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नेपाल कानून पि�कामा  
�कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख हालस�म) 

हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७९, वैशाख – १, पृ� १ 

 खो�ने त�रका     
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् देिखने प�ृमा श�दबाट भ�ने �थानमा आफूले खो�न 
चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गरी ह�रयो बटनमा रहेको खो�नहुोस्  भ�ने बटनलाई 
िथची खोजी गन� स�नहु�नेछ । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा म�ुाको िकिसम, म�ुाको नाम 
एवं िनण�य नं. तथा ने.का.प. िववरणमा रहेका िविवध शीष�कबाट आफूले चाहेअनसुार फैसला खो�न सिकनेछ । 
�यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र हा�ो बारमेा समेतबाट हेन� स�नहु�नेछ । 
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म�ुम�ुकःकः  सव�सव��च�च अ अदालतदालत,,  छापाछापाखाखानाना 
 

सूचना 

"नेपाल कानून पि�का र सव��च अदालत बुलेिटन" को "वािष�क �ाहक" ब�न चाहनेका 
लािग २०७६ वैशाख अङ्कदेिख वािष�क �ाहक ब�न पाउने गरी स�पादन तथा �काशन 
सिमितले िनण�य गरकेो ह�दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना �काशन ग�रएको 
छ । 
सिमितको िनण�यानसुार मू�य समायोजन भई नेपाल काननू पि�का �.७५ र सव��च 
अदालत बुलेिटन �ित अङ्क �.४० कायम ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  
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इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CI-०९४५, दूिषत 
नामसारी दाखेल खारजे दता�  बदर, सिमट होटल 
(�ा). िल. िव. अन ुस�ुबा िव�समेत

��ततु म�ुामा वादीले आ�नो िक.नं. 
५८५ को एकमा� िनकास बाटोलाई िवप�ीह�ले 
गैरकानूनी �पमा िनजी ज�गा बनाएको काय� 
दूिषत ह�दँा मालपोत काया�लय लिलतपरुको िमित 
२०६७।२।२८ को िट�पणी आदेश र सोही िमितमा 
िक.नं. ५९० र ५९२ िनकास बाटो िवप�ीह�का 
नाममा िनजी ज�गा भनी नामसारी दाखेल खारजे 
गन� िनण�य तथा सो िनण�यको आधारमा भएको 
दता�समेत बदर ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी िलएको 
अव�थामा वादीको िफराद गन� हकदयैा भनेको 
मागा�िधकार आधार मा� रहेको, सो मागा�िधकार 
वादीले लगाउको िनकास बाटो खलुाइ पाउ ँभ�ने 
म�ुामा �ा� ग�रसकेको ह�दँा मालपोत काया�लयबाट 
िमित २०६७।२।२८ मा भएको िनण�य र सो 
िनण�यका आधारमा भएका नामसारी दाखेल 
खारजे दता�समेत बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट फैसला भएको पाइयो । अदालतमा 
छु�ाछु�ै िवषयव�तमुा छु�ाछु�ै दाबीसिहत छु�ाछु�ै 
म�ुा प�रसकेपिछ सो िवषयमा अदालतले वादी 
�ितवादीको दाबी िजिकर र �माणह�को िववेचना 
गरी िनण�य गनु�पद�छ । लगाउको म�ुामा िनकास 
बाटो खलुाइ पाउने ठहरकेो िवषय र ��ततु म�ुामा 

दाबी ग�रएको िक.नं. ५९० र ५९२ िनकास बाटो 
ज�गालाई िवप�ीह� आपसमा िमली िनजी ज�गा 
भनी सयं�ु नामसारी गराएको काय� दूिषत ह�दँा 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी छु�ाछु�ै िवषयव�त ु
समावेश भएको फरकफरक िववादको िवषय रहेको 
देिख�छ । यस अव�थामा िमिसल संल�न �माण, 
�चिलत कानून र िस�ा�तसमेतको समिुचत 
मू�याङ्कन र िव�ेषण गरी ��येक म�ुामा वादी 
�ितवादीको दाबी िजिकर प�ुने नप�ुने स�ब�धमा 
�प� िनण�याधारसिहत फैसलामा बो�न ु पन�मा 
अक� छु�ै िवषयव�त ुसमावेश भएको िनकास बाटो 
खलुाइ पाउ ँ भ�ने म�ुामा दाबी ठहर भएको भ�ने 
आधारमा ��ततु म�ुामा दाबी नप�ुने ठहराएको 
स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
�यायको रोहमा िमलेको नदेिखने ।

वादी दाबी नप�ुने भनी स�ु लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१०।२८ मा 
भएको फैसला र फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७३।२।२० को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम 
िक.नं. ५९० र ५९२ को ज�गाह�लाई िवप�ी 
�ितवादीह�का नाममा िनजी ज�गा भनी संय�ु 
नामसारी गन� गरी मालपोत काया�लय लिलतपरुबाट 
िमित २०६७।२।२८ मा भएको िट�पणी आदेश 
िनण�य र सो आधारमा भएको नामसारी दाखेल 
खारजे तथा दता�समेत बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कुवेर पा�डे
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर २४ गते रोज ३ शुभम ्।

 § यसै लगाउको ०७३-CR-०८१९, 
जालसाजी, सिमट होटेल �ा.िल. िव. 
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अन ु स�ुबा िव�समेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७७-WH-००२४, 
ब�दी��य�ीकरण, पु�पक च�द िव. िज�ला �हरी 
काया�लय भोजपुरसमेत

ब�दी��य�ीकरणको आदशे ब�दीलाई 
गैरकानूनी थुनामा राखेको अव�थामा जारी ह�ने 
आदशे हो । ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट 
कुनै पिन �यि�को थुनाको कानूनी वैधतास�म 
परी�ण ह�ने ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�नपुन� वा नपन� कुराको िन�य�लमा प�ुन ब�दीलाई 
कानूनबमोिजम थनुामा रािखएको छ, छैन ? भ�ने 
कुरा नै म�ुय �पमा हे�रनपुन� ह��छ । नेपालको 
संिवधानको धारा १७ ले कानूनबमोिजमबाहेक कुनै 
पिन �यि�लाई वैयि�क �वत��ताबाट वि�चत 
ग�रने छैन भनी िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता 
�दान गरकेो, धारा १८ ले सबै नाग�रक कानूनको 
�ि�मा समान ह�ने र कसैलाई पिन कानूनको समान 
संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन भनी, �यसैगरी 
धारा २० ले कुनै पिन �यि�लाई गैरकानूनी 
थुनामा नरािखने कुराको संवैधािनक ��याभूित 
गद� नाग�रकको मौिलक हकउपरका गैरकानूनी 
ि�याकलापका िव�� सवैंधािनक उपचारको 
हकको सिुनि�तता धारा ४६ ले �दान गरकेो छ । 
यसैगरी संिवधानको धारा १३३ ले मौिलक हकको 
�चलनका िनिम� सव��च अदालतलाई असाधारण 
अिधकार�े� �दान गरकेो छ । सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ मा बदिनयत, 
�व�ृ भावना िलई कानूनिवपरीत वा अिनवाय� 
�पमा पालना गनु�पन� काय�िविध पालना नगरी 

ब�दीलाई थनुामा राखेको देिखएमा र ��यथ�ले 
ब�दीलाई थनुाबाट छोड्न ु नपन� कुनै मनािसब 
कारण देखाउन नसकेमा वा िनजले दखेाएको 
कारण मनािसब नदेिखएमा ब�दीलाई थुनाबाट 
छोड्ने आदेश िदन स�ने भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । फौजदारी कसरु गरकेो अव�थामा 
फौजदारी दािय�वबाट कसैले पिन उ�मिु� पाउन ु
ह�दँैन । तर संिवधानले नै ��याभूत गरकेो वैयि�क 
�वत��ताको उपयोग गरकेो वा कुनै राजनीितक 
िवचार वा आ�था राखेकै आधारमा मा� फौजदारी 
दािय�व वहन गराउन ु उिचत होइन । राजनीितक 
आ�था, िवचार वा िन�ा राखेको कारणबाट कुनै 
नाग�रकउपर रा�यले �ितशोधपूण� �यवहार गनु�  
ह�दँैन । कुनै �यि�लाई गैरकानूनी �पमा वा कानूनको 
उिचत �ि�या पूरा नगरी �व�ृ धारणा राखेर 
ब�दी बनाइएको अव�था भएमा मौिलक हकको 
संर�णका लािग ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी थनुाम�ु गनु�पन� ह��छ । मािथका �करणह�मा 
िववेचना भएबमोिजम यी �रट िनवेदक �ितबि�धत 
नेपाल क�यिुन� पाट� (िव�लव समूह) को के��ीय 
सद�य तथा म�यपि�म कमा�डर रहेको कुरामा 
िवमित रहेको छैन । िनजलाई िमित २०७६।६।३० 
देिख आजका िमितस�म िनर�तर �पमा िविभ�न 
म�ुामा प�ाउ गरी म�ुा चलाई थुनामा नै राखेको 
��ट �पले दिेखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�नपुन� नै देिखदँा सङ्गिठत अपराध (रा�य 
िव��को कसरु / हातहितयार खरखजाना तथा 
िव�फोट पदाथ�) समेतका म�ुामा िनजसगँ भोजपरु 
िज�ला अदालतबाट म�ुाको पपु��को लािग धरौटी 
माग भएकोमा सो धरौटी िदन नसक� कानूनबमोिजम 
थनुामा रहेकोले ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ह�ने होइन भनी ��यथ�ह�बाट पेस ह�नआएको 
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िलिखत जवाफ र िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

िनवेदकलाई कानून�ारा िनिद�� �ि�या 
र सत�अनसुार थनुामा राखेको नदिेखएको र सो 
थुनामा रा�ने काय�  बदिनयत एवं �व�ृ धारणा राखी 
�वे�छाचारी तवरबाट भएको देिखएको ह�दँा िनवेदक 
च��बहादरु च�दलाई फरक िवचार र आ�था राखेकै 
कारण िज�ला �हरी काया�लय भोजपरुले िमित 
२०७७।४।१५ मा प�ाउ गरी िनजलाई भोजपरु 
िज�ला अदालतबाट सोही िमितदेिख लाग ु ह�ने 
गरी सङ्गिठत अपराध (हातहितयार खरखजाना 
तथा िव�फोट पदाथ�) समेतका चारवटा म�ुामा 
�याद थप गराएको र उ� म�ुाह� भोजपरु िज�ला 
अदालतमा दायर गरी सो अदालतबाट िनवेदकसगँ 
�ित म�ुामा �.१५,०००।- का दरले ज�मा 
�.६०,०००।- धरौटी मागी िनजले उ� धरौटी िदन 
नसक� थनुामा रहेको काय� �याियक �ि�कोणबाट 
समेत औिच�यपूण� नह�दँा िवप�ीह�का नाउमँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने  ।
इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत ्२०७७ साल भदौ ९ रोज ३ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७७-WO-०६१६, 
उ��ेषणसमेत, स�रता ढकालसमेत िव. नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

िव.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको 
संिवधानले �थानीय सरकारलाई आधारभूत तथा 
मा�यिमक िश�ाको अिधकार �दान गरकेो ६ 
वष� �यितत भइस�दा पिन िश�ाको मे�द�डको 

�पमा रहेको िव�ालयमा काय�रत जनशि�लाई 
नेपाल सरकारले समिुचत �यव�थापन गन� सकेको 
देिखदँैन । एका�मक रा�य संरचना रहेको 
अव�थाबाट सङ्घीय सरंचनामा �पा�तरण 
ह�दँा �थानीय सरकारले संिवधान �द� आ�ना 
अिधकारको िनवा�ध �योगका लािग स�म 
त�ुयाउन सङ्घ वा के��मा रहेका �ोत साधन 
तथा जनशि�समेत सङ्घीय च�र�बमोिजम 
�यव�थापन गद� जानपुन� ह��छ । यसैले िनजामती 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ लगायतका 
कानूनसमेत जारी गरी जनशि�को �यव�थापन 
भएको देिख�छ । यसरी नै िश�कह�को दरब�दी 
िमलान र �यव�थापन गन� गरी िश�क दरब�दी 
(िमलान तथा �यव�थापन) काय�िविध, २०७६ 
जारी भएको भनी ब�ुनपुन� दिेखन आयो । कुनै 
पिन काय�िविधले सारभूत �ावधानह� नराखी 
कुनै काय�को सरलीकृत गन�गरी �यव�थापनका 
�ावधानह� समेिटएको दिेख�छ । उि�लिखत 
काय�िविधमा समेिटएका िवषयव�तलेु िश�कह�को 
�यव�थापनलाई सहजीकरण गन� �यव�थाह� 
राखेको र यसले काय�रत िश�कह�को सारभूत 
हक अिधकारको कुि�ठत गरकेो देिखदँनै । नेपाल 
रा�यभर काय�रत िश�कह�को दरब�दी िमलान र 
�यव�थापन गन� काय� कुनै प�रप� वा िनद�शनको 
आधारमा ह�नस�ने िवषय पिन होइन । यसलाई 
म�यनजर गद� नेपाल सरकार (मि��प�रषद ्) बाट 
सािबकमा नेपाल सरकारले िज�लागत �पमा 
उपल�ध गराएको िश�क दरब�दी तथा राहत 
अनदुान कोटालाई �थानीय तहह�मा बाडँफाटँ 
गरी दरब�दी िमलान गन� िश�ा, िव�ान तथा �िविध 
म��ालयलाई िज�मेवारी िदएको दिेख�छ । यसथ�, 
हालस�म िश�कको �यव�थापन गद� आएको 
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के��ीय िनकायको �पमा रहेको म��ालयको 
िश�क �यव�थापनका स�ब�धमा जारी गरकेो 
काय�िविधलाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
नरहने ।

नेपालको सिंवधान�ारा �द� मौिलक 
हकको �चलन लािग वा अक� उपचारको �यव�था 
नभएको वा अक� उपचारको �यव�था भए पिन 
�य�तो उपचार अपया�� वा �भावहीन देिखएको 
वा अ�य कुनै कानूनी हकको �चलनका लािग 
अदालतले असाधारण अिधकार �े� �हण 
गन� स�दछ । यसरी साव�जिनक पदािधकारीले 
कानूनको �िुट गरकेो र सो िनण�यबाट कुनै �यि� 
वा नाग�रकको संिवधान �द� मौिलक हक वा 
कानूनी हक हनन भएको अव�थामा �रटको 
�े�ािधकार आकिष�त ह�नस�छ । यसको लािग 
िनवेदकलाई �ा� हक वा सिुवधा संिवधान तथा 
कानूनले �दान गरकेो तर िवप�ीह�को काय�बाट 
सो अिधकारको हनन भई अ�याय परकेो देिखन 
आव�यक ह��छ । ��ततु म�ुामा िश�ा, िव�ान तथा 
�िविध म��ालयको िलिखत जवाफमा, दरब�दी 
िमलान गदा� िव�ाथ� स�ंया र िवषयका आधारमा 
आव�यक पन�भ�दा बढी भएका िश�क दरब�दी 
आव�यकता भएको �थानमा �थाना�तरण गनु�पन� 
र राहत कोटा नेपाल सरकारले अनुदान सहयोग 
उपल�ध गराउँदै आएको अ�थायी दरब�दीमा 
भए पिन उ� कोटाह�लाई समेत दरब�दी 
िमलानमा समावेश ग�रएको भनी उ�लेख भएको 
दिेख�छ । िश�कलगायत कम�चारीह�ले आफूलाई 
पायक पन� ठाउमँा रहन खो�न ु �वाभािवक 
मानवीय आकां�ा हो । तथािप सं�थामा काय�रत 
कम�चारीह�लाई आ�नो आव�यकताको आधारमा 
�यव�थापन गन� काय�लाई अ�यथा भ�न सिकने 

ह�दँैन । िनवेदकम�येका केही िश�कह�समेत अ�य 
िज�लाबाट हालको दरब�दी रहेको िज�लामा स�वा 
भएर आएको देिख�छ । िव�ाथ� सं�या र िवषयका 
आधारमा िश�क दरब�दी तय ह�ने भएकाले कुनै 
िव�ालयमा आफू नै रहनपुछ�  भ�ने गरी कानूनले 
��याभूत गरकेो अव�था ह�दँैन । यस अव�थामा 
जनशि� �यव�थापन गन� िनकायले िनि�त सत� र 
�ि�या तोक� काय�िविधमाफ� त िश�कको दरब�दी 
�यव�थापन काय� ह�ने िवषयलाई कसैको हक 
हनन भयो भ�न स�ने ि�थित ह�दँनै । साथै, यस 
काय�िविधबाट राहत तथा करारका िश�कह�लाई 
समेत �यव�थापन गन� भएको दिेखदँा सिंवधान तथा 
कानून �द� िनवेदक िश�कह�को रोजगारी तथा 
विृ� िवकासमा आघात पन� गरी िवप�ीह�बाट 
काय� भएको देिखएन । यसरी िनवेदकह�ले 
भनेज�तो िवप�ीह�बाट कानूनिवपरीतको 
काय� भई िनजह�को हकअिधकारमा आघात 
परकेो नदेिखदँा िनजह�को िनवेदन िजिकर तथा 
िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को बहससगँ सहमत ह�न नसिकने । 

सािबकमा नेपाल सरकारले िज�लागत 
�पमा उपल�ध गराएको िश�क दरब�दी तथा 
राहत अनदुान कोटालाई �थानीय तहगत 
�पमा बाडँफाटँ गरी दरब�दी िमलान गन� िश�ा, 
िव�ान तथा �िविध म��ालयलाई िज�मेवारी 
िदएकोमा उ� म��ालयबाट िश�क दरब�दी 
(िमलान तथा �यव�थापन) काय�िविध,२०७६ 
�वीकृत गरी दरब�दी िमलान गन� काय� नेपालको 
संिवधानबमोिजम �थानीय तहमा रहेको मा�यिमक 
िश�ाको अिधकार�े�लाई सहयोग प�ुने गरी तय 
भएको र िनवेदकह�को सिंवधान तथा कानून �द� 
हकअिधकारमा आघात पगेुको नदिेखदँा ��ततु 
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�रट िनवेदन खारजे ह�ने । साथै, यस अदालतबाट 
िमित २०७७।१०।५ मा जारी भएको अ�पकालीन 
अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य ह�ने ।

�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर े तापिन 
नेपालको संिवधानबमोिजम �थानीय तहको 
अिधकारअ�तग�त आधारभूत तथा मा�यिमक िश�ा 
रहेको दिेखएको तर हालस�म पिन संिवधानको 
भावना र मम�बमोिजम सङ्घीय सरकारबाट 
िश�ास�ब�धी �चिलत कानून िनमा�ण गरकेो 
नदेिखएको र नेपालको संिवधान जारी ह�नपूुव� रहेका 
कानूनी �यव�थाबाट िश�ाज�तो संवेदनशील 
�े�को उिचत �यव�थापन गन� जिटलता उ�प�न 
भइरहेको ह�दँा नेपालको संिवधानको काया��वयन 
गन� तथा रा��को मे�द�ड रहेको िश�ा �णालीलाई 
स�ुयवि�थत गन� आव�यक कानूनह� अिवल�ब 
तयार गरी लाग ुगनु� , गराउनू । साथै, सङ्घीयताको 
मम�बमोिजमको िश�ास�ब�धी कानून हाल तयार भई 
नसकेको र सोका लािग समय ला�न स�ने देिखदँा 
�चिलत िश�ा ऐन तथा िनयमावलीलगायतको 
कानूनको अधीनमा रही िश�क स�वाको उपय�ु 
र समिुचत �यव�थापन तथा िश�क दरब�दी 
(िमलान तथा �यव�थापन) काय�िविध, २०७६ को 
काया��वयन गदा� मिहला तथा अपाङ्गता भएका 
िश�कह�लाई उनीह�को पायक पन� �थानमा 
स�वा ह�ने गरी �यव�थापन गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा िनद�शना�मक आदशेसमेत जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : िशवबहादरु थापा
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत ्२०७७ साल चै� १६ गते रोज २ शुभम ्।
यसै लगाउको िन�न म�ुा मा यसैबमोिजम फैसला 
भएको छ ।
 § ०७७-WO-०६१७, उ��ेषण, िवना 

खड्कासमेत िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
 § ०७७-WO-०६१८, उ��ेषण, नकुल 

के.सी.समेत िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CR-११४१, सरकारी छाप 
द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. नकुल परुी

�ितवादी नकुल परुीको साथबाट 
०६/१२४१६१ नं. को B, F र G वग�को समेत 
सवारी चलाउन पाउने �माण प� बरामद भएको 
भ�ने महानगरीय �ािफक �हरी महाशाखाको 
�ितवेदन रहेको दिेख�छ । िनज �ितवादी नकुल 
परुीले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा�  मेरो नाममा जारी भएको ०६/१२४१६१ 
नं. को सवारी चालक अनमुित प� मैले िमित 
२०६३।१२।२२ मा कार, जीप र डेलीभरी �यान 
मा� चलाउन िलएको िथए ँ । हेभी गाडीसमेत 
चलाउने अनमुित प� िलन भनी उ� लाइसे�स 
िलएको २ वष�पिछ यातायात �यव�था काया�लय, 
बागमतीमा प�ुदा एक जना अप�रिचत मािनसले 
म सवारी चालक अनमुित प� बनाएिद�छु, कुनै 
झ�झट गनु�  पद�न, राज�व �.२,०००।– ला�छ ।  
�.३,५००।- फोटो र परुानो लाइसे�स छािडिदनस्ु 
म िमनी �क, �क, बस, लहरीसमेतको चालक 
अनमुित प� बनाई रािखिद�छु भनेकाले िनजलाई 
फोटोसमेत छाडी िदएको र चार िदनपिछ िनजसगँ 
उ� सवारी चालक अनमुित प� िलएको हो भनी 
बयान गरकेो पाइ�छ भने अदालतमा समेत बयान 
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गदा� मैले सानो गाडी चलाउने अनमुित प� २०६३ 
सालमा िलएको हो । सो बनाएको २ वष�पिछ हेभी 
गाडीको लाइसे�स िलन यातायात काया�लयमा 
गएको बेला नाम, ठेगाना थाहा नभएको �यि�ले म 
हेभी गाडी / सवारी साधन चलाउने अनमुित प� 
बनाइिद�छु भनी �.३,५००।-, पिहलाको लाइसे�स 
र २ कपी फोटोसमेत िलई िनजले बनाइिदएको 
हो । मैले आफँैले बनाएको होइन भनी बयान गरकेो 
पाइ�छ । िनजको साथबाट बरामद भएको सवारी 
चालक अनमुित प� कानूनबमोिजम जारी भएको 
नभई बेहोरा फरक पारी िकत� गरी तयार ग�रएको 
भ�ने देिख�छ । �ितवादीले B वग�को मा� सवारी 
चलाउने अनमुित प� यातायात �यव�था काया�लय 
बागमतीबाट कानूनबमोिजमको �रत र �ि�या पूरा 
गरी �ा� गरकेोमा F र G वग�समेत थिपिद�छु भनी 
कसैले भनेको आधारमा यी �ितवादीले सो काय� 
गन� गराउनका लािग आफूसगँ रहेको स�कलै 
सवारी अनमुित प�, फोटो र पैसासमेत लगेर 
िदएको देिख�छ । एक पटक कानूनबमोिजमको 
�रत र �ि�या पूरा गरी सवारी अनमुित �ा� गरकेो 
�यि�लाई सोको कानूनी �ि�या थाहा िथएन होला 
भनी मा�न िम�दैन । �ितवादीले कानूनबमोिजम 
अिधकार�ा�त �यि�लाई नभई अनिधकृत 
अप�रिचत �यि�लाई आ�नो म�जरुीले सवारी 
अनमुित प�मा हेभी सवारी साधन चलाउन पाउने 
वग� थ�न िदएको र िकत� ग�रएको सवारी अनमुित प� 
आफूसगैँ �योगको लािग राखेको अव�थामा बरामद 
भएको देिखदँा उ� िकत� काय�मा यी �ितवादीको 
सहमित र संल�नतासमेत रहेको मा�नपुन� देिख�छ । 
य�तै िवषयव�त ुसमावेश भएको यसै अदालतबाट 
नेपाल सरकार िव�� कृ�ण�साद ह�मागाई भएको 

(ने.का.प. २०६७, अङ्क ८, प.ृ१३९६, िनण�य 
नं. ८४४४) सरकारी छाप द�तखत िकत� म�ुामा 
“अि�तम िकत� अ�र कसले लेखेको हो सो मा�ै 
िकत�का अिभय�ु ह�ने भ�ने �� उठ्न स�ैन, 
िकत� गन� मतलबमा प�दछ, लाभ िल�छ, सरोकार 
रा�दछ र सो काम पूरा गन� कुनै न कुनै सलं�नता 
देखाउछँ भने पिन िकत�को कसरुदार ह�ने" भनी 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको पाइ�छ । उ� 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा ��ततु 
म�ुाका �ितवादी नकुल परुीले आफँैले िकत� नगर े
तापिन िकत� गन� मतलबमा पसेको, �यसबाट 
लाभसमेत िलएको र सो काम परुा गन� आ�नो सवारी 
अनमुितप�, पैसा र फोटोसमेत िदई संल�नता र 
सरोकार राखेको दिेखदँा यी �ितवादी नकुल परुी 
आरोिपत कसरुको मितयार मा� नभई मलुकु� ऐन, 
िकत� कागजको महलको १ र १२ नं. अनसुारको 
कसरुमा म�ुय अिभय�ुसरहका कसरुदार नै रहेको 
देिखने ।

�पैया ँिदई अ�य �यि�माफ� त वग� समावेश 
गरी सवारी चालक अनमुित प� िकत� गन�मा 
�ितवादीको काय� मितयारस�मको देिखने भनी 
मितयारमा ६ मिहना कैद र �. २५/- ज�रवाना 
गन� गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।१।२३ मा भएको फैसला र सो फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।१२।२० को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी भई मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
महलको १ र १२ नं. अनसुारको कसरुमा म�ुय 
अिभय�ुसरहका कसरुदार दिेखएका �ितवादी 
नकुल परुीलाई िकत� कागजको महलको ९ र १२ 
नं. बमोिजम १(एक) वष� कैद र �. ५०।– ज�रवाना 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुवेर पा�डे 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ४ गते रोज २ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CR-१६२३, अपहरण, 
मानव  ओसारपसार तथा बेचिबखन, नेपाल सरकार 
िव. आिशष अ�सारी

�ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१) ख�ड (ङ) (२) बमोिजम सजाय ह�नपुन�मा 
दफा १५(१) (च) बमोिजम सजाय ह�ने गरी 
भएको फैसला िमलेन भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचारगदा� , मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) ख�ड (ङ) 
(२) को �यव�था हेदा�  "िक�न, बे�न वा वे�याविृ�मा 
लगाउने उ�े�यले मािनसलाई नेपालिभ�को एक 
ठाउबँाट अक� ठाउमँा लैजानेलाई दश वष� कैद र 
पचास हजार �पैयादँिेख एक लाख �पैयासँ�म 
ज�रवाना र बालबािलका लगेको भए दश वष�दिेख 
बा� वष�स�म कैद र एक लाख �पैया ँज�रवाना ह�ने" 
भ�ने र सोही दफाको ख�ड (च) मा “शोषण गन� 
उ�े�यले दफा ४ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) 
बमोिजम नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा 
लैजानेलाई एक वष�देिख दईु वष�स�म कैद र िवदेश 
लगेको भए दईु वष�देिख पाचँ वष�स�म कैद" ह�ने 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । �ितवादी 
आिशष अ�सारीले मौकामा बयानगदा�  म पीिडत 
शाि�तको घर निजक सरुज �े�को �यारजेमा 
काम गन� �ममा िनज शाि�तसगँ प�रचय भई 
हामी दईुिबच माया �ेम बसेकोले हामी दवुैजनाको 

स�लाहले िनजको अिभभावकको म�जरुी िबना 
िववाह गन� उ�े�यले िलई भागेको हो भनी बयान 
गरकेो पाइ�छ भने अदालतमा बयान गदा�  आफू 
पव�तमा सरुजकुमारको वक� सपमा काम गन� गरकेो 
र पीिडतसगँ देखभेट ह�ने �ममा एक अका�लाई 
दाज ुबिहनी ज�तो माया ग�य� । शाि�तको बबुाकै 
कारण आफू उ� काम गन� पसलबाट िनकािलएको 
र पीिडतसगँ १४ गतेपिछ भेटघाट नभएको र 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु आफूले नगरकेो 
भनी अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो पाइ�छ । िमित २०६९।०४।१४ 
गते शाि�तकुमारी �े�ीलाई �ितवादीले साव�जिनक 
धारो छेउमा रहेको पीिडतको घर निजकैको 
बाथ�मबाट लगेको भ�ने घटना�थल मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । �ितवादीले पीिडतलाई ललाई फकाई 
संर�कको म�जरुीिबना िनजको घरबाट भगाई 
आ�नो घर वीरग�ज लान पव�त फलेवासबाट पव�त 
र �याङजा िज�लाको िसमानास�म प�ुयाएकोमा 
जाहेरवाला तथा िनजसगँ गएका �हरीसमेतको 
संल�नताबाट खोजतलास गन� �ममा घ�टे 
देउरालीमा फेला पारकेो र घर फका�ई �याएको 
कुरा जाहेरी दरखा�त, �ितवादीको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान, जाहेरवाला र खोज तलास 
गन� गएका �यि�ह�को कागज र अदालतमा भएको 
बकप� तथा पीिडतको बयानसमेतबाट समिथ�त 
भएको देिख�छ । यसबाट �ितवादीले वष� १३ 
क� पीिडत नाबािलकालाई ललाई फकाई शोषण 
गन� उ�े�यले बाबआुमाको म�जरुी िबना लगेको हो 
भ�ने मा�न ुपन� दिेख�छ । �ितवादीको उ� काय� 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ र दफा ४(२)(ख) बमोिजमको 
कसरु देिख�छ । सजायको हकमा हेदा� मानव 
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बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१) ख�ड (च)  मा “शोषण गन� 
उ�े�यले दफा ४ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) 
बमोिजम नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा 
लैजानेलाई एक वष�देिख दईु वष�स�म कैद र िवदेश 
लगेको भए दईु वष�देिख पाचँ वष�स�म कैद" ह�ने 
भ�ने �यव�था रहेको छ । उ� �यव�थाबमोिजम 
�ितवादी आिशष अ�सारीलाई १ वष� कैद ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत बागलङुको फैसला 
िमलेकै दिेखयो । �ितवादीले पीिडतलाई िक�न, 
बे�न वा वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले लगेको भ�ने 
पिु� ह�ने आधार �माण िमिसल संल�न नदेिखदँा 
�ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) ख�ड 
(ङ) (२) बमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १ नं. बमोिजमको 
कसरुमा सजाय नगरी उ�ोगमा मा� ठहर गरकेो 
िमलेन भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� , 
�ितवादीले पीिडत नाबािलकालाई िनजको 
अिभभावकको म�जरुीिबना फकाई फुलाई घरबाट 
लगेको त�य �थािपत भएको पाइ�छ । �ितवादीले 
पीिडतलाई आ�नो घर वीरग�ज लैजादँ ै गदा� 
पव�त फलेवासबाट पव�त र �याङ्जा िज�लाको 
िसमानास�म प�ुयाएकोमा जाहेरवाला तथा िनजसगँ 
गएका �हरीसमेतको संल�नताबाट खोजतलास गन� 
�ममा घ�टे दउेरालीमा फेला पारकेो र घर फका�ई 
�याएको कुरा जाहेरी दरखा�त, पीिडतको बयान, 
�ितवादीको अनसु�धानको �ममा भएको बयान, 
जाहेरवाला र खोज तलास गन� गएका �यि�ह�को 

कागज र अदालतमा भएको बकप�समेतबाट 
समिथ�त भएको देिख�छ । यस अव�थामा िनज 
�ितवादीले मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु 
ग�रसकेको अव�था नभई पीिडतलाई िबच बाटोमा 
नै फेलापारी फका�ई �याएको अव�थास�म िमिसल 
संल�न �माणह�बाट देिखदँा मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ नं. 
िवपरीतको कसरुको उ�ोगको कसरुस�म गरकेो 
देिखदँा सोही महलको ५ नं. बमोिजम ३ वष� कैद 
र �.१५,०००।- ज�रवाना गरकेो स�ु फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत बागलङुको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) 
बमोिजम कसरु कायम भइसकेपिछ सोही ऐनको 
दफा १७(१) बमोिजम अिनवाय� �पमा �ितपूित� 
िदलाउनपुन�मा सो नगरकेो भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचारगदा� उ� ऐनको दफा १७(१) 
मा “अदालतले कसरुदारलाई भएको ज�रवानाको 
पचास �ितशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी 
िनजबाट पीिडतलाई मनािसब मािफकको �ितपूित� 
भराइिदनपुन� छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । यी �ितवादी आिशष अ�सारीलाई मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ५ 
नं. बमोिजम ३ वष� कैद र �.१५,०००/- ज�रवाना 
भएको पाइ�छ । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (च) 
बमोिजमको कसरुमा १ वष� कैद सजाय मा� भएको 
पाइ�छ । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
४१ नं. बमोिजम ठूलो सजायको हद कायम 
गरी ३ वष� कैद र �.१५,०००/- मा� सजाय 
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काया��वयन ह�ने र िनजलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१)(च) बमोिजम १ वष�को कैद सजाय ठहर 
मा� भई ज�रवानाको सजाय नभएको अव�थामा 
उ� ऐनको दफा १७(१) मा भएको “कसरुदारलाई 
भएको ज�रवानाको पचास �ितशत बराबरको 
रकममा नघट्ने गरी िनजबाट पीिडतलाई मनािसब 
मािफकको �ितपूित� भराइिदनपुन�" भ�ने कानूनी 
�यव�थाबमोिजम �ितवादीबाट नाबािलकालाई 
�ितपूित� भराइिदन िम�ने अव�थाको िव�मानता 
नदेिखने ।

�ितवादी आिशष अ�सारीले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(च) बमोिजमको सजाय 
ह�ने कसरुसमेत गरकेोमा सोअनसुारको कसरु 
कायम नगरकेो हदस�मको स�ु पव�त िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी गरी १ वष� कैद 
ह�ने भनी र मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ५ नं. अनसुार ३ वष� कैद 
र �.१५,०००।- ज�रवाना गरकेो हदस�मको स�ु 
फैसला सदर ह�ने ठहराई द�ड सजायको ४१ नं. 
बमोिजम ठूलो हदको सजाय भइसकेको ह�दँा थप 
१ वष� कैद ग�ररहन ुनपन� भनी पनुरावेदन अदालत 
बागलङुबाट िमित २०७०।१२।३ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुवेर पा�डे 
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ४ गते रोज २ शुभम ्।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CI-१२६५, परमादेश, 
संजयकुमार िसंह िव. उमेश�साद यादव 

िनज उमेश�साद यादवलाई सेवाबाट 
अवकाश िदने गरी भएको िनण�य कानूनसङ्गत 
नरहेको ह�नाले सेवामा रही काम ग�ररहेको 
�यि�लाई तलबभ�ा उपल�ध गराउनपुन� ह��छ । 
“अि�तयार�ा� अिधकारी�ारा कानूनमा भएको 
�यव�थाबमोिजमको �ि�या अवल�बन गरी 
िनयुि� ग�रएको िनण�यले कानूनी अिधकार 
तथा दािय�व िसज�ना गद�छ । कानूनबमोिजम 
िनयुि� पाउनेले तोिकएको अविधस�म �चिलत 
कानूनअनु�प काय� गन� पाउने र सोबापत तलब 
भ�ा सुिवधा पाउन े वैध अपे�ा (legitimate 
expectation) रा�नु �वाभािवक ह�न जान े ।” 
भनी सरु�े�बहादरु िव� िव�� नेपाल सरकार, सहरी 
िवकास म��ालय, काठमाड� भएको म�ुामा िस�ा�त 
�ितपादन भएको दिेख�छ । यस म�ुाको स�दभ�मा 
पिन उमेश�साद यादव काया�लय सहायकको पदमा 
काय�रत रिहरहेको दिेखदँा िनजले तलबभ�ासमेत 
पाउनपुन� नै ह�दँा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको आदेश �यायोिचत नै देिखदँा पनुरावेदक 
िवप�ीको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ाको बहस िजिकरका 
साथै यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने आदेश 
गदा�  िलइएका आधार कारणह�सगँ समेत सहमत 
ह�न नसिकने ।

िनवेदक उमेश�साद यादव िमित 
२०६४।८।२ देिख काया�लय सहायक पदमा �थायी 
िनयिु� भएको र कानूनत: िनजलाई सेवाबाट 
हटाइएकोसमेत नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
िनजले पाउनपुन� तलब भ�ा भ�ुानी िदन ु र 
कम�चारी स�चय कोषको रकमसमेत स�बि�धत 
ब�क खातामा ज�मा ग�रिदन ुभनी िवप�ीका नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने गरी पनुरावेदन 
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अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।११।६ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । पनुरावेदक 
िवप�ीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल फागुन २१ गते रोज ६ शुभम ् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-१२६४, 

उ��ेषण परमादेश, संजयकुमार िसंह िव. 
उमेश�साद यादव भएको म�ुामा पिन 
यसैबमोिजम फैसला भएको छ ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-१२२६, 
उ��ेषणयु� परमादेश, �ोणबहादुर थापासमेत िव. 
िटकादेवी दाहाल थापा 

िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ७५(६) उपिनयम (५) अनुसारको 
प�चिकत� मोल कायम भएपिछ घटीमा पिन प�� 
िदनपिछ उ� स�पि� िललाम बढाबढ ग�रन े
�याद सूचना स�बि�धत �यि�लाई समेत िदई 
सो स�पि� रहकेो ठाउँ स�बि�धत गाउँ िवकास 
सिमित वा नगरपािलका र बढी जनस�पक�  ह�न े
काया�लय तथा अदालतको सूचना पाटीसमतेमा 
टाँ�न लगाई यथास�भव �थानीय प�पि�कामा 
समेत �कािशत गराई अदालत रहकेो गाउँ 
िवकास सिमित वा नगरपािलका र �थानीय कोष 
तथा लेखा िनय��क काया�लयको �ितिनिधलाई 
सा�ी राखी बढाबढ गरी िललाम िब�� 
गनु�पछ� । तर सूचना िददँा �य�तो कुनै �ितिनिध 
उपि�थत नभए पिन िललामको काय� रोिकन े
छैन भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार पिन गोिव�दबहादरु थापा 

र िनजको �ीमती िटकादेवी दाहालको नाममा 
संय�ु दता�  रहेको िक.नं. ४५१, ५७७, ६४२ 
को ज�गाह�को प�चिकत� मू�याङ्कन भएपिछ 
सोस�ब�धी �याद सूचना गोिव�दबहादरु थापाले 
आफँैले तथा �ीमती िटकादेवी दाहालको नाममा 
जारी भएको �याद पिन िनज गोिव�दबहादरु थापाले 
�ीमान् नाता दखेाई िमित २०७१।१०।२८ मा 
बिुझिलएकोसमेत देिखदँा िनज िटकादवेी दाहाल 
िललामी �ि�याबार ेअवगत रहेको ।

यसै स�दभ�मा “रीतपूव�क तामेल भएका 
�यादलाई सनुवुाइको मौका िदन े नाउँमा बदर 
गद� जाने हो भन ेअदालतका काम कारबाहीह� 
अ�तहीन �पमा रिहरहने, द�डहीनता बढ्न,े 
�याियक �ि�या अव�� भई समाजमा 
अशाि�त बढ्न जानेसमेत देिखएकोले य�ता 
रीतपूव�क भएका काम कारबाहीह�लाई समथ�न 
गद� �याियक माग� अव�� ह�नबाट जोगाउने 
दािय�वसमेत अदालतको ह�ने” भनी �मोद खड्का 
िव�� नेपाल सरकार (ने.का.प.२०७७, अङ्क ६, 
िन.नं. १०५१९ ) भएको उ��ेषण परमादशे म�ुामा  
िस�ा�त �ितपादन भएको छ । ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा पिन िनवेदक िटकादेवी दाहालको नाममा 
एक पटक मा� नभई दईु चोिट �याद सूचना तामेल 
भएको । यसरी रीतपूव�क �याद तामेल भइरहदँा 
पिन िनज अदालतमा उपि�थत भएको देिखएन र 
सो िललामीस�ब�धी जानकारी िदएन भ�ने िजिकर 
यिु�सङ्गत नदेिखने ।

यसरी िनज िटकादवेी दाहाल र 
गोिव�दबहादरु थापाको नाममा पटकपटक �याद 
सूचना जारी भई िनजह�ले �ितवादले नगरी 
बसेका छन् । िनजह�को नाममा पटकपटक (िमित 
२०७०।११।२०, िमित २०७०।११।२७ र िमित 
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२०७१।१०।२८ मा िललाम बढाबढस�ब�धी) 
�याद तामेल भए तापिन आ�नो �ितवाद गन� पाउने 
अिधकारलाई बेवा�ता गरी जारी भएको �याद 
सूचनािभ� �ितवाद नगरी हाल आएर िटकादेवी 
दाहालले उ� �ि�याको बारमेा अवगत भएन भ�न 
निम�ने ।

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको २६ 
नं. ले दिुनयाकँो िबगोबापत जायजात गदा�  �यो 
धन खाने बा� वष�दिेख मािथका ऐनबमोिजम मान ु
नछु�ी सगँ बसेका वा �यो धन खाने बा� वष�दिेख 
मािथका ऐनबमोिजम मान ु नछु�ी सगँ बसेका वा 
�यो धन खादँा सगँ ब�ने सबै अंिशयारको जायजात 
गनु�पछ�  भ�ने �यव�था रहेको ह�दँा सरुशेकुमार थापा 
र �ोणबहादरु थापाले िनज िटकादेवी दाहालको 
पित गोिव�दबहादरु थापा िव�� लेनदेन म�ुा 
दायर गरी िमित २०७०।०९।२४ मा फैसलासमेत 
भइसकेप�ात् िटकादेवी दाहालले िनजको पित 
गोिव�दबहादरु थापा िव�� िमित २०७०।१०।१० 
अंश म�ुा दायर गरकेो देिख�छ । यस अव�थामा 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार पिन लेनदेन म�ुाको 
फैसलापिछ अंश म�ुा दायर भएको दिेखदँा िनज 
िटकादेवी दाहालको अंश हकमा कुनै असर परकेो 
नदेिखने ।

अक�तफ�  िज�ला अदालत िनयामावली, 
२०५२ बमोिजम नै तायदाती मू�याङ्कन गरी 
अदालतबाट िमित २०७०।६।६ मा िक.नं.४५१, 
५७७, ६४२ को ज�गा रो�का रा�ने गरी 
आदशे भई िमित २०७१।११।२२ मा रीतपूव�क 
िललाम बढाबढको �ि�या भएकोमा कोही कसैले 
दरखा�त निदएकोले िवप�ीह� सरुशेकुमार 
थापा र �ोणबहादरु थापाले सकार गरी िमित 
२०७२।१।२४ मा दा.खा.दता� गन� पजु� �ा� गरकेो 

देिखदँा िनजह�ले कानूनबमोिजम नै उ� ज�गा 
�ा� गरकेो देिखने ।

िमित २०७२।१।२७ को ज�गा फुकुवा 
गन� आदेश, िमित २०७१।११।२१ र ऐ.२२ को 
डाकँ सकार िललामी, िमित २०७२।१।२४ को 
ज�गा दता�  गन� पजु� र िमित २०७२।१।२९ र ३१ 
को दा.खा. दता�  आदशे बदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट िमित २०७२।८।१४ मा 
भएको आदेश (फैसला) िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ��ा िव�
इित सवंत् २०७७ साल फागुन २१ गते रोज ६ शुभम ्।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०६९-CI-०४५३, िललाम 
मुचु�का बदरसमेत, हारती वायर इ�डि��ज �ा.
िल.समेत िव. लुि�बनी ब�क िल. दरबारमाग�, 
काठमाड�

िमिसल सलं�न िमित २०६२।२।१६ को 
िललाम मचु�ुका हेदा� , कजा�को बाकँ� सावँा �याज 
तथा अ�य दै-द�तरुमा ब�क आफँैले सकार गनु�पन� 
देिखएकोले सोही बेहोरा खलुाई ब�कको स�चालक 
सिमितसम� लेखी पठाउने भ�नेस�म बेहोरा उ�लेख 
भएको देिख�छ । ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
अ�यादेश, २०६२ को दफा ५७(६) ले कोही पिन 
बोलकबोल गन� �यि� नआएमा सोझै आफँै ब�कले 
�थम चरणमा नै िललाम सकार गन� िम�ने देिखदँैन, 
दो�ो पटक सूचना जारी गरी िललाम िब�� गदा�  
कोही पिन उपि�थत नभए वा कबोल नगरमेा मा� 
ब�क आफँैले सकार गन� पाउने उ� ऐनको उ�े�य 
रहेको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थािवपरीत 
िमित २०६२।२।१६ मा िललाम ह�दँा �थम चरणमा 
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नै ब�क आफँैले सकार गनु�पन� दिेखएको भ�ने बेहोरा 
उ�लेख गरी ब�कको स�चालक सिमितसम� 
िसफा�रस गरकेो र उ� लिु�बनी ब�कको स�चालक 
सिमितको िमित २०६२।३।२ मा बसेको बैठक 
नं. १२१ ले हारती वायर इ�डि��ज �ा.िल.को 
नाममा रहेको १-५-४ ज�गा र सो ज�गामा बनेको 
घर टहरासमेत तथा सिंगता ि�पाठीको नाममा 
रहेको ०-८-० ज�गा �.४,५४,००,०००।- मा ब�क 
आफँैले सकार गन� भ�ने िनण�य गरकेो दिेख�छ । 
ब�कले आ�नो ऋण असलु गन�का लािग जारी गरकेा 
कुनै पिन सूचनाह� दो�ोपटक जारी गरकेोसमेत 
दिेखदँैन । जसकारण ऋणीले आ�नो कुरा भ�ने 
अवसरसमेत �ा� गन� सकेको देिखदँनै । जनु 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको �ितकूल दिेख�छ । 
य�तै �कृितको म�ुामा यस अदालतबाट ने.का.प. 
२०७४, अङ्क ६, िन.नं. ९८२२ मा “ऋणी र साह� 
समान आिथ�क हैिसयतमा रहेका ह�ँदैनन् । ऋण ितन� 
नस�नु ऋणीको इि�छत अव�था होइन । िधतो 
अवमू�याङ्कन गन� प�ले ऋणीलाई एकपटक 
आ�नो कुरा भ�ने अवसर �दान गनु�पछ�  । ऋणीको 
असमथ�ताको फाइदा उठाई घटीमा सकार ग�र�छ 
र सोपूव� ऋणीलाई आ�नो कुरा भ�ने अवसर 
िदइँदनै भने अ�यायपूण� प�रि�थितको िसज�ना 
ह�न जा�छ । तसथ�, िधतो सकार गनु� पूव� ऋणीलाई 
सूचना निदइनुलाई �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
बिख�लाप काय� गरकेो भ�नुपन� देिखन आउने” भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएको छ । उ� निजर िस�ा�त 
��ततु म�ुामा समेत आकष�ण ह�ने ।

ब�कले ऋणीलाई आ�नो ऋण ितन�को 
लािग यथे� समय �दान गरकेोसमेत देिखदँैन । 
जनु काय�ले आ�नो ऋण असलु गन� भ�दा पिन 
िधतोबापत राखेको स�पि�को �वयम् मू�याङ्कन 

गरी ब�क आफँैले िछटोिछटो सकार गरी ऋणीको 
स�पि�मािथ ह�त�ेप गन� खोजेको अव�था देिखन 
आयो । यस �कार ��यथ� �ितवादी लिु�बनी ब�क 
िलिमटेडले कानूनी �ि�या पूरा नगरी अपारदश� 
तवरबाट िधतोको स�पि� आफँैले सकार गन� 
काय� गरकेो भ�ने नै दिेख�छ । यसै अदालतबाट 
ने.का.प.२०७३, अङ्क ८, िन.नं.९६४६ यसै 
िववादको िधतोसगँ स�बि�धत संिगता ि�पाठी 
िव�� लिु�बनी ब�कसमेत भएको उ��ेषण म�ुामा 
यस अदालतको पूण� इजलासबाट “ब�कले कानूनको 
अि�तयारी �योग गरी िललाम गद�छ भने �यो 
�यायोिचत�पमा भएको देिखनुपछ�  । आफूले 
िलएको िधतो अवमू�यन गन� अिन आफँै सकार 
गन� ब�क स�चालक सिमितको काय� �व�छ ब�िकङ 
अ�यासिभ� पछ�  भ�न िमलेन । ब�कले िधतो िललाम 
सकार गरपेिछ पिन आफूले सकारकेो मू�य ितरी 
जमानतकता�ले त�कालै आ�नो स�पि� िफता� 
लैजान चाहेमा स�बि�धत िधतोवालालाई सो 
अवसर िदनु �यायोिचत ह��छ । िधतो अवमू�यन गन� 
अिन आफँैले िछटोिछटो सकार गन� �विृ�ले ऋण 
असुल गन�भ�दा पिन िधतोमा रहेको स�पि�मा 
ह�त�ेप गन� खोजेको देिखन जा�छ । जसबाट ब�कले 
ऋणी�ित गरकेो �यवहार �यायोिचत र �व�छ नभई 
शोषणज�य ह�न जाने ह��छ । तसथ�, इजाजत �ा� 
सं�थाले �वाह गन� ऋण, लगानीकता� (investors), 
िन�ेपकता� (Depositors) समेतको रकमम�येबाटै 
ह�ने भएकाले �य�तो ऋणलाई डु�न पिन िदनु ह�ँदैन 
र अनाव�यक�पमा ऋणीलाई शोषणसमेत गन� 
नह�ने ।” भनी िस�ा�त �ितपािदत भएको पाइ�छ । 
उ� म�ुा र ��ततु म�ुाको िवषयव�त ुएकै भएकोले 
यस म�ुामा समेत सोही िस�ा�त लाग ुह�ने ।

वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी पनुरावेदन 
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अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१२।२० मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी 
भई ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी अ�यादेश, 
२०६२ को दफा ५७ (६) ले िधतो िललाम गदा� 
कोही पिन बोल कबोल गन� �यि� नआएमा सोझै 
आफँै �ितवादी लिु�बनी ब�क िल.ले �थम चरणमा 
नै िललाम सकार गन� िम�ने नदेिखएको ह�दँा वादी 
दाबीबमोिजम िवप�ी ब�कको िमित २०६२।२।१६ 
को मचु�ुका तथा िफरादीको स�पि� आफँैले 
सकार गन� गरी िमित २०६२।३।२ को िवप�ी ब�क 
स�चालक सिमितको िनण�य, िमित २०६२।३।२९ 
को प� तथा मालपोत काया�लय मकवानपरुबाट 
�ितवादीको नाममा उ� िधतो नामसारी दा.खा. 
गन� गरी िमित २०६२।३।३० को िनण�यसमेत बदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : निबन आचाय�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल फागुन ११ गते रोज ३ शुभम ्।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०६८-CI-०१५३, ०६८-CI-
०१५४, िलखत बदर, मिसनु सुवाल िव. �ीभ� 
सुवाल, िवजय राम �जापित िव. �ीभ� सुवाल

यस म�ुाका ��यथ� / वादी �ीभ� 
सवुालले यसै अदालतबाट िमित २०६२।४।२१ 
मा भएको फैसलाबाट िक.नं. ४० र ४ का ज�गामा 
मोही हक �ा� गरकेो दिेख�छ । सो फैसलामा यी 
��यथ� / वादीलाई मोही कायम गदा�  ियनका िपता 
च��मान सवुालका तीन छोराह� शेरबहादरु 
सवुालसमेतिबच २०२० सालमै अशंब�डा भई 
िभ�न रहेका देिख�छ । पिछ २०४६ सालमा वादी 
�ीभ� सवुाल र ियनका बाब ुच��मान सवुालिबच 

मानो जोिडएको देिख�छन् । सो मानो जोिडएको 
कुरामा शेरबहादरु सवुालसमेतको असहमित रहेको 
देिखदँैन । यसरी मानो जोिडएको िलखतलाई आधार 
मानी यस अदालतबाट भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६(१) मा भएको “यस प�र�छेदको 
अ�य दफाह�को अधीनमा रही मोहीले कमाई 
आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक 
िनजपिछ िनजको एकासगोलका पित, प�नी, 
छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धम�पु�, धम�पु�ी, 
छोरा, बुहारी, नाित, नाितनी, नाितनी बुहारी, 
दाजुभाइ वा िददीबिहनीह�म�ये ज�गावालाले 
प�याएको �यि�लाई �ा� ह�ने छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेकोमा मूल मोही च��मान सवुाल र 
िनजका तीन भाइ छोराह� शेरबहादरुसमेतका 
अंिशयारह� २०२० सालमै छु�ी िभ�न भएको 
देिख�छ । यसरी छु�ी िभ�न भएपिछ २०४६ 
सालमा िपता च��मान र िनजका २०२० सालमै 
छु�ी िभ�न भएका छोराम�ये �ीभ� सवुालिबचमा 
मानो जोिडएको दिेख�छ । यसरी िपता च��मान 
सवुालसगँ ��ततु म�ुाका वादी २०४६ सालपिछ 
एकासगोलमा नै रहेको आधार िलई िक.नं. ४० 
र ४ का ज�गाका मूल मोही च��मान सवुालको 
शेषपिछ एकासगोलमा रहेका �ीभ� सवुालको 
मोही हक कायम गरी फैसला भई अि�तम भई 
बसेको देिखयो । यसरी यी ��यथ� / वादीको 
िक.नं. ४० र ४ का ज�गामा मोहीको हैिसयतले 
नै सो ज�गामा हक �थािपत भएको प�र�े�यमा 
पनुरावेदक / �ितवादीह�ले िमित २०५९।१०।२ 
मा र.नं. ३४६५ को राजीनामाको िलखतबाट िलन ु
िदन ुगरकेो िलखत बदर गरी यस अदालतबाट िमित 
२०६२।४।२१ मा �ीभ� सवुालको मोही हक 
कायम गरकेो फैसलानसुार नै स�ु भ�परु िज�ला 
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अदालतबाट िमित २०६५।३।२३ मा पनुरावेदक 
/ �ितवादीह�ले िमित २०५९।१०।२ मा र.नं. 
३४६५ बाट पा�रत राजीनामाको िलखत बदर 
गरी वादीको मोही हक कायम गरकेो फैसलालाई 
नै पनुरावेदन अदालत पाटनबाट सदर गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा ३ (१) मा 
“अदालतले म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा र �य�तो 
कुरासगँ स�ब� कुराको मा� �माण बु�न ह��छ” 
भ�ने र सोही ऐनको दफा ५४ मा “यस ऐनबमोिजम 
बु�नपुन� �माण नबुिझएको वा बु�न नह�ने �माण 
बुिझएको कारणले मा� अदालतको कुनै फैसला 
वा आदेश बदर ह�न े छैन । तर बु�नुपन� �माण 
नबुिझएको वा बु�न नह�ने �माण बुिझएको 
कारणले िनण�यमा असर पन� गएको रहछे भन े
�य�तो फैसला वा आदेश बदर ह�ने छ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेकोमा ��ततु म�ुामा यस 
अदालतबाट िमित २०६२।४।२१ मा िक.नं.४० 
र ४ को ज�गामा ��यथ� / वादीको मोही कायम 
ह�ने गरी भएको फैसला अि�तम भई बसेको र यस 
अदालतको फैसलालाई �माण �हण गरी िक.नं. 
४ को ज�गाको िमित २०५९।१०।२ मा भएको 
राजीनामाको िलखतलाई बदर गरी सो ज�गामा 
वादीको मोही हक कायम गरकेो काय� �माण ऐन, 
२०३१ को उ� कानूनी �यव�थाको अनकूुल 
नै देिखएको अव�थामा स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतले िक.नं. ४ को ज�गा िदने िवजयराम 
�जापित िलने मिसन ुसवुाल भएको र.नं. ३४६५ 
िमित २०५९।१०।२ मा पा�रत राजीनामाको िलखत 
बदर भई सो ज�गामा वादी �ीभ� सवुालको मोही 
कायम गन� गरी गरकेो फैसलालाई नै सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।९।३० 

को फैसला उ�टी ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदक 
�ितवादी�य मिसन ुसवुाल र िवजयराम �जापितले 
यस अदालतमा दायर गरकेो पथृक् पथृक् पनुरावेदन 
िजिकर तथा िनजह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

िववािदत िक.नं ४ र ४० को ज�गामा  यसै 
अदालतको िमित ०६२।४।२१ को फैसलाअनसुार 
��यथ� / वादी �ीभ� सवुालको मोही हक कायम 
भएबाट िक.नं. ४ को ज�गामा िनजको मोही हकमा 
असर पान� गरी पनुरावेदक / �ितवादी�य िवजयराम 
�जापित र मिसन ु सवुालिबच िदने िलने गरी 
िमित ०५९।१०।२ र नं. ३४६५ को राजीनामा 
िलखतलाई बदर गरी सो ज�गामा वादीको मोही हक 
कायम ह�ने गरी भ�परु िज�ला अदालतले िमित 
२०६५।३।२३ मा गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनले िमित २०६६।९।३० 
मा गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७६ साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम ्।
यसै लगाउको िन�न म�ुामा पिन यसैबमोिजम 
फैसला भएको छ ।
 § ०६८-CI-०१५७, ०१५५, ०१५६ 

र ०१५८ िनण�य फैसला बदरसमेत, 
िवजयराम �जापित िव. �ीभ� सवुाल
 § ०६८-CI-०१५९, जोत बेदखली, 

िवजयराम �जापित िव. �ीभ� सवुाल
१०

मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७४-CR-०८३२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सि�दप प�रयार
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��यथ� / �ितवादी सि�दप प�रयारलाई 
स�ु अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७ नं. को देहाय २ अनसुार ५ वष�को 
कैद सजाय भएकोमा सोउपर िनजले पनुरावेदन 
नगरी बसेकोले सोतफ�  थप िववेचना ग�ररहन ु
परने । वादी नेपाल सरकारले िनजलाई अिभयोग 
दाबीअनसुार ऐ. �यानस�ब�धी महलको १३ नं. को 
दहेाय ३ अनसुार सजाय ह�नपुन� हो भनी िलएको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� , िमित २०६४/२/९ 
गते राित होमलाल पाटामगरलाई ढुङ्गाले हानी 
कत��य गरी मारकेो ह�दँा उ� कत��य गन� �यि�को 
खोज तलास गरी प�ाउ ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको यमलाल पाटा मगरको जाहेरी परकेो 
पाइ�छ । िनजले जाहेरीमा क�को क�तो �कारको 
संल�नता िथयो भनी खलुाउन सकेको पाइदँैन । 
मौकामा प�ाउ परकेा �ितवादीह� राज ु िव.क. 
समेतले अनसु�धानका �ममा मतृकलाई ढुङ्गाले 
टाउकोमा हानी मादा� यी �ितवादी सि�दपले 
ख�ुा समातेको हो भनी बयान गरकेो पाइ�छ । 
�ितवादीह�बाहेक घटनाको ��य�दश� कोही रहे 
भएको पाइएन । वादी नेपाल सरकारले िनजले 
मतृकलाई टाउकोमा इ�ँा ढुङ्गाले हानी मारकेो 
भनी दाबी िलए तापिन सह�ितवादीह�ले गरकेो 
मौकाको बयानसमेतबाट िनजले हानेको त�य 
�मािणत भएको देिखदँैन । यी ��यथ� / �ितवादी 
अनसु�धानका �ममा र अदालतमा समेत कसरु 
गरकेोमा इ�कार रहेको पाइ�छ । मतृकको टाउकोमा 
चोट देिखएको र सो चोट अ�य दईु �ितवादीह�को 
इ�ँा ढुङ्गाको �हारबाट लागेको �मािणत भई सो 
म�ुा अि�तम भइरहेको छ । यी ��यथ� /  �ितवादीले 
समेत �हार गरी मारकेो भ�ने त�य पिु� ह�नस�ने 
�माण पनुरावेदक वादीले प�ुयाउन सकेको 

देिखदँैन । केवल सगैँ रही �हार गदा�  ख�ुा समातेको 
भ�ने सह�ितवादीह�को अनसु�धानका �मको 
भनाइबाट िनजलाई पिन म�ुय कसरुदार मानी 
अिभयोग दाबीअनसुारको सजाय गन� निम�ने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
ले फौजदारी म�ुामा दाबी �मािणत गन� भार 
वादी प�को ह�ने भनी ��ट �यव�था गरकेो 
छ । सोअनसुार यी ��यथ� / �ितवादीका िव�� 
लगाइएको मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र 
१३(३) नं. बमोिजमको कसरु शकंारिहत तवरबाट 
पिु� ह�न स�ने �माण वादी नेपाल सरकार प�ले 
प�ुयाउन ुपद�छ । हा�ो कानून �णालीले अिभय�ुको 
चपु रहन पाउने अिधकारलाई �वीकारकेोले आफू 
िव��को आरोपको ख�डन ह�ने �माण अिभय�ुले 
प�ुयाउन कर ला�दैन । �य�तै अदालतको भूिमका 
पेस भएका �माणह�को तट�थ�पमा �याियक 
परी�ण गरी िनण�य िदने मा� भएकोले अदालतले 
आफँै सि�य भई अिभयोग दाबी पिु� ह�ने 
�माणको खोजी गन� र वादीले भनेकै आधारमा 
कसरुदार रहेभएको अनमुान गरी कसरुदार ठहर 
पिन गद�न । अदालतले वादी प�बाट पेस भएका 
�माणह�को �याियक परी�ण गदा� िनिव�वाद तथा 
शंकारिहत तवरले मागदाबीअनसुारको कसरु पिु� 
ह�न नसकेको अव�थामा सोअनसुारको कसरुदार 
ठह�याउन िम�दैन । वादी नेपाल सरकारले इ�कारी 
बयानले मा� कसरुदार होइन भ�न निम�ने भनी 
िजिकर िलएको भए तापिन यसमा यी �ितवादी 
इ�कार रहेको आधारमा मा� िनजलाई अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरुमा कसरुदार नठहराएको 
नभई िनजउपरको अिभयोग दाबीको कसरु 
शंकारिहत तवरले पिु� ह�ने कुनै �माण वादी नेपाल 
सरकारले प�ुयाउन नसकेको आधारमा िनजलाई 
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अिभयोग दाबीअनसुारको सजाय नग�रएको 
हो । �य�तै वारदातपिछ फरार रहकोबाट पिन 
अिभयोग दाबीको कसरु नै गरकेो रहेछ भनी भ�न 
िम�ने ह�दँैन । �यसैले यी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरुमा सजाय ह�नपुद�छ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
�यसैले वारदात ह�दँा यी �ितवादी घटना�थलमा 
नै मौजदु रही मान�स�मको संयोग पा�रिदएको दखेी 
िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १७ नं. को दहेाय 
२ अनसुार ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय गरकेो स�ु 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालतको फैसला 
िमलेको नै देिखन आउने ।

काठमाड� िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
सि�दप प�रयारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७ नं. को देहाय २ अनसुार ५ (पाचँ) 
वष� कैद ह�ने गरी भएको िमित २०७१/०२/०८ को 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७३/९/१२ मा भएको फैसला िमलेको नै 
दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : यदरुाज शमा�
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत ्२०७८ साल असार ६ गते रोज १ शुभम ्। 

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७६-CR-०७३९, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
नेिमना राईसमेत

पनुरावेदकले आ�नो पनुरावेदन प�मा 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को ६(३) र �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १०(१)(क) (ख) र दफा १८ बमोिजम 
�माणमा िलई �ितवादीह�लाई मागदाबीबमोिजम 

सजाय गनु�पन�मा �माणयो�य सबदु �माण अनदेखा 
गरी ग�रएको फैसला बदरभागी छ भनी िलएको 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� , मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
६(३) मा “उपदफा (२) बमोिजम बयान �मािणत 
ग�रएकोमा �य�तो पीिडत म�ुाको कारबाहीको 
िसलिसलामा अदालतमा उपि�थत नभए पिन 
�यसरी �मािणत ग�रएको बयान अदालतले 
�माणमा िलन स�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था 
गरी पीिडत अदालतमा नआई बकप� नगरकेो 
ख�डमा पिन िनजले अनसु�धान अिधकृतसम� 
गरकेो बयान बेहोरा यिद अदालतबाट �मािणत 
छ भने सो �मािणत बयानलाई �माणमा �हण 
गनु�पन� �यव�थालाई कानूनले नै ��याभूत 
ग�रिदएको देिख�छ । ��ततु म�ुामा पीिडत 
भिनएक� जाहेरवालीले अदालतमा आई बकप� 
गदा� , माइती नेपालका कम�चारीह�ले बेचिबखन 
गन�को लािग लगेको ह�न स�ने भनी स�झाउदँा 
शङ्का लागी जाहेरी िदएको भनी लेखाई िदई 
आफूलाई बेचिबखन नै गन� लगेको हो भनी ��ट 
भ�न नसकेको अव�थामा अदालतमा �मािणत 
भएको भिनएको उि�लिखत बयानलाई �माणमा 
�हण गनु�पन� अव�था रहेन । �यसैगरी �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १०(१) मा “कुनै काम घटना 
वा अव�थाका स�ब�धमा देहायका कुनै �यि�ले 
मौकामा वा �यसको त�काल अिघ वा पिछ 
�य� गरकेो कुरा �माणमा िलन ह��छ” भ�दै 
सोको ख�ड  (क) मा “सो काम गन� वा सो काम, 
घटना वा अव�था ��य� �पमा दे�ने वा थाहा 
पाउने �यि�”  ख�ड (ख) मा “सो काम, घटना 
वा अव�थाबाट पीिडत भएका �यि�” भ�ने, 
दफा १८ ले “ कुनै काम, घटना वा अव�थाका 
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स�ब�धमा भएको तहिककात वा जाचँबुझको 
िसलिसलामा �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम 
तयार भएको कुनै िलखतमा उ�लेख भएको कुनै 
कुरा सो कुरा �य� गन� �यि� सा�ीको �पमा 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गरमेा �माणमा 
िलन ह��छ” र सोही ऐनको दफा २५ “फौजदारी 
म�ुामा आ�नो अिभयु�को कसरु �मािणत 
गन� भार वादीको ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको अव�थामा ��ततु म�ुामा पीिडत भिनएक� 
प�रवित�त नाम (य) लाई वादी नेपाल सरकारले 
अदालतसम� बकप�को लािग पेस गदा�  िनजले 
माइती नेपालमा काम गन� रचना सनुारसमेतले 
बेचिबखन पिन गन� स�छन् भनी भनेकोले शंका 
लागी जाहेरी िदएको भनी बकप� गरकेो र सोही 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी माइती नेपालको 
सीमा िनगरानीकता� रचना सनुार, पिुण�मा कुमाल 
र िवमला ब�नेतले बकप� गदा� हामीलाई शंका 
लागी पीिडतलाई सोधपछु गरी �हरीको िज�मा 
लगाएकोस�म हो िनजह�ले कसरु गरकेो ह�न् िक 
होइनन् थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको बकप� गरी 
िदएबाट �माण ऐनका उि�लिखत �यव�थाबमोिजम 
िनजह�ले �य� गरकेा कुरा वादी नेपाल सरकारको 
�ितकूल रहेको देिख�छ । यसरी िमिसल संल�न 
आधार �माणह�बाट ��ततु म�ुामा वादीले 
आ�नो दाबी मािथ उि�लिखत त�यका आधारमा 
व�तिुन� �माण�ारा पिु� गन� सकेको दिेखएन । 
यस अव�थामा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
ज�तो ग�भीर फौजदारी अपराधमा शङ्का र 
अनमुानको भरमा कसरुदार ठहर गन� िम�ने 
नदेिखदँा �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदनप� र उपि�थत िव�ान् 

उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

स�ु झापा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।१०।२५ मा �ितवादी आशा चौधरीलाई 
वादी दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ 
र ४(२)(ख) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १५ 
(१)(छ) बमोिजम ७ (सात) वष� कैद र �ितवादी 
नेिमना राईलाई सोही कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१५(१)(ज) बमोिजम ३ वष� ६ मिहना कैद सजाय 
गरी भएको फैसलालाई उ�च अदालत िवराटनगर 
इलाम इजलासबाट िमित २०७६।२।२८ मा उ�टी 
गरी �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत ्२०७७ साल जे� ३२ गते रोज १ शुभम ् ।

१२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७६-CR-१२७१, वैदिेशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव िदपक िसहं 
साम�त 

�ितवादीले पीिडतह�लाई िवदेश 
प�ुयाइसकेको अव�था रहेकोले िनज �ितवादीलाई 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
बमोिजम तीन लाख �पैयादँेिख पाचँ लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना र तीन वष�देिख सात वष�स�म 
कैद सजाय ह�नपुन�मा िवदेश नप�ुयाएको मानी िनज 
�ितवादीलाई कम सजाय गन� गरकेो फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� , उ� दफा ४३ 
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मा “कसैले दफा १० िवपरीत इजाजतप� निलई 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरमेा वा 
कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद�छु भनी 
झु�ो आ�ासन िदई वा �लोभन देखाई वैदेिशक 
रोजगारीमा लगाइिदने उ�े�यले कुनै रकम िलएमा 
वा िवदेश पठाएमा �यसरी िलएको रकम र सोको 
पचास �ितशतले ह�ने रकम हजा�नाबापत असुल 
गरी �य�तो �यि�लाई िवदेश जान र आउन 
लागेको खच�समेत भराई िनजलाई तीन लाख 
�पैयाँदेिख पाचँ लाख �पैयाँस�म ज�रवाना र 
तीन वष�देिख सात वष�स�म कैद ह�ने छ । िवदेश 
पठाइ नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय 
ह�न े छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 
��ततु कानूनी �यव�थाअनसुार  यी �ितवादीलाई 
तीन लाख �पैयादँिेख पाचँ लाख �पैयासँ�म 
ज�रवाना र तीन वष�देिख सात वष�स�म कैद गन�को 
लािग पीिडतलाई िवदेशमा प�ुयाइसकेको अव�था 
िव�मान ह�नपुन� देिख�छ । अिभयोग दाबी हेदा� 
िवदेश लगेकोतफ�  अिभयोग दाबीमा ��ट खलुाएको 
दिेखदँैन । िलखतमा सा�ी बसेको जाहेरवाला 
इ��बहादरु ग�ुङको �ीमती इि�दरा ग�ुङले बकप� 
गदा� पिन आ�नो �ीमान् लाई िवदशे लगी अलप� 
पारकेो भ�ने नलेखाएको अव�थामा अिभयोगप�मा 
दफा ४३ मा� खलुाएको भरमा �ितवादी िदपक 
िसंह साम�तले पीिडत ई��बहादरु ग�ुङसमेतलाई 
िवदेश पठाइसकेको वारदात �थािपत गरी आरोिपत 
कसरुमा कसरुदार ठहर गन� निम�ने ।

��ततु म�ुामा िबगो कित कायम गन� 
भ�नेतफ�  िवचार गदा�, कुनै पिन जाहेरवालाह�ले 
अदालतमा आई बकप� गरी िदएको 
दिेखदँैन । वैदेिशक रोजगारीको लािग पठाइिदने 
भनी जाहेरवालाह�बाट जनही �.१०,००,०००।- 

िलएको पैसा सानो रकम होइन । यित ठुलो रकम 
�ा� गन�को लािग यी पीिडतह�ले अदालतमा आई 
आ�नो बेहोरा लेखाउनपुन� ह��छ तर ियनीह�ले 
आ�नो सो दािय�व पूरा गरकेो देिखदँनै । �यसैगरी 
पीिडतह� वादी नेपाल सरकारका सा�ी पिन 
ह�न् । िनजह�लाई बकप�को लािग अदालतमा 
उपि�थत गराउन ु अिभयोजन प�को िज�मेवारी 
र दािय�व हो । ��ततु म�ुामा अिभयोजन प� 
आ�नो यस िज�मेवारी र दािय�वबाट िवमखु 
रही �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
“अिभयु�को कसुर �मािणत गन� भार वादीको 
ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�थाको पालना गरकेो 
देिखदँैन । यस अव�थामा जाहेरवालाह�ले 
आफूह�समेतलाई वैदेिशक रोजगारीमा पठाइिदने 
भनी यी �ितवादीले रकम िलई वैदेिशक रोजगारीमा 
नपठाएको भनी िदएको जाहेरीलाई मा� आधार 
मानी िनज जाहेरवालाह�को िबगो कायम गन� 
फौजदारी �यायका िस�ा�तसमेतले �यायोिचत 
देिखदँैन । �ितवादीले जाहेरवाला ई��बहादरु 
ग�ुङलाई वैदिेशक रोजगारमा हङकङ ला�छु भनी 
रकम िलई िनजलाई हङकङ नपठाई र रकमसमेत 
िफता� नगरकेोस�मको त�य िलखतमा सा�ीसमेत 
रहेको िनजको �ीमती इि�दरा ग�ुङको बकप�बाट 
देिखएको छ । �यसैगरी िनजको बकप�बाट 
िनजका �ीमान् हाल वैदेिशक रोजगारीको लािग 
मलेिसया रहेको भनी बकप� ग�रिदएको ह�दँा िनज 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गन� नसकेको 
कुरालाई �वाभािवक �पमा नै िलनपुन� दिेखदँा 
ई��बहादरु ग�ुङले जाहेरीमा दाबी गरकेो रकम 
�.१०,००,०००।- िबगो कायम गरी �ितवादीलाई 
एक वष� छ मिहना कैद र �.१,५०,०००।- 
ज�रवाना गरी िबगोको ५०% ले ह�ने हजा�नासमेत 
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जाहेरवालाले �ितवादीबाट भराई पाउने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निमलेबाट �ितवादीलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम तीन 
लाख �पैयादँिेख पाचँ लाख �पैयासँ�म ज�रवाना 
र तीन वष�देिख सात वष�स�म कैद सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी िदपक िसंह साम�तलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम १।६।० 
(एक वष� छ मिहना) कैद र �.१,५०,०००।- 
(एक लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना, िबगो 
�.१०,००,०००।- र सोको ५०% ले ह�न 
आउने �.५,००,०००।- हजा�नासमेत ज�मा 
�.१५,००,०००।– जाहेरवाला इ��बहादरु 
ग�ुङले �ितवादीवाट भराई पाउने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७६।२।२७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ ३२ गते रोज १ शुभम ् ।

इजलास न.ं२

१३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी कुमार र�ेमी, 
०६७-CI-०४८५, ०६७- CI-१२०१, साव�जिनक 
बाटो खुलाई िनमा�ण भ�काई चलनसमेत, ल�मीदेवी 
महज�न िव. �व�तीका लोहनी, �व�तीका लोहनी 
िव. ल�मीदेवी महज�न

पनुरावेदक तथा ��यथ�समेत भएको 

०६७-CI-१२०० र ०६७-CI-०४८४  को 
साव�जिनक बाटो यथावत् कायमसमेत म�ुामा आज 
यसै इजलासबाट �ितवादी ल�मीदवेी महज�नले 
आ�नो घरको पूव�तफ� को साव�जिनक मोटर 
बाटोसमेतको केही भाग �यापी नया ँ सभ� नापीमा 
साव�जिनक मोटर बाटोको ज�गालाई िनजको 
िक.नं. ३७५ र ३४८ मा गािभने गरी दूिषत दता�  
गराएकोले दूिषत दता� बदर गरी साव�जिनक बाटो 
यथावत् कायम ग�रपाउ ँभ�नेसमेत वादीको िफराद 
दाबी तथा पनुरावेदन िजिकर भएकोमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट वादीले दाबी िलएको स�पूण� 
िवषयमा िनण�य गनु�पन�मा यी �ितवादी ल�मीदेवी 
महज�नले साव�जिनक मोटर बाटोको ज�गालाई 
दूिषत दता�  गराएको हो, होइन ? र उ� दता� बदर 
ह�ने हो, होइन ? भ�नेतफ�  पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट कुनै िनण�य नै नगरी �ितवादीको िक.नं. 
३७५ र ३४८ को ज�गाम�ये �ितवादीको घरदेिख 
पूव�को बाकँ� ज�गा साव�जिनक बाटो भएको दिेखदँा 
साव�जिनक बाटो कायम भई वादी दाबीबमोिजम 
चलनसमेत गन� पाउने ठहर गरी भएको िमित 
२०६७।०१।०९ को फैसलामा त�कालीन मलुकु� 
ऐन, अ.बं. को १९२ नं. र मलुकु� देवानी काय�िविध 
िनयमावली, २०७५ को िनयम ३७ को �िुट 
भएको देिखदँा पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६७।०१।०९ को फैसला बदर ग�रिदएको छ । 
अब वादी दाबीबमोिजम दूिषत दता� बदर ह�ने हो, 
होइन ? भ�नेसमेतका वादीले िलएको स�पूण� दाबी 
प�ुन स�ने हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा पनुः इ�साफ 
गन� दवुै प�लाई तारखे तोक� िमिसल उ�च अदालत 
पाटनमा पठाई िदने ठहर गरी फैसला भएको र उ� 
म�ुा यस म�ुासगँ अ�तर�भावीसमेत भएकोले उ� 
म�ुामा उि�लिखत आधार र कारणह�बाट समेत 
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��ततु म�ुामा समेत पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६७।०१।०९ मा भएको फैसला बदर गरी 
िदएको । वादीले िलएको स�पूण� दाबी प�ुन स�ने 
हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा पनु: इ�साफ गन� 
दवुै प�लाई तारखे तोक� िमिसल उ�च अदालत 
पाटनमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
इित सवंत ्२०७७ साल माघ १९ गते रोज २ शुभम ्।

१४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७५-CR-०५४०, ०७५-CR-०७१९, 
०७५- CR-०८०७, लागु औषध �ाउन सुगर, 
ओमबहादुर गु�ङ िव. नेपाल सरकार, निवनकुमार 
अया�ल िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
सागर खड्का

��ततु म�ुामा �ितवादीह�का साथबाट 
कानूनले िनषेध गरकेो प�रमाणमा लाग ुऔषध खैरो 
िहरोइन बरामद भएको अव�थामा �ितवादीह�को 
सेवनतफ� को इ�कारीले सेवनबाहेक िब�� िवतरण 
�योजनको लािग �ितवादीह� ओमबहादरु ग�ुङ र 
निवन अया�लले साथमा िलई िहडेँका ह�न् भ�ने त�य 
�थािपत ह�न आउछँ । मौकामा कागज गन� �यि�ह� 
तथा म�ुाका �ितवेदक �हरी कम�चारीह�समेत 
अदालतमा उपि�थत भई स�ु अनसु�धानमा 
उ�लेख गरकेो बेहोरालाई समथ�न गरी बकप� 
गरकेो अव�थामा �ितवादीह� ओमबहादरु ग�ुङ 
र निवन अया�लले लाग ु  औषध �ाउन सगुरको 
कारोबारतफ� को कसरु गरकेो कुरा �थािपत ह�न 
आउने ।

अब अका� �ितवादी सागर खड्काको 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा संल�नता छ, 
छैन भ�ने स�ब�धमा हेदा� , लाग ु औषध बरामदी 

मचु�ुकामा उ�लेख भएअनसुार िनज �ितवादी पिन 
अ�य �ितवादीह�को साथमा रहेको भएको पाइ�छ 
भने िनजको अदालतको बयानमा ओमबहादरु 
ग�ुङको साथबाट लाग ुऔषध बरामद भएको भ�ने 
कुरा आफूले नदखेेको भनी लेखाएको पाइ�छ । 
सागर खड्काको साथबाट लाग ु औषध बरामद 
भएको देिखदँैन । �य�तै सह�ितवादीह�को 
मौकाको पोल बयानसमेत झ�ुा हो भनी लेखाएको 
देिख�छ । सह�ितवादीह� ओमबहादरु ग�ुङ र 
निवन अया�लको अदालतसम�को बयानमा यी 
�ितवादी सागर खड्कालाई गाडीमा लाग ु औषध 
भेटेको कुरा थाहा िथयो भनी बयान गरकेोसमेत 
नदिेखदँा यी �ितवादी सागर खड्काको लाग ुऔषध 
�ाउन सगुरको कारोबारमा सलं�नता िथयो भनी 
मा�न निम�ने ।

स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी सागर खड्काको 
हकमा पनुरावेदन िजिकर नप�ुने ह�दँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदलाई अ�य �ितवादीह� 
ओमबहादरु ग�ुङ र निवन अया�ललाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ) (१) 
बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र �. १०,०००।– (दस 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भनी गरकेो उ�च 
अदालत पोखराको िमित २०७५।०२।०७ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : ल�मी राना
इित सवंत् २०७७ साल असार १६ गते रोज ३ शुभम ् ।

१५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CI-०२२१, 
उ��ेषणसमेत, नेपाल बंगलादशे ब�क िलिमटेडसमेत 
िव. मनोज अिधकारी
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िनयमनकारी िनकायले िनवेदकलाई 
कालोसूचीमा रा�नकुो औिच�य माग गरकेोमा सोको 
प�्ुयाई ंगन� अिभभारा भएको यी पनुरावेदक नेपाल 
बंगलादेश ब�कले कुनै कारबाही नगरी उदासीन भई 
ब�नलुाई उिचत र �यायसङ्गत मा�न िम�ने नह�दँा 
उिचत कारण र कानूनी आधारबेगर यी ��यथ� / 
िनवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको काय� �िुटपूण� नै 
दिेखन आउने ।

��यथ� / िनवेदक उ� सं�थाको 
�ितिनिध स�चालक भएको र सो पदबाट िमित 
२०६५ सालमा राजीनामा ग�रसकेको अव�थामा 
नेपालको संिवधानको धारा ३३ को उपधारा १ 
मा ��येक नाग�रकलाई रोजगारीको हक ह�न े
छ भ�ने सिंवधानले ��याभूत गरकेो हकलाई 
ब�देज लगाउने गरी यी पनुरावेदक / िवप�ी नेपाल 
बंगलादेश ब�क िलिमटेडको प�का आधारमा कजा� 
सूचना के�� िलिमटेडबाट िनजलाई कालोसूचीमा 
रा�ने गरकेो काय� कानूनी शासनको अवधारणा 
�ितकूल देिखन आएकोले समेत पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: अिधकार �े� नाघेर कानूनको 
�िुटसमेत गरी िनवेदक मनोज अिधकारीलाई 
कालोसूचीमा रा�ने गरी कजा� सूचना के�� 
िलिमटेडबाट िमित २०६८।११।०९ मा कालोसूची 
(नं.४०४५ र ४०४६) मा रा�ने गरी भएको िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी कालोसूचीबाट 
हटाउन िवप�ीह�को नाउमँा परमादशे जारी 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।९।१ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : उषा �े�ठ
इित सवंत ्२०७६ साल फागुन १६ गते रोज ६ शुभम ्।

इजलास न.ं३

१६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६६-CI-००३०, िनण�य दता� बदर, 
बाबुकाजी महज�न िव. गुठी तहिसल काया�लय, 
कालमोचन गुठी, ि�पुर�ेवरसमेत

�याप ु महज�नले मोही हक छाडेको 
कागजको सहीछाप िकत� हो भनी दाबी िलएको 
पनुरावेदक / वादीको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार 
गदा� , वादी �ानीमाया महज�न �वय ं आफँै सा�ी 
बसेको िलखतलाई वादीले िकत� हो भनी िजिकर 
िलन ु कुनै कारणबाट पिन यिु�सङ्गत दिेखदँैन । 
िकत� हो, होइन भ�ने स�ब�धमा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट परी�ण गराउन समकालीन 
सहीछाप परकेो कागजको नमनुा पेस गन� आदेश 
भएकोमा वादीले �य�तो िलखत फेला नपरकेो ह�दँा 
पेस गन� नसिकने भनी िमित २०५४/०३/१८ मा 
िनवेदन पेस गरकेो देिख�छ । यसरी वादी �ानीमाया 
महज�न आफँै िमित २०२५/०३/०४ को मोही हक 
छाडेको कागजमा आफू सा�ी बसी सहीछाप गरकेो 
कुरा �वीकार गन� र मोही हकवाला �याप ुमहज�नले 
मोही हक छाडेको कागजमा परकेो सहीछाप िकत� हो 
भनी िलएको दाबी पिु� गन�का लािग परी�ण गराउन 
समकालीन सहीछाप परकेो कागजको नमनुा 
पेस गन� स�ु अदालतबाट आदेश भएकोमा मोही 
हकवाला �याप ु महज�नको समकालीन सहीछाप 
परकेो कागजको नमनुा पिन पेस गन� नसकेको 
देिखदँा �याप ुमहज�नले मोही हक छाडेको कागजमा 
परकेो सहीछाप िकत� हो भनी भ�न िमलेन । तसथ�, 
िलखत िकत� हो भ�ने वादीको कथन �माण�ारा 
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समिथ�त नभएको ह�दँा उ� िमित २०२५/०३/०४ 
को िलखत िकत� नभई स�े नै भएको देिखएको ।

िमित २०२५/०३/०४ को मोिहयानी 
हक छोडप�को िलखतको आधारमा जोत पोत 
दवुै अ�टमाया महज�नको नाममा कायम भएको र 
मोही हक छोडप�को िलखत त�कालीन कालीमाटी 
गाउ ँ प�चायतमा दािखला गरी सो गा.पं.बाट 
िसफा�रस भएको बेहोरा िमित २०२५/०३/०८ मा 
पा�रत राजीनामा िलखतमै उ�लेख गरी जोतपोत 
दवुै �ितवादीम�येका �ितवादी मधरुकुमार शमा� 
लइुटेँलले �ा�त गरकेो दिेख�छ । उ� िमित 
२०२५/०३/०८ मा पा�रत राजीनामा िलखतको 
िशर बेहोरामा जोत पोत राजीनामा ग�रिदएको र 
तपिसल ख�डमा पिन काठमाड� गठुी अड्डामा 
मेरा नाममा मोही दता�  भएको भ�ने ��ट उ�लेख 
भई उ� राजीनामा िलखत िनिव�वाद �पमा 
अि�तम भई बसेको दिेख�छ । त�कालीन समयमा 
उ� राजीनामा बदर गन�तफ�  यी वादीह�ले कुनै 
पिन कानूनी उपचारको बाटो नअपनाई �वीकार 
गरी बसेको देिख�छ । िमित २०२५/०३/०८ को 
राजीनामाबाट �ितवादी मधरुकुमार शमा�को नाममा 
जोत पोत कायम भइरहेको ज�गाह� मालपोत 
काया�लय, काठमाड�बाट िमित २०३६/१२/२१ 
मा �ितवादीह�ले अंशब�डाको िलखत पा�रत भई 
िक�ाकाट ह�दँा कालीमाटी गा.पं. वडा नं.२(ख) 
िक.नं.१८७, १९० र १९३, �ितवादी मधरुकुमार 
शमा�का भागमा ऐ.िक.नं.१८८, १९१ र १९४ 
�ितवादी िमलनकुमार शमा�, ऐ.िक.नं.१८९, १९२ 
र १९५ को ज�गाह� �ितवादी बस�तकुमार 
शमा�को नाममा कायम भई सो ज�गाह� गठुीको 
िमित २०४४/०३/०७ को प�बाट कानूनबमोिजम 
�ितवादीह�को नाममा रतैानीमा कायम भई उ� 

ज�गाको �माणपजुा�समेत �ितवादीह�ले �ा�त 
गरकेो देिख�छ । उ� िक.नं.१८७, १८८ समेतका 
ज�गाबाट अ�य �यि�लाई िलखत पा�रत ग�रिदई 
िक�ाकाट भई �ितवादीह� मधरुकुमार शमा�, 
िमलनकुमार शमा�  र बस�तकुमार शमा�को नाममा 
�मशः िक.नं.२८९ �े�फल १-६-२, िक.नं.२९१ 
�े�फल १-५-२-०, िक.नं.२९३ �े�फल १-६-०-
२ कायम भएबाट �ितवादीह�को ज�गाधनी �माण 
पजुा� र जोतपोतिभ�को ज�गा रहेको देिखन आउने ।

िमित २०२५/०३/०८ को पा�रत 
िलखतबाट �ितवादी मधरुकुमार शमा�ले जोतपोत 
दवुै �ा�त गरी गठुी रिसदमा समेत मोिहयानी 
जिनएकोमा नापीको िफ�डबकुमा �याप ुमहज�नको 
नाम नकािटएको कारणबाट �याप ु महज�नको 
नाम क�ा गरी पाउन �ितवादीह�ले कारबाही 
चलाई िमित २०४३/०५/०६ मा भएको सज�िमन 
मचु�ुकामा समेत �ितवादीह�ले नै उ� ज�गा जोत 
कमोद गद� आएको भनी सज�िमनका मािनसह�ले 
बेहोरा लेखाइिदएको आधारमा तथा गठुीले 
आव�यक कारबाही गरी िमित २०४३/०५/१८ 
को सदर िट�पणीबमोिजम �याप ु महज�नको 
नामको लगत क�ा भएको देिख�छ । उ� लगत 
क�ा गनु�अगािड सनुवुाइको मौका �दान गन�का 
लािग पठाइएको �याद सूचना �याप ु महज�नको 
एकासगोलका नाित तथा वादीका छोरा दाज ुपूण�मान 
महज�नले �व. ह�ताबाटै िमित २०४३/०५/०८ मा 
बझुी िलई िमित २०४३/०५/१८ मा काठमाड� 
गठुी तहिबल काया�लयमा िनवेदन पेस गरी सोही 
िमितमा �ितवादीह�ले उ� िक�ा ज�गाह� जोती 
आएको भनी बयान गरी सहीसमेत ग�रिदएको 
देिख�छ । वादीह�ले िनज पूण�मानलाई अंश िलई 
िभ�न बसेको भने तापिन िनजह� एकासगोलमै 
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रहेको देिख�छ । वादीह�ले झ�ुा मोही दाबी गरकेो 
ज�गा दता�  ग�रपाउ ँ भनी िमित २०४९/०५/३० 
मा गठुी तहिबल काया�लय, कालमोचनमा सयं�ु 
िनवेदन िददँा िवप�ी वादीह�लगायत िनज 
पूण�मान महज�नको समेत सहीछाप देिख�छ । 
गठुीले कानूनको रीत प�ुयाई जोतकमोद नगरकेो 
वादीह�को सासू तथा ब�यैको नामको मालपोत 
काया�लयको �े�ताबाट क�ा गराउने गरकेो गठुी 
तहिबल काया�लयको िमित २०४३/०५/१८ को 
िनण�य देिख�छ । यसरी वादीह�म�येकै �ानीमाया 
२०२५ सालको िलखतमा नै सा�ी बसेको र 
वादीह�को एकासगोलका छोरा / दाज ु नै गठुी 
सं�थानबाट पठाएको �याद सूचना बझुी अड्डामा 
उपि�थत भई यी �ितवादीह�ले नै ज�गा जोत 
भोग गरकेो भनी उ�लेख ग�रसकेप�चात् २०५१ 
सालमा आएर उ� ज�गामा हा�ा सासू तथा 
ब�यैको मोही हक कायम छ भनी वादीह�को 
एकआपसको िमलोमतोबाट िफराद िदएको 
दिेखएकोले वादीह�को दाबी प�ुन स�ने नदेिखने ।

िमित २०२५/०३/०४ को जोताहा हक 
छाडेको �याप ुमहज�नले गरकेो िलखत स�े ठहरकेो 
ह�दँा उ� िलखतबाटै जोताहा हक छािडसकेको 
दिेखदँा िववािदत ज�गामा वादीको जोताहा हक 
कायम रहेछ भनी भ�न िम�ने अव�था देिखन 
आएन । िववािदत ज�गामा जोताहा तथा दता� 
हक �ितवादी मधरुकुमार शमा�  लइुटेँलसमेतको 
�मािणत भएको देिखदँा सोहीबमोिजम �याप ु
महज�नको नाम िविधवत् क�ा गन�स�ब�धी गठुी 
तहिबल काया�लयको िमित २०४३/०५/१८ को 
िनण�य सोही िमितको िक�ाकाट गन�स�ब�धी िनण�य 
िमित २०४३/०५/१८ कै िनण�यबाट जोताहा 
मोहीको हैिसयत राखी रकैर प�रणत गन�स�ब�धी 

िमित २०४४/०३/०७ को िनण�य र यी िनण�यका 
आधारबाट मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट 
�े�ता िमलान िक�ाकाटलगायत भए गरकेा 
कामकारबाहीबाट हाल कायम ह�न आएका �ितवादी 
मधरुकुमारका नामका िक.नं.१८७, १९०, १९३, 
�ितवादी िमलनकुमारका नामका िक.नं.१८८, 
१९१, १९४ र �ितवादी बस�तकुमारको नाउकँो 
िक.नं.१८९, १९२ र १९५ को दता�  �े�ताह� 
कानूनस�मत नै दिेखन आयो । तसथ�, वादीले 
आ�नो दाबी �माण�ारा �मािणत गन�सकेको 
नदिेखदँा यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन�  
िदएको िन�सा �दान आदशेसगँ सहमत ह�न नसक� 
वादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६४/०१/१० मा भएको फैसला मनािसब 
नै देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, 
कारणह�समेतबाट वादीले आ�नो दाबीलाई 
�माण�ारा पिु� गन� नसकेकोले वादीको िफराद 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०५४/०७/०७ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६४/०१/१० मा 
भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत ्२०७४ साल माघ १० गते रोज ४ शुभम ्।

१७
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१०८८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. वाङचेमाया तामाङ
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��ततु वारदात �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजमको मनसाय�े�रत ह�या हो 
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�  फौजदारी म�ुामा मनसाय 
त�वलाई िवशेष �पले हे�र�छ । मनसायसिहत 
गरकेो आपरािधक काय� र मनसायिबना गरकेो 
काय�लाई छु�ाछु�ै �पमा िलई सजायको पिन 
फरक �यव�था ग�रएको ह��छ । �यानस�ब�धीको 
१३ नं. को अव�था भनेको मनसाय�े�रत ह�या हो, 
जसमा अिभय�ुको आपरािधक मनसाय (Mens 
Rea) र आपरािधक काय� (Actus Reus) दोषय�ु 
ह�नपुन� ह��छ । यसमा अिभय�ुले मनसाय �े�रत 
भई वारदात घटाउने योजना, षड्य��, तयारीका 
चरणह� पार गरी आपरािधक काय�को चरणमा 
पगेुको ह�नपुन� ह��छ । मनसाय�े�रत ह�या ह�न 
�ितवादीले मान� मनसाय राखेको ह�नैपन�, मानु�पन� 
खास उ�े�य (Motive) भई �यसको लािग तयारी 
र योजना ज�ता पूण� अपराध ह�न आव�यक सबै 
कुराह� रहनपुन� ह��छ । ��ततु म�ुामा यी मािथ 
उि�लिखत त�वको िव�मानता नरही �ितवादी 
अिववािहत भई अका�को होटलमा काम गरी आ�नो 
जीिवका चलाएको मिहलाले �यसरी रहन गएको 
गभ�बाट सिजलैसगँ ब�चाको ज�म भएर �यसपिछ 
नवजातकलाई कुनै आपरािधक काय� र आपरािधक 
मनसाय गरी मारकेो अव�था नभई परप�ुषको 
संसग�बाट गभ� रहन गएको सो �यि�को पिहचान 
वा सो घटनामा कुनै संल�नता नभई ज�माउने 
�ममा िनजको शरीरले �सव अव�थामा पाएको 
पीडा ख�न नसक� त�काल कुनै उपाय वा त�रका 
नग�रएमा �वयं उसैको शरीर सङ्कटमा पन� जाने 
प�रि�थितमा �ितवादी िसतल भ�ने वाङचेमायाले 
आफूसगैँ भएको सामा�य सोचिवचार वा �मताको 

आधारमा ब�चा सहज �पमा ज�मन नसकेको 
अव�थामा आ�नै बल बिु� �योग गरी तानेको 
कारण नवजातको ज�म भएको र ब�चा ज�माउने 
�ितवादीले सो नवजातको अव�था �ने कराउने 
चलबलाउने गरकेो िथएन भनी उ�लेख गरकेो 
अनसु�धान तथा अदालतको कथनलाई िमिसल 
संल�न ठोस �माणबाट ख�डन ह�न सकेको 
पाइदँैन । यस अव�थामा �ितवादीको कथनअन�ुप 
ब�चा ज�माउनका लािग गरकेो �य�नमा होस 
नप�ुयाई गरकेो काय�को प�रणाम नै ब�चाको म�ृय ु
भएको मा�नपुन� ह��छ । यस अव�थामा �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम मनसाय�े�रत 
ह�या ज�तो ग�भीर वारदात घिटत भएको मा�न 
िम�दैन । ब�चा ज�माउनपुन� प�रि�थितबाट नै 
यो घटना भिवत�यमा घिटत भएको मा�नपुन� 
ह��छ । ब�चा ज�माउने �यास �व�प नभई ब�चा 
�वाभािवक �पमा जि�मसकेप�चात् ब�चालाई 
मारकेो भ�ने ठोस र शंकारिहत �माणको अभाव 
रहेको ि�थितमा �यान मान� मनसायबाट गरकेो ह�दँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. मा “�यान िलने इिवलाग वा मनसाय नभई 
कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला� 
ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा 
केही भई कुनै मािनस मन� गएमा भिवत�य ठहछ�” 
भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । िमिसल सलं�न त�य 
�माणबाट �ितवादी िसतल भ�ने वाङचेमायाले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
को कसरु गरकेो नदेिखई उ� महलको ५ नं. को 
भिवत�यको अव�था िव�मान भई िनजलाई उ� 
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महलको ६ नं. बमोिजम ६ मिहना कैद सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको 
िमित २०७२।२।१४ गतेको फैसलालाई अ�यथा 
मा�नपुन� नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी िसतल भ�ने वाङचेमाया तामाङलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. बमोिजम 
भिवत�यमा ६(छ) मिहना कैद सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो लमजङु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित 
२०७२।२।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : शोभाकर खरले 
इित सवंत ्२०७७ साल असार २२ गते रोज २ शुभम ्।

१८
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७४-CR-१३९६, कत��य �यान, 
राजकुमार ख�ी िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीको मतृक सीता 
पहरीलाई मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवी र िनजलाई 
मान�लाई पूव�योजना बनाई योजनाबमोिजम ह�या 
गरकेो देिखदँैन । वारदातमा जोिखमी हितयारको 
�योग नभई बासँको ल�ी �योग भएको अव�था 
छ । पनुरावेदक �ितवादीले मतृकलाई नै �हार गन� 
हानेको भ�ने पिन छैन । पनुरावेदक �ितवादीको 
आ�नी �ीमतीसगँको िववादमा पिहला सासूले 
�ितवादीको टाउकोमा िहका�उदँा �ितवादी टाउकोमा 
चोट लागी भइुमँा लडेपिछ �ितवादी लड्दाको 
अव�थामा सालोभाइले �ितवादीलाई थप आ�मण 
गन� आएको अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादीले 
आ�नो मतृक सासूको हातमा रहेको बासँको ल�ी 

खोसी सालोभाइलाई िहका�उदँा सालोलाई नलागी 
मतृक सासूको टाउकोमा ला�न गई मतृकको म�ृय ु
सोही चोटको कारणबाट भएको भ�ने �ितवादीको 
अनसु�धान तथा अदालतको बयानबाट 
देिख�छ । घटनाको �कृितबाट �ितवादीको सो 
कथन अ�वाभािवक अ�यथा हो भनी भ�न स�ने 
देिखदँैन । यी पनुरावेदक �ितवादीले आफूले गरकेो 
कसरुमा सािबत भई अनसु�धान अिधकारीसम� र 
अदालतसम� बयान गरबेाट पिन िनजले �याियक 
�ि�यामा सहयोग प�ुयाएकोसमेत देिख�छ । 
पनुरावेदक �ितवादी आफू मानिसक रोगको 
िबरामी भई मानिसक अ�पताल लगनखेलबाट 
मानिसक रोगको िनयिमत औषधी सेवन ग�ररहेको 
ह�दँा िदमागले समेत िठक बेिठक छुट्याउन नस�ने 
अव�थामा रहेको भ�ने यी पनुरावेदक �ितवादीले 
पनुरावेदनप�साथ पेस गरकेो डा�टरको �रपोट�बाट 
देिखन आएको छ । यस ि�थितमा अपराध गर ेपिन 
आ�नो कसरु लकुाई अि�तम समयस�म उ�कन 
खो�ने अपराधी र कसरुमा सािबत भई अदालती 
�ि�यालाई सहयोग प�ुयाउने अपराधीलाई एउटै 
तराजमुा राखी समान सजाय तो�न ु �याय र 
कानूनको �ि�कोणबाट उपय�ु ह�दँैन । य�तो दवुै 
�कृितमा अपराधीलाई समान सजाय तो�ने हो भने 
भिव�यमा कसरुमा सािबत भई �याियक �ि�यामा 
सहयोग प�ुयाउने �विृ� िन��सािहत ह�न जाने 
अपराध �वीकार गन� �विृ�मा पिन नकारा�मक 
असर पन� जाने” (ने.का.प.२०७४, भाग ५९, चै� 
अङ्क १२, िन.नं. ९९२२) भ�ने यस अदालतबाट 
�या�यासमेत भएको दिेख�छ । उि�लिखत यी सबै 
त�यलाई िवचार गदा�  ��ततु म�ुामा �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहतको पूर ै सजाय गदा�  चक� पन� जाने 
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दिेखएकोले सा. मलुकु� ऐन अ.बं.१८८ नं. तथा 
हाल फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क बमोिजम 
५(पाचँ) वष� मा� सजाय गन� गरी राय �य� गरकेो 
उ�च अदालत पाटनको साधक जाहेरी रायसमेत 
मनािसब देिखदँा सदर भई िनज �ितवादीलाई 
सोहीबमोिजम ५(पाचँ) वष� मा� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: शोभाकर खरले 
क��यटुर : रिव दवुाल
इित सवंत ्२०७७ साल असार २६ गते रोज ६ शुभम ्।

इजलास न.ं४

१९
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-०८९७, 
जालसाजी, सानुमाया भ�ने सानु महज�न िव. 
डा.�प�योितसमेत

िलखत ग�रिदने म�ुय कारणी �वय ं पित 
रहेको साथै मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट 
िलखत पा�रत ह�दँा म�ुय िलखत गन� कारणी 
कुलाल महज�नलाई आ�नै छोराह� धम� महज�न र 
कृ�ण महज�न (डंगोल) ले झ�ुयाई गफलतमा पारकेो 
भनी वादी सान ुमहज�नले ठोस �माणह�बाट पिु� 
गनु�पन� ह��छ । पितको म�ृय ु भएपिछ जेठा छोरा 
धम� महज�नले अशं म�ुा दायर गरपे�चात् सो अशं 
म�ुाका अिंशयारसमेत रहेका िनज धम� महज�नलाई 
�ितवादी बनाई  ��ततु जालसाज म�ुा दायर 
ग�रएको छ । तर सोही राजीनामा िलखतमा सा�ी 
बसेका अका� छोरा कृ�णबहादरु डंगोललाई भने 
��ततु जालसाज म�ुामा �ितवादी नै बनाइएको 
छैन । यसबाट वादी सान ु महज�न सफाहात िलई 

अदालतमा �वेश गरकेो भ�ने दिेखन नआउने ।
��ततु म�ुामा मूलप�ुष पित कुलाल 

महज�नको घर �यवहार स�चालन गनु�पन� दािय�व 
रह�छ । घर �यवहार स�चालन गन� काय�को लािग 
छोराह�लाई रोहबरमा सा�ी राखी ज�गा िब�� 
गरकेो काय� जालसाजीपूव�क भएको भनी अथ� गन� 
मनािसब देिखन आउदँैन । घर �यवहार चलाउन 
घरको मूल �यि� भएको नाताले कुलाल महज�नले 
आधास�म स�पि� िब�� गन� स�ने नै देिख�छ । यी 
वादी �ितवादीह�िबच चलेको द.ेनं. ५०/८७८ को 
अशंचलन म�ुा हेदा�  तायदाती फाराममा उि�लिखत 
४० रोपनीभ�दा बढी ज�गा ३ अिंशयारह�िबच 
ब�डा ला�ने भनी ठहर भएको छ । यसरी ��ततु 
म�ुामा िववािदत रहेको िक.नं. ७६ को ४–१३–१ 
ज�गाको �े�फलभ�दा बढी नै �े�फल बाकँ� रहेको 
देिखदँा िववािदत ज�गा घर �यवहार चलाउन पित 
कुलाल महज�नले िब�� गन� कुनै कानूनले रोक 
लगाएको नदेिखने ।

व�ृ अव�थामा रहेका कुलाल महज�नलाई 
धम� महज�नसमेतका �ितवादीह�ले गफलतमा 
पारी ज�गा िब�� गरी एकासगोलका अ�य 
अिंशयारह�को अंशहक मेट्ने काय� भयो भ�ने 
पिन पनुरावेदन िजिकर रहेको छ । िमिसल संल�न 
कागजात हेदा�  कुलाल महज�नको जीवनकालमा 
िनज कुलाल महज�नसिहत पनुरावेदक सान ुमहज�न 
र ��यथ� धम� महज�न र राजीनामा िलखतमा सा�ी 
ब�ने अका� छोरा कृ�णबहादरु डंगोल एकासगोलमा 
रही बसी घर �यवहार चलाउने गरकेो देिख�छ । 
घरको म�ुय भई घर �यवहार चलाउन भनी कुलाल 
महज�नले जेठो छोरा यी �ितवादी धम� महज�न र 
अका� छोरा कृ�णबहादरु डंगोललाई समेत सा�ी 
राखी डा. �प�योित र पदम�योितसगँ रकम िलई 
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ज�गा िब�� गरकेा छन् । सो िब�� �यवहार गदा� 
यी �ितवादी धम� महज�नसमेतका �ितवादीह�ले 
कुलाल महज�नलाई के कसरी गफलतमा पारकेा 
ह�न् भनी यी वादी सान ु महज�नले उ�लेख गन� र 
पिु� गन� सकेका छैनन् । कुलाल महज�न जीिवत 
रहेको समयमा िनजले सो िजिकर िलई कुनै कुरा 
खलुाएको अव�था पिन छैन । यी वादी �ितवादीह� 
एकासगोलमा रहदँा घर खच� गन�को लािग भनी दवैु 
छोराह�लाई सा�ी राखी िब�� �यवहार गरकेो ह�दँा 
वादीको अंशहक मान� िनयत देिखन नआउने । 

�व. कुलाल महज�नले घर खच� चलाउनको 
लािग आफूखसु गन� पाउने स�पि�म�येबाट िक.नं. 
७६ को ४–१३–१ को ज�गा दवुै छोराह� धम� 
महज�न र कृ�णबहादरु डंगोललाई सा�ी राखी 
र.नं. ४३५३, िमित २०५७।११।५ को राजीनामा 
िलखतमाफ� त डा. �प�योित र पदम�योितलाई 
राजीनामा िलखत गरी िब�� गरकेो देिखएकोले 
य�तो िब�� काय�लाई जालसाज भ�न िमलेन । 
तसथ�, िमित २०५७।११।५ को राजीनामाको 
िलखतको ४ ख�डको १ ख�ड जालसाजी घोिषत 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी नप�ुने ठह�याई त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको िमित 
२०७०।०४।२१ को फैसला कानून र �यायको 
रोहमा अ�यथा दिेखन आएन । िफराद दाबीबमोिजम 
जालसाज ठहर ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादी सान ु
महज�नको पनुरावेदन िजिकर एवं यस अदालतबाट 
म�ुा दोहो�याई पाउने अनमुित िददँा िलइएका 
आधारह�सगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।

िमित २०५७।११।५ को राजीनामाको 
िलखतको ४ ख�डको १ ख�ड जालसाज घोिषत 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 

२०७०।०४।२१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : क�याण खड्का (शा.अ.), 
िनशा फुयाल (शा.अ.)
इित सवंत ्२०७६ साल पौष २९ गते रोज ३ शुभम ्।

२०
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७२-CI-००५८, मोही 
दता�  नामसारी, रामअिधन यादव िव. भावनाकुमारी 
िसंह

वादीका बबुा िवजु� यादवले ज�गाधनी 
देखाएका �यि� िदले�र िसंह र मधकुा�त िसहं 
दाजभुाइ नाताका �यि� भए पिन िनजह�का 
िबच िमित १९९३।०५।२६ मा नै अशंब�डा भई 
छु�ी िभ�न भइसकेको भ�ने देिखएकोमा जनु 
�यि�को ज�गा आफूले कमाई आएको भिनएको 
हो सो �यि�लाई ज�गाधनी नै नदखेाई िनजका 
दाजभुाइ नाताका �यि�लाई ज�गाधनी दखेाएर 
मोहीको लगत भरी सूचना �काशन गरकेोमा सो 
ज�गासगँ िनजको जोतभोगको स�ब�ध नै रहेको 
देिखदँैन । यसरी १९९३ सालमा नै छु�ी िभ�न भई 
आ-आ�नो अशं भागको ज�गासमेत छु��सकेकोमा 
ज�गाधनी नै फरक देखाई मोिहयानी हक पाउनपुछ�  
भ�ने वादीको िजिकर कानूनस�मत रहेको 
नदिेखने ।

दाबीको ज�गा खनजोत गरी कुतबाली 
बझुाउदँै आएको भ�ने वादीको कथनतफ�  हेदा�, 
२०२७ सालमा नै �ितवादी भावनाकुमारी िसंहका 
बबुा मधकुा�त िसंहको नाउमँा दता�  �े�ता कायम 
भएको ज�गाको कुतबाली िनज भावनाकुमारी िसहं 
वा िनजका बबुा मधकुा�त िसंहलाई बझुाएको भ�ने 
�माण वादीले पेस गन� सकेको दिेखदँैन । वादीले 
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िनवेदनसाथ पेस गरकेो भरपाईमा ज�गावाला 
भावनाकुमारी िसंह, मोही रामअिधन यादव जनाई 
अभय िसहं भ�ने �यि�लाई कुतबाली बझुाएको 
भरपाई िमिसल सामेल रहेको देिख�छ । कुतबाली 
बिुझिलने िनज अभय िसहं र �ितवादीका बबुाका 
िबच १९९३ सालमा नै अशंब�डा भइसकेकोसमेत 
दिेख�छ । यसरी अंशब�डा भइसकेको ��यथ�का 
काका नाताका �यि�लाई अका�को नामको 
ज�गाको कुतबाली बझुाएको भपा�ई �माणमा िलन 
उपय�ु नदेिखनकुा साथै �ितवादी भावना िसहंको 
ज�गाको कुतबाली बझेुको भरपाई �ितवादीह� 
रामअिधन यादव, रामदेव यादव र अभयकुमार 
िसंहले ग�रिदएको िवषयमा िकत� जालसाज म�ुा 
स�री िज�ला अदालतमा परी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा [संवत् २०७० सालको ०५-
०७०-०२१४१/CP-०१९१] समेत म�ुा चलेको 
दिेखएबाट सो भरपाईलाई िव�वसनीय मा�न 
निम�ने ।

ियनै वादी र �ितवादी भई सोही िक.नं. ४६ 
को ज�गामा वादी रामअिधन यादव धानबाली काट्ने 
आशंका भएकाले िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
स�ब�धमा यस अदालतमा चलेको िनषेधा�ा म�ुा 
(०६८-CI-०००७) मा िमित २०७१।११।०४ 
मा फैसला ह�दँा “पनुरावेदक रामअिधन यादवले 
आफू िक.नं. ४६ को मोही रहेको भ�ने कुरा पिु� 
ह�ने िनिव�वाद �माण पेस गन� नसकेको” उ�लेख गद� 
िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने ठहरी फैसलासमेत 
भएको देिख�छ । यस अव�थामा पनुरावेदक 
वादीको नाउमँा मोही दता� नामसारी ह�न नस�ने 
गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न नसिकने ।

��यथ� भावनाकुमारी िसंहको नाउमँा 

रहेको िज�ला स�री, गा.िव.स. अना�हा, वडा नं. 
५, िक.नं. ४६ को ०-६-१५ ज�गा वादी रामअिधन 
यादवको नाममा मोही नामसारी ह�ने भनी स�ु 
भूिमसधुार काया�लय, स�रीबाट भएको फैसला 
उ�टी भई पनुरावेदक वादी रामअिधन यादवको 
नाममा मोही नामसारी नह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७१।१०।१४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : इ��बहादरु कठायत / मिनता 
ग�ुङ
क��यटुर : रािधका घोरासाइने
इित सवंत ्२०७८ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शुभम ्।

२१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७६-CR-१०२५, कत��य 
�यान र �यान मान� उ�ोग, राजु चौधरी िव. नेपाल 
सरकार 

मेरो होस ठेगानमा नभई मगजमा 
Adjustment Disorder (Brief Depressive 
reaction) भई अपराध गन� पगेुको ह�दँा मलुकु� ऐन 
द�ड सजायको १ नं. बमोिजम अपराध ठह�रने 
कुनै काम गन� �यि� सो काम गदा�  आफूले गरकेो 
कामको �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने गरी मगज 
िब�ेको वा बौलाएको रहेछ भने िनजलाई खत बात 
ला�न वा कुनै �कारको सजाय ह�न स�ैन भ�ने 
�यव�था छ । मैले बेहोस अव�थामा अपराध गरकेो 
ह�दँा उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम सफाइ पाउ ँ
भ�ने �ितवादी राज ु चौधरीको पनुरावेदन िजिकर 
रहेको देिख�छ । वी.पी. कोइराला �वा��य िव�ान 
�ित�ानको िमित २०७४।२।१२ को प�साथ 
 �ा� �रप�टमा After serial interviews 
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and observation of his behabior, 
mental status of patient was found 
to be normal. Occasional crying was 
observed which was appropriate to 
his thought. Routine care was done. 
भ�ने उ�लेख भई आएको देिख�छ । �य�तै 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको 
आदशेानसुार प�ाचार गदा�  वी.पी कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ानको िमित २०७६।३।१६ 
को प�बाट Adjustment disorder तनावज�य 
प�रि�थितह�बाट उ�प�न भएको ह�नाले य�तो 
सम�या भएको �यि�ह�मा केवल भावना अथवा 
मडुमा प�रवत�न ह�ने तर �ाय: जसो �यि�ह�मा 
वा�तिवकता परी�ण गन� �मता कायमै ह�ने ह�नाले 
उसले आफूले गरकेो काम कारबाहीको �कृित र 
प�रणामको बारमेा थाहा पाउन स�छ भनी जवाफ 
�ा� भएको दिेख�छ । �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतमा समेत �ीमती अ� केटासगँ 
लागी आफूलाई पटकपटक मानिसक पीडा िदएको 
ह�दँा २ छोरीह� र आफूसमेत होटलमा झिु�डएर 
मन� योजना बनाएको र झिु�डदँा जेठी छोरीको म�ृय ु
भएको र का�छी छोरी र आफूलाई पिन चोट लागी 
घाइते भएको भ�ने त�य �वीकार गरी बयान गरकेा 
छन् । �ितवादीले आफूले गरकेो कामको प�रणाम 
थाहा पाउने अव�था ह�दँा िनज पनुरावेदक 
�ितवादीले होस ठेगानामा नभई वारदात घटाएको 
भ�ने कुरा अ�पतालको �रप�ट एव ं �ितवादीले 
अदालतमा गरकेो बयानसमेतबाट पिु� ह�न सकेको 
नदेिखदँा उ� पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीले पा�रवा�रक सम�याको कारण 

तनावमा आई २ छोरीह� र आफूसमेत आ�मह�या 
गरी मन� योजना बनाई होटलको कोठामा बसी 
जेठी छोरीलाई झ�ुड्याई मारकेो र का�छी छोरी र 
आफूसमेतलाई मान� �य�न गदा�  घा चोट लागेको 
भ�ने पिु� भएको देिखने ।

�ितवादीलाई सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३)  नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद र ऐ. ऐनको १५ नं. ले ५ वष� 
कैदसमेत ह�ने गरी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट िमित २०७६।५।९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�चिलत फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ क मा 
�चिलत कानूनबमोिजम ज�मकैद गनु�पन� म�ुाको 
अिभयु�ले कसुर गरकेो कुरामा अदालतमा 
सािबत भएको र िमिसल सलं�न �माणबाट 
�य�तो सािबती साचँो देिखएमा िनजलाई 
ज�मकैदको सजाय िददँा �य�तो कसरु गदा�को 
प�रि�थितलाई िवचार गदा� �यायको रोहमा बढी 
पन� भई �यायाधीशले घटी सजाय गन� उपयु� 
देखेमा सोको कारण खुलाई रायसिहतको 
फैसला गन� स�न ेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �ितवादीले अदालतमा सािबत भई बयान 
गरी अदालतको �याियक �ि�यामा सहयोग गरकेो, 
मानु�पन�स�मको कुनै कारण नभएको, वारदातका 
बखत �ितवादी मानिसक तनावमा रहेको, िनजको 
पा�रवा�रक अव�था, कसरु ह�न गएको सम� 
प�रि�थित र उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेतलाई 
िवचार गदा� �ितवादीलाई ठहरबेमोिजम सजाय गदा�  
चक� पन� िच�मा लागेको ह�दँा �चिलत फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
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२०७४ को दफा १७ क बमोिजम �ितवादी राज ु
चौधरीलाई ८(आठ) वष� कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सीताराम खड्का
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित सवंत ्२०७८ साल असार २१ गते रोज २ शुभम ्। 

इजलास न.ं५

२२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WO-०४४७, उ��ेषण 
तथा परमादशेसमेत, गौरव पुडासैनीसमेत िव. 
िचिक�सा िश�ा शा� अ�ययन सं�थान, िडनको 
काया�लय, महाराजग�ज काठमाड�

शैि�क स� ०७५/७६ को ि�भवुन 
िव�िव�ालयअ�तग�तको िचिक�साशा� अ�ययन 
सं�थानले MBBS र BDS तहको अ�ययन गन� 
चाहनेह�बाट फम� भन�, परी�ा िलनेलगायत Open 
House Counseling को काय� २०७५ काित�कमा 
नै स�प�न भएको पाइयो । सो �ि�याबाट शैि�क 
स� २०७५/७६ का लािग िव�ाथ�ह� भना� भई 
पठनपाठन सचुा� भएको अिहले लामो समय 
�यतीत भइसकेको देिखयो । िव�िव�ालयले 
अपनाएको भना� �ि�यामा सहभागी भई एक 
शैि�क स� पूरा ग�रसकेका िव�ाथ�ह�को वैध 
िहतको प� पिन यस िववादमा जोिडएको िवषय 
दिेख�छ । िनवेदकह�लाई गैरकानूनी तवरबाट 
भना� नग�रएको भ�ने पिन देिखएन । यस अव�थामा 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी गनु�  
मनािसब नदिेखने ।

िव�ाथ�ह� भना�  गदा� Merit �णालीलाई 
अनशुरण गनु�  वा�छनीय छ । Merit �णाली 

अपनाउने प�ित अनशुरण ग�रएको भ�ने िवप�ी 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थानको कथनसमेत 
रहेको देिख�छ । तथािप �ि�यागत िन�प�ता र 
िनयिमतताका �ि�ले िव�ाथ�ह� अलमिलने वा 
अस�त�ु रहने ि�थित पिन देिखएका छन् । भना�  
�ि�या िन�प� र पारदश� ह�नपुद�छ र यो�यतम 
िव�ाथ�लाई अवसर �दान ग�रनपुद�छ । तसथ�, 
भना� �ि�यालाई िन�प�, पारदश�, अनमुानयो�य 
(predictable) तथा Open House 
Counseling Scheme अनकूुल ह�ने तथा Merit 
को कुरामा अ�यथा नकारा�मक असर नपन� गरी 
िव�ाथ� भना�  गन� भरपद� �यव�था िमलाउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाउमँा िनद�शना�मक आदशे जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : अि�बका�साद दाहाल
इित सवंत ्२०७६ साल भा� २६ गते रोज ५ शुभम ्।

२३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०६७-CI-०१८३, 
गैरकानूनी दता�  िनण�य बदर गरी साव�जिनक कायम, 
जानक� ितिमि�सना िव. �यामसु�दर थापासमेत 

िववािदत ज�गा गोिव�द�साद 
ितिमि�सनाको हक प�ुने ज�गा भई �यसपिछ 
म.ुस. गन� जानक� ितिमि�सनाको हक कायम 
रहने अव�थाको ज�गा हो वा साव�जिनक ज�गा हो 
भ�ने स�ब�धमा हेदा�  काठमाड� िज�ला, सािबक 
महादवे�थान प�चायत वडा नं.९(ख) िक.नं. १०२ 
�े�फल ०-१५-० को ज�गा राधादेवीबाट म.ुस. 
गन� जानक� ितिमि�सनाको पित गोिव�द�साद 
ितिमि�सनाले र.नं. २९६१ िमित २०३२।२।२९ 
मा मालपोत काया�लय का�ेपला�चोकबाट 
राजीनामाको िलखत पा�रत गरी िलएको भ�ने 
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िजिकर ग�रएको पाइयो । यसरी िलखत गरी िलदँा 
“�ववासी” घर ज�गा भ�ने उ�लेख गरकेोसमेत 
दिेखयो । िववािदत ज�गा २०२१ सालमा नापी 
भएको र िफ�डबकुमा “यो ज�गा का.ई. बाने�वरको 
ज�गा बेिन�सा हो, मैले जोती खाई आएको छु” भनी 
राधादेवीका �वाई ं भनी ह�रबहादरु थापा �े�ीले 
सही गरकेो देिख�छ । िफ�डबकुको उि�लिखत 
बेहोराबाट अ� कसैको ज�गा राधादवेीले जोती 
खाई आएको भ�नेस�म देिख�छ । िनज �वयम् 
ज�गाधनी भ�ने देिखदँैन । २०२१ सालमा भएको 
नापीको िफ�डबकुमा घर भएको भ�ने कुरा उ�लेख 
भएको देिखदँनै । ज�गाको २ नं. लगतमा मोही 
“ह�रबहादरु थापा �े�ी” भ�ने जिनएको देिख�छ । 
जोताहाको अ�थायी िन�साको �ितिलिप हेदा�  मोही 
ह�रबहादरु र राधादवेी दवैुको नाउ ँउ�लेख भएको 
पाइ�छ । ज�गाको ४ नं. लगतमा “राधादेवी ह�ते 
ह�रबहादरुले पेस गरकेो भ�ने उ�लेख छ । अतः 
िववािदत ज�गाको २०२१ सालमा भएको नापीको 
िफ�डबकु, २ नं. लगत, ४ नं. लगत, जोताहाको 
अ�थायी िन�सासमेतका िमिसल संल�न 
कागजातबाट राधादेवी उ� ज�गाको �वािम�ववाला 
�यि� ह�न् भ�ने देिखन नआउने ।

िववािदत ज�गा �ववासी ज�गा हो िक 
भ�ने स�दभ�मा हेदा�  २०२१ सालको नापीको 
िफ�डबकुमा “यो ज�गा का.ई. बाने�वरको बेिन�सा 
हो, मैले जोती खाई आएको छु” भनी राधादेवीका 
�वाई ं ह�रबहादरु थापा �े�ीले लेखाइिदएको 
दिेख�छ । िफ�डबकुमा ज�गाधनीको महलमा नाम 
खाली रहेको छ । राधादवेी वा िनजको तफ� बाट 
बसोबास गरी आएको �ववासी ज�गा भनी देिखने 
कुनै िव�सनीय व�तगुत आधार ��ततु ह�न आएको 
पाइएन । ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ को दफा 

६(५) बमोिजम दता�  ितरो केही नभई परापूव�देिख 
बेिन�सा हकभोग भई आवाद गरी खाई आएको 
ज�गावालाले पिन ज�गा दता� गराउन ु पद�छ । तर 
राधादेवीले उ� सािबक िक.नं. १०२ को ज�गालाई 
बेिन�सा र �ववासी भनी कानूनबमोिजम दता�  गर े
गराएको भ�ने िमिसल �माणबाट दिेखदँैन । यसरी 
२०२१ सालको िफ�डबकुमा �प� �पमा बेिन�सा 
भनी जिनएको, दता� हकभोगको सािबक �ोत कुनै 
नखलुेको र कानूनबमोिजम दता�  नै नभएको ज�गा 
२०३२ सालमा बेिज�लामा गई गोिव�द�साद 
ितिमि�सनालाई र.नं. २९६१ बाट राजीनामा 
ग�रिदएकै कारणबाट हक �वािम�व �थािपत ह�ने 
अव�था नदिेखने ।

िववािदत ज�गा २०३२ सालमा राधादेवीले 
गोिव�द�साद ितिमि�सनालाई ग�रिदएको 
राजीनामा िलखतमा “ितरो नलागेको ७ X १३ 
(िफट) को एकतले क�ची गारो टायलको छाना पूव� 
मोहडा भएको �लक नं. ९/३३ को �ववासी घर र 
यसले चच�को िब�वासमेत भएको घर घडेरी” भनी 
राधादेवी ज�गाधनी तथा ह�रबहादरु थापा �े�ीलाई 
पित भनी उ�लेख गरी िकनारा सा�ी राखी िक.नं. 
१०२ को ज�गा का�ेपला�चोक िज�लाको माल 
काया�लय (बेिज�ला) मा गई रिज��ेसन पा�रत 
गरकेो पाइयो । �लक नं. ९/३३ को घर िहराकाजी 
त�डुकारका नाउमँा रहेको भ�ने �माणसमेत पेस 
ह�न आएको दिेख�छ । राधादेवीले गोिव�द�साद 
ितिमि�सनालाई आफँैले �ववासी भनी गरी िदएको 
राजीनामाको िलखतबाहेक �ववासी देिखने अ�य 
�माण केही देिखदँनै । घर भिनएको व�तकुो 
�कृित हेदा� यो कुनै घर नभएर सामा�य स�ल 
भ�नेस�म देिख�छ । सो स�ल िफरादीह�ले दाबी 
गरअेनसुारको पिहलेदिेख नै गाईव�त ु चराउने, 
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मेलापातमा खाना खाने, खेलकुद गन�, भोजभतेर 
गन� �योजनले साव�जिनक सिुवधाका लािग खडा 
ग�रएको सामा�य स�ल हो भ�ने देिख�छ । कुनै 
ज�गालाई आफूखसुी �ववासी भ�दैमा �ववासी 
कायम ह�ने पिन होइन । �ववासी �मािणत ह�ने �माण 
पिन ��ततु गन� स�नपुद�छ । �ववासी भनी कुनै 
�माणबाट समिथ�त नभएको ज�गालाई बेिज�लामा 
गई राजीनामा िलखत गदा�  �ववासी भनी उ�लेख 
गरकेोस�मको कारणबाट �ववासी कायम ह�ने 
र ज�गामा हक प�ुने अव�था रहदँैन । यसरी हेदा� 
२०३२ सालमा ग�रएको िलखत दूिषत देिख�छ । 
हकको �ोत नै दूिषत रहेको ह�दँा दूिषत तवरबाट 
भएको िलखत र सो िलखतका आधारमा पिछ भए 
ग�रएका काम कारबाही तथा �यवहारह�ले समेत 
कानूनी मा�यता पाउन स�ने अव�था नदेिखने ।

िववािदत सािबक िक.नं. १०२ हाल 
िक.नं.१२४ को ०-१५-२-२ ज�गा राधादेवीबाट 
२०३२ सालमा राजीनामा िलखत गरी िलएको 
भ�ने आधारमा गोिव�द�साद ितिमि�सनाको 
नाममा िमित २०४७।१२।२० मा दता�  भएको 
पाइयो । गोिव�द�साद ितिमि�सनाले िववािदत 
ज�गा दता�का लािग िमित २०४५।४।२७ मा ३ नं. 
नापी टोलीमा िदएको िनवेदनमा िमित २०४५।५।७ 
मा सनाखत गदा� आ�नो हकको �ोतको �पमा 
“िमित २०३२।२।५ मा का�ेपला�चोक माल 
काया�लयमाफ� त र.नं.१२६०४ बाट राधादेवी 
थापासगँ राजीनामा गरी िलएको” भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । पिछ िमित २०४७।१२।१८ मा 
ज�गा दता�का लािग दाबी गदा�  भने र.नं. २९६१ 
िमित २०३२।२।२९ को िलखतलाई �ोतको 
�पमा उ�लेख गरकेो र िनण�य भएको देिखयो । 
यसबाट िनज गोिव�द�साद �वयम् पिन सािबक 

हकको �ोतको िवषयमा ��ट नरहेको दिेखने ।
अब िववािदत ज�गाको �कृिततफ�  �ि�गत 

गनु�  सा�दिभ�क ह��छ । िफरादीह�ले िववािदत 
ज�गा पिहलेदेिख नै गाईव�त ुचराउने, मेलापातमा 
खाना खाने, खेलकुद गन�, भोजभतेर गन� ग�रएको 
साव�जिनक ज�गा हो भनी दाबी गरकेो पाइयो । 
म�ुामा पेस ह�न आएका सम� �माणतफ�  �ि�गत 
गदा�  िववािदत ज�गा कुनै �यि�को िनजी स�पि� 
हो भ�ने त�य समिथ�त ह�न आएको पाइएन । 
ज�गाको �कृितबाट यो ज�गा साव�जिनक हो भ�ने 
देिखएको छ । कदािचत कुनै कालख�डमा यो ज�गा 
कुनै �यि�को िनजी स�पि�को �पमा रहेको िथयो 
भने पिन लामो समयदेिख यसलाई साव�जिनक 
�योगमा �याइएको र साव�जिनक उपभोगमा रहेको 
देिख�छ । यस अव�थामा सो स�पि� साव�जिनक 
�योगका लािग समप�ण ग�रएको स�पि� मा�नपुद�छ 
र यसरी एकपटक साव�जिनक उपभोगका लािग 
समिप�त स�पि�मा �यि�को िनजी हक अिधकार 
रहदँैन; समा� ह��छ । आज इजलाससम� ��ततु 
भएका ज�गाको फोटोह� अवलोकन गदा�समेत 
केही अ�ला �ख िब�वाह� रहेका, ज�गाको 
व�रप�र (चारतैफ� ) प�क� सडक बनेको, िववािदत 
ज�गामा केही बोटिब�वा रहेका, मािनस ब�ने 
�योजनका लािग फल�चाह� रािखएको र ब�तीको 
िबचमा केही ह�रयाली बनाइएको देिखयो । ज�गाको 
�व�प, आकृित, �कृितबाट उ� ज�गा साव�जिनक 
�कृितको हो भ�ने देिखएको छ । मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २(ख३) मा साव�जिनक ज�गा 
भ�नाले “कुनै �यि�ले मा� नभई साव�जिनक �पमा 
�योग गन� पाउने परापूव�देिख �चलनमा रहेको बाटो, 
कुवा, पानी, पधेँरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा 
िडल, गाईव�त ुिनका�ने िनकास, गौचर, मसानघाट 
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िचहान, पाटी पौवा, देवल, धािम�क उपासना 
गन� �थल, �मारक, मठ मि�दर, चोक, डबली, 
ढल, चौतारो, हाट, मेला ला�ने ठाउ,ँ साव�जिनक 
मनोर�जन गन� तथा खेलकुद गन� ठाउ ँ र नेपाल 
सरकारले समय समयमा नेपाल राजप�मा सूचना 
�काशन गरी साव�जिनक ज�गा भनी तोिकिदएको 
ज�गासमेत स�झनपुछ� ” भनी प�रभाषा ग�रएको 
पाइ�छ । यस �कारको साव�जिनक ज�गा �यि� 
िवशेषका नाउमँा दता� ग�रएको भए पिन मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २४ अनसुार सो दता�  बदर ह��छ । 
तसथ�, राधादवेीले कानूनबमोिजम हक �वािम�व नै 
�ा�त नगरकेो ज�गा गोिव�द�साद ितिमि�सनालाई 
र.नं. २९६१ िमित २०३२।२।२९ मा राजीनामा 
िलखत ग�रिदएको भ�ने आधारमा सािबक िक.नं. 
१०२ हाल िक.नं. १२४ को �े�फल ०-१५-२-
२ ज�गा गोिव�द�साद ितिमि�सनाको नाउमँा 
दता�  गन� गरी ३ नं. नापी टोली गो�ाराबाट िमित 
२०४७।१२।२० मा भएको िनण�य बदर गरी उ� 
ज�गा साव�जिनक कायम ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला मनािसब देिखने ।

काठमाड� िज�ला, सािबक महादेव�थान 
प�चायत वडा नं.९ (ख) िक.नं. १०२ �े.फ. 
०-१५-० हाल काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. 
वडा नं. १० िक.नं. १२४ �े�फल ०-१५-२-२ को 
ज�गा साव�जिनक कायम ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६७।२।३ को फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : िवजय खड्का
इित सवंत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शुभम ् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०६७-CI-०१८४, 

गैरकानूनी दता� िनण�य बदर गरी साव�जिनक 

कायम, जानक� ितिमि�सना िव. टंकनाथ 
ल�सालसमेत भएको म�ुामा यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७४-WO-००९१, 
उ��ेषणयु� परमादेश, किवता देवकोटा (डु�ाकोटी) 
समेत िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, 
अनामनगर काठमाड�समेत 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४घ१क मा “बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार 
ह�न जित वष�को सवेा अविध आव�यक पन� 
हो पिछ�लो �यित वष�को काय� स�पादन 
मू�याङ्कनको औषतमा प�चान�बे �ितशत वा 
सोभ�दा बढी अङ्क �ा� गरकेो ह�नुपन�” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइयो । उ� �यव�थाले 
बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणीमिुनको पदमा बढुवा 
ह�नको लािग पूरा ४ वष� अविधको का.स.म.ु पगेुको 
ह�नपुन� भ�ने �यव�था कहीकँतै उ�लेख भएको 
देिखदँैन । बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न 
जित वष�को सेवा अविध आव�यक पन� हो �यित 
वष�को काय� स�पादन मू�याङ्नको औषतमा ९५ 
�ितशत वा सोभ�दा बढी अङ्क �ा� गरकेो ह�नपुन� 
�यव�थाबमोिजम �रट िनवेदकह�ले आ.व. ०६९-
०७०, ०७०-०७१, ०७१-०७२, ०७२-०७३ 
गरी ४ वष�को रा.प.अनं. �थम �ेणीको का.स.म.ु 
फाराम भरी मू�याङ्कनसमेत भई ९५ �ितशत 
अङ्क �ा� गरकेो, �माणप� तहको शैि�क यो�यता 
रहेको, सेवाकालीन तािलमको �माणप� पेस गरकेो 
तथा भौगोिलक �े�मा काम गरकेो �ि�ले समेत ऐ. 
दफा २४घ१क ग(३) को अव�था िव�मान रहेको 
देिखने ।
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जहासँ�म िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २४(३) र िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ७४(२) बमोिजम २०७३ 
असार मसा�तस�म स�भा�य उ�मेदवार ह�न ४ 
वष� सेवा अविध पगेुको नदिेखएको भ�ने �� छ 
�यस स�ब�धमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २४ (३) को �यव�था हेदा�  “स�भा�य 
उ�मेदवारको का.स.म.ु बापत अङ्क गणना 
गदा� असार मसा�तस�मको िहसाबले र अ�य 
अङ्कको गणना गदा� बढुवाको दरखा�त िदन े
अि�तम �यादस�म हािसल गरकेो अङ्क गणना 
ग�रने छ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� 
कानूनी �यव�थाले स�भा�य उ�मेदवार ह�नको 
लािग यित वष� सेवा अविध पगेुको ह�नपुछ�  भ�ने कुरा 
उ�लेख भएको पाइएन । �यसैगरी ऐ. दफा २४(३) 
को �यव�था काय��मताको आधारमा ह�ने बढुवाको 
लािग का.स.म.ु बापत अङ्क गणना गदा�  असार 
मसा�तस�मको िहसाबले गणना गन� भ�ने �यव�था 
हो । लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७३/७/२४ 
मा �कािशत बढुवा सूचना नं. २०६-२०७३/०७४ 
�ये�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा ह�ने 
बढुवा हो । िनवेदकह�ले �ये�ता र काय�स�पादन 
मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवाको लािग बढुवा सूचना 
नं. २०६/२०७३-०७४ मा दरखा�त िदएको 
अव�था हो । िनजह�ले काय��मताको आधारमा 
ह�ने बढुवाको लािग दरखा�त िदएको अव�था 
होइन । तसथ�, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २४(३) बमोिजम स�भा�य उ�मेदवारको 
काय� स�पादन मू�याङ्कनबापत अङ्क गणना 
गदा� आषाढ मसा�तस�मको िहसाबले गणना गन� 
भ�ने �यव�थाबमोिजम िनवेदकह�को हकमा 
असार मसा�तको िहसाबले आव�यक �यूनतम 

सेवा अविध पूरा नभएकोले िनजह�लाई स�भा�य 
उ�मेदवार कायम गन� निम�ने भ�ने बढुवा सिमितको 
िनण�यलाई सदर गन� गरकेो लोक सेवा आयोगको 
िनण�य कानूनअनकूुल भएको मा�न िम�ने नदेिखने ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२१ मा स�भा�य उ�मेदवारको काय�स�पादन 
मू�याङ्कनबापत गणना गदा� आषाढ मसा�तको 
िहसाबले गन� भ�ने �यव�था उ�लेख भएको 
देिखदँैन । आयोगबाट �कािशत भएको सूचना 
नं. २०६/२०७३-७४ को बढुवाको िव�ापनमा 
स�भा�य उ�मेदवार ह�न �ये�ता गणना ह�ने 
अविध असार मसा�तको िहसाबले ह�ने भ�ने सत� 
उ�लेख भएको पिन देिखदँैन । िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा २१(२) बमोिजमको सेवा 
अविध र शैि�क यो�यता, सेवाकालीन तािलम ऐ. 
दफा २२ बमोिजमको अयो�यताको बारमेा उ�लेख 
गरी आयोगबाट �कािशत सूचनाबमोिजमको सबै 
�ि�या प�ुयाई िनवेदकह�ले िदएको दरखा�त 
फाराम आयोगबाट �वीकृत भएको ।

य�तै �कृितको िववादसगँ स�बि�धत 
बढुवा सूचना नं. २१८/०७२-७३ को नेपाल 
वन सेवा �वायल ए�ड वाटर क�जरभेसन समूह 
रा.प.ततृीय �ेणी (�ा.) सहायक भू-संर�ण 
अिधकृत पदमा सरुशे दाहाललाई ४(चार) आिथ�क 
वष� पूरा गरी का.स.म.ु भ�रएको अव�था नभए 
पिन �यूनतम सेवा अविध पगेुको आधारमा बढुवा 
गन� गरी िमित २०७३/१/२ गते िनण�य ग�रएको 
देिख�छ । यसरी समान अव�थामा भएका सरुशे 
दाहाललाई बढुवाको लािग िसफा�रस गन� तर 
िनवेदकह�को हकमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २४(३) तथा िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ७४(२) बमोिजम स�भा�य 
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उ�मेदवार ह�न �ये�ता गणना ग�रने असार 
मसा�तको िहसाबले आव�यक �यूनतम सेवा 
अविध पूरा नभएको भनी िनवेदकह�लाई स�भा�य 
उ�मेदवार कायम गन� निम�ने भनी बढुवा सिमितको 
िमित २०७३/१/२६ को िनण�य तथा सो िनण�यलाई 
सदर गन� गरकेो लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७४/४/२६ को िनण�य भेदभावपूण� देिखयो ।

िनवेदकह�को सेवा अविध आवेदन 
फाराम ��ततु गदा�को अव�थामा ४ वष� पूरा भएको 
दिेखएको, िनजह� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २१(२) बमोिजम मिहला तथा दगु�म �े�का 
मािनस देिखएको, उ�मेदवार ह�न नपाउने कुनै 
अयो�यता नदेिखएको र िनजह�सरहका पूरा चार 
वष�को का.स.म.ु मू�याङ्कन नगरी अविधस�म पूरा 
गरकेो सरुशे दाहाललाई बढुवा ग�रएको देिखदँा 
समान िस�ा�तका आधारमा िनवेदकह�लाई समेत 
बढुवा �ि�यामा सामेल गनु�पन� देिखयो । तसथ�, 
िनजह�लाई उ�मेदवार कायम नगन� गरी भएको 
िमित २०७३/१/२६ को िनण�य, सो स�ब�धमा 
लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७४/४/२६ मा 
भएको िनण�यलगायतका कामकारबाही उ��ेषणको 
आदशेले बदर ह��छ । �र� पदको बढुवा �ि�यामा 
िनवेदकह� किवता देवकोटा र िहमालय साउदलाई 
सामेल गरी बढुवा गनु� , गराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ड�लरुाम चौधरी
इित सवंत ्२०७६ साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम ्।
 § यसै लगाउको ०७४-WO-०१४५, 

होमकुमारी �यौपाने िव. लोक सेवा 
आयोग के��ीय काया�लय, अनामनगर  
काठमाड�समेत भएको म�ुामा समेत 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं६

२५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०६७-WO-१०४८, 
उ��ेषण, रिव��मान ब�ाचाय� िव. शिशलाल 
कमा�चाय�समेत 

िनवेदकले िवप�ी शिशलाल कमा�चाय�लाई 
पा�र�िमक तथा �याला भराइिदने भनी भएको �म 
काया�लयको िनण�यप�ात् सोही ऐनको, दफा २६ 
बमोिजम �म अदालतमा पनुरावेदन गरकेोसमेतबाट 
सो िवषयमा �े�ािधकारको ��न छैन र �म ऐन 
आकिष�त ह��छ भ�ने कुरालाई �वीकार गरकेो 
देिख�छ । यसैगरी, सािधकार िनकाय �म काया�लय 
र �म अदालतबाट िववादको त�यमा पसी िवप�ी 
शिशलाल कमा�चाय�लाई िनजको मागबमोिजम 
रिव��मान ब�ाचाय�ले �.१,७१,९९७।- (एक 
लाख एकह�र हजार नौ सय स�तान�बे �पैया)ँ 
भ�ुानी िदनपुन� भनी भएको िनण�य �म ऐन, 
२०४८ को प�रिधिभ� रही कानूनअन�ुप भए 
गरकेो देिखदँा �यसमा कुनै कानूनी �िुट रहे भएको 
देिखएन । बाकँ� कुराह� सोही फैसला काया��वयन 
गन� स�दभ�मा भए गरकेो पाइ�छ । सत�नामाको 
कागज के हो भ�नेबारमेा िनवेदकले नै �प� गन� 
सकेको पाइएन । लेनास�ब�धी सत�नामा भए 
कानूनबमोिजम सािधकार िनकायमा िफराद ला�न 
स�ने नै ह�दँा �यसबारमेा ��ततु �रट िनवेदनबाट 
बो�नपुन� अव�था नदेिखने ।

�म काया�लय, बागमती अ�चलको िमित 
२०६४।२।१८ मा भएको िनण�य सदर गद� िवप�ी 
शिशलाल कमा�चाय�लाई िनजको मागबमोिजम 
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रिव��मान ब�ाचाय�ले �.१,७१,९९७।- (एक लाख 
एकह�र हजार नौ सय स�तान�बे �पैया)ँ भ�ुानी 
िदनपुन� ठह�याएको �म अदालत अनामनगरको 
िमित २०६५।०२।२८ को फैसलामा कुनै कानूनी 
�िुट नदेिखदँा �म अदालत अनामनगरबाट 
भएको उ� फैसला उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदक रिव��मान ब�ाचाय�को 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� उिचत र आव�यक 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने  ।
इजलास अिधकृत: िविनता भारती
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित सवंत् २०७७ साल माघ २१ रोज ४ शुभम ्।

२६
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७२-CI-०५८९, ज�गा िखचोला 
मेटाई टंक� झोपडी हटाई चलन चलाइपाऊँ, 
रामशरण तेलीसमेत िव. रामकुमार बिनया 

सािबक िक.नं. १०६ हाल कायम 
िक.नं. २३८ को ज�गा पनुरावेदक �ितवादीले 
िजिम�दारको पालादेिख नै भोग गद� आएकोमा 
उ� ज�गा िनजको हो, ज�गा िखचोला गरकेो होइन 
भ�ने िजिकरतफ�  िवचार गदा�, न�सा मचु�ुका 
दता�  �े�तासमेतका कागज �माणह�बाट िक.नं. 
२३८ को ज�गा वादीको नाममा कायम रहेको 
दिेख�छ । पनुरावेदक �ितवादीले लामो समयदिेख 
उ� ज�गामा घर बनाई भोग गरी बसेको भनी िजिकर 
िलए तापिन कुन िमितबाट घर बनाई बसेको भनी 
स-�माण उ�लेख गन� सकेको नदेिखने । न�सा 
मचु�ुकामा फुसको अ�थायी �कृितको झोपडीस�म 
जनाइएको देिखने । उ� ज�गाको असली धनी वादी 
नै हो भ�ने त�य �ितवादीले आ�नो �ितउ�र 

प�मा उ�लेख गरकेो र न�सा मचु�ुकासमेतमा 
िक.नं.२३८ को ज�गा िनज �ितवादीको भोगस�म 
रहेको भ�ने दिेखने ।

��ततु िववािदत ज�गाको �वािम�व वादीले 
नै चनुौती िदएको अव�था रहेको छ । िमिसलमा 
संल�न रहेको न�सा मचु�ुका, दता�  �े�तासमेतका 
कागज �माणह�बाट िक.नं. २३८ को ज�गा वादीको 
नाममा कायम रहेको �मािणत भइरहेको अव�थामा 
उ� ज�गामा भएको न.नं.५ को क�ची झोपडी घर 
पनुरावेदक �ितवादीको नाम कायम ह�ने गरी भएको 
िज�ला अदालत �प�देहीको फैसला केही उ�टी 
ह�ने गरी सो क�ची घरसमेत भ�काई िखचोला मेटाई 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

िक.नं.२३८ को न.नं.५ को खाली ज�गा 
वादीको ह�ने र उ� ज�गामा भएको न.नं. ५ को क�ची 
झोपडी घरलाई पनुरावेदक �ितवादीको नाममा 
कायम ह�ने गरी भएको िमित २०७०।१२।२७ को 
स�ु फैसला केही उ�टी ह�ने गरी न�सा नं. ५ 
को झोपडी घर भ�काई िखचोला मेटाई वादीले 
चलनसमेत चलाई पाउने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०७१।११।११ गते 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: िविनता भारती
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित सवंत ्२०७७ साल माघ १८ रोज १ शुभम ्।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०५९०, ज�गा 

िखचोला मेटाई टंक� झोपडी हटाई 
चलन चलाइपाऊँ, रामशरण तेलीसमेत 
िव. रामावती बिनया रहेको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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इजलास न.ं७

२७
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१५१९, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. �योित �रजाल 

�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी 
शंकारिहत तवरबाट �मािणत गन� दािय�व वादी 
प�को रहेकोमा �यसरी अिभयोग �मािणत ह�ने 
�माण वादी प�बाट पेस भएको नदेिखदँा शंकाकै 
भरमा �ितवादीह�लाई दोषी करार गरी सजाय गनु�  
�यायसङ्गत नह�ने ह�दँा �ितवादीउपरको अिभयोग 
दाबी वादी प�ले �माणसिहत शंकारिहत तवरबाट 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा �ितवादी �योित 
�रजालले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ िवपरीतको कसरु गरकेोले सोही ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग 
दाबी प�ुन स�दनै । �ितवादी �योित �रजालले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला कानून 
र �यायको रोहमा अ�यथा नदेिखने ।

वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७३।९।३ मा �ितवादी �योित �रजाललाई 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : लालिसंह थापा
क��यटुर : शाि�त तामाङ
इित सवंत् २०७७ साल साउन १५ गते रोज् ५ शुभम ्।

२८
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०६९-CI-०९८७, ज�गा 

िखचोला, रामगोपाल था� िव. िन�देवी मेचे 
वादीले िमित २०६५।१२।३० मा आ�नो 

ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो दखेी सोही 
आधारमा हद�याद कायम गरी थाहा पाएको िमितले 
६ मिहनािभ�ै िमित २०६६।१।८ मा िफराद दायर 
गरकेो देिख�छ । �ितवादीले दाबी गरबेमोिजम 
२०४३ सालमै तारबार लगाएको भए नया ँ नापी 
ह�दँा िक.नं.४६ को ज�गा वादीको नाउमँा नापी 
भई दता� ह�ने अव�था िथएन । यिद �ितवादीको 
भनाइअनसुार पिहले नै तारबार लगाएको भए नया ँ
नापी ह�दँा नै तारबारिभ�को ज�गामा िववाद भई 
वादीको नापीको ज�गा �ितवादीले बदर गराउन 
सकेको ह�नपुद��यो तर �यसतफ�  कारबाही चलाई 
बदर भएको अव�था दिेखदँैन । पनुरावेदक वादीको 
नाउमँा िक.नं.४६ मा ००११२.५ व.िम. नै कायम 
भई नापी भएको र दता� �े�ता पजुा�समेत बिनसकेको 
अव�था देिख�छ । जसबाट �ितवादीको िजिकर 
िव�वासलायक नदेिखने ।

�ितवादीले आ�नो िक.नं.२७ को ज�गामा 
न.नं.५ को प�क� घर िनमा�ण गरकेो अव�था 
देिख�छ । िववािदत न.नं.७ को ज�गामा �ितवादीले 
�थायी �कृितको कुनै संरचनासमेत िनमा�ण गरकेो 
अव�था देिखदँैन । साथै यी �ितवादीले उ� ज�गा 
२०४३ सालदेिख नै आ�नो भोगचलनमा रहेको 
हो भ�ने त�यलाई �मािणत गन� कुनै ठोस िलिखत 
�माणसमेत ��ततु गन� सकेको अव�था देिखदँनै । 
त�यय�ु ठोस �माणको अभावमा िववािदत ज�गा 
�ितवादीको भोगचलनमा रहेको िथयो भनी केवल 
सा�ीले ग�रिदएको बकप�लाई मा� िव�वास गरी 
हद�याद ज�तो िवषयलाई सङ्कुिचत गरी वादी 
दाबी खारजे गनु�  �यायसङ्गत ह�ने नदिेखने ।

वादी दाबीको ज�गा �ितवादीले िखचोला 
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गरकेो ठह�याई स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।८।२८ को फैसला उ�टी गरी मलुकु� ऐन, 
ज�गा िम�ने १८ नं. िवपरीत हद�याद बािहरको 
दिेखएको भ�ने आधारमा वादी दाबी खारजे ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०६९।२।२३ गतेको फैसला उ�टी भई स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतको फैसलाबमोिजम वादी दाबीको 
न.नं.७ को ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो ठहन� । 
इजलास अिधकृत : लालिसंह थापा
क��यटुर : शाि�त तामाङ
इित सवंत ्२०७७ साल �ावण १३ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं८

२९
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CR-१२४१, कत��य �यान, 
चोरी, िवनायक कुमार यादव िव. नेपाल सरकार 

शव परी�ण �ितवेदनमा गोलीले मतृकको 
पेटमा घाउ पारकेो कारण septiciamia र shock 
भई मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने देिखएको तथा 
लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा मतृकको दािहनेतफ�  
पेटको भागमा २ से.मी. मास ु छाला कािटएको, 
पेटमा उपचारको �ममा ३० से.मी. ल�बाइको 
िच�रएको घाउ, सोदेिख त�लो भागमा १२ से.मी. 
टाकँा नभएको र मािथ टाकँा भएको घाउ रहेको 
दिेख�छ । �य�तै वारदात�थलमा साइकलमा 
आएका तीनजनाले बाटो छेक� दईुजनाले 
मोटरसाइकल िलई गएको, एकजनाले मतृकको 
दािहने पेटमा गोली हानेकोसमेत भ�ने वादीका 
सा�ी गंगाबहादरु बढुाथोक�को बकप� रहेको, सोही 
बेहोराको िशवलाल उरावकँो मौकाको कागज तथा 

घटना�थलबाट गोलीको आवाज आएको भ�ने 
च�बहादरु मगरको व�तिु�थित मचु�ुकाको बेहोरा 
र �ितवादी िवनायककुमार यादवको साथबाट 
बरामद �रभ�भरमा मतृकको लासमा रहेको गोली 
�योग ह�ने खालकै रहेको भ�ने बरामद �रभ�भर 
र गोली परी�ण गन� िवशेष�समेतको �ितवेदन 
तथा बरामद मतृकको मोटरसाइकल िनज 
�ितवादीह�ले दखेाएको ठाउबँाट बरामद भएको 
त�यसगँ �ितवादी िवनायककुमार यादवले आफू 
सनुसरी िज�लाको मधेसी मिु� टाइगरको सै�य 
कमा�डर भई पाट� अ�य�समेतले माग गरकेो 
च�दा रकम िनजले निदएपिछ पाट�को सफाया गन� 
िनण�यानसुार योजना बनाई केहीले मतृकको िपछा 
गरी आफूसमेतका केही �यि� वारदात�थलमा 
िनजको पखा�इमा बसेको अव�थामा मतृकसमेतका 
�यि�ह� क�रब २०:३० बजेको समयमा आएकोले 
रोक� पैसा मा�दा निदएको र मोटरसाइकलको चाबी 
पिन निदएकोले िशवनाथ यादवले गोली हा�ने आदेश 
िदएकोले मेरो साथमा रहेको िस�सर �रभ�भरले 
फायर गदा�  पिहलो पटक लागेन र पनुः दो�ो 
पटक गरकेो फायर िनजको दािहने पेटको कोखामा 
लागेको र िनजको मोटरसाइकलसमेत िलई गएको 
भ�नेसमेत बेहोराको िनज �ितवादी िवनायककुमार 
यादवले घटनाको िसलिसलेवार �पमा वण�न गरकेो 
मौकाको बयान एक आपसमा समिथ�त भई जोिडएर 
मालाकार कडीको �पमा रहेको देिखन आयो । 
यसरी िनज �ितवादी िवनायककुमार यादवको 
मौकाको बयान उि�लिखत त�यह�ले पिु� गरकेो 
अव�थामा वारदातको समयमा अ�य �थलमा 
रहेको Alibi तथा �हरीले कुटिपट गरी मौकाको 
बयानसमेतका कागजमा जबरज�ती सही गराएको 
भ�ने िनजको िजिकर िमिसल संल�न �माणह�ले 
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पिु� ह�न सकेको देिखएन । य�तो अव�थामा 
आरोिपत कसरुमा यी �ितवादी इ�कारी रही बयान 
गरकेो र वादी प�बाट बरामदी मचु�ुकासमेतका 
मािनस उपि�थत गराई बकप� गराउन सकेको 
नदेिखएको भ�ने आधारमा यस अदालतबाट भएको 
��यथ� िझकाउने आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मतृकलाई च�दा निदएको कारण िनयोिजत 
�पमा मान� योजनामा सामेल भई यी पनुरावेदक 
�ितवादीले जोिखमी हितयार �रभ�भरले पेटमा 
गोली हानेको कारण उपचारको �ममा म�ृय ु
भएको र घटना�थलबाट मतृकको मोटरसाइकल 
रहजनीका रीतले बाटो ढुक�, छेक�, खोसी, चोरी 
लगेको कुरासमेत पिु� ह�न आएकोले पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन । 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने �ितवादी 
िवनायककुमार यादवको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी च��शेखर भ�ने िवनायककुमार 
यादवलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।२।२३ को फैसलालाई सदर गरी मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको ५ नं. को कसरुमा ऐ.१४(३) 
नं.बमोिजम २ मिहना कैद र ज�रवानाबापत थप 
कैदसमेत गन� गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०६९।४।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । तर ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
च��शेखर भ�ने िवनायककुमार यादवलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला 

सािबक कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िमलेको 
देिखए तापिन “मुलुक� अपराध सिंहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापत 
सव��वको सजाय ह�न े रहछे भने यो सिंहता 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� 
सव��व ह�न ेगरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने र केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) 
मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा दायर 
भएको कुनै फौजदारी कसुरका म�ुामा सजाय 
गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै गनु�पन� छ तर 
कुनै फौजदारी कसरुको सजाय मलुुक� अपराध 
सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे भने मलुुक� 
अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय 
ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रही मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ मा सव��वको सजाय गन� �यव�था 
नभएकोले ��ततु म�ुामा �ितवादी च��शेखर भ�ने 
िवनायककुमार यादवलाई सव��वको सजाय ह�ने 
देिखएन । तसथ� िनज �ितवादीलाई ज�मकैदको 
मा� सजाय ह�ने ।

�य�तै मतृकको मोटरसाइकल रहजनीका 
तवरले चोरी गरी लगेकोले मलुकु� ऐन, चोरीको 
१ र ६ नं.को कसरुमा ऐ. महलको १४(३) 
नं.बमोिजम दईु मिहना कैद र मोटरसाइकलको 
िबगो �.१,३५,०००।- ज�रवाना भई 
ज�रवानाबापतसमेत थप कैद सजायसमेत ह�ने ठहर 
भए तापिन मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ ले 
चोरी तथा डाकँास�ब�धी कसरुमा ज�रवानाबापत 
कैद ह�ने �यव�था गरकेो नदिेखएको साथै 
उि�लिखत फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै 
कसुरका स�ब�धमा कसुर गदा�का बखतभ�दा 



40

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, वैशाख - १

सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम 
घटी सजाय ह�ने रहछे भन े घटी सजाय ह�न े
गरी िनधा�रण गनु�पद�छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिखदँा मोटरसाइकल रहजनीका तवरले 
चोरी गरबेापत भएको �ितवादी च��शेखर भ�ने 
िवनायककुमार यादवलाई ज�रवानाबापत कैद 
सजाय ग�ररहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृतः मेघनाथ चापागाइँ
क��यटुर : स�ुभा अया�ल
इित सवंत् २०७६ साल असोज ६ गते रोज २ शुभम ्।

३०
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०६६७, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. मनोज राय 
यादवसमेत 

पीिडतको �वा��य परी�ण �रपोट�मा 
Semen couldnot be confirmed on 
exhibitions. भनी उ�लेख भएको र पीिडतको 
िनवेदनबमोिजम िमित २०७०।५।७ मा भएको 
घा जाचँको �ितवेदनमा पीिडतको छोराको 
गालापछािड रातो सिु�नएको भ�नेस�म उ�लेख 
भएबाट �ितवादीह�ले यी जाहेरवालीलाई समेत 
मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट गरी जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने दाबी एवम् मौकाको कागज व�तिु�थित 
मचु�ुकाको बेहोरालाई पिु� गन�, वारदात�थलमा 
भएका सङ्घष�का िच� तथा दशीका िचजव�त ु
बरामद भएका छैनन् । चार जना �यि�ले अिघ�लो 
रात मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट गरी पालैपालो 
जबरज�ती करणी गरकेो भए पीिडतको शरीरमा 
सङ्घष�का िच� घाउचोट िनलडाम देिखनपुन�मा 
दिेखएको छैन । वारदातको भोिलप�टै पीिडतको 
�वा��य परी�ण भएको र सोको �रपोट�मा योिन 

व�रप�र घाउचोट, िनलडाम सिु�नएको नरहेको र 
योिनमा श�ुक�टसमेत फेला नपरकेो भनी उ�लेख 
भएबाट नेपाल सरकारको तफ� बाट ��ततु ग�रएको 
निजर ��ततु म�ुाको त�यसगँ मेल खाएको देिखएन । 
पीिडतको अदालतसम�को बकप�मा �ितवादीह� 
गाउकैँ भएकाले रा�ो िचनजान छ, कुनै �रसइवी 
छैन भनी लेखाइिदएबाट जाहेरवालीको कथनमा 
एक�पता र िव�वसनीयता देिखन आएन । अतः 
जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर फौजदारी कसरुमा 
जाहेरी दरखा�त, जाहेरवालासमेतको बकप�लाई 
अ�य �वत�� एव ं व�तिुन� स�यत�य वै�ािनक 
�माणको प�्ुयाइकँो अभावमा यी �ितवादीह�लाई 
आरोिपत कसरुमा सजाय गनु�  �यायसङ्गत र 
मनािसब नह�दँा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जबाट �ितवादीह� सरुशेराय यादव 
र मनोजराय यादवलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने गरी िमित २०७४।१।१९ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७६ साल फागुन २१ गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं९

३१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७५-CR-१३९४, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. शरण नेपाल 

मौकामा कागज गन� सोहनकुमार राई, 
सोमबहादरु तामाङ र जाहेरवाली गोमाकुमारी 



41

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, वैशाख - १

राईसमेतले वारदात िमित २०७२।११।२३ 
मा �ितवादीले भ�परु ग�ाघर सडकमा ओभर 
ि�पडमा हाकेँको िट�परले मोटरसाइकल चालक 
राजे�� राईलाई ठ�कर िदई उपचारको लािग 
सामदुाियक अ�पताल ग�ाघरमा उपचार गराउने 
�ममा म�ृय ुह�न गएको भ�ने कागज बेहोराबाट यी 
�ितवादीले चलाएको सवारीको ठ�करबाट मतृक 
राजे�� राईको म�ृय ु भएकोमा अ�यथा देिखदँैन । 
�ितवादीले मादक पदाथ� सेवन गरकेो भ�ने िनजको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतको �माणबाट 
नदेिखएको र दवुै सवारी एकैतफ� बाट एउटै 
िदशातफ�  गइरहेको अव�थामा मोटरसाइकललाई 
िट�परले ठ�कर िदएको पाइ�छ । यी �ितवादीले 
िवपरीत िदशाबाट आएको मोटरसाइकललाई 
ठ�कर िदएको भ�ने सडक दघु�टना �ितवेदनबाट 
समेत नदिेखएको र मतृक राजे�� राईको म�ृयकुो 
कारण BLUNT FORCE INJURY TO HEAD 
भनी शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
मतृक र �ितवादीिबच कुनै  झगडा पूवा��ह रहेको 
भ�ने अव�था नदेिखएकोमा �ितवादीले घाइतेलाई 
उ�ार गरी अ�पताल नप�ुयाएको र िट�पर चालक 
�ितवादी राजकुमार थापासगँ िट�परमा आ�नो 
मोबाइल छुटेकोले मोबाइल िनका�न भनी चाबी मागी 
�ितवादीले �य�त सडकमा केही असावधानीपूव�क 
चलाएको िट�परको ठ�करबाट सडक दघु�टनामा 
परी राजे�� राईको म�ृय ु भएकोले �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेोमा अ�यथा नदेिखने ।

��यथ� (�ितवादी)लाई कसरुको 
मा�ाअनसुार �यूनतमभ�दा केही बढी सजाय 
गनु�पन� अव�था देिखए पिन अिधकतम सजाय गदा� 
चक� पन� भएकोले िनज �ितवादीलाई तजिबजी 

सजाय ३ वष� कैद गन� गरकेो फैसला अ�यथा गनु�पन� 
देिखएन । �ितवादी शरण नेपाललाई अिभयोग 
दाबीअन�ुप सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको कसरु 
गरकेो ठह�याएको हदस�म स�ु अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखए तापिन सजाय िनधा�रण गदा�  �यूनतम 
सजाय गर ेपिन कानूनको मकसद पूरा ह�ने दिेखदँा 
७ वष� कैद गन� गरकेो र ऐ. ऐनको दफा १६१(४) 
बमोिजम थप सजायसमेत गरकेो हदस�म स�ु 
फैसला निमलेको भई सोही हदस�म बदर भई 
�ितवादी केशव भ�डारी भ�ने शरण नेपाललाई 
ऐ. ऐनको दफा १६१(२) बमोिजम ३(तीन) वष� 
कैद गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४।१२।२० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : नारायण सापकोटा
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित सवंत ्२०७७ साल आषाढ १ गते रोज २ शुभम ्।

३२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०७६-CR-०६७९, खोटा चलन, 
नेपाल सरकार िव. टेकबहादरु िज.सी.

�ितवादीले नेपाली ५०० दरका र १००० 
दरका नोट रङ्गीन फोटोकपीबाट फोटोकपी गरी 
चलनच�तीमा �याएको कुरा त�यलाई स�ु 
अदालतको बयानमा उ�लेख गरकेो भए तापिन 
अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी आफँैले नोट 
छापी चलन च�ती �चलनमा �याएको भ�नेसमेत 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखदँनै । िस�का 
टक मान� वा नोट छा�ने काम नभएको अव�थामा 
स�कली नोटबाट फोटोकपी गरी सो नोटलाई 
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�चलनमा �याएमा के क�तो कानूनी कारबाही ह�ने 
भ�ने स�दभ�मा त�कालीन �चलनमा रहेको मलुकु� 
ऐन, मौन रहेको देिख�छ । बरामद नोटह� �ितवादी 
आफँैले नछापे तापिन न�कली नोट हो भनी जानी 
जानी चाट पसल गई चाट र पानी परुी खाएको पैसा 
ितन� �ममा उ� नोट �चलनमा �याएकोसमेत 
दिेख�छ । �ितवादीले गरकेो उ� कसरुलाई  के 
कुन कानूनअ�तग�त कारबाही र सजाय ह�ने भनी 
िवचार गदा� हाल �चलनमा रहेको मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा २५७ मा “कसैले खोटा 
म�ुा हो भ�ने जानी जानी स�ेसरह चलन गन� 
िनयतले �य�तो म�ुा ख�रद वा िब�� गन� िनकासी 
वा पैठारी गन� लेनदने गन� स�ेसरह चलनमा 
�याउन वा �यसको उ�ोग गन� वा आफूसगँ रा�न 
ह�दँैन” भनी �प� �पमा कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �ितवादीले �.५०० र १००० दरका नोट 
रगंीन फोटोकपीबाट फोटीकपी गरी चलन च�तीमा 
�याएको दिेखदँा िनजको उ� काय� यस ऐनअ�तग�त 
रहेकोमा अ�यथा दिेखएन । त�कालीन मलुकु� ऐन, 
खोटा चलनको महलको ४ नं. अनसुार िनजलाई 
सजाय गदा� �चिलत रहेको कानूनको िवपरीत ह�ने 
र �ितवादीलाई चक� सजाय कायम ह�न जानेसमेत 
दिेखदँा फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै 
कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी 
सजाय ह�ने रहेछ भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण 
गनु�पद�छ भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । �य�तै केही 
नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा 
(२) को ख�ड (ख) मा कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसरुका 

म�ुामा सजाय गनु�पदा�  सोही कानूनबमोिजम गनु�पन� 
छ तर कुनै फौजदारी कसरुको सजाय मलुकु� 
अपराध संिहतामा लेिखएभ�दा बढी रहेछ भने 
मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
सजाय ह�ने छ भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । उ� 
कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा �ितवादीलाई 
�चलनमा रहेको कानून मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा २५७ को कसरुमा सोहीको दफा 
२५७(२) बमोिजम सजाय गन� गरकेो उ�च अदालत 
सखु�तको फैसला अ�यथा नदिेखने ।

�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�ने गरी सखु�त िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।३।२६ मा भएको फैसला केही उ�टी गरी 
हाल �चलनमा रहेको कानून मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा २५७ को कसरुमा दफा २५७ 
(२) बमोिजम २ (दईु) वष� कैद र �.४०,०००।– 
(चािलस हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने गरी भएको  
उ�च अदालत सखु�तको िमित २०७६।०३।०३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारायण सापकोटा
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित सवंत ्२०७७ साल आषाढ १ गते रोज २ शुभम ्। 

३३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०७६-RC-०१०५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िभमबहादुर सुनार 

मतृकको शरीरमा करङ �या�चर भएको, 
िनलडाम देिखएको कुरा �ितवादीले मौकामा गरकेो 
बयानमा उ�लेख गरकेो ठाउमैँ चोट देिखनलुे समेत 
िनज �ितवादीको कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
पिु� भएको देिख�छ । मौकामा घटना िववरण कागज 
गन� जमनुा भ�, व�तिु�थित मचु�ुकाका िदपक शमा�  
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पौडेल, केशकुमारी दिमनी, घटना िववरण कागज 
गन� िखमकुमारी भ�समेतले मतृक बालकुमारी 
म�ललाई �ितवादीले कत��य गरी मारकेो भनी 
मौकामा लेखाएको बेहोरा पिु� ह�ने गरी अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरकेो देिख�छ । जाहेरवाला 
काशीराम भ�ले स�ु जाहेरी बेहोरा समथ�न गरी 
�ितवादीले नै कत��य गररे बालकुमारी म�ललाई 
मारकेो भनी बकप� गरकेो पाइ�छ । मतृकको शव 
परी�ण गन� डा. िमलन �े�ले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा�  मतृकको म�ृय ुछाती र पेटमा Blunt 
Trauma भएको कारणले हो भनी शव परी�ण 
�ितवेदनलाई पिु� ह�ने गरी गरकेो बकप�समेतबाट 
मतृकको म�ृय ु कत��यबाट भएकोमा अ�यथा 
नदेिखने ।

�ितवादी िनज िडलबहादरु भ�ने 
िभमबहादरु सनुारले मतृक बालकुमारी म�ललाई 
कत��य गरी मारी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. िवपरीत सोही ऐन, महलको १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा सोहीको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर गरी स�ु पव�त िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासको फैसला मनािसब 
दिेखने । सव��वको हकमा हेदा� , मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा सव��व 
ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने कानूनी �यव�था 
भएको, फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै 
कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी 
सजाय ह�ने रहेछ भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण 
गनु�पन� छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा 

स�ु पव�त िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा �ितवादीउपरको 
सव��वको लगत क�ा ह�ने ठहरी �ितवादीलाई 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासबाट  िमित २०७६।३।२३ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : नारायण सापकोटा
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित सवंत ्२०७६ साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं१०

३४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
 डा.�ी कुमार चुडाल, ०७७-WH-०३००,
 ब�दी��य�ीकरण, स�त कुमार भ�ने म�टुकुमार
 जैसवाल िव. काठमाड� िज�ला अदालत,
बबरमहलसमेत

०७३-CR-१४४७, ०७३-CR-१४४९, 
०७३-CR-१४५०, ०७३-CR-१४५१, ०७३-
CR-१४५२, ०७३-CR-१४५३, ०७३-CR-
१४५४, ०७३-CR-१४५६, का नकबजनी चोरी 
म�ुा मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४, मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४, फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
२०७४, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एक�करण 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ काया��वयनमा 
आइसकेको प�र�े�यमा उि�लिखत चोरी म�ुामा यी 
�ितवादी म�टुकुमार जैसवाललाई भएको सजाय 
काया��वयन गदा� नया ँ संिहताअनसुार पाउनपुन� 
कानूनी सिुवधा यी �ितवादीले समेत पाउने नै 
देिखयो । अपराध संिहताको दफा २४३ (३) बमोिजम 
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��येक चोरी म�ुामा अिधकतम ५ वष� कैद सजाय 
काया��वयन ह�ने भई उप�लो हद पाचँ वष� कायम 
गदा� यी �ितवादी ०७३-CR-१४४७ समेतको 
नकबजनी चोरी म�ुामा िमित २०७३।१२।२८ मा 
प�ाउ परी सोही िमितबाट थनुामा रहेको देिखदँा 
िमित २०७८।१२।२८ स�म थुनामा ब�नपुन� 
दिेखयो । ज�रवानाको हकमा �ितम�ुा अिधकतम 
�. ५०,०००।– का दरले काया��वयन गदा�समेत 
ज�मा �. ४,००,०००।– (चार लाख) काया��वयन 
ह�ने देिख�छ । साथै ०७१-CR-१८०६ को चोरी 
म�ुामा वत�मान नया ँफौजदारी अपराध संिहताको 
दफा २४२ (२) बमोिजम �.३०,०००।– 
ज�रवाना मा� काया��वयन गनु�पन� देिखदँा िनजले 
ज�मा ज�रवाना �.४,३०,०००।– दािखल गरकेो 
अव�थामा पिन कैदबापत उप�लो हद ५ वष� भ�ुान 
गनु�पन� ह�दँा प�ाउ परकेो िमित २०७३।१२।२८ 
बाट गणना गदा�  िमित २०७८।१२।२८ मा कैद म�ु 
ह�ने देिखदँा िनवेदकलाई गैरकानूनी थनुामा राखेको 
भ�ने नदेिखदँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�ररहन परने । ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी थुनाम�ु ग�रपाउ ँ भ�ने हदस�म ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।

िनवेदकले आ�नो कैदी पजु� हाल कायम 
रहेका ऐन कानूनबमोिजम स�याइपाउ ँ भनी माग 
गदा� काठमाड� िज�ला अदालतले सािबक मलुकु� 
ऐन, २०२० को चोरीको महलमा रहेको पटकेको 
एवम् ज�रवानाको अव�था र हाल �चलनमा 
रहेका मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
�यव�थािबचको भेद एवम् िनकासमा अ�प�ता 
दखेाउदँै कैदी पजु� स�याउनसमेत इ�कार गरकेो 
दिेख�छ । मािथ �करणमा उ�लेख भएबमोिजम 
हाल �चलनमा रहेका संिहतासमेतका कानूनमा 

घटी सजाय ह�ने रहेछ भने घटी नै सजाय गनु�पन� 
बा�या�मक �यव�था गरकेो पाइने ।

सािबक मलुकु� ऐन, २०२० को कानूनी 
�यव�थाले कसरु कायम गरकेो भए तापिन हाल 
�चलनमा रहेको कानूनी �यव�थाले कसरु कायम 
नगरकेो अव�थामा सोबमोिजमको कसरु नगरकेो 
मानी कानूनको �या�या एवम् काया��वयन ह�नपुन� 
ह��छ । सािबक मलुकु� ऐन, २०२० को चोरीको 
महलमा चोरीमा पटके कायम गरी सजाय थप 
गद� जाने �यव�था भए तापिन हालको �चिलत 
संिहताको चोरी तथा डाकँास�ब�धी कसरुको 
प�र�छेदमा बगली मान� कसरुबाहेकका अव�थामा 
पटके खा�ने गरी कानूनी �यव�था भएको नदिेखने । 

सािबक मलुकु� ऐन, २०२० ले 
ज�रवानाबापतको कैदको �यव�थाभ�दा िभ�न 
तवरबाट हाल �चलनमा रहेको मलुकु� फौजदारी 
संिहता, २०७४ ले कानूनी �यव�था गरकेोले हाल 
�चलनमा रहेको कानूनी �यव�था नै ि�याशील रहने 
भएकोले ज�रवानाबापतको कसरु ठहर र काया��वयन 
पिन सोहीबमोिजम ह�नपुन� । यसथ� िनवेदकको कैदी 
पजु� स�ब�धमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
च.नं. ६७९ िमित २०७६।५।१, च.नं. ९९२ 
िमित २०७७।१०।७ को कैदी पजु� र काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७७।११।२८ को 
आदेश उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । अब उि�लिखत केही नेपाल कानूनलाई संशोधन 
एक�करण समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को 
दफा ३९ (२) (ग), मलुकु� अपराध संिहताको दफा 
२४२(२), दफा २४३ (१) (३) समेतका कानूनी 
�यव�थाका आधारमा िनजलाई काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट कैद �याद ठेिकएका च.नं. ६७९ िमित 
२०७६।५।१, च.नं. ९९२ िमित २०७७।१०।७ 
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को कैदी पजु� संशोधन गरी ज�रवाना दाखेल गर े
बझुी िलई नगर े ज�रवानाबापत समेत �चिलत 
कानूनबमोिजम कैद ठेक� संशोिधत कैदी पजु� जारी 
गनु�  भनी काठमाड� िज�ला अदालतका नाममा 
परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : हेमराज ितिम�सेना
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७८ साल जेठ ७ गते रोज ६ शुभम ्।  

३५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७४-CR-११८४, ��ाचार 
(घुस / �रसवत), नेपाल सरकार िव. भीमलाल 
आचाय�समेत

�ितवादीह�ले आफूह�ले गनु�पन� 
कत��यिभ�को कामका लािग रकम कुनबेला माग 
गरकेा िथए भ�ने कुरा कतैबाट ख�ुन आएको 
दिेखदँैन । काठको ठेकेदारले यी कम�चारीलाई 
�ख काट्ने �थानमा नगई मागबमोिजमका ६१ 
वटा �ख क�च�ुरया था�को न�बरी ज�गामा पछ�  
भ�ने बेहोराको काया�लयमा बसेर तयार पा�रएको 
साव�जिनक सनुवुाइ गरकेो भ�ने मचु�ुकामा 
सहीछाप गराउन दबाब िदएको र �ख काट्ने 
�थानमा गएर सबै �खको यथाथ� ि�थितको 
अवलोकन नगरसे�म यी �ितवादीह�ले आ�नो 
धारणा �य� गन� नमानेपिछ िनजह�लाई िफ�डमा 
जाउ ँ भनी बोलाएर िबच बाटैमा अि�तयारबाट 
�याएका एक हजार र पाचँ सय दरका नोटह� 
िज�मा लगाएर बरामदको �ि�या अिघ बढाएको 
भ�ने कुरा िमिसल सलं�न �माण कागजह�बाट 
दिेखएको ह�दँा �ितवादीह�ले घसु �रसवत माग 
गरकेो र �य�तो रकम �ा� नभएस�म सेवा�ाहीको 
काम नगरकेो भ�ने अव�था पिन नदेिखने ।

�ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� र अदालतमा बयान गदा� आफूले 
उजरुीकता� / िनवेदकसगँ कुनै िकिसमको रकम 
माग गरी िलएको छैन भनी कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरी सोही बयान बेहोरालाई पिु�ट ह�ने गरी 
अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�को 
साथबाट बरामद भएको भिनएको सो घसु / 
�रसवतबापतको रकम कारबाही �योजनाथ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
काया�लयबाटै �.१०,०००।- (दस हजार �पैया)ँ 
नगदै उपल�ध गराई �ितवादीलाई जबरज�ती सो 
रकम िदलाई रकम बरामद गरी �ितवादीह�लाई 
फसाउने गलत िनयत राखेको भ�ने िमिसल 
संल�न �माण कागजातबाट देिखएको अव�थामा 
 यी �ितवादीह�लाई कसरुदार कायम गरी सजाय 
गन� िम�ने दिेखएन । फौजदारी म�ुामा शकंारिहत 
सबतु �माणको मह�वपूण� भूिमका रहेको ह��छ । 
िबनासबदु सजाय गन� िम�दनै । शंकारिहत �माणले 
मा� �मािणत मह�व रा�दछ । िनज �ितवादीह�को 
बयान बेहोरा, खानतलासी बरामदी मचु�ुकालगायत 
िमिसल संल�न अ�य सबतु �माणबाट िनजले कसरु 
गरकेो शकंारिहत आधार नदेिखने ।

उजरुीकता� आफू ��य� �पमा सेवा�ाही 
नभएका, उजरुीकता�ले अदालतसम� बकप� 
गदा�  आफूले काठ ठेकेदार ल�ल ुखाकँो इसारामा 
काम गरकेो भ�दै अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट रकम बझेुको भ�ने कुरामा समेत 
इ�कार रहेको पाइएको, वादी प�कै सा�ीह�ले 
समेत क�च�ुरया था�को ज�गामा ६१ वटा �ख 
नै नभएको भ�ने बेहोरा लेखाएका, �ितवादीह� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेका, अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट न�बर िटपाएर 
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�याइएका नोटह� �ितवादीह�लाई िदने र बरामद 
गन� िसलिसलामा जबरज�तीपनको आभाष रहेको 
एव ं�ितवादीह�ले आफूह�ले गनु�पन� काम नगररे 
घसु �रसवत मागेको भ�ने कुरा पिन नदेिखएको 
समेतका कारणबाट �ितवादीह� भीमलाल आचाय� 
र रिव��कुमार सापकोटाले आरोप दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो भ�ने कुरा त�यय�ु िकिसमबाट पिु� 
ह�न नसकेको र �रट नं. ०७४-WC-००२० मा 
�ितपािदत �याियक िस�ा�तसमेतका आधारमा 
िनज दवैुजना �ितवादीह�ले आरोप दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरी भएको िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०७४।१०।३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७८ साल असार ३० गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं११

३६
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-CI-१०८०, ०७३-CI-
११२१, िनषेधा�ायु� परमादेश, डा.भाईकाजी 
ितवारी िव. मखमली के.सी., �काश के.सी िव. 
नेपाल सरकार सहरी िवकास म��ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत

बाटो िव�तार गन� काठमाड� उप�यका 
िवकास �ािधकरणले बाटोको दाया ँ बाया ँ
दुवैतफ� का ज�गाह� अिध�हण गन� लागेको र 
हालको बढ्दो सहरीकरणसमेतलाई िवचार गदा� 
बाटो िव�तार गनु�पन� काय� अप�रहाय� नै देिख�छ । 

सािबकको २ िमटरको बाटोलाई चौडाइ पादा�  यी 
िनवेदकसमेत ��य� वा अ��य� �पमा लाभाि�वत 
ह�ने नै देिख�छ । कानूनले नै पचास �ितशत रकम 
लाभाि�वत ह�ने �यि�ह�ले बेहोनु�पन� छ भ�ने ��ट 
उ�लेख भएको देिख�छ । लाभाि�वत ह�ने �यि�मा 
यी िनवेदकसमेत पन� देिख�छ । यी िनवेदकले पाउने 
�ितपूित�म�येको पचास �ितशत रकम यी िनवेदक 
र वरपरका अ�य ज�गा धनीह�बाट नै उठाउनपुन� 
भ�ने देिखयो । यी िनवेदकबाहेकका अ�य 
ज�गाधनीह�ले िनिव�वाद �पमा बाटो िव�तारका 
लािग ज�गा िदइसकेको अव�थामा दोहोरो मका� पन� 
गरी पनु: यी िनवेदकलाई मआु�जा िदने �योजनका 
लािग रकम उठाउन पिन �यायोिचत ह�ने नदेिखने ।

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार 
बाटोको लािग �यि�को ज�गा आव�यक परकेोमा 
�यि�ले िदन सहमत गरबेाहेकको ज�गाको हकमा 
कानूनबमोिजम �ा�त ग�रने र �यसरी �ा�त गदा�  
उ� ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा १६ अनसुार 
मआु�जा िदने, िदलाउनेसमेत कानूनी �यव�था 
रहेको देिखदँा सो कानूनबमोिजमको दािय�व 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणले पूरा 
गनु�पन� नै कानूनी बा�यता देिखदँा कानूनबमोिजम 
ज�गा �ा� गररे मा� काय� अगािड बढाउनपुन�मा 
कानूनको बा�या�मक �यव�थालाई पालना नै 
नगरी �यि�को स�पि�स�ब�धी हकमा �ितकूल 
असर पन� गरी कसैले पिन कुनै काय� नगनु�पन�मा 
कानूनबमोिजम मआु�जा िदएर मा� ज�गा �ा� 
गनु�पन� ह��छ । सोअनसुार नगरी भएको काय�ले 
कानूनी वैधता �ा� गन� स�दैन । मआु�जा िदने 
गरी भएको फैसला उ�टी ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणको र बाटो 



47

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, वैशाख - १

िव�तार गदा� बाटोमा पन� स�पूण� ज�गाको मआु�जा 
पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �काश के.सी. को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िनवेदकले बाटोलाई िदन म�जरु 
गरबेाहेकको के-कित ज�गा बाटोमा पद�छ यिकन 
गरी उिचत मआु�जा िदन,ु िदलाउन ु भनी 
िवप�ी काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण, 
अनामनगर, काठमाड�को नाममा परमादेशको 
आदशे ह�ने र िनषेधा�ा जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
दाबी प�ुन स�ने नदेिखदँा िनषेधा�ातफ� को दाबी 
खारजे ह�ने ठहरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२।१२।१७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िदपक पोखरले
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित सवंत् २०७७ साल पौष २९ गते रोज ४ शुभम ्।

३७
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७५-WO-०२९२, 
उ��ेषणसमेत, िहमालय पौडेल िव. नागढुङ्गा 
सु�ङ माग� िनमा�ण आयोजनासमेत

�रट िनवेदकको उि�लिखत िक.नं.१३९९, 
िक.नं.१४०३ र िक.नं.१४८२ का ज�गाह�समेत 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम अिध�हण 
पन� गएको ज�गाम�ये िक.नं.१३९९ को ज�गाले 
क�ची मोटर बाटोलाई छोएको भनी सो ज�गाको 
मआु�जा दररटे �.१,७००,०००।- तोिकएको 
र िक.नं.१४०३ र िक.नं.१४८२ ले कुनै बाटो 
नछोएको भ�दै सो िक�ाह�को मआु�जा दररटे 
�.९,००,०००।- तोिकएकोमा मआु�जा िनधा�रण 
गन� आधार र कारण िलएको  नागढुङ्गा स�ुङ 
माग� िनमा�ण आयोजनाको िनण�य ज�गा तथा घर 

टहराको मआु�जा (�ितपूित�) िनधा�रण सिमितको 
िनण�यिवपरीत भएको ह�दँा सडक िवभागले �कािशत 
गरकेो मआु�जा रकम िनधा�रण िववरणस�ब�धी िमित 
२०७५।०३।२९ को िनण�य �याय र कानूनस�मत 
नदिेखने । 

उि�लिखत ज�गाह�को स�ब�धमा 
�यायोिचत �ि�कोणबाट मआु�जाको मू�याङ्कन 
भएको नदेिखदँा उ� िमित २०७५।०३।२९ 
को िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� गरकेो 
नेपाल सरकार, भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालय, सडक िवभागको िमित २०७५।०५।१३ 
को िनण�य कानूनसङ्गत तथा �यायोिचत 
नदिेखएबाट िमित २०७५।०३।२९ को िनण�य र 
सो िनण�यलाई सदर गन� गरकेो सडक िवभागको 
िमित २०७५।०५।१३ को िनण�यसमेत स�पूण� 
कारबाही उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ठहछ�  
। अब �यायोिचत�पबाट सबै कुरा हेरी पनुः 
मू�याङ्कन गरी मआु�जा िनधा�रण स�ब�धमा पनुः 
िनण�य गनु�  भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िविनता भारती
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित सवंत् २०७७ साल फागुन १६ रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं१२

३८
मा.�या.�ी बमकुमार ��ेठ र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CR-०८१२, ०७५- 
CR-१४२५, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
अन�ध कुमरसमेत, अन�धकुमर िव. नेपाल 
सरकार 
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जाहेरवाला बनवारी कुमरले अदालतमा 
गरकेो बकप�मा िमित २०७०।१२।२४ को 
राित २१:०० बजेको समयमा अन�ध कुमर र 
िनजको प�नी िबना मो�ानले �मशः रड र लाठी 
िलई िनजह�ले मेरो छोरीको टाउको र छातीमा 
हानी कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी उ�लेख गरकेो 
पाइयो । अका� जाहेरवाला रामच�� कुमरले 
अदालतमा बकप� गदा�  अन�ध र उसको �ीमतीले 
लाठी र रडले टाउकोलगायतका अङ्गमा हानी 
मन�स�मको घाइते बनाएको र उपचार ह�न नसक� 
िनज घाइतेको म�ृय ुभएको हो भनी उ�लेख भएको 
दिेख�छ भने जाहेरी बेहोरा समथ�न ह�ने गरी घटना 
िववरण कागज गन� नरमाया कुमरले अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतबाट  मतृक अपतीकुमारीको म�ृय ु
अन�ध कुमरले कुटिपट गरी टाउकोमा लागेको 
चोटका कारण उपचारको �ममा भएको भ�ने त�य 
�थािपत ह�न आएको देिखने ।

मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा 
म�ृयकुो कारण HEAD INJURY CEREBRAL 
INFRACT DUE TO CONTINUATION 
OF HEAD INJURY भ�ने उ�लेख भएकोले 
कुटिपटको कारणबाट अपतीकुमारीको टाउकोमा 
चोट लागी म�ृय ु भएको भ�ने ख�ुन आएको छ । 
 अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयानमा उ�लेख भएबमोिजम िनज �ितवादी 
अन�ध कुमरले मोबाइलको स�ब�धमा भएको 
िववादमा आवेशमा आई मतृकले आफूलाई 
गरकेो गलत �यवहारबाट �रस उठी मतृकलाई 
लात म�ुकासमेतले हानेको भ�ने त�य मौकाको 
बयानबाट देिखने ।

दवुै प�का िबचमा मोबाइलको िवषयमा 
सामा�य िववाद देिखई मनमटुाव भएको त�य 

�थािपत भएको । सोही मोबाइलस�ब�धी िववादको 
कारणले �ितवादी तथा साली नाता पन� मतृकलाई 
�यान मानु�पन� कुनै कारण तथा मतृकका िबचमा 
�यानै मान�स�मको �रसइवी भए रहेको र यी 
�ितवादीले मतृकउपर �यान मान� मनसाय राखेको 
त�य कहीकँतैबाट पिु� ह�न आएको भ�ने पिन 
देिखन नआएको । �ितवादीले त�काल उठेको �रस 
था�न नसक� सोही वारदात �थलमै भएको लाठाले 
हानेको र सोही चोटले मतृकको म�ृय ुभएको त�य 
िमिसल �माणबाट देिखएको ह�दँा घिटत सो वारदात 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) अ�तग�तको देिखन 
नआउने ।

मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवी 
नभएको र मनसायपूव�क �ितवादीले कत��य गरी 
मारकेो भ�ने देिखन नआएको य�तो अव�थामा 
�ितवादीले कत��य गरी मारकेो भ�ने देिखन नआई सो 
घटना �यानस�ब�धी महलको १४ नं. अ�तग�तको 
देिखन आएकोले य�तो अव�थामा �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीअनसुार �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) को कसरुदार ठहराउन िम�ने नदिेखने ।

�ितवादी िबना मो�ानको हकमा 
�ितवादीका लो�ने अन�ध कुमर र मतृक 
अपतीकुमारीका िबचमा मोबाइलको िवषयलाई 
िलएर िववाद भई कुटिपट भएको देिखए तापिन 
िनज िबना मो�ानको उ� वारदातमा के क�तो 
संल�नता रहेको िथयो भ�ने ��य� भनाइ कसैको 
पिन देिखदँनै । घटना�थल �कृित मचु�ुकामा 
अन�ध कुमरले अपतीकुमारीलाई मोबाइल 
फोनको िवषयमा कुटिपट गरकेो भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । अिभयोजनकता�बाट उ� वारदातमा 
िनजले समेत अपतीकुमारीलाई लछार-पछार गरकेो 
त�य व�तिुन�ठ �माण ��ततु गरी दाबी पिु�ट गन� 
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सकेको नदेिखदँा ��ततु म�ुाको वारदातमा यी 
�ितवादी िबना मो�ानको समेत संल�नता रहेको 
िथयो भनी गडाउ गन� सिकने �माण िमिसल संल�न 
रहेको नपाइने ।

यसै �कृितको म�ुामा ने.का.प. २०७७, 
अङ्क ५, िन.नं. १०४९३ मा “�माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ बमोिजम �ितवादीउपरको 
अिभयोग दाबी पुि�ट गन� �माणको भार वादी 
नेपाल सरकारमा िनिहत रहेको र सोबमोिजम 
अिभयोग दाबीबमोिजमको ठोस एव ं िन�या�मक 
�माण वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पेस ह�न 
नसकेको अव�थामा फौजदारी �याय तथा �याियक 
िस�ा�तको रोहमा शंकाको भरमा �ितवादीह�लाई 
कसुरदार करार गन� निम�ने । शंका र अनुमानको 
आधारमा मा� �ितवादीह�लाई कसुरदार ठहर 
गन� फौजदारी �यायको िस�ा�तले निम�ने” । भनी 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भइरहेको अव�थामा 
यी �ितवादीउपरको आरोिपत कसरु ��य� वा 
प�रि�थितज�य �माणह�बाट पिु� नभएको, 
आरोिपत कसरु पिु�ट ह�ने अ�य �माणको अभाव 
ह�दँा यस वारदातमा यी �ितवादीको संल�नता 
स�माण पिु� ह�न नआएकोले मागदाबीका 
स�ब�धमा �ितवादी िबना मो�ानउपरको आरोिपत 
कसरु पिु� ह�ने िव�सनीय आधार एव ं �माणको 
अभावमा �ितवादी िबना मो�ानलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने 
ह�दँा �ितवादी िबना मो�ानले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने । 

�ितवादी अन�ध कुमरलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने तथा �ितवादी िबना 

मो�ानले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने गरी 
स�ु बारा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
केही उ�टी गरी िनज �ितवादी अन�ध कुमरलाई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको 
कसरुमा दश वष� कैद सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०७२।३।२२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । पनुरावेदक दवुै 
प�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िनराजन पा�डे
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत ्२०७८ साल माघ १७ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास न.ं१५

३९
मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७६-RB-०५७१, ०७७-RB-
००७९, ब�िकङ कसुर, राजुकुमार पा�डे िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. राजुकुमार पा�डेसमेत

�ितवादी राजकुुमार पा�डेको कोठाबाट 
�. ७,००,०००।– (सात लाख �पैया)ँ बरामद 
भएको कुरामा िववाद छैन । �ितवादीह�उपर 
फरकफरक िमितमा तीनवटा छु�ाछु�ै जाहेरी 
परकेो र ती जाहेरीमा फरकफरक रकमको 
दाबी िलएको देिख�छ । राि��य वािण�य ब�क 
िलिमटेड के��ीय काया�लयका तफ� बाट अि�तयार 
�ा�त �मखु काय�कारी अिधकृत िकरणकुमार 
�े�ठले िमित २०७६।३।४ मा िदएको पिहलो 
जाहेरीमा �.२,१७,०००।– को िबगो दाबी गरकेो 
पाइ�छ । राि��य वािण�य ब�ङ्क के��ीय 
काया�लयको तफ� बाट अि�तयार �ा�त नायब �मखु 
काय�कारी अिधकृत किवराज अिधकारीले िमित 
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२०७६।३।११ मा िदएको दो�ो जाहेरी दखा��तमा 
�. ६४,९८,५००।– तथा राि��य वािण�य ब�क 
के��ीय काया�लयको तफ� बाट अि�तयार�ा�त 
नायब �मखु काय�कारी अिधकृत केशव�साद 
ल�सालले िमित २०७६।४।२३ मा िदएको ते�ो 
जाहेरी दखा��तमा �.६४,१८,५००।– को िबगो 
दाबी गरकेो पाइयो । ते�ो जाहेरी िददँासमेत 
जाहेरवालाले ब�कको ATM बाट अनिधकृत रकम 
िझकेको स�ब�धमा उजरुी आउने �म जारी नै 
रहेको भ�ने उ�लेख भएको दिेखदँा पिहलो जाहेरी 
दखा��तमा कम रकमको िबगो दाबी गरकेोलाई 
अ�यथा मा�नपुन� देिखदँैन । पिहलो जाहेरी दखा��त 
िदने जाहेरवाला िकरणकुमार �े�ठले अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गदा�  �ितवादीह�ले 
�.६४,९८,५००।– अवैध �पमा िझक� लगेको 
भनी लेखाइिदएको पाइए तापिन उ� िबगो के कसरी 
कायम ग�रएको हो भ�ने यिकनसाथ खलुाउन 
सकेको पाइदँनै । दो�ो जाहेरी दखा��त िदने 
किवराज अिधकारी आ�नो जाहेरी बेहोरा पिु� गन� 
अदालतमा उपि�थत भएको पाइएन । दो�ो जाहेरी 
दखा��तमा CCTV Verified �.२१,३७,०००।– 
र अ�य शंका�पद �.४०,८१,५००।– गरी ज�मा 
�. ६२,१८,५००।– को िबगो दाबी उ�लेख गरकेो 
दिेखयो । सोही जाहेरी दखा��तको अि�तममा कुल 
ज�मा िबगो �. ६४,९८,५००।– उ�लेख गरकेो 
दिेखएबाट जाहेरवाला नै िबगोको स�ब�धमा �प� 
नभएको पाइयो । उ�लेख ग�रएको िबगो पिु� 
ह�ने आधार �माण िमिसलसाथ पेस भएको पिन 
दिेखदँैन । ते�ो जाहेरीको जाहेरवाला केशव�साद 
ल�साल अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गदा� �ितवादीले ATM बाट िझकेको रकम 

�. ६४,१८,५००।– हो भनी लेखाइिदएको 
पाइए तापिन जाहेरी दखा��तमा िस.िस.िट.भी. 
फुटेजबाट भे�रिफकेसन भई दाबी परकेो 
रकम �.२५,९४,०००।– उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । उ� सबै रकम Central Processing 
Data (CPD) Report मा VISA क�पनीबाट 
Fraudulent Transaction Amount भनी 
उ�लेख भई आएको भ�ने देिखयो । ते�ो जाहेरी 
पदा�स�म अनिधकृत रकम िझकेको स�ब�धमा 
उजरुी पन� �म जारी रहेको भ�ने जाहेरीबाट समेत 
देिखएकोले दो�ो जाहेरीभ�दा ते�ो जाहेरीमा 
िस.िस.िट.भी. फुटेजबाट भे�रिफकेसन भएको 
दाबीको रकम बढी दिेखन ु�वाभािवक नै हो । यसरी 
ते�ो जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख भएबमोिजम 
Central Processing Data (CPD) Report र 
CCTV Footage बाट भे�रिफकेसन भएबाहेकका 
अ�य शकंा�पद कारोबार रकमसमेत जोडी 
अिभयोगप�मा िबगोको रकमको �पमा दाबी िलएको 
पाइयो । जाहेरी दखा��तमा नै यिकनसाथ दाबी 
गन� नसकेको र शंका�पद भिनएको कारोबारको 
रकमसमेत ियनै �ितवादीह�ले िझकेको भनी 
िदएको जाहेरी दरखा�तका आधारमा िबगो कायम 
गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । जाहेरीमा यिकनसाथ दाबी 
िलएको, Central Processing Data (CPD) 
Report  मा VISA क�पनीबाट Fraudulent 
Transaction Amount भनी उ�लेख भई आएको 
तथा CCTV Footage बाट भे�रिफकेसन भएको 
रकम �. २५,९४,०००।– को हकमा भने यी 
�ितवादीह�ले राि��य वािण�य ब�कका िविभ�न 
ATM बथुह�बाट अनिधकृत �पमा िझकेको कुरा 
पिु� भएको देिखएकोले सोही रकमलाई नै िबगो 
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कायम गनु�  मनािसब देिखयो । यसरी ��ततु म�ुामा 
�. २५,९४,०००।– िबगो कायम गरी कायम 
भएको िबगो �ितवादीह�बाट जाहेरवालालाई भराई 
�ितवादीह�लाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा १५(२)(ख) बमोिजम िबगोको 
हकमा दामासाहीले ज�रवाना गरी कैदको हकमा 
जनही २ वष� ६ मिहना कैद सजाय गन� गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको फैसला मनािसब नै देिखएको ।

�ितवादी राजकुुमार पा�डे, रोमािनयाका 
नाग�रक �ितवादीह� GUTA RADU MERIAN 
र STANESCE MIREA IOAN  ले ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ 
बमोिजमका कसरु गरकेो पिु� भएको र कसरुको 
िबगो �. २५,९४,०००।– (पि�चस लाख चौरान�बे 
हजार �पैया)ँ कायम भएकोले ऐ. दफा १५(२) 
बमोिजम उ� कायम भएको िबगो �ितवादीह�बाट 
जाहेरवालाह�लाई भराई �ितवादीह�लाई 
िबगोबमोिजम दामासाहीले ज�रवाना र ऐ.दफा 
१५(२)(ख) बमोिजम जनही २ वष� ६ मिहना (दईु 
वष� छ मिहना) कैद सजाय ह�ने ठह�याएको उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७६।१२।५ को फैसला 
कानूनस�मत िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत ्२०७८ साल असार २२ गते रोज ३ शुभम ्।

४०
मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७८-WH-००८०, 
ब�दी��य�ीकरण, नवल िकशोर शाह िव. �कुम 
िज�ला अदालत, िस�ने टाकुरा, �कुमपूव�

�रट िनवेदक �कुमकोट ५४घ 
२०७८/०७९ को हकमा भएको िमिसल संल�न 

थनुछेक आदेशमा वारदातको समयमा िनजको 
उमेर १० वष� ५ मिहना रहेको देिख�छ । िनजलाई 
�यानस�ब�धी कसरु (कत��य �यान) तथा चोरी 
(डाकँास�ब�धी कसरु) को कसरुमा मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा ४५(२) बमोिजम सजाय 
ह�न तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३६(२) बमोिजम सजायसमेतको मागदाबी 
िलई अिभयोगप� पेस भएकोमा दफा ३६ को 
उपदफा (२) मा ६ मिहनास�म कैदको सजाय ह�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । उ� ऐनको दफा २४(१) 
मा बालबािलकालाई म�ुाको पपु��को िसलिसलामा 
थनुामा रािखने छैन भ�ने र अपवादा�मक 
अव�थामा पिन दफा २४(२) को दहेाय (ख) 
मा ३ वष� वा सोभ�दा बढी कैद सजाय गनु�पन� 
कसरुज�य काय�को अिभयोग लागेका बालबािलका 
त�काल �ा�त �माणबाट कसरुदार दिेखने भएमा 
वा कसरुदार हो भ�ने िव�वास गन� मनािसब 
आधार भएमा िनज बालबािलकालाई कारण 
खलुाई पपु��का लािग बालसधुार गहृमा रा�न 
स�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेखएको 
र बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकता 
िदनपुन� स�दभ�मा िनज �रट िनवेदक �कुमकोट 
५४घ २०७८/०७९ लाई पपु��को लािग बालसधुार 
गहृमा रा�ने गरी िमित २०७८।५।२८ मा स�ु 
�कुमकोट िज�ला अदालतका �े�तेदारबाट 
भएको थुनछेक आदेशलाई सदर गन� गरकेो उ� 
अदालतको माननीय िज�ला �यायाधीशबाट िमित 
२०७८/६/१० मा भएको आदेश �चिलत उपयु�� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम कानूनस�मत िमलेको 
नदिेखने ।

िनज िनवेदकउपर स�ु अदालतमा म�ुा 
चलेकोले िनजलाई खोजेका बखत अदालतमा 
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उपि�थत गराउने गरी िनवेदक �कुमकोट ५४घ 
२०७८/०७९ लाई िनजको संर�कको िज�मा 
लगाउन र तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� 
�योजनाथ� �कुमकोट िज�ला अदालतमा िनज 
िनवेदकलाई उपि�थत गराई स�बि�धत बालसधुार 
गहृबाट आजै थनुाम�ु गनु�  भनी िवप�ी �कुमकोट 
िज�ला अदालतको नाममा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ बमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िनराजन पा�डे
क��यटुर : िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत ्२०७८ साल काित�क २९ गते रोज २ शुभम ्।

४१
मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७३-CI-०५८१, झु�ा फाँटवारी 
दता�  गरी हदब�दी ज�गा लुकाई िछपाई राखेको, 
भूिम सुधार काया�लय, काठमाड� िव. िवजयमणी 
दी�ीतसमेत

पनुरावेदकह�को प�रवारका नाउमँा 
भ�रएको ७ नं. फाटँवारीमा उ�लेख भएका ज�गाह� 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोिजमको 
हदब�दीिभ�ै रहेको र िववरणमा उ�लेख ग�रएदिेख 
बाहेकका ज�गाह� ह�ता�तरण भएको �माण 
पेस ह�न नसकेको एवम् वादी �ितवादीिबच यस 
स�ब�धमा म�ुा परी अि�तम फैसला भइसकेको 

समेतका अव�थामा अधरुो िववरण पेस गरकेो वा 
झ�ुा िववरण पेस गरकेो भनी मानी पनुरावेदकका 
ज�गा जफतसमेत गन� गरी स�ु भूिम सधुार 
काया�लय काठमाड�बाट िमित २०७१/०८/०४ मा 
भएको फैसला उ�टी गरी झ�ुा फाटँवारी दािखला 
गरी हदब�दी ज�गा लकुाई िछपाई गरकेो भ�ने दाबी 
नप�ुने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२/११/११ मा भएको फैसला मनािसब नै  
देिखएको ।

ियनै वादी �ितवादी हदब�दीस�ब�धी 
िवषयमा भूिम सधुार काया�लय काठमाड�बाट 
िमित २०६७/१२/१३ मा भएको फैसलाबाट 
��यथ�ह�को प�रवारका नाउमँा भ�रएको ७ नं. 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि� हदब�दीिभ�ै 
रहेको त�य �थािपत भई म�ुा अि�तम भइरहेकोमा 
हदब�दीभ�दा बढी रहेको ज�गा जफत गन� 
भनी भूिम सधुार काया�लय काठमाड�को िमित 
२०७१।०८।०४ को फैसला उ�टी गरी वादी दाबी 
नप�ुने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२/११/११ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत : माधव�साद लोहनी
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७८ साल भा� २ गते रोज ४ शुभम ्।


