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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

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

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७३-RC-००२०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. कामी शेपा�

�ितवादी कामी शेपा�ले आ�नो �ीमतीलाई 
पाह�नाको अगािड गालीगलौज गरकेो �रसइवी िलई 
आ�नो बाबकुो घरबाट आ�नो घरमा आई कुटिपट 
गरकेो र �ीमतीलाई भइुमँा लडाई िनजको छातीमा 
घुडँाले िथची घाइते बनाई घरमा (कोठामा) छोडी 
बािहरबाट ढोकाको साङलो लगाई छाडी बाबकुो 
घरमा गई सतेुको कुरामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
सािबत नै रहेको एवम् जाहेरवालाको बकप�समेतबाट 
�ितवादी कामी शेपा�कै कुटिपटबाट मतृक िङमािदक� 
शेपा�को म�ृय ुभएको त�य पिु� ह�न आउने ।   

�ितवादी कामी शेपा�लाई आ�नी �ीमतीले 
पाह�नाको अगािड गालीगलौज गरकेो, नानीह�लाई 
कुटिपट गरकेो र ब�चा �वाएको देिखदँा �याहार स�भार 
गर भनी स�झाउदँा खकुुरी �हार गन� खोजेकोमा खकुुरी 
खोसी कुटिपट गरकेो र घरबाट िनि�कँदा बािहरको 
ढोकामा रहेको साङ्लो लगाई िदई घाइतेलाई छोडी 
बािहर िनि�कएको कारणसमेतबाट िङमािदक� शेपा�को 
म�ृय ुभएको र िनज �ितवादी कामी शेपा� म�ुाको पपु�� 
ह�दँादेिख नै कारागार काया�लय, सखंवुासभामा थुनामा 
रहेकोमा िमित २०७२।१०।६ गते राित िनज िबरामी 
भई उपचाराथ� खादँाबारी अ�पतालमा भना� ग�रएकोमा 
िमित २०७२।१०।७ गते िबहान २.०० बजे िनजको 
म�ृय ु भएको भ�ने कारागार काया�लय, संखवुासभा 
खादँबारीको च.नं. ४१६ मित २०७२।१०।८ को 
प�बाट देिखएकोले �ितवादी कामी शेपा�को म�ृय ुकैद 
सजायकै �ममा कारागारमा भएको दिेख�छ । ��ततु 
स�दभ�मा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ३ 
नं. को �यव�था हेनु�  वा�छनीय देिखन आयो । उ� 
३ नं. मा “ज�रवाना, कैद वा िबस�द लागेको मािनस 

सो असलु नह�दँै म�यो भने ऊ मरपेिछ माफ ह��छ । 
उसको अपतुाली खाने वा जमानी ह�नेलाई प�ाउ गन� 
ह�दैँन । िबगो भराउने वा िलन ुपन� कुरा रहेछ भने अपतुाली 
खानेले ितनु�  पछ�  । जायजात गरी िलएपिछ नपगेुको 
बाकँ�मा अपतुाली खानेलाई प�न ह�दँैन” िम�हा (माफ) 
ह�ने ��ट कानूनी �यव�था भएको दिेख�छ । ��ततु 
म�ुाका �ितवादीको कारागार काया�लयमा कैद सजाय 
भोिगरहेको अव�थामा म�ृय ुभएको भ�ने देिखएको ह�दँा 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार िनजलाई सजाय 
गरी रहन नपन� । 

नाबालक ब�चाह�को आमाको म�ृय ु
आ�नै बाबबुाट भएको र बाब ु कामी शेपा� सजाय 
भ�ुान गद�को अव�थामा िबरामीको कारणबाट म�ृय ु
भएकोले नाबालकह�ले आ�नो आमा बाबकुो मात�ृव 
एवम् िपतृ�वबाट �ा� ह�ने �यानो माया, �ेम एवम् 
वा�स�यभावसमेतबाट िवमखु ह�नपुन� अव�था िसज�ना 
ह�न पगेुको देिख�छ । य�तो अव�थालाई म�यनजर 
गद� बालबािलकाको सव��म िहत (Best Intrest) मा 
समेत मानवीय �ि�कोणबाट �ितवादी कामी शेपा�को 
भागमा पन� स�पि� जफत ग�रदँा बालबािलकामािथ 
नै ठूलो अ�याय ह�ने भएकोले कामी शेपा�को स�पि� 
िनजका आि�त बालब�चाले पाउने गरी फुकुवा ह�न ु
�यायको रोहबाट समेत उिचत ह�ने दिेख�छ । तसथ�, 
�ितवादी कामी शेपा�  र मतृकको नाबालक स�तानको 
सव��म िहतलाई िवचार गरी सव��वस�ब�धी कारबाही 
अगािड बढाउन ुपन� अव�था दिेखएन । ��ततु म�ुाको 
घटना िववरण कागज, व�तिु�थित मचु�ुकासमेतबाट 
यी �ितवादीले आ�नै �ीमतीलाई पाह�नाको अगािड 
गालीगलौज गरकेोमा �रस उठी कुटिपट गदा� म�ृय ु
ह�न गएकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन ुनपन� । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी कामी शेपा�ले आ�नो �ीमतीलाई कुटिपट गरी 
घाइते बनाएको र सोही चोटबाट िनजको म�ृय ुभएको 
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पिु� भई �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गदा� चक� पन� भएको भनी कैद वष� १२ (बा�) 
मा� गन� गरी साधक फैसला गरकेो सखंवुासभा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट िमित २०७३।१।२९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । मतृक कामी शेपा�ले 
गरकेो कसरुमा भएको सजायतफ�  कैदको हकमा िनजको 
म�ृयपु�ात् माफ ह�ने भएकोमा सव��वतफ�  �ितवादीले 
कसरु गरकेो �मािणत भएमा आ�नो स�पि� उपभोग 
गन� नपावस् भनी िनजको स�पि� हरण गन� िवधाियक� 
मनसाय रहेको देिखए तापिन ��ततु म�ुामा यी 
�ितवादी कसरुदार ठह�रई तोिकएको सजाय भ�ुान 
नह�दैँ म�ृय ु भइसकेकोले िनजको स�पि� रा�यले 
सव��व गदा� �ितवादीका आि�त िनजका बालब�चाले 
समेत स�पि� उपभोग र �चलन गन� पाउने हकबाट 
समेत वि�चत ह�ने अव�था दिेखदँा �य�तो अव�था 
िसज�ना ह�न ु बालबािलकास�ब�धी अ�तरा�ि��य 
द�तावेज, िविधशा�ीय मा�यतािवपरीत एवम् �यायको 
रोहबाट समेत मनािसब नदिेखदँा �ितवादी कामी 
शेपा�को स�पि�समेत फुकुवा ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ठिग�� क�ेल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७३-RC-००११, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. �मोद साह सोनार 

दघु�टनावश वारदात घटेको हो िक भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� वारदात�थलमा कुनै जलनशील 
व�त ु पिन देिखदँनै । न त खाना बनाइरहेको भ�ने 
अव�था नै छ अथा�त् त�काल चलुो बिलसकेको वा 
�यासँ बलेको वा खान बनाउने �योजनका लािग आगो 
बिलरहेको भ�ने पिन देिखदँनै । दघु�टनावश ज�नका 
लािग त�काल कुनै जलनशील व�तकुो िव�मानता 

ह�नैपन� । 
वारदात�थल िलपपोत गरी फरक बनाउने 

�यास ग�रएको भ�ने िमिसल संल�न �हरी स�चार 
बेहोराले समेत देखाएको छ । जलेको लासको वरपर 
शरीरका कपडाह� जलेका टु�ाह�सिहतको फोहोर 
रहेको भ�ने पिन छैन । मतृकको शरीरको सबैभ�दा बढी 
छातीमा जलेको भ�ने देिख�छ । मतृक लास ओ�यानमा 
रहेको देिख�छ । दघु�टनावश जलेको मािनस बेहोस ह�न 
प�ुदा भइुमँा लड्न प�ुछ र भइुमँा घो�टो वा उ�ानो परी 
लडेको ह��छ । �यसरी लिडसकेपिछ को�टे परी अड्ने 
अव�था सामा�यतया ह�दँैन । �यसरी लडेको शरीरको 
भाग अथा�त् जिमनितर परकेो शरीरको भागमा जलन 
नह�न पिन स�दछ र जलन भइहाले पिन कम जलेको 
ह��छ तर लास को�टे अव�थामा रहेको छ र शरीरको 
व�रप�र नै जलेको अव�था छ । िमिसल सलं�न 
त�वीरबाट मतृकले लगाएको �लाउज कतै जलेको छ 
भने कतै नजलेको दिेख�छ । शरीरमा आगो लागेपिछ 
बािहर जाने, भा�ने, गहुार मा�ने वा बचाउका अ�य 
�य�न गन� �वाभािवक मानवीय �यासका अव�थाह� 
भएको भ�ने पिन नदिेखने । 

दघु�टनावश शरीरको कपडामा आगो स�केको 
हो भने उ� आगो �मशः बढ्दै गई शरीरका बाकँ� 
कपडा र भागस�मलाई जलाउन पगेुको ह��छ । कपडाले 
नछोिपएको शरीरको भागमा निजकको जलनको रापले 
केही रातोपन वा सामा�य घाउह� रहे पिन गिहरो घाउ 
ह�दैँन । तर मतृकको शरीरमा कपडा लगाएको भागितर 
�मशः जलेको नभई अ�वाभािवक �पमा य�त� र 
कपडा नभएको शरीरको भागमा समेत जलेको भ�ने 
देिख�छ र सबैभ�दा बढी छातीको भागमा जलेको भ�ने 
देिख�छ । वारदात�थल र लास �कृित मचु�ुकाबाट 
िनजको म�ृय ुदघु�टनावश नभई कसैको कत��यबाट नै 
भएको हो भ�ने पिु� ह�ने ।

वारदातको समयमा �ितवादी सला�हीमा 
आफ�तकोमा िथए ँभ�ने िजिकर िलएको भए तापिन उ� 
िजिकर िव�ासलायक �माणबाट समिथ�त ह�न सकेको 
देिखदँनै । प�रि�थितबस �वाभािवक �पमा बनेका 
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�माणह� ज�तो:- िववाहो�सवमा सहभागी भएका 
ति�वरह� आिद वा कुनै सरकारी काया�लयमा उपि�थत 
भई कुनै काम गराएको अव�था देिखने �माणह� वा 
कुनै साव�जिनक काय��मको सहभािगताको �मािणत 
अव�थाबाहेकका केबल �यि�का मौिखक भनाइ वा 
��तिुतह�लाई Alibi �मािणकताको आधार मा�न 
िम�दैन । वारदातको समयमा अ�य�ै िथए ँभनी िजिकर 
िलएबमोिजमको �थानमा भएको कुनै साव�जिनक 
मह�वको काय��ममा पनुरावेदक सहभागी भएको भए 
सो कुराको प�्ुयाई ं ह�ने आधार ��ततु म�ुाको कुनै न 
कुनै स�दभ�मा ��ततु ह�न ु पद��यो सोको प�्ुयाई ंह�न 
सकेको छैन । य�तो अव�थामा केवल �ितवादीको 
मौिखक िजिकर र िनजको काकाको बकप�लाई 
आधार मानेर �ितवादीको एिलबी (Plea of alibi) को 
िजिकरलाई स�य साचँो मा�न ु�यायको रोहबाट कदािप 
निम�ने । 

मौकामा कागज गन� �थानीय �यि�ह� 
र पनुरावेदकका बाब ु तथा आमाले मौकामा गरकेो 
कागजभ�दा फरक बेहोराका साथ �ितवादीलाई 
सफाइ िदने उ�े�यबाट बकप� गरपेिन मािथ िववेिचत 
प�रि�थितज�य �माणह�को आधारमा पनुरावेदक 
�ितवादी बेकसरुदार ह�न् भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखने । अपराधका सबै अव�था तथा चरणमा र 
सधैजसो ��य� �माण नै ह��छ भ�ने पिन ह�दैँन । यसरी 
प�रि�थितज�य �माणको मालाकार �पले कसरुमा 
संल�न रहेको �मािणत ग�ररहेको अव�थामा पिन 
��य� �माणको अभाव रहेको आधारमा कसरुदारलाई 
उ�मिु� िददँै जाने हो भने प�रि�थितज�य �माणको 
�मािणक मह�वमा श�ुयता आउने ह��छ र आपरािधक 
मनोविृ�का मािनसह�ले परो�य �पमा हौसला पाउने 
ह�दँ ैजान स�ने ह�न नस�छ । प�रि�थितज�य �माण 
व�तगुत �माण हो । यसमा पिन ��य�दश�सरहको 
वा�तिवक �माणको मह�व (वजन) रहेको ह��छ । 
भिन�छ “मािनसले झठु बो�न स�दछ तर व�तलेु 
झठु बो�न स�दैन”, यही नै प�रि�थितज�य �माणको 
शा�त् प� हो । एकपिछ अक� �िमकता अथा�त् एक 

कडीपिछ अक� कडीको िव�मानता प�र�थितज�य 
�माणको मू�याङ्कनको िव�सनीयताको वजन हो जो 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा पिन देिखएको पाइने ।

मािथ िववेिचत �माणह�ले यी पनुरावेदक 
�ितवादीले मतृकलाई मान� िनयतले आगो लगाई 
जलाएर मारकेो देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन नपन� ।  

अतः पनुरावेदक �ितवादी �मोद साह 
सोनारले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� 
ह�न आएकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद सजाय 
ह�ने ठहर गरी रौतहट िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७२।३।२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।  

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६८-WO-०८३२, उ��ेषण / 
परमादेश, नर�े�कुमार काक� िव. राजकुमार िवमली

िनवेदक दीप�योित एजकेुसन 
फाउ�डेसन�ारा स�चािलत िव�ालयका िश�क 
िवप�ी राजकुमार िवमलीलाई िश�क पदबाट 
हटाउने गरी िनण�य भएउपर िव�ालयको िश�क 
पदबाट हटाइएका िश�क िनज राजकुमार िवमलीले 
�म अदालतमा िनवेदन िदएकोमा �म अदालतबाट 
िनजलाई पनुब�हाली गन� र �ितपूित�समेत भराई िदने 
गरी भएको फैसला यी �रट िनवेदकह�ले काया��वयन 
नगरकेाले िनज िश�क राजकुमार िवमलीले �म 
अदालतमा अदालतको अवहेलनास�ब�धी म�ुा 
दायर गरी उ� िव�ालयका स�चालकसमेतलाई 
अदालतको अवहेलनामा �म अदालतबाट सजाय 
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भएकोसमेत दिेख�छ । �म अदालतबाट भएको फैसला 
काया��वयनको स�ब�धमा िविभ�न चरणमा म�ुा चली 
सोही म�ुाको फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
िवप�ी राजकुमार िवमलीले �म अदालतमा �रट 
िनवेदक दीप�योित एजकेुसन फाउ�डेसनका नाममा 
रहेको ज�गा रो�का रा�न माग गरी िनवेदन दायर 
गरकेोमा �म अदालतबाट ज�गा रो�का रा�ने गरी 
भएको आदशेमा केही प�रवत�न गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६८।९।९ मा भएको आदेशलाई 
बदर माग गरी ��ततु �रट िनवेदन िदएको दिेखने ।

�म अदालतबाट िमित २०६७।१०।२० मा 
भएको फैसला काया��वयनको �ममा �म अदालत, 
र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश �रट 
िनवेदकले बदर गन� माग गरी ��ततु िनवेदन दायर 
गरकेो र ियनै �रट िनवेदकह�ले नै उ� �म अदालतको 
२०६७।१०।२० को फैसला गैरकानूनी भएकोले बदर 
ग�रपाउ ँ भनी यस अदालतमा दायर गरकेो �रट नं. 
०६९-WO-०३५० को �रट िनवेदन यस अदालतबाट 
िमित २०७३।४।१८ मा िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी 
फैसला भएकोसमेत दिेख�छ । यसरी �म अदालतबाट 
भएको उ� िमित २०६७।१०।२० को फैसला बदर 
गन� माग गरकेोमा सो िनवेदन खारजे भई उ� �म 
अदालतको फैसला कायम रिहरहेको र सोही फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा परकेो िनवेदनउपर 
कानूनबमोिजम भएका आदेशलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य एवम् 
िववेचनासमेतका आधारमा अदालतबाट फैसला 
भई अि�तम भई बसेको फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा अदालतबाट कानूनबमोिजम भएको 
आदेशउपर िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� अव�थाको िव�मानता रहेको नदिेखदँा िनवेदन 
मागबमोजमको आदेश जारी ग�ररहन ु परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभुम् । 

४
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६६-CI-०६५९, बाकँ� रकम 
िदलाई पाऊँ, रामदयाल यादव िव. मुकु�द�साद शमा�

वादी जनकपरु चरुोट कारखानाले स�नी 
�ेड िलंकसगँ असलु ह�नपुन� रकम �ितवादीलाई 
दािय�व बेहोराउन खोजेको दिेख�छ जनु �यायस�मत 
देिखदँनै । स�नी �ेड िलंकसगँ रकम असलुीका लािग 
कानूनी �ि�या अगािड नबढाउने र उ� स�नी �ेड 
िलंकसगँ असलु नगरी ब�यौता रकम भनी �ितवादीलाई 
दािय�व बोध गराउन खो�न ु �यायको रोहमा िमलेको 
देिखदँनै । तसथ� वादी दाबी नप�ुने गरी स�ुबाट भएको 
फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
भएको फैसला मनािसब दिेखने ।  

अतः मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, कारण 
र �माणह�समेतबाट वादी दाबीको रकम �ितवादीबाट 
असलुउपर गन� निम�ने भनी वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई गरकेो स�ु धनषुा िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०६३।११।६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । मलुकु� ऐन, बाकँ� नितन�को 
महलको १, २ र ३ नं. बमोिजम चरुोट िब��को रकम 
�ितवादीबाट असलुउपर ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 

इित संवत् २०७३ साल वैशाख २७ गते रोज २ शभुम् । 
५

स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६७-WO-११२१, उ��ेषण, 
िशव�साद िघिमर े िव. राि��य वािण�य ब�क के.का. 
काठमाड�

नगद फाटँमा काम गन� भनी यी िनवेदक र 
ब�किबच स�झौता भए पिन सो स�झौता नगद फाटँमा 
काम गन� र सोबापत िदइने किमसनको स�दभ�मा मा�ै 
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रहेको देिख�छ । सो सत�नामा कम�चारीको आचरणको 
स�ब�धमा नभएको र िनवेदन राि��य वािण�य ब�कका 
कम�चारी भएकोले राि��य वािण�य ब�कको कम�चारी 
िविनयमावली, २०६१ िनजले पालना गनु�  नपन� ��न 
नै उठ्दनै । िनवेदक र ब�किबच भएको सत�नामामा उ� 
िविनयमावलीबमोिजम सजाय िनजलाई नह�ने कुरासमेत 
उ�लेख नभएको देिखदँा िविनयमावलीमा उि�लिखत 
बेहोराअनसुारको आचरण पालना नभएको ख�डमा 
सो िविनयमावलीबमोिजम नै कारबाही ह�ने देिख�छ । 
साथै िनवेदक एवम् ब�कको िबच उ� िविनयमावलीको 
�यव�थािवपरीत कुनै सत�नामा ह�न नस�ने ।

िनवेदकलाई िनजउपरको आरोपमा 
सनुवुाइको मौका िदई भिव�यमा ब�कको नोकरीको 
लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट बरखा�त 
गन� गरी भएको िनण�य कानूनस�मत नै दिेखएको 
ह�दँा �य�तो कानूनस�मत िनण�यबाट यी िनवेदकको 
संिवधान एवम् कानून�द� हक आघाितत भएको मा�न 
िमलेन । िनवेदक िशव�साद िघिमरलेाई नोकरीबाट 
हटाउने सजाय गरकेो िनण�य र सोलाई सदर गरकेो 
स�चालक सिमितको िमित २०६८।१।२१ को िनण�य 
बदर गरी नोकरीमा पनुः बहाली गरी तलब सिुवधा िदन ु
भ�ने आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन दाबी एवम् 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िनवेदक िशव�साद िघिमरलेाई 
भिव�यमा ब�कको नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने गरी 
नोकरीबाट हटाउने नेपाल वािण�य ब�कको कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ७८(१) 
बमोिजम गिठत सिमित (सजाय िदने अिधकारी) को 
िमित २०६७।०४।१६ को िनण�यलाई सदर गरकेो 
राि��य वािण�य ब�कको स�चालक सिमितको िमित 
२०६८।०१।२१ को िनण�यबाट िनवेदकको नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ �ारा �द� हकािधकार 
हनन् भएको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको 
उ��ेषणसमेतको आदेश जारी ग�ररहन ु परने । �रट 

िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी / सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०७२-RC-००७९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. रामएकवाल ठाकुर

िमिसल सलं�न अनसु�धानका �ममा 
बिुझएका �यि�ह�ले कसैउपर कसरु आरोिपत नगरी 
त�यह� दखेाएको र सो त�यह�लाई �ितवादीले 
समेत अ�यथा भ�न नसकेको तथा उ� त�यलाई 
अ�य �माणह�ले समेत पिु� ग�ररहेको अव�थामा 
ितनलाई �हण गन� सिकने नै दिेख�छ । म�ृय ु भएको 
िदन िबहान मतृक िव�दकुुमारीलाई घर बाटो साथीको 
घर किहकँतै कसैले पिन िजउदँै नदेखेको, लास 
फेला परकेो घरमा �ायः मािनस नब�ने गरकेो, सो 
�थानबाट उ�रतफ�  कुलो, खेत, पोखरीसमेत रहेको 
तर घरह� नभएको मतृक िव�दकुो म�ृय ुलास रहेको 
ठाउमैँ जली भएको अव�था नदेिखएकोसमेतका 
त�यह�ले अपराधका स�ब�धमा अिभय�ुको काम 
तथा �यवहारका िविभ�न अव�था र ि�याकलापबाट 
त�यह�को कडी एकआपसमा �ङ्ृखलाब� �पमा 
जोिडन गई यी �ितवादी रामा ठाकुरसमेतको कत��यबाट 
िव�दकुुमारीको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउने ।

अतः खानतलासी मचु�ुका र मतृकको घर 
कोठाको �कृित मचु�ुकाबाट दायातँफ� को कोठामा 
माटोको च�ुहोिभ� बोराले छोपी राखेको १० इ�च 
ल�बाई भएको िपधँमा म��तेलसिहतको �लाि�कको 
िड�बा थान-१ र बाया ँ कोठामा चेकजाचँ गदा� 
जलाइएकोज�तो देिखने म��तेलको ग�ध आउने कालो 
माटो फेला पनु� , मतृक स�ुने कोठामा कालो ध�सो भेिटएको 
र सोमािथ िलपेको, बढारकेो पाइएको भ�ने दिेखन ुतथा 
शव परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयकुो कारण The above 
finding reveals death due to Asphyxia due 
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ante-mortem burning भ�ने उ�लेख भएको 
पाइनकुा साथै र सो �माणलाई डा. अिभषेक िसहंले 
अदालतसम� आई िमित २०७०।१०।२४ मा गनु�  
भएको बकप�समेतको कागजातबाट िनसािसएको 
अव�थामा जलाइएको कारण म�ृय ुभएको भ�ने उ�लेख 
भएको देिखदँा �ितवादी रामा ठाकुर हजामलाई 
आरोिपत कसरुमा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहर गरी �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गरकेो र �ितवादी रामएकवाल 
ठाकुरलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठहर गरकेो 
स�ु बारा िज�ला अदालतको िमित २०७०।११।५ को 
फैसलालाई सदर गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७२।२।२६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।                                                 
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २९ गते रोज ४ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-१२२२, जबरज�ती 
करणी, बलबहादुर राई िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको अनसु�धान अिधकारीसम� 
भएको बयान बेहोरा हेदा�  िमित २०६७।४।२० गते 
र�सी खाई जाहेरवालीको घरमा प�ुदा मिसना केटाकेटी 
र जाहेरवालीको िददी (आमाज)ु बो�न नस�ने अपाङ्ग 
मिहलासमेत िथए । घरमा ठूलो मा�छे कोही नदेखेपिछ 
िनज मिहला (ख) लाई घरिभ� बोलाउन इसारा गरी 
उठी ढोका छेउमा आएकोले समाई घरिभ� लगी 
खाटमा सतुाई मैले लगाएको हाफपे�ट खोली िलङ्ग 
िनकाली िनजको स�ुवालसमेत खोिलिदई मैले करणी 
गरी मेरो वीय� िनजको योिनिभ� �खलन भएपिछ िनज 
मिहला (ख) ह�ला गरी कराएकोले बािहर �यालबाट 
केटाकेटीले कराएकाले ढोका खोली बािहर िन�क� 
ह�ला नगर भ�दै डर�ास देखाई �यहाबँाट भागेको ह� ँ
भनी आरोिपत कसरुमा पूण�तः सािबत रही बयान गरकेो 
देिख�छ । अदालतमा भएको िनजको बयान बेहोरा 

हेदा�  मैले िनज (ख) लाई जबरज�ती करणी गरकेो 
होइन । रम खाएको कारण �रगंटा लागी आराम गन� 
जाहेरवालाको घरमा गई खाटमा ढि�कएको ह� ँ। करणी 
गरकेो होइन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी इ�कार 
रहे पिन वारदात भएको �थलमा रम खाएको ह�दँा �रगंटा 
लागेकोले पि�टइरहेको िथए ँ भनी वारदात�थलको 
उपि�थितलाई �वीकार ै गरकेो देिखन आएको छ । 
साथै मौकामा भएको सािबती बयानलाई ख�डन गन� 
ठोस �माण गजुान� सकेको नदेिखने ।

�ितवादी बलबहादरु राईले पीिडता प�रवित�त 
नाम (ख) लाई जबरज�ती करणी पीिडताकै घरमा आई 
गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनस कुमारी ला�चा, बिुझएका मािनस िवमला 
राई, िवजय राई तथा �ेम राईले बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ भने �ितवादीले आ�नो इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी कुनै सा�ी �माणसमेत उपि�थत 
गराई बकप� गराउन सकेको अव�थासमेत िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट देिखन नआएको अव�थामा 
�ितवादीको मौकामा अनसु�धानको �ममा गरकेो 
सािबती बयान, िमिसल संल�न कागज �माणसमेतबाट 
�ितवादी बलबहादरु राईले आरोिपत कसरु गरकैे 
देिखन आउने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, 
कारण र �माणह�समेतबाट �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो भनी िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष� र सोही महलको 
३ क.नं. बमोिजम थप ५ वष�समेत ज�मा १० वष� 
कैद ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतालाई �.२०,०००।– 
(बीस हजार) �ितपूित�समेत भराई िदने ठह�याएको 
स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०६८।९।१२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राम�साद ब�याल
क�यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल असार ६ गते रोज २ शभुम् ।
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८
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CR-०१५० र ०६९-RC-
००१८, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. ध�जन 
महज�न र नेपाल सरकार िव. र�जन महज�न 

लास जाचँ �कृित मचु�ुका हेदा� मतृकको 
शरीरमा टाउकोमा कपाल रगतले िभजी सकेुको, 
नाकको दवुै �वालबाट रगत िन�क� बगेको, बाया ँ
हातको कुिहनासमेतको भागमा ५ इ�च ल�बाइको 
पोिलएकोज�तो घाउ रहेको, बाया ँ कानको भागबाट 
रगत िनि�कएको, बायापँ�� कोखामा साढेँ एक इ�च 
ल�बाइको घाउ रहेको, बायापँ�� टाउकोको क�चटको 
भागमा १ इ�च चौडाई आधा इ�च तीनकुने घाउ रही 
िभ�ी हड्डीको भाग दिेखएको, उ� �थानबाट �श�त 
मा�ामा रगत िन�क� बगेको भ�ने देिखन आएको छ भने 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदन हेदा� The cause of 
death is due to Head Injury भ�ने उ�लेख भएको 
देिखदँा मतृकको म�ृय ुकत��यबाटै भएको कुरामा िववाद 
नदेिखने ।

स�ु अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� 
र�जनले कुटेको दखेेक� ह� ँ। ध�जनले गरकेो चािह ँदिेखन 
भनी स.ज. ७ मा उ�लेख गरकेो दिेख�छ । जाहेरीमा यी 
�ितवादी ध�जन महज�नको नाम उ�लेख भएकोबाहेक 
जाहेरवालाको अदालतमा भएको बकप�बाट नै जाहेरी 
दरखा�तको बेहोरा खि�डत भइरहेको देिख�छ । 
सह�ितवादी र�जन महज�नको अदालतमा भएको 
बयान बेहोरा हेदा� मैले भाइ ध�जन महज�नलाई मान� 
खो�दा भागेको र बाबलुाई टाउकोमा ढंुगाले हानेको 
हो, भाइले हानेको होइन भनी बयान गरकेो दिेखदँा 
िनजउपरको कसरुमा गडाउ गन� �वत�� �माणह�को 
सव�था अभाव रहेको देिख�छ । वारदात�थलमा यी 
�ितवादीको उपि�थित पिन नदिेखएको अव�थामा 
जाहेरवालाले कसरु गरकेो हो भनी शङ्का जाहेर गरकैे 
आधारमा ध�जन महज�नसमेतले बाबलुाई मारकेो 
हो भनी �ितवादी ध�जन महज�नले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो मा�न िम�ने नदिेखदँा 

आरोिपत कसरुबाट िनज �ितवादीलाई सफाइ िदने 
ठह�याएको स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा प�रवत�न गनु�पन� नदिेखने । 

जाहेरवालीले अदालतमा उपि�थत भई गरकेो 
बकप� हेदा� र�जनले कुटेको दखेेक� ह� ँ । ध�जनले 
कुटेको चािह ँ देिखन भनी स.ज. ७ मा �प�सगँ 
लेखाइिदएको देिख�छ । साथै िमित २०६७।३।६ गते 
राित हामी बाब ुछोरा बिसरहेको ठाउमँा दाइ र�सीले 
माि�दँै आई मलाई ढंुगामढुा गरी मान� उ�े�य िलएपिछ 
म �यहाबँाट भागेपिछ सोही �रसले चौथो तलामा बसेको 
बबुालाई कुटिपट गरी पूजा गन� ढंुगाले बबुाको टाउकोमा 
हानी लडाई लाइटर बाली बबुाको शरीरमा आगो लगाई 
िदन थालेपिछ अ�य मािनसह�ले थाहा पाई त�काल 
उपचारको लािग पाटन अ�पताल लादँालादैँ म�ृय ु
भएको हो, मैले कत��य गरकेो होइन, दाइले बबुाको 
कत��य गरी मारकेो हो भनी सह�ितवादी ध�जन 
महज�नको बयान बेहोरासमेतबाट यी �ितवादी र�जन 
महज�नको �हारबाट मतृक हाकुचा महज�नको म�ृय ु
भएको पिु� ह�न आउने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट �ितवादी र�जन महज�नलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र अका� �ितवादी ध�जन 
महज�नलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
२०६८।१२।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६९-WO-१२१५, उ��ेषण, 
नगे���साद खरले िव. पुनरावेदन अदालत इलाम 

िनवेदक नगे���साद खरले र वैदेिशक 
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रोजगार ठगी म�ुाका �ितवादी सवुास खरले दाजभुाइ 
नाताका भएकोमा िववाद छैन । िनजह�िबच 
िविधवत् �पमा अंशब�डासमेत भएको नदेिखएकोले 
एकासगोलमा नै रहेको मा�नपुन� ह��छ । वैदेिशक 
रोजगार ठगी फौजदारी म�ुा भएकोले �यसमा 
अपराधमा संल�न �यि�को �यि�गत दािय�व ह�ने 
भएकोले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०६८।१०।२९ को फैसलाबमोिजम �ितवादी 
सवुास खरलेबाट �.३७,१९,१००।- रकम िबगो 
र �ितपूित�बापत असलुउपर गनु�पन� देिखएको छ । 
िनज सवुास खरले एकासगोलमा नै रहेको दिेखएको 
र िनजह� ८ जना अिंशयार रहेको िमिसल संल�न 
कागज �माणबाट देिखएकोले वैदेिशक रोजगार ठगी 
म�ुामा भएको फैसलाबमोिजम �ितवादी सवुास 
खरलेले पीिडत हेमबहादरु थापालाई िबगो र हजा�ना 
गरी ज�मा �.३७,१९,१००।– बझुाउनपुन� ठहर भई 
सो िबगो भराउन पीिडतको तफ� बाट िनवेदन पदा� झापा 
िज�ला अदालतको तहिसलदारबाट सबै ज�गा रो�का 
राखेकोमा नगे���साद खरलेको िनवेदन परी झापा 
िज�ला अदालतबाट तहिसलदारको आदशे बदर गरी 
८ भागको १ भाग ज�गा रो�का राखेकोमा सोउपर 
पनुरावेदन अदालत इलाममा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १७ 
नं. बमोिजम िनवेदन परी िज�ला अदालतको आदेश 
सदर गरकेो आदेश कानूनस�मत नै देिख�छ । यसरी 
कानूनस�मत �पमा सािधकार अदालतबाट भएको 
आदेशले यी िनवेदकको संिवधान�द� हक अिधकार 
हनन् भएको मा�न निम�ने ।

वैदेिशक रोजगार ठगी म�ुामा भएको फैसला 
काया��वयन गरी िबगो भराई पाउ ँभनी परेको िनवेदनमा 
झापा िज�ला अदालतका तहिसलदारले यी िनवेदकको 
नामको िक.नं.१६९२ र २२३६ को ज�गा रो�का 
राखेकोमा सो आदेशलाई बदर गरी ८ भागको १ भाग 
ज�गा मा� रो�का गन� िमित २०६९।८।१५ को झापा 
िज�ला अदालतको आदेशलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत इलामको िमित २०६९।११।१० को 
आदेशले िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा 

आघात पगेुको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ग�ररहन ु परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने । �रट 
िनवेदन नै खारजे ह�ने ठहरकेोले यस अदालतबाट िमित 
२०७०।२।५ मा जारी भएको अ�त�रम आदेशसमेत 
िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६९-WO-१२१४, उ��ेषण, 
िव�णु�साद खरले िव. पुनरावेदन अदालत इलाम 

िनवेदक िव�ण�ुसाद खरले र वैदेिशक 
रोजगार ठगी म�ुाका �ितवादी सवुास खरले बाब ु
छोरा नाताका भएकोमा िववाद छैन । िनजह�िबच 
िविधवत् �पमा अंशब�डासमेत भएको नदेिखएकोले 
एकासगोलमा नै रहेको मा�नपुन� ह��छ । वैदेिशक 
रोजगार ठगी फौजदारी म�ुा भएकोले �यसमा 
अपराधमा संल�न �यि�को �यि�गत दािय�व ह�ने 
भएकोले वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०६८।१०।२९ को फैसलाबमोिजम �ितवादी 
सवुास खरेलबाट �.३७,१९,१००।- रकम िबगो 
र �ितपूित�बापत असलुउपर गनु�पन� दिेखएको छ । 
िनज सवुास खरले एकासगोलमा नै रहेको देिखएको 
र िनजह� ८ जना अंिशयार रहेको िमिसल सलं�न 
कागज �माणबाट देिखएकोले वैदेिशक रोजगार ठगी 
म�ुामा भएको फैसलाबमोिजम �ितवादी सवुास 
खरलेले पीिडत हेमबहादरु थापालाई िबगो र हजा�ना 
गरी ज�मा �.३७,१९,१००।– बझुाउनपुन� ठहर भई 
सो िबगो भराउन पीिडतको तफ� बाट िनवेदन पदा� 
झापा िज�ला अदालतको तहिसलदारबाट सबै ज�गा 
रो�का राखेकोमा नगे���साद खरलेको िनवेदन परी 
झापा िज�ला अदालतबाट तहिसलदारको आदेश 
बदर गरी ८ भागको १ भाग ज�गा रो�का राखेकोमा 
सोउपर पनुरावेदन अदालत इलाममा मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १७ नं. बमोिजम िनवेदन परी �यहाबँाट िज�ला 
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अदालतको आदेश सदर गरकेो आदेश कानूनस�मत नै 
देिख�छ । यसरी कानूनस�मत �पमा सािधकार 
अदालतबाट भएको आदेशले यी िनवेदकको 
संिवधान�द� हक अिधकार हनन् भएको मा�न 
निम�ने ।

अतः वैदेिशक रोजगार ठगी म�ुामा भएको 
फैसला काया��वयन गरी िबगो भराई पाउ ँभनी परकेो 
िनवेदनमा झापा िज�ला अदालतका तहिसलदारले यी 
िनवेदकको नामको िकता नं. ३६३ को ज�गा रो�का 
राखेकोमा सो आदेशलाई बदर गरी ८ भागको १ भाग 
ज�गा मा� रो�का गन� िमित २०६९।०८।१५ को झापा 
िज�ला अदालतको आदेशलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत इलामको िमित २०६९।११।१० को 
आदेशले िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा 
आघात पगेुको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ग�ररहनपुरने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने । �रट 
िनवेदन नै खारजे ह�ने ठहरकेोले यस अदालतबाट िमित 
२०७०।२।५ मा जारी भएको अ�त�रम आदशेसमेत 
िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल जेठ २१ गते रोज ६ शभुम् ।

११
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७१-RC-०१५०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. आशापित थ�नी 

घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुका 
हेदा� मास पूरा भएको ब�चा (छोरी) लाई खा�डो खनी 
गाडेको अव�थामा फेला परकेो र सो लासको कािटएर 
टाउको छु��एको अव�थामा रहेको भ�ने दिेखएको 
अव�थालाई म�यनजर गदा� िनजले मरकेो ब�चा 
ज�माई खा�डोमा परुकेो भनी मा�न िम�ने अव�था 
देिखएन । घटना�थल र लासको अव�थालाई हेदा� 
िनज �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो 
बयानलाई समिथ�त ह�न गएको दिेख�छ । यी �ितवादीले 
परप�ुषसगँको शारी�रक स�पक� बाट अवैध गभ�धारण 

गरकेो भ�ने कुरालाई कसैलाई थाहा जानकारी निदई 
गपुचपु राखी ब�चा जि�मसकेपिछ घरदिेख ५०० 
िमटर पर लगी मसुा मान�को लािग खनेको खा�डोमा 
लगेर गाडी िदएको �प� ह�न आउछँ । ब�चाको लासको 
टाउको अलग भई छु��एको अव�थामा भेिटनसुमेतका 
घटना�मह�बाट यी �ितवादी आशापित थ�नीले 
िजउदँो ब�चा ज�माई कत��य गरी मारी खा�डो खनी 
गाडेको भ�ने पिु� ह�न आउने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार 
�माणह�समेतबाट यी �ितवादी आशापती थ�नीले 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम कसरु गरकेो ठहर 
गरी िनजलाई ऐजन महलको १३ (३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई भएको 
फैसला मनािसब देिखदँा उ� स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले �ितवादी 
आशापित थ�नीका हकमा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं बमोिजम ५ वष�को कैद ह�न �य� रायका स�दभ�मा 
िवचार गदा� िनजका हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐजनको १३(३) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर भएको देिख�छ 
तापिन कसरुदारको कसरु गदा�को प�रि�थित, 
कसरुको मा�ा र कसरुदारउपर तोिकएको सजायको 
असरिबचको साम�ज�यतालाई िववेकसङ्गत�पमा 
िवचार गररे मा�ै अ.ब.ं १८८ नं. न�बरको �योग गनु�पन� 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी आशापित 
थ�नीले लो�ने रोजगारीको िसलिसलामा भारत गएको 
प�रि�थितमा वतनसमेत थाहा नभएको परप�ुषसगँ 
अवैध यौन स�ब�ध राखेको र सोही कारणबाट 
गभ�धारण भएको देिखन आउने ।

आ�नो लो�ने छँदाछँदै वतन नै जानकारी 
नभएको परप�ुषसगँ शारी�रक स�ब�ध ह�न ु तथा 
समयमै गभ�पतनको �याससमेत नगरकेो र जसको 
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गभ� बोकेको हो �यो �यि�सगँ स�पक�  नभएपिछ बा�य 
भई ब�चा ज�माएको र आफँैले ज�म िदएको िशशकुो 
कत��य गरी मारकेो घटना�मबाट पिु� ह�न आएको 
देिख�छ । ��ततु म�ुाको घटना एवम् प�रि�थित हेदा� 
सामािजक लोकलाजको कारण आफँैले ज�म िदएको 
िशशलुाई मानु�पन� प�रि�थित यी �ितवादी आशापित 
थ�नीलाई उ�प�न भएको देिख�छ । तसथ� स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतले �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम कैद वष� ५ ह�नपुन� भनी �य� गरकेो 
राय �यायको रोहमा िमलेकै देिखन आउने ह�दँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं

 इित संवत् २०७३ साल असार १० गते रोज ६ शभुम् ।
१२

स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-WO-०३६४, उ��ेषण / �ितषेध 
/ परमादशे, युवराज गौतम िव. पुनरावेदन अदालत 
िवराटनगर

िनवेदन मागअनसुारको आदेश जारी ह�ने हो 
होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� िवप�ीका तफ� बाट 
रहन ुभएका िव�ान्  व�र� अिधव�ाले �रट िनवेदक र 
िवप�ीह�का िबचमा चलेको िबगो भराइ पाउ ँ भ�ने 
िनवेदनमा लेनदेन भई मोरङ िज�ला अदातलमा 
िमलाप� भइसकेको ह�दँा �रट जारी ह�नपुन� होइन भनी 
मोरङ िज�ला अदालतमा चलेको िबगो भराइ पाउ ँ
भ�ने िनवेदन तामेलीमा रा�ने गरी सो अदालतका 
तहिसलदारबाट भएको आदेशको �ितिलिपसमेत 
बहसको �ममा पेस गरकेो देिखयो । िवप�ीम�येका 
मनोज �यासँ उ�ोगका अिधकार�ा� �यि� 
अ�णकुमार दास र िललाराज गौतमका िबचमा चलेको 
२०७२ सालको िबगो नं.६/२५२ को म�ुामा दवुै 
प�िबच लेनदने भई िमित २०७३।४।९ मा िमलाप� 
भएको भनी िमलाप�को कागजको �ितिलिपसिहत 
मोरङ िज�ला अदालतबाट जानकारी �ा� भई िमिसल 
सामेल रहेको देिख�छ । जनु िववादमा िनवेदकका 

नामको ज�गा रो�का रा�ने भ�ने आदेश पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट भएको हो सोही िववादमा 
िववादका दईु प�िबच िमलाप� भइसकेको देिखदँा 
हाल आएर सोही िवषयमा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�को कुनै औिच�य रहेको नदेिखने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् िववेचनासमेतको 
आधारमा िबगो भराई पाउनको लािग �रट िनवेदकको 
ज�गा रो�का रािखएकोमा िबगो भराई पाउ ँ भ�ने 
िनवेदनका प� िवप�ीका िबचमा िमलाप� भइसकेको 
देिखएकोले �रट िनवेदनको कुनै औिच�य रहेको 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोजमको आदेश जारी ग�ररहन ु
परने । ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज ९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१३८२, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. पु�कल ब�नेत 

मौकामा बयान गदा� �ितवादी प�ुकल 
ब�नेतले आफू तीन मिहनाअिघ वैदेिशक रोजगारबाट 
फक� नेपाल आएको र पीिडत र आफूिबच माया 
�ेमसमेतको कुरा भई १/२ मिहनािभ�मा िववाह गन� 
स�लाहसमेत भइसकेको भनी उ�लेख गरकेो पाइयो । 
�ितवादीको उ� कुरालाई पीिडतक� फुपू फूलमायाले 
समेत िनजह�िबच कुराकानी ह�ने गरकेो कुरा उ�लेख 
गरबेाट समथ�न पगेुकै देिखयो । जबरज�ती करणीको 
अिभयोगमा आफू प�ाउ परी अनसु�धानको �ममा 
रहदँासमेत अ�य �यि�लाई पो�ने काम नगरी �वयम् 
�ितवादीले वारदात आफूले मा� गरकेो, अका� �ितवादी 
समुन काक�को सलं�नता नरहेको र भेट गरकेोस�म 
देखे होलान् भनी शङ्कास�म �य� गरी मौकामा बयान 
गरकेो पाइएबाट �ितवादीसमेतले पीिडतउपर सामूिहक 
करणीको वारदात गराएको भए आफूले मा� सजाय 
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बेहोरी सहअिभय�ुले उ�मिु� पाउने गरी बयान गन� र 
गनु�पन� आधार कारणसमेत ख�ुन नआएकोले सामूिहक 
करणी भएको त�यको प�्ुयाई ँ व�तिुन� �पबाट 
समिथ�त नभएकोले �ितवादी प�ुकल ब�नेतलाई 
सामूिहक जबरज�ती करणीतफ�  सजाय गन� मनािसब 
देिखन नआउने ।

पीिडत १५ वष�य नाबालक ‘क’ भोगटेनीउपर 
कोही कसैले सहमितमै करणी गरकेो भएपिन िनजको 
उमेरसमेतलाई �ि�गत गदा� जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहरी सजायसमेत ह�ने अव�थामा ��ततु म�ुामा 
�ितवादी प�ुकल ब�नेत �वयम् ले मौकामा वारदात 
भएको कुरा �वीकार गरी बयान गरकेो, �वा��य जाचँ 
�ितवेदनबाट पीिडतको परुानो Hymen Rupture 
भ�ने उ�लेख भई आएको, वारदातको त�काल 
अिघस�म �ितवादी पीिडतसगैँ रहेकोसमेतका आधारमा 
िनजलाई �ितवादी प�ुकल ब�नेतले जबरज�ती करणी 
गरकेा ह�न् भ�ने कुरा पिु� ह�न आउने ।

अतः उपयु�� िववेिचत त�य, �माण एवम् 
िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययनसमेतबाट 
पीिडत ‘क’ भोगटेनीउपर जबरज�ती करणीको वारदात 
पिु� ह�न आएको तर सामूिहक जबरज�ती करणी 
भएको भ�ने त�य �थािपत ह�न नआएको अव�थामा 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट �ितवादी प�ुकल 
ब�नेतले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने गरी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको दफा १ र ३(३) नं. को कसरुमा ऐ.३(३) नं. 
बमोिजम ६(छ) वष� कैद भई सोही महलको १० नं. 
बमोिजम पीिडतले िनज �ितवादीबाट �.२५,०००।- 
(�पैया ँ प�चीस हजार) �ितपूित�समेत भराई पाउने 
ठह�याई गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७३।७।३० गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-०४०१, लाग ुऔषध 
डाइजेपामसमेत, नेपाल सरकार िव. पवन गु�ङ 

�ितवादीको साथबाट बरामद लाग ु औषध 
डाइजे�याव, एबोट�  र निुफ� न गरी तीन �कारका ४२ 
थान रहेको पाइयो । �ितवादीको बयानबाट उ� लाग ु
औषधको सेटमा १५ थान भएकोमा १ थान त�काल 
आफूले सेवन गरी अ�य थान पिछ सेवन गन� �योजनाथ� 
बोक� �याएको हो । आफूले िवगत १० मिहनादेिख 
डाइजेपामसमेतको लाग ु औषध सेवन गन� गरकेो छु, 
उ� लाग ु औषध पिन आफँैले सेवन गन� �योजनाथ� 
िलई िहडेकँो ह� ँभनी अदालतसम� बयान गरकेो र िनज 
प�ाउ पदा�को अव�थामा पिन लागू पदाथ� सेवन गरकैे 
अव�थामा प�ाउ परकेो देिखने ।

�हरी �ितवेदनबाट स�ु भएको ��ततु म�ुाका 
�ितवेदक �ा.ना.िन. राजे���साद वा�लेसमेतका 
�ितवेदकह�ले यस अदालतमा आई बकप�  गदा� 
बरामद लाग ुऔषध ियनै �ितवादीका साथबाट बरामद 
भएको र िनजले बरामद गदा�को अव�थामा उ� 
लाग ु औषध िब�� गन� नभई सेवन गन� �योजनाथ� 
िलइआएको हो भनेका िथए भनी बकप� गरकेो देिखने ।

उपयु��बमोिजमका त�य एवम् �माणसमेतका 
आधारमा �वयम् �ितवेदकह�ले बरामद गदा�को 
अव�थामा िब�� �योजनको लाग ु औषध हो भ�ने 
नखलेुको भनी बकप� गरकेा, �ितवादीले बयान 
गदा�को बखतमा पोल गरकेा अ�य �यि�ह�का 
बारमेा थप अनसु�धान ह�न नसकेको, बरामद लाग ु
औषधको प�रमाण पिन अिधक नरहेको अव�थामा 
यी �ितवादीको साथबाट बरामद लाग ुऔषध िनजले 
िब�� िवतरण वा ओसारपसार गन� �योजनाथ� नै बोक� 
िहडेँका ह�न् भनी व�तिुन� �माण पेस ह�न नसकेको 
अव�थामा शङ्काको भरमा िब�� िवतरण तथा 
ओसारपसारतफ�  सजाय गनु�  �यायोिचत ह�ने नदेिखने ।

�ितवादी पवन ग�ुङका साथबाट बरामद 
भएको लाग ु औषध डाइजे�याव, एबोट� , निुफ� नसमेत 
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िनजै �ितवादीले लकुाई िछपाई सगँसाथमा �याउदँ ै
गरकेो अव�थामा िनजैको साथबाट बरामद भएको, 
उ� बरामद लाग ु औषध िब�� िवतरणकै लािग 
िथयो भ�ने कुरा वादी नेपाल सरकारबाट पिु� ह�न 
नसकेको, आफँैले सेवन गन� �योजनाथ� िलई आएको 
ह� ँभनी �ितवादीले बयान गरकेो तथा बरामद प�रमाण 
�यून भएको अव�थासमेत देिखदँा िमिसल संल�न 
कागजातबाट समिथ�त भइरहेको अव�थामा उ� लाग ु
औषध �ितवादीले आफँैले सेवन गन� �योजनाथ� बोक� 
िहडेँको पिु� ह�न आउने । 

अतः उपयु�� िववेिचत त�य, �माण एवम् 
कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा �ितवादी पवन 
ग�ुङलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(६) को कसरुमा ऐजन ऐनको दफा १४ को उपदफा 
(१)(ज) बमोिजम २ मिहना कैद र �.२,०००।- �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने गरी उ�च अदालत पोखराबाट िमित 
२०७४।१।१९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७२-CI-१६०९, िनषेधा�ा, 
अजु�न�साद साह िव. शंकर साह �याह�त सुक� 

िवप�ीह�ले आफूह�ले िनवेदनमा उ�लेख 
भएज�तो िनवेदकको ज�गामा कुनै पिन �कारको 
िनमा�ण काय� नगरकेो भनी िजिकर िलएको भए तापिन 
िनवेदनसाथ संल�न फोटोह�बाट इनारवाला ज�गामा 
इटँा र बालवुा थपुारकेो दिेख�छ । यसरी इटँा बालवुा 
थुपा�रएको इनारको ज�गा साव�जिनक ज�गा हो भ�ने 
िनवेदकको िजिकर रहेको छ भने िवप�ीह�ले पिन 
उ� इनारको ज�गा साव�जिनक होइन भनी िजिकर 

िलन सकेको देिखदैँन । जसबाट उ� इनारको ज�गा 
हक बेहक गनु�पन� ज�गा नभई साव�जिनक ज�गा नै 
भएको दिेख�छ । िवप�ीह�ले इनार भएको साव�जिनक 
ज�गा र िनवेदकको ज�गामा कुनै �कारको िखचोला 
गन� गराउने काय� गरकेो छैन भनी िजिकर िलएको भए 
तापिन सोको ठोस र भरपद� �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँनै ब� साव�जिनक ज�गामा इटँा र बालवुा थपुारी 
सकेको देिख�छ । जसबाट िवप�ीह�ले िनवेदकको 
ज�गा र इनार रहेको साव�जिनक ज�गामा िखचोला गन� 
स�ने आशङ्काको िव�मानता रहेको पाइने ।

अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारबाट 
िवप�ीह�ले इनार रहेको साव�जिनक ज�गामा इटँा 
र बालवुा थुपारकेो त�य िमिसलसाथ पेस ग�रएका 
फोटोह�बाट देिखएकोले िनषेधा�ाको आदशे�ारा  
त�काल सो काय� नरोिकए िवप�ीह�ले साव�जिनक 
इनारवाला र िनवेदकको ज�गासमेत क�जा गरी इटँाको 
िदवाल लगाई घर बनाउने �वल स�भावना रहेको 
देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकसमेतले उपभोग 
गरकेो इनारको ज�गामा कुनै क�जा िखचोला र िनमा�ण 
काय� नगनु�  र इनारको पानी उपभोग र िनकाससमेतमा 
कुनै अवरोध नगनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७२।३।२२ को आदेश िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े� 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७२-CI-१७६१, परमादेश, 
उ�म मुिखया मलाह िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
स�रीसमेत 

िनवेदक उ�म मिुखयाले आफूले िदएको 
जाहेरी दरखा�त दता� गन� िवप�ीह�ले इ�कार गरकेो 
भनी िजिकर िलएको भए तापिन िवप�ी िज�ला 
�हरी काया�लय, स�रीले आ�नो िलिखत जवाफमा 
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िवप�ी �रट िनवेदकको जाहेरी ह�लाकमाफ� त �ा� ह�न 
आएको तर सो जाहेरी सनाखतको लािग भने िनवेदक 
नआएकाले �ि�या अिघ नबढेको हो । िनज िनवेदक 
स�पक�  रा�न आएमा सनाखत गरी कानूनी �ि�या 
अगािड बढ्ने नै छ भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
यसरी िनवेदकले ह�लाकमाफ� त जाहेरी िदएको र सोको 
सनाखत गन� िनवेदक नआएको कारणले उ� जाहेरी 
दता� ह�न नसकेको देिख�छ । उ� जाहेरी दता� नै नगन� 
मनसाय िवप�ी िज�ला �हरी काया�लय, स�रीको 
भएको दिेखदँैन । िज�ला �हरी काया�लय, जाहेरी दता� 
गन� आिधका�रक िनकाय भएको र िनवेदक स�पक�  
रा�न आएमा जाहेरी सनाखत गराउनेलगायतका 
�ि�या पूरा गन� �ितब�ता िलिखत जवाफमा नै �य� 
गरकेो अव�थामा िनवेदन मागबमोिजमको परमादेशको 
आदेश जारी गनु�  नपन� देिखएकोले िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७२।५।२७ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े� 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CI-०५४५, परमादशे, 
गोिपचन साह कानुसमेत िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, पसा�  वीरग�जसमेत 

िमित २०७२।१२।१३ गतेका िदन भएको 
वारदातको स�ब�धमा िनवेदकह�ले िवप�ी िज�ला 
�हरी काया�लयमा �यान मान� उ�ोगमा कारबाही 
ग�रपाउ ँभनी ह�लाकमाफ� त जाहेरी दरखा�तको िनवेदन 
िदएको त�यमा कुनै िववाद छैन । िवप�ी िज�ला 
�हरी काया�लयले पिन आ�नो िलिखत जवाफमा 
यी िनवेदकह�ले ह�लाकमाफ� त जाहेरी दरखा�तको 
िनवेदन पठाएको त�यलाई �वीकार गरकेा छन् । 
केवल ह�लाकमाफ� त पठाएको जाहेरी दरखा�तलाई 
सनाखत गन� नआएको भ�ने आधारमा मा� दता� गन� 
इ�कार गरकेो देिख�छ । कुनै पिन वारदात घटेप�ात् 

सो स�ब�धमा �हरी काया�लयमा सूचना िदएकोमा सो 
दता� गरी कानूनबमोिजम अनसु�धान तहिककातको 
�ि�या अगािड बढाउन ुस�बि�धत �हरी काया�लयको 
कानूनी दािय�व हो । आपरािधक घटनाबाट पीिडत 
भई �याय �ा� गन�को लािग �हरी काया�लयमा िनवेदन 
िदन गएकोमा उ� िनवेदन नै दता� नगन� काय� कानूनी 
रा�यको अवधारणाको िवपरीत त ह��छ नै य�ता 
�कारको काय�ह�बाट द�डहीनताले समेत ��य 
पाउछँ । यी िनवेदकह�ले वारदात घटेप�ात् मौकामा 
जाहेरी िदन गएको, सो दता� गन� नमा�दा ह�लाकबाट 
जाहेरी दरखा�त पठाएको, िज�ला �हरी काया�लयले 
दता� गन� नमा�दा िज�ला �शासन काया�लयमा िनवेदन 
िलई गएकोलगायतका काय� गरी जाहेरी दरखा�त 
दता� गराउन �यास गरकेो देिखएको अव�थामा यी 
िनवेदकह� जाहेरी दरखा�त सनाखत गन� नै गएनन् 
भ�ने िवप�ीह�को िजिकर िव�ासयो�य नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा �रट 
िनवेदकह�ले ह�लाक काया�लयमाफ� त िदएको जाहेरी 
दरखा�त सनाखत गन� िवप�ी काया�लयमा नगएको 
भ�ने आधारमा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७३।३।२९ 
को आदशे िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई िनवेदकलाई 
जाहेरी दरखा�त सनाखत गन� उपि�थत गराई जाहेरी 
दरखा�त दता� गरी अ�मा कानूनबमोिजम गनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०६८२, उ��ेषण, 
िवशे�र यादव िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत 

�ी रामे�वर सर�वती �ाथिमक िव�ालय 
िनजी �ोत र साधनबाट नै स�चालन भइरहेकोमा 
िव�ालय ब�द गन� भ�ने िश�ा म��ालय र अि�तयार 
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द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�यउपर यो �रट 
दायर भएको देिख�छ । िज�ला िश�ा काया�लयको 
च.नं. ३११६ िमित २०७१।३।२६ को प�को िश�ा 
म��ालय तथा अि�तयारबाट आएको टोलीको 
रोहबरमा िमित २०७१।३।२५ गतेको बैठकअनसुार 
अिनयिमत िव�ालयह�लाई ब�द गन� र काया�लयबाट 
गएका िविभ�न �कारका अनदुान रकम राज�व खातामा 
दािखला गन� िनण�य भएकोले िव�ालय ब�द गनु�  भ�ने 
आदेश भएको देिख�छ र सो प�मा उ� िव�ालयसमेत 
अिनयिमत �पमा स�चालन रहेको भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी च.नं. ३३ िमित २०७१।४।२१ 
को िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुाको प�ानसुार �ी 
रामे�वर सर�वती राि��य �ाथिमक िव�ालय ल�कड 
३ अिनयिमत िव�ालय ठहर भई ब�द ग�रएको ह�नाले 
िज�ला िश�ा काया�लयको प.स.ं ०७१।०७२ च.नं. 
२८३ िमित २०७१।४।२० को �ा� प�ानसुार �यस 
िव�ालयमा �थापनाकालदेिख हालस�म आएको 
रकम िमित २०७१ साउन मसा�तिभ� बे�ज ुराज�व 
खातामा ज�मा गरी िज�ला िश�ा काया�लयमा पेस गनु�  
भनी प�ाचार भएको दिेखने ।

िज�ला िश�ा काया�लयको च.नं.६७५ िमित 
२०७१।५।२७ को प�ानसुार �यस िव�ालयको प.स.ं 
०७१/०७२ िमित २०७१।४।२९ को �ा� प�ानसुार 
बे�ज ु रकम �मािणत ग�रपाउ ँ भनी लेिखआएको 
ह�दँा यस काया�लयको िनकासा अिभलेखमा सो 
िव�ालयलाई �थापनाकालदिेख हालस�म कुनै 
िकिसमको रकम िनकासा नभएकोले बे�ज ु खातामा 
रकम दािखला गरी रहन ुनपन� भनी जानकारी िदएको 
देिखने ।

िज�ला िश�ा काया�लयको च.नं.६७५ 
िमित २०७१।५।२७ को प�बाट िव�ालयलाई 
�थापनाकालदिेख हालस�म कुनै पिन िकिसमको 
रकम िनकासा नभएकोले बे�ज ु नै नदेिखएको ह�दँा 
िज�ला िश�ा काया�लयको िमित २०७१।३।२६ को 
च.नं.०७०।७१ ३११६ को िनण�य काया��वयनयो�य 
देिखन आउदैँन । अतः िश�ा म��ालय तथा 

अि�तयारबाट आएको टोलीको रोहबरमा बसेको 
बैठकको िमित २०७१।३।२५ को िनण�य, िज�ला 
िश�ा काया�लयको प.स.ं०७०।७१ च.नं. ३११६ को 
िमित २०७१।३।२६ को प� तथा बे�ज ु दािखला 
गन�स�ब�धी २०७१।४।२१ को प�समेत उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । उ� िव�ालयले हालस�म 
कुनै पिन सरकारी अनदुान र रकम �ा� गरकेो 
कागजातबाट पिु� ह�न नसकेकोले रकम बे�ज ुदेिखन 
नआएको ह�नाले िव�ालय स�चालन गन� िदन ुिदलाउन ु
भनी परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरामाया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-१०६४, लेनदने, 
�रिखदेव राउत अिहर िव. राजकुमार पि�डत 

�ितवादीले िमित २०६५।११।१ मा 
थैली �.६,००,०००।- मा मालपोत काया�लय, 
बाराको र.नं. ३१८२।२ बाट वादीलाई िब�� गरकेो 
देिख�छ । उ� ज�गा िवप�ीको एकलौटीको मा� 
नभई �यसमा अ�य अंिशयारह�को समेत हक मेट्ने 
गरी िब�� भएकोले बारा िज�ला अदालतमा २०६५ 
सालको द.ेनं. ५६९।१५४७ को िलखत दता� बदर 
म�ुा अ�य िवप�ीका अंिशयारह�ले िदएकोमा िफराद 
दाबीबमोिजम उ� िलखतको ज�गाम�ये ३ ख�डको २ 
ख�ड िलखत बदर ह�ने ठहरी िमित २०६७।३।१ गते 
फैसला भएको देिखने ।

�ितवादीले अ�य अंिशयारसमेत भएको र 
आ�नो एकलौटी हकभोगमा नरहेको ज�गा िवप�ीलाई 
राजीनामा िलखत ग�रिदएको कानूनस�मत देिखन 
आएन । तसथ� �यस िलखतउपर म�ुा परी बारा 
िज�ला अदालतले िलखत बदर भई ३ भागको २ 
भाग िफता� भएजितको थैलीम�ये �.४,००,०००। 
(चार लाख मा�) रिज��ेसन द�तरु �.१२,०००।- 
म�येको �.८,०००।- (आठ हजार मा�) र फैसला 
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भएको िमितदेिखको �याजसमेत लेनदेन �यवहारको 
१० नं. बमोिजम कपाली भई कपालीसरह िवप�ी 
वादीले भराई िलन पाउने दिेखई रिज��ेसन द�तरु 
भराउदँा �.१२,०००।- को दाबी भएकोमा बदर 
भएजित अथा�त् ३ भागको २ भाग �.८,०००।- (आठ 
हजार मा�) भराउन ु पन�मा �.८०,०००।- भराएको 
िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म स�ु बारा िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी भई रिज��ेसन द�तरु 
�.८,०००।– (आठ हजार मा�) भराई पाउने र सावँा 
�.४,००,०००।– (चार लाख) र िलखत बदर म�ुामा 
फैसला भएको िमित २०६७।३।१ देिखको �याज 
वादीले �ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६९।०९।२९ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०३८५, उ��ेषण, 
ह�रनाथ साह िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ९३ (८) 
मा उि�लिखत �यव�थालाई हेदा�  �धाना�यापकको 
अविध िकटान गरकेो पाइ�छ भने पनुः सोही पदमा 
रहने स�ने भ�ने �यव�था पिन रहेको देिख�छ । तर 
एक पटक �धाना�यापकमा िनयिु� भएपिछ सदाका 
लािग �धाना�यापक भई रा�न ु पन� भ�ने कानूनको 
मनसाय भने होइन । पनुः �धाना�यापकको पदमा 
िनय�ु ह�न स�ने भ�नकुो अथ� सदवै सोही िव�ालयको 
�धाना�यापकको �पमा रहन पाउने भ�ने अथ� लगाई 
कानूनको �या�या गनु�  मनािसब दिेखन नआउने ।

�यसैगरी िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम १३१(१) मा भएक �यव�थाअनसुार िनवेदकको 
उमेर साठी वष� नािघसकेको दिेखदँा �रट िनवेदकको 
मागबमोिजम �रट िनवेदन जारी गनु�को औिच�यपूण� 
देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा िश�ा ऐन, २०२८ को 
दफा १६ज. को उपदफा ३ मा पाचँ वष� सेवा अविध 
पगेुको िश�कको हकमा िज�ला िश�ा अिधकारीले 
िज�लािभ� स�वा गन� पाउने अव�था देिख�छ । 
साथै िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १३१ मा 
साठी (६०) वष� पूरा भएपिछ अिनवाय� अवकाश पाउने 
�यव�था भएकोमा हाल िनवेदकको उमेरसमेत साठी 
(६०) वष� कािटसकेको भ�ने दिेखएको ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदन हाल औिच�यिवहीन देिखएको ह�दँा िमित 
२०७१।५।१५ र िमित २०७१।६।१३ को िनण�य र 
�रट िनवेदकलाई िनज काय�रत रहेको िव�ालयको 
�धाना�यापकको �पमा नै काम गन� िदन ु भनी 
परमादेश जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरामाया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-०१४०, िनषेधा�ा, 
िसतेश ठाकुर िव. रामलाल म�डलसमेत 

िनवेदकले उ�लेख गरकेो घर ज�गा नापीबाट 
नापी भएको नदेिखई गाउ ँ �लकिभ�को रहेको भ�ने 
िनवेदकले चार िक�ला उ�लेख गरी िनवेदन गरकेोबाट 
देिख�छ । साथै उ� घर ज�गाको िक.नं. उ�लेख ह�न 
नसकेको र ज�गाधनी �माणपजुा� िनवेदनसाथ पेस 
भएकोबाट देिख�छ । य�तो गाउ�ँलकको घर ज�गाको 
भोगको अव�था गा.िव.स.को िसफा�रसबाट ह�ने ह�दँा 
��ततु म�ुामा िनवेदकले उि�लिखत ज�गा भोगमा 
रहेको छ भनी गा.िव.स.बाट िसफा�रस िलई िनवेदन 
िदइएको किहकँतैबाट नदिेखने । 

अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट उ� 
िववािदत ज�गा िनवेदकको िनिव�वािदत भोगचलनमा 
रहेको भ�न स�ने िव�मान अव�थाबाट देिखन 
आउदैँन । यसै ज�गाको िवषयमा धनषुा िज�ला 
अदालतमा २०६८ सालको दे.नं.२६७४, २६७६ 
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र २६७७ को घर ज�गा िखचोला म�ुासमेत चली 
िनवेदकको दाबी नप�ुने गरी फैसलासमेत भएकोबाट 
वादीको िनवेिदत ज�गाका िवषयमा टुङ्गो लािगसकेको 
अव�थामा िनवेदक सोही िवषयलाई िलएर यस 
अदालतमा पनुः िनषेधा�ाको िनवेदन िलई आएको 
देिखएकोले �रट िनवेदनको गा�भीय� र  औिच�यपूण� 
अव�थाको िव�मानता देिखन नआएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी भएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७१।०३।१० को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६६-WO-०६३५, उ��ेषण / 
परमादशे, रािजव झा िव. पूव� �े�ीय �हरी काया�लय, 
रानी िवराटनगरसमेत 

िनवेदक िमित २०६४।१०।२८ मा अचानक 
िबरामी परी िमित २०६४।१२।१२ स�म अ�पतालमा 
उपचार गराएको र उपचारप�ात् िमित २०६४।१२।१३ 
मा आफू काय�रत वडा �हरी काया�लयमा �ितवेदन 
िलई उपि�थत ह�दँा िनजलाई थनुामा राखी िज�ला 
�हरी काया�लयस�म प�ुयाई िमित २०६५।१।८ 
मा तारखेमा छोडेको हो भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । िनवेदक सेवामा रहन चाहेको कुरा 
�ितवेदनसाथ उपि�थत ह�न गएको र सेवाबाट हटाउने 
िनण�यउपर पनुरावेदन गरबेाट समेत ��ट ह��छ । 
सेवाबाट हटाउनपूुव� िवप�ीले िलएको िजिकरबमोिजम 
सूचना �ा� गरकेो भए िनवेदकले िलिखत �प�ीकरण 
िदन स�ने नै ह���यो । तर सोबमोिजम िनवेदकले सूचना 
�ा� गरकेो र सफाइको मौका पाएको भ�ने अव�था 
िमिसल संल�न �माणबाट पिु� नह�ने ।

�हरी कम�चारीको सेवा सत� स�ब�धमा 
त�काल �चिलत �हरी ऐन र िनयमावलीमा भइरहेको 
कानूनी �यव�थाको अ�ययनबाट सो िनयमावलीको 
िनयम ८८(झ) बमोिजम नोकरीबाट हटाउन सिकने 
भएपिन �य�तो सजाय गनु�अिघ �हरी ऐन, २०१२ 
को दफा १० र ११ तथा िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८९ मा उि�लिखत काय�िविध अवल�बन 
गनु�  पद�छ । खासगरी िनयमावलीको िनयम ८९(२) 
को �यव�थाबमोिजम कम�चारीलाई लगाइएको 
आरोप िकटान गरी आधार र कारणसिहत ह�न स�ने 
सजायसमेत उ�लेख गरी िलिखत �प�ीकरण सो�नपुन� 
र कारबाही गनु� पूव� आ�नो कुरा भ�न पाउने सनुवुाइको 
मौका िदनपुन� भ�ने उ� �यव�था �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तमा आधा�रत रहेको र यस िकिसमको �यव�था 
सजाय गन� अिधकारीले अ�रश: पालना गनु�पन� 
ह��छ । सफाइको मौका िदन ु नपन� अपवादको 
िव�मानता भए पिन सोको कारणसिहत छु�ै पचा� खडा 
गनु�पन� देिख�छ । िनण�य पचा�मा सफाइको मौका िदन 
नपन� भनी आधार कारणसिहत उ�लेख पिन नभएको 
र सफाइको मौका पिन निदएको अव�थामा भएको 
िनण�यलाई �ाकृितक �यायको िस�ा�तअनकूुल भ�ने 
नदिेखने ।

िनवेदकले िमित २०६४।१०।२८ देिख 
िमित २०६४।१२।१२ स�म उपचार गराई िमित 
२०६४।१२।१३ मा स�बि�धत �हरी काया�लयमा 
�ितवेदनसाथ उपि�थत ह�न गएको भ�ने 
िलएको िजिकरको स�दभ�मा िनवेदकलाई िमित 
२०६४।१०।२९ बाटै लागू ह�ने गरी अवकाश िदने िनण�य 
िमित २०६५।१।१८ मा भएको र सोही िनण�यलाई 
�े�ीय �हरी काया�लयबाट िमित २०६६।७।१७ मा 
सदर गरकेो अव�था दिेख�छ । स�ुमा नै िनण�य गदा� 
िनवेदकलाई ह�न लागेको सजायबार े पूव�जानकारी 
िदएको वा सफाइको मौका िदएको भ�ने आधार 
िनण�यबाट नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तबमोिजम िनवेदक रािजव झालाई भिव�यमा 
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सरकारी सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट 
हटाउने स�ब�धमा भएको िज�ला �हरी काया�लय, 
िसराहाको िमित २०६५।१।१८ को िनण�य तथा सोही 
िनण�यलाई सदर गरकेो �े�ीय �हरी काया�लय, रानी 
िवराटनगरको िमित २०६६।१।७ को िनण�यसमेत 
�हरी िनयमावली, २०४९ तथा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत देिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह��छ । अब िनवेदकलाई िनज काय�रत �हरी जवान 
पदमा पनुब�हाली गरी कानूनबमोिजम कामकाज 
लगाउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
इित संवत् २०७५ साल फागनु १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०६९-WO-०५२८, उ��ेषण / 
परमादशे / �ितषेध, ल�मीबहादरु �े�  िव. नेपाल रा�� 
ब�क, के.का. बालुवाटारसमेत 

सं�थागत िनण�यबाट भएको लगानीलाई 
�यि�गत �पमा िज�मेवार ठह�याई म िनवेदकबाट 
असलु गन� भ�ने िनण�य गदा� सनुवाइको मौकासमेत 
निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�त िव�� भएको भ�ने 
िनवेदकको म�ुय िनवेदन बेहोरातफ�  हेदा�  त�कालीन 
अ�य�को हैिसयतबाट अि�तयारी िवना �ी साङ्ि�ला 
हाउिजङ ए�ड डेभलेपमे�ट क�पनीको सेयरमा लगानी 
ग�रएको �. २ करोड ५० लाख र सोको १५% ले 
ह�ने �याजसमेत यथाशी� बझुाउन ु ह�न भनी रा�� 
ब�कको िमित २०६९।५।१४ को प�लाई उ�लेख 
गरी नेपाल �ेिडट ए�ड कमस� ब�क िलिमटेडले िमित 
२०६९।५।१८ मा िनवेदक ल�मीबहादरु �े�लाई 
प�ाचार गरकेो दिेख�छ । उ� रकम िनवेदकबाट असलु 
गन� िनण�य गदा� िनवेदकलाई सफाइ पेस गन� अवसर 
िदएको नदेिखने ।

�याियक िनण�य गदा� �याियक मनको 
�योग गनु�पद�छ । िट�पणी उठाई ग�रएको िनण�यमा 
�याियक मनको �योग भएको छ भनी मा�न 

सिक�न । ल�मीबहादरु �े�लाई �ाकृितक �यायका 
िस�ा�तिवपरीत सनुवुाइको मौकासमेत निदई 
साङ्ि�ला हाउिजङ क�पनीमा ग�रएको लगानी २ 
करोड ५० लाख र १५% �याजसमेत असलु गन� 
िनण�य गदा�समेत �शासिनक िनण�यज�तो िट�पणी 
उठाई ग�रएको देिखएबाट उ� िनण�यलाई �याियक 
मनको �योग गरी भएको िनण�य मा�न सिक�न । साथै 
उ� िनण�य गदा� नेपाल रा�� ब�कले �यायका मा�य 
िस�ा�त, वत�मान कानूनी �यव�था र यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतलाई अवल�बन गरकेो 
नदिेखने ।

नेपाल रा�� ब�कले भने उ� िनण�यमा सलं�न 
रहेकाम�ये केही पदािधकारीह�का स�ब�धमा मौन 
बसी पनुरावेदक ल�मीबहादरु �े�बाट मा� साङ्ि�ला 
हाउिजङमा ग�रएको लगानी असलु गन� गरी िनण�य 
गरकेो पाइयो । यसबाट साङ्ि�ला हाउिजङमा 
ग�रएको लगानीको कारणले ब�कलाई आिथ�क हािन 
नो�सानी भएको भए तापिन सो िनण�यमा सलं�न 
रहेका केही पदािधकारीह�लाई छाडी िकन पनुरावेदक 
ल�मीबहादरु �े�बाट मा� उ� रकमको िबगो असलु 
गन� आव�यक ठानेको हो ? र िकन उ� िनण�यमा 
सलं�न सबै पदािधकारीह�बाट असलु गनु�  नपरकेो हो 
सोको आधार कारणसमेत ��यथ� ब�कको िनण�यमा 
खलेुको पाइदँनै । िनण�यमा आधार, कारण र �माणको 
मह�वपूण� �थान ह�नेमा सोतफ�  बेवा�ता गरी िनण�य 
भएको देिखदँा िनवेदकले आफूसमेत �ित िन�प� नभई 
��यथ� ब�कले िनण�य गरकेो छ भ�ने िनवेदन िजिकरलाई 
अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने । नेपाल रा�� ब�कको 
स�चालक सिमितबाट िनवेदकलाई िविभ�न कारबाही 
गन� गरी भएका िनण�यह�म�ये साङ्ि�ला हाउिजङमा 
लगानी गन� िनण�यमा सलं�न पदािधकारीह�म�ये 
केहीलाई छाडी िनवेदकबाट मा� असलु गन� गरी 
भएको िनण�य समानताको �ि�कोणले समेत �िुटपूण� 
देिख�छ । िनवेदकबाट लगानी रकम असलु गन� िनण�य 
गदा� नेपाल रा�� ब�कले �यायका मा�य िस�ा�त, 
वत�मान कानूनी �यव�था र यस अदालतबाट �ितपािदत 
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िस�ा�तसमेतलाई अवल�बन गरकेो नदेिखएबाट 
उ� िनण�यलाई कानूनस�मत भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखने ।

अतः िनवेदक ल�मीबहादरु �े�लाई �ाकृितक 
�यायका िस�ा�तिवपरीत सनुवुाइको मौकासमेत 
निदई साङ्ि�ला हाउिजङ क�पनीमा ग�रएको लगानी 
२ करोड ५० लाख र १५% �याजसमेत असलु गन� 
गरी नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को उ�े�यिवपरीत 
नेपाल रा�� ब�कबाट भएको िमित २०६९।५।१४ मा 
भएको िनण�य कानूनस�मत नह�दँा उ� िनण�य बदर 
ग�रिदएको छ । अब जे जो ब�ुनपुन� बझुी �ाकृितक 
�याय र �यायका मा�य िस�ा�तलाई समेत अवल�बन 
गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी नेपाल रा�� ब�कका नाउमँा 
परमादशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-१६७२, ज�रवाना 

गन� िनण�य बदर, ल�मीबहादरु �े� िव. नेपाल 
रा�� ब�क, के.का. बालुवाटारसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसै अनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CR-०९५५, लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार  िव. सागरबहादुर गु�ङ  

िमित २०६६।०२।०७ गते साझँ अं.१४.३० 
बजेको समयमा का.िज.गोगंब ुबसपाक�  ए�रयामा ग�ती 
गन� �ममा सागर ग�ुङ र राज ुग�ुङलाई शङ्का�पद 
अव�थामा बसेको दखेी िनजह�लाई िनय��णमा िलई 
शरीर खानतलासी गदा� िनजह�म�ये सागरबहादरु 
ग�ुङले लगाएको पाइ�टको दािहने ख�तीमा कालो 
�लाि�कमा रहेको सानोसानो ३ वटा पोका खोली हेदा� 
खैरो हेरोइन भेिटएकोले िनजह�लाई सोधनी गदा� 
हामी दवैुजनाको स�लाह र सहमितबाट �ितपोका 
�.५००।– िब�� िवतरण गन� िलएको भनी बताएकोले 
प�ाउ गरी �याएका छ� भ�ने बरामदी खानतलासी 

मचु�ुका रहेको छ । कुनै पिन अपराधको अनसु�धान र 
अिभयोजन गदा� बरामदी मचु�ुकाको मह�वपूण� भूिमका 
रह�छ । �ितवादीह�बाट लाग ु औषध खैरो िहरोइन 
बरामद भएको बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । “Heroin 
has been detected in the exhibit, which 
was marked here as Exhibit no.1 भौितक 
सबदु नं.१ मा हेरोइन पाइएको छ” भनी िविधिव�ान 
�योगशालाबाट परी�ण भइआएको दिेखदँा यी 
�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ु औषध, लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ अ�तग�त 
िनषेिधत खैरो हेरोइन भएको त�यमा िववाद नरहने ।   

�ितवादीह�ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� बयान गदा� बरामदी मचु�ुकामा 
उि�लिखत बेहोरालाई �वीकार गरकेो देिख�छ । 
अदालतमा बयान गदा�, आफूह�ले साथीभाइको 
सङ्गतले किहलेकाही ँ लाग ु औषध सेवन गन� 
गरकेो, आफूह�बाट लाग ु औषध बरामद नभएकोमा 
आफूह�लाई फसाउन झ�ुा अिभयोग लगाएको 
भनी बरामदी लाग ु औषध सेवनस�म गन� गरकेो 
तर स�चय ओसारपसार एवम् िब�� िवतरण गन�मा 
इ�कार रही बयान गरकेो दिेख�छ । य�िप िनजह�ले 
आ�नो इ�कारी बयानलाई शङ्कारिहत तवरमा 
व�तिुन� �वत�� �माणको आधारमा पिु� गन� सकेको 
देिखदँनै । यसका अित�र� बरामदी मचु�ुका गन� �हरी 
हव�दार देवदास �े�ले बरामदी मचु�ुकाको बेहोरा 
ठीक साचँो हो भनी बकप� गरी बरामदी मचु�ुकालाई 
पिु� गराएको अव�था दिेखने । 

�ितवादीह�ले अिफम कोका वा सोबाट 
बनेको लाग ु औषधको सेवन र खेती गन� काय�बाहेक 
अ�य िनषेिधत ५ �ाम हेरोइनको कारोबार गरकेो पिु� 
ह�न आएकोले ऐ. को दफा १४(१)(छ(१) बमोिजम 
सजाय ह�नपुन� दिेखन आउने ।

�ितवादीह�ले लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को ४ अ�तग�त िनषेिधत काय� गरकेो 
अव�थामा बरामद भएको लाग ु औषधको मा�ा 
एवम् प�रमाणसमेतका आधारमा ऐ.को दफा१४(१)
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(छ(१) बमोिजम सजाय गनु�पन�मा सो नगरी लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) 
देहाय (झ) बमोिजम �ितवादीह�लाई जनही २ वष� 
कैद र एक लाख ज�रवाना गन� गरकेो फैसला सो 
हदस�म िमलेको देिखन आएन । सो ह�दँा वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरबमोिजम त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उ�टी 
भई �ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ु औषधको 
मा�ा एवम् प�रमाणसमेतका आधारमा लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) 
बमोिजम �ितवादीह�लाई जनही ५ वष� कैद र पाचँ 
हजार �पैया ँज�रवाना ह�ने देिखने । 

अतः उपयु�� त�य, आधार र कारणबाट 
�ितवादीह� सागर ग�ुङ र राज ु ग�ुङलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) देहाय 
(झ) बमोिजम जनही २ वष� कैद र एक लाख ज�रवाना 
गन� गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६८।६।९ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
केही उ�टी भई िनज �ितवादीह� सागर ग�ुङ र राज ु
ग�ुङलाई ऐ.को दफा १४ (१) (छ) (१) बमोिजम 
जनही ५(पाचँ) वष� कैद र �.५०००।– (पाचँ हजार) 
ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िच�तामिण शमा�
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-०३०९, लाग ुऔषध, 
िवकास गु�ङ  िव. नेपाल सरकार

�ितवेदक िफरोज चौधरीसमेतले िदएको 
�ितवेदन हेदा�, िवकास ग�ुङलाई सोधपछु गदा� िनजले 
नाइ�ोसन ट्या�लेट सेवन तथा स�चयसमेत गन� भनी 
ख�ुन आएको भ�ने आधारमा िनजको घर खानतलासी 
गदा� २७० ट्या�लेट नाइ�ोसन बरामद भएको भ�ने 
उ�लेख ग�रएको छ । तर ितनै िफरोज चौधरीले 
अदालतमा गरकेो बकप�मा गो�य सूचनाको आधारमा 
ग�ती गद� िवकास ग�ुङको कोठामा गई खानतलासी 

गदा� बरामद भएको भ�ने उ�लेख गरकेोले िनजको दवुै 
बेहोरामा एक�पता नभई पर�पर बािझएको देिखने । 
�ितवेदकम�येका मेघराज थापाको बकप�मा िवकास 
ग�ुङको घरमा बसी बरामदी मचु�ुका ग�रएको भनेका 
छन् भने वादी प�कै सा�ी अथा�त् बरामदी मचु�ुकामा 
सही गन� महेश सहनी, रमेश सहनीसमेतका अिधकांश 
मािनसह�ले बरामद भएको थाहा छैन, कामबाट 
घर फक� ने �ममा  B.K.V.M. बोिड�ङ छेउमा रहेको 
पान पसलमा बसेको अव�थामा �हरी आई सही गन� 
भनेकोले सही गरी िदएका ह� भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । �य�तै �ितवेदक तथा बरामदी मचु�ुकाका 
गंगाबहादरु पौडेलले प�ाउ गरकेो बेला लाग ु औषध 
बरामद भएको िथएन भनी आ�नै �ितवेदनलाई ख�डन 
ह�ने गरी बकप� गरकेो देिख�छ । यसका अित�र� 
�ितवादीका सा�ी जोनी �े�ीले िवकास ग�ुङले 
किहलेकाही ँर�सी मा� खाने गद�छन् अ�य चालचलन 
रा�ो छ लाग ुऔषध कारोबार गन� तथा खाने मािनस 
होइनन् भनी िनजको इ�कारी बयानलाई समथ�न र पिु� 
गराएको देिख�छ । यस ि�थितमा �ितवादी िवकास 
ग�ुङसमेतको भनाइको आधारमा लाग ुऔषध बरामद 
गरकेो भ�ने वादी प�को भनाइ नै ठोस, भरपद� र 
िव�वसनीय �माणबाट पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

पनुरावेदक िवकास ग�ुङ कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो, बरामदी मचु�ुकामा ब�ने मािनसह� 
अथा�त् वादी प�कै सा�ीह�ले अिभयोग दाबीलाई 
ख�डन ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको, यो यित मा�ामा 
लाग ु औषध िब�� िवतरण गरकेो या सेवन गरकेो 
भनी �प��पमा अनसु�धानबाट खलुाई पिु� गराउन 
नसकेको, पनुरावेदकका सा�ीबाट लाग ुऔषध सेवन 
नगन� रा�ो च�र�का �यि� ह�न् भनी बकप� गरी 
िनद�िषता पिु� गरकेो, अिभयोग मागदाबीमा समेत ��ट 
�पमा कसरुको त�य �थािपत गरी सजायको माग गन� 
नसकेको अव�थामा समि�गत अिभयोजनलाई मा� 
आधार मानी कसरु नै �थािपत नभएका �ितवादीको 
हकमा कसरु कायम गरी सजाय ह�ने ठह�याई त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट फैसला गरकेो 
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देिखयो । सो ह�दँा यी पनुरावेदक िवकास ग�ुङलाई 
सजाय गन� गरी भएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट भएको फैसला उ�टी भई पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम पनुरावेदक िवकास ग�ुङले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने देिखन आउने ।

तसथ� उपयु�� त�य आधार र कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी िवकास ग�ुङलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(झ) बमोिजम 
दईु वष� कैद र एक लाख �पैया ँज�रवाना ह�ने ठह�याई 
भएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०७०।०७।०५ को फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी 
भई पनुरावेदक िवकास ग�ुङले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: िच�तामिण शमा�
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-०५२६, अपहरण 
तथा शरीरब�धक, राजकुमार चापागाई  िव. नेपाल 
सरकार   

�ितवादी राजकुमार चापागाइले भारतीय 
मोबाइलसमेत �योग गरी मेरो �या�ड फोनमा िमित 
२०६८।१।२५ गते बेलकुा फोन गरी िफरौती रकम माग 
गरी निदएमा सबै प�रवारसमेतलाई अपहरण गरी बेप�ा 
पा�रिदने भनी ध�क� िदई म तथा प�रवारसमेतलाई 
�िसत पारकेो ह�दँा िनजलाई कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
िकटानी जाहेरी दरखा�त परकेो देिख�छ । प�ाउ 
परकेा �ितवादी राजकुमार चापागाईले अनसु�धानमा 
बयान गदा� जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख 
भएको बेहोराबमोिजम िमित २०६८।१।२५ गते 
िनजको �या�ड फोनमा फोन गरी �.१० लाख िफरौती 
रकम माग गरकेो र निदएमा स�पूण� प�रवारसमेतलाई 
अपहरण गरी मारी �यानैसमेत बेप�ा पा�रिदने ध�क� 
िदएको ह� ँभनी कसरुमा सािबत रही बयान गर ेतापिन 
अदालतमा भने कसरु गरकेोमा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाले जाहेरी बेहोरालाई पिु� 

ह�ने गरी अदालतमा आई बकप�समेत गरकेो देिखने ।
जाहेरीमा �ितवादीले फोनबाट ध�क� िदएको 

भनी उ�लेख भएको सो कुरालाई बकप�मा समेत 
उ�लेख गरेको र कल िडटेलबाट समेत सो बेहोरालाई 
पिु� गरकेो अव�थामा �ितवादी राजकुमार चापागाईले 
गणेश�साद िस�खडालाई फोन गरी िफरौती माग गरकेो 
र निदए अपहरण गन� ध�क� िदएको अव�था देिखने ।

िकटानी जाहेरी दखा��त, �ितवादीको 
अनसु�धानको सािबती बयान, जाहेरवालाको 
बकप�समेतका बेहोरालाई कल िडटेलबाट समेत 
�ितवादी राजकुमार चापागाईले अपहरण तथा 
शरीर ब�धकको उ�ोग गरकेो पिु� भएको देिखएको 
अव�थामा मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ३ नं. अनसुारको सजाय सात 
वष�देिख प�� वष�स�म कैद र पचास हजार �पैयादँेिख 
दईु लाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने भएकोले िनजलाई 
ऐ.५ नं. बमोिजम सोको आधा सजाय गनु�पन�मा सो 
�यव�था मतुािबक िनज �ितवादीलाई ३ वष� ६ मिहना 
कैद र २५ हजार ज�रवाना गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा मा�नपुन� 
अव�था नह�दँा पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�ः पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१।१।२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-०५२७ र ०७१-
CR-०८९७, ठगी तथा सरकारी द�तखत िकत�, 
राजकुमार चापागाई िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. राजकुमार चापागाई

�ितवादी राजकुमार चापागाईले कसैलाई 
आफू राि��य अनसु�धान िवभागको एस.एस.िप., 
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कसैलाई एस.िप., कसैलाई िड.एस.िप. राज ु अया�ल 
भ�ने त कसैलाई राजे�� खड्का ह� ँभनी भ�ने गरकेा, 
यसैगरी िनजले कसैलाई सामा�य �शासन म��ालयको 
�थम �ेणीको ना.स.ु र कसैलाई म��ीको िप.ए. ह� ँभनी 
िव�वास िदलाई कसैलाई जािगर लगाइिदने, कसैलाई 
िवदशे पठाइिदने भनी िव�वास िदलाई रकम िलई 
ठगी गरकेो ह�दँा िनजलाई कारबाही गरी ठगी गरकेो 
रकमसमेत िदलाई पाउ ँभनी केहीको सयं�ु र केहीको 
छु�ैसमेत गरी छु�ाछु�ै जाहेरी परकेो देिख�छ भने 
जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख भएको बेहोराबमोिजमको 
रकम मैले जाहेरवालाबाट िलएको हो उ� रकम मैले 
डा�स र�ेटुर�ेट गई मािससकँे भने केही रकम मैले 
�ीमतीह�लाई खच� गन� िदएको ह� ँ िनजह�ले कहा ँ
राखे कहा ँखच� गरे मलाई थाहा भएन भनी �ितवादीले 
कसरुमा सािबत रही अनसु�धानमा बयान गरकेो 
देिख�छ भने अदालतमा बयान गदा� भने कसरुमा 
इ�कार रहेको देिखए तापिन अनसु�धानको बयानलाई 
अ�यथा पिु� गन� सकेको नदिेखने ।

�ितवादी राजकुमार चापागाईले 
जाहेरवालालाई आ�नो बे�लाबे�लै प�रचय िदई ठगी 
गरकेो भनी जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो बकप�मा 
�ितवादीलाई िविभ�न काम गराई मा�न िविभ�न 
िमितमा रकमह� िदने गरकेो र सोका लािग �ितवादीकै 
खच�मा या�ा गन� खाने ब�नेसमेतका काय� गन� गरकेो 
भनी उ�लेख गरकेो, �ितवादीको अनसु�धानमा भएको 
बयानसमेतका आधारमा पिन �ितवादीले ठगी गरकेा 
होइनन् भनी भ�न स�ने अव�था नदेिखने । 

अदालतबाट जाहेरवालाह�ले �ितवादीलाई 
िदएको जाहेरीमा उ�लेख भएको रकमको आिधका�रक 
�माण पेस गनु�  भ�ने आदशेसमेत भएकोमा िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�को च.नं. ६३९७ 
िमित २०६९।२।१४ को प�बाट जाहेरवालाह�ले 
�ितवादीलाई िदएको भिनएको रकमको आिधका�रक 
�माण भए पेस गन� आ�ह गदा�  हालस�म पेस गन� 
नआएको भ�ने महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�को 

च.नं.८३६१ िमित २०६९।२।११ को प�बाट 
लेिखआएको बेहोरा अनरुोध छ भ�ने जवाफ �ा� भएको 
देिख�छ । ठगीको िबगो रकम यिकन गन� स�ब�धमा 
जाहेरी दरखा�त र अिभयोगप�मा उ�लेख भएको िबगो 
पिु� गन� व�तिुन� �माणको अभाव एवम् ठगीको रकम 
नै यिकन ह�न नसकेको अव�थामा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजमकै रकम ठगी गरकेो भनी 
सोहीबमोिजम िबगो कायम गनु�  �याियक �ि�ले समेत 
मनािसब ह�ने नदेिखने ।

�ितवादीबाट सरकारी कम�चारी प�रचयप� 
बरामद भएको देिखएको र िनज �ितवादी उ� 
म��ालयको कम�चारी नभएको र िनजले �योग गरकेो 
दवैु प�रचयप� यस म��ालयबाट जारी नभएको भनी 
सामा�य �शासन म��ालयबाट उ�लेख भई आएको 
ह�दँा सरकारी अड्डाको छाप द�तखतसमेत िकत� 
गरकेो भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
अ�यथा नदेिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कागजसमेतबाट �ितवादीले �योग गरकेो सरकारी 
कम�चारी प�रचयप� िकत� गरकेो देिखएको ि�थित, 
मौकाको सािबती बयान, �ितवादीको अदालतसम�को 
इ�कारी बयान पिु� ह�न नसकेको अव�थाबाट 
�ितवादीको उपयु�� काय� िकत� कागजको १ नं. 
बमोिजमको देिखएको तर िनजह�को सो काय�बाट 
िकत� गरकेो िबगो खलेुको नदिेखएकोले िकत� कागजको 
९ नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई जनही �.५० 
ज�रवानासमेत गनु�पन�मा सो नगरी ठगीको १ नं.को 
कसरुमा ऐ.४ नं. बमोिजम � ५०००।– ज�रवाना र िकत� 
कागजको १२ नं.बमोिजम १ वष� कैद सजाय गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।०१।०२ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला सो 
हदस�म उ�टी भई िनज �ितवादीलाई ठिगको १ नं.को 
कसरुमा ऐ.४ नं. बमोिजम �.५०००।– ज�रवाना र 
िकत� कागजको ९ नं. बमोिजम �. ५० ज�रवाना तथा 
िनजले सरकारी छाप, द�तखतसमेतको िकत� गरकेो 
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देिखएकोले ऐ. ऐनको १२ नं. बमोिजम िनजलाई १ वष� 
कैद सजायसमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसमा यसै �ितवादी उपरको ०७१-
CR-०५२८ र ०७१-CR-०९०६, ठगी, 
राजकुमार चापागाई  िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. राजकुमार चापागाई 
भएको म�ुामा यी �ितवादीले जाहेरवालालाई 
ठगी गरकेो पिु� भएको भए तापिन िनजले ठगी 
गरकेो िबगो कायम ह�न नसकेको अव�थामा 
िनजलाई ठगीको १ नं.को कसरुमा ऐ.४ 
नं. बमोिजम �.५०००।– ज�रवाना गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।१।२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहरी फैसला भएको छ ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१३११, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. �ेम बहादुर काक� 

जाहेरवालाको छोरी नाम प�रवित�त ३१(क-
१३) मेरो घर डेरा अगािड आई आ� खान िदन ु
भनी भनेक� ह�दँा मैले आ� िटपेर कोठािभ� लगी 
�लाि�कमा हालेर िदन ला�दा अ�य मािनसह� आई 
तैलेँ �यो केटीलाई नरा�ो काम गन� भनी कुटिपट गरकेा 
ह�न् । मैले िनज पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
छैन । आ� िटपेर खान िदएकोस�म हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी �ेमबहादरु काक�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गरकेो पाइ�छ भने मैले िनज 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन । केबल 
मैले िनजलाई आ�स�म झोलामा हाली घर बािहरबाट 
िदएको हो भनी अदालतसम� आई इ�कारी बयान 
गरकेो पाइ�छ । म आ� खान िद�छु भनी फकाई िलएर 
गई कोठामा पगेुपिछ मैले लगाएको कपडा खोिलिदई 
िनजले पिन कपडा खोली िनजको िलङ्ग मेरो योिनमा 

िछराउदँा मैले द�ुयो भ�दासमेत नछोडी करणी गरकेा 
ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत नाम प�रवित�त ३१(क-
१३) ले मौकामा कागज गरकेो पाइ�छ भने आ� िद�छु 
भनी जबरज�ती करणी गरकेो, आ� घर बािहर नै 
िदएको भनी अदालतमा बकप� गरकेो पाइ�छ । �य�तै 
जबरज�ती गरकेो कुरा मैले दानाको साह�ले भनेर थाहा 
पाएको ह� ँ भ�ने बेहोराको जाहेरवाला नाम प�रवित�त 
३१(क१४) ले अदालतमा बकप� गरकेो पाइने ।

योिनको िभ�ी भागमा सामा�य घष�ण र 
रातोपन देिखएको र पीिडतको �वा��य अव�था 
सामा�य रहेको भ�नेसमेत बेहोराको पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट देिख�छ भने पीिडतको 
योिनको बािहरी भाग सामा�य रहेको तथा िभ�ी भागमा 
क�याजाली व�रपरी ह�का रातो घष�ण देिखएको भ�ने 
देिख�छ । क�याजाली न�याितएको अव�थामा िथयो 
भनी �वा��य परी�ण �ितवेदनलाई समथ�न गरी 
पीिडतको �वा��य परी�ण गन� डा. िमिथलेश ठाकुरले 
अदालतमा बकप�समेत गरकेो पाइ�छ । ६६ वष�को 
प�ुषले नाबािलकाको यौनाङ्गमा िलङ्ग िछराएर 
करणी गरकेो भए िनजको यौनाङ्गमा �याितएको घाउ, 
Hymen Rupture लगायत ह�नेमा िववाद ह�दँैन । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २३ ले िवशेष�को राय 
�माणमा िलनपुन� �यव�था गरकेो दिेख�छ । उि�लिखत 
िवशेष�को रायलाई अ�यथा मा�न सिकने कुनै ठोस 
�माण वादी प�ले पेस गन� सकेको नदेिखने ।

�ितवादीले पीिडतलाई नाङ्गो बनाएर 
जबरज�ती करणी गरकेो देखेको हो भ�ने मौकामा कागज 
गन� जहरा खातनु र अिवनाश �े�ले मौकामा गरकेो 
कागजलाई �माणमा िलई फैसला गनु�पन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, जहरा 
खातनु र अिवनाश �े�लाई पटकपटक अदालतमा 
हािजर ह�न आदेश भए तापिन उपि�थत भई अदालतमा 
आई बकप� गरकेो पाइदँैन । यसरी अदालतमा 
उपि�थत नभई मौकामा लेखाएको कागजलाई मा� 
आधार मानेर अदालतले फैसला गन� िम�दैन । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ ले अदालतमा उपि�थत 
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भई बकप� नगन� �य�ता �यि�ह�को अनसु�धानमा 
भएको कागज �माणयो�य ह�दैँन भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादीले मौकामा र अदालतमा इ�कारी 
बयान गरकेो, पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदन, 
िवशेष�को बकप� सबैबाट �ितवादीले पीिडतलाई 
करणी गरकेो भ�ने �थािपत ह�न सकेको नदेिखदँा यी 
स�पूण� त�यह�लाई प�छाएर केबल जहरा खातनु र 
अिवनाश �े�ले मौकामा गरकेो कागजलाई आधारमानी 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठहर गन� 
निम�ने ।

तसथ�, िमित २०७१।९।२२।३ मा स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट �ितवादी �ेमबहादरु 
काक�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(२) नं. बमोिजम जबरज�ती करणीको उ�ोगमा 
कसरु ठहर गरी चार वष� कैद सजाय भएको फैसला 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।३।२२ 
मा सदर गरी भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CR-१३२१, 

जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. बेलु 
प�रयारसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-WO-१३५९, उ��ेषण 
/ परमादशे, हेमराज पौडेल िव. सामा�य �शासन 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

�रट िनवेदक हेमराज पौडेल ज�ुलामा 
काय�रत रहेको समयको भौगोिलक �े�को �ज ु
हािजर गणनास�ब�धी हािजरी िववरण माग गरी 
हेदा� िनज उ� िज�लामा काय�रत रहेको समयमा 
दैिनक हािजर, साव�जिनक िबदा, भैप�र तथा पव� 
िबदा र काय��े�अ�तग�तको काजबाहेक २२० िदन 
�े�बािहरको काज तथा अ�य िबदामा रहेको दिेखएको 

र लोक सेवा आयोगको िमित २०७२।११।३ को 
िनण�यसमेतको आधारमा यी िनवेदक हेमराज 
पौडेललाई उ� अविधको भौगोिलक �े�बापतको 
“घ” वग�को अङ्क �दान गदा� िनजको भौगोिलक 
�े�को अङ्क पूरा नभएको र बढुवा ह�ने पदभ�दा एक 
�ेणीमिुनको पदमा उजरुकता�  हेमराज पौडेलभ�दा 
सबरी राजबाहकको सेवा अविध बढी रहेको देिखदँा 
बढी सेवा अविध भएका सबरी राजबाहकलाई बढुवा 
िसफा�रस गरकेो देिखने ।

�रट िनवेदकले आ�नो “क” वग�को भौगोिलक 
�े�मा काम गरबेापत �ज ु हािजर २३३ िदन पूरा 
भइसकेकाले “घ” वग�मा काय�रत रहेको अविधमा 
िविभ�न िमितमा ७० िदन “क” वग�मा �मण काजमा 
खिटएको अविधको पिन “क” वग�को भौगोिलक �े�मा 
काम गरेबापतको अङ्क िदनपुन� र �यसरी अङ्क 
गणना गदा�  मेरो १६ अङ्क पूरा भई मेरो बढुवा ह�ने 
भनी िलएको िजिकर स�ब�धमा फाइल सलं�न 
कागजातह�को अ�ययन गदा�, िनवेदक िविभ�न 
िमितमा “क” वग�को भौगोिलक �े�मा �मण काजमा 
गएको तर सो �े�मा �ज ु हािजर भएको नदेिखदँा 
�ज ु हािजर भएको अविधको समेत काजमा गएकै 
भौगोिलक �े�को अङ्क िदने कानूनी �यव�था नरहेको 
र िनजलाई भौगोिलक �े�मा �ज ु हािजर भई काम 
गरबेापत िनयमानसुार पाउने भौगोिलक �े�को अङ्क 
िदई गणना गदा�  भौगोिलक �े�को पूरा १६ अङ्क 
�ा�त भएको नदेिखने ।

�रट िनवेदक तथा बढुवा िसफा�रस भएका 
उ�मेदवारह�को भौगोिलक �े�मा काम गरबेापत 
पाउने पूरा १६ अङ्क �ा�त नभएको अव�थामा 
भौगोिलक �े�मा पूरा अङ्क नपाउने स�भा�य 
उ�मेदवारह�म�येबाट सबैभ�दा बढी सेवा अविध 
भएका उ�मेदवारलाई पिहला बढुवा गनु�पन� । 
बढुवा िसफा�रस ह�नभुएका सबरी राजबाहक िमित 
२०६४।१०।१ मा र िनवेदक हेमराज पौडेल िमित 
२०६६।२।२० मा हालको पदमा िनय�ु ह�न ु भएको 
देिखदँा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)
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(१)(क) को उपदफा (१) अनसुार बढुवा ह�ने पदभ�दा 
एक �ेणीमिुनको पदमा सबैभ�दा बढी सेवा अविध 
भएका उ�मेदवार सबरी राजबाहकलाई बढुवाका लािग 
िसफा�रस गरकेो भ�ने बढुवा सिमितको िनण�य भएको 
देिखने ।

�रट िनवेदकले आफू िमित २०६९।२।१ 
देिख २०७१।६।३० स�म िज�ला वन�पित काया�लय, 
ज�ुलामा काय�रत रहेको िजिकर गनु�  भएको छ । जबिक 
�रट िनवेदक हेमराज पौडेलले िमित २०७१।६।१ 
गतेका िदन िज�ला वन�पित काया�लय ज�ुलाबाट 
रमाना िलई सकेको र िमित ०७१।६।६ मा वन�पित 
िवभाग थापाथली काठमाड�मा उपि�थत भई िज�ला 
वन�पित काया�लय, ज�ुलाको काया�लय �मखुको 
हैिसयतमा िमित ०७१।६।८ गतेदेिख साव�जिनक िबदा 
कटाई िमित ०७१।६।२२ गतेस�म घर िबदा र िनजको 
�थायी बसोबास रहेको �थान बागलङु नगरपािलका 
१२, बागलङु जान आउन ९(नौ) िदन बाटो �याद माग 
गरी िनिम� िवभागीय �मखुबाट िमित ०७१।६।३० 
गतेस�म िबदा �वीकृत गराएको देिख�छ भने अक�तफ�  
िमित ०७१।६।१ गते िलएको रमाना प�मा िमित 
०७१।६।३० गतेस�म एक िदन पिन घर िबदा निलएको 
अिभलेख िमिसल संल�न �रट िनवेदककै रमाना प�बाट 
देिखने ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)
(१)(क) को उपदफा (१) को ख�ड (ग) को उपख�ड 
(३) मा जे�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा ह�ने 
बढुवाको लािग हाल बहाल रहेको �ेणीमा भौगोिलक 
�े�मा काम गरबेापत दफा २४(ग) बमोिजम १६ अङ्क 
�ा� गरकेो ह�नपुन� तर भौगोिलक �े�मा काम गरबेापत 
पूरा अङ्क �ा� गरकेो स�भा�य उ�मेदवार नभएमा 
भौगोिलक �े�मा काम गरबेापत पूरा अङ्क �ा� नगरकेो 
कम�चारीलाई पिन स�भा�य उ�मेदवार कायम गरी बढुवा 
ग�रनेछ भ�ने बेहोरा उ�लेख भएअनसुार स�भा�य 
उ�मेदवार कायम ग�रएका ७ जना उ�मेदवारह�म�ये 
बढुवा िसफा�रसमा पनु�भएका िवप�ी सबरी राजबाहक 
हालको पदमा िमित ०६४।१०।१ मा र �रट िनवेदक 

हेमराज पौडेल िमित ०६६।२।२० मा िनयिु� ह�न ु
भएको दिेखएकोले जे�ताको आधारमा यो�यता�म 
नं.१ मा रहन ु भएका िवप�ी सबरी राजबाहकलाई 
बढुवा िसफा�रस ग�रएको बढुवा सिमितको िनण�य 
िमलेकै देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल काि�क २१ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७५-RC-००७७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार  िव. सुवास राई  

�ितवादी धने भ�ने सवुास राइ� र सूय�बहादरु 
राइ�समेत उपर िकटानी जाहेरी परकेो देिख�छ । मतृक 
निवन राइ�को नाक र मखुबाट बगेको रगत सकु� 
रगतको दाग देिखएको भ�ने िनजको शव परी�ण 
�ितवेदनमा देिख�छ । सहअिभय�ुह� िदवश राइ� र 
पदमबहादरु दाहालले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरी मतृक निवन राइ�लाइ� धने भ�ने सवुास राइ�  
तथा सूय�बहादरु राइ�समेतले कुटिपट गरकेो कारण 
म�ृय ु भएको हो भनी पोल गरकेो देिख�छ । घटना 
िववरण कागज गन� �यस घटनाका ��य�दश� भिनएको 
नवराज राइ�  र धनराज राइ�ले मतृक निवन राइ�लाइ�  
कुटिपट गरकेो देखेको हो भ�ने बेहोरा लेखाइ� िदएको 
पाइ�छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका र�नकुमार राइ�समेतले 
मतृक घटना�थल भिनएको स�ुतले भ�ने ठाउमँा 
िहिँडरहेको बेला यी �ितवादीह� धने भ�ने सवुास 
राइ� र सूय�बहादरु राइ�समेतले ए�कासी िनह� ँ खोजी 
भा�न उ�कन निदइ�, दाउराको िचरपट, म�ुकासमेतले 
मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट गरकेो ह�दँा सोही कुटिपटको 
कारण मतृक निवन राइ�को म�ृय ुभएको हो भनी लेखाइ�  
िदएको पाइने ।

सह�ितवादीह� पदमबहादरु दाहाल र िदवस 
राइ�ले बयान गदा� आफूह�ले मतृक निवन राइ�लाइ�  
कुटिपट नगरकेो भनी जाहेरी बेहोरा तथा अिभयोग 
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दाबीलाइ� इ�कार गरी मौकामा बयान गरकेो भए पिन 
घटना�थल �कृित मचु�ुका एवम् मौकामा कागज गन� 
मािनसह�को कागज बेहोरालगायतका िमिसल संल�न 
अ�य सबदु �माणसमेतका आधारमा िनज �ितवादीह� 
पदमबहादरु दाहाल र िदवस राइ�लाई आरोिपत कसरुमा 
दोषी देिखएको भनी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने गरी स�ु 
अदालतबाट फैसला भएको पाइ�छ । उ� फैसला 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट आंिशक 
उ�टी भइ� िनज �ितवादीह�लाइ� �यानस�ब�धी 
महलको १७ (३) नं. बमोिजम २ वष� ६ मिहना कैद 
ह�ने गरी भएको फैसलालाई यस अदालतबाट िमित 
२०७३।६।५ मा भएको फैसलाले सदर भइ� अि�तम 
भई बसेको देिखने ।

�ितवादी धने भ�ने सवुास राइ� र सूय�बहादरु 
राइ�ले आफूलाई लागेको अिभयोगका स�ब�धमा 
�ितर�ा गन� आउन ुपन�मा नआई य�िप फरार रहेको 
देिख�छ । िनज �ितवादीह�उपर परकेो िकटानी 
जाहेरी दरखा�त, सह�ितवादीह�ले अनसु�धान र 
अदालतमा गरकेो बयान, लास जाचँ �कृित मचु�ुका, 
घटना िववरण कागज, व�तिु�थित मचु�ुका साथै 
मौकामा बिुझएका मािनसह�ले अदालतमा आइ� 
गरकेो बकप�समेतबाट यी �ितवादी धने भ�ने सवुास 
राइ�  र सूय�बहादरु राइ�को कुटिपटबाट मतृक निवन 
राइ�को म�ृय ु भएको भ�ने देिखन आयो । तर यसैले 
मारकेो वा यसको चोटले मरकेो भ�ने यिकन ह�न 
आएको नदिेखने । ��ततु वारदातमा मतृक निवन 
राईको म�ृय ु�ितवादीह�म�ये यो यसको य�तो चोट 
�हारबाट भएको भ�ने देिखन ख�ुन आएको नदिेखदँा 
स�ु अदालतबाट िनज �ितवादीह�लाइ� आरोिपत 
कसरुमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलमा १३(३) 
नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने गरी भएको फैसलालाई सदर 
गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न सिकने अव�था नरहने ।

तसथ� िववेिचत त�य, आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी धने भ�ने सवुास राई र सूय�बहादरु राईलाई 

अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरुमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने गरी स�ु भोजपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।१०।१० मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट 
भएको िमित २०७५।३।३२ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िच�तामिण शमा�
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CI-१३२६ र ०७२-CI-१३२७, 
िमलाप�बमोिजम भएको दा.खा. िनण�य बदर, सिम��ा 
रघुवंशीसमेत िव. रघुवंशी वै� र रामकृ�ण रघुवशंी िव. 
रघुवंशी वै�

��यथ� वादीको अंश म�ुामा भएको 
िमलाप�बाट हक गएको भ�ने त�य पिु� ह�न आएको 
िमिसलबाट देिखन आउदँैन । उि�लिखत अंश म�ुामा 
यी वादीसमेत �ितवादी रहेको कुरामा यी वादीले 
अ�यथा भ�न सकेको दिेखदँैन । सो म�ुाबाट िनजको 
समेत अंश हक छु��न गई सो ज�गा िनजको नाममा 
दा.खा.समेत भएको भ�ने देिख�छ । आफँै प� रहेको 
म�ुामा भएको िमलाप� बदरका लािग यी ��यथ� वादीले 
कानूनी आधार िलएको मलुकु� ऐनको अ.ब.ं८६ नं. को 
�यव�था ��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने नदेिखएकोले 
िनजको िफराद दाबी कानूनस�मत मा�न निम�ने । 

��यथ� वादी �वयम् अशं म�ुाका �ितवादी 
कायम भएको र िनजको नाममा रीतपूव�क �यादसमेत 
तामेल भएको भ�ने िमिसलबाट दिेखन आएको 
अव�थामा सो म�ुामा भएको िमलाप� र सोबमोिजम 
भएको दा.खा.को िनण�यबाट आ�नो हक गएको भनी 
पनु: िफराद िदन िम�ने अव�था देिखन नआएकोले 
िनजको िफराद दाबी कानूनस�मत �पमा दायर भएको 
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भनी मा�न निम�ने ।
धनबहादरुको का�छी �ीमतीतफ� का २ वटा 

छोराह�ले वादी भई अशं म�ुा दायर गरकेो र सौतेनी 
दाज ु यी ��यथ� वादी गणपतीसमेतलाई �ितवादी 
बनाएको र िनजको नाउकँो �याद घरदैलोमा टासँ 
ह�न गई �यादिभ� �ितउ�र निफराई स�ु �याद नै 
गजुारी बसेको अव�था देिख�छ । सोही �ममा िनजको 
अंश हकसमेत छु��ने गरी कानूनबमोिजम उ� अशं 
म�ुामा िमित २०६४।६।२२ मा िमलाप� भएको र सो 
िमलाप�बमोिजम स�पूण� अिंशयारको नाउमँा स�पि� 
दता� दािखला खारजे ह�ने गरी िनण�य भएको िमिसल 
�माणबाट देिखन आएकोले अ.बं.८६ नं. अनसुार 
य�तो हकमा असर परकेो भ�ने नदिेखदँा वादीको 
िफराद दाबी मनािसब देिखन नआउने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट यी 
वादी नै अंश म�ुाको �ितवादी भएको र सो अंश म�ुामा 
गराएको िमलाप� र िमलाप�बमोिजमको दा.खा.
गन� गरी मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट िमित 
०६४।१२।२२ मा भएको िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादीको दाबी अ.बं.८६ नं.बमोिज दायर ह�न नस�ने 
ह�दँा िमलाप�समेत बदर गन� गरकेो स�ु लिलतपरु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६७।१०।२ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादीको िफराद दाबी प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७४-WO-०२४१, उ��ेषण / 
परमादशे, जगिदश आचाय� िव. साव�जिनक ख�रद 
अनुगमन काया�लय, ताहाचल, काठमाड�समेत

जाजरकोट िज�ला ि�थत मोक� खोला  
सडकपलु िनमा�णका लािग यी �रट िनवेदकसमेत 
साझेदार रहेको सव� उ�ार / �े�ड्स जे.भी. क�पनीसगँ 

िमित २०६९।३।२५ मा १८ मिहनामा काय� स�प�न 
गन� गरी स�झौता भएको कुरा �रट िनवेदकले �वीकार 
गरकेो र सो कुरालाई अ�यथा भनी िजिकर िलन 
सकेको िनवेदन लेखबाट दिेखन आएन । ठे�का 
स�झौता स�प�न गन� स�ब�धमा िविभ�न कारणह� 
देखाई ३ पटकस�म गरी ३ वष� १ मिहना ६ िदन थप 
गरी स�झौता अविध िमित २०७३।१०।३० स�म 
कायम रहे तापिन िनमा�ण �यवसायी जे.िभ. पाट�नरको 
�पमा उपि�थत नभई पथृक क�पनीको �पमा एक 
अका�लाई दोष लगाई २०७३ आषाढपिछ काम छोडी 
िहडेँको र काय� स�पादन गन� िव�वसनीय आधार 
नदिेखएकोले ठे�काको �याद समा� भइसकेको, �याद 
थपको लािग िनवेदनसमेत �ा� ह�न नआएको ह�दँा 
िज�ला िवकास सिमित, जाजरकोटको िसफा�रसमा 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयबाट साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ एवम् िनयमावली, २०७४ को एवम् 
स�झौताको दफा १७ बमोिजम सव�उ�ार / �े�ड्स 
जे.िभ. क�पनीसमेतलाई कालोसूचीमा रा�ने र ब�क 
जमानत जफत गन� गरी िमित २०७३।१२।४३ मा 
िनण�य भएको देिखने । 

िवप�ीह�ले उ� िनण�य गनु�भ�दा अिघ 
कुनै सूचना वा जानकारीसमेत निदएको भनी िलएको 
िजिकरका स�ब�धमा हेदा� िनण�य गनु� पूव� ठे�का 
स�झौताको पटकपटक �याद थप गरबेमोिजम िमित 
२०७३।१०।३० स�म �याद रहेकोमा २०७३ 
साउनदेिख नै काम छोडी भागेकोले उपि�थितको 
लािग िमित २०७३।११।३, िमित २०७३।११।१८ र 
िमित २०७३।१२।१४ समेतमा नया ँपि�का दैिनकमा 
सूचना �कािशत ग�रसकेपिछ मा� िनवेदक क�पनी 
स�पक� मा आएको भएपिन उ� िनमा�ण काय� स�प�न 
नगरी सो दािय�वबाट प�छनको लािग नै ��ततु �रट 
िनवेदन िदएको भ�ने कुरा पिु� गन� गरी भएको िनण�य, 
प� र सूचनासमेतको �ितिलिप िलिखत जवाफसाथ 
पेस भएको िमिसलबाट देिखन आउने ।

िनवेदक फम� जनताको सेवा सिुवधासगँ 
��य� �पमा स�बि�धत िवकास िनमा�ण काय�को 
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लािग �थािपत भएको र िनवेदक फम�समेत साझेदार 
रहेको क�पनीले िवप�ी नं.२ सगँ िनयमानसुार 
ठे�का स�झौता गरकेोमा सोअनसुार समयमा िनमा�ण 
काय� स�प�न नगरकेो भ�ने कुरा िनवेदकको िनवेदन 
बेहोराबाटै देिखन आएको अव�था छ । वा�तवमा यस 
िकिसमका फम�ले ठे�का स�झौता गन� तर वष�स�म काम 
नगरी ओगट्ने र अ�तमा भा�नेज�तो गैरिज�मेवारीपूण� 
र अ�यावसाियक �कृितका काय�लाई िन��सािहत र 
िनयिमत गन�कै लािग साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा ६३ मा �य�ता फम� वा क�पनीलाई कालो 
सूचीमा रा�ने र Performance bond समेत जफत 
गन� भ�ने उ� कानूनी �यव�थाबाट देिखने । 

यसै ठे�का नं. RTISWAP / NBB / DDC 
/ ०८।०६८।०६९ को ठे�का स�झौता गन� िनवेदक 
क�पनीसगँ साझेदार रहेको सव�उ�ार िनमा�ण सेवा 
क�पनीका �ो. ह�रबहादरु लामाले कालो सूचीमा रा�ने 
गरी भएको सोही िमितको िनण�यसमेत बदरका लािग 
यसै अदालतमा दायर गरकेो ०७४-WO-०१७६ 
को उ��ेषणय�ु परमादेशको �रट िनवेदनमा यस 
अदालतबाट सनुवुाइ भई �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर 
भई िमित २०७४।१२।१२ मा आदेश भएको देिखने । 

व�ततु: िवप�ी नं.२ बाट साव�जिनक �पमा 
सूचना �कािशत गरी िविधवत् �पमा ठे�का स�झौता 
�ि�या स�प�न भइसकेपिछ स�झौताअनसुारको 
काय� स�प�न नगरकेो भनी िज�ला सम�वय सिमित, 
जाजरकोटबाट पटकपटक सूचना �कािशत भएकोमा 
सोअनसुार स�पक� मा नआएको आधारमा कालोसूचीमा 
रा�ने र Performance bond समेत जफत गन� गरी 
कानूनस�मत ढंगबाट िनण�य भएपिछ मा� यी िनवेदकले 
��ततु �रट िनवेदन िदएको देिखन आएबाट सफाहात 
र �व�छ �दय (Clean hand and clear heart) 
का साथ अदालत �वेश गरकेो भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िनवेदन मागबमोिजमको �रट जारी ह�ने मनािसब आधार 
र अव�था देिखन नआएकोले ��ततु �रट िनवेदन 

खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०७६२, हक 

िह�सा छुट्याई पाउ ँ (दता�फारी), रघुवंशी 
वै� िव. रामकृ�ण रघुवंशी भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CI-९१८, दता� 
बदरसमेत, गोिव�दबहादुर ख�ी िव. सुिशला अिधकारी

िज.दाङ उरहरी गा.िव.स. वडा नं. ३(ख) 
सािबक िक.नं. १७ ज.िव. ०-१६-२१/

२
 ज�गा 

सािबकमा यी ��यथ� वादीको म�ुा सकार गन� सिुशला 
अिधकारीको ससरुा िखमान�द उपा�यायले दाता 
टोपे��राज उपा�यायबाट ०३०।५।५ मा घरसारमा 
गराई िलएको राजीनामा पा�रत नगरी िदएकोले 
िखमान�द उपा�यायले िलखत पास म�ुा दायर गरकेोमा 
दाङ िज�ला अदालतबाट िमित ०३३।१०।१३ मा 
िलखत पास ह�ने ठहरी फैसला भएको र सोबमोिजम 
उ� ज�गा वादी रामकृ�ण भ�ने राम�साद अिधकारीका 
बाब ुिखमान�द उपा�यायका नाउमँा रीतपूव�क दता� ह�न 
आएकोमा िववाद देिखएन । सोप�ात् यी पनुरावेदक 
�ितवादीले िखमान�द उपा�यायउपर जालसाज म�ुा 
दायर गरकेो र तहतह कारबाही ह�दैँ जादँा वादी दाबी 
नप�ुने ठहर भई पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
भएको फैसला नै सदर कायम ह�ने ठहर भई यसै 
अदालतबाट िमित ०५६।४।१२ मा फैसला भएको 
भ�ने देिखन आयो । यसैिबचमा उ� िक.नं.१७ बाट 
िक.का. भई कायमी िक.नं.३२३ को ज.िव.०-८-
११/

४
 ज�गा यी ��यथ� वादीका पित रामकृ�ण भ�ने 

राम�साद अिधकारीले रामकुमार था�लाई राजीनामा 
पा�रत गरी िदएको र हाल िववािदत िक.नं.३२४ को 
ज.िव.०-८-११/

४
 ज�गा यी ��यथ� वादीकै िनिव�वाद 

हक भोगमा रहेको भ�ने देिख�छ । मूलत: उि�लिखत 
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जालसाज म�ुामा पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०५१।८।१२ र सव��च अदालतको िमित 
२०५६।४।१२ को फैसलाको ठहर ख�डको अि�तम 
अन�ुछेद हेदा� ‘िलखत पास म�ुाको फैसलाबमोिजम 
�ितवादी रामकृ�ण उपा�यायको नाउमँा दा.खा. ह�न 
नसकेको उरहरी गा.िव.स. वडा नं.३(क) िक.नं.१७ 
समेतको ज�गा स�ब�धमा स�ु दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतको फैसला मनािसब भई दाता टोपे��राज 
उपा�यायले आ�नो बाकँ� ज�गा िक�ा नं. खलुाई 
�ितवादीलाई राजीनामा गरी िदएकाले दोहोरो पारी 
आ�नो हकभ�दा बढी ज�गा िब�� गरकेो भनी भ�न 
िम�ने नह�नाले �यसरी िब�� गरकेो ज�गालाई वादीको 
राजीनामािभ�को िनजको हक ठह�याएकोस�म दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
उरहरी ३(ख) िक.नं.१७ समेतको ज�गा �ितवादीको 
हकको ठ�याउन ुपन�मा सो ज�गा पिन वादीको ठह�याई 
�ितवादीह�ले जालसाजी गरकेो ठह�याएको िनण�य 
सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ठहछ� ” भनी उ�लेख 
भएको र सोही फैसलाको तपिसल ख�डमा उ� 
िववािदत िक.नं.१७ को ज�गामा �ितवादी रामकृ�ण 
उपा�यायको हकको ठहरकेो” भ�ने बोली परी िववािदत 
ज�गा दोहोरो उ�लेख भएको दिेख�छ । तर पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट भएको जालसाज म�ुाको 
फैसलाको ठहर ख�ड र तपिसल ख�डसमेतबाट उ� 
िववािदत िक.नं.१७ को ज�गा �ितवादी रामकृ�ण भ�ने 
राम�साद अिधकारीको हकको नै भ�ने ठहर भएको 
कुरा सो फैसलाबाट देिखन आएको र हाल उ� म�ुा 
अि�तमसमेत भई बसेको अव�था देिख�छ । य�तो 
अव�थामा मािथ िववेिचत िलखत पास र जालसाज 
म�ुाको रोहबाट यी ��यथ� वादीका पित रामकृ�ण 
भ�ने राम�साद अिधकारीको हक कायम भइसकेको 
ज�गालाई आफूले िजती पाएको भनी पनुरावेदक 
�ितवादी गोिव�दबहादरु ख�ीले हकै नप�ुने ज�गा दता� 
गराएको भ�ने �प� देिखन आएबाट आ�नो हक कायम 
नै नभएको ज�गालाई दूिषत तवरबाट दता� गराएको 
�प� देिखदँा-देिखदँ ैवादी दाबी नप�ुने ठहर गरी दाङ 

देउखरुी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम दता� बदर भई 
यी ��यथ� वादीका पित रामकृ�ण भ�ने राम�साद 
अिधकारीको नाउमँा कायम ह�ने र चलनसमेत चलाई 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको 
फैसला अ�यथा मा�न िमलेन । पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको फैसला बदर गरी स�ु दाङ िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला नै सदर कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजतफ� का 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट वादी 
दाबी नप�ुने गरी गरकेो दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम 
दता� बदर भई यी ��यथ� वादीको नाउमँा कायम ह�ने र 
चलनसमेत चलाई पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट िमित २०६६।९।२९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल माघ २१ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१६९५, कत��य 
�यान, रमेश महज�न िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले पूव�योजना मतुािबक नै मतृक पेमा 
छेदी शेपा�लाई िबहान घ�ुन जाने बहाना बनाई फोन 
गरी बोलाई हितयार छुरी िलई िहडेँकोमा मतृकसगँ 
वादिववाद ह�दँा सो हितयारले मतृकलाई घाटँी सेरी 
मारी छोडी िहड्ँदा प�ाउ परकेो ह� ँ भनी मतृकलाई 
कत��य गरी मारकेामा सािबत रहेको देिख�छ । अदालत 
एवम् अनसु�धानमा बयान गदा� आफूह� क�रब १ 
वष�अगािडदिेख सनुको गरगहना बनाउने कारखानामा 
सगैँ काम गद� आउने �ममा िचनजान भई शारी�रक 
स�पक� समेत भएपिछ मतृकले आफूलाई पटकपटक 
िववाह गर र ित�ा प�रवार र छोराछोरीलाई घर 
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पठाउ भनी दबाब िदएको ह�दँा मतृकलाई कत��य गरी 
मारकेामा सािबत रहेको देिख�छ । सो सािबतीलाई 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनले समथ�न गरकेो 
पाइ�छ । मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले कागज गदा� 
�ितवादीले मतृकलाई धा�रलो हितयारले घाटँी रटेी 
कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी लेखाएको पाइ�छ भने 
मतृक र �ितवादीिबच िनर�तर फोन स�पक�  भएको 
कल िडटे�सबाट देिख�छ । मतृक पेमा छेदी शेपा�लाई 
मान� िनयतले यी �ितवादीले धा�रलो हितयार बोक� 
िहडेँको र सोही हितयार �योगबाट मतृकको म�ृय ु
भएको पिु� भएको देिख�छ । �ितवादीको योजना 
मतुािबक नै मतृकलाई िबहान घ�ुन जाउ ँभनी बोलाई 
एका�त ठाउमँा लगी कत��य गरी मारकेो भ�ने देिखने ।

मतृकलाई िववाह गनु�पन� प�रि�थितबाट ब�ने 
उ�े�यले मतृकलाई मान� मनसाय राखी घरबाट च�कु 
साथमा िलई मतृकलाई िबहान घ�ुन जाउ ँभनी बोलाई 
कसैले नदे�ने गरी एका�त ठाउमँा लगी मतृकको घाटँी 
च�कुले रटेी ह�या गरी सो कसरुबाट आफू ब�नको 
लािग हरस�भव �यास गरकेो दिेखन आएको छ । 
यी पनुरावेदक �ितवादीले मतृकलाई कत��य गरकेो 
�माणबाट ख�ुन आएप�ात् र संकिलत �माणबाट 
आफूले गरकेो कसरु लकुाउन नस�ने प�रि�थित 
भएपिछ कसरु �वीकार गरकेो आधारमा �ितवादीले 
सजायमा छुट पाउने अव�था ह�दैँन । �ितवादीको 
आपरािधक मनसाय, कसरु गदा�को प�रि�थित, मतृक 
र कसरुदारको स�ब�धसमेतको सम� व�तिु�थितका 
आधारमा सजायमा कम गन� अव�था रह�छ । ��ततु 
वारदात �ितवादीले पूव�िनयोिजत �पमा गरकेो र 
वारदात लकुाउन हर स�भव �यास गरकेो देिखएकोले 
सजायमा छुट ह�न ु पन� भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने देिखएन । उ�च अदालत 
पाटनबाट पनुरावेदक �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� गरकेो िमित २०७३।८।६ को फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ नं. को देहाय (१) मा रहेको उपयु�� 

�यव�थाको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा उ�च अदालत 
पाटनबाट यी पनुरावेदक �ितवादीलाई सोही महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरकेो िमलेको देिखन आए पिन मलुकु� अपराध 
(संिहता) ऐन, २०७४ दफा ४०(२), फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को 
दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) 
(ख) मा उपय�ु �यव�था रहेको तथा यही भदौ १ 
गतेदेिख लागू भइसकेको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा यी 
पनुरावेदक �ितवादीलाई सव��वको सजाय नह�ने भई 
�ितवादी रमेश महज�नलाई ज�मकैद सजाय ह�ने । 
आरोिपत कसरुबापत अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. 
बमोिजम कम सजाय पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु ८ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CI-१०२७, क�पाउ�ड से�टी 
ट्याङ्क� हटाई ज�गा िखचोला मेटाई हक कायम 
ग�रपाऊँ, लेखबहादुर कामीसमेत िव. सूय�मान �े�

लमजङु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।०१।३१ मा भई आएको न�सा मचु�ुका 
हेदा�  ��यथ� वादीको िक.नं. ३०७३ को ज�गाको 
�े�फल ०-५-१-२ भएको दिेख�छ भने पनुरावेदक 
�ितवादीम�येका लेखबहादरु कामीको िक.नं. ३००७ 
को ज�गाको �े�फल ०-४-०-२ उ�लेख भएको र अका� 
�ितवादी मनकुमारी कामीको िक.नं. २६२०, २६१८, 
२७६३ र ३००५ का चारवटै िक�ा ज�गाको कूल 
�े�फल ०-५-०-१ भएको कुरा सो न�सा मचु�ुकाबाट 
देिखएको र िववािदत भिनएको न.नं. ६ को ज�गाको 
ज�मा �े�फल ०-०-३-२ मा� देिखने ।

पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
२०६८।१२।८ को आदेशानसुार नापी काया�लय, 
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लमजङुको च.नं. १६२, िमित २०६९।१।६ को प��ारा 
�ा� �ायल चेकमा ��यथ� वादीको िक.नं. ३०७३ को 
�े�फल ०-६-१-१ दिेखए पिन अदालतबाट भएको 
उि�लिखत न�सा मचु�ुकाबाट ०-५-१-२ दिेख�छ भने 
िववािदत न.नं. ६ को �े�फल ०-०-३-२ जोड्दासमेत 
�ायल चेकअनसुारको ज�गा पगेुको देिखदँैन । िववािदत 
ज�गा जोड्दासमेत वादीको �े�ताअनसुारको ज�गा 
नपगेुको अव�थाले उ� िववािदत ज�गा वादीको 
रहेभएको भ�ने दिेख�छ । अक� कुरा िमिसल संल�न 
न�सा ि��टसमेत हेदा�  वादीको ज�गाको न�सा 
बनोट अ�ंेजी एल आकारको भएको दिेखएको र सो 
न�साको आकृित �कृितसगँ अदालतबाट भई आएको 
न�सा मचु�ुकासमेतको आकार, �कृित एकापसमा 
िमलेिभडेको नै दिेखने ।

��यथ� वादीको िक.नं. ३०७३ को ज�गाको 
पूव�उ�रतफ�  िववािदत न.नं.६ को ज�गा रहेको 
न�साबाट देिखएको छ । �ितवादीले बनाएको भिनएको 
घर िववािदत न.नं. ६ को ज�गाभ�दा पि�मतफ�  रहेको 
देिखएको र �ितवादी मनकुमारी कामीको नाउ ँदता�को 
िक.नं. २७६३ को ज�गामा पनुरावेदक �ितवादीले 
ब�कलाई भाडामा िदएको घरको भाग परकेो भ�ने 
कुरा िमिसल सलं�न न�सा ि��टबाट समेत दिेखन 
आउदँैन । तसथ�ः स�ु लमजङु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर कायम ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट भएको फैसला अ�यथा नदेिखने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
तथा कानूनी �यव�थाह�बाट वादीले ०-१-०-
० �े�फल ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो भनी 
दाबी िलएको भए पिन वादीको ०-०-३-२ ज�गामा 
�ितवादीले क�पाउ�ड लगाई �यारजे बनाएको भ�ने 
देिखदँा सो हदस�म िखचोला ठहर गरकेो स�ु लमजङु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०६९।२।२४ फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर
इित संवत् २०७५ साल पसु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-१३३८, ज�गा िखचोला 
मेटाई चलनसमेत चलाई पाऊँ, ब�ी थापा मगर िव. 
ड�बर�काश योङहाङ

वादी ड�बर�काश योङहाङले स�ु 
अदालतमा िफराद दायर गदा� आ�नो िक.नं. ५०२ 
र ५०४ को ज�गाको उ�रपूव�प�� वारपार ज�गा 
छाडी �यसको िभ�प�� पखा�ल लगाई घर बनाएको 
र बािहरप�� दवैु िक.नं.का ज�गाह� िमलाएर क�रब 
०-०-२-० ज�गा छाडेकोमा �ितवादी ब�ी थापामगरले 
िनजको िववािदत िक.नं. ५२० को ज�गामा उ� 
ज�गालाई चापी, िमची, घसुाई िखचोला गरकेो भ�ने 
कुरा िफरादप�मा उ�लेख गरकेो दिेख�छ । �यसरी 
यी वादीले २०५० सालमा घर बनाउदँाका अव�थामा 
आ�नो घर�गामा क�पाउ�ड लगाउदँा क�पाउ�ड बािहर 
०-०-२-० ज�गा छाड्नपुन�स�मको कुनै �वाभािवक 
कारण िमिसल �माणसमेतबाट दिेखन नआउने । 

लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।७।२७ मा पनुः न�सा ह�दँा �ितवादीको 
िक.नं. ५२० को ज�गा न�सा मचु�ुकाको न.नं.४ मा 
�े�फल ०-१२-०-० िनज �ितवादीको भोगचलनमा 
रहेको देिख�छ । �यसैगरी वादीको न.नं.५, ६, ७, 
८ र ९ िक.नं. ५०२, ५०३, ५०४ तथा ५०५ का 
ज�गा तथा भौितक संरचनाह� वादीको भोगचलनमा 
रहेको ज�गाको ज�मा �े�फल  १-४-२-२ भई सो 
ज�गा वादीले भोगचलन गरकेो भ�ने कुरा सो न�सा 
मचु�ुकाबाट देिखन आउने ।

�ितवादीको िववािदत िक.नं. ५२० को 
ज�गाको ०-१४-०-० �े�फल रहेभएको कुरा �ायल 
चेकसमेतबाट िमलेिभडेको दिेखएकोमा अदालतबाट 
न�सा ह�दँा �ितवादीको ज�गा ०-१२-०-० मा� 
देिखएको अव�था छ । यसरी �ितवादीको आ�नो 
वा�तिवक ज�गाभ�दा ०-०-०-२ ज�गा कम नै देिखन 
आएको छ भने वादीको िक.नं. ५०२, ५०३, ५०४ 
र ५०५ समेतको ज�गाको कुल १-४-२-० �े�फल 
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�ायल चेकबाट देिखएको छ । य�तो अव�थामा न�सा 
ह�दँा १-४-२-२ देिखनलेु वादीले आ�नो वा�तिवक 
ज�गाभ�दा ०-०-०-२ �े�फल बढी नै भोगचलन 
गरकेो भ�ने कुरा सो न�सा मचु�ुकाबाट देिखन आएको 
ह�दँा वादीको ज�गाको �े�फल कम नदेिखई बढी नै 
देिखरहेको ि�थितले पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
लिलतपरु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरकेो फैसला िमलेको देिखन नआउने ।

अतः ��ततु म�ुाका ��यथ� वादीले दाबी 
गरकेो भिनएको िववािदत ज�गा क�पाउ�भ�दा 
बािहरको भएको कुरा िमिसल संल�न न�सा 
मचु�ुकासमेतबाट दिेखन आएको, यी वादीले 
आ�नो ज�गामा िव.सं. २०५२ सालमा क�पाउ�ड 
लगाएको त�यमा िववादसमेत नदेिखएको, वादीको 
दता�बमोिजमको ज�गामा कमी नभई पिुगरहेको 
देिखएकोसमेतका उि�लिखत आधार एवम् 
कारणसमेतबाट क�पाउ�डबािहर रहेको ज�गा पिन 
वादीकै हो भ�ने �माण र त�यसमेतबाट नदिेखदँा 
दाबीबमोिजम िखचोला ठहर गरकेो लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।०८।१३ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६८।१२।२८ मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी भई वादी दाबी प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल पसु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-CR-०७६९, ०६९-
CR-०८०० र ०७०-CR-०२०२, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. पदम�साद पोखरले, झुना पोखरले िव. 
नेपाल सरकार र पदम�साद पोखरले िव. नेपाल 
सरकारसमेत 

�ितवादी पदम�साद पोखरलेको स�पि� 
अिम�दो, अ�वाभािवक, उ�च जीवन�तर यापन गरकेो 
भ�ने अिभयोग दाबी भएको ��ततु म�ुामा वादी प�बाट 
�ितवादी पदम�साद पोखरलेको जाचँ अविधको आय 
र �ययको चेक िल� बनाई स�पि� र �ोतिबचको 
अ�वाभािवकता एवम् असमा�ज�यता देखाई अिभयोग 
दाबी िलएको नभई गो�ारा �पमा दाबी िलएको 
पाइयो । य�तै �कृितका गैरकानूनी स�पि� आज�न 
गरी ��ाचार गरकेो भ�ने म�ुाह�मा यस अदालतबाट 
िव�ततृ �या�या भई िववेचना गरी कायम ग�रएका 
िस�ा�तह�लाई यस म�ुामा पिन इजलासले अनशुरण 
गनु�पन� देिखने । 

जाचँ अविध (Check Period) स�ब�धमा 
२०२७ देिख अवकाश िमित २०५७।१२।१ लाई 
स�झनपुन�मा २०२७ दिेख २०६० मंिसरस�म 
मानेको निमलेको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा� सेवामा �वेश गरपेिछ आिज�त 
आयबाट अवकाश भएपिछ पिन स�पि� आज�न ग�रने 
ह�दँा यस स�ब�धमा यो भ�दा अगािड य�तै िवषयमा यस 
अदालतबाट भएका फैसलामा अिभयोग दता�स�मको 
िमितलाई नै जाचँ अविध मा�ने भनी �या�या भई 
िस�ा�त �ितपादन भइसकेको ह�दँा ��ततु म�ुामा 
पिन २०२७ सालदेिख २०६० सालस�म चेक अविध 
कायम गरकेो िवशेष अदालतको फैसला िमलेकै   
देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी पदम�साद पोखरलेको 
आज�नतफ�

ज�गा ख�रदः वादी नेपाल सरकारले आरोप 
प�को तािलका नं. १७ मा ज�गाह�को �चिलत ख�रद 
िब�� हालको मू�य भनी �.१,२८,४५,६६५।- को 
ज�गातफ�  दाबी गरकेो देिख�छ । िवशेष अदालतबाट 
मालपोत काया�लयको पा�रत रिज��ेसन िलखतको 
मू�यलाई नै आधारमानी �.११,३२,०००।- ज�गाको 
मू�य कायम गरकेो पाइ�छ । पा�रत िलखत मू�य 
कायम गरकेो िवशेष अदालतको फैसलामा वादीले 
िच� बझुाएको अव�था ह�दँा र �यसमा �ितवादीको 
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पिन अ�य िजिकर नह�दँा ज�गातफ� को मू�यमा थप 
बोली रहन ु परने । ज�गातफ�  िलखत पा�रत मू�य 
�.११,३२,०००।- कायम गरकेो िवशेष अदालतको 
फैसलामा थप िववेचना ग�ररहन ुनपन� ।

घर र फिन�चरः अिभयोगप�को तािलका 
नं. १७ मा वादीले �ितवादी पदम�साद पोखरलेको 
मूल घर, �यारजे, सभ��ट �वाटरसमेतको ज�मा मू�य 
�.२५,३४,९४७।८७ कायम गरकेो पाइ�छ भने िवशेष 
अदालतको फैसलाको पेज नं. ९८ ले बनेको सालको 
आधारमा घरको मू�य र फिन�चरमा दखेाएको अङ्कको 
आधारमा आधा कायम गरी घर र फिन�चरको ज�मा 
�.३५,७७,२८२।७५ मू�य कायम गरकेो देिख�छ । 
अिभयोग दाबीअनसुार घर बनेको सालको मूल घर सभ��ट 
�वाटर र �यारजेसमेतको मू�य �.२३,४०,००८।२५ 
�ािविधक �रपोट�  र अिभयोग प�समेतले देखाउछँ 
भने फिन�चरतफ�  मू�य �.१४,०९,५४९।- 
देिख�छ । िवशेष अदालतको फैसलाअनसुार नै 
फिन�चरको आधा मू�य �. ७,०४,७७४।५० र 
बनेको सालको आधारमा मूल घर र सभ��ट �वाटर 
र �यारजेसमेतको मू�य �.२३,४०,००८।२५ भई 
ज�मा जोडफल �.३०,४४,७८२।७५ ह�नेमा घर र 
फिन�चरतफ�  �.३५,७७,२८२।७५ मू�य जोडफल 
कायम गरकेो िवशेष अदालतको फैसला िमलेको 
देिखएन । �यसमा पिन घर िनमा�ण गदा� �ितवादी 
आफँैले िनमा�ण गरकेो बयान तथा पनुरावेदन 
िजिकरमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । मूल घर सभ��ट 
�वाटर र �यारजेसमेतको घर बनेको सालको िनमा�ण 
मू�य �.२३,४०,००८।२५ मा २० �ितशत 
घटाउदँा �.४,६८,००१।६५ घटी ह�ने भई सो 
क�ा गरी घरको मू�य �.१८,७२,००६।- कायम 
ह��छ । आफँैले बनाएको घरको मू�याङ्कनमा २० 
�ितशत नघटाई घरको मू�य कायम ग�रएको िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला सो हदस�म िमलेको 
देिखएन । तसथ� मूल घर �यारजे सभ��ट �वाटरतफ�  
घरको मू�य �.१८,७२,००६।- कायम ह��छ । 
फिन�चरतफ�  अिभयोगमा �.१४,०९,५४९।- मू�य 

कायम गरी दाबी िलएको पाइयो । य�तै �कृितका 
अ�य म�ुाह�मा यस अदालतबाट फिन�चरमा 
आधा मू�य कायम गरकेो िस�ा�त �ितपादन गरकेो 
देिखएकोले फिन�चरतफ�  कुल मू�यमा आधा मू�य 
�.७,०४,७७४।- कायम गरकेो िवशेष अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन । फिन�चरतफ�  पूरा 
मू�य कायम ह�नपुछ�  भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दनै । फिन�चरतफ�  �.७,०४,७७४।– कायम 
गरी मूल घर सभ��ट �वाटर र �यारेजको र फिन�चरको 
ज�मा मू�य �.२५,७६,७८०।- कायम ह�ने । 

ब�क मौ�दातः अिभयोग प�को तािलका 
नं. १७ मा िविभ�न ब�कह�मा �ितवादीको िविभ�न 
खातामा ज�मा रहेको रकम �.९,६३,००३।– 
देिख�छ । िवशेष अदालतले फैसला गदा� 
�.९,९९,९१५।७० उ�लेख गरकेो पाइयो । 
�.९,९९,९१५।७० बाट �.९,६३,००३।- घटाउन ु
पन� भई घटाउदँा �.३६,९१२।- बढी जोडफल 
िवशेष अदालतबाट िहसाब गरकेो पाइएकोले उ� 
बढी रकमलाई आज�न कायम गरकेो िमलेन । साथै 
ब�क खातामा देखाइएको उ� �.९,६३,००३।- रकम 
िविभ�न िमितमा िविभ�न ब�कमा रािखएको अव�थाको 
देिख�छ । यो रकम तलब, कृिष आय, िनविृ�भरण, घर 
भाडासमेतको वैध आ�दानी हो, यो छु�ै आय होइन 
भनी पदम�साद पोखरलेले ख�डन गरकेो भए तापिन 
ठोस �माण पेस गन� नसकेको भनी ब�कमा रहेको उ� 
�.९,६३,००३।- आज�नमा समावेश गरी भएको िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला िमलेको देिखने । 

लुकाई िछपाई राखेको रकमः अिभयोग 
प�को तािलका नं. १७ मा �ितवादी झनुा पोखरलेले 
कृिष िवकास ब�कमा �.२,००,४१९।- लकुाई िछपाई 
राखेको भ�ने वादीको आरोपलाई िवशेष अदालतले 
�वीकार गरी आज�नमा समावेश गरकेो पाइ�छ । लकुाई 
िछपाई राखेको छैन भ�ने �ितवादीको िजिकर रहेको 
स�दभ�मा कुनै रकम लकुाई िछपाई राखेको भ�ने उ� 
रकमको भौितक अि�त�व (Physical Existence) 
�मािणत गनु�पछ�  । लकुाई िछपाई राखेको भिनएको 
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रकम एकातफ�  सानो रकम दिेखएको र अक�तफ�  
मूल रकमको अि�त�व नै �मािणत गन� नसकेको र 
िहसाबबाट �मािणतसमेत नह�दँा खाताबाट रकम 
िझ�न ु नै रकम लकुाएको अनमुानको आधार ब�न 
स�दैन । उ� रकम आज�नमा समावेश ह�न नस�ने ।

सुनः २५ तोला सनु र १७५ तोला चादँीलाई 
�.२,५१,२५०।- मू�य कायम गरी िवशेष अदालत 
काठमाड�ले �ितवादी पदम�साद पोखरलेको आयमा 
समावेश गरकेो देिख�छ । वादी नेपाल सरकारले नै 
अिभयोग प�को प�ृ १६ को �करण नं. ३ मा “२५ 
तोला सनु र १७५ तोला चादँी �ितवादीको पैतकृ” 
भनी वादीले उ�लेख गरकेो पाइ�छ । वादीले नै पैतकृ 
भनी दाबी िलएको स�पि�लाई �ितवादीले ख�रद 
गरकेो भनी आज�नमा समावेश गरकेो िमलेन । सोलाई 
�ितवादी पदम�साद पोखरलेको आयमा समावेश 
गनु�पन�मा आज�नमा समावेश गरकेो िवशेष अदालत 
काठमाड�को फैसला �िुटपूण� देिखने ।

कारः बा. २ च. ८८९९ नं. को टोयोटा 
कोरला कार �.६,१७,२११।२८ मा �ितवादी 
पदम�साद पोखरलेले ख�रद गरकेो देिखएकोले वादी 
दाबीबमोिजम उ� कारलाई �ितवादी पदम�साद 
पोखरलेको आज�नमा समावेश गरकेो िवशेष अदालत 
काठमाड�को फैसला िमलेकै देिखने ।

िव�ुत उपकरणः �.६२,०००।- मू�यको 
िव�तु् उपकरण �ितवादीको आज�नमा समावेश गरकेो 
िवशेष अदालत काठमाड�को फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

हातहितयारः �ितवादीले �.२६,०००।- 
मा ख�रद गरकेो हातहितयार �ितवादी पदम�साद 
पोखरलेको आज�नमा समावेश गरकेो कानूनस�मत 
देिखने ।

छोराछोरीको पढाई खच�ः छोराछोरीको पढाई 
खच� भनी �.१५,७९,५००।- �ितवादी पदम�साद 
पोखरलेको आज�नमा समावेश गरकेो पाइ�छ । उ� 
रकमलाई �ितवादीको आज�नमा समावेश गनु�पन� होइन 
भ�ने �ितवादी पदम�साद पोखरलेले िजिकर िलएको 

पाइ�छ । �ितवादी पदम�साद पोखरलेको छोरा 
�िदप पोखरलेलाई डा�टर एम.बी.बी.एस. पोखरामा 
पढाएको, �या�समा �ितवादीले रकम भ�ुानी 
गरकेो भनी प�समेत िमिसल संल�न रहेको, रिमला 
पोखरलेले पढाईमा खच� गरकेो कुरा �वीकार गरी 
बयान गरकेोसमेतको आधारमा �.१५,७९,५००।- 
छोराछोरीको पढाई र िववाह खच� भएको देिखएकोले 
उ� रकम �ितवादी पदम�साद पोखरलेको आज�नमा 
समावेश गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला 
िमलेकै ह�दँा यसमा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।

पासपोट�मा देखाइएको िवदेशी म�ुा ख�रदः 
यसमा पासपोट�बाट देिखएको िवदशेी म�ुा ख�रदमा 
�.१,२१,२००।- �ितवादीको आज�नमा समावेश 
गरकेो दिेख�छ । िनजामती कम�चारी िवदेश �मण वा 
काजमा खटाउदँा नेपाल सरकारले सरकारी पासपोट�मा 
उपल�ध गराएको िवदशेी म�ुा भ�ने �ितवादी िजिकर 
देिखदँा सो अव�थामा सो म�ुा सरकारले के कसरी 
कुन कानूनअ�तग�त उपल�ध गराउछँ ? ��ट दाबी 
िलएको नपाइदँा यसमा पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । �.१,२१,२००।- �ितवादी पदम�साद 
पोखरलेको आज�नमा समावेश गरकेो िवशेष अदालतको 
फैसला सो हदस�म िमलेको देिखने ।

पा�रवा�रक खच�ः पा�रवा�रक खच� 
भनी २०२८ सालदेिख २०५५ सालस�मको 
�.९,३४,८००।- िवशेष अदालत काठमाड� आफँैले 
पनुरावेदक �ितवादी पदम�साद पोखरलेको आज�नमा 
समावेश गरकेो फैसलामा पाइने । 

वादी प�ले दाबी िलन नसकेको अव�थामा 
अदालत आफँैले त�यको उ�खनन् गरी फैसला गन� 
�याियक मा�यता र प�रपाटीसमेत हा�ो छैन । तसथ� 
आफँै अिभयोगकता� ज�तो बनी िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट पा�रवा�रक खच� भनी �ितवादी 
पदम�साद पोखरलेको �.९,३४,८००।- आज�नमा 
समावेश गरकेो फैसला ��य� �पमा कानूनी 
िस�ा�तिवपरीत देिखन आयो । तसथ� उ� रकम 
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�ितवादीको आज�नमा समावेश गरकेो निम�ने ।
मािथ उि�लिखत िव�ेषणबाट पनुरावेदक 

�ितवादी पदम�साद पोखरलेले जाचँ अविधमा 
िन�नबमोिजम शीष�कमा िन�नबमोिजमको मू�यका 
स�पि� आज�न गरकेो देिखयो ।
िस. 
नं.

िववरण िबगो

१ ज�गा ख�रद �.११,३२,०००।-
२ घर िनमा�ण �.१८,७२,००६।-
३ फिन�चर �.७,०४,७७४।-
४ ब�क मौ�दात �.९,६३,००३।-
५ कार �.६,१७,२११।-
६ िव�त्ु उपकरण �.६२,०००।-
७ हितयार �.२६,०००।-
८ छोराछोरीको पढाई 

खच�
�.१५,७९,५००।-

९ पासपोट�मा देखाइएको 
िवदशेी म�ुाको ख�रद

�.१,२१,२००।-

ज�मा �.७०,७७,६९४।-
  
पुनरावेदक �ितवादी पदम�साद पोखरलेको 
आयतफ� ः
(क) िश�क पदमा काय�रत रहदँाको तलब, 
भ�ा र ट्युसन पढाउँदा �ा� आयका  स�दभ�माः 
�ितवादी पदम�साद पोखरले २०२७ �ावणदेिख 
२०३२ आषाढस�म िहमालय मा.िव. र शारदा मा.िव.
मा िश�क पदमा रही अ�यापन गराएको र सोबापत 
आय आज�न गरकेोमा िवशेष अदालत काठमाड�ले 
�यसलाई मा�यता िदई �.२७,२२५।– आय कायम 
गरकेो पाइ�छ । �यसतफ�  वादी �ितवादीको मखु िमलेकै 
पाइने । 

ट्यसुन पढाएको �माण नह�ने, आजभ�दा 
४५ वष� अगािड ट्यसुन पढाएको �माणसमेत पेस गन� 
स�ने अव�था रहदँैन । �ितवादी पदम�साद पोखरलेले 
�.९०,०००।- ट्यसुनबाट �ा� गरकेो िजिकर 

िलएपिन �याियक अनमुानको आधारमा २०२७ 
सालदेिख २०३२ सालस�म ६ वष�को ट्यसुनबापत 
आय �.३०,०००।- कायम ह��छ । ट्यूशनबापत 
माग ग�रएको रकम �माणको अभावमा िदन िमलेन 
भ�ने िवशेष अदालतको फैसला सो हदस�म िमलेको 
देिखएन । तसथ� �.३०,०००।- �ितवादी पदम�साद 
पोखरलेको आयमा गणना ह�ने ।

नपेाल सरकारमा रहदँा आज�न गरकेो 
आयः तलब भ�ा �.१५,११,३५३।- मा मखु िमलेकै 
पाइयो । लोक सेवामा काय�रत रहदँा �� प�लगायत 
आिदमा काय� गरबेापत �.३०,०००।- आज�न 
गरकेो माग गरकेोमा �याियक अनमुानको आधारमा 
�.१०,०००।- कायम ग�रएको िवशेष अदालतको 
फैसला िमलेको देिखने । 

एकाघर प�रवारको सद�य छोरीह�को 
आयलाई �ितवादीह�को आयमा समावेश ह�नपुन�मा 
िवशेष अदालतले आयमा समावेश नगरकेो िमलेको छैन 
भ�ने िजिकरका स�ब�धमा पनुरावेदक �ितवादी रा.प. 
�थम �ेणीमा बहाल रहदँा �.िज.अ. भई काय� गरकेो 
अविधमा छोरीह� �िमला पोखरले र उिम�ला पोखरले 
िप.ए. भई िनयिमत पा�र�िमक �ा� गरकेो त�यमा 
िववाद छैन । सो कुरालाई िमिसल संल�न �माणले पिु� 
गद�छ । एकाघर प�रवारको सद�यको आय �ितवादीको 
आय कायम ह�ने स�ब�धमा यस अदालतबाट समेत 
िस�ा�त �ितपादन भएको दिेखदँा छोरीह� �िमला 
र उिम�ला पोखरलेको �मािणत आय �.५५,५५७।- 
�ितवादीको आयमा कायम ह�ने । 

एक िज�लाबाट अक� िज�लामा स�वा 
भई जादँा दिैनक �मण भ�ाबापत �.२४,५००।–, 
दश� खच� �.८२,१००।–, िबदाबापतको रकम 
�.१५,०००।– र भ�सार किमसन �.११,०००।- 
रकम �ा� गन� स�ने भनी िवशेष अदालत काठमाड�ले 
गरकेो फैसलामा वादी �ितवादीको मखु िमलेको पाइने । 

२०४८ सालको �ितिनिध सभाको चनुावमा 
खिटदँाको भ�ा �.२०,०००।– दाबी गरकेोमा 
अनमुािनत �.१०,०००।– िवशेष अदालतले �दान 
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गरकेो, अ�य वष�को �ितवादीको माग दाबीबमोिजम 
�दान गरकेो नदिेखएकोले िनजामती कम�चारी चनुावमा 
खिटने नै ह�दँा �याियक अनमुानको आधारमा २०४९ 
सालको �.१५,०००।– पाउन सिकने नै दिेखयो । 
उ� आय रकम पनुरावेदक �ितवादीको आयमा कायम 
ह�ने । 

तसथ� २०३८ सालदेिख २०४४ सालस�म 
६ वष�को �मण भ�ा �याियक अनमुानको आधारमा 
�.१,००,०००।- �ितवादी पदम�साद पोखरलेको 
आयमा कायम ह�ने । 

�य�तै २०४४ सालदेिख २०४५ सालस�म 
कणा�ली भेरी एक�कृत �ामीण िवकास प�रयोजनाको 
को–अिड�नेटर ह�दँा आयोजनाबाट स�चािलत 
योजनाको िनरी�ण गन� जादँाको िट.ए.डी.ए. 
�.९०,०००।- �ा� गरकेो भनी माग गरेकोमा �याियक 
अनमुानको आधारमा �.२०,०००।- कायम ह�ने । 

२०४५ सालदेिख २०४९ सालस�मको 
िविभ�न िज�लामा �.िज.अ. ह�दँा िविभ�न 
बैठकबापतको भ�ा �.१,३०,०००।- पनुरावेदक 
�ितवादीले माग गरकेोमा िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
�याियक अनमुानको आधारमा �.३०,०००।- कायम 
गरकेो देिखयो । अ�य�त कम आय कायम गरकेो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर देिख�छ । �याियक अनमुानको 
आधारमा �.५०,०००।– कायम गरी िदएको छ । उ� 
रकम पनुरावेदकको आयमा समावेश ह��छ । �य�तै �.
िज.अ. ह�दँाको �मण भ�ा �.३,२४,०००।– माग 
ग�रएकोमा िवशेष अदालतबाट उ� रकम आयमा 
समावेश भएको पाइएन । उ� �मण भ�ाको रकम 
आयमा समावेश ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  
�याियक अनमुानको आधारमा �.४०,०००।- कायम 
ह�ने । 

िनविृ�भरणबापत �.२,३०,०४८।– 
र अिनवाय� अवकाश ह�दँाका बखत �ा� रकम 
�.३,५२,३४५।– कायम गरकेो िवशेष अदालतको 
फैसला मखु िमलेकै ह�दँा �यसतफ�  बोली रहन ुनपन� । 

वैदेिशक �मणतफ�  �.५,८८,०००।– माग 

गरकेोमा �.३,००,०००।- िवशेष अदालतबाट 
�दान ग�रएकोले घटी �दान ग�रयो भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा� �माण नभएको अव�थामा �याियक 
अनमुानको आधारमा रकमको िनधा�रण गनु�पन� ह�दँा 
�याियक अनमुानको आधारमा �.३,००,०००।– 
�मण भ�ा कायम गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को 
फैसला िमलेकै देिखने । 

ज�गा िब��बाट �ा� आ�दानीः– िविभ�न 
िमितमा ज�गा िब�� गरी �.६५,५००।- आ�दानी 
गरकेोमा उ� आ�दानीलाई �ितवादी पनुरावेदकको 
आयमा समावेश गरकेो िवशेष अदालतको फैसला 
िमलेको देिखने ।
(घ) कृिष आयः कृिष आयतफ�  अ�य�त �यूनतम 
मू�य कायम ग�रएको अ�यायपूण� भएकोले ठोस 
आधारमा कृिष आय कायम ह�नपुछ�  भ�ने िव�ान्  कानून 
�यवसायीह�को बहस र पनुरावेदन िजिकर स�दभ�मा 
िवचार गदा� खेतीयो�य जिमन भएपिछ �यसमा आय 
ह�ने सबैले अनमुान गन� स�दछ । खेतीयो�य ज�गाको 
स�ब�धमा नेपाल सरकारले िमित २०३०।०६।०९ मा 
राजप�मा कुतको दरको आधारमा कृिष आय िनधा�रण 
गरी आएको छ । उपयु�� राजप�को सूचनाअनसुार 
यस अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइ�छ । जसअनसुार तराईमा २०४० सालस�म 
�ितिबगाह �.१४,०००।- का दरले, २०४१ सालदेिख 
२०५० सालस�म �ितिबगाह �.१६,०००।– र 
२०५१ सालपिछ �ितिबगाह �.२०,०००।- का दरले 
कृिष आय गणना ग�रने िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइने ।

पनुरावेदक �ितवादीको सनुसरीतफ� को 
घर रहेको िक.नं.१२८ बाहेक गदा� मधेशा र बिनया 
गा.िव.स. मा ज�गा मा� ३–७–१७ भएको िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट देिख�छ । उ� ज�गा 
िसंचाईको सिुवधा भएको, तीन बाली ला�ने ज�गा 
भएको भनी पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को बहसमा उठाएको पाइ�छ । मािथ 
उि�लिखत िस�ा�तअनसुार २०३३ सालदेिख 
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२०४० सालस�म ३–७–१७ ज�गाको �ित िबगाह 
�.१४,०००।– का दरले ८ वष�को �.३,७९,९६०।–, 
२०४१ देिख २०५० स�म उ� ज�गाको १० वष�को 
�.१६,०००।– का दरले �.५,४२,८००।–, �य�तै 
उ� ज�गाको २०५० साल देिख २०५९ सालस�म 
९ वष�को �.२०,०००।– का दरले �.६,१०,९५०।– 
समेत ज�मा �.१५,३३,७१०।– कृिष आय 
ह�नेमा िवशेष अदालत काठमाड�ले सनुसरीतफ�  
�.२,६१,७५८।०४ कायम गरकेो िमलेको नदिेखने ।

िस�धलुी िज�लाको ज�गातफ� को ३–१५–६ 
मोही भएकोले आधा उ�जनी �ा� ह�ने भएको ह�दँा 
१–१७–१६ कायम भई मोही नभएको २–०–० गरी 
ज�मा ३–१७–१६ को २०२८ सालदिेख २०३१ 
सालस�म ४ वष�को �ितिबगाह �.१४,०००।– का 
दरले �.२,१७,८४०।– कायम ह��छ । �यसतफ�  िवशेष 
अदालतले �.२७,०८९।२० कायम गरकेो िमलेको 
नपाइने ।

धनषुा िज�लाको ज�गातफ� को ७–८–१३ 
ज�गाको २०२८ सालदेिख २०३२ सालस�मको 
५ वष�को �ितिबगाह �.१४,०००।– का दरले 
�.५,२०,२७५।– कृिष आय कायम ह�नेमा िवशेष 
अदालतबाट �.५१,१२८।११ कायम गरकेो िमलेको 
नदेिखने ।

पहाड खोटाङ िज�लाको ज�गातफ� को 
खापा� गा.िव.स., वडा नं. २ िक.नं.५२ को �े.फ.६–
५–१–०, ऐ. िक.नं.२०८ को �े.फ.१–९–३–२, ऐ. 
िक.नं. २३१ को �े.फ.४–२–१–२ ज�गाह� भएको 
देिख�छ । �यसमा पनुरावेदक �ितवादीले 
�.१३,३३,०६३।– कृिष आय कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने मागदाबी भएको पाइ�छ । यसमा िवशेष 
अदालतबाट �.३,२३,०२०।५२ लाई कृिष आय 
कायम गरकेो दिेख�छ । पहाडको कृिष आय कायम 
गन� ठोस मापद�ड पनुरावेदक �ितवादीबाट पेस ह�न 
नसकेकोले िवशेष अदालतले कायम गरकेो कृिष आय 
�.३,२३,०२०।५२ लाई नै कृिष आय कायम ह�ने ।

मोरङ िज�ला िवराटनगरको िक.नं. १८४ र 

१९७ को ०–२–० ज�गामा २०४२ सालदेिख तरकारी 
खेती गरकेो भनी �.४,५०,०००।– को पनुरावेदक 
�ितवादीले आज�न गरकेो भ�ने दाबी छ । यसमा िवशेष 
अदालतबाट कृिष आय �दान गरकेो पाइदँनै । ज�गा 
भएपिछ खेती अव�य ह��छ । सोको �याियक अनमुानको 
आधारमा २०४२ देिख २०५९ सालस�म १७ वष�को 
�.१,००,०००।– कृिष आय कायम ह�ने । 

काठमाड� िज�लाकै चपलीमा ४–०–०–० 
ज�गामा २०५८ सालदेिख २०६० सालस�मको कृिष 
आय �.३,००,०००।– पनुरावेदकले माग गरकेोमा 
िवशेष अदालतबाट यसमा कृिष आय कायम गरकेो 
देिखदँनै । ज�गा भएपिछ उ�पादन ह��छ भ�ने �याियक 
अनमुानको आधारमा उ� ज�गामा �.१,००,०००।– 
कृिष आय कायम ह��छ । काठमाड�को कपनको 
�े.फ.०–१२–०–० ज�गामा २०४० देिख २०६० 
स�मको �.४,२०,०००।– कृिष आय माग गरकेोमा 
िवशेष अदालतले िदएको नदिेखएकोले �याियक 
अनमुानको आधारमा �.५०,०००।– कृिष आय 
कायम ह�ने । 

घरको अि�त�व देिखएपिछ घर भाडामा 
लगाउने र �यसको आ�दानी ह�ने सव�मा�य िस�ा�त 
हो । �ितवादी पदम�साद पोखरलेको काठमाड� र 
सनुसरी इन�वामा घर भएको िवषयमा िववाद छैन । 
काठमाड� िसनामंगलि�थत घर �ितवादी �वयम् को 
�योगका लािग आव�यक पन� भएकाले काठमाड�को 
घरमा आफू ब�ने र तराई सनुसरीको घर भाडामा 
लगाएको ह�ने अनमुान गन� सिक�छ । घर बहाल �याियक 
अनमुानको आधारमा िनधा�रण गनु�पन� देिखएकोले 
�याियक अनमुानका आधारमा सनुसरीतफ�  २०४९ 
देिख २०५८ स�म �.२,००,०००।– �ितवादी 
पदम�साद पोखरलेको घर बहाल आय कायम ह�ने । 

सुन चाँदीः– अिभयोग प�को प�ृ १६ को 
�करण नं. ३ मा २५ तोला सनु, १७५ तोला चादँी 
पैतकृ गरगहनाको मू�य �.२,५१,२५०।– वादीले 
नै कायम गरकेो छ । सोलाई �ितवादीको आयमा 
समावेश ह�नपुन�मा ग�रएन भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  
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हेदा� �वयम् वादीले नै पैतकृ भनी अिभयोगमा उ�लेख 
गरकेो ह�दँा उ� सनु चादँी पैतकृ भएकोमा िववाद 
रहेन । पैतकृ सनु चादँी गरगहनाको मू�यलाई 
�ितवादीको आयमा समावेश ह�ने ।

दाइजो पेवाः– २०२२ सालमा झनुा 
पोखरलेसगँ िववाह भएको हो । नेपाली समाजमा चलेको 
पर�पराअनसुार िववाह ह�दँा र २०२२ सालदेिख 
२०६० सालस�म ३८ वष�को अ�तरालमा दाइजो, 
पेवा, दि�णाबापत �.५,००,०००।– आयमा समावेश 
ह�नपुन� भनी माग गरकेोमा �.१,००,०००।– मा� 
कायम गरकेो िमलेन �.५,००,०००।– नै �ितवादीको 
आयमा समावेश ह�नपुछ�  भनी पनुरावेदक �ितवादीले 
पनुरावेदन िजिकर िलई माग गरकेोमा �याियक 
अनमुानको आधारमा �.१,००,०००।– कायम गरकेो 
िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला िमलेकै देिखने । 

झुना पोखरलेको घरलुे इलमको 
आयः– �ितवादी पदम�साद पोखरलेको रावा 
इ�टर�ाइजेजमाफ� त �ीमती झनुा पोखरलेले घरले ु
इलम गरी ज�मा �.६,६०,०००।– आ�दानी गरकेोले 
�ितवादीको आयमा समावेश ह�नपुद�छ भनी माग 
गरकेोमा घरले ुइलमको आय �ययको िहसाब िकताब 
राखेको र करसमेत ितरकेो नदिेखएकोले �यसतफ�  
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

गाडी भाडाः– बा.२ च ८८९९ नं.को कार 
मािसक �.२५,०००।– का दरले २०५८ साल चै� 
१५ देिख २०६० साल चै� मसा�त २ वष� १५ िदन 
भाडामा लगाएको िमिसल संल�न िमित २०५८ चै�को 
स�झौता प�बाट दिेख�छ । सो स�झौता प�बमोिजम 
२ वष� १५ िदनको आय �.६,१२,५००।– आयमा 
समावेश ह�न ु पद�छ भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर देिखदँा िमिसल सलं�न रहेको 
भाडाको स�झौता प�समेतको आधारमा कार 
भाडामा लगाई मािसक �पमा नगद आज�न गरकेो 
देिख�छ । नोकरीको अिनवाय� अवकाशपिछ घर 
�यवहार स�चालन गन� आव�यक महससु गरी आ�नो 
िनजी कार कसैलाई भाडामा िदई रकम आज�न गनु�  

कानूनअनसुारकै काय� ह�दँा यसलाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । आ�नो िनजी कार भाडामा िदई �ा� भएको 
उ� रकम �ितवादीको आयमा समावेश गन� िम�ने नै 
ह�दँा �ितवादीको आयमा समावेश ह�ने ।

सापटी रकमः– सापटी िदए िलएको रकमको 
स�ब�धमा अदालतमा आई सापटी िदनेले बकप� 
गद�छ भने �यसलाई मानी आयमा गणना गनु�  �यायोिचत 
देिख�छ भनी यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट 
ने.का.प.२०७२ अङ्क ९ िन.नं.९४६१ प�ृ १५५५ 
�करण (६२) र (६३) मा िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइयो । �ितवादीले बयानमा उ�लेख ग�रएको नरनाथ 
पोखरले र च��मणी पोखरलेले िवशेष अदालतमा 
आई बकप� गदा� गाडी ख�रद गन� हामीले ३।३ लाख 
�ितवादीलाई सापटी िदएको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी 
बकप� गरकेो पाइ�छ । �.६,००,०००।– सापटी 
िलएको रकमलाई उ� निजरका आधारमा समेत 
पदम�साद पोखरलेको आयमा समावेश ह�नपुन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । �माणको अभावमा 
घरसारको सापटी रकमलाई �ितवादीको आयमा 
समावेश गन� निम�ने ।

स�चयकोष सापटीः- �ितवादी 
पदम�साद पोखरलेले कम�चारी स�चयकोष सापटी  
�.१,५१,०००।- लाई िवशेष अदालतले �ितवादीको 
आयमा समावेश गरकेोलाई मखु िमलेकै ह�दँा केही 
बोिलरहन ुनपन� ।
(ठ) िटकाटालोबापतः– प�रवारका सद�यले 
िटकाटालो धािम�क काय�मा पाएको दि�णाबापतको 
रकम �.३,००,०००।– �ितवादीको आयमा 
समावेश ह�नपुन� हो भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेकोले 
�यसतफ�  िवचार गदा� िह�द ु धािम�क सं�कारअनसुार 
छोरी चेलीबेटीले िववाह, �तब�ध, दश� ितहार आिद 
शभुकाय�लगायत धािम�क काय� गदा� माइती मावली 
आिदतफ� बाट िटको टालोबापत रकम �ा� गन� स�ने नै 
ह�दँा �याियक अनमुानको आधारमा िटको टालोबापत 
रकमको िनधा�रण गनु�पन� भएकोले �.१,००,०००।– 
िटको टालोबापतको रकम �ा� गरकेो मानी उ� रकम 
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पनुरावेदक �ितवादीको आयमा समावेश ह�ने । 
मािथ िव�ेषण गरअेनसुार िन�नबमोिजम 

पनुरावेदक �ितवादी पदम�साद पोखरलेको आय 
कायम ह��छ ।
� .
स.ं

िववरण रकम

१. िश�क पदमा 
रहदँाको तलब भ�ा

�.२७,२२५।–

२. ट्यसुनबापत �.३०,०००।–
३. नेपाल सरकारमा 

रही आज�न गरकेो 
तलब भ�ा

�.१५,११,३५३।–

४. लोक सेवामा रहदँा �.१०,०००।–
५. एकाघर छोरीको 

आयबापत
�.५५,५५७।–

६. एक िज�लाबाट 
अक� िज�लामा 
स�वा भई जादँाको 
�मण भ�ा

�.२४,५००।–

७. दश� खच� �.८२,१००।–
८. िबदाबापतको रकम �.१५,०००।–
९. भ�सार किमसन �.११,०००।–
१०. २०४८ सालको 

�ितिनिध सभाको 
चनुावमा खिटंदा

�.१०,०००।–

११. २०४९ सालको 
चनुामा खिटदँा

�.१५,०००।–

१२. २०३८ सालदेिख 
२०४४ सालस�म 
िज�ला िवकासको 
योजना, अनगुमन 
तथा िनरी�ण 
गदा�  िज�ला �मण 
गरबेापत �मण भ�ा

�.१,००,०००।–

१३. २०४४ सालदेिख 
२०४५ सालस�म 
कणा�ली भेरी 
एक�कृत िवकास 
प � र य ो ज न ा क ो 
क ो – अ ि ड� ने ट र 
भई िनरी�ण गन� 
जादँाको �मण भ�ा

�.२०,०००।–

१४. २०४५ सालदेिख 
२०४९ सालस�म 
�.िज.अ. ह�दँा 
बैठकबापतको भ�ा

�.५०,०००।–

१५. �.िज.अ. ह�दँाको 
�मण भ�ा

�.४०,०००।–

१६. िनविृ�भरणबापत �.२,३०,०४८।–
१७. अिनवाय� अवकाश 

ह�दँाका बखत �ा� 
रकम

�.३,५२,३४५।–

१८. वैदेिशक �मणतफ� �.३,००,०००।–
१९. ज�गा िब��बाट �.६५,५००।–
२०. कृिष आय

· सनुसरी
· िस�धलुी
· धनषुा
· पहाड खोटाङ
· िवराटनगर
· च प ल ी , 

काठमाड�
· क प न , 

काठमाड� 

�.१५,३३,७१०।–
�.२,१७,८४०।–
�.५,२०,२७५।–
�.३,२३,०२०।५२
�.१,००,०००।–
�.१,००,०००।–

�.५०,०००।–

२१. घर भाडा �.२,००,०००।–
२२. सनु चादँी िब��बाट �.२,५१,२५०।–
२३ दाइजो पेवा �.१,००,०००।–
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२४. गाडी भाडाबापत �.६,१२,५००।–
२५ स�चयकोष सापटी �.१,५१,०००।
२५. िटको टालोबापत �.१,००,०००।–

ज�मा �.७२,०९,२२३।५२

�ितवादी पनुरावेदक पदम�साद पोखरले 
िव.सं. २०२७ साल �ावणदेिख िव.सं. २०३२ 
साल असारस�म िश�क पेसामा रही आय आज�न 
गरकेो दिेख�छ भने िव.स.ं २०३२ �ावणदेिख नेपाल 
सरकारको शाखा अिधकृतमा लोक सेवामाफ� त �वेश 
गरी उपसिचव, सहसिचव र सिचवस�मको पदमा 
बहाल रही सो पदबाट २०५७।१२।१ देिख अिनवाय� 
अवकाश भएको देिखने ।

यसरी सेवा अविधमा रहदँा २०३९।०८।०४ 
मा काठमाड� िज�ला, कपनमा �.१५,०००।– मा 
०–१५–० ज�गा ख�रद गरकेो पाइ�छ भने िमित 
२०४१।०६।२४ मा मोरङ िज�ला, बखरीमा 
�.१४,०००।– मा ०–२–० ज�गा ख�रद गरकेो 
पाइ�छ । �य�तै २०४६।१।९ मा काठमाड� 
िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं.९ मा ०–८–० 
ज�गा �.५३,५००।– मा ख�रद गरकेो देिख�छ । 
साथै २०५१।१२।२१ मा भ�परुको िद�य�रीमा 
१–४–० ज�गा �.२,४९,४००।– मा ख�रद गरकेो 
पाइ�छ । का.म.न.पा., वडा नं. ९ मा �े.फ.०–४–० 
ज�गा २०५३।२।३ मा �.१,३०,१००।– मा ख�रद 
गनु�को साथै काठमाड�कै वडा नं. ९ मा २०५६।११।११ 
मा �.६०,०००।– मा �े.फ.०–१–१–० ज�गा ख�रद 
गरकेो पाइने ।

अिनवाय� अवकाश भएपिछ पदम�साद 
पोखरलेले िमित २०५७।१२।६ मा �.९२,०००।- िमित 
२०५८।१०।१४ र १७ मा ज�मा �.४,००,०००।– 
र िमित २०५९।३।७ मा �.१,०८,०००।– गरी 
ज�मा �.६,००,०००।– को ज�गा ख�रद गरकेो 
देिख�छ । सरकारी जािगरमा बहाल रहदँा िविभ�न 
िमितमा �.५,३२,०००।– र अवकाशपिछ 

�.६,००,०००।– गरी �.११,३२,०००।– को 
ज�गा ख�रद गरकेो देिखयो । िव.सं. २०२७ सालदेिख 
२०५८।१२।०१ स�म ३१ वष� सेवा गनु�  भएको �ितवादी 
पदम�साद पोखरलेले िनजले �ा� गन� तलब भ�ाको 
बचत रकमबाटै उ� स�पि� ख�रद गन� स�ने देिखन 
आयो । अिनवाय� अवकाश ह�दँाका बखत िबदालगायत 
िविभ�न सिुवधाबापत �.३,३२,४६०।– रकम�ा� 
भएको िमिसलमा उि�लिखत प�बाट दिेख�छ । साथै 
मािसक �पमा �.७,१८९।– का दरले िनविृ�भरणको 
रकम �ा� गरकेो पाइ�छ । अवकाशपिछ गाडी भाडामा 
लगाई �यसबाट पिन रकम �ा� भएको िमिसलबाट 
देिख�छ । पटकपटक गरी ज�गा ख�रद गरकेो देिखएकोले 
ख�रद गदा�को अव�थामा �ोत �वाभािवक रहे भएको 
पिु� ह�ने । पनुरावेदक �ितवादी पदम�साद पोखरलेको 
मािथ उि�लिखत िक.नं.२१४, २१५, ३६८ र ३६९ 
का ज�गामा ज�मा मू�य �.१८,७२,००६।६० पन� 
अढाई त�ले घर, सभ��ट �वाटर र �यारजेसिहत 
रहेको पाइ�छ । �ितवादी पदम�साद पोखरले शाखा 
अिधकृबाट िनजामती सेवामा �वेश गरी आ�नो बिु�, 
यो�यता र �मताले बढुवा ह�दैँ िविश� सेवा (सिचव) 
�तरको कम�चारीको हैिसयतबाट अिनवाय� अवकाश 
भएको दिेख�छ ।  जीवन िनवा�हको लािग िविश� 
�ेणी (सिचव) �तरको कम�चारीको काठमाड�मा 
�.१८,७२,००६ मू�यको सभ��ट �वाटरसिहत 
�यारजे रहेको एउटा घर, �.११,३२,०००।- 
मू�यको ज�गा र �.६,१७,२११ मू�यको एक कार 
ह�न ु �वाभािवक हो । मािथ उि�लिखत आयअनसुार 
अ�वाभािवक र अिम�दो स�पि� भ�न िम�दैन । 
पिहलो एक त�लाको घर मू�य �.५,४६,३५५।- को 
�ोत पगेुको भनी अिभयोगप�मा नै उ�लेख भएको 
पाइ�छ । सो घरको बाकँ� �.१३,२५,६५१।– मा 
�ोत पगेुन भ�ने वादी दाबी िमलेको देिखएन । �ितवादी 
पदम�साद पोखरलेको मािथ उि�लिखत आयअनसुार 
स�पि�मा �ोत पगेुको देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी पदम�साद पोखरलेले 
जाचँ अविध (२०२७ देिख २०६० मंिसर) स�म 
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ज�मा �.७०,७७,६९४।– मू�य बराबरको चल 
अचल स�पि� सं�ह गरकेो पाइ�छ । उ� अविधमा 
पनुरावेदक �ितवादीबाट ज�मा �.७२,०९,२२३।५२ 
वैध मौि�क आय आज�न गरकेो देिखन आएको 
छ । पनुरावेदक �ितवादी पदम�साद पोखरलेको 
स�पि�को �ोत वैध रहेको पिु� ह�न आएको छ । 
पनुरावेदक �ितवादी पदम�साद पोखरलेले वैध आय 
�ोतका अनपुातमा अमि�दो र अ�वाभािवक आय 
आज�न गरकेो हो भ�ने वादी दाबी िमिसल संल�न 
�माणह�को मू�याङ्कनबाट पिु� ह�न आएन । दाबी 
िलएको स�पि�को वैधािनक �ोत िबगोभ�दा बढी 
देिखन आई वैध आय �ोतको अनपुातमा पनुरावेदक 
�ितवादीको अिम�दो र अ�वाभािवक स�पि� आज�न 
गरकेो नदेिखदँा पनुरावेदक �ितवादी पदम�साद 
पोखरलेले वादी दाबीको कसरु गरकेो ठह�याई िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट िमित २०६९।६।१८ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�                      
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल भदौ २८ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०८६७, वैदेिशक 
रोजगार, नेपाल सरकार िव. रगंकुमार �यौपाने 

स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
जारी भएको �यादमा �ितवादी उपि�थत भई आफू 
िव�� लागेको आरोपको ख�डन गरी बयान गन� र 
सोको सबदु �माण गजुान� सकेको पाइदँैन । तर िनज 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान हेदा� 
जाहेरी साथ पेस गरकेो कागज आफूले गरी िदएको 
र जाहेरवालासगँ �.१२,००,०००।- लाख िलई 
�.१६,५०,०००।- को कागज गरी िदएको त�यलाई 
�वीकारै गरकेो दिेखए पिन उ� रकम अमे�रका पठाई 
िदन नभई �यापारका लािग िलएको भ�ने िजिकर िलएको 
पाइयो । जाहेरवाला दीघ�राज िनरौलाले जाहेरीसाथ पेस 

गरकेो िमित २०६७।१।६ को भिनएको उ� कागजको 
बेहोरा हेदा� अमे�रकामा रोजगारीको लािग पठाई िदने 
भनी �.१६,५०,०००।- �ितवादीले बिुझिलएको भ�ने 
देिखन आउछँ । तर �यायािधकरणबाट अ.बं. ११५ नं. 
बमोिजम �याद जारी ह�दँा पिन जाहेरवाला बकप�को 
लािग उपि�थत भएको देिखएन । �य�तै जाहेरीसाथ 
पेस ग�रएको उ� फोटोकपी िलखतको स�कल पिन 
पेस भएको नदिेखने ।

यस�कार जाहेरवालालगायत मौकामा 
बिुझएका कुनै पिन सा�ी �माण बादी प�ले पेस गरी 
अिभयोग दाबी पिु� गन� सकेको देिखदँैन । �य�तै 
�ितवादीले गरी िदएको भिनएको स�कल िलखतसमेत 
पेस ह�न सकेको पाइदैँन । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ बमोिजम वादी प�लाई आ�नो अिभयोग 
दाबी पिु� गनु�पन� दािय�व रह�छ । �ितवादी �यादमा 
हािजर ह�न नआएको भ�दैमा �माणबाट समिथ�त ह�न 
नआएको अिभयोग दाबीबाट �ितवादीलाई सजाय गन� 
�यायोिचत नह�ने ।  

तसथ� वादी प�ले अिभयोग दाबी पिु� 
गन� नसकेको भ�नेसमेतका आधारमा अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण काठमाड�को िमित २०७०।१।२४ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: दिेवना खितवडा 
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-११५८, 
�यान मान� उ�ोग तथा डाकँा, नेपाल सरकार िव. 
सुिशलकुमार िसंह 

िमिसल संल�न कागजातबाट िमित 
२०६७।११।२२ का िदन वारदात भएको भ�ने 
देिखएको र सोही िदन खडा भएको बरामदी तथा 
घटना�थल मचु�ुका हेदा�  �ितवादी अिवनाश भ�ने 
सिुशलकुमार िसंहले जाहेरवालाको छोरा गणेश 
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सरा�फ सोनारलाई पाउज ुमम�त गरबेापतको �यालामा 
िववाद ह�दँा �ितवादीले िनज गणेश सरा�फ सोनारलाई 
जोिखमी हितयार ब�चरोले �हार गरकेो भ�ने देिख�छ । 
घटना�थल भिनएको �ितवादीको पसलमा सनुचादँीका 
गहना बनाउने औजार, सनुचादँीका गहनाका टु�ा 
य� त� छ�रई अ�वाभािवक �पमा रहेको र हितयार 
ब�चरो बरामद भएको भ�ने देिख�छ । उ� मचु�ुकामा 
कहीकँतै धनमाल डाकँा गरी लगेको भ�ने र ६ जनाको 
समूहले भई डाकँा गरकेो भ�ने देिखदँनै । तर वारदात 
भएको भोिलप�ट अथा�त् िमित २०६७।११।२२ का 
िदन िदइएको जाहेरीमा मा� �ितवादी सिुशलकुमार 
िसंहसमेत ६ जनाको समूह आई ब�चरो �हार 
गरी धनमालसमेत डाकँा गरी लगेको भनी जाहेरी 
िदएको देिख�छ । �ितवादीले आफूले हितयार �हार 
गरकेो कुरामा मौकामा सािबत भई बयान गर ेपिन ६ 
जनाको समूह भई आई धनमाल डाकँा चोरी गरकेोमा 
मौकामा र अदालतमा समेत इ�कार रही बयान गरकेो 
पाइ�छ ।  मौकामा यी �ितवादीबाट जाहेरीमा 
उि�लिखत चोरी भयो भिनएको कुनै धनमाल बरामद 
ह�न सकेको नदिेखने । 

व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले 
लेखाएको बेहोरामा नै अ�तरिवरोध देिख�छ । मौकामा 
घटना िववरणको कागज गन� �.ना.िन. राजे�� 
खड्कासमेतले धनमाल लगेको होइन भनी लेखाएको 
पाइ�छ । मौकामा एकजना �ितवादी सिुशलकुमार 
िसंह मा� प�ाउ भएकोमा अ�य �यि�ह� प�ाउ 
पन� नस�नकुो साथै प�ाउ परकेा �यि� �ितवादी 
सिुशलकुमार िसंहबाट कुनै धनमाल बरामद भएको 
देिखदँैन । वारदातकै िदन मौकामा भएको घटना�थल 
मचु�ुकामा डाकँा भएको भ�ने कुरा उ�लेख नभएबाट 
जाहेरीमा डाकँासमेत भएको भ�ने जाहेरी बेहोरा 
िमिसल सलं�न अ�य िव�वसनीय र �वत�� �माणबाट 
समिथ�त ह�न सकेको देिखदँनै । यसरी नगद र जनुजनु 
धनमाल डाकँा चोरी भएको भिनएको छ; सो नगद र 
धनमालको कुनै अंश पिन बरामद ह�न नसकेको तथा 
दशी नरहेको नभएको अव�थामा डाकँाज�तो ग�भीर 

अपराधमा कसरुदार ठहर गन� �यायोिचत ह�ने नदेिखदँा 
डाकँा चोरीतफ�  पिन यी �ितवादीलाई सजाय ह�नपुन� 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� उि�लिखत िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी अिवनाश चौधरी भ�ने सिुशलकुमार िसहंलाई 
�यान मान� उ�ोगलाई कुटिपटमा प�रणत गरी डाकँा 
चोरीतफ�  सफाइ पाउने ठहर गरकेो स�ु पसा� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई पनुरावेदन अदालत हेट�डाले 
केही उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १५ नं. बमोिजम �यान मान� 
उ�ोगतफ� को कसरुदार ठह�याई ५(पाचँ) वष� कैद ह�ने 
र जाहेरीमा उि�लिखत धनमाल बरामद नभई धनमाल 
डाकँा गरी लगेको कुरा पिु� ह�न नसकेकोले मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको १ र ६ नं. को कसरु कायम नह�ने 
ठह�याई �ितवादी अिवनाश चौधरी भ�ने सिुशलकुमार 
िसंहलाई चोरीको महलको १२ र १४(४) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।२।२३ मा भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०।५।४ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद  भ�राई
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०६५०, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, क�याण�साद अया�ल िव. नेपाल 
सरकार 

�ितवादी क�याण�साद अया�लले 
जाहेरवालालाई ग�रिदएको िमित २०६५।६।८ को 
िलखत बेहोरामा यी जाहेरवालालाई िसङ्गापरु पठाई 
काममा लगाई िदने भनी १ वष� ६ मिहना पिहले 
जाहेरवालाबाट वैदिेशक रोजगारमा पठाउन नसकेकोले 
२ मिहनािभ� �याजसिहत िफता�  बझुाउने सत� राखी 
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कागज भएको देिखयो । उ� िलखतउपर यी �ितवादीले 
जाहेरवालाउपर काठमाड� िज�ला अदालतमा 
करकाप म�ुा िदएको देिखए पिन उ� िलखत स�े 
साचँो बेहोराबाट भए गरकेो देिखदँा वादी दाबी प�ुन 
स�दैन भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।११।२५ मा फैसला भएको िमिसल संल�न 
फैसलाको �मािणत �ितिलिपबाट देिख�छ । �ितवादीले 
स�ु अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा आरोिपत 
कसरु गरउेपर इ�कारी बयान गर े पिन उ� इ�कारी 
बयानलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम 
िमिसल संल�न कागजातबाट पिु� गन� सकेको दिेखन 
आएन । �ितवादीउपर जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी 
परकेो, उ� जाहेरीलाई समथ�न गरी जाहेरवालाको 
बकप� भएको र �ितवादीले जाहेरवालालाई गरी 
िदएको िलखत स�े साचँो बेहोराबाट भए गरकेो भनी 
फैसलासमेत भएको स�दभ�मा उ� जाहेरी बेहोरा 
उ� िलखतबाट समिथ�त भएको देिखदँा �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरु अपराध गरकैे मा�नपुन� देिखयो । तसथ� �ितवादी 
क�याण�साद अया�ललाई ऐ. ऐनको ऐ. दफा ४३ 
बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद र �. १,५०,०००।– 
(एक लाख पचास हजार) ज�रवाना र अिभयोग 
मागबमोिजम िबगो र हजा�नासमेत जाहेरवालाले 
पनुरावेदक �ितवादीबाट भराई पाउने ठह�याई भएको 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�बाट भएको 
फैसला अ�यथा नदेिखने । 

तसथ� िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
क�याण�साद अया�ललाई वैदिेशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ को कसरु अपराधमा 
ऐ. ऐनको ऐ. दफा ४३ बमोिजम �ितवादीलाई १ 
वष� ६ मिहना कैद र �.१,५०,०००।– (एक लाख 
पचास हजार) ज�रवाना र जाहेरवालाबाट पनुरावेदक 
�ितवादीले िलएको िबगो �.३,७८,०००।– र सोको 
पचास �ितशतले ह�ने हजा�ना रकमसमेत यी पनुरावेदक 
�ितवादीबाट जाहेरवालाले भराई पाउने ठह�याई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�बाट िमित 

२०६८।७।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०४०४, राजीनामा 
िलखत बदरसमेत, सुिनता गु�ङ िव. हक� बहादुर िव.क. 
समेत 

यसमा दाबीको िक. नं. २८४ को ज�गा 
वादीका पित / िपता रनबहादरु कामीले आ�नो माइली 
आमा िसरमती कामीबाट िमित २०४७।१२।२० मा 
हालैको बकसप�माफ� त �ा�त गरकेो भ�ने त�यमा 
िववाद भएको पाइदँैन । सोही ज�गा िनज रनबहादरुले 
िमित २०६६।१२।३१ मा पनुरावेदक �ितवादी 
सिुनता ग�ुङसमेतलाई राजीनामा पा�रत गरी िदएको 
देिख�छ । �ितवादी रनबहादरु वादीह�का पित र 
िपता ह�न् भ�ने त�यमा समेत दवैु प�को मखु िमलेकै 
देिखएको छ वादीको पित िपता रनबहादरु कामीले 
िमित ०६६।१२।३१ मा यी पनुरावेिदका �ितवादी 
सिुनता ग�ुङलाई िक.नं. २८४ को ज�गा राजीनामा 
गदा� वादीह�को म�जरुी िलएको देिखदँैन । �ितवादी 
रनबहादरुले उ� ज�गा �ा�त गदा� र राजीनामा गदा�का 
दवैु अव�थामा बादी र िनज �ितवादी एकासगोलमा 
नै रहेको भ�ने �माणमा आएको का�क� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।९।२७ मा फैसला भएको 
०६७-CP-०१२८ को अंश नामसारी म�ुाको स�ु 
िमिसलबाट देिख�छ । उ� म�ुामा ��ततु म�ुाका 
वादीह�ले नै �ितवादी रनबहादरु कामीसमेतलाई 
�ितवादी बनाई म�ुा दायर गरकेो र िफराद परकेो 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी ६ 
भागको ३ भाग अंश वादीह�ले पाउने ठहरी फैसला 
भएको देिखने । 

पित / िपताको आज�न �ीमती र 
छोराछोरीह�का िनिम� पैतकृ नै मा�नपुन� 
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देिखयो । ��तुत म�ुामा वादीको पित िपता रनबहादरुले 
िमित २०६६।१२।३१ मा यी पनुरावेिदका �ितवादी 
सिुनता ग�ुङलाई राजीनामा गरकेो िक.नं. २८४ को 
ज�गामा वादीह�को हक ला�ने देिखएको र सो स�पि� 
राजीनामा गरी हक ह�ता�तरण गदा�  वादीह�को म�जरुी 
िलएको देिखदँैन । वादीह�को म�जरुी निलई राजीनामा 
गरकेो देिखदँा वादी दाबीबमोिजम ६ भागको ३ भाग 
राजीनामा िलखत बदर ह�ने नै देिखयो । उपयु�� त�य 
तथा उि�लिखत �ितपािदत िस�ा�तको स�दभ�मा 
पनुरावेदन अदालत पोखराले गरकेो फैसला अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

अतः वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको फैसला बदर गरी 
वादीह�को म�जरुी िलएको नदेिखएको अव�थामा 
दाबीको िमित २०६६।१२।३१ को पा�रत राजीनामाको 
६ भागको ३ भाग िलखत र दता� बदर गरी वादीह�का 
नाममा दता� ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७१।१।१७ को फैसला 
मनािसब देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पसु १७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७०-CR-१५९०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. हिसव िमयासमेत 

�ितवादीह� मौकामा अिधकार�ा�त 
अिधकारी र अदालतमा समेत कसरु�ित पूण�त: इ�कार 
रहेका र एक अका�ले एक अका�लाई वारदात र कसरुमा 
पोलसमेत नगरकेो अव�थामा च�मिदद �यि� एवम् 
सा�ीह�को अभावमा सामा�यत: मतृकका प�रवार 
एवम् जाहेरवाला र मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले 

घटना, अव�था र प�रि�थितलाई खलुाएर शङ्का 
र अनमुानमा आधा�रत रहेर �य� गरकेो भनाइलाई 
��य�, च�मिदद, व�तगुत एवम् �वत�� �पमा भौितक 
�माणह�ले वारदातको प�ृठभूिमको प�रि�थितज�य 
अव�थालाई मालाकार कडीको �पमा जोडेर 
�ितवादीह�को अपराधसगँ स�ब�धन रहेको भनी 
पिु� नगरकेो र नभएस�म केबल शङ्का र अनमुान गरी 
वारदातअिघको मतृक र �ितवादीह�िबचको �यवहार 
र ि�याकलापको िवषयलाई घटनासगँ जोडेर �य� 
गरकेो भनाइलाई मा� कसरु �थािपत गरी कसरुदार 
कायम गन� पया��त आधार �माणको �पमा िलन नह�ने ।

��ततु म�ुामा वादी नेपाल सरकारतफ� बाट 
यी �ितवादीले जाहेरवालीको पित मतृक नरु महमद 
िमयालाई कत��य गरी मारी आरोिपत कसरु गरकेा 
ह�न् भनी त�यय�ु �माण पेस गरी पिु�ट गन� सकेको 
नदिेखदँा �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा भएको 
कानूनी �यव�था र सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
उपयु�� िस�ा�तबमोिजमसमेत यी �ितवादीह�ले 
जाहेरवालीको पित नरु महमद िमयालाई कत��य 
गरी मारकेा ह�न् भनी ठहर गन� िम�ने नदेिखदँा यी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाऊँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: �ितवादीह� तिमजो िमया तथा हिसब 
िमयाले अिभयोग दाबीको कसरु गरकेो ठह�याई 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।१०।२४ को फैसला उ�टी गरी �ितवादीह� 
तिमजो िमया तथा हिसब िमयाले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने र �ितवादी मंगल िमयाले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको झापा िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।३।२ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CR-०१५९, �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. पदमबहादुर दमाई (नेपाली) 

सरकारवादी फौजदारी म�ुामा 
जाहेरवालासिहतको �हरीमा कागज गन� �यि�ले 
अदालतमा बकप� गदा� Hostile भएको अव�थामा 
समेत िमिसल सलं�न अ�य �माणह�समेतको 
मू�याङ्कन गरी िन�कष�मा प�ुनपुन� ह��छ । यी 
�ितवादी पदमबहादरु नेपाली र जाहेरवाला पीिडत 
गंगा नेपाली पित प�नी भई यी �ितवादीले आ�नै प�नी 
जाहेरवालालाई मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवीसमेत 
देिखदँैन भने यी �ितवादीले जाहेरवालालाई मान� 
पूव�योजना बनाएकोसमेत देिखदँैन । अिघ�लो िदन मेला 
हेन� गएको प�नी जाहेरवाला भोिलप�ट बेलकु� मा� घर 
आएको भ�ने िवषयमा �ितवादी पित र जाहेरवाला 
प�नीिबच वादिववाद तथा झै-झगडा भई त�काल 
उठेको �रसको कारण उ� घटना भएको दिेखने । 

�ितवादी र पीिडत जाहेरवालाबाहेक उ� 
घटना ��य� द�ेने, स�ुने ��य�दश� कोही भएको 
नदेिखएको र उ� घटनाको ��य�दश� �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा� मैले जाहेरवालालाई िडजेल 
खनाई आगो लगाएको होइन, वादिववाद भई 
�रसको आवेगमा आई िनज आफँैले िडजेल खनाई 
आगो लगाएको हो भनी कसरुमा इ�कार रही गरकेो 
बयानलाई जाहेरवाला पीिडतले अदालतमा समथ�न 
ह�ने गरी बकप� गरकेो र यी �ितवादीले नै जाहेरवाला 
पीिडतलाई िडजेल खनाई आगो लगाई मान� �यास 
गरकेा ह�न् भनी पिु� ह�ने खालका त�य कुनै �माण वादी 
प�बाट पेस गन� सकेको िमिसल संल�न कागजातबाट 
नदेिखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� 
भार वादी प�को ह�ने �यव�था गरकेो छ भने फौजदारी 
म�ुामा शङ्काको सिुवधासमेत �ितवादीले नै पाउने 
ह��छ । अिभय�ुउपरको कसरु शङ्कारिहत तवरबाट 

पिु� नभएस�म कसरुदार ठहर गन� िम�दैन । ��ततु 
म�ुामा यी �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेा ह�न् 
भ�ने अिभयोग दाबी वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
त�यय�ु �माण पेस गरी पिु�ट गन� सकेको नदेिखदँा 
यी �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: �ितवादी पदमबहादरु दमाई (नेपाली) 
लाई �यान मान� उ�ोगको कसरु गरकेोमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) 
वष� कैद ह�ने ठहर गरी कैलाली िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।७।१७ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट भएको िमित 
२०७१।१२।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर    
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CR-०४२२, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. भगवतीकुमारी िव.क.

�ितवादी भग ु भ�ने भगवतीकुमारी िव.क.ले 
अिधकार�ा�त अिधकारी र अदालतमा बयान गदा�समेत 
िशश ुमतृ अव�थामा ज�मेकोले िशशलुाई �यही झाडीमा 
फालेको ह� ँभनी आफूले िशशलुाई मारकेोमा पूण� �पमा 
इ�कार रही बयान गरकेो, जाहेरवालासिहतका मौकामा 
घटना िववरण कागज र व�तिु�थित मचु�ुकामा सही 
गन� �यि�ह� कोही पिन उ� घटना ��य� दे�ने 
च�मिदद गवाह नभएको र जाहेरवालासिहतका मौकामा 
कागज गन� राम कामीसमेतका �यि�ह�ले अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गदा� घटनाबार ेआफूह�लाई केही 
जानकारी नभएको भनी लेखाई िदएको, शव परी�ण 
�ितवेदनले समेत िशश ु िजउदैँ ज�माई घाटँी िथचेको 
कारण िनजको म�ृय ुभएको हो भनी यिकनसाथ भ�न 



45

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, असोज - २

सकेको नदेिखदँा यी �ितवादीले िजउदँो िशशलुाई 
ज�म िदई िनजले िजउदँो िशशकुो ह�या गरी झाडीमा 
फालेको भ�ने वादी दाबी �मािणत ह�न सकेको दिेखन 
नआउने ।

अत: �ितवादी भग ुभ�ने भगवतीकुमारी िव.क. 
लाई अिभयोग मागबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई बझाङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।३।१६ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
िनजले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत िदपायलले िमित २०७२।१।२० 
मा गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार ��े, 
०७४-CR-०३८३, ०७४-CR-०४१२, ०७४-CR-
०५५८, ०७४-CR-०८३१, कत��य �यान, पवन 
नायक िव. नेपाल सरकार, धम��� साह िव. नेपाल 
सरकार, सुनील म�डल िव. नेपाल सरकार र िसिक�दर 
मुिखया िव. नेपाल सरकार 

��ततु म�ुाको िमिसलबाट यी 
पनुरावेदकह�लाई त�काल एकैसाथ �रस उठी उ� 
�रस था�न नसक� आवेशमा आई आ�मिनय��ण 
गमुाउन ु पन� गरी मतृकबाट कुनै काय� भए गरकेो 
देिखदँैन । मतृक प� र �ितवादीह�िबच सामा�य 
िववाद भएको २ घ�टापछािड मतृकले मेरो छोरा 
�मोदलाई िकन कुटिपट गरकेो भनी सो�दा िनज 
�ितवादीह�ले मतृकलाई बासँको भाटा तथा काठको 
िचप�ट �हार गरी कुटिपट गरकेो काय�लाई मतृकले 
गरकेो ��नको �िति�या �व�प चारजैना �ितवादीह� 
त�काल एकैसाथ आवेशमा आएर घटना घटेको हो 
भ�न िम�ने दिेखन आएन । साथै पनुरावेदकह� 
त�काल आवेशमा आउनपुन� गरी मतृकबाट अ�य कुनै 
काय� भए गरकेो अव�थासमेत िमिसलबाट नदिेखएको 

र �ितवादीह�को उपयु�� काय�बाट नै �यान मान� 
मनसाय रहेको पिु� ह�दँा �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. आकिष�त ह�नपुद�छ भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदकह�उपरको िकटानी जाहेरी तथा 
जाहेरी बेहोरा समथ�न ह�ने गरी जाहेरवालाले गरकेो 
बकप�, मतृक गो�वा भ�ने गोलाई ख�वेको लास जाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, पनुरावेदकह�ले 
मौकामा गरकेो बयान बेहोरा, मौकामा बिुझएका 
�यि�ह�ले ग�रिदएको मौकाको कागज, तथा 
वारदातका ��य�दश� तथा घाइतेले गरकेो मौकाको 
कागज तथा अदालतसम� गरकेो बकप�लगायतका 
िमिसल संल�न �माणबाट जाहेरवालाको बबुा 
मतृक गो�वा भ�ने गोलाई ख�वेलाई यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले बासँको भाटा तथा काठको िचप�टले 
टाउको िनधारसमेतमा �हार गरकेा कारण ग�भीर 
घाइते भई उपचारको लागी अ�पताल लैजाने �ममा 
बाटोमा म�ृय ुभएको त�य पिु� ह�न आएकोले पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरुदार ठहर गरी उ�च 
अदालत जनकपरुबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने दिेखन नआउने । 

�ितवादीह� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरुदार ठहर भएपिन 
िनजह�लाई के कित सजाय गनु�  �यायोिचत ह��छ 
भ�ने स�ब�धमा वारदातको प�रि�थित र अव�थालाई 
समेत म�यनजर गरी िवचार गदा� यी �ितवादीह�को 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी तथा पूव�योजना 
तयारी रहेकोसमेत नदेिखएको, �ितवादीह� र मतृक 
प�का िबचमा �.१०००।– लेनदेनको िवषयबाट 
सामा�य िववाद उठान भई घटना घट्न पगेुकोलगायतका 
वारदातको अव�था र �कृितसमेतलाई िवचार गदा� 
�ितवादीह� धम��� साह, स�ुर�� भ�ने सिुनल म�डल, 
पवन नायक र िसिक�दर मिुखयालाई ऐनबमोिजमको 
ज�मकैद सजाय गदा�  चक� पन� देिखदँा िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम जनही कैद वष� 
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१५ (प��) गदा� पिन �यायको म�सद पूरा ह�ने देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 

कारणसमेतबाट �ितवादीह� धम��� साह, स�ुर�� 
भ�ने सिुनल म�डल, पवन नायक र िसिक�दर 
मिुखयालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम कसरुदार ठहर गरी धनषुा िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०७३।३।६ को फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७४।२।१७ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
ज�मकैद सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष� १५ 
(प��) सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल चैत १७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-१३१०, सरकारी छाप 
द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. िव�णुमाया देवकोटा 

�ितवादी िवन ु भ�ने िव�णमुाया दवेकोटाले 
स�ु अदालतसम� बयान गदा�  �ितवादी पे�बा िदक� 
शेपा�को िनद�शनमा िनजको छोरीमाफ� त तराईवासी 
�यि�ले उ� �माणप� बनाई िदएको हो । उ� 
सिट�िफकेट बनाउनमा मेरो कुनै संल�नता छैन भनी 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । म�ुय 
�ितवादी पे�बा िदक� शेपा�ले नाग�रकता बनाई िनज 
�ितवादी िव�णमुाया दवेकोटालाई िवदेश पठाउने 
उ�े�यले सिट� िफकेट िकत� बनाउन लगाएको ि�थित 
देिख�छ । िमिसल संल�न �माणह�बाट �ितवादी 
िव�णमुाया देवकोटा म�ुय कारणी रहेको पिु� ह�ने 
�माणको िव�मानता दिेखदँैन । मलुकु� ऐन, िकत� 

कागजको १२ नं. हेदा�, “सरकारी कागज िकत� 
गन�लाई यसै महलको अ� न�बरले ह�ने सजायमा 
१ वष� र उसै अड्डाको कम�चारीले िकत� गरमेा २ 
वष� थप कैद ह��छ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
यसरी �ितवादी िव�णमुायाले उ� सिट�िफकेट िकत� 
गरकेो भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट नदेिखएको 
अव�थामा िनजलाई िकत� कागजको १२. नं. बमोिजम 
भएको सजाय िमलेको नदिेखदँा सो हदस�म स�ु 
सोलखु�ुब ुिज�ला अदालतको िमित २०६७।९।८ को 
फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०६८।१२।१५ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिखन आउने । 

अतः िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट �ितवादी िवन ु भ�ने िव�णमुाया 
देवकोटाले आफँैले एस.एल.सी. को �माणप�ह� िकत� 
गरी बनाएको भ�ने िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� 
भएको अव�था नदेिखदँा िकत� कागजको महलको ९ नं 
र १२ नं. बमोिजम १ वष� थप कैद र �. ५०।– ज�रवाना 
ह�ने ठहरी स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।९।८ मा भएको फैसलामा िनज �ितवादी िवन ु
भ�ने िव�णमुाया देवकोटालाई िकत� कागजको महलको 
१२ नं. बमोिजम भएको सजाय िमलेको नदिेखदँा सो 
हदस�म स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।९।८ मा भएको फैसला केही उ�टी ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०६८।१२।१५ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल पसु २ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७४-CR-००८८, कत��य �यान, 
र�भादेवी ढोली िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी र�भादेवी ढोलीले आ�नो 
�ीमान् सगँ भएको भनाभन र �ीमान् को �यवहारबाट 
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िद�क भई जीवनदेिख िवर� मानी तरकारीमा हा�ने 
िवषादी सेवन गरी आ�मह�या गन� सोच बनाई नाबालक 
छोरीह�लाई समेत िलई घरनिजकैको �यूरनेीको 
जगंलमा गएकोमा आफू मा� मदा� छोरीह�ले द:ुख 
पाउलान् भनी छोरीह�लाई िवषादी खवुाई आफूले 
समेत िवषादी खाएको र सोही कारणले छोरीह�को 
म�ृय ुभएको दिेख�छ । घरको आिथ�क अव�था कमजोर 
रहेको अव�थामा �ीमान् ले घरमा पिन नब�ने, भनेको 
पिन नमा�ने र �ितवादी गभ�वतीसमेत रहेको अव�थामा 
असहाय भएको महससु गरी जीवनदेिख वा�क िद�क 
मानी आ�नो इहिलला समा� गनु�पन�स�मको सोच 
बनाएको देिख�छ । आफू मा� मदा� ६ मिहना र ४ 
वष�क� नाबालक छोरीह�को जीवन क��द र द:ुखद 
ह�ने अनमुान गरी आफूसगैँ ती मतृक नाबालकह�को 
समेत जीवनिलला समा� भएको ख�डमा सहज ह�ने 
अनमुान गरी छोरीह�लाई समेत िवषादी सेवन गराएको 
देिखन आउने । 

�ितवादी र�भादेवी ढोलीको मतृक 
नाबालकह�सगँ �यान मान�स�मको कुनै िकिसमको 
पूव��रसइवी योजना रहेको दिेखदँैन । िनजह�लाई 
मा� मान� मनसायले िवषादी सेवन गराएकोसमेत 
देिखदँैन । आमाले आ�नो �यानभ�दा �यारो स�तानलाई 
सहज �पमा माछ�न् भनी अनमुान गन� सिकने अव�था 
पिन रहदँनै । आफू मररे भए पिन स�तानको जीवन 
जोगाउन हर स�भव �य�नशील ह�ने आमाले आफँैले 
ज�माएका नाबालक स�तानलाई िवषादी सेवन गराई 
आफूले समेत िवषादी सेवन गरी जीवनिलला समा� 
गन� खो�नबुाट नै ��ततु वारदात ह�नकुो पछािडको 
प�रि�थितको सहज अनमुान गन� सिक�छ । यसबाट 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(२) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गदा� चक� पन� जाने ह�दँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १८८ नं. बमोिजम २ वष� ११ मिहना कैद 
गदा�समेत कानूनको म�सद र उ�े�य पूरा ह�ने दिेखने । 

तसथ�, कैलाली िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरी उ�च अदालत िदपायल, डोटीबाट िमित 

२०७३।१२।२ मा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(२) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� गरी भएको फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने र घटना ह�दँाको अव�था, यावत् घटना�म 
र कसरु गदा�को अव�थाको सम� व�तिु�थित तथा 
कैलाली िज�ला अदालत र उ�च अदालत िदपायल, 
डोटीबाट कम सजाय गन� �य� भएको रायसमेतलाई 
िवचार गदा� िनज �ितवादी र�भादेवी ढोलीलाई मलुकु� 
ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम २ वष� ११ मिहना कैद 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल जेठ १० गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७५-WO-०२९०, उ��ेषण, 
धनबहादुर सुनुवार िव. सािव�ी सुनुवारसमेत

��ततु म�ुामा िनवेदन माग दाबीबमोिजम ४ 
अंिशयारम�ये म�ुा च�दा च�दकैो अव�थामा छोरा 
बालकुमार सनुवुारले िपता िकशोरकुमार सनुवुारसगँ 
भ�परु कटु�जे गा.िव.स. वडा नं. ८(क) िक.नं. ६५७ 
को �े�फल ०-१३-०-० ज�गाबाट िक�ाकाट गरी 
िक.नं. २०८१ को �े�फल ०-४-०-० ज�गा र छोरी 
िटकादेवी सनुवुारले िक.नं. २०८२ को �े�फल 
०-४-०-० ज�गा अंश भाग बझुी िलइसकेको र दवुै 
अंिशयारले बाकँ� स�पि� खाने िकशोरकुमार सनुवुार र 
सािव�ी सनुवुार मा� बाकँ� रहेको भनी बाकँ� स�पि�मा 
कुनै सरोकार नरहेको भ�ने बेहोराको लिलतपरु िज�ला 
अदालत, तहिसल शाखामा िलिखत �ितवाद गरकेो 
िमिसल संल�न �ितिलिपबाट देिखने । 

उ� अंश म�ुा फैसला ह�दँाका बखत अंिशयार 
स�ंया ४ भए तापिन अंिशयारम�येका बालकुमार 
सनुवुार र िटकादेवी सनुवुारले आ-आ�नो अंश भाग 
बझुी िलइसकेको र सो िनिव�वाद भएको त�य �थािपत 
छ । आफूले अशं बिुझसकेको र अब बाकँ� रहेको 
स�पि�मा सरोकार नरहेको भनी अदालतसम� कागज 
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ग�रिदएका �यि�ह�को पिन अंशभाग लगाउन ुकानून 
र �यायको मम�िवपरीत ह��छ । उ� अव�थामा िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ख. मा 
�यव�था भएबमोिजम अिंशयार स�ंया घटी ४ बाट २ 
कायम ह�न आएको र सोहीअन�ुप अिंशयार सं�या 
कायम गरी अंशब�डा ग�रिदएकोलाई अ�यथा मा�न ु
पन� नदेिखने । 

फैसला काया��वयनको अव�थामा मा� ४ 
(चार) अंिशयारम�येका दईु अंिशयार छोरा बालकुमार 
सनुवुार र छोरी िटकादेवी सनुवुारले अंश बिुझसकेको 
त�य खलेुको दिेख�छ । सोभ�दा अगािड अशं बझुी 
सकेको भ�ने िलखतको िवषयमा फैसलामा िववेचना 
भएको नदिेखएको अव�थामा फैसलाको अि�तमताको 
िस�ा�तको �ितकूल भएको भ�न िम�ने दिेखएन । 
दईुजना अिंशयारले अंश बिुझसकेको र आफूले अशं 
बिुझसकेको ह�दँा बाकँ� स�पि� खाने िकशोरकुमार 
र सािव�ी सनुवुार रहेको भनी कागज ग�रिदएको 
अव�थामा पनुः ितनीह�को अशं भाग ला�ने भ�न ु
कानून तथा �यायको मा�य िस�ा�तअनकूुल नह�ने 
देिखदँा फैसलामा जे, जित अंिशयार कायम भए पिन 
िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम 
७८ख. को कानूनी �यव�थाले फैसला काया��वयन 
गदा� अंिशयार घटबढ भएमा सोहीअन�ुप ब�डा गनु�पन� 
बा�या�मक कानूनी �यव�था देिखदँा उ� कानूनी 
�यव�थाको �ितकूल ह�ने गरी लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७५।३।१ मा भएको आदेश 
बदर गरी २ अिंशयार कायम गरी ��ततु म�ुाको 
फैसला काया��वयन गनु�  होला भनी उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७५।५।१४ मा भएको आदेशमा 
कुनै कानूनको �िुट भएको नदिेखदँा �रट िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी गनु�  
परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल काि�क १८ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CR--०३४१, लाग ुऔषध इ�जे�सन, 
नेपाल सरकार िव. जे�स गु�ङ 

िमित २०६८।९।९ गते �ितवादी जे�स 
ग�ुङको शरीर चेकजाचँ गदा� िनजले लगाएको कालो 
रगंको �याकेटले छोपी दाया ँर बाया ँहातको पाखरुामा 
लकुाई िछपाई �याएको अव�थामा २ एम.एल.को 
डाइजेपाम २७ िपस, लिु�जेिसक १५ िपस, फेनारगन 
२७ िपस र निुफ� न ११ िपस फेला पारी बरामद भएको 
भ�ने बरामदी मचु�ुका, �.स.िन. सरु�े� यादवको 
�ितवेदनसमेतबाट देिख�छ । �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� �हरीले २ एम.एल. को 
डाइजेपाम २७ िपस, लिु�जेिसक १५ िपस, फेनारगन 
२७ िपस र निुफ� न ११ िपस बोक� आउदँा मलाई 
�हरीले उ� लाग ु औषधसिहत प�ाउ गरकेो हो । 
मबाट बरामद भएको सो लाग ुऔषध भारत र�सौलबाट 
�.२,७००।- मा ख�रद गरी सेवन गन� उ�े�यले बोक� 
आएको अव�थामा प�ाउ परकेो हो भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ भने िनज �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा�समेत मेरो साथबाट २ एम.एल.को डाइजेपाम 
२७ िपस, लिु�जेिसक १५ िपस, फेनारगन २७ िपस 
र निुफ� न ११ िपस लाग ु औषध बरामद भएको हो । 
बरामदी मचु�ुकाको बेहोरा ठीक साचँो हो र सिहछाप 
पिन मेरो हो । िब�� िवतरण ओसारपसारको काय�का 
लािग नभई सेवन गन� �योजनको लागी �याएको हो । 
सेवन गन� लागेको ५-६ वष� भयो भनी सेवनस�मको 
कसरु अपराधमा सािबतै भई बयान गरकेो दिेख�छ । 
�ितवादी जे�स ग�ुङको सा�ी रामबहादरु ग�ुङले 
अदालतमा आई बकप� गदा�समेत �ितवादीले सेवनको 
लािग �याएको हो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
�ितवेदक �.ना.िन. सरु�े� यादवले स�ु अदालतमा 
बकप� गदा� �ितवादीले बेचिबखन गन� उ�े�यले 
ओसारपसार गरकेा ह�न् भनी उ�लेख गन� सकेको 
अव�था नदेिखई �ितवादी कारोबारी ह�न स�छ भनी 
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आशङ्कास�म गरकेो देिखने । 
िमिसल संल�न �माणह� बरामदी मचु�ुका, 

बरामदी प�रमाण तथा �कृित, �ितवादीको मौकाको 
तथा अदालतमा भएको बयान बेहोरा, �ितवादीका 
सा�ी राम ग�ुङको अदालतको बकप�समेतबाट 
�ितवादी जे�स ग�ुङले बरामद भएको लाग ु औषध 
िब�� िवतरण तथा ओसारपसारको लािग ख�रद गरकेो 
भ�ने नदिेखई सेवनस�मको लािग �याएको गरकेो भ�ने 
देिखन आयो । य�तो अव�थामा �ितवादीको उ� 
काय� लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(ङ) र (च) को कसरु अपराध नभई ऐ. को दफा ४(छ) 
बमोिजमको िनषेिधत लाग ुऔषध सेवनको कसरुस�म 
रहेको देिखयो । उ� कसरुमा िनजलाई ऐ. ऐनको दफा 
१४(१)(ज) नं. बमोिजम २ मिहना कैद र �.२,०००।- 
�पैया ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट भएको फैसला अ�यथा नदेिखई मनािसब 
नै देिखने । 

अत: उपयु��बमोिजमका त�य कारण र 
�माणको आधारमा पसा� िज�ला अदालतबाट लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(ङ) र (च) 
को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(झ) अनसुार ३ वष� 
कैद र �.४,००,०००।– (चार लाख) �पैया ँज�रवाना 
ह�ने ठह�याई भएको फैसला उ�टी गरी ऐ. ऐनको दफा 
४(छ) को कसरुमा ऐ. दफा १४(१)(ज) बमोिजम २ 
दईु मिहना कैद र �.२,०००।– (दईु हजार) �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७१।१।२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ 
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-CR-०११९, वैदिेशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. छिवलाल िगरी 

�ितवादी छिवलाल िगरीले अनसु�धान 

अिधकारीसम� िलखत कागजबमोिजमको रकम 
मैले नभई अमरकुमार ितवारीले िलएका ह�न् भनी 
बयान गरकेो देिखएको, िनजले वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणमा बयान गदा�समेत जाहेरवालालाई 
�ितवादी अमरकुमार ितवारीसगँ िचनाइिदएको मा� 
हो, वैदेिशक रोजगारीमा पठाइिदने भनी रकम िलएको 
होइन भनी इ�कारी बयान गरकेो देिखएको, िनजको 
उ� बयानलाई िनजका सा�ी ह�रबहादरु बढुाले समेत 
�ितवादीसगँ जबरज�ती कागज ग�रएको हो भनी पिु� 
ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको, जाहेरवालाले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा बकप� गदा� �ितवादीह�सगँ 
घरायसी लेनदेन भएकोमा रकम सहज �पमा 
उठोस् भ�ने उ�े�यले वैदेिशक रोजगारीको कागज 
गरकेो हो, मैले सबै रकम पाइसकँे भनी उ�लेख 
गरकेो दिेखएको साथै जाहेरवालासगँ रकम िलएका 
भिनएका अका� �ितवादी अमरकुमार ितवारीले नै 
रकम िलएको भनी जाहेरवाला र �ितवादीको भनाइ 
रहेको दिेखदँा �ितवादीउपरको कसरु �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ अनसुार �मािणत ह�न आएको 
नदिेखने । �वयम् पीिडतले नै ��यथ� �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगारीको लािग रकम िलएका ह�न् भनी 
भ�न नसिकरहेको अव�थामा �ितवादी छिवलाल 
िगरीउपरको कसरु �थािपत ह�न स�ने देिखएन । य�तो 
अव�थामा �ितवादी छिवलाल िगरीलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको सजाय गन� िम�ने नदेिखदँा वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट �ितवादी छिवलाल 
िगरीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ�, उपयु��बमोिजमका त�य एवम् 
�माणह�को आधारमा स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट �ितवादी छिवलाल िगरीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िमित २०७३।२।१८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभुम् ।
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६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७३-CR-०८०६, वैदेिशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. िदपा िल�बूसमेत 

�ितवादी किवता चे�जोङसमेतले वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय गन� अनमुित निलई जाहेरवालाका 
भाइ �काश भ�लाई िकग��तान पठाउन भनी 
जाहेरवालाबाट नगद, सनु र राहदानी िलई िनजलाई 
िवदशे पठाउन नसकेपिछ सनु तथा नगदसमेत िफता� 
नगरकेोले ��ततु म�ुा उठान भएको देिखने । 

�ितवादीह�ले गरकेो िलखत कागजबाट 
�काश भ�लाई िवदेश पठाउन भनी नगद र सनुसमेत 
किवता चे�जोङले बझुेर कागज गरेको र सो रकम िनजले 
नितरमेा हामीले ितर�ला भनी योगबहादरु र िदपा िल�बू 
धनजमानी बसेको देिख�छ । िलखतको बेहोरा साचँो हो 
मेर ैअगािड लेनदेन भएको हो भनी लेखक सा�ी वास ु
नारायण डंगोलले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
कागजबाट देिख�छ । जाहेरवालाको अनसु�धानमा 
भएको कागजबाट समेत यसको समथ�न भएको 
देिखने । 

जाहेरवालाका भाइलाई वैदेिशक रोजगारीमा 
पठाउन भनी रकम र सनुसमेत लेनदेन भएको तथा 
सो रकम र सनुसमेत किवता चे�जोङले बझेुको भ�ने 
कुरामा दिुवधा रहेको देिखदँनै । ��ततु म�ुामा िवदेश 
पठाउन रकम तथा सनु िलने तर िवदेश नपठाउने म�ुय 
कता�  िनज किवता चे�जोङ भएको देिखएको र सो 
कुरा िनजले समेत �वीकार गरकेो िनजले ग�रिदएको 
स�कल िलखत कागजसमेतबाट देिखने ।

�ितवादी योगबहादरु क�दङ्वाले 
जाहेरवालाको भाइलाई िवदेश पठाइिद�छु भनी 
�ितवादीम�येका राजकुमार चे�जोङ �वयम् ले रकम 
िलएको छु भनेर मलाई भनेका िथए भनी गरकेो बकप� 
तथा िनजका सा�ी तोणबहादरु ब�नेतले सोही कुरा 
िमलान ह�ने गरी �यायािधकरणमा बकप� गरकेो 
देिख�छ । योगबहादरु क�दङ्वा र िनजका सा�ीको 
बयान तथा बकप�को बेहोराबाट राजकुमार चे�जोङ 

िनज �ितवादी किवता चे�जोङका पित भएको र िनजले 
िवनाइजाजत रकम िलई िवदशेमा मािनस पठाउने 
काय�मा किवतालाई सहयोग प�ुयाएको देिख�छ । 
उि�लिखत आधारबाट त�यगत िववरणमािथ िव�ेषण 
गदा� वैदेिशक रोजगारीमा पठाउन रकम िलई िलखत 
�ितवादी किवता चे�जोङले गन� र िनजको काय�मा 
राजकुमार चे�जोङले सहयोग गरेको भ�ने देिखन 
आयो । ��ततु म�ुामा रकम �ीमतीले िलने अिन 
वैदेिशक रोजगारीमा पठाउन �ीमान् ले सहयोग गन� 
गरकेो त�य �थािपत भएबाट िवनाइजाजत वैदेिशक 
रोजगारीमा पठाउने भनी रकम, सनु तथा राहादानी 
ब�ुने किवता चे�जोङको म�ुय भूिमका रहेको देिखयो 
भने िनजको कानूनिवपरीतको काममा मािनस िवदशेमा 
पठाउन सहयोगीको �पमा राजकुमार चे�जोङले 
भूिमका खेलेको देिखने ।  

�ितवादी योगबहादरु क�दङ्वा र िदपा 
िल�बूले िलखतमा लेिखएको रकम किवता चे�जोङले 
नितरमेा िनजह�ले ितन� भनी धनजमानीस�म बसेको 
अव�था देिख�छ । िनजह�ले जाहेरवालाका भाइलाई 
िवदेश पठाउने भनी रकम िलनेखानेसमेतका काममा 
िनजह�को संल�नता भएको भ�ने िमिसल सलं�न 
िलखत तथा �माणबाट देिखदँनै । सो कुरा �ितवादी 
योगबहादरुले गरकेो अदालतको बयानलाई िनजका 
सा�ी तोणबहादरु ब�नेतले �यायािधकरणसम� 
गरकेो बकप�समेतबाट समिथ�त भएको 
देिख�छ । उ� कागजमा जमानी बसेकोबाहेक अ�य कुनै 
�वत�� �माणबाट �ितवादीह�ले  जाहेरवालाको भाइ 
�काश भ�लाई वैदेिशक रोजगारीमा पठाउनका लािग 
भूिमका खेलेको भ�ने अिभयोजन प�बाट पिु� गराउन 
सकेको देिखदँैन । यस अव�थामा वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट यी �ितवादीह�लाई सफाइ िदने 
गरी भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न स�ने नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण तथा �माणबाट 
�ितवादी राजकुमार चे�जोङलाई नौ मिहना कैद र 
पचह�र हजार ज�रवाना ह�ने तथा योगबहादरु क�दङ्वा 
िल�बू र िदपा िल�बूले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
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ठह�याई भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७२।१०।१० को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-CR-०९८९, मू�य 
अिभविृ� कर (०६३।६४), सुरशे �धान िव. िनवास 
सारदा 

��यथ� �यिु� फुड्सका �ितिनिधले राज�व 
अनसु�धान िवभागको घ�ुती टोलीले िलएको बयानमा 
गोदाममा रहेकोभ�दा बाहेकको गह� ँ Processing 
मा रहेको भनी त�यगत �पमा खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । मैदाको स�दभ�मा समेत �य�तो कुनै यिु�य�ु 
आधार िनजले िदएको देिखदैँन । ��यथ�को मौकामा 
उपि�थत �ितिनिध िनम�लका�त झाले मौकामा कागज 
गदा� घटी दिेखएको माल Processing मा वा अ�य 
कुनै कारणबाट अ�य� कतै रािखएको वा रहेको 
भ�ने िजिकर िलएको पिन दिेखएको छैन । आ�नो 
�ितिनिधले गरकेो बयानलाई ��यथ� �यिु� फुड्सले 
पिछका कागजातह�मा पिन कुनै �कारले अ�यथा 
भ�न सकेको अव�था पिन छैन र �ितिनिधले मौकामा 
बयान गदा� Processing मा रहेको िवषय खलुाउन 
नसकेको स�दभ�मा कुनै तक� सङ्गत आधार ��ततु 
गरकेो वा यो यित कारणले फरक पन� गएको भ�नेतफ�  
कुनै िजिकर िलएकोस�मको अव�था पिन िमिसल 
संल�न कागजातबाट देिखदँैन । िनरी�णको �ममा घटी 
देिखएको मौ�दात Processing मा रहेको कारणले 
हो भ�ने त�य पिु� ह�ने आधार ��यथ�को तफ� बाट 
पेस भएको पाइएन । अत: घटी देिखएको मौ�दातको 
िवषयलाई Processing मा रहेको भ�ने ��यथ�को 

िजिकरको कुनै वैध आधार देिखएन । सोमा आधा�रत 
रहेर राज�व �यायािधकरणले Processing मा रहेको 
माललाई �टक मा�नपुछ�  भ�ने फैसला �याियक मा�न 
िम�ने अव�था नदिेखने । 

राज�व �यायािधकरण िवराटनगरको 
फैसलामा राज�व अनसु�धान िवभागले िबचैमा छापा 
मारी घटी �टक दखेाएको िवषय �यायोिचत नरहेको 
भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ । राज�व चहुावट 
(अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ६, 
७, ८, ९ लगायत अ�य सा�दिभ�क दफाह� हेदा� उ� 
ऐनले राज�व अनसु�धान िवभागलाई राज�व चहुावट 
गरकेो वा ह�न लागेको आशङ्कामा आधा�रत सूचनाको 
आधारमा अनसु�धान गन� अिधकार �दान गरकेो 
देिख�छ । राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) 
ऐन, २०५२ को दफा २ को (क) हेदा� सबै �कारका 
करह� राज�वको प�रभाषािभ� समावेश भएको 
अव�था छ । तसथ� मू�य अिभविृ� कर, आय कर वा 
अ�य कुनै �कारको राज�व चहुावटको स�दभ�मा उ� 
िवभागले कुनै �कारको िनरी�ण वा अनसु�धान गनु�  
�वाभािवक काय�अ�तग�त पन� देिख�छ । िनरी�ण वा 
अनसु�धान गदा� कुनै काय� अ�य काया�लय वा िवभागले 
कारबाही गन� स�ने िवषय वा अ�य कुनै काया�लय वा 
िवभागले पिन �े�ािधकर �हण गन� स�ने अव�थाको 
रहेको अव�थामा उ� िवभागले मू�य अिभविृ� कर 
असलुीसमेतको काय�को लािग िवशेष िज�मेवारी रहेको 
िनकाय आ�त�रक राज�व काया�लयलाई आव�यक 
कारबाही गन�को लािग लेखी पठाउन स�ने �यव�था 
अ�यथा देिखदँनै । कारबाहीको लािग लेखी पठाउने 
िवषयज�तो सामा�य �ि�यागत िवषयमा अिडएर 
राज�व असलुीको स�दभ�लाई �भािवत पानु�  उिचत 
नह�ने भएकोले राज�व अनसु�धान िवभागको घ�ुती 
टोलीले राज�वको िवषयमा िनरी�ण गनु�  र कर असलुी 
गनु�पन� दिेखएको अव�थामा स�बि�धत काया�लयलाई 
प� लेखी पठाउन ु�यायोिचत नै रहेको दिेखने । 

यसरी उपयु�� आधारमा हेदा� , राज�व 
अनसु�धान िवभागको घ�ुती टोलीले गरकेो िनरी�णको 
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�ममा करदाताको �ितिनिधको रोहबरमा नै िनरी�ण 
भएको र िनरी�णमा घटी मौ�दात रहेको िवषयमा 
करदाताको �ितिनिधले त�काल मौकामा बयान गदा� 
कुनै िववरण खलुाउन सकेको देिखदैँन । िनरी�ण 
ह�दँाको अव�थामा मौकामा कुनै िववरण नखलुाई पिछ 
आएर �ारि�भक कर िनधा�रण गरपेिछको अव�थामा 
आएर मा� Processing को िजिकर िलएको भएपिन 
त�काल मौकामा भएको बयानको िवषयमा कुनै अ�य 
िजिकर रहेको देिखदैँन । य�तोमा �यिु� फुड्स �ा.
िल. को अिफस गोदाममा नै गई �थलगत �पमा नै 
चेक जाचँ गदा� फेला नपरकेो मौ�दातलाई िबना 
आधार �ोसेिसङमा गएको भ�ने अथ� लगाई घटी 
देिखएको मौ�दातको आधार िलई आ�त�रक राज�व 
काया�लयले िनधा�रण गरकेो २०६४ जेठको म.ुअ.कर 
र ज�रवानासमेत �.१३,५९,४३२।- करलाई िम�हा 
गरकेो राज�व �यायािधकरण िवराटनगरको िमित 
२०६६।११।९ को फैसलामा राज�व �यायािधकरण 
ऐन, २०३१ को दफा ८ को देहाय (घ) को अव�था 
िव�मान देिखने ।

अत: उि�लिखत आधार कारणबाट राज�व 
अनसु�धान िवशेष घ�ुती टोलीबाट भएको िनरी�णको 
�ममा ��यथ� �यिु� फुड्स �ा. िल. को मौ�दातमा 
देिखएको गह� ँ र मैदाको घटी मौ�दातको आधारमा 
कर िनधा�रण गरेको आ�त�रक राज�व काया�लय, 
िवराटनगरको िमित २०६४।५।२० को िनण�य र 
सोलाई सदर गरकेो आ�त�रक राज�व िवभागको 
िमित २०६५।२।३० को िनण�य मनािसब दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । आ�त�रक राज�व िवभागको िमित 
२०६५।२।३० को िनण�य उ�टी गरी २०६४ जेठको 
म.ुअ. कर र ज�रवानासमेत �.१३,५९,४३२।- 
करलाई िम�हा िदने ठह�याएको राज�व �यायािधकरण 
िवराटनगरको िमित २०६६।११।९ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-CR-११२१, आयकर 
(०६२।६३), सुरशे �धान िव. बृज िसमे�ट उ�ोग �ा.
िल. 

ठूला करदाता काया�लयबाट �ा� भएको फाइल 
हेदा�  ��यथ� बजृ िसमे�टले िमित २०६४।१२।२४ मा 
ठूला करदाता काया�लयमा सबुत �माण पेस गन�बार े
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोिजमको 
सूचनाको जवाफ िवषय िदई पेस गरकेो प�को बुदँा नं.२ 
मा अि�म कर क�ीको भौचर, ��झा �ेडस�को िबल तथा 
Clearing and Handling Charge खच�को िववरण 
यसैसाथ संल�न छ भ�ने बेहोरा लेखी जवाफ पेस 
गरकेो देिख�छ भने उ� जवाफ साथै ��झा �ेडस�ले 
बजृ िसमे�टको नाममा काटेको ि�लय�रङ फरवािड�ङ 
र �ा�सपोट�सन चाज�को लािग ला�ने रकम िलई जारी 
गरकेो फरक फरक िमितका  रिसद नं. १५४, १४९, 
१४३, १३७, १३१, १२४, ११९, ११३, १०७ 
र १०१ रहेका रिसदह�को �ितिलिप संल�न रहेको 
देिख�छ । �यसैगरी ��यथ� बजृ िसमे�टले आ�त�रक 
राज�व काया�लय, िवरग�जमा बझुाएको अि�म 
कर क�ीको िववरण हेदा� पिन आ.व.०६२/०६३ 
को िविभ�न मिहनाका अि�म कर क�ीको मािसक 
िववरणको �ितिलिपमा पिन ��झा �ेडस�को नाममा 
िविभ�न समयमा अि�म आयकर क�ी गरी राज�व 
खातामा ब�क दािखला गरकेो दिेख�छ । यसरी, आयकर 
क�ी गरी राज�व खातामा ब�क दािखला देिखएको 
अव�थामा करदाता बजृ िसमे�टले कुनै �माण पेस 
नगरकेो ह�नाले खच� क�ी नपाउने भ�ने ठुला करदाता 
काया�लयको िनण�य मनािसब नदेिखने ।

अत: उि�लिखत आधार कारणबाट 
करदाताले खच� भएको रकमको रिसदको �ितिलिप 
पेस गरकेो, ��झा �ेडस�को नाममा भ�ुानी भएको 
रकममा अि�म कर क�ी गरी आ�त�रक राज�व 
काया�लय, भैरहवामा समय समयमा दािखल गरकेो 
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अि�म कर क�ीको कागजको �ितिलिपसमेत रहेको 
िमिसल सलं�न �माणबाट देिखएको अव�थामा 
Clearing and Handling Charge बापत खच� 
�.१,५४,५००।– लाई आएमा समावेश गन� िमलेन । 
अत: सो खच�समेत समावेश गरी कर िनधा�रण गरकेो 
ठुला करदाता काया�लयको िनण�य सो हदस�म उ�टी 
ह�ने ठह�याई सो TDS खच� आयमा समावेश नह�ने 
गरी राज�व �यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित 
२०६६।९।१२ मा भएको फैसला मनािसबै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-CR-११३०, मू�य 
अिभविृ� कर (०६३।६४), सुरशे �धान िव. िनवास 
सारदा 

दाबीबमोिजमको खच� क�ी गन� �मािणत 
आधारतफ�  ठुला करदाता काया�लयबाट �ा� 
भएको फाइल हेदा� करदाता बजृ िसमे�टले िमित 
२०६४।१२।२४ मा ठूला करदाता काया�लयमा सबुत 
�माण पेस गन�बार े आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
१०१(६) बमोिजमको सूचनाको जवाफ िवषय िदई 
पेस गरकेो प�को बुदँा नं.३ मा अि�म कर क�ीको 
भौचर, ��झा �ेडस�को िबल तथा Clearing and 
Handling Charge खच�को िववरण यसैसाथ संल�न 
छ भ�ने बेहोरा लेखी जवाफ पेस गरकेो देिख�छ भने 
उ� जवाफका साथै ��झा �ेडस�ले बजृ िसमे�टको 
नाममा काटेको ि�लय�रङ फरवािड�ङ र �ा�सपोट�सन 
चाज�को लािग ला�ने रकम िलई जारी गरकेो फरक 
फरक िमितका रिसदह�को �ितिलिप संल�न 
रहेको देिख�छ । �यसैगरी करदाता बजृ िसमे�टले 
आ�त�रक राज�व काया�लय, भैरहवामा बझुाएको 
अि�म कर क�ीको िववरण हेदा� पिन २०६३ र 
२०६४ सालका िविभ�न मिहनाका अि�म कर क�ीको 
मािसक िववरणको �ितिलिपमा पिन ��झा �ेडस�को 

नाममा िविभ�न समयमा अि�म आयकर क�ी गरकेो 
देिख�छ । यसरी, अि�म कर क�ी गरकेो देिखएको 
अव�थामा ठुला करदाता काया�लयको पनुरावेदनमा 
उ�लेख भएबमोिजम करदाता बजृ िसमे�टले कुनै 
�माण पेस नगरकेो ह�नाले खच� क�ी नपाउने भ�ने 
िजिकर मनािसब दिेखने ।

ठुला करदाता काया�लयको िनण�यमा �माण 
पेस नगरकेो भ�ने उ�लेख भए तापिन ��यथ�ले खच� 
भएको रकमको रिसदको �ितिलिप पेस गरकेो, ��झा 
�ेडस�को नाममा भ�ुानी भएको रकममा अि�म कर 
क�ी गरी आ�त�रक राज�व काया�लय, भैरहवामा 
समय समयमा दािखल गरकेो अि�म कर क�ीको 
कागजको �ितिलिपसमेत संल�न राखी जवाफ पेस 
गरकेो ि�थितमा �माण पेस नगरकेो भनी खच� क�ी 
नपाउने भ�ने ठुला करदाता काया�लयको िनण�य 
मनािसब नदिेखने । 

अत: उि�लिखत आधार कारणबाट 
करदाताले खच� भएको रकमको रिसदको �ितिलिप 
पेस गरकेो, ��झा �ेडस�को नाममा भ�ुानी भएको 
रकममा अि�म कर क�ी गरी आ�त�रक राज�व 
काया�लय, भैरहवामा समय समयमा दािखल गरकेो 
अि�म कर क�ीको कागजको �ितिलिपसमेत रहेको 
िमिसल संल�न �माणबाट देिखएको अव�थामा 
Clearing and Handling Charge बापत खच� 
�.२,६३,७००।– लाई आएमा समावेश गन� िमलेन । 
अत: सो खच�समेत समावेश गरी कर िनधा�रण गरकेो 
ठुला करदाता काया�लयको िनण�य सो हदस�म उ�टी 
ह�ने ठह�याई सो TDS खच� आयमा समावेश नह�ने 
गरी राज�व �यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित 
२०६६।९।१२ मा भएको फैसला मनािसबै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-१२४५, मू�य 
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अिभविृ� कर (०६४/६५), आ�त�रक राज�व 
काया�लय, भ�पुर िव. िनम�ल िनमा�ण सेवा 

िनम�ल िनमा�ण सेवा र िज�ला िवकास सिमित, 
झापाको िबचमा भएको कबिुलयतनामाको बुदँा नं. ४ 
मा हेदा� िनयमानसुारको मू�य अिभविृ� कर तथा अ�य 
राज�व उठाई आ�त�रक राज�व काया�लयसमेतमा 
दािखला गनु�पन�छ भ�नेसमेतको बेहोरा उ�लेख भएको 
अव�थामा उ� स�झौताबमोिजम मू�य अिभविृ� 
कर उठाउन नपन� भ�ने ��यथ�को िजिकर मनािसब 
देिखदँैन । �यसैगरी आ�त�रक राज�व काया�लय, 
भ�परुको िमिसलमा संल�न रहेको िमित २०६६।३।३१ 
जिनएको उ� काया�लयमा पेस भएको िनम�ल िनमा�ण 
सेवाको कर परी�ण �ितवेदन हेदा� मिहप ओभरिसज 
(पान नं. ३०१९३३१३९) को िहसाबमा िनम�ल िनमा�ण 
सेवाले जारी गरकेो िनकासी कर रिसदमा िविभ�न 
िमितमा मू�य अिभविृ� कर असलु गरकेो तर उ� कर 
आ�त�रक राज�व काया�लयमा दािखल नगरकेो भ�ने 
बेहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ भने ��यथ�ले मिहप 
ओभरिसजको कारोबारमा देिखएको भिनएको उ� 
िबजकह�बाट भएको कारोबारलाई िकटानी �पमा 
ख�डन गन� सकेको अव�था देिखदैँन । �ितवेदनमा 
उ�लेख भएझ� मिहप ओभरिसजको कारोबारमा मू�य 
अिभविृ� कर उठाएको भ�ने दिेखन गई Link Audit 
गरकेो अव�थामा सो कर परी�णको �ममा नै उ� 
िवषयलाई आ�त�रक राज�व काया�लयमा ख�डन गन� 
स�न ुपन�मा सो गन� सकेको नदिेखने ।

मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को 
दफा ५ को उपदफा (३) ले अनसूुची १ मा उ�लेख 
भएका मालव�त ु वा सेवामा कर नला�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । तर ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
आ�त�रक राज�व काया�लयले ��यथ�लाई कर 
िनधा�रण गदा� िनजको आधारभूत कृिष उ�पादनमा 
कर लगाएको अव�था दिेखदैँन । ��यथ�ले िज�ला 
िवकास सिमितबाट िलएको िज�ला िनकासी करको 
ठे�काको �ममा गरकेो कारोबारको आधारमा र उ� 
ठे�का स�चालन गदा� ��यथ�ले उठाएको रकमको 

िहसाबको आधारमा उ� कर लगाइएको देिख�छ । 
िज�ला िनकासी गन� अ�य �यवसायीसगँ ��यथ�ले 
उठाएको दिेखएको मू�य अिभविृ� कर दािखल 
नगरकेो ह�नाले Link audit को �ममा प�ा लागेको 
कर असलुीलाई िनयिमत गन� र काया�लयमा दािखला 
गन� लगाउने �योजनबाट कर असलुीको िनण�य भएको 
देिख�छ । ��यथ�ले िजिकर िलए जसरी आधारभूत 
कृिष उ�पादनमा मू�य अिभविृ� कर लगाएको अव�था 
देिखदँनै । िज�ला िनकासीको �ममा उठाएको मू�य 
अिभविृ� कर आ�त�रक राज�व काया�लयमा दािखला 
गनु�पन�मा सोको िववरणसमेत दािखल नगरी बसेको 
अव�थाका ��यथ�लाई पनुरावेदक राज�व काया�लयले 
मू�य अिभविृ� कर िनधा�रण गनु�  भनी गरकेो आदेश 
अ�यथा नभई मनािसब नै देिखने ।

अत: िविभ�न �करणह�मा िव�ेषण 
गरबेमोिजम हेदा� िनम�ल िनमा�ण सेवाले िज�ला िनकासी 
कर उठाउने �ममा मू�य अिभविृ� करसमेत उठाएको 
र सो कर आ�त�रक राज�व काया�लयमा दािखला 
गनु�पन�मा करदातासगँ २०६४ असारको मू�य 
अिभविृ� कर र ज�रवानासमेत �.२१,०८,०५४।– 
लगाउन ुनपन� गरी राज�व �यायािधकरण िवराटनगरले 
िमित २०६७।६।१० मा गरकेो फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई आ�त�रक राज�व काया�लयले 
मू�य अिभविृ� कर र ज�रवानासमेत िलने गरी 
िमित २०६६।५।३१ मा  गरकेो िनण�य सदर गरकेो 
आ�त�रक राज�व िवभागको िमित २०६६।२।२० को 
िनण�य सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०७३५, 
ब�दी��य�ीकरण, मोह�मद हिनफ खाँ िव. बाँके 
िज�ला अदालत, नेपालग�जसमेत 

बाकेँ िज�ला अदालत नेपालग�जको च.नं. 
७०१२ िमित २०७१।१०।२९ को प� िमिसल सामेल 
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रहेको देिख�छ । सो प�ानसुार फैसला काया��वयन 
िवशेष अिभयान टोलीको �ितवेदनअनसुार च.नं. 
३७३४ िमित २०७१।८।४ को कैदीपजु��ारा कैद 
ज�रवानाबापत पनुरावेदक यी मो.हिनफ खालँाई थुनामा 
रा�न पठाइएकोमा िनजलाई लागेको उ� ज�रवानाको 
रकम दािखल भइसकेको ह�दँा िनज �ितवादी वषा�ती 
खा ँभ�ने मो.हिनफ खालँाई अ�य कुनै म�ुामा थुनामा 
रा�न नपन� भएमा अवैध काठ ओसारपसार म�ुाबाट 
िमित २०७१।११।२ स�म थुनामा राखी िमित 
२०७१।११।३ मा थनुाम�ु ग�रिदन ु ह�न अनरुोध छ 
भ�नेसमेत बेहोराको संशोिधत कैदी पजु� भएकोमा सो 
कैदी पजु�बमोिजम कारागार काया�लय, नेपालग�ज 
बाकेँको च.नं.१८६५ िमित २०७१।११।३ को 
प�ानसुार कैद थुनाबाट म�ु भइसकेको भ�ने दिेखदँा 
अब ��ततु म�ुामा पनुरावेदनप�को औिच�य समा� 
भइसकेकोले पनुरावेदन अदालतको आदशे अ�यथा 
ग�ररहन ु परने । पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०७१।८।२९ को आदेश सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CI-०२५६, िलखत 
दता� बदर, अिमना खातुन िव. �दीप ह�रजनसमेत 

��ततु म�ुाको त�य हेदा�, सासूले 
आ�नो नाउमँा रहेको दाबीको ज�गा िब�� गरकेो 
देिख�छ । वादी इसरावती चमारको पित स�तराज 
�वग�य भइसकेको र िनजको दईु प�नी रहेको 
देिख�छ । जेठी प�नी सर�वतीतफ� बाट १ छोरा स�दीप 
रहेको र का�छी प�नी वादी इसरावतीको तफ� बाट 
१ छोरा �िदप र २ छोरीह� माधरुी र रािधकाको 
जायज�म भएको देिख�छ । जेठी �ीमतीको छोरा 
सि�दपलाई स�म िववािदत िलखतमा सा�ी राखेको 
पाइ�छ । वादी इसरावतीको सौतेलो छोरो सि�दपको 

स�म म�जरुी िलएको काय�ले वादीह�को अंशहक लोप 
ह�न जाने ह�दँैन । घर �यवहार स�चालन गन� �योजनको 
लािग िब�� गरकेो भए जेठी बहुारीतफ� का छोरालाई 
सा�ी रा�नपुन� नै ह�दँैन । घर �यवहार चलाउन िब�� 
गरकेो स�पि�मा �वग�य छोराको २ वटी �ीमतीलाई 
समान �यवहारबाट घर खच� गरकेो त�य पिु� ह�नपुन� ।

िमित २०६६।११।१२ को िलखतमा 
िदने कोइला ह�रजन र िनजको छोरा बहुारी वादी 
इसरावती मूल अंिशयार रहेकोमा कोइला ह�रजनको 
छोरा स�तराजको छोरा सि�दपले िब�� गन� सहमित 
जनाएको देिखदँा िदने कोइला ह�रजन र िलने अिमना 
खातनु भएको र.नं. ३२२६ख को िलखतको २ भागको 
१ भागम�ये ५ भाग लगाई ५ भागको १ भागमा सि�दप 
ह�रजनले उ� ज�गा िब�� गन� सहमित जनाएको ह�दँा  
बाकँ� ४ भाग िलखत बदर ह�ने देिखयो । यस ि�थितमा 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला अ�यथा 
भ�न िमलेन । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर तथा 
िनजको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िव�ेषण ग�रएका आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट िदने कोइला ह�रजन िलने अिमना 
खातनु भएको र.नं. ३२२६ख, िमित २०६६।११।१२ 
को िववािदत िलखतमा अंिशयार सबैको म�जरुी रहेको 
नदिेखएको ह�दँा स�ु �प�देही िज�ला अदालतले 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई गरकेो फैसला उ�टी 
गरी िलखतमा उि�लिखत ज�गाम�ये २ भागको १ 
भागको ५ भाग लगाई सोम�ये ४ भाग िलखत बदर 
भई नरम गरम िमलाई वादीह�को कायम गरी वादीका 
नाममा दता�समेत ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित  २०६९।२।३० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल, कािलबहादरु 
सा�यू िल�बू
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते  रोज १ शभुम् ।
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७
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-०७१४, 
उ��ेषण / परमादशे, क�पना �वाली िव. लोक सेवा 
आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत 

��ततु म�ुामा लोक सेवा आयोगले िलएको 
िलिखत परी�ामा �रट िनवेदक क�पना �वाली मिहला 
समूहमा र िवप�ी आभा �े� मिहला र आिदवासी 
जनजाित दवैु समूहमा उ�ीण� भएको देिख�छ । पिछ 
अ�तवा�ता�समेतको अङ्क जोड्दा �रट िनवेदक 
क�पना �वालीले �ा�त गरकेो अङ्कभ�दा िवप�ी 
आभा �े�ले �ा�त गरकेो अङ्क बढी भएको भ�ने 
लोक सेवा आयोगको भनाइ रहेको छ । अब, लोक सेवा 
आयोगले िनद�िशकाअनसुार आिदवासी जनजाितको 
भ�दा मिहला समावेशीतफ� को नितजा पिहला �कािशत 
गन� �ममा मिहला कोटाको १ जनाको िसटमा बढी 
अङ्क �ा� गन� आभा �े�लाई िसफा�रस गरकेो 
पाइ�छ । आिदवासी जनजाित समूहमा कोही पिन 
उ�मेदवार बाकँ� नभएकोले सो समूह खाली रहन गएको 
देिख�छ । यसरी आयोगले कानूनस�मत �पमा 
िनयिु�को िसफा�रस गरकेो देिखदँा सो िनण�यले �रट 
िनवेदकको हकािधकारमा �ितकूल असर प�यो भनी 
भ�न निम�ने ।

िवप�ी आभा �े� मिहला तथा आिदवासी 
जनजाित दवैु समूहमा र �रट िनवेदक क�पना �वाली 
मिहला समूहमा मा� उ�ीण� भएकोमा पिहले मिहला 
समूहको नितजा �कािशत गदा�  बढी अङ्क �याउने 
आभा �े�लाई �थायी िनयिु�को लािग िसफा�रस गन� 
गरकेो लोक सेवा आयोगको िमित २०७३।०९।०७ 
को िनण�य उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा 
कानूनस�मत देिखन आयो । िवप�ी आभा �े�लाई 
आिदवासी जनजाित कोटामा र आफूलाई मिहला 
कोटामा िसफा�रस गनु�पन� भ�ने िनवेदन दाबी उ� ऐन, 
िनयम, िनद�िशकाअनसुार िम�ने देिखएन । सो िनण�यले 
�रट िनवेदकले आ�नो �रट िनवेदनमा दाबी िलएज�तो 
िनजको सवंैधािनक एवम् कानूनी हकािधकारमा कुनै 

�ितकूल असर परकेो नदिेखएकोले मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�ने अव�था पिन नरहने । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट 
कानूनबमोिजम िलिखत परी�ा र अ�तवा�ता� स�चालन 
भई उ�मेदवारह�ले �ा� गरकेो कूल अङ्कको 
आधारमा िनज उ�मेदवारह�को यो�यता�म िनधा�रण 
गरी िनयिु�का लािग िसफारीस गन� स�ब�धमा लोक 
सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरबाट िमित 
२०७३।९।१७ मा भएको िनण�यलगायतका काम 
कारबाहीमा कानूनी �िुट भएको नदेिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन माग दाबीअनसुारको आदेश जारी गन� िमलेन । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
क��यटुर: दिेवमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल साउन २९ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७५-WH-०११८, 
ब�दी��य�ीकरण, टेकबहादुर ब�नेत िव. मोरङ 
िज�ला अदालत, मोरङ 

नया ँकानूनी �यव�थाले अिघ खारजे भएका 
कानूनबमोिजम फैसला भई सजाय काया��वयन गनु�पन� 
अव�था रहेका म�ुामा नया ँ कानूनले घटी सजाय 
गरकेो भए फैसलाअनसुार सजाय नगरी घटी सजाय 
काया��वयन गनु�  भनी �प� �पमा कानूनी �यव�था गरी 
यस अदालतबाट �या�यासमेत भइसकेको ह�दँा अब 
यस स�ब�धमा कुनै ि�िवधा ह�नपुन� नदेिखने ।

��ततु �रट िनवेदनको त�यगत अव�थालाई 
हेदा�  िनवेदकलाई स�ु अदालतले ठहर भएको ज�रवाना 
�.६८,९९५।५० बापत पिन कैद नै ब�नपुन� गरी िमित 
२०७५।९।२० मा आदेश भई िमित २०७५।१०।२१ 
मा कैदी पजु� िदएको देिख�छ । िनवेदकलाई �ितिदन 
३००।- ले ह�ने कैद ०।७।२० समेत ज�मा ०।८।१० 
िदनबापत कैद ब�न ुपन� गरी कैदी पजु� िदएको पाइने । 

िनवेदकलाई जबरज�ती चोरी म�ुामा मोरङ 
िज�ला अदालतबाट १ मिहना १५ िदन कैद ठहर 
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भएकोमा िनवेदक हालस�म थुनामा रही उ� कैद 
भ�ुान भइसकेको अव�था छ । िनवेदकलाई िबगो 
�.४५,९९७।- को डेढी �.६८,९९५।५० ज�रवाना 
भएको दिेख�छ । मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।१२।१७ मा थुनछेक आदेश ह�दँा िनवेदकसगँ 
माग भएको धरौट रकम �.७०,०००।- िनवेदकले 
धरौटी र.नं. १८१० िमित २०७३।१२।१७ बाट 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतमा धरौटी राखेको 
देिखयो । िनज िनवेदकलाई लागेको ज�रवानाबापतको 
रकम �चिलत कानूनले जफत नह�ने अव�था भएमा 
िनवेदकले धरौटी र.नं.१८१० िमित २०७३।१२।१७ 
मा राखेको �.७०,०००।- धरौट रकमबाट असलुउपर 
गन� िम�ने ।

मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ बमोिजम 
चोरी म�ुामा ज�रवानाबापत कैद गन� कानूनी �यव�था 
नै खारजे भइसकेको वत�मान अव�थामा ��ततु चोरी 
म�ुाको फैसला काया��वयनको �ममा ज�रवानाबापत 
पिन िनवेदकलाई कैद नै ह�ने गरी मोरङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७५।९।२० मा भएको आदेश 
एवम् सो आदशेानसुार िनवेदकलाई कैदमा रा�ने भनी 
िमित २०७५।१०।२१ मा िदइएको संशोिधत कैदी 
पजु� तथा कैद भ�ुानका लािग कारागार काया�लय, 
मोरङ पठाइएको काय� कानूनस�मत नदेिखने । 

उि�लिखत आधार तथा कारणसमेतबाट 
िनवेदकलाई चोरी म�ुामा ठहरकेो कैदको सजाय 
भ�ुान भइसकेको र ज�रवानाको हकमा मोरङ िज�ला 
अदालतमा नगद धरौट राखेको देिखदँा िनवेदकलाई 
अपराध संिहता, २०७४ मा लेिखएबमोिजमको 
हदस�म सजाय काया��वयन ह�ने ह�दँा अब िनवेदकको 
थुना �िुटपूण� एवम् कानूनिवपरीत रहेको दिेखन 
आयो । िनवेदकलाई मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।९।२० मा भएको आदेश, सो आदेशबमोिजम 
िमित २०७५।१०।२१ मा ज�रवानाबापत समेत 
कैद �याद ठेक� पठाएको कैदी पजु�को प� तथा 
मोरङ िज�ला अदालतको िमित २०७५।९।२० को 
आदेश सदर गन� गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरको 

िमित २०७५।११।३० को आदशेलगायतको काम 
कारबाही �िुटपूण� भई िनवेदकको थुना गैरकानूनी 
देिखन आएकाले त�ु�त थनुाबाट म�ु ग�रिदन ुभनी 
िवप�ीह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दहाल
क��यटुर: दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०३०७, सरकारी 
छाप द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. िव�णु�साद 
डु�े 

�ितवादी िव�ण�ुसाद डु�ेले पूव��रसइवीका 
कारण �हरीले आफूलाई फसाउन खोजेको र �यसको 
िनि�त आफूले िच�द ै निचनेको �यि� कोिपला 
शाहीलाई �योग गरकेो भनी अनसु�धान अिधकृतसम� 
तथा अदालतसमेतमा कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो पाइयो । �ितवादी कोिपला शाहीले �ितवादी 
िव�ण�ुसाद डु�ेसगँ भेट भएको िमित, समय, �थान र 
िसफा�रस बनाएबापत उनले िलएको पा�र�िमकसमेत 
उ�लेख गरी िसलिसलेवार त�रकाले �मब� �पमा 
अनसु�धान अिधकृतसम� र अदालतसमेतमा बयान 
गरके� देिखयो । िनजको भनाइबाट कोिपला शाहीसगँ 
िनज िव�ण�ुसाद डु�े िववािदत िकत� िलखत तयार गन� 
�ममा प�रिचत भएको देिखन आएको छ । फसाउन ु
पन� अ�यथा कारण देिखएको छैन । कोिपला शाहीलाई 
मैले िचि�दन, �हरीले फसाउनकै िनि�त य�तो �प�च 
रचेको हो भ�ने �ितवादी िव�ण�ुसाद डु�ेको भनाइ 
तथा िनजको सा�ी िव�च� ि�पाठीले गरकेो बकप� 
प�या�रलो नदेिखने ।

एउटी लेखपढ गन� नस�ने मिहला ए�लैले 
�याङ्जा िज�ला अदालतको लेटर�याड �योग 
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गरी अदालतको छाप र �े�तेदारको ह�ता�र िकत� 
गरी िसफा�रस प� बनाएको होला भनी अनमुान 
गन� सिकँदनै । िनजलाई सो कसरु गन�मा साथ 
िदने र सहयोग गन� �यि�को संल�नता �वाभािवक 
देिख�छ । �ितवादी िव�ण�ुसाद डु�े लेखापढीसमेतका 
कानून �यवसाय गन� र अदालतका काम कारबाहीसगँ 
प�रिचत र पह�चँ भएका �यि� देिखदँा िनजउपर 
सहअिभय�ुले गरकेो पोल ससुङ्गत, तक� पूण� र 
िव�सनीय नै देिख�छ । िसफा�रस भएको, पूव�जान-
पिहचान नभएको भ�नेसमेतका सहअिभय�ुको बयान 
बेहोरा िनता�त �वाभािवक अव�थाकै अिभ�यि� 
देिखएको छ । िनज सहअिभय�ु कोिपला शाहीलाई 
िनजको उ� सािबती बयानसमेतलाई �माणमा �हण 
गरी कसरुदार ठहर ग�रएको देिख�छ । िनज कोिपला 
शाहीले आ�नो आिथ�क �वाथ�को कारणबाट िसफा�रस 
तयार गराएको भनी आरोिपत कसरुमा सािबत भई 
बयान गदा�  सहअिभय�ुउपर समेत पोल गरकेो 
देिख�छ । अनसु�धान अिधकारीसम� तथा 
अदालतसम� बयान गदा� घटना�म िसलिसलाब� 
�पमा उ�लेख गरकेो पाइयो । पनुरावेदन गदा�को 
अव�थामा समेत उि�लिखत त�य खलुाएको 
देिखयो । यस अव�थाको सहअिभय�ुको बयानलाई 
�माणमा निलन ुपन� कुनै कारण नदेिखने ।

�यायलाई कुनै याि��क वा गिणतीय 
िवषयव�तकुो �पमा हे�रन ु ह�दँैन । त�य़सङ्गत 
िव�सनीयताका आधारमा गणु दोषको मू�याङ्कन 
ग�रन ु पन� ह��छ । उपल�ध स�ब� �माणबाट यिद 
अिभयोग �मािणत भएको िव�ास गन� सिकने मनािसब 
अव�था देिख�छ भने कसरु ठहर गनु�  पद�छ । �माणको 
�कार वा सङ्�यालाई मा� हेररे गिणतीय आधारमा 
िन�कष� िनका�दा कितपय स�दभ�मा सामािजक 
यथाथ�तािवपरीत पिन ह�न जा�छ । भएका िव�सनीय 
�माणको िववेकसङ्गत मू�याङ्कन नगरी अ�धोले 
लाठी खोजेज�तो गरी एकपिछ अक� �माणको खोजी 
गनु�  र �यसैलाई िनरपे� तवरबाट सफाइको आधार 
बनाउन ु �यायोिचत ह�दँैन । यस �ि�बाट हेदा�समेत 

�ितवादी िव�ण�ुसाद डु�ेले िकत� िलखत खडा गन� 
कसरुज�य काय�मा संल�न रहेको भनी ठहर गनु�  उिचत 
नै दिेखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०६८।१२।१९ 
मा �ितवादी िव�ण�ुसाद डु�ेलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेो हदस�म सो फैसला िमलेको 
नदिेखदँा सो हदस�म केही उ�टी भई �ितवादी 
िव�ण�ुसाद डु�े अदालतको िलखत र कम�चारीको 
द�तखत तथा छापसमेतका सरकारी कागजात िकत� 
खडा गन� काय�का मितयार देिखदँा िनजलाई �ितवादी 
कोिपला शाहीलाई भएको सजायको आधा ह�ने गरी 
मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ९ नं. बमोिजम �.२५।– 
प�चीस �पैया ँ ज�रवाना र ११ नं. को पिछ�लो 
वा�यांश बमोिजम ६(छ) मिहना कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद आचाय�
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल असार १ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१०१६, चोरी, 
श�भु थापा िव. नेपाल सरकार 

बरामदी मचु�ुकामा यी पनुरावेदक �ितवादी 
श�भ ु थापाको समेत सिहछाप भएको पाइ�छ । 
�ितवादीले मोटरसाइकलमा आ�नो संल�नता 
नभएको, िचने जानेका साथी सिुनल च�दले �याएको 
मोटरसाइकल निजकै बसेको समयमा �हरीले प�ाउ 
गरकेो भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको भए तापिन िनज 
�ितवादीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान अ�ययन 
गदा�, �ितवादीह� सिुनल च�द, �वेश सोभै मगर, 
ितलक थापा र श�भ ुथापा चारजैना सगैँ �पेिडया घ�ुन 
गएका र आफू रहे भएको �थानबाट मोटरसाइकल 
�हरीले बरामद गरकेो कुरामा �वीकार गरी बयान 
गरकेो देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीबाहेकका अ�य 
�ितवादीह� �वेश सोभै मगर तथा ितलक थापाले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� गरकेो 
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बयानमा, पिहले सिुनल च�दले अका� साथी श�भ ु
थापाको फोनमा कल गरी हामी तीनैजनालाई ब�न 
भ�यो, एकिछनमा िनजले एक मोटरसाइकल िलएर 
हामीलाई िदई अक� िलन मेिडकल कलेजतफ�  गयो, 
पिछ िनजले अक� पिन मोटरसाइकल िलएर आउदँा 
हामी सबैलाई �हरीले प�ाउ गरकेो हो भनी बकप� 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादी सिुनल च�दकाउपर ��ततु 
वारदातभ�दा पिहले पिन कुलिदप गोइतको जाहेरीबाट 
चोरी म�ुा लागी बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।१२।१९ मा कसरुदार ठहर ह�ने गरी फैसला 
भएकोसमेत देिखने । 

यसबाट �ितवादीम�येका सिुनल च�द पटके 
चोर भएको दिेखन आएको छ । िचनजानका मािनस 
सिुनल च�दले �याएको मोटरसाइकलमा बसी घ�ुन ु
अपराध होइन भनी �ितवादीले ��ततु पनुरावेदनमा 
िजिकर िलएको दिेखएबाट पिन िनज पनुरावेदक 
�ितवादी पटके चोरको �पमा रहेका अका� �ितवादी 
सिुनल च�दले �याएको मोटरसाइकलमा बसेको कुरा 
�वीकार गरकेो दिेखन आएको छ । यसबाट �ितवादी 
चोरी भएको मोटरसाइकल आफूले �योग गरकेोमा 
�वीकार नै रहेको देिखन आएको ह�दँा िनज उ� 
मोटरसाइकल चोरीको वारदातमा संल�न भएको पिु� 
ह�न आउने ।

��ततु म�ुामा चोरी भएका २ वटा 
मोटरसाइकलको िबगो २,७६,९००।– कायम 
भएकोमा र यी पनुरावेदक �ितवादीको उमेर १५ 
वष�को भएकोमा िववाद छैन । पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट भएको फैसलाको ठहर ख�डमा यी 
�ितवादी श�भ ु थापा १५ वष�को भएको दिेखदँा 
िनजलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) बमोिजम आधा सजाय ह��छ भनी उ�लेख 
भएको र सोहीबमोिजम तपिसल ख�डको देहाय ३ 
मा �ितवादी श�भ ुथापालाई कैद १ मिहनाको आधा 
१५ िदन कैद गन� र िबगो �.२,७६,९००।– को आधा 
�.१,३८,४५०।– ज�रवाना ह�ने गरी लगत राखेको 
देिखदँा यस अदालतबाट अ.बं.२०२ नं. �योग गदा� 

उ�लेख ग�रएको कारण तथा आधारसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� अिभयोग दाबीबमोिजम यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरी सजाय गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित २०६८।९।३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: चाणकमिण अया�ल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल पसु २६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७५-WH-०११५, 
ब�दी��य�ीकरण, कौश�य िज�वा लामा िव. 
महानगरीय �हरी वृ�, �वय�भूसमेत 

��ततु म�ुामा सािधकार अदालतबाट 
�चिलत कानूनी �यव�थाबमोिजम �याद थप भई 
अनसु�धान भएको पाइयो । अदालतबाट �दान भएको 
अनमुितअनसुार िनवेदकह�लाई िमित २०७५।१२।३ 
मा प�ाउ पजु� िदई पिहलो पटक ५ िदन र दो�ो पटक 
िमित २०७५।१२।८ गते ४ िदन अनसु�धानका लािग 
�याद �दान भएअनसुार िहरासतमा राखेको देिख�छ । 
यस�कार मलुकु� फौजदारी अपराध संिहता, २०७४ 
को ख�ड २ प�र�छेद २ र ३ बमोिजम अनसु�धान 
छानिबन भइरहेको िनयिमत �याियक �ि�याको 
कुरामा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� िम�ने 
देिखदँनै । कानूनी �ि�या पूरा गररे िहरासतमा राखेको 
र �व�ृ धारणा राखी काय� गरकेो वा ग�भीर अ�यायको 
प�रणाम आउने अव�थासमेत देिखएन । यस अव�थामा 
िनयिमत �याियक �ि�याबाट थनुामा रािखएको 
कुरामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  मनािसब 
ह�दैँन । अनसु�धानको काय� स�प�न भएप�ात् म�ुा 
चलाउन ुपन� पया��त अव�था छ वा छैन भ�नेसमेतका 
सम� प�मा अिभयोजनकता�बाट िववेकसङ्गत िनण�य 
ह�नपुन� िवषय भएकोले अिहले नै �माण मू�याङ्कन 
गरी िनवेदकले िलएको िनद�िषतास�ब�धी िजिकरको 
िन�पण गन� निम�ने । 
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अतः िनवेदक िनयिमत �याियक 
�ि�याअनसुार कानूनबमोिजम थुनामा रहेको र 
िनजलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भ�ने नदिेखएको 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
इित संवत् २०७५ साल चैत ११ गते रोज २ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०७०-WH-०११४, 

ब�दी��य�ीकरण, रोिजना काक� िव. 
महानगरीय �हरी वृ�, �वय�भूसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७२-CI-०७८२, नापी िनण�य दता� 
बदर, रामान�द चौधरी था� िव. ममताज आलम 
अ�सारी 

वादी ममताज आलम अ�सारी तथा �ितवादी 
रामान�द चौधरी था�समेतको ज�गा दाता सभुनी 
थ�नी रहेको देिख�छ ।  सभुनी थ�नीको नाउमँा 
दता� रहेको िज�ला पसा� , चोन� गा.िव.स. वडा नं. 
७  सािबक िक.नं. ९१ को ज.िव. २-५-१० बाट 
िक�ाकाट गरी िक.नं. २९५ को १-१४-० ज.िव. 
र.नं.५३०८ िमित २०५०।२।५ गतेको राजीनामाबाट 
पनुरावेदक �ितवादी दिलयादेवी थ�नीले ख�रद 
गरकेो दिेखयो । बाकँ� िक.नं. २९६ को ज.िव. ०-१-
१० को ज�गा सभुनी थ�नीको नाउमँा राखेको 
देिख�छ । वादी ममताज आलम अ�सारीले दाबीको 
िक.नं. २९६ �े�फल ०-१-१० को ज�गा सभुनी 
थ�नीबाट िमित २०६०।३।१६ गतेको राजीनामाबाट 
पूर ै िक�ा ज�गा ख�रद गरकेो पाइयो । उ� ज�गाको 
२०५६ सालमा नया ँनापी भएको देिख�छ । सािबक 
िक.नं. २९६ �े�फल ०-१-१० को ज�गा  नया ँ
नापी ह�दँा िक.नं. २८ �े�फल ०३४७.४० वग�िमटर 
कायम भएको िफ�डबकु उतारबाट देिख�छ । नया ँ
नापी भइसकेपिछ पनुरावेदक वादीका दाता सभुनी 
थ�नीले िक.नं. २९६ को ज�गाको हाल सािबक गरी 

पजुा� िलएको दिेखदैँन । सभुनी थ�नी तथा ममताज 
आलम अ�सारीिबच सािबककै दता�  �े�ताबाट 
कायम रहेको िक.नं. २९६ �े�फल ०-१-१० ज�गा 
िकनबेच गरकेो देिख�छ । �ितवादीम�येका दिलयादेवी 
थ�नीले ख�रद गरकेो िक.नं. २९५ �े�फल १-१४-० 
को ज�गाम�ये िक�ाकाट गरी िक.नं. २९९ �े�फल 
०-२-० को ज�गा आ�नो पित रामान�द चौधरी 
था�लाई र.नं. २१२ िमित २०५०।४।२० मा हालैको 
बकसप� ग�रिदएको र बाकँ� िक.नं. ३०० �े�फल 
१-१२-० ज�गा दिलयादेवी थ�नीको नाउमँा रहेको 
देिख�छ । रामान�द चौधरीको नाउमँा बकसबाट �ा� 
भएको सािबक िक.नं.२९९ नया ँनापी ह�दँा िक.नं. २७ 
कायम भएको र दिलयादेवी थ�नीको नाउमँा रहेको 
िक.नं. ३०० �े�फल १-१२-०  को ज�गा नया ँनापी 
ह�दँा िक.नं. ८३ �े�फल १०९२५ वग�िमटर कायम 
भई हाल सािबक गरी ज�गाधनी �माण पजुा�समेत 
�ा� ग�रसकेको भ�ने कुरा �ितवादीह�को �ितउ�र 
िजिकरबाट देिख�छ । दिलयादेवी थ�नीले िक.नं. 
८३ को ज�गा िक�ाकाट गरी र.नं. ५१८५क िमित 
२०६६।२।१९ मा अ�जकुुमारी चौधरीलाई िब�� गरकेो 
र बाकँ� िक.नं. ३१० �े�फल ००६७७.२६ र िक.नं. 
३११ �े�फल ०४३२१.७० को ज�गा दिलयादेवी 
थ�नीको नाउमँा रहेको दिलयादेवीको ज�गाधनी �माण 
पजुा�समेतबाट देिखयो । �ितवादीह�ले उि�लिखत 
िक.नं. २७ र ३१० को दता� �े�ता हाल सािबक गदा� 
यी पनुरावेदकका दातालाई जानकारी गराएको अव�था 
पिन नदेिखने ।

पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१।३१ मा न�सा मचु�ुका भएको दिेख�छ । 
उ� न�सा मचु�ुकालाई यी �ितवादीह�ले अ�यथा 
हो भनी चनुौती िदएको देिखदँनै । अदालतबाट भई 
आएको न�सा मचु�ुकाको न�सा कैिफयतमा न.नं. 
४ मा ०११२.५० वग�िमटर ज�गा भई सािबक िक.नं. 
२९६ हाल नया ँनापीको िक.नं. २७ म�येको वादीले 
िववाद देखाएको ज�गा र न.नं. १२ मा ००४०.० 
वग�िमटर ज�गा भई सािबक िक.नं. २९६ हाल नया ँ
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नापीको िक.नं. ३१० म�ये वादीले िववाद दखेाएको 
ज�गा रहेको भ�ने उ�लेख गरकेो पाइयो । तसथ� 
वादीको िक.नं. २९६ म�येको ज�गा  �ितवादीह�को 
नाउमँा दता� रहेको िक.नं. २७ र ३१० को ज�गामा नया ँ
नापी भई दता�समेत भएको िनण�य बदर गरी पनुरावेदक 
वादीको नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला मनािसब नै देिखयो । उ� 
फैसला उ�टी ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट स�ु 
पसा� िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी वादी 
ममताज आलम अ�सारीको िक.नं. २९६ म�येको 
ज�गा �ितवादी रामान�द चौधरी था�समेतको नाउमँा 
दता� रहेको िक.नं. २७ र ३१० को ज�गामा  नया ँनापी 
भई दता�समेत भएको िनण�य बदर गरी वादी ममताज 
आलम अ�सारीको नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहर गरी 
िमित २०७२।३।१४ मा भएको  पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल चैत ३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७०-CI-१०२६, िमलाप�बमोिजम 
मोही लगत क�ा ग�रपाऊँ, जायदा खातुन िव. 
गोिव�दबहादुर िचपालु  

सािबक िक.नं.११ नारायणबहादरु िचपाल ु
ज�ु मैच �या��ीको नाममा कायम रहेको ज�गा िमित 
२०३८।८।२१ को िनण�यले िक.नं.५५२ र ५५३ 
िक�ाकाट भई िक.नं.५५३ िचिक�साशा� अ�ययन 
सं�थानको नाममा र िक.नं.५५३ नारायणबहादरु 
िचपालकुो नाममा नै कायम रहेको देिख�छ । २०४२ 
सालमा ज�ु मैच �या��ी िलिमटेड िवरग�जका 

महा�ब�धक गणेशमान �े�ले �ितवादी सिहदन 
हजािमनउपर दायर गरकेो मोही िन�कासन म�ुामा 
सािबक िक.नं.११ को ०-५-१० ज�गा िबगाहा उ�लेख 
भई म�ुा दायर भएको र सो म�ुामा वादी �ितवादीिबचमा 
िमलाप� भएको पाइयो । उ� िमलाप�को बेहोरामा मोही 
सिहदन हजािमनले आ�नो मोही हकबापत नगद ैबझुी 
मोही हक छाडी िदएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ� िमलाप� बेहोराले सािबक िक.नं.११ 
मा कायम रहेको मोही हक छाडी िदएको भ�ने नै 
देिखयो । उ� िक.नं.११ बाट िक�ाकाट भई िक.नं. 
५५२ र िक.नं.५५३ कायम भएपिन िक�ाकाट ह�दँाको 
बखतमा समेत िनज सिहदन हजािमन नै मोही कायम 
रहे भएको पिन दिेख�छ । यसरी िमित २०३९।०८।२९ 
मा मोिहयानी हक नामसारी ह�दँा िमित २०३८।८।२१ 
को िनण�यले िक.नं. ५५२ र ५५३ कायम भइसकेको 
देिखए पिन िमित २०४२।८।१० मा िज�ला अदालत 
पसा�मा िमलाप� ह�दँा नया ँकायम भएको िक�ा ज�गा 
उ�लेख नभएको भ�नेस�मका आधार कारणले मा� 
िमलाप�अनसुार मोही हक क�ा ह�न नस�ने हो भ�न 
िम�ने पिन नदिेखने ।

दाबीको िक.नं.५५३ को ज�गा सािबक 
िक.नं.११ ज�गाबाट नै िक�ाकाट भएको भ�ने 
कुरामा िववाद देिखदँनै । त�काल कायम रहेको 
मोहीले कानूनबमोिजम िनण�य गन� अिधकार�े� रहेको 
अदालतबाट भएको िमलाप�बाट भएको आ�नो हक 
छाडी िदएको र सोउपर कहीकँतै उजरु नपरी अि�तम 
रहेको कुरामा सो मोही हक यथावत कायम नै रही 
रह�छ भ�न कानूनतः िम�ने पिन देिखएन । जहासँ�म 
सहिदन हजािमनले गराएको मोही नामसारी िनण�य 
बदर ग�रपाउ ँभनी बहुारी जायदा खातनुले म�ुा िदई 
भूिमसधुार काया�लय, पसा�बाट २०६८।१।२९ मा 
२०३९।८।२९ को नामसारी िनण�य बदर ह�ने ठहरी 
अि�तम भएको भ�ने ��न छ, �थमतः २०३९।८।२९ 
को नामसारी िनण�यप�ात् िमित २०४२।८।१० मा 
मोिहयानी हक छाडी िमलाप� गरकेो देिखएकोमा 
सो िमलाप�लाई कहीकँतै चनुौती िदएको 
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देिखदँैन । िववािदत िक.नं.११ को सािबकमा रोज 
िमया मोही रहेकोमा २०२९ मा िनजको म�ृय ुभएको 
र त�काल बहाल रहेको भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २६(१) बमोिजम �ीमतीका नाउमँा नामसारी 
भएको छ । त�कालमा बहुारीको नाममा नामसारी ह�न 
स�ने कानूनी अव�था पिन देिखदैँन । मोही नामसारी 
िनण�य बदर म�ुामा ज�गाधनीलाई िवप�ी बनाएको 
नदेिखएको र िमलाप�बाट मोही पिन हक नै टुिटसकेको 
�यि�का िव�� िदएको िनण�य बदर म�ुालाई 
अदालतबाट भइसकेको िमलाप� िनि��य ह��छ भ�न 
िम�ने देिखएन । िक�ा नं. ११ मा िमलाप� ह�नपूुव� 
नै िक.नं. ११ िक�ाकाट भई िक.नं.५५२ र ५५३ 
भएको भ�ने हकमा ज�गाधनी र मोहीको नाम प�रव�तन 
नभएको ि�थितमा र ज�गाधनीको �वािम�वमा िववाद 
भएको अव�थामा िक.नं. राखी िमलाप� भयो भ�ने 
कुराले अब िक.नं. ५५३ मा ज�गाधनीको हक समा� 
भयो भ�न िम�ने देिखदँनै । यस अव�थामा ज�गाधनी 
सलाई �या��ीको तफ� बाट गोिव�दबहादरु िचपाललेु 
लगत क�ामा िनवेदन िदएकोमा लगत क�ातफ�  केही 
बोली रहन ु परने भनी तामेलीमा रा�ने गरी स�ु 
भूिमसधुार काया�लय, पसा�बाट िमित २०६८।१।२९ 
मा भएको िनण�य िमलेको नदेिखदँा बदर ह�ने ठह�याई 
भएको फैसला िमलेको नै देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
पनुरावेदक वादीले ��यथ� �ितवादीउपर मोही 
िन�कासन गरी मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी पसा� 
िज�ला अदालतमा िफरादप� दायर गरी चलेको 
म�ुामा वादी �ितवादीका िबच मोही लगत क�ा गरी 
िमित २०४२।८।१० मा िमलाप� भएको दिेखएको र 
सो िमलाप� हालस�म अि�तम भइरहेको अव�थामा 
उ� िमलाप�बमोिजम मोही लगत क�ा गरी पाउन 
भूिमसधुार काया�लय, पसा�मा िनवेदन गरकेोमा 
सोबमोिजम मोही लगत क�ा गरी िदनपुन�मा नगरी 
लगत क�ातफ�  केही बोिलरहन ु परेन भनी तामेलीमा 
रा�ने गरी स�ु भूिमसधुार काया�लय, पसा�बाट िमित 
२०६८।१।२९ मा भएको िनण�य िमलेको नदिेखदँा 

बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७०।५।२ को भएको  फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर अपरटेर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख १२ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७१-CI-०८१८, उ��ेषण, �मोद�साद 
यादवसमेत िव. �े�ीय िश�ा िनद�शनालय म�यमा�चल 
हेट�डा मकवानपुरसमेत

िश�ा सेवा आयोगले िलएको िश�ण 
अ�यापन प�को परी�ामा यी िनवेदकले परी�ा िदई 
िमित २०६७।६।२२ मा �काशन भएको परी�ा 
प�रणाममा यी िनवेदक उ�ीण� भएकोमा िववाद 
देिखएन । यसरी पास र फेल भएको प�रणाम �कािशत 
भए पिन सोअनसुार �ा� ह�ने �माण प� त�काल 
�ा� गन� स�ने अव�था िथयो वा िथएन भ�ने िवषय 
मह�वपूण� ह��छ । िनवेदकले आफू पास भएको �माणप� 
किहले �ा� गन� स�ने हो भ�ने िवषय �मखु रहने 
देिख�छ । िनवेदकले जनु िमितमा िनवेदन िदए सोही 
िमितमा �माणप� �ा� ह�ने वा जारी ह�ने वा नितजा 
�काश भएको िनि�चत अविध भ�ुान भएपिछ जारी 
भई �ा� गन� हो भ�ने �प� �पमा ख�ुन सकेको 
देिखदँनै । यी �रट िनवेदकह�ले अलगअलग िमितमा 
उ� �माण प� �ा� गरकेो भ�ने दिेख�छ । �माण प� 
पाउने समय र �ि�या के िथयो भ�नेबारेमा अि�तयारको 
प�बाट समेत ख�ुदैन । साथै अि�तयारले आफूसम� 
परकेो उजरुीका स�ब�धमा यी िनवेदकह�लाई 
बझेुको पिन दिेखदैँन । तर अि�तयारले छानिबन 
गरी िमित २०७१।२।२८ मा गरकेो िनण�य बदर गन� 
यी िनवेदकह�ले माग गरकेो र अि�तयारलाई िवप�ी 
बनाएको अव�थासमेत नह�दँा सोतफ�  थप बोली रहन ु
आव�यक नह�ने ।

िनवेदकम�ये मदन बैठा P.C.F. दरब�दीमा 
र �मोद�सादलाई राहत दरब�दीमा तलब भ�ा खाने 
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गरी िनयिु� िदएको दिेख�छ । उ� दरब�दी अ�थायी 
भएको र �ोत भएस�म सो पदमा िनयिु� कायम रहने 
देिख�छ । यसबाट िनवेदकह�को P.C.F. एवम् राहत 
दरब�दीका अ�थायी िश�क रहेको भ�ने दिेखदँा 
िनवेदकह�को िनयिु�को िनर�तरता उ� दरब�दीमा 
रकम िनकासा ह�दँास�म ह�ने देिखन आयो । िनवेदकको 
पद नै अ�थायी र करारीय �कृितको दिेखदँा िनजह�को 
कुनै हक िसज�ना ह�न स�ने देिखएन । हक नै िसज�ना 
नभएको ह�दँा िवप�ीह�को काय�बाट िनवेदकह�को 
हकिहतमा �ितकूल असर परकेो हो भ�ने अव�था 
पिन देिखन आएन । िवप�ीह�को उ� काय�बाट 
िनवेदकह�को हकिहतमा �ितकूल असर परकेो 
नदेिखएको अव�थामा िनवेदकह�को मागबमोिजम 
उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश जारी गरी रहन 
परने । यस ि�थितमा पिन पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१।५।१८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ� उि�लिखत अधार कारणसमेतबाट 
िनवेदकह�को मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेशको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था िव�मान नभएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१।५।१८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ९ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६७-WO-०२५३, उ��ेषण 
/ परमादेश, अमरबहादुर देउवा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत  

नेपालको अ�त�रम सिंवधानको उपयु�� 
�यव�थाअनसुार आयोगलाई म�ुय �पमा दईु 
�कारका अिधकार�ा�त भएको देिख�छ । पिहलो, 
��ाचार स�ब�धमा अनसु�धान र तहिककात गरी 
��ाचार भएको देिखएमा अदालतमा म�ुा दायर गन� र 

दो�ो, अनिुचत काय� गन� पदािधकारीउपर आव�यक 
कारबाहीको लािग अि�तयारवालासम� लेखी पठाउन 
स�ने, अब आयोगलाई �ा�त यी अिधकारह�म�ये 
के क�तो अिधकार ��यायोजन गन� िम�ने हो भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� संिवधानको धारा १२० को उपधारा 
(७) मा अनसु�धान र तहिककात गन� वा म�ुा चलाउने 
आ�नो काम, कत��य र अिधकारम�ये कुनै काम, 
कत��य र अिधकार अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको �मखु आय�ु, आय�ु वा नेपाल सरकारको 
कम�चारीलाई तोिकएको सत�को अधीनमा रही �योग 
तथा पालन गन� पाउने गरी स�ुपन स�नेछ भ�ने 
�यव�था गरकेो दिेख�छ । अिधकार ��यायोजन 
स�ब�धमा सो उपधारा (७) मा �य�ु “अनसु�धान र 
तहिककात गन� वा म�ुा चलाउने आ�नो काम, कत��य 
र अिधकारम�ये” भ�ने श�दावलीको अथ� अनसु�धान 
र तहिककात गन� वा म�ुा चलाउने काय� स�ब�धमा मा� 
अिधकार ��यायोजन ह�न स�ने गरी संवैधािनक सीमा 
िनधा�रण गरकेो देिखने ।

आयोगको िनण�य भनी सिचवले गरकेो िमित 
२०६७।५।२० को िनण�य र सो िनण�यका आधारमा 
उ�ोग म��ालयमा िमित २०६७।५।२४ मा ग�रएको 
प�ाचारह�समेत आयोगलाई नभएको अिधकार �योग 
गरी भएको िनण�य देिखदँा उ� िनण�यमा अिधकार 
�े�को �िुट दिेखन आयो । यसरी अिधकार �े�भ�दा 
बािहरका िवषयमा भएको उ� िमित २०६७।५।२० 
को िनण�य र सो िनण�यअनसुार ग�रएको प�ाचारसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । 

िनवेदकले खयरको काठबाट उ�पादन ह�ने 
क�था र क�छ उ�पादन गन� गरी उ�ोग िवभागबाट 
िमित २०६५।१।१७ मा उ�ोग दता� �माण प� 
पाएकोमा िववाद देिखदैँन । यसरी उ�ोगले �ा�त 
गरकेो उ�पादन गन� अि�तयारीअनसुार क�था र 
क�छ भ�ने श�दिभ� खयरको झोल पन� हो वा होइन, 
�य�तो खयरबाट उ�पािदत रस (झोल) िनकासी गन� 
िददँा खयरको काठ नै िनकासी ह�ने अव�था आउछँ 
वा आउदँैन, �ाकृितक �ोतको �पमा रहेको खयर 
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जातको �ख कटान ह�दँा सो कटानले कुन हदस�म 
वन जगंल र �ाकृितक �ोतको िवनास र वातावरणमा 
�ितकूल �भाव र असर पाद�छ भ�ने िवषयका अित�र� 
खयर काठबाट उ�पादन ह�ने क�था र क�छ पदाथ�को 
िवषयमा भ�सार द�तरु िनधा�रण गन� �योग ग�रएको 
भ�सार कोडले क�था र क�छ पदाथ�को भ�सार द�तरु 
र खयरको झोलको भ�सार द�तरुको दर एउटै हो वा 
एउटै होइन, हाल क�था र क�छ पदाथ�को िवषयमा 
भ�सार कोडमा उि�लिखत कुराले खयरको झोलको 
िनकासीलाई समेत समेट्छ समेट्दैन भ�नेसमेतका 
िवषयमा िनवेदकसिहत यसै िवषयसगँ सरोकार रा�ने 
अ�य सरोकारवालाह�समेत सगँ छलफल र परामश� 
गरी गराई उिचत र उपय�ु सरकारी �तरबाट िनण�य 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख १० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-CI-०२५५, अंश नामसारी, 
खािलदा बानुसमेत िव. मुह�मद खािलद

वादी �ितवादीह�िबच भारतमा चलेको 
म�ुाबाट पित िपता मोह�मद जािहरको २००३।१।१ 
(िमित २०५९।९।१७) ता�रखमा िनधन भएप�ात् नै 
सबै अंिशयारको खानपान अलग-अलग भएको त�य 
�वीकार गरकेो, �ितवादीह�बाट िमित २०६२।१।१३ 
मा मानो छु��एको िमित देखाई �ितउ�र तथा 
तायदातीमा समेत उ�लेख गरकेो तथा नेपालमा 
कसैको िज�मामा ब�डा ला�ने स�पि� रहेको भनी 
भारतमा म�ुा च�दा कसैको दाबी नरहेको अव�थामा 
भारतीय अदालतमा िवचार ग�रएको त�यसमेतका 
आधारमा एकआपसमा छु��ई िभ�न-िभ�न बिसआएको 

र िनजह�को लेनदने �यवहारसमेत अलग-अलग 
भइसकेको देिखयो । �ितवादी खािलदा वानलेु उपयु�� 
�प�देही िज�ला, िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा 
नं.४(ख) िक.नं. १६१४, ७०६, १६९४ र १६९६ 
ज�गाह� िमित २०६६।५।१६ र सोप�ात् मा� ख�रद 
गरकेो पिन देिखयो । वादी �ितवादीह�िबच भारतमा नै 
उपयु��बमोिजम छु��ई �यवहार र खानपान नै अलग 
भइसकेपिछ ख�रद गरकेो ज�गा अ�य अंिशयारलाई 
समेत ब�डा ला�ने भ�न िम�ने नदिेखने । 

मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १८ नं 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त (ने.का.प. 
२०५२, अङ्क ८, िन.नं.६०६०) का आधारमा समेत 
आपसमा मानो छु��ई िभ�निभ�न बसी रहनसहन 
छुट्याइसकेपिछ िलएको ऋण धनको दािय�व �वयम् 
�य�तो कारोबार गन� �यि�मा नै ह�ने ह�दँा पनुरावेदक 
�ितवादी खािलदा वानलेु ख�रद गरकेा उपयु�� ४ 
िक�ा ज�गाह� ब�डा ला�ने भ�ने नदेिखने ।  

पनुरावेदक �ितवादी तथा ��यथ� वादीह� 
भारतीय नाग�रक रहेका, िनजह� आपसमा स�पि�को 
उपभोग स�ब�धमा भारतमा नै पटकपटक िववाद भई 
भारतीय �यायालयमा समेत यस िवषयमा कारबाही 
चलेको, ��ततु म�ुाका ��यथ� वादी �वयम् ले समेत 
भारतीय �यायालयमा ियनै ��यथ�ह�समेत िव�� 
िदएको िनवेदनमा आफूह�िबच इ.सं. १-१-२००३ 
मा िपताजीको िनधनप�ात् नै भात भा�सा अलग 
रहेको भनी िजिकर िलई सोहीबमोिजम �यायालयबाट 
समेत िनजह�को कारोबारमा ह�त�ेप नगनु�  भनी 
आदशेसमेत भएको देिखएको, पनुरावेदक �ितवादी 
खालेदा वानकुो नाममा रहेको स�पि� पिन यी दवुै 
प�िबच रहनसहन भात-भा�सा अलग भइसकेपिछ 
िनजले ऋण धन गरी ख�रद गरकेो भ�ने दिेखएको, 
��यथ� वादीले सो कुरालाई खि�डत गन� नसकेको र 
उ� स�पि� भारतबाट अशं ला�ने चल स�पि� �याई 
ख�रद गरकेो भ�ने दाबीसमेत नरहेको अव�थामा उ� 
स�पि�लाई �ितवादी खालेदा वानकुो �व-आज�नको 
स�पि� नै मा�न ुपन� देिखने ।
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अत: िववेिचत त�य, आधार एवम् 
कारणसमेतका आधारमा पनुरावेदक �ितवादी खालेदा 
वानलेु नेपालको �प�देही िज�लाि�थत िस�ाथ�नगर 
नगरपािलका वडा नं. ४ (ख) मा ख�रद गरकेा िक.नं 
१६१४, ७०६, १६९४ र १६९६ समेतका ज�गाह� 
िनजको �वआज�नका ज�गा भई ब�डा नला�नेमा उ� 
चार ैिक�ा ज�गाह� वादी दाबीबमोिजम ४ भागको १ 
भाग ब�डा ला�ने गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७३।५।१९ मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०३९३, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
धनकुमारी था� (िव.क.) समेत 

�ितवादी बनाइएक� धनकुमारीले के क�तो 
काय� गरी के कुन भूिमका िनवा�ह गरी मानव बेचिबखन 
तथा  ओसारपसारज�तो आपरािधक काय�मा के 
भूिमका िनवा�ह गरेक� ह�न् भ�ने ��ट अिभयोगदाबी भई 
िनजउपरको कसरु यो यसरी ठोस त�यय�ु आधार 
�माणबाट �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
पिु� �मािणत ह�न आएको देिखदँैन । िनजले यो य�तो 
भूिमका िनवा�ह गरके� िथइन् भनी पीिडताह�ले समेत 
��ट �पमा खलुाई भ�न लेखाउन सकेको अव�था 
देिखदँैन । �ितवादी स�तोषकुमार था�को �ीमती 
भएको र एउटै घरमा रहे बसेको आधारले मा� 
आपरािधक काय�मा सहयोग गरी भूिमका िनवा�ह गरकेो 
आधारिवना नै कसरुदार ठहर गन� �यायोिचत ह�ने 
नभई फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत 
ह�न जाने भई फौजदारी �यायको िवपरीत ह�न जाने 
ह��छ । कसरुदार ठहर गन�लाई कसरु गरकेो कुरा 
व�तिुन�ठ आधारबाट �मािणत ह�नपुछ�  केबल अनमुान 
�माणकै आधारले मा� कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी 

�यायको मम�िवपरीत ह�न जाने ।
जाहेरवाला �ितवेदक �.ना.िन.धम�राज 

शाहीले अदालतसम� गरकेो बकप� हेदा� “भे.१ ज 
१५४ नं.को गाडीमा पीिडतह�लाई राखी भारततफ�  
बेचिबखन गन� लैजादँै छन् भ�ने सरुाक�को आधारमा 
उ� गाडी गएको िदशातफ�  िपछा गद� जादँा �ितवादी 
स�तोष था�ले आ�नै घरमा कोठामा थनेुर राखेको 
अव�थामा देखी उ�ार ग�रएको हो । �ितवादी 
धनाकुमारी था� (िव.क.) घर निजकै िथइन् भनी 
बकप� गरकेो देिख�छ । िनजको बकप�बाट पिन 
िनज धनाकुमारी आरोिपत कसरुमा संल�न रहेको 
भनी पिु� ह�ने आधार दिखएन । �ितवादी धनाकुमारी 
था� (िव.क.) समेतको सा�ी सकुमा सनुारले 
�ितवादी धनाकुमारीसमेत िनद�ष ह�न् भनी बकप� 
ग�रिदएको देिख�छ । पीिडत संकेत नं.६६ टपरी ८ 
ले अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गदा� �ितवादी 
स�तोषकुमार था� र धनाकुमारी था�लाई िच�दनै । 
बलबहादरु तामाङलाई िच�छु । �ितवादीह�ले कुनै 
�लोभनमा नपारकेो, �ितवादी बलबहादरु तामाङले 
आज स�तोषकुमार था�को घरमा बसी �यही ँ खाना 
खाने र िद�ली जाने भनी स�तोष था�को घरमा 
प�ुयाई �यहा ँहामीले खाजा खादँै गदा� ए�कासी �हरी 
आई हामी पीिडत ८ जनालाई गाडीमा हाली िज�ला 
�हरी काया�लयमा �याएको हो । �हरीमा भएको बयान 
कागज �हरीले लेखाई सही गराएका ह�न् । हामीले 
लेवनान जान लागेको हो भ�य� �यसपिछ �हरीले 
ितमीह�लाई बेचिबखन गन� �याएको हो भनी भ�न ु
भयोसमेत भनी बकप� ग�रिदएको देिख�छ । िनजको 
बकप�बाट पिन �ितवादी धनाकुमारी था� (िव.क.) 
उपरको अिभयोग दाबी समिथ�त भएको देिखदँैन । वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट पिन अ�य व�तिुन�ठ �माण 
पेस गरी िनज �ितवादी धनाकुमारी था� (िव.क.) 
िव��को अिभयोग दाबी पिु� गन� सकेको नदेिखदँा 
िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
स�ु अदालतबाट भएको फैसला िनजको हकमा 
िमलेकै देिखन आएको भनी उ�च अदालत तलुसीपरु, 
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नेपालग�ज इजलासबाट फैसला भएको ह�दँा िनज 
�ितवादी धनाकुमारी था�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु कायम गरी सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

पनुरावेदक �ितवादी स�तोषकुमार था�को 
हकमा िवचार गदा�  िनज �ितवादी िव�� मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(क) को कसरुमा ऐ.दफा १५(ङ) बमोिजम सजाय 
ह�न अिभयोग दाबी रहेको देिख�छ । ऐ.ऐनको दफा ३ ले 
“कसैले पिन मानव बेचिबखन र ओसारपसार गन� गराउन 
ह�दँनै” भनी �प� गरकेो पाइ�छ । सोही ऐनको दफा 
४(२)(क) हेदा� “िक�ने वा बे�ने उ�े�यले मािनसलाई 
िवदशेमा लैजाने काय�लाई मानव ओसारपसार गरकेो 
मािनने” भनी �प� लेिखएको पाइ�छ । ��ततु स�दभ�मा 
हेदा� काठमाड�बाट आएका पीिडतह�लाई बिद�या 
िज�लाको टपरी गाउबँाट �हरीले उ�ार गरकेो भ�ने 
देिखन आएको छ । िज�ला �यायाधीशबाट �मािणत 
भएको पीिडतह�को संय�ुत बयान कागज हेदा� यी 
�ितवादी स�तोषकुमार था�समेत भई पीिडतह�लाई 
काठमाड�बाट गलु�रया िलएर आई गलु�रयाबाट 
िजपमा राखी िनज �ितवादीको घर टपरी गाउसँ�म 
लगी राखेको भ�ने बेहोरा ख�ुन आएको देिख�छ । 
िनज �ितवादी स�तोषकुमार था�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� हाल फरार �ितवादी 
बलबहादरुसगँ िचनजान भएको, िनजले पीिडतह�लाई 
साथमा �याई सगैँ बसमा काठमाड�बाट गलु�रयास�म 
आई बलबहादरु तामाङसगँ भएको स�लाहबमोिजम 
पीिडतह�लाई भारतको बाटो ह�दँ ै िवदेश लैजाने 
काय�मा सघाउ प�ुयाउन भनी पीिडतह�लाई िजपमा 
राखी आ�नो घरमा लगी रा�नेसमेतको काय� गन� 
�ितवादी बलबहादरुलाई सहयोगस�म गरकेो हो, 
िनज बलबहादरु बजार जा�छु, पैसा पिन िनका�न ु
छ, एकजना साथी पिन भेट्न ु छ भनी गएकोमा 
िनज फरार रहेको बेहोरासमेत खलुाई बयान गरकेो 

देिख�छ । िनजले अदालतसम� बयान गदा�समेत 
�ितवादी बलबहादरु, पीिडत जना ८ र आफू सगैँ बसमा 
काठमाड�बाट बिद�यास�म आएको, िनज बलबहादरुले 
पीिडतह�लाई भारतको िद�लीबाट िवदेश पठाउने 
हो भनेबमोिजम िनजलाई सहयोग प�ुयाई गाडी �रजभ� 
गरी पीिडतह�लाई गलु�रयाबाट आ�नो घरमा 
लगी राखेको भ�नेसमेत बेहोरा खलुाई बयान गरकेो 
देिख�छ । सो त�य जाहेरवाला �ितवेदक �.ना.िन.
धम�राज शाहीले गरकेो बकप�, पीिडत संकेत नं.६६ 
टपरी-८ ले गरकेो बकप�समेतबाट पिु� भइरहेको 
देिखने । 

�ितवादी स�तोषकुमार चौधरी �वयम् ले 
पीिडत वा िनजह�को प�रवारका सद�यह�सगँ भेटी 
�लोभन देखाएको वा झ�ुयाई जालसाज गरी �प�च 
िमलाई करकाप तथा डर, �ासमा पारी कुनै तरहले 
ललाई फकाई गरकेो वा िनजले पीिडतह�लाई िवदेश 
पठाउनको लािग फरार �ितवादीसमेतसगँ िमली 
योजना बनाई आिथ�क वा अ�य कुनै िकिसमको लाभ 
िलने काय� गरकेो अ�य कोही कसैसगँ पीिडतह�लाई 
िवदेश पठाउन स�पक�  गरकेो भ�नेसमेतको अव�था 
िमिसल �माणबाट देिखन आएको छैन । यी 
�ितवादीलाई वैदेिशक रोजगारीका लािग मािनस 
पठाउने कानूनबमोिजमको कुनै अि�तयारी रहेको वा 
�य�तो अि�तयार�ा�त िनकायमा सेवारत रहेको भ�ने 
अव�था देिखन आएको छैन । पीिडतह�लाई वैदेिशक 
रोजगारीका लािग लेवनान पठाउने भनी िव�वास 
िदलाउने काय� फरार �ितवादी बलबहादरु तामाङले 
गरी गैरकानूनी तवरले पीिडतह�लाई ओसारपसार गन� 
काय�मा यी �ितवादीले सहयोग प�ुयाएकोस�म िमिसल 
�माणह�बाट �थािपत ह�न आएको ह�दँा यी �ितवादी 
स�तोषकुमार था�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु अपराधको म�ुय �यि� भई उ� काय� गरकेो 
नभई मितयार भई पीिडतह�लाई काठमाड�बाट 
गलु�रया र गलु�रयाबाट आ�नो घर टपरी गाउमँा 
लगी रा�नेसमेतको मानव ओसारपसारको काय�मा 
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मितयारको भूिमका िनवा�ह गरी सहयोग मा� प�ुयाएको 
हो भ�ने दिेखन आएको छ । तसथ�, स�ु अदालतबाट 
यी �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठह�याई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(ङ) बमोिजम दश वष� कैद 
र साठी हजार �पैया ँ ज�रवाना सजाय ह�ने ठह�याई 
भएको फैसला िमलेको दिेखएन । यी �ितवादी आरोिपत 
कसरुको मितयार भ�नेस�म िमिसल �माणह�बाट 
�थािपत ह�न आएकोले िनजलाई ऐ. दफा १५(१)
(ज) बमोिजम मा� सजाय ह�ने भनी उ�च अदालत 
तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

अतः �ितवादी धनाकुमारी था� (िव.क.) 
ले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने िमिसल �माणह�बाट 
�थािपत ह�न आएको नदिेखदँा िनजउपरको अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने भई िनजले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने र �ितवादीम�येका स�तोषकुमार 
था�ले अिभयोग दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा ४(२)(क) बमोिजमको कसरुको मितयार भई 
उ�ोगस�म गरकेो आधारमा िनजलाई ऐ.ऐनको दफा 
१५(१)(ज) बमोिजम दफा १५(१)(ङ) बमोिजम ह�ने 
सजायको आधा सजाय गनु�पन�मा िनजलाई ऐ.ऐनको 
दफा १५(१)(ङ) बमोिजम १०(दश) वष� कैद र 
�.६०,०००।– (साठी हजार) �पैया ँ ज�रवाना भई 
िनज �ितवादीबाट पीिडतह�लाई ऐ.को दफा १७ 
बमोिजम जनही �.५,०००।– (पाचँ हजार �पैया)ँ का 
दरले �ितपूित� भराई िलन पाउने ठह�याएको हदस�म 
स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।३।७ 
मा भएको फैसलामा केही उ�टी गरी मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(क) को कसरुको मितयार भई उ�ोगस�म गरकेो 
आधारमा िनजलाई ऐ.दफा १५(१)(ज) बमोिजम 
पाचँ वष� कैद र �.३०,०००।- (तीस हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासबाट िमित २०७३।१२।२७ मा भएको फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ २८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-WO-०१४६, उ��ेषण, 
िवनोद झा िव. गुठी सं�थान के��ीय काया�लय, 
िड�लीबजारसमेत

िववादको िक.नं. २७४ र २७८ को ज�गा 
मिटहानी गठुी सं�थान अमानत काया�लयको २ नं. 
रिसदवाला िशवघर महासेठसगँ बटैयामा जोती आएको 
भनी उ�लेख गर ेपिन िनवेदकका बाब ु/ बाजेले आ�नो 
जीवनकालमा िववािदत ज�गाको मोही हक कायम 
गराउन कारबाही चलाएको भ�ने देिखदँैन । दाबीको 
ज�गा िनवेदकका बाब ु / बाजेले मोहीको हैिसयतले 
भोगचलन गरी आएको भनी िनजह�को जीवनकालमा 
मोही हक दता� गराई मोहीको �माणप� िलन स�ने 
अव�था िव�मान रही रहेको देिख�छ । भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ जारी ह�नभु�दा अगािडदेिख नै मोहीका 
हैिसयतले ज�गा िनर�तर जोतभोग गरकेो देिखने 
�माणह� (कुत बझुे बझुाएको) पेस गन� सकेको पिन 
नदिेखने ।

मोही हक ज�गा कमाउने �यि�ले कानूनले 
तोकेको सत�ह� पालन गरी पूरा गरकेो अव�थामा 
मा� �ा� ह�ने हक हो । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६ अनसुार मोहीले कमाई आएको 
ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ िनजको 
एकासगोलका पित, प�नी, छोरा, बाब,ु धम�प�ु 
आिदम�ये ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� 
ह�ने कानूनी �यव�था भएकोले िनवेदकको िपताको 
मोही हक कायम भइसकेको अव�थामा ज�गाधनीले 
प�याएमा िनजको नाममा नामसारी ह�ने हो । िनजका बाब ु
/ बाजेले नै मोहीहक दाबी गरी हक �ा� नगरकेो मोही 
हक आ�ना नाममा नामसारी गराइ पाउ ँभनी भ�नलाई 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ ले िनवेदकलाई �य�तो 
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हक �दान गरकेो नदेिखने । िनवेदकका बाब ु/ बाजेले 
नै आ�नो नाममा मोिहयानी हक कायम नगराएको 
अव�थामा बाबकुो म�ृयपुिछ मतृक �यि�लाई मोही 
कायम गरी यी िनवेदकका नाउमँा नामसारी गरी मोही 
दता� गरी िदने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, िनवेदकका बाब ु / बाजेले नै मोही 
हक कायम गराउन नसकेको ि�थितमा िनवेदकका 
बाजे जागे�वर झाको नाममा दाबीको ज�गा मोही दता� 
गरी उ� ज�गा िनवेदकका बाब ु जयन�दन झाका 
नाममा नामसारी गरी िनजका नामबाट िनवेदकका 
नाममा नामसारी गन� कानूनसङ्गत नदिेखदँा दाबीको 
िक.नं.२७४ र िक.नं. २७८ ज�गा गठुी स�ंथान 
काया�लयको नाममा रही तैनाथी कायम ह�ने भनी गठुी 
सं�थान के��ीय काया�लयको िमित २०६९।२।२२ 
को िनण�य बेरीतको नदिेखदँा बदर ग�ररहन ुपरने । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-०६३१, चोरी, नेपाल 
सरकार िव. इि�तयाज उि�न

�ितवादी इि�तयाज उि�न, मोहमद ब�ल ु
र डा�टर भ�ने �यि�ह�उपर मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १ नं. र १२ नं. बमोिजमको कसरुमा सोही 
महलको १२ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
अिभयोग माग दाबी रहेकोमा ऐ. १२ नं. बमोिजम 
जनही १ मिहना कैद र िबगो �.७०,०००।– ज�रवाना 
ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको 
देिखयो । यसरी �ितवादीलाई पनुरावेदन अदालतले 
कसरुदार ठह�याई कैद र ज�रवानाको सजाय ठहर 

गरकेोमा सो हदस�म नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर नरही �ितवादी इि�तयाज उि�नउपर पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा अक� चोरी म�ुासमेत िवचाराधीन 
रहेको अव�थामा ��ततु म�ुा र उ� म�ुालाई साथै 
राखी �ितवादीलाई पटके कसरुमा थप सजाय ह�ने गरी 
फैसला गनु�पन�मा पटके कसरुमा थप सजाय नगरकेो 
हदस�म पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको उ� 
फैसला बदर गरी �ितवादीलाई पटकेतफ�  समेत सजाय 
ह�ने गरी फैसला ग�रपाउ ँ भनी यस अदालतसम� 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेको दिेखयो । 
सोतफ�  िवचार गदा� �ितवादी इि�तयाज उि�न िव�� 
��ततु म�ुाबाहेक अ�ण ब�ाचाय�को जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी ियनै इि�तयाज उि�नसमेत 
भएको चोरी म�ुा पनुरावेदन अदालत पाटनमा चलेको 
देिख�छ । उ� चोरी म�ुामा यी �ितवादीले सफाइ 
पाउने ठहरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट फैसलासमेत 
भएको भ�ने ��ततु म�ुाको पनुरावेदन िजिकरबाट 
नै देिख�छ । यसरी पनुरावेदन अदालतबाट नै स�ु 
अदालतबाट सफाइ पाउने ठहरी भएको फैसला सदर 
गरकेो अव�थामा िनज �ितवादीउपर पटके कायम गरी 
थप सजाय गन� िम�ने देिखदँनै । सजाय ह�ने ठहर नै 
नभएको म�ुाको आधारमा पटके कायम गन� निम�ने 
ह�दँा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसमेत 
यिु�सङ्गत देिखन आएन । य�तो अव�थामा �ितवादी 
इि�तयाज उि�नउपर ��ततु म�ुामा मा� सजाय ह�ने 
ठहरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: उपयु��बमोिजमका त�य, आधार 
र कारणबाट पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।७।१८ मा भएको फैसला िमलक�  देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल साउन १६ गते रोज ४ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०४८३, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. पासाङ तामाङ 

�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी पीिडतको जाहेरी दरखा�त िनजको मौकाको 
कागज र बकप�मा उ�लेख गरकेोमा �ितवादीले 
भने करणी गन� मनसायले पीिडतको संवेदनशील 
अङ्गमा छोएको अव�थामा िनज कराएकोले गन� 
नपाएको भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� तथा 
पाखरुामा समाएकोस�म भनी कसरुमा इ�कार 
रही अदालतमा बयान गरकेो दिेख�छ । पीिडतको 
मौकाको कागजमा करणी ह�दँाको अव�थामा बेहोस 
भएको भ�ने देिखएकोमा अदालतमा बकप� गदा� सो 
उ�लेख नभई िच�याएको भ�ने देिख�छ । वारदातको 
अव�थामा पीिडत िच�याएको भ�ने रिमला तामाङको 
मौकाको कागज, पीिडतको अदालतको बकप� तथा 
�ितवादीको बयानिबच साम�ज�य रहेको दिेखन 
आउछँ । पीिडतको मौकाको कागजमा िच�याएको 
नभनी बेहोस भएको भ�ने र बकप�मा बेहोस भएको 
नभनी िच�याएको भ�ने उ�लेख भएको दिेखएको ह�दँा 
सो हदस�म पीिडतको मौकाको कागज र बकप�मा 
एक�पता नदेिखएको अव�था भने िवचारणीय देिखने ।

पीिडत बा�िबसे (ख) को �वा��य परी�ण 
�रपोट�मा यौिनिभ� वा बािहर वीय� तथा अ�य 
जबरज�ती करणीका िच�ह�, धसा�ह� र योिनको 
िझ�ली �याितएको भ�ने देिखदैँन । Forensic Test 
Report बाट पीिडतको योिनमा वीय� �खलन भएको 
भ�ने पिन दिेखदँैन । जबरज�ती करणीको अपराध 
ह�नलाई जबरज�ती करणी गन� मनसाय, जबरज�ती 
करणी गन� काय� र पीिडतको म�जरुीको अभाव 
देिखन ु पद�छ । �वा��य परी�ण तथा Forensic 
Test Report बाट करणी गन� काय� भएको भ�ने 
देिखदँैन । कुनै वारदातमा अपराध पूण� हो वा उ�ोग 
भ�ने स�ब�धमा यस अदालतबाट “कुनै अपराध पूण� 

अपराध (Full Crime) हो वा सो अपराधको उ�ोग 
(Attempt) मा� हो भ�ने ठह�याउन कसरुदारले गरकेो 
काय� र सोको प�रणामसमेतलाई िवचार गनु�पन� ह��छ । 
अपराध गन� उ�े�यसिहत अपराध गन� काय� गदा� िबचमा 
अवरोध िसज�ना भई काय�ले पूण�ता नपाएको अव�थामा 
मा� उ�ोग ह�ने ।” भनी (ने.का.प. २०७५, अङ्क २, 
िनण�य नं. ९९५६) मा िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइ�छ । उि�लिखत त�य तथा िस�ा�तसमेतबाट 
वारदातको समयमा पीिडत िच�याएकोले अवरोध 
िसज�ना भई करणी ह�न नपाएको भ�ने देिखन आउने ।

घटना�थल मचु�ुकाबाट मकैबारीमा रहेको 
जिमनको भागमा घासँपात मकैको बोटसमेत भािँचई 
माटो मािडएको तथा खोि�एको भ�ने देिखएको 
साथै �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानमा पीिडतलाई करणी गन� मनसायले िनजको 
सवंेदनशील अङ्गमा समाएको तथा अदालतको 
बयानबाट पाखरुामा समाएको भ�ने र पीिडतको कपडा 
�याितएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट दिेखएको ह�दँा 
उ� �माणबाट �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको कसरु गरकेो भ�नेस�म देिखन 
आएकोले पनुरावेदक नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार �माण तथा कानूनी 
िस�ा�तसमेतबाट �ितवादी पासाङ तामाङलाई 
जबरज�ती करणीको कसरुमा सजाय गरकेो स�ु 
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
५ नं. बमोिजम जबरज�ती करणीको उ�ोगमा तीन वष� 
कैदको सजाय ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७४।२।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  मेघनाथ चापागाई ं
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ८ गते रोज १ शभुम् ।
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इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-CR-०६२९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. रामव�ृ चमारसमेत

�ितवादीह� रामव�ृ चमार, जयनारायण 
चमार, िशवजी भ�ने रामदवे रिवदाश, रामसेवक 
सरव�रया, �ानदवे सरव�रया र रघनु�दन यादवसमेत 
जना ६ को हकमा अिभयोग मागदाबी पिु� ह�ने भरपद� 
िव�सनीय व�तिुन� ��य� �वत�� �माणको अभाव 
देिखदँा �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गर ेहोलान् भनी 
भ�न िमलेन । आरोिपत कसरुबाट यी �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदई भएको स�ु फैसलालाई सदर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा नदेिखई 
िमलेकै देिखने ।

अब �ितवादीम�येको राम�ताप साहको 
हकमा साधकको रोहबाट िवचार गरी हेदा� ियनको नाम 
जाहेरी दरखा�तमा िकटानी�पमा उ�लेख भएको 
देिख�छ । जाहेरवाला देवकुमारले उपि�थत भई बकप� 
गदा� �ितवादी राम�ताप साहको नाम उ�लेख गरी 
लेखाएको पाइ�छ । घटनाको ��य�दश� िजतनी दवेीले 
राम�ताप साहलाई िकटानी�पमा आरोिपत कसरुका 
स�ब�धमा पोल गरी लेखाएको पाइ�छ । मतृकको 
म�ृय ुHead Injury बाट भएको भ�ने Post Mortem 
Report मा उ�लेख भएको र �ितवादी राम�ताप 
साहले अिधकार�ा� अिधकारीसम� आरोिपत 
कसरुमा सािबत भई बयान गरकेोमा अदालतमा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुलाई इ�कार गरी आ�नो बयान 
बेहोरा लेखाए पिन अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
आ�नो सािबती �वे�छाबेगरको हो भनी पिु� गन� सकेको 
पाइदँैन । बिुझएका रामलाल महरा, स�यनारायण राउत 
कुम�, िशवा कापड केवट, रघवुीर राउत कुम� र योगे�� 
ठाकुरसमेतले �ितवादी राम�ताप साहले मतृक मगरा 
भ�ने फुलगेन कुमरलाई कुटिपट गरी मारकेो भनी 

�प�सगँ लेखाई िदएको पाइने । 
तसथ� �ितवादी अनसु�धान अिधकारीसम� 

आरोिपत कसरुमा सािबत रही अदालतमा इ�कार रहे 
पिन मौकाको आ�नो सािबती �वे�छाबेगर डर�ासमा 
पारी भएको भनी �मािणत गराउन नसकेको, 
जाहेरवाला, मौकाको �यि�ह�ले ��य� भई यी 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भनी �प� लेखाई 
िदएकोसमेतका उि�लिखत आधार एवम् �माणबाट 
आरोिपत कसरुको कसरुदार ठह�याई �ितवादी 
राम�ताप साहलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय ह�ने ठह�याई भएको स�ु धनषुा 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट भएको फैसला िमलेको नै  
देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार एवम् �माणह�बाट 
�ितवादी राम�ताप साहलाई अिभयोग माग 
दाबीअनसुारको आरोिपत कसरु ठहर गरी सजाय 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला 
�ितवादी राम�ताप साहको हकमा साधकको रोहबाट 
हेदा�  िमलेकै देिखएकोले साधक सदर ह�ने ठहछ�  । 
सफाइ पाउने �ितवादीह�को हकमा स�ु धनषुा 
िज�ला अदालतको िमित २०६७।२।६ को फैसला 
सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
िमित २०७०।३।५ को फैसलासमेत िमलेकै देिखदँा 
�ितवादीह� रामव�ृ चमार, जयनारायण चमार, 
िशवजी भ�ने रामदेव रिवदास, रामसेवक सरव�रया, 
�ानदेव सरव�रया र रघनु�दन यादवको हकमा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः धनिसंह िगरी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शभुम् ।  

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-१८००, साव�जिनक 
बाटो िखचोला चलन, िसहंबहादुर डंगोल िव. ल�मीदेवी 
शा�य 
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िफराद दाबी रहेको िक.नं. २८३ को ०-०-
१६ ज�गा िक�ाकाट भई िक.नं. ५२४ र िक.नं. ५२५ 
कायम भएको िक�ाकाट �े�ता (�लट रिज��र) बाट 
देिखएको र िक.नं. ५२४ को �े�फल ०-०-३१/

२
 र 

िक.नं. ५२५ को �े�फल ०-०-१२१/
२
 भएको कुरा 

िफ�डबकु �े�ताबाट �प�ट भएको देिख�छ । िक.नं. 
५२४ को िफ�डबकुमा कसैको नाउ ँ उ�लेख भएको 
देिखदँैन । िक.नं. ५२४ को उ�रमा न.नं. २ मा गोरटेो 
बाटो दिेख�छ । उ� िक.नं. ५२४ मा बाटो दिेखएको 
छैन । स�ु अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुका हेदा� 
िक.नं. ५२४ मा भएको ज�गा न.नं. ३ मा देिख�छ । 
सो ज�गामा �ितवादी ल�मीदेवी शा�यको भोग रहेको 
कुरा उ� अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकाबाट 
पिु�ट भएको दिेख�छ भने उ� िक.नं ५२४ मा सकुवीर 
तामाङको छोराले घर िनमा�ण गन� �ममा िमचेको 
स�ब�धमा �ितवादी र सकुवीर तामाङको छोराको 
िबच सो िक�ामा कुनै िकिसमसगँ दाबी खरिखचोला 
गन� गराउने छैन भनी हेट�डा उपमहानगरपािलका 
काया�लय, मकवानपरुमा िमित २०७१।८।२५ मा 
िमलाप� भएको बेहोरा िमिसल संल�न िमलाप�को 
�ितिलिपबाट दिेखदँा उ� िक�ा �ितवादी ल�मीदेवी 
शा�यको नै दिेखने ।

स�ु अदालतबाट िमित २०७२।३।१८ मा 
भएको न�सा मचु�ुकामा वादी �ितवादी दवैु प�ले 
रोहबरमा बसी सिहछापसमेत गरकेो सो न�सामा कुनै 
िजरह िवरोध पिन गरकेो देिखदँनै । तसथ� उ� न�सा 
मचु�ुकालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

वादीले आ�नो िफरादप� दाबी गरकेो ज�गामा 
साव�जिनक बाटो रहेको भ�ने कुरा न�सा ि��ट, 
िफ�डबकु उतार र स�ु अदालतबाट भई आएको 
न�सा मचु�ुकासमेतबाट देिखदँनै । दाबीबमोिजमको 
सािबकको िक.नं. २८३ को ज�गाबाट िक�ाकाट भई 
आएको िक�ाम�ये िक.नं. ५२५ को ज�गा वादीका 
नाउमँा दता� नभई सकुवीर तामाङका नाउमँा दता� 
भएको कुरा मालपोत काया�लय, मकवानपरु हेट�डाको 
च.नं. ७६३९ िमित २०७२।१।७ को प�साथ 

�ा�त ज�गा दता� उतार �े�ताबाट उ�लेख भएको 
देिख�छ । िक.नं.५२४ ज�गा �ितवादीको भोगमा 
देिखएकोले आ�नी आमाको शेषपिछ उ� ज�गा यी 
�ितवादी ल�मीदेवी शा�यले भोग गन� पाउने ह�दँा िमित 
२०३६।१।३० को फैसलासगँ सरोकार नै नरा�ने 
दाबीको ज�गालाई साव�जिनक बाटो कायम गन� निम�ने 
देिखदँा यस अदालतबाट भएको ��यथ� िझकाउने 
आदशेसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक वादी िसंहबहादरु डंगोलले 
िक.नं. ५२४ को ज�गा साव�जिनक बाटो कायम 
ग�रपाउ ँ भनी िदएको िफराद दाबीअनसुार उ� 
िक.नं. को ज�गामा साव�जिनक बाटो रहेको त�य स�ु 
अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुका, नापी काया�लय, 
मकवानपरुको च.न.९३७ िमित २०७१।१२।३० को 
�ा� प� तथा कुनै पिन व�तिुन�ठ सबतु �माणबाट 
पिु� भएको देिखदैँन । तसथ� स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट वादी दाबी नप�ुने गरी भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरकेो  पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७२।६।१० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
क��यटुरः  च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल माघ १७  गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CR-०५९४, नाग�रकता 
िकत�, िशवनाथ म�डल िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले त�कालीन �ी ५ को सरकारको 
छाप भएको  सरकारी कागज आ�नो नामको 
नाग�रकताको �ितिलिपमा आ�नो ज�मिमित फरक 
पारी लेखी सहायक �मखु िज�ला अिधकारीको 
सिहछापसमेत आफँैले गरी िकत� गरकेो पाइएको र 
उ� काय�बाट िनजले आ�नो उमेर स�याई िवदेश 
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जान पाउने भई यसबाट �ितवादीले लाभ िलने 
दूिषत मनसायबाट �िसत भई उ� काय� गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी अदालतसम� इ�कार भए 
तापिन भई आएको िमिसल संल�न �माणह�बाट 
�ितवादीकै काय� कारणसमेतबाट उमेर स�याउने काय� 
भएको देिख�छ । जनु कुरालाई घटना�थल अव�था, 
प�रि�थित तथा प�रि�थितज�य �माणबाट उ� कुरा 
समिथ�त भएकै दिेख�छ । पनुरावेदक �ितवादीले 
स�ुमा अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई 
घटना�मअनसुार �मब� �पले मेल खाएको र उ� 
नाग�रकतामा उमेर स�याउदँा �ितवादीले बयान 
गरअेनसुार िनजबाहेक अ�लाई कुनै फाइदा नह�ने भई 
िनजले नै आ�नो फाइदा अथा�त् िवदेश जाने अिभलाषा 
पूरा गन�को लािग गरकेो भ�ने िमिसल सलं�न �माणह� 
तथा प�रि�थितज�य �माणह�बाट समिथ�त ह�न 
आएको देिखने । 

सिहछाप जाचँ नभएको भ�ने आधारमा 
मा� भए गरकेो कसरुबाट उ�मिु� पाउने अव�था 
देिखदँैन । उ� नाग�रकतामा परकेो सहायक �मखु 
िज�ला अिधकारीको सिहछाप िनज राजे�� झाको 
नै हो भनी पनुरावेदक �ितवादीले भ�न सकेको 
देिखदँैन । उ� स�याइएको उमेरबाट पनुरावेदकले 
लाभ पाउने देिखएको कारणबाट मािथ उि�लिखत 
िकत� कागजको १ नं. अन�ुपको कसरु पनुरावेदक 
�ितवादीबाट नै भएको कुरा पिु� भएकाले �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी स�ु धनषुा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी उ� कसरुमा 
िनजलाई सोही िकत� कागजको महलको ९ नं. बमोिजम 
िबगो नखलेुको हकमा �.५०।- ज�रवाना र सोही 
महलको १२ नं. बमोिजम सरकारी कम�चारीको छाप 
द�तखतसमेत िकत� गरकेो भई थप एक वष� कैदसमेत 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०५५।३।२ मा भएको फैसला निमलेको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर र िनज पनुरावेदकको तफ� बाट बहस 
गनु�ह�ने िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, आधार र कारणबाट 
�ितवादी िशवनाथ म�डललाई मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको महलको १ नं. अन�ुपको कसरुमा िनजलाई 
सोही िकत� कागजको महलको ९ नं. बमोिजम 
िबगो नखलेुको हकमा �.५०।- ज�रवाना र सोही 
महलको १२ नं. बमोिजम सरकारी कम�चारीको छाप 
द�तखतसमेत िकत� गरकेोमा थप एक वष� कैदसमेत 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०५५।३।२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीम�साद भसुाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७१-CR-१२८५ र ०७१-
CR-१५६५, कत��य �यान, राजकुमार �े� िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. राजकुमार �े�समेत 

िमिसल संल�न उि�लिखत स�पूण� त�यलाई 
हेदा�  मतृक हेमकुमारी �े�ठ र यी �ितवादीह� 
घरप�रवारकै सद�य रही मतृक र �ितवादी राजकुमार 
�े�ठ (दवेर भाउजू) का िबचमा ज�गाको िववाद 
रहेको देिख�छ । मतृक हेमकुमारी �े�ठले जोतभोग 
गरी आएको ज�गा ब�डा ह�दँा �ितवादीम�येका 
राजकुमार �े�ठको अंश भागमा परकेो र सो ब�डाको 
िवषयमा अदालतमा म�ुा परकेो कुरा पिन िमिसलबाट 
देिख�छ । �ितवादी राजकुमार �े�ठले आफूले अशंमा 
पाएको ज�गा आफँै भोगचलन गन� खोजेको र मतृक 
हेमकुमारी �े�ठले पिहलादिेख राजकुमारले अशंमा 
पाएको ज�गा भोगचलन गरी आएको कारण �ितवादी 
राजकुमारलाई भोग गन� िदन नमानेको िववादको 
ज�रयाबाट िमित २०६९।३।१४ गते िबहान अ�दाजी 
१०.०० बजेको समयमा वारदात भएको र वारदातबाट 
मतृक हेमकुमारी �े�ठ ग�भीर घाइते भई उपचारको 
लािग �यूरो अ�पतालमा �याइएकोमा उपचारको �ममा 
भोिलप�ट िमित २०६९।३।१५ गते िबहान अ�दाजी 
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६.०० बजे म�ृय ु भएको िवषयमा िववाद देिखदैँन । 
िनजको संवेदनशील अङ्ग टाउकोमा र शरीरको अ�य 
भागमा समेत फ�वाको धा�रलो भागबाट चोट ला�न 
गएको र म�ृयकुो कारण Brain Haemorrhage 
बाट भएको भ�ने Post-mortem Report बाट �प�    
ह��छ ।

�ितवादी िड�लीकुमार �े�ठ र िनम�ला 
�े�ठसमेतलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी अिभयोजन 
प�बाट अिभयोग दायर भएकोमा िनज �ितवादी�यलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसलालाई नै त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट सदर भएको देिख�छ । �ितवादी 
िड�लीकुमार र िनम�ला �े�ठउपर परकेो जाहेरी, 
िनजह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान 
र घटना िववरण कागज तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�ले गरकेो कागज बेहोरा अदालतमा समिथ�त 
ह�न सकेको देिखदँनै । जाहेरवाला कािजमान �े�ठ, 
घटना िववरण कागज गन� लोकबहादरु ितवारी, 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� ितलकबहादरु 
गौतमसमेतका �यि�ह� तथा �ितवादीह�का सा�ी 
िशवलाल मैनाली तथा धनकुमार �े�ठले अदालतमा 
आई गरकेो बकप� कागज तथा �ितवादीह� 
िड�लीकुमार र िनम�लाले अदालतमा गरकेो बयान 
कागजसमेतलाई हेदा� िनजह�को वारदातमा संल�नता 
रहेको भ�ने पिु� भएको दिेखदँैन । यसथ� �ितवादी 
िड�लीकुमार �े�ठ र िनम�ला �े�ठलाई स�ु िज�ला 
अदालत तथा त�कालीन पनुरावेदन अदालतबाट 
सफाइ िदने गरी भएको फैसलालाई उ�टी गरी अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भनी पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका िव�ान्  
उप�यायािधव�ाले गनु�भएको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादी राजकुमार �े�ठ र मतृकको िबचमा 
अगािडदेिख ज�गाको िववाद रहेको, ज�गाको िवषयलाई 
िलएर झैझगडा भइरहेको दिेख�छ । वारदातमा मतृक 

हेमकुमारीमािथ �ितवादी राजकुमारले फ�वाको 
धा�रलो भागबाट पटकपटक �हार गरकेो र सोही 
कारणबाट ग�भीर चोट लागी िनजको म�ृय ु भएको 
देिखने । 

वारदातको प�ृठभूिम हेदा� मतृक हेमकुमारी 
�े�ठ �ितवादी राजकुमार �े�ठको देवर नाताको 
�यि� रहेका छन् । मतृकले घरमा केही ज�गा भोग 
ग�ररहेको अव�था रहेको र सो ज�गा अंशब�डा गदा� 
�ितवादी राजकुमार �े�ठको भागमा परेर िनजले उ� 
ज�गामा भोग गन� काय� स�ु गदा� वारदात घट्न गएको 
देिख�छ । मतृक र �ितवादीका िबच ज�गा र घरायसी 
अंशमा िववाद रही रहेको र �यसस�ब�धी म�ुा 
पिन अदालतमा चिलरहेको अव�था खलेुको छ । 
�ितवादीह�को बयान र घटना िववरण कागजको 
बेहोराबाट मतृक र �ितवादीिबचमा घर �यवहारबाट 
आपसी मनमटुाव भएको दिेखए पिन �यानै िलनेस�मको 
इिवलाग, मनसाय, उ�े�य, तयारी आिद केही पिन रहे 
भएको दिेखदँैन । घरमा स�पि�स�ब�धी िववादको 
कारणले आपसी मनमटुाव भए पिन �यि�कै आधारमा 
�यान मान�स�मको इिवलाग र मनसाय रहेको भ�न 
पिन निम�ने । 

आ�नो अशं भागमा परकेो र भाउजूले 
पिहलेदिेख नै उ� ज�गा भोग ग�ररहेको कारणले 
�ितवादी राजकुमार �े�ठले अंशहकको ज�गा भोग 
गन� भाउजूबाट बाधा भई स�ु भएको िववादमा िनज 
�ितवादीले फ�वाले मतृक भाउजूको टाउकोमा 
हानेको वारदातलाई प�रणाम थाहा नभएको र एउटा 
कामको लािग कुनै काय� गदा� प�रमाण थाहा नह�ने 
गरी अक� घटना घटी मािनस मरकेो भ�ने अव�था 
देिखदँनै । �ितवादी मतृकलाई र�ा िश�ा िदने 
पा�रवा�रक हैिसयतका �यि� पिन देिखदँैनन् । �ितवादी 
र मतृकिबच देवर भाउजूको नाता पन� भए पिन वारदात 
खेतमा भएको र वारदातमा फ�वा �योग भएको छ । 
खेत एकाको अंश भागमा परकेो र अक� अंिशयारले भोग 
ग�ररहेको र अंश भागमा परकेो �ितवादी अिंशयारले 
ज�गा भोग गन� नपाएबाट िववाद उठी खेतमा नै 
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मतृक र �ितवादी आमने सामने भई वारदात घटेको 
अव�थालाई भिवत�य भ�न िम�ने दिेखदँैन । अतः 
�ितवादी राजकुमार �े�ठले वारदातलाई भिवत�य भनी 
िजिकर िलएको र िनजका तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका 
िव�ान् अिधव�ाले ��ततु वारदातलाई �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. बमोिजम भिवत�य हो भनी बहस गनु�  
भएकोमा वारदातको त�यबाट सो घटनालाई भिवत�य 
हो भनी मा�न सिकने अव�था नदेिखने । 

��ततु वारदातमा �ितवादी राजकुमार 
�े�ठलाई पिन चोट लागेको भ�ने िनजको घा जाचँ केस 
फारामबाट देिखएको छ । �ितवादी राजकुमार �े�लाई 
लागेको चोटसमेतलाई िवचार गरी िनजलाई १५ वष� 
मा� कैद गन� मनािसब ह�ने भनी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
राय �य� भएको दिेख�छ । नेपाल सरकारको तफ� बाट 
�ितवादी राजकुमारको हकमा �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. को स�ामा अिभयोग माग दाबीअनसुारको 
ऐ. १३(१) नं. बमोिजम नै सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेको भए 
तापिन मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै कसरुबापत 
सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन, �ार�भ भएपिछ 
�य�तो कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय 
ग�रने छैन” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेखदँा 
उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेतलाई म�यनजर गरी 
�ितवादी राजकुमार �े�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�नपुछ�  
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
पिन सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत म�ुाको त�य, आधार र 
कारणह�बाट समेत  �ितवादी राजकुमार �े�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ह�ने ठहर ग�रए पिन �ितवादी राजकुमार 
�े�ठ र मतृकिबचमा देवर भाउजूको नाता रहेको 
देिख�छ । अंशब�डा र भोगस�ब�धी घरायसी िववादको 
ज�रयाबाट वारदात घटेको छ । मतृक र �ितवादी 
राजकुमारिबच घरायसी एवम् आ�त�रक मनमटुाव 

भएपिन दवैुिबच मान�स�मको कुनै परुानो इिवलाग, 
पूव�तयारी भएको देिखदँैन । य�तो प�ृभूिम र अव�थामा 
घटेको उपयु�� वारदातका स�ब�धमा िवचार गदा� 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय गदा� 
चक� पन� देिखदँा िनज �ितवादी राजकुमार �े�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय ह�ने ठहर गरी १५ वष� कैदको सजाय 
गन� मनािसब ह�ने भनी अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम �य� 
भएको राय र �ितवादीह� िड�लीकुमार �े�ठ र िनम�ला 
�े�ठलाई सफाइ िदने गरी झापा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।११।२० मा भएको फैसलालाई सदर गन� 
गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७१।८।१५ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��बहादरु काक�
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभुम् ।

एकल इजलास

१
स.�.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७५-WO-
१२२२, उ��ेषण, इ��ामैयाँ मान�धर डंगोलसमेत िव. 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 

सिंवधान �द� मौिलक हकको �चलनका 
लािग, अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� 
उपचारको �यव�था भए पिन �य�तो उपचार अ�या�� 
वा �भावहीन देिखएको अ�य कुनै कानूनी हकको 
�चलनका लािग �रटका मा�यमबाट आव�यक र 
उपय�ु आदेश जारी गरी उिचत उपचार �दान गन� 
�योजनका लािग असाधारण अिधकारको �योग 
ह�ने अव�था हो । तर ��ततु स�दभ�मा िनयिमत 
अदालतबाट िमित २०७१।१२।१ मा फैसला 
भइसकेको र सोही िवषयमा यी िनवेदकले िनण�य 
तथा िलखत बदरसमेतको म�ुा िदई बादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
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भएको फैसलाउपर िच� नबझुी पनुरावेदन गरकेोमा 
उ�च अदालत पाटनबाट स�ु फैसला सदर ह�ने ठहरी 
फैसला भएको र हाल सो फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई 
पाउ ँ भनी यस अदालतमा िनवेदनसमेत परकेो भ�ने 
कुरा �वयम् िनवेदककै कथनबाट दिेखन आएको 
छ । यसरी  िनयिमत अदालतबाट कानूनको ग�भीर 
उ�लङ्घन (Gross violation of law) गरी िनण�य 
गरकेो अव�थामा बाहेक कानूनस�मत �पमा भएका 
फैसलाको िवषयमा �रट �े�बाट ह�त�ेप गनु�  �रटको 
उ�े�य, मम� र िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने देिखने । 

यसरी स�म अदालतबाट िमित 
२०७१।१२।१ मा भएको उ� फैसलाको स�ब�धमा यी 
िनवेदकले िविभ�न कानूनी उपचारको माग� अवल�बन 
गरी पिहले िदएको म�ुाको �प िवचार गरी अि�तम 
फैसला भएको क�रब ५/६ वष�पिछ पन� आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको िवषयव�तलुाई हेदा� �ाथिमक (Prima 
Facie) �पमा नै ��ततु �रट िनवेदनका स�ब�धमा 
थप कारबाही ग�ररहन ुपन�स�मको अव�था नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
�ाथिमक �पमा नै यस �रट िनवेदनका स�ब�धमा 
थप कारबाही ग�ररहन ुपन�स�मको अव�था नदिेखदँा 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाई रहन ु परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  ठाकुर�साद खरले
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७५-WO-
१३१५, उ��ेषण / परमादशे, रामबहादुर शाह िव. ऋण 
असुली �यायािधकरण, कमलपोखरीसमेत

िनवेदकले िमित २०६९।३।१५ मा सािबक 
रोयल मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स िल. सगँ 
�.४,००,००,०००।- (चार करोड) कजा� माग गरकेोमा 
०६९।३।२५ मा �.२,५०,००,०००।- �वीकृत भई 
०६९।३।२६ मा कजा� �वाह ग�रएको र भाखािभ� 
िनजले कजा� िलएको रकमको सावँा �याज नितरकेोले 

िनजले िलएको सावँा, �याज पेनाल र अ�य द�तरुसमेत 
िदलाई भराई पाउ ँ भनी यी �रट िनवेदकउपर नेपाल 
�ेिडट ए�ड कमस� ब�क िल. (सािबकको रोयल मच��ट 
ब�िकङ ए�ड फाइना�स िल. गािभएको) ले ऋण 
असलुी �यायािधकरण काठमाड�मा उजरुी िदएको 
भनी िनवेदकले �रट िनवेदनमा बेहोरा उ�लेख गरकेो 
ह�नकुा साथै सोही उजरुीको �ितिलिपसमेत िमिसल 
सलं�न रहेको देिखएबाट यी �रट िनवेदकले िलएको 
ऋणको स�ब�धमा िनवेदकह�उपर ऋण असलुी 
�यायािधकरण काठमाड�मा िवप�ी नेपाल �ेिडट ए�ड 
कमस� ब�क िल. को तफ� बाट उजरुी परी म�ुा िवचाराधीन 
रहेको भ�ने नै देिखयो । ब�क तथा िव�ीय सं�थाको 
ऋण असलुी ऐन, २०५८ को कानूनी �यव�थाअनसुार 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाको ऋण असलुीस�ब�धी 
म�ुाको स�ु कारबाही र िकनारा गन� �े�ािधकार ऋण 
असलुी �यायािधकरणको ह�ने देिख�छ । यस�कार ब�क 
तथा िव�ीय सं�थाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को 
कानूनी �यव�थाबमोिजम अिधकार स�प�न िनकाय 
ऋण असलुी �यायािधकरण काठमाड�मा उजरुी परी 
िवचाराधीन रिहरहेको तथा साधारण �े�ािधकारमाफ� त 
टंुगो ला�न ुपन� िवषयमा सोहीअनसुार कारबाही �ि�या 
अगािड बढी रहेको अव�थामा �य�तो िनकायबाट 
िनण�य ह�नअुगावै �रट �े�बाट ह�त�ेप गरी ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनण�य गनु�  कानूनस�मत र मनािसब ह�ने 
नदिेखने ।

रोयल मच��ट ब�िकङ ए�ड फाइना�स 
िल. ले �वीकृत गरकेो सबै रकम मैले िलएको 
छैन । मैले ज�मा �.९,००,०००।- (नौ लाख) मा� 
कजा� िलएकोमा सोको ह�ने �याज मैले ितरी बझुाई 
सकेको छु । अब �.२,११४।०२ मा� ितन� बाकँ� 
छ । सो रकम म जनुसकैुबेला पिन ितन� तयार छु । 
�. २,११४।०२ मा� ितन� बाकँ� छ भ�ने कुरा िवप�ी 
ब�कको िमित २०७३।११।१८ को च.नं. NCCB/ 
०४३/ ७५९/ २०७३/७४ को प�बाट �मािणत ह��छ, 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ 
को दफा ३ (घ) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा �. 
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पाचँ लाखभ�दा कम रकमको असलुीमा यो ऐनको 
�यव�था लागू ह�ने छैन भ�ने �यव�था भएकोले सो 
�यव�थाको आधारमा ��ततु रकमको स�ब�धमा 
ऋण असलुी �यायािधकरणले �े�ािधकार �हण गरी 
कारबाही गन� िम�दैन, तसथ� पिन ��ततु िनवेदनमा 
आदेश जारी ह�न ु पद�छ भ�ने बेहोरा �रट िनवेदकले 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । यो बेहोराबाट 
िनज िनवेदक र िवप�ी ब�किबच आिथ�क कारोबार 
भएको त�यगत अव�था दिेखए पिन िनज िनवेदकले 
िवप�ी ब�कसगँ के कित रकम ऋणको �पमा िलएको 
हो र िलएको रकमम�ये के कित रकम िनजले ितरी 
बझुाई सकेको छ र के कित रकम ितन� बाकँ� छ भ�ने 
ज�ता त�यगत प�ह�को िव�ेषण र िववेचना गरी 
िनण�य िदन सै�ाि�तक �पमा नै �रट �े�बाट िम�ने 
नदेिखने । 

��ततु म�ुामा ऋण असलुी �यायािधकरणको 
�े�ािधकार आकष�ण ह�ने वा नह�ने भ�ने कुराको 
िनधा�रणसमेत िनवेदकले िवप�ी ब�कलाई ितनु�पन� ज�मा 
ऋण रकम यिकन भएपिछ मा� भ�न सिकने िवषय 
भएको र सो स�ब�धमा ऋण असलुी �यायािधकरणमा 
िवचाराधीन उ� म�ुा अि�तम िकनारा ह�दँा �या�या र 
िववेचना भई िनण�य ह�ने नै ह�दँा अिहले नै िनवेदकको 
दाबीलाई आधारमानी �े�ािधकारको स�ब�धमा 
��ततु �रट िनवेदनबाट िववेचना गरी िनण�य गन� िम�ने 
अव�था नदेिखने ।

ब�क तथा िव�ीय स�ंथाको ऋण असलुी ऐन, 

२०५८ को �यव�थाअनसुार ऋण असलुीको लािग 
कानूनबमोिजम अिधकार स�प�न िनकायमा उजरुी गरी 
आ�नो ऋण असलुउपर गन� �यास ऋण �वाह गन� 
िनकायले गरकेो �यासलाई अ�वाभािवक मा�न तथा 
�य�तो �यास �वयम् मा गैरकानूनी र असवंैधािनक 
ह��छ भनी िन�कष� िनका�न ु मनािसब र तक� सङ्गत 
ह�ने देिखदँैन । ऋण असलुी �यायािधकरणमा उजरुी 
प�रसकेपिछ �रट िनवेदकले आफू िव�� परकेो सो 
म�ुामा उपि�थत भई आफूले िवप�ी फाइना�ससगँ 
िलएको ऋण तथा ितरी बझुाइसकेको रकमस�ब�धी 
आ�ना स�पूण� सबदु �माण ��ततु गरी �यहीबँाट 
उपचार �ा� गन� �व�थ �यास गनु�पन�मा सो नगरी 
सो म�ुालाई नै चनुौती िदई �रट िनवेदकले असाधारण 
�े�ािधकारको माग� अवल�बन गरी ��ततु �रट िनवेदन 
िदएकोलाई औिच�यपूण�समेत मा�न नसिकने ।

यस�कार िववेिचत त�य आधार र कारणबाट 
�रट िनवेदकले उठाएको िवषयको िववाद ऋण असलुी 
�यायािधकरणमा िवचाराधीन म�ुाबाटै िनण�य ह�नपुन� 
�कृितको देिखई िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था र औिच�य िव�मान रहेको नदेिखदँा 
िवप�ीबाट िलिखत जवाफ मगाई थप िववेचना 
ग�ररहनपुन� अव�था देिखन आएन । तसथ� ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७६ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम् ।  


