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

-अ य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

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

भाषािवद् : ी रामच फुयाल

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

िब शाखा
नायब सु बा ी िनलदेव रजाल
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
इजलास नं. १
११
इजलास नं. २
२
इजलास नं. १०
इजलास नं. ३
३
इजलास नं. ११
इजलास नं. ४
३
इजलास नं. १२
इजलास नं. ५
६
इजलास नं. १३
इजलास नं. ६
९
इजलास नं. १४
इजलास नं. ७
९
इजलास नं. ८
१२
इजलास नं. ९
२
ज मा
ज मा
६७
कूल ज मा ६७ + १३ = ८०

२
३
३
३
२
१३

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

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

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

िवषयसूची
.सं.

िवषय

प / िवप

पृ

इजलास नं. १

नेपाल सरकार िव.
७. कत य यान जोखन

१–७

कं करसमेत

नेपाल सरकार िव.
१. कत य यान

१

िसता

तेजबहादरु िघिमरे
८.

आङ् ग ङावा शेपा िव.
उ ेषण /

सावजिनक

१
परमादेश

अनगु मन

कायालय,

९.

ताहाचलसमेत
सिु धर काक िव. र ा
उ ेषण /
३.

२

म ालय,

१०.

परमादेश
िसंहदरबारसमेत
उ ेषण /

नरे कुमार
सावजिनक

परमादेश

अनगु मन

े ठ िव.
११.

ख रद

४.

३
कायालय,

ताहाचलसमेत
ह रबहादरु लामा िव.
उ षे ण /

सावजिनक

परमादेश

अनगु मन

ख रद

५.

३

१२.

४

१३.

कायालय,

ताहाचल
काशीराम िगरी िव.
उ ेषण /

सावजिनक

ख रद

६.
परमादेश

अनगु मन

उ ेषण

रसाल

काठमाड

िव.
िज ला

६

अदालतसमेत

ख रद

२.

राउत ५

कायालय,

ताहाचलसमेत

i

जबरज ती नेपाल सरकार िव.
७
लिलत थापा
करणी
इजलास नं. २
७–९
नेपाल सरकार िव. ७
लागु औषध
रामे र अिधकारी
ितथराम यादव िव.
उ ेषण / िनजामती िकताबखाना,
८
परमादेश ह रहर
भवन,
लिलतपरु समेत
इजलास नं. ३
९ – १२
अशोककुमार िसंहसमेत
िव. धानम ी तथा
९
परमादेश मि प रषद्को
कायालय,
िसंहदरबारसमेत
जसे लोहार िव.
धानम ी
तथा १०
परमादेश
मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबार

१४.

१५.

१६.

१७.

१८.

१९.

२०.

श धु न यादव िव. नेपाल
िव तु ्
ािधकरण
उ ेषण िवतरण तथा ाहक ११
सेवा
िनदशनालय,
दरबारमागसमेत
इजलास नं. ४
१२ – १५
गोिव द िव समेत िव.
ब दी
नेपाल सरकार, गृह १२
य ीकरण म ालय िसंहदरबार,
काठमाड समेत
मोहनराम काठमाड
ब दी
िज ला
अदालत, १३
य ीकरण बबरमहल
काठमाड समेत
अजनक
ु ु मार बोहोरा
ब दी
े ी िव. महानगरीय १४
य ीकरण हरी वृ , कािलमाटी,
काठमाड समेत
इजलास नं. ५
१५ – २२
कृ ण े समेत िव. १५
अंश चलन
तुलसीमाया े
नामसारी ल मीदेवी अिहरीन िव.
१८
िनणय बदर विकल साद यादव
दता बदर
खगे राज जोशी िव.
राि य मानव अिधकार २०
उ षे ण
आयोग, ह रहरभवन,
पु चोकसमेत

२१. लागु औषध नेपाल सरकार िव. २१
( ाउन सगु र) गोिव द गैरे
इजलास नं. ६
२२ – ३२
२२. सवारी नेपाल सरकार िव. २२
अङ् गभङ् ग िमलन थपिलया
२३. जबरज ती नेपाल सरकार िव. २३
करणी उ ोग स ता चौधरी
२४. जबरज ती नेपाल सरकार िव. २४
करणी
िदपे कुमार मिु खया
२५. लागु औषध सरु शे कुमार मो ान िव. २४
(गाँजा) नेपाल सरकार
२६. कत य यान नेपाल सरकार िव. २५
वाङ् गेल तामाङ
२७. कत य यान नेपाल सरकार िव. २७
कमला िव.क.
२८. जबरज ती नेपाल सरकार िव. २८
करणी उ ोग सरु ेश नेपाली
२९. जबरज ती िव णु ख ी िव. नेपाल २९
करणी
सरकार
मानव
मानबहादरु िव.क. िव.
३०. बेचिबखन तथा नेपाल सरकार
३१
ओसारपसार
इजलास नं. ७
३२ – ३८
नवराज ब नेत िव.
महानगरीय
हरी
३१. उ ेषण अपराध
महाशाखा, ३२
हनमु ानढोका,
काठमाड समेत

ii

३२.

ब दी
य ीकरण

वीरबहादरु सनु ारसमेत
िव. िज ला
हरी ३३
कायालय, अघाखाँची र
ऐ. का मख
ु समेत
वु
कमाचाय िव.
क पनी बोड, क पनी
बोडको
कायालय ३३
ि परु े रसमेत

क पनी ऐन,
२०६३ को
३३. दफा १६०
बमोिजम
सजाय
ग रपाऊँ
३४. ाचार (हािन नेपाल सरकार िव. ३४
नो सानी) महे रमान े समेत
३५. अंश चलन इ छादेवी गु ङ िव. ३७
मनु ा गु ङसमेत
इजलास नं. ८
३८ – ४६
मख
ु कर शासक
मू य
सरु ेश धान िव. सौरभ ३८
३६. अिभवृि
फुड ोड स ा.िल.,
कर
बारा
३७. फै सला बदर भरत ने कुल िव. मैया ३९
ने कुल
पवन िघिमरे िव.
काठमाड
िज ला ४०
३८. ब दी
य ीकरण अदालत, बबरमहल,
काठमाड समेत
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
३९. डाइजेपाम अजनु साह
४१
समेत

ाचार
४०.
हािन
नो सानी

जनक यौपाने िव.
४२
स तोष के .सी.

४१. खोटा चलन नेपाल सरकार िव. ४३
िवरे सहनी
ग भीर िव.क. िव.
ब
दी
४२.
िज ला हरी कायालय, ४४
य ीकरण
िस धल
ु ीसमेत
पु पक च द िव. िज ला
ब
दी
४३.
हरी
कायालय, ४५
य ीकरण
िचतवनसमेत
इजलास नं. ९
४६ – ५१
अरिव दकुमार अ वाल
िव. नेपाल सरकार
धानम ी
तथा ४६
४४. उ ेषण
मि प रषदको
्
कायालय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत
धावा गु ङ (दावा) िव.
नेपाल
सरकार
धानम ी
तथा ४९
४५. उ ेषण
मि प रषदको
्
कायालय िसंहदरबार,
काठमाड समेत
इजलास नं.१०
५१ - ५३
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
४६. रोजगार शारदाकुमार मगर
५१
कसरु

iii

कत य
४७.
यान

रामनारायण दास िव.
५२
नेपाल सरकार

इजलास नं.११
४८.
४९.

५३ - ५५

िलखत दता देवमाया बरालसमेत िव.
थरहरी उपा यायसमेत ५३
बदर
सािव ा कोइराला िव. ५४
कृ ण साद कोइराला
इजलास नं.१२
५५ - ६३

लेनदेन

जबरज ती का छा राई िव. नेपाल
५०. करणीस ब धी सरकार
५५

इजलास नं.१३

राजन दाहालसमेत िव.
शासन ६३
५३. परमादेश िज ला
कायालय,
काठमाड समेत
िजतबहादरु ठकुरी िव.
ी िज ला वन ६६
५४. परमादेश
कायालय, िवरे नगर,
सख
ु तसमेत
इजलास नं.१४
६६ - ६८
५५.

बाल िब याई ं
कत य यान, चु हाई सहनी
५१.
अङ् गभङ् ग नेपाल सरकार
५२.

लागु औषध नेपाल सरकार िव.
६६
(हेरोइन) राके श तामाङ
वैदेिशक

िव.
५६

६३ - ६६

५६.
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - २
मारेको भ ने त य थािपत भएको नपाइने ।
मृतकसँगको वादिववादको दौरान उठेको
रसका कारण िणक पमा आ म िनय ण गमु ाई
ितवादीले ला ीले हार गदा िभ ामा बजा रन
गई मृतकको मृ यु भएको भ ने त य ितवादीको
बयानसमेतबाट देिखन आएकोले यसलाई आवेश े रत
ह या नै भ नपु न हँदा उ च अदालत िवराटनगरले सु
सनु सरी िज ला अदालतबाट िनज ितवादीलाई सोही
कसरु मा यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १०
(दश) वष कै द गन गरी भएको फै सला सदर गन गरी
गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा वादी नेपाल सरकारको
ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
बमोिजम सजाय हनपु छ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार र
माणसमेतबाट ितवादी तेजबहादरु िघिमरेलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम
१० (दश) वष कै द गन गरी सु सनु सरी िज ला
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गन गरी उ च
अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवु दे ी
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल ावण १३ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-WO-०८७१,
उ ेषण / परमादेश, आङ् ग ङावा शेपा िव. सावजिनक
ख रद अनुगमन कायालय, ताहाचलसमेत
नेपालको अ य तै िवकट िज लाको पमा
रहेको ह ला िज लाका जनताको लािग अ याव यक
व तक
ु ो पमा रहेको ननु ढुवानीसँग स बि धत
यो स झौता अ य स झौता ज तो सामा य नभई
िवशेष र मह वपूण स झौता हो भ ने कुरामा िववाद

इजलास नं.१
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या.डा. ी
आन दमोहन भ राई, २०७४-CR-०४१७, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. तेजबहादुर िघिमरे
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरमा
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. को कसरु
ठह याई सोही नं. बमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी
उ लेख भएको देिख छ । सो स ब धमा िवचार गरी
उपयु महलको १३(३) नं. तफ हेदा, उ नं. मा
"लाठा, ढुङ्गा र सानाितना हातहितयारले कुटी, हानी
रोपी घोची वा अ यान मान गै कुरा गरी यान
मारेमा यानमारा ठहछ" भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । अिभयोग दाबीबमोिजम ितवादीलाई तब
मा सजाय गन सिक छ जब ितवादीको मतृ कलाई
मान मनसाय रहेको थािपत ह छ । मतृ कलाई
मानपनस
मको पूव रसइवी नरही त कालै उठेको रस
ु
था न नसक मतृ कमािथ हात हा न जाँदा मतृ कको
मृ यु हन गएको अव थामा यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. आकिषत हन नस ने ।
िमिसल संल न कागज माणबाट िनज
ितवादी र मतृ किबच पिहलेदेिख नै ेम स ब ध
रिहआएको देिख छ । िनजह को स ब धमा ितवादीले
मतृ कलाई मानपनस
मको कुनै रसइवी देिखँदनै ।
ु
िनजह गे ट हाउसको कोठामा सँगै बिसरहेको बेलामा
दईु जनािबच भनाभन भएपिछ मृतकले घाँटी या न
आउँदा त काल उठेको रस था न नसक ितवादीले
ला ीले हार गदा मतृ कको टाउको िभ ामा ठोिकन
गई बेहोस भई भइु मँ ा लडी, नाक र कानबाट रगत आई
१०/१५ िमनेटपिछ िनजको मृ यु हन गएकोले यान
मान मनसाय र योजनासिहत ितवादीले मतृ कलाई
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - २
हन स दैन । २०६९ सालको आि नमा १५०,
काितकमा १५०, मङ् िसरमा १४०, पौषमा १४०,
माघमा १४०, फा गणु मा १४० र चै मा १४० गरी
ज मा १००० ि व टल ननु ढुवानी गन गरी िनवेदक
र सा ट ेिडङ कप रेसनिबच िमित २०६९।०६।०९
मा स झौता भएको भए तापिन रट िनवेदकबाट
कुनै पिन प रणामको ननु ढुवानी भएको देिखँदनै ।
२०६९ साल चै मसा तस म ननु ढुवानी गन अविध
तोिकएकोमा २०७० साल आषाढ मसा तस मको
लािग याद थप भएको भ ने सा ट ेिडङ कप रेसन
िलिमटेडको िमित २०६९।१२।३० को िमिसल संल न
िनणयको ितिलिपबाट देिख छ । सा ट ेिडङ
कप रेसन िलिमटेडबाट पटकपटक सावजिनक सूचना
जारी गरी रट िनवेदकलाई ननु ढुवानी गन अनरु ोध
गरेको पिन िमिसल संल न प र सूचनासमेतबाट
देिख छ । यसरी १००० ि व टल प रमाणको ननु
ढुवानी गनको लािग क रब १० मिहनाको समयाविध
दान ग रएकोमा कुनै पिन प रमाणको ननु ढुवानी
नगन रट िनवेदकको रवैया आफै ँ मा ट छ । ितकूल
मौसमका कारण ननु ढुवानी गन नसके को भनी रट
िनवेदनमा दाबी िलएको भए तापिन वषको पूरै १०
मिहना ननु ढुवानी गन नै नस ने गरी ितकूल मौसम
र ो होला भनी अनमु ानस म पिन गन नसिकने ।
सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयबाट
सूचना कािशत भएको िमितदेिख लागु हने गरी रट
िनवेदकलाई एक वष अविधको लािग कालोसूचीमा
रा ने गरी िमित २०७०।११।१३ मा िनणय भई िमित
२०७०।११।२२ मा िनणयानस
ु ारको सावजिनक
सूचनासमेत कािशत भएकोमा रट िनवेदकलाई
कालोसूचीमा राखेको उ एक वष अविध समा
भइसके को देिखयो । अथात्, आजको िमितमा
रट िनवेदकले चनु ौती िदएको िनणयानस
ु ार िनज
कालोसूचीमा रहेको अव था नहने ।
तसथ, यथ सावजिनक ख रद अनगु मन

कायालयसमेतबाट रट िनवेदकलाई एक वष अविधको
लािग कालोसूचीमा रा ने गरी भएको िनणय बदर
ग रपाउँ भ ने रट िनवेदनको माग दाबी रहेकोमा
िनजलाई कालोसूचीमा राखेको अविध नै समा भई
ततु रट िनवेदनको औिच य नै समा भइसके को
हँदा रट िनवेदकको मागबमोिजम उ ेषणसमेतको
रट जारी ग ररहन परेन । रट िनवेदन मागदाबी खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १२ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७२-WO-०५४०,
उ ेषण / परमादेश, सुिधर काक िव. र ा म ालय,
िसंहदरबारसमेत
कुनै हक अिधकारको हनन भएको ि थितमा
सोको उपचारको लािग कानूनमा वैकि पक यव था
भएस म सो अवल बन नगरी रट े ािधकार आकिषत
हँदैन । कानूनले कुनै हक अिधकारको िसजना गदा
य ता हक अिधकारमािथ आघात पु न गएमा उपयु
उपचारको यव था पिन गरेको ह छ । यो िस ा तको
मूल मम जहाँ अिधकार छ यहाँ उपचार पिन ह छ (Ibi
Jus Ubi Remedium) भ ने हो । यिद कसैको कुनै
हक अिधकारमा आघात पु दछ भने सोही कानूनमा
यवि थत उपचार अवल बन गनपछ
ु भ ने मा यतामा
यो िस ा त आधा रत रहेको पाइने ।
अतः यी रट िनवेदकले आफूलाई उपल ध
वैकि पक उपचारको योग नगरी रटको माग
अवल बन गरेको र उ बोलप ि या आिथक वष
२०७२/०७३ को २०७२।१०।१ देिख २०७३ साल
पौष मसा तस मको लािग नेपाली सेनाको लािग रासन
ब दोब त गन िवषयसँग स बि धत भएकोमा उ
अविध समा भई ततु रट िनवेदनको औिच य नै
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - २
समा भइसके को हँदा रट िनवेदकको मागबमोिजम
रट जारी ग ररहन परेन । रट िनवेदन मागदाबी खारेज
हने ।
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १२ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७३-WO-०९९७,
उ ेषण / परमादेश, नरे कुमार े ठ िव. सावजिनक
ख रद अनुगमन कायालय, ताहाचलसमेत
ाङ् यायको िस दा त िववाद त िवषयमा
स म अदालत ारा िवचार गरी िनणय भइसके पिछ
सोही िवषयमा पनु ः उजरु ी ला न वा कारबाही हन
स दैन भ ने मा यतामा आधा रत छ । यो िस ा त
िववादको एकै पटक अ य होस् भनी सावजिनक
िहतको लािग बनाइएको हो । ाङ् यायको िवषय
पिहले भएको िनणय काया वयनमा आकिषत हने नभई
दोहोरो कारबाही गनबाट रो नको लािग आकिषत हने ।
िनवेदकलाई सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालयबाट सूचना कािशत भएको िमितदेिख लागु
हने गरी एक वष अविधको लािग कालोसूचीमा रा ने
गरी िमित २०७२।५।२० मा िनणय भएको अविधम ये
यस अदालतबाट जारी अ त रम आदेशबमोिजम
काया वयन हन बाँक अविध िमित २०७३।११।१९
देिख लागु हने गरी कालोसूचीमा रा ने गरी कारबाही
भएकोमा उ अविध समा भइसके को देिखयो ।
अथात्, आजको िमितमा रट िनवेदकले चनु ौती िदएको
िनणयानस
ु ार िनज कालोसूचीमा रहेको अव था नहने ।
तसथ, यथ सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालयसमेतबाट रट िनवेदकलाई एक वष अविधको
लािग कालोसूचीमा रा ने गरी भएको िनणय बदर
ग रपाउँ भ ने रट िनवेदनको माग दाबी रहेकोमा
िनजलाई कालोसूचीमा राखेको अविध नै समा भई

ततु रट िनवेदनको औिच य नै समा भइसके को
हँदा रट िनवेदकको मागबमोिजम उ ेषणसमेतको
रट जारी ग ररहन परेन । रट िनवेदन मागदाबी खारेज
हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १२ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-WO-०१७६,
उ ेषण / परमादेश, ह रबहादुर लामा िव. सावजिनक
ख रद अनुगमन कायालय, ताहाचल
सावजिनक िवकास िनमाणको कायमा
गैरिज मेवार हनेलाई कानूनको दायरामा न याउने हो
भने सङ् घीय लोकताि क गणत ा मक शासन
यव थाको मा यम ारा िदगो शाि त, सुशासन,
िवकास र समिृ को आकां ा पूरा गन नेपालको
संिवधानको तावनामाफत मख
ु रत ित ा के वल
प रक पनामा मा सीिमत रहने ह छ । रा यका
अ य प ज तै सावजिनक िवकास िनमाण कायमा
ि याशील िनमाण यवसायी पिन संिवधानले ित ा
गरेअनस
ु ार रा को िवकास र समिृ लाई मूतता
िदनका लािग िज मेवार हनै पदछ । सावजिनक
पूवाधारको िनमाण गन िज मेवारी िलने िनमाण
यवसायीले तोिकएको समयमा, तोिकएको गणु तर
कायम गद स झौताबमोिजमको काय गनु कानूनी र
नैितक दािय व पिन हो । यसो हन नसके मा भौितक
पूवाधारको अपया ता खड् िकएको हा ो ज तो
िवकासो मख
ु मल
ु क
ु मा तु तर पमा भौितक पूवाधार
िवकास गद लैजानपु न राि य अिभयानमा नै अवरोध
आउने ।
िनवेदकसमेतको संयु उप म (जे.भी.)
अ तगत जाजरकोट िज ला ि थत मोकखोला
सडकपल
ु िनमाणको लािग ठे का स झौता
3
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भएको िवकास िनमाण कायमा अनाव यक पमा
िवल ब गरी गैरिज मेवारीपन देखाएको भ नेसमेत
आधारमा िज ला सम वय सिमित जाजरकोटको
िसफा रसबमोिजम सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालयले रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा ने
गरी भएको िनणय यो यस आधारमा कानूनिवपरीत
रहेको भनी रट िनवेदकले देखाउन वा पिु गन
सके को पाइएन । सावजिनक पमा सूचना कािशत
गरी िविधवत् पमा ठे का स झौता ि या स प न
भइसके पिछ स झौताअनस
ु ारको काय नगरेको भनी
िज ला सम वय सिमित जाजरकोटबाट पटकपटक
सूचना कािशत भइसके पिछ मा पन आएको ततु
रट िनवेदन सफाहात र व छ दय (Clean hand
and clear heart) का साथ अदालत वेश गरेको
भ न िम ने पिन नदेिखने ।
अठार मिहनामा काय स प न गन
ितब तासिहत स झौता ग रएको काय पाँच वष
हन ला दा पिन स प न नगन र अ तमा काम छाडी
भा ने रट िनवेदकको काय ारि भक पमा नै
गैरिज मेवारपूण देिखन आउने ।
कानूनी यव थाबमोिजम स झौताअनु पको
दािय व सारभूत पमा पालना नगरेको अव थामा
कालोसूचीमा रा ने गरी भएको िनणय अ यथा
देिखन नआउने भनी गोरखा बडीमािलका जे.भी.
क पनीको तफबाट अि तयार ा िवजय म ल
िव
सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयसमेत
भएको उ ेषणसमेत िवषयको रट िनवेदन (ने.
का.प. २०६९, अङ् क १०, िनणय नं. ८९००)
मा र आफू कालोसूचीमा पन नस ने यथे माण
गज
ु ान नसके स म स बि धत िनकायले कालोसूचीमा
राखेको काय रीतपूवकको भएन भनी िलएको िजिकर
मनािसब नदेिखने भनी प पु लिु बनी जे.भी.का
अि तयार ा ोपराइटर ह रनारायण साद रौिनयार
िव भौितक योजना तथा िनमाण म ालयसमेत

भएको उ ेषणसमेत िवषयको रट िनवेदन (ने.का.प.
२०६८, अङ् क ७, िनणय नं.८६५७) मा स मािनत
सव च अदालत, संयु इजलासबाट भएको या या
एवं ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा रट
िनवेदकले दाबी गरे ज तो िनजको हक हनन भएको
मा न िम ने अव था नदेिखने ।
अतः उपयु आधार र कारणह बाट िनवेदन
मागबमोिजम रट जारी हने अव था देिखएन । ततु
रट िनवेदन मागदाबी खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १२ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७३-WO-११९७, ितषेध,
ह रबहादरु लामा िव. पु पराज बजगाईसमेत
भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको
छ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७४-WO-०१८७,
उ ेषण / परमादेश, काशीराम िगरी िव. सावजिनक
ख रद अनुगमन कायालय, ताहाचलसमेत
िवधाियकाले सजायको मा ा तो ने
विववेक य अिधकार याियक वा शासिनक
अिधकारीलाई िदएको अव थामा कसरु दारलाई
उपयु मा ामा सजायको िनधारण गनु िनजको दािय व
ह छ । कुनै पिन िकिसमको कसरु ज य वा अ य
िकिसमको कानूनिवपरीतको कायमा सजाय िनधारण
गदा द डको उ े यलाई पिन िवचार गनु पदछ ।
द डको पिहलो उ े य अपराधीको सधु ार गन,ु दो ो,
अपराधीलाई अक पटक अपराध गनबाट रो न,ु
ते ो, अ य यि लाई अपराध गनबाट िन सािहत
गनु र चौथो, मािनसह को मि त कमा अपराध ित
नकारा मक धारणा िसजना गनु हो । कानूनिवपरीत काय
गरेको आधारमा कुनै फम वा क पनीलाई कालोसूचीमा
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रा ने गरी िनणय गदा पिन यी िस ा तह आकिषत
हने ।
कानूनी रा य तथा लोकताि क शासन
प ितमा आ नो कानून द विववेकािधकारको
योग गदा वे छाचारी पमा कदािप गनु हँदैन । हरेक
य ता वेिववेकािधकारको योग गदा औिच यताको
तािकक पमा पिु ट हन ज री ह छ । कानूनमा उ लेख
भएअनस
ु ार कालोसूचीमा रा ने अविध िनधारण गदा
पिन यसस ब धी कानूनी यव था र यस स ब धमा
आकिषत हने िस ा त तथा सम यायसमेतका
सम प मा िवचार गरी व तगु त आधारमा िनणय
ग रएको छ भ ने कुरा उ िनणयमा अिभ य पमा
देिखनपु दछ । यो के वल िनणयकताको आ मगत स तिु
(Subjective Satisfaction) को लािग मा नभएर
िनणयलाई कानूनस मत र सव वीकाय बनाउनको
लािग पिन ज री ह छ । यस िकिसमको िनणयबाट
ा गन खोिजएको नितजा र कारबाहीिबच स तल
ु न
नरहेमा (Disproportionate action or breach
of doctrine of proportionality) उ िनणयलाई
िववेकस मत िनणय भ न र मा न नसिकने ।
िनवेदकलाई तीन वष अविधको लािग
कालोसूचीमा रा ने गरी िनणय गदा िकन उप लो
हद ग रयो वा त लो हद िकन ग रएन भ ने कुराको
जवाफ िनणयकताको िनणयबाट देिखनु पदछ । यस
िकिसमको िनणयलाई नै ‘कारणसिहतको िनणय’
(Reasoned Decision) भिन छ । आधार र
कारणसिहतको िनणय हनपु न भ ने ाकृितक याय
िस ा तअ तगतको सनु वु ाइको िस ा त (Theory of
Hearing) को एउटा अव था (Component) हो ।
ततु स दभमा, िनणयकताको ततु िनणयमा यी
रट िनवेदकलाई सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को
दफा ६३ बमोिजमको उप लो हद अथात् ३ वष नै
कालोसूचीमा रा नपु रेको प आधार र कारण खु न
सके को नदेिखने ।

तसथ, यी रट िनवेदकबाट भएको
गैरकानूनी कायको कृ ित र सोअनस
ु ारको सजायको
समानपु ाितकता एवं य तै कृितको अ य मु ामा
अवलि बत आधारसमेतबाट सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालयको रट िनवेदकलाई तीन वष
अविधको लािग कालोसूचीमा रा ने गरी भएको िनणय र
सो स ब धमा भएको िसफा रस, प ाचार एवं कािशत
सूचनासमेत सो हदस म िमलेको नदेिखएको हँदा
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । यी रट
िनवेदकलाई एक वष अविधको लािग मा कालोसूचीमा
रा नु भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश
जारी हने ठहछ । रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा ने
गरी भएको सम िनणय नै बदर ग रपाउँ भ ने रट
िनवेदकको मागदाबी सो हदस म पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै १२ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै
कृितको ०७४-WO-०१८८,
उ ेषण / परमादेश, दलबहादरु िसंह
ठकुरी िव. सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालय, ताहाचलसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-CR-०९४२, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. जोखन राउत कं करसमेत
ितवादी जोखन राउतको गा.िव.स. को
िसफा रस र मृ यु दता माणप बाट समेत मृ यु
भइसके को देिखँदा िनजको ततु वारदातमा रहेको
भूिमकाका स ब धमा त यिभ वेश गरी िववेचना
ग ररहनपु न नदेिखँदा िनजको हकमा कसरु ठहर हने
नहने स ब धमा के ही नबोलेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला िु टपूण छ भनी वादी नेपाल सरकारले िलएको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
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धेरै यि को उपि थितमा भएको वारदातमा
यो यस यि ले यो य तो काय गरेको वा यो यस
कारको भूिमकामा संल न रहेको भनी प ट पमा
नखल
ु ेको अव थामा वारदात थलमा उपि थत भएकै
आधारमा मा सबै यि लाई समान तरका सहभागी
भनी मा न िम ने हँदनै । कसरु अपराध गन िमलेमतोमा
रहेका मितयार नै भए पिन वारदातमा संल नताको
तर फरकफरक हन स दछ र वाभािवक पमा
सोबमोिजम सजायको तर पिन घटीबढी हने ।
यथ ितवादीह ले य तो काय गरेका हन्
भनी वादी प ले प ट पमा दाबी िलई शंकारिहत
व तिु न ठ माणबाट पिु ट गन सके को देिखँदनै ।
य तो अव थामा गो वारा पमा धेरै जनालाई एउटै
अिभयोग लगाएको आधारमा मा हरेक ितवादीह को
िव मा वारदातमा िनजह को भूिमकाको प ट र
िकटानी माणको अभावमा सबै जनालाई एउटै सजाय
गनु यायोिचत हन स दैन । तथािप मौकामा कागज
गन िनज लालबहादरु यादवको कथनलगायत िमिसल
संल न कागज माणबाट यी ितवादीह इ ासन
राउत कं कर, िसयासन राउत कं कर र रामाधार राउत
कं कर वारदात थलमा मौजदु रहेको कुरा पिु ट हन
आएको देिखँदा िनज ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १७(३) नं. बमोिजम सजाय
गन गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको फै सलालाई
अ यथा मा न निम ने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादी जोखन राउत कं करको हकमा िनजको मृ यु
भइसके को देिखँदा अ.बं.१७६ नं. बमोिजम िनजलाई
खतबाट नला ने हँदा िनजको हकमा के ही बोिलरहन
नपन र अ य ितवादीह इ ासन राउत कं कर,
िसयासन राउत कं कर र रामाधार राउत कं करलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(३) नं.
बमोिजम जनही १(एक) वष कै द सजाय हने ठह याएको
सु पसा िज ला अदालतको िमित २०६९।१२।२६

को फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०७१।८।९ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभु म् ।
८
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी, ०७१-WO-०९६८, उ ेषण,
िसता रसाल िव. काठमाड िज ला अदालतसमेत
िनवेदकले सवु णमान वै बाट ज गा ख रद
गरी िलँदा राजीनामाको िलखतमा िनजको वतन
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १४ भनी उ लेख भएको
देिख छ । िववािदत िलखत बदर मु ामा जारी भएको
याद पिन सोही वतनमा जारी भएको देिख छ ।
िलखतमा उि लिखत वतन र सोको आधारमा कायम
भएको दता े तासमेत प रवतन नभई हाल यथावत्
अव थामा रहेको छ । उ िलखतमा उि लिखत
वतनमा नै जारी भएको याद बेप े तामेल भएपिछ
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क
बमोिजम राि य तरको पि का गोरखाप मा कािशत
भएको याद कानूनस मत नै देिखन आउने ।
िनवेिदकाले याद बे रतको भएको भनी
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको २०८ नं. को
उपचारको बाटो अवल बन गरेको देिखँदैन । कानूनले
साधारण अिधकार े अ तगत नै उपचारको यव था
गरेकोमा सोहीबमोिजम उपचारको खोजी गनपन
ु ह छ।
साधारण े ािधकारको िवक प रट होइन । साधारण
े ािधकारको बाटो समा भएपिछ रट े ािधकारको
योग आफै ँ मा यिु सङ् गत मा न नसिकने ।
अतः मािथ उ लेख भएअनस
ु ार िनवेदकले
ज गा ख रद गरी िलएको राजीनामाको िलखतमा
नै याद तामेल भएको देिखन आएको, िनजको
याद बेप े तामेल भएको कारण िज ला अदालत
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िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क बमोिजम राि य
तरको दैिनक पि का गोरखा प मा याद कािशत
भएको देिखएको र िनवेदकले मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको २०८ नं. बमोिजमको उपचारको बाटो
अवल बन नगरी रट े ािधकारमा वेश गरेको
देिखएकोसमेतका आधार कारणबाट िनवेदन माग
दाबीबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको
िव मानता देिखन नआएकोले ततु रट िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७४ साल भा ९ गते रोज ६ शभु म् ।
९
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७२-CR-०३८३, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. लिलत थापा
जाहेरवालीले आ नो जाहेरी र अदालतमा
गरेको बकप मा ितवादीले आफूलाई जबरज ती
करणी गरेको भनी उ लेख गरे पिन ितवादी
अिधकार ा त अिधकारी र अदालतसम समेत
बयान गदा कसरु मा इ कार रहेको देिखएको र िनजको
इ कारी बयान िनजका सा ीले अदालतमा गरेको
बकप , जाहेरवाली र ितवादीको वा य परी ण
ितवेदनबाट समेत समिथत भएको देिखएको तथा
वादी प ले अ य व तिु न ठ भौितक सबदु माण पेस
गरी ितवादीको कसरु शंकारिहत तवरबाट मािणत
गन नसके को अव थामा के वल जाहेरवालीको
मौिखक कथनका आधारमा मा जबरज ती करणी
ज तो ग भीर अपराधमा ितवादीलाई कसरु दार
ठहर गरी सजाय गनु यायोिचत हने नदेिखँदा वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
ितवादीले आरोिपत कसरु गरेको पिु ट हन

नआएकोले ितवादी लिलत थापालाई कसरु दार
कायम गरी जबरज ती करणीको महलको ३(४) नं.
बमोिजम ६(छ) वष कै द सजायसमेत हने ठह याई
सु बाँके िज ला अदालतले िमित २०७०।११।४ मा
गरेको फै सला उ टी गरी िनज ितवादीले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको िमित २०७१।११।३ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क यटु र: िमनु शाही
इित संवत् २०७४ साल चै ७ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.२
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७१-CR-०५९९, लागु औषध, नेपाल
सरकार िव. रामे र अिधकारी
ितवादी रामे र अिधकारीले लागु
औषध लक
ु ाई िछपाई ओसार पसार गरेकाले िनज
ितवादीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा ४ को देहाय (ङ) र (च) को कसरु मा सोही ऐनको
दफा १४(१) को देहाय (झ) अनस
ु ार सजाय ग रपाउँ
भनी वादी नेपाल सरकारको अिभयोग मागदाबी भए
तापिन सो त यलाई माण ऐन, २०३१ को दफा २५
ले ितवादीउपर लगाइएको अिभयोग मािणत गन भार
वादी प को भएकोमा सो गन सके को पाइएन । साथै
ितवादीबाट बरामद भएको लागु औषध ितवादीले
अमक
ु यि लाई िब िवतरण गन लागेको अव थामा
प ाउ परेको भनी अिभयोग प मा समेत खल
ु ाउन
सके को पिन देिखएन । यस कार बरामदी मचु ु का,
बरामदी लागु औषधको प रमाण, ितवादीको मौकामा
भएको तथा अदालतसम भएको बयानमा ितवादीले
बरामद भएको लागु औषध िब िवतरण तथा ओसार
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पसारको लािग ख रद गरेको भ ने पिु हने कुनै आधार
माण िमिसल संल न कागजातबाट नदेिखने ।
तसथ उपयु िववेिचत आधार, माण र
कारणबाट बरामद भएको लागु औषधको मा ा यून
प रमाणको भई उ लागु औषध ितवादी वयंले
सेवनको योजनको लािग ख रद गरेको भनी मौका
र अदालतसम बयान गरेको देिखनक
ु ा साथै उ
लागु औषध ितवादीले िब िवतरणका लािग
ख रद गरेको भ ने व तिु न माणको अभावमा
िब िवतरणतफको कसरु थािपत हन नस ने हँदा
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हने ठह याएको
सु पसा िज ला अदालतको िमित २०६९/०६/२४
को फै सला उ टी गरी लागु औषध सेवनतफ मा
ितवादीलाई सजाय हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०७१/०२/१३ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः लोकबहादरु हमाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-WO-०८१९, उ षे ण /
परमादेश, ितथराम यादव िव. िनजामती िकताबखाना,
ह रहर भवन, लिलतपुरसमेत
िनवेदक खानेपानी तथा ढल िनकास
िवभागको िमित २०३९।२।३० को िनणय तथा
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग म य तथा सदु ूर
पि मा चल िडिभजन कायालय नेपालग जको
च.नं.१२५७ िमित २०३९।३।१५ को प ानस
ु ार
राजप अनंिकत ि तीय ेणीको टाइिप ख रदार
पदमा थायी िनयिु भई िज ला शासन कायालय
बाँकेको िमित २०५२।१।१५ को िनणयानस
ु ार
रा.प.अनंिकत थम ेणीमा बढुवा भएको र
िमित २०६७।१०।१ देिख जे ता कायम हने गरी

रा.प.ततृ ीय ेणीको शाखा अिधकृत पदमा बढुवा भई
कारागार कायालय बाँके, नेपालग जमा कायरत रहेको
देिखयो । िनजले िमित २०४०।१२।२० मा भरेको
िनजामती कमचारीको वैयि क िववरण (िसटरोल)
मा िनजको ज मिमित २०१६।७।२१ र ६० वष
उमेर पु ने िमित २०७६।७।२१ भनी उ लेख गरेको,
िनवेदकले िमित २०३४ सालमा पास गरेको एस.एल.
सी.को माणप मा ज मिमित २०१६।७।२१ उ लेख
भएको, िनजले िज ला शासन कायालय बाँकेबाट
िमित २०४४।३।२ मा ा गरेको नाग रकता माणप
नं. ११०७५ मा पिन ज मिमित २०१६।७।२१ नै
उ लेख भएको र िज ला शासन कायालय बाँके
नेपालग जको च.नं. ३७२३ िमित २०७३।१०।१९
को प बाट समेत सो नाग रकताको अिभलेखमा सोही
ज मिमित कायम रहेको भनी मािणत गरेको देिखने ।
िनवेदकले िमित २०४०।१२।२० मा भरेको
िनजामती कमचारीको वैयि क िववरण (िसटरोल)
मा िनजको ज मिमित २०१६।७।२१ र ६० वष
उमेर पु ने िमित २०७६।७।२१ भनी उ लेख भएको,
िनवेदकले िमित २०३४ सालमा पास गरेको एस.एल.
सी.को माणप मा ज मिमित २०१६।७।२१ उ लेख
भएको, िनजले िज ला शासन कायालय बाँकेबाट
िमित २०४४।३।२ मा ा गरेको नाग रकता माणप
नं. ११०७५ मा पिन ज मिमित २०१६।७।२१ नै
उ लेख भएको र िज ला शासन कायालय, बाँके,
नेपालग जको च.नं. ३७२३ िमित २०७३।१०।१९
को प बाट समेत सो नाग रकताको अिभलेखमा
सोही ज मिमित कायम रहेको भनी मािणत गरेको
देिखएको र सबै माण प ह मा िनवेदकको ज मिमित
२०१६।७।२१ नै उ लेख भएको देिखएको कारणले सो
िमितबाट िनवेदकको उमेर ५८ वष िमित २०७४।७।२१
मा मा पु ने भई सो िमितदेिख लागु हने गरी अिनवाय
अवकाश िदनपु नमा िनजामती िकताब खानाको िमित
२०७३।१०।२४ को िनणयानस
ु ार शाखा अिधकृत ी
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ितथराम यादवलको िमित २०७०।४।१५ मा ५८ वष
पूरा भइसके कोले िमित २०७०।४।१६ देिख अिनवाय
अवकाश िदई िनजले िमित २०७०।४।१६ देिख
हालस म उपभोग गरेको सबै तलब भ ालगायतका
सिु वधाह यिकन गरी हन आउने रकम नगदै
सरकारी कोषमा दािखला गरी स कल भौचरसिहत
पठाइिदनहु न भनी कारागार कायालय बाँकेलाई
िमित २०७३।१०।२४, च.नं.४९१५ मा अिनवाय
अवकाशस ब धी िवषयमा प लेखेकोसमेत िमलेको
देिखन नआउने ।
तसथः मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
कारागार कायालयमा बाँकेमा कायरत शाखा अिधकृत
ितथराम यादवको िमित २०७०।४।१५ मा ५८ वष
पूरा भइसके कोले िमित २०७०।४।१६ देिख अिनवाय
अवकाश िदई िनजले िमित २०७०।४।१६ देिख
हालस म उपभोग गरेको सबै तलब भ ालगायतका
सिु वधाह यिकन गरी हन आउने रकम नगदै
सरकारी कोषमा दािखला गरी स कल भौचरसिहत
पठाइिदनहु न भनी िनजामती िकताब खानाबाट िमित
२०७३।१०।२४ मा भएको िनणय र सो िनणयका
आधारमा कारागार कायालय बाँकेलाई िमित
२०७३।१०।२४, च.नं.४९१५ मा अिनवाय अवकाश
स ब धमा लेखेको प समेत उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी िदएको छ । िनवेदकले गरेको सेवा अविधको
तलब भ ालगायतका सिु वधाह माग नगनु नगराउनु
भनी िवप ीह को नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत: नारद साद भ राई
इित संवत् २०७५ साल काि क १३ गते रोज ३ शभु म् ।

अशोककुमार िसंहसमेत िव. धानम ी तथा
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत
रट िनवेदकह त कालीन नेपाल िनजामती
सेवा ऐनको यव थाबमोिजम राजप अनङ् िकत
ि तीय ेणीको अ.हे.व. पदमा थायी िनयिु पाई
कायरत रिहरहेको अव थामा लागु भएको नेपाल
वा य सेवा ऐन, २०५३ बमोिजम सहायक पाँच
तहमा िनवेदकह लाई तह िमलान ग रएको भ ने
िमित २०५४।७।११ लगायतका िमिसल संल न
िविभ न िमितका पद िमलान स ब धका प ह को
ितिलिपह बाट देिख छ । पाँच तहमा पद िमलान
भइसके पिछ सो पदमा १० वष काम गरी नेपाल
वा य सेवा ऐन, २०५३ ले तोके को यो यता पूरा
भएको कारणले िमित २०६४।२।१४ देिख लागु हने
गरी िनवेदकह लाई नेपाल वा य सेवा हे थ
इ पे सन समूहको अिधकृत छै ठ तहमा तरविृ
ग रएको भ ने िमिसल संल न तरवृि स ब धका
प ह को ितिलिपबाट देिखने ।
यसरी वा य सेवाको अ.हे.व. पदमा सु
िनयिु पाई पाँच तहमा तह िमलान भई छै ठ तहमा
तरविृ भइसके का िनवेदकह लाई नेपाल वा य
सेवा ऐन, २०५३ को दफा (९)(१)(३)(ग) मा भएको
छै ठ तहमा तरवृि भएका म ये पाँच तहमा सु
िनयिु भएका भ ने कानूनी यव थाका आधारमा
सु िनयिु पाँच तहमा नभई रा.प.अनं.ि तीय
ेणीको अ.हे.व.पदमा िनयिु भएको देिखँदा सात
तहमा तरविृ गनस ने अव था नदेिखने ।
िनवेदकह ले िनवेदनमा िजिकर िलएको
र नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(१)
इजलास नं.३
(३)(ग) ले उ लेख गरेको छै ठ तहमा ८ वष काम
गरेको, क तीमा पिछ लो दईु वषको काय स पादन
१
मू याङ् कन उ म रहेको र अित दगु म े मा १ वष
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी वा दगु म े मा क तीमा २ वष काम गरेको ज ता
तेजबहादरु के .सी., ०७२-WO-०६१५, परमादेश, यो यता पगु ेको भ ने िमिसल संल न िनयिु तरविृ
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तथा पद थापनलगायतका प ह को ितिलिपबाट
देिखई रहे पिन पाँच तहमा सु िनयिु पाएको हनपु न
भ ने मु य यो यता नै पु न सके को देिखँदैन । जहाँस म
वा य सेवा ऐन लागु हँदाकै बखत आफूह पाँच
तहमा कायरत रहेको भनी िजिकर छ सो स ब धमा
िनवेदकह को िनयिु सािबक िनजामती सेवा
ऐनअनस
ु ार रा.प.अनं. ि तीय ेणीको पदमा भएको र
नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को सािबक दफा ९०
अनस
ु ार ३ वष काम गरेका कारणले पाँच तहमा तह
िमलानस म ग रएको देिख छ । कुनै पदमा सु िनयिु
हनु र सेवा िनि त सेवा अविध पूरा गरेको कारण तह
िमलान हनु एउटै िवषय नभई िनता त फरक कुरा हो ।
पाँच तहमा तह िमलान भएकै कारणले सु िनयिु नै
पाँच तहमा भएको भनी अथ गन िम ने देिखँदैन । यस
अव थामा आफूह को यो यता पगु क
े ोले सात तहमा
तरविृ हनपु न भ ने िनवेदन िजिकर कानूनस मत
नदेिखने ।
कानूनबमोिजम थािपत र स चालन
हने नेपाल वा य सेवाका कमचारीह को
तरवृि स ब धी यव थाको प रचालन पिन कानूनले
उ लेख ग रिदएकै यो यता र ि याको मा यमबाट नै
हनपु न ह छ । नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ ले
तोके को मापद ड र यो यता पूरा भएको अव थामा
पिन कानूनी यव थाको अनदेखा गरी िनयतवश
तरविृ नगरेको ख डमा िनवेदकह ले भनेझ
संिवधान द हक अिधकारको हनन भएको मा नपु न
ह छ तर कानूनले तरविृ स ब धमा ट यो यता
तोिकिदएको अव थामा सोबमोिजमको यो यता
नपगु ेको अव थामा कानूनबमोिजम तरवृि नगरी
िदएको कारणबाट मा िनवेदकह को संिवधान द
हक अिधकारह को हनन िवप ीह ले गरेको भ न
िम ने नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणह समेतबाट
िनवेदक मागबमोिजमको परमादेशसमेत जारी हन स ने

अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ तः जगदीश साद भ
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-WO-००८५, परमादेश,
जसे लोहार िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
कायालय, िसंहदरबार
वा य सेवाको अ.हे.व. पदमा सु िनयिु
पाई पाँच तहमा तह िमलान भई छै ठ तहमा तरवृि
भइसके का िनवेदकलाई नेपाल वा य सेवा ऐन,
२०५३ को दफा (९)(१)(३)(ग) मा भएको छै ठ तहमा
तरवृि भएकाम ये पाँच तहमा सु िनयिु भएका
भ ने कानूनी यव थाका आधारमा सु िनयिु पाँच
तहमा नभई रा.प.अनं.ि तीय ेणीको अ.हे.व.पदमा
िनयिु भएको देिखँदा सात तहमा तरवृि गनस ने
अव था नदेिखने ।
िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलएको र नेपाल
वा य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ (१)(३)(ग) ले
उ लेख गरेको छै ठ तहमा ८ वष काम गरेको, क तीमा
पिछ लो दईु वषको काय स पादन मू याङ् कन उ म
रहेको र अित दगु म े मा १ वष वा दगु म े मा क तीमा
२ वष काम गरेको ज ता यो यता पगु ेको भ ने िमिसल
संल न िनयिु तरविृ तथा पद थापनलगायतका
प ह को ितिलिपबाट देिखइरहेपिन पाँच तहमा
सु िनयिु पाएको हनपु न भ ने मु य यो यता नै
पु न सके को देिखँदैन । जहाँस म वा य सेवा ऐन
लागु हँदाकै बखत आफू पाँच तहमा कायरत रहेको
भनी िजिकर छ सो स ब धमा िनवेदकह को िनयिु
सािबक िनजामती सेवा ऐनअनस
ु ार रा.प. अनं. ि तीय
ेणीको पदमा भएको र नेपाल वा य सेवा ऐन,
२०५३ को सािबक दफा ९० अनस
ु ार ३ वष काम
गरेका कारणले पाँच तहमा तह िमलानस म ग रएको
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देिख छ । कुनै पदमा सु िनयिु हनु र िनि त सेवा
अविध पूरा गरेको कारण तह िमलान हनु एउटै िवषय
नभई िनता त फरक कुरा हो । पाँच तहमा तह िमलान
भएकै कारणले सु िनयिु नै पाँच तहमा भएको भनी
अथ गन िम ने देिखँदनै । यस अव थामा आफूह को
यो यता पगु ेकोले सात तहमा तरविृ हनपु न भ ने
िनवेदन िजिकर कानूनस मत नदेिखने ।
कानूनबमोिजम थािपत र स चालन
हने नेपाल वा य सेवाका कमचारीह को
तरविृ स ब धी यव थाको प रचालन पिन कानूनले
उ लेख ग रिदएकै यो यता र ि याको मा यमबाट नै
हनपु न ह छ । नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ ले
तोके को मापद ड र यो यता पूरा भएको अव थामा
पिन कानूनी यव थाको अनदेखा गरी िनयतवश
तरविृ नगरेको ख डमा िनवेदकह ले भनेझ
संिवधान द हक अिधकारको हनन भएको मा नपु न
ह छ तर कानूनले तरवृि स ब धमा ट यो यता
तोिकिदएको अव थामा सोबमोिजमको यो यता
नपगु ेको अव थामा कानूनबमोिजम तरविृ नगरी
िदएको कारणबाट मा िनवेदकको संिवधान द हक
अिधकारह को हनन िवप ीह ले गरेको भ न िम ने
नदेिखने ।
अतः मािथ उि लिखत आधार,
कारणह समेतबाट िनवेदक मागबमोिजमको
परमादेशसमेत जारी हन स ने अव था देिखएन ।
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश साद भ
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०५४९, उ ेषण,
श ुधन यादव िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण िवतरण
तथा ाहक सेवा िनदशनालय, दरबारमागसमेत

िनवेदकले िमटरको लगत खारेजीको िनवेदन
नै नपरेको वि तक फुटवेयर इ डि जको िमटर
भल
ु वश खोली याएको कुरा वयं िनजले िनवेदन
बेहोरामा वीकार गरेको र िवराटनगर िवतरण के बाट
जारी ग रएको प.स. ०७६३।०७३ च.नं. ३४३ िमित
२०७२।७।१९ को प नबझ
ु ी िलिखत पमा खटाएको
पदीय िज मेवारीका काम कारबाही गन िढलो प बझ
ु ी
इ कार गरेको भ ने कुरा िमिसल कागजातह बाट
देिख छ । यसरी पदीय िज मेवारीअनु पको काम
कारबाही नगरेको अव थामा िविनयमिवपरीतका
कायह गनभएको
हो, होइन ? भनी १५ िदनिभ
ु
प टीकरण पेस गनु भनी िमित २०७३।८।१२
मा सोिधएको प ीकरणको जवाफमा १ वष
पूवदेिख इमा दारीसाथ तोिकएको काम ग ररहेकोले
प ीकरण नसोिधनपु न िथयो भ ने बेहोरा उ लेख
गरी ०७३।८।२६ मा उ लेख गरेकोले उ जवाफमा
उपयु पु टाई ंनभएको भनी नेपाल िव तु ् ािधकरण
कमचारी सेवा िविनयमावली, २०६२(सं.स.) को
िविनमय १२७(२)(आ) बमोिजम बढीमा पाँच तलब
वृि ( ेड) रो का वा घटुवा िकन नगन भनी ट
जवाफसिहतको प ीकरण पेस गन भनी पनु ः च.नं.
१०३२, िमित २०७३।९।२६ मा प ाचार गरेकोमा
िनवेदक वयंले वि तक फुटवेयर उ ोगको िमटर
भल
ु वश खोली याएको र िवराटनगर िवतरण के बाट
जारी ग रएको प.सं. २०७२/०७३ च.नं. ३४३ को
िज मेवारी तोिकएकोस ब धीको िमित २०७२।७।१९
को प बा यताले िढलो बझ
ु ेको हँ भनी िमित
२०७३।१०।१४ मा पेस गरेको प ीकरणमा उ लेख
उ लेख गरे पिन उ प त काल बु न नस ने य तो
के बा यता आइपरेको िथयो भ ने कुरा रट िनवेदनमा
ट पमा खल
ु ाउन सके को देिखँदनै । वि तक
फुटवेयर उ ोगको िमटर, िमटर खारेजीको िनवेदन
र आव यक द तरु िवना नै खोली याएको र काम
तोिकएको प अकारण िढलो गरी बझ
ु ेको भ ने ट
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देिखइरहेको अव थामा िवराटनगर िवतरण के मा
अिनयिमतता भएको भ ने उजरु ीका स ब धमा छानिबन
गनगरी छानिबन सिमितको राय ितवेदनसमेतका
आधारमा िमित २०७४।६।९ को (उपकायकारी
िनदशक तरीय) िनणयानस
ु ार कायालयले जारी
गरेको कागजात नबझ
ु ेको र पेस गरेको प टीकरण
स तोषजनक नरहेकोले नेपाल िव तु ् ािधकरण
कमचारी सेवा िविनयमावली, २०६२ को (स.स.) को
िविनमय १२७(२)(आ) को अव था देिखएको भनी
ऐ. (ङ) को कसरु मा सोही िविनयमावलीको िविनमय
१२७(२) को (आ) बमोिजम १ तलब वृि ( ेड) रो का
गन िमित २०७४।६।९ को िवभागीय कारबाही वृ
भावनाबाट भएको भ न िम ने देिखएन । अतः मािथ
उि लिखत आधार कारणसमेतबाट िविनयमावलीले
गरेको यव थाअनस
ु ार िनजउपर लागेको आरोप र
हनस ने सजायसमेत खल
ु ाई सनु वु ाइको मौका िदई
प ीकरण सोधी ग रएको कारबाही कानूनस मत
हँदा उ िमित २०७४।६।९ को (उपकायकारी)
िनदशक तरीय) िनणय सदर गन पनु रावलोकन
सिमितको िमित २०७४।९।१९ को िनणयले यी रट
िनवेदकको संिवधान र कानून द कुनै हकािधकारको
हनन हन गएको भ ने िनवेदक मागबमोिजमको उ ेषण
परमादेशको आदेश जारी गन िमलेन । तुत रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश साद भ
क यटु र: च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल पौष ८ गते रोज १ शभु म् ।

िसंहदरबार, काठमाड समेत
सामा यतया नेपालको नाग रक भएको
हैिसयतले नेपालको भू-भाग वा िसमानास ब धी
िवषयमा उ सक
ु ता जा नु वाभािवक कुरा हो । आ नो
रा को िसमानास ब धी िववादमा चासो सरोकार
जनाई वत
पमा शाि तपूवक भेला ज मा हने,
वत िवचार रा न पाउने अिधकार संिवधान द
अिधकार हो, जसलाई मौिलक हकको पमा रा यले
संर ण गरेको छ । नेपालको संिवधानको भाग ३ धारा
१७(२) मा रहेको यव थालाई हेदा, वत ताको
हकअ तगत: कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन
यि लाई वैयि क वत ताबाट वि चत ग रने
छै न भनी मौिलक हक दान ग रएको छ । ऐ.(क)
मा येक नाग रकलाई िवचार र अिभ यि को
वत ता तथा (ख) मा िवनाहातहितयार
शाि तपूवक भेला हने वत ता दान गरेको
पाइ छ । तसथ, यी िनवेदकह लाई प ाउ गरी
िहरासतमा रा नेलगायतका कायह पूवा ह तथा
वृ भावना राखी भएको होइन भनी िव ास गनपन
ु
अव था नदेिखँदा िनजह को थनु ालाई कानूनबमोिजम
थनु ा मा न सिकने अव था नरहने ।
रा यका हरेक िनकायका काम कारबाही
संिवधान, कानून एवम् याियक मू य मा यताअनक
ु ूल
हनपु दछ । रा यले कुनै नाग रक ित वृ भावना
राखेर यवहार गनु हँदैन । कानूनी ि यामा यि उपर
ग रने यवहार याियक, व छ र तकसङ् गत हनपु दछ ।
मािनसका आधारभूत हक अिधकार हरहालतमा संर ण
हनपु दछ भ ने मा यतालाई मानव अिधकारस ब धी
इजलास नं.४
अ तराि य द तावेजह ले समेत आ मसात् गरेका
छन् । मानव अिधकारको िविभ न अ तरव तमु ये
१
वैयि क वत ताको िवषय सवािधक मह वको िवषय
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी िव व भर साद हो । नाग रकको मौिलक हकको हनन भएमा नेपालको
े ठ, ०७६-WH-०१३६, ब दी य ीकरण, संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम सव च
गोिव द िव समेत िव. नेपाल सरकार, गहृ म ालय अदालतले असाधारण े ािधकार हण गरी उपयु
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आदेश जारी गरी नाग रकको मौिलक हकको चलन
गराउनु पदछ ।
कुनै फौजदारी कानून ितकूल काय
(फौजदारी कसरु ज य काय) भएको अव थामा
आव यक अनस
ु धान, छानिबन गरी दोषीलाई
कानूनको दायरामा याउनु स ब िनकायह को
कानूनी कत य ह छ भ ने कुरामा िववाद छै न । अपराध
िनय ण गरी समाजमा शाि त, यव था र अमनचैन
कायम गनु सरकारको एउटा मह वपूण दािय व पिन
हो । यसका लािग याियक ि या अपनाउनु र
अिभयु लाई िनय णमा राखी अनस
ु धान, छानिबन
ि या अगािड बढाउनु आव यक पिन ह छ । तर
अनस
ु धानको लािग िहरासतमा रा नको लािग याद
थप माग गदा र याद थप गदा उिचत आधार र कारण
हनपु दछ । ततु िनवेदनमा यी रट िनवेदकह लाई
अभ यवहारको कसरु मा ज री प ाउ पज
ु जारी
गरी प ाउ गरी याद थप गरी िहरासतमा राखेको भ ने
िलिखत जवाफ भएकोमा िनजह लाई थनु ामै राखेर
अनस
ु धान गनपन
ु उिचत आधार कारण देखाउन
सके को छै न भने याद थप मागेको प र याद थपको
आदेशमा समेत उ लेख भएको देिखँदैन ।
मूलत: गैरकानूनी पमा ब दी बनाएका
यि लाई थनु ाबाट मु गन ब दी य ीकरणको
आदेश जारी ग र छ । यि को वैयि क वत ता
एवं मानव अिधकारको संर णको लािग यो अप रहाय
छ । कानूनी शासन यव थामा कानूनबमोिजम बाहेक
वा कानूनको उिचत ि या पूरा नगरी कसैको पिन
वैयि क वत तामा अङ् कुश लगाउन वा अपहरण गन
पाइँदैन । वैयि क वत ताको अिधकारबाट वि चत
गदा कानूनले तोके को उिचत ि याको अिनवाय
पमा अनशु रण गनपन
ु ह छ । कानूनको उिचत
ि याको अनशु रण नगरी वैयि क वत तामािथ
लगाइएको अङ् कुशले याियक वैधता ा गन
स दैन । कुनै यि लाई गैरकानूनी पमा वा कानूनको

उिचत ि या पूरा नगरी वृ भावना राखेर ब दी
बनाइएको अव थामा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गरी थनु ामु गनु अदालतको समेत कत य
ब दछ ।
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३७(क) मा बदिनयत, वृ भावना िलई,
कानूनिवपरीत वा अिनवाय पमा पालना गनुपन
कायिविध पालना नगरी ब दीलाई थनु ामा रािखएको
देिखएमा र (ख) मा यथ ले ब दीलाई थुनाबाट
छोड् नु नपन कुनै मनािसब कारण देखाउन नसके मा
वा िनजले देखाएको कारण मनािसब नदेिखएमा
अदालतले ब दीलाई छोड् न आदेश िदन स ने छ भ ने
कानूनी यव था रहेको छ । ततु रीट िनवेदनमा
िवनाआधार कारण के वल कुनै एउटा कसरु को नामस म
उ लेख गरी कागजी औपचा रकतास म पूरा गरेको
देखाई िनवेदकह लाई िनर तर िहरासतमा रा ने
कायलाई िनवेदकउपर वृ धारणा राखी संिवधान
एवं कानूनिवपरीत ब दी बनाउने काय गरेको मा नपु न
देिखन आउने ।
अतः िनवेदकह गोिव द िव , दयाराम
लवु ार, दीपबाबु भ राई र मेघे
यौपानेलाई
नेपालको संिवधानको धारा १७(२)(क) र (ख) को
हक अिधकार योग गदा प ाउ गरी वृ भावना
राखी ब दी बनाएको देिखँदा िनवेदकह लाई उ
गैरकानूनी थुनाबाट थनु ामु ग रिदनु भनी नेपालको
संिवधानको धारा १३३(२) र (३) तथा सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ बमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : उषा े ठ
क यटु र : हक माया राई
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ६ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७६-WH-०२५८, ब दी य ीकरण,
13

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - २
मोहनराम काठमाड िज ला अदालत, बबरमहल
काठमाड समेत
िनवेदकले आफू वारदातको समय
१६ वष ७ मिहनाको भई १८ वष ननाघेको र
िनजलाई फै सलाबमोिजम लागेको ज मकै द र
.१०,७५,०००।- ज रवानाम ये िनज १७ वष ४
मिहना कै द बिससके को हँदा बालबािलकास ब धी
ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) तथा मल
ु क
ु अपराध
संिहता, २०७४ को दफा ४५(४) बमोिजम दईु ितहाई
सजाय हने गरी संशोिधत कै दी पज
ु िदई कै दबाट
मिु िदलाई पाउँ भ ने मु य िनवेदन दाबी रहेकोमा
सो स ब धमा रहेको कानूनी यव थालाई हेदा,
बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) मा
सो वष वा सोभ दा मािथ र अठार वष वा सोभ दा
कम उमेरको बालबािलकाले कुनै कसरु ज य काय
गरेको भए िनजलाई कानूनबमोिजम उमेर पुगेको
यि लाई हने सजायको दुई ितहाई सजाय हने
छ भ ने र मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४५(४) मा सो वष वा सो वषभ दा मािथ र अठार
वषभ दा कम उमेरको यि ले कुनै कसुर गरेमा
िनजलाई उमेर पगु ेको यि लाई काननू बमोिजम
हने सजायको दईु ितहाई सजाय हने छ भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । यी िनवेदक मोहन रामले
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा आ नो उमेर
१८ वष भनी लेखाएको देिख छ । य तै गरी बरामदी
मचु ु का तथा िनजले सु िज ला अदालतमा गरेको
बयानमा समेत आ नो उमेर १८ वष भनी उ लेख
गरेको देिखँदा िनज १८ वषमिु नको बालक रहेको हो
भ ने बेहोरा पिु हन आएन । यसरी वारदात हँदा नै यी
िनवेदक १८ वषको देिखँदा उपयु कानूनबमोिजमको
दईु ितहाई सजायको छुट यी रट िनवेदकले ा गन
स ने अव था नदेिखने ।
ब दी य ीकरणको आदेश मूलत:
गैरकानूनी पमा ब दी बनाएका यि लाई थुनाबाट

मु गरी यि को वैयि क वत ता एवं मानव
अिधकारको संर ण गन हेतल
ु े जारी ग रने आदेश
हो । कानूनको उिचत ि या पूरा नगरी वा वृ
धारणा राखेर ब दी बनाइएको अव थामा यो आदेश
जारी गरी गैरकानूनी थनु ाबाट मु गनु अदालतको
समेत कत य ब दछ । तर ततु िनवेदनको स दभमा
हेदा, यी िनवेदक मोहन रामले वारदात िमितमा आफू
नाबालक रहेको भनी िजिकर िलएको भए तापिन सो
िजिकरलाई पिु हने आिधका रक माण पेस गन
नसके को तथा िनजले मौकामा र अदालतसम को
बयानमा समेत आफू १८ वषको भनी उ लेख गरेको
देिखएको, अिभयोगप मा पिन िनजको उमेर १८ वष
उ लेख भएकोसमेतका आधार कारणबाट यी िनवेदक
वारदात िमित २०५९।०६।१६ मा १८ वष पगु ेको
त य िनिववाद पमा थािपत भइरहेको देिखएबाट
िनवेदकको माग कानूनसङ् गत नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कानून र
माणबाट स म अदालतले फै सला काया वयनको
िनिम कानूनबमोिजमको ि या अपनाई कै दी
पज
ु िदई थनु ामा राखेको काय गैरकानूनी नदेिखँदा
िनवेदकको मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हनस ने देिखएन । तसथ, ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत : उषा े ठ
क यटु र : समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल फा गणु ११ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी कुमार रे मी,
०७६-WH-०२८५, ब दी य ीकरण, अजुनकुमार
बोहोरा े ी िव. महानगरीय हरी वृ , कािलमाटी,
काठमाड समेत
िवप ीह ले िनवेदकलाई प ाउ गरेको
कायलाई कानूनबमोिजमको काय सािबत गन िनवेदक
वहृ पित पौडेलले िमित २०७६।११।८ गते कािलमाटी
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ि थत सावजिनक सडकमा आ नो पाट को बारेमा
झुकापमा पान खोजी अभ यवहार गरेको
भ नेसमेत िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको भए पिन
यी िनवेदकको के कुन कायले कसलाई कसरी अभ
यवहार गरेका हन् भ ने स ब धमा त यगत पमा
कुनै आधार ततु गन सके को देिखँदनै । िनवेदकलाई
प ाउ ग रएको वारदात थलमा ज री प ाउ पज
ु नै
जारी गरी प ाउ गनपन
ु के य तो अव था िथयो वा
िनवेदकले के क तो माण न गन स भावना िथयो भनी
देखाउन नसके बाट शाि तपूवक राजनीितक दलको
िवचारधारा र काय मको चार सार गरेको भए पिन
िनवेदकलाई ग रएको प ाउसमेत कानूनस मत देिखन
नआउने ।
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३७ मा "अदालतले देहायको अव थामा
ब दीलाई थुनाबाट छोड् ने आदेश िदन स ने छः(क) बदिनयत,
वृ
भावना िलई,
कानूनिवपरीत वा अिनवाय पमा पालना
गनुपन कायिविध पालना नगरी ब दीलाई
थनु ामा रािखएको देिखएमा
(ख) यथ ले ब दीलाई थनु ाबाट छोड् नु नपन
कुनै मनािसब कारण देखाउन नसके मा
वा िनजले देखाएको कारण मनािसब
नदेिखएमा” भ ने कानूनी यव था रहेको
छ।

कारणसमेत उ लेख गरेको नदेिखँदा यथ ह ले
िनवेदकउपर वृ धारणा राखी िनवेदकलाई
कानूनिवपरीत थुनामा राखेको देिखने ।
अत: मािथ िववेिचत त य आधार र
कारणसमेतबाट िनवेदक वृह पित पौडेललाई प ाउ
गन ज री प ाउ पज
ु जारी गदा तथा याद थप
गदासमेत मनािसब आधार र कारण खल
ु ाएको
नदेिखँदा यथ ह ले िनज वृह पित पौडेललाई
राखेको थनु ा कानूनस मत भ न िम ने नदेिखँदा
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७
बमोिजम यथ ह का नाउँमा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा ढुङ्गाना
क यटु र : समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल फागनु १८ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.५
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७१-CI-१३८६, अंश चलन, कृ ण
े समेत िव. तुलसीमाया े
वादी ितवादीह िबच नातामा िववाद
नभएको तथा िमित २०३९।१२।०१ देिख नै
आ-आ नो खित उपित गरी आई आ-आ नो नाममा
छु ाछु ै स पि ह राखी भोगचलनसमेत गद आएको
भ ने ितउ र तथा पनु रावेदन िजिकर िलएको भए
पिन कानूनबमोिजम मानो छु एको िलखत भएको
भ ने कुनै कागज माण पेस भएको देिखएन । माणको
अभावमा उि लिखत िमितमा िनजह िबच चल
ु ो
मानो छु एको भनी िलएको ितउ र िजिकर मानो
छु एको िलखत रिज ेसन पा रत गराएको वा सोको
माण पेस गन सके को नदेिखएकोले प यारलायक हने
नहने ।

ततु रट िनवेदनमा िनवेदकलाई फरक
राजनीितक िवचार र आ थाका कारण मा के वल
एउटा कुनै कसरु को नामस म उ लेख गरी कागजी
औपचा रकतास म पूरा भएको देखाई ज री प ाउ
पज
ु मा र याद थप अनमु ित माग गदा तथा िज ला
शासन कायालयबाट िनवेदकलाई िहरासतमा रा ने
याद थप अनमु ित िदँदासमेत अनस
ु धान गदा
िनवेदकलाई थुनामा नै रा नपु न व तिु न आधार र
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मल
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको महलको १ नं.
मा िलखत अचल स पि भएकाको मानु छु एको
वा मानु जो रएको िलखत र अ गै अचल
स पि को देहायमा लेिखएबमोिजमको िलखत गदा
गराउँदा रिज ेसन गराउनुपछ भनी अंशब डाको
िलखतलाई समेत उ लेख गरी कानूनी ब ध गरेको
पाइ छ । ने.का.प. २०६० अङ् क ०९ िन.नं. ७२६५ मा
सव च अदालतको पूण इजलासबाट “मानो छु एको
वा जोिडएको कुराको िलखत पा रत नै हनुपन
रिज ेसनको १ नं. को यव थालाई अंशब डाको
३० नं. ले अ यथा गरेको भ न नसिकने” भनी
ितपादन भएको िस ा तसमेतबाट मानो छु एको
िलखतले मा यता ा गनको लािग सोको रिज ेसन
पा रत भएको हनपु नमा ितवादीह ले रिज ेसन
पा रत गराएको िलखत माणको पमा पेस गन
सके को नदेिखने ।
ने.का.प. २०४५, अङ् क १२, िन.नं. ३६६८
मा सव च अदालतको पूण इजलासबाट “तायदातीमा
देखाएको ज गा ितवादीले िनजी आजन गरेको
भ ने कुराको ितवादीले कुनै िलखत माण
देखाउन नसके को ि थितमा वादीले अंश पाउँदैन
भ न यायको ि मा निम ने” भनी ितपादन भएको
िस ा तसमेतबाट तायदातीमा उि लिखत स पि ह
िनजी आजनको भएको र हा.ब. बाट ा गरेको भ ने
पनु रावेदन िजिकर रहेको भए पिन कुन के बेहोराबाट
िनजी आजन हो ? भनी मािणत गनपन
ु दािय व
िनजी भनी दाबी गनकै हन आउँछ । तायदातीमा ब डा
नला ने भनी िजिकर िलएको स पि िनजी आजनबाट
नै ख रद गरेको हो भ ने कुरा मािणत हनपु न ह छ ।
ितवादीह ले यापार यवसाय गरी ा
गरेको आय आजनबाट ख रद गरेको भ ने िजिकर
िलएको भए पिन उि लिखत यापार यवसायबाट कुन
कुन वषमा के कित आ दानी भएको ? सोही िनजी
आजनबाट नै उि लिखत ज गाका िक ाह ख रद

गरेको हो भ ने प त यगत माण िमिसल सामेल
रहेको पाइएन । यसथ पनु रावेदनमा िजिकर िलएका
ज गाह िनजी आजनकै हन् भ न स ने अव था
नदेिखएको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
१८ नं. मा “मानो नछु ी सँगै बसेका अंिशयार छन्
भने अंिशयारह ले कमाएको धन र लागेको ऋण
सबै अंिशयारमा भाग ला छ” भ ने यव थाले
एकासगोलमा रिहरहेको अव थामा अंिशयारह ले
कमाएको धन र अंिशयारह लाई लागेको ऋणसमेत
अंिशयारह िबचमा भाग ला ने देिखँदा एकासगोलमा
रही बिसरहेका प रवारका सद यले गरेको आजनबाट
ख रद गरेको ज गामा िफरादीको अंश भाग ला दैन भ न
निम ने ।
तायदातीमा उि लिखत के ही ज गाह
बकसबाट ा गरेको भ ने पनु रावेदन िजिकर रहेतफ
िवचार गदा, िमिसल सामेल हालैदेिखको बकसप को
दईु वटा िलखतका ितिलिपह हेदा एउटामा ितवादी
कृ ण े ले वष ४५ देिख वष ८१ स मका नौ (९)
जना फरक यि ह बाट एकै िलखतमाफत ज गा
बकस ा गरेको र अक िलखतमा अका ितवादी
राम े ले वष २४ देिख वष ५५ स मका चार (४)
जना छु ै घर प रवारका फरक फरक यि ह बाट
एकै िलखतमाफत ज गा बकस ा गरेको देिख छ ।
बकस भनेको कुनै यि ले कसैलाई याहार सस
ु ार
गरी वा पालनपोषण गरी वा अ य तवरले रझाएबापत
वा पा रवा रक नेह वा अनरु ागको कारण आ नो
हक र वािम व पु ने स पि इनाम, परु कार वा
बि ससको पमा य तो यि लाई िनःशु क पमा
िदने हो । तर, यी ितवादीह ले कोही एक जनाबाट
नभई धेरै यि ह बाट तथा आफूभ दा िनकै कम
उमेरका यि ह समेतबाट एउटै िलखतमाफत
बकस ा गरेको देिखँदा एक यि ले यित धेरै
दाताह लाई कसरी, के कुन बेहोराले, किहले, के
गरी रझाए वा याहार चाकर गरे वा पालनपोषण
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गरे वा खस
ु ी तु याए वा क तो योगदान गरेर बकस
ा गरे भनी िलखतमा कुनै बेहोरा उ लेख भएको
पाइँदैन । िमिसल सामेल बकसप को िलखतको
िववेचना गदा दाताह ले िवप ीह लाई बकस िदनपु न
कुनै कारण तथा औिच य नरहेको र अ य अंिशयारलाई
अंश हकबाट वि चत गन मा बकसप को िलखत
ग रएको । ने.का.प. २०६९ अङ् क ३ िन.नं. ८७८८ मा
सव च अदालतको संयु इजलासबाट “िलखतमा
बकसप श द योग गदमा यसमा उि लिखत
स पि वतः ब डा नला ने कृितमा पन होइन ।
तर बकसप दाता र ा कताको स ब ध, बकसप
िदनपु न कारणको औिच यको ामािणक िव ेषण
गरी िन कष िनका नुपन ह छ” भनी ितपािदत
िस ा तसमेतबाट बकसतफको िजिकर रहेका
ज गाह मा एकासगोलका अ य अंिशयारको ब डा
नला ने भ न िम ने निम ने ।
पनु रावेदक ितवादीह ले ब डा गनु
नपन भनी िजिकर िलएको तायदातीमा उि लिखत
ज गाह मानो छु ई िभ न हनअ
ु िघ यी वादी ितवादी
एकासगोलमा रहे बसेको अविधमा नै ा गरेको देिखँदा
िफरादीलाई ब डा नला ने भ ने कथनसँग सहमत हन
सिकएन । यसथ, तायदातीमा उि लिखत स पि लाई
तीन ख डको एक ख ड अंश ितवादीबाट वादीले
पाउने ठहर गरेको सु िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनबाट भएको
फै सला सो हदस म िमलेकै देिखने ।
यवसाय तथा घर यवहार स चालन गन बक
तथा यि ह सँग ऋणसमेत िलएको भ ने ितउ र
िजिकर एवं तायदातीमा समेत उ लेख ग रएको
ऋणतफ िवचार गदा, यि गत ऋणको हकमा साहको
नालेस परेका बखत ठहरेबमोिजम हने नै हँदा सोतफ
यहाँ िववेचना ग ररहनपु रेन । बकबाट िलएको ऋणतफ
िवचार गदा, िफराद परेको िमित २०६९।०१।०७ लाई
मानो छु एको िमित कायम गरेप ात् एन.एम.बी. बक

बबरमहलबाट िमित २०६६।०८।३० मा िवप ी कृ ण
े नामको ज गा िधतो राखी िलएको ऋण सगोलमा
हँदा िलएको र सो अ यथा मािणत नभएस म
सगोलमा नै खच भएको मा नपु न ह छ । िमिसल संल न
कागजातबाट सो ऋण रकम सगोलमा खच नगरी
अ य यि गत योजनको लािग खच भएको भ ने
मािणत हन नआएको हँदा सो ऋण पिन सगोलका
सबै अंिशयारलाई भाग ला नपु न देिखने ।
मानो नछु ी सँगै बसेका अंिशयार छन भने
अंिशयारह ले कमाएको धन र लागेको ऋण सबै
अंिशयारमा भाग ला छ भ ने मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको
१८ नं. को यव थाअनस
ु ार एकासगोलमा
रहँदाको अव थामा बकबाट िलए खाएको मािणत
ऋण अंिशयारह िबच दामासाहीले जनही भाग
लगाइिदनपु नमा एकासगोलमा रहँदा लागेको एन.एम.
बी. बकको पिु भएको ऋणतफ के ही िववेचना नगरी
िधतो ब धक रहेका स पि का हकमा ऋण चु ा
भएपिछ अंश पाउने ठह याई भएको सु लिलतपरु
िज ला अदालतको िमित २०६९।१२।०५ को फै सला
र सोलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७१।०७।२३ को फै सला सो हदस म िमलेको
देिखने ।
तायदातीमा
उ लेख
भएबमोिजम
एकासगोलमा रहँदाको अव थामा एन.एम.बी. बक,
बबरमहलबाट िमित २०६६।०८।३० ज गा िधतो
राखी िलएको साँवा .२०,००,०००।०० (अ पी
िबस लाख पैयाँ) र सो ले बढे बढाएको याजसमेतको
कूल ऋण रकमसमेत एकासगोलमा रहँदा िलए
खाएको ऋण भएकोले तीन अंिशयार रहेका यी वादी
ितवादीह िबचमा बराबर जनही भाग ला ने देिख छ ।
वादीले ितवादीबाट तायदातीमा उि लिखत
ज गाको ३ ख डको १ ख ड अंश पाउने ठहर
गरी गरेको लिलतपरु िज ला अदालतको िमित
२०६९।१२।०५ को फै सलालाई सदर गन गरी
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पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।०७।२३
मा भएको फै सला एकासगोलमा रहँदाको अव थामा
बकबाट िलए खाएको मािणत रहेको ऋण रकम
साँवा . २०,००,०००।०० (अ पी िबस लाख
पैयाँ) र सो ले बढे बढाएको याजसमेतको कूल
ऋण रकम अंिशयारह िबच दामासाहीले जनही भाग
लगाइिदनपु नमा सो भाग नलगाएको हदस म िमलेको
नदेिखँदा सु तथा पनु रावेदन अदालतको फै सला
के ही उ टी भई उ ऋणसमेत अंिशयारह िबच
दामासाहीले भाग ला ने ठहन ।
इजलास अिधकृ त : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल फा गनु ११ गते रोज १ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी सु मालता
माथेमा, ०७४-CI-०८९३, नामसारी िनणय बदर दता
बदर, ल मीदेवी अिहरीन िव. विकल साद यादव
मालपोत कायालयबाट िमित २०६४।०३।०५
मा भएको नामसारीस ब धी िनणयमा िकसनु देवको
नाममा दता रहेको तीन िक ा ज गाह सािबक िक.नं.
३१, ५४ र ६० (हालको िक.नं. ६० सािबक िक.नं.
६८ लाई सधु ार गरी कायम भएको) म ये िक.नं. ३१
िक ाकाट भई कायम िक.नं. ६१ ज िव ०-०-२८, िक.नं. ५४ िक ाकाट भई कायम िक.नं. १४०
ज िव ०-२-० र िक.नं. ६० िक ाकाट भई कायम
िक.नं. १४२ ज िव ०-४-१३-५१/२ ितवादीका
बाबु िव ान द रायको नाममा नामसारी दा.खा. दता
भएको । साथै, िक.नं. ३१ िक ाकाट भई कायम
िक.नं. ६२ ज िव ०-०-१-४, िक.नं. ५४ िक ाकाट
भई कायम िक.नं. १४१ ज िव ०-१-०, िक.नं. ६०
िक ाकाट भई कायम िक.नं. १४३ ज िव ०-२-६१०१/२, वादीका पित महान दको नाममा नामसारी
भएको देिख छ । उि लिखत मालपोतको िनणयबाट
तीन िक ा ज गालाई ज मा तीन भाग लगाई दईु भाग

िव ान दको नाममा र एक भाग महान दको नाममा
नामसारी दा.खा. दता भएको अव था रहेको ।
२०५० सालको दे.नं. २१११ को
फै सलालाई सदर गरेको सव च अदालतको िमित
२०६०।०३।०९ को फै सलामा िकसनु राय र िव ान द
एकासगोलमा भई पैतक
ृ स पि मा दईु भाग गरी अंश
ला ने भनी उ लेख भएको साथै िववादका यी तीन
िक ा ज गासमेत ब डा हने स पि भनी सो फै सलाको
तपिसल ख डमा उ लेख भएको अव था छ । यसबाट
ततु मु ामा उि लिखत िववादको िकसनु रायको
नामको तीन िक ा ज गाह िकसनु राय र िव ान दको
नाममा अंश ला ने स पि भएको र िकसनु रायले
िदएको अिधकारप बमोिजम िकसनु रायको हक ला ने
ज गा िनज वादी ल मीदेवीको हक कायम हने ।
िफरादीका ससरु ा िकसनु रायका दईु जना
छोराह रहेकोमा िफरादीका पित महान दले बाबु
िकसनु रायसँग अंश मु ा गरी िमित २०४७।०१।३०
मा भएको फै सलाबमोिजम २०५१।०२।१८ मा अंश
छुट्याई िलइसके को । ज मा तीन एक अंिशयारले अंश
भाग छुट्याई िलइसके प ात् बाँक रहेको स पि मा
एकासगोलमा रहेका दईु अंिशयार िव ान द र िकसनु
रायको मा हक कायम हनेमा िकसनु रायले र.नं.
६९१३ िमित २०५१।०१।२९ गते आ नो हकको
स पि खान पाउने गरी अिधकारप को िलखत
ल मीदेवीको नाउँमा रिज ेसन पा रत ग रिदएको
अव था रहेकोले परलोक भइसके का िकसनु रायको
हकको स पि मा यी वादी ल मीदेवीको हक ला ने ।
मालपोत कायालय, बाराको िमित
२०६४।०३।०५ को िनणय हेदा िकसनु रायका
नाममा दता रहेका तथा २०५० सालको दे.नं.
२१११ मु ाको फै सलाको तपिसल ख डमा ब डा
ला ने भनी उि लिखत िववादका यी िक.नं. ३१, ५४
र ६० को ज गाह िक ाकाट गरी तीन भागम ये
दईु भाग िनवेदक िव ान दको नाममा तथा एक भाग

18

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - २
िमित २०५१।०२।१८ मा नै आ नो अंश बझ
ु ी अलग
बसेका महान दको नाममा ज गा िक ाकाट नामसारी
दा.खा. दता गरेको अव था देिख छ । उि लिखत
िववादका तीन िक ा ज गाह मा हाल दईु अंिशयार
मा देिखएकोले दईु बराबर भागमा ब डा गरी एक भाग
ज गा यी वादीका नाममा नामसारी गनपनमा
सो नगरी
ु
भएको मालपोतको २०६४।०३।०५ िनणय िमलेको
नदेिखने ।
मालपोत कायालयले िनणय गदा िकसनु
राय र िव ान द एकासगोलमा रहेकोमा पिछ छु ई
िकसनु रायले िव ान दलाई अंश मु ा दायर गरी
दईु भाग लगाएकोमा महान दलाई समेत जोडेर
एक भाग लािगसके को भनी गलत अथ लगाई एक
भाग िकसनु रायको र २ भाग िव ान दको भनी ३
भाग लगाएर गरेतफ िज ला अदालत र पनु रावेदन
अदालतले फै सला गदासमेत यान नपु याई दता
बदर हन नस ने भनी भएको फै सला िमलेको िमलेको
नदेिखने ।
आ ना ससरु ाको हकमा रहेको स पि मा
ससरु ा िकसनु रायबाट ा गरेको अिधकारप माफत
यी वादीको हक हने र बकस ा सो स पि मा िनजको
िनजी हक कायम हने हँदा उि लिखत ज गा नामसारी
दा.खा. दताको िनणय गदा िव ान द रायले िदएको
िनवेदनमा िनज ल मीदेवी अिह रनको अंशको ज गा
छाडी भ ने बेहोरा उ लेख भएकोमा ल मीदेवीको
नाममा कुनै ज गा नछुट्याई तीन भागको दईु भाग
िव ान द र एक भाग िनवेदनमा उ लेख नै नग रएका
वादीका पित महान दको नाममा नामसारी दा.खा.
ग रिदएको मालपोतको िनणय बदरभागी रहेको ।
मालपोत कायलयबाट भएको िमित
२०६४।०३।०५ को नामसारी िनणय िु टपूण भई उ
िनणय तथा दतासमेत बदर गरी िववादका ज गाह
िक.नं. ३१, ५४ र ६० का ज मा ज गा े फललाई
नरमगरम िमलाई दईु बराबर भाग लगाई हाल कायम

दईु अंिशयारह िबचमा एक एक भाग दता कायम
हने भएकोले वादी ल मीदेवी अिह रनको नाममा
एक भागस म ज गा नामसारी दा.खा. दता हने हँदा
उि लिखत स पूण ज गाको नामसारी िनणय बदर र
दा.खा. बदर ग रपाउँ भ ने सु िफराद िजिकर तथा
उि लिखत ज गाको येक िक ामा ३ भाग गरी
िव ान दले नामसारी दा.खा. गराई िलएको २ भाग
ज गामा मेरो पिन हक भएको भ ने पनु रावेदक वादीको
पनु रावेदन िजिकर पु ने देिखँदैन ।
अत: मािथ करणह मा िववेचना ग रएको
आधार र कारणह समेतबाट मालपोत कायालय
बाराको िमित २०६४।०३।०५ को नामसारी दा.खा.
िनणय दता बदर गरी आ नो नाममा ज गा दा.खा. दता
ग रपाउँ भ ने िफराद दाबी पु न नस ने ठह याई सु
बारा िज ला अदालतबाट िमित २०७०।११।२० मा
भएको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०७१।१२।२७ को फै सला िमलेको
नदेिखँदा उ टी भई मालपोत कायालयको िमित
२०६४।०३।०५ को नामसारी दा.खा. िनणय दता
बदर हने र िववादका िक ा नं. ३१, ५४ र ६० को
ज गालाई नरमगरम िमलाई दईु बराबर भाग लगाई
सोम येको एक भाग िकसनु रायको भागको ज गा वादी
ल मीदेवी अिह रनको नाममा दा.खा. दता हने ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत
क यटु र : रिव दवु ाल
इित संवत् २०७६ साल फागनु १३ गते रोज ३ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन् :
§ ०७४-CR-०८९२, िलिखत दता बदर,
ीमती ल मीदेवी अिह रन िव. िवहारी राउत
कुम
§ ०७४-CR-१२६२, जालसाजी, ल मीदेवी
अिह रन िव. वीरे राय यादवसमेत
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३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७३-WO-०२०६, उ ेषण
खगे राज जोशी िव. राि य मानव अिधकार आयोग,
ह रहरभवन, पु चोकसमेत
राि य मानव अिधकार आयोगबाट िमित
२०७३।२।१८ गते कािशत पदपूितस ब धी
िव ापन सूचनामा िस.नं. १ देिख ६ स मका पदह मा
खु लालगायत मिहला, आिदवासी / जनजाित, दिलत
ज ता समावेशी समूहमा समेत पदसं या छुट्याई
कूल ३१ (एकि स) पदसं यामा िव ापन ग रएको
तथा िस.नं. ७ देिख ९ स मका िविभ न तीनवटा
पदको २७ (स ाइस) पद सं यामा समान तह / पदमा
आ त रक ितयोिगताका लािग िव ापन कािशत
ग रएको िमिसल संल न उ िमितमा कािशत पदपूित
िव ापनको ितिलिपबाट देिखने ।
राि य मानव अिधकार आयोगका कमचारीको
सेवा, सत तथा सिु वधास ब धी िनयमावली, २०७२
( थम संशोधन) को िनयम ९ को उपिनयम (१),
(२) र (९), िनयम १२ को उपिनयम (५), िनयम
१४ को ख ड (ग) को उपिनयम (२) को यव था
बदर घोिषत ग रपाउँ भ ने िनवेदन मागको स दभमा,
राि य मानव अिधकार आयोगका कमचारीको सेवा,
सत तथा सिु वधास ब धी िनयमावली, २०७२ मा
िमित २०७४।०८।०८ गते दो ो संशोधन तथा
२०७४।१२।२५ मा ते ो संशोधनमाफत िनवेदन
मागबमोिजम नै िनयमावलीको िनयम ९ को उपिनयम
(१) र (२) मा संशोधन गरी काय मता तथा आ त रक
बढुवाका लािग पया उ मेदवार नपगु ेको अव थामा
उ मेदवार नपगु ेका बाँक पदह खल
ु ातफ जोडी
पदपूित गन सिकने छ भ ने यव था कायम गरी
खु ला पदपूितलाई ाथिमकतामा राखेको पाइ छ ।
यसैगरी िनयम ९ को उपिनयम (९), िनयम १२ को
उपिनयम (५), िनयम १४ को ख ड (ग) को उपिनयम

(२) का यव थाह लाई उि लिखत दो ो तथा
ते ो संशोधन ारा खारेज ग रसके को अव था भई
िनवेदन माग स बोधन भइसके को अव था देिखँदा
ततु रट िनवेदनको योजन समा भइसके को
हँदा मागबमोिजमको कुनै आदेश जारी गनपन
ु अव था
नदेिखने ।
राि य मानव अिधकार आयोगबाट िमित
२०७३।०२।१८ मा कािशत िव ापन र को िनवेदन
िजिकरतफ िवचार गदा, लोक सेवा आयोगसमेतको पूण
संल नतामा िनयमावलीअनस
ु ार नै सो पदपूितस ब धी
स पूण ि या पूरा गरी मानव अिधकार आयोगको
िमित २०७३।०७।०९ को िनणयानस
ु ार सफल
उ मेदवारह लाई थायी िनयिु िदई पद थापनासमेत
ग रसिकएको भनी िवप ी राि य मानव अिधकार
आयोग पदपूित सिमितको िलिखत जवाफमा उ लेख
भएको देिख छ । यस कार कािशत िव ापनअनस
ु ार
परी ा स प न भई पदपूितस ब धी स पूण ि या
पूरा गरी िनयिु
ा ग रसके का कमचारीह को
िनयिु लाई चनु ौती िदएको नदेिखँदा यसरी हक
िसजना भइसके को यि ह लाई सनु वु ाइको मौका
निदई िनजह को हकमा ितकूल असर पु ने गरी रट
जारी हन स ने अव था नरहने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार र
कारणह समेतबाट राि य मानव अिधकार आयोगका
कमचारीको सेवा, सत र सिु वधास ब धी िनयमावली,
२०७२ मा िमित २०७४।०८।०८ गते दो ो तथा
िमित २०७४।१२।२५ मा ते ो संशोधनमाफत
खल
ु ा पदपूित ि या स ब धमा सािबकमा भएका
ावधानह लाई संशोधन / खारेज गरी रट िनवेदकले
िनवेदनमा िजिकर िलएको माग दाबी स बोधन
भइसके को तथा उि लिखत पदपूितस ब धी स पूण
कामकारबाही स प न भई िनयिु
ा ग रसके का
यि ह उपर कुनै िजिकर िलएकोसमेत नदेिखँदा
िनवेदन मागबमोिजम कुनै आदेश जारी ग ररहनु
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परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल माघ ६ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-CR-१०२४, लागु औषध
( ाउन सुगर), नेपाल सरकार िव. गोिव द गैरे
ितवादीबाट मौकामा बरामद लागु औषधको
प रमाण २ ाम ११० िमिल ाम भएको भ ने अिभयोग
दाबी रिहरहेकोमा अदालतसम भएको ितवादीको
बयानमा १ ाम ८०० िमिल ाम उ लेख भएको
देिखँदा बरामद लागु औषधको प रमाणमा िववाद
रहेको देिखए पिन आ नो साथबाट लागु औषध ाउन
सगु र बरामद भएकोमा अनस
ु धान तथा अदालतमा
समेत यी ितवादी सािबत रहेकोले सो त यमा कुनै
िववाद देिखँदनै । ितवादी गोिव द गैरक
े ो घरकोठा
खानतलासी गदा लागु औषधसँग माण ला ने कुनै
िचजव तु फे ला नपरेको भ ने घर खानतलासी बरामदी
मचु ु का िमिसल सामेल रहेबाट उि लिखत प रमाणको
लागु औषधबाहेक अिभयोग दाबीअनु प सोको िब
िवतरणसँग स ब नापतौलका सरसामानलगायत
सोमा माण ला ने अ य कुनै िचजव तु फे ला नपरेको
एवं लागु औषध िब गद गरेको अव थामा िनज
प ाउ परेको अव थासमेत नरहनक
ु ा साथै िब
िवतरण गरेको दे ने वा थाहा पाउने कुनै सा ी
पेस भएको अव था रहेको देिखँदैन । साथै, िनज
ितवादीबाट लागु औषध ख रद गन गरेका कुनै यि
रहे भएको कुनै माण ततु हन नसके को अव थामा
उि लिखत प रमाणको लागु औषध बरामद भएकै
आधारमा अिभयोग दाबीअनु प िब िवतरणतफ
कसरु थािपत गन स ने नदेिखने ।
ितवादीको साथबाट बरामद भएको लागु

औषध िब िवतरण गन उ े यले िलई आएका हन्
भ ने अिभयोग दाबी भए पिन ितवादीले अदालतमा
बयान गदा सेवन योजनको लािग िलई आएको भ ने
बेहोरा उ लेख गरेको अथात् बरामद भएको लागु
औषधको मा ा, यो यसलाई यस रीतबाट िब गन
भ ने पिन वादी प ले खल
ु ाउन नसके को तथा िब
गदाकै अव थामा प ाउ पिन नभएको, नाप तौलका
साम ी के ही बरामद नभएकोसमेतका आधारमा
ितवादीले सेवनबाहेकको अ य योजनका लािग
िलई आएको भ ने पिु हन सके को देिखँदैन । बरामद
भएको लागु औषध .१,५००।- मा सेवन गनको लािग
ख रद गरेको भ ने ितवादीको भनाइ रहेको देिख छ
भने वादी नेपाल सरकारले िब िवतरणतफको
अिभयोग दाबीलाई ठोस पले पिु ट गन नसके को
अव थामा सव च अदालतबाट लागु औषध मु ामा
(ने.का.प.२०६४, अङ् क ३, िन.नं.७८२९) ितवादी
गोिव द गैरल
े ाई बरामद लागु औषध िब िवतरणको
लािग नै भएको भ ने माणको अभावमा सो ठहन
स ने अव था नहँदा लागु औषध सेवनतफ ठह याई
भएको उ च अदालत बटु वल इजलासको फै सलालाई
अ यथा भ न निम ने ।
तसथ, िमिसल सामेल कागज माण तथा
मािथ िववेिचत आधार कारणबाट ितवादी गोिव द
गैरल
े े अदालतमा गरेको बयान, बरामदी लागु औषधको
प रमाणसमेतको आधारमा सेवनतफ सजाय गनपनमा
ु
िनज ितवादीलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन,
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ (पाँच)
वष कै द र . ५,५५०।- (पाँच हजार पाँच सय पचास
पैयाँ) ज रवाना हने ठह याई िमित २०७४।१२।०७
मा भएको प देही िज ला अदालतको फै सला के ही
उ टी गरी िनज ितवादीलाई लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम १ (एक)
वष कै द ठहर गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वल
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इजलासको िमित २०७५।०३।२६ फै सला िमलेकै सडकमा ए कासी पैदल या ीलाई देखेप चात् ेक
देिखँदा सदर हने ठहन ।
लगाउन खोजे पिन त काल ेक ला न नसक ठ कर
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत
लागेको भनी ितवादीले बयानमा खल
ु ाएको दिखने ।
इित संवत् २०७७ साल जेठ १८ गते रोज १ शभु म् ।
चालकले
आ नै
साइडतफबाट
सावधानीपूवक म यम गितमा सवारी साधन चलाई
इजलास नं.६
गइसके को बखतमा पैदल या ीले ए कासी बाटो काट् दा
सवारी साधनले लगाउन खोजेको सवारी साधनको
१
ेक नलागी पैदल या ीलाई ठ कर िदई भएको
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी दघु टनालाई असावधानीपूवक हेलचे याई ं त रकाले
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-१०८६, सवारी सवारी साधन चलाएको भ न िम ने देिखँदैन । यसरी
अङ् गभङ् ग, नेपाल सरकार िव. िमलन थपिलया
घाइते दीपक दाहालसँग िचनजान र पूव रसइवी के ही
ततु मु ाको अिभयोग दाबी हेदा ितवादी पिन नभएका यी ितवादी चालक िमलन थपिलयाले
िमलन थपिलयाले सवारी तथा यातायात यव था सामा य पले आ नै साइडबाट सवारी चलाउँदै
ऐन‚ २०४९ को दफा १६२(१) को कसरु गरेको गदा ए कासी घाइतेले बाटो काट् दा उ दघु टना
भ ने दाबी िलइएको छ । उ ऐनको दफा १६२(१) भएको पाइयो । यस ि थितमा अिभयोग दाबी िलइएको
मा चालकले बदिनयत राखी सवारी साधनको योग सवारी तथा यातायात यव था ऐन‚ २०४९ को दफा
गरी कसैलाई िकची वा ठ कर िदई उसको अङ् गभङ् ग १६२(१) बमोिजमको कसरु यी ितवादीले गरेको
ग रिदएमा अङ् गभङ् गको मा ा र ग भीरताअनस
ु ार नदेिखएको हँदा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
चालकलाई सजाय हने भ ने यव था गरेको िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
छ । िमिसल अ ययनबाट यी ितवादी र घाइतेिबच फै सला यायसङ् गत भएकोले सो फै सलालाई अ यथा
िचनजान रहेको‚ कुनै पूव रसइवी भएको वा झै-झगडा ग ररहनपु न अव था नहने ।
भएको भ ने अनस
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ु धानको ममा कही ँकतै खु दैन ।
साथै दघु टनाको समयमा िनज ितवादीले र सी सेवन ितवादी िमलन थपिलयाले अिभयोग मागदाबीको
गरेको र क अ यिधक ती गितमा गिु डरहेको ज ता कसरु गरेको ठहर गरी सवारी तथा यातायात यव था
चालकको असावधानी पिु हने कुनै व तिु न माण ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) अनस
ु ार िनज
वादी नेपाल सरकारबाट ततु भएको छै न । ितवादी ितवादी िमलन थपिलयालाई ३ वष (तीन वष) कै द
िमलन थपिलयाले ना.३ ख. ४०८० नं. को क पूवबाट र २,५००।– ( . दईु हजार पाँच सय) ज रवाना गन
पि मतफ हाँिकरहेको अव था भएकोले उ क गरेको सु सनु सरी िज ला अदालतको फै सलालाई
सडकको िबच लाइनभ दा दि णितरबाट चलाउनपु न उ टी गरी ितवादी िमलन थपिलयाले अिभयोग
ह छ । ततु दघु टनाको अनस
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह याई भएको पनु रावेदन
ु धानबाट पिन उ
क ितवादी चालक िमलन थपिलयाले आ नो साइड अदालत िवराटनगरको िमित २०७३।०५।१५ को
अथात् दि णितरबाट नै चलाइरहेको अव थामा उ
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
घटना घटेको देिख छ । िनज चालकले सावधानीपूवक इजलास अिधकृतः क याण खड् का
नै आ नो सवारी साधन चलाइरहेको अव थामा इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् ।
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२
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७४-CR०४७३, जबरज ती
करणी उ ोग, नेपाल सरकार िव. स ता चौधरी
ततु मु ामा पीिडत १३ (ते ) वषक
बािलका रहेकोमा कुनै िववाद देिखँदैन । पीिडत छोरी
प रवितत नाम िज ला ०४९/२ बहेरीले बताएको
घटना िववरणको आधारमा ितवादी स ता चौधरीले
जबरज ती करणीको उ ोग गरेको भनी जाहेरवाली
िज ला ०४९/१ बहेरीले जाहेरी िदएको देिख छ । सो
जाहेरीमा ितवादीले पीिडतमािथ जबरज ती करणी
गन खो दा पीिडत रोइकराई गरेको कारण िछमेक
सािव ी चौधरी पिन यहाँ आइपगु ेको कारण ितवादी
घटना थलबाट भागेका हन् भ ने बेहोरा उ लेख
भएको पाइ छ । सो जाहेरी दरखा तलाई समथन
हने गरी अदालतमा आई जाहेरवालीले बकप समेत
गरेको देिख छ । घटना भएलग ै घटना थलमा पगु ेक
भिनएक सािव ी चौधरीको घटना िववरण कागज
तथा अदालतसम गरेको बकप मा आफू घटना थल
पु दा ितवादी भािगसके का िथए भ ने बेहोरा लेखाएको
पाइ छ । घटना थलमा पीिडतसँगै रहेका भिनएका
पीिडतका भाइ िज ला ०४९/३ बहेरीले मौकामा
कागज गदा िददी ँ दै िच याएकोले आफू िन ाबाट
यझ
ुँ ेको र िछमेक सािव ी चौधरी आएपिछ ितवादी
भागी गएको भनी लेखाएका छन् । िनजले अदालतमा
बकप गदा ितवादीले िददीलाई दु यवहार ग रराखेको
देखेको हँ भनी मौकामा य गरेको कुराभ दा फरक
बेहोरा लेखाएको देिख छ । यसरी जाहेरी दरखा त,
जाहेरवाली एवं पीिडतका भाइ र िछमेक सािव ी
चौधरीको भनाइ बेहोराह एकआपसमा मेल नखाई
िवरोधाभाषपूण रहेको पाइ छ । यसबाट ते ो प को
अवरोधको कारण अथात् पीिडतको भाइ उठेको र
िछमेक सािव ी चौधरी आएको कारण जबरज ती
करणीको वारदात हन नपाएको हो भ ने वादी दाबी

िनिववाद पले पिु हन नस ने ।
अक ितर यी ितवादी स ता चौधरी पीिडतका
अिभभावकह घरमा नभएको अवसरमा िनजको
कोठामा गएको भए तापिन सो समयमा पीिडतको
भाइ पिन सँगै एउटै कोठामा सिु तरहेको अव था
छ । जबरज ती करणीज तो कसरु अ य यि ह को
अनपु ि थितमा पीिडतलाई डर, धाक एवं य तै
जोरजल
ु मु मा पारी वारदात घटाउने गदछन् । पीिडत
१३ वषक नाबािलका रहेक र करणी िलनेिदने कायमा
िनजको सहमित वा म जरु ी नहने कुरामा कुनै िववाद
छै न । अतः पीिडतको भाइको पिन उपि थित रहेको
अव थामा िनज भाइको सामु नेमा नै यी ितवादीले
जबरज ती करणीको कसरु गन खोजे होला भनी मा ने
कुरालाई वाभािवक पमा िलन र मा न सिकँ दैन ।
यसरी ते ो यि निजकै रहेको र पीिडतले ितरोध
गन ममा अक यि ले सहजै थाहा पाउन स ने
अव थामा कुनै ितवादीले बल योग गरी जबरज ती
करणी ज तो जघ य अपराध घटाउन सामा यतया
उ त हने गदन । य तो प रि थितज य अव थाबाट
जबरज ती करणी उ ोगको वारदात थािपत हन
स ने वाभािवक देिखन आउँदैन ।
जाहेरी दरखा त, जाहेरवाला र घटना िववरण
कागज गन सािव ी चौधरीसमेतको मौकाको भनाइ तथा
अदालतसम को बकप , पीिडतका भाइको मौकाको
कागज एवम् अदालतसम को बकप समेतको सम
िव ेषणबाट यी ितवादीले जबरज ती करणीको
उ ोग गरेको भ ने वादी दाबीबमोिजमको वारदात
थािपत भएन । यस ि थितमा ततु मु ामा ितवादी
स ता चौधरीलाई जबरज ती करणी उ ोगको
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ च अदालत
पाटन, हेट डा इजलासबाट भएको फै सला यायोिचत
नै रहेको देिखँदा सो फै सलालाई अ यथा ग ररहनु
नपन ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
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ितवादी स ता चौधरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
जबरज ती करणी उ ोगको कसरु दार ठहर गरेको सु
िचतवन िज ला अदालतको फै सलालाई उ टी
गरी ितवादी स ता चौधरीलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदने ठहर गरी उ च अदालत पाटन, हेट डा
इजलासबाट भएको िमित २०७४।०४।१७ को फै सला
िमलेकोले सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः क याण खड् का
इित संवत् २०७५ साल २० गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७४-CR-०३७८, जबरज ती
करणी, नेपाल सरकार िव. िदपे कुमार मुिखया
ततु मु ामा पीिडत भिनएक जाहेरवाली
पीिडत प रवितत नाम प रसर २६(ढ) को मौकाको
जाहेरी दरखा त र अदालतको बयानमा ितवादी
िदपे कुमार मिु खयाले जबरज ती करणी गरेको
भनी लेखाएको भए तापिन अ य बेहोरा स ब धमा
जाहेरी र बकप मा एक पता रहे भएको पाइँदैन ।
यसैगरी जाहेरवालीको वा य परी ण ितवेदनमा
जबरज ती करणी भएको हो, होइन यिकन भ न
नसिकने भ नेसमेतको बेहोरा उ लेख भएको छ ।
ितवादी िदपे कुमार मिु खयाले अिभयोग दाबीको
कसरु मा पूण पमा इ कार रही बयान गरेका छन् ।
यसका अित र ितवादीलाई दोषी ठहर गन सहयोग
पु ने कुनै अकाट् य माण वादी प ले पेस गन सके को
पिन देिखँदैन । यसरी भौितक परी ण तथा अ य
त यगत माणबाट समेत जबरज ती करणीको
वारदात थािपत नै नभइरहेको अव थामा पीिडत
भिनएक जाहेरवालीको िवरोधाभाषपूण भनाइ मा ैको
आधारमा ितवादीले उ वारदात घटाएको भनी मा न
र अिभयोग दाबीको कसरु मा िनज ितवादीलाई सजाय
गरी ितपूितसमेत भराउनु यायोिचत हँदैन । य तो
अव थामा ितवादी िदपे कुमार मिु खयाले आरोिपत

कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला यायको रोहमा िमलेकै
देिखँदा सो फै सलालाई अ यथा ग ररहनु नपन ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी िदपे कुमार मिु खयाउपरको अिभयोग
दाबी वादी प ले शंकारिहत तवरले पिु गन सके को
पाइएन । शंकाको आधारमा मा जबरज ती करणी
ज तो ग भीर कृ ितको फौजदारी अपराधमा कसरु दार
ठह याउनु फौजदारी यायशा को िवपरीत हने
भएकोले सु काठमाड िज ला अदालतले अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गरेको फै सला उ टी गरी
ितवादी िदपे कुमार मिु खयालाई आरोिपत कसरु बाट
सफाइ िदने गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको
िमित २०७२।१०।५ को फै सला मनािसबै देिखएकाले
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः क याण खड् का
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७४-CR-०६३३, लागु औषध
(गाँजा), सुरशे कुमार मो ान िव. नेपाल सरकार
िमित २०६९/७/१७ गते राित मकवानपरु
रा सीराङ गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ८ ि थत
सडकमा भारी बोरा बोिकरहेको अव थामा हरीले
हवाई फायर गदा अिभयु ले बोके को बोरा सोही
झाडीमा याँक भागेका र के ही यि प ाउ परेको
र ३५ के .जी. का दरले लागु औषध गाँजा रहेको
३५ थान बोरा र ितवादी सरु शे कुमार मो ानको
९८४५४१६७४७ नं. को मोबाइल बरामद भएको
कुरा बरामदी मचु ु काबाट देिख छ । मौकाको हरी
ितवेदनबाट का छामान िथङ, मेलबहादरु लामा,
बाबल
ु ाल घलान र सरु शे कुमार मो ान रेक गद आएको
शंका लागी िनय णमा िलन खो दा सरु शे कुमार मो ान
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भागी गएको, उि लिखत ३ जनालाई िनय णमा िलई
सोधपछ
ु गरी १ िक.िम. तल आउँदा ३५, ४० जना
मािनसह आएको देिखएका र िनजह ले ढुङ्गा मढु ा
गरेकोमा हवाइ फायर गदा ३५ वटा बोरामा ३१ के .जी.
को दरले १०८५ के .जी. लागु औषध गाँजा बरामद
भएको र राजकुमार जा, िवजय लामा, धमलाल जा
र कमान िसंह जालाई िनय णमा िलइएको र बरामदी
लागु औषध सरु शे कुमार मो ानले गाउँबाट सङ् कलन
गरी भारततफ लैजान याएको भ ने बिु झन आएको
भ ने उ लेख भएको देिखने ।
गाँजाको बोरा बो ने ितवादीह िवजय
लामा भ ने े बहादरु लोन, धमलाल जा, कानिसंह
जा र राजकुमार जाले मौका र अदालतमा समेत
बरामद भएको गाँजा सरु शे कुमार मो ानको भएको,
िनजले सो गाँजा ख रद गरी .२,५००।– याला िदने
सतमा बो न लगाएको र िनजसमेत रेक गन कायमा
संल न भएको भनी पोल गरी बयान गरेको देिखने ।
बरामदी मचु ु कामा उ लेख ग रएको १०८५
के .जी. गाँजा ितवादी सरु शे कुमार मो ानले ख रद
गरी सङ् कलन गरेको र िब िवतरण गनको लािग
अ य ितवादीह लाई याला िदई बोकाई आफूले
बाटो रेक गरी रा सीराङबाट लोथरतफ लैजाँदै गदाका
अव थामा ग ती हरीले फे ला पारी बरामद गरेको
पिु हँदा ितवादी सरु ेशकुमार मो ानको भूिमका
उ बरामद भएको गाँजा ख रद सङ् कलन गन र अ य
यि लाई जटु ाई िब िवतरणको कारोबारको लािग
भारततफ िनकासी गन उ े यले ओसारपसार गन
मु य कारणीको पमा ितवादीको संल नता देिखने ।
ितवादी सरु शे कुमार मो ानलाई सजाय
िनधारणतफ िवचार गदा बरामद भएको लागु औषध
गाँजाको प रणाम, भारततफ िब गनका लािग यित
ठुलो मा ामा लागु औषध गाँजा ख रद, सङ् कलन गरी
धेरै सं यामा मािनसलाई आिथक लोभनमा पारी
प रचािलत गरी सङ् गिठत पबाट ओसार पसार गन

काय र बरामद गदाका अव थामा ढुङ्गा मढु ा गरी
बल योग गरेका कारणले हरीले हवाई फायरसमेत
गनु परेको ि थितसमेतलाई म यनजर गरी सम
अपराधको ि थितलाई मू याङ् कन गदा ितवादी
सरु शे कुमार मो ानलाई अ य सह ितवादीह भारी
बो ने कायमा मा संल न रहेका सरह २ वष कै द र
.२०,०००।– ज रवाना गनु नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी सरु शे कुमार मो ानलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसरु मा
सोही ऐनको दफा १४(१)घ)(५) बमोिजम ४ (चार) वष
कै द र .४०,०००।– (चािलस हजार) ज रवाना हने
ठह याएको उ च अदालत पाटन, हेट डा इजलासको
िमित २०७४/३/४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७५-RC-००७१, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. वाङ् गेल तामाङ
ततु मु ामा ितवादी वाङ् गेल तामाङले
िमित २०७१/११/२० गते २०:३० बजेको समयमा
आ नै डेराकोठामा ीमती सानक
ु ा छी तामाङलाई
िसरकले मख
ु छोपी हे सोले घाँटी रेटी कत य गरी
ह या गरेको भनी िनजउपर िकटानी जाहेरी परेको
देिख छ । मतृ कको लास जाँच कृित मचु ु काबाट
सानक
ु ा छी तामाङ घाँटी रेटी मृत अव थामा रहेको,
मतृ लासको घाँटीमा ४ इ च लामो १ इ च चौडाई
भएको घाउ, दािहने हातको मािहली र साँिहली औ ंलामा
सानो खोि एको घाउ भएको, िब तरा िसरानीसमेतमा
रगत ज तो पदाथ जमेको भ नेसमेत उ लेख भएको
पाइ छ । शव परी ण ितवेदनमा मतृ क सानक
ु ा छी
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तामाङको मृ यक
ु ो कारण Cut throat injury
भ ने उ लेख गरेको देिख छ । तसथ शव परी ण
ितवेदनसमेतका उि लिखत त य माणह बाट
सानक
ु ा छी तामाङको वाभािवक मृ यु भएको नभई
कत यबाटै मृ यु भएको हो भ ने देिखने ।
ितवादीले मतृ कलाई कत य गरी मारेको हो
भनी जाहेरवालाले अदालतमा बकप ग रिदएकोसमेत
पाइ छ । घाँटीमा ४ इ च लामो १ इ च चौडाइ
भएको घाउ रहेको भ ने लासजाँच कृित मचु ु का
र ितवादीले हे साले घाँटी रेटेर मारेको हो भनी
अनस
ु धानका ममा गरेको बयानिबच मेल खान
आएको छ । मतृ कको िभषेरा परी ण ितवेदन हेदा,
Insecticide नपाइएको भ ने देिखएकोले पो माटम
रपोटमा उ लेख भएबमोिजम घाँटी कािटएको चोट
(Cut throat injury) को कारणबाटै मृ यु भएको
हो भ ने देिखन आएको छ । ितवादीले लगाएको
CROMBIE AND FITCH 1892 लेिखएको हडमा
रगत लागेको अव थामा बरामद भएको छ । के ीय
हरी िविधिव ान योगशालाको ितवेदन हेदा, सो
हडमा लागेको रगत ज तो पदाथको Kastle–Meyer
test बाट Positive नितजा देिखएको भ ने उ लेख
भएको पाइ छ । सो Kastle-Meyer test ले रगतमा
हने haemoglobin छ छै न भ ने स ब धमा जाँच
गदछ । यसबाट सो बरामद हडमा लागेको रगत ज तो
पदाथमा रगतमा पाइने त व haemoglobin पाइएको
भ ने पिु हने ।
ितवादीले घटना वारदातको स ब धमा
के कसरी भएको हो भनी सबै िववरण खल
ु ाई
अिधकार ा अिधकारीसम सािबती भई बयान
गरेका छन् । िनज ितवादीले सो बयानमा ीमतीलाई
कत य गरी मा रसके पिछ हातमा लागेको रगत
कोठामा रहेको बाटामा धोएको भनी उ लेख गरेको
पाइ छ । वारदात थल कोठामा भएको बाटामा
रगत ज तो पदाथ िमिसएको पानी रहेको, बाटाको

िबटमा रगत ज तो पदाथ लागेको भ ने घटना थल
मचु ु काबाट देिखन आएको छ । िनज ितवादीले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बयान
घटना थल मचु ु का, लासजाँच मचु ु का, शव परी ण
ितवेदनसमेतका उि लिखत बेहोराबाट समिथत
भइरहेको पाइ छ । ितवादी डेरा गरी ब ने घरमा अ य
यि ह पिन डेरामा ब ने गरेको भ ने देिखन आएको
छ । ितवादीबाहेक अ य यि सो मृतकको कोठामा
वेश गरेको दे ने मािनस कोही पिन छै न । अ य
यि ह को मतृ कसँग पूव रसइवी रहेको र कत य
गरी मानपनस
मको अ य कुनै कारण रहे भएकोसमेत
ु
िमिसल संल न माणबाट देिखन आएको छै न । अत:
ितवादीको उ सािबती बयान तथा िमिसल संल न
उि लिखत प रि थितज य माणसमेतबाट िनज
ितवादीले नै आ नो ीमतीलाई कत य गरी मारेको
हो भ ने पिु हन आउने ।
ितवादीले हे सो लेडले घाँटी रेटी आ नै
ीमतीलाई कत य गरी मारेको देिखँदा िनजको उ
काय मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१)
नं. अ तगत पन कसरु रहेको पाइयो । तसथ िनज
ितवादीलाई सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरेको उ च अदालत
पाटनको फै सला िमलेकै देिखयो । ितवादी वाङ् गेल
तामाङलाई सव वसिहत ज मकै द हने ।
ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै द हने
ठहर भए तापिन मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४
को दफा ४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै
कसरु बापत सव वको सजाय हने रहेछ भने यो ऐन
ार भ भएपिछ य तो कसरु मा सजाय गदा सव व
हने गरी सजाय ग रने छै न” भ ने कानूनी ावधान
रहेको र के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को
उपदफा (२)(ख) मा “..कुनै फौजदारी कसरु को सजाय
मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएभ दा बढी रहेछ भने
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मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएको हदस म मा
सजाय हनेछ" भ ने कानूनी यव था रहेकोले िनज
ितवादीलाई सव व ठहर गन कानूनत: निम ने भई
ज मकै द हने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द गरेको सु
फै सला सदर हने ठहर गरी उ च अदालत पाटनबाट
िमित २०७४/४/१६ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा साधक सदर हने ठहछ । साथै मल
ु क
ु अपराध
(संिहता) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (२)
तथा के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को
उपदफा (२)(ख) अनस
ु ार सव व गन निम ने भई िनज
ितवादीलाई ज मकै द हने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फा गनु ६ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७५-RC-००३४, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. कमला िव.क.
ितवादी कमला िव.क.ले आ नो ीमान्
काजी कामी िवदेश गएको अव थामा देवर नाता पन
लेखबहादरु िव वकमासँग शारी रक स पक भई गभ
रहन गएको र सो गभबाट ज मेको ी जातको जातक
न थालेकाले अ ले थाहा पाउलान् भनी घाँटी िथची
रातो नाइलनको झोलामा हाली लववु ा िभरमा फालेको
हँ भनी अिधकार ा अिधकारीसम आरोिपत कसरु
गरेकोमा सािबत भई बयान गरेको पाइ छ । अदालतमा
बयान गदा अिलअिल सास भएको ब चा ज मेको र
पाँच दश िमनेटपिछ सास फे न छाडेकाले िभरमा लगेर
फालेको हो भनी आरोिपत कसरु गरेकोमा इ कार रही
बयान गरेको देिख छ । िनसािसएर मृ यु भएको भ ने

शव परी ण ितवेदनबाट देिखएको र शवको फो सो
परी ण गदा ब चाले सास फे रेको माण भेिटएको
भनी शव परी ण गन डा.िदनेश भ डारीले सु
अदालतमा बकप ग रिदएसमेतबाट ब चा ज मेपिछ
आफै ँ मरेको भ ने ितवादीको भनाइ खि डत भएको
पाइयो । ितवादी लेखबहादरु िव वकमाको अवैध गभ
बोक आफूले गरेको अपराध दबाउने उ े यले ब चा
ज माई फालेकोमा पूण िव व त रही िदलबहादरु
िव वकमा, सिमर राई, कुमारी िव वकमा र िशलास
तामाङले घटना िववरण कागज ग रिदएको पाइ छ ।
िनज ितवादीले ब चा ज माएको समयमा िनजबाहेक
अ य यि को उपि थित रहे भएको भ ने कही ँकतैबाट
देिखँदनै । ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
आरोिपत कसरु मा सािबत भई गरेको बयान, शव
परी ण ितवेदनसमेतका उि लिखत माणह बाट
समिथत भइरहेकोले जीिवत ज मेको ब चाको मृ यु
िनज ितवादी कमला िव.क.कै कत यबाट भएको भ ने
देिखने ।
ितवादी कमला िव.क.ले जीिवत ज मेको
ब चालाई मनसायपूवक घाँटी िथचेर मारेको र
ब चाको शवलाई झोलामा हाली िभरमा लगेर फालेको
पिु हन आएको हँदा िनजको उ काय मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं.
बमोिजमको कसरु भएकोले सोही १३(३) नं. बमोिजम
िनज ितवादी कमला िव.क.लाई सव वसिहत
ज मकै द ठह याएको उ च अदालतको फै सला िमलेकै
देिखने ।
ितवादीले गरेको कसरु का लािग
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने त कालीन
कानूनी यव था रहेको देिख छ । माणको आधारमा
दोषी ठहर भएपिछ कित सजाय गदा यायसङ् गत ह छ
भ ने िवचार गनपन
ु ।
ितवादी कमला िव.क.ले अपराध गदाका
अव थामा आफू २७ वषको रहेको, िनजको पित

27

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - २
वैदेिशक रोजगारीमा गएको, नाबालक स तानको
अिभभावक व वहन गनपन,
ु पढेलेखेको छै न र नामस म
ले न स छु भनी अिधकार ा अिधकारीसम बयान
गरेको देिख छ । ितवादीको नाबालक स तानका बाबु
वैदेिशक रोजगारीमा गएको र िनज ितवादी कै द सजाय
भोिगरहेको हँदा ती नाबालक स तानको संर क व
एवम् अिभभावक वको कमी हन गई संर किवहीन
अव था िसजना हन गएको देिखने ।
ततु मु ाका ितवादीले पिन परपु षसँग
करणी गराएबाट ज मेको िशशक
ु ा स ब धमा
समाजलाई थाहा जानकारी नहोस् भनी लोकल जाको
कारण घटना लक
ु ाउने यास गदा नवजात िशशु
मा रएको देिख छ । य तो अपराध िनज ितवादीबाटै
पनु : दोहो रई रहने कृ ितको पिन देिखँदैन । ितवादी
यावसाियक िकिसमको अपराधी नभएको हँदा
िनजबाट गाउँ समाजलाई ठुलो खतरा रहेको भनी मा न
स ने अव था पिन छै न । आरोिपत कसरु गदा िनज
ितवादीको उमेर २७ वष मा देिखएकोले समाजमा
पनु थािपत भई जीवन िजउन स ने स भावनासमेत
देिख छ । तसथ, ितवादी कमला िव.क. कसरु गदाको
अव थामा २७ वष उमेरको देिखएको, सामािजक
ला छनाबाट ब नको लािग कसरु गरेको, पित वैदिे शक
रोजगारीमा गएको, नाबालक स तानको अिभभावक व
वहन गनपन,
ु नामस म ले न स ने समा य सा र
रहेको देिखएकोले उि लिखत आधार, कारणसमेतका
आधारमा ितवादीको हकमा िनजलाई फै सला हँदा
ठह रएको कै द गदा चक पन देिखएकोले अ.बं.१८८
नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द सजाय गन सु िज ला
अदालतले लगाएको राय सदर गरेको पनु रावेदन
अदालतको रायसमेत िमलेकै देिखने ।
अतः ितवादी कमला िव.क. ले अवैध
स ब धबाट जि मएको नवजात िशशल
ु ाई कत य
गरी मारेकोले अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं.

बमोिजमको कसरु गरेको हँदा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गरेको सोलख
ु ु बु िज ला अदालतको
फै सला सदर गरी उ च अदालत िवराटनगर, अ थायी
इजलास ओखलढुङ्गाबाट िमित २०७४।२।१८
मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने
ठहछ । िनज ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै द हने
ठहर भए तापिन मल
ु क
ु अपराध (संिहता) ऐन, २०७४
को दफा ४० को उपदफा (२) तथा “के ही नेपाल
कानूनलाई संशोधन, एक करण, समायोजन र खारेज
गन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) (ख)
बमोिजम ज मकै द हनेमा उ कै द सजाय चक पन
जाने हँदा िनज ितवादी कमला िव.क.लाई मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द सजाय
गन सु अदालतबाट राय ततु भई उ च अदालत
िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुङ्गाले सदर
गरेको उ रायसमेत िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िदपे थापा मगर
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फा गनु ६ गते रोज २ शभु म् ।
७
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६८-CR-०७१६, जबरज ती
करणी उ ोग, नेपाल सरकार िव. सुरेश नेपाली
ितवादी सरु शे नेपालीले पीिडता िदपा
िम कोटीलाई जबरज ती करणीको उ ोगको काय
गरेको भनी जाहेरी परी सोबमोिजम अिभयोग दता
भएको पाइ छ । उ जाहेरी, अिभयोग र मौकामा
अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा ितवादीले
पीिडता िदपालाई काखमा राखी िनजको क उचाली
क तल िनकाली मेरो िलङ् ग पीिडताको योिन र
मल ारमा घषण गरेको हँ भनी बयान गरेको भए तापिन
िनजले अदालतमा कसरु ित इ कार रही बयान गरेको
पाइ छ । अनस
ु धान अिधकारीसम को िनजको
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वीकारोि बयानलाई पिु हने गरी अिभयोजन प ले
कुनै वत , व तगु त, शंकारिहतसमेतको माण पेस
गन सके को पाइँदनै । मौकामा जाहेरी िदने पीिडतका
बबु ा िदपक िम कोटीले ितवादीले आ नी छोरीको
क खोली आ नो क स म खोलेको कुरा गरे पिन
पीिडताको योिन र मल ारमा घषण गरेको हो भनी
जाहेरी िदएको नदेिखने ।
जाहेरी दरखा त िदने पीिडतको बाबु वयं
िदपक िम कोटी, मौकामा कागज गन वष १० क
स रता िम कोटी र घटना थल कृित मचु ु काका
मािनसह लाई उपि थत गराई बु ने आदेश भएकोमा
कुनै पिन गवाहलाई उपि थत गराई अिभयोग दाबीलाई
पिु गराएको पाइँदनै । उि लिखत यि ह ले मौकामा
य गरेको भनाइ अदालतबाट परी ण नभईकन र सो
भनाइ अ य वत माणबाट पिु नभईकन माणमा
िलने िम ने देिखँदैन । अनस
ु धानको िसलिसलामा
तयार भएको कागजमा ब ने मािनसह अदालतमा
उपि थत भई आ नो भनाइ परी ण नगराएस म
य तो भनाइलाई माण ऐन, २०३१ को दफा
१८ बमोिजम माणमा ा हँदैन । यस अव थामा
परी ण नभएको माणलाई आधार मानी जबरज ती
करणीज तो फौजदारी अिभयोगमा सजाय गनु वत
सनु वु ाइको िस ा तले समेत िम ने नदेिखने ।
अत: उि लिखत आधार, माण एवं त यबाट
ितवादी सरु शे नेपालीले जबरज ती करणीको
उ ोगको कसरु गरेको पिु हन आएको नदेिखँदा
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७।५।२७ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : दगु ा साद भ राई
क यटु र : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभु म् ।
८
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
ड बरबहादरु शाही, ०७३-CR-१६४२, जबरज ती

करणी, िव णु ख ी िव. नेपाल सरकार
िमित २०७२।२।१६ गते अं. १२:३० बजेको
समयमा िज ला धािदङ नौिबसे-५ ख ीथोक ब ने वष
५८ का िव णु ख ीले ऐ. नौिबसे गा.िव.स. वडा नं. ५
ि थत सभु ा के .सी.को मकै खेतमा मेरी छोरी वष १०
क प रवितत नाम खानीखोला-१ लाई चकलेटसमेत
िदई धाकध क िदँदै उ ानो पारी सतु ाई छोरीको र
आ नोसमेत कपडा खोली, छोरीको योिनमा िनजको
िलङ् ग दली जबरज ती करणी गरेको हो । ितवादी
िव णु ख ीलाई कानूनबमोिजम कारबाही ग रपाउँ भ ने
प रवितत नाम धािदङ २४(ढ) को जाहेरी दरखा त
र सो जाहेरीलाई समथन गरी जाहेरीको बेहोरा र
सहीछाप मेरै हो भनी जाहेरवालाले अदालतमा बकप
गरेको देिखने ।
घटना िववरण कागज गन च ावती घतानी,
ईशा सनु ारले ितवादी िव णु ख ीले पीिडता प रवितत
नाम खानीखोला-१ लाई जबरज ती करणी गरेका
हन् । पीिडतालाई खो दै जाँदा ितवादी र पीिडतालाई
नाङ् गै अव थामा समाती गोरेटो बाटो हँदै याइरहेको
देखेको भनी अदालतमा उपि थत भई मौकाको
कागजलाई समथन गरी बकप गरेको देिख छ ।
ततु मु ामा जाहेरवाला तथा घटना िववरण कागज
गन च ावती घतानी, ईशा सनु ारले अनस
ु धानमा
गरेको कागजको बेहोरालाई अदालतमा उपि थत भई
समथन गरी घटनाका बारेमा य गरेकोमा माण ऐन,
२०३१ को दफा १८ अनस
ु ार माणमा िलन िम ने
देिखने ।
पीिडताको मौकाको बयानमा आफू धाराबाट
पानी याउँदै गदा िव णु ख ीले चकलेट खान िदई,
दनु ोट िद छु भनी जबरज ती तानेर मकै बारीमा लगे
र ितवादीले मलाई उ ानो पारी, सतु ाई मेरो तथा
िनजको क खोली िनजको सु गनले मेरो सु गन ठाउँमा
िछराए । यसप ात् मलाई दख
ु ी न थाले ँ र गाउँका
मािनसह आएपिछ ितवादीले मलाई छोडी िदएको
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हो भनी बेहोरा लेखाएको पाइयो । मौकामा गरेको सो
कागजको बेहोरालाई समथन गद ितवादीले आफूलाई
नाङ् गै पारी िनजको सु गनले मेरो सु गनमा घोचेपिछ
पीडा भई रोइकराई गरेपिछ िनजले मलाई छाडेको हो
भनी अदालतमा बकप गरेको देिखने ।
य दश जेठी सनु ारले पानी ओसारी
रहेक पीिडतालाई आफूले नदेखेको र निजकै रहेको
मकै को बोट हि लरहेको देखी हेन जाँदा ितवादीले
पीिडतालाई करणी ग ररहेको रहेछ । यप ात् मैले
ितवादीलाई छातीमा समाती थ पड हानेको र िघसाद
याएको भनी मौकाको कागजलाई समथन गद बकप
गरेको पाइयो । मूलतः जबरज ती करणी मु ामा
य दश को अभाव रहने गदछ । य िप ततु मु ामा
जेठी सनु ार य दश का पमा रहेको देिख छ ।
घटना थलमा ितवादीले पीिडतालाई जबरज ती
करणी गदागदको अव थामा जेठी सनु ारले रङ् गेहात
(Red Hand) प ाउ गरी याएको देिखने ।
प रवितत नाम खानीखोला-१ यस घटनाका
पीिडत हन् । घटनाबाट पीिडत यि ले य
गरेको कुरालाई य तथा अ बल माण मा नपु न
ह छ । पीिडता प रवितत नाम खानीखोला-१ घटनाका
य र जीिवत माण हन् । य दश का पमा
सो कुरालाई समथन गरी जेठी सनु ारले अदालतमा
उपि थत भई घटनाको बारेमा य गरेको कुरा
माणयो य मा नपु न ह छ । व ततु ः य तो कागज
अ यथा मािणत नभएस म िव वसनीय र वत
माणको पमा वीकार गन िम ने र घटनाका बारेमा
य ता यि ह को भनाइको ामािणक मह व रहने
हने ।
पीिडताको वा य परी ण ितवेदनमा
Body surface scratch marks present in right
index finger and right thigh. र Vulva: swollen
भनी उ लेख भएको छ । शारी रक परी ण गन डा.
रिजना तल
ु ाधारले Swollen जबरज ती करणीको

कारणले पिन ह छ भनी अदालतमा बकप गनु र
ितवादीले आ नो योिनमा िनजको सु गन िछराएको
दलेको र आफूलाई पीडा भई रोइकराई गरेको भनी
पीिडताले गरेको कागज शारी रक परी ण ितवेदन
र शारी रक परी ण गन डा. को बकप बाट समिथत
भएको छ । पीिडताको यौनाङ् गको भाग Vulva मा
घषण भएर नै Swollen भएको भ ने देिख छ । सो
Swollen हने अ य कुनै कारण देिखन आएको छै न ।
साथै पीिडताको दािहने हातको चोर औ ंला र ित ामा
कोता रएको िच रहेको छ । पीिडत नाबािलकाको
त काल वा य परी ण हँदा यौनाङ् गसमेतमा
सिु नएको भ ने व तगु त माणबाट पिु भएको छ ।
जबरज ती करणीज तो मु ामा पीिडताको वा य
परी णबाट देखाइएका कुराह िवशेष ारा वै ािनक
प ित अपनाई जाँच ग रने भएकाले य तो माण
अित मह वपूण ह छ । य तो माणले वा तिवक
त यह लाई उजागर गदछ र सो भरपद हने ।
पनु रावेदक ितवादीले आफूले िकनेर
याएको च लेट पीिडतालाई िदएको होइन भनी
अदालतमा बयान गरेको भए तापिन घटना थलबाट
Litchee लेिखएको च लेट बरामद भएको
छ । घटना थलबाट ितवादीको ENGLANSH
लेिखएको कालोमा रातो धका भएको अ डरवयेर
(क ) बरामद भएको छ । घटना थलमा मकै का
बोट मािडएको र वयं ितवादी नै घटना थलबाटै
प ाउ परेको अव था छ । जाहेरवाला, पीिडता
तथा य दश को मौकाको कागज र सो समिथत
अदालतको बकप तथा पीिडतको वा य परी ण
ितवेदनसमेतबाट पनु रावेदक ितवादी िव णु ख ीले
वष १० क नाबािलका प रवितत नाम खानीखोला १
लाई जबरज ती करणी गरेको स माण पिु हन आयो ।
पीिडता प रवितत नाम खानीखोला १ लाई जबरज ती
करणी गरेको होइन भनी अिधकार ा अिधकारी तथा
अदालतमा ितवादीले गरेको इ कारी बयान व तिु न
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माणबाट पिु नहने ।
अतः पीिडताको ज मदताको माणप बाट
िमित २०६२।११।०३ मा ज म भएको देिख छ र
वारदात िमितमा ९ वष ३ मिहना १३ िदन देिखँदा
ितवादी िव णु ख ीलाई त कालीन मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणी महलको ३ नं देहाय १ बमोिजम
१०(दश) वष कै द सजाय गरी पीिडतालाई ितवादीबाट
ऐ.महलको १० नं. बमोिजम ितपूितबापत
.२५,०००।– (पि चस हजार) भराइिदने ठहर गरेको
धािदङ िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहर
गरेको उ च अदालत पाटन िमित २०७३।६।१० को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क यटु र: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल चै १९ गते रोज ३ शभु म् ।
९
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CR-१३१२, मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार, मानबहादुर िव.क. िव.
नेपाल सरकार
ततु मु ामा मानव बेचिबखनको वारदात
य पमा दे ने र घटनाबाट आफै ँ पीिडत भएको
यि भएको नाताले पीिडत सङ् के त नं. १०२ ले
अदालतमा उपि थत भई आफू िद लीमा बेिचने
ममा भएका स पूण घटना मलाई मालाकार र
िसलिसलाब पमा वणन गरी जाहेरी बेहोरालाई
समथन हने गरी बयान तथा बकप गरेको देिखएकाले
पीिडतले य गरेको सो कुरालाई अदालतले
िव वसनीय माणको पमा िलनपु न ह छ । साथै
पीिडतले य तो ग भीर कसरु मा यी पनु रावेदक
ितवादीलाई पोल गनपन
ु कुनै आधार कारण
पनु रावेदकले उ लेख गन सके को देिखँदैन । फौजदारी
अिभयोग लागेको यि ले य तो अिभयोगमा इ कार
हनु वाभािवक रहने हा ो याियक प रपाटीले

देखाउँछ । मािथ उि लिखत हा ो माणस ब धी
कानूनी यव थाले य तो इ कारी पिु गन माणको
भार उसैमा रहने र ततु अिभयोगमा माणको भार
ितवादीउपर रहने िवशेष कानूनी यव था रहेको हँदा
ितवादीको के वल मौिखक (Oral) इ कारी िनजको
सफाइको आधार ब नै नस ने ।
ततु मु ामा पीिडतलाई भारत िद लीको
कोठीस म पु याउने कायमा पनु रावेदक ितवादी
मानबहादरु िव.क. समेतको संल नता रहेको त य
वयं पीिडतको बकप समेतबाट पिु हन आएको
र पीिडतले ितवादीलाई पोल गनपन
ु पूव रसइवी
के ही नदेिखएको अव थामा यी पनु रावेदक ितवादी
मानबहादरु िव.क.को इ कारी बयानको आधारमा
मा िनज कसरु दार नभएको भ न िमलेन । यस कार
उपयु ानस
ु ार ितवादी मानबहादरु िव.क. समेतको
िमलेमतोमा अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडत प रवितत
नाम सङ् के त नं. १०२ लाई भारत िद ली लगी िब
गरेको र िनजलाई यौन कायमा ला न िववश पा रएको
पिु हन आएकोले पनु रावेदक ितवादीसमेतलाई
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा १५(१)(क) बमोिजम सजाय गरी
दफा १७(१) बमोिजम यी पनु रावेदक ितवादीबाट
पीिडतले ितपूितसमेत भराई पाउने ठह याई गरेको
पनु रावेदन अदालत सख
ु तको फै सला िमलेकै देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणबाट
ितवादी मानबहादरु िव.क. समेत भई पीिडतलाई
भारतको िद लीस म पु याई वे यालयमा िब गरेको
पिु हन आएकोले पनु रावेदक ितवादीलाई समेत
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा ३(१) र ४(१)(क) बमोिजमको कसरु
अपराधमा सोही ऐनको दफा १५(१)(क) बमोिजम
२० वष कै द र . २,००,०००।- ज रवाना हने
तथा ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोिजम यी पनु रावेदक
ितवादीबाट समेत पीिडतलाई . १,००,०००।–
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ितपिू तसमेत भराइिदने ठह याई सु सख
ु त िज ला
अदालतबाट िमित २०७०।११।११ मा भएको
फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत
सख
ु तको िमित २०७१।०९।२१ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : क याण खड् का
क यटु र: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल ावण २८ गते रोज २ शभु म् ।

िस ा तको उ लङ् घन गरी वा कानूनबमोिजमको
उिचत ि या पालना नगरी िनणय हन पु दछ भने
य तो िनणयलाई कानूनको ि मा शू य मा नपु दछ;
गोरखाप मा कािशत ग रएको भिनएको सूचनामा
हािजर हन आउनु भ नेस मको बेहोरा उ लेख गरेको
देिखए पिन हरी सेवाबाट हटाउनपु नस मको कानूनी
अव था र आधार उ लेख गरी प ीकरण सोिधएको
नदेिखएकोले सनु वु ाइको मौका निदई ाकृ ितक
यायको िस ा त ितकूल हने गरी सेवाबाट हटाएको
देिखने; िबदा नमागी वा वीकृत नगराई गैरहािजर रहने
हरी कमचारीलाई हरी िनयमावली, २०४९ को
िनयम ८४(छ) बमोिजम अि तयारवालाले हटाउन
स ने देिखए पिन यसरी हटाउनपु ूव िनयम ८९(२)
बमोिजम आरोप िकटान गरी सजायसमेत ताव गरी
प ीकरण सो नपु नसमेतका कायिविध अवल बन
गनपन"
ु भनी िस ा त कायम भएको देिख छ । यसरी
भएको या या वा ितपािदत िस ा तका ि ले
हेदा ततु िववादका स दभमा रट िनवेदक नवराज
ब नेतउपर ग रएको िवभागीय सजायस ब धी काम
कारबाही र िनणय िु टपूण देिखन आउने ।
अतः अिनवाय पमा पालन गनपन
ु कानूनी
ि या पूरा नगरी, सनु वु ाइको उिचत अवसर दान
नगरी िनवेदक नवराज ब नेतलाई सेवाबाट बखा त
गन गरी महानगरीय हरी अपराध महाशाखा,
हनमु ानढोका काठमाड का हरी उपरी कले िमित
२०६६/०५/२१ मा गरेको िनणय सदर गरेको
महानगरीय हरी आयु को कायालय, रानीपोखरी,
काठमाड का हरी नायव महािनरी कको िमित
२०६९/०७/०१ को िनणय र सोको आधारमा भएका
प ाचारलगायतका काम कारबाही कानूनतः िु टपूण
देिखएकाले उ ेषणको आदेशले बदर हने । िनज
िनवेदक नवराज ब नेतलाई िनजको पदमा पनु बहाली
गरी गराई िनजले कानूनबमोिजम पाउने सिु वधा िदन,ु
िदलाउनु भनी यथ ह का नाउँमा परमादेशसमेत

इजलास नं.७
१
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०६९-WO-०५२१, उ ेषण,
नवराज ब नेत िव. महानगरीय हरी अपराध
महाशाखा, हनमु ानढोका, काठमाड समेत
िनवेदक वीरबहादरु राउत अिहर िव
गहृ म ालयसमेत भएको िववादका स दभमा यस
अदालतको पूण इजलासबाट "कुनै िनणयबाट कसैको
हक अिधकारमा आघात पदछ भने िनणय गनपु ूव
सनु वु ाइको मौका िदनपु न कुरा अिनवाय र वाभािवक
ह छ । सनु वु ाइको मौका निदई ग रएको िनणयले
िनणयको थान नै िलन नस ने हँदा याियक ि यामा
वैधािनक मा यता ा गन स ै न; हरी ज तो
अनशु ासन र मयादामा रहनपु न कमचारी खटाइएको
तािलममा नगई आफूखस
ु ी गैरहािजर रहने िवषय
िनि त पमा ग भीर मा नपु न ह छ । तर ज तोसक
ुै
ग भीर कृितको आरोप लगाइएको यि लाई पिन सो
आरोप ठहर गनपु ूव आ नो कुरा भ ने मौका िदनपु दछ”
भनी या या भएको छ । उि लिखत वीरबहादरु
राउत अिहरको मु ामा "सेवाबाटै बखा त गन ज तो
अि तम र कठोर सजाय गदा चिलत सेवास ब धी
ऐन िनयममा उि लिखत कायिविधको अ रश: पालना
वा अवल बन ग रएको हनु पदछ । ाकृितक यायको
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जारी हने ।
इजलास अिधकृ त:- माधव साद लोहनी
क यटु र :- मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल माघ १३ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.
ी सु मालता माथेमा, ०७७-WH-०२१९,
ब दी य ीकरण, वीरबहादरु सनु ारसमेत िव. िज ला
हरी कायालय, अघाखाँची र ऐ. का मख
ु समेत
नेपालको संिवधानले कानूनी औिच य पिु
नभएका िगर तारी वा थुनालाई िनषेध गरेको छ ।
कुनै यि लाई गैरकानूनी पमा वा कानूनको उिचत
ि या पूरा नगरी वृ धारणा राखेर ब दी बनाइएको
अव थामा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी
थनु ामु गनु यस अदालतको समेत कत य ब ने ।
अतः िनवेदकह वीरबहादरु सनु ार र
धनबहादरु कुमाललाई वृ धारणा राखी प ाउ
गरी थुनामा राखेको र प ाउ पज
ु , याद थपसमेतका
िवषयमा कानून ारा िनधा रत सत र ि याको
समिु चत पमा अनशु रण गरेको नदेिखएको हँदा
िनज िनवेदक यलाई त काल अघाखाँची िज ला
अदालतका यायाधीशको रोहवरमा आजै थनु ामु
ग रिदनु भनी नेपालको संिवधानको धारा १३३ (२)
र (३) तथा सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३७ समेत बमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ।
इजलास अिधकृतः- ओजा लािमछाने
क यटु र : िवजय खड् का
इित संवत् २०७७ साल माघ २८ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६७-CI-०४४९, क पनी ऐन,
२०६३ को दफा १६० बमोिजम सजाय ग रपाऊँ,
ुव कमाचाय िव. क पनी बोड, क पनी बोडको

कायालय ि पुरे रसमेत
सव थम पनु रावेदन पाटन, वािण य
इजलासबाट िमित २०६६।१०।२० भएको
फै सलाउपर सव च अदालतलाई पनु रावेदन सु ने
े ािधकार छ वा छै न ? भ ने पिहलो तफ िवचार
गदा सव च अदालतलाई के क तो मु ामा पनु रावेदन
सु ने अिधकार छ भनी याय शासन ऐन, २०४८
हेदा सोको दफा ९(क) को यव थाअनस
ु ार पनु रावेदन
अदालतले सु कारबाही र िकनारा गरेको मु ा, ऐ.को
(ग) मा सु अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गरेको
िनणयउपर पनु रावेदन अदालतले पनु रावेदनको रोहमा
िनणय गदा के ही वा पूरै उ टी भएको मु ामा सव च
अदालतमा पनु रावेदन ला ने यव था रहेको छ । ततु
मु ामा पनु रावेदन अदालत पाटनमा सु क पनी
बोडबाट भएको िमित २०६५।८।१२ को िनणयउपर
िमित २०६५।१।१३ मा पनु रावेदन परेपिछ नेपाल
सरकारले िमित २०६५।९।१५ को सूचनाअनस
ु ार
मि प रषदक
ु ार
् ो िमित २०६५।९।९ को िनणयअनस
िमित २०६५।०।१ देिख वािण य इजलास गठन गरी
सोही इजलासमा पनु रावेदन सरेको देिखन आयो ।
सोहीबमोिजम पनु रावेदन अदालत पाटनले िमित
२०६६।१०।२० मा फै सला गदा क पनी बोडले गरेको
फै सला सदर हने गरी फै सला गरेको देिखयो । एकपटक
पनु रावेदनको रोहबाट मु ा हेरी सु सदर भएपिछ
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अनस
ु ार मु ा
दोहो याई पाउने िनवेदन दता गरी अदालतमा वेश
गनपनमा
पनु ः पनु रावेदनकै रोहबाट मु ा हेन िम ने
ु
देिखएन । हाल चलनमा रहेको याय शासन ऐन,
२०७३ को सव च पनु रावेदन ला नेस ब धी कानूनी
यव थाको आलोकमा हेदा पिन सो मु ा पनु रावेदनको
रोहबाट हेन िम ने नदेिखने ।
पनु रावेदकतफका
िव ान्
कानून
यवसायीबाट “पुनरावेदन परेको कारणले मु ा सरेको
भए तापिन बोडकै हैिसयतामा सु तहसरह बराबरकै
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हैिसयतमा मु ा हे रएको छ । तुत फै सलामा िच
नबुझे सव च अदालतमा पुनरावेदन गन जानु भनी
पुनरावेदनको यादसमेत िदएको छ । यसैका आधारमा
सव च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा रिज ारबाट
दरपीठ भएको र सो दरपीठ आदेश बदरसमेत भई
पुनरावेदन दता भएकोले पुनरावेदन कानूनस म छ”
भ ने तक ततु हन आयो सो स दभमा िवचार गदा
य तै कृ ितको ानबहादरु राई िव िदलबहादरु
राई भएको अंश मु ामा सव च अदालतको बहृ त्
पूण इजलासबाट “पुनरावेदन अदालतले गरेको
पुनरावेदन फैसलाउपर उ दफा ९ अ तगत
यस अदालतमा पुनरावेदन नला ने मु ाह खास
खास आधारह मा यस अदालतले दोहो याई हेन
स ने यव था दफा १२ मा भएकै देिखन आउँछ
। तर सोअनस
ु ार यो मु ामा पनु रावेदन अदालतले
गरेको िनणय दोहो याई पाउँ भनी यस अदालतमा
िनवेदन दता भएको नभई सो िनणयउपरको
पुनरावेदनको पमा मु ा दता हन आएको र उ
दफा ९ को उपदफा (१) को ख ड (ग) अ तगतको
पुनरावेदन र दफा १२ अ तगतको मु ा दोहो याउने
िनवेदन ला ने अव था र आधारह िभ न िभ न
भएकोले यसमा अब के ही िवचार ग ररहन परेन ।
तसथ तुत मु ामा पुनरावेदन अदालतले गरेको
फैसलाउपर पुनरावेदन नला नेमा पुनरावेदन परेको
देिखन आएकोले पुनरावेदनको औिच यतफ िवचार
ग ररहन नपन” या या भएको देिख छ (ने.का.प.
२०५२, अङ् क ३, िन.नं.५०६४) । यस ि थितमा
पनु रावेदकतफका िव ान् कानून यवसायीको
बहससँग सहमत हन सिकएन । तसथ, याय शासन
ऐन, २०४८ तथा याय शासन ऐन, २०७३ समेतको
यव थाबमोिजम दो ो तहको पनु रावेदन यस मु ामा
ला न नस ने भएकोले पनु रावेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः िशव साद आचाय
इित संवत् २०७६ साल असोज ८ गते रोज ४ शभु म् ।

४
मा. या. ी ई र साद खितवडा र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७२-CR-०४०९,
ाचार
(हािन नो सानी), नेपाल सरकार िव. महे रमान
े समेत
पूवा चल िव िव ालयमा दता भएका
ािविधक तावको शु क .२,०००।– का दरले
िलएकोस म देिखन आउँछ । य ता ािविधक
तावको आवेदन शु क .२,०००।– का दरले िलने
भनी पूवा चल िव िव ालयको स ब धनस ब धी
नीित र ि या २०६२ लाई संशोधन गरी २०७० तयार
भई लागु गरेको देिख छ । पूवा चल िव िव ालयबाट
२०७०।७१ मा स ब धन िलन चाहने कलेजह ले
आवेदन फाराम बझ
ु ाउन भनी िमित २०७०।१।९
मा सूचना कािशत गरेको र सो सूचनामा “शैि क
स २०७०।०७१ मा पूवा चल िव िव ालयबाट
स ब धन िलन चाहने शैि क सं थाह ले आफूले
स चालन गन चाहेको शैि क काय मको लािग
िव तृत ताव आ ान ग र छ, िव िव ालयबाट ा
हने स ब धनस ब धी सत र ि या २०६२ पुि तका
ख रद गरी िनधा रत समयिभ बुझाइस नुपन छ,
िनधा रत समयभ दा पिछ आएको तावमािथ कुनै
कारबाही अगािड बढाइने छै न, स ब धनस ब धी
सत र ि या २०६२ पुि तका .२०००।- दुई
हजार िफता नहने गरी निबल बकको च ती खाता
नं. ०७०६०१०३१०८०२ मा ज मा गरी स कल
भौचर आवेदन साथ बुझाएमा फाराम ा गन सिकने
छ” भ ने बेहोरा उ लेख भएको देिख छ । सोही
सूचनाका आधारमा िविभ न कलेजह ले िविभ न
िवषयमा स ब धनका लािग सूचनामा तोिकएको शु क
.२,०००।– बझ
ु ाई आवेदन फाराम दता गरेको
देिख छ । उ कुरालाई वादी प ले पिन अ यथा
हो भ न सके को छै न । ितवादीह ले बयान गदा
पूवा चल िव िव ालय सभाको िनणयानस
ु ार पूवा चल
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िव िव ालयको नीित र ि याका आधारमा सूचना
कािशत ग रएको र पूवाधारको छानिबन गरेर मा
स ब धनको लािग वीकृित दान भएको अव थामा
मा बाँक स ब धन शु क असल
ु गन भनी िजिकर
िलएको देिख छ । पूवा चल िव िव ालय सभाको १९
औ ं बैठकको िनणय नं.६ हेदा यस िव िव ालयबाट
थप शैि क काय म र नयाँ स ब धनका लािग
ि यामा रहेका कलेज या पसह लाई थप शैि क
काय म तथा नयाँ स ब धन दान गन वीकृित
दान गन, पूवा चल िव िव ालय स ब धनस ब धी
नीित काय म र व ततु सत एवं मापद डसिहतको
स ब धनस ब धी सत र ि या पूरा गन कलेज /
या पसह लाई नयाँ स ब धन दान गन तथा नयाँ
शैि क काय म थप गन वीकृ ित माग ग रएकोमा
सोको वीकृित दान गन भनी उ लेख भएको देिख छ
भने स ब धनस ब धी नीित, सत र ि या २०७०
को बदुँ ा ३(२) को यव था हेदा छानिबनपिछ ा
िनवेदनलाई कायकारी प रषदल
् े वीकृत वा अ वीकृत
गन स ने छ । वीकृत आवेदन स ब धनस ब धी
ि या अगािड बढाउन मू याङ् कन र स भा यता
अ ययन शु क बझ
ु ाउनपु न छ भनी उ लेख भएको
देिख छ । कायकारी प रषदक
् ो २०६९।१२।२९ को
िनणय नं. २२८३ हेदा पूवा चल िव िव ालयबाट
स ब धन िलई शैि क काय म स चालन नगरेका
तपिसलबमोिजमका
कलेज
या पसह को
स ब धन पूवा चल िव िव ालय स ब धनस ब धी
िनयमावलीअनस
ु ार वैशाख मसा तिभ खारेज गन
साथै िविभ न सङ् कायमा नयाँ स ब धन िलन चाहने
या पस / कलेजका लािग त काल सूचना कािशत
गन भनी उ लेख भएको र तत्प ात् २०७०।०१।०९
मा सूचना कािशत भई सोही सूचनाका आधारमा
येक आवेदन फारामबापत .२०००।- का दरले
िलई आवेदन फाराम दतास म गरेको अव था हँदा
स ब धनस ब धी नीित, सत र ि याको िवपरीत हने

गरी काय गरेको भ ने अव था देिखन नआउने ।
अब
ितवादीह ले बदिनयतपूवक
स ब धनका स ब धमा पूवा चल िव िव ालयको
रकम िहनािमना गरी हािन नो सानी पु याएको अव था
छ, छै न भ नेतफ िवचार गदा िमित २०७०।१।९ मा
कािशत पूवा चल िव िव ालयको स ब धनस ब धी
दरखा त आ ानको सूचनाको बेहोरा हेदा शैि क
स २०७०।०७१ मा पूवा चल िव िव ालयबाट
स ब धन िलन चाहने शैि क सं थाह ले आफूले
स चालन गन चाहेको शैि क काय मको लािग
ताव आ ान गरेको र .२०००।– निबल बकको
च ती खाता न बरमा बझ
ु ाई सोको स कल भौचर
आवेदनसाथ बझ
ु ाई फाराम ा गन सिकने र सो
दरखा त फाराम बझ
ु ाउने िमित, थान र समयसमेत
उ लेख गरी ताव आ ान गरेकोमा सोही तावका
आधारमा िविभ न िवषयमा ५७२ िवषयका ताव
पेस भएका र सो तावबापतको भनी .२०००।–
का दरले रकम बझ
ु ाई पेस गरेको कुरा िमिसल संल न
भौचरबाट देिखन आउँछ । तावबापत बझ
ु ाएको
रकम िलनु खानु गरी िहनािमना गरेको भ ने दाबी नरही
पूवा चल िव िव ालयको नीित सत र ि यामा
उ लेख भएबमोिजमको स ब धन शु क निलई हािन
नो सानी पु याएको भ ने भई मूल पमा आरोप
दाबी रहेको देिख छ । पूवा चल िव िव ालयको
स ब धनस ब धी नीित सत र ि या पूवा चल
िव िव ालयको कायकारी प रषदक
् ो २०७०।४।१२
को िनणय नं. २३५३ िविभ न कलेजह मा बाँक
रहेको स ब धन शु क बझ
ु ाउनका लािग स बि धत
कलेजह लाई प ाचार गन भ ने उ लेख भएको
देिख छ । सो िनणय हनभु दा अिघदेिख नै बाँक
स ब धन शु क बझ
ु ाउन िविभ न या पसह मा
प ाचारसमेत गरेको देिख छ । पूवा चल
िव िव ालय परी ा यव थापन कायालयको िमित
२०७१।०५।२५ को प साथ ा भएको स ब धन
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शु कको िववरणसमेत िमिसल संल न रहेको हँदा
ितवादीह बाट अिघको ब यौता स ब धन शु कका
स ब धमा समेत कारबाही ग ररहेको अव थामा पिछ
दता भएका तावह को स ब धन शु क नै निलने
बदिनयत रहेको भ ने अव था पिन देिखन नआउने ।
िविभ न
या पसबाट स ब धनका
स ब धमा पेस भएका तावह उपरको छानिबनको
ि या नै ार भ नभई िमित २०७०।४।३० को
सूचनाबाट स ब धनस ब धी कारबाही पिन थिगत
ग रएको देिखन आउँछ । स ब धन िदने निदने िवषय
नै थिगत भई स ब धनको काय नै स प न नभएको
अव थामा सोही कायबापतमा हािन नो सानी
पु याएको भनी मा न सिकने अव था देिखएन ।
आवेदन फाराम बझ
ु ाउन २०७०।१।३१ स मको
समय िनधारण भएको र स ब धनसमब धी नीित
सत र ि या संशोधन भई २०७०।२।१३ बाट लागु
हने गरी तोिकएको स ब धनकै स ब धमा ब यौता
असल
ु गन कारबाही, प ाचार सूचना इ यािद भएको
िमिसल संल न कागजातबाट देिखन आउँदा यसअिघ
पिन स ब धनका स ब धमा ार भमा नै शु क
असल
ु गन गरेको रहेछ भ ने पिन देिखन आउँदनै ।
िविभ न या पसह सँग के कसरी िमलेमतो गरी
िदनिु लनु गरी स ब धन शु क निलई आफूलाई फाइदा
र िव िव ालयलाई हािन नो सानी पु याएको हो सो
कुरा व तिु न आधारबाट यिकन हन स ने माणको
अभाव देिख छ । य तो ि थितमा ितवादीह ले
बदिनयतपूवक काय गरी िव िव ालयलाई हािन
नो सानी पु याएको भनी मा न सिकने अव था
नरहने ।
िविभ न आधारह बाट पेस भएको
ािविधक तावह मा पूवा चल िव िव ालयको
स ब धनस ब धी नीित सत र ि या २०७० को
अनस
ु ूची २ ले आवेदन मू याङ् कन शु क र स भा यता
अ ययन शु कसमेत तोके कोमा सोस ब धी

यव थाको ारि भक कारबाही शीषकअ तगतको
बदुँ ा नं. १ मा िश ण सं थाले स ब धन ा गन
बदुँ ा नं. २ बमोिजम गरेको आवेदनउपर छानिबनका
लािग आव यक र उपयु देखेमा कायकारी प रषदल
् े
आफै ँ ले छानिबन गन वा स बि धत सङ् कायको
िडनबाट छानिबन गराउन स ने छ भ ने र उपबदुँ ा
(१) बमोिजमका छानिबनपिछ ा िनवेदनलाई
कायकारी प रषदल
् े वीकृ त वा अ वीकृ त गन स ने
छ, वीकृत आवेदन स ब धनस ब धी ि या अिघ
बढाउन अनस
ु ूची-२ को मू याङ् कन शु क र अनस
ु ू ची
३ को स भा यता अ ययन शु क बझ
ु ाउनपु न छ भ ने
यव था उ लेख भएको हँदा छानिबनबाट वीकृत
भएका या पसह बाट उ शु क, आवेदन पेस भई
वीकृ त भएको अव थामा बझ
ु ाउनपु न यव था गरेको
देिखँदा र स ब धनस ब धी आवेदनको छानिबन
ि या नै थिगत भएको अव थामा ताव पेस
गरेको समयमा नै उ शु क निलई हािन नो सानी
पु याएको भ ने अव था नदेिखने ।
अब ितवादीह लाई आरोप दाबीबमोिजम
सजाय हनपु न हो होइन भ ने ते ो का स ब धमा
िवचार गदा ितवादीह लाई
ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा िबगोका आधारमा
दफा ३(१) को ावधानअनु प सजाय हन दाबी
रहेकोमा दफा १७ को कानूनी यव था हेदा कुनै
रा सेवकले आ नो ओहदा वा सोस ब धी कत य
पालना गदा नेपाल सरकार वा सावजिनक सं थाको
स पि को लापरवाही वा बदिनयत गरी िहनािमना
हािन नो सानी वा दु पयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा
िनजी योगमा लगाएमा िनजलाई कसरु मा ाअनस
ु ार
दफा ३ बमोिजमको सजाय हने र यसरी िहनािमना
गरेको वा मासेको स पि िनजबाट असल
ु उपर ग रने
भ ने यव था उ लेख भएको देिखँदा ितवादीह ले
लापरवाही वा बदिनयत गरी हािन नो सानी
पु याएको अव था व तिु न माणबाट पिु हनपु न
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देिखन आउँछ । ततु मु ामा आवेदन बझ
ु ाउँदाको
शु क .२०००।– िलई ताव दता गराएकोस म
देिख छ । स ब धन िदने निदने स ब धमा अ
कुनै कायबाही भएको पाइँदैन । स ब धन माग गन
या पसबाट बदिनयतपूवक िमलेमतो गरी िनजी
योजनका लािग आिथक लाभ ा गरेको भ ने पिन
देिखन आउँदैन । ताव पेस गन कलेजह लाई छानी
छानी घटी बढी रकम िलने काम गरेको नभई सबै
आवेदकह बाट एउटै आधारमा आवेदन द तरु स म
िलई आवेदन दता गरेको देिखन आउँछ । यस ि थितमा
ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको अव था
व तिु न माणबाट पिु नभएकोले िवशेष अदालत
काठमाड को फै सला उ टी गरी ितवादीह लाई
आरोिपत कसरु मा सजाय हनपु न भनी वादीतफका
उपि थत िव ान् कानून यवसायीह को बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, ितवादीह ले िलनपु न शु क छुट
वा िमनाहा िदई स ब धन िलन चाहने या पसह ले
ितनु नपन गरी िनणय गरेको भ ने देिखन आएन ।
पूवा चल िव िव ालयको िमित २०७१।५।२५ को
मािणत िववरणबाट वप इि जिनय रङ या पस
बाहेक ११६ वटा या पसह ले िमित २०७१।५।२४
स ममा पिहलाको बाँक शु कबापतको रकम
बझ
ु ाइसके को भ ने देिखन आएको छ । यसबाहेक
स ब धन शु क असल
ु गन स ब धमा पूवा चल
िव िव ालयले िविभ न या पसह लाई प ाचार
ताके तासमेत ग ररहेकै अव था देिखन आएको छ ।
यी ितवादीह म येका यी यी यि ले यस या पस
वा यि बाट पूवा चल िव िव ालयको कोषमा ज मा
हनपु न रकम िलई कोषमा दािखला नगरी िलनख
ु ानु
गरेको भ ने माण वादी प बाट पेस हन आएकोसमेत
देिखँदैन । यसैगरी आवेदन िदने या पसलाई स ब धन
िदन यो य भए नभएको मू याङ् कनसिहतको ि यामा
वेश गरी नसके को अव था देिखयो । िव िव ालयले

स ब धन शु कबाहेक गरी आवेदन शु क
.२,०००।– मा िलने गरी िमित २०७०।१।९ मा
ि याको ारि भक चरणको सूचना कािशत गरेको
देिखएकोस मको अव थालाई र स ब धनस ब धी
सत र ि या २०७० को बदुँ ा नं.३(२) बमोिजम
आवेदन वीकृतसमेत नभइसके को अव थालाई
ि गत गदा सो स ब धन शु क िलनै नपन गरी सूचना
कािशत नभएको अव था र सो स ब धन शु कसमेत
यी ितवादीह ले बझ
ु ी िलई िव िव ालय कोषमा
दािखला नगरी िहनािमना गरेको भ नेसमेत नदेिखएको
अव थामा यी ितवादीह ले आरोिपत ाचारको
कसरु गरेको भ न िम ने आधार पाउन सिकएन ।
अत: ठोस माणको अभावमा शंकाको आधारमा मा
यी ितवादीह लाई कसरु दार ठह याउन निम ने
हनाले यी ितवादीह ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठहछ भ ने िवशेष अदालत काठमाड को िमित
२०७१।१२।२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः िशव साद आचाय
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ११ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७०-CI-१२०२, अंश चलन,
इ छादेवी गु ङ िव. मनु ा गु ङसमेत
वादी ितवादीिबच अंिशयार नाता स ब ध
रहेको तथा अंशब डा हने ठहर भएको स ब धमा
वादी प को पनु रावेदन नपरेको हँदा सोतफ िवचार
ग ररहन परेन । िक.नं. २४३ को ज गा इ छादेवी
गु ङ र िनजका पित रामबहादरु गु ङले वु
कािलकाबाट बकसप िलखत गरी ा गरेको र
संयु नाममा रहेकोले आधा भाग इ छादेवीको िनजी
आजनको कायम हनपु न भनी पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिखयो । सो स दभमा िवचार गदा िववािदत िक.नं.
२४३ को ज गा पनु रावेदीका ितवादी इ छादेवी
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गु ङ र िनजको पित रामबहादरु गु ङले संयु पमा
बकसप को मा यमबाट २०४९ सालमा नै ा गरेको
देिखयो । िमिसल माणबाट सो स पि इ छादेवीले
िनजी तवरबाट बकस पाएको भ ने देिखँदैन । ज गा
संयु पमा ा गरेको र संयु पमा नै एकाघर
सगोलमा रहँदाको अव थामा सो ज गामा घर िनमाण
ग रएको देिख छ । यस कारको स पि लाई माण
ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोिजम सबै अंिशयारको
अंश भाग ला ने सगोलको स पि भनी अनमु ान
गनपन
ु ह छ । यसरी ग रने अनमु ान ितवादी प ले
माण ारा खि डत गन सके को देिखँदनै । उ िक.नं.
२४३ को ज गा र घरसमेत ब डा ला ने नै देिखयो ।
सनु सरी िज ला एक बा गा.िव.स. को १० क ा ज गा
तहतह हक ह ता तरण भई अंिशयारबाहेकका यि
बरही चौधरीसमेतको नाममा दता रहेको कुरा िमिसल
संल न मालपोत कायालय सनु सरीको िमित १६७२
िमित २०६८/५/२८ को प बाट देिख छ । तसथ, सो
स पि ब डा लगाउन िम ने नदेिखने ।
सु फै सला के ही उ टी गरी िक.नं. २४३ को
ज गा र सोमा रहेको घरसमेतका स पि बाट ६ भागको
४ भाग अंश वादीले पाउने ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७०/८/२७ को फै सला
मनािसब हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- उषा िगरी
क यटु र : िवजय खड् का
इित संवत् २०७७ साल माघ २५ गते रोज १ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न म ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
भएको छ :
§ ०७२-CI-०९५६, िलखत बदर, देवीमाया
गु ङ िव. इ छा देवी गु ङसमेत
§ ०७२-CI-०९५७, िलखत बदर, मनु ा
गु ङसमेत िव. इ छा देवी गु ङसमेत
§ ०७२-CR-०९८४, जालसाजी, देवीमाया
गु ङसमेत िव. इ छादेवी गु ङसमेत

§ ०७२-CR-०९८५, जालसाजी, मनु ा
ग ङसमेत िव. इ छादेवी गु ङसमेत
इजलास नं.८
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी तेजबहादरु के .सी., ०७०-RB-००६७, मू य
अिभविृ कर (आ.व.२०६०/०६१), मख
ु कर
शासक सरु शे धान िव. सौरभ फुड ोड स ा.िल.,
बारा
यथ सौरभ फुड ोड स ा.िल. ारा
िमित २०६१।०४।२४ मू य अिभविृ कर िववरण
पेस भएकोमा िमित २०६५।०४।२४ मा अि तम कर
िनधारण भएको अव थामा मू य अिभविृ कर ऐन,
२०५२ को दफा २० को उपदफा (४) बमोिजमको
४ वषिभ को हद याद यतीत भएको भ ने अव था
देिखएन । यसरी करदाताले मू य अिभविृ कर
िववरण पेस गरेको िमितले हद याद ४ वषिभ नै
मू य अिभवृि कर िनधारण भएको अव थामा
मु ाको िवषय व तमु ा वेश गरी िनणय गनपनमा
ु
हद यादको कारण देखाई ठुला करदाता कायालयबाट
िमित २०६५।४।२४ मा भएको मू.अ.कर िनधारण
आदेश र सोलाई सदर गन गरेको आ त रक राज व
िवभागको िमित २०६५।८।२० को िनणय खारेज हने
ठहर गरी राज व यायािधकरण काठमाड बाट िमित
२०६७।३।२८ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
उ टी भई पनु : िनणयका लािग राज व यायािधकरण
काठमाड मा पठाउने ठहन ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन ।
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§ ०७०-RB-००६३, आयकर, मख
ु कर
शासक सरु ेश धान िव. सौरभ फुड ोड स
ा.िल., बारासमेत
§ ०७०-RB-००६४, आयकर, सरु शे धान
िव. सौरभ फुड ोड स ा.िल., बारासमेत
§ ०७०-RB-००६६, आयकर, सरु शे धान
िव. सौरभ फुड ोड स ा.िल., बारासमेत
§ ०७०-RB-००६५, आयकर, सरु शे धान
िव. सौरभ फुड ोड स ा.िल.समेत
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७१-CI-०७७७, फै सला बदर, भरत
ने कुल िव. मैया ने कुल
िववािदत िक.नं.३१३ को ज गाका मोही
वादी पूणमायाको पित च बहादरु ने कुल हो भ ने
िमिसल संल न १ नं. लगत र जोताहा अ थाई
िन साबाट देिख छ । ितवादी भरत ने कुलले
भूिमसधु ार कायालयमा द.नं.१७८/०५७।०५८ मा
ज गा बाँडफाँट ग रपाउँ भनी िनवेदन िदंदा पेस गरेको
िफ डबक
ु मा पिन िक.नं.३१३ को ज गाको मोही
च बहादरु ने कुल नै देखाएको पाइ छ । ततु
मु ामा वादीले िफरादसाथ पेस गरेको िफ डबक
ु मा
पिन िक.नं.३१३ को मोही च बहादरु भ ने नै
देिख छ । यसरी च बहादरु र च मान अलग अलग
यि र दवु ै सूयमान ने कुलका छोरा अथात् दाजभु ाइ
भई ३१२ मा च मानले र ३१३ मा च बहादरु ले
१ नं. लगत भरी जोताहा अ थायी िन सासमेत ा
गरेको पाइ छ । यसबाट दवु ै ज गाह को मोही च मान
नै रहेको भ न निम ने ।
अब, मोही नामसारी र मोही र ज गाधनीिबचको
ज गा बाँडफाँटको अलग अलग काय हँदा अलगअलग
िफराद ला नेमा एउटै िफरादबाट फै सला ग रयो भ ने
पनु रावेदन िजिकरको हकमा मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको ७२ नं. मा िफराद प िलँदा देवानी
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फौजदारी मु ाको छु ाछु ै िलनपु न, सोबाहेकको
ि थितमा एउटै िफराद प मा एउटै मािनसले एउटै
मािनसउपर जितसक
ु ै झगडाको िवषयको कुरा लेखी
याएको र जितसक
ु ै मािनसले जितसक
ु ै मािनसउपर
एउटै झगडाको िवषयको कुरा लेखी याएको भए पिन
िलई सोबमोिजम सबै कुराको सोही िफरादप बाट
इ साफ गरी िदनपु छ भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । ततु िफरादमा नामसारी र बाँडफाँट गन
काय दवु ै देवानी कृितका काय भएको हँदा एउटै
िफरादप बाट कारबाही गन स ने नै ह छ । यसबारेको
िववाद ततु मु ाको अिघ लो चरणमा उठी सव च
अदालतको िमित २०६९।५।२६ को फै सलाबाट
दवु ै िवषयमा इ साफ गन भनी िमिसल पनु रावेदन
अदालतमा पठाइएको र नामसारी र बाँडफाँट एउटै
कारोबारको िनर तरतासमेत हँदा दवु ै काय बदर
गन गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सलालाई
अ यथा भिनरहनपु न नदेिखने ।
अतः िववािदत िक.नं.३१३ को मोही
च मान ने कुल भनी दाबी गरी िनजका छोरा भरत
ने कुलका नाउँमा नामसारी हने गरी भएको भूिमसधु ार
कायालयको िमित २०५३।११।६ को िनणय बदर हने
ठह याएको सोही कायालयको िमित २०६३।९।४ को
िनणय िमलेकै देिखए पिन उ िमितको िनणयबाट
मोही नामसारी गरी ितवादी भरत ने कुल र ज गाधनी
बाबरु न ब ाचायका िबच ज गा बाँडफाँट ग रिदने
गरी भएको भूिमसधु ार कायालय लिलतपरु को िमित
२०५७।४।९ को िनणयसमेत कायम रहन नस ने
हँदा ज गा बाँडफाँटसमेतको िनणय बदर भई िमित
२०६३।९।४ को फै सला के ही उ टी हने ठहरी भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।१२।१७
गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : शारदादेवी पौडेल
क यटु र : शाि त तामाङ
इित संवत् २०७६ साल माघ १ गते रोज ४ शभु म् ।
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३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी बमकुमार
े ठ, ०७६-WH-०२८८,
ब दी य ीकरण, पवन िघिमरे िव. काठमाड िज ला
अदालत, बबरमहल, काठमाड समेत
िनवेदकले ततु मु ाको ज रयाको पमा
रहेको ०७०-CP- १७१९ लेनदेन मु ामा आफूलाई
सनु वु ाइको मौका निदई एकतफ पमा फै सला
गरी सोही फै सलाको आधारमा थुनामा पठाएको
भ ने िजिकर छ, सो स ब धमा ि गत गदा उ
मु ाको कारबाही ि या अगािड बढाउँदा के क तो
कायिविध अवल बन ग रएको िथयो भ ने कुराले
मह व रा ने गदछ । कुनै पिन मु ामा ितवादीलाई
सनु वु ाइको मौका िदनु भनेको िनजउपर वादीले
लगाएको आरोपको ितवाद गन मौका दान गनु वा
िनज िव लागेको आरोपको सूचना पाउनु हो । उ
सूचनाको लािग वादीले मु ा दता गरेपिछ ितवादीको
नाउँमा याद जारी ग रनपु दछ र जारी भएको याद
कानूनी रीतपूवक तामेली भएको हनपु दछ । उ
लेनदेन मु ाको स दभमा हेदा यी िनवेदकको नाउँको
याद िनजले कपाली तमसक
ु मा उ लेख गरेको हाल
बसोबास गरेको ठेगाना काठमाड महानगरपािलका
वडा नं. १० बाने रमा जारी भएकोमा उ याद बेप े
तामेली भई आएको िमिसल संलगन तामेली ितबाट
देिखयो । सोप ात् वादी िमला राजभ डारी े ले
राि य दैिनक पि कामा सूचना याद कािशत ग रपाउँ
भनी िदएको िनवेदनको आधारमा काठमाड िज ला
अदालतको िमित २०७०/११/८ को आदेशबमोिजम
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम २२
नं. बमोिजम अ नपूण पो मा िमित २०७०/११/३०
मा सावजिनक सूचना कािशत भएको देिखने ।
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम २२क (१) मा “मुलुक ऐन, अदालती
ब दोब तको महलको ११० नं. बमोिजम तोिकएको

ि याबाट याद तामेल हन नसके मा देहायबमोिजम
याद तामेल गराउन सिकने छ । यसरी तामेल भएको
याद रीतपूवक तामेल भएको मािनने छ भनी उ लेख
भएको पाइ छ” । यसैगरी २२क (१) को देहाय (ख)
मा “मु ाको कृ ित हेरी ितवादीले याद तामेली भएको
जानकारी सहज पमा पाउन स ने मनािसब आधार र
कारण छ भनी इजलासबाट आदेश भएमा कुनै राि य
दैिनक पि कामा सूचना कािशत गरेर.......” भ ने
यव था गरेको देिख छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार
राि य तरको पि कामा सावजिनक सूचना जारी
भइसके पिछ पिन िनवेदकले थाहा जानकारी नपाएको
भ न िम ने अव था नरहने ।
सावजिनक सूचना जारी गनको
ु उ ेय
स बि धत सबैले सूचना थाहा पाएको ह छ भ ने अनमु ान
गनु हो । सावजिनक सूचना जारी गरेर ितवादीको
नाउँको याद तामेल गन निम ने भ ने हो भने कितपय
अव थामा ितवादीका नाउँमा सूचना याद तामेल गन
नसिकने र मु ाको कारबाही ि या नै रोिकने अव था
आइपछ । यसबाट अदालतमा िवचाराधीन रहेका
मु ामा अन तकालस म याद तामेल हन नसक याय
िन पण गन काय अस भव हन गई अ तत यसबाट
स पूण याियक ि या नै अ योल त हन जा छ ।
यसै स दभमा “िज ला अदालत िनयमावली, २०५२
को िनयम २२क(१)(ख) मा मुलुक ऐन अ.बं.११० नं.
बमोिजमको ि याबाट याद तामेल हन नसके को कुनै
राि य दैिनक पि कामा सूचना काशन गरेर याद
तामेल गराउन सिकने यव था गरेको छ । उ कानूनी
यव थाअनुसार राि य तरको समाचारप मा
सावजिनक सूचना जारी ग रसके पिछ पिन िनवेदकले
थाहा जानकारी नपाएको भ न िम ने अव था नरहने”
भनी मोतीबहादरु साई िव. सनु सरी िज ला अदालत,
इन वा, सनु सरीसमेत भएको उ ेषण / परमादेश
मु ामा समेत िस ा त ितपादन भइरहेको अव था
देिखने ।
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उपयु कानूनी यव था एवम् सव च
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेत िव मान रहेको
ि थितमा यी िनवेदक पवन िघिमरेको नाउँको याद
मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको ११० नं.
बमोिजम तोिकएको ि याबाट तामेल हन नसके पिछ
राि य तरको दैिनक पि का अ नपूण पो मा िमित
२०७०।११।३० सावजिनक पमा सूचना कािशत
भएको देिखएकोमा यी िनवेदकले थाहा नपाएको भ न
िमलेन । यसको साथै उ फै सला काया वयनको
चरणमा जारी भएको तामेली याद िनज आफै ँ ले हातैमा
बिु झिलएको देिखएबाट सनु वु ाइको मौका नै नपाएको
भ ने िनवेदन िजिकर आफै ँ मा खि डत भइरहेको
पाइने ।
यसरी िनवेदकले आफूउपर िमला
राजभ डारी े ले िदएको लेनदेन मु ा (०७०-CP१७१९) को याद राि य तरको दैिनक पि का
अ नपूण पो मा कािशत सूचनामाफत र सो मु ाको
फै सला काया वयन चरणको याद आफै ँ ले हातैमा बझ
ु ी
अदालतको ि यामा सामेल भई रकम ितन सि न
कानूनबमोिजम होस् भनी कागजसमेत ग रिदएपिछ
कानूनको माग अनशु रण गरी फै सला काया वयनको
िसलिसलामा िनवेदकलाई कै दमा पठाइएको हँदा
िनवेदकको थुनालाई गैरकानूनी भ न निम ने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
काठमाड िज ला अदालतबाट यी िनवेदकउपर दायर
भएको लेनदेन म ामा िनवेदकको काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. १० बाने रमा
जारी भएको ३० िदने याद बेप े तामेल भएको
कारण िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ को
िनयम २२क(१)(ख) बमोिजम िमित २०७०।११।३०
को अ नपूण पो मा कािशत याद सूचना, सोही
आधारमा काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०७१।३।१५ मा भएको फै सला र उ फै सला
काया वयन स ब धमा भए गरेका अ य कामकारबाही

कानूनिवपरीत रहेको भ ने नदेिखएको साथै स पूण
कानूनी रीत तथा ि या पूरा गरी िनवेदकलाई कै दमा
रािखएको पाइँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
ग ररहनपु न देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: कणबहादरु राई
क यटु र : रेखा भ राई
इित संवत् २०७७ साल वैशाख २ गते रोज ३ शभु म् ।
४
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७१-CR-०७३१, लागु औषध
डाइजेपामसमेत, नेपाल सरकार िव. अजनु साह
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको उ
पनु रावेदन िजिकरका स दभमा लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ मा भएको द ड
सजायस ब धी यव थालाई हेदा, उ दफा १४ को
उपदफा (१) (ज) मा “नेपाल सरकारले समय समयमा
नेपाल राजप मा सूचना कािशत गरी तोिकिदएका
ाकृितक वा कृि म लागु औषध वा मनो ीपक पदाथ
(साइको िपक स ा स) र ितनको लवण र अ य
पदाथसमेतको दु यसन गन यि लाई दुई मिहनास म
कै द वा दुई हजार पैयाँस म ज रवाना वा दुवै सजाय”
भ ने र उपदफा (१) (झ) मा “मािथ ख ड (ज) मा
लेिखएदेिख बाहेक अ य िनषेिधत काय गन यि लाई
दुई वषदेिख दश वषस म कै द र एक लाख पैयाँदेिख
िबस लाख पैयाँस म ज रवाना” भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । यसरी कानूनले नै ट पमा ज रवानाको
त लो र मािथ लो हद तोिकिदएको अव थामा
कानूनिवपरीत हने गरी कानूनले तोके कोभ दा घटी
सजाय गन िम ने नदेिखने ।
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा
१४(१)(झ) ले दईु वषदेिख दश वषस म कै द र एक
लाख पै ँयादेिख िबस लाख पैयाँस म ज रवाना
हने यव था गरेकोमा ितवादी अजनु साहलाई सु
मकवानपरु िज ला अदालतले लागु औषध (िनय ण)
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ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज) बमोिजम १ (एक)
मिहना कै द र . २,०००।- (दईु हजार पैयाँ)
ज रवाना र िब िवतरण गन उ े यले र सौलमा
ख रद गरेको भ ने उ लेख भई सो ओसारपसारसमेत
गरेको पिु भएबाट िनजलाई ऐ. ऐनको दफा १४(१)
(झ) बमोिजम ३ (तीन) वष कै द र .१,००,०००।(एक लाख पैयाँ) ज रवाना हने ठहरी सजाय गरेकोमा
त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट उ फै सला
के ही उ टी भई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३
को दफा १४(१)(झ) बमोिजम २(दईु ) वष कै द र
.५०,०००।- (पचास हजार) ज रवाना हने ठहरी
भएको फै सलामा उ दफाको िु ट भई िमलेको देिखन
नआउने ।
मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७१।३।१७ मा ितवादीलाई भएको २(दईु ) वष
कै द र .५०,०००।- (पचास हजार पैयाँ) ज रवाना
हने गरी भएको फै सलामा ज रवानाको हदस म िमलेको
नदेिखँदा के ही उ टी भई ितवादी अजनु साहलाई
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(झ) बमोिजम २(दईु ) वष कै द र .१,००,०००।(एक लाख पैयाँ) ज रवाना हने ।
इजलास अिधकृ त: क णा े
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ७ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी कुमार रे मी, ०७५-CR-०५०५, ाचार हािन
नो सानी, जनक यौपाने िव. स तोष के .सी.
ितवादी स तोष के .सी. अ य
रहेको बेिनघाट-आ घाट-लाकभ याङ सडक
िनमाण योजनाअ तगत दबङु या चोक ख डमा
अ य सिहतको १५ सद यीय उपभो ा सिमित गठन
भएकोमा सिमितका अ य स तोष के .सी.लाई मा

ितवादी कायम गरेको देिख छ । तर उ सिमितका
सद यह र सो सिमितको नाममा रहेको बक खाता
संयु पमा स चालन गन सिचव तथा कोषा य का
साथै उ सिमितलाई काम स प न भएकोभ दा बढी
िनकासा भु ानी िदने ि यामा संल न त कालीन
िज ला िवकास सिमितको कायालय, गोरखामा कायरत
कमचारीह लाई ितवादी कायम नगरी अिभयोजन
प ले आव यक यि ह लाई ितवादी बनाउनपु न
िस ा तको िवपरीत मु ा दायर गरेको देिख छ । यस
ि थितमा ितवादी स तोष के .सी.ले मा आरोिपत
कसरु गरेको भनी वादी नेपाल सरकारले शंकारिहत
ठोस माण पेस गन सके को नदेिखने ।
ितवादी स तोष के .सी.ले उ दबङु
या चोक सडक ख डमा सडक िनमाणको कायको
लािग कुल खच . ७१,०१,९५५।५० भएको भनी
िमित २०६६।१०।१३ मा बसेको बैठकबाट िबल
भरपाई सावसाधारणको जानकारीका लािग सावजिनक
गरेको साथै त काल वषाकालीन समय, भौगोिलक
िवकटता, धरातलीय व प र ािविधक पमा काम
गन किठनाई भएकोसमेतको कारणबाट छोटो अविधमा
काम गन नसके को तर पिछ स पूण काम स प न
भइसके को हनाले काय (योजना) को फर-फारक गरी
पाउनपु न रकम भु ानी पाउँ भनी िमित २०६९।९।६
मा िनजले िनवेदन पेस गरेको िमिसल संल न माण
कागजबाट देिख छ । आ.व.२०६५।०६६ मा िववािदत
सडक ख डको स ब धमा आ त रक लेखा परी णमा
“...उपभो ा सिमितसँग .५९,९६,६७७।- मा
स झौता भएकोमा पे क समेत .५२,२१,४३७।२७
भु ानी भइसके को छ भने स झौताअनुसार २/३ काम
बाँक नै रहेको पाइएको हँदा छानिबन गरी काम स प न
गराउनेतफ यान िदनुपन देिख छ...” भ ने ितवेदन
िदएकोमा “आिथक कायिविध ऐन, २०५५ को दफा
१९(१) बमोिजम ३५ िदनिभ असुल फछ् य ट
भएको माण वा बे जु कायम गनु नपन कुनै कारण
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भए माणसिहतको जवाफ पठाउनुहन.....” भनी
महालेखापरी कको कायलयले िमित २०६६।११।२८
मा िज ला िवकास सिमितको कायालय, गोरखालाई
प ाचार गरेको तर उ प ानस
ु ारको जवाफ िज ला
िवकास सिमितको कायालय, गोरखाले पठाएको
भ ने कुनै पिन माण िमिसल सामेल रहेको पाइँदैन ।
य तै िज ला िवकास सिमितको कायालय, गोरखाका
त कालीन थानीय िवकास अिधकारी राजकुमार
े ले आिथक वषको थोरै समय बाँक रहे पिन
त काल उपभो ा सिमितको काय गित हेदा बाँक
काम स प न गन स ने अव था देिखएकोले सवदलीय
संय को सझ
ु ाव, िनदशन र ािविधक रायसमेतको
आधारमा उपभो ा सिमितको खातामा रकमा तर
गरेको हो भनी अनस
ु धान अिधकारीसम बयान
गरेबाट ितवादी स तोष के .सी. एक जनाले मा
यि गत पमा बदिनयतका साथ यो-य तो काम गरी
वा नगरी, यो-यित रकम िलई-खाई आफूले लाभ ा
गरेको र िज ला िवकास सिमितलाई हािन नो सानी
पु याएको, स प न भएको कामभ दा बढी रकम
आफै ँ सि य भई पे क िलएको भ ने िमिसल संल न
माणबाट पिु भएको नदेिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन भार
अिभयोजन प मा हने भ ने कानूनी यव था गरेको
छ । तर अिभयोजन प बाट ितवादीले सडक
िनमाणको काय स प न नगरी आफूले स प न गरेको
कामभ दा बढी रकम बझ
ु ी आफू वा अ य कोहीकसैलाई लाभ पु याएको र िज ला िवकास सिमितलाई
हािन नो सानी गरी ाचार गरेको भ ने शंकारिहत
तबरबाट कुनै ठोस माण पेस गन नसके बाट
“शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउने” भ ने फौजदारी
यायको िस ा तअनु प ितवादी स तोष के .सी.ले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने भनी िवशेष अदालत
काठमाड ले गरेको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने

नदिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
ितवादी स तोष के .सी.ले आरोिपत कसरु बाट सफाइ
पाउने ठह याएको िवशेष अदालत काठमाड को िमित
२०७५।२।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: क णा े
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल पस
ु २२ गते रोज ३ शभु म् ।
६
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७४-CR-०६३६, खोटा चलन, नेपाल
सरकार िव. िवरे सहनी
िनज ितवादी अदालतमा आई बयान गदा
म ल मीपरु को कोतवालीको गा.िव.स.को कायालय
सहायक पदमा काम गरी आएको छु । म कुनै
िकिसमको खोटा चलन ओसार पसार गन मािनस
होइन । गाउँ घरकै दु मनीले गदा मलाई झु ा मु ामा
फसाउन खोजेका हन् । उ खोटा चलनमा मेरो
संल नता छै न भनी कसरु मा इ कार रही बयान गरेको
देिखयो । सह ितवादी फरमु लाहले मौकामा बयान
कागज गदा िनज ितवादीलाई पोल उजरु गरे पिन
सु अदालतमा आई बयान गदा िनज ितवादीलाई
िचि दन भनी (स.ज. ९) बयान गरेको पाइयो । िनज
यथ ितवादी मौकामा काउ भएको अव था पिन
देिखँदनै । िनज ितवादीको सा ी हेफाजल
ु अ सारीले
अदालतमा आई बकप गदा, म र ितवादी अताउल
िमयाँ अ सारी उ िदन िबहान ६ बजे नै इद पवको
लािग वीरग ज कपडा िक न गएकोमा िढला भएकोले
वीरग जमा नै बसी भोिलप ट िबहान मा घर
आएको हँ । िनज खोटा चलनको कारोबार गन यि
होइनन् । िनजले कसरु बाट सफाइ पाउनपु छ भनी
लेखाइिदएको पाइयो । यसरी अ य व तिु न कागज
माणबाट कसरु मािणत हन नसके को अव थामा
सह ितवादी फरमु लाह अ सारीको अनस
ु धानमा
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गरेको पोल उजरु को आधारमा मा िनज ितवादीलाई
कसरु ठह याउन यायसङ् गत देिखएन । फौजदारी
मु ामा ितवादीउपरको अिभयोग शंकारिहत
तवरबाट मािणत गन भार वादी नेपाल सरकारमा
रह छ । शंकाको भरमा ितवादीलाई कसरु दार
ठह याउनु फौजदारी यायका िस ा तको िवपरीत हन
जा छ । य तो अव थामा िनज ितवादीलाई सु
िज ला अदालतबाट कसरु दार ठहर गरी उ च
अदालतबाट सफाइ िदएको सो हदस मको फै सला
िमलेकै देिखन आउने ।
अतः
मािथ उि लिखत आधार र
कारणह बाट पनु रावेदक ितवादी अताउल िमयाँ
अ सारीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हने गरी
सु बारा िज ला अदालतबाट िमित २०७३।३।१ मा
भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस मको फै सला
के ही उ टी भई िनज पनु रावेदक ितवादी अताउल
िमयाँ अ सारीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र
ितवादी वीरे सहनीले सु िज ला अदालतबाट
सफाइ पाएकोमा दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन
भ नेसमेत बेहोराको उ च अदालत जनकपरु अ थायी
इजलास वीरग जबाट िमित २०७४/०३/२७ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क यटु र : प ा आचाय
इित संवत् २०७७ साल जेठ ९ गते रोज ६ शभु म् ।
७
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७६-WH-०३४०, ब दी य ीकरण,
ग भीर िव.क. िव. िज ला हरी कायालय,
िस धुलीसमेत
िनवेदकलाई िमित २०७६।११।७ मा
िस धपु ा चोकमा प ाउ गरी िमित २०७६।१२।०४
मा िज ला शासन कायालय, िस धपु ा चोकबाट

धरौट तारेखमा छाड् ने आदेश भएकोमा धरौटी
दािखल गरेपिछ नछाडी दोलखा पु याइएको, यहाँबाट
िमित २०७६।१२।०६ मा साधारण तारेखमा छाड् ने
आदेश गरे पिन नछाडी रामेछाप पु याइएको र िमित
२०७७।१।१८ मा साधारण तारेखमा छाड् ने आदेश
भएकोमा पिन नछाडी सोही िमितमा िस धल
ु ी लगी
िज ला हरी कायालय िस धपु ा चोकमा िहरासतमा
रािखएको भ ने िनवेदन िजिकरबाट देिखयो । िमिसल
संल न िज ला हरी कायालय, रामेछापको िलिखत
जवाफ हेदा िनवेदकलाई िमित २०७७।१।१८ को
िज ला शासन कायालय, रामेछापको आदेशले
साधारण तारेखमा छािडएको भ ने नै देिख छ भने
हरी धान कायालयको िलिखत जवाफ हेदा िनवेदक
रामेछापबाट र सोपूव दोलखा तथा िस धपु ा चोकमा
प ाउ ग रएको भ ने िनवेदन िजिकरको िवषयमा
मौन रहेको देिखयो । यसबाट िनवेदक िमित
२०७६।११।०७ देिख नै िनर तर थनु ामा रहेछ भ ने
कुरालाई यथ प ले परो पमा वीकार गरेको
भ नपु न हन आयो । यसरी िनर तर हरी िहरासतमा
रािखएको यि ले हरीउपर अभ यवहार ग यो
भ ने कुराको पूवाव थाको िव मानता नै नदेिखई
िनवेदकलाई िनर तर थनु ामा राखेको पाइँदा, सो थनु ा
गैरकानूनी देिखन आयो ।
नेपालले अनशु रण गरेको यव था
लोकताि क यव था हो । िवचार र अिभ यि को
वत ता, आ नो वैचा रक आ थाबमोिजम
राजनीितक दल खो ने र यसरी खल
ु ेको दलमा संल न
हने कुरा लोकत मा वीकाय ह छ । संिवधानले
यसलाई रोके को छै न । संिवधानले के वल िहंसालाई
रोके को छ । राजनीितक आ था वा िवचारको आवरणमा
कुनै पिन कारको िहंसामा संल न रहन पाइँदैन । य ता
काय कानूनको नजरमा अपराध हने हँदा िहंसा भएको
ि थितमा कानूनले आ नो बाटो िलने नै ह छ । यहाँ
िनवेदकले कुनै िहंसा वा िव वंशमा संल न रहेको भनी
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िवप ीले भ न सके को अव था छै न । िनर तर थनु ामा
रहेको यि ले अभ यवहार गन भ ने कुरा पिन
प यारलायक नदेिखएबाट यहाँ िनवेदकलाई थुनामा
रा ने पूवाव थाको िव मानता नै नदेिखने ।
यसरी िनवेदकलाई अभ
यवहारको
आरोपमा प ाउ गरी पया आधार र कारणिबना वृ
भावनाले पूवाव थाको िव मानताको अभावमा समेत
अभ यवहारको आरोप लगाई थनु ामा रािखएको
देिखँदा िनज िनवेदकको थनु ा गैरकानूनी देिखयो ।
अतः ब दी िनवेदक मक
ु ु द े लाई स बि धत िज ला
अदालतको े तेदारको रोहवरमा आजै थुनाबाट मु
ग रिदनु भनी सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३७(क) र (ख) बमोिजम यो ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: कणबहादरु राई
क यटु र : रेखा भ राई
इित संवत् २०७७ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शभु म् ।
८
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
कुमार रे मी, ०७६-WH-०३४३, ब दी य ीकरण,
पु पक च द िव. िज ला हरी कायालय, िचतवनसमेत
रट िनवेदक िदिलप च दलाई िबनाआधार
र कारण फरक आ था र िवचारका आधारमा िज ला
हरी कायालय, किपलव तल
ु े िमित २०७६।११।२९
मा प ाउ गरी अभ यवहार मु ा लगाई २५ िदन
थुनामा राखी िमित २०७६।१२।२३ गते िज ला
शासन कायालयबाट मु ा पपु को लािग साधारण
तारेखमा रा ने आदेश भई छुटे लग ै सोही िदन
िवप ीह ले पनु ः दो ो पटक प ाउ गरी िज ला
हरी कायालय, नवलपरासी (बदघाट, सु ता पि म)
पु याएको र सो थुनाउपर यसै स मािनत अदालतबाट
िमित २०७७।१।११ मा ०७६-WH-०३२७ बाट
गैरकानूनी थुनामु गन आदेश भए पिन थनु ामु नगरी
पनु ः ते ो पटक प ाउ गरी िज ला हरी कायालय

नवलपरासी (बदघाट, सु तापूव) पु याएकोमा सोउपर
यसै स मािनत अदालतबाट पनु ः िमित २०७७।०१।२२
मा ०७६-WH-०३३७ बाट गैरकानूनी थनु ाबाट मु
गन आदेश भएकोमा पनु ः थनु ामु नगरी चौथो पटक
िनवेदकलाई हाल िज ला हरी कायालय िचतवनमा
गैरकानूनी थनु ामा राखेकोले नेपालको संिवधान ारा
द मौिलक हक कुि ठत भएको हँदा िवप ीह का
नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थनु ामु
ग रपाउँ भनी िनवेदन माग दाबी िलएको देिखने ।
नेपालले अनशु रण गरेको यव था
लोकताि क यव था हो । िवचार र अिभ यि को
वत ता, आ नो वैचा रक आ थाबमोिजम
राजनीितक दल खो ने र यसरी खल
ु ेको दलमा संल न
हने कुरा लोकत मा वीकाय ह छ । संिवधानले
यसलाई रोके को छै न । संिवधानले के बल िहंसालाई
रोके को छ । राजनीितक आ था वा िवचारको आवरणमा
कुनै पिन कारको िहंसामा संल न रहन पाइँदैन । य ता
काय कानूनको नजरमा अपराध हने हँदा िहंसा भएको
ि थितमा कानूनले आ नो बाटो िलने नै ह छ । यहाँ
िनवेदकले कुनै िहंसा वा िव वंशमा संल न रहेको भनी
िवप ीले भ न सके को अव था छै न । िनर तर थनु ामा
रहेको यि ले अभ यवहार गन भ ने कुरा पिन
प यारलायक नदेिखएबाट यहाँ िनवेदकलाई थनु ामा
रा ने पूवाव थाको िव मानता नै देिखएन ।
िनवेदकलाई
सेवामा
खिटएका
हरीलगायतका यि ह लाई अभ यवहार गरेको
आरोपमा पटकपटक प ाउ गरी पया आधार र
कारणिबना वृ भावनाले िनर तर थनु ामा राखेको
देिख छ । यि को वैयि क वत ताज तो बहमू य
मौिलक हकमािथ पूण ितब ध ला ने गरी कसैलाई
थनु ामा रा नपु ूव पया आधार र कारणको आव यकता
पनमा सोको अभावमा यस अदालतबाट जारी भएका
आदेशह को समेत उ लङ् घन गरी िनवेदकलाई
िनर तर थुनामा राखेको काय बदिनयत तथा वृ
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भावनायु रहेको देिखँदा िनवेदक गैरकानूनी थनु ामा
रहेको देिखयो । अतः ब दी िनवेदक िदिलप च दलाई
स बि धत िज ला अदालतको े तेदारको रोहवरमा
आजै थनु ाबाट मु ग रिदनु भनी सव च अदालत
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) र (ख)
बमोिजम यो ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: कणबहादरु राई
क यटु र : रेखा भ राई
इित संवत् २०७७ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.९
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७५-WO-००८२, उ षे ण,
अरिव दकुमार अ वाल िव. नेपाल सरकार धानम ी
तथा मि प रषदको
कायालय, िसंहदरबार,
्
काठमाड समेत
िनवेदकलाई नेपाल सरकार (मि तर)
को िमित २०७४।०६।२५ को िनणयबमोिजम नेपाल
आयल िनगम िलिमटेडको स चालक सिमितको िव
सद यमा िनयिु गदा ३ वषको कायकाल िनि त गरी
िनयिु ग रएको र उ िनयिु भएको िमितदेिख लागु
हने गरी कायकाल ३ वषस म हने िमिसल संल न आपूित
म ालयको च.नं.१२७, िमित २०७४।०६।२५ गतेको
िमिसल संल न प बाट देिख छ । िनजलाई िनयिु गदा
आपूित म ालयको च.नं.११९, िमित २०७४।६।२२
को प बमोिजम िनवाचन आयोग नेपालसँग सहमित
माग भई आयोगको च.नं.१०९७, िमित २०७४।६।२३
गतेको प ारा आयोगको िमित २०७४।६।२२ को
बैठकबाट सहमित दान ग रएको भ ने बेहोरा िमिसल
संल न प बाट देिख छ । यसबाट िनवाचन आचार
संिहता लागु भएको अव थामा िनवाचन आयोगको
सहमितिबना िनयिु ग रएकोले िनयिु बदर ग रएको

हो भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफमा उि लिखत
तकसँग सहमत हने अव था नदेिखने ।
कुनै यि को िव
कुनै कारबाही
गदा यायका मा य िस ा तसमेत पालन गनपन
ु
ह छ । यी िनवेदकलाई सो पदमा भएको मनोनयन
खारेज ग रएको प बझ
ु ाउनपु ूव कुनै कुराको सोधपछ
ु ,
प ाचार आिद के ही ग रएको छै न भनी िनवेदनमा िजिकर
िलएकोमा िमिसल संल न कागजात एवम् िवप ीह को
िलिखत जवाफबाट पिन िनज िनवेदकलाई सो पदबाट
हटाउनपु ूव प ीकरण वा कुनै जानकारी माग गरेको
पिन देिखँदनै । ाकृ ितक यायको िस ा तबमोिजम
कुनै पिन यि लाई कारबाही गनपु ूव िनजलाई
आ नो भनाइ रा ने मौका िदनु पदछ । यो यायको
थािपत मा य िस ा त हँदा यसबारे पटक-पटक यस
अदालतले बोिलसके को तथा िवप ीह लाई जानकारी
नै भइरहेको िवषय हो । यसै स दभमा िनवेदक
गौरीमाया िघिमरे िव
िवप ी िवशेष अदालत
बबरमहल, काठमाड समेत भएको ब दी य ीकरण
मु ा (ने.का.प.२०७३, अङ् क-४, िन.नं.९५८२) मा
“यथोिचत िविध र ि या यायको अ तिनिहत त व
हो । यथोिचत िविधको योग र पालनाबाट ि यामा
व छता याउँछ । य तो िविध र ि याअ तगत
पया पमा सुनुवाइको मौका दान गनु र आ नो
कुरा भ न पाउने सरल अवसरबाट िवमुख नग रनु
पिन पन आउँछ । आफू िव लागेको अिभयोगमािथ
ितर ा गन अवसर ा गन पाउनु जुनसुकै यि को
कानूनी र कायिविधगत अिधकार पिन हो । सुनुवाइको
उिचत अवसरमा हरेक प लाई आ नो कुरा पूरा-पूरा
(adequately) रा न िदनु र हरेक िवक प योग गरी
पया र व छ अवसर िदइनु ज ता कुरा अप रहाय
हन जा छन् । कसैलाई ितकूल असर पन गरी िनणय
गनुभ दा पिहले िनजको कुरा सुनुवाइ हनुपन ाकृ ितक
यायको मूलभूत िस ा त हो” भनी िस ा तसमेत
ितपादन भएको ततु मु ामा पिन सा दिभक
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देिख छ । यसैगरी िनवेदक तल
ु सी साद यौपानेसमेत
िव उजा म ालयसमेत भएको उ ेषण / परमादेश
मु ा (ने.का.प. २०७४, अङ् क ५, िन.नं.९८०६)
मा “कुनै यि को हकािधकारमा असर र भाव पन
गरी िनणय ग र छ भने य तो अिधकारीले व छ
िकिसमले कारबाही गरी िनणयमा पुगेको देिखनु पदछ”
भ ने िस ा तसमेत ितपादन भएको पाइ छ । यसरी
आ नो ितकूल कुनै काय हँदा आफूमािथ लागेको
आरोप वा कारण एवम् आधार थाहा पाउने र यसको
िव ख डन गन पाउने अवसरबाट कसैलाई पिन
वि चत गनु हँदैन । कानूनी रा य एवम् िविधको शासन
लोकताि क यव थाको आधार त भ हो । कानूनको
शासन िनि त िविध र ि याबमोिजम स चािलत
हनपु दछ । सरकार वा कुनै पिन िनकायले सो िविध
र ि याको पालना नगरी गरेको कुनै पिन कायले
कानूनी मा यता पाउन स दैन । ाकृितक यायको
य ता मा य िस ा तलाई नेपालको संिवधानको धारा
१२६ ले समेत मा यता िदएको अव थामा संिवधान र
कानूनको दायरामा च नपु न ह छ । नेपाल सरकारको
मि प रषद् वा कुनै अमूक म ीले यसलाई बेवा ता
गनु वीकाय नहने ।
कुनै चिलत कानूनबमोिजम कुनै पदमा
िनयु वा मनोनयन गन सािधकार िनकाय वा
पदािधकारीले कुनै यि लाई य तो पदमा िनयिु
िद छ वा मनोनयन गदछ भने जनताले ितरेको
करह समेतबाट िसिजत रा यकोषमा पूण वा
आंिशक पमा यसको आिथक भार पन जाने
ह छ । य तो सावजिनक जवाफदेिहताको पदमा
िनयु वा मनोनयन ग रने येक यि को यो यता,
द ता, मतालाई पूवपरी ण गरेर मा स म
यि को िनयु वा मनोनयन ग रनपु न मा यता
रहेको ह छ । कुनै अमूक पदमा िनयु वा मनोनयन
ग रसके पिछ एकाितर िनजको कत यपालनबाट
सकारा मक एवम् ेिपत प रणाम देिखनु अपेि त

ह छ भने िनजको काय स पादनको अनगु मन िनगरानी
एवम् काय स पादनको मू याङ् कन हनु पिन यितकै
आव यक ह छ । िनयिु पाउने यि ले आ नो ान,
िसप, द ता र मताअनस
ु ार कायस पादन गन हँदा
िनजको कायस पादनमा ग भीर िु ट, कमीकमजोरी,
बदिनयत वा लापरवाही नभएस म वे छाचा रतापूवक
िनजलाई पदाविध बाँक रहँदै हचवु ा विृ बाट
पदबाट हटाउनु यायोिचत हँदनै । व तिु न पमा
कायकुशलता मापन नभई आ ह, पूवा ह राजनीितक
सामी यता वा िसफा रसकै आधारमा मा सािबकमा
सावजिनक जवाफदेिहताको पदमा िनयु वा मनोिनत
पदािधकारी तथा सद यह लाई सरकार प रवतन
हनासाथ पदमु गन प रपाटीको िवकासले अि थरता
िन याउने र जनताले ितरेको कर शु क आिद ित
उ रदायी हनपु न पदािधकारी र सद यह आफूलाई
िनयु गन यि , समूह वा दल ित मा उ रदायी
ब न जाँदा जनु उ े यको लािग िनयिु वा मनोनयन
भएको हो सो पदको ग रमा र भावका रतामा ास
आउने अव था पिन रह छ । साथै, एकपटक िनयु
वा मनोिनत पदािधकारीह ले कानूनले िनधारण
गरेको िनि त अविधस म काय स पादन गन नपाउँदा
उनीह को मताको अिधकतम उपयोग पिन हँदनै ।
िनयिु , मनोनयन तथा बखा ती ज ता िवषयलाई
वे छाचारी पमा योग ग रनु यायोिचत पिन हँदनै ,
यसले अ यौलता एवम् अराजकता बढने अव था
िसजना गदछ । िनयिु का लािग यो यता दशन गरी
िनयिु
ा गरेका वा आफूमा भएका के ही िनि त
ान, िसप, मता र द ताको मापद ड पार गरी
मनोनयन हने यि ह को िनर तर मू याङ् कनका
लािग प ितको िवकास गरी ा पृ पोषण एवम्
मू याङ् कनका आधारमा कानूनको दायरािभ रही
यायोिचत िनणय िलनपु न ह छ । अक तफ, अस म
यि लाई जानीजानी िनयिु िदनु वा मनोनयन
गनु पिन िनयिु वा मनोनयनकताको अस मता
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र गैरिज मेवारीपनको उदाहरण ब न जा छ भ ने
स ब धमा िज मेवार पदािधकारीह को यानाकषण
हनु आव यक छ । रा यकोषमा दािय व पन गरी
अस म यि िनयु वा मनोनयन गरे पिन य तो
काय चिलत कानूनले द डनीय वा विजत नगरेको
भनी छुट पाउने वा िज मेवारी िलनै नपन भ ने होइन,
यो नैितकता एवम् देश र जनता ितको बफादा रताको
िवषय पिन हने ।
िनवेदकलाई नेपाल आयल िनगम िलिमटेडको
स चालक सिमितको सद यबाट पदमु ग रएको
भ ने उ ोग, वािण य तथा आपूित म ालयको
च.नं.३८२, िमित २०७५।३।२५ को प हेदा पदमु
ग रनपु नाको आधार र कारणमा मि प रषदको
्
िनदशा मक िनणयबाहेक अ य के ही खल
ु ाएको
देिखँदनै । यस स दभमा हेदा, यस अदालतबाट
िनवेदक गंगाधर पराजल
ु ी िव सूचना तथा स चार
म ालय, काठमाड समेत भएको उ ेषण मु ा (ने.
का.प.२०७४, अङ् क १०, िन.नं.९८९६) मा “कानूनी
रा य तथा जाताि क शासन प ितमा आ ना
कानूनी अिधकार र कत य, कानून ारा अ तिनिहत
िवशेषािधकार तथा कानून द विववेकािधकारको
योग गदा वे छाचारी पमा कदािप गनु हँदनै । हरेक
य ता विववेकािधकारको योग गदा औिच यताको
तािकक पमा पुि ट हन ज री हने । बहालवालालाई
हटाउनु र नयाँलाई रा नुको तािकक कारण तथा
औिच यताको पुि ट हनुपदछ । यसैले य तो िनणय
गदा औिच यपूण र तािकक आधार कारण खोली
गनुपन ह छ । अ यथा जसले जे काम जसरी गदा पिन
हने भई कानूनको शासनको नै बिखलाप हन पु ने” भ ने
िस ा तसमेत ितपादन भएको पाइ छ । सावजिनक
िनकायको पदमा मि प रषद् तथा मि तरीय
िनणयानस
ु ार मनोनयन भई वा िनयिु िलई सो
पदमा बहाली रहेको यि लाई पदबाट हटाउँदा
अिधकार ा अिधकारीले आधार र कारण खोली

िन प , पूवा हरिहत, पारदिशता र इमा दा रता ट
पमा देिखनु पदछ । कसैलाई कुनै त ययु आधार,
कारण वा कसरु िबना हटाउनु कानून र यायको रोहबाट
िम ने पिन नदेिखने ।
यसरी आपूित म ालयले िनवेदकलाई
नेपाल आयल िनगम िलिमटेडको स चालक सिमितको
सद य पदमा िनयिु िदँदा िनवाचन आयोगको
सहमित िलएको, पदबाट हटाउनभु दा अगािड कुनै
पिन जानकारी निदई सनु वु ाइको मौकासमेत िदएको
नदेिखएको, पदाविध पूरा नहँदै िबना आरोप एवम् प
आधार र कारण नखल
ु ाई हटाएको देिखन आएकोले
िवप ीह को िलिखत जवाफ एवम् िवप ीह को
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ाको बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट यी
िनवेदक अरिव दकुमार अ वाललाई नेपाल आयल
िनगम िलिमटेडको स चालक सिमितको सद य
पदबाट पदाविध पूरा नहँदै िवना आरोप आधार र कारण
नखल
ु ाई हटाउने गरी भएको िमित २०७५/०३/२४
गते भएको नेपाल सरकार (म ी तरीय) को िनणय,
सोका आधारमा ग रएको उ ोग, वािण य तथा आपूित
म ालयको च.नं.३८२ र िमित २०७५/०३/२५ को
प र सोसँग स बि धत स पूण काम कारबाहीह
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ ।
िनवेदकलाई यस अदालतको िमित २०७५।४।२१
गतेको अ पकालीन अ त रम आदेश र सो आदेशलाई
िनर तरता िदने िमित २०७५।५।६ गतेको आदेशका
आधारमा सो िनगमको स चालक सिमितको सद यको
पदमा यथावत् कायम रहेको हँदा आपूित म ालयको
च.नं.१२७, िमित २०७४/०६/२५ गतेको िनयिु
प मा उ लेख भएबमोिजम पूरा अविध काम गन िदनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत:- लालिसंह थापा
इित संवत् २०७६ साल काितक २९ गते रोज ६ शभु म् ।
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२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७५-WO-००१५, उ ेषण,
धावा गु ङ (दावा) िव. नेपाल सरकार धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालय िसंहदरबार, काठमाड समेत
कुनै चिलत कानूनबमोिजम कुनै पदमा
िनयु वा मनोनयन गन सािधकार िनकाय वा
पदािधकारीले कुनै यि लाई य तो पदमा िनयिु
िद छ वा मनोनयन गदछ भने जनताले ितरेको
करह समेतबाट िसिजत रा यकोषमा पूण वा आंिशक
पमा यसको आिथक भार पन जाने ह छ । खेलकुद
िवकास ऐन, २०४८ को दफा २० को उपदफा (१) को
देहाय (क) मा नेपाल सरकारबाट ा रकमसमेत रहने
र खच गन गरी राि य खेलकुद प रषदको
् कोष रहने
यव था छ । यसरी नेपालमा खेलकुदको मा यमबाट
िव ाथ तथा सवसाधारण जनताको शारी रक तथा
मानिसक िवकास गरी स म र अनशु ािसत नाग रक
तयार गनसमेत उ े यले कानूनबमोिजम थािपत
राि य खेलकुद प रषदको
् सद यको पदसमेत
सावजिनक जवाफदेिहताको पद मा नपु न ह छ । य तो
सावजिनक जवाफदेिहताको पदमा िनयु वा मनोनयन
ग रने येक यि को यो यता, द ता, मतालाई पूव
परी ण गरेर मा स म यि को िनयु वा मनोनयन
ग रनपु न मा यता रहेको ह छ । कुनै अमूक पदमा
िनयु वा मनोनयन ग रसके पिछ एकाितर िनजको
कत यपालनबाट सकारा मक एवम् ेिपत प रणाम
देिखनु अपेि त ह छ भने िनजको काय स पादनको
अनगु मन िनगरानी एवम् काय स पादनको मू याङ् कन
हनु पिन यितकै आव यक ह छ । िनयिु पाउने
यि ले आ नो ान, सीप, द ता र मताअनस
ु ार
काय स पादन गन हँदा िनजको काय स पादनमा
ग भीर िु ट, कमीकमजोरी, बदिनयत वा लापरवाही
नभएस म वे छाचा रतापूवक िनजलाई पदाविध
बाँक रहँदै हचवु ा विृ बाट पदबाट हटाउनु यायोिचत

नहने । व तिु न पमा कायकुशलता मापन नभई
आ ह, पूवा ह राजनीितक सामी यता वा िसफा रसकै
आधारमा मा सावजिनक जवाफदेिहताको पदमा
िनयु वा मनोिनत पदािधकारी तथा सद यह लाई
सरकार प रवतन हनासाथ पदमु गन प रपाटीको
िवकासले अि थरता िन याउने र जनताले ितरेको
कर शु क आिद ित उ रदायी हनपु न पदािधकारी
र सद यह आफूलाई िनयु गन यि , समूह वा
दल ित मा उ रदायी ब न जाँदा जनु उ े यको
लािग िनयिु वा मनोनयन भएको हो सो पदको
ग रमा र भावका रतामा ास आउने अव था पिन
रह छ । साथै, यसरी िनयु वा मनोिनत
पदािधकारीह ले कानूनले िनधारण गरेको िनि त
अविधस म काय स पादन गन नपाउँदा उनीह को
मताको अिधकतम उपयोग पिन हँदनै । िनयिु ,
मनोनयन तथा बखा ती ज ता िवषयलाई वे छाचारी
पमा योग ग रनु यायोिचत पिन हँदैन, यसले
अ योलता एवम् अराजकता बढ् ने अव था िसजना
गदछ । िनयिु का लािग यो यता दशन गरी िनयिु
ा गरेका वा आफूमा भएका के ही िनि त ान, िसप,
मता र द ताको मापद ड पार गरी मनोनयन हने
यि ह को िनर तर मू याङ् कनका लािग प ितको
िवकास गरी ा पृ पोषण एवम् मू याङ् कनका
आधारमा कानूनको दायरािभ रही यायोिचत
िनणय िलनपु न ह छ । अक तफ, अस म यि लाई
जानीजानी िनयिु िदनु वा मनोनयन गनु पिन िनयिु
वा मनोनयनकताको अस मता र गैरिज मेवारीपनको
उदाहरण ब न जा छ भ ने स ब धमा िज मेवार
पदािधकारीह को यानाकषण हनु आव यक छ ।
रा यकोषमा दािय व पन गरी अस म यि िनयु
वा मनोनयन गरे पिन य तो काय चिलत कानूनले
द डनीय वा विजत नगरेको भनी छुट पाउने वा
िज मेवारी िलनै नपन भ ने होइन, यो नैितकता एवम्
देश र जनता ितको बफादा रताको िवषय पिन हने ।
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यसमािथ पिन कुनै यि को िव
कुनै
कारबाही गदा यायका मा य िस ा तसमेत पालन
गनपन
ु ह छ । यी िनवेदकलाई सो पदमा भएको मनोनयन
खारेज ग रएको प बझ
ु ाउनपु ूव कुनै कुराको सोधपछ
ु ,
प ाचार आिद के ही ग रएको छै न भनी िनवेदनमा िजिकर
ग रएकोमा िमिसल संल न कागजात एवम् िवप ीह को
िलिखत जवाफबाट पिन िनज िनवेदकलाई सो पदबाट
हटाउनपु ूव प ीकरण वा कुनै जानकारी माग गरेको
पिन देिखँदैन । ाकृितक यायको िस ा तबमोिजम
कुनै पिन यि लाई कारबाही गनपु ूव िनजलाई आ नो
भनाइ रा ने मौका िदनपु दछ । यो यायको थािपत
मा य िस ा त हँदा यसबारे पटकपटक यस अदालतले
बोिलसके को तथा िवप ीह लाई जानकारी नै
भइरहेको िवषय हो । यसै स दभमा िनवेदक गौरीमाया
िघिमरे िव
िवप ी िवशेष अदालत बबरमहल,
काठमाड समेत भएको ब दी य ीकरण मु ा
(ने.का.प.२०७३, अङ् क-४, िन.नं.९५८२) मा
“यथोिचत िविध र ि या यायको अ तिनिहत त व
हो । यथोिचत िविधको योग र पालनाबाट ि यामा
व छता याउँछ । य तो िविध र ि याअ तगत
पया पमा सुनुवाइको मौका दान गनु र आ नो
कुरा भ न पाउने सरल अवसरबाट िवमुख नग रनु
पिन पन आउँछ । आफू िव लागेको अिभयोगमािथ
ितर ा गन अवसर ा गन पाउनु जुनसुकै यि को
कानूनी र कायिविधगत अिधकार पिन हो । सुनुवाइको
उिचत अवसरमा हरेक प लाई आ नो कुरा पूरा-पूरा
(adequately) रा न िदनु र हरेक िवक प योग गरी
पया र व छ अवसर िदइनु ज ता कुरा अप रहाय
हन जा छन् । कसैलाई ितकूल असर पन गरी िनणय
गनुभ दा पिहले िनजको कुरा सुनुवाइ हनुपन ाकृितक
यायको मूलभूत िस ा त हो” भनी िस ा तसमेत
ितपादन भएको ततु मु ामा पिन सा दिभक
देिख छ । यसैगरी िनवेदक तल
ु सी साद यौपानेसमेत
िव उजा म ालयसमेत भएको उ ेषण / परमादेश

मु ा ( ने.का.प. २०७४, अङ् क ५, िन.नं.९८० ६)
मा “कुनै यि को हकािधकारमा असर र भाव पन
गरी िनणय ग र छ भने य तो अिधकारीले व छ
िकिसमले कारबाही गरी िनणयमा पुगेको देिखनु पदछ”
भ ने िस ा तसमेत ितपादन भएको पाइ छ । यसरी
आ नो ितकूल कुनै काय हँदा आफूमािथ लागेको
आरोप वा कारण एवम् आधार थाहा पाउने र यसको
िव ख डन गन पाउने अवसरबाट कसैलाई पिन
वि चत गन हँदनै । कानूनी रा य एवम् िविधको शासन
लोकताि क यव थाको आधार त भ हो । कानूनको
शासन िनि त िविध र ि याबमोिजम स चािलत
हनपु दछ । सरकार वा कुनै पिन िनकायले सो िविध
र ि याको पालना नगरी गरेको कुनै पिन कायले
कानूनी मा यता पाउन स दैन । ाकृ ितक यायको
य ता मा य िस ा तलाई नेपालको संिवधानको धारा
१२६ ले समेत मा यता िदएको अव थामा संिवधान र
कानूनको दायरामा च नपु न ह छ । नेपाल सरकारको
मि प रषद् वा कुनै अमक
ु म ीले यसलाई बेवा ता
गनु वीकाय नहने ।
िनवेदकलाई राि य खेलकुद प रषदको
्
सद यबाट पदमु ग रएको भ ने यवु ा तथा खेलकुद
म ालयको च.नं.२००९ र िमित २०७५।३।२४
को प हेदा पदमु ग रनु पनाको आधार र कारणमा
मि प रषदको
् िनदशा मक िनणयबाहेक अ य के ही
खल
ु ाएको देिखँदैन । यस स दभमा हेदा यस अदालतबाट
िनवेदक गंगाधर पराजल
ु ी िव सूचना तथा स चार
म ालय, काठमाड समेत भएको उ ेषण मु ा (ने.
का.प.२०७४, अङ् क १०, िन.नं.९८९६) मा “कानूनी
रा य तथा जाताि क शासन प ितमा आ ना
कानूनी अिधकार र कत य, कानून ारा अ तिनिहत
िवशेषािधकार तथा कानून द विववेकािधकारको
योग गदा वे छाचारी पमा कदािप गनु हँदैन । हरेक
य ता वेिववेकािधकारको योग गदा औिच यताको
तािकक पमा पुि ट हन ज री हने । बहालवालालाई
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हटाउनु र नयाँलाई रा नुको तािकक कारण तथा
औिच यताको पुि ट हनुपदछ । यसैले य तो िनणय
गदा औिच यपूण र तािकक आधार कारण खोली
गनुपन ह छ । अ यथा जसले जे काम जसरी गदा
पिन हने भई कानूनको शासनको नै बिखलाप हन
पु ने” भ ने िस ा तसमेत ितपादन भएको पाइ छ ।
यसरी सावजिनक िनकायको पदमा मि प रषद् तथा
मि तरीय िनणयानस
ु ार मनोनयन भई वा िनयिु
िलई सो पदमा बहाली रहेको यि लाई पदबाट
हटाउँदा अिधकार ा अिधकारीले आधार र कारण
खोली िन प , पूवा हरिहत, पारदिशता र इमा दा रता
ट पमा देिखनु पदछ । कसैलाई कुनै त ययु
आधार, कारण वा कसरु िबना हटाउनु कानून र यायको
रोहबाट िम ने पिन नदेिखने ।
यसरी िनवेदकलाई पदबाट हटाउनभु दा
अगािड कुनै पिन जानकारी निदई सनु वु ाइको
मौकासमेत िदएको नदेिखएको, पदाविध बाँक नै रहेको,
पदबाट हटाउँदा प आधार र कारण खल
ु ाएको पिन
नदेिखएको र यी िनवेदकको मनोनयनसँग स बि धत
खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा ८ मा उि लिखत
कुनै पिन पूवाव था िथयो भनी देखाउन नसके को
हँदा िबना कसरु पदबाट हटाएको देिखन आएकोले
िवप ीह को िलिखत जवाफ एवम् िवप ीह को
तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ाको बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
तसथ, िववेिचत आधार र कारणबाट यी
िनवेदक धावा गु ङ (दावा) लाई पदाविध बाँक रहेकै
अव थामा पदबाट हटाउने गरी िमित २०७५।०३।२०
गतेको नेपाल सरकार, मि प रषदक
् ो िनणयलाई
आधार िलई सो िनणयको काया वयनको ममा भएको
भिनएको िमित २०७५।३।२४ गतेको मि तरीय
िनणय, सोका आधारमा राि य खेलकुद प रषद्
सद य पदबाट पदमु ग रएको च.नं.२००९ र
िमित २०७५।०३।२४ गतेको प , सोसँग स बि धत

स पूण काम कारबाहीह उ ेषणको आदेश ारा बदर
ग रिदएको छ । हाल यी िनवेदकले यस अदालतको
िमित २०७५।४।९ को अ त रम आदेशको आधारमा
खेलकुद िवकास ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा
(२) को देहाय (घ) बमोिजम सद य पदमा बहाल
रहेको अव था हँदा िनवेदकलाई यवु ा तथा खेलकुद
म ालयको च.नं.२४५, िमित २०७४।१०।११
गतेको िनयिु प का आधारमा यथावत् काम गन िदनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृत:- लालिसंह थापा
क यटु र :- िव णदु वे ी े ठ
इित संवत् २०७६ साल काितक २९ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं.१०
१
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७५-CR-००८८, वैदेिशक
रोजगार कसरु , नेपाल सरकार िव. शारदाकुमार मगर
जाहेरवालाले पेस गरेको IME रिसद हेदा
योजन खल
ु ेको नदेिखएको र वैदेिशक रोजगारीमा
पठाइिद छु भ ने त यलाई मािणत गरेको नदेिखँदा
ितवादीले जाहेरवालाबाट वैदेिशक रोजगारीमा नै
पठाउने गरी रकम िलएको भनी अनमु ानकै आधारमा
मा ै कसरु दार ठह याउन यायोिचत देिखएन ।
फौजदारी मु ामा अिभयोग लगाउनु मा पया
हँदैन । अिभयोग पिु हने व तिु न माण वादी प ले
पेस गन स नपु दछ । ितवादीलाई लगाएको अिभयोग
शंकारिहत तवरबाट पिु हन नसके मा शंकाको सिु वधा
अिभयु ले पाउँछ । यसरी वादी प ले अिभयोग
दाबीलाई पिु गन बिलयो र िव वसनीय सबतु माण
पेस गन सके को नपाइने ।
अतः वादी नेपाल सरकारले अिभयोग दाबी
पिु हने माण पेस गन सके को नदेिखँदा ितवादी
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शारदाकुमार मगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठह याई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०७४।८।११ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः- िमलनच महत
क यटु र :- सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल पौष १६ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१२७०, कत य
यान, रामनारायण दास िव. नेपाल सरकार
ितवादी रामनारायण दासउपर जाहेरवाला
जंगबहादरु दासको िकटानी जाहेरी परेको र आ नो
जाहेरी बेहोरालाई पिु हने गरी बकप समेत
ग रिदएको पाइ छ । पित सँगसँगै जाने भनी जेठी
ीमतीले िज ी गरी िववाद भई रस था न नसक
ढुङ्गाले ीमती म जदु वे ीलाई टाउकोमा हानेको
भनी मौकामा र अदालतमा बयान गदा ितवादी
सािबती नै रहेको देिखएको र ितवादीको ढुङ्गा हार
गरेको चोटको कारणले मृतकको मृ यु भएको होइन
भ ने ितवादीको िजिकर पिन नरहेको अव थामा
शव परी ण ितवेदनसमेतका माणबाट समिथत
भएको ितवादीको सािबती बयानलाई अ यथा
मा नपु न देिखएन । मतृ कको शव परी ण ितवेदनमा
म ृ यक
ु ो कारण Head injury भनी उ लेख भएबाट
पिन मृतकको मृ यु ितवादीले मृतकको टाउकोमा
हार गरेको ढुङ्गाको चोटको कारणबाट भएको
देिखने । ततु वारदातमा ितवादीको मतृ कलाई
मानपनस
मको मनसाय र इवी देिखँदैन । ितवादीले
ु
मतृ कलाई लक
ु चोरीकन हार गरेको पिन पाइँदैन ।
ितवादीले जोिखमी हितयार र िवषको योग गरेको
पिन देिखँदैन । ितवादी र जेठी ीमती म जदु ेवी
दासका िबच सँगसँगै जाने भ ने कुरामा िववाद भई िज ी

गरेकोले सोही कुराबाट ितवादी त काल उ ेजना
र आवेशमा आई निजकै को ढुङ्गा उठाई ीमतीको
टाउकोमा हार गरेको र टाउकोमा हार गरेको
ढुङ्गाको चोटका कारण मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा
ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४
नं. को कसरु गरेको देिखने ।
पनु रावेदकले दाबी िलएको ५ नं. हेदा, उ ५
नं. मा यान िलई इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले
आफूले गरेको कत यले मािनस मला भ ने ज तो
नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा यसै ारा के ही भई
कुनै मािनस मन गएको भिवत य ठहछ भ ने यव था
रहेको पाइ छ । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
उ ५ नं. को यव था आकिषत हन मनसाय नभएको,
कुनै कत यबाट मािनस मन स ने ज तो नदेिखएको
अव थामा काम गदा यसबाट कुनै मािनसको यान
गएकोज ता त वह रहेको हनपछ । तर ततु
वारदातमा ितवादीले मृतकको टाउकोमा ढुङ्गा हार
गरेको र सोही चोटका कारण मृ यु भएको अव था छ,
ितवादीले टाउको ज तो मानव शरीरको अ य तै
संवेदनशील अङ् गमा ढुङ्गा हार गरेको देिख छ ।
जनु कायबाट मािनसको यान जान स ने अव थाको
सहजै आँकलन गन सिक छ । ततु वारदात
भिवत य हो िक भ नलाई भिवत यको अ तरत व र
िवशेषताह अ तरिनिहत रहेको पाइएन । तसथ,
पनु रावेदक ितवादीले भिवत य ठह याई पाउँ भनी
िजिकर िलए पिन िमिसल संल न माणह बाट उ
वारदात भिवत यको कृितको नदेिखँदा ितवादीको
पनु रावेदक िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
तसथ, सु रौतहट िज ला अदालतबाट
ितवादी रामनारायण दासलाई मल
ऐन,
ु क
ु
यानस ब धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष
कै द सजाय ठहर हने गरी भएको फै सलालाई सदर
गन गरी उ च अदालत जनकपरु , अ थायी इजलास
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वीरग जबाट िमित २०७४।९।२१ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः नवराज काक
क यटु र : सु भा अयाल
इित संवत् २०७६ साल भा ३१ गते रोज ३ शभु म् ।

भोिलप ट अथात् िमित २०६७/८/९ मै कोमल साद
बराललाई िब ग रिदएको भ ने पनु रावेदन िजिकर
िलएको अव था हँदासमेत त कालीन प रि थितले
उ िववािदत िलखत र कारोबारमा िनयोिजत खोट
िथएन भनी मा नपु न अव थालाई संल न माण र
प रि थितज य घटना मले समथन गरेको देिखन
आएन l यी वादी ितवादी रहेका अंिशयारह मानो
अलग गरी बसेको भ ने देिखँदैन l अंशब डाको १८ नं.
को यव था हेदा उही छानो र मानोको य परो
योगदान रहेको काम, यवहार तथा उ ोग, यवहार र
सोबाट बिढबढाउ भएको जनु सक
ु ै स पि सगोलकै
हने तर सगोलका िह सेदारह बाहेक पिन यिद कुनै
सद यले साझा पा रवा रक योगदान र सहयोग िबना
नै आ नै बलबतु ा, िनता त िनजी र यि गत मता,
मािमला, अ यास र हैिसयतमा कुनै स पि आिज छ
भने य तो आजनलाई िनजी स पि सरह यवहार
ग रनपु न भ ने मनसाय राखेको देिख छ l अथ पाजनको
लािग प रवारिभ कायिवभाजन गरी यवहार चलाउनु
हा ो सामािजक प रवेशमा चिलआएको सामा य
म अ यास हो, प रवारको सद यम येका कुनै एक
सद यले छु ै पसल गरी बसेका कारणले वा पेसा
अँगाली आजको धनलाई िनजी हैिसयतको आजन हो
भनी मा न िम ने हँदैन l मूलतः कुनै स पि िनजी
आजन हो भ नलाई यसमा सगोलका अंिशयारको
िह सा वा योगदान कुनै पिन त रकाले भए परेको छै न
भ ने कुरा शंकारिहत र व तिु न माणबाट पिु हन
स नपु छ र य तो माण गज
ु ान दािय व दाबी िलने
प कै हने l 'िनजी आजनको कमाई हो भ ने प का
माणको अभावमा एकाघरको अंिशयारको नाउँमा
रहेको स पि ब डा हने ठहछ' भनी र नबहादरु िव.
िशवकुमार भएको मु ामा ने.का.प. २०५३, िन.नं.
६१९४ मा, 'कसैले सगोलको स पि िनजी आजन
हो भ दछ भने यसको सबुद िनजैले पु याउनुपछ,
अ यथा सबै अंिशयारको भाग ला छ' भनी पसपितया

इजलास नं.११
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७२-CI-११५४, िलखत दता
बदर, देवमाया बरालसमेत िव. थरहरी उपा यायसमेत
िववािदत िक ाको ज गा पनु रावेदक /
ितवादीले आ नो िनजी आजनबाट ख रद गरेको
भ ने ोतको माणको पमा िघिमरे टोसको िबल
र हतराज िघिमरेसगँ १ लाख पैयाँ ऋण िलएको
भ ने कपाली तमसक
ु पेस गरेको िमिसल संल न
कागजातबाट देिख छ l माणको रोहमा पेस भएका
यी कागजातह को सव वीकायता, िनजी तवरको
आ दानीसँग ितनको तादा यता र िव मान कानूनी
यव थासँग ती कागजात र प रि थितज य कुराह सँग
के क तो अ तरस ब ध छ भनी हेदा, िबल पेस भएको
िघिमरे टोस कसको वािम वको दोकान पसल हो,
यो कहाँ के कसरी दता भएको छ, लेखापरी ण र
कर भु ानीको अव था के छ भनी खल
ु ेको िमिसल
कागजातबाट खल
ु ेन l य तो अव थामा अदालतले
पेस भएका मा कागज माणलाई िव सनीय र
अख डनीय माणको पमा हण गन िम ने अव था
हँदनै l साथै, ितवादीले ऋण िलएको भनी पेस गरेको
तमसक
ु कागज ज गा ख रद गरी िलएकै िदन तयार
गरेको र ियनै पनु रावेदक / ितवादी के शवहरी र
देवमायाका पित िदप ऋण तमसक
ु को सा ी बसेको
देिखनक
ु ा साथै ितवादीम येका के शवहरीले उ
ज गा आफूले देवमायाबाट रिज ेसन पास गरी िलएको
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िव. शमान द भएको मु ा, ने.का.प. २०४०, िनणय नं.
१६१७ मा िस ा तसमेत ितपादन भएको पाइ छ भने
यसै अदालतको पूण इजलासबाट िलखत बदर मु ामा
िनजी आजनको स पि हो भनी दाबी गनले नै सोको
माण पु याउनुपन भ ने ितपािदत िस ा तसमेत
निजरका पमा रहेको देिख छ (ने.का.प.२०५४,
िन.नं. ६३०३) l य तो अव थामा ततु मु ामा
अिघ ला अदालतह ले गरेको याियक िनणयलाई
अ यथा भ न िम ने तथा ितवादीह को पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हने अव था नहने l
यसैगरी दो.पा.को िन सा दान गदा
ने.का.प.२०७०, अङ् क १०, िन.नं. ९०७० मा
ितपादन िस ा त, मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १८ नं.,
अ.बं. १८४क., १८५ नं. तथा माण ऐन, २०३१
को दफा ३, ९, २५ र ५४ समेतको या या मक िु ट
भएको भ ने आधार िलइएको अव था छ l माण ऐन,
२०३१ को दफा २५ फौजदारी मु ाको माणको
भारसँग स बि धत देिख छ भने ऐ. ऐनको दफा २६
अनस
ु ार देवानी मु ामा आफूले िलएको दाबीलाई
आफै ँ ले मािणत गनपन
ु भनी देवानी मु ामा माणको
भारको दािय व वादीकै हने भनी कानूनले नै प
तोिकिदएको अव था छ l य तै, उि लिखत ने.का.प.
२०७०, अङ् क १०, िन.नं. ९०७० मा ितपािदत
िस ा तसँग स बि धत मु ामा िनजी आजनका
दाबेदार मु ाका ितवादीको आय ता वादीको भ दा
बढी भएको भनी वादीले नै य गरी िववािदत
स पि को ोतको पमा ितवादीको िनजी ान
िसपबाट आजको भ ने कुरा वीकार ग रएको अव था
एकाितर छ भने अक तफ ितवादीले िनजी आजन
भनी िलएको दाबी िजिकरलाई पिु गन रातो बङ् गला
कुलको रोजगार िनयिु प र रोजगारदाताले आय
मािणत ग रिदएको माण पेस भएको भ ने बेहोरा उ
फै सलाको अ ययनबाट खु दछ l य तो अव थामा
मु ा दोहो याई हेन िन सा दान गन िलइएका आधार

कारणह सँग समेत इजलास सहमत हन स ने
अव था नरहने ।
अतः िववािदत िक ा नं.२१४१ को ०-४-०० (रोपनी) को ज गा पनु रावेदक / ितवादी देवमायाको
िनजी आजनको हो भ ने त य पिु हन नसक सो
स पि ितवादी देवमाया रही बिसआएको प रवारको
ब डा ला ने सगोलको स पि भएको पिु ह छ l
ितवादी देवमायाको नाममा रहेको दाबीको सो ज गा
सगोलको स पि ठहरेको तथा रिज ेसन नं.११६९
िमित २०६७/०८/०८ को िलखतबाट िनज देवमायाले
िब राजीनामा गरी हक ह ता तरण गदा अ य
अंिशयारको म जरु ी िलएको नदेिखएको अव थामा
पा रत भएको उि लिखत िलखत कानूनन् भएको
देिखँदनै l वादीको हकजित अथात् ४ भागको ३ भाग
िलखत बदर भई बदर भएको िह सा वादीह को नाउँमा
दता हने भनी रामेछाप िज ला अदालतबाट भएको
फै सला नै सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को िमित २०७१/०२/१२ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः तारा साद डाँगी
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल असार १२ गते रोज ५ शभु म् ।
§ यसमा ०७२-CI-११५५, िलिखत दता
बदर, िदपकुमार िघिमरेसमेत िव. थरह र
उपा यायसमेत भएको मु ामा यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७३-CI-१७८९, लेनदेन,
सािव ा कोइराला िव. कृ ण साद कोइराला
ततु मु ामा पेस भएको िलखत कपाली
तमसक
ु र पनु रावेदन अदालतमा लगाउमा रहेको
०७२-DP-००३८ को लेनेदन मु ामा पेस भएको
िलखत तमसक
ु हेदा दवु ै िलखतको ऋणी, साह,
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लेनदेनका प ह , लेखक र अ तरसा ीह , लेनदेन
कारोबार भएको िमित र बेहोरा, ऋण रकम, भाषा
सबै समान एउटै कृितको देिख छ । वादीको िफराद
दाबी हेदा ितवादीले पिहले .२५ लाख पैयाँ ऋण
सापट िलएकोमा रकम नपगु भएकोले सोही िदन पनु :
.२५ लाख ऋण सापटी िलई अक तमसक
ु िलखत
खडा गरेको भ ने देिख छ । दवु ै िलखतमा एउटै बेहोरा
उ लेख भएकोले कुन िलखत पिहलो र कुन िलखत
पिछ लो हो भ नेस म पिन कही ँकतै खल
ु ाएको
देिखँदैन । पिछ लो िलखतमा पिहले ऋण लेनदेन
भएको र रकम नपगु भएकोले पनु : ऋण िलई दो ो
िलखत भएको भनी उ लेख भएको अव था देिखँदैन ।
एकै िदनमा दईु पटक ठुलो रकम लेनदेन कारोबार भई
दईु िलखतह खडा ह छन् भने पिहले लेनदेन भएको
बेहोरा दो ो िलखतमा कही ँकतै उ लेख गनपनमा
ु
सोस म उ लेख भएको देिखँदनै । दवु ै िलखतको
बेहोरा, ऋणी, साह, लेखक र अ तरसा ीसमेत एउटै
समान देिखएबाट उ यवहार वाभािवक पमा
भएको भनी मा न याियक ि कोणबाट उपयु
देिखन आएन । दवु ै िलखतह को वाभािवकतालाई
िव लेषण गदा दो ो पटक पिन लेनदेन भएको भ ने
बेहोरा िव वसनीय नदेिखने ।
तसथ, मािथ िववेिचत आधार, माण र
कारण र यसै मु ासँग स बि धत लगाउको ०७२DP-००३८ को लेनदेन मु ामा उ च अदालत
पोखराबाट साँवा याज भरी पाउने ठहर गरेको सु
का क िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहरी
फै सला भइसके कोसमेतबाट ततु मु ामा खडा
ग रएको लेनदेनको िलखत िव वसनीय नदेिखएकोले
सो िलखतबमोिजमको साँवा याजसमेत भरी पाउने
ठहरी भएको सु फै सला मनािसब देिखएन भनी सु
का क िज ला अदालतबाट िमित २०७१।१०।२२
मा भएको फै सला उ टी हने ठहरी उ च अदालत
पोखराबाट िमित २०७३।९।२५ मा भएको फै सला

िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः- नारायण सापकोटा
क यटु र :- सर वती दाहाल
इित संवत् २०७६ साल माघ २२ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१२
१
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
सु मालता माथेमा, ०७३-CR-१२५३, जबरज ती
करणीस ब धी बाल िब याई ं, का छा राई िव. नेपाल
सरकार
यसमा िमित २०७१।३।३ गते आ नी
छोरी प रवितत नाम धािदङ १(ह) र छोरीको साथी
प रवितत नाम धािदङ १( ) लाई ितवादी प रवितत
नाम धािदङ १( ) ले जबरज ती करणी गरेको भ ने
िकटानी जाहेरी दरखा तबाट उ थान भएका ततु
मु ामा ितवादी प रवितत नाम धािदङ १( )
अदालतमा बयान गदा कसरु मा इ कार भए तापिन
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा दवु ैजना
पीिडत नाबािलकाह लाई पालै पालो करणी गरेको
भनी सािबत रहेको पाइ छ । िनजको उ सािबती
बयान पीिडताह को मौकाको कागज, बकप तथा
जाहेरवालाको बकप समेतबाट समिथत भएको
पाइ छ । जाहेरवाली प रवितत नाम धािदङ १(ष) ले
अदालतमा आई बकप गदा जाहेरी दरखा त बेहोरा
साँचो छ, ठीक छ, सहीछाप मेरो हो, ितवादीलाई
सजाय हनपु छ भनी लेखाइिदएको पाइने ।
य तै आफूसमेतलाई ितवादीले जबरज ती
करणी गरेको भनी पीिडताह प रवितत नाम धािदङ
१( ) तथा धािदङ १(ह) ले मौकामा कागज गरी
िदएकोमा िनज पीिडताह दवु ैजनाले अदालतमा आई
बकप गदा वारदातको िदन पीिडताह कुलबाट
आएर खाजा खाइरहेको अव थामा ितवादीले
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पीिडताह दवु ैजनालाई समातेर लगी कोठाको याल
ढोका लगाएर ओ यानमा लडाई पालैपालो जबरज ती
करणी गरेको, आफूह ले कराउन खो दा मख
ु थनु ी
िदएको, करणी ग रसके पिछ पसलमा जा भनेकाले
ढोका खोलेर पसलमा गएको, ितवादीले .१००,
५०, २०, १० र िब कुट ु टी िचसो िकनी िद छु
भनी कोठामा लगेको भ नेसमेत वारदातको स ब धमा
िसलिसलेवार िव तृत िववरण खल
ु ाइिदएको पाइने ।
पीिडत वष ९ क धािदङ १(ह) को वा य
जाँच ितवेदनबाट "It is suggestive that recent
forceful penetrative sexual intercourse has
occurred” भ ने देिख छ भने ितवादीको वा य
जाँच ितवेदनबाट "It can be said that sexual
intercourse has occurred with or without
ejaculation” भ नेसमेत देिखएको ि थित हँदा यी
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
भ ने जाहेरवाला तथा पीिडतको भनाइलाई पिु
ग रिदएको देिख छ । िवशेष िझकाई बकप हँदा
Sexual Intercourse सधै Findings पाइ छ भ ने
छै न ितवेदनअनस
ु ार गरेको छु भ नेसमेत बेहोराको
वा य जाँच ितवेदनलाई समथन गरी बकप
ग रिदएकोसमेत देिखने ।
यसैगरी बिु झएका सयु राई, गोकुल राई,
सरु शे राई तथा प रवितत नाम धािदङ १( ) ले
अदालतसम गरेको बकप समेतबाट ितवादीले
जबरज ती करणी गरेको पु ् याई ं ग रिदएको अव था
देिख छ । ितवादीले अदालतसम बयान गदा
जबरज ती करणी गरेको छै न भनी कसरु मा इ कार गरे
पिन िनजले अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा
वारदातको िदन समयमा पीिडताह दवु ैजना कोठा
बािहर चोटामा खेली बसेको अव थामा देखी मलाई
करणी गन मन लागेपिछ सो ठाउँमा गई िनजह लाई
फकाई फु याई धािदङ १( ) ब ने गरेको कोठामा
लगी िनजह को लगु ा र आ नो लगु ासमेत खोली

दवु ैजनालाई पालैपालो खाटमा सतु ाई करणी गरेको
भनी कसरु मा पूण सािबत भई बयान गरेको ि थितमा
िबना आधार माण अदालतको इ कारीले मा िनज
िनद ष रहेछन् भनी मा न निम ने हँदा पनु रावेदकका
कानून यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
यस ि थितमा िमिसल माणह को
मू याङ् कनबाट यी ितवादीले जबरज ती करणीको
महलको १ नं. िवपरीत ३(१) नं. अनस
ु ार दश
वषभ दा मिु नका पीिडतह लाई जबरज ती करणीको
कसरु ज य काय गरेको पिु हन आएको हँदा सोही नं.
बमोिजम १० देिख १५ वष कै द हनेमा वारदात िमितमा
ितवादीको उमेर १६ वषभ दा कम १५ वष २६ िदन
रहेको भ ने ी वाराही देवी ाथिमक िव ालयको िमित
२०७१।३।४ को उमेर मािणत प समेतबाट देिखएको
हँदा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ दफा ११(३)
बमोिजम कै द ७ वष ६ मिहना हने साथै सोही महलको
१० नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडताह दईु जनाले
जनही . एक लाखका दरले ितपूितसमेत पाउने
ठह याई भएको सु धािदङ िज ला अदालतको िमित
२०७१।५।११ फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत पाटनको िमित २०७२।०२।२६ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अि बका साद दाहाल
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर २ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी तेजबहादरु के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०६८-CR-१३३८, ०७१-RC००६४, कत य यान, अङ् गभङ् ग, चु हाई सहनी
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. अ छे लाल
सहनीसमेत
मतृ कको अटो सी रपोट र घटना थल तथा
लास जाँच मचु ु कासमेतबाट मतृ कको लासमा धा रलो
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हितयारले काटेको दईु वटा घाउ चोटह मा लागेको
देिखएको हँदा जाहेरवाला लडाई सहनीले बकप मा
उ लेख गरेज तो सबैका सबै ितवादीह ले
मतृ कउपर लाठीले िहकाएको हो भ ने अव था लासको
घाउ चोटको कृ ित एवं सं या मक िववरणबाट देिखन
आउँदैन । िनज ितवदीले वारदातको समयमा आफू
घटना थलमा नभई अ य छु भनी अ य थलको
िजिकर िलए तापिन सो िजिकरलाई िव ासयो य पमा
अ य वत माणबाट पिु गन भार पिन िनजउपर नै
रहने हँदा सो कुरा पिु गन सके को नदेिखने ।
ितवादी चु हाई सहनीले अदालतमा बयान
गदा अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसरु मा इ कार रहेको
भए तापिन अनस
ु धानको ममा मतृ कलाई मान मत
स लाहमा पसी घेरा हाली लाठीले मृतकलाई हानेको
हँ भनी गरेको बयान बेहोरा लासको घाउ चोटको
कृितबाट िनजले लाठीले हानेको हो भ ने बिलयो
आधारबाट पिु हन आएको देिखँदनै । अका ितवादी
सहदेव सहनीउपर दाबी िलइएको १७(२) नं. को कसरु
ठहर भई िनजलाई ५ वष कै दको सजाय हने ठहर भएको
अव थामा िनजउपर १६ नं. बमोिजम षड् य समेत
गरेको भ ने अिभयोग रहे तापिन के कसरी षड् य
गरेका िथए भ ने त य अिभयोजन प ले ट खल
ु ाई
पिु गन नसके को हँदा अिभयोग दाबी िलएकै भरमा
षड् य को कसरु ठहर हन स ने अव था नदेिखँदा
मतृ कलाई मान मतस लाहमा पसी यानस ब धीको
१७ नं. को कसरु कायम भएको ि थितमा १६ नं.
अ तगतको षड् य को कसरु को वारदात कायम हन
स ने अव था ततु वारदातको कृित र िमिसल
संल न कागजातह बाट देिखन नआउने ।
साथै
ितवादी नागे
सहनीलाई
यानस ब धीको १३(१) नं. समेतको दाबी
िलएकोमा िनजलाई १७(३) नं. अनस
ु ार ३ वष कै द
गन गरी भएको फै सला िु टपूण भएकोले अिभयोग
दाबीबमोिजम कुटिपटमा समेत सजाय हनपु छ भ ने

वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिख छ । अनस
ु धानमा फरार रहेका यी ितवादी
नागे सहनीले अदालतसम कसरु मा इ कार
रही बयान गरेको देिख छ । िनजले मतृ कलाई हार
गरेको भ ने कुरा त ययु माणबाट पिु नभएको
तर वारदात थलमा मौजदु रहेकोस म जाहेरवाला
तथा बिु झएका यि ह को बकप समेतबाट देिखन
आउने ।
ितवादीह चु हाई सहनी र सहदेव सहनीले
पूविनयोिजत पमा वारदात थलमा उपि थत रही
मृतकलाई घेरामा पारी भा न उ कन निदई मान संयोग
पारेकोस म जाहेरवाला तथा बिु झएका यि ह को
बकप समेतबाट पिु हन आएको देिखँदा, मल
ु क
ु
ऐन यानस ब धीको महलको १७(२) नं. मा "...
घेरा िदने, बाटो, गौडा छे ने वा भा न उ कन
नपाउनेसमेत गै काम गरी मान संयोग पा रिदनेलाई
पाँच वष कै द गनुपछ" भ ने कानूनी यव थाका साथै
चु हाई सहनीसरह यानस ब धीको १३(१) नं. को
अिभयोग दाबी िलइएको गौरी शंकर रायले सफाइ
पाई सोउपर वादीको पनु रावेदन नपरेको ि थितमा
यी ितवादी चु हाई सहनी र सहदेव सहनीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय हनपु न भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर तकसङ् गत
नदेिखएकोले पनु रावेदक ितवादी चु हाई सहनी र
ितवादी सहदेव सहनीलाई यानस ब धीको १७(२)
नं. बमोिजम ५ वष कै दका साथै अका ितवादी नागे
सहनीलाई १७(३) नं. अनस
ु ार ३ वष कै द सजाय गन
गरेको सु अदातलको फै सलालाई सदर ठह याएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब नै देिखँदा
पनु रावेदक ितवादी चु हाई सहनीको अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने र वादी नेपाल सरकारको
यी ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै
सजाय ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन र बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
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ितवादी
अ छे लाल
सहनीलाई
यानस ब धीको महलको १३(१) बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय भएकोमा अिभयोग
माग दाबीअनस
ु ार कुटिपटको महलको ७ नं. बमोिजम
पिन सजाय हनु पदछ भ ने वादी नेपाल सरकारको
िजिकर रहेकोमा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको
१० नं. मा "...एकै कागजको मु ा भए पिन वा नभए
पिन सव व भएपिछ सो हनभ
ु दा अिघको कसरु मा
ज रवानाको खत खािपँदैन" भ ने कानूनी यव था
भएकोले ठूलो अपराधमा सव वसिहतको ज मकै दको
सजाय ठहर भएका यी ितवादी अ छे लाल सहनीलाई
थप सजाय ग ररहनु नपन ।
अदालतमा बकप गन अिभयोजन प का
य दश भिनएका सा ीह छोटेलाल सहनी, पंचु
सहनी, असफ सहनीले यी ितवादी गौरीशंकरले
मतृ कलाई भाला हार गरेको भनी उ लेख गरेको
बेहोरा मृतककै छोरा खेह सहनी र लडाइ सहनीको
बकप को बेहोरासँग मेल खाएको देिखँदैन । गनौर
सहनी, जोगे भ डारी, ह रनारायण राय, बाबनु दन
राय, नागे रायसमेतका सा ीह ले ितवादी
गौरीशंकर राय र महे सहनीलाई राजनीितक
रसइवीको कारण फसाउन झठु ा पोल उजरु गरेका हन्
यी ितवादीह िनद ष छन् । अप रिचत यि ह बाट
घटना घटेको हो । ितवादी गौरीशंकर राय वारदातको
समयमा गाउँमा नै िथएनन् भनी बकप गरेको देिख छ
भने ितवादी गौरीशंकर राय र महे सहनीका सा ी
मदन साह, उिचत साहले वारदातको िदन ितवादी
गौरीशंकर, उिचत साहको मलंगवा ि थत घरमा पूजामा
िथए । दशै ँपिछ महे सहनी भारतको पंजाव गएका हन्
वारदातमा िथएनन् । ितवादी गौरीशंकर पिन िन तो
मा न सलाही मलंगवामा िथए भनी बकप गरेको
देिखयो । मृतकको टाउकोमा दईु वटा मा चोटको कारण
मृ यु भएको ठहर गरी ितवादीम येका अ छे लाल
सहनी र गा धी सहनीउपर यानस ब धीको १ र

१३(१) नं. िवपरीतको कसरु कायम भई ऐ. १३(१)
नं. अनस
ु ार सव वसिहत ज मकै द हने गरी भएको
फै सला अि तम रहेको र मृ यु हन स ने अ य ते ो
चोट मतृ कको शव परी ण ितवेदनबाट नखल
ु े को
अव थामा मृतक रामबहादरु लाई को-कसले हार गरी
टाउकोमा चोट पु याएको कारण मृ यु भएको हो भ ने
स ब धमा घटना थलमा पिहलो पटक पु ने मतृ कको
छोरा खेह सहनी पु नभु दा पिहले नै मृतक रामबहादरु
सोही चोटको कारण ढिलसके को र अ य मािनसह
पिछ ज मा भएका भ ने मतृ कका छोरा खहे सहनीको
बकप रहेको हँदा वारदात थलमा पिछ आउने
अिभयोजन प ले पेस गरेका सा ी छोटेलाल सहनी,
पंचु सहनी र असफ सहनीसमेतको भनाइलाई आधार
माण मा न स ने अव था नहने ।
अिभयोजन प को सा ी गनौर सहनी, जोगे
भ डारी, ह रनारायण राय, बाबनु दन राय, नागे
रायसमेतका मािनसले राजनीितक रसइवीका कारण
वारदातमै नभएका ितवादी महे सहनी र गौरीशंकर
रायउपर झठु ा उजरु ी गरेका हन्, िनजह िनद ष छन्
भनी गरेको बकप , ितवादीका सा ीह महन साह
र उिचत साहले ियनै ितवादीह गौरीशंकर राय र
महे सहनीको िजिकर समथन हने गरी बकप गरेको
देिखँदा अिभयोजन प ले यी ितवादीउपर अिभयोग
दाबी िनिववाद पमा पिु गन सके को अव था देिखन
आएन । मतृ क रामबहादरु लाई कुटिपट गरी यान मन
गएको भ ने आधार र कारणले मा कुनै यि लाई
आरोिपत गरी यायको मा य िस ा तनस
ु ार पिन
िववादा पद िवरोधाभाष र अ प माणको आधारमा
कसरु दार ठहर गनु यायोिचत नहने । फौजदारी
यायमा "शंकाको सिु वधा अिभयु ले पाउँछ" भ ने
सवमा य िस ा त हो । ततु मु ामा ितवादीम येका
अ छे लाल सहनी, गा धी सहनी, चु हाइ सहनी र
सहदेव सहनीले मौकामा कागज गदा यी ितवादी
गौरीशंकर राय र महे सहनीको वारदातमा संल नता

58

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, जेठ - २
रहेको िथयो भने तापिन अदालतमा बयान गदा
वारदातमा संल नता िथयो भनी पोल गरेको अव था
पिन देिख न । के वल हरीमा भएको पोलयु सािबती
बयान यी ितवादी महे सहनी र गौरीशंकर रायका
हकमा अ य वत र िव सनीय माणबाट पिु हन
सके को नदेिखने ।
ितवादी रेवती राय यादवले वचन
िदएको भनी यानस ब धी महलको १३(४) नं. र
अङ् गभङ् गतफको समेत दाबी भएकोमा िनजले वचन
िदएको भ ने सु ने मौकामा कुनै पिन यि नभएको,
२०६२।८।२ का िदन िबहानै ५ बजेको समयमा घटना
भएको र अिघ लो रात िनजलाई मान मतस लाह
भएको भ ने ितवादीह चु हाई सहनी, सहदेव सहनी,
अ छे लाल सहनी र गा धी सहनीको बयानबाट देिखई
भाला फसासमेत िलई ितवादीह वारदात थलमा
रहेको, सो मत स लाह हँदा िनज रेवती रायसमेत िथए
भ ने िमिसल संल न कागजातबाट कही ँकतै नदेिखएको
अव थामा त काल िनज ितवादीले वचन िदएको
ठोस सबदु को अभाव हँदा वचन िदएतफ सजाय ठहर
गन िम ने देिखएन । अङ् गभङ् गतफ खेह सहनीलाई
िनजले चोट छोडेको वचन िदएकोसमेत नदेिखँदा
यी ितवादी रेवती राय यादवलाई यानस ब धी
महलको १३(४) नं. र कुटिपटको ६ नं. अनस
ु ार नै
सजाय हनपु दछ भ ने वादी नेपाल सरकारको दाबी
पु न नस ने नै देिखन आउने ।
य तै अका ितवादी रामच सहनीलाई
षड् य गरेको अिभयोगमा यानस ब धी महलको
१६ र १७(२) नं. अनस
ु ार सजायको माग दाबी
िलएकोमा िनजले के कुन षड् य कसरी गरेका हन ?
िनजले वारदात थलमा रहेर मतृ क एवं घाइतेसमेतलाई
कुटिपट हार के के गरेका हन् ? भ ने कुरा प
पमा वयं जाहेरवालासमेतले खल
ु ाई लेखाउन
नसके को अव थामा के वल गो ारा बोलीको आधारमा
िनज ितवादी रामच सहनीलाई कसरु दार ठहर गनु

यायोिचत र तकसङ् गत नहने ।
ितवादीम येको रेवती राय यादवले वचन
िदई गा धी सहनी र गौरीशंकर राय यादवले भालाले,
अ छे लाल सहनीले गडासाले र नागे सहनीले लाठीले
मृतक बबु ालाई हार गरी मन बाँ ने दोसाँध बनाई िदँदा
उपचार गन लैजाँदै गदा बाटोमै मतृ कको सोही चोटबाट
मृ यु भएको हो भनी पन आएको जाहेरी दरखा तमा
उि लिखत ितवादीह बाहेकका रेवती राय यादव
र रामच सहनीसमेतका अ य ितवादीह को नाम
जाहेरी दरखा तको िव ख डमा उ लेख गरेको
भए तापिन िनज ितवादीह को ततु वारदातमा
के क तो भूिमका रहेको िथयो भ ने स ब धमा प
पमा खल
ु ाउन सके को नपाइने ।
जाहेरीमा भालाले हा नेमा गा धी सहनी र
गौरीशंकर, गडासाले हा नेमा अ छे लाल सहनी र
लाठीले कुटिपट गनमा अवध सहनी र नागे सहनी
भनी िनजह को नाम मा उ लेख गरेको देिख छ । तर
िनज जाहेरवाला लडाई सहनीले अदालतसम बकप
गदा अ य ितवादीह ले लाठीले मतृ कलाई शरीरको
य त भागमा कुटिपट गरेका हन् भनी आशंकाका
पमा पिहले आफै ँ ले िदएको जाहेरीमा उ लेख
गन नसके को थप कुरा बकप मा उ लेख गरेको
देिखयो । अिभयोग लगाउनु र उ अिभयोगलाई
वत , व तिु न र िव सनीय तवरबाट
अदालतसम पिु गराउनु अलग अलग िवषय हो ।
के वल अिभयोग लगाएकै भरमा उ अिभयोग अ य
वत
माणह बाट शंकारिहत तवरले थािपत
हन नसके को अव थामा कसरु दार कायम गरी सजाय
गनु यायको मू य मा यता र िववेक तकसङ् गत
हन नआउने हँदा यी ितवादीह गौरीशंकर राय,
रेवती राय यादव, रामच सहनी र महे सहनी
लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी सु
अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदातल जनकपरु को फै सला िु टपूण रहेकोले सु
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अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन र बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
साथै ितवादीह अ छे लाल सहनी र
गा धी सहनीलाई यानस ब धी महलको १३(१)
नं. को कसरु मा सव वसिहत ज मकै दको सजाय
गरी सु अदालतबाट भएको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै साल िनजह को
हकमा साधकको रोहमा िवचार गदा, मतृ क रामबहादरु
सहनीलाई धा रलो हितयारले साङ् घाितक हमला
गरी कत य गरी मारेउपर परेको हरी ितवेदन
जाहेरी, लडाई सहनीको जाहेरी दरखा त एवं बकप ,
छोटेलाल सहनी र पंचु सहनीसमेतका बिु झएका
मािनसह को बकप तथा मृतकको टाउकोमा दईु वटा
काटेको घाउह रहेको भ ने घटना थल एवं लास
जाँच मचु ु का र शव परी ण ितवेदनमा मृ यक
ु ो
कारणमा "The cause of death is head injury
profuse bleeding shock and death" भनी
उ लेख भएसमेतबाट यी ितवादी अ छे लाल सहनीले
गडासाले र गा धी सहनीले भालाले मृतकलाई हार
गरेका ह भनी अनस
ु धानमा उ लेख गरेको बयान
बेहोरालाई अदालतमा आरोिपत कसरु गरेकामा इ कार
रहेको भए तापिन अ य वत त ययु आधार र
िमिसल संल न माणह बाट आरोिपत कसरु गरेको
पिु भइरहेको अव थामा सजायबाट उ मिु पाउन
अदालतमा सामा यत इ कारी बयान गनु मा कुनै
अिभयु ले आरोिपत कसरु र सजायबाट उ मिु
पाउने आधार हन नस ने हँदा अदालतमा कसरु मा
इ कार रहेकै मा आधारमा िनजह बेकसरु रहेछन्
भनी मा न निम ने देिखँदा यी ितवादीह अ छे लाल
सहनी र गा धी सहनीलाई यानस ब धी महलको
१३(१) नं. को कसरु मा सोही नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गन गरेको सु अदालतको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला

साधकको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तसथ, िववेिचत त यगत आधार र
कारणसमेतबाट ितवादीम येका फरार रहेका रेवती
राय यादव, गौरीशंकर राय, जनादन सहनी, मनजीत
सहनी, नागे सहनी, रामच सहनी, ललन सहनी,
अवध सहनी र महे सहनीको हकमा अ.वं.१९० नं.
बमोिजम मु तबीमा राखी ितवादी अ छे लाल सहनी
र गा धी सहनीलाई यानस ब धीको महलको १३(१)
नं. को कसरु मा सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरी
अका ितवादीह चु हाई सहनी र सहदेव सहनीलाई
यानस ब धीको महलको १७(२) अनस
ु ार जनही
पाँच (५) वष कै द ठहर हने गरी िमित ०६४।१।१०
मा भएको फै सला र ितवादी नागे सहनीलाई
वारदात थलमा रहेको हदस म यानस ब धीको
महलको १७(३) नं. अनस
ु ार ३ वष कै द सजाय हने
ठहर गरी यी ितवादी नागे सहनीलाई कुटिपटतफ
अिभयोग दाबी पु न नस ने गरी तथा यानस ब धीको
महलको १३(४) नं. र कुटिपटको ६ नं. बमोिजमको
अिभयोग दाबी पु न नस ने गरी अका ितवादी रेवती
राय यादव र रामच सहनीलाई सफाइ िदने गरी
िमित २०६६।३।२३ को साथै िवना पूवतयारी षड् य
गरी मतृ कलाई मान मराउने कायको मितयार भनी
यानस ब धी महलको १६ र १७(२) नं. को माग
दाबी िलइएको ितवादी महे सहनी र अका ितवादी
गौरीशंकर रायले जोिखमी हितयार भाला योग गरी
मृतकलाई मारेको भ नेसमेत ठोस माणह बाट
यी ितवादीह कसरु दार नदेिखँदा अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु बाट ितवादीह महे सहनी
र गौरीशंकर रायलाई सफाइ िदने गरी गरेको िमित
२०६७।७।३० को सु सलाही िज ला अदालतको
फै सलालाई पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
ितवादीह म ये अ छे लाल सहनी र गा धी
सहनीलाई यानस ब धीको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन र चु हाई सहनी
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र सहदेव सहनीलाई यानस ब धीको १७(२) नं.
बमोिजम ५ वष कै द गन र नागे सहनीलाई सोही
महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ वष कै द गन गरी गरेको
तथा रेवती राय यादव र रामच सहनीलाई सफाइ
िदने ठहर गरी सु सलाही िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर गन गरेको िमित २०६८।२।१८ को साथै
ितवादी गौरीशंकर राय यादव र महे सहनीले
मृतकलाई मान तथा ितवादी महे सहनीलाई
यानस ब धी महलको १६ र १७(२) नं. को कसरु गरे
गराएको भ ने अिभयोग दाबी व तिु न ठोस माणबाट
पिु हन नआएकोले अिभयोग दाबीबमोिजमको
कसरु बाट यी ितवादीह गौरीशंकर राय यादव र
महे सहनीलाई सफाइ िदने गरी सु सलाही िज ला
अदालतबाट भएको फै सला सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित २०७०।७।६
मा भएको फै सला मनािसब नै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै
सजाय ग रपाउँ र ितवादी चु हाई सहनीको अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
सव वसिहत ज मकै द गन सजायका
स ब धमा िवचार गदा यी ितवादीह अ छे लाल
सहनी र गा धी सहनीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं. मा उ लेख भएअनस
ु ार
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर भए तापिन मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा "कानूनमा
कुनै कसरु बापत सव वको सजाय हने रहेछ भने यो
संिहता ार भ भएपिछ य तो कसरु मा सजाय गदा
सव व हने गरी सजाय ग रने छै न ।" भ ने यव था
भएको देिखँदा सव व ग ररहन परेन । ज मकै द मा
हने ।
इजलास अिधकृ त : माधव भ डारी
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १० गते रोज ३ शभु म् ।

३
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी. र मा. या. ी
ह र साद फुयाल, ०७३-CR-१४०३, लागु औषध
(खैरो िहरोइन), राधे याम साद साह िव. नेपाल
सरकार
पनु रावेदक राधे याम साद साहले सु
िज ला अदालतमा गरेको बयानमा उ बरामदी
लागु औषध खैरो हेरोइन आ नो नभएको र आफूबाट
बरामदसमेत नभएको भनी कसरु मा इ कार रही बयान
गरेको भए तापिन अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गदा आफूले भारत र सौलका बाबु भ ने
यि बाट लागु औषध खैरो िहरोइन ख रद गरी घरमा
याई उ ८५० ाम लागु औषध खैरो हेरोइन १०
वटा लाि कको थैलीमा याक गरी झोलामा राखी
मोटरसाइकलमा काठमाड तफ आउँदै गदा फिपङमा
हरीले चेक जाँच गन ममा बरामद भएको हो भनी
कसरु मा सािबती रही बयान गरेको देिख छ । पनु रावेदक
राधे याम साद साहले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको सािबती बयान आ नो वे छाले िदएको नभई
जबरज तीपूवक सही द तखत गराइएको भनी
िजिकर िलए तापिन िनज ितवादीको शारी रक
परी ण ितवेदनमा शरीरमा कुनै िकिसमको चोटपटक
नलागेको अथात् शारी रक अव था िठक छ भनी प
उ लेख भएको साथै हरीले िनजलाई कुटिपट गरी
झठु ा बेहोराको बयानमा सहीछाप गराउनपु नस मको
कुनै ठोस आधार माणसमेत खल
ु ाउन नसके को एवं
सोबारेमा कही ँकतै उजरु बाजरु समेत गरेको अव था
देिखँदनै । यसै स दभमा सव च अदालतबाट फूलमाया
तामाङ िव
ी ५ को सरकार भएको लागु औषध
फे ि सिडल मु ा (ने.का.प २०५८, अङ् क ३, िन.नं
६९९७, पृ -१) मा ".. हरीले कुटिपट गरी सहीछाप
गराएको हो भनी अिभयोग दाबीको कसरु गरेकोमा
इ कार रही बयान गरेको देिखए तापिन हरीको
कुटिपटबाट िनजलाई ला न गएको घाउ-चोटसमेत
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देखाई सोको जाँच ग रपाउँ भ ने भनाइसमेत
रहेको नदेिखनुका साथै हरीले िनजलाई
कुटिपट गरी झु ा बेहोराको बयानमा सहीछाप
गराउनपु नस मको आधारसमेत खुलाउन सके को
पाइँदैन ।" भ ने िस ा तसमेत ितपािदत भएको
आधारमा पनु रावेदन िजिकरबमोिजम बयान ितवादी
राधे याम साद साहको इ छािवपरीत गराइएको
हो तथा िनजको अदालतसम को इ कारी बयान
िव सनीय रहेछ भनी मा न िम ने देिखन नआउने ।
बरामदी मचु ु कामा भएको
या चे
द तखतसँग
पनु रावेदकले
अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको या चे र द तखत िभडाउन
राि य िविध िव ान योगशालामा पठाउँदा, बरामदी
मचु ु कामा भएको या चे दोहोरो भएको र दोहोरो
या चेम ये देिखने या चे पनु रावेदकले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको या चेसगँ िम दैन भनी परी ण
ितवेदन ा भए तापिन सोही बरामदी मचु ु कामा
िनजको राधे याम लेिखएको द तखत र अिधकार ा
अिधकारीसम बयानमा िनज पनु रावेदकले राधे याम
लेखेको द तखतसँग िम दछन् भनी राय ा भएको
एवं सो कुरालाई समथन हने गरी िलखत जाँच गन
िवशेष िपयषु मान शा यले अदालतमा उपि थत भई
बकप समेत गरेको देिखँदा सो बरामदी मचु ु कामा
भएको द तखत ितवादी राधे याम साद साहको
नभई उ बरामदी मचु ु का झठु ा हो भ न सिकने
अव था नहँदा िनज ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन स ने अव था नरहने ।
सामा यतः माणको भार वादीमा रहने भए
तापिन कितपय मु ाह मा िवषयगत अपराधको
गा भीयलाई िवचार गरी कानूनले िनषेध गरेको व तु
ितवादीबाट बरामद भएमा सो त यलाई कसरु
मा ने कानूनी ावधान भई सो आपरािधक काय
(Corpus delicit) थािपत भएपिछ िनद िषता
मािणत गन भार ितवादीमा रा ने गरेको

पाइ छ । लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १२ ले कुनै यि का साथमा कुनै लागु औषध
फे ला परेमा सो लागु औषध िनजले कानूनबमोिजम
राखेको हो भ ने कुराको माण पेस िनजले गनपदछ
ु
भनी माणको भार लागु औषध रा ने यि ले
पेस गनपन
ु र कानूनले लागु औषधको कसरु लाई
possessory crime को पमा प रभािषत गरी
माणको भार ितवादीमा िनिहत रािखिदएको हँदा
ितवादी राधे याम साद साहले पछािड िभरेको खैरो
रंगको झोलासमेत तलासी िलँदा, उ झोलािभ सेतो
लाि कको पोको बनाई १० वटा लाि कको थैलोमा
याक गरी याएको अव थामा लागु औषध खैरो हेरोइन
फे ला परेको तथा उ याक गरेको लाि कको पोका
फुटाई तौल गदा ८५० ाम भएको त य हँदा ितवादी
राधे याम साद साहको अदालतसम इ कारी बयान
तथा िनजले िलएको पनु रावेदन िजिकरलाई मा
आधार मानी अिभयोग दाबीको कसरु िनजले गरेको
रहेनछ भनी भ न िम ने नदेिखने ।
माण ऐन, २०३१ को दफा ३६ मा "कुनै
िलिखत कुनै यि ारा लेिखएको वा सहीछाप
गरेको हो वा होइन भ ने न उठेमा अदालतले
सो यि लाई अक कागजमा सहीछाप गन लगाई
सो ह ता र वा सहीछापसँग िभडाई यिकन गनुपन
भ ने कानूनी यव था रहेकोमा, ितवादीले दवु ै
कागजातह मा लेखा मक र रेखा मक दवु ै सहीछाप
हँदाहँदै लेखा मक सहीछाप मा िभडाउन पठाइएको
र सो िवषय माण ऐन, २०३१ को दफा ३६
अनस
ु ार िु टपूण र बदरभागी छ भ ने िजिकर िलएको
देिख छ । यस कार, दवु ै लेखा मक र रेखा मक
सहीछाप िभडाउन पठाउनपु नबारे चिलत माण ऐन,
२०३१ मा उ लेख भएको नहँदा यस स ब धमा थप
िववेचना गनपन
ु अव था नदेिखने ।
यसैगरी ितवादी राधे याम साद साहबाट
लागु औषध खैरो हेरोइन ८५० ाम बरामद भएको
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भ ने बरामदी मचु ु का, उ बरामदी मचु ु का तयार गरी
सही गन तथा ितवेदकह हरी सहायक िनरी क
राजु थापा, हरी हव दार सरु ज थापा, हरी िनरी क
िशवबहादरु िसंह र मधु खड् काले अदालतमा उपि थत
भई उ बरामद भएको लागु औषध ितवादीबाट
बरामद भएको हो भनी बरामदी मचु ु कालाई समथन
हने गरी गरेको बकप , राधे याम साद साहबाट
बरामद भएको उ पदाथ लागु औषध (खैरो हेरोइन)
भएको भनी के ीय हरी िविधिव ान योगशालाको
परी ण ितवेदन, ितवादीको बरामदी मचु ु कामा
भएको राधे याम लेिखएको द तखत र अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको द तखत िमले िभडेको भनी
परी ण ितवेदन तथा सोही बेहोराको िवशेष को
बकप , ितवादीले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको सािबती बयान र ितवादीबाट बरामद भएको
लागु औषधको मा ाको िहसाबसमेतले यी ितवादी
राधे याम साद साहले उ बरामद भएको लागु औषध
खैरो हेरोइन र सौलबाट भारतीय नाग रक बाबा भ ने
यि सँग . ४,२५,०००।– मा ख रद गरी १० वटा
लाि कको थैलोमा याक गरी हेट डा हँदै काठमाड
िब िवतरण योजनको लािग याउँदै गदा हरीले
उ लागु औषधसिहत प ाउ गरेको भ ने त यलाई
अ यथा भ न स ने अव था नहँदा पनु रावेदकको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने अव था देिखन
नआउने ।
अब, त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनको
फै सला िमले निमलेको स ब धमा हेदा यी पनु रावेदक
ितवादी राधे याम साद साहले उि लिखत
आधारह बाट अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु
अपराध गरेको देिखन आएकाले िनज ितवादीले लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय
(घ) (ङ) र (च) को कसरु गरेकाले िनज ितवादीलाई
सोही ऐनको दफा १४ (१) (छ) (३) बमोिजमको सजाय
हनेमा सो दफामा तजिबजी सजायको यव था भएको

पाइएकोमा यी ितवादीले यसअिघ यस कारको
कसरु गरेको भ ने देिखन नआए पिन प रमाण एवं मा ा
यूनतम नदेिखएकाले िनज ितवादीलाई उ ऐनको
दफा १४(१) (छ) (३) बमोिजम १५ प वष कै द
र ज रवाना . ७,००,०००।- (सात लाख पैयाँ)
हने ठह याई काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।०३।०५ मा भएको फै सलालाई सदर कायम
हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०७१।११।१२ फै सलालाई अ यथा गनपन
ु देिखन
नआउने ।
तसथ, उि लिखत कानूनी यव था,
ितपािदत िस ा तलगायत िमिसल संल न आधार
माणबाट सु काठमाड िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।०३।०५ मा ितवादी राधे याम साद
साहलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १४(१) (छ) (३) बमोिजम १५ वष कै द र .
७,००,०००।– (सात लाख पैयाँ) ज रवाना हने
ठह याई भएको सो फै सलालाई सदर कायम हने ठहर
गरी िमित २०७१।११।१२ मा पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सिद ा नेपाल
इित संवत् २०७६ साल माघ ७ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.१३
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७५-WO-११५९, परमादेश,
राजन दाहालसमेत िव. िज ला शासन कायालय,
काठमाड समेत
फौजदारी
मु ाह को
अनस
ु धान,
अिभयोजन, दायरी, कारबाही, सनु वु ाइ, फै सला र
फै सलाको काया वयन यसको कायिविध कानून ारा
नै यवि थत ह छ । अपराधको िनय ण गन,
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अपराधीलाई कानूनबमोिजम दि डत गन, अपराधबाट
पीिडत यि लाई ितपूित भराउने, पीिडत यि र
पीडक दवु ैलाई पनु ः सामािजक थापना गन फौजदारी
याय शासनको उ े य ह छ । रा यले यो दािय व
िनवाह गन यि का के क ता कायह फौजदारी
कसरु िभ पदछन्, कसरु गन यि लाई के , कित, कसरी
सजाय गन भनी कानून बनाई काया वयन ग रएको
ह छ । कसरु को सूचना सङ् कलन गन, अनस
ु धान
तहिककात गन कसरु गन यि लाई प ाउ गन, शरीर
खनतलासी िलने, अपराधसँग माण ला ने, दशी माण
भएको, हनस ने शंका पद थानमा खानतलासी
गन, दशी माण भेिटएका बरामद गन, य ता दशी
माणको भौितक परी ण गन, घटना भएको दे ने,
थाहा पाउने यि को कागज गराउने, सजिमन बु ने
काय अनस
ु धान तहिककातको िज मेवारी पाएका
रा य संय का िनकाय वा पदािधकारीबाट स प न
गरी िववादको िनणयका लािग अदालतमा पेस गन
ग रने ।
आफूह समेत उपर उजरु ी परेको, भूलवश
जाहेरीमा नाम समावेश भएकोले कायबाही नगन
जाहेरवालाह ले हरीसम अनरु ोध गरेकोमा हरीले
इ कार गरेकोले गै कानूनी धरपकडको स भावना
रहेको भ ने आधार देखाई िनवेदकह अदालतमा
वेश गरेको देिख छ । िनवेदकह लाई सोही बखत
आफूउपर ठगी मु ाको जाहेरी प रसके को छ भ ने थाहा
जानकारी भएको देिखन आँउछ । अपराध िनय णका
लािग अपराधको सूचना ा भएपिछ अपराध भयो वा
भएन र अपराधमा कसको संल नता िथयो भ ने कुरा
मह वपूण ह छ । िनवेदनसाथ पेस भएको महानगरीय
हरी वृ , महाराजग जमा िदएको भनेको िनवेदन
दता भएको भ ने देिखएन । िनवेदन बेहोरा हेदा रानी
डायना पु ा.िल. बाट पाउनपु न पा र िमकको
िवषयलाई िलएर ा.िल.का स चालक सु दर रजाल
र सं थापक महारानी ल मी राणाउपर ठगी कसरु मा

जाहेरी िदएकोमा िनजहरलाई प ाउ गन दबाब िसजना
गन उि लिखत क पनीसँग कुनै सरोकार, स ब ध,
दािय व सेयर तथा अिधकार नभएका िमनराज
चौधरी, िकशनराज िसंह र राजन दाहालको नाम
समावेश ग रएकोमा मु य कारणीह सु दर रजाल र
महारानी ल मी राणा प ाउ प रसके को हँदा दबाबमा
ितवादी बनाइएको नाम जाहेरीबाट हटाई कुनै पिन
कानूनी कारबाही नगन पूरक िनवेदन पेस गरेको भनी
जाहेरवालाह ले ह ता र गरेको देिखने ।
अपराध िनय णको लािग कानून ितकूलको
काय भएको हो, होइन भ ने कुरा मह वपूण ह छ ।
मौकामा कसैउपर िकटानी जाहेरी िदई वारदातबाट
पीिडत वा जाहेरवालाले पिछ कसरु दारलाई बचाइिदने
उ े यले मौकाको बेहोरा ितकूल कसरु गरेको होइन
भनी कागज गदा वा अदालतमै बकप गरे पिन अ य
माणह ले पिु नगरेको अव थामा य तै कागजले
मह वपूण माणको थान िलन स दैनन् । ी ५
को सरकार िव
याम माझी भएको ज.क. मु ा
(ने.का.प. ०६१, िन.नं. ७४११) मा “फौजदारी
मु ामा अिभयु ले अपराध गरेको हो िक होइन
भ नेलगायत सबदु ह को आधारमा िनणय गन कुरा
हो । अपराधीलाई बचाई िदने िनयतले कसैले बयान
िदँदैमा अिभयु लाई िनरअपराध ठहर गनुपन वा
कसैले अिभयु िव बयान िदँदैमा अपराधी ठहन
पन भ न सिकँ दैन । यि को भनाइलाई सबुदको
पमा मा िलन सिक छ वा अकाट् य माण मा न
नसिकने” भ ने िस ा तसमेत ितपादन भएको
पाइ छ ।
अपराध भए गरेको देिखए को, कसले, कसरी
गरेका रहेछन् ? भ ने कुरा अपराधको अनस
ु धान
तहिककातबाट देिख छ । अनस
ु धानको ममा
सङ् किलत भएका माणह का आधारमा आरोिपत
यि ह को अिभयोग पिु हन नसके मा िहरासतमा
रहेका यि ह लाई अनस
ु धान गन अिधकारीले
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सरकारी विकलको सहमित िलई त कालै वा त काल
सहमित िलन नसके मा कारणसिहतको पचा खडा गरी
धरौट वा जमानत िलई वा कुनै माथवर मािनसको
िज मा लगाई छाड् न स ने यव था मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहताको दफा १५ मा यव था गरेको
देिख छ । अिभयोग प दता भए अनस
ु धानका ममा
सङ् किलत भएका सबदु माण अदालतबाट परी ण
हँदा अिभयोग दाबी पिु हन नसके का आरोिपत
यि ह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र
कसरु दार देिखएका यि ह ले कानूनबमोिजम सजाय
पाउने फै सला ह छ । उ कसरु मा यी िनवेदकह को
संल नता रहे, नरहेको, क पनीसँग िनवेदकह को
सरोकार स ब ध, दािय व, िज मेवारी रहे, नरहेको
भ ने त य कानूनबमोिजम अनस
ु धान गरी सबदु
माणको िववेचना गरी सोही मु ाको रोहबाट उिचत
िनकासा हने नै ह छ । त लो याियक िनकायमा
िवचाराधीन रहेका मु ाह मा ितकूल असर पन गरी
असाधारण अिधकार े अ तगत परेको िनवेदनबाट
ा भएको सूचनाको आधारमा कुनै पिन फौजदारी
मु ाको अनस
ु धान, तहिककात नगनु अिभयोग
दता नगनु भ ने आदेश जारी गन िस ा तत: िम ने
देिखँदनै । िनवेदकह को उ कसरु मा संल नता
छ, छै न भ ने कुरा ततु रट िनवेदनको त यबाट
िन पण हन स ने िवषय पिन नहने ।
िनवेदकउपर ठगी मु ाको अिभयोग दता
भएको देिख छ, मु ा काठमाड िज ला अदालतमा
िवचाराधीन अव थामा छ, आफूउपर परेको
अिभयोगमा सफाइ पेस गन मौकाबाट यी िनवेदकह
वि चत भएको भ ने देिखएको छै न, सफाइको आधार
पेस गरी आफूउपरको अिभयोगबाट सफाइ िलनपु नमा
सोतफ नगई रट े मा वेश गरेको देिख छ ।
अदालतको असाधारण अिधकार े मा वेश गनपन
ु
अव था नै रहेको भ ने देिखन नआएको अव थामा
रट िनवेदनको रोहबाट िवचार हन स ने िवषय

होइन । सबदु माणको याियक परी ण भई फै सला
भइसके पिछ िच नबझ
ु ेमा कानूनबमोिजम पनु रावेदन
गन पाउने कानूनी यव था छ । कानूनबमोिजमका
उपचारका मागह हँदाहँदै उ मागह अवल बन
नगरी ार भमै िनवेदकउपर कानूनी कारबाही नै नगनु
भनी रट े बाट आदेश गन िम ने देिखएन ।
अतः िनवेदकह उपर ठगी मु ाको अिभयोग
काठमाड िज ला अदालतमा दायर भई िवचाराधीन
रहेको उ कसरु अपराधमा िनवेदकको संल नता
रहे नरहेको भ ने कुरा सबदु माणको िववेचना
भई सोही मु ाबाट फै सला हन स ने देिखएको,
आफूउपरको अिभयोगमा सफाइको आधार पेस
गरी अिभयोग दाबीबाट छुट्कारा पाउन िनवेदकह
वि चत भएको नदेिखएको, त लो िनकायमा
िवचाराधीन मु ामा ितकूल असर पन गरी असाधारण
अिधकार े अ तगत परेको रट िनवेदनबाट आदेश
गन निम ने र फै सला भइसके प चात् िच नबझ
ु ेमा
कानूनबमोिजम पनु रावेदन गन पाउने कानूनी
यव थासमेत रहे भएको देिखएको अव थामा
आफूउपर परेको अिभयोगमा सफाइको आधार पेस गरी
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िलनपु नमा सोतफ नगई रट
े मा वेश गनपन
ु अव था नै नभएको अव थामा रट
े मा वेश गरेको देिखएको हँदा िनवेदन मागबमोिजम
िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेश जारी गनपन
ु
अव थाको िव मान नदेिखएको ततु िनवेदन खारेज
हने ठहछ । आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदई ततु िनवेदनको दायरी लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाई िदनू ।
इजलास अिधकृतः- मदन साद पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७५-WO-११६०,
परमादेश, िकसन राज िसंह िव. िज ला
शासन कायालय, काठमाड समेत भएको
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मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७३-WO-१२६१, परमादेश,
िजतबहादरु ठकुरी िव. ी िज ला वन कायालय,
िवरे नगर, सख
ु तसमेत
िमित २०६९।२।४ मा नेपाल सरकार
सिचव तर भएको दररेट िनधारणस ब धी िनणय
र सोही िनणयबमोिजम काठको िब िवतरण गनु
भ ने अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
िमित २०६९।५।१७ को िनणय िनदशन बदर
भइसके पिछ उ िनणयबमोिजम यी िनवेदकले थप
रकम दािखला गनपन
ु अव था देिखन आउँदैन ।
थप गनपन
ु भिनएको रकमबापत िनवेदकले आ नो
नाम दताका िनवेदन दाबीका ज गा जेथा जमानतमा
िदई मालपोत कायालयबाट रो कासमेत भएको हँदा
अब उ ज गाह रो का रािखरहनपु न योजन नै
रहेको अव था देिखँदैन । जनु योजनको लािग ज गा
रो का रािखएको हो सो योजन समा भइसके पिछ
ज गा रो का रािखरहनपु न कुरामा कुनै औिच य नरही
िबनाआधार कारण कुनै नाग रकको स पि मा उपभोग
गनबाट वि चत हने गरी नाग रक अिधकार तथा
स पि स ब धी संवैधािनक अिधकारमा ितकूल
असर पन गरी रो का रा नपु नस मको अव था
देिखँदैन । थप रकमबापत ज गा जमानतमा िदइ रो का
राखेको देिखँदा उ रकम दािखला नभई ज गा फुकुवा
गन िम दैन भ ने िज ला वन कायालय िवरे नगर
सख
ु तको िमित २०७२।१२।१८ को िनवेदकलाई
िदएको जानकारी प कानूनबमोिजमको देिखन
आएन । िमित २०६९।२।४ को नेपाल सरकार सिचव
तरको िनणयबमोिजमको हने थप रकमबापतमा
िनवेदकले जेथा जमानतमा िदएका ज गाह फुकुवा
गनपन
ु देिखन आउने ।
अतः िवप ी िज ला वन कायालय

सख
ु तबाट बािलका देव थान सामदु ाियक वन
उपभो ा सिमित घाटगाउँ र सख
ु तको वन े बाट
सङ् किलत गोिलया २२३ को प रणाम १६८२.७ यू
िफट काठ िब गनस ब धी िमित २०६८।९।१३
मा कािशत सूचनाअनस
ु ार िनवेदकले पेस गरेको
बोलप मा कबोल गरेको अङ् क सबभ दा बढी भई
वीकृत भएको, वीकृत बोलप बमोिजमको रकम
िमित २०६८।१०।२० मा दािखला ग रसके को, रकम
दािखला भएपिछ िमित २०६९।३।२२ मा काठको
थाना तरण छोड पज
ु समेत ा त ग रसके को,
काठको थाना तरण नहँदै वन तथा भू-संर ण
म ालयको सिचवको िमित २०६९।२।४ को िनणय
र अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िमित
२०६९।५।१७ को िनणय िनदशनसमेतबाट िनवेदकले
थप रकमबापत ज गा जेथा जमानतमा िदएकोमा उ
िनणय दा. सव च अदालतबाट िमित २०७१।२।२८
मा बदर भइसके को अव थामा िनवेदकले थप रकम
दािखला गनु नपन र जेथा जमानतको योजनसमेत
समा भइसके कोले िनवेदकको ज गा रो का
रािखरहनपु न देिखएन िनवेदकको रो का रहेको ज गा
फुकुवा ग रिदनु भनी िवप ी िज ला वन कायालय
िवरे नगर सख
ु तको नाममा परमादेशको आदेश
जारी हने । आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमा समेत पठाई िदनु । दायरीको लगत क ा
गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई
िदनू ।
इजलास अिधकृतः- मदन पराजल
ु ी
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१४
१
मा. या. ी बमकुमार े ठ र मा. या. ी टंकबहादुर
मो ान, ०७२-CR-१६३७, लागु औषध (हेरोइन)
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नेपाल सरकार िव. राके श तामाङ
ितवादी शेपा तामाङको अनस
ु धान
अिधकारीसम भएको बयान बेहोरा हेदा सो बरामद
भएको लागु औषध हेरोइन नामथर वतन थाहा नभएका
लामा भ ने यि ले आफूलाइ रा न िदएको भनी बयान
गरेको देिख छ । िनज लामा भ ने यि पिहचान हन
सके कोसमेत िमिसलबाट देिखँदैन । नाम थर ठेगाना
थाहा नभएका लामा भ ने यि ले रा न िदएकोमा म र
राके श दवु ैजनाको सहमितले उ लागु औषध राखेका
िथय भनी ितवादीम येका शेपा तामाङले मौकामा
बयान गरेको भए तापिन सु अदालतसम बयान
गदा धेरै पटक चोरी गरेको हँदा हरीले लागु औषध
मु ामा फसाएका मा हन् । मैले चोरी गरेको हँ, लागु
औषधको कारोबार गरेको होइन भनी मौकाको बयान
बेहोरालाई इ कार गरी आ नो बयान बेहोरा लेखाएको
पाइने । ितवादी शेपा तामाङको उि लिखत बयान
बेहोरालाई हेन हो भने िनजले अदालतमा बयान गदा
ितवादीम येका सि दप भ ने राके श तामाङलाई
पोल गरी लेखाएको अव था देिखँदैन । मौकामा
बयान गदा पोलस म गरेको देिखँदा के बल मौकामा
सहअिभयु ले गरेको पोल मा आरोपीलाई आरोिपत
कसरु को कसरु दार ठहराउने पया आधार हन स ने
देिखँदैन । फौजदारी मु ामा दाबी िलइएको आरोिपत
कसरु वत , शंकारिहत र व तिु न माण ारा
मािणत भएको अव थामामा आरोिपत कसरु मा
कसैलाई कसरु दार ठहर गन िम ने हो । व तिु न यिकन
माणको अभावमा सहअिभयु ले मौकामा गरेको पोल
अ य वत
माणबाट समिथत भई पिु भएको
देिखँदैन भने के वल सहअिभयु को पोलकै आधारमा
कसैलाई फौजदारी कृितको कसरु मा दोषी ठहर गन
निम ने मा होइन, यायोिचतसमेत नहने भई य तो
काय फौजदारी यायको िस ा त अनक
ु ू लसमेत हने
नदिखने ।
सह ितवादी शेपा तामाङले अिधकार ा त

अिधकारीसम बयान गदा लागु औषध आफूबाट
बरामद हँदा सह ितवादी सि दप भ ने राके श तामाङ
साथै िथए भनी पोल गरेको कुराबाहेक ितवादी स दीप
भ ने राजेश तामाङको िव मा ला ने यिु यु
भरपद माण िमिसलमा ततु भएको पाइँदैन । िनज
शेपा तामाङले अदालतमा बयान गदा सु को पोललाई
खि डत हने गरी अदालतमा वयं इ कार भई बयान
ग रिदएको पाइ छ । यी ितवादी सि दप भ ने राके श
तामाङबाट लागु औषध बरामदसमेत भएको पाइँदनै ।
तसथ के वल सहअिभयु को पोलका आधारबाट मा
िनजलाई कसरु दार कायम गरी सजाय गदा यायोिचत
हने नदेिखँदा माणको अभावमा िनजउपरको अिभयोग
दाबी एवं पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखने ।
अतः उपयु िववेिचत आधार कारणह बाट
ितवादी स दीप भ ने राके श तामाङका हकमा
आरोिपत कसरु गरेको देिखने वत
माणको
िमिसलमा अभाव हँदा ितवादी स दीप भ ने राके श
तामाङलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह याई
फै सला गनपनमा
िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको
ु
कसरु मा लागु औषध िनय ण ऐन, २०३३ को दफा
१४(१)(छ)(१) बमोिजम पाँच वष कै द तथा पाँच
हजार पैयाँ ज रवानाको सजाय हने गरी सु भ परु
िज ला अदालतबाट भएको फै सला िनजको हकमा
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई िनजले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट िमित २०७२।३।२९ मा भएको फै सला
मनािसबै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत:- दगु ा साद ब याल
क यटु र :- मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल चै २६ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी बमकुमार े
र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०७०-CR-१६७२, वैदेिशक
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. लालबहादुर शेमा
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जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरा तथा ितवादीको
बयान बेहोरा हेदा रकम िलएकोमा िववाद नदेिखए
तापिन दवु ैिबच भएको िलखत लेनदेनको हो वा
अिभयोग दाबीबमोिजमको वैदेिशक रोजगारीका
लािग तयार पा रएको िलखत हो भनी हेनपन
ु
देिख छ । रकम िलएकोमा ितवादी वीकार रहे तापिन
वैदेिशक रोजगारमा पठाई िद छु भनी रकम िलएको
होइन भ ने ितवादीको िजिकर रहेको देिख छ ।
ितवादी लालबहादरु शेमाले अनस
ु धान अिधकृतका
साथै वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम समेत
जाहेरवालासँग िनजलाई वैदेिशक रोजगारमा पठाई
िद छु भनी रकम िलएको नभई लेनदेन यवहारअनस
ु ार
मैले एक लाख पैयाँ िलएको र लेनदेनअनस
ु ार
िलएको रकम ितन बझ
ु ाउन म जरु छु भनी आरोिपत
कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ । उ
िलखतमा आजका िमितले १५ िदनिभ रकम िफता
गन छु भ ने बेहोरा रहेको तथा यित िदनिभ िवदेश
पठाउँछु भ ने उ लेख भएको देिखँदैन । रकम जे जित
कारणले लेनदेन भएको भए तापिन िलखतमा १५
िदनिभ बुझाउने गरी कपाली तमसुक ग रिदएँ भ ने
बेहोरा रहेकोसमेतले उ िलखत लेनदेनको नै रहेको
भनी मा नपु न देिखन आउने ।
वैदेिशक रोजगारीमा पठाउन भनी ितवादीले
रकम िलएको र पिछबाट िलखत ग रिदएकोमा सो
समयिभ रकम नितरी फरार रहेको भनी जाहेरी
दरखा त िदए तापिन जाहेरवालाले िमित २०६७।२।४
को स कल िलखत पेस गरेको देिखँदैन । जाहेरवालालाई
वादी प ले उपि थत नगराएको हँदा आ नो जाहेरीको
समथन गन जाहेरवाला बकप गन आएकोसमेत
देिखँदैन । फौजदारी मु ामा जाहेरी दरखा त िदनु मा
पया नहने र आफूले िलएको िजिकरलाई थािपत गन
अदालतसम उपि थत भई बकप गनु तथा आ नो
माण (स कल िलखत) समेत पेस गरी अदालतलाई

याय स पादनमा सहयोग पु याउनपु न दािय वसमेत
जाहेरवाला तथा वादी प मा रहने ह छ । जाहेरवाला
तथा वादी प ले उ दािय वसमेत पूरा गरी आ नो
िजिकर थािपत गन सके कोसमेत देिखन नआउने ।
ितवादी वयम्ले जाहेरवालाबाट रकम
िलएको वीकार गरेका छन् र उ काय लेनदेन
यवहारबमोिजम भएको भनी खल
ु ाएका छन् । यसैगरी
जाहेरीसाथ पेस हन आएको जाहेरवाला र ितवादीिबच
भएको भिनएको िलखतको कृित तथा बेहोराबाट
ितवादीले वैदेिशक रोजगारीका लािग रकम िलएको
भ ने नदेिखएको तथा जाहेरवाला वयम्ले उ रकम
िलने िदने काय वैदेिशक रोजगारीका िसलिसलामा
भएको िथयो भ ने कुरा पिु गन बकप गनसमेत
नसके को अव थामा उ यवहार वैदेिशक रोजगारीका
लािग भएको भ ने नभई लेनदेन यवहार नै रहेको देिखन
आउँछ । लेनदेन बेहोराबाट भएको िलखतबमोिजम
कानूनी उपचार ा गन जाहेरवालालाई वैकि पक
बाटोसमेत रिहरहेको अव था छ । दईु िबच भएको
रकम िलनिु दनु काय लेनदेन यवहार नै भएको पिु
हन आएको हँदा वैदिे शक रोजगार ठगीको कसरु मा
ितवादीलाई सजाय गन िम ने देिखन नआउने ।
अतः जाहेरवाला र ितवादीका िबचमा
भएको यवहार लेनदेनको देिखई वैदेिशक रोजगारी
स ब धको यवहार भ ने माणले नदेिखएको अव था
हँदा मािथ उ लेख भई िववेचना भएको आधार एवं
माणसमेतबाट ितवादीलाई आरोिपत कसरु मा
सफाइ िदई वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित
२०६८।१२।६ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : महे साद पौड् याल
क यटु र : कृ णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ११ गते रोज ४ शभु म् ।
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