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पूण� इजलास

स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली, मा.�या.
�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी., 
०७३-WF-००२७, ब�दी��य�ीकरण, िसर े भ�ने 
िसरबहादुर तामाङको हकमा अिधव�ा गणेश �े� िव. 
कारागार काया�लय, जग�नाथदवेल काठमाड�समेत

िनवेदनमा मूल �पमा मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको ४१ नं. बमोिजम ठूलो कैदमा सानो कैद गािभने 
र लाग ुऔषध म�ुामा लागेको ज�रवाना �.५,०००।- 
िमित २०७३।०५।१४ मा बझुाइसकेकोले ठहर 
भएको कैद वष� ५ िमित २०७३।०७।२२ मा भ�ुान 
भइसकेकोले तत् प�चात् थनुामा रा�न ुगैरकानूनी ह�ने 
भ�ने िजिकर िलएको देिखने ।

द�ड सजायको १० नं. मा ज�रवानाको 
सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजाय 
गनु�पछ�  । ज�रवाना र कैदको सजाय ह�नेमा दवैु कलमको 
ठूलो सजायमा सानो सजाय गाभी ठूलो सजाय गनु�पन� 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । द�ड सजायको ४१ 
नं.को मािथ विण�त �या�याले एकभ�दा बढी म�ुामा 
कैद भएकोमा जनु कलममा ठूलो हद छ सोमा नना�ने 
गरी एकै वा धेर ैम�ुामा एकै वा धेर ैकलममा गरी कैद 
ठे�न िम�ने दिेखने ।

कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा मलुकु� ऐन, 
चोरीको १४(२) र (३) को �यव�था हेदा�, जबरज�ती 
चोरी र रहजनी म�ुामा “ज�रवानाबापत समेत कैद” 
गनु�पछ�  भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । यो ज�रवाना 
ितन� नसकेर कैदमा ब�ने �यव�था होइन । ज�रवाना नै 
ितन� नपाउने र कैदमा ब�नपुन� �यव�था हो । म�ुाको 
गा�भीय�अनसुार कैदको सजाय ह�ने �यव�था हो । 
तसथ�, यसलाई ज�रवाना मानी ज�रवानाको कलममा 
खत खा�न ुपछ�  भ�न िम�ने नदेिखने ।  

हा�ो �याियक अ�यास र चोरीको २७ 

नं.मा िविभ�न िकिसमका चोरी म�ुामा सजायको हद 
तोिकएबाट चोरी र अ�य कसरु गाभी हेन� निम�ने हो 
िक भ�नलाई चोरीको महलमा वा द�ड सजायको 
महलमा �प�ट �पमा �यसरी ठूलो कैदमा सानो कैद 
गाभी हेन� िम�दैन भिनएको देिखदँैन । अदालतह�ले 
हालस�म गरी आएको �यवहार पिन ठूलो कैदमा सानो 
कैद गािभने भ�ने नै ह�ने ।

वादी नेपाल सरकार �ितवादी िसर े भ�ने 
िसरबहादरु तामाङ भएको लाग ु औषध (खैरो 
िहरोइन) म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।३।२५ मा फैसला ह�दँा िनवेदकलाई ५ 
वष� कैद र �.५०००।– ज�रवाना भएकोमा ज�रवाना 
�.५०००।– बझुाई सकेको देिख�छ । कैदको हकमा 
िनवेदक िमित २०६८।७।२२ देिख �हरी िहरासतमा 
रहेको दिेख�छ । यसैगरी वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
िनवेदक िसर ेभ�ने िसरबहादरु तामाङ भएको डाकँा म�ुा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१।७ मा 
फैसला ह�दँा उ� डाकँा म�ुा जबरज�ती चोरी म�ुामा 
प�रवत�न भई िनवेदक �ितवादीलाई १ मिहना १५ िदन 
कैद र �. २५,६९०।५० ज�रवाना भई ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने गरी २  वष� १ मिहना २३ िदन कैद 
ह�ने भनी फैसला भएको रहेछ । उ� म�ुामा िनवेदक 
२०६८।१०।१७ देिख थुनामा रहेको दिेखने ।

मलुकु� ऐन द�ड सजायको महलको ४१ नं. 
ले अिघ ठेिकएको कैदभ�दा पिछ ठे�ने कलमको हद 
घटी रहेछ भने थप कैद ठे�न ु पद�न । फैसला, कैदी 
पजु� र ठे�ने िकताबमा स�म खलुाई िदनपुद�छ भ�ने 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िनवेदकलाई लाग ु औषध म�ुामा लागेको ५ वष�को 
कैदको हदभ�दा जबरज�ती चोरी म�ुामा लागेको 
कैद २ वष� ११ मिहना २३ िदन लाग ुऔषध म�ुाको 
कैदको भ�दा घटी रहेको र यी िनवेदक सोही िमितदेिख 
जबरज�ती चोरी म�ुामा िमित २०६८।१०।१७ देिख 
थनुामा रहेकोले सोही िमितदेिख जबरज�ती चोरी 
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म�ुाको कैद क�ा ह�ने ह�दँा िनवेदकलाई चोरी म�ुामा 
लागेको कैद लाग ु औषध म�ुामा ठेिकएको कैदको 
हदिभ�कै देिखदँा जबरज�ती चोरी म�ुामा थप कैदको 
लगत कसी रहन ुपन� नदेिखने ।

िनवदेकलाई लाग ु औषध म�ुामा लागेको 
कैदमा चोरी म�ुामा लागेको ज�रवानाबापतको कैद गा�न 
िम�छ िम�दैन भ�ने स�ब�धमा हेदा� द�ड सजायको 
महलको ४१ न�बरले चोरी म�ुामा ज�रवानाबापत 
ह�ने कैद सजाय गा�न िम�दैन भनी रोक लगाएको 
देिखदँैन । चोरीको महलको २७ न�बरमा िबगो, 
ज�रवाना, कैद वा तीनै थोकमा समेत गदा� पिन चोरीमा 
आठ वष�, नकबजनी वा जबरज�ती चोरीमा दश वष�, 
रहजनीमा बा� वष� र डाकँामा अठार वष�भ�दा बढी कैद 
गन� ह�दँनै भनी ग�रएको �यव�था चोरीको महलबमोिजम 
ह�ने कैदको सजायको हदको �यव�था हो । चोरीको 
२७ नं. ले तोिकएको कैद हद अ�य कानूनबमोिजम 
ह�ने कैदमा गा�न निम�ने भनी िवधाियकाले रोक 
नलगाएको अव�थमा चोरीको १४(२) नं. बमोिजमको 
ज�रवानाबापतको कैद छु�ै �कृितको कैद हो भनी द�ड 
सजायको महलको ४१ नं. को �यव�थाको �ितकूल 
थप कैद गनु�  �यायोिचत नदेिखने । 

तसथ� िनवेदकलाई लाग ु औषध म�ुामा 
भएको ५ वष� कैदभ�दा जबरज�ती चोरी म�ुामा 
भएको २ वष� ११ मिहना २३ िदनको कैदको हद घटी 
रहेकोले जबरज�ती चोरी म�ुामा ज�रवानाबापत भएको 
कैद द�ड सजायको महलको ४१ नं. बमोिजमको 
�यव�थाभ�दा छु�ै कैद भई ठूलो कैदको हदमा घटी 
कैद गा�न निम�ने भ�नेसमेत नदेिखदँा द�ड सजायको 
महलको ४१ नं. बमोिजम ठूलो कलमको कैद लाग ु
औषध म�ुामा ठहर भएको ५ वष� कैदको हदस�म मा� 
कैद ठे�न ुपन� देिखन आउने ।

िनवेदक िमित २०६८।०७।२३ बाट 
लगातार थुनामा रहेको भ�नेमा िववाद नह�दँा िनजलाई 
लाग ु औषध म�ुामा भएको ५ वष� कैदको सजायमा 

जबरज�ती चोरीमा भएको सजाय गािभई िनजको 
स�पूण� कैद िमित २०७३।०७।२२ मा भ�ुान ह�ने 
देिखई सो िमितप�चात् िनज गैरकानूनी थनुामा रहेको 
देिखन आयो । तसथ�, काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
ज�रवाना ितर े२०७६।०५।३० मा ज�रवाना दािखल 
नगर ेिमित २०७६।१२।२० मा छुटी जाने भनी िदएको 
सशंोिधत कैदी पजु� सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
कानूनी िस�ा�तअनसुार ठूलो कैदको हदलाई कायम 
गरी कैदको लगत रा�नपुन�मा पथृकपथृक लगत कायम 
गरी कैदको लगत कायम गरकेो काठमाड� िज�ला 
अदालतका तहिसलदारबाट भएको आदेश िमलेको 
नदिेखने । 

िनवेदकले ठूलो हद ठेिकएको कैद सजाय 
भ�ुान गरपे�ात् पिन िनजलाई थनुाम�ु नगन� 
िवप�ीह�को काय� कानूनिवपरीतको दिेखन आएकाले 
िनवेदक िसर े भ�ने िसरबहादरु तामाङलाई थनुाम�ु 
ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�ने ठहछ�  । िनवेदकलाई थनुाम�ु ग�रिदन ु
भनी आजै छु�ै आदशे भई यस अदालतको च.नं. 
५३९० िमित २०७४।३।१ को प�बाट िनजलाई 
थनुाम�ु गरी िदन लेखी पठाई सिकएको देिखदँा थप 
केही ग�ररहन ुनपन� ।

अतः उपयु�� उि�लिखत एवम् िववेिचत 
कारण र आधारह�बाट यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०७०।११।१६ मा िनवेदक 
िभमलाल �े� िव�� काठमाड� िज�ला अदालत, 
तहिसल शाखासमेत भएको ब�दी ��य�ीकरणको 
िनवेदन (०७०-WH-००४१) मा िनण�य ह�दँा 
जबरज�ती चोरीको कानूनबमोिजम सजाय गदा� 
ज�रवाना भई सोबापत पिन कैद गनु�पन� �यव�थाअनसुार 
कैद तो�दाको िवशेष अव�थालाई द�ड सजायको ४१ 
नं. ले समेटेको देिखएन भ�ने िस�ा�तसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । उ� �रट िनवेदनमा �ितपािदत िस�ा�तलाई 
अब कायम नह�ने गरी िन��भािवत (OVER RULE) 
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ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ई�वरी�साद भ�डारी 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल असार १ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७१-CR-११८८, बह�िववाह, नेपाल 
सरकार िव. िललाबहादुर िगरीसमेत

जाहेरवाली र बिुझएका केही मािनसको 
भनाइबाट �ितवादीह�का बीच बह�िववाह भएको भ�ने 
भए पिन यो यस िमितमा यो यस रीत पर�पराले यो यस 
मािनसको रोहबरमा िववाह भएको भ�ने वा िनजह�ले 
िववाह दता� गरकेा छन् भ�ने वा �ितवादीह�का बीच 
िववाह भएको भ�ने देिखने कुनै त�य �माण वादीका 
तफ� बाट देखाउन वा पेस दािखल गन� सकेको अव�था 
देिखदँैन । आफूह�ले िववाह गरकेो भ�ने वादी 
दाबीलाई पूण�तः अ�वीकार गरी मौका तथा अदालतमा 
समेत �ितवादीह�ले बयान गरकेो अव�था छ । यिद 
�ितवादीह�का बीच िववाह भएको िथयो भने भिव�यमा 
नाता कायमसमेतका पा�रवा�रक, सामािजक र कानूनी 
�पमा हक अिधकारमा असर पन� गरी इ�कारी गनु�पन� 
कुने त�यय�ु आधार कारण िमिसलबाट नदेिखने ।  

अतः �ितवादी दवुै जनाले आफूह�का 
बीच िववाह भएको भ�ने कुरालाई इ�कार ग�ररहेको 
अव�थामा व�तिुन� र ठोस �माणबेगर अदालतबाट 
िनजह�को िववाह भएको हो भनी िनण�य गनु�  �याय 
र कानूनको रोहमा समेत िम�ने नदेिखदँा वादी 
दाबीबमोिजम कसरु कायम गरकेो स�ु िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतको फैसला िमलेको नदेिखई उ�टी 
ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७१।५।१५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७१-CI-०३०२, िनषेधा�ा, सिमर 
कमा�चाय� िव. िज�ला �शासन काया�लय, मानभवन 
लिलतपुरसमेत

��ततु म�ुामा ��यथ� �ितवादी िवप�ी 
सिमर ढकाललाई िवदेश पठाई िदने र सोबापत 
िनजले �.१७,५०,०००।– (स� लाख पचास हजार) 
यी पनुरावेदक वादी सिमर कमा�चाय�लाई िदने भनी 
िमित २०७०।९।१ मा दवुै प�बीच करारनामा भएको 
िमिसल संल�न उ� करारको �ितिलिपबाट देिख�छ । 
उ� कागज जबरज�ती गरी सहीछाप गराएको हो, मेरो 
�वे�छाले तयार भएको होइन भनी पनुरावेदक सिमर 
कमा�चाय�ले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो देिखए तापिन 
सो जबरज�ती तयार ग�रएको भिनएको कागजउपर 
कहीकँतै यी पनुरावेदक सिमर कमा�चाय�ले मौकामा नै 
उजरु बाजरुसमेत नगरी बसेको देिखदँा उ� िलखत 
पनुरावेदकको �वे�छापूव�क तयार गरकेो होइन वा 
िथएन भ�ने पनुरावेदकको भनाईलाई िव�ासलायक 
मा�न निम�ने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । अतः िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७१।३।२५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।
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३
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७१-CI-१३४४, उ��ेषण, िशव शंकर 
राय िव. िवनोद कुमार अिधकारी

सला�ही यातायात �यवसायी संघको िवधान, 
२०५७ को दफा ११(१) बमोिजम गठन भएको 
र उ� िवधानबमोिजम साधारण सभाको िमित 
२०६८।१०।२३ गते बसेको बैठकले सो साधारण 
सभाको िनण�य र ��ताव नं.४ मा िवनोदकुमार 
अिधकारी रहने गरी सिमित गठन ग�रएको पाइ�छ । 
सो साधारण सभाले चयन गरकेो सिमितको काय�काल 
४ वष�को ह�ने िवधानको प�रषद ्५ को दफा ११(२) मा 
उ�लेख भएको छ । साधारण सभा बोलाउने अिधकार 
सोही िवधानको दफा ४ ले अ�य�लाई �दान गरकेो 
पाइयो । यसरी सो यातायात �यव�था सिमितको 
साधारण सभा बोलाउने अिधकारिवहीन साधारण 
सद�यह�को भेलाबाट िमित २०७०।२।२३ गतेबाट 
िमित २०७०।३।२९ गते साधारण सभा ब�ने, बसाउन 
पाउने अिधकारी सो िवधानले अ�य�बाहेक अ� 
कसैलाई रहे भएको देिखदैँन । साधारण सभा बोलाउन 
चाहेमा साधारण सभाको क�तीमा ५० �ितशत 
सद�यह�ले अ�य�सम� िलिखत माग गनु�पन�मा सो 
माग गरकेो भ�ने िलिखत जवाफकता�बाट भएको पाइदँैन 
। सो िवधानको दफा ५ बमोिजम िमित २०६८।१०।२३ 
मा बसेको साधारण सभाले गरकेो िनण�यको ��ताव 
नं.४ मा गरकेो िनण�य ह�दँा िवनोदकुमार अिधकारीको 
अ�य�ता गठन भएको सिमितको काय�काल सोही 
िवधानको दफा ११(२) बमोिजम ४ वष�को ह�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । यसरी िमित २०६८।१०।२३ मा 
गठन भएको सिमितको काय�काल ४ वष� अथा�त् 
िमित २०७२।१०।२२ गतेस�म रहने कुरामा िववाद 
भएन । वा�तवमा िवधानस�मत गठन भएको सिमितको 
पदाविध समा� नह�दँै िमित २०७०।२।२३ को साधारण 

सद�यको भेलाले िमित २०७०।३।२९ को भिनएको 
साधारण सभाबाट िवप�ीह�को सिमित गठन गन� 
काय� सो िवधानिवपरीत नै रहे भएको देिखने । 

अतः सला�ही यातायात बस �यवसायी 
सिमितअ�तग�त गिठत काय� सिमित िमित 
२०६८।१०।२३ मा गठन भई िमित २०७२।१०।२२ 
गतेस�म ४ वष� काय�काल रहेको साधारण सभाको 
िवषयव�त ु नै समा� भइसकेको देिखदँा औिच�यमा 
�वेश गरी हेन� निम�ने ह�दँा ��ततु पनुरावेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज २ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०७२-CI-०२५१, िनषेधा�ा, 
मेनकादेवी �े� िव. मालपोत काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत

स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा  
िवचाराधीन म�ुाबाट िनवेदकले उपचार �ा�त गन� 
पाउने अव�था िव�मान नै देिख�छ । कानूनबमोिजम 
ख�रद िब�� गरी आ�नो �वािम�वमा रहेका ज�गाह�मा 
घरलगायतका अ�य आव�यक�य भौितक संरचनाको 
िनमा�ण काय� गन� पाउन ु�वािम�वको अिधकारिभ� नै 
पद�छ । न� सा�पि�क अिधकारको �योग कानूनमा 
मा� सीिमत ह�न प�ुछ । यसरी ��यथ�ह�को आ�नो 
�वािम�व रहेको ज�गाह�मा िनमा�ण गन� लागेको पखा�ल 
तथा घरले यी �रट िनवेदकको कुनै पिन िकिसमको 
नाग�रक अिधकार कुि�ठत ह�न गयो भनी भ�न िम�ने 
अव�थाको िव�मानतासमेत देिखन नआउने ।

अतः िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
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पाटनको िमित २०७१।११।१३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठिग�� क�ेल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०४०९, ०७०-CR-११६९ 
र ०७३-CR-००५५, कत��य �यान, िललावती 
िचम�रया िव. नेपाल सरकार, रोशन तामाङ िव. नेपाल 
सरकार र च��े भ�ने उपमान राई िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह�को बयान पिु� ह�ने गरी मतृकको 
टाउकामा चोट रहेको कुरा शव परी�ण �ितवेदनबाट 
समेत दिेखएको र लास जाचँ मचु�ुकाबाट समेत 
लास खा�डोमा प�ुरएको अव�थामा रहेको, मतृकको 
टाउको सिु�नएको, नाकबाट रगत बगी कपाल भरी 
लागेको, दािहने आखँामा नील डाम बसी सिु�नएको, 
दे�े आखँा माटो लागी पि�कएको भ�ने बेहोरा उ�लेख 
भएको देिखन आएकोले मतृक मोहन िचम�रयाको 
म�ृय ु यी �ितवादीह�को कत��यबाट भएको भ�ने 
�प� ह�न आएकाले यी �ितवादीह� रोशन तामाङ 
र च��े भ�ने उपमान राईले आरोिपत कसरु गरकेो 
ठह�याई िनजह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�ने र आ�नो पित मोहन िचम�रयालाई 
मान�का लािग �ितवादीह� च��े भ�ने उपमान 
राई र रोशन तामाङलाई  �.६०००।– िदने गरी 
स�लाह गरी पितलाई मारपेिछ सो रकम िदएको कुरा 
�ितवादी लीलावतीको अनसु�धानको र अदालतको 
बयानसमेतबाट देिखएकोले पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट भएको फैसला अ�यथा भयो भ�न नसिकने ।  

अतः िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 
�ितवादी िललावती िचम�रयाको स�लाहमा 
�ितवादीह� च��े भ�ने उपमान राई र रोशन तामाङले 
मतृक मोहन िचम�रयालाई सखवुाको काठको बटमले 

�हार गरी कत��य गरी मारकेो �मािणत भएको देिखदँा 
�ितवादीह� रोशन तामाङ र च��े भ�ने उपमान 
राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र �ितवादी 
लीलावती िचम�रयालाई सोही महलको १३(४) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु झापा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६९।८।१३ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल चैत ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-१५८९, कत��य �यान, 
सुरशे रकैा मगर िव. नेपाल सरकार  

पनुरावेदक / �ितवादी सरुशे रकैा मगरउपर 
िकटानी जाहेरी परकेो देिख�छ । अनसु�धान अिधकारी 
र अदालतमा समेत सािबत भएको र मतृकले मलाई 
िज�काएकाले उठेको �रस था�न नसक� दाउले �हार 
गरकेो भनी पनुरावेदकले िजिकर िलए पिन ��य�दश� 
मनुा अिधकारीले मतृक पसलमा मध ुखाई बिसरहेको 
बेला ए�कासी सरुशे रकैा मगर फलामको धा�रलो 
हितयार दाउ बोक� सो पसलमा आई केही नखोली 
मतृकको टाउकोमा �हार गरकेो र मतृक भइुमँा लडेपिछ 
पिन पटकपटक टाउकोलगायतको भागमा �हार 
गरकेा ह�न्, मैले मा�छे मा�यो भनी िच�याएपिछ मेरो 
�वर सनुी गाउलेँह� आई िनज सरुशेलाई िनय��णमा 
िलई घाइतेलाई उपचारको लिगएकोमा सोही चोटको 
कारण िनजको म�ृय ु भएको हो भनी लेखाई िदएको 
देिखदँा पनुरावेदकलाई मतृकले िज�काएको भ�ने कुरा 
िव�ासयो�य ह�न नस�ने ।

��ततु म�ुामा वारदात ह�नपुन� कुनै 
तक� सङ्गत अव�था िसज�ना नै नभएको अव�थामा 
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�ूरता र नशृसंतापूव�क भएको धा�रलो हितयारको 
िनर�तर �योगबाट �यान मन� गएको देिखयो । यसरी 
�ूरता र नशंृसतापूव�क भएको अपराधज�य काय�मा 
संल�न �ितवादीलाई सजायमा सह�िलयत िदन ु �याय 
र कानूनको �ि�बाट उपय�ु ह�ने दिेखएन । अदालतले 
घटना घट्दाको अव�था र घटनाको �विृ��ित 
संवेदनशील नभई केवल अदालतमा साचँो कुरा 
भनेको भ�ने आधारमा मा� दोषीलाई िनरपे� �पबाट 
सजायमा सह�िलयत िदन निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य आधार र कारणसमेतबाट 
��ततु म�ुामा पनुरावेदक / �ितवादीको पनुरावेदन 
मागबमोिजम सजायमा सह�िलयत िदन िम�ने 
अव�था नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
यी पनुरावेदक / �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई भएको 
िमित २०७०।७।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��युटरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-WO-००४१, उ��ेषण / 
परमादशे, िवर�े� राउत िव. िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, बारासमेत 

गढीमाई मि�दरज�तो िव�व�यापी �याित 
भएको धािम�क, ऐितहािसक र पय�टक�य �े�को 
नामबाट सो �थान ब�रयारपरुभ�दा बािहर रहेका ५ वटा 
गा.िव.स. िमलाएर गढीमाई नामाकरण गदा� वा�तिवक 
गढीमाई �े�को मह�व र ग�रमा घट्ने र यसबाट यस 
�े�का बािस�दाको सा�ँकृितक, धािम�कलगायतका 
मौिलक हकमा आघात पगेुको भ�ने िनवेदकको 
भनाईलाई अ�यथा िलनपुन� अव�था नदेिखने । 

कुनै धािम�क, ऐितहािसक र पय�टक�य 
मह�वको �े�लाई अवमू�यन ह�ने गरी सोबािहरको 
�े�लाई सो मह�वको �े�को उपमा िददँा सोको 
मह�व घट्ने, अवमू�यन ह�ने र सो �े��ित �थानीय 
बािस�दाले रा�दै आएको �वािम�वभावको अ��य 
ह�नस�ने ह�दँा गढीमाई मि�दरको नामबाट सोभ�दा 
बािहरको �े�लाई गढीमाई नगरपािलका नामाकरण गन� 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को िमित २०७१।१।२५ 
िनण�य कानूनस�मत देिखन आएन । साथै अ�त�रम 
आदशे जारी भइसकेपिछ िनवेदन मागको स�बोधन ह�ने 
गढीमाई मि�दर रहेको ब�रयारपरु �े�को ५ गा.िव.स. 
समेटी नेपाल सरकारबाट िमित २०७१।८।१६ 
मा महागढीमाई नगरपािलका घोषणा भए पिन 
महागढीमाई र गढीमाई नामाकरणबाट �थानीय 
बािस�दामा �म िसज�ना ह�ने ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम 
गढीमाई नगरपािलका नामाकरण गन� नेपाल सरकार, 
मि��प�रषद ्को िमित २०७१।१।२५ को िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । अब भिव�यमा 
समेत �िस� गढीमाई मि�दरको नामको न�कल नगनु�  
र अ�य� गढीमाई मि�दर खडा गरकेो आधारमा िव� 
�िस� गढीमाई मि�दरलाई नै लोप र �म िसज�ना ह�ने 
गरी गढीमाईको नामबाट नामाकरण नगनु�  नगराउन ु
भनी परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-MS-०००१, उ��ेषण 

/ परमादेश, िवर�े� राउत िव. िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, बारासमेतको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

८
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-१६६१, ��ाचार (हािन 
नो�सानी), नेपाल सरकार िव. टंक आङबुहाङ 
िल�बूसमेत 
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नेपाल ि�केट सङ्घले कोटेसन माग गरी 
�यून अङ्कको कृ�ण �ा�सपोट�सगँ सेवा िलएको 
काय�लाई आिथ�क लाभ िलई हािन नो�सानी प�ुयाउने 
बदिनयत राखी भ�ुानी िदएको भनी मा�न सिकने 
अव�था दिेखन नआउने । 

�.८७,५७५।- मू�य बराबरका सामान िट-
सट�  १५० थान, १० थान �याप �यि�गत �पमा 
िब�� गरी मासी खाई �ितवादी िवनोदकुमार मैनाली 
र पूण� लामाले आरोिपत कसरु गरकेो भनी दाबी 
िलए पिन उ� सामान �यिुज�या�डमा स�चालन 
ि�केट खेलसगँ स�बि�धत रहेका, उ� सामान खेल 
स�चालन�थलमा �चारको लािग िवतरण ग�रएको 
हो । िब�� गरी िहनािमना गरकेो होइन भनी �ितवादीह� 
इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । सामान डेलीभरी 
िदने राजेश �पाखेतीले बकप� गदा� उ� रकम 
�ितवादी पूण� लामाबाट भ�ुानी पाएको भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । अ�तरा�ि��य �तरको खेलमा नेपालको 
तफ� बाट आ�नो मलुकुको �चार �सार र खेलाडीलाई 
�ो�साहनको लािग िवतरण ग�रने उ� िट-सट� तथा 
�याप यी ��यथ� �ितवादीह�ले िब�� गरी मासी खाने 
�योजनबाट आरोिपत कसरु गरकेा रहेछन् भनी िव�ास 
गन� सिकने त�यय�ु आधार �माण देिखन नआउने । 

अतः िववेिचत आधार कारण र 
�माणसमेतबाट काठमाड� मूलपानीि�थत ि�केट 
मैदान तथा पेभेिलयन िनमा�ण काय� नभएको अव�था 
नदेिखएको, ि�केट खेलसगँ स�बि�धत सामा�ीह� 
स�बि�धत खेलाडीह�ले बझुेको भ�ने िनजह�ले 
गरी िदएको भरपाईबाट देिखएको, भाडामा िदएको 
घरको स�झौताबमोिजम घरधनीलाई रकम भ�ुानी 
गरकेो दिेखएको, आव�यकतानसुार नै सरु�ा गाड� 
र सम�वयकता�  राखेबापतको खच� बेमनािसब भ�ने 
नदेिखएको, िट-सट� तथा �यापको रकम नेपाल 
ि�केट सङ्घबाट नभई पूण� लामाबाट पाएको भ�ने 
राजेश�साद �पाखेतीको बकप�बाट देिखएको, 

िविभ�न अ�तरा�ि��य �तरमा स�चािलत ि�केट 
खेलमा बढी सं�यामा �यि�ह� पठाउन ु पन� कारण 
र आधार खलुाई पठाएको देिखएको, ICC बाट �ा� 
भएको रकम नै �ा�सपोट�को लािग भ�ुानी भएको 
भ�ने बयान बेहोरा रहेकोसमेतबाट यी �ितवादीह� 
टंक आङबहुाङ िल�बू, सिुनलमान अमा�य, राजबुाब ु
�े�, अशोकनाथ �याकुरले, ठाकुर �ताप थापा, अ�ण 
उपा�याय, िकरण शमशेर राणा, चतरुबहादरु च�द, 
ठाकुर�साद पहाडी, पूण�बहादरु लामा, िवनोदकुमार 
मैनाली, कृ�ण�साद पा�डे, राजकुमार खड्का, 
रामशरण देउजा, छिवलाल अिधकारी, पवन पाठक, 
सूय��साद अिधकारी, उमेशमान �े�समेतले आरोिपत 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने �प� आधार 
�माण नदेिखएको र शंकाको भरमा मा� यी ��यथ� 
�ितवादीह�लाई कसरुदार ठह�याउन �यायसङ्गत 
नह�दँा यी सबै ��यथ� �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०७२।०७।१९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ठिग�� क�ेल / कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-०४००, अवैध�पमा ग�डाको 
चोरी िशकार तथा आखेटो पहार िनकासी पैठारी, 
ठकुरी रानासमेत िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह�ले बयानमा अपराध नगरकेो 
मरकेो ग�डाको खागीस�म लगेको भ�ने कुरालाई िवचार 
गदा� कानूनबमोिजम बाहेक व�यज�तकुो आखेटो 
पहार चोरी िनकासी गन� निम�नेमा �ितवादीह�को 
कथनअनसुार मरकेो अव�थाको ग�डा भए पिन �य�तो 
मतृ ग�डा देखेको भए वनको र�ेजर पो�लाई सूचना 
िदनपुन�मा ग�डाको खागी आखेटो पहार िनकासी गरबेाट 
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र िब�� गरकेो कारण यी �ितवादीह�लाई अपराध 
नै नगरकेा ह�न् भनी िनद�ष मा�न सिकएन । बयान 
बेहोराबाट पनुरावेदकह�म�ये ठकुरी राना र ह�रच�� 
रानासमेतले ग�डाको खाग चोरीको शैलीमा िनकाली 
िब�� गरी तथा िदपच�� रानासमेतले मतृ ग�डाको हाड 
हड्डीह� िब��को लािग चोरीको शैलीमै लगी िनजह� 
तीनै जनाले राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
ऐन, २०१९ को दफा १० बमोिजमको कसरु गरकेो 
देिखने ।

पनुरावेदकह�बाट भएको उ� कसरुज�य 
काय�को ग�भीरतालाई िव�ेषण गदा� ठकुरी राना र 
ह�रच�� रानाले आर�िभ� भेिटएको मतृ ग�डाको खाग 
नै िनकाली िब�� गरकेो तथा िदपच�� राना, ठकुरी 
राना र ह�रच�� रानासमेतले खाग िनकाली सकेको 
ग�डाको छ�रएको हाड हड्डी ज�मा गरी िब��को लािग 
लगेको काय�लाई समान कोटीको आपरािधक काय�मा 
रा�न �यायोिचत ह�ने नदेिखदँा राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०१९ को दफा २६(१) 
को सीमािभ� रही �ितवादीह�म�ये ठकुरी राना र 
ह�रच�� रानालाई एक िकिसमको र िदपच�� रानालाई 
अक� िकिसमको सजाय गनु�  �यायोिचत र औिच�यपूण� 
ह�ने नै देिखने ।

अतः िववेिचत त�य, कानून र कारणसमेतका 
आधारमा िव�ेषण गदा� ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरबाट िमित २०७२।२।३१ मा 
�ितवादीह�लाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु
संर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोिजम 
पनुरावेदक / �ितवादीह�म�ये ठकुरी राना र ह�रच�� 
रानालाई जनही �.एक लाख ज�रवाना र १३ वष� कैद 
तथा िदपच�� रानालाई �. पचास हजार ज�रवाना 
र १० वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०३४४, सरकारी छाप 
द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. आकाश भ�ने 
�काश मो�ान लामासमेत

�ितवादी शेषिदल महमदले समेत �हरीमा 
उ� न�कली सवारी दता�  िकताब दषुाध आलमलाई 
तयार गन� लगाएको भनी बयान गरकेो अव�थामा 
�ितवादीह�लाई मितयार कायम गरी भएको फैसला 
िमलेन भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा� बरामद भएको सवारी दता� िकताबमा 
भएको सहीछाप �ितवादी शेषिदल महमदको 
ह�ता�रसगँ यिकन नभएको भ�ने िवशेष�को राय 
�ितवेदनबाट देिख�छ । �ितवादी शेषिदलले दषुाद 
आलममाफ� त बनाउन लगाएको भनी अनसु�धानको 
�ममा बयान गरकेो भए पिन उ� �यि�को स�ब�धमा 
अनसु�धान भएको देिखदैँन । यसरी िमिसल सलं�न 
�माणबाट सरकारी छाप द�तखत गरी सवारी दता� 
िकताब तयार गन� काय�मा �ितवादीह� मितयारस�म 
रहेको दिेखदँा मितयारमा सजाय गन� गरी भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ� िमिसल संल�न �माण र मािथ िववेिचत 
आधारसमेतबाट यी �ितवादीह�लाई सरकारी छाप 
द�तखत िकत�तफ�  मितयारस�म ठहर गरी िकत� 
कागजको महलको ११ नं. बमोिजम जनही �. २५ 
ज�रवाना र ६ मिहना कैद गन� गरी भएको स�ु फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।११।१५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

११
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६५-WO-०६०५, उ��ेषण, राजन�साद 
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गु�ा िव. िज�ला �हरी काया�लय, वीरग�जसमेत 
�रट िनवेदकलाई �हरी सेवाबाट बरखा�त 

गन� गरी िज�ला �हरी काया�लय, पसा�बाट िमित 
२०६२।४।४ मा िनण�य भएको र सो िनण�यउपर 
िनजले पनुरावेदन गरकेोमा पनुरावेदन तहबाट समेत 
िमित २०६२।६।१० मा स�ु िनण�य सदर कायम ह�ने 
ठहरी िनण�य भएको र सो िनण�यको जानकारीसमेत 
यी �रट िनवेदकले िमित २०६२।७।६ मा �ा� गरकेो 
देिखएको छ । िनजले सो िनण�य िव�� ३ वष�भ�दा 
बढी िढलाई गरी िमित २०६५।१२।१९ मा ��ततु 
�रट िनवेदन दायर गरकेो दिेखयो । �याियक उपचारको 
लािग अदालत �वेश गन� िढलाई ह�ने कुनै उिचत वा 
मनािसब कारण दखेाउन सकेको पाइएन । िवना कारण 
िनवेदक अनिुचत िवल�ब गरी अदातलमा �वेश गरकेो 
देिखन आउने ।  

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट यी 
�रट िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट बरखा�त गन� गरी िमित 
२०६२।४।४ मा भएको िनण�य पनुरावेदन तहबाट सदर 
ह�ने गरी िमित २०६२।६।१० मा िनण�य भएको र सो 
िनण�यको जानकारी िनवेदकले २०६२।७।६ मा �ा� 
गरकेो देिखएको र ��ततु �रट िनवेदन तीन वष�भ�दा 
बढी िढलाई गरी िमित २०६५।१२।१९ मा अनिुचत 
िवल�ब गरी दायर भएको देिखदँा िनवेदनको अ�य 
त�यमा �वेश गरी हेनु�  मनािसब देिखएन । अनिुचत 
िवल�बको िस�ा�तका आधारमा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभुम् ।

१२
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७२-WO-०५८७, उ��ेषण / परमादशे, 
अमरिसंह वली िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

िनजामती कम�चारीह�को आिधका�रक 
�ेड यिुनयनको ह�न लागेको िनवा�चन नेपालको 
सिंवधानको ��तावना र धारा ५० अनसुार रा�यले 
िलएको समानपुाितक समावेशी र सहभािगताको 
िस�ा�तअनसुार समावेशी र सहभािगतामूलक 
ह�नपुन�मा �यसो ह�न नसकेको, िनवा�चनको िमित घोषणा 
र �मखु िनवा�चन अिधकृतको िनयिु�लगायतका 
कामकारबाही िविध र �ि�यास�मत नभएको भ�ने 
िनवेदकको भनाईलाई अ�यथा िलनपुन� अव�था 
देिखदँनै । नेपालको संिवधानले समानपुाितक 
समावेशीतालाई रा�य नीितको मूलभूत िस�ा�तको 
�पमा �वीकार गरकेो पाइने । 

िनजामती कम�चारीह�को आिधका�रक 
�ेड यिुनयन रा�यय��मा काय�रत रा��सेवकह�कै 
पेसागत माग, संवाद र सामूिहक सौदाबाजीसगँ 
स�बि�धत यिुनयन भएकोले संिवधान तथा कानूनले 
आ�मसात् गरकेो समावेशी र सहभािगतामूलक 
िस�ा�तको अनशुरण आिधका�रक �ेड यिुनयनको 
िनवा�चनमा पिन ग�रन ु उपय�ु नै ह��छ । साथै 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
११७क को उपिनयम (१२)(छ) अनसुार आिधका�रक 
�ेड यिुनयनको िनवा�चनको िमित र समय पिहलो 
पटकलाई के��ीय�तरको हकमा �म तथा रोजगार 
�व��न िवभागले र िवभागीय / िज�ला �तरको हकमा 
स�बि�धत �म काया�लयले तो�नेछ । �यसपिछ ह�ने 
िनवा�चनको िमित स�बि�धत आिधका�रक �ेड यिुनयन 
र �म तथा रोजगार �व��न िवभाग वा स�बि�धत �म 
काया�लयको आपसी सहमितमा तय ग�रने �यव�था 
ह�दँाह�दँ ैिनवा�चनको िमित घोषणा गन� सामा�य �शासन 
म��ालयले च.नं.१३७ िमित २०७२।९।२६ को 
प�बाट �म तथा रोजगार म��ालयलाई िसफा�रस 
गरकेो प�मा मा. मि���तरको िमित २०७२।९।२४ को 
िनण�यानसुार िसफा�रस ग�रएको भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । िनवेदन िजिकर र िमिसलसंल�न कागजात 
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अ�ययन गरी हेदा� आिधका�रक �ेड यिुनयनको 
िनवा�चनस�ब�धी उि�लिखत कानूनी �यव�था र 
िनवा�चन गराउनको लािग भएका िनण�य एवम् काम 
कारबाहीह�बीच तादा��यता िमलेको नदेिखने । 

िविध र �ि�या िमचेर ग�रएका काय�लाई 
कानूनस�मत मा�न सिकँदनै । यसबाट िनवा�चनस�ब�धी 
कामकारबाहीह� गदा� �चिलत कानूनी �यव�था 
र सो कानूनअ�तग�तका िविध र �ि�याको पालना 
गनु�पद�छ भ�ने िनवेदकको िजिकरलाई अ�यथा मा�न 
सिकँदनै । तथािप िनवेदन मागबमोिजमको आिधका�रक 
�ेड यिुनयनको िनवा�चन िमित २०७३।२।१९ मा 
स�प�न भई के��ीय / िवभागीय / िज�ला�तरमा 
आिधका�रक �ेड यिुनयन गठन भई ि�याशीलसमेत 
भइसकेको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी 
ग�ररहन ु पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

१३
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-WO-०३२४, उ��ेषण, भरतराज 
िसवाकोटी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत 

राि��य �ाथिमकता�ा� राि��य गौरवको 
��ततु आयोजनाको लािग बोलप� सूचना �कािशत 
गदा� ३० िदनको मा� �याद िददँा अ�तरा�ि��य 
िवडस� क�पनीह�को लािग समय कम भई सहभागी 
ब�ने अवसर उपल�ध नह�ने ह�दँा ४५ िदनको सूचना 
�कािशत ह�नपुद�छ भ�ने भनाई �रट िनवेदकको रहेको 
छ । धेर ै ठूलो लगानीमा िनमा�ण ह�ने राि��य गौरवको 
आयोजनामा बोलप� सूचना �कािशत गदा� अ�तरा�ि��य 
�तरका क�पनी वा सं�थाह�बीच खलुा �ित�पधा� 
ह�न स�ने गरी समयाविध िदन ु पन� भ�ने िनवेदकको 

भनाईलाई अ�यथा मा�नपुन� दिेखदैँन । य�ता 
आयोजनाह�को मनसायप�को सूचना �काशन गदा� 
यित नै समयाविध िदइनपुद�छ भनी पूवा�धार संरचनाको 
िनमा�ण तथा स�चालनमा िनजी लगानीस�ब�धी ऐन, 
२०६३ तथा सोको िनयमावलीमा तोकेको देिखदँैन । 
साथै पूवा�धार संरचना िनमा�णसगँ स�बि�धत ��ततु 
आयोजनाको मनसायप� पूवा�धार संरचनाको िनमा�ण 
तथा स�चालनमा िनजी लगानीस�ब�धी ऐन, २०६३ 
अनसुार आ�ान ग�रएकोमा साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३ को दफा १४(४) अनसुार ४५ िदने सूचना 
�कािशत ग�रनपुद�छ भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः काठमाड� तराई मधेस �ूतमाग� सडक 
आयोजनाको �कृितलाई हेदा� य�ता आयोजनाको 
िनमा�ण गन� पूवा�धार संरचनाको िनमा�ण तथा 
स�चालनमा िनजी लगानीस�ब�धी ऐन, २०६३ मा 
भएको कानूनी �यव�था आ�मसात् गरी �कािशत 
भएको सूचना कानूनस�मत नै दिेखएको एवम् यसै 
िवषयसगँ स�बि�धत अिधव�ा पूण�बहादरु कँुवरसमेत 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
भएको ०७२-WO-०२८३ नं.को �रट िनवेदनमा 
��ततु काठमाड� तराई मधेस �ूतमाग� सडक आयोजना 
नेपाल सरकार आफँैले िनमा�ण गन� भनी बजेट 
िविनयोजनसमेत भइसकेकोले प�रयोजना स�झौताको 
औिच�य समा� भइसकेको भ�नेसमेतका आधारमा 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी यस अदालतबाट िमित 
२०७३।३।१६ मा फैसला भएकोले ��ततु �रट 
िनवेदनमा समेत िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी 
ग�ररहनपुन� अव�थाको िव�मानता नरहेकाले ��ततु 
�रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं १

मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७२-CR-०४०८, ��ाचार (सरकारी 
अनदुानको रकम िहनािमना तथा द�ुपयोग गरकेो), 
नेपाल सरकार िव. कमल�साद जैसवारसमेत

िव�ालय स�चालन गन� �यि� र िव�ालयको 
अनगुमन, िनरी�ण एवम् सपुरीवे�ण गन� �ोत 
�यि�समेतले गलत र कृि�म िववरण देखाई सरकारी 
रकम िनकासा गराउन ु र �ा� गनु�  कानूनबमोिजमको 
असल काय� होइन । िव�ालय स�चालन गन�ले िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को अनसूुची ३ ले िनधा�रण 
गरकेो मापद�ड पूरा गनु�  अिनवाय� हो भने रा��सेवक 
�ोत �यि�ले पिन आफूलाई कानूनले �दान गरकेो 
काम, कत��य र अिधकार कानूनबमोिजम पालना 
गनु�पद�छ । गलत र कृि�म काय�को प�रणाम �व�प 
नेपाल सरकारलाई हािन नो�सानी प�ुन गएमा हािन 
नो�सानीअनसुारको सजाय अव�य ह��छ । �यो 
कानूनको शासनको अिभ� ह�ने ।

��ततु म�ुा िमित २०७१।७।२१ मा िवशेष 
अदालतमा दायर भएको देिख�छ । तर िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा आरोपप� दायर ह�नभु�दा पिहले नै िमित 
२०७१।३।१७ मा नेपाल सरकार, िश�ा म��ालयले 
बे�ज ुरकम िफता� गन� स�बि�धत िव�ालयलाई जारी 
गरकेो सूचनाको आधारमा िज�ला िश�ा काया�लयको 
प� �ा�त भएप�चात् १ मिहनाको अविधमा नै 
बे�ज ु रकम िव�ालयले िफता� गरकेो देिखदँा िवशेष 
अदालतको फैसलामा �िुट देिखएन । जहासँ�म वादीको 
पनुरावेदनमा बे�ज ुदेिखएको िबगो िफता� भए पिन कैद 
सजाय ह�ने नै ह�दँा �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर 
ग�रन ुपद�छ भ�ने दाबी छ, सो स�ब�धमा िवचार गदा� 
आरोपप� दायर ह�नभु�दा पिहले नै िश�ा म��ालयको 
सूचनाको आधारमा भएको प�चारको आधारमा बे�ज ु
रकम िफता� भइसकेको कुरामािथ िववेचना भइसकेको 
छ । यसरी वादी प�ले जनु रकमलाई �ितवादीले 

िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भनी दाबी िलएको छ, सो 
रकम नै नेपाल सरकारको नीितगत िनण�यको आधारमा 
िफता� भएकोले �ितवादीह� कसरुदार ह�न् भ�न िम�ने 
आधार र कारण नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०७१।२।१० मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज  ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७२-CR-०९४७, ��ाचार (सरकारी 

अनदुानको रकम िहनािमना तथा द�ुपयोग 
गरकेो), नेपाल सरकार िव. सह�व िमया 
मुकेरीसमेत
 § ०७२-CR-०९९२, ��ाचार (सरकारी 

अनदुानको रकम िहनािमना तथा द�ुपयोग 
गरकेो), नेपाल सरकार िव. सिमरकला 
कुमारीसमेत

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७३-WH-००८३, ब�दी��य�ीकरण, 
मनोजबहादुर भ�ने अनुपकुमार िसंह िव. उ�च अदालत, 
पाटनसमेत

वैदेिशक रोजगारीस�ब�धी िवषय जोिडएको 
भए पिन कुनै िवषयको कुनै बेहोराले कसैले कसैलाइ�  
ठगी गरकेो र ठगीको प�रभाषािभ� पन� कसरुलाइ�  
मलुकु� ऐन, ठगीको महलबमोिजम कसरु �मािणत 
भई कसरुदार देिखएमा सजाय गन� निम�ने देिखदँैन । 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन गफलतमा पारी आफूलाई 
फाइदा र अ�लाई नो�सान पान� काय� गरकेो कसरु 
ठगीको महलको २ नं. ले प�रभािषत कसरुिभ� पन� नै 
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देिखएको र वैकि�पक कानूनी �यव�थाबमोिजमको 
सरकार वादी भई चलेको म�ुालाई �े�ािधकारको 
अभाव रहेको भ�न िम�नेसमेत नदेिखएकोले िनवेदन 
दाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगार ऐनअ�तग�त नचलाएको 
भ�ने कारणले मा� गैरकानूनी भ�न िम�ने नदेिखने ।

मूलत: मातहत दईु तह अदालतबाट 
सामा�य कानूनी �यव�थाअ�तग�त िन�पण भई 
टुङ्गो लािगसकेको िवषयव�तमुा यस अदालतले �रट 
�े�ािधकारबाट पनुरावेदन सनेुसरह ह�त�ेप गद� जाने 
हो भने िववादको किह�यै पिन अ��य ह�न नस�ने र 
अदालतको साधारण �े�ािधकारस�ब�धी संवैधािनक 
तथा कानूनी �यव�थासमेत अथ�हीन ह�न जाने  । 

ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट िववादको 
त�यिभ� �वेश गरी थनुाको औिच�य खोजी गन� 
काय� ग�रदँनै । ब�दीलाई थुनाबाट रािखएको काय�को 
वैधतास�म परी�ण गरी गैरकानूनी तवरबाट थुनामा 
रािखएको देिखएमा ब�दीलाई �य�तो थनुाबाट म�ु गन� 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।

�े�ािधकार स�प�न स�ु िज�ला अदालतबाट 
सामा�य कानूनी �यव�थाअन�ुप िनवेदकलाइ� थुनामा 
रा�ने गरकेो आदेशलाइ� कानूनस�मत रहेको भनी 
पनुरावेदन स�ुने उ�च अदालतबाट समेत सदर भई 
िनवेदक �ितवादीको थुना बेरीतको नभई िववाद 
िन�पण भइसकेको अव�थामा �रटको मा�यमबाट 
िववादको त�यिभ� �वेश गन� निम�ने । 

तसथ� िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
िनवेदक �ितवादीलाइ�  थनुामा रा�ने काय� गैरकानूनी 
नदेिखएकोले लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।९।१७ र उ�च अदालत, पाटनको िमित 
२०७४।१।७ को आदेश गैरकानूनी रहेको नदिेखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७४ साल असार ४ गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६४-CI-१००१, अंश चलन, 
का�छी िघिमर ेिव. िशव�साद िघिमरसेमेत 

पनुरावेदक वादी र िव�ण�ुसादबीच िववाह 
नह�दँैका अव�थामा देवकुमारीले सास ुजगतकुमारी र 
पित िव�ण�ुसादलाई िवप�ी बनाई िमित २०२२।७।२ 
मा काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर गरकेो अंश 
माना चामल म�ुामा मेरा ससरुा र का�छा ससरुा 
ह�र�साद मेरो िववाह नह�दँै बाबिुसत छु�ी िभ�न ब�न ु
भएको बेहोरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । सोही म�ुाको 
िवषयका स�दभ�मा यी वादीका पित िव�ण�ुसाद िघिमर े
र िनजक� �ीमती देवकुमारीबीच िमित २०२२।८।२४ 
मा घरसारमा ग�रएको िमलाप�को बेहोरामा िपता 
गोपी भ�ने िनतदुया िघिमर ेर ह�र�साद िघिमर ेिव.सं. 
१९९५ मा नै िपता नरनाथ िघिमरसेगँ छु�ी िभ�न 
भइसकेको र िपताको समेत म�ृय ुभइसकेकोले िपताको 
भागमा परकेो ज�गाह� आमा जगतकुमारी िघिमर े र 
म िव�ण�ुसाद िघिमरलेे नापीका बेलामा िफ�डबकुमा 
जनाई भोग चलनसमेत गरकेा छ� भनी उ�लेख ग�रएको 
सलं�न �माण िमिसलबाट देिखने । 

नापी शाखा चाबिहलबाट �ा� िफ�डबकु 
�ितिलिपमा जोताहाको नामथर वतनमा जगतकुमारी 
िघिमरकेो हकमा सही गन� छोरा िव�ण�ुसाद र 
िकसानको बेहोरामा यो ज�गा ससरुा नरनाथको 
नाममा दता� िनजबाट अंशहक पाएको उ�लेख भई 
ज�गाको िक.नं., चार िक�ला, िकिसम र �े�फलसमेत 
लेिखएको देिख�छ भने सोही िफ�डबकुमा जोताहाको 
नाम थरमा जगतकुमारी हकमा छोरा िव�ण�ुसाद 
जोताहाको बेहोरामा यो ज�गा देवर ह�र�सादको नाउमँा 
दता� िनजबाट अशं पाएको उ�लेख भई िक.नं., चार 
िक�ला, िकिसम र �े�फलसमेत उ�लेख भइरहेको 
पाइ�छ । यो सरकारी काया�लयमा अिभलेखको �पमा 
रहेको िफ�डबकुको बेहोरालाई वादी पनुरावेदकले 
अ�यथा भ�न सकेको देिखदैँन । साथै यी वादीको 
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िव�ण�ुसादसगँ िववाह ह�नअुगावै देवकुमारीले सास ु
जगतमाया र पित िव�ण�ुसादसमेतलाई िवप�ी बनाई 
दायर गरकेो अंश माना चामल म�ुामा मूल प�ुष 
ससरुा दाजभुाइबीच पिहले नै अंश छु��सकेको बेहोरा 
लेिखनलुाई यस कारण प�रब�धबाट लेिखएको हो भनी 
भ�न र दखेाउन सकेको अव�थासमेत नदेिखने । 

पनुरावेदक वादीका पित िव�ण�ुसाद 
िघिमरलेे िमित २०५४।१।३ मा गाउ ँिवकास सिमितको 
काया�लय, डाछँीमा आमा जगतकुमारीका नाउमँा रहेको 
ज�गा आफू एक मा� हक खाने छोरा भएकोले आ�नो 
नाममा दता� नामसारीको िसफा�रस माग गरी िदएको 
िनवेदनमा िपता गोपी भ�ने िनतदुया िघिमर े िव.स.ं 
१९९५ सालमा िपता नरनाथ िघिमर े र ह�र�साद 
िघिमरसेगँ छु�ी िभ�न भएको बेहोरा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ भने आमा जगतकुमारीका नाउमँा रहेको ज�गा 
िव�ण�ुसादका नाउमँा दता� नामसारीका लािग मालपोत 
काया�लय, चाबिहलमा कारबाही चिलरहेकै अव�थामा 
िमित २०५४।१२।१७ मा िव�ण�ुसादको म�ृय ुभएपिछ 
नाता �मािणत रहेका छोराछोरीसमेतका नाममा ज�गा 
दता� गरी �माण पजुा� पाउन यी वादी पनुरावेदकले 
मालपोत काया�लयमा िमित २०५७।१२।२८ मा 
िनवेदनसमेत िदएको िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिखने । 

वादीका पित िव�ण�ुसादले िपता िनतदुया 
र ह�र�सादबीच अंश छु��सकेको भनी गा.िव.स. 
काया�लयबाट िसफा�रस माग गरकेो, सोही 
िसफा�रससमेतका आधारमा मालपोत काया�लयमा 
ज�गा दता�का लािग कारबाही चिलरहेको र 
िव�ण�ुसादको म�ृयपु�चात् नाता �मािणत िलई ज�गा 
नामसारी दता�का लािग यी पनुरावेदक वादीले मालपोत 
काया�लयमा िनवेदन िदएको त�यसमेतका आधारमा 
��ततु म�ुा पनु�भ�दा अगावै मूल अंिशयारबीच 
अंशब�डा भइसकेको बेहोरालाई यी पनुरावेदक वादीले 
परो� �पमा �वीकार गरकेो देिखयो । उि�लिखत 
त�य �माणबाट मलुकु� ऐन अशंब�डा महलको ३० नं. 
बमोिजम यी पनुरावेदक वादी र ��यथ� �ितवादीबीच 

�यवहार �माणबाट अशंब�डा भइसकेको मा�न ुपन� ।
तसथ� उि�लिखत बुदँा तथा �माणका 

आधारमा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई िमित २०६०।९।१५ मा 
गरकेो फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६२।४।३२ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह� पिन यसैअनसुार फसला 
भएका छन्:

 § ०६४-CR-०८०३, िकत� जालसाजी, 
का�छी िघिमर ेिव. िशव�साद िघिमरसेमेत 

 § ०६४-CR-०८०४, िकत� जालसाजी, 
का�छी िघिमर ेिव. िशव�साद िघिमरसेमेत 

 § ०६४-CI-१००२, िलखत बदर, का�छी 
िघिमर ेिव. िशव�साद िघिमरसेमेत 

 § ०६४-CI-१००३, िलखत बदर, का�छी 
िघिमर ेिव. िशव�साद िघिमरसेमेत 

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CR-०२८०, ०७२-CR-
००९८ र ०७२-CR-०३८४, कत��य �यान, कैलाश 
देवकोटा िव. नेपाल सरकार, िव�दुकुमारी कँुवर �े�ी िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. राजेश महतोसमेत 

जाहेरी दरखा�त तथा बिुझएका �यि�ह�को 
कागज र बकप�समेतलाई यी पनुरावेदक / �ितवादी 
िव�दकुुमारी कँुवर �े�ीले अ�यथा भ�न सकेको 
अव�था पिन छैन । आ�नै साम�ुने वारदात भएको 
भ�नेमा िनजको कुनै ठोस �ितवाद छैन । िनजले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा� तथा 
अदालतमा समेत बयान गरी आफूसमेतको स�लाहमा 
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कैलाश देवकोटासमेतका �ितवादीह�लाई िमित 
२०७०।११।०३ गते साझँ घरमा बोलाई �यान मान� 
लगाएको र सोबापत सनुको िस�� तथा चादँीको 
पाउज ुिदएको भ�ने त�यमा सािबती भएको दिेखएको 
छ । �ितवादीम�येको कैलाश देवकोटासगँको �ेम 
स�ब�धलाई समेत िनज िव�द ु कुमारीले अ�यथा 
भ�न सकेको छैन । यसरी िनजले गरकेो सािबतीलाई 
जाहेरी दरखा�त, लास जाचँ तथा घटना�थल 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन तथा बिुझएका �यि� 
र जाहेरवालाको बकप�समेतले �थािपत  ग�ररहेको 
अव�थामा िनजलाई िनद�ष मा�न सिकने अव�था 
नरहेकोले िनज �ितवादी िव�द ुकुमारी कँुवर �े�ीलाई 
�यानस�ब�धीको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न सिकने अव�था नरहने । 

�ितवादी कैलाश दवेकोटाले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� तथा अदालतमा समेत बयान 
गदा� कसरुमा इ�कारी भई बयान गरकेो देिख�छ । 
िनजलाई पोल गन� सहअिभय�ु िव�दकुुमारी कँुवर 
�े�ीले अनसु�धान अिधकारीसम� तथा अदालतमा 
समेत बयान गदा� यी �ितवादीसगँ पिहले �ेम स�ब�ध 
रहेको र वारदातको केही समयपूव� घरमा आई पित 
मतृक िव�ाबहादरुलाई �यान मारी िदने कुरा गरकेो 
तथा फोनमा समेत पटकपटक मान� काट्ने कुरा गन� 
गरकेोमा स�ने भए आउ भनी भनेको भ�दै बयान गरकेो 
देिखएको छ । िनजको उ� बयानलाई यी पनुरावेदक 
/ �ितवादीले ठोस �पमा ख�डन गन� सकेको अव�था 
पिन छैन । कसरुमा िनजको संल�नता नभए िनजलाई 
सहअिभय�ुले अनाहकमा पोल गन� कारण पिन 
नदेिखने । 

मतृकको टाउकोमा परकेो चोटकै कारण म�ृय ु
भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनले उ�लेख गरकेो 
र सहअिभय�ु िव�द ु कुमारी कँुवरले आफू कसरुमा 
सािबत भई यी सहअिभय�ुलाई गरकेो पोललाई 
जाहेरी दरखा�त, बिुझएका �यि�ह�को कागज, 
बकप�समेतका अ�य स�ब� �माणह�ले �थािपत 

ग�ररहेको ि�थितमा सहअिभय�ुको बयान �माणमा 
िलन िम�ने नै ह��छ । यस स�ब�धमा यसै सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत ‘वारदातमा आफू सािबत 
भई पोल गन� सहअिभय�ुह�को बयानमा िव�वास 
गनु�  नपन� कुनै कारण दिेखदँैन’ (ने.का.प. २०४२ 
िन.नं.२२६६ प.ृ१४४) भनी �ितपािदत िस�ा�तसमेत 
��ततु स�दभ�मा सा�दिभ�क रहेकोले यी पनुरावेदक 
/ �ितवादी कैलाश दवेकोटाले खकुुरी �हार गरी 
सोही चोटपीडाबाट मतृक िव�ाबहादरु कँुवरको म�ृय ु
भएको भ�ने पिु� भएकोले िनजलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न नसिकने ।

�यान मान�मा वचन िदने �ितवादी िव�दकुुमारी 
कँुवर �े�ीले अदालतमा बयान गदा� यी �ितवादीह� 
महे�� थापा र राजेश महतोले समेत खकुुरी �हार 
गरकेा िथए भनी लेखाउन सकेको देिखदँनै । तापिन 
िनज �ितवादीह� अका� �ितवादी कैलाश देवकोटासगँ 
काम गन� िनजका िचनजानका भई फोन स�पक� समेत 
गरकेो भनी मौकाको बयानमा िव�द ु कँुवरले लेखाई 
िदएको देिखएको छ । यी �ितवादीह�ले िलएको अ�य� 
रहेको भ�ने िजिकर (Alibi) लाई ठोस �पमा �मािणत 
गन�सकेको अव�था पिन छैन । �ितवादी कैलाश 
देवकोटाको गठमेलका यी �ितवादीह�को समेत 
वारदातमा उपि�थित भएको त�य ��य�दश�सरह 
रहेक� सहअिभय�ु िव�द ु कँुवरले लेखाई िदएको 
देिखएको छ । उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
िनजह�समेत मतृकलाई मान� स�लाहमा पसी कसरु 
वारदात भएको �थानमा उपि�थत रहको भ�ने पिु�ट 
भइरहेको ह�दँा िनज �ितवादीह� राजेश महतो र महे�� 
थापालाई �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
जनही ३ वष� कैद गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत त�य �माणका आधारमा 
�ितवादी िव�दकुुमारी कँुवर �े�ीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद 
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ह�ने तथा �ितवादी कैलाश दवेकोटालाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने र �ितवादीह� राजेश महतो तथा महे�� थापालाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही ३ 
वष� कैद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०७१।०९।२९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-१३६३, जबरज�ती 
करणी तथा हाडनाता करणी, प�रवित�त नाम शैलुङ 
“ठ” िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� िमित २०७०।१२।१४ गते पिन पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो र सोभ�दा पिहले पिन 
पटकपटक करणी गरकेो भनी कसरुमा सािबत भई 
बयान गरकेो दिेख�छ । पीिडत �वयम् ले िज�ला 
�हरी काया�लयमा िनवेदन िदई �ितवादीउपर िकटानी 
जाहेरीसमेत िदएको अव�था छ । पीिडतक� आमा 
स�तमाया माझीले स�चालन गरकेो होटलको िभ� 
तलितर रहेको कोठामा रहेको खाटमा �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने घटना�थल 
मचु�ुका रहेको तथा पीिडतको दािहने पाखरुामा 
िनल (Contusion) रहेको तथा िनजको Hymen 
Ruptured भएको समेत पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनबाट देिखने ।

बिुझएका �यि�ह�ले मूल वारदातको 
स�ब�धमा िसलिसलेवार कायम राखी, त�यह�मा 
समेत एक�पता पूण� िकिसमले बकप� ग�रिदएको 
अव�था छ । सो कुराह�लाई पीिडतको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदनले समथ�न गरकेो अव�था छ । 
जाहेरीमा २०७०।१२।१७ गते घरबाट िनकालेको 
भ�ने उ�लेख भएको र सोअन�ुप नै ममता चौलागाई 

र गगंा शमा�समेतले कागज र बकप�मा समेत सोही 
बेहोरा खलुाई �प� लेखाइिदएको दिेखएको छ । ��ततु 
ि�थितमा बिुझएका एकजना �यि�को कागजमा तथा 
जाहेरवालाको बकप�मा १८ गते उ�लेख ह�दैँमा सो 
भ�दाअगािड १४ गते तथा सोपूव� पिन पटकपटक भएको 
कसरुका स�ब�धमा ग�रएको �य�तो िसलिसलेवार 
त�य खलेुको बकप�लाई शंका गरी �माणमा अ�ा� 
गनु�  �यायसङ्गत नह�ने । 

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� 
कसरुमा इ�कार भई बयान गरकेो भए तापिन 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानलाई ठोस �पमा 
खि�डत गन� सकेको अव�था छैन । पीिडतको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदनमा Hymen ruptured देिखएको 
छ । �य�तो अव�थामा No fresh injury भ�ने 
उ�लेख भएको मा� अव�थाबाट जबरज�ती करणी 
भएको होइन भ�न सिकने अव�था छैन । पीिडतलाई २ 
वष� पिहलादेिख पटकपटक जबरज�ती करणी भएको 
भ�ने वारदातको अव�थाबाट देिखएकोले �यसरी 
करणी भएक� पीिडतको Hymen ruptured ह�न ुतर 
नया ँघाउचोट नह�नलुाई �वाभािवक नै मा�न ुपन� ह��छ । 
पीिडतको पाखरुामा िनल चोट रहेकोसमेत देिखएकोले 
�ितवादीले पीिडतलाई ड�डीले िहका�एको भ�ने 
पीिडतको कथनलाई समथ�न ग�ररहेकोसमेतको त�यले 
जबरज�ती करणी भएको उि�लिखत बेहोरालाई थप 
पिु� ग�ररहेको छ । य�तोमा पीिडतले �ितवादीउपर 
जबरज�ती करणीको झटुा आरोप लगाएका होलान् 
भनी तक� सङ्गत �पमा मा�न सिकने अव�था पिन 
देिखदँनै । ��ततु अव�थामा जाहेरी दरखा�त, 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान, 
जाहेरवाला तथा बिुझएका �यि�ह�को कागज बकप�, 
पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदनलगायतका त�य 
�माणह�समेतबाट �ितवादी ‘शैलङु ठ’ ले पीिडत 
साखै छोरी नाताक� ‘शैलङु ट’ लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने स�माण पिु� ह�न आउने । 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको २ नं. को 
कानूनी �यव�था हेदा�  “हाडनाताक� �वा�नी मािनसको 



16

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, मङ्िसर - २

जबरज�ती करणी गरमेा यस महलबमोिजमको 
सजायमा हाडनातामा करणी गन�को महलमा लेिखएको 
सजायसमेत थपी सजाय ह��छ...” भ�ने �प� कानूनी 
�यव�था रहेको दिेखएको तथा ��ततु वारदातमा पीिडत 
‘शैलङु ट’ �ितवादी ‘शैलङु ठ’ को साखै छोरी नाताको 
भ�ने �थािपत रहेको देिखएकोले �ितवादीतफ� का 
कानून �यवसायीको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । पनुरावेदन अदालतसमेतबाट �ितवादीलाई 
हाडनाता करणीमा समेत सजाय गन� गरी भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था नरहने । 

अत: उि�लिखत त�य तथा �माणसमेतका 
आधारमा �ितवादी ‘शैलङु ठ’ ले पीिडत िनजकै छोरी 
‘शैलङु ट’ लाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कसरु 
ठह�रन आएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको १, ३(४) नं. बमोिजम ५ वष� कैद तथा 
जबरज�ती करणीको २ नं. र हाडनाता करणीको १/३ 
नं. बमोिजम १० वष� कैदसमेत ज�मा १५ (प��) वष� 
कैद ह�ने तथा पीिडतले �ितवादीबाट �.१,२५,०००।- 
�ितपूित�समेत भराई पाउने ठहरी स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१०।०६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-०२८१, कत��य �यान, 
रशेमबहादुर िज.िट. िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीले मतृकमािथ �हार गन� 
कुनै  औिच�यपूण� कारण िमिसलबाट ख�ुन सकेको 
देिख�न । िबना कारण कसैले कसैलाई मारकेो होला 
भ�ने कुरा प�या�रलो छैन । �ितवादीले घटनाको 
भोिलप�ट िबहान उ�यालो भएपिछ मतृकका 
प�रवारलाई खबर गन�, राित के कसरी घरमा आएको 
हो सो भ�ने र त�कालै उपचार गन� लानेतफ�  कत��यपूण� 

सजगता िनवा�ह गरकेो देिखदँनै । तर िमिसल सलं�न 
कुनै पिन कागज �माणबाट मतृक र �ितवादीबीच 
पूव��रसइवी रहेको देिखदँैन । राित २/३ बजे सतेुको 
�यि� िन��ा पगेुपिछ आफँै जा�छ भ�ने सामा�य 
िच�तन पिन ह�न स�छ । असार ेकामको मेलो भएको 
कारण �यित बढी �यान नगएको पिन ह�नस�छ । 
तथािप आ�नो नाबालक छोरालाई जाहेरवालीलाई 
खबर गन� पठाएको देिखएबाट �यूनतम सजगता भने 
िनजले अपनाएकै देिखने । 

िमिसल सलं�न सम� त�यगत र भौितक 
�माणबाट �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतसम� गरकेो �मब� त�यगत घटनासिहतको 
इ�कारी बयान आपसमा िमले िभडेको अव�था ह�दँा 
अिभयोग दाबी शकंारिहत तवरमा पिु� ह�न सकेको 
पाइदँैन । �ितवादी घटनाको २/४ िदनपिछ गाउघँर 
छोडी िवदेश गएको कारण कत��यको आशंका ग�रए 
पिन आ�नो घरमा सतेुको अव�थामा देिखएका चोटका 
कारण मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने सनुी �ितवादीमा डर 
र �ास उ�प�न भएको भनी अनमुान गनु�  ��ततु म�ुाको 
रोहमा �वाभािवक नै ह�न जा�छ । उपयु�� आधार 
�माणबाट �ितवादीउपरको कत��य �यानको अिभयोग 
दाबी िमिसल संल�न शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
भौितक र अ�य बिुझएका त�यगत �माणबाट समिथ�त 
ह�न नसकेको ह�दँा शकंा मा�को आधारमा अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
नं.को देहाय १ नं. बमोिजमको कसरुदार कायम गरी 
सोअनसुार सव��वसिहत ज�मकैद सजाय गन� ठहर 
गरकेो �याङ्जा िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला �यायको रोहमा 
िमलेको देिखन नआउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी कुमार घत� भ�ने रशेमबहादरु 
िज.टी. लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. र १३ नं. को दहेाय १ नं. अनसुारको कसरुदार 
ठहर गरी सव��वसिहत ज�मकैद सजाय गन� गरी 
�याङ्जा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
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ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०७२।२।२८ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CR-१६०६, जबरज�ती करणी, 
कुवेर�साद ढुङ्गाना िव. नेपाल सरकार 

पीिडतले अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीले 
वारदातको िदन न�रवल िदन ु भएको हो । िनजले 
भा�सा कोठामा लगेर चटी  ओ�याई िनजको क��  
खोली मेरो पिन खोली िदई हि�लन ुभयो, पिछ मलाई 
जा भ�नभुयो । कसैलाई भिनस् भने मखु िसलाई िद�छु 
भ�नभुयो । �यस समयमा मेरो स ु गन� ठाउ ँ दखुेको 
िथयो । ममीलाई सनुाएपिछ डा�टरकोमा लगेर औषधी 
गरकेो हो भनी बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । बकप�कै 
�ममा तपाइलँाई �वि�तकाको बबुाले सा�ँचै छाडा 
काम गरकेो हो िक अ�ले िसकाएर भनेको हो भनी 
िजरह �व�प सोिधएको ��मा कसैले िसकाएको  
होइन ? सा�ँचै छाडा गरकेो हो भनी जवाफ िदएको 
पाइ�छ । पीिडतको उ� बकप� बेहोरा सारभूत �पमा 
मौकामा भएको कागज र त�यगत घटना िववरण 
उ�लेख भएको जाहेरी बेहोरासगँ िमले िभडेको ह�दँा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ अन�ुप पनुरावेदक 
�ितवादीका िव��मा �माणमा िलन िम�ने नै दिेखन 
आउने ।

मौकामा पीिडतको �वा��य परी�ण गन� 
िचिक�सकलाई बकप�का लािग अदालतबाट िझकाउने 
�यास भएको िमिसलबाट देिख�छ । तर िचिक�सकले 
सेवा छोिडसकेको कारण िनजको बकप� ह�न नसकेको 
अ�पतालको प�ाचारबाट पाइ�छ । सािधकार 
िनकाय सरकारी अ�पतालका िचिक�सकबाट भएको 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन मौकामा 
उपचार गन� �वा��य चौक�मा अ.हे.व.पदमा काय�रत 

प�ुकर क�ेलले र पीिडत आफँैले अदालतमा गरकेो 
बकप�समेतबाट समिथ�त भएको ह�दँा उ� �माणलाई 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरकै आधारमा अ�यथा 
भ�न िम�ने ि�थित नह�ने ।

�ितवादीकै बयानअनसुार �ितवादी र 
जाहेरवालाबीच वारदातको अिघ�लो िदन एक अका�को 
साधँ िसमाना िमची घासँ काटेकोस�ब�धी सामा�य 
िववाद रहेको देिख�छ । तर वारदातको त�काल अक� 
िदन �ितवादीकाउपर जाहेरी िदएको अव�था छैन । वष� 
६ क� बािलकाले कुन कुरा किहले भ�ने कुन किहले भ�दा 
�माणमा ला�छ किहले भ�दा �माणमा ला�न स�दनै 
भ�ने िवषय जा�ने ब�ुने कुरा ह�दँनै । य�ता बालसलुभ 
मि�त�क रहेका बालबािलकाले स�झनामा आएको 
समयमा देखेका भोगेका घटना �य� गन� स�छन् । 
यसरी �य� गरकेा कुरा वारदातपिछ उपचारका �ममा 
र पीिडतको शरीर परी�ण गदा� देिखएका त�यगत र 
भौितक �माणसमेतबाट समिथ�त भएमा �यसलाई 
बङ्�याई अथ� लगाउन ु�यायोिचत ह�दँैन । यस ि�थितमा 
�रसइवीवश फसाएको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर यिु�य�ु रहेको नदेिखने । 

तसथ� िववेिचत आधार र �माणबाट �ितवादी 
कुवेर�साद ढुङ्गानालाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 
कसरुमा ऐ.३ नं. को देहाय १ नं. अन�ुप १० वष� कैद र 
ऐ. महलको १० नं. बमोिजम पीिडतले �ितपूित��व�प 
�.३०,०००।- �ितवादीबाट भरी पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०७१।०९।२० 
मा भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं  ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०४९२, मोही नामसारी 
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ग�रपाउ,ँ िवमलादेवी मेहता िव. ब�चालाल सरदार 
मोही रामजी सरदारको छोराको नाताले मोही 

नामसारी ह�नपुन� दाबी देिख�छ ।  �ितवादीले रामजी 
सरदारले भरकेो लगत अनसूुचीका स�ब�धमा अ�यथा 
िजिकर िलन नसक� �वीकार नै गरकेो ह�दँा म�ुा िडसिमस 
नह�ने ठह�याएको फैसला मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८५क नं. 
को दहेाय २ को कानूनी �यव�थाको �ितकूल दिेखन 
आएन ।  साथै वादी रामजी सरदारको छोरा नै होइनन् 
भ�ने �ितउ�र िजिकरसगँ स�बि�धत िवषयमा अक� 
जालसाजी म�ुा परी िवचाराधीन रहेको अव�थामा 
दवुै म�ुाह� एक अका�मा अ�तर�भावी रहेको 
देिख�छ । जालसाजी म�ुामा ह�ने फैसलाबाट नै वादी 
रामजी सरदारको छोरा भए नभएको भ�ने स�ब�धमा 
िव�लेषण ह�ने ह�दँा उ� फैसलाले ��ततु मोही 
नामसारीस�ब�धी िववादलाई समेत ��य� �भाव पान� 
देिख�छ । यस िकिसमको अ�तरस�बि�धत िववादको 
िनण�य एकै पटक ह�नपुन� भएकोले ��ततु मोही 
नामसारीस�ब�धी म�ुामा समेत पूण� िनण�याथ� स�ुमा 
पठाउने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
�यायोिचत नै दिेखन आउने ।

अतः ��ततु म�ुामा वादीले ता�रख गजुार े
पिन मलुकु� ऐन, अ.बं. १८५क नं. को देहाय २ मा 
दाबी पूर ैवा आंिशक �वीकार गरकेो अव�थामा िमिसल 
�माणबाट सो हदस�म इ�साफ गन� गरी फैसला 
गनु�पन� भ�ने कानूनी �यव�था भएको देिखएबाट 
पनुरावेदकले उ�लेख गरजे�तो म�ुा िडसिमस नै 
ह�नपुछ�  भ�ने अव�थाको िव�मानता दिेखन नआएको 
र �ितवादीले �ितउ�र-प�मा रामजी सरदारले भरकेो 
लगतबमोिजमको ज�गामा दाबी गन� हक िवप�ीलाई 
छैन भनी उ�लेख गरबेाट एवम् उ� िववािदत ज�गाको 
१ नं. लगत भरी २ नं. अनसूुची �कािशतसमेत भएको 
अव�थामा यी वादी रामजी सरदारको छोरा भए 
नभएको जालसाजी म�ुाबाट यिकन नभई हालै यस 
मोही नामसारी म�ुाको फैसला गन� स�ने अव�थासमेत 
नदेिखएको ह�दँा उ� िवचाराधीन जालसाज म�ुामा ह�ने 
फैसलासमेतलाई म�यनजर गरी जे जो ब�ुनपुन� हो 

सो बझुी पनुः िनण�य गनु�  भनी तारखेमा रहेका प�लाई 
तारखे तोक� िमिसल स�ु  भूिमसधुार काया�लय, 
सनुसरीमा पठाई िदन ु भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०७१।४।२८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल चैत ११ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-०४२५, ३ नं. अनसूुची 
बनाई मोही नामसारी, सोमनराय दनुवार िव. देवकण� 
खाँ था� 

सला�ही िज�ला, ल�मीपरु वडा नं. ६(ख) 
िक�ा नं. ५० र िक.नं. ८५ को ज�गाको ज�गाधनी 
वस�तराज �े� र मोही रामसनुार खा ँथा� भ�ने स�ुदर 
खा ँथा� भएकोमा िनज मोहीको म�ृय ुभएकोले आ�नो 
नाममा मोही नामसारीसमेत ग�रपाउन रामसनुारको 
छोरा दवेकण� खा ँ था�ले ज�गाधनी वस�तराज 
�े�लाई �ितवादी बनाई भूिमसधुार काया�लयमा 
िफराद िदई ��ततु म�ुाको उठान भएको दिेख�छ । सो 
म�ुामा वस�तराज �े�को तफ� बाट �ितउ�र लगाएको 
देिख�छ । उ� म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा 
िक.नं. ८५ को ज�गा वस�तराज �े�बाट सोमन राय 
दनवुारले ख�रद गरी ज�गाधनी प�रवत�न भएको भ�ने 
िमिसल संल�न वादीको िनवेदनबाट देिख�छ । तर 
स�ु भूिमसधुार काया�लयबाट िनजलाई िझकाई बझुी 
�ितवादी कायम गरकेो दिेखन आएन । यस ि�थितमा 
ज�गाधनी प�रवत�न भएको भ�ने कारणले मा� �वतः 
म�ुाको प� कायम भएको मा�न िमलेन । म�ुाको प� 
नै नभएको �यि�लाई सो म�ुामा भएको फैसलाउपर 
पनुरावेदन गन� तथा म�ुा दोहो�याई पाउन िनवेदन गन� 
हक �चिलत कानूनले �दान गरकेो नदेिखने । 

अतः म�ुाको प� नै नभएका सोमन राय 
दनवुारलाई म�ुा दोहो�याई हेन�को लािग िनवेदन िदने 
हकदैया नै नरहेबाट ��ततु म�ुामा यस अदालतबाट 
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िन�सा �दान गन� गरी भएको आदेशको समेत 
 औिच�यता रहेन । ��ततु पनुरावेदन मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
१८० नं. बमोिजम खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल चैत ११ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७३-RC-०११९, जबरज�ती 
चोरी, जबरज�ती करणी र कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. �ेमबहादुर शाही 

�ितवादी  �ेमबहादरु  शाहीले  अनसु�धान 
अिधकारीसम�  बयान  गदा�  िमित  २०७०।९।२८ 
गते  िनज  ठूली  आमा  प�रवित�त  नामथर  सखु�त  क 
१९  को  घर  कोठामा ब�न गएको र िनजले  आ�नो 
घरको मािथ�लो तलामा भएको उ�रतफ� को कोठामा 
िब�तरा लगाउन लािगरहेको अव�थामा  िनजलाई मान� 
उ�े�यले  साथमा  बोक�  लगेको  मसला  िप�ने  ढंुगाको 
लोहोरोले िनजको पछािड घचुकुको भागमा जोरले हानी 
िनज भइुमँा  ढलेपिछ पनु  २/३ पटक सोही  लोहोरोले 
हानी  कत��य  गरी  मारी  िनजले  लगाएका  लगुाकपडा 
खोली  मतृकलाई  १  पटक  करणी  गरकेो र  मतृकको 
घरमा रहेका बाकसह� तोडफोड गरी बाकसमा भएका 
नगद तथा  मतृकका गहनासमेत चोरी गरी लगेको भनी 
सािबत रहेको देिख�छ । अदालतसम�को बयानमा 
िनज �ितवादीले करणी गरकेो भ�ने कसरुमा इ�कारी 
रहे पिन मतृकलाई लोहोरोले हानी मारकेो तथा 
मतृकको नगद तथा सनुका गहनासमेत चोरी गरकेो 
भ�ने कुरालाई �वीकार नै गरकेो पाइने । 

�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
कसरुमा सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने िजिकर िलएको 
देिखए तापिन लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा मतृकको 
क�मरभ�दा मिुनको भाग नाङ्गो अव�थामा रहेको 
भ�ने उ�लेख भएको, मौकाको बयान कागजमा 
�ितवादीले मतृकलाई करणी गरकेोमा सािबत रहेको, 
अदालतसम�को बयानमा पिन मिदरा सेवनकै नसामा 

मैले िसलौटो िप�ने लोहोरोले पछािडबाट मतृक 
ठूली आमालाई एक पटक टाउकोमा हानेपिछ भइुमँा 
लड्नभुयो र पनु २ चोटी हानेपिछ �ाणले छोडेछ, 
मिदराकै नसा ह�दँा अ�य के-के गितिविध भयो �यित 
होस पाइएन भनी उ�लेख गरकेो अव�थामा िनज 
उ� आरोिपत कसरुमा पूण��पमा िनद�ष रहेको भ�न 
सिकने अव�था देिखएन । िनज �ितवादीले मतृककै 
घरमा बास बसी स�ुने �ममा िब�तरा िमलाउन लागेक� 
७० वष�य व�ृालाई लोहोरोले हानी मानु�  आफँैमा �ूर, 
अमानवीय र िववेकहीन काय� देिखइरहेको अव�थामा 
िनजले जबरज�ती करणीतफ�  मा� िनद�िषताको दाबी 
गनु�को कुनै औिच�य नदिेखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
�ेमबहादरु शाहीले मतृकलाई लोहोरो �हार गरी मारकेो 
कसरुमा मलुकु�  ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम  सव��वसिहत  ज�मकैद, मतृकलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो कसरुमा जबरज�ती करणीको 
महलको  ३(५)  नं.  अनसुार  ७  वष�  कैद  र  िबगो  �. 
७९,३०६।- बराबरको  धनमाल  चोरी गरकेो  कसरुमा 
चोरीको १२ नं. तथा १४(२) नं.  बमोिजम १ मिहना 
१५ िदन कैद र दो�बर ज�रवाना �.१,१८,९५९।- को 
४  वष�  कैदसमेत  गरी  िनज  �ितवादीलाई  ३१  वष� १ 
मिहना १५ िदन कैद सजाय ह�नेमा  मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको ८ नं.ले ठूलो सजाय मा� ह�ने ठह�याई भएको 
स�ुको  फैसला  सदर  गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको िमित २०७३।१।२९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CR-०६१९, वैदेिशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. सोनीकला तामाङसमेत

सोनीकला तामाङ आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
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गरकेो देिखएको छ । िनजले जाहेरवालाबाट वैदेिशक 
रोजगारमा पठाई िद�छु भनी कुनै रकम िलएको पिन 
देिखदँैन । अका� �ितवादी कुमार राईउपर जाहेरी 
परकेो पिन दिेखदैँन र िनजले वैदिेशक रोजगारमा 
पठाई िदन भनी जाहेरवालालाई कुनै िलखत कागज 
गरी िदएको पिन दिेखन आएको छैन । �ितवादीम�येक� 
सोनीकला तामाङले ग�रिदएको िलखत र सो 
िलखतमा अका� �ितवादी कुमार राईको नाउ ँउ�लेख 
भएको आधारमा मा� यी �ितवादीह�उपर वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको 
कसरुमा ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोिजमको मागदाबी 
िलई अिभयोगप� दायर गरकेो पाइ�छ । तर वादीले 
�ितवादीह�उपर लगाएको उ� आरोपलाई पिु� 
ह�ने गरी �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
कसरु �मािणत ह�ने कुनै पिन �माणह� पेस गन� 
सकेको पाइदँनै । वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
अ.बं.११५ नं. बमोिजम �याद जारी ह�दँासमेत 
जाहेरवाला उपि�थत भई जाहेरीअनसुार �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगार ऐनिवपरीत अिभयोग दाबीअनसुार 
कसरु गरकेो कुरालाई पिु� गराउन सकेको पाइदँैन । 
वा�तिवक �पमा जाहेरीअनसुार वैदेिशक रोजगारीमा 
लगाइिदनको लािग रकम िदएको भए आफूमािथ 
भएको अ�यायको स�ब�धमा अदालतमा उपि�थत 
भई सो कुरालाई पिु� �मािणत गराउन ु पन�मा िनज 
जाहेरवाला बकप�को लािग नै उपि�थत ह�न आएको 
नदेिखने । 

अतः �ितवादीह� सोनीकला तामाङ र 
कुमार राईउपरको अिभयोग दाबी वादीले �मािणत 
गन� सकेको नदेिखदँा िनज �ितवादीह�लाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरुमा 
ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग मागदाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७१।४।१८ गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-१०११, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. अशोक भुलन लामासमेत

�ितवादी दवेीबहादरु ग�ुङको हकमा 
हेदा�  िनज �ितवादी अनसु�धान अिधकारीसम� 
र अदालतको बयानमा समेत आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रहेको दिेख�छ । वारदात समयमा िनज 
अफगािन�तानमा भएको भ�ने िनजको िजिकर 
रहेको देिख�छ । िनजले जाहेवालालाई मान� योजना 
बनाएको भ�ने जाहेरवालाको भनाइ रहेको देिख�छ 
तर पिन वारदातमा िनज �ितवादीको ��य� संल�नता 
भएको भ�ने िमिसल �माणबाट देिखन आएको छैन । 
जाहेरवालासगँ अफगािन�तानमा एकै क�पनीमा काम 
गरकेा र जाहेरवालाको सामान नेपाल पठाउने िवषयमा 
िनजह�बीच िववाद रहेको देिखए तापिन िनजले के 
कसरी जाहेरवालालाई मान� योजना बनाई षड्य�� 
गरी आरोिपत कसरु गर े भ�ने कुरा िव�सनीय सबदु 
�माणबाट �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
पिु� ह�न सकेको छैन । कुनै पिन �यि�उपर अिभयोग 
लगाउन ुमा� कसरुदार ठहर गन� आधार ब�न स�दनै । 
�ितवादीको कसरु �मािणत ह�ने गरी िववादरिहत तवरले 
ठोस त�यपरक आधार �माणह�बाट पिु� �मािणत 
ह�नपुन� ह��छ । शंका र पोल आफँैमा िववादरिहत �माण 
ह�न स�दैन । �ितवादीले के क�तो भूिमका िनवा�ह 
गरी �यान मान� उ�ोगको कसरुज�य काय� गरकेा ह�न् 
र के क�तो कारणबाट काय� स�प�न गन� नसकेको हो 
सो कुरा िमिसल संल�न त�यगत आधारबाट ख�ुन 
आएको नदेिखने । 

�ितवादी अशोक भलुन लामाको हकमा हेदा� 
िनजउपर अिभयोगप�मा �प� दाबी िलई सजायको 
मागदाबी गरकेो देिखएन । िनज �ितवादीले अदालतमा 
उपि�थत भई आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो दिेख�छ । िनजको सा�ीले वारदातको िदन र 
समयमा िनज �ितवादी आफूसगँ चापागाउमँा रहेको 
भनी बकप� गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले उ� 
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वारदात�थलमा उपि�थत भई के क�तो भूिमका 
िनवा�ह गर ेभ�ने त�य अनसु�धानबाट ख�ुन आएको 
छैन । घटना िववरण कागज गन� मािनसह�ले दईुजना 
मािनसह� कालो प�सरमा चढेर जादँै गरकेो र 
तीम�येका पछािड ब�नेले हातमा नाङ्गो खकुुरी 
िलएका िथए भनी लेखाएको देिख�छ । जाहेरवालाले 
५/६ जना िमलेर घेरा हाली आ�मण गरकेा ह�न् भनी 
जाहेरीमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ तर ती मािनसह� 
को को िथए भनी यिकन ह�न सकेको देिखदँनै । यी 
�ितवादीह�बाहेकका अ�य �यि�ह� टेकजङ्ग 
िल�ब,ु सजुन तामाङ, उिमद पाि�न, चे िल�ब,ु शिुशल 
ग�ुङ, का�छा र चाइिनज भ�नेसमेतका हकमा �प�ट 
नाम, थर, वतन तथा िनजह�को ��तुत वारदातमा 
संल�नता रहेको भनी खलुी आएकोबखत छु�ै अिभयोग 
पेस ग�रने भनी अिभयोगप�मा उ�लेख ग�रएको 
भएपिन िनजह�लाई प�ाउ गरी थप अनसु�धान 
ह�न सकेको देिखएन । फौजदारी कसरुमा शंकाको 
सिुवधा अिभय�ुले पाउने िस�ा�त �चिलत छ । 
उ� वारदातमा यी �ितवादीको संल�नता रहेको भ�न 
सिकने �प� आधार र �माणसमेत रहेको नदेिखदँा उ� 
िस�ा�त यी �ितवादीको हकमा पिन लागू ह�ने देिखने । 

अतः उि�लिखत आधार �माणबाट �ितवादी 
देवीबहादरु ग�ुङको हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु फैसला सदर ह�ने र �ितवादी 
अशोक भलुन लामाको हकमा स�ु फैसला उ�टी गरी 
िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ ह�ने ठह�याएको 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७१।०३।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर    
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५
१

मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-०३५९, ०७१-

CR-०६५२ र ०७१-CR-०६९९, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार, राजु भ�ने िसताराम िथङ िव. 
नेपाल सरकार, �यामबहादुर ब�जन  िव. नेपाल सरकार 
र स�य भ�ने शशी कुमार िततुङ िव. नेपाल सरकार 

पीिडतको अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
भएको बयान अदालतबाट �मािणत भएको अव�थामा 
िमिसल संल�न �माणह�बाट अ�यथा �मािणत 
नभएस�म �माणमा िलन ुपन� । 

पीिडत ब�बैबाट एच.आई.भी सङ्�िमत भई 
नेपाल आएपिछ िनजका पितसमेतका िव�� जाहेरी 
िदई अ�य �ितवादीह�समेत िव�� म�ुा चलेकोमा 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट �ितवादीह�लाई 
२० (बीस) वष� कैद र �. २ लाख ज�रवाना ह�ने र 
जनही १ लाखका दरले पीिडतलाई �ितपूित�  भराई 
िदने गरी फैसला भएकोमा सो फैसला बदर गरी 
सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने दिेखएन । मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (क) 
मा “मािनस िक�ने वा बे�नलाई बीस वष� कैद र दईु 
लाख �पैया ँ ज�रवाना” ह�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �ितवादीह�ले पीिडत प�रवित�त नाम 
िबि�दयालाई भारतको ब�बैमा लिग िब�� गरकेो ह�दँा 
िनजह�को उ� काय� उ� दफाअनसुारको कसरुज�य 
काय� दिेखन आउने ।

तसथ� िववेिचत आधार �माण र 
कारणह�बाट यी �ितवादीह� िसताराम िथङ, शिश 
कुमार िततङु र �यामबहादरु ब�जनले पीिडतलाई 
भारतको ब�बैमा लगी भा.�. ५०,०००।– िब�� गरकेो 
काय� पीिडतको जाहेरी, अनसु�धान अिधकारी तथा 
अदालतसम�को बयान, �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान, पीिडतको शारी�रक जाचँ 
परी�ण �ितवेदन र पीिडतले िबना कारण आ�नो 
पितसमेतका िव�� पोल उजरु गनु�  भ�ने अव�था र 
कारण नह�दँा उ� िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
पीिडतलाई बेचेको त�यमा पिु� ह�न आएकोले 
�ितवादी राज ुभ�ने िसताराम िथङ, शिशकुमार िततङु 
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र �यामबहादरु ब�जनसमेतलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा १५(१) (क) बमोिजम जनही २० (बीस) वष� 
कैद र �. २,००,०००।– (दईु लाख) ज�रवाना ह�ने 
र �ितवादीलाई भएको ज�रवानाको ५०% अथा�त् 
�ित कसरुदार �. १,००,०००।– (एक लाख) का 
दरले पन� गरी ३ जना �ितवादीको ज�मा ह�न आउने 
�.३,००,०००।– (तीन लाख) पीिडतलाई त�कालै 
रा�यको तफ� बाट �ितपूित� भराई िदने ठह�याई स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।६।२३ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०७१।१।१६ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत २७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�, ०७०-WO-०९१५, उ��ेषण 
/ परमादेश, भोजराज भ�डारी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत 

कुनै पिन सगंठनमा िविभ�न तहका 
कम�चारीह� रहेका ह��छन् । स�बि�धत तहको काय� 
िज�मेवारी र काय� �कृितको आधारमा कुन पदको लािग 
को को स�भा�य उ�मेदवार ह�ने, बढुवाको �योजनको 
लािग सपु�रवे�क, पनुरावलोकनकता� र पनुरावलोकन 
सिमितले के कित अङ्क िदने, तािलमको अङ्क कसरी 
गणना गन� भ�नेज�ता िवषय सगंठनले आव�यकता र 
उपय�ुताको आधारमा �यव�था गन� िवषय हो । फरक 
फरक तहको कम�चारीको लािग अलग अलग �यव�था 
ग�रयो भ�दैमा �यसलाई असमान �यव�था भयो भनी 
भ�न निम�ने । 

�हरी िनयमावलीले गरकेो �यव�थाह� 
कुनै अमकु कम�चारीलाई मा� बढुवामा फाइदा 
प�ुने गरी ग�रएको �यव�था नभई सबै �ित�पध� 
कम�चारीह�लाई समान �पमा लागू ह�ने �यव�था 

हो । यसरी �हरी संगठनको िविभ�न पदह�को काय� 
�कृित र िज�मेवारीको आधारमा एकै तहका सबै �हरी 
कम�चारीह�लाई समान �पमा लागू ह�ने गरी �यव�था 
ग�रएका उपयु�� िनयमह� असमान तथा भेदभावपूण� 
भएको भ�ने िनवेदकको िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�हरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले 
िदएको अिधकारको �योग गरी नेपाल सरकारले 
�हरी िनयमावली, २०७१ लाई �वीकृत गरकेो 
देिख�छ । यसरी ऐनले नै िदएको अिधकारको �योग गरी 
िनयमावली बनाएको अव�थामा उ� िनयमावलीमा के 
क�तो �यव�था गन� भ�ने नेपाल सरकारको अिधकारको 
िवषय हो । संिवधान तथा �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही नेपाल सरकारले आफूले बनाउने िनयमावलीमा 
िविभ�न �यव�था गन� स�छ । िनयमावलीमा भएका यस 
�कारका �यव�थाह� संिवधान तथा कानूनिवपरीत 
भएको भनी कसैले दाबी िलई �याियक परी�णको 
लािग यस अदालतमा आउछँ भने िनजले उ� �यव�था 
कसरी संिवधान र कानूनिवपरीत भए भनी पिु�समेत 
गनु�पन� । 

िनवेदकले उ�लेख गरकेो बढुवा स�बि�धत 
�यव�थाह� नेपाल �हरीमा काय�रत िविभ�न तहका 
�हरी कम�चारीह�को बढुवाको स�ब�धमा िनयमन 
र स�चालन गन�को लािग �यव�था भएको दिेख�छ । 
िनवेदकले उ� �यव�थाह� असमान र भेदभावपूण� 
रहेको भनी दाबी गरकेो भए तापिन के कित कारणले 
उ� �यव�थाह� भेदभावपूण� र असमान भए भनी 
भ�न सकेको अव�था देिखदँैन । केवल सतही �पमा 
यी िनयमह� भेदभावपूण� र असमान रहेको भनी 
उ�लेख ग�रएको मा� रहेको अव�था छ । �यसैगरी 
�रट  िनवेदकको प�ृभूिम हेदा�  िनज �हरी कम�चारी 
भएको देिखदैँन र िनयमावलीमा रहेका उि�लिखत 
बढुवास�ब�धी �यव�थाह�बाट िनजको कुनै पिन 
सवंैधािनक तथा कानूनी अिधकारमा आघात प�ुन 
गएको पिन देिखदँैन । यसरी एउटा �यावसाियक 
िनकायमा काय�रत जनशि�को बढुवाज�तो आ�त�रक 
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िवषयमा यी िनवेदकको कुनै साथ�क सरोकारसमेत 
भएको नदेिखने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारमा �हरी 
िनयमावली, २०७१ को बढुवास�ब�धी िविभ�न 
�यव�थाह� िनवेदकले िजिकर िलएज�तो असमान र 
भेदभावपूण� भएको नदेिखएको तथा उ� �यव�थाह�को 
स�ब�धमा िनवेदकको साथ�क सरोकारसमेत भएको 
नदेिखदँा हकदैयाको अभावसमेतको आधारमा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ असोज २५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७२-WO-११२३, उ��ेषण /
परमादशे, भोलाकुमार ख�ी िव. सश� �हरी बल 
�धान काया�लय, काठमाड�समेत 

िनवेदक आफूलाई खटाइएको �थानमा 
नगएकोमा िनजलाई खिटएको �थानमा जानहु�न 
भनी �याद सूचना जारी गरी मलुकु� ऐन, अ.बं.११० 
नं. बमोिजम गरी टासँसमेत ग�रएको र सो गदा�को 
अव�थामा समेत िनज हािजर ह�न नगएको कारणले 
राि��य �तरको दिैनक पि�कामा सूचनासमेत जारी 
ग�रएको अव�थामा आफूले सनुवुाइको पया�� मौका 
नपाएको भ�ने �रट िनवेदकको िजिकरसगँ यो इजलास 
सहमत ह�न नस�ने ।

िनवेदकलाई हािजर ह�न आउन ुभनी सव��थम 
अ.बं.११० नं. बमोिजमको �याद सूचना तामेल 
ग�रएकोमा हािजर ह�न नआएको र राि��य�तरको 
पि�कामा सूचना जारी ग�रएकोमा सो गदा�समेत िनज 
प�ा ला�न नसकेको अव�थामा िनजलाई सश� �हरी 
ऐन, २०५८ को दफा २१ को ख�ड (ग) अनसुार 
सफाइको मौका िदन मनािसब नपन� अव�था देखाई 
बेहोरा खोली सजाय गन� अिधकारीले पचा� खडा गरी 
सेवाबाट हटाउनको लािग गरकेो िनण�यलाई अ�यथा 
गनु�पन� अव�था नदेिखने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारमा िनवेदकलाई 
हािजर ह�न आउन ु भनी पया�� सूचना िददँासमेत 
खिटएको �थानमा नगई गैरहािजर रहेको अव�थामा 
सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा १९ को उपदफा 
(१) र सश� �हरी िनयमावली, २०६० को प�र�छेद 
१० को िनयम ८७ को उपिनयम (१) ख�ड (६) 
अनसुारको कसरुमा ऐ. िनयमावली, ऐ. प�र�छेदको 
िनयम ८४ को ख�ड (ख) र (१) बमोिजम भिव�यमा 
सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट 
हटाउने सजाय गरकेो िमित २०७१।९।२५ को सश� 
�हरी उप�र�कको िनण�य तथा सो िनण�यलाई सदर गन� 
गरी सश� �हरी नायब महािन�र�कले गरकेो िमित 
२०७२।७।१८ को पनुरावेदन फैसला कानूनबमोिजम 
नै भएको देिखदँा �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� दिेखदँैन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ असोज २५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७०-CR-११२२, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. कुणालकुमार शमा� 

�ेमलाल मालबकेु आफँैले कार चलाउदँा 
दघु�टना भएको हो र िनजसगँ सवारी चालक 
अनमुितप� रहेको छ भने िनज वारदात भएको 
१० िदनस�म अनपुि�थत ह�नपुन� कुनै कारण 
िमिसलबाट देिखदैँन । कुनै �यि�ले आफूले गरकेो 
कसरु अदालतसम� �वीकार गरकेो अव�थामा 
अदालतले सामा�यत: िनजको सो भनाइलाई िव�वास 
गनु�पछ�  । तर एउटाले घटना घटाई अक�लाई िविभ�न 
लोभ लालच वा दबाब िदई सो वारदात �वीकार गन� 
लगाई आफू आपरािधक दािय�वबाट उ�कन स�ने ह�दँा 
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सािबती बयानको आधारमा दोषी ठहर गदा� अदालत, 
सदैव सजग पिन रहन ुपन� । 

�ेमलाल मालबकेुले अनसु�धानको �ममा 
गरकेो कागज िनजलाई कुनै डर धाक वा ध�क� देखाई 
गराएको भ�ने कुरा उ�लेख गराउन सकेका छैनन् । 
िनज वारदात भएको १० िदनपिछ मा� अनसु�धान 
अिधकारीसम� उपि�थत भई सो वारदात िनजलाई 
�वीकार गन�को लािग �ितवादी कुणालकुमार शमा�ले 
लोभ देखाएको भनी लेखाएका छन् । उ� दघु�टना 
ह�दँा मोटरसाइकल चलाई रहेका स�ाट के.सी.ले 
पिन अनसु�धानको �ममा आ�नो बेहोरा लेखाउदँा 
कुणालकुमार शमा�लाई िकटान ग�रिदएका छन् । 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा�  �ेमलाल 
मालबकेुले कार आफूले चलाएको भनी बकप� गर े
पिन वारदात घटेको यित िदनस�ममा िनजह�लाई 
यी �ितवादीले �भावमा पारी आ�नो अनकूुल बकप� 
गराउन स�ने अव�थाको िव�मानता समेत रहेको 
देिखएकोले सो अव�थालाई समेत म�यनजर गदा� 
उ� कार �ितवादी कुणालकुमार शमा�ले चलाएको 
अव�थामा दघु�टना ह�दँा सिुमत भ�राईको म�ुय ुभएको 
र िनज �ितवादीसगँ सवारी चालक अनमुितप� 
नभएकोले सो वारदातको िज�मा  �ेमलाल मालबकेुलाई 
लगाउन खोजेको देिखने । 

�ितवादी कुणालकुमार शमा�ले सवारी चालक 
अनमुित प� �ा� नगरी लापरवाहीसाथ कार चलाई 
स�ाट के.सी.ले चलाएको मोटरसाइकललाई ठ�कर 
िददँा पछािड बसेका सिुमत भ�राईको म�ुय ुभएकोले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भनी वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेकोले सो 
स�ब�धमा िवचार गदा� िनज �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा समेत बयान गदा� िनजले सवारी 
चालक अनमुित प� नरहेको कुरा �वीकार गरकेा 
छन् । सवारी साधन चलाउन अनमुितप� निलएको 
�यि�को लािग सवारी साधन चलाउन �ितब�ध गरकेो 
देिख�छ । कानूनले कुनै खास काय� गन�को लािग कुनै 
सत� तोकेको छ भने सो सत� पूरा नगरी उ� काय� गदा� 

सो कानूनिवपरीत मा�न ुपन� । 
सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरी 

�ितवादी कुणालकुमार शमा�ले लापरवाही गरी कार 
चलाएकोमा ठ�कर लागी सिुमत भ�राईको म�ृय ुभएको 
देिखएकोले िनजलाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम सजाय गरी 
ऐजनको दफा १६१(४) बमोिजम थप ज�रवानासमेत 
गनु�पन�मा �ितवादी कुणालकुमार शमा�लाई सोही ऐनको 
दफा १६१(३) बमोिजम ५ मिहना कैद र �. २०००।- 
(दईु हजार) ज�रवाना गरकेो िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
कायम रहन स�ने नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण, कानूनी 
�यव�था एवम् यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट �ितवादी कुणालकुमार शमा�लाई सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(३) बमोिजम ५ मिहना कैद र �. २०००।- (दईु 
हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।४।२० को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई �ितवादी कुणालकुमार शमा�लाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
बमोिजम २ वष� कैद तथा िनज �ितवादी कुणालकुमार 
शमा�ले सवारी अनमुितप� �ा� नगरी मोटरसाइकल 
चलाएकोमा ठ�कर लागी सागर खड्काको म�ृय ु
भएकोले ऐजन ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम थप �. 
२०००।- (दईु हजार) ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल मङिसर ३० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-RC-०१४३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सुदश�न थपिलयासमेत 

�ितवादीह� सदुश�न थपिलया र इ�र 
थपिलयाको समेत संल�नता िथयो िथएन भ�नेतफ�  
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हेदा�, मािथ उि�लिखत िमिसल सलं�न मौकाको जाहेरी 
दरखा�तमा उि�लिखत घटना िववरण र सोलाई 
पिु� ह�ने गरी जाहेरवालाले ग�रिदएको बकप�, �वयम् 
�ितवादीह� सदुश�न थपिलया र इ�र थपिलयाको िपता 
�ीकृ�ण थपिलयाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो सािबती बयानसमेतका उि�लिखत त�यगत 
घटना�म (Chain of factual description)बाट 
�ितवादीह� इ�र थपिलया र सदुश�न थपिलया सो 
वारदातमा ��य� संल�न भई वारदात स�प�न गराई 
सो घटना र रहे भएका दशीसमेतलाई लकुाउन दबाउन 
लाससमेत ४ िफट गिहरो खाडलमा परुकेो भ�नेसमेत 
त�य �प� देिखन आउने । 

वारदात�थलबाट कुनै दशी �माण 
हातहितयार औजार बरामद भएको अव�था नदेिखए 
तापिन लास �कृित मचु�ुकामा लासको मखु तथा 
टाउकोमा लागेको चोटको �कृित र �ितवादीह�ले 
मौकामा गरकेो बयान तथा जाहेरवालाको मौकाको 
जाहेरी तथा सोलाई समथ�न ह�ने गरी जाहेरवाला 
तथा मौकाका �यि�ह�ले ग�रिदएको बकप�समेतको 
आधारमा, मतृक नवराज थपिलयालाई धा�रलो 
हितयारलगायत भाटा कोदालोसमेतले जथाभावी �हार 
गरी मारकेो त�य एकापसमा िभड्न आएको देिखएकोले 
�ितवादीह� ई�र थपिलया र सदुश�न थपिलयासमेत 
भई मतृक नवराज थपिलयालाई कत��य गरी माररे, 
खाडलमा परुकेो त�यमा िववाद देिखन नआउने ।

�ितवादीह�लाई के-कित सजाय ह�नपुछ�  
भ�नेतफ�  हेदा�  िनज �ितवादीह�समेत भई मतृकसगँको 
�रसइवी साधँी के कसरी मान� भनी पूव� सरस�लाह 
गरी योजना बनाई योजनामतुािबक मतृकलाई 
जगंलमा एका�तमा ए�लै रहेको अव�था पारी 
�ितवादीह� सदुश�न थपिलया र ई�र थपिलयासमेत 
भई मतृक नवराज थपिलयालाई कत��य गरी ियनै 
�ितवादीह�समेतले धा�रलो तथा जोिखमी हितयारले 
अनहुार, टाउकोलगायत जताततै िनम�मतापूव�क �हार 
गरी मारी मतृकको िलङ्गसमेत काटी िवभ�स त�रकाले 
मारकेो देिख�छ । यी �ितवादीह� वारदातप�चात् फरार 

रही अदालतबाट जारी भएको वार�ेटको �यादिभ� 
पिन अदालतमा उपि�थत ह�न आएका छैनन् । यसरी 
यी �ितवादीह� धेरजैना भई योजना बनाई नवराज 
थपिलयालाई कत��य गरी मारी वारदातप�चात् अपराध 
लकुाउन शवलाई खा�टो खनी परुकेोसमेतको वारदात 
ह�दँाको प�रि�थितलाई हेदा� िनजह�लाई िज�ला 
अदालतबाट भएको सजायलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीह� सदुश�न थपिलया र ई�र थपिलयालाई 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा सोही 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको गोरखा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०७२।१०।११ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल पसु २४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-०६९४, जबरज�ती 
करणी, टंकबहादुर काक� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी टंकबहादरु काक�को हकमा 
िवचार गदा�, यी �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतसम� आफूले पीिडत “ए” मािथ कुनै 
�कारको जबरज�ती करणी नगरकेो भ�ने बेहोरा बयान 
कागज लेखाएको पाइए तापिन सह�ितवादी �यामल 
राजवंशीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
तीनैजना �ितवादीह� िमली पालैपालो पीिडत “ए” लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो �वीकार ग�ररहेको अव�था 
छ भने अदालतमा आई बयान गदा�, केटी �य�तै रहेछ 
भनी हामी तीनै जनाले केटीमािथ छामछुम ग�यौ तर 
जबरज�ती करणी भने नगरकेो बेहोरा लेखाएको भए 



26

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, मङ्िसर - २

तापिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� पिन 
तीनैजना िमली पालैपालो जबरज�ती गरकेो भ�ने बेहोरा 
लेखाएकोबाट यस घटनामा तीनैजना �ितवादीह� 
अथा�त् टंकबहादरु काक�को पिन संल�नता रहेकोमा 
शङ्का नरहने ।

पनुरावेदक �ितवादी टंकबहादरु काक�ले 
पीिडतको �वा��य परी�णमा जबरज�ती करणी 
भएको भनी �प� �पमा नखलुाएकोमा सो �वा��य 
परी�णलाई �माणमा निलई भएको फैसला �िुटपूण� 
भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर िलएको छ सो 
स�ब�धमा हेदा� मेची अ�पतालबाट भएको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदनमा पीिडत “ए” लाई करणी गर ेनगरकेो, 
यिकनसाथ भ�न नसिकने, योिनको अव�था सामा�य 
रहेको Hymen Intact छ, योिनको व�रप�र सिु�नएको 
वा रातो नदेिखएको Abrasion on upper abdomen 
½ cm×1 cm भ�ने बेहोरा उ�लेख भएबाट पीिडत “ए” 
उपर जबरज�ती करणीको घटना घटेकै होइन भ�न 
िम�दैन िकनभने �ितवेदनमा �प� �पमा करणी भएकै 
छैन भनी उ�लेख नभएको पीिडतको �ितवेदनमा 
Abrasion on upper abdomen ½ cm×1 cm र 
�ितवादी अजु�नको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा पिन 
Two linear reddish abrasion over left flank 
just above pubic tubescle, measuring 5 cm 
in length भनी उ�लेख भएको अव�थामा करणी 
भएकै हो भनी �ितवेदनमा उ�लेख नगदा� पिन करणीको 
वारदात भएकोमा भ�ने ि�थितलाई पूर ैनकान� सकेको 
नपाइने । 

पीिडतको �ितवेदनमा Abrasion upper 
abdomen ½ cm×1 cm र �ितवादीको �ितवेदनमा 
Two linear reddish abrasion over left flank 
just above pubic tubescle, measuring 5 
cm in length भनी उ�लेख ह�न ु र �ितवादीह�ले 
आफूह� घटनाको समयमा सोही घटना �थानमा 
रहेको कुरालाई अ�वीकार गन� नसकेको अव�थामा 
केवल �ितवादीले आफू िनद�ष छु भनी पनुरावेदन 

िजिकर िलदैँमा कानूनले छुट िदन िम�ने अव�था भने 
कदािप निम�ने । 

�ितवादी �यामल राजवशंी र पनुरावेदक 
टंकबहादरु काक� तथा अजु�न भ�ने प�ुप िव.क. िव��को 
अिभयोग दाबी प�ुने ठह�याई िनजह�लाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. समेत 
बमोिजम जनही ११ वष� कैद तथा �ितवादीह�बाट 
पीिडतले जनही �.२५,०००।- �ितपूित� भरी पाउने 
ठह�याई झापा िज�ला अदालतको २०६९।३।११ को 
फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट िमित २०६९।१२।१८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CI-१२०६, िलखत दता� 
बदर दता�, एकलास दवेी यादवसमेत िव. िकसुनलाल 
यादव

मूल प�ुष रामे�र तथा िनजक� प�नी 
भवानी देवीका एक मा� छोरा िवप�ी रामपतृ यादव 
र िफरादीह� िनज रामपतृकै प�नी र छोरा नाताका 
भएकोमा वादी �ितवादीह� बीच प�ुतावलीमा िववाद 
देिखदँनै । ��यथ� / �ितवादी िकसनुलाल यादवले 
र अ�य २ �ितवादीह�ले िफरादीम�येक� एकलास 
देवीका ससरुा र वादी लालबाब ु र दानीबाबकुा 
हजरुबाब ुरामे�र यादवबाट िक.नं.२७९ नं. को ०–२–
१० म�येबाट ०–०–१५ ज�गा राजीनामा पा�रत 
गरी िलएको दिेख�छ । �ितवादी रामे�र  यादवले 
राजीनामा गरी िदएको र हामी पनुरावेदक / वादीह� 
कसैको म�जरुी निलएकोले सो राजीनामा िलखत बदर 
ग�रपाउ ँभनी वादीले िफराद दायर भएको देिख�छ । 
िमिसल सलं�न पेस ह�न आएको र.नं. ७५४३ िमित 
२०६२।१२।२२ को राजीनामाबाट उ� ज�गा िलएको  
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देिख�छ र िनजलाई सो ज�गा राजीनामा िददँा सो 
िक�ामा ०–१–१५ �े�फल ज�गा बाकँ� नै रहेको उ� 
िमितको रिज��ेसन पा�रत राजीनामाबाट दिेखने ।

वादीका हजरुबाब ु/ ससरुा रामे�वर यादवको 
नाममा पैतकृ स�पि� ०-२-१० रहेको दिेख�छ । 
सो ज�गाम�ये ०—०-१५ ज�गा िनजले िब�� गरकेो 
देिखदँा उ� स�पि� िब�� गदा�  िफरादी वादीको म�जरुी 
िलनपुन� देिखदँनै । उ� ज�गा िब�� गरी आधाभ�दा 
बढ्ता िनज दाता रामे�रको नाममा बाकँ� रहेको 
देिखयो । साथै िफरादीले उ�लेख गरकेो 
प�ुतावलीअनसुार दाता रामे�रको छोरा रामपतृ 
यादव जीिवत रहेको तथा िनज सो ज�गा िब�� गन� 
म�जरु रहेको देिखएको र िनजको िफराद पन� आएको 
नदेिखदँा अंशब�डाको १९ नं. को दहेाय १ बमोिजम नै 
वादीह�को म�जरुी िलनपुन� �यव�था भएको नदिेखदँा 
िववािदत िलखत बदर गन� गरी भएको िसराहा िज�ला 
अदालतको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने र 
उि�लिखत िलखत बदर नह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट भएको फैसला िमलेकै  
देिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट दाबीको िववािदत िलखत बदर गन� गरी 
िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।१०।१९ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने र 
उि�लिखत िलखत बदर नह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७१।०५।१० मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते  रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CI-०७४७, ज�गा िखचोला 
चलन, सुरशेकुमार चौधरी िव. �यामकुमार चौधरी 

िक.नं.४१६६ �यामकुमारको भई सो 
ज�गामा ०–०–१० �े�फल रहेकोमा िववािदत न.नं.८ 

को ०–०–२१/
४
 �े�फल िमलान ह�दँा मा� िनजको 

�े�ताअन�ुपको �े�फल िम�ने दिेख�छ । पनुरावेदक 
/ वादीले िक.नं.१३६७ को ज�गामा समेत �ितवादीले 
िखचोला गरकेो भनी दाबी िलएकोमा सो ज�गा र 
िक.नं.१३६६ को ज�गाका बीचमा अ�य िविभ�न 
िक�ा न�बरका ज�गा रहेको िमिसल संल�न सव� न�सा 
ि��ट र आदेशानसुार भई आएको न�सा िववरणबाट 
�प� देिख�छ । य�तो ि�थितमा न.नं.१३ क को प�क� 
नालाभ�दा पि�मतफ�  रहेको िववािदत ज�गा पनुरावेदक 
/ वादीको दता� �े�तािभ�को नदेिखएको अव�था 
देिखदँा ��यथ� / �ितवादीले वादीको ज�गा िखचोला 
गरकेो अव�था समिथ�त नह�ने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट नाप न�सा भई आएको न�सा 
िववरणबाट ��यथ� / �ितवादीले पनुरावेदक / वादीको 
ज�गा िमची िखचोला गरकेो भ�ने कुरा समिथ�त ह�न 
आएको नदेिखदँा �ितवादीले ०–०–२१/

२
 ज�गा 

िखचोला गरकेो ठह�याई सनुसरी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।३।२६ मा भएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ� फैसला उ�टी भई वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०७०।१२।१२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुारको 
फैसला भएका छन् :
 § ०७१-CI-०७४६, ज�गा िखचोला चलन, 

सरुशेकुमार चौधरी िव. �ानकुमार दाहाल
 § ०७१-CI-०७४८, घर भ�काई ज�गा 

खाली गराई पाऊँ, सुरशेकुमार चौधरी िव. 
�यामकुमार चौधरी

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-१३९२, लाग ुऔषध 
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सेतो हेरोइन, बुि�कुमार गु�ङ िव. नेपाल सरकार 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. २९ सामाखशुी ि�थत 
िनतेश िम�ा�न भ�डारअगािड ल.ु ४ प. २६२७ नं. 
को मोटरसाइकल रोक� सोही मोटरसाइकलमािथ 
बिसरहेको अव�थामा िनज पनुरावेदक �ितवादीको 
शरीर तथा मोटरसाइकलसमेत तलासी िलदँा आ�नो 
क�मरको भागमा बािहरप�� बाधँी राखेको खैरो रङ्गको 
झोलाको बीच भागमा लकुाई राखेको अव�थामा सेतो 
हेरोइन ८ (आठ) ओटा �या�सलु फेला परकेो जनु 
११२ �ाम रहेको, सोही �यागको अक� ख�डमा िनजको 
नेपाली नाग�रकता �माणप� एक थान, ल.ु४.प. 
२६२७ नं. को मोटरसाइकलको सवारी दता� िकताब 
एक थान, िनजको नामको सवारी चालक अनमुितप� 
एक थान, िनजकै नामको राहदानी एक थान, िनज 
पनुरावेदक �ितवादीबाट बरामद गरकेो भ�ने िमित 
२०६९।५।३ को बरामदी मचु�ुका रहेको देिखने ।

�ितवादीले आफू िनद�ष रहेको �हरीले 
झ�ुो आरोपमा आफूलाई फसाएको, �हरीमा यातना 
िदएर िलएको बयानलाई आधारमा िलई गरकेो फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
िलएको पाइए तापिन आ�नो सो िजिकरलाई पिु� 
गन� खालको कुनै ठोस �माण भने पेस गन� सकेको
नदेिखने । 

कानूनले �प� �माण खो�छ, मौिखक भनाई 
होइन । अदालतमा आई आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गद�मा िनद�ष सािबत ह�ने होइन । 

�ितवादी बिु�कुमार ग�ुङलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(३) अनसुार १५ वष� कैद र �.५,५०,०००।-
(पाचँ लाख पचास हजार) ज�रवाना ह�ने र बरामद 
भएको मोटरसाइकल तथा हेलमेट ऐ. ऐनको दफा 
१७(क) अनसुार जफत ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।२।२९ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७१।८।९ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 

सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-२०३४, िलखत दता� 
बदर दता�, ल�मी�साद यादवसमेत िव. �कमित 
अिह�रन 

वादीले िफराद दाबीमा र.नं.९७३९ को 
राजीनामाको िलखतमा रहेको ज�मा ज�गा ०-१३-० 
बाट गणेश अिहरले आ�नो भागको ज�गा िक�ाकाट 
गरी लगेपिछ कायम भएको िक.नं. ६१२ को ज.िव. 
०-९-१५ को २ भागको १ भाग ०-४-१७१/

२
 ज�गा 

आ�नो नाउमँा दता� ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी िलएको 
देिख�छ । सरजगु र सव�िजत दईु अंिशयाराका बीचमा 
ब�डा ला�ने स�पि�को आधी आधी अंश हकबाट एक 
अंश सरयगुको हकमा छुट्याई सोही एक अशंबाट 
सौतेनीतफ� का छोरा गणेश अिहरले एक भाग र बाकँ� 
एक भागस�म पाउने अंशहकको हकदार ��यथ� / वादी 
ह�न् भ�ने दिेख�छ । िववादको राजीनामा िलखतको 
कूल ज�गा ०-१३-० को आधी ०-६-१० सरयगुको 
अंश हकमा ला�ने र सोको आधी अथा�त् ०-३-५ 
स�मको ज�गा वादीले पाउने भ�ने देिख�छ । िववािदत 
िलखतबाट आ�नो हक गणेश अिहरले द.ेनं.२०६५ 
को िलखत दता� बदर दता� म�ुाबाट िलइसकेकाले सो 
िलखतको आधी ज�गा वादीका नाउमँा दता� ह�न स�ने 
अव�था देिखदँैन । िववािदत िलखतको ज�गाम�ये 
उपयु��ानसुार ह�न आउने वादीको अंश हकजितमा 
गणेश अिहरले िलएको ज�गा छोडी वादी दाबीबमोिजम 
पूव�तफ� बाट सो हदस�मको ज�गा वादीका नाउमँा 
दता� ह�ने र वादीको अंश हक बराबर दाबीको िलखत 
दता� बदर गरी वादीका नाउमँा दता�समेत ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा पनुरावेदक / �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
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अत: िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट हद�यादको अभावमा िफराद दाबी 
खारजे गन� गरकेो स�ु बारा िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।३।२४ को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी 
भई वादी दाबीबमोिजमको िलखत बदर भई अंशहकको 
अनपुातमा वादीको नाउमँा दता�समेत ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७२।०३।१३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते  रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-२०३६, िलखत 

दता� बदर दता�, ल�मी�साद यादवसमेत  
िव. �कमित अिह�रन भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CI-०१६१, अंश नामसारी, 
रामसुरत यादव िव. आरती यादवसमेत 

स�ु अदालतको आदशेानसुार वादीले 
देखाएको मचु�ुका माग भएकोमा मानमटेरीया गा.िव.स. 
काया�लयको च.नं. २२२ िमित २०६९।६।१४ को प� 
बेहोराबाट रामसरुत यादवले ज�गा अंश िवषयमा दूवे 
यादव,  ह�रचरण यादवउपर िनवेदन पन� आएकोमा 
उपि�थत गराई छलफलका �ममा ज�गा अंशको 
िवषयमा कुनै िनण�य टंुगो नलागी गा.िव.स.मा कुनै 
मचु�ुका वा कागज नभएको., िनज वादी रामसरुत 
यादवले पेस गरकेो स�कल कागजात यसैसाथ 
पठाएको भ�नेसमेत देिखदँा यी वादी �ितवादीबीच 
ज�गा अशं िवषयमा गा.िव.स.मा छलफलस�म भई टंुगो 
नलागेको,  वादीले िफराद प�मा दखेाएको मचु�ुका 
िनज आफँैले तयार गरी गा.िव.स.मा पेस गरकेो 
भ�नेस�म देिखयो । वादीले पेस गरकेो उ� मचु�ुकाको 
िस.नं.२ मा दवेु यादव वष� ६० भ�ने नाम लेखी 
�या�चे सिहछाप भएको दिेखएपिन बाब ुबाजेको नाउ,ँ  
ठेगानासमेत केही नखलेुको िफरादप�कै �ितवादी 

ख�डमा वादीको काका नाता पन� भिनएका वष� ६६ का 
दूवे यादव र उि�लिखत मचु�ुकामा उ�लेख भएका दवुे 
यादव एकै �यि� ह�न भनी यिकन गन� सिकने अव�था 
पिन देिखएन । सोबाहेक गा.िव.स.को प�ानसुार पिन 
वादीले तयार गरकेो घरसारको मचु�ुकाबाट अदालतले 
वादी �ितवादीबीच नाता यिकन गरी िदन िम�ने पिन 
नदिेखने ।

स�ु अदालतकै आदशेानसुार वादी 
�ितवादीबीच अंिशयार नाता पन� नपन� स�ब�धमा 
िमित २०६९।८।४ मा खडा भएको मचु�ुकाका केही 
मािनसह�ले वादी दाबीको समथ�न ह�ने गरी वादी 
�ितवादीबीच अंिशयार नाता पद�छ अशं पाउनपुन� 
हो भनेका,  केही मािनसह�ले नाता पद�न, अशं िदन 
पन� होइन भनेका, केही मािनसह�ले नाता, वंशको 
स�ब�धमा अनिभ�ता देखाएका र केही मािनसह�ले 
मोितलाल र दूवे यादव दाजभुाइ ह�न् यी वादी को ह�न 
थाहा छैन भनी लेखाइ िदएको देिखएको ि�थितमा उ� 
िवरोधाभाष मचु�ुका बेहोराकै आधारमा मा� अ�य ठोस 
सबदु �माणको अभावमा वादी �ितवादीह� अंिशयार 
नातािभ�का ह�न् भनी अनमुान गन� िम�ने नदेिखने ।

अदालतको आदशेानसुार �ा� उखडा िवशेष 
अदालत, िस�ाथ�नगरको िम.नं. २६८३, २६८९ 
को िमित २०४१।५।१५।६ को िनण�यसिहतको 
िमिसल हेदा� वादी िचनकान अिहरको म.ुस. गन� 
मोितलाल यादव, दवुे यादव, �ितवादी इनेत�ुलाह 
मसुलमानसमेत भई िविभ�न िक.नं. का उखडा 
ज�गा दता�स�ब�धी फायलबाट िचनकान अिहरको 
२०३३ साल जे� मिहनामा परलोक भई िनजका 
नाउकँो उखडा ज�गा दता� गन� िनजका हकवाला छोरा 
मोतीलाल अिहर, दवुे अिहरसमेत २ जना मा� रहेको 
भ�ने �ी पकडी गाउ ँप�चायत काया�लयको च.नं. २३४ 
िमित २०३५।१।२२ को िसफा�रसप�, िचनकान 
अिहरका नाउकँो जोताहाको अ�थायी िन�सा (४ 
नं. फाराम),  उखडा ज�गा दता� गरी पाउ ँभनी िमित 
२०३५।१।२४ मा मोतीलाल यादव, दवुे यादवले 
उखडा िवशेष अदालतमा िदएको िनवेदन, िचनकान 
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यादवका नाउकँा ज�गाको िफ�डबकु उतार, उखडा 
िवशेष अदालतबाट मोितलाल यादव तथा दूवे यादवको 
नाउमँा ज�गा दता� ग�रएको �माणप� (अनसूुची-३) 
एवम् �ितवादीले पेस गरकेो िचनकान अिहरका नाउकँो 
७ नं. फाटँवारीसमेतका कुनै कागजबाट पिन मूल प�ुष 
सखुरामका नाउबँाट कुनै पैतकृ स�पि� सरी आएको 
वा िनजको िचनकानबाहेक ितरथ यादवसमेत छोरा 
(प�रवार) रहेको भ�ने कुनै पिन त�य िमिसल �माणबाट 
खलेुको नपाइने । 

पनुरावेदक / वादीले सखुरामका २ छोराह� 
िचनकान र ितरथ यादवम�ये ितरथतफ� को हागँाको 
आफू रहेको भनी िचनकानतफ� का हागँाका िनजका 
छोरा दूवे यादव र नाती ह�रचरण यादवलाई �ितवादी 
बनाई अशं माग गरपेिन पनुरावेदक / वादीले दाबी 
िलएको नाता प�ुतेवारीमा इ�कारी देखाई  मूल प�ुष 
सखुरामका १ मा� छोरा िचनकान रही िनजका २ 
छोराह� मोतीलाल र दूवे यादव भई मोतीलालका छोरा 
ह�रचरण यादव रहेको भनी वादीलाई आ�नो अिंशयार 
प�ुतेवारीिभ�को होइन भनी �ितवादीह�ले िजिकर 
िलएपिछ वादीले आ�नो दाबी �मािणत गरी नाता 
प�ुतेवारी स�ब�धमा सबदु �माण िदन स�नपुन�मा सो 
केही िदन खलुाउन सकेको नपाइने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �प�दहेी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।९।२८ मा भएको फैसला उ�टी भई वादीदाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
िमित २०७२।०७।१५ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते  रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CI-००४०, छुट ज�गा 
दता�, िचर�जीवी सापकोटा िव. िवकल�साद शेरचन 

का�क� िज�ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा 

नं.५ ब�ने अमतृ�साद शेरचनले का�क� िज�ला अघ� 
बजार गा.िव.स. वडा नं.३ िक.नं.१ को �े.फ.२७७-
१-०-०- म�ये अ.ं४२-०-०-० ज�गा मेरो नाममा दता� 
ग�रपाउ ँ भनी द.नं. ४९ िमित २०३८।११।१० मा 
मालपोत काया�लय, का�क�मा िनवेदन दता� गराएको 
देिख�छ । िनज िनवेदक अमतृ�साद शेरचनको िमित 
२०५६।१२।२२ मा म�ृय ुभई िनजका हकदार छोरा 
िवकल�साद शेरचनले हक सकार गरी उ� िक.नं.१ 
को �े.फ.२७७-१-०-० म�ये �े.फ. ७९-०-०-० 
ज�गा मेरो नाममा दता� ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको द.नं. 
१७१९३ िमित २०६६।८।२४ मा िनवेदन गरकेो 
देिखने । 

िववािदत ज�गाह� नेपाल सरकारको वन 
�े�को लगतमा जिनएको देिखए तापिन सो स�ब�धमा 
िवप�ी वादीका िपता अमतृ�साद शेरचनले िनवेदन 
िदई िनजको म�ृयपुिछ छोरा िवकल�साद शेरचनले 
िववािदत ज�गा आ�नो मा� भएकोले छुट ज�गा दता�  
ग�रपाउ ँभनी मालपोत काया�लयमा िनवेदन िदएकोमा 
उ� िमितमा मालपोत काया�लयले िनवेदन दता� 
गरकेो देिख�छ । मालपोत काया�लयमा रहेको मोठ 
�े�तामा सरकारी वन लेखेकै आधारमा उ� ज�गा 
नेपाल सरकारको मा�ै रहेछ भनी िनण�य गनु�  उपयु�� 
ह�दैँन । उ� ज�गामा दवैु प�ले दाबी गरकेो अव�थामा 
स�बि�धत अदालतमा गई हकबेहक छुट्याई �याउन ु
भनी स�बि�धत प�ह�लाई मालपोत अिधकृतले 
सनुाई िदनपुन� भ�ने कानूनी �यव�था भएकोमा 
एकतफ��पमा नेपाल सरकार वन �े�मा दता� गन� 
िनण�य गरकेो देिखयो । यसरी हकबेहक स�ब�धमा 
�माण नै नबझुी एकतफ� िनण�य ग�रिदने अिधकार 
मालपोत काया�लयलाई रहेभएको नपाइने । 

अघ� बजार गा.िव.स. वडा नं.३ को िक.नं. 
१ म�ये अं.४२ रोपनी ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी िमित 
२०३८।११।२० मा  िवप�ी वादीका िपता अमतृ�साद 
शेरचनले िनवेदन िदई िनजको म�ृयपुिछ िनजका छोरा 
िवकल�सादले हक सकार गरी कारबाही  भइरहेकोमा 
वन काया�लय, का�क�ले िववािदत ज�गा राि��य 
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वन जंगलिभ� पछ�  भनी लेखी पठाएको आधारमा 
मालपोत काया�लय, का�क�ले िववािदत ज�गा नेपाल 
सरकार वन �े�मा दता� गरी �े�ता पजुा� तयार गरी 
वन काया�लयमा पठाउने िनण�य गरकेो दिेखएको 
ह�दँा उि�लिखत निजरको आधारमा िववािदत ज�गा 
िनवेदकको दता�िभ�को हो वा साव�जिनक वन के हो 
भ�ने स�ब�धमा हक बेहकको �� उपि�थत भएकोमा 
हक बेहकमा स�बि�धत िज�ला अदालतबाट िनण�य 
गरी �याउन ुभनी सनुाउन ुपन�मा नेपाल सरकार वन 
�े�मा दता�  गन� गरी स�ु मालपोत काया�लय, का�क�ले 
िमित २०७२।२।२८।५ मा गरकेो िनण�य िमलेको 
नदेिखदँा बदर गरी हकबेहकमा स�बि�धत िज�ला 
अदालतबाट िनण�य गरी �याउन ुभनी सनुाइिदने ठहछ�  
भनी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार, 
मालपोत काया�लय, का�क�को पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट स�ु मालपोत काया�लय, का�क�ले 
िमित २०७२।२।२८।५ मा गरकेो िनण�य िमलेको 
नदेिखदँा बदर गरी हकबेहकमा स�बि�धत िज�ला 
अदालतबाट िनण�य गरी �याउन ु भनी सनुाइिदने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०७२।१२।०१ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते  रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CI-११५४, �ितषेध /  
परमादशे, जीतबहादुर मान�धरसमेत िव. गणेशलाल 
मान�धर 

��ततु म�ुाका प� िवप�ह�बीच नातामा 
िववाद रहेको देिखदँैन भने अका�ितर मालपोत 
काया�लय, चाबिहलबाट भएको िमित २०६७।४।१६ 

को आदशेको बोलीमा िववािदत ज�गाको िनज ��यथ� 
िनवेदक अंिशयार / हकदार भए नभएको खलुाएको 
देिखएन । साथै उ� आदेशबाट िनज ��यथ�को अंश 
हकमा कुनै �कारको असर नपन� भ�न नसकेको ि�थितमा 
मालपोत काया�लय, चाबिहलबाट ��यथ� िनवेदकलाई 
के कुन आधारमा तारखे टुटाएको हो भ�ने व�तिुन� 
आधार, �माणको िव�ेषण, मू�याङ्कन ग�रएको 
ि�थितसमेत देिखदँैन । स�ु पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको आदेश हेदा�, िववािदत िक.नं.२६ 
को स�ब�धमा गणेशबहादरु मान�धरले ज�गाधनी 
�माण पजुा� हराएकोले �ितिलिप पाउ ँ भनी िदएको 
िनवेदन, गणेशलाल मान�धरसमेतले नामसारी ग�रपाउ ँ
भनी िदएको िनवेदन तथा िहरामाया मान�धरसमेतले 
नामसारी ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनह�समेत साथै 
राखी जो जे ब�ुनपुन� सबदु �माण बझुी िनण�य गनु�पन�मा 
िनवेदकसमेतको मागअनसुार कारबाही ह�न नस�ने 
जानकारी गराई तारखे टुटाई िहरामाया मान�धरको 
िनवेदनमा मा� कारबाही अगािड बढाउने भ�नेसमेत 
मालपोत काया�लय, चाबिहलको िमित २०६७।४।१६ 
को आदशे कानूनस�मत नदेिखदँा उ� आदेशानसुारको 
कारबाही अिघ नबढाउन ुभनी �ितषेधको आदेश जारी 
भएको देिख�छ भने िववािदत िक.नं. २६ का स�ब�धमा 
तीन प�बाट परकेा िनवेदनह� साथै राखी जो जे 
ब�ुनपुन� सबदु �माण बझुी कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  
भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, चाबिहलका नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी भएको देिखने । पनुरावेदन 
अदालतको उ� आदेशबाट ��ततु िववादको िक�ा 
नं २६ मा कसैको हक, बेहक एवम् सारभूत अिधकार 
िसज�ना ग�रिदने काय� भएको देिखदँैन, केवल मालपोत 
काया�लय, चाबिहलको िमित २०६७।४।१६ को 
आदशे त�काल काया��वयन गन�का िनि�त रोकेको 
देिखने । 

म�ुाको �याियक िन�पणको लािग म�ुासगँ 
स�बि�धत एवम् ज�गाको हकदारका �पमा दाबी 
िलएका तीनै प�को िनवेदनह� साथै राखी सनुवुाइ गनु�  
उपय�ु देखी ब�ुनपुन� सबदु �माण बझुी कानूनबमोिजम 
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गनु�  भनी जारी भएको परमादशेको आदेशमा कुनै 
कानूनी �िुट िव�मान दिेखदँैन भने उ� आदेशले कुनै 
प�लाई हक अिधकार िसज�नासमेत ग�रिदएको भ�ने 
ि�थितसमेत रहेको देिखदँैन, यसरी कानूनबमोिजम 
�थािपत कुनै पिन स�म �याियक िनकायले आ�नो 
अिधकार �े�अ�तग�त रही म�ुाको सनुवुाइको �ममा 
उपय�ु आदेश जारी गन� स�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट जारी 
भएका आदशेह�बाट पनुरावेदकह�को कानूनी 
एवम् सवंैधािनक हक, अिधकारमा के कुन �कारको 
आघात पन� गयो एवम् उ� अदालतबाट भएको काम 
कारबाही गैरकानूनी भएको भ�ने ि�थित पनुरावेदकले 
औ�ंयाउन सकेको ि�थित नदिेखएको एवम् ज�गासगँ 
स�बि�धत भई िनवेदन गरकेा स�पूण� िनवेदकह�को 
िनवेदनउपर सनुवुाइ गरी, ब�ुनपुन� आव�यक �माण 
बझुी कानूनस�मत त�रकाले म�ुाको टुङ्गो लगाउन ु
भनी िववेकस�मत त�रकाले भए गरकेो दिेखने 
स�ु पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेशमा कुनै 
�कारको कानूनी �िुट िव�मान रहेको नदिेखएको 
ि�थितसमेतबाट पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७०।९।३ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-१५१९, अदालतको 
अवहेलना, धेनुका लुइँटेल िव. िशवहरी थापासमेत 

पनुरावेदक िनवेिदका धेनकुा लइुटेँलले ��यथ� 
िवप�ीह�उपर दायर गरकेो उ��ेषण िनषेधा�ाको 
िनवेदनमा पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।१२।१३, २०७०।१२।१९ मा िनवेिदकालाई 
सािबकदेिखको काममा हािजर गराई िनर�तर�पमा 
कामकाज गन� कुनै बाधा िवरोध नगनु�  भनी अ�त�रम 

आदशे भएको देिखयो । सो आदशेबमोिजम िनज 
पनुरावेदक िनवेिदकाले िवप�ी िव�ालय नेपाल 
�हरी उ�च मा�यिमक िव�ालय, सागँा, का�ेका 
ि�ि�सपलसम� हािजरलगायत सािबककै कामकाज 
गन� पाउ ँ भनी िमित २०७०।१२।२० मा िनवेदन 
िदएको दिेखयो । सो िनवेदनउपर कारबाही भई 
धेनकुा लइुटेँलको हािजरी कापीको �ितिलिप उतार 
भनी जिनएको हािजरी पिु�तकाको (रिज�टर) को 
छायाकँपीमा िनज िनवेिदकाले िमित २०७०।१२।२० 
देिख हािजर भएको ह�ता�र गरकेो देिखने �माण 
िवप�ीह�ले पेस गरकेो देिखने । 

िव�� ख�डमा उि�लिखत िवप�ीह�को 
काय�बाट अदालतको अवहेलना भएको भ�ने व�तिुन� 
आधार िनवेिदकाले पेस गन� सकेको ि�थितसमेत 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखदँैन । अतः िनज 
पनुरावेदक िनवेिदकाको मागबमोिजम ��यथ� 
िवप�ीह�ले अदालतको अवहेलना ह�ने काय�, कसरु 
गरकेो भ�ने त�य िमिसल संल�न कागजातबाट 
�थािपत ह�न सकेको अव�था नदेिखदँा िनज पनुरावेदक 
िनवेिदकाको िनवेदन खारजे ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला अ�यथा नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट अदालतको अवहेलना ज�तो फौ�दारी 
�कृितको अपराधमा कुनै पिन �यि�लाई यथे� आधार, 
�माणिबना नै कसरुदार कायम गरी सजाय गनु�  मा�य 
�यायको िस�ा�तको िवपरीत ह�न जा�छ । पनुरावेदक 
िनवेिदकाले िवप�ीह�ले के कुन कारणबाट अदालतको 
अपहेलना गरकेा ह�न् भ�ने कुरालाई सबदु �माणबाट 
पिु� गन� नसकेको ि�थित एवम् अदालतको आदेश 
िशरोपर गरी िनवेिदकालाई हािजरसमेत गराएको भ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ एवम् िनवेिदकाको हािजर 
भएको देिखने िमिसल संल�न हािजरी रिज�टरको 
छायाकँपीबाट समेत ��यथ� िवप�ीह�ले अदालतको 
आदशेको अव�ा गरकेो भ�ने नदेिखएको ि�थितमा 
अदालतको अवहेलना गरकेो नठहरी िनज पनुरावेदक 
िनवेिदकाको िनवेदन खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
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पाटनबाट िमित २०७१।५।४ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७१-CR-१५१८, अदालतको अवहेलना, 

धेनुका लुइँटेल िव. िशवहरी थापासमेत 
 § ०७१-CI-११२०, उ��ेषण / िनषेधा�ा, डा. 

नवरथ बािनयासमेत िव. धेनुका लुइँटेल 
१०

मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-०३७४, मोही दता� 
नामसारी, स�यनारायण कौडिगया िव. इि�स िमयाँ 

वादीका पित रघनुी कौडिगयाले ज�गाधनी 
केशरजंग थापालाई ज�गाधनी देखाई ज.िव. १-०-० 
ज�गाको १ नं. फाराम भरी २ नं. अनसूुची �कािशत भई 
४ नं. जोताहाको अ�थायी िन�सासमेत �ा�त गरकेो 
देिख�छ । वादीले उ� ज�गािभ�बाट च��नहरको पानी 
लान पैनी िनमा�ण भएकोले सव� नापी ह�दँा सो ज�गा 
पैनीभ�दा उ�रतफ�  िक.नं. ११० मा ज.िव. ०-१३-
१४ र दि�णतफ�  िक.नं. १११ मा ज.िव. ०-३-१ 
कायम भई स�य�साद दाहाल र िथरकुमारी पोखरलेका 
नाममा नापी भएकोमा िक.नं. ११० मा आ�नो पितले 
मोही �माणप� �ा�त गरी सकेको र िक.नं. १११ को 
ज�गाको मोही �माणप� िलन बाकँ� रहेको भनी दाबी 
िलएको देिखने ।

दाबीको सो िक.नं. ११० र १११ को ज�गा 
सािबक ज�गाधनी स�य�साद र िथरकुमारीले िमित 
२०३३।२।२४ मा र.नं. २८३४ को बकसप�बाट 
सभुाषच�� दाहाललाई हक ह�ता�तरण गरकेो र उ� 
िक.नं. १११ को ज�गा िनज सभुाषच�� दाहालबाट 
�ितवादी इि�स िमयालेँ राजीनामाका मा�यमबाट �ा�त 
गरकेो देिख�छ । सभुाषच�� दाहालले �ा�त गरकेो उ� 
िमित २०३३।२।२४ को बकसप�मा िक.नं. ११० 

र १११ को ज�गाको मोही रघनुी भ�ने उ�लेख भई 
िनज सािबक ज�गाधनीले रघनुी कौडिगयालाई मोही 
�वीकार गरकेो दिेखने । 

वादीका पितले ज.िव.१-०-० ज�गाको १ नं. 
लगत भरी २ नं. अनसूुची �कािशत भएकोमा िक.नं. 
११० को ०-१३-१४ ज�गामा मा� मोही हकको 
�माणप� �ा�त गरकेो देिखएकोमा बाकँ� ज�गाको 
मोही हक वादीले यो यस ज�गाबाट �ा�त गरकेो भनी 
�ितवादीले दखेाउन सकेको दिेखदँैन । सव� नापीमा 
िक.नं. ११० र १११ का दवैु िक�ा ज�गा स�य�साद र 
िथरकुमारीका नाममा नापी भएको भ�ने िमिसल सलं�न 
िफ�ड बकु उतारबाट देिखएको र उ� िक.नं. ११० 
र १११ को बीचमा कुलो रहेको भ�ने कुरा िमिसल 
सलं�न सव� न�साबाट समेत देिखने । 

वादीले आ�नो पित मोही रहेको ज.िव. १-०-
० ज�गाको बीचमा पैनी कायम भई सो ज�गा नरघटी भई 
िक.नं. ११० र १११ मा नापी भएको र िक.नं. १११ 
को ज�गाको मोही �माणप� �ा�त गन� बाकँ� रहेको 
भनी िलएको दाबी समिथ�त भएको देिख�छ । �य�तै 
गा.िव.स. को काया�लय, क�चनपरु स�तरीबाट िमित 
२०६३।११।१८ मा भएको सज�िमनमा दाबीको िक.नं. 
१११ को ज�गा वादी प�ले सािबकदिेख हालस�म 
मोहीको हैिसयतले जोतखन गरी कमाई आएको भनी 
उ�लेख भएको दिेख�छ । यस�कार दाबीको ज�गाको 
वादीका पित मोही रहेको भ�ने कुरा सािबक ज�गाधनीले 
नै �वीकार गरकेो र िमिसल संल�न उि�लिखत अ�य 
�माणबाट समेत सो कुरा पिु�ट भइरहेको अव�थामा 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु भूिमसधुार 
काया�लयको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसला िमलेको नदिेखने । 

अत: िववेिचत आधार कारणबाट दाबीको 
िज�ला स�तरी, गा.िव.स. क�चनपरु वडा नं. ५ 
िक.नं. १११ को ज.िव. ०-३-१ ज�गाको वादी मोती 
कौडिगयाका पित �व. रघनुी कौडिगया मोही रहेको 
भ�ने पिु�ट भएको देिखदँा वादी दाबीबमोिजम वादीका 
नाममा उ� ज�गाको मोही नामसारी ह�ने ठहर गनु�पन�मा 
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वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु भूिमसधुार 
काया�लय, स�तरीको िमित २०६८।६।३० को फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०७०।६।१४ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोिजम 
दाबीको उ� िक.नं. १११ को ज.िव. ०-३-१ ज�गाको 
मोही हक वादीका नाममा नामसारी भई वादीले मोही 
हकको �माणप�समेत पाउने ।
इजलास अिधकृतः शरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६६-CI-०३४२, िललाम 
सकार िनण�य बदर दता� बदर दता� , बनु अया�ल िव. 
पाटन फाइना�स क�पनी िलिमटेडसमेत

पनुरावेदक वादीले २ वष�को अविधमा 
सावँातफ�  �.५७,७१०।७३ र �याजतफ�  
�.९४,७१३।१८ बझुाएको भ�ने क�पनीको िमित 
२०६१।९।२९ को िनण�य उतारबाट देिख�छ । ऋण 
च�ुा गन� भाखा ४ वष� राखेकोमा बझुाउन नसक� 
िवल�ब ह�न गएको अव�थामा िवल�ब श�ुक िलने 
गरी सत�नामा ह�दँाह�दैँ क�पनीले भाखा नआउदँ ै २ 
वष�िभ� पनुरावेदक वादीको सरु�ण रािखएको स�पि� 
िललाम गरी �वयम् क�पनीले नै सकार गरी िलएको 
देिखयो । तसथ� पनुरावेदक वादीको सरु�णमा िलएको 
स�पि�लाई भाखा नना�दै िललाम गन� गरी गरकेो 
��यथ� फाइना�स क�पनीको काम कारबाही िव� 
क�पनी ऐन, २०४८ को दफा ४८ को �ितकूल ह�दँाह�दँ ै
सोही दफा मतुािबक वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलामा ��य� कानूनी �िुट 
रहेको देिखने । 

पनुरावेदक वादीको सरु�णमा 

रािखएको स�पि� िधतो िलदँाका बखतको िमित 
२०५९।१२।२१ मू�याङ्कन �.२३,३६,५५०।– 
रहेको र 10 Jan. 2010 मा पनुः मू�याङ्कन गदा� 
�.३४,९६,११२।३३ रहेको देिख�छ । तर ��यथ� 
क�पनी �वयम् ले उ� स�पि� उ� मू�याङ्कनभ�दा 
िनकै कम �.१३,९१,४९२।१६ मा सकार गरी िलएको 
पाइयो । �यसैगरी ��यथ� क�पनीले िमित २०६१।९।२९ 
को िनण�यअनसुार िमित २०६१।९।२८ स�मको 
लेना रकम �.१३,९५,४९२।१६ मा उ� स�पि� 
िललाम सकार गरी िलएकोमा ७ मिहनािभ�ैमा िमित 
२०६२।४।१९ मा क�पनीले मदन ता�ाकारलाई �. 
४०,८७,०००।– मा राजीनामा ग�रिदएको देिख�छ । 
यस त�यले पिन ��यथ� क�पनीले पनुरावेदक वादीले 
सरु�णमा राखेको स�पि�को बजार मू�यभ�दा िनकै 
कम मू�यमा िललाम सकार गरी िलएको पिु� ह�न 
आउने ।

िललामी कारबाहीमा �चिलत कानूनबमोिजम 
बा�या�मक �पमा पालना गनु�पन� काय�िविधको पालना 
नगरी ��यथ� फाइना�स क�पनीले पनुरावेदक वादीको 
िधतो सरु�णमा राखेको स�पि� िललाम गरकेो देिख�छ 
। िललामको सूचना �थम पटक िमित २०६१।८।१० 
मा नेपाल समाचार दैिनक पि�कामा �कािशत भएको 
देिख�छ । �थम पटक �कािशत सूचनामा कसैको 
टे�डर नपरपेिछ पनुः अक� सूचना निनकाली पिहलो 
सूचनाबाट नै अिघ बढाइएको िललामी कारबाहीलाई 
श�ु कारबाही भ�न िम�दैन । िललामको सूचना 
पनुरावेदक वादीलाई पठाई िनजलाई बझुाई जानकारी 
गराएको पिन देिख�न । िधतो सरु�णमा रािखएको 
स�पि�को सािबकको मू�याङ्कनभ�दा घटी मू�य 
कायम गदा� पनुरावेदक वादीलाई समेत रोहबरमा 
राखी घटी मू�याङ्कन गनु�को आधार कारण खलुाई 
मू�याङ्कन गनु�पन�मा सो गरकेो िमिसलबाट नदेिखने ।

�वयम् फाइना�स क�पनीले पनुरावेदक 
वादीको स�पि� िधतो सरु�ण िलदँा र पनुः गरकेो 
मू�याङ्कनलाई अनदेखा गरी पनुरावेदक वादीलाई 
कुनै जानकारी सूचनास�म निदई िबनाआधार कारण 
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पिहले आफँैले गरकेो मू�याङ्कनभ�दा िनकै कम 
मू�यमा �वयम् फाइना�स क�पनीले नै िललाम सकार 
गरी िलएको �यवहार र ि�या �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�नकुो अित�र� श�ु आशयले भए 
गरकेो नदेिखने । 

स�पि� नाग�रकका अित भरपदा� सहारा र 
संर�क ह�न् । नाग�रकले �यवहार चलाउन ऋण िलन ु
पदा� र ऋण ितन� नस�नकुो बा�यताको कारणले ऋण 
िदने िव�ीय सं�थालाई िधतोमा राखेको नाग�रकको 
स�पि� �चिलत कानूनको काय�िविध पिन पूरा नगरी 
िधतो िलदँा गरकेो मू�याङ्कनभ�दा कम मू�यमा भाखा 
नना�दै गरकेो �थम पटकको िललाम कारबाहीमा नै 
आफँैले सकारी सोको केही मिहनामा नै बढी रकममा 
िब�� गन� �वे�छाचारीपनको छुट कानूनले �दान गरकेो 
नदेिखने । 

ऋणीले राखेको िधतो समयमै ऋण ितन� 
नसकेबापत ग�रने िललामी कारबाही ऋणी नाग�रकको 
स�पि�को िललाम ह�दँाको समयको चलन च�तीको 
�चिलत मू�यमा अवमू�यन पिन नह�ने र िव�ीय 
सं�थाको पिन ऋण असलु गन� श�ु एवम् पिव� 
मनसायबाट ग�रन ु पन� र ऋण असलुीको लािग 
चािलएको कारबाहीबाट नै सो देिखन ु पछ�  । िव�ीय 
सं�थाले नाग�रकलाई ऋण �वाह गदा� र सो असलु ह�न 
नसक� ग�रने िललामी कारबाहीमा ऋणीको स�पि�मा 
अनिुचत फाइदा िलने िनयत रा�न ुनह�ने ।

तसथ�, वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६४।१०।१० 
को फैसलामा �चिलत कानूनको �िुट ह�नकुा साथै यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
देिखएकोले सो फैसला उ�टी भई िफराद दाबीबमोिजम 
पनुरावेदक वादीले िधतो कजा� सरु�णबापतमा पाटन 
फाइना�स क�पनीमा राखेको िक.नं. १४७ को घर 
ज�गालाई ��यथ� फाइना�स क�पनी आफँैले सकार 
गन� गरी िमित २०६१।९।२९ मा गरकेो िनण�य र सो 
िनण�यका आधारमा उि�लिखत घरज�गा ��यथ� 
फाइना�स क�पनीका नाउमँा दता� दािखल खारजे गन� 

गरी भएका काम कारबाहीसमेत बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असार ११ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६६-CI-०३४३, िललाम बदर दता� बदर 

दता�, बनु अया�ल िव. पाटन फाइना�स 
क�पनी िलिमटेडसमेत
 § ०६६-CI-०३४४, हरिहसाब यिकन गरी 

पाऊँ, बनु अया�ल िव. पाटन फाइना�स 
क�पनी िलिमटेडसमेत

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-CI-०१८६, अशंदपोट, 
मुकु�द शमा� पौडेलसमेत िव. प�नाथ शमा�

��यथ� / वादी र पनुरावेदक / 
�ितवादीह�समेत बीच ब�डाप�को कागज पा�रत ह�दँा 
मूल अिंशयार बाब ु जग�नाथ उपा�याय जीिवतै रही 
िनजबाट अशं िलई ब�डाप� पा�रत गरेको अव�था 
देिख�छ । अंशब�डाको िलखत पा�रत ह�नपूुव� �ितवादी 
िनम�ला पौडेलका नाममा ख�रद भई आएको िववािदत 
ज�गा िनजका ससरुा जग�नाथ उपा�यायले सगोलको 
स�पि�बाटै ख�रद गरी बहुारीको नाममा दता� �े�ता 
बनाइराखे होलान् भनी अनमुान गन� सिकँदनै । यिद 
�यसरी बहुारीको नाममा ख�रद ग�रएको िथयो भनी 
अनमुान गन� हो भने पिन �य�तो ज�गाको स�ब�धमा 
िनज बाब ु / ससरुा जग�नाथ उपा�यायलगायत अ�य 
अंिशयारह�लाई थाहा जानकारी ह�न स�ने अव�था 
िथएन भनी मा�न नसिकने । 

ब�डाप�को िलखत पा�रत ह�दँाका समयमा 
वादीक� प�नी िवजयाल�मीको नाममा समेत बागलङु 
अमलाचौर-९ मा िक.नं. ६६१ को ज�गा दता� रहेको र सो 
ज�गासमेत ब�डाप�मा नपरकेो भ�ने �ितवादीह�को 
िजिकर रहेकोमा िवजयल�मीको नाउमँा रहेको ब�डा 
ह�ने ज�गा ब�डा भएको तर सबै ज�गा ब�डा नह�ने 
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िकिसमको भएको ह�नाले ब�डा नभएको भ�ने वादीका 
कानून �यवसायीबाट बहसको �ममा �य� ह�न 
आएकोले ब�डा नह�ने स�पि� ब�डाप�मा नपरकेो 
रहेछ भनी सहजै अनमुान गनु�पन� ।

वादी �ितवादीबीच अंश िदनपुन� 
िज�मेवारीसमेत भएका बाब ु जग�नाथ उपा�याय 
जीिवत रहेकै अव�थामा अंशब�डा िलनिुदन ु गरकेो 
अव�थामा सो ब�डाप�उपर िच� नबझेु वा अब�डा 
स�पि� ब�डा गनु�पन� अव�था भए बाब ुजीिवत भएकै 
अव�थामा नालेस गनु�पन�मा सो नगरी क�रब २७ वष� 
पिछ अथा�त् ०६६ सालमा आएर ��ततु िफराद दायर 
गरकेो अव�था ह�दँा आफूले अशं िदनपुन� अव�था 
नभएक� यी दो�ो प�ुताक� अंिशयार िनम�ला पौडेलका 
नाममा रहेको उ� िक.नं. ७३ को ज�गाबाट ३ भागको 
१ भाग िह�सा यी वादीलाई िदलाई िदन ुकानून एवम् 
�यायस�मत ह�ने नदेिखने ।

अत : उि�लिखत आधार र �माणसमेतबाट 
वादी दाबीबमोिजम �ितवादी िनम�ला पौडेलका नाउ ँ
दता�मा रहेको सािबक िक.नं. १६५३ र १६५५ 
हालको िक.नं. ७३ को ज�गाबाट ज�गा रोपनी ०-२-
३-१।२ को दता� बदर गरी वादी प�नाथ पौडेलका 
नाउमँा दता� ह�नेसमेत ठह�याएको स�ु बागलङु िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।०१।२९ को फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित 
२०६७।११।११ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई वादी दाबी नप�ुने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
इित संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०६९-CR-०६८४ र ०७४-
RC-००८७, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
म�तोरीयाकुमारी मुिखया िवन र नेपाल सरकार िव. 
रामगुलाम मुिखया िवन

म�ुय अिभय�ु रामगलुाम मिुखया िवनको 
मौकामा भएको बयान कागज तथा �ितवादीह�म�ये 

रामच�� मिुखया, रामगलुाम मिुखया र राजदेव 
मिुखयाले मतृक काका रामलखन मिुखयाको हातख�ुा 
समाती म�तोरीया कुमारी मिुखयाले अ�डकोष 
समातेको मैले देखेको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको फेकन 
मिुखयाको मौकाको कागज भए पिन िनजको अदालतमा 
बकप� भएको नदेिखएको र लास जाचँ �ितवेदनमा 
मतृकको अ�डकोष सिु�नएको भ�ने उ�लेख भए पिन 
अ�डकोष िचररे हेदा� रगत नभेिटएको भ�ने लास जाचँ 
गन� िवशेष�को बकप�बाट देिखएको ह�दँा �ितवादी 
म�तो�रयाले मतृकको अ�डकोष िथचेको भ�ने सह-
अिभय�ुको उ� पोल िनिव�वाद �पले �मािणत ह�न 
आएको देिखएन । तर यी �ितवादी म�तोरीया कुमारी 
मिुखया िवन अ�य �ितवादीह�सगँ मतृक रामलखन 
मिुखयालाई मान� काय�मा मत स�लाहमा पसी 
मितयारको भूिमका खेलेको त�य िमिसल सलं�न अ�य 
�माणह�बाट पिु� ह�न आउने । 

�ितवादी रामगलुाम मिुखयासमेत उपर 
िकटानी जाहेरी परकेो, िनजले अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिखए तापिन िनजले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा आफू र अ�य फरारी �ितवादीह� 
रामच�� र राजदवे मिुखया िवनसमेत भई मतृकको 
हातख�ुा, घाटँी, छाती िथची मारकेो कुरामा सािबत 
रही बयान गरकेो देिखएको छ । सो बयान कागजलाई 
मौकामा कागज गन� फेकन मिुखयाको बयान बेहोरा 
र घटना िववरणको कागज गरी िदने मािनसह�ले 
ग�रिदएको एकै िमलानको कागज बेहोराबाट समिथ�त 
भइरहेको देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदनबाट 
मतृकको म�ृयकुो कारणमा Died from Respiratory 
Failure it may be due to the compression 
of the chest and neck भ�ने उि�लिखत बेहोरा 
सो शव परी�ण गन� िचिक�सक डा.मरुारी �साद 
उपा�यायले स�ु अदालतमा उपि�थत भई िवशेष�को 
�पमा ग�रिदएको बकप�बाट समेत पिु� भइरहेको 
देिख�छ । तसथ�, मतृक रामलखन मिुखया िवनको 
म�ृय ु यी �ितवादी रामगलुाम मिुखया िवनसमेतको 
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कत��यबाट भएको होइन भनी मा�न सिकने अव�था 
िमिसल संल�न �माण कागजबाट दिेखन नआउने । 

अतः �ितवादी म�तोरीया कुमारी मिुखया 
िवनको हकमा िनज अ�य �ितवादीह�सगँ मत 
स�लाहमा पसी मतृकलाई मान� काममा सहयोग 
प�ुयाएको ह�दँा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. को कसरुमा सोही नं. अनसुार 
६(छ) मिहना कैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु महो�री िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६८।०८।१४ को 
फैसला मनािसब देिखयो । �ितवादी रामगलुाम 
मिुखया िवनको हकमा िनजउपरसमेत परकेो िकटानी 
जाहेरी, घटना िववरण कागज, िनजको अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� भएको बयान, मौकामा बिुझएका 
फेकन मिुखयाको बयान कागज, शव परी�ण �ितवेदन 
र िवशेष�को बकप�समेतका आधार �माणबाट 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु महो�री िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।१२।०९ को फैसला साधकको रोहमा 
जाचँ गरी सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०७३।०३।२२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�ठ
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-WO-०९९९, उ��ेषण / 
परमादशे, �वीणकुमार लाभ िव. रा��पितको काया�लय, 
िशतल िनवाससमेत

िवप�ीह�को िलिखत जवाफ र सो साथ 
संल�न �माण कागजातह�बाट �रट िनवेदकले जनु 
िनण�य र िसफा�रससमेतको संवैधािनकतामािथ �� 
उठाई िनवेदन दता� गनु�भएको छ, सो िसफा�रस र 
िनण�यबमोिजम स�माननीय रा��पित�यूबाट �मखु 

िनवा�चन आय�ु िनलक�ठ उ�ेती, िनवा�चन आय�ु 
दोलखबहादरु ग�ुङ र अयोधी�साद यादवको 
िनयिु�समेत भइसकेको र नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ खारजे भइसकेको, नया ँजारी भएको 
सिंवधानबमोिजम संघीय संसद ्समेतको िनवा�चन 
स�प�न भइसकेको प�र�े�यमा �रट िनवेदनको माग 
 औिच�यहीन र िनरथ�क भइसकेको दिेखने । 

िमित २०६९।१२।०१ को बाधा अड्काउ 
फुकाउने आदेश र िमित २०६९।१२।०८ को 
सवंैधािनक प�रषदक्ो िसफा�रस र स�माननीय 
रा��पितबाट िमित २०६९।१२।११ मा भएको 
िनयिु�का स�ब�धमा नै िनवेदकले �� उठाएकोमा 
सोबमोिजमका काय�ह� स�प�न भई आदेशको �योजन 
समा� भइसकेको अव�था छ । संिवधानसभाबाट  
नेपालको संिवधान पिन जारी भइसकेको छ । नेपालको 
सिंवधानको धारा ३०८ बाट नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ पिन खारजे भइसकेको छ । अब 
अि�त�वमा नै नरहेको बाधा अड्काउ फुकाउको 
आदशे र सोबमोिजम �मखु िनवा�चन आय�ु र 
आय�ुह�को िनयिु�को लािग सवंैधािनक प�रषदले् 
गरकेो िसफा�रससमेतलाई उ��ेषणको �रटबाट बदर 
गनु�पन� अव�था रहेन । त�कालीन मि��प�रषद ्का 
अ�य�ले राजीनामा िदइसकेको र िनजको अ�य�तामा 
गिठत मि��प�रषद ् नै हाल बहाल नरहेको तथा 
त�कालीन संवैधािनक प�रषदक्ा अ�य�लगायतका 
अ�य पदािधकारीह�समेत पदमा बहाल नरहेको ह�दँा 
िनवेदकको मागअन�ुप परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ग�ररहनपुरने । तसथ�, अब यस प�रवित�त प�रि�थितमा 
��ततु िनवेदनको िवषयमा �रट जारी ह�न स�ने 
अव�था रहेको नदेिखने । 

अदालतले आफूसम� िवचाराधीन िववािदत 
िवषयको मा� िन�पण गन� हो । िनवेदकह�ले 
िनवेदन िददँाको बखतमा िववािदत भिनएको िवषय 
नै राजनीितक �ि�या र िवकिसत नया ँ सवंैधािनक 
�णालीबाट प�रि�थितको प�रवत�न भई िववादको 
अव�थाको औिच�य नै समा� भइसकेको ि�थितमा 
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उ� िवषयलाई पनु: ब�झाई िववाद रहेसरहको 
ि�थितको क�पना गरी अदालतले बो�न ुऔिच�यपूण� 
र वाि�छत ह�न नस�ने । 

अत: उि�लिखत आधार कारण र यसै 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त र पूव�आदेशबमोिजम 
जनु िसफा�रस र िनयिु�का स�ब�धमा िनवेदकले 
�� उठाएको हो, सो स�ब�धमा स�माननीय 
रा��पित�यूबाट सिंवधानको बाधा अड्काउ फुकाउ 
आदेश जारी भई सो आदेशबमोिजम संवैधािनक 
प�रषद ्बाट िसफा�रस भई सो िसफा�रससमेतका 
आधारमा स�माननीय रा��पितबाट िनयिु�समेत 
�दान ग�रसकेको अव�था रहनकुा साथै त�काल 
बहाल रहेको मि��प�रषद ्ले िनवा�चन स�प�न गरी 
गठन भएको नया ँसंिवधानसभाबाट नेपालको सिंवधान 
िनमा�ण भई लागू भइसकेको हालको प�रि�थितमा 
सारभूत प�रवत�न आई िनवेदन दायर गदा�को 
अव�थाको िववािदत  िवषय नै िनरथ�क र �योजनहीन 
भएको ह�दँा �रट िनवेदनको अ�तव��तिुभ� �वेश गरी 
थप बोिलरहन ुआव�यक नदिेखएकोले िनवेदकह�को 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े� 
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६९-WO-१०२६, उ��ेषण, 

�वीणकुमार लाभसमेत िव. रा��पितको 
काया�लय, िशतल िनवाससमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६८-CR-१२८४, जालसाजी, 
िभ�मकुमारी गु�ङ िव. च��बहादुर खड्कासमेत 

िलखत जालसाजी भ�नलाई आ�नो हक 
नप�ुने स�पि� िब�� गरकेो वा अका�को हकको स�पि� 

िब�� गरकेो ह�नपुन� ह��छ । िक.नं. ६७ को ज�गामा 
वादीको हक �थािपत ह�न सकेको देिखदँनै । क�पनी एक 
�वशािसत संगिठत स�ंथा भई आ�नो नाउमँा स�पि� 
�ा� र बेचिबखन गन� पाउने कानूनी �यव�था भएकोमा 
क�पनीको नाममा उ� ज�गा दता�  रहेकोमा पिन िववाद 
देिखदँनै । वादीले दाबी िलएको ज�गा वादीको हक प�ुने 
नदिेखएको र कानूनतः रो�का रहेकोसमेत नदेिखएको 
प�र�े�यमा र.नं. २५६२(ग) माफ� त आ�नो हकको 
स�पि� �ितवादीम�येका �टे�डड� ओभरिसज �ा.िल. 
का सचंालक च��बहादरु खड्काले अका� �ितवादी 
�काश पडुासैनीलाई राजीनामा गरी ज�गा िदएको 
काय�लाई कानूनतः जालसाजीपूण� काय� गरकेो मा�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट च��बहादरु खड्काले जालसाजी गरकेो 
ठहर गरी िबगोको सयकडा प�चीस �पैयाकँा 
दरले �.२,५०,०००।- ज�रवाना गन� गरी िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी 
नप�ुने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६८।९।१३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मिनराम �वाली
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १४ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-CI-०५३०, ज�गा 
िखचोला, महा�� भ�डारीसमेत िव. िदपककुमार 
काक� 

नाप न�सा र अदालतबाट भएको नाप न�सा 
कु�डली हेदा� दवुै प�को साधँ जोिडएको ि�थित रही 
एउटै न.नं. को ज�गामा दवुै म�ुामा िववाद जिनएको 
देिखएकोले जनु म�ुामा फैसला गर ेपिन एउटै �माण 
र एउटै त�यको िववेचना गरी फैसला ग�रने ह�दँा मूल 
र लगाउको भ�ने पनुरावेदकको िजिकर त�यय�ु 
नदिेखने । 

स�ु अदालतबाट भएको िववािदत ज�गाको 
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न�सा कु�डली हेदा� �ितवादीको ज�गा न.नं. ७,८,९ 
र १० रहेको र �े�फलको िहसाबले पिन दता� 
�े�ताअनसुार ०-८-२-० रहेकोले �ितवादीको ज�गा 
पगेुको देिख�छ । वादीको ज�गा न.नं. २ र न.नं. ३ 
�मश: �े�फल ०-०-०-२ र ०-१०-१-२ गरी ज�मा 
�े�फल ०-१०-२-० िनिव�वाद देिखयो भने िक.नं. 
११९ र १७०९ को ज�गाअ�तग�त पन� िववािदत न.नं. 
४, ५ र ६ को �े�फल ०-०-३-२ ज�गा �ितवादीको 
भोगमा रहेको देिखएको र उ� न.नं. ४, ५ र ६ को 
िववािदत ज�गाको �े�फल जोड्दा वादीको दता� 
�े�ताअनसुारको नपगु ज�गा प�ुने देिख�छ । उ� 
न�साको आधारमा वादीको नाम दता�को न.नं. ४, 
५ र ६ को ज�गा �ितवादीको ज�गामा घसेुको दिेखन  
आउने ।

नगरपािलकाका �ािविधकको िमित 
२०६७।१०।७ को िनरी�ण �ितवेदनमा �ितवादीले 
िमित २०५७।९।१० मा घर बनाउने न�सा पास मा� 
गरकेो र िनरी�ण गदा�को अव�थामा घर टहरा पखा�ल 
रहेको भ�ने उ�लेख भएको दिेखएबाट यी पनुरावेदकले 
िववािदत टहरा वादीले ज�गा ख�रद गनु� पूव� िनमा�ण 
गरकेो भ�ने कुरा िनिव�वाद �पले पिु� ह�न सकेको 
नदेिखने ।

िलिखत रिज��ेसन पा�रत नभई अ�य 
कुनै मा�यमले एउटाको हकको अचल स�पि�मा 
अका�को हक कायम ह�न नस�ने ह�दँा यी पनुरावेदक 
�ितवादीले वादीको ज�गा क�जा गरकैे कारणले उ� 
ज�गामा चीरभोग �थािपत भएको मा�न िम�ने ह�दँनै । 
�ितवादीले वादीको ज�गा िम�ने गरी उपभोग गरकेो 
आधारमा िववािदत ज�गामा �ितवादीको हक प�ुने भ�न 
िम�ने नदिेखने ।

तसथ�, िववािदत �थानको न�सा 
मचु�ुकासमेतको बेहोरा हेदा� वादी िदपककुमार 
काक�को नाउमँा दता� रहेको िक.नं. ११९ र िक.नं. 
१७०९ को ज�गाको ०-०-३-० �े�फल नपगेुको 
हदस�म िखचोला ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।९।२३ को फैसला िमलेकै 

देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ह�रहर पौडेल
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १६ गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०८२९, जबरज�ती 
करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. माइकल थापा 

वारदात भएको भिनएको िमित 
२०७०।१।३० गते िदउसँो अ�दाजी १२:३० 
बजेको समयमा यी पीिडतह� आफू अ�ययन गन� 
कैलाश बोधी सेके�डरी �कुलमा हािजर रहेको सो 
�कुलको हािजरी िकताबबाट देिखएको अव�था 
छ । सो हािजरी िकताबलाई वादीले अ�यथा भ�न 
सकेको अव�थासमेत देिखदँैन । सो हािजरी िकताबमा 
जिनएको यी पीिडतह�को हािजरीलाई िववाद पनु�भ�दा 
पिहले �वाभािवक �पमा अिभलेिखत िलखतको �पमा 
मा�नपुन� ह��छ । य�तो िलखतमा जिनएको बेहोरालाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १४ बमोिजम �माणमा 
िलन िम�ने ।

�ितवादी आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको, यी 
�ितवादीउपरको जाहेरी पीिडतह�ले भनेको आधारमा 
िदएको देिखएको, अनसु�धानको �ममा कागज गन� 
ल�क�  तामाङ र उषा िव.क.ले यी �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरु गरकेो हो भनी गडाउ गरी अदालतमा 
बकप� गन� नसकेको, पीिडतउपर जबरज�ती करणीको 
उ�ोग भएको भ�ने अ�य ठोस तथा िव�वसनीय 
�माण िमिसल संल�न रहेको नदेिखएको, वारदात 
भएको भनी दाबी ग�रएको िमित र समयमा पीिडतह� 
आ�नो �कुल र क�ामा हािजर रहेको भ�ने हािजरी 
िकताबबाट देिखरहेको अव�थामा केवल पीिडतह�को 
आफूह�उपर यी �ितवादीले जबरज�ती करणी गन� 
उ�ोग गरकेो भ�ने मौकाको भनाई र अदालतमा गरकेो 
बकप�बाहेक िमिसल संल�न त�यगत �माणह�बाट 
पिु� �मािणत ह�न आएको देिखदँैन । पीिडतका 
भनाईलाई समिथ�त ह�ने गरी अ�य �माणह� �वा��य 
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परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त भएको देिखदँनै भने 
बिुझएका ल�क� तामाङले केवल शंकाको आधारमा 
िव�ास ला�छ भनी बकप� गरीिदएको देिख�छ । 
�यसरी िव�ास ला�छ भनी िनजह�ले त�यगत 
आधारबेगर िव�ास र शंकाकै आधारमा कसरु �थािपत 
भएको मा�न सिकने अव�था देिखदैँन । साथै िमिसल 
संल�न अ�य �माणह�बाट  समेत Corroborative 
Evidence  ले समिथ�त ह�न सकेको नदेिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
यी �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो पिु� गन� ठोस, 
िन�चया�मक र िव�वसनीय �हणयो�य �माणह� 
वादी प�ले पेस गन� सकेको अव�था नह�दँा �माणको 
अभावमा जबरज�ती करणी ज�तो नैितक �पले असर 
पन� कुरामा ठोस त�यय�ु िववाद रिहत �माणको 
अभावमा कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको 
सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

अतः �ितवादीको कसरु �मािणत गन� ठोस 
त�यय�ु आधार �माणको अभावमा �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गन� निम�ने भई �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने ठहर गरकेो िमित २०७१।६।२८ 
को पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CI-१२४८, िनषेधा�ा, झलकराम 
अिधकारी िव. शा�तमणी सुवेदी 

सडकको दायाबँाया ँ बनेका संरचनाह� 
त�कालीन �ी ५ को सरकारले पोखरा बागलङु राजमाग� 
योजनाको सडक सीमा पोखरा बागलङु राजमाग�को 
पोखरा नगरपािलका �े�को िकलोिमटर ० दिेख ६ 

या�दी पलुस�म सडकको के��िब�दबुाट दाया ँ१२.५ 
िमटर बाया ँ१२.५. िमटर गरी ज�मा २५ िमटर ह�ने 
भनी गरकेो िनण�य िवपरीत, नगर िवकास ऐन, २०३४, 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ एवम् ज�गा �ा� ऐन, 
२०३४ ले अिनवाय� �पमा अवल�बन गनु�पन� �ि�या 
पूरा नगरी तथा �रट िनवेदकह�लाई मआु�जाबापत 
कुनै �ितपूित� उपल�ध गराउनेसमेत काय� नगरी 
िनवेदकह�को हक भोगको ज�गामा अित�मण गन�, 
िनमा�ण ग�रएका घर, टहरा तथा पखा�ल भ�काउनको 
लािग सूचना �काशन गन�, भ�काउने �योजनको लािग 
िच�लगाउने समेतका काय�लाई उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनकूुल रहेछ भनी मा�न िम�ने नदेिखने । 

कानूनले नै �दान नगरकेो अिधकारको �योग 
गरी पनुरावेदक िवप�ीह�बाट �रट िनवेदकह�को 
�यि�गत स�पि�को अित�मण गन�, घर टहरा तथा 
पखा�ल भ�काउन स�ने अव�था दिेखएको ह�दँा 
त�कालीन �ी ५ को सरकार�ारा िनधा��रत सडक 
सीमा �े�भ�दा बािहर गई िनवेदकह�को घर टहरा 
तथा पखा�ल भ�काउने र ज�गासमेत पन� गरी नगर 
िवकास सिमितले िच� लगाएको भ�ने दिेखएको ह�दँा 
सडक के��बाट दायाबँाया ँ गरी २५ िमटरबाहेकको 
�थानमा रहेका िनवेदकह�का घर टहरा तथा पखा�ल 
भ�काउने र िनवेदकह�को ज�गा गैरकानूनी �पमा 
अित�मण गन� काय� नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ी पोखरा 
उप�यका नगर िवकास सिमितको नाउमँा जारी गरकेो 
िनषेधा�ाको आदेशलाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०७०।१२।२६ मा भएको िनषेधा�ाको आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७१-CI-०४६२, परमादेश, िधर�े�कुमार 
लाल दास िव. गौर राइस आयल ए�ड �लोर िम�स 
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(नेपाल) िलिमटेड 
िनवेदक क�पनीले आ�नो नाममा दता� 

रहेका िक�ा ज�गाह�को मालपोत बझुी िलनका 
लािग पनुरावेदक िवप�ीह�लाई पटकपटक अनरुोध 
गदा�समेत नबझुेका र िलखत पा�रत गन�समेत िददैँनौ ँ
भनेका ह�दँा उ� ज�गाह�को कानूनबमोिजम मालपोत 
ब�ुन लगाउन,ु हक ह�ता�तरण गन� आव�यक 
पन� िसफा�रस िदलाउन ु भनी गौर नगरपािलका र 
कानूनबमोिजम िनवेदक क�पनी हक ह�ता�तरण 
गन� आएका बखत िलखत पा�रत गन�, दाखेल खारजे 
गन�लगायतका काय�ह� गनु�  भनी िवप�ीह� गौर 
नगरपािलका र मालपोत काया�लय, रौतहटको नाममा 
परमादशेको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदन 
गन� हकदैया िनवेदक क�पनीलाई भएको देिख�छ । 
�वयम् पनुरावेदक िवप�ी गौर नगरपािलकाले िमित 
२०६६।४।१९ मा २०४४ देिख २०६६ स�म �. 
५७१७ मालपोत बझुेको देिखएको र क�पनीको 
तफ� बाट नगरपािलकाउपर म�ुा गन� क�पनीले �रट 
िनवेदक बैकु�ठ�साद पौडेललाई कानूनबमोिजमको 
अि�तयारनामा िदएको देिखएकोले हकदयैािवहीन 
�रट िनवेदन खारजे ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
कानूनस�मत नदेिखने ।

पनुरावेदक िवप�ी गौर नगरपािलका र ऐ.का 
काया�लय, �मखुले आफूलाई त�कालीन �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ र ऐ. िनयमावली, २०५६ 
ले �प� �पमा आफूलाई सिु�पएको कत��य एवम् 
दािय�व पूरा गरकेो गरकेो दिेखन आएन । िनवेदक 
क�पनीको ज�गा अिध�हण �ि�यामा रहेको कारणले 
मा� पनुरावेदक िवप�ीले िनवेदक क�पनीको ज�गाको 
मालपोत ब�ुन इ�कार गनु�  कानूनस�मत नदेिखएकोले 
िवप�ी गौर नगरपािलका र ऐ. काया�लयका काया�लय, 
�मखुको नाममा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट जारी 
भएको परमादेशको आदेशलाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः िवप�ी मालपोत काया�लय, र ऐ. 
काया�लयका काया�लय, �मखुको हकमा �रट जारी 
नह�ने र िवप�ी गौर नगरपािलका र ऐ. काया�लयका 

काया�लय, �मखुले कानूनले आफूलाई सिु�पएको 
मालपोत असलु गन� कत��य एवम् दािय�व पूरा गरकेो 
नदिेखदँा �रट िनवेदक क�पनीले आ�नो नाममा 
रहेका उि�लिखत ज�गाह�को मालपोत बझुाई पाउ ँ
भनी िनवेदन िदन आएका बखत कानूनतः ब�ुनपुन� 
मालपोत बिुझिलन ु भनी यी पनुरावेदक िवप�ी गौर 
नगरपािलका र ऐ. काया�लयका काया�लय, �मखुको 
नाममा परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।१२।१९ 
को आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली 
इित संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७२-CR-१२७७, वैदिेशक रोजगार कसरु, 
कैला म�सुरी िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीको बयान, जाहेरी 
दरखा�त र जाहेरवालाको बकप�, िमित 
२०६८।१०।१८ को िलखत र �वयम् यी पनुरावेदक 
�ितवादीका सा�ी रामकुमार सिुतहारले गरकेो 
बकप�समेतबाट वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० बमोिजम वैदिेशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
इजाजत निलएको यी पनुरावेदकले जाहेरवालाह� 
ह�रहर म�डल र देवीन�द यादवलाई ३५ िदनिभ� 
वैदेिशक रोजगारमा पठाई िदने भनी झ�ुा आ�वासन 
िदई िनजह�बाट �.१,९०,०००।- (एक लाख न�बे 
हजार) िलई वादीले लगाएको अिभयोगबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरु गरकेो देिखन आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी �यािलमे�ट मेन 
पावरको एजे�ट हो भ�ने िजिकर �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २७ अनसुार पिु�ट ह�न सकेको नदेिखदँा 
एजे�टको हैिसयतले जाहेरवालाह�लाई मेन पावरसगँ 
स�पक�  गराएको र �यहा ँ प�ुयाएको ह�दँा अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु नगरकेोले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँ भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर 
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कानूनस�मत नदेिखदँा सो िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट यी 
पनुरावेदक �ितवादी कैला म�सरुीले आरोिपत कसरु 
गरकेो दिेखन आएको र जाहेरवालाह�लाई िवदेश 
पठाइसकेको अव�था नदेिखदँा िनजलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरुमा 
ऐ. को दफा ४३ बमोिजम १।६।० (एक वष� छ मिहना) 
कैद र �.१,५०,०००।- (एकलाख पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाको हजा�नासिहतको ज�मा 
िबगो �.२,८५,०००।– (दईु लाख पचासी हजार) 
िनजबाट  जाहेरवालाले भराई पाउने ठह�याई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७१।०९।१४ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा ��यथ� िझकाई रहन ु
परने । वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको उ� 
फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत २१ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७२-CR-०२८४, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. रामकुमार राई 

रामकुमार राई र मतृक िव�ण ुराईबीच वैवािहक 
स�ब�ध भएको २ मिहना मा� भएको �ितवादीले 
रामकुमार राईले मतृकलाई कत��य गरी मानु�  पन�स�मको 
कुनै �रसइवीसमेत रहेको भ�ने पिन दिेखदैँन । �हरीमा 
बिुझएका बिु�राज राई, ऋिषधन राई, उिम�ला राई, 
लिलता राई, मतृकका बाब ु �ी�साद राई, मतृकका 
दाज ुवागवीर राईसमेतका �यि�ह�ले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागजमा मतृक र �ितवादीबीच 
�रसइवी, ठूलो झगडा भएको थाहा नभएको, लास 
सतेुकै ओ�यानमा देखेको र म�ृय ु कसरी भएको हो 
भ�ने थाहा नभएको भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख भएको 
पाइएबाट पिन �ितवादी रामकुमार राईले मतृकलाई 
कत��य गरी मानु�  पन�स�मको �ितवादी र मतृकबीच कुनै 

�रसइवीसमेत रहेको भ�ने पिन नदेिखने ।
एकाितर मतृकको म�ृयकुो के कित कारणले 

भएको हो भ�ने कुरा यिकन �पमा कहीकँतैबाट ख�ुन 
सकेको देिखदँनै भने अक�ितर �ितवादी आरोिपत 
कसरुमा पूण� �पमा इ�कार रहेको र उ� इ�कारी 
बयान ख�डन ह�ने तथा मतृकको म�ृय ु �ितवादीको 
कत��यबाट नै भएको हो भ�ने कुरा �मािणत गन� 
व�तिुन� ठोस �माण वादी प�ले पेस गन� सकेकोसमेत 
देिखदँनै । वादी प�ले अिभयोग लगाउन ु मा� पया�� 
ह�दैँन‚ �यसलाई शङ्कारिहत तवरले �मािणत गन� 
भार पिन �माण ऐन‚ २०३१ को दफा २५ बमोजम 
वादीमा नै रह�छ । वादी प�ले �ितवादीउपर लगाएको 
अिभयोग दाबी शंकारिहत तवरले �मािणत गन� 
नसकेको अव�थामा शकंाको सिुवधा �ितवादीले 
पाउने फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत आधार 
�माणिबना केवल शंकाको भरमा मा� �ितवादीलाई 
दोषी ठह�याउन निम�ने ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार �माणबाट 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट खोटाङ िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी िमित २०७१।९।२१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत २१ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७२-CR-१६०६, जबरज�ती करणी, 
अिलमिु�न मिलक मुसलमान िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� 
जाहेरवालीलाई मैले जबरज�ती करणी गरकेो होइन‚ 
उ� समय म आ�नै घरमा िथए‚ँ अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान आ�नो �वे�छाले नभई �हरीले 
जबरज�ती सही गराएको हो भनी आरोिपत कसरुमा 
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इ�कार रहे पिन एकातफ�  सो इ�कारी बयान पिु� गन� 
यी पनुरावेदकले कुनै �माण गजुान� सकेको देिखदँैन 
भने अक�तफ�  उ� इ�कारी बयान वादी प�का गवाह 
िव��ाचल कुम�ले �ितवादी जाहेरवालीको घरमा 
गएका र घटना भएको राित १ बजे दवैु गाउकँा मािनस 
जटुी �ितवादीलाई प�ाउ गरी �हरीमा बझुाएको हो 
भनी अदालतसम� गरकेो बकप�समेत बाट ख�डन 
भएको देिखयो । यसरी  अदालतमा इ�कारी बयान 
गरपेिन अनसु�धानका �ममा मौकामा भएको सािबती 
बयान कागज अ�य �वत�� �माणबाट पिु� भएको 
अव�थामा उ� मौकामा ग�रएको बयानले �मािणक 
मह�व रा�ने ह�दँा उ� सािबती बयानलाई अ�यथा 
भ�न िम�ने नदिेखने । 

पनुरावेदकले बारदातको समयमा म आ�नै 
घरमा िथए ँभनी Alibi को (अ�य��थल  रहेको) िजिकर 
िलएको देिखए तापिन उ� िजिकर िव�सनीय�पले 
�मािणत गन� सकेको देिखएन । Alibi को िजिकर िलन ु
मा� पया�� ह�दँनै उ� िजिकर �वत�� र त�यपूण� 
�माणबाट समिथ�त भएमा मा� �माणको लािग �ा� 
ह��छ । Alibi (अ�य� �थल) को िजिकर �मािणत गन�  
भार पिन �माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम 
�ितवादीमा नै रह�छ । Alibi को िजिकर अकाट्य र 
िनिव�वाद �माणबाट �थािपत र �मािणत ह�न नसकेमा 
सो िजिकर िनजकै िव�� �माण ला�ने पिन ह�न स�ने ।

�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भनी िदएको जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने गरी 
अदालतमा पीिडतले ग�रिदएको बकप�‚ पीिडतको 
शारी�रक जाचँ �ितवेदन‚ �ितवादीको मौकाको सािबती 
बयान‚ सरकारी प�का गवाहले अदालतमा ग�रिदएको 
बकप�समेतका िमिसल संल�न �माण कागजबाट यी 
पनुरावेदकले घरमा सतेुक� पीिडतलाई रातको समयमा 
पीिडतको घरमा गई �ितवादीले ढोका खो�न लगाई 
िनजलाई डर धाक देखाई कराउनसमेत निदई कराएमा 
मा�रिदने भनी डर �ास दखेाई पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरी भागेको भ�ने देिखन आएकोले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 

िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
िववेिचत  आधार र �माणबाट �ितवादी 

अिलमिु�न मिलक मसुलमानलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं बमोिजमको 
कसरु अपराधमा सोही महलको ३ नं. को दहेाय ५ 
नं. बमोिजम ५(पाच)ँ वष� कैद सजाय ह�ने  र सोही 
महलको १० नं. बमोिजम िनज �ितवादीबाट पीिडत 
”क” कुमारीलाई �.३०,०००।- (तीस हजार) �ितपूित� 
भराई िदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । अतः 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०७२।३।१५ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढुङ्गाना 
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत २१ गते रोज  ४ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-WO-०२४३, उ��ेषण / 
परमादेश, �भावती राई िव. रािधका लामासमेत 

सहकारी सं�थामा यी िवप�ी रािधका लामाले 
बझुाउनपुन� ऋण रकम नगदै नबझुाउने र उ� 
ऋणबापत सहकारी सं�थाले सो जेथाबाट नै असलु 
गन�, यसरी असलु गदा� सो जेथाबाट उ� सहकारी 
स�ंथामा ितनु�  बझुाउनपुन� ऋणभ�दा बढी अ� केही 
बाकँ� नरही आ�नो िबगो असलुउपर ह�न नस�ने 
भनी पिहले नै अनमुान गरी िनजलाई िबगोबापत कैद 
ग�रपाउ ँ भ�न ु उपय�ु ह�दँैन । िनज रािधका लामाले 
सहकारी सं�थामा नगद ै बझुाउन स�ने नै ह��छ र 
नगदै नबझुाएमा पिन सो जेथाको मू�याङ्कन सहकारी 
स�ंथालाई बझुाउनपुन� ऋणभ�दा बढी पिन ह�न स�ने 
र सो बढी भएकोबाट यी िनवेदकले आ�नो िबगो 
असलुउपर ह�न स�ने स�भावनालाई अिहले नै नकान� 
नसिकने । 
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िबगोबापत कैद गराउने स�ब�धमा भएको लेनदेन 
�यवहारको १९ नं., द�ड सजायको महलको ४२ नं. 
लगायतका कानूनी �यव�थाह� अि�तम िवक�पका 
�पमा मा� अपनाउनपुन� ह��छ । िबगो भ�रभराउ 
गन� सिकने अ� स�भावना वा िवक�पह� रहेभएको 
अव�थामा अ� िवक�पह�बाट िबगो असलुउपर 
ह�न नस�ने भनी अ� िवक�प अपनाउने �यास 
नै नगरी पिहले नै कैद गनु�  िम�ने देिखदँैन । �यसैले 
िवप�ी रािधका लामाको स�पि� रहे भएको दिेखएको 
यस अव�थामा हाल िनजलाई कैद गन� कानूनतः 
िम�ने देिखन आएन । तसथ� िनजलाई कैद ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन मागबमोिजमको आदेश गन� िमलेन भनी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।२।२८ 
मा भएको आदशे र सो आदेश बेरीतको नदेिखदँा बदर 
ग�ररहन ु परने भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको िमित २०७३।०४।०५ को आदशे िमलेको नै 
देिखन आयो । उ� आदशेह�बाट िनवेदकको कुनै 
हकािधकारको हनन भएको देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िवप�ी रािधका लामाको नाममा 
रहेको िक.नं.३०४ को घर ज�गा सहकारीबाट िललाम 
भएपिछ रकम बाकँ� भए सो रकमबाट वादीले आ�नो 
भ�रभराउ गन� स�ने नै भएको र सो रकमबाट िबगो 
असलुउपर ह�न नसके लेनदने �यवहारको १९ 
नं. र द�ड सजायको ४२ नं.को सिुवधा वादीले 
माग गरकेो बखत पिछ पिन �ा�त गन� स�ने नै ह�दँा 
�ितवादीको स�पि� रहेको दिेखदँादेिखदैँ हाल िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश गन� िमलेन भनी भएको िमित 
२०७३।२।२८ को आदशे र सो आदशेलाई बदर 
ग�ररहन ु परने भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको िमित २०७३।०४।०५ को आदेशमा कुनै 
कानूनी �िुट नदिेखएको र यसबाट यी िनवेदकको कुनै 
संवैधािनक तथा कानूनी हकािधकारको समेत हनन् 
भएको नदेिखएकोले िनवेदन मागअनसुारको आदेशह� 
जारी ग�ररहनपुन� देिखन आएन । �रट िनवेदन खारजे 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०८८२, उ��ेषण, 
�यामसु�दर चौधरीसमेत िव. राि��य �वा��य तािलम 
के��, टेकुसमेत 

नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ तथा 
नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ मा 
उि�लिखत �यव�था तथा नेपाल सरकार �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयको िमित २०७०।६।३ 
को नीितगत िनण�यिभ� रही तािलममा सहभागी ह�ने 
कम�चारीह�को छनौट गन� �वा��य सेवा िवभागको 
िमित २०७१।९।६ को िनण�यले छनौट सिमित गठन 
भएको र उ� सिमितले राि��य �वा��य तािलम 
के��को िमित २०७१।०८।१७, च.नं.४९४ को 
तािलमस�ब�धी प�रप�मा उि�लिखत आधारिभ� 
रही नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २९ 
तथा ३२ को ख�ड (ख) मा उ�लेख भएको आधारमा 
बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदव्ार ह�न स�नेलाई नै 
राि��य �वा��य तािलम के�� टेकुमा तािलमका लािग 
सहभागीह� छनौट गरकेो देिखने । 

पि�चमा�चल �े�ीय �वा��य िनद�शनालय 
पोखराको िमित २०७१।१२।२७ मा �कािशत 
नितजाउपर परकेो उजरुीउपर छानिबन तथा 
मू�याङ्कन गरी िमित २०७२।१।८ मा संशोिधत 
नितजा �काशन गरी सोअनसुार छनौट भएका 
सहभागीह�को १८० िदने तािलमसमेत स�प�न 
भइसकेको, नीितगत िनण�य गरी कसलाई सहभागी 
गराउने भ�ने अिधकार�ा�त िनकायले िनण�य गरी 
िसफा�रस गरकेो र सो िनण�यउपर उजरुी परी छानिबन 
भई िमित २०७२।१।८ मा सशंोिधत सूचना �काशन 
भई काय� स�प�न भइसक� िनवेदनको औिच�यसमेत 
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समा�त भएको ह�दँा पि�चमा�चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालय पोखराको उ� िमित २०७१।१२।२७ 
को सूचना बदर गरी उ� तािलममा यी िनवेदकह� 
समेतलाई सहभागी गराउन ु भनी परमादेशसमेतको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था िव�मान नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, कारण र आधारमा 
पि�चमा�चल �े�ीय �वा��य िनद�शनालय पोखराको 
िमित २०७१।१२।२७ मा �कािशत नितजाउपर 
परकेो उजरुीउपर छानिबन तथा मू�याङ्कन गरी 
िमित २०७२।१।८ मा संशोिधत नितजा �काशन गरी 
सोअनसुार छनौट भएका सहभागीह�को १८० िदने 
तािलमसमेत स�प�न भइसकेको अव�थामा नेपाल 
सरकार �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयको िमित 
२०७०।०६।०३ को नीितगत िनण�य गरी कसलाई 
सहभागी गराउने भ�ने अिधकार�ा�त िनकायले िनण�य 
गरी काय� स�प�न भई िनवेदनको औिच�यसमेत समा�त 
भएको ह�दँा पि�चमा�चल �े�ीय �वा��य िनद�शनालय 
पोखराको उ� िमित २०७१।१२।२७ को सूचना बदर 
गरी उ� तािलममा यी िनवेदकह� समेतलाई सहभािग 
गराउन ु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था िव�मान नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम 
परमादशेसमेतको आदशे जारी गनु�  परने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७३-CR-१२०७, कत��य 
�यान, शाि�त राई िव. नेपाल सरकार

�ितवादी र �काशमान राईबीच करणी 
िलनिुदन ु भई गभ� रहन गएको र सो गभ�को ब�चा 
फा�न �ितवादीले �काशमानसगँ कुरा गरकेो �वयम् 

�ितवादीको अदालत, र अनसु�धानमा �वीकारोि� 
ग�रिदएबाट र सो कुरा अ�य �माणबाट समेत पिु�ट 
भएको छ । �ितवादी शाि�त राई आफँैले ब�चा 
ज�मने �यथा लागेको थाहा पाई घरबाट अ�य�� 
एका�त�थलमा गएको भनी लेखाएको पाइ�छ । करणी 
गरी गभ� रही गभ�को ब�चा ज�माउन एका�त �थलमा 
गएको ज�तो िनिव�वाद प�रि�थितज�य �माणबाट 
यी �ितवादीले िजउदँ ै ब�चा ज�माई ढुङ्गाले िकचेर 
मारकेो भ�ने त�य �थािपत ह�न आउने । 

मतृकको म�ृयकुो कारण प�ा लगाउने 
स�ब�धमा लास जाचँ मचु�ुका र पो�टमाट�म �रपोट�  
मह�वपूण� �माण भए तापिन अ�य प�रि�थितज�य 
�माणलगायतका �माणह�बाट म�ृयकुो कारण पिु�ट 
भइरहेको अव�थामा केवल लासजाचँ मचु�ुका र 
पो�टमाट�म �रपोट�  नभएकै कारणले अ�य �माणबाट 
पिु� भइरहेको त�यलाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 

अपराधको प�रणाम �व�प वा शंका�पद 
ि�थितमा म�ृय ु भएको अव�थामा शव परी�ण गन� 
पठाउन ुपन� भएपिन लास सडी गली गई परी�ण गन� 
नसिकने ि�थितमा शव परी�णका लािग नपठाई सोही 
बेहोराको मचु�ुका खडा गरी रा�न पिन िम�ने नै देिखन 
आयो । लास फेला नै नपरकेो वा पो�टमाट�म गन� सिकने 
अव�थामा नै नरहेको ि�थितमा िमिसल संल�न अ�य 
�माणह�को आधारमा पिन �याय िन�पण गन� बाधा 
प�ुने देिखएन । �यसैले लासको पो�टमाट�म नभएका 
आधारमा कसरु �थािपत ह�न नस�ने भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादीले 
अवैध गभ�बाट जातक ज�माई कत��य गरी मारकेो त�य 
�माणबाट पिु� भइरहेको ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।१२।१५ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट 
िमित २०७३।१।७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
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�ितवादीको परप�ुषसगँ करणी िलनिुदन ु
गरी गभ� रहन गएको र समाजबाट ला�ने ला�छना 
र कलंकबाट ब�न सिक�छ भनी िनज पनुरावेदक 
�ितवादीले ब�चा ज�माई मारेको देिखन आउछँ । 
िनज �ितवादी १९ वष�क� किललो उमेरक� दिेखन 
आउछँ । परप�ुषसगँको करणीबाट ज�मेको ब�चालाई 
िजउदैँ राखी राखेमा जीवनभर आफू र ब�चासमेत 
समाजमा कलंिकत भई बा�ँन नै अ�ठ्यारो पन� सोची 
ब�चा ज�मनासाथ मारकेो देिखएकोले िनजलाई 
ठहरबेमोिजम कैद सजाय ह�दँा चक� पन� दिेखन आयो । 
�यसैले उ� प�रि�थित र उमेरसमेत िवचार गदा� मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनज �ितवादीलाई ५ वष� 
कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः चेतराज प�त
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ  
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा. 
�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०३५२, 
नाग�रकता, नेपाल सरकार िव. िच�ना केवटसमेत 

�ितवादीह�बाट िसफा�रस िदएको 
समयमा सािधकार िनकायबाट जारी भएको नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� तथा त�काल कुनै िववाद नरही 
कायम रहेको अव�थामा सो कायम रहेको नाग�रकताको 
�माण प�को आधारमा िनज �ितवादीह�ले िसफा�रस 
गरकेो देिखन आयो । आफूसम� पेस गरकेो िलिखत 
�माणलाई हेरी नाग�रकताको िसफा�रस गनु�पन� काय� 
कानूनले �ितवादीह�लाई तोकेको ह�दँा बदिनयतपूव�क 
सो िसफा�रस गरकेो हो भनी मा�न िम�ने ि�थित 
नदेिखने ।

फौजदारी �याय �णालीमा अिभय�ुको कुनै 
काय� कसरु ह�न अिभय�ुको सो आपरािधक काय� 
(Actus reus) गन�  आपरािधक मनसाय (Mens rea) 
समेत िव�मान ह�न ुआव�यक ह�न आउछँ । कसरु गन� 
आपरािधक मनसायको अभावमा केवल काय�लाई मा� 
कसरु कायम गरी सजाय िनधा�रण गन� निम�ने । 

�ितवादीह� रामसभुग ग�ुता र िच�ना 
केवटको �ितवादी िब�म कोहारलाई नाग�रकता 
�ाि�तको �योजनाथ� वडा अ�य� र गा.िव.स. 
अ�य�को हैिसयतबाट त�काल कायम रहेको बाबकुो 
नाग�रकताको �माण प�को आधारमा िसफा�रस 
िदने काय�मा आपरािधक मनसाय िव�मान रहेको 
देिखन आएन । तसथ�, �ितवादीह� िच�ना केवट र 
रामसभुग ग�ुतालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको फैसला 
अ�यथा भ�न िमलेन । वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादीह� िच�ना केवट र रामसभुग 
ग�ुताले सािधकार िनकायबाट जारी भएको र त�काल 
िववादमा नरही कायम रहेको बाबकुो नाग�रकताको 
�माण प�को आधारमा छोरालाई वंशजको नेपाली 
नाग�रकताको �माण प� �ाि�तको �योजनाथ� 
आआ�नो काया�लयबाट िसफा�रसस�म गरकेो काय� 
कसरुज�य नदिेखदँा �ितवादीह� रामसभुग ग�ुता र 
िच�ना केवटलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०७०।०९।०३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६९-CR-०७९३ र ०६९-
CR-१०१९, गैडा मारी खाग िब�� �यवसाय गरकेो, 
ठाकुर िसहं तामाङ िव. नेपाल सरकार र कृ�णबहादुर  
िव�कमा� िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीह�ले आआ�नो 
बयानमा उ�लेख गरकेो त�य र िमित २०५४।०८।०६ 
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को घटना�थल �कृित मचु�ुकामा उि�लिखत त�य 
िम�न िभड्न आएको अव�थामा िनज पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले म�ुा हेन� अिधकारीसम� गरकेो 
बयानलाई अ�यथा मा�न िम�ने देिखएन । तसथ� 
पनुरावेदक �ितवादीह�को अनसु�धान अिधकारी 
र म�ुा हेन� अिधकारीसम�को बयान, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, जाहेरवाला �ितवेदकको म�ुा हेन� 
अिधकारीसम�को बकप�लगायतका िमिसल संल�न 
�माणबाट यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले अिभयोग 
मागदाबीअनसुारको कसरु गरकेो त�य पिु� ह�न 
आएको देिखयो । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
िनज पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब नदेिखने । 

पनुरावेदक �ितवादी ठाकुर िसहं तामाङ 
र कृ�णबहादरु िव�वकमा�ले म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
बयान गदा� आसवीर राईले लगेको भ�वा ब�दकुले 
गोली हानी ग�डा मारी खाग िनज आसवीर राईले 
नै िब�� गन� काठमाड� लगेको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । यी �ितवादीह� ग�डा मान� सगैँ गएको र खाग 
िब��बाट �ा� रकमस�म िलएको दिेखदँा पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई हदैस�मको सजाय गरकेो स�ु 
िचतवन राि��य िनकु�जको िनण�यलाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला कसरुको 
मा�ाअनसुार कैद सजाय िनधा�रण नगरकेो हदस�म 
िमलेको नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६९।०९।१७ को फैसला 
कसरु ठहर गरकेो हदस�म मनािसब देिखदँा सो 
हदस�म सदर भई सजायको हकमा स�म केही उ�टी 
भई �ितवादीह� ठाकुर िसंह तामाङ र कृ�णबहादरु 
िव�वकमा�लाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण 
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोिजम जनही १२ 
(बा�) वष� कैद र �.१,००,०००।- (एक लाख) �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�
इित संवत् २०७५ साल असार १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-१००२, अपहरण 
तथा चोरी, नेपाल सरकार िव. िहरामिण चौधरीसमेत

अनसु�धानको �ममा कागज गन� यके�� 
शाह, गीद�लाल नेपाली, गोिव�द शाह, ह�रबहादरु 
बढुाथोक�, �काशबहादरु के.सी. र गाय�ी कँडेलले 
आफू वारदातको ��य�दश� रहेको भनी बताएको 
देिखदँनै । अपह�रत भिनएका बालक सलुभ भ�डारी 
र केशव वलीले अनसु�धानको �ममा कागज गदा� मोटे 
अङ्कलले घर लैजा�छौ ँ भनी कता कता घमुाई प�े 
खोलामा लगी छोडेका ह�न् भनी कागज गर ेपिन मोटे 
अङ्कल भ�ने �यि� ियनै ह�न् भनी सनाखत नगराएको 
र प�ाउ परकेा �ितवादी इ��बहादरु सनुारलाई देखाई 
सनाखत कागज गराएकोसमेत िमिसलबाट देिखदैँन । 
जाहेरवाला, मौकामा कागज गन� �यि� तथा पीिडत 
बालक कोही कसैलाई पिन वादी प�ले सा�ीको �पमा 
उपि�थत गराई अदालतमा बकप� गराएको अव�था 
छैन । फौजदारी म�ुामा अिभयोगदाबी िलएर मा� 
प�ुदैन । आ�नो दाबीलाई �मािणत गराउने कत��य 
अिभयोजन प�को ह��छ । अपहरण ज�तो ग�भीर 
कसरुमा अनमुान र शकंाकै भरमा कसरुदार ठह�याउन 
�यायोिचत नह�ने ।

बरामदी मचु�ुकाबाट मोटरसाइकल बेवा�रसे 
अव�थामा फेला परकेो भ�ने देिख�छ । �ितवादीह�को 
सगँसाथ वा िनवासबाट बरामद भएको भ�ने 
देिखदँनै । जाहेरवालाले �ितवादीउपर िकटानी 
जाहेरी िदएको अव�थासमेत छैन । जाहेरवालाको 
मोटरसाइकल यी �ितवादीह�ले नै चोरी गरकेो भ�ने 
त�यय�ु �माणको अभावमा कसरुदार ठहर नगरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�नपुन� 
नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट वादी प�ले 
जाहेरवाला, पीिडत बालक तथा मौकामा कागज गन� 
�यि�लाई गवाहको �पमा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१८ बमोिजम उपि�थत गराई बकप� गराउन नसकेको 
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र अिभयोग दाबी �मािणत गन� अ�य शंकारिहत �माण 
िमिसल सलं�न नरहेको ह�दँा स�ु फैसला उ�टी 
गरी �ितवादी इ��बहादरु सनुार, िहरामिण चौधरी, 
पारस हमाल, भानभु� ब�नेत तथा अ.बं.२०५ नं. 
बमोिजम �.लोकबहादरु सनुारलाई समेत सफाइ 
िदने गरी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०७१।१२।१७ मा भएको फैसला मनािसब दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-००१५, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. गोठे साक�

वारदातमा �ितवादी र पीिडत एवम् 
िनजक� बिहनी मा� रहेका र दवुै बालबािलका रहेको 
देिख�छ । यस ि�थितमा हितयार साथमा रहेका यी 
�ितवादीले यी पीिडतलाई मान� नै चाहेको भए सो गन� 
स�ने अव�थाको िव�मानता दिेख�छ । �यान मान� 
उ�ोगको कसरु �यान मनु�अगािडको अपूण� काय�को 
�पमा रहेको ह��छ । यो �य�तो अव�था हो, जनु कुनै 
त�व, �यि� वा प�रि�थितले ह�त�ेप वा बाधा खडा 
नगरकेो भए �यहा ँ अपराध ह�ने अथा�त् �यान मा�रने 
िनि�त ह���यो । �य�तो ि�थितको िव�मानता यहा ँ
नदेिखने । 

पानीको पाइप काटी िदएको िवषयमा 
जाहेरवाला र �ितवादीका छोराछोरीका बीचमा भएको 
सामा�य िववादको िवषयको कारण ��ततु वारदात 
घट्न गएको दिेखएको र �ितवादी गोठे साक�ले 
पीिडतलाई मान� नै मनसायले च�कुले �हार गरकेा 
रहेछन् भ�न सिकने अव�था नरहेको, घाउ जाचँ 
केस फारमले घाउ चोट ग�भीर �कृितको रहेको 
भ�ने देिखन नआएको, वारदातको अव�था, कसरुको 
�कृितसमेतलाई मनन गदा� ��ततु वारदात मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. ले प�रभािषत 

गरकेो कसरुअ�तग�त पन� नदेिखएकोले �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गरकेो स�ु फैसला उ�टी गरी ��ततु 
वारदातलाई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजम कुटिपटमा प�रणत गन� गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला 
अ�यथा रहेको मा�नपुन� देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरकेो 
स�ु रो�पा िज�ला अदालतको िमित २०७२।२।२६ 
को फैसला उ�टी गरी �ितवादी गोठे साक�ले 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने र ��तुत वारदात 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
बमोिजम कुटिपटमा प�रणत ह�ने गरी भएको त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित २०७२।९।५ 
को फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

मा.�या.डा. �ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-WO-००९६, उ��ेषण, 
मीरा पाि�न िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
िमित २०६९।१२।२९ मा िनण�य गरी िज�ला िश�ा 
काया�लय, दोलखाको त�कालीन िज�ला िश�ा 
अिधकारीको संयोजक�वमा िश�क सं�थाका 
�ितिनिधसमेतको बैठकबाट भएको िश�क राहत 
अनदुान कोटा िवतरणको िनण�य बदर ग�रिदएको 
देिख�छ । यसरी कानूनबमोिजम नै अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िज�ला िश�ा सिमितबाट ह�न ु
पन� िनण�य िज�ला िश�ा अिधकारीको संयोजक�वमा 
िश�क स�ंथाका �ितिनिध सामेल भई गरकेोले उ� 
कानूनिवपरीत भएको िनण�य बदर ग�रिदएको देिखन 
आउने । 
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िनवेदक राहत कोटाअ�तग�त िनयिु� 
पाएको िश�क हो भ�नेमा िववाद देिखदैँन । िनवेदकले 
िनवेदनमा आफू िश�क राहत कोटामा ६/६ मिहनामा 
�याद थप ह�ने पदमा िनय�ु भएको हो भनी उ�लेख 
गरकेोसमेत देिख�छ । राहत कोटा िलयन कोटा नभई 
अ�थायी �कृितको कोटा हो भ�ने दिेख�छ । अ�थायी 
�कृितको कोटामा िनय�ु िनवेदकको सो पदमा 
पदािधकार कायम गराउनको लािग कुनै हक नह�ने । 

िज�ला िश�ा सिमितको िनण�यबाट िवतरण 
ह�नपुन� िश�क दरब�दी कोटा त�कालीन िज�ला 
िश�ा काया�लय, दोलखाका िज�ला िश�ा अिधकारी 
संयोजक र िश�क स�ंथाका �ितिनिध रहेको बैठकको 
िनण�यबाट िवतरण भएको र �य�तो िनयम िवपरीत 
भएको िनण�यअनसुार िनय�ु भएको िनवेदकलाई 
िश�क पदबाट हटाउने गरी िनण�य भएको र िनवेदकको 
पद नै अ�थायी �कृितको िलयन नरहने पद देिखएबाट 
समेत िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु
पन� दिेखन आएन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल असोज ३० गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७१-WO-००९७, उ��ेषण, सािब�ी राउत 

थापा िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत 
 § ०७१-WO-००९८, उ��ेषण, इ��बहादुर 

िजरले िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत 
 § ०७१-WO-००९९, उ��ेषण, सुिम�ा 

अिधकारी िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत 
 § ०७१-WO-०१००, उ��ेषण, मेनुका 

तामाङ िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत 

 § ०७१-WO-०१०१, उ��ेषण, ल�मी िघिमर े
िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, 
टंगालसमेत 
 § ०७१-WO-०१०२, उ��ेषण, सािब�ी 

िशवाकोटी िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत 
 § ०७१-WO-०१०३, उ��ेषण, जानुका 

खड्का िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत 
 § ०७१-WO-०१०४, उ��ेषण, तारा 

पो�ेल कोईराला िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत 
 § ०७१-WO-०१०५, उ��ेषण, कमल�साद 

दाहाल िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत 
 § ०७१-WO-०१०६, उ��ेषण, किवता 

अिधकारी िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत 
 § ०७१-WO-०१०७, उ��ेषण, वस�त 

आचाय� िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत 

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-MS-००२५, अवहेलना, 
भरत�साद महतो िव. रामकृ�ण सुवेदीसमेत

अदालतको अवहेलनाको िवषय 
अदालत�ितको जनआ�था र जनिव�वास अिभविृ�का 
लािग अदालतलाई �दान भएको �विववेक�य अिधकार 
हो । यसले अदालतका आदेश वा िनण�यको पालना 
गन� गराउन म�त गन� िव�ास ग�र�छ । अदालतको 
अवहेलनामा ��ततु िनवेदन आफँैमा म�ुा वा 
िववादको िवषय ब�ने नभई अदालतको िनण�य वा 
आदशेबमोिजम अवहेलनाको िनवेदनलाई म�ुाका 
�पमा भ�दा सोस�ब�धी सूचनाको �पमा �हण 
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ग�र�छ र �यस सूचनाका आधारमा अवहेलना भयो 
भएन भ�ने स�ब�धमा अदालत, आफँैले जाचँबझु 
गद�छ । अदालतको आदेश वा फैसलाको काया��वयन 
तथा पालना नभएमा �यसले कानूनको शासनको मू�य 
मा�यतामा नै कुठाराघात गन� मा� हैन नाग�रकका हक 
अिधकार र �वत��ता नै कुि�ठत ह�ने ह��छ । �यसैले 
�याय स�पादनको काय�मा कसैले अवरोध गरमेा वा 
अदालतले िदएको आदेश वा फैसलाको कसैले अव�ा 
गरमेा वा सोअनसुार कसैले काय� नगरमेा अदालतको 
अवहेलना मािनने । 

हरके साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीले 
गरकेो कामकारबाही िनयिमत र शंकारिहत तवरले 
िन�प� भएर स�प�न गनु�  िनजह�को समेत कत��य 
हो । यसो नगर ेजनताको सेवा सिुवधाको लािग भनी 
कानूनले वैधता �दान गरकेो साव�जिनक िनकाय तथा 
पदािधकारीको वैधता र औिच�यतामािथ नै ��न 
िच� खडा ह�न जा�छ । यथाि�थितमा अदालतको 
अवहेलनालाई याि��क �पमा एकतफ� ढङ्गले 
�या�या र िव�ेषण गरी �याियक िनण�यमा प�ुन ुउिचत 
ह�ने । 

��ततु िववादका स�दभ�मा िवप�ीह�ले 
िदएको िलिखत जवाफबाट अदालतको अ�तरकालीन 
आदेशमा अव�ा गन� मनसाय रहेको भ�ने 
देिखदँैन । आदेशको अ�प�टता नरहोस ्र सबैले ब�ुन 
स�ने गरी आदेश वा फैसला िदने कुरामा अदालत, 
�वयम् पिन सचेत रहनपुन� दिेख�छ । आदशे वा 
फैसलामा अ�यौलता वा ि�िवधा भएमा कुनै पिन प�ले 
सोही आदेश वा फैसलालाई टेकेर अक� प�लाई दःुख 
वा हैरानी िदने गरी काम कारबाही गन� स�नेतफ�  सचेत 
रहन ुज�री ह��छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफको 
बेहोराबाट अदालतको आदेशलाई पूण� �पमा उपे�ा 
गन� मनसाय राखेको भने नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
��ततु िनवेदनमा उि�लिखत िववादको मूल �रट 
िनवेदन ०७२-WO-०५४४ नै तामेलीमा रहेको भ�ने 
िमिसल संल�न िमित २०७३।६।३० को फैसलाबाट 

देिखइरहेको प�रि�थितमा सोही िनवेदनका स�दभ�मा 
जारी भएको आदेशको िवषयमा �वेश गरी अदालतको 
अवहेलना म�ुामा सजाय गन� नगन�तफ�  िनण�यमा प�ुन ु
उपय�ु ह�ने दिेखएन । अदालतको अवहेलनामा सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CI-१०४६, िलखत बदर, 
छ�कु था�समेत िव. रामकृ�ण था�समेत 

वादीह� आफूले दायर गरकेो अशं म�ुामा 
ता�रख गजुारी थमाउने अविधसमेत �यितत गराई 
बसेबाट अंश म�ुाको कारबाहीमा िनजह�को सि�यता 
रहे भएको पाइएन । अंश म�ुा तामेलीमा रहनभु�दा अिघ 
दाबीको ज�गा िमित २०६२।०८।१४ मा राजीनामा 
गरी िदएकोमा अंश म�ुा तामेलीबाट जगाएप�ात् 
��ततु म�ुाको िफरादप� िमित २०६८।०९।२५ मा 
मा� परकेो देिखन आएको र वादीह�ले राजीनामा 
िलखत बदर गरी पाउन लेनदेन �यवहारको १० नं. 
ले िनिद�� गरकेो हद�याद रिज��ेसन भएको िमितले 
एक वष�स�ममा थाहा पाएको प�तीस िदनिभ�को अविध 
�यितत भएप�ात् लामो समयको अ�तरालपिछ ��ततु 
िलखत बदर म�ुाको िफराद िदएको दिेखदँा वादीको 
िलखत बदरको मागदाबी �यायोिचत देिखन नआउने । 

घरका म�ुय �यि� बाबलेु घर �यवहारको 
लािग दाबीको िक.नं.को ज�गा िब�� गरेकोमा सोभ�दा 
बढी ज�गा बाकँ� नै रही वादीह�ले अंशबाट िवमखु ह�ने 
अव�था छैन भने अक�तफ�  उ� िब��को िलखतमा 
ियनै वादीह�म�येले नै घरसारको िलखतबाट म�जरुी 
िदएको र राजीनामा ह�दँा वादीह� अंश म�ुामा तारखेमै 
रहे पिन धेर ैिढलो गरी क�रब ६ वष�को अ�तरालमा मा� 
िलखत बदरमा ��ततु िफराद िदएको अव�था रहेको र 
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दाबीको िलखतउपर अंश म�ुा दायर गरी �ितवादीलाई 
म�ुामा अ�झाएपिछ मा� लेनदेन �यवहारको १० 
नं.को हद �याद नघाएर ६ वष�को अ�तरालमा मा� 
िफराद दायर गरकेोबाट ��ततु िफराद श�ु मनसाय 
र सफा हातले दायर भएको नदिेखदँा िफराद दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलले 
गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� अव�था दिेखन 
नआउने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट 
िफराद दाबीबमोिजम दाबीको राजीनामा िलखत 
बदर ह�न नस�नेमा सो िलखत बदर ह�ने ठह�याएको 
स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।०९।२३ को फैसला उ�टी गरी वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०७१।०२।०५ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १० गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CR-१०२५, िलखत 

बदर, छ�कु था�समेत िव. रामकृ�ण 
था�समेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

एकल इजलास

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक�, ०७३-WO-०३७७, 
उ��ेषण / �ितषेध, वेद�साद का�लेसमेत िव. 
ह�र�साद चापागाईसंमेत 

सामदुाियक िव�ालयको हकभोगमा रहेको 
ज�गा साव�जिनक स�पि� मािनने र सो स�पि� नेपाल 
सरकारबाहेक अ�य कसैले पिन बेचिबखन तथा हक 
ह�ता�तरण गन� नपाउनकुा साथै अ�य कसैलाई 
अ�थायी �योजनका लािग भाडामा िदन वा स�ुपन 
पाउने अिधकार िदएको नदेिखने ।

िव�ालयको हकभोगको स�पि� कसैले 
िहनािमना वा नो�सान गरमेा सोउपर उजरुी गन� तथा 
नो�सान गरमेा �यसरी नो�सान गन� �यि�लाई म�ुा 
हेन� अिधकारीले िनि�त हदस�म सजाय गन� स�ने 
�प� कानूनी �यव�था सोही िश�ा ऐनले नै गरकेो 
देिख�छ । �यसरी िव�ालयको स�पि� नो�सान गरकेो 
वा िहनािमना गरकेो स�ब�धमा वैकि�पक उपचारको 
�यव�था ह�दँाह�दँै सोअनसुारको कानूनी उपचारको माग� 
अवल�बन नगरी यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त �रट �े�मा �वेश गरकेो देिखएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ग�ररहन ु पन� 
अव�था देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था एवं 
िववेचनासमेतको आधारमा िनवेदकले िनवेदनप�मा 
उठाएको िवषयमा िश�ा ऐनले नै उजरुी गन� तथा 
उपचार खो�ने वैकि�पक माग� �श�त गरकेो स�दभ�मा 
�रट �े�बाट सो िवषयमा �वेश गरी िनराकरण ह�न 
स�ने अव�था नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ग�ररहन परने, �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ५ गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७५-WH-००३३, 
ब�दी��य�ीकरण, अजु�न पौडेल िव. महानगरीय �हरी 
प�रसर टेकुसमेत 

बैिकंङ कसरु ज�तो फौजदारी म�ुामा जाहेरी 
परपेिछ �यसउपर अनसु�धान तहिककात गन� दािय�व 
स�बि�धत �हरी काया�लयलाई तोिकएको छ । साथै 
अनसु�धान तहिककात पूरा भएपिछ अिभय�ुउपर 
म�ुा चलाउने, नचलाउने स�ब�धमा सरकारी विकल 
काया�लयले िनण�य गन� गरी अिधकार ��यायोजन 
गरकेो पाइ�छ । यसरी कुनै पिन अपराधबारकेो 
सूचना िलएर आएको �यि�को सूचना दता� गनु�पन� र 
अनसु�धान �ि�याप�ात् म�ुा चलाउने िनण�य भएपिछ 
सािधकार म�ुा हेन� िनकायमा अिभयोग प� पेस भई 
म�ुाको कारबाही िकनारा ह��छ । कुनै �यि� िव�� 
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जाहेरी परकैे आधारमा म�ुा च�ने भ�ने ह�दँैन । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा 
९ ले कसरुसगँ स�बि�धत �यि�लाई अनसु�धानको 
लािग िनि�चत काय�िविध पूरा गरी प�ाउ गन� सिकने 
र �य�तो िहरासतमा रहेको �यि�लाई अनसु�धान 
अिधकारीले िहरासतमा रािखरहन ु आव�यक वा 
उपय�ु नदेखेमा सरकारी विकलको सहमित िलई 
वा ऐ.को दफा १५ मा उि�लिखत �ि�याबाट छाड्न 
स�ने वा संकिलत �माणबाट म�ुा च�ने भए ऐनले 
तोकेको अविधिभ� म�ुा चलाउन ुपन� ह��छ । हाल �हरी 
काया�लयले अनसु�धान ग�ररहेको र सो �योजनका 
लािग िनयमानसुार अदालतबाट �याद थपको 
अनमुितसमेत िलई अनसु�धान तहिककात भइरहेको 
त�यलाई िनवेदकले �वीकार ग�ररहेकै देिख�छ । 
यसरी कानूनको रीत प�ुयाई अदालतको अनमुितले 
िहरासतमा रहेको अव�थामा उ� अनसु�धान तथा 
कारबाहीमा असर पन� गरी यस अदालतले आ�नो 
असाधारण अिधकार�े� �योग गरी ह�त�ेप ग�रहा�न ु
पन� अप�रहाय� अव�था यहा ँिव�मान नदेिखने । 

जहासँ�म उ� चेकह� �यावसाियक 
कारोबारको िसलिसलामा िदएको ह�दँा िवश�ु 
लेनदनेको िवषय भएकोले देवानी �कृितको िववाद 
ह�दँा िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ बमोिजम 
म�ुा च�नपुन� भ�ने िजिकर छ, सो स�ब�धमा हेदा� 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाज�तो छु�ै ऐन, कानून�ारा 
िनयमन भएका िनकायको संल�नता भएको र �य�तो 
िनकायलाई चेकमा फ� त भ�ुानी आदेश िदएको 
अव�थामा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
िमित २०७३।६।१८ मा �माणीकरण भएको पिहलो 
संसोधनबाट यस �कृितको काय�लाई पिन दफा ३(ग) 
अ�तग�त ब�िकङ कसरुको प�रिधिभ� समावेश ग�रएको 

देिखने । 
िनवेदकको संिवधान एवम् कानून �द� 

हकािधकारमािथ िवप�ीह�ले कानूनिवपरीत कुनै 
ह�त�ेप गरकेो दिेखदैँन । कानूनबमोिजम जाहेरी 
िलई अनसु�धानको �ममा अदालतको अनमुितले 
�याद थप गरकेो िवषयलाई गैरकानूनी थुना हो भनी 
अथ� लगाउन िम�ने होइन । कानूनी �पमा �वाभािवक 
अिघ बढ्ने कामकारबाही (Due Process of Law) 
स�ब�धमा िनवेदकको कुनै असहमित भए �चिलत 
कानूनअनसुारकै काय�िविध अपनाई �याय खो�न ुपन� 
ह��छ । अ�य वैकि�पक उपचारको अभाव रहेको वा 
भए पिन अपया�� वा �भावहीन भएको अव�थामा मा� 
�रट �े� ज�तो असाधारण अिधकार �े�मा आउन ुपन� 
ह��छ । ��ततु िनवेदनको िवषयउपर सािधकार 
िनकायमा अनसु�धान तहिककातको काय� चिलरहेको 
अव�थामा साधारण अिधकार �े�अ�तग�त नै �याय 
िन�पण ह�ने नै ह�दँा सो कुरालाई �भािवत गन� गरी 
आदशे गन� िमलेन । य�तो अव�थामा ��ततु �रट 
िनवेदनमा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी ग�ररहनपुन� 
अव�था नदेिखने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
सािधकार िनकायबाट ब�िकङ कसरुस�ब�धी जाहेरीको 
िवषयमा अनसु�धानको लािग समुन ग�ुङलाई प�ाउ 
गरकेो र िमित २०७५।५।१९ मा �याद थप अनमुित 
िलएको भ�ने िनवेदनबाटै ख�ुन आएको ह�दँा �रट 
िनवेदन माग दाबीबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�नपुन� अव�था दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित संवत् २०७५ साल भदौ २७ गते रोज ४ शभुम् ।


