।
खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा
३(३) अनस
अ य ले
ु ार खेलकुद प रषदको
्
सद यह म येबाट प रषदको
् सद य सिचवसमेतको
िनयिु गनपन
ु देिख छ । िनवेदकले सोहीअनस
ु ारको
अि तयारी योग गरेको देिखयो । िनवेदकले आ नो
पदीय अि तयारीभ दा बािहर गई अथात् अिधकार
नै नभएको िवषयमा िनणय गरेको भ ने देिखँदैन ।
स भवतः िववािदत िनयिु को स दभमा अ य उपयु

िवक पह पिन िथए होलान्; ती िवक पह को
छनौट गन बिु मता (wisdom) योग गन अिधकार
पिन िनयिु गन अिधकार ा पदािधकारीमा नै
रह छ । बदिनयत राखेर वा े ािधकार नाघेर
वा िनिहत वाथपूितको लािग काय भएको
अव थामा सावजिनक पदािधकारीबाट भए ग रएका
कायह सावजिनक जवाफदेिहताको िवषय ब न
स दछन् । तर यसरी जवाफदेिहता वहन गराउने
कुरा पिन िविधसङ् गत हनु पदछ । बिु मताको योग
गदा यदाकदा मानवीय कमजोरी वा मतामा कमीकमजोरी देिखन पिन स दछ । सरकारका कुनै म ीले
स मतापूवक काय गरेको छ वा छै न भनी िनगरानी
रा ने र शासन यव था भावकारी पमा चलाउने
अव था सिु नि त गन िज मेवारी सरकार मख
ु तथा
संसदको
ु ै िवषयमा पिन यव थापनमा
् हो । जनु सक
सामा य कमी-कमजोरी देिखनासाथ अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले कारबाहीको िवषय
बनाउनु मनािसब हँदनै । िनवेदकउपर “अनिु चत काय”1
गरेको भ ने अिभयोग लगाइएको (िनणय र प ाचार
ग रएको) देिख छ । तर त काल चिलत अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३
ले गरेको अनिु चत कायको प रभाषा2 िभ िनवेदकले
1 नेपालको संिवधान (२०७२) ले अि तयार दु पयोग अनुस धान

2
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आयोगलाई “अनुिचत काय” स ब धमा कारबाही गन े ािधकार
दान गरेको छै न । यस स ब धमा यस अदालतबाट पटकपटक
या या भई िस ा त कायम भएको छ । तुत िववाद नेपालको
संिवधान लागु हनुभ दा पिहलेको (२०७२ असोज ३ गतेभ दा
पिहलेको) िववाद भएकाले त काल चिलत अ त रम संिवधान र
कानूनी यव थाको स दभमा यहाँ या या / िववेचना ग रएको छ ।
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३
मा “सावजिनक पद धारण गरेको यि ले जािनजानी वा लापरवाही
साथ देहायको कुनै काय गरेमा अनुिचत काय गरेको मािननेछ भनी
प रभािषत ग रएको छः

(क) आ नो अिधकारिभ को कुनै काम गन इ कार गरेको वा
आ नो अिधकार नभएको कुनै काम गरेको,
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गरेको िनयिु स ब धी िववािदत काय समािहत हन
आउने अव था नदेिखने ।
संवैधािनक िनकायह ले आ नो संवैधािनक
अि तयारीको दायरािभ रहनु पदछ । सरकारको
जनु सक
ु ै कायमा ह त ेप गन वा कानूनबमोिजम ा
अि तयारको सीमाभ दा बािहर गई िनणय आदेशह
गन काय कानूनको शासन तथा लोकताि क मू य
मा यताका ि ले शोभनीय हँदैनन् । िवप ी आयोगको
िववािदत िनणय र प ाचारलाई िनवेदकले “समाना तर
सरकारको अ यास” भनी उ लेख गरेकोसमेत
पाइयो । यस स ब धमा िवचार गदा अिधकार े को
प रिध नाघेको कुरालाई नै समाना तर सरकारको
अ यास भ नु तकपूण देिखएन । तर अि तयारको
दु पयोग रो ने र सावजिनक शासनलाई व छ
र कानूनस मत तु याउने उ े यले सं थािपत
आयोग वयम्ले अि तयारको दु पयोग गन पगु ेको
अव थालाई भने वाि छत कुरा मा न नसिकने ।

मािथ िववेिचत सम प मा िवचार गदा
िनवेदक पु षो म पौडेलले नेपाल सरकारको
खेलकुद म ीका हैिसयतले के शवकुमार िव लाई
खेलकुद प रषदको
् सद य सिचव पदमा िनयिु
गदा अनिु चत काय गरेको भनी मा न सिकने कुनै
उिचत आधार र कारण ततु हन आएको देिखएन ।
अ मािणत िवषयलाई िलएर अिधकार े भ दा बािहर
गई िवप ी आयोगले िनणय र प ाचार गरेको पाइयो ।
िनवेदक हाल म ी पदमा बहाल रहेको नदेिखए पिन
उि लिखत िनणय र प ाचार कायम रहेमा िनवेदकउपर
एउटा अिभयोग वा दोष (Stigma) लागेको अव था
कायम रहने ि थित देिखयो । यस कारको अव था
कायम रहेमा संिवधान द िनवेदकको मानव
ित ा (human dignity) स ब धी हकमा आघात
पन जाने देिखन आयो । तसथ, िनवेदक पु षोतम
पौडेलउपर अनिु चत काय गरेको भनी कारबाहीका
लािग स माननीय धानम ीलाई प ाचार गन गरी
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगबाट
िमित २०७२/५/२५ मा भएको िनणय र सोबमोिजम
लेिखएको प समेत उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद ब याल
इित संवत् २०७५ साल चै २७ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७२-WO-०२६९, उ ेषण,
के शवकुमार िव िव. यवु ा तथा खेलकुद
म ालय, िसंहदरबारसमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।

(ख) कुनै िनणय वा आदेश गदा बा या मक पले अपनाउनु
पन कायिविधको पालन नगरेको,
(ग) आफूलाई ा अिधकार स बि धत कानून, िनणय वा
आदेशिवपरीत अक उ े य वा कायमा योग गरेको,
(घ) आ नो तजिबजी अिधकार बदिनयत साथ वा
वे छाचारी पमा योग गरेको, अ य कायालय,
अिधकारी वा कमचारीको कायमा अनािधकार बाधा
उ प न गरेको वा य तो कायालय, अिधकारी वा
कमचारीलाई दबाब िदई कुनै अनिधकृ त काय गराएको,
आफूले गनुपन कुनै काम नगरी अ य कायालय वा अ य
अिधकारी कहाँ पठाई आ नो उ रदािय व प छाएको,
(छ) आ नो पदको कृ ितअनुसार पालन गनुपन कुनै पदीय
कत य पालन नगरेको,
(ज) आ नो मातहतमा रहेको कमचारी वा आ नो भावमा
रहेको यि लाई अनुिचत दबाब िदई वा लोभनमा पारी
आ नो अनुकूलको काम गराएको, वा
मा.
(झ) आफूलाई पदीय हैिसयतले ा उ मुि , सुिवधा वा
ी
सहिलयतको दु पयोग गरेको” ।
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सपना धान म ल, ०७६-WH-०३२३,
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ब दी य ीकरण, अिधव ा पु पराज पौडेल िव.
काठमाड िज ला अदालत, काठमाड समेत
रट िनवेदक प रवितत नाम लागु औषध
िनय ण यरु ो कोटे वर-क र प रवितत नाम लागु
औषध िनय ण यरु ो कोटे वर-ख ले लागु औषध
कोिडन (Dilex-DC) ख रद, िब , ओसारपसारको
कारोबार गद आएको भ ने कसरु मा िनजह लाई
लागु औषध िनय ण यूरो कोटे वरले िमित
०७६।११।२७ मा िनय णमा िलई ज री प ाउ
पज
ु जारी गरी सोही िमितमा थुनवु ा पज
ु समेत िदएको
देिख छ । िनज ितवादीह का नाउँमा मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
९(६) बमोिजम जारी भएको ज री प ाउ पज
ु
वीकृितका लािग िमित ०७६।११।२८ मा काठमाड
िज ला अदालतमा पेस भएकोमा अदालतबाट सोही
ऐनको दफा ९(७) बमोिजम ज री प ाउ पज
ु लाई
वीकृत ग रिदएको देिख छ । िज ला सरकारी विकल
कायालय, काठमाड को प ानस
ु ार ितवादीह
प रवितत नाम लागु औषध िनय ण यरु ो कोटे वर-क
र ऐ. कोटे वर-ख लाई अनस
ु धानको लािग हरी
िहरासतमा रा नका लािग पिहलो पटक िदन ७,
दो ो पटक िदन ५ र ते ो पटक िदन ५ को यादका
लािग काठमाड िज ला अदालतमा लेखी आएकोमा
अदालतबाट िमित ०७६।११।२७ गतेदिे ख लागु
हने गरी पिहलो पटक िदन-५, िमित ०७६।१२।०२
गतेदिे ख लागु हने गरी दो ो पटक िदन ५ र िमित
०७६।१२।०७ गतेदेिख लागु हने गरी ते ो पटक िदन
५ गरी ज मा १५ िदन याद थप भएको देिख छ ।
ते ो पटक याद थपको अविध िमित ०७६।१२।११
गतेस म रहेको र ितवादीह लाई अनस
ु धान
काय बाँक रहेको भए याद थपको लािग िमित
०७६।१२।१२ गते अदालतमा उपि थत गराउनपु न र
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ऐन, २०७५ को दफा २१(७) को यव थाअनस
ु ार
२१ िदनिभ अथात् िमित ०७६।१२।१७ गतेिभ
अनस
ु धान स प न गरी अिभयोग प दायर
ग रस नपु नमा िव व यापी पमा महामारीको पमा
फै िलएको कोराना भाइरस (कोिभड-१९) को कारण
यस अदालतको फुलकोटको िमित ०७६।१२।१२
र िमित ०७६।१२।२१ को िनणयबमोिजम सबै
अदालत तथा याियक िनकायह मा याद थप गन,
अिभयोगप दायर गनलगायतका सेवा ब द गन भनी
भएको िनणयको कारणबाट ततु लागु औषध मु ामा
पिन तोिकएको यादिभ याद थप तथा अिभयोग प
दायर गन काय हन सके को नदेिखने ।
कोिभड-१९ को महामारी हामी कसैले
नसोचेको अक पनीय र असामा य प रि थित हो ।
यो प रि थितको सामाना गन के वल नेपाल देश मा
नभएर िव वका धेरै देशह लकडाउनमा गएको र
सो कोिभड-१९ को ि थित अझै पिन िनय णभ दा
बािहर गई भयावह ब दै गएको कुरा सविविदत नै
छ । कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) एक सङ् िमत
यि बाट अक यि मा सहजै सन र यान िलनस ने
सङ् ामक कृितको रोग भएकाले यसबाट ब नको
लािग मु य आधार भनेकै भौितक दरु ी कायम गरी ब ने
र सावजिनक िभडभाडमा नजाने ज ता उपायबाहेक
अ य कुनै िवक प नभएको अव थालाई नै म यनजर
गरेर सव च अदालतले अक िनणय नभएस मका
लािग फुलकोटको िनणयबाट याद थप तथा अिभयोग
प दायर गनसमेतका काय रो ने गरी सबै िज ला
अदालत, उ च अदालत, उ च अदालत इजलास,
अ य याियक िनकायह तथा महा यायािधव ा
कायालयसमेतमा प रप गरी सवसाधारणका लािग
सूचना कािशत गरेको र सोही कारणबाट के ही समय
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सबै अदालत तथा याियक िनकायह मा याद थप
र अिभयोग प दायर गन काय भािवत हन गएको
देिख छ । य तो असामा य प रि थितका बाबजदु
पिन लामो समयस म उि लिखत कायह लाई रो दा
नाग रकह को संवैधािनक तथा कानूनी हकािधकारमा
आघात पु न जाने कुरालाई ग भीरतापूवक मनन गरेर
नै यस अदालतको िमित ०७६।१२।२८ मा बसेको
फुलकोटको िनणयले याद थप, अिभयोग प दता,
थुनछे क आदेशलगायतका अ याव यक सेवाह
स चालन गन माग श त गरी सबै अदालतह ,
अ य याियक िनकाय र महा यायािधव ाको
कायालयसमेतमा िनणयानस
ु ारको काय स चालन
गन प रप भएको र सो सेवा सचु ा गन िनणय भएकै
िदन िमित ०७६।१२।२८ गते नै यी रट िनवेदक
ितवादीह लाई अिभयोग प साथ काठमाड िज ला
अदालतमा उपि थत गराएको देिखने ।
यसरी सव च अदालतको िमित
०७६।१२।२८ मा बसेको फुलकोटको िनणयअनस
ु ार
रट िनवेदक प रवितत नाम लागु औषध िनय ण
यरु ो कोटे वर-क र प रवितत नाम लागु औषध
िनय ण यरु ो कोटे वर-ख लाई िमित ०७६।१२।२८
मा नै अिभयोग प साथ काठमाड िज ला अदालतमा
उपि थत गराई िनजह को अिभयोग प दता भएको
देिख छ भने िनजह को बयान काय स प न गरी दवु ै
ितवादीह नाबालक भएकाले बालबािलका ऐन,
२०७५ को दफा २४ को उपदफा (३) बमोिजम मु ा
पपु का लािग अदालतले खोजेको बखत अदालतमा
उपि थत गराउने गरी संर कको िज मा लगाउनु
भनी िमित ०७७।०१।०२ मा थनु छे क आदेश भएको
र थनु छे क आदेश भएकै िदन ितवादी प रवितत नाम
लागु औषध िनय ण यरु ो कोटे वर-क लाई िनजको
संर क ि भवु न चौधरीलाई र ितवादी प रवितत नाम

लागु औषध िनय ण यरु ो कोटे वर-ख लाई िनजको
संर क जयनाथ चौधरीलाई िज मा लगाएको भ ने
देिखने ।
उपयु िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
कोिभड-१९ को महामारीको असामा य अव थाको
कारणबाट सव च अदालतको फुलकोटले गरेको
िनणयबमोिजम के ही समयस म सबै अदालत
तथा याियक िनकायह मा याद थप, अिभयोग
प दतालगायतको काय रोिकन गएकोमा सोही
कारणले गदा यी रट िनवेदकह ितवादी भएको
लागु औषध मु ामा समेत कानूनले िनिद ट
गरेको यादिभ अिभयोग प दता हन सके को
देिखँदनै । यस अदालतको फुलकोटले अ याव यक
सेवा सचु ा गन भनी िमित ०७६।१२।२८ मा गरेको
िनणयअनस
ु ार यी रट िनवेदकह लाई सेवा सचु ा
गन िनणय भएकै िदन अिभयोग प साथ काठमाड
िज ला अदालतमा उपि थत गराइएको र िनजह को
अदालतमा बयान िलने काय स प न गरी ितवादीह
नाबालक देिखएकाले संर कको िज मा लगाउनु
भनी िमित ०७७।०१।०२ मा थुनछे क आदेश भएको
र िनज ितवादीह लाई थनु छे क आदेश भएकै िदन
िनजह को संर कले िज मा बिु झिलएकोसमेत देिखँदा
िनजह गैरकानूनी थुनामा रहेको भ न निमलेकोले
िनवेदन मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः महे बहादरु काक
इित संवत् २०७७ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७४-CR-१२९३, ाचार गन उ ोग
गरेको, नेपाल सरकार िव. सूय साद रजालसमेत
ततु िववादमा मू याङ् कन सिमितले
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ािविधक ताव मू याङ् कन गदा बढी अङ् क िदई
ाचार गन उ ोग गरेको भ ने िवषयमा िवन साद
शमाले धानम ीसम उजरु गरेपिछ नलिसङगाड
जलिव तु ् आयोजनाको परामशदाता छनौट स ब धमा
छानिबन गन उजा म ालयमा स.ु ई. ी स दीपकुमार
देवको अ य तामा छानिबन सिमित गठन भएको
देिख छ । उजरु ीमा ािविधक र आिथक तावको
मू याङ् कनमा िवभेदपूण यवहार ग रएको भनी
उ लेख गरेकोमा उ सिमित ारा दवु ै तावदाताको
मू याङ् कनलाई सम मा िव लेषण गदा मू याङ् कनमा
सामा यतया एक पता देिखयो भनी ितवेदन पेस
गरेको देिख छ । यसरी उजा म ालयका िव िटमले
पिन सो मू याङ् कनको काम कारबाहीमा गडबडी
छ भनी भनेको अव था यहाँ देिखएन । सङ् ेपमा
उ मू याङ् कन कायमा मू याङ् कन सिमितका
सद यह को बदिनयत िथयो भनी वादी प ले पिु गन
सके को अव था छै न । य तो अव थामा ितवादीह ले
आरोप दाबीबमोिजम ाचारको उ ोग गरेको ठहर
गरी सो कसरु मा सजाय गन िम ने निम ने ।
परामशदाता छनौट स ब धमा बदिनयतपूवक
काय ग यो भनी जनु आरोप मू याङ् कन सिमितउपर
लागेको छ, यो कुन आधारमा अथात् कुन िवशेष ताको
आधारमा लगाइएको हो खु दैन । ािविधकह ले
गरेको मू याङ् कनलाई बदिनयत भयो भ न यितकै
वा सोभ दा स म मू याङ् कन सिमितको ितवेदनका
आधारमा भ न सिकने हो । ततु िववादमा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको संरचनािभ यो िवषय
हेन य तो सिमित बनेको र य तो िवशेष ह को
सिमितले कुनै ितकूल राय िदएको भ ने देिखँदनै ।
धानम ीसम उजरु गरेपिछ तालक
ु म ालयको
तहमा बनेको सिमितले कुनै गडबडी नभएको भ ने
ितवेदन िदएको अव था यहाँ छ । ािविधक ताव

िमित २०७२।५।२३ मा खोिलएको छ भने यसको ३
मिहनाभ दा पिछ िमित २०७२।९।६ मा मा आिथक
ताव खोिलएको छ । यो अविधमा के िह गडबडी
भएको भए त तावदाताले नै उजरु गनपन
ु हो, तर
य तो गरेको देिखँदनै । सावजिनक ख रद ऐन, २०६३
को दफा ४८ अ तगतको पनु रावलोकन सिमितमा कुनै
उजरु परेको छै न भने कुन आधारमा गडबडी भयो
भ ने ? सो कुनै िव वसनीय आधार िमिसलमा पेस हन
सके को पाइँदैन । आरोपप मा जे ज तो आधारमा घटी
वा बढी अङ् क दान ग रयो भिनएको छ यो सावजिनक
ख रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७६ को यो
यव था वा तावस ब धी कागजात (Request for
Proposal) को यो आधार र कारणबाट िमलेन भ न
सके को पाइँदनै । िबना आधार मू याङ् कन सिमितको
िनणयलाई चनु ौती िदँदा किह यै नटुङ्िगने िववादको
ङ
ृ ् खला सु ह छ, जनु कसैको पिन िहतमा नहने ।
कानूनले िवशेष बाट जनु इमा दा रताको
अपे ा गरेको ह छ य तै इमा दा रता आरोप
लगाउनेह मा पिन खो दछ । य तो इमा दा रता
पालना नहँदा ािविधकह ले िनिभक भएर काय गन
स दैनन् । हरेक िवकास आयोजनामा जोिखमह
ह छन् । य ता जोिखमह को मू याङ् कन
ािविधकह ले नै गरी िवक पह सझ
ु ाउने र
िव मान प रि थितमा सबैभ दा कम जोिखमयु
िवक प रो ने हो । हरेक तहमा अनाव यक शङ् का
हँदा उनीह का हात काँ छन्, उनीह ले िनिभक
भएर िनणय गन स दैनन् । िनणय ि या पिन
ािविधक मू याङ् कनभ दा राजनीितक वाथ वा
सनकमा आधा रत हन पु दछ । प रणामतः िवकास
आयोजनाह मा काम हन स दैन र मल
ु क
ु को िवकासले
गित िलन स दैन । अदालतले यायको रोहमा
यी प उपर पिन यान िदनपु न । ततु िववादमा
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परामशदाता छनौटको िवषयलाई जे जसरी िववादयु
बनाउन खोिजएको छ यो कानूनमा आधा रत
देिखँदैन । तसथ ितवादीह लाई
ाचारको
उ ोगको आरोपबाट सफाइ िदने ठह याएको िवशेष
अदालतको िनणयलाई अ यथा भ नपु न नदेिखने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
सबै ितवादीह ले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहर गरी सु िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित
२०७४।८।१९ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २५ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१०
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७४-CR-०९९०, लागु औषध
(खैरो हेरोइन), राधे याम िसंह राजपुत िव. नेपाल
सरकार
ततु मु ामा ितवादीको साथबाट २०
ाम नै लागु औषध बरामद गरेको भनी ितवेदन िदने
ितवेदक र बरामदी मचु ु कामा रोहवरमा ब ने यि
अदालतसम आई बकप गरी बरामदीलाई पिु
गन नसके को र ितवादी कु रोगी भई िनराशाको
अव था परी सेवन गदा गद प ाउ परेको बयान िदएको
अव थामा बरामदी मचु ु कामा उि लिखत मा ा
वा तिवक पमा बरामद भएको भ ने त य शङ् का पद
देिख छ । लागु औषध बरामद भएर मा कारोबार वा
िब िवतरण योजनका लािग राखेको भ ने त य
र मा यता पिन थािपत हन सके को अव था छै न ।

लागु औषध कारोबार वा िब िवतरणको योजनका
लािग स चय गरेको कुरा िमिसल संल न कुनै पिन
माणबाट पिु हन आउँदैन । य तो अव थामा य तो
संिद ध बरामदी मचु ु कालाई माणको पमा हण
गरी ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको लागु औषध
स चय ओसारपसारसमेतको आरोिपत कसरु गरेको हो
भनी ठह याउन िम ने अव था नभएकोले पनु रावेदक
ितवादीलाई सु अदालतबाट लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को कसरु मा ऐ. को दफा
१४(१)(ज) अनस
ु ार सेवनतफ २(दईु ) मिहना कै द
र .२,०००।- (दईु हजार पैयाँ) ज रवाना गरेको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट
पनु रावेदक ितवादीलाई लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को कसरु मा ऐ. को दफा
१४(१)(छ) को देहाय (१) बमोिजम ५(पाँच) वष कै द र
.५,०००।-(पाँच हजार पैयाँ) ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृ त: सीता अिधकारी
क यटु र: शाि त तामाङ
इित संवत् २०७६ साल पौष २८ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७०-WO-०७२३, उ ेषण /
परमादेश, महे वर धामी था र िश ा म ालय,
काठमाड समेत
िनवेदकको म सं यामा अ य यि
राजेशकुमार महतो नाम उ लेख भई भएको नितजा
काशनको िवषयमा भएको िु ट स याई पाउँ भनी
िमित २०७०।८।२८ मा िश क सेवा आयोगमा
उपि थत भई द.नं.६५५ को िनवेदन दता गराई बु दा
यथ आयोगबाट नितजा काशन स ब धमा िनणय
भई तपाइँको रोल नं.३५१०४०००२७ को ठाउँमा
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राजेशकुमार महतोको रोल नं. कायम गरी सके को
छ भनी मौिखक जानकारी िदई िनणयको ितिलिप
िदन इ कार ग रएको र अ तवाताको सूचनासमेत
कािशत ग रएको भनी िनवेदन िजिकर रहेछ ।
िवप ीको िमित २०७०।८।१९ को िनणयअनस
ु ार
िमित २०७०।८।२० मा कािशत सूचनामा मेरो रोल
नं. कािशत भएकाले उ ीण भएको तर नाम भने अ य
यि को कािशत भएकोले िवप ीको लापरवाही
देिखएको, उ र पिु तका रोल नं. तथा कोड नं. को
आधारमा जाँच गन हो, म तथा िवप ी राजेश महतो
दवु ैको िनवेदन प रसके पिछ दवु ै प को िनवेदनमा
िनणय गनपन
ु राजेश कुमारको िनवेदनमा संशोधन गन
िनणय ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत रहेको हँदा
िवप ीले मलाई अनु ीण र िवप ी राजेशकुमारलाई
उ ीण गराउने बदिनयतले ग रएको, यस कार यथ
आयोगले संशोधन गरेको ि या, िु टपूण, अिनयिमत र
बदिनयतपूण रहेकोले उ संशोधन बदर गरी यथ
राजेशकुमार महतो र म िनवेदक दवु ैको उ रपिु तका
स बि धत िनकायका िवशेष ह बाट जचाई यिकन
नितजा कािशत गनु भ ने परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने रट िनवेदकको मु य दाबी रहेको
देिखने ।
ततु रट िनवेदनको िमिसल संल न स पूण
कागजातह अवलोकन गदा, िश क सेवा आयोगको
िमित २०७०/०८/१९ को िनणयबाट कािशत रौतहट
िज ला िव.नं.१०४१/२०६९/०७० िव ान िवषयको
नितजामा रोल नं.३५१०४०००२६ का राजेशकुमार
महतो अ तवाताका लािग छनौट भएको र नितजा
काशन गदा छपाईमा हन गएको िु टका कारणले
गदा रोल नं.३५१०४०००२७ टाइप हन गएकोले
आयोगको िमित २०७०/०८/२७ को िनणयबाट
स याई ३५१०४०००२६ ग रसके को देिख छ । कुनै

कामकुरा गदा कुनै सामा य भल
ु ह छ भने यसलाई
स याउन नसिकने भ ने हँदैन । रोल न बर िनवेदकको
र नाम अका उ मेदवारको देिखएको अव थामा के ही
िु ट टै देिखएपिछ अिधकार ा त िनकायले यसबाट
स य त य बझ
ु ी िु ट स याएको देिख छ । िवप ी
िश ा म ालय र िश क सेवा आयोग िनवेदक िव
पूवा ही हनपु न कुनै कारण यी िनवेदकले देखाउन
सके को पाइँदैन । खु ला ितयोिगताबाट कािशत
नितजाप चात् अ तवातासमेत भइसके को अव था
छ । ती कायह मा अिनयिमतता भएको पिु हने कुनै
आधार माण िनवेदकले पेस गन सके को देिखँदैन । यस
अव थामा िश क सेवा आयोगले गरेका काम कारबाही
िश ा ऐन तथा िश क सेवा आयोग िनयमावलीस मत
रहेको र नितजा काशनमा कुनै गैरकानूनी काम भएको
नदेिखनक
ु ा साथै रट िनवेदकको कानूनी र संवैधािनक
हक हनन भएको नदेिखएको र अ तवातासमेत स प न
भई काय स प न भइसके को अव थामा ततु
रट िन योिजत भई औिच य समा त भइसके को
देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहनु
परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-WO-०११७, उ ेषण,
िडकबहादरु काक समेत िव. महानगरपािलका,
बागदरबार, काठमाड समेत
ततु रट िनवेदनको िमिसल संल न स पूण
कागजातह अवलोकन गदा, थानीय वाय शासन
ऐन, २०५५ को प र छे द -२ र ऐ. िनयमावली, २०५६
को भाग ५ मा थानीय िनकायको कमचारीस ब धी
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यव था रहेको देिख छ । ऐनको दफा २६५(२) ले
थानीय िनकायले आ नो काय स चालन िविनयम
बनाउन स ने, ऐ. िनयमावलीको िनयम १७५ र १७६
ले ऐनको उ े य काया वयन गन थानीय िनकायले
कमचारी शासनलगायत आव यक िविनयम,
िनदिशका बनाउन स ने अि तयार िदएको पाइयो ।
य तै िनयम २१३ग(२) ले नगरपािलका कायरत
नगर हरीको सेवा, सत र स चालन स ब धमा
नगरपािलकाले िविनयमावली बनाई आव यक यव था
गनस ने यव था गरेको देिखने ।
चिलत ऐन, िनयम ारा द अिधकार
योग गरी नगर प रषदबाट
नगर हरीस ब धी
्
िविनयमावली बनाएको देिख छ । थानीय वाय
शासन िनयमावली, २०५६ (चौथो संशोधन
२०६७।१।२०) को िनयम २१३ग(२) बमोिजम नगर
हरीह को छु ै सेवा, सत र स चालनस ब धी
िविनयमावली तजमा
ु गदा के कसरी िनवेदकह को
कुनै िकिसमको संवैधािनक तथा कानूनी हकमा
असर पन गयो सो प पमा िनवेदनबाट देिखन
आउँदैन । चिलत कानूनको अधीनमा रही सेवाको
कृ ित, िविश ताअनु प सत र सिु वधाको यव था
गन हरेक थानीय िनकाय स म र वत नै रहेको
हने ।
नगर हरी सेवा नगरिभ को सरु ासँग
स बि धत भई अ य सेवाभ दा फरक कृितको भएको
र यसमा चेन अफ कमा डको नीित अवल बन हने भई
हरेक तहका अिधकृ त वा उप लो तहका हरीअ तगत
के ही हरी रहने भएकोले सोहीअनु प तह / पद रहने
ह छ । यस सेवाको कृित र िविश ताअनु प सत,
सिु वधाको यव था नभएमा सङ् गठन सचु ा हन
नस ने त यलाई यानमा राखी महानगरपािलकामा
कायरत हरी कमचारीह को सेवालाई यवि थत

र स म रा न चिलत कानूनको अधीनमा रही
हरीह को सेवा, सत र स चालन गन िनमाण
ग रएको नगरपािलका हरीस ब धी िविनयमाली,
२०७२ थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ तथा ऐ.
िनयमावली, २०५६ सँग बािझएको भ ने स ब धमा
यी िनवेदकह ले प पमा के कसरी बािझएको भने
ततु गन सके को नदेिखने ।
ततु रट िमित २०७२/०५/०६ मा
दता भएप चात् िमित २०७२/०६/०३ मा नेपालको
संिवधान जारी भई उ संिवधानको धारा ५७(४)
मा “ थानीय तहको अिधकार अनस
ु चू ी-८ मा
उि लिखत िवषयमा िनिहत रहने छ र य तो
अिधकारको योग यो संिवधान र गाउँ सभा वा
नगर सभाले बनाएको कानूनबमोिजम हने छ”
भ ने यव था रहेको देिख छ । य तै धारा २१४(१)
मा “ थानीय तहको कायका रणी अिधकार यो
संिवधान र सङ् घीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ
कायपािलका वा नगर कायपािलकामा िनिहत
रहनेछ” भ ने धारा २२१(१) मा “यस संिवधानको
अधीनमा रही थानीय तहको यव थापक य
अिधकार गाउँ सभा र नगर सभामा िनिहत रहने छ”
भ ने संवैधािनक यव था रहेको र धारा २२६(१) मा
“गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची-८ र अनुसूची-९
बमोिजमको सूचीमा उि लिखत िवषयमा आव यक
कानून बनाउन स ने छ” भ नेसमेत यव था रहेको
पाइयो । हाल नयाँ संिवधान लागु भएको प रवितत
स दभमा समेत आ-आ नो आव यकताअनस
ु ार
कानून बनाउने उपयु बमोिजम अिधकार रहे
भएबाट संिवधान र कानूनको मा य िस ा तह को
प रिधिभ रही आव यक यव था गन पाउने नै हँदा
थानीय तहले बनाएको कानून संिवधान र चिलत
कानूनिवपरीत नभएस म काया वयन हने ।
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अतः रट िनवेदकह ले िनवेदनमा उठाएको
िववाद कुन कुरामा संवैधािनक वा चिलत कानूनिवपरीत
भयो भ ने प ट पमा खल
ु ाउनसमेत नसके को र
िनवेदनमा उठाएका िवषयह हाल नेपालको संिवधान
लागु भइसके को प रवेशमा िन योिजत भइसके को
हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग ररहनु
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७५ आषाढ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं.११
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ी सपना धान म ल, ०७५-WH-०२१५,
ब दी य ीकरण, चुडामिण वली िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदक चडु ामणी वलीलाई िवप ी हरी
कायालय, दाङका हरी ारा तल
ु सीपरु बाट प ाउ
ग रएको र तत् स ब धमा िमित २०७६।२।७ गते
सव च अदालतबाट ब दी य ीकरणको आदेश
जारी भई िनवेदकलाई थुनामु गन आदेश भएकोमा
िनजलाई इलाका हरी कायालय, धरानमा िहरासतमा
रािखएको िनवेदन बेहोरा र िवप ी इलाका हरी
कायालय, धरानले िनज िनवेदकउपर तहाँ कायालयमा
दता रहेको हातहितयार तथा खरखजानास ब धी
कसरु र सङ् गिठत अपराध मु ामा अनस
ु धान गनपन
ु
भएकोले सव च अदालतबाट िमित २०७६।२।७ गते
ब दी य ीकरण आदेश जारी भएप चात् दाङ देउखरु ी
िज ला अदालतको े तेदारको रोहवरमा थनु ामु
भएको र पनु ः अदालत प रसरबािहर प ाउ परी िज ला

हरी कायालय, दाङको िमित २०७६।२।७ गतेको
प साथ यस कायालयमा दािखला हन आएकोले
िनज िनवेदक यस कायालयको याियक िहरासतमा
रािखएको बेहोराको िलिखत जवाफ देिख छ । यसमा
िनवेदक चडु ामणी वलीलाई रा य िव को कसरु ,
हातहितयार तथा खरखजाना र सङ् गिठत अपराध
िनवारण ऐनअ तगतको कसरु का मूल मु ा ०७५CI-०५९९ मा अिभयु बनाइएकोमा मु ाका अ य
ितवादीह ले अदालतमा तथा अनस
ु धानको ममा
बयान गदासमेत िनवेदकको नाम कही ँकतै उ लेख
नगरेको, िमिसल संल न कल िडटेल िववरण स पक
िव लेषण चाटबाट समेत अ य ितवादीह सँग फोन
स पक र एस.एम.एस. स पक थािपत हन नसके को र
िनवेदकउपर पोल गरी कागज भएको तथा सँगसाथबाट
कुनै िचजव तस
ु मेत बरामद हन नसके को आधारमा
िनवेदक अिह यै आरोिपत कसरु का कसरु दार हन् भनी
िव वास गन सिकने मनािसब आधारको िव मानता
नदेिखँदा पिछ थप माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल यी िनवेदक आदश भ ने चडु ामणी वलीलाई
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
६९ बमोिजम तारेखमा राखी मु ाको पपु गनु भनी
सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित २०७६।३।२३ गते
आदेश भएको देिखने ।
अतः ब दी भिनएको िनवेदक चडु ामिण वली
सनु सरी िज ला अदालतको िमित २०७६।३।२३ को
आदेशबाट छुटी थनु ामु भइसके को तथा बहसको
ममा िनवेदकका कानून यवसायीले आ नो प
सनु सरी िज ला अदालतको आदेशबाट थनु ामु
भइस नभु एको भनी इजलासलाई जानकारी
गराउनु भएको प र े यमा हाल िनवेदक थनु ामा
नरही ब दी य ीकरणको रटको औिच य समा
भइसके को देिखँदा रट िनवेदन जारी गनपन
ु देिखएन ।

45

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, भदौ - १
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः मि दरा शाही
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै
कृितको ०७५-WH-०२१४,
ब दी य ीकरण, चुडामिण वली िव. गृह
म ालय, िसंहदरबारसमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ी सपना धान म ल, ०७५-WH-०२२६,
ब दी य ीकरण, बाबुराम े िव. गृह म ालय,
िसंहदरबारसमेत
िनवेदकलाई मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा ११८ बमोिजमको कसरु मा िनवेदकलाई
प ाउ गरी पिहलो पटक ७ िदनको याद थप भई दो ो
पटक ५ िदनको याद थप गरेको भनी महानगरीय हरी
प रसर, काठमाड को िलिखत जवाफ तथा िमिसल
संल न कागजातह मा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा १४(९) अनस
ु ारको मु ा हेन
अिधकारीले िहरासतमा आदेश िदँदा कारणसिहतको
खडा ग रएको पचा सँगसाथ पाइँदनै । िनज िनवेदकलाई
थुनामा रा नपु न मनािसब कारणसिहतको पचा खडा
गनपन
ु ऐ. संिहताको दफा १४ को कानूनी यव था
अवल बन नगरी ऐ. संिहताको १४(६) बमोिजम मा
अनस
ु धानको लािग िहरासतमा रािखएको भिनएको
काम कारबाहीबाट नेपालको संिवधानको धारा १७(१)
ारा द वैयि क वत ता कुि ठत हन गएको
देिखँदा िनवेदकको थनु ालाई कानूनस मत मा न
निम ने ।
यसथ, उि लिखत कसरु मा अनस
ु धानको
लािग िज ला शासन कायालय, काठमाड बाट यी

िनवेदकको हकमा याद थप गदाको औिच यता पिु
गन कारण र आधार उ लेख गरेको देिखएन । िनवेदक
िव ाथ भएको देिखएको र िनवेदकले फरक िवचार
र आ था राखेकै आधारमा वृ भावना िलई िबना
कारण र आधार िनवेदकलाई थनु ामा राखेको देिखँदा
िनवेदकको थनु ा वृ र गैरकानूनी देिखयो । तसथ,
िनवेदकलाई थनु ामा रा ने काय गैरकानूनी देिखँदा
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) एवं सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) र
(ख) बमोिजम िनवेदक िवकास तामाङलाई थनु ाबाट
मु गनु भनी ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ तः मि दरा शाही
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसमा समान कृ ितको ०७५-WH०२२७, ब दी य ीकरण, मक
ुु द े
िव. गहृ म ालयसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
३
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६६-WO-१३६५, उ ेषण,
योगे साद यादव िव. िज ला हरी कायालय
प देही, िस ाथनगरसमेत
अध याियक कायस पादन गदा यायका
सामा य सै ाि तक मा यताह को प रपालना
गनपछ
वा पदन भ ने कुरालाई ट पानपन
ु
ु
देिख छ । शासिनक कामकारबाहीह स बि धत
े का िवशेष ह बाट सामा य याियक कायिविध
पालना गद िछटो, छ रतो र भावकारी पले
स पादन हन् भ ने मनसायले य ता िनकायलाई
याियक अिधकार यायोिजत ग रएको ह छ । य िप
औपचा रक याियक िनकायको झै ँ अध याियक
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िनकायले िदने प रणाम भनेको पिन याय नै हो । य तै
“कुनै िनणयबाट कसैको हक अिधकारमा आघात
पदछ भने िनणय गनुपूव सनु वु ाइको मौका िदनुपन
कुरा अिनवाय र वाभािवक ह छ । सुनुवाइको मौका
निदई ग रएको िनणयले िनणयको थान नै िलन
नस ने हदँ ा याियक ि यामा वैधािनक मा यता
ा गन स दैन । ाकृितक यायको िस ा तले
याियक ि यालाई व छ र िव वसनीय बनाउने
हदँ ा यसको उपे ा गरी भएको िनणयलाई पूवा ही
िनणयको सं ा िदनु उपयु ह छ । अध याियक
िनणयबाट पिन यि को हक अिधकारमा आघात
पु ने हदँ ा य तो िनणय गनुपूव सुनुवाइको मौका
िदनु बा या मक मािनएको हो” भनी वीरबहादरु
राउत अिहर िव नेपाल सरकार, गहृ म ालय,
िसंहदरबार काठमाड समेत भएको मु ामा िस ा त
नै ितपािदत भइसके को अव थामा औपचा रक
याियक िनकायले आ नो कायिविधमा अिनवाय पले
अपनाउने ाकृ ितक यायको िस ा तलाई इ कार गरी
अध याियक िनकायले गरेका कायह ले याियक
िनणयको थान िलन नस ने ।
सािबक हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
५३(१) मा हरी कमचारीले येक सालमा १२ िदनमा
नबढाई भैपरी िबदा पाउने छ । ऐ.िनयमको उपिनयम
(२) मा भैपरी आउने िबदा साधारणतया एक पटकमा
४ िदनमा बढाई िलन पाइने छै न । ऐ. िनयमावलीको
िनयम ६० को उपिनयम ३ मा भैपरी आउने िबदा
वीकृ त गन अिधकारीले उपिनयम (१) बमोिजम
दरखा त निदए पिन आ नो तजिबजबाट मौिखक
अनरु ोधको आधारमा य तो िबदाको वीकृित िदन
स ने छ । िनयम (५५) उपिनयम (१) मा आ नो पदको
कत य पालन गदा चोटपटक ला न गई वा िबरामी भई
अ पतालमा भना भई इलाज गराउँदा ला ने िदनबाहेक

येक हरी कमचारीले वषको १२ िदन तलब, भ ा
र रासनसिहत िबरामी िबदा पाउने र कुनै ठुलो वा कडा
रोग लागी वीकृ त िचिक सकको माणप पेस गरेमा
हरी कमचारीले बढीमा ४५ िदनस म थप िबरामी
िबदा पाउन स ने छ । ऐ. िनयमावलीको िनयम (झ) मा
मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई िबदा बसेमा वा
गैरहािजर भएमा हरी कमचारीलाई सेवाबाट हटाउन
स ने भनी यव था ग रएको छ । येक कानूनले
आ ना याियक कायिविधह ाकृ ितक यायका
मा यतामा रही नै बनाउने गरेका ह छन् । सोही
मतु ािबक उ सजाय गदा उि लिखत िनयमावलीको
िनयम (८९) उपिनयम २ मा भएको कायिविध हरी
कमचारीलाई सजायको आदेश िदनअ
ु िघ कारबाही गन
लािगएको उ लेख गरी हन स ने सजायसमेत खल
ु ाई
सूचना िदई िनजलाई आ नो सफाइ पेस गन मौका
िदनपु न ह छ । य तो सूचना िदँदा लगाइएको आरोप
प ट पले िकिटएको हनु पदछ र येक आरोप
कुन कुरा र कारणमा आधा रत छ सोसमेत खल
ु ाउनु
पदछ । यसपिछ हरी कमचारीले सजाय गन
अिधकारीले तोिकिदएको यादिभ आ नो सफाइको
र तािवत सजायको स ब धमा िलिखत प टीकरण
पेस गनपन
ु छ । तर ऐ. उपिनयमको ितब धा मक
वा यांशको ख ड (क) मा भागी प ा नलागेको वा अ
कुनै कारणले स पक थािपत गन अस भव भएको
हरी कमचारीको स ब धमा यस िनयमबमोिजमको
कायिविध रीत पु याउनपु न छै न भनी यव था ग रएको
पाइने ।
यसरी िनयमावलीलाई हेदा
हरी
कमचारीलाई कुनै आकि मक िकिसमका काम परेको
ख डमा िनजले चार िदनस मको भैपरी िबदा मौिखक
वीकृितबाट िलन पाउने नै देिख छ । सव थम िनवेदक
योगे साद यादव ीमती िबरामी परी भारतको
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महाराजग ज िज लाको नौतनवामा ीमतीको उपचार
भइरहेको जानकारी पाई ीमतीको उपचार गन जाने
भनी िबदा माग गरेकोमा िबदा िदन निम ने भनी उपयु
कारण नखोली िबदा वीकृत नगनलाई
ु नै उिचत मा न
सिक न । मानवीय संवेदनशीलताको ि कोणबाट पिन
आ नो ीमती अधाङ् िगनी िबरामी भएको अव थामा
उपचारको ब ध र यव थापन गनलाई अवरोध
गन कायलाई मानवोिचत ि कोणबाट समेत उिचत
नहने र य तो अव थामा औषधी उपचार गन मौका
दान गनु पिन मानवीय कायिभ नै पदछ । नोकरीको
अवकाशपिछ िज दगी िबताउनपु न आ नो सबैभ दा
निजकको ीमती िबरामी पदा औषधी उपचारबाट
वि चत हने ि टकोणबाट सो न पिन सिकने अव था
रहँदैन । रा सेवकले गनपन
ु कायको िसलिसलामा
यसरी कायालय छोड् न नै नहने संवेदनशील समय
अव थासमेत पन आएको देिखँदैन । रा लाई य तो
आपतकाल परेको र सरकारी काम कारबाहीमा ितकूल
असर परी ित हन गएको अव था पिन देिखँदैन ।
िनवेदकले िबदा वीकृत नभएपिछ एक घ टािभ
आउने सहमित िलई गएकोमा आफै ँ मोटरसाइकल
दघु टनामा परी स त घाइते भई भारतको गोरखपरु को
जनक याण ि लिनकमा एक मिहनास म उपचार
गराउनु परेको देिख छ । यसरी आफै ँ स त घाइते
भई भारतमा उपचार गराउनपु न अव थामा त काल
सोको जानकारी गराई हािजर हन नस ने भनी कायरत
कायालयमा थप िबदाको वीकृित िलन नस नल
ु ाई
भागेको हो भनी भ न िम दैन । िलिखत जवाफमा
िलएको िजिकर ज तो िनजले आ नो नोकरी छाडी
भा ने मनसाय राखेका िथए भने आफू व थ भएप चात्
कायालयमा हािजर हन आउनल
ु े पिन भागेको िथएनन्
भ ने कुरालाई मािणत गन ।
हरी सेवा एउटा अनशु ासन र मयादाको

जंगमा च ने सङ् गठन हो । यो सङ् गठनले Chain of
Command मा च दा मा भावकारी कायस पादन
गन स म ह छ । सङ् गठनको भ दा कमचारीको
आव यकता गौण ह छ । तथािप सोही सेवामा आ नो
उजाशील जीवनलाई समािहत गरेको कमचारीको
यि गत अिधकारको िवषय पिन उि कै मह वपूण
मािन छ । हरी सङ् गठनको कामकारबाही सामा य
तवरले चिलरहेको अव थामा कानूनले िदएको
अिधकार योग गन पाउनु कमचारीको कानूनी
अिधकार हो । उि लिखत हरी िनयमावलीमा िबदा
िलन पाउने प यव था हँदाहँदै साथै रट िनवेदकले
िबदा मा नक
ु ो कारणसमेत जानकारी गराएर गएको
अव थामा सोही िदन लाइन यारेक छाडी भागेको भनी
कारबाही ि या अगािड बढाउन तालक
ु कायालयलाई
प ाचार गन कायालय मख
ु को कायलाई मनािसब
मा न नसिकने ।
सामा यतया कुनै पिन िकिसमको कारबाही
वा िनणय गनअगािड
असर पन प लाई सफाइको
ु
मौका िदनपु दछ भ ने ाकृितक िनयमको िस ा त
नै हो । यसलाई हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८९(२) ले समेत वीकार गरेको देिख छ । िनजको
खोजतलास गदा फे ला नपरेको हँदा रतपूवक घरमा
सूचना टाँस गदा यादिभ हािजर नभएको हँदा
नोकरीबाट हटाउने गरी िनणय गरेकोले सफाइको
मौका निदई िनणय गरेको भ न निम ने भनी िवप ीको
िजिकर रहेकोमा िनवेदक मोटरसाइकल दघु टनामा
परी घाइते भएर भारतमा उपचार गराइरहेको ि थितमा
घरमा सूचना टाँस गरेको जानकारी थाहा पाई िबदाको
वीकृित नगराई िबदामा ब नक
ु ो कारण कायालयमा
जानकारी गराउन नस नल
ु ाई जानाजान भागी
यादिभ आ नो सफाइ पेस गन नआएको भ न िम ने
देिखँदनै । रा य वा कुनै िनकायका कायह बाट
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कानूनले तोके को ि या पूरा गरी भएका कायलाई
वैधािनक नै मािन छ । तर य ता कायबाट कित
याय परेको छ भनेर पिन उि कै मनन गनपन
ु
ह छ । यहाँ रट िनवेदक के कित कारणले िबदा
वीकृत नगराई िबदामा बसेको हो, िबदा ब नक
ु ो
कारण मनािसब िथयो वा िथएन भनी नबझ
ु ी िनणय
गरेको देिख छ । यसरी िनणय कारबाहीको कुनै पिन
ि यामा असर पन प को कही ँकतै उपि थित नगराई,
हरी िनयमावली, २०४९ को दफा ८९(२) मा सजाय
गदा िलिखत प टीकरण नै पेस गनपनसमे
त यव था
ु
हँदाहँदै िनवेदक भागेकाले खोजतलास गरेको भ ने
िव वसनीय माण नदेिखँदा नदेिखँदै िनजलाई भागी
प ा नलागेकोले रीतपूवक यादसमेत टाँस गरी सूचना
िदएको हँदा सफाइ िनि त अ य कुनै मौका िदइरहनु
नपन भनी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनणयलाई
यायस मत िनणय भ न निम ने ।
सािबक हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८७(च) मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई िबदा
बसेकोमा वा गैरहािजर भएमा दजा र तलब घटाउने र
िनयम ८८(झ) मा मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई
िबदा बसेमा वा गैरहािजर भएमा नोकरीबाट हटाउने वा
बरखा त गन भनी एकै कृितको कसरु मा दईु िभ न
सजाय उ लेख भएको छ । यहाँ कित िदनस म िबदा
वीकृ त नगराई िबदा बसेमा वा गैरहािजर भएमा कुन
िकिसमको सजाय हने भनी प ट पले तोिकएको
देिखँदैन । यसरी सजाय गन अिधकारीमा तजिबजीको
अिधकार रहँदा हरी सेवामा Chain of Command,
अनशु ासन र मयादालाई कायम गन सहजता भए
पिन समान िदन िबदा वीकृत नगराई िबदा बसेमा
वा गैरहािजर भएमा फरक यि लाई फरक कारको
सजाय हन गई कसैलाई अ याय नपला भ ने स भावना

रहँदैन भ न पिन सिकँ दैन । यसरी हेदा हरी सेवािभ
कुनै सङ् कट िसजना नभई सामा य तवरले स चालन
भइरहेको अव थामा हरी कमचारी मनािसब कारण
नभई िनयमले िदएको िबदा अविधमा गैरहािजर रह छ
भने ऐ.िनयमावलीको िनयम (८७) को दजा र तलब
घटाउने िकिसमको सजाय गदा य तो कमचारीलाई
कसरु र सजाय अनपु ात िम ने तथा भिव यमा
िनजको अनशु ासनमा सधु ार आई भावकारी काय
स पादन हने र उ कमचारीलाई रा यले गरेको
लगानीसमेत फा तु नहने पिन देिख छ । य तै हरी
सेवा रा य र जनताको सरु ाको िज मेवारी िलएर
रहेको सङ् गठन भएकोले कुनै पिन समय सङ् गठनमा
ितकूल अव था िसजना भई हरेक हरी कमचारीको
आव यकता छ भ ने मनािसब ि थित देिखँदादेिखँदै
कुनै पिन कमचारी कुनै पिन कारणले िबदामा ब दा
सङ् गठनको रा य र जनता ितको दािय व पूरा हन
नस ने अव था नआउला भ न सिकँ दैन । अझ यस
ि थितमा जानाजान मनािसब कारण िबना वा िबदा
वीकृत नगराई िबदा ब ने वा गैरहािजर हने कमचारीले
सङ् गठनमा भिव यमा पिन िज मेवारीपूवक दािय व
पूरा गनस छ भनेर िव वास गन सिकने आधार
नहँदा रा यलाई आिथक पमा नो सानी हन जाने
देिखँदादेिखँदै सङ् गठनलाई ितकूल अव थामा
साथ निदने कमचारीलाई सङ् गठनमा रािखरा नु पिन
उपयु नहने ।
यहाँ िनवेदक ीमतीको उपचार भइरहेको
थाहा पाई एक घ टामा भेटेर आउने सहमित िलई
गएकोमा आफै ँ मोटरसाइकल दघु टनामा परी भारतको
गोरखपरु मा रहेको जनक याण ि लिनक एवं ए सरे से टरमा उपचार गराएको िमिसलमा संल न माण
र माण िमिसलबाट देिखएको अव थमा िनजले
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कायालयमा जानकारी नगराई िबदामा ब नल
ु ाई
मनािसब िथएन भनेर कुनै पिन कार सजाय गनु
यायसङ् गत हन नजाने ।
दघु टना भ ने कुरा कुनै यि को चाहना,
पूवयोजना र इ छाले हने नभई एउटा आकि मक घिटत
हने घटना हो । यहाँ िनवेदक वयम् मोटरसाइकल
दघु टनामा परेर उपचार गराई रहेको संल न कागजबाट
ट पले मनािसब कारण देिखएको तथा िनज
कायरत कायालयमा कुनै ितकूल अव था िसजना
भएर िबदा िलन निम ने अव थासमेत देिखएको नहँदा
िनजलाई सफाइको लािग प टीकरणको उिचत मौका
पिन निदई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनणयलाई
िविधस मत िनणय मा न नसिकने ।
अब, िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हने हो, होइन भ ने िनणय िदनपु न हन आएको
अि तम नका स ब धमा िवचार गदा, मािथ
िविभ न करणह मा ग रएको िव लेषणबाट िनवेदक
मनािसब कारणले नै िबदामा रहेको देिखँदा ाकृ ितक
याय िस ा तअनस
ु ार ज तोसक
ु ै आरोप लागेको
यि लाई पिन व छ सनु वु ाइको मौका िदनपु न भ ने
मा यताको पालना नगरी िनजलाई सफाइको कुनै
मौका निदई िज ला हरी कायालय, प देहीका
हरी उपरी कबाट िमित २०६५।११।३० मा िनज
योगे साद यादवलाई भिव यमा सरकारी सेवाका
लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने िनणय
गरेकोउपर ग रएको पनु रावेदनमा पि चम े ीय हरी
कायालय, पोखराले िमित २०६७।१।३१ मा सु
िनणयलाई नै सदर गन गरी गरेको िनणय यायको
रोहबाट हेदा िु टपूण िनणय भएको देिखँदा रट
िनवेदकलाई हरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको उ
िनणय तथा त स ब धी कामकारबाही उ ेषणको

आदेश ारा बदर हने ।
इजलास अिधकृतः िमलनच महत
क यटु र: सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल पौष ८ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसमा समान कृितको ०६८-WO-१२८७,
उ ेषण, ितलकबहादरु सनु वु ार िव. म य े
हरी कायालय हेट डासमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
इजलास नं.१२
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
बमकुमार े , ०६८-CR-०२५४, ०७२-RC०१९९, ०७४-CR-०७२०, ०७४-CR-०७२१,
०७४-CR-१५४६, कत य यान, नेपाल सरकार िव.
महादेव पासवानसमेत, नेपाल सरकार िव. राम साद
यादव, अवध म डल िव. नेपाल सरकार, नेपाल
सरकार िव. देवराम यादव, राम साद यादव िव. नेपाल
सरकार
िमित २०६७।१०।१९ मा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजबाट भएको फै सलाउपर वादी
नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पनु रावेदन
िजिकर स ब धमा िवचार गदा जाहेरवाला मोही
यादवले जाहेरी िदँदा ज गा आवाद गन जाँदा अवध
म डल मु य भई राम साद यादवसमेतले कसैले
लाठी, कसैले फटा र भाला िलई कुटिपट गरेको र
सोही कुटिपटको चोटका कारण बाबु सवु ालाल
यादवको सगरमाथा अ चल अ पताल राजिवराजमा
उपचार गद रहेकोमा २०५३।२।२१ गतेका िदन
अ पतालमै बाबक
ु ो मृ यु भएको भनी जाहेरी िदएको
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देिख छ । जाहेरवाला मोही यादवले अदालतमा बकप
गदा ितवादी िब दु पि डतले िनज जाहेरवालाको
टाउकोमा हानेको भनी बकप ग रिदएको देिख छ ।
िब दु पि डतले हानेको चोट लागेर जाहेरवालासमेत
सामा य घाइते भएको देिख छ । िनज महादेव
पासवानसमेतका ितवादीह अदालतमा आई बयान
गदा पूण पमा इ कार रही बयान गरेको र िनजह का
सा ीह ले वारदातमा संल नता नरहेको भनी बकप
ग रिदएको पाइ छ । िनज ितवादीह ले मृतक
सवु ालाल यादवलाई मानपनस
मको पूव रसइवीसमेत
ु
रहे भएको िमिसल संल न कागज माणसमेतबाट के ही
देिखँदैन । कुन ितवादीले के क तो चोट
सवु ालाललाई हार गरे भ नेसमेत खु न आएको
देिखँदैन । जाहेरवालाको जाहेरीमा उ लेख गरेको पोल
त यगत पले मेल खाई समथन भएको अव थासमेत
नदेिखएको अव थामा यान ज तो ग भीर कसरु मा
िवना आधार माण दोषी ठह याउनु फौजदारी यायको
िस ा तसमेत िव हने भएको र कुन यि ले के
कसरी कुन कसरु ग यो भ ने कुरा शङ् कारिहत तवरले
मािणत गनपन
ु दािय व वादी प को हनेमा दाबी
मािणत गन नसके को अव थामा ितवादी महादेव
पासवानसमेतका १० (दश) जना ितवादीह लाई
अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन
आएन । अतः िनज ितवादीह को उ वारदातमा
संल नता रहे भएको िन या मक माणको अभावमा
ितवादीह महादेव पासवान, बलराम यादव,
सख
ु राम यादव, श धु न यादव, भोला यादव, ननल
ु ाल
यादव, िकसनु देव यादव, सकलदेव पासवान र िव दु
पि डतसमेतका ितवादीह लाई सफाइ िदने ठह याई
सु स री िज ला अदालतले िमित २०५७।११।२३
मा गरेको फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन

अदालत राजिवराजको िमित २०६७।१०।१९ को
फै सला सो हदस म िमलेकै देिखने ।
ितवादी राम साद यादव घटना घटाई
भा दै गरेको अव थामा देखेको भनी देवनारायण
यादवले गरेको बकप , घटना थलमा य पमा
उपि थत भएका एवं घाइते भएका जाहेरवाला मोही
यादवले अदालतमा गरेको बकप , मतृ कक पीिडत
प नी िवलवादेवी यादवले हरीमा गरेको कागज तथा
अदालतमा आई गरेको बकप , घटनामा मृतकलाई
हार गरेको लाठीलगायतका िचजव तहु बरामद
भएको भ ने बरामदी मचु ु कासमेतका कागज माणका
आधारमा मृतक सवु ालाल यादवको मृ यु ितवादी
राम साद यादवको चोट हारबाट भएको पिु भइरहेको
अव थामा घटनामा उपि थत नभएकोले पनु रावेदन
अदालत राजिवराजले कसरु दार ठह याई गरेको फै सला
बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादी
राम साद यादवको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । अतः िनज ितवादी राम साद यादवलाई
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी ठह याएको
स री िज ला अदालतको िमित २०५६।०२।२५
को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस म उ टी भई
िनज ितवादी राम साद यादवलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत राजिवराजले िमित
२०६७।१०।१९ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
सो फै सलालाई अ यथा भ न सिकने अव था रहेको
छै न । पनु रावेदक ितवादी राम साद यादवको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
अतः मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा ४० को उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय
िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५
र के ही नेपाल कानूनलाई एक करण, समायोजन र
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खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को ख ड (ख)
मा भएको कानूनी यव थानस
ु ार ितवादी राम साद
यादवलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३ (३) नं.
मा भएको सव वको सजाय नला ने हँदा पनु रावेदन
अदालत राजिवराजको फै सलाले ितवादीलाई लागेको
सव वसिहत ज मकै दको सजायम ये सव वको
सजाय नहने भई िनज ितवादी राम साद यादवलाई
ज मकै दको मा सजाय हने ।
पनु रावेदन अदालत राजिवराजको िमित
२०५६।०३।०८ को फै सला िव अवध म डलले
यस अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन िजिकरका
स ब धमा िवचार गदा जाहेरवाला मृतकको छोरा मोही
यादवले मौकामा जाहेरी दरखा त िदँदा ज गा आवाद
गन जाँदा अवध म डल मु य भई िनज र राम साद
यादवसमेतले कसैले लाठी फटा र राम साद
यादवसमेतले फलामको छड िलई बाबु सवु ालाल
यादवलाई कुटिपट गरेको भनी िकटानी जाहेरी बेहोरा
उ लेख गरेको पाइ छ । जाहेरवालाले अदालतमा
बकप गदा अवध म डलले बचन िदयो राम साद
यादवसमेतले कुटेको र सोही कुटिपटको कारणबाट
बबु ा सवु ालालको मृ यु भएको हो भनी बकप गरेको
देिख छ । यसरी हेदा घटना घटेको थान अथात् वारदात
थलमा अवध म डलको उपि थित रहेको देिख छ ।
अवध म डलले घटना घटेको िदन म वारदात थलमा
िथइन भनी िजिकर िलएको भए तापिन सोको यिु यु
माण पेस गरी अ य भएको भनी िलएको िजिकरसमेत
पिु गन सके को देिखँदैन । घटना थलमा उपि थत
भएको र ितवादी िव दु पि डतको कुटाइबाट घाइते
भएको जाहेरीवाला मोही यादवले िदएको जाहेरी
दरखा त, जाहेरवालाले अदालतमा गरेको बकप
तथा िवलवादेवीले अनस
ु धानका ममा ग रिदएको
कागज तथा अदालतको बकप किपले र म डल,

ब चा म डल र सकलदेव सादले बकप गदा अवध
म डल कुटिपटको वारदातमा मौजदु रहेको भनी बकप
गरेकोसमेतबाट ितवादी अवध म डल घटनामा
उपि थत रहे भएको देिखएको अव थामा घटना घटेको
िदन म वारदात थलमा िथइन भ ने ितवादी अवध
म डलको पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखएन । अतः
ितवादी अवध म डलले यानस ब धी महलको
१७ को देहाय ३ को कसरु गरेको मािणत हँदाहँदै
िनजलाई सफाइ िदने स री िज ला अदालतको िमित
२०५५।०३।०२ को फै सला िमलेको देिखएन सु को
फै सला के ही उ टी भई ितवादी अवध म डललाई
यानस ब धी महलको १७ नं. को देहाय ३ को कसरु
गरेको मािणत भइरहेको हँदा िनजलाई १ वष कै द
हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत राजिवराजले िमित
२०५६।०३।०८ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । ये नाग रक ऐन, २०६३ को दफा १२
(ख) मा स री वष उमेर पूरा भई पचह र वष ननाघेको
ये नाग रकलाई पचास ितशतस म कै द सजायमा
छुट िदन सिकने भ ने कानूनी यव था रहेकोमा
ितवादी अवध म डलको ज म २००३ सालमा भएको
िनजको नेपाली नाग रकताको ितिलिपबाट देिखएको
अव थामा िनजको उमेर ७३ वष भएको देिखँदा
िनजलाई भएको १ वष कै दको पचास ितशतले छुट
िदँदा ये नाग रक ऐन, २०६३ को दफा १२(ख)
बमोिजम िनज ितवादी अवध म डललाई ६(छ)
मिहना मा कै द हने ।
वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन अदालत
राजिवराजको िमित २०५६।०३।०८ गतेको
फै सलाउपर अवध म डल, देवराम यादव, रामनारायण
यादव र रामच यादवसमेत जना ४ िव यस
अदालतमा दायर गरेको पनु रावेदन िजिकर स ब धमा
िवचार गदा जाहेरी दरखा तमा अवाद गन जाँदा अवध
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म डल मु य भई िनज र राम साद यादवसमेतले
कसैले लाठी फटा र राम साद यादवसमेतले फलामको
छड िलई बबु ा सवु ालाल यादवलाई कुटिपट गरेको र
सोही चोटका कारण बबु ाको मृ यु भएको भनी िकटानी
जाहेरी बेहोरा उ लेख गरेको पाइ छ । ितवादीह
देवराम यादव, रामनारायण यादव र रामच
यादवसमेत घटना हँदा वारदातमा संल न िथए भनी
पिु हन सके को देिखँदैन । मतृ कक प नी िवलवादेवी
यादवले अदालतमा बकप गदा अवध म डलसमेतका
यि ह ले मेरो लो नेलाई कुटिपट गरेका हन् भनी
लेखाई कुटिपट गन वा वारदातमा उपि थत हनेमा
ितवादीह देवराम यादव, रामनारायण यादव
र रामच यादवको नाउँ लेखाउन सके को छै न ।
वारदात थलमा य दश को पमा रहेको मतृ कको
छोरा जाहेरवाला मोही यादवले ितवादी देवराम
यादवसमेतलाई कसरु दार हन् भनी लेखाउन सके को
पाइँदैन । यसरी सु जाहेरी दरखा तमा नाम लेखेकै
आधारमा िनज ितवादीह पिन वारदातमा संल न
रहेछन् भनी भ न िम ने अव था रहँदैन । जाहेरवाला
तथा च मिदद यि ह ले अदालतमा गरेको
बकप बाट वारदात थलमा ितवादी देवराम यादव,
रामनारायण यादव र रामच यादव स रक िथएनन्
भ ने मािणत हन आएको देिखएको र ितवादी
अवध म डलले यानस ब धीको १६ नं. को कसरु
गरेको भनी वादी नेपाल सरकारले िलएको अिभयोग
दाबी मािणत हन नसक मािथ उि लिखत करण
नं.६५ मा िनजलाई यानस ब धीको १७ नं.को देहाय
३ बमोिजम १ वष कै द हने भनी पनु रावेदन अदालत
राजिवराजले गरेको फै सला सदर भई ितवादी
अवध म डललाई ये नाग रक ऐन, २०६३ को
दफा १२( ख) बमोिजम ६(छ) मिहना कै द हने ठहर
भइसके को हँदा अिभयोग दाबीअनस
ु ार ितवादी

देवराम यादव, रामनारायण यादव, रामच यादव र
अवध म डललाई सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर मनािसब देिखन आएन ।
अतः ितवादी देवराम यादव र ितवादी रामनारायण
यादवको कसरु मािणत हन नसके को अव था हँदा
िनजह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहन र
ितवादी रामच यादवको हकमा सफाइ िदएको सु
स री िज ला अदालतको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत राजिवराजले िमित
२०५६।०३।०८ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा
अ यथा भ न सिकने अव था देिखएन नआउने ।
अतः उि लिखत िव ेषणसमेतका आधारमा
ितवादी अवध म डलका हकमा मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७ को देहाय ३ बमोिजम
१ (एक) वष कै द हने ठह याई िमित २०५३।०३।०८
मा गरेको फै सला तथा ितवादी राम साद
यादवलाई सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई िमित
२०६७।१०।१९ मा पनु रावेदन अदालत राजिवराजले
गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने भए तापिन
ितवादी अवध म डलका हकमा ये नाग रक ऐन,
२०६३ आकिषत हने भएकोले िनजलाई ये नाग रक
ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) बमोिजम १ वषको
पचास ितशत िम हा हने भई ६ (छ) मिहना मा कै द
हने ठहछ । अका ितवादी राम साद यादवका हकमा
मल
ु क
ु फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा ४० को
उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र के ही नेपाल
कानूनलाई एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९ को ख ड (ख) मा भएको कानूनी
यव थानस
ु ार सािबक मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३ (३), नं. मा भएको सव वको सजाय
नला ने हँदा िनज ितवादी राम साद यादवलाई
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ज मकै दको सजाय मा हने ।
इजलास अिधकृत: जनक िसंह बोहरा
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल ावण २८ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७०-CR-००६४, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. कृ णबहादुर दोङसमेत
ितवादीह रमेश भ ने के दारनाथ गौतम,
कृ णबहादरु दोङ, मोहन साह तेली, धनबहादरु
पाि न र अिजज खाँ मस
ु लमानसमेतका ५ जनाउपर
पीिडतको दाजु ान वज याङ् बोको िकटानी जाहेरी
परी अिभयोग दायर भएकोमा ितवादीह रमेश भ ने
के दारनाथ गौतम र अिजल खाँ मस
ु लमान फरार
रहेकाले सु अदालतबाट जारी यादमा समेत हािजर
नभएकाले िनजह को हकमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१९०
नं. बमोिजम अिभयोग दाबी मु तबी रहेको देिखने ।
ितवादीह म येका प ाउ ितवादीह
कृ णबहादरु दोङ, धनबहादरु पाि न, मोहन साह
तेलीले पीिडत घाइते शाि तमाया याङ् बोको यान
मान उ े यले िनजउपर घातक हितयार ब दक
ु योग
गरी गोली हार गन कायमा सामूिहक पमा संल न
रही मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १५ नं. बमोिजमको
कसरु गरेको देिखन आएबाट जनही ५ पाँच वष कै द
सजाय हने तथा ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
महलको १ र ६ नं. िवपरीतको कसरु अपराधसमेत
गरेको देिखँदा िनज ितवादीह लाई चोरीको १४(४)
नं. बमोिजम सो डाँकाको कसरु गरेकोमा ६ वष कै द
सजाय र .४,०००।- िबगो बराबरको मोबाइल
डाँका गरेको अव था हँदा सो िबगोको डेढीले हने
.६,०००।- ज रवानासमेत हने र ितवादीह ले

.४,०००।-को िबगो डाँका गरेको देिखन आएकोले
प ाउ ितवादीह बाट चोरीको २१ नं. बमोिजम सो
िबगो पीिडत शाि तमाया याङ् बोले भराई िलन पाउने
ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट फै सला
भएकोमा सो फै सलामा ितवादीह ले िच बझ
ु ाई
बसेको देिखने ।
वादी नेपाल सरकारको तफबाट ततु
मु ामा दो ो पटक कायम ग रपाउँ भनी परेको
पनु रावेदन िजिकरतफ हेदा ान वज याङ् बोको
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ितवादी कृ णबहादरु
दोङसमेत भएको यान मान उ ोग र डाँका मु ाको
वारदात िमित २०६५।१०।१६ मा भएको देिख छ
भने ियनै जाहेरवालाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी कृ णबहादरु दोङसमेत भएको कत य यान
डाँका मु ाको वारदात िमित २०६५।११।०३ रहेको
िमिसल संल न कागज माणह बाट देिख छ । वादी
नेपाल सरकारको यस अदालतमा दायर भएको यान
मान उ ोग तथा डाँका मु ाको वारदात िमितभ दा
पूव ियनै ितवादीह ले डाँकाको कसरु गरेको
भ ने त य वादी नेपाल सरकारले पिु गन सके को
देिखँदनै । पटक कायम गनका लािग जनु मु ामा
दो ो पटक कायम हने हो सो मु ाभ दा पूव उनै
ितवादीह ले डाँका वा चोरीको कसरु गरेको थािपत
हनु पदछ । २०६५।११।०३ मा भएको घटनालाई
पिहलो पटक र २०६५।१०।१६ को वारदातमा भएको
घटनालाई दो ो पटक कायम ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत रहेको
देिखन आएन । तसथ ततु वारदातभ दा अिघ पिन
यी ितवादीह ले डाँका गरेको भ ने वारदात िमिसल
संल न कागज माणबाट थािपत नहँदा दो ो पटक
कायम गरी सजाय हन िलइएको अिभयोग दाबी पु न
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स ने देिखएन भनी पनु रावेदन अदालत हेट डाले िमित
२०६९।११।१३ मा गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सो
फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: जनक िसंह बोहरा
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १८ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७५-CR-०५६४, कत य
यान, िटके लुहार िव. नेपाल सरकार
मेरो छोरा वष १० को ास लहु ारलाई
ितवादी िटके लहु ारसमेतले कत य गरी ह या गरेको
हँदा प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भनी
मतृ कका बबु ा धने लहु ारले ितवादी िटके लहु ारसमेत
उपर िकटानी जाहेरी दता गरेको र अदालतमा आई
बकप गदा िटके लहु ारसमेतले मतृ क छोराको
टाउकोमा, हातमा, मख
ु मा, दातमा र आँखामा ढुङ्गा र
हँिसयाले हानेको कारणले छोराको मृ यु भएको हो भनी
लेखाई िदएको पाइने ।
ितवादी िटके लहु ारसमेतले आरोिपत
कसरु मा सािबत रही अनस
ु धान अिधकारीसम र
अदालतमा समेत एकै िमलानको पर परमा पोल गरी
बयान गरेको पाइ छ । ितवादीह म ये िटके लहु ारले
अदालतमा समेत बयान गदा िमित २०७२।६।९ मा
सामदु ाियक वनमा गो चराउने ममा मेरो मतृ क
ास िव.क. सँग भेट भएको हो । सो समयमा मसँग
झलक र शा त पिन िथए । घटना हनभु दा १०।१२
िदन पिहले मतृ कको दाजल
ु े मलाई कुटेको िथयो
र िनजको बबु ासमेतले मेरो आमालाई गाली गरेको
िथयो । उ िदन पिन मृतकले मलगायत झलक र
शा तलाई आमाचा ली गाली गरेको र यसपिछ फे री

ित ो आमा मेरो बबु ाको ीमती हो भनी गाली गरेको
कारण पिहला शा तले मतृ कलाई ढुङ्गाले हाने,
यसपिछ झलकले, यसपिछ मैले मृतकलाई ढुङ्गाले
हाने ँ र यसपिछ हँिसयाले मतृ कको पछािडप ढाडमा
हानेको हँ । हँिसयाले झलकले मतृ कको िनधारमा
हानेको र शा तले हँिसयाले मृतकको नाडीमा
हानेको हो । हामी तीनैजनाले मतृ कलाई हँिसया तथा
ढुङ्गाले हािनसके पिछ मतृ क भइु मँ ा लडेकोमा मख
ु बाट
यार यार आवाज िनकालेको िथयो । यसपिछ
मतृ कलाई अिल पर लगी खा डोमा फाली मािथबाट
स लाको कुसमु ले छोपी हामीह तीनैजना गो िलई
घरमा आएका ह भनी आफूह ले गरेको आपरािधक
काय वीकार गद बयान गरेको अव था देिख छ भने
अ य ितवादीह झलक र शा तले पिन सोही
बेहोरासँग िम दो बेहोरा खल
ु ाई अदालतमा समेत
बयान गरेको देिखने ।
ितवादीह को सािबती बयान, मतृ कको
लास जाँच कृ ित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन
जाहेरवाला धने लहु ारले अदालतमा गरेको बकप ,
हरी र घटना िववरणमा कागज गन ग छे लहु ार, नवराज
पाठकसमेतको अदालतमा भएको बकप समेतबाट
यी ितवादी िटके लहु ारसमेतको संल नता भई िनज
ितवादीह कै कत यबाट
ास लहु ारको मृ यु
भएको कुरा पिु हन आएको देिख छ । मृतकसँग यी
ितवादी िटके लहु ारको पूव रसइवी रहेको देिखएको र
आपसमा वादिववाद हँदा गाली गलौज भएको र सोही
कारण ितवादी िटके लहु ारसमेतले मृतकलाई कुटिपट
गरी ढुङ्गा मढु ा हँिसयासमेतले हार गरी िनमम
त रकाबाट कत य गरी मारेको अव थामा त कालको
रस था न नसक मनसायिवना गरेको कायमा
यानस ब धीको १३ (३) नं. बमोिजमको सजाय
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आकिषत हन स ने होइन ऐ.को ५ नं. को कसरु मा
ऐ. ६ नं.बमोिझम सजाय ग रपाउँ भ ने ितवादी िटके
लहु ारको पनु रावेदन िजिकर यायसङ् गत देिखन
नआएको हँदा सो पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । ितवादीह कै कत यबाट मतृ कको मृ यु
भएको िमिसल संल न कागज माणह बाट पिु
भइरहेको अव थामा ितवादीलाई कसरु दार ठह याई
सजाय गन गरेको सु तथा उ च अदालतको
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने अव था देिखन
नआउने ।
अतः िव ेषण िववेचना ग रएअनस
ु ार
मल
ु क
ु अपराध संिहता,२०७४ को दफा ४० को
उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र के ही नेपाल
कानूनलाई एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन,
२०७४ को दफा ३९ को ख ड (ख) मा भएको कानूनी
यव थानस
ु ार ितवादी िटके लहु ारलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १३ (३) नं. मा भएको सव वको
सजाय नला ने हँदा उ च अदालत िदपायलको
फै सलाले ितवादीलाई लागेको सव वसिहत
ज मकै दको सजायम ये सव वको सजाय नहने भई
िनज ितवादीलाई ज मकै दको मा सजाय हने ठहछ
साथै ितवादी िटके लहु ारले आफूले गरेको अपराधको
स ब धमा अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा
समेत साँचो बयान िदई याियक ि यालाई समेत
सहज बनाएकोसमेतको कारण र वारदात घट् दाको
कृ ितको आधारबाट सु अदालतले अ.बं. १८८
नं. लगाई ५ वष कै द सजाय हने राय य गरी गरेको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ भनी अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम घटी सजाय ५ (पाँच) वष मा हने
गरी उ च अदालत िदपायलले िमित २०७४।१२।१६
मा य गरेको राय सदर भई िनज ितवादी िटके

लहु ारलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. अनस
ु ार कै द
वष ५(पाँच) मा सजाय हने ठहछ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
२०५ नं. मा एकै मु ामा हान झगिडयाम ये कसैको
पुनरावेदन उजुर परेकोबाट जाँिचदा इ साफ वा
सजाय उ टाई फैसला गदा पुनरावेदन उजुर निदने
झगिडयाका हकमा समेत इ साफ सजाय उि टन
जाने भयो भने य तोमा पुनरावेदन उजुर परेको
छै न भनी सदर ग रिदन हदँ ैन । पुनरावेदन उजुर
निदनेका हकमा समेत पुनरावेदन उजुर िदनेसरह
उ टाई िदनुपछ भ ने यव था भएको र फौजदारी
कायिविध संिहताको दफा १४७(२) मा सजाय
पाउने यि ह म ये कुनै यि को मा पुनरावेदन
परेकोमा पुनरावेदन नगन यि का हकमा पिन
सोही पुनरावेदनकै रोहमा िनणय गनुपन छ भ ने
कानूनी यव था भएकोमा उ च अदालत िदपायलको
िमित २०७४।१२।१६ को फै सलाउपर ितवादी
िटके लहु ारको मा यस अदालतमा पनु रावेदन परेको
र िनजको हकमा उ च अदालत िदपायलको िमित
२०७४।१२।१६ को फै सलाले य गरेको रायसमेत
सदर भई फै सला भएकोले ितवादी प रवितत नाम
झलकको यस अदालतमा पनु रावेदन परेको नदेिखँदा
उि लिखत कानूनी यव थाका आधारमा िनजका
हकमा समेत उ च अदालत िदपायलले ५ वष कै द हने
भनी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम य गरेको राय सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: जनक िसंह बोहरा
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १५ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७५-CR-१२५५, कत य
यान, ओसबहादुर घत मगर िव. नेपाल सरकार
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ितवादी ओसबहादरु घत मगरको
पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा पनु रावेदक ितवादी
ओसबहादरु घत मगरले मौकामा बयान गदा िमित
२०७३/४/७ गते साँझको खाना खाई दवु ैजना सँगै
सतु ेको र राित मैले ीमती मनसरी घत लाई यौन
स पक गन खो दा िनजले मलाई नछुनु म यौन स पक
गन िदँदैन भनेको र मैले पटकपटक कोिसस गदासमेत
नमानी राित अं.११:०० बजेितर हरी ारा बरामद
गरेको धा रलो हितयार हँिसयाले ीमतीको टाउकोमा
२/३ पटक हार गदा भइु मँ ा लडेपिछ लडेको ठाउँमा
पिन पटकपटक हँिसया हार गरेपिछ िनजको मृ यु
भएको भ नेसमेत बेहोरा उ लेख गरेको र अदालतमा
बयान गदासमेत मलाई यौन स पक गन निदएपिछ
िनजलाई कत य गरी मारेको हँ भनी आरोिपत कसरु मा
सािबत रही बयान गरेको अव था देिख छ । य तै
जाहरेवालाका छोराले ितवादीका नाउँमा िकटानी
जाहेरी गरी अदालतमा सो जाहेरी समथन हने गरी
बकप समेत गरी िदएको देिख छ । य तै घटना
िववरण कागज गन मानबहादरु रोका मगरसमेतले
यी पनु रावेदक ितवादीले नै आ नो ीमतीलाई
कत य गरी मारेका हन् भनी अदालतमा समेत बकप
ग रिदएको पाइ छ । मतृ कको लास जाँच मचु ु कामा
शरीरको िविभ न भागह मा कािटएको घाउह
रहेको भ ने देिखनक
ु ा साथै ितवादीको आँगनबाट
वारदातमा योग ग रएको भिनएको हँिसया बरामद
भएको तथा ितवादीलाई हरीले प ाउ गदाका
अव थामा िनजको िजउबाट बरामद ग रएको सटको
िविभ न भागमा रगत ज तो रातो पदाथ लागेको भ ने
देिखएको छ । मतृ कको मृ यक
ु ो कारणमा Head injury
भ ने उ लेख भएको र ितवादीले हँिसयाले मृतकको
टाउकोमा िहकाएको भनी बयान गरेकोसमेतबाट
मतृ कको मृ यु यी पनु रावेदक ितवादी ओसबहादरु

घत मगरले टाउकोमा हँिसयाले हार गरेकै कारणबाट
मतृ कको मृ यु भएको अव था देिखने ।
ततु मु ामा यी पनु रावेदक ितवादीले
आ नो ीमतीलाई हँिसया ज तो धा रलो तथा
जोिखमी हितयारले हार गरेको कारणबाट मतृ कको
मृ यु भएको देिखएबाट िनजको सो काय मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. अ तगतकै देिखन
आउँछ । हँिसया ज तो धा रलो हितयारको योग गरी
आ नो ीमतीलाई त काल उठे को रसका कारण
आवेगमा आई हार गरेको हँ भ ने यी पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर कानूनसङ् गत एवं
प यारलायकसमेत देिखन नआएको अव थामा
यी पनु रावेदक ितवादी ओसबहादरु घत मगरलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहरी भएको फै सला
मनािसब नै दिखँदा उ फै सलालाई अ यथा
भ नपु न अव था देिखएन । अतः सु रो पा िज ला
अदालतबाट िमित २०७३/११/१९ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भनी उ च अदालत
तल
ु सीपरु ले िमित २०७४।११।१५ मा गरेको फै सला
िमलेकै देिखने ।
अतः मािथ िव ेषण िववेचना ग रएअनस
ु ार
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४० को
उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र के ही नेपाल
कानूनलाई एक करण, समायोजन र खारेज गन
ऐन, २०७४ को दफा ३९ को ख ड (ख) मा भएको
कानूनी यव थानस
ु ार ितवादी ओसबहादरु घत
मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १३ (३)
नं. मा भएको सव वको सजाय नला ने हँदा उ च
अदालत तल
ु सीपरु को फै सलाले ितवादीलाई लागेको
सव वसिहत ज मकै दको सजायम ये सव वको
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सजाय नहने भई िनज ितवादीलाई ज मकै दको मा
सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त: जनक िसंह बोहरा
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १५ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.१३
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७५-CR-०३००, यान मान उ ोग, नेपाल
सरकार िव. ह रबहादुर तामाङ
ितवादी ह रबहादरु तामाङले घाइते
िभमबहादरु लाई कुटिपट हार गरेको हो भ ने जाहेरी
बेहोरामा उ लेख नभई गोपालबहादरु ले खक
ु ु री हार
गरेको भनी उ लेख भएको, ितवादीले अिधकार ा
अिधकारी र अदालतमा बयान गदा आ नो ीमती
तो काबहादरु ले भगाई लगेकोले जारी खच बु न
जाँदा कुरा निमली सु भएको िववादको िसलिसलामा
गोपालबहादरु ले
िभमबहादरु लाई
खक
ु ु रीको
उ टोप बाट हार गरेको, यसरी हार गदा आफूले
छे कबार गरी स झाउने बझ
ु ाउने यास गरेको, आफूले
घाइतेलाई कुटिपट नगरेको भनी कसरु मा इ कार रही
बयान गरेको देिखने ।
घाइतेलाई यी ितवादीले कुटिपट गरेको हो
भनी खल
ु ाउन नस नक
ु ा साथै के क तो र कसको
हारबाट िभमबहादरु घाइते भएका हन् मैले नदेखेको
हँदा खल
ु ाउन सि दन भनी जाहेरवालाले अदालतमा
बकप गदा उ लेख गरेको र बिु झएका अ य
यि ह ले समेत यी ितवादीले घाइतेलाई कुटिपट
गरेका हन् भनी भ न नसके कोसमेतका िमिसल

संल न माण कागजातह बाट देिखएको अव थाले
ितवादीउपरको कसरु शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन
आएको देिखएन । यसै स दभमा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकार िव िवप ी ितवादी सरु शे साह तरु हासमेत
भएको कत य यान मु ामा यस अदालतबाट
ने.का.प.२०६४, अङ् क १, िनणय नं. ७८०६ मा
“ग भीर कृितको अपराधमा शङ् कारिहत तवरबाट
अिभयोग दाबी मािणत हन नआएको अव थामा
ितवादीह लाई अपराधी घोिषत गरी सजाय गनु
यायसङ् गत र कानूनस मत देिखन नआउने” भनी
कायम भएको िस ा तसमेतको प र े यमा ितवादी
ह रबहादरु तामाङलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै
सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन र पनु रावेदन िजिकरलाई समथन गद िव ान्
उप यायािधव ाले ततु गनभएको
बहस िजिकरसँग
ु
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादी ह रबहादरु तामाङलाई यानस ब धी
महलको १५ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द सजाय
ठहर गरेको सु िस धपु ा चोक िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी यी ितवादी ह रबहादरु तामाङले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याई उ च
अदालत पाटनबाट िमित २०७४।४।१७ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७७ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी बमकुमार
े , ०७५-CR-०९५०, यान मान उ ोग, नेपाल
सरकार िव. राम िवनेश साद कुशवाहा
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ितवादीले बाँसको फाटाले हार गरी
ग भीर घाइते बनाउँदा हार गहु ार गरी म बेहोस
भएपिछ व रप रका छरिछमेक ह ले मलाई बचाउन
आएपिछ ितवादी भागी गएका हन् भनी उ लेख गरी
घाइतेले मौकामा गरेको बयान बेहोरालाई समथन हने
गरी अिभयोजन प बाट अ य कुनै य तो वत
माण ततु गन सके को देिखन आएन । मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १५ नं. मा "…घातक
हितयारले काट् ने वा मानका लािग अ जनु सक
ुै
कुराको उ ोग गरी मनस मको काम गरेकोमा कुनै
कारणले यान मन पाएको रहेनछ भने य तो काम
गन र गन लगाउने तथा सो ठाउँमा गई वचन िदने वा
म त गनलाई पाँच वषदेिख बा वषस म कै द गनपछ"
ु
भ ने कानूनी यव थानस
ु ार यान मान उ ोगको
कसरु ठह रनका लािग यान मान मनसाय हनपु न, सो
मनसायबाट े रत भई हा ने, कुट् ने, काट् ने आिद गरेको
हनपु न, यान मनस मको काम गरेको हनपु न, यित
गदा पिन यान मन कुनै कारणले नपाएको अव थाको
िव मानता हनपु नमा ततु मु ामा घातक हितयार
योग भएको, मनस मको कसरु गरेको, ते ो प को
उपि थितको कारण घाइते मन नपाएको भ ने देिखन
आएन । जाहेरवालाको खेतको मकै को बोट ितवादी
रामिवनेश साद कुशवाहाले उखेली ित पु याएको
ज तो सामा य िववादमा ितवादीले िनजको यानै
िलनपु नस मको रसइवी रहेको भ नेसमेत िमिसल
संल न कागजातह बाट नदेिखने ।
ितवादी राम िवनेश महतो कोइरी र िनजको
बाबु ह र महतो कोइरी आई राम िवनेश महतोले बाँसको
फाटाले टाउकोमा हार गरी ग भीर घाइते बनाई भइु मँ ा
रगता य भई हार गहु ार गरी म बेहोस भएपिछ व रप रका
छरिछमेक ह ले बचाउन भनी आउँदा ितवादीह
भागी गएका हन् भनी घाइते पीिडत धम साद

यादवले मौकामा कागज गरेको भए पिन अदालतबाट
बकप को लािग जाहेरवाला ा रका राउत अिहर र
यी घाइते धम कुमार यादवलाई उपि थतका लािग
याद पज
ु जारी ग रएकोमा जाहेरवाला एवं घाइते
दवु ै बकप को लािग अदालतमा उपि थित भएको
नदेिखँदा के वल जाहेरी र मौकामा उ लेख गरेकै
आधारमा कसैलाई कसरु दार ठह याउन कानूनत:
िम ने देिखँदनै । यसै स दभमा स मािनत सव च
अदालतबाट पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार िव
िवप ी ितवादी सरु शे साह तरु हासमेत भएको कत य
यान मु ामा यस अदालतबाट ने.का.प.२०६४,
अङ् क १, िनणय नं.७८०६ मा “ हरीसम ग रएको
सािबती बयान कागज वत
माण वा थािपत
त यबाट समिथत नभएस म यसलाई अदालतले
िववादरिहत माणको पमा हण नगन । शङ् का पद
माण वा त यगत िव ेषणबाट ग रएको अनमु ानको
भरमा मा कसैलाई कुनै फौजदारी कसरु गरेको ठहर
गन नसिकने” भ ने िस ानसमेत ितपादन भएको
पाइने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
"फौजदारी मु ामा आ नो अिभयु को कसरु मािणत
गन भार वादीको हने छ" भ ने यव था रहेकोमा घाइते
धम साद यादव मौकामा बिु झएका यि ह रमेश
महतो धानक
ु , अन साद यादव, वीर श शेर साद,
राजदेव राउत अिहरलाई पिन अदालतमा उपि थत
गराई बकप गराउन सके को पाइएन । वारदात थलमा
कसैको भौितक उपि थित (Physical Presence)
हँदैमा वारदातमा संल नता िथयो भनी ठह याउनु
कानूनसङ् गत र तकसङ् गत नदेिखँदा के वल जाहेरी
दरखा तको आधारमा वारदात थलमा उपि थत रहे
भएकोले मा शङ् का र अनमु ानको भरमा कसरु दार
ठहर गनु यायसङ् गत नहने हँदा यी ितवादीलाई
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सु फै सला उ टी गरी सफाइ िदने गरी उ च अदालत
जनकपरु , अ थायी इजलास वीरग जबाट भएको
फै सला मनािसब नै देिखँदा सो फै सला बदर गरी सु
अदालतको फै सला सदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन र पनु रावेदन
िजिकरलाई समथन गद िव ान् उप यायािधव ाले
ततु गनभएको
बहस िजिकरसँग सहमत हन
ु
नसिकने ।
तसथ, िववेिचत त यगत आधार र
कारणसमेतबाट यी ितवादी राम िवनेश साद
कुशवाहालाई यानस ब धी महलको १५ नं. बमोिजम
५ वष कै द गन गरेको सु बारा िज ला अदालतको
फै सला उ टी गरी आरोिपत कसरु बाट िनजले सफाइ
पाउने ठह याई उ च अदालत जनकपरु , अ थायी
इजलास वीरग जबाट िमित २०७५।०३।३१ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७७ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७५-CR-०६३०, सरकारी
कागज िकत, िनर जन साद कुम िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक िनर जन साद कुम ले आफूलाई
लागेको कसरु स ब धमा मौकामा तथा अदालतमा
बयान गदा आफूले योग गन गरेको ना.१८.प.२००८
नं.को मोटरसाइकल िनजको सामा य िचनजानका
यि पोखरीया-२, पसाका राजकुमार िगरीको भएको
र सो मोटरसाइकल िनज राजकुमार िगरीसँग २-३
िदनको लािग मागी योग गरेकोमा आ नी आमा
ए कासी िबरामी भएकोले खपु बहादरु गेलालले मसँग
सो मोटरसाइकल मागेर लगेका हन् । सो मोटरसाइकल

मेरो होइन । सो मोटरसाइकल दघु टना भएपिछ
मा सोको कागजात िकत हो भ ने थाहा पाएको
हँ । लु बक
ु क तो हो ? मलाई थाहा भएन भनी एकै
िमलानको बयान गरेको देिखयो । िनजको सो बयान
बेहोराको समथन गद कसरु मा िनजको संल नता
नभएकोले िनजले सफाइ पाउनपु छ भनी िनजका सा ी
मदन साद तेलीले अदालतमा बकप गरेको पाइयो ।
िनर जन साद कुम बाट मागेर खपु बहादरु गेलालले
चलाएको मोटरसाइकलको सवारीधनी राजकुमार
िगरी रहेको देिखएको, सो मोटरसाइकलको सवारी
दता िकताब यातायात यव था कायालय नारायणी,
वीरग जबाट बु दा फरक परेकोले ितवेदन िदएको
हँ भनी ितवेदक .स.िन. रमाशंकर साह तेलीको
बकप बाट देिख छ । िनज ितवेदकको बकप बाट
िनज िनर जन साद कुम ले नै उ मोटरसाइकलको
ल ु बक
ु लगायतको कागजप सरकारी छाप द तखत
िकत गरेका हन् भनी खल
ु ाएको नपाइने ।
दघु टना भएको ना.१८.प.२००८ नं.को
मोटरसाइकलको िववरण यातायात यव था कायालय
नारायणी, वीरग जबाट माग गदा यी ितवादीले पेस
गरेको सवारी दता माणप सँगै मेल खाँदैन । ितवादी
िनर जन साद कुम सँग रहेको उ मोटरसाइकलको
सवारी दता माणप लगन साह सोनार जीतपरु
बाराबाट ितवादी राजकुमार िगरी, पोखरीया- २,
पसाको नाउँमा नामसारी भई आएको देिख छ । सो
सवारी दता माणप नारायणी यातायात यव था
कायालय, पसामा दता भएको देिखँदनै । उ माणप मा
लागेको छाप र द तखत सरकारी छाप र द तखत
नमनु ासँग िम दैन । यातायात यव था कायालय
नारायणीमा रहेको सवारी दताको मूल ढड् डामा उ
ना.१८.प.२००८ नं.को मोटरसाइकलको िववरणमा
उ मोटरसाइकलको मोडेल िडपो २०११ सवारी
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धनी भरतपरु १० िचतवन ब ने मेघनारायण धान,
सवारी रङ िनलो इि जन नं.JF11E4101315,
चेिसज नं. ME4JF118CB8101299 रहेको भ ने
बेहोरा यातायात यव था कायालय, नारायणीको
प बाट देिख छ । यी ितवादीले चलाएको
मोटरसाइकल नारायणी यातायात यव था कायालय,
पसामा दता नभएको देिखँदा दता नै नभएको
मोटरसाइकलको सवारी दता माणप मा लागेको
छाप र द तखत सरकारी छाप द तखतसँग मेल खाने
कुरै हँदैन । सवारी दताको मूल ढड् डामा नै उ नं. को
मोटरसाइकल दता नै नभएको कारणले सोको स कल
ित नै नहने र ितवादीसँग भएको सवारी दतामाणप न कली भएको सवारी दता माण-प लाई
स कलसँग िभडाएर हेन जाँच गन िम ने अव था नै
देिखँदैन । पनु रावेदक ितवादी िनर जन कुम को नाउँ
उ सवारी दता माणप मा रहेको देिखँदैन । अ य
वत िलखत माणको अभावमा सो मोटरसाइकल
के वल के ही िदनदेिख आफूसँग राखेको र आफूले
चलाएको कारणले मा उ मोटरसाइकलको सवारी
दता माणप मा लागेको सरकारी छाप द तखत
यी ितवादीले नै िकत गरी बनाएको हो भनी यिकन
पमा भ न सिकने अव था रहेको देिखँदैन । सरकार
वादी हने फौजदारी मु ामा कसरु मािणत हनको
लािग फौजदारी कानूनको प उ लङ् घन भएको
हनपु छ । यी ितवादीले ना.१८.प.२००८ नं. को
मोटरसाइकलको सवारी दता माणप सरकारी
छाप द तखत िकत गरी बनाएर फौजदारी कानूनको
उ लङ् घन गरेको भ ने कुरा दाबी िलने वादी प ले
स माण पिु गराउन स नपु नमा सो खि बर पमा
कसरु लाई पिु गराउन नसके को हँदा िनज ितवादीका
िव मा सरकारी कागज िकत ज तो फौजदारी
कसरु मा अनमु ान वा शङ् काको भरमा कसरु ठहर गनु

यायस मत हने देिखन नआउने ।
तसथ, िववेिचत मु ाको त य, आधार र
कारणह बाट समेत पनु रावेदक िनर जन साद कुम को
संल नतामा उ सवारी दता माणप मा लागेको सही
र छाप िकत गन काम भएको भ ने कुरा शङ् कारिहत
तवरबाट वादी प ले पिु गन नसके को देिखएबाट
सु सलाही िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी
यी पनु रावेदकलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सरकारी
छाप द तखत िकतको कसरु मा सजाय गन गरेको
उ च अदालत जनकपरु को िमित २०७४।०५।१४ को
फै सला िनजको हकमा सो हदस म िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादी
िनर जन साद कुम ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ।
इजलास अिधकृ त: खमु साद भ डारी
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल भदौ १९ गते रोज ५ शभु म् ।
४
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
काशकुमार ढुंगाना, ०७५-CR-०६३१, सवारी
यान, िनर जन साद कुम िव. नेपाल सरकार
जाहेरी दरखा त, ितवादी िनर जन साद
कुम को बयान, खपु बहादरु गेलालका बाबु िजतबहादरु
गेलालको कागज, अिभयोग-प , घटना िववरण कागज,
ितवादी अिनश भ ने खपु बहादरु गेलालले सु
अदालतमा गरेको बकप , ितवादी िनर जन साद
कुम को सा ी संजय साद यादवको बकप , जाहेरवाला
बसमितया देवीले अदालतमा गरेको बकप लगायत
िमिसल संल न कागजातह को अ ययन गरी हेदा
दघु टना भएको ना.१८.प.२००८ नं.को मोटरसाइकल
पोखरीया-२, पसाका राजकुमार िगरीको भएको भ ने
देिख छ । आ नी आमा ए कासी िबरामी भएकोले
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खपु बहादरु गेलालले सो मोटरसाइकल िलई आ नो
घरतफ जाँदै गदा सो मोटरसाइकल दघु टना भएको
देिखने ।
दघु टना भएको ना.१८ प.२००८ नं. को
मोटरसाइकलको िववरण यातायात यव था कायालय,
नारायणी, वीरग जबाट माग गदा कायालयको ढड् डामा
रहेको िववरणसँग यी ितवादीले पेस गरेको सवारी
दता माणप सँगै मेल नखाई पेस भएको सवारी दता
माणप लगन साह सोनार जीतपरु बाराबाट ितवादी
राजकुमार िगरी, पोखरीया- २ पसाको नाउँमा नामसारी
भई आएको देिख छ । सो सवारी दता माणप नारायणी
यातायात यव था कायालय, पसामा दता भएको उ
कायालयको ढड् डाको िववरणबाट नदेिखएको, यहाँ
भएको सवारी दता माणप मा लागेको छाप र द तखत
सरकारी छाप र द तखत नमनु ासँग निमलेको र साथै
कायालयमा रहेको ढड् डामा ना.१८.प.२००८ नं.को
मोटरसाइकलको मोडेल िडपो २०११, सवारी धनी
भरतपरु -१० िचतवन ब ने मेघनारायण धान, सवारी
रङ िनलो इि जन नं.JF11E4101315, चेिसज
नं. ME4JF118CB8101299 रहेको भ ने बेहोरा
यातायात यव था कायालय, नारायणीको प बाट
देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादी िनर जन कुम को
नाउँ उ सवारी दता माणप मा नरहेको देिखएबाट
िनज उ मोटरसाइकलको वामी रहेको भ ने त य
कही ँकतैबाट खु न सके को नपाइने ।
यसरी िनजसँग रहेको सवारी दता
माणप मा उ मोटरसाइकलको धनी यी ितवादी
िनर जन साद कुम नभई कायालयको ढड् डामा
उ लेख भएभ दा फरक यि राजकुमार िगरी रहेको
देिखन आउँछ । िनजलाई बु ने र िनज िव मु ा
चलाउने काय अिभयोजन प बाट भएको देिखँदैन ।

उ मोटरसाइकलको वा तिवक सवारी धनी छन्,
छै नन् ? र भए को हो ? भ ने त यस म कागजी पमा
खल
ु े पिन वा तिवक पमा ती यि सवारी धनीको
पमा भए वा नभएको भनी िनजलाई बझ
ु ी यिकन गन
कायस म भए गरेको देिखँदैन । उ मोटरसाइकल
चोरीको हो भने यसको वा तिवक धनी को हन् ?
भनी अनस
ु धान र अिभयोजन प ले अनस
ु धानबाट
यिकन गन सके को देिखँदैन । उ मोटरसाइकल
यी ितवादी िनर जन साद कुम सँग कसरी
आइपु यो ? िनजले किहले देिख ? िकनेर, मागेर वा के
क तो कारणबाट ? के सतमा ? िनजले योग गरेको
वा िनजसँग रहन गएको हो ? यसस ब धी त यबारे
अनस
ु धानबाट के ही पिन खु दैन । यातायात यव था
कायालय, नारायणीमा रहेको सवारी दताको ढड् डामा
उ मोटरसाइकलको दतावाला अ नै यि को
नाउँ रहेको र यसरी कायालयको िववरणमा उ लेख
भएभ दा फरक यि को नाउँमा रहेको िकत सवारी
दता माणप सिहतको उ नं.को मोटरसाइकल
ितवादी िनर जन कुम को साथमा कसरी रहन
आयो ? यसबारे यिकन हने र प पमा देिखने गरी
अनस
ु धान हन सके को देिखँदनै । यी ितवादी उ
मोटरसाइकलका सवारी धनी रहेको देिख न । िनजसँग
उ मोटरसाइकल के कारणले ? कसरी रहन गएको
हो ? सो बारेमा पिन अनस
ु धानबाट के ही पिन त य
खु दैन । यस कारणले यी ितवादी िनर जन साद
कुम ले उ मोटरसाइकल अका ितवादी खपु बहादरु
गेलाललगायत अ य कुनै पिन यि लाई िदने कानूनी
पमा अि तयारी रा दछन् भनेर भ न नै िम दैन । िनज
ितवादी िनर जन साद कुम सँग रहेको मोटरसाइकल
अका ितवादी खपु बहादरु गेलालले चलाउन
िलएर गएको बखतमा भएको दघु टनाको फौजदारी
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कसरु को दािय व यी ितवादीले बेहोनपन
ु कानूनत:
देिखन आउँदनै । अ य नाउँ र दताको इलाका हरी
कायालय, िपपरामा रहेको उ मोटरसाइकल सोही
कायालयबाट अका हरीले िलई चलाएको अव थामा
भएको दघु टनामा यी ितवादी िनर जन साद कुम ले
अका ितवादी .ज. खपु बहादरु गेलाललाई चलाउन
िदएको भनी मानेर िनजलाई कानूनत: कसरु दार कायम
गन िम ने नदेिखने ।
घटनाको कृ ित र पृ भूिम हेदा ितवादी
िनर जन कुम उ ईलाका हरी कायालयमा
.ज.पदमा कायरत रहेकाले ितवादी खपु बहादरु
गेलाल िबदामा घर जाँदा उ कायालयका समक ी
.ज.िनर जन कुम सँग उ मोटरसाइकल मागेर
िलएर जाँदाको अव थामा उ दघु टना भएको
देिख छ । ितवादी खपु बहादरु गेलालले उ
मोटरसाइकल चलाएर िलएर जाँदा दघु टना भएको र
िनजसमेत िज मेवार कमचारी भएको देिखएबाट उ
दघु टनाको कायमा िनज नै उ रदायी हनपु न ह छ ।
सो कुरालाई िनज ितवादी खपु बहादरु गेलालले आफू
िव कसरु कायम भई भएको सजायउपर पनु रावेदन
नगरी वीकार गरी बसेको ि थितले समेत प
पादछ । सरकार वादी हने फौजदारी मु ामा कसरु
मािणत हनको लािग कुनै फौजदारी कानूनको प
उ लङ् घन भएको हनपु छ । कुनै पिन यि ले फौजदारी
कानूनको उ लङ् घन गरेको भ ने कुरा दाबी िलने प ले
स माण पिु गराउन स नपु न ह छ । सवारी धनीले
पालन गनपन
ु कुराह मा सवारी धनी नै नभएको ते ो
यि ले यससँग स बि धत कुराह पालना नगरेको
भनी िनजलाई कसरु मा िज मेवार बनाउन िम ने
देिखँदैन । कुनै पिन यि लाई अिभयोग लगाएको भरमा
मा सजाय गनु फौजदारी यायको मा यतािवपरीत

हन जाने देिख छ । यस कार उपयु ानस
ु ार दघु टना
भएको उ मोटरसाइकल ितवादी िनर जन साद
कुम सँग भएको सवारी दता माणप मा उ लेख
भएबमोिजम पोख रया, वडा नं.२ मा ब ने राजकुमार
िगरीको नभई अ य यि को नै भएको हँदा सो
मोटरसाइकल ितवादी अिनश भ ने खपु बहादरु
गेलालले चलाउँदा दघु टना भएको त य िनिववाद
पमा थािपत भएको हँदा मोटरसाइकलको सवारी
धनी नै नभएका यी ितवादीले उ मोटरसाइकल
चलाउन .ज. खपु बहादरु गेलाललाई चलाउन िदएको
भनी कसरु कायम गरी ितवादी िनर जन साद
कुम लाई सजाय गन गरेको उ च अदालतको फै सला
कानूनस मत रहे भएको देिखन नआउने ।
तसथ, िववेिचत मु ाको त य, आधार
र कारणह बाट समेत पनु रावेदक िनर जन साद
कुम लाई सवारी यान मु ामा कसरु दार कायम
गरी सजाय गन गरेको सलाही िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको उ च अदालत जनकपरु को िमित
२०७४।०५।१४ को फै सला िनजको हकमा सो
हदस म िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ततु मु ाबाट
पनु रावेदक ितवादी िनर जन साद कुम ले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: खमु साद भ डारी
इित संवत् २०७६ साल भदौ १९ गते रोज ५ शभु म् ।
५
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७०-CR-०१६९, सरकारी छाप द तखत
िकत, नेपाल सरकार िव. गोपालबहादरु थापासमेत
वादी नेपाल सरकार ितवादी याम
र तेलसमेत भएको वैदेिशक रोजगार मु ामा म
िवभागले ितवादी याम र तेलबाट .३६,००,०००।63
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धरौटी माग गरेकोमा गोरखा िज ला पृ वीनारायण
नगरपािलका २ ब ने गंगादेवी ब नेतको नामको
िक.नं. ८८७ र ४७७ को ज मा े.फ.११-१५१-० ज गा याम र तेललाई म जरु ीनामा िदएको
त यमा िववाद देिखँदैन । उ म जरु ीनामाबाट िदएको
ज गाले खा ने नदेिखएपिछ ितवादीह ले उ ज गा
मू याङ् कन तथा रो का कागजका स ब धमा के
कसरी ज गाको मू याङ् कन गरी ज गा रो का राखेका
हन् भ ने स ब धमा हेदा यी ितवादी गोपालबहादरु
थापाले अका ितवादी पक थापासँग िमलेमतो गरी
ितवादीम येका याम र तेललाई धरौटीबापतको
िधतो जमानी िदने ि यामा सामेल भएको
देिख छ । प रणामतः उ िधतोको कागज िकत भएको
देिखएको छ । यी ितवादीले मालपोत कायालयको
लेटर याड िलई उ कागजमा िकत प तयार गरेको
देिखएको छ । यी ितवादी गोपालबहादरु थापाले
अनस
ु धान अिधकारीसम को बयानमा िनजले
िचनेको ज गाधनी गंगादेवी ब नेतसँग अका ितवादी
याम र तेलसमेतलाई िचनाजानी गराई आफै ँ ले सो
म जरु ीनामाको कागज गराई ज गा रो काको लािग
िनवेदन िदएकोमा उ ज गाले खा ने नदेिखएपिछ
पक थापाको स लाह र सहमितबमोिजम िकत
कागज तयार गरेको र सोबापत आफूले .१६,०००।िलएको भनी कसरु मा सािबत भई बयान गरेको
देिख छ । िनजले अदालतमा बयान गदा कसरु मा
इ कार रही बयान गरे तापिन िनजको अनस
ु धान
अिधकारीसम को बयान बेहोरा अ यथा हो भ ने
व तिु न ठ माण यी ितवादीले पेस गन नसके को
अव थामा के वल अदालतमा भएको इ कारी बयानको
आधारमा मा यी ितवादीले कसरु गरेका रहेनछन्
भनी मा न िम ने िमिसल संल न कागजातबाट देिखन

नआउने ।
जहाँस म ितवादीले दाबीको प तयार गन
स दभमा सहमित भएकोले उ प तयार गन कायमा
मितयारस म भई िकत कागजको ९ नं. बमोिजम मूल
ितवादीलाई िबगोको २५ ितशतले सजाय हने हँदा
यी ितवादीलाई सोको आधा सजाय गरी सोही ऐनको
१२ नं. बमोिजम थप ६ मिहना कै द हने ठहराएको
सु िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहराएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमले निमलेको
स दभमा हेदा यी ितवादी गोपालबहादरु थापा उ
िकत कागज तयार गनमा सहमत भई कागज तयार
गरी म िवभागमा पेस गरी अक ितवादी याम
र तेल थनु ाबाट धरौटीमा छुटेको देिखएको छ । य तो
अव थामा िनजको कायलाई मितयार मा ठहर गनु
यायसङ् गत हने नदेिखँदा यी ितवादी गोपालबहादरु
थापाको हकमा सु काठमाड िज ला अदालतको
फै सला सदर हने ठहराई पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
भएको फै सला सो हदस म निमली के ही उ टी हने ।
अका ितवादी याम र तेलको हकमा िवचार
गदा, वैदेिशक रोजगार ठगी गरेको मु ामा धरौटी रा न
नसक अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु मा त काल
थनु ामा रहेका यी ितवादीको िकत कागज तयार पान
कसरु मा ट संल नता रहे भएको अव था िमिसल
संल न कागजातबाट नदेिखएको ि थितमा िकत
ज तो फौजदारी कसरु मा के वल अनमु ान र अिभयोग
दाबीकै आधारमा मा दोषी ठहर गनु यायोिचत नहँदा
आरोिपत कसरु बाट यी ितवादी याम र तेलले सफाइ
पाउने गरी सु अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा
यी ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
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पनु रावेदन र बहस िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत त यगत आधार र
कारणसमेतबाट ितवादीह म ये गोपालबहादरु
थापालाई मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको ७ नं. ले
"स पि का स ब धमा िकत गरी िलई खाइसके को
भए िबगो भराई िबगोबमोिजम ज रवाना
ह छ । काम भइसके को रहेनछ भने िबगोको आधी
ज रवाना ह छ" भ ने कानूनी यव थाबमोिजम यी
ितवादीले अका ितवादी याम र तेललाई िकत
कागजात तयार गरी थुनाबाट धरौटीमा िनका ने
कायसमेत भइसके को भनी मा नपु न हँदा िनजलाई
िबगो बराबरको .३६,००,०००।- (छि स लाख)
ज रवाना भई सोही महलको १२ नं. ले “सरकारी
अड् डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी
कमचारीको छाप द तखत वा सो छाप द तखत
भएको सरकारी कागज िकत गनलाई यसै महलको
अ न बरले हने सजायमा एक वष र उसै अड् डाको
कमचारीले िकत गरेमा दुई वष थप कै द ह छ” भ ने
कानूनी यव थाबमोिजम िनज ितवादी गोपालबहादरु
थापा उसै अड् डाको जािगरदार कमचारी नभएको हँदा
िनजलाई १ (एक) वष कै द हने ठहछ । िबगो भराउने
हकमा उ िकत गरी रो का राखेको भिनएको स पि
हािन नो सानी भएको नदेिखँदा िबगो भराइरहनु
परेन । साथै अका ितवादी याम र तेललाई अिभयोग
माग दाबीबाट सफाइ िदने गरी सु अदालतबाट भएको
फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०६९।६।७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ डारी, शोभा पाठक
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ११ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास नं.१४
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७५-CR-१४३०, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. नकुल तामाङ भ ने िभनास
तामाङसमेत
मतृ कक प नी सनु ीता तामाङले मौकामा
ितवादीह राजकुमार तामाङ, नकुल तामाङ, साजन
गु ङ, सोमबहादरु तामाङ, ह रबहादरु तामाङसमेतले
कत य गरी मारेको कुरा आफूले नै देखेको नभई सनु ी
थाहा पाएको भ ने बेहोराको कागज गरेको देिख छ
भने अदालतमा आई बकप गदा राजकुमार तामाङ,
साजन गु ङलगायतको ३/४ जना मािनसले धा रलो
हितयार योग गरी मारेको मैले आफै ँ ले देखी थाहा
पाएको भ ने बेहोरा लेखाई िदएको देिख छ । मौकामा
सनु ी थाहा पाएको भनी लेखाई िदएको बेहोराभ दा
पृथक पले अदालतमा आई आफै ँ ले देखेको भनी
िनजले लेखाएको बेहोरा माण ऐन, २०३१ को
दफा १८ मा भएको कानूनी यव थाका स दभबाट
हेदा, माण ा हने अव थाको देिखँदनै भने घटना
हँदा धािदङको सामरी वडा नं. ९ घरमा िथएँ भनी
बकप मा लेखाएको देिख छ भने समजोङ वडा नं.
६ िटकाढुङ्गामा कोठािभ भएको घटना आफै ँ ले
देखेको भनी बकप मा उ लेख गरेको बेहोरालाई पिन
त यसङ् गत र िव सनीय माणको पमा हण गन
िम ने अव था देिखएन । अदालतमा आई आफै ँ ले
देखेको भनी बकप गन निम ने अनस
ु धानको समयमा
आफूले नै देखेको कुरा देखेको नै भनी नखल
ु ाई सनु ेर
थाहा पाएको भनी लेखाइिदएकोमा पिछ के कुन आधार
माणह देखेको हो र को कसले के कसरी हितयार
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छोडी मारेका हन् िववादरिहत र शङ् कारिहत तवरबाट
खल
ु ाउन सके को नपाइने ।
ितवादी छिव गु ङले पोल गरेतफ हेदा
िनज आफू कसरु मा इ कार रहेर अ लाई पोल गरेको
देिख छ भने िनजको बयान ितवादी राजकुमार
तामाङसमेतलाई सु अदालतले कसरु दार ठहर
गरेप ात् भएको देिखएको र आफू कसरु मा इ कार
रही अ य ितवादीह लाई गरेको िनजको पोललाई
सहअिभयु को पोलको पमा ितवादी राजकुमार
तामाङसमेतका िव को माणको पमा वीकार
गन िम ने देिखन नआउने ।
िमित ०७४।१०।२४ गते घटेको उ
वारदातको य दश कोही पिन रहेको देिखँदैन भने
बिु झएका मािनसह कसैले पिन यी ितवादीह ले
पहलमान तामाङलाई कत य गरी मारेको हो भनी
प सँग लेखाई िदएको पाइँदैन । जाहेरवालाले
ितवादीह ले कत य गरी मारेको भ ने सनु ी
थाहा पाएको भनी बकप गरेको र अ य बिु झएका
मािनसह ले ितवादीह उपर पोल गन नसके को
तथा मतृ कक प नीको मौकाको कागजभ दा िभ न
बेहोरा उ लेख गरी गरेको र पहलमान तामाङको
मृ यु भएको भ ने आधारमा अनमु ानका भरमा मा
ितवादीह लाई कसरु दार कायम गनु यायोिचत
नहने ।
वादी प का सा ीह र जाहेरवाला
वारदातको िदन िचतवनमा रहेको, मतृ कको मृ यमु ा
ितवादीह को संल नता रहेको भ ने अ ले भनेको
आधारमा थाहा पाएको हँ भनी अदालतमा आई बकप
गदासमेतका आधारबाट िनजह ले गरेको बकप
कुनै त यमा आधा रत नभई अनमु ानकै भरमा य
भएको िनजी िवचारमा आधा रत देिख छ । िनजह का
बकप को ोत ठोस माणमा आधा रत देिखएको

छै न । साथै िनजह वारदातको य दश पिन
नरहेको भनी िनजह को अनस
ु धानका बखत गरेको
कागज र अदालतसम को बकप बेहोरासमेतबाट
ट भएको प रि थितमा के वल अनमु ान, शङ् का र
अिनि त माणको आधारमा कसैलाई पिन दोषी करार
गनु फौजदारी यायको सवमा य िस ा तिवपरीत हने ।
ितवादीह उपर सनु ेको आधारमा
जाहेरवालाले जाहेरीमा पोल गरेको देिखएको, मौकामा
प ाउ ितवादी राजकुमार तामाङले अिधकार ा
अिधकारीसम तथा अदालतमा आई इ कारी
बयान गरेको, अ य ितवादीह ले अदालतमा
कसरु मा इ कार रही बयान गरेका, ितवादीह ले
अ य रहेको भनी िलएको िजिकर र इ कारी बेहोरा
पिु हने गरी िनजका सा ीह ले बकप ग रिदएका
र मृतक प नीले गरेको सु कागजभ दा िभ न
बेहोराको बकप समेतबाट
ितवादीह उपरको
अिभयोग दाबी तथा सु अदालतले गरेको कसरु
ठहरसमेत त ययु
य माण तथा ङ
ृ ् खलाब
प रि थितज य माणसमेतबाट पिु र मािणत हन
नआउने हँदा ितवादीह राजकुमार तामाङ र नचोक
भ ने साजन गु ङलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सजाय गन ठह याई िमित २०७३/०३/०२ मा
भएको फै सला र ितवादीह नकुल भ ने िभनास
तामाङ, गोरे भ ने च बहादरु तामाङ, गोले भ ने
डोलबहादरु तामाङ, रोशन भ ने आइमन तामाङ र
छवी गु ङलाई अिभयोग माग दाबीभ दा िभ न मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १७(२) नं. बमोिजमको
कसरु मा जनही ५ (पाँच) वष कै द सजाय हने ठह याई
िमित २०७३।०३।०२ र िमित २०७३।०५।२९ मा
भएको फै सला इ साफको रोहमा िमलेको नदेिखँदा
उि लिखत ितवादीह ले अिभयोग माग दाबीबमोिजम
सु अदालतबाट कायम ग रएको कसरु बाट सफाइ
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पाउने अव था देिखन आउने ।
ितवादी लदरा ह रबहादरु भ ने मंगल िसंह
तामाङको हकमा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरतफ हेदा, अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु दार
ठहर ग रएका तथा वादी दाबीभ दा िभ न कसरु मा
कसरु दार ठहर ग रएका ितवादीह का हकमा सु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला िमलेको देिखन
नआई िनजह ले सफाइ पाउने अव था देिखन आएको
हँदा सु िज ला अदालतको िमित २०७४/११/१५
को फै सलाबाट सफाइ पाएका ितवादी लदरा
ह रबहादरु भ ने मंगल िसंह तामाङको हकमा िनज
कसरु दार पिु हने माणको अभावमा सफाइ िदने गरी
भएको उ च अदालत पाटनको फै सला भएको छ ।
उपयु आधारमा सु धािदङ िज ला अदालतबाट
िमित २०७३।०३।०२ र िमित २०७३।०५।२९
मा भएका फै सलाह िमलेको नदेिखँदा उ टी भई
ितवादीह राजकुमार तामाङ, नचोक भ ने साजन
गु ङ, छिव गु ङ, सोमबहादरु तामाङ, रोशन भ ने
आइमन तामाङ, गोरे भ ने च बहादरु तामाङ, गोले
भ ने डोलबहादरु तामाङ र नकुल भ ने िभनास
तामाङसमेतले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहछ
र ितवादी लदरा ह रबहादरु भ ने मंगलिसंह तामाङलाई
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी सु धािदङ
िज ला अदालतबाट िमित २०७४।११।१५ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहर गरी भएको
उ च अदालत पाटनबाट भएको फै सला मनु ािसब नै
देिखयो । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अतः सु धािदङ िज ला अदालतको फै सला
उ टी गरी स पूण ितवादीह उपरको आरोिपत
कसरु पिु हने त यगत वत र िव सनीय माणको
अभाव रहेबाट ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट

सफाइ पाउने ठहर गरी उ च अदालत पाटनबाट िमित
२०७५।०४।१४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत : काशद भ
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ४ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१५
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी कुमार रे मी,
०७२-CI-१०९२, खान लाउन खच, अंश दता, िनतु
िसंहसमेत िव. राधीका देवी िसंह
मानाचामल भराउने गरी भएको पनु रावेदन
अदालतको फै सलाउपर पनु रावेदक ितवादीको
िजिकरका स ब धमा हेन हो भने मल
ु क
ु ऐन,
अंशब डाको १० नं. मा “..... लो ने वा बाबु आमाले
वा नी वा छोरा छोरीलाई इ जत आमदअनस
ु ार
खान, लाउन, उिचत िश ादी ा र वा य
उपचारको यव था गनुपछ ।......” भ ने यव थाको
प र े यमा खानलाउन र उिचत िश ादी ा र वा य
उपचारलाई मानव जीवनको ाथिमक आव यकतामा
रा दै खानपान र लालनपालनको स ब धमा यव था
भएको पाइ छ भने त काल चलनमा रहेको मल
ु क
ु
ऐनकै लो ने वा नीको ४क नं. मा “.......अंशब डा
नभएस मको लािग य तो वा नी मािनसको
जीिवकाको िनिम मािसक पले खच भराइिदनु
पछ ।.........” भ ने कानूनी यव थाले ीमान्ले
आ नी ीमतीलाई जीिवकाको लािग आव यक
यव था गनपन
ु कत य तोक संर ण दान गरेको
पाइने ।
अतः िफरादी रािधकादेवी िसंह ितवादी
लाल साद िसंहक जेठी ीमती भएकोले लो ने
वा बाबु आमाले वा नी वा छोरा छोरीलाई इ जत
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आमदअनस
ु ार खान लाउन उिचत िश ादी ा र
वा य उपचारको यव था गनपछ
ु भ ने कानूनी
यव थासमेत भएको प र े यमा आ नी ीमतीलाई
इ जत आमदअनस
ु ार खान लाउन उिचत िश ादी ा
र वा य उपचार आिदको उिचत ब ध गनु िनज
ितवादी लाल साद िसंहको कत यिभ पन आउने
देिखएकोले अंशब डा नभएस मको लािग वादी
रािधकादेवी िसंहको जीिवकाको िनिम माना चामल
भराई पाउने गरी भएको फै सलालाई अ यथा भ नपु न
ि थित नदेिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत कानूनी आधार तथा
कारणबाट वादी रािधकादेवी िसंहले िफराद प मा खान
लाउन खच (माना चामल) मा दाबी गरेकोतफ के ही

नबोिलएको हदस म सु स री िज ला अदालतको
िमित २०६९।१०।३ को फै सला के ही उ टी भई वादी
रािधकादेवी िसंहले ितवादी लाल साद िसंहसमेतबाट
िफराद प परेको िमित २०६७।११।११ देिख
अंशब डा छुट्याई िदएको िमितस मका लािग मािसक
.३०००।– (तीन हजार) पैयाँका दरले माना
चामलबापत भराई पाउने ठह याई पनु रावेदन अदालत
राजिवराजबाट िमित २०७१।०९।२९ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल साउन २२ गते रोज ४ शभु म् ।
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