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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७७, मङ्िसर – १, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-०२६०, बाटो िनकास 
ब�द गरी िमची घर बनाएको, कुलमान �े� िव. सुिनता 
नेवार �े�समेत

स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतको 
आदेशानसुार िमित २०७०।२।१० मा भएको न�सा 
मचु�ुका हेदा� न.नं. ९ वादीको सािबक िक.नं.९८ 
िक�ाकाट भई कायम भएको िक.नं.८२४ म�येको 
ज�गा, न.नं. १० मा िक.नं.८२५ म�येको ज�गा, 
न.नं.१४ िक.नं.८२६ म�येको ज�गा न.नं.२० 
िक.नं.८२७ म�येको ज�गा, न.नं.२३ िक.नं.१०५१ 
म�येको ज�गा र न.नं.२६ िक.नं.१०३५ म�येको 
ज�गा बाटोमा पन� गएको देिख�छ । न.नं.१६ र न.नं.८ 
िक.नं.९९९ �ितवादी सिुनता �े�को घर ज�गा भ�ने 
देिख�छ । �ितवादी सिुनता नेवार �े�को भोगमा 
न.नं.१६ �े.फ.०-२-०-३ मा बनेको घर र न.नं.८  
�े.फ.०-१-१-१ को खाली ज�गा रहेको देिख�छ । 
िनजले आ�नो दता� �े�ताबमोिजमकै ज�गा भोगचलन 
गरकेो देिखएको र न.नं. ३३ र ३४ मा सािबकदेिख 
�योग भएको गोरटेो बाटो कायमै रहेको देिखदँा िनज 
सिुनता �े�ले सािबकको गोरटेो बाटो िमची िनकास 
बाटो ब�द गरी घर िनमा�ण गरकेो भ�ने अव�था 
नदेिखएको ह�दँा वादी दाबी प�ुन स�ने नदेिखने ।

�ितवादी सिुनता �े�ले वादी दाबीको 
सािबकको िनकास बाटो िमची घर िनमा�ण गरकेो 
अव�था देिखन नआएको ह�दँा न.नं. १६ र न.नं. ९ को 
िबचमा रहेको सािबक बाटो न.नं. १६ को सिुनता �े�को 
घरको दि�ण कुनामा �यािपएको िमिचएको दिेखदँा 
बाटोमा परजेित �ितवादीको घर भ�काई साव�जिनक 

बाटो कायम ह�ने ठह�याई स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� भयो 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
सािबकदेिखको गोरटेो बाटो रहे भएकै दिेखएको र 
�ितवादी सिुनता नेवार �े�समेतले आ�नै ज�गामा घर 
िनमा�ण गरकेो देिखदँा स�ु अदालतबाट भएको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७१/८/२६ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-११८७, जालसाजी, 
इ��कुमारी जगा�  मगरसमेत िव. धनबहादुर मगरसमेत

�ितवादीका नाममा टीका�साद का�लेबाट 
२०५९ सालमा ख�रद गरी िलएको भ�ने िक.नं.१६७५ 
को �े�फल ५-७-०-० को ज�गा िनज वादी 
�ितवादीको अशं भागको पैतकृ स�पि� बेचिबखन गरी 
ख�रद गरकेो हो भनी वादीले दाबी गरकेो दिेखए पिन 
िनजले सोको िलखत तथा �माणबाट पिु� गन� सकेको 
देिखदँनै । वादीले सो ज�गा पैतकृ स�पि� िब�� गरी 
सोही रकमबाट ख�रद गरकेो भ�ने दाबी गरपेिन सोको 
�माण पेस गरी �मािणत गन� सकेको नदेिखदँा उ� 
ज�गा िनज �ितवादी ने�बहादरुको आ�नो पालाको 
िनजी आज�नको स�पि� भएको देिखने । 

अ�यथा �मािणत भएमा बाहेक ज�गा ख�रद 
गरी िलनेले राजीनामा गरी िलएको िमितदिेख नै िनजको 
हक प�ुने र भोगचलन गरकेो हो भनी अनमुान गनु�पन� ।

वादीले उ� ज�गा आफूह�को भोगचलनमा 
रहेको भनी दाबी गरकेोमा ख�रदकता�ले दाबीको ज�गा 
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भोग चलन नगरी वादीह�कै हक भोगमा रहेको भ�ने 
त�य व�तिुन� तवरले पिु� ह�न सकेको देिखएन । 
यसका साथै वादी इ��कुमारीले ज�गा िब�� गरकेो 
थाहा पाई िमित २०६६।४।२८ मा िकन ज�गा िब�� 
गनु�भएको भनी पित ने�बहादरुसगँ सोधेको भ�ने 
बेहोरा उ�लेख गरकेो दिेखएको र उ� िमित संशोधन 
ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीको �ितउ�र प�रसकेपिछ 
२०६८/१०/२९ मा मा� िनवेदन िदएको देिखदँा सोही 
िमितमा नै वादीलाई िलखत पा�रत भएको कुराको 
जानकारी भएको भ�ने देिख�छ । जनुसकैु तवरले थाहा 
पाएको भएपिन  थाहा पाएको िमितलाई आधार िलई 
हद�याद गणना गनु�  पन� ह�दँा िमित २०६८।४।२५ मा 
न�कल सारी थाहा पाएको भनी दायर गरकेो िफरादमा 
मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १८ नं. को हद�याद 
आकिष�त ह�न स�ने नदिेखने । 

ज�गाको ख�रद िब�� गदा� सोको मू�य आपसी 
समझदारीमा तय ह�ने भएकाले राजीनामाको िलखतमा 
कम मू�य उ�लेख गरकेो आधारमा उ� िलखत 
जालसाजपूण� त�रकाले तयार ग�रएको भनी अनमुान 
गरी िलखतलाई जालसाज घोिषत गनु�  कानूनस�मत 
ह�न नस�ने । 

मलुकु� ऐन, अशं ब�डाको १९ (२) नं. मा 
भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम आ�ना पालाको 
आज�न आफूखसु गन� पाउने देिखदँा वादीह�को 
म�जरुी निलएको भ�ने आधारमा �ितवादीह�का 
िबचमा िलन ुिदन ुभएको िलखतलाई जालसाजी भएको 
भनी मा�न निम�ने । घरको मूली अथा�त् िपता पितसगँ 
आफूमा आि�त प�रवारको भरण पोषण तथा �वा��य 
सेवाको दािय�व ह�ने ह�दँा सो दािय�व िनवा�ह गन� �ममा 
िनजले सगोलको स�पि� िब�� गनु�पन� अव�था आउन 
स�ने र �यसरी िब�� गरकेो ज�गा लामो समयप�चात् 
थाहा पाएको भनी प�रवारका अ�य सद�यले उजरुी 
गरकेो आधारमा बदर गन� हो भने अचल स�पि� ख�रद 

िब�� �यवहारले किहले पिन पूण�ता नपाउने ि�थितको 
िसज�ना ह�न स�ने ।

पनुरावेदक / वादीले आफूह�को पैतकृ 
स�पि� िब�� गरी उ� दाबीको ज�गा ख�रद गरकेो 
भनी दाबी िलएपिन सोको व�तिुन� �माण पेस गन� 
सकेको नदेिखएको तथा वादीह�को अंश हक मेट्ने 
उ�े�य रहेको भ�ने नदिेखदँा घरको मूलीले एकाघरका 
प�नी स�तानको पालन पोषण �योजनको लािग घर 
�यवहार चलाउन मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९ (२) नं. 
तथा लेनदेन �यवहारको १० नं. को दायरािभ� रही घर 
खच�बापत स�पि� िब�� �यवहार गरकेो भ�ने देिखदँा 
�य�तो �यवहारलाई जालसाजी हो भनी नामकरण गनु�  
�यायस�मत् ह�ने नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारण एवं कानूनी 
�यव�थाका आधारमा वादी दाबीको िलखतको ६ 
भागको ५ भाग िलखत जालसाजी ह�ने र जालसाजमा 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई स�ु का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी भई वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२/२/१ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद खनाल
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७२-CI-११३६, 

िलखत बदर, इ��कुमारी जगा� मगरसमेत िव. 
धनबहादरु मगरसमेत भएको म�ुाको फैसला 
यसै �कृितको रहेको छ ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-१४२०, करारको 
उपयु� आदेश, मदनकुमारी �े�ठ िव. अिसन �े�

करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोिजम 
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अदालतबाट भएको आदशेउपर मािथ�लो अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था रहे भएको पाइदैँन र 
पनुरावेदक / िवप�ीले समेत पनुरावेदन ला�ने कानूनी 
�यव�था भएको भनी खलुाउन सकेको देिखन आएन । 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोिजम भएको 
आदेशउपर पनुरावेदन ला�ने भ�ने कानूनी �यव�था 
नभएको अव�थामा उ� दफाबमोिजम पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट जारी भएको आदशेउपर िवप�ीको 
तफ� बाट दायर ह�न आएको ��ततु पनुरावेदनको 
त�यमा �वेश ग�ररहन परने । ��ततु पनुरावेदन ला�न 
नस�ने ह�दँा खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : दगुा��साद खनाल
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-WO-१२५४, परमादेश, जगत 
िगरी िव. �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेत

िनवेदकउपर कुटिपट भएको भ�ने घाउ 
जाचँ केस फाराम भएको भ�ने िनवेदकको लेखाइबाट 
पिु� भएपिछ सोउपर कारबाही ग�रपाउ ँ भनी िदएको 
िनवेदनउपर स�बि�धत इलाका �हरी काया�लयबाट 
कारबाही अगािड नबढेपिछ त�कालै अङ्गभङ्ग 
कुटिपटतफ�  जाहेरी दरखा�त दता� ग�रपाउ ँ भनी 
निजकको पनुरावेदन अदालतमा उपचार माग 
गनु�पन�मा सो नगरी आफूउपर परकेो जबरज�ती करणी 
म�ुाको पनुरावेदन तहबाट समेत फैसला भइसकेपिछ 
मा�ै क�रब १ वष� ८ मिहनापिछ परकेो ��ततु �रट 
िनवेदन अनिुचत िवल�बन गरी आएको देिखयो । �रट 
�े�मा हद�यादको कठोर िस�ा�त ला�ने नभएपिन 
मनािसब समयिभ� दाबी िलई �वेश गनु�पन�मा िमित 
२०७२।६।१८ िदएको ह�िलया िनवेदन २०७२।६।२४ 
मा िदएको जाहेरी दरखा�त दता� गन� आदेश ग�रपाउ ँ

भनी २०७४।२।१७ मा अदालत �वेश गरकेो काय�मा 
अनिुचत िवल�बको िस�ा�त आकृ� ह�ने ।

कुनैपिन िनकाय वा अिधकारीले आफूले 
गनु�पन� काम कारबाही नगरकेो कारण आफूलाई 
असर प�यो भ�ने �यि�ले आ�नो हक अिधकारको 
सरं�णका लािग समयमा नै �याियक उपचार नखोजेमा 
�य�तो अिधकारको खोजी गन�लाई अदालतले म�त 
गन� स�दैन भ�ने कुरा अनिुचत िवल�बको िस�ा�तले 
आ�मसात गरकेो पाइने ।

तसथ� मनािसब समयिभ� उपचारको माग 
गरी अदालत �वेश गरकेो अव�था नदेिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम आदशे ग�रए पिन 
�यसको साथ�क नितजा �ा� नह�ने देिखएकाले िनवेदन 
मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित सवंत् २०७४ साल काित�क २० गते रोज २ शभुम् । 

५
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७१-WO-०४०३, 
उ��ेषण, िचर�जीवी अिधकारी िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदकलाई िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम १४० बमोिजम सजाय गन� आदेश िदनभु�दा 
अिघ आ�नो िव�� सफाइ पेस गन� मौकासमेत 
�दान नगरी �ाकृितक �यायको िस�ा�त र सनुवुाइको 
िस�ा�तअनसुार सनुवुाइको मौकासमेत �दान नगरी 
अ�य कुनै म�ुामा कसरुदार ठहर ह�न गएको र १५ 
िदनभ�दा बढी समय िव�ालयमा अनपुि�थत भएको 
भ�ने आधारमा िनयम १४२ बमोिजम िश�क पदबाट 
बखा��त गन� गरी गरकेो �े�ीय िश�ा िनद�शनालय 
म�यमा�चल हेट�डाको िनण�य कानूनस�मत देिखन 
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नआउने । 
अत, यी �रट िनवेदकलाई कानूनबमोिजम 

कानूनी �ि�या पूरा नै नगरी िश�क पदबाट हटाउने 
गरी गरकेो �े�ीय िश�ा िनद�शनालय म�यमा�चल 
हेट�डाको िमित २०७१।५।८ को िनण�य कानूनस�मत 
नदेिखदँा उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको छ । अब 
िनवेदकलाई िश�ा ऐन र िनयमावलीमा उि�लिखत 
कानून �ि�या पूरा गरी कानूनबमोिजम कारबाही गनु�  
भनी परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ�वरमिण ओझा
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-१७८७, ज�गा 
िखचोला िदवाल घर भ�काई चलन, रामच�� अिधकारी 
िव. शारदाकुमारी चौधरी

वादीको ज�गाको नापीको न�सा �ेस र 
अदालतबाट भई आएको न�सा मचु�ुका हेदा� �ेस 
न�साअनसुारको ज�गा ��यथ� / वादीको भोग 
चलनमा रहेको देिखदँैन । नापीको न�सा �ेसअनसुार 
��यथ� / वादीको ज�गाको पि�मतफ� को िसमानामा 
उ�रदि�ण चौडाई १३ िफट रहेको भ�ने देिखएको र 
स�ु अदालतबाट भई आएको िमित २०७१/१/२२ 
को न�सामा िनजको ज�गाको केही भाग यी पनुरावेदक 
/ �ितवादीको िक.नं. ८१२ मा घसुी िनजले भोगचलन 
गरकेो भ�ने न.नं. ३ मा देखाइएको ज�गाबाट 
देिख�छ । वादीको ज�गाको उ�रदि�ण चौडाइ र 
न�साको �कृितसमेत िमलेको देिखन नआएको दिेखदँा 
वादीको दाबीबमोिजम नपगु ह�न आउने �े�फल ०-०-
१-५१/

४ 
 पूर ै ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो भ�ने 

नभई न.नं. २ अथा�त् िक.नं. ८१२ को ज�गाको साधँतफ�  
��यथ� / वादीको ज�गाको चौडाइ दूरी १३ िफट प�ुने 

हदस�मको ज�गास�ममा �ितवादीले िखचोला गरकेो 
देिखएको ह�दँा सो हदस�म िखचोला गरकेो ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला �िुटपूण� 
भयो भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट ��यथ� / 
वादीको िक.नं. २९६८ को ज�गाको पि�चमतफ� को 
िसमानामा १३ िफट उ�र दि�ण चौडाइ प�ुने हदस�म 
�ितवादीले िखचोला गरी आ�नो िक.नं. ८१२ को 
ज�गासगँ भोगचलन गरकेो देिखदँा सो हदस�म िखचोला 
गरकेो देिखएकाले सो हदस�म िखचोला मेटाई वादीले 
चलनसमेत चलाई पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७२/४/२० मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CI-०८७३, बाली िबगो, 
धनबहादुर तामाङ िव. पूण�बहादुर तामाङसमेत

वादी दाबीको ज�गामा �ितवादीह�ले िचया 
खेती गरी खाएको भ�ने त�य व�तिुन� �माणबाट 
पिु� ह�न नसकेको र सो ज�गाम�ये के कित ज�गामा 
िचया खेती किहलेदेिख लगाएको हो र किहलेदेिख 
कुन प�रमाणमा उ�पादन ह�न थालेको हो भ�ने �प� 
ह�न नसक� वादी दाबी �मािणत ह�न आएको नदेिखदँा 
अनमुानको भरमा वादी दाबीबमोिजम बाली िबगो 
भराउन निम�ने भएकाले स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसला �िुटपूण� 
भयो भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट वादी 
दाबीको ज�गामा �ितवादीह�ले िचया खेती गरी 
खाएको भ�ने पिु� ह�न नसकेको र के कित �े�फलको 
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बाली दाबी गरकेो हो सो कुरा उ�लेख गन� सकेको 
नदेिखदँा स�ु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
इलामबाट िमित २०७२/९/२९ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CI-१०१२, अशं, गणेश रोकाहा 
िव. जगतबहादुर रोकाहासमेत 

िकसनकुमारी रोकाहाको नाउमँा रहेको बटुवल 
न.पा. वडा नं. ८ ञ को िक.नं. ४४० �े.फ. ०-०-४ को 
घर ज�गा िमित २०६७।४।११ मा र.नं.१००(क) बाट 
िदने िडलबहादरु नेपाली िलने िकसनकुमारी रोकाहा 
भई �.२३७०००।- मा राजीनामा गरी िलएको पा�रत 
िलखतबाट दिेख�छ । अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझइ� 
�ितवादी कायम भएक� िकसनकुमारी रोकाहाले उ� 
िक.नं. ४४० को ज�गा िभनाजलेु पास गरी िदनभुएको 
र माइतीले िदएको ह�नाले अ�को अंश हक ला�ने होइन 
भनी बयान गरी िजिकर िलए तापिन उ� ज�गा मािथ 
िववेिचत बेहोराबाट राजीनामा पा�रत भएको देिखएको र 
िक.नं. १२४ को �े.फ. ०-०-६१/

२
 ज�गाको आधा ज�गा 

प. �ा.िव. ब�कमा िधतो राखी �.१,२००००।- रकम 
िनकाली सोको सावा ँ�याज र �ीमती िकसनकुमारीको 
माइतीले िदएको दाइजो पेवासमेतको रकम ज�मा गरी 
िक.नं. ४४० को ज�गा र टहरो ख�रद गरकेो भनी 
गणेशबहादरु रोकाहाले िदएको तायदाती फाटँवारीमा 
उ�लेख भएको देिखने । 

सगोलको िक.नं.१२४ को ज�गा नै िमित 
२०६२।३।२९ देिख रो�का राखी ऋण िलएको 
देिखएको र उ� ऋण िलएपिछ िक.नं. ४४० को ज�गा 
िलएको भ�ने देिखदँा सो बैकबाट िलएको कजा� र सोको 
�याजबाट ख�रद गरकेो भ�ने �ितवादी गणेशबहादरु 
रोकाहाको बेहोरालाइ� िमित २०६७।४।११ मा पा�रत 
राजीनामाले समेत पिु� भई सगोलको ऋणधनबाट नै 
िक.नं.४४० को ज�गा राजीनामा गरी िलएको देिखन 
आउछँ । साथै सो ज�गामा िकसनुकुमारीको माइती 
मावलीबाट िदएको दाइजो पेवाको रकम िमिसएको 
भनेकोमा �य�तो िनजी तवरले दान बकस पाएको 
वा िनजी आज�न पिु� ह�ने आधार �वयम् �ितवादी 
गणेशबहादरु रोकाहा तथा बिुझएक� �ितवादी 
िकसनुकुमारी रोकाहाबाट पेस ह�न सकेको नपाइने । 

िक.नं.१२४ को �े.फ. ०-०-६१/
२
 ज�गाम�ये 

गणेश रोकाहाको भाग िह�सातफ�  पन� आधा ज�गा 
र तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख भएअनसुारको 
िकसनकुमारी रोकाहाका नाउकँो िक.नं.४४० को ०-०-
४ ज�गा �ितवादीह�को �वआज�नको हो भनी देिखने 
�माण पेस ह�न आएको नदेिखएबाट उि�लिखत िक.नं. 
१२४ र ४४० को ज�गा पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
िनजी आज�न ठहर गन� िमलेन । उि�लिखत िक.नं. 
१२४ र ४४० का ज�गाह� सगोलको देिखएकोले सो 
ज�गामा समेत वादीह�ले आ�नो अंश भाग छुट्याइ�  
िलन पाउने ठहराएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट िक.नं. 
१२४ र ४४० ज�गा सगोलको ठहर गनु�पन�मा 
नठहराएको हदस�म स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।१०।१९ को फैसला केही उ�टी गरी 
िक.नं.१२४ को ज�गाम�ये गणेश रोकाहाको भागतफ�  
पन� आधा ज�गा र िक.नं. ४४०  को िकसनकुमारीका 
नाउमँा रहेको ज�गासमेतबाट वादीह�ले अशं भाग 
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िदलाइ�  पाउने ठहराइ�  भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित ०७०।२।२१ को फैसला िमलेकै 
देिखने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल चै� १८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-CR-१३८०, कत��य �यान, 
िजवलाल घत� िव. नेपाल सरकार

मतृक जनकबहादरु िव�कमा�  र यी �ितवादी 
िजवलाल घित� ग�ुमी त�घासमा एउटै घरकोठामा 
भाडामा ब�दै आएको र मतृकको घाटँीमा ग�भीर 
चोट लागी सोही कारणले म�ृय ुभएको त�यमा िववाद 
देिखदँैन । यी �ितवादी िजवलाल घित� उपर चलेको 
�यापक चचा�को आधारमा भनी िकटानी गरी जाहेरी 
परकेो देिख�छ । मतृकको घाटँीमा २१/

२
” ल�बाई १/

२
” 

चौडाइ भएको �ास नलीस�म कािटएको मतृकको लास 
निजकै २ थान धा�रलो हिसया २ थान र खकुुरी १ 
थान रहेको बेहोराको घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका 
देिख�छ । घाटँीसगैँ �ास नली पिन कािटएर िछनेकोले 
म�ृय ु भएको (Death due to cut injury to the 
throat, cutting the thyroid cartilage) भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदन दिेखएको छ । उपयु�� त�यह�बाट 
मतृकको म�ृय ु �वाभािवक नभई कत��यबाट भएको 
देिखन आउने ।

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� सकेु र 
जनकबहादरु दवैुजना िमलेर हामी भाडामा ब�ने गरकेो 
घरमा र�सी खादँै िथए । म साइलँाको काठ प�ुयाएर 
फक� दा दवुैजना हातमा बासँको भाटँा र हिसयँा िलएर 
एकापसमा हानाहान गद� िथए । मलाइ�  पिन कुटिपट 
गन� स�छन् भनी छुट्याउने हारगहुार गन� कुनै काम 
नगरी �याहाबँाट बसपाक�  आएको ह� ँ भनी कसरु 

गरकेोमा इ�कार रहेको पाइए पिन आफू मतृकसगैँ 
एउटै डेराकोठामा ब�द ैआएको र वारदातको समयमा 
वारदात�थल आ�नो डेराकोठामा रहे भएको त�य 
�वीकार नै गरकेो पाइने ।

िमित २०६९।६।१५ गते  सकेु र मतृकिबच 
झै-झगडा भएको देखी म अ�य� लागेको ह� ँमतृकलाइ� 
िनज सकेुले नै मारकेो ह�नपुछ�  भनी भने पिन सो 
�यि�को �प� नाम, थर, वतन खलुाउन नसकेको, 
वारदात समयमा अ�य� भए सो झगडा भइरहेको 
समयमा कहा ँगएको हो सो कुरा सा�ी बकप�बाट पिु� 
गराउन नसकेको, इ�कारी बयानलाइ� समथ�न ह�नेगरी 
अदालतमा सा�ीसमेत उपि�थत गराउन सकेको 
पाइदँैन । वारदातपिछ डेराकोठामा चकुुल लगाएकोमा 
�हरी टोली खोली अनसु�धान गरकेो दिेखएको, रगत 
लागेको आ�नो भएको र रगत लागेको त�यमा मौकाको 
बयानसमेतका �वीकार गरकेो र सो सट�मा मानव 
रगत फेला परकेो भ�ने Centre Police Forensic 
Science Laboratory को परी�ण �ितवेदनसमेतका 
िमिसल �माणबाट �ितवादीको मौकाको बयान 
समिथ�त भइरहेको देिखदँा िनज �ितवादी िजवलाल 
घत� कसरुदार देिखन आउने । 

मतृक र यी �ितवादीिबच र�सी खाइ�  
माितरहेको अव�थामा आपसी कुराकानीबाट �रस उठी 
सोही �रसले कुटिपट भई मतृक बेहोस ह�दँा अब यसलाई 
उपचार गराउन पछ�  भनी आफू सो काय�बाट ब�न मान� 
िनयतले धा�रलो हितयार चलाइ� िनजलाई कत��य गरी 
मारकेो भ�ने �ितवादीको मौकाको बयानबाट पिु� 
भइरहेको देिखदँा िनज �ितवादीले �यानस�ब�धीको 
१ र १३(१) िवपरीतको कसरु गरकेो दिेखदँा सोही १३ 
(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पन� देिखन 
आउने ।

तसथ�, अिभयोग दाबीबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु ग�ुमी िज�ला अदालतको 
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िमित २०७०।१।२९ को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७१।१।२२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल चै� १८ गते रोज ६ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-RC-०११०, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. �पलाल पि�डत कु�हार

�ितवादी �पलाल पि�डत कु�हारले मौकामा 
बयान गदा� िज�ला महो�री माइ�थान गा.िव.स. वडा 
नं.८ ि�थत रहेको टुटे�वर महादेवको मि�दरमा िमित 
२०७०।४।१४ गतेका िदनदेिख फलहारी बाबा भ�ने 
ब�द ै आइरहेकोमा ऐ.२२ गते िनज बाबाको साथमा 
रहेको नगद �.१,५००।– मैले चोरी गरी भा�द ै
गरकेो अव�थामा �थानीय मािनसह� र फलहारी 
बाबासमेतले प�ाउ गरी पैसा बरामद गरी मेरो हात 
ख�ुा बाधँी कुटिपट गरेका िथए । सोही कारण बदला 
िलन मैले िमित २०७०।४।२८ गते राितको समयमा 
फलहारी बाबा सिुतरहेको देिख सोही क�पाउ�डमा 
रहेको २ वटा इटँा उठाई पटकपटक टाउकोमा �हार 
गरी मारी िदएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
�पलाल पि�डतले मौकामा सािबती बयान गरकेोमा 
सो सािबती बयानलाइ�  अदालतमा समेत सोही बेहोरा 
खलुाइ�  सािबती बयान गरकेो पाइने ।

शव परी�ण �ितवेदनमा Cause of death 
is head injury caused by hard brunt injury 
over head भ�ने देिखएको छ । लास जाचँ मचु�ुकामा 
मतृक लासको दायापँ�� आखँामािथ िनधारमािथ 
कपाल निजक १/२ इ�च चोट रहेको, सोसगैँ मािथ 
१/२ इ�च गिहरो १/२ इ�च चोट रहेको भ�ने दिेखएको 
छ । �ितवादी �पलाल पि�डत कु�हारको मौका तथा 

अदालतको मतृकलाइ� इटँा �हार गरी मारकेो भ�ने 
सािबती बयानलाइ�  लास �कृित मचु�ुका, लास जाचँ 
�ितवेदन, अदालतमा आई बकप� गन� भोगे�� मिुखया, 
रामऔतार महतो र गगनदेव पासवानले खलुाएको 
बकप� बेहोरासमेत एवं देिखएका घाउचोटबाट इटँा 
�हार गरी मारकेो भ�ने कथनलाइ� समिथ�त गरकेो 
देिखने ।

मतृक बाबाको रकम चोरकेो र सोपिछ प�ाउ 
गरी पैसासमेत बरामद गरी मतृक फलहारी बाबासमेतले 
आफूलाई कुटिपट गरेको �रसइवीका कारण िनज बाबा 
मि�दर क�पाउ�डमा सतुी िनदाएको इटँाले पटकपटक 
हानी मारकेो भ�ने �ितवादीको सािबती बयान देिखदँा 
मतृकले �ितवादीउपर चोरीमा कारबाही गरकेो तथा 
कुटिपट गरकेो �रसइवीको कारण मान� िनयतले राितको 
समयमा मतृक बाबा िनदाएको अव�थामा पटकपटक 
इटँाले संवेदनशील अङ्ग टाउकोमा हानी मारकेो काय� 
अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको १ र १३(३) 
नं. को कसरु गरकेो दिेखदँा सोहीबमोिजम सजाय 
गरकेो स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै 
देिखन आउने ।  

तसथ�, अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर 
गरी सजाय गरकेो स�ु महो�री िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।१।१४ को फैसला सदर ह�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित २०७१।१२।११ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास सहायकः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल चै� १८ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-WO-११६०, उ��ेषण / 
परमादेश, बलराम साक� िव. पुनरावेदन अदालत 
पाटन, लिलतपुरसमेत
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वादी बलराम साक�ले अंश म�ुाको िफराद 
दता� गदा� घरको मूल �यि� आमा सानमैुया सिक� नी 
भनी �वीकार गरकेो, सो म�ुा दता� गदा�स�म पिन 
िवप�ीले कसैबाट ऋण िलएको छैन तर तायदाती 
िववरणमा पेस गदा� आ�नै साली नाताक� कमला 
सिक� नीसगँ १० लाखको तमसकु बनाई फैसला 
काया��वयनमा िढलाई गन� बहाना गरकेो भ�ने िवप�ी 
सानमैुया सिक� नीसमेतको िलिखत जवाफ देिखने । 

िनवेदक बलरामभ�दा अिघ�लो प�ुताको 
आमा सानमैुया घरको म�ुय रहेको त�यलाई 
समेत यी िनवेदकले अ�यथा �मािणत गन� सकेको 
देिखदँैन । िलखत तमसकुमा िवप�ीह� सानमैुयासमेत 
अ�य अंिशयार सा�ी बसेको वा ितन� म�जरु गरकेो भ�ने 
पिन देिखएको छैन । िलएको ऋण ब�क वा सहकारीको 
सं�थागत ऋण नदेिखई �यि� िवशेषबाट िलएको भ�ने 
देिखने । 

घरायसी िलखतमा िवप�ीह� िलखतमा 
सा�ी नबसेको वा ितन� सहमित नभएको अव�थामा 
�यस �कारको लेनदने �यवहार लेनदेन गन�ले 
बाहेक अ�यले ितन� ठहर गनु�अिघ लेनदेनको उठान, 
प�ह�को सहमितसमेतमा सावधानीपूव�क िवचार नगन� 
हो भने घरायसी िलखत जिहलेसकैु तयार ह�न स�ने 
ह�दँा �य�ता िलखतले नभए नगरकेा झ�ुा बनावटी 
�यवहारले समेत ��य पाउन स�ने ह��छ । िलखत 
पेस ह�न ु र िलखतको िमितअिघको दिेखनलेु मा� सो 
िलखतको �यवहार भएको र सोही िमितमा नै तयार 
भएको पिु� ह�ने िव�ासनीय आधार मा�न नसिकने । 

अंश म�ुा परपेिछ लेनदने म�ुा परकेो, सो 
लेनदने म�ुा अि�तम नभई कारबाहीय�ु अव�थामा 
रहेबाट यी िवप�ीले ितनु�पन� भ�ने नदेिखएको तथा 
मािथ उि�लिखत �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट 
सगोलको लेनदेन पिु� ह�ने िव�ासनीय आधारको 

अव�था र प�रि�थित �माण कागजबाट पिु� नभइरहेको 
अव�थामा सा�ी पिन नब�ने र सगोलबाट ितन� बझुाउन 
म�जरु नह�ने अंिशयारको भागबाट समेत ितनु�  बेहोनु�  पन� 
नै प�ुट्याइ ँनभएबाट �थम�ि� (Prima-facie) मा नै 
दाबीको लेनदेन सगोलको मा�न निमलेबाट हालको 
अव�थामा अंश म�ुाको फैसला काया��वयन रो�न 
िम�ने कानूनी आधार नदेिखने ।

तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणय�ु 
परमादेशको आदेश जारी गन� िम�ने अव�था नदेिखदँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल चै� १८ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं २

मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७३-WO-१०९९, परमादेश / �ितषेध, 
सुलभ खरले िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

सिंवधानले नै िश�ा र �वा��यस�ब�धी 
हकलाई आधारभूत मौिलक हकको �पमा ��याभूत 
गरकेो स�दभ�मा सव�साधारणलाई यी हकको �वत�� 
उपभोग गन�बाट वि�चत ह�ने गरी िविभ�न िकिसमका 
काय��मह� स�चालन ग�रदँा ह�न जाने �िततफ�  
�यव�थापन गन� दािय�व रा�यको नै ह�ने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवं िववेचनासमेतको आधारमा �दश�नी माग�मा ह�ने 
िविभ�न राजनीितक दलह� र उनीह�का भात ृ
सङ्गठनह� तथा अ�य कुनै पिन संघ सं�थाले गन� 
सभा स�मलेनलगायत काय��मले �विन �दूषण, 
�ािफक अ�यव�था िसज�ना भई �यस आसपासमा 
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नेपाल ल �या�पसलगायतका ६ वटा िश�ण सं�थाका 
िव�ाथ�ह�को पठन पाठनमा अवरोध भएको तथा 
काठमाड� मोडेल अ�पतालका िबरामीलाई समेत असर 
पन� गरी �विन �दूषण भएको भ�ने दिेखएको र पठन 
पाठनको िवषय िव�ाथ�को भिव�यसगँ सरोकार रा�ने 
भएकोले िनवेदन मागबमोिजम सरोकारवालाह�को 
िश�ा, �वा��य र �वत��ताको हकलाई म�येनजर 
गरी उ� �थानमा भएका िश�ण सं�थाका िव�ाथ� वा 
अ�पतालका िबरामीलाई समेत �ितकूल असर नपन� 
गरी �विन �दूषण नह�ने कुराको सिुनि�चतता गररे मा� 
काय��मह� स�चाल गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल भा� १५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६६-CI-०५६७,  घर भ�काई 
ज�गा चलन, कृ�णन�दन िसंह िव. जोगे�� िसहं राजपुत

��ततु म�ुामा सला�ही िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०६२।९।१२ को न�सा मचु�ुकामा 
िववािदत न.नं. १२, ७ र ८ ज�गाको स�ब�धमा न.नं. 
१२ मा स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा 
वादीले िच� बझुाई बसेको देिखदँा सो स�ब�धमा केही 
बोली रहन परने । न.नं. ७ र ८ को हकमा �ितवादी 
र वादीको बाब ुतेजनारायणिबच िमित २०२६।५।३० 
मा भएको िमलाप�अनसुार िक.नं. ८ बाट �ितवादीले 
०-०-१० (दश धरु) ज�गा �ा� गरकेो देिख�छ । न�सा 
मचु�ुकाअनसुार न.नं. २, ३, ४, ५ र ६ िक.नं. ८ मा 
पन� सो को �े�फल ०-०-९-१२१/

२
 भएको र िववािदत 

न.नं. ७ को �े�फल ०-०-१-१५ देिख�छ । वादीका 
िपतासगँ भएको िमलाप�अनसुार �ितवादीले न.नं. 
२, ३, ४, ५ र ६ मा उि�लिखत ज�गा उपभोग गरकेो 
ज.िव. ०-०-१० धरु ज�गा सो न.नं. बाट पूरा भएको 
देिखदँनै । उ� बाकँ� ज�गा न.नं.७ मा नै परकेो र उ� 
न.नं. ७ मा बनेको घर र न.नं. ५ को घर एउटै घर 
भएकोले उ� न.नं.७ को ज�गा �ितवादीले िमलाप�बाट 
�ा� भएको ज�गाम�येकै ज�गा रहेकोसमेत देिखने ।

िववािदत न.नं. ८ तफ�  िवचार गदा� उ� ज�गा 
सव� नापीको िक.नं. ९ अ�तग�त नाप न�सा भएको 
देिखएको छ । सला�ही िज�ला अदालतबाट भएको 
न�सा मचु�ुकामा उ� न.नं. ७ र ८ िववािदत देखाई 
नाप न�सा भएको देखाइएको छ । सो दवैु न.नं.मा �े.फ. 
०-०-४-२ कायम भएको देिख�छ । न.नं. ७ �ितवादीले 
िमलाप�बाट �ा� गरकेो िक.नं.८ अ�तग�तको देिखएको 
अव�थामा न.नं. ७ को �े.फ. ०-०-१-१५ घटाई बाकँ� 
रहने न.नं. ८ को ०-०-२-७ वादीका बाबकुो नाउकँो 
िक.नं. ९ अ�तग�तको ज�गा होइन भनी �ितवादीले पिु� 
गन� नसकेकाले उ� न.नं. ८ को ज�गा वादीको िक�ा 
नं. ९ अ�तग�तको ज�गा हो भ�ने पिु� ह�न आउने ।

उि�लिखत आधार, �माण र कारणह�बाट 
िक.नं.९ िभ� न.नं. ८ पन� आएको र उ� िक.नं. ९ वादी 
कृ�णान�दन िसंहको बाब ुतेजनारायण िसंहको नाउमँा 
दता� रहेको देिखदँा न.नं. ८ को ज�गास�म �ितवादी 
जोगे�� िसंह राजपतुले िखचोला गरकेो ठहछ�  । न.नं. 
७ को स�ब�धमा वादी दाबी प�ुन स�दैन । यसरी न.नं. 
८ को ज�गास�म �ितवादी जोगे�� िसहं राजपतुले 
िखचोला गरकेो ठहना�ले सो हदस�म पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको िमित २०६५।१२।३१ को 
फैसला केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गीता �े�ठ
इित संवत् २०७३ आषाढ १४ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६७-CI-०९८३, नामसारी 
दता� हक कायम, �ेमलाल महज�न िव. �थानीय िवकास 
�िश�ण �ित�ठान, मिहला िवकास �िश�ण के��, 
लिलतपुर

वादी �ेमलाल महज�नले १९६३ सालको 
िसमिसं �यापू दता� लगत नं. ६६४/३७२६ को ज�गा 
भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ । सो लगतको ज�गा पोता 
लगतको हो भ�ने दिेखदैँन । ियनै वादीले पनुः र.ैनं. 
५०० बाट िभड् ने ज�गा भनी िबता� ज�गा रकैर प�रणत 
भएको भ�ने दिेख�छ । िववािदत िक.नं. २३६ को 
ज�गा नाप जाचँको अव�थामा िफ�डबकुमा जोताहाको 
महलमा �ह��छेलाल लिलतपरु, सानो खोकना भ�ने र 
िकसानको बेहोरामा यो ज�गा मेरो काका िसमिसंको 
दता� मालमा ितरो ितरी खाएको भ�ने र कैिफयतमा मेरो 
काका िसमिसंह �यापूको दता� हो । िनज मरी मेरो हक 
ह�न आएको भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । िववािदत 
ज�गाको साधँमा रहेका दता� भएका ज�गाह� िक.नं. 
२३३ र २३४ का ज�गा २०२९ सालमा नै �ितवादी 
मिहला िवकास �िश�ण के��ले राजीनामा गराई िलएको 
र �यसरी राजीनामा गराई िलनपूुव� २०२७ सालदेिख 
��ततु िक.नं. २३६ को ज�गासमेत �ितवादीको क�जा 
भोग चलनमा रहेको भ�ने उ�लेख भएको र सो ज�गामा 
समेत घर िनमा�ण भएको दिेखएको छ । �ितवादी 
मिहला िवकास �िश�ण के��को तफ� बाट ज�गा 
दता�को लािग मालपोत काया�लयमा िनवेदन परपेिछ 
मा� यी वादीले उि�लिखत दता� लगतको आधार िलई 
दता�तफ�  कारबाही माग गरकेो दिेख�छ । वादीले दाबी 
िलएको लगत मौजे खोकनाको देिखएको छ । िववािदत 

ज�गा जाउलाखेलको देिखएकोले खोकनाको लगतसगँ 
िववािदत ज�गा िभड् ने िम�ने �प� आधार नदेिखने ।

२०२७ सालदेिख भोग क�जामा रहेको 
��ततु िववादको िक�ा नं. २३६ को ज�गा िनज 
वादीको भोगमा रहेको भ�ने व�तिुन� �माण वादीले 
गजुान� सकेको नदिेखएकोले उ� ज�गामा २०२७ 
सालदेिख नै �ितवादी मिहला िवकास �िश�ण के��ले 
घर क�पाउ�ड लगाई भोगचलन गरी आएको त�यलाई 
यी वादीले मौन �पमा �वीकार गरी बसेको देिखने ।  

तसथ�, लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
हद�यादको आधारमा ��ततु म�ुाको िफराद खारजे 
ह�ने ठह�याई गरकेो फैसला सो हदस�म निमली वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई िमित २०६६।६।२७ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितिमि�सना
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७५ साल असार २७ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०६७-CI-०९८४, 

हक कायम दता�समेत,  �ेमलाल महज�न िव. 
�थानीय िवकास �िश�ण �ित�ठान, मिहला 
िवकास �िश�ण के��, लिलतपुर भएको 
म�ुाको फैसला यसै �कृितको रहेको ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-WO-०४५०, उ��ेषण 
/ परमादेश, मानबहादुर डाँगीसमेत िव. िश�ा 
म��ालयसमेत

िवप�ी स�पूण� िव�ालयह� र िनजका 
�यव�थापन सिमितह�समेतले आफूह�ले िश�ा 
ऐनमा भएको �यव�थाबमोिजमको काय� गरकेो, 
िव�ाथ�ह�को मौिलक हकमा आघात प�ुने गरी 
कुनै काम कारबाही नगरकेो एव ं िव�ाथ� र िनजका 
अिभभावकह�बाट कुनै श�ुक रकम असलुउपर 
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नगरकेो, िव�ालयमा िव�ाथ�को अनपुातमा िश�कको 
कमी रहेको ह�दँा िश�कह�लाई िनजी �ोतबाट तलब 
खवुाउनपुन� कारणले िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
िनण�यलाई अिभभावकह�को भेला बैठकबाट अनमुोदन 
गराई उि�लिखत िश�ा ऐनको �ावधानबमोिजम 
िव�ालयको गणु�तर र शैि�क िवकासका लािग इ�छुक 
च�दादाताबाट सहयोग �वीकार गन� िनण�य गरकेो हो । 
करकापमा कसैसगँ च�दा असलु नगरकेो र कसैलाई 
पिन िश�ाको हकबाट वि�चत नगर े नगराएको भ�ने 
बेहोराको िलिखत जवाफबाट िवप�ीह�ले शैि�क 
सं�थाको भलाइका िनि�त नै रकम उठाएको भ�ने 
देिखन आउने ।

िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लयह�ले समेत 
आफूह� ��येक नाग�रकलाई मा�यिमक तहस�मको 
िश�ा िन:श�ुक ह�ने संवैधािनक �यव�था�ित सदवै 
सचेत र �ितब� रहेको र स�बि�धत िव�ालयले 
िनवेदकको मागदाबीबमोिजमको श�ुक िफता� गरी 
िनवेदनको औिच�य नै सिकएको भ�ने बेहोराको िलिखत 
जवाफ पेस गरबेाट िव�ालयको शैि�क, गणु�तर 
िवकास र �ाि�क उ�नयनको लािग अिभभावकह�को 
�वे�छाले योगदान गन� चाहेमा उ� सहयोग िलनस�ने 
तर कसैलाई पिन करकाप, बा�यता गरी च�दा, 
सहयोग नमागेकोले उ� काय� कानूनिवपरीत नह�दँा 
�रट खारजे ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको िलिखत जवाफ एव ं
सोही बेहोराको िवप�ीह�का िव�ान् कानून �यवसायी 
एवं िव�ान् सह�यायािधव�ाको बहस िजिकर अ�यथा 
नदेिखने ।

सामा�यतया कुनै पिन िज�लाि�थत 
स�चािलत शैि�क सङ्घ स�ंथाह�को काम 
कारबाहीको िनगरानी रा�ने िनयमनकारी िनकायका 
�पमा िज�ला िश�ा काया�लयह� रहने �यव�था 
छ । अतः शैि�क सङ्घसं�थाको काम कारबाहीमा 
िच� नबझेुउपर उजरुी गदा� िज�ला िश�ा काया�लय 

एवं िज�ला िश�ा अिधकारी सािधकार िनकाय / 
�यि� ह�दँाह�दँ ै ��ततु म�ुामा असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त �रट िनवेदकह� यस अदालतमा �वेश 
गरकेो देिखएको ि�थित एवं िवप�ीह�ले गलत �योजन 
र लाभका लािग िव�ाथ�बाट रकम असलु गरकेो 
नभई शैि�क �गितका लािग �यून श�ुक लगेको भ�ने 
बेहोराको िलिखत जवाफबाट िवप�ीह�ले अपिव� 
उ�े�यले रकम िलएको पिु� ह�न नसकेको ि�थितमा 
िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िम�ने 
नदिेखदँा िनवेदकह�को तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् 
अिधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

यसथ�, उि�लिखत आधार, �माण तथा 
कारणबाट �रट िनवेदकले िव�ालयमा ितरकेो श�ुक 
िफता� ग�रसकेकोले �रट �योजनहीन भएको भ�ने 
िवप�ी िव�ालय �यव�थापन सिमित र शैि�क 
सम�ुनितका लािग अिभभावकह�को सहमितमा नै 
िश�ा ऐनमा भएको �यव�थाबमोिजमको �यून श�ुक 
सहयोग�व�प िलएको भ�ने िवप�ी िव�ालयह� र 
िनजका �यव�थापन सिमितह�को िलिखत जवाफ एवं 
अब उ�ा�त मा�यिमक तहस�मका िव�ाथ�ह�बाट 
कुनै पिन शीष�कमा जबरज�ती श�ुक, रकम निलन ु
भ�ने प�ाचार िनद�शनसमेत िदइसकेको भ�ने िवप�ी 
िज�ला िश�ा काया�लयको िलिखत जवाफलाई 
िवप�ीह�ले अ�यथा भ�न नसकेको ि�थित, �रट 
िनवेदकह�ले ��ततु िववादमा सव��थम िज�ला 
िश�ा अिधकारीबाट उपचारको �यास गनु�पन�मा �रट 
िनवेदकले सो नगरी असाधारण अिधकार�े�बाट यस 
अदालतमा �वेश गरकेो अव�थासमेतलाई िव�ेषण 
गदा� िवप�ीह�को काम कारबाहीबाट िनवेदकह�को 
सवंैधािनक एवं कानूनी हकमा आघात परकेो 
अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा िवप�ीह�को नाममा 
िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
देिखन आएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
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नेपालको संिवधानको धारा ३१(२) ले 
��येक नाग�रकलाई मा�यिमक तहस�मको िश�ा 
िनःश�ुक पाउने हकको सिुनि�चतता गरकेो एवं धारा 
४२(२) मा आिथ�क �पले िवप�न तथा लोपो�मखु 
समदुायका नाग�रकको संर�ण, उ�थान, सश��करण 
र िवकासका लािग िश�ा, �वा��य, आवास, रोजगारी 
खा�ा�न र सामािजक सरु�ामा िवशेष अवसर तथा 
लाभसमेत पाउने सवंैधािनक �यव�था गरकेो दिेखएको 
एवं ��तुत िववादको �कृित एवं िश�ा ऐन, २०२८ 
को दफा १६घ(१)(१क) को �यव�थासमेतबाट 
िव�ालयको गणु�तर, शैि�क सधुार, सम�ुनित एव ं
�ाि�क उ�नयनको लािग कुनै अिभभावकले �व�फूत� 
�पमा, �वे�छाले दान, उपहार, च�दा वा सहयोगको 
योगदान गन� चाहेमा िव�ालयले िलन पाउने भए तापिन 
उ� श�ुक ितन� इ�छुक नभएका िव�ाथ� एवं िनजका 
अिभभावकह� कसैलाई पिन अिनवाय� ितनु�पन� 
बा�यता नगनु� , नगराउन ुसाथै अब उ�ा�त कुनै पिन 
श�ुक निलई िश�ा �दान ग�रएको िव�ाथ�ह�को छु�ै 
अिभलेखसमेत रा�न,ु रा�न लगाउन ु भनी िवप�ी 
िव�ालयह� र िनजह�का िव�ालय �यव�थापन 
सिमितह�को नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार १८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-११७४, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, िवनोद गौतम िव. नेपाल सरकार

�ितवादी िवनोद गौतमले वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� अनमुित निलएको भ�ने िनजको 
बयान बेहोराबाट देिख�छ । अन�ुधानको �ममा कागज 
गन� िन� तामाङ, िटना भसुाल, सकुमाया िव.क., 
तारा तामाङ र ल�मी िगरीले लेखाएको बेहोराबाट 

िनजह�को स�पक�  �ितवादी िवनोद गौतमसगँ भई 
लेवनानमा घरको काममा लगाइिदने भ�ने �ितवादीको 
आ�ासन र सहयोगअनसुार नै वैदिेशक रोजगारको 
लािग लेवनान जान लागेको भ�ने देिख�छ । िन� 
तामाङले वैदिेशक रोजगारसम� गरकेो बकप�बाट पिन 
�ितवादी िवनोद गौतमले वैदेिशक रोजगारमा लेवनान 
लगी घरको काममा लगाइिदने, मािसक सेलरी १३/१४ 
हजार नेपाली �पैया ँ ह��छ भनी पिछ कमाएर िदने 
सत�मा िनजसमेत पाचैँजना मिहलालाई उ� रोजगारमा 
जानको लािग ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थलमा 
पठाएकोमा लेवनानको िटकट छैन भनी �हरीले 
प�ाउ गरकेो भनी उ�लेख गरबेाट पिन यी पाचँजना 
मिहलालाई लेवनान पठाउने काय�मा �ितवादीको 
सलं�नता रहेको देिखन आउछँ । �ितवादीले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा बयान गदा�समेत आफूले 
िचनेको साथीह�का �यानपावरह�बाट िभसा लगाई 
सहयोग गरकेो र िन� तामाङ, सकुुमाया िव.क., िटना 
भसुाल र तारा तामाङको पासपोट�समेत उनीह�कै 
खच�मा पररा��मा गएर बनाइिदएको ह� ँ भनी �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादीले आफू िनद�ष भएको र 
सा�पा नामको �ाभलका स�चालक आिशष राईले 
सबै काम गराएको भ�ने दाबी िलएको देिखए तापिन 
िन� तामाङसमेतका पाचँजना मिहलाह�ले यी 
�ितवादीबाहेक अ�य �यि�को नाम िलएको देिखएको 
छैन । �ितवादीले उ�लेख गरकेो आिशस राईको बारमेा 
अनसु�धानबाट केही खलुाउन सकेको पिन देिखएन । 
िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट यी �ितवादीकै 
पहलमा िन� तामाङसमेतका मिहलाह�लाई नेपाल 
सरकारको �वीकृित ख�ुला नगरकेो लेवनानमा घरले ु
कामदारको �पमा पठाउन लागेको दिेखन आउने ।

�ितवादीले िवदशे पठाउन लागेका 
मिहलाह�बाट कुनै रकम िलएको भ�ने नदेिखए तापिन 
�ितवादीको काय� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
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दफा ४३ बमोिजमको कसरुअ�तग�त पन� देिखएकोले 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार िनजले कसरुबाट 
उ�मिु� पाउने अव�था नदेिखदँा आफूले अिभयोग 
दाबीबाट पूण��पमा सफाइ पाउनपुन� भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

कसरुको अनपुातमा सजाय ह�नपुछ�  भ�ने 
द�ड िनधा�रणको सै�ाि�तक मा�यता हो । �ितवादीले 
िन� तामाङसमेतका पाचँजना मिहलाह�बाट वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउन भनी कुनै रकम निलएको अव�था 
तथा कसरुको �कृित एवम् िवदशे पठाई नसकेको 
अव�थासमेतलाई �ि�गत गदा� �ितवादीलाई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट भएको सजाय केही चक� 
पन� र िनजलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
४३ बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद र �.१,५०,०००।– 
(एक लाख पचास हजार) ज�रवाना गदा� सजायको 
मकसद पिन पूरा ह�ने दिेखन आएकोले सो हदस�मको 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला िमलेको 
देिखन नआउने ।

अतः �ितवादी िवनोद गौतमलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम २ वष� कैद 
र �.२,००,०००।- (दईु लाख) ज�रवाना ह�ने ठहरकेो 
सजायको हदस�म वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०६९।११।१५ मा भएको फैसला केही उ�टी 
भई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद र �. १,५०,०००।- 
(एक लाख पचास हजार) ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७१ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-०९३४, अंश दता�, 
िबजुली साह गोढ िव. वरमदवे गोढसमेत

पसा� िज�ला �सौनी िबता� गा.िव.स. वडा नं. 
४(ग) िक.नं. १२ को ज.िव. ०-०-४ र सोमा भएको 
फूसको घर मालपोत काया�लय, पसा�बाट र.नं. २८०७ 
िमित २०५४।०२।०७ मा सेवा गरी �रझाएकोले 
�रझबापत �ा�रका साह गोढले हालैदेिखको बकसप� 
िलखत पा�रत गरी सनफुिलया देवीलाई िदएको 
देिख�छ । सनफुिलया देवीले �ा�रका साह गोढको 
रा�ोसगँ सेवा गरबेापत �ा�रका साह गोढ खसुी 
भई सनफुिलया देवीलाई आ�नो नामको घर ज�गा 
बकसप� ग�रिदएको स�पि�उपर पनुरावेदक िबजलुी 
साह गोढको हक �थािपत ह�न स�दैन भ�ने कुरा 
मलुकु� ऐन, �ी अंश धनको १ नं. को �यव�थाबाट 
पिन �प� ह�न आउने ।

सनफुिलया देवीले सेवा गरी �रझाएकोले 
�रझबापत �ा�रका साह गोढले हालैदेिखको बकसप� 
िलखत पा�रत ग�रिदएको िक.नं. १२ आफूखसुी 
गन� पाउने ह�दँा पनुरावेदक वादीको सो ज�गामा हक 
�थािपत ह�न स�दैन । आफूखसुी गन� पाउने र अ�य 
अंिशयारलाई ब�डा गन� नपन� �य�तो स�पि� ब�डा गन� 
निम�ने ।

कुनै �यि�ले कसैको सेवा गरबेापत खसुी 
भई िनजलाई आ�नो स�पि� हालैको बकसप�को 
िलखतबाट पास गरी िद�छ भने �य�तो स�पि�मा 
िनजले आफूखसु गन� पाउने अिधकार मलुकु� ऐन, �ी 
अंश धनको १ नं. र मलुकु� ऐन, अशं ब�डाको १८ नं. 
ले कानूनतः सरुि�त गरकेो अव�थालाई चनुौती िदई 
बकसप�बाट पाएको िक.नं. १२ को ज.िव. ०-०-४ को 
ज�गामा यी पनुरावेदकको पिन हक ला�ने भई ब�डा 
ला�ने भनी बो�न ुकानूनिवपरीत ह�न जाने ।

यिद एकाघरका सगोलका �यि�ले अशं ब�डा 
अगावै कसैलाई बकसप� ग�रिदएको भए सो िलखत 
बदर ह�ने भ�ने ह��छ तर यस म�ुामा काका नाता 
पन�ले आफूलाई �रझाएबापत सनफुिलयालाई आ�नो 
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घर ज�गा बकसप� ग�रिदएको काय� िनज पनुरावेदक 
सनफुिलयासगँ सगोलमा रहेकै बखत बकसप� गरी 
पाएको भ�ने आधारमा मा�ै ब�डा ला�ने नह�ने ।

तसथ�, तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
िक.नं.१२ को ज.िव. ०-०-४ ज�गा सनफुिलया दवेीले 
िमित २०५४।१०।०६ मा �ा�रका साह गोढबाट 
हालैको बकसप�को िलखतबाट �ा� गरकेोले सो ज�गा 
िनजले आफूखसु गन� पाउने, ब�डा नला�ने अव�थामा 
सो ज�गासमेत ब�डा ह�ने ठहर गरी पसा� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।०२।१९ मा भएको फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।०१।०२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल पषु ५ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१३४३, जालसाज, 
केदार�साद ल�साल िव. शारदा िल�बूसमेत

कुमारी िल�बूको नाउमँा दता� भएको िक.नं. 
४४७ को ज�गा पनुरावेदक �ितवादी केदार�साद 
ल�साललाई ��यथ� वादीह�को म�जरुी निलई 
र.नं. ९२४/ग िमित २०७०।४।२९ मा राजीनामा 
ग�रिदएको देिख�छ । कुमारी िल�बूले माइती आमा 
मरी गनु�पन� सद ्गत िक�रयाकाज गरी िनजी �पमा 
अपतुालीबाट नामसारी भई �ा� भएको दता� ज�गामा 
��यथ� वादीह�को अशं भाग नला�ने ह�नाले कुमारी 
िल�बूले आ�नो िनजी अशं आफूलाई राजीनामा गरी 
िदएको िलखत जालसाज नभएको ह�नाले पनुरावेदन 
अदालतबाट जालसाज ठहर गरी भएको फैसला 
�यायस�मत नभएको ह�दँा बदर गरी �याय पाउ ँभ�ने 
म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइयो । िमिसल संल�न 

कागजातह� हेदा� िक.नं. ४४७ को ज�गाबाहेक अ�य 
ब�डा ला�ने चल अचल स�पि� भएको भ�ने देिखन 
नआउने ।

पनुरावेदक प�ले राजीनामाबाट पाएको 
ज�गामा ��यथ� वादीह�को अशं भाग नला�ने भ�ने 
कुनै कानूनी आधार र �माण पेस गन� नसकेको 
अव�थामा ��यथ� वादीह� एकासगोलका प�रवार 
भएको र कुमारी िल�बूको नाममा रहेको िक.नं. ४४७ 
को ज�गामा ��यथ� वादीह�को पिन भाग ला�ने भ�ने 
देिखने ।

एकाघरसगँका अिंशयारको नाउमँा रहेको 
स�पि� अ�यथा �मािणत नभएस�म �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ६(क) ले सगोलको स�पि� हो 
भनी अदालतले अनमुान गन� भई य�तो सगोलको 
स�पि�मा अंिशयारह�को बराबर अंश ला�ने 
ह��छ । स�पि�स�ब�धी हक भनेको कुनै पिन �यि�को 
ज�मिस� नैसिग�क हक हो जनु कसैले पिन कुनै कारण 
देखाई हक मान� नस�ने । 

आमा बबुाको स�पि�मा छोरा छोरीको 
ज�मिस� अिधकार ह�ने ह�दँा आमा र बबुाको नाउमँा 
जनुसकैु �ोतबाट स�पि� रहेको भए तापिन आ�नो 
स�तानले �यस स�पि�मा कानूनबमोिजमको आ�नो 
भाग पाउने नै ह�दँा आमा बबुाले आ�नो स�तानलाई 
स�पि�को हकबाट वि�चत गराउन ुकानूनिवपरीतको 
काय� ह�दँा पनुरावेदक �ितवादी केदार�साद 
ल�साललाई ��यथ� वादीह�को आमा कुमारी 
िल�बूले आ�नो नाउ ँ दता� भएको िक.नं. ४४७ को 
ज�गा राजीनामा ग�रिदएको काय� मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको महलको ३ नं. बमोिजम जालसाजी भएको 
ह�नाले पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट जालसाजी 
ठहराई भएको फैसला मनािसब नै देिखने ।

��ततु म�ुामा कुमारी िल�बू र ��यथ� 
वादीह� समान अंिशयार भए तापिन समान�तरका 
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अंिशयार नभई आमाले पाएको जनुसकैु बेहोराको 
स�पि�मा छोरीह�को �वत: अंश हक िसज�ना ह�ने 
ह�दँा आमाको नाउकँो स�पि� छोरीह�को हकमा 
पैतकृ स�पि� नै मा�नपुन� ह��छ । िववािदत िक.नं. 
४४७ को ०-१-० ज�गाको स�पि� कुमारी िल�बूको 
िनजी आज�न वा �ी अशं धनअ�तग�तकै स�पि� हो 
भने पिन आ�नो आमाको नाउकँो स�पि�मा िनजका 
छोरीह�को अशं हक नला�ने भ�ने कुनै कानूनी आधार 
नदेिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीलाई कुमारी िल�बूले 
आ�नो एकासगोलका स�तानह�लाई थाहा जानकारी 
निदई उनीह�को अनमुितबेगर नै केदार ल�साललाई 
आ�नो नामको ज�गा राजीनामा गरी िदएको काय� 
कानूनिवपरीत भई पनुरावेदन अदालतबाट जालसाज 
ह�ने ठहर गरी भएको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

तसथ� सनुसरी िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।३।३० को फैसला उ�टी ह�ने ठहर गरी 
िमित २०७०।४।२९ को िलखत िनि��य ह�ने 
ठहराई र.नं. ९२४ग को राजीनामा िलखतको िबगो 
�.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) को ३ 
भागले ह�न आउने िबगो �.९०,०००।- को मलुकु� ऐन, 
िकत� कागजको महलको १० नं. ले सयकडा २५ ले 
ह�न आउने रकम जनही �.११,२५०।- पनुरावेदक 
�ितवादी केदार�साद ल�साल र �ितवादी कुमारी 
िल�बूलाई ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७२।१।२७ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल पसु ५ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७२-CI-१३४२, 

अंशचलन, कुमार िल�बू िव.  शारदा 

िल�बूसमेत भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CI-०५९०, उ��ेषण 
/ परमादेश, डोरबहादुर िघिमर े िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत

�ाथिमक �वा��य के�� म�थलीको भवन 
िनमा�ण गन� स�ब�धमा िज�ला �वा��य काया�लय 
रामेछाप र पनुरावेदक शेरबहादरु िघिमरिेबच 
२०५६।०३।३१ स�म िनमा�ण काय� स�प�न गन� गरी 
िमित २०५४।१२।२० मा िलिखत स�झौता र सहमित 
भएको दिेख�छ । िनमा�ण �थलमा नेपाली सेना बसेपिछ 
काममा बाधा परकेो भ�ने स�ब�धमा यी पनुरावेदकले 
िमित २०५७।०७।२१ र २०५८।०१।११ तथा भवन 
िनमा�ण �थलमा �वेश िनषेध भएको कारणबाट िनमा�ण 
काय� रोिकन गई �ित ह�न गएकोले आव�यक कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी िमित २०५८।०८।१० मा िज�ला 
जन�वा��य काया�लय रामेछापमा िनवेदन िदएको 
देिखने ।

�ाथिमक �वा��य के��को भवन 
िनमा�णाधीन �थलमा शाही नेपाली सेना बसेको साथै 
सकंटकालसमेत लागेको कारणबाट के क�ता र कित 
�ित ह�न गएको हो र भवन िनमा�णतफ�  िनयमानसुार 
पाउन स�ने मू�य विृ� स�ब�धमा समेत स�बि�धत 
�ािविधकबाट अलगअलग मू�याङ्कन गराई िनज 
�ािविधकको िसफा�रससिहतको �प� राय यस 
िवभागमा यथाशी� पठाउन ु ह�न भनी �वा��य सेवा 
िवभागले च.नं.१४९८ िमित २०६०।०३।१८ मा 
िज�ला �वा��य काया�लय रामेछापलाई प� पठाएको 
देिखने ।

पनुरावेदक िनवेदकले िनमा�णाधीन भवन 
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�थलमा काममा अवरोध आएको र �यसबाट �ित 
प�ुन गएको स�ब�धमा पटकपटक िनवेदन िदएको सो 
िनवेदनमा केही हदस�म कारबाहीको �ि�या अिघ 
बढाएको भए पिन िनण�य भएको नदेिखने ।

िनवेदन परपेिछ िनवेदन मागका स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� स�बि�धत िनकायको दािय�व एवं कत��य 
ह�न आउछँ । उ� िनवेदनउपर कुनै कारबाही एव ंिनण�य 
भएको देिखएन । यस ि�थितमा िनवेदकले �ितपूित� 
भराइपाउ ँभनी िदएको िनवेदनका स�ब�धमा िनण�य गनु�  
भ�नेसमेत आदेश गनु�पन�मा सो नगरी परकेो िनवेदनमा 
�ितपूित�  पाउने नपाउने भ�ने स�ब�धमा िज�ला 
�वा��य काया�लयबाट कुनै िनण�य नै नभइसकेको 
अव�थामा िनवेदकले �ितपूित� पाउने अव�था देिखएन 
भनी गरकेो उ�च अदालत पाटनको आदेश सो हदस�म 
�िुटपूण� देिखन आउने ।

तसथ�, त�य र आधारमा उ�च अदालत 
पाटनबाट िनवेदकले िनवेदन मागबमोिजमको �ितपूित� 
पाउने अव�था देिखएन भनी गरकेो हदस�मको फैसला 
केही उ�टी भई िनवेदकले पटकपटक िदएको िनवेदन 
माग दाबीका िवषयमा यथाशी� िनण�य गनु�  भनी 
��यथ�ह�का नाममा परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िच�तामिण शमा�
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २३ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०९०२, उ��ेषण, 
गणेशमाया खुजु �े� िव. अख�डे�वरी काय�समेत

�रट िनवेदक गणेशमाया खजु ु �े� वादी भई 
भ�परु िज�ला अदालतमा करारको यथावत् प�रपालना 
(म�ुा नं. ०७३-CP-११९२) लगायतका म�ुा दायर 
भई िवचाराधीन रहेको अव�थामा िवप�ीम�येका 
अख�डे�री काय�को नाममा दता� कायम रहेको 

भ�परु िज�ला, सािबक भ�परु नगरपािलका, वडा 
नं. ४(ख), ि�थत िक�ा नं.१२४० र रिमला �वायना 
�यातसमेतको नाममा दता� कायम िक�ा नं.१२३८ 
को ज�गा िवप�ीह�ले बेचिबखन गन� खोजेकोले उ� 
िक�ा ज�गाह� रो�का ग�रपाउ ँभनी भ�परु िज�ला 
अदालतमा गणेशमाया खजु ु �े�ले िनवेदन िदएको 
भ�ने देिखने । 

सो िनवेदनउपर िमित २०७४।०३।१५ मा 
िक�ा नं.१२४० को ज�गा रो�का रा�ने तर िक�ा 
नं.१२३८ को ज�गा रो�का रा�न निम�ने भनी भ�परु 
िज�ला अदालतबाट आदेश भएको दिेख�छ । सो 
आदशेउपर मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १७ 
नं. बमोिजम उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन िदएकोमा 
िक�ा नं.१२३८ को ज�गाम�ये ४ भागको १ भाग मा� 
रो�का रा�ने गरी िमित २०७४।१२।०८ मा आदेश 
भएको देिख�छ । सो आदेश आिंशक �पमा बदर गरी 
दवैु िक�ा ज�गाह� पूर ैरो�का गन� माग दाबीका साथ 
��ततु �रट िनवेदन दायर भएको दिेखने ।

कुनै पिन म�ुाको िफरादप� दायर ह�ने िबि�कै 
चल अचल स�पि� रो�का ह�नै पन� भ�ने उ� कानूनी 
�यव�थाको मनसाय रहेको देिखदँनै । रो�काको िनवेदन 
परपेिछ कसैको स�पि� ह�ता�तरणलगायतको काय�मा 
रोक लगाउने गरी आदेश गदा� अदालतले म�ुाको 
�कृित, म�ुाको औिच�य, वादीको दाबी प�ुन स�ने 
ज�तो देिख�छ वा देिखदँनै, ज�ता कुराको सम�मा 
िवचार गररे मा� दाबी प�ुनेस�मको स�पि� �ितउ�र 
नपरसे�मको लािग वा म�ुाको िकनारा नभएस�मको 
लािग रो�का गन� वा अ�य उपय�ु आदेश जारी गन� 
स�ने भ�ने देिखने ।

िमित २०४९।११।०९ मा गणेशमाया खजु ु
�े� र अख�डे�वरी काय�िबच करारनामा भएको 
िक�ा नं. ६९३ र िक�ा नं. ६९४ को ज�गाह� हाल 
िक�ाकाट भई �मश: िक�ा नं. १२४० र १२३८ 
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कायम भएको देिख�छ । सो िक�ा नं. १२४० को 
ज�गा अख�डे�वरी काय�को नाउमँा कायम भएको र 
िक�ा नं. १२३८ को ज�गा रिमला �वायनासमेतलाई 
अख�डे�वरी काय�ले राजीनामा पा�रत ग�रिदएको 
भ�ने देिख�छ । यसरी िक�ा नं. १२४० को ज�गा 
अख�डे�वरी काय�को नाउमँा नै यथावत् कायम 
रहेको आधारमा भ�परु िज�ला अदालतले सो ज�गा 
रो�का रा�ने आदेश ग�रिदएको देिखने ।

अक� िक�ा नं. १२३८ को ज�गाको हकमा, 
अख�डे�वरी काय�ले सो िक�ा ज�गाको केही भाग 
ज�गा रिमला �वायनासमेतलाई िब�� गरकेो र �रट 
िनवेदकले िज�ला अदालतमा करारको यथावत् 
प�रपालनालगायतका म�ुा दता� गदा� िफरादप�साथ 
पेस गरकेो करारनामामा अख�डे�री काय�को 
नाममा पन� आउने ज�गाको ४ भागको १ भागको हक 
ह�ता�तरण गन� स�ब�धमा मा� करारनामा सहमित 
भएको देिख�छ । रो�का रा�नेस�ब�धी आदेश 
अ�तरकालीन �कृितका आदशे रहेको र म�ुाको �कृित 
र औिच�यको आधारमा त�कालका लािग िदइने आदेश 
हो । भ�परु िज�ला अदालतमा ियनै वादी र �ितवादी 
रहेको करारको यथावत् प�रपालना, िलखत दता�  बदर 
र जालसाजी (म�ुा नं. ०७३-CP-११९२ समेत) 
म�ुाह� िवचाराधीन अव�थामा रहेको देिखने ।

िववािदत ज�गाह�को हकमा सोही म�ुामा 
सबतु �माणको मू�याङ्कन गरी सोही अदालतबाट 
ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा �रट िनवेदनको दाबी मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको १७१(क) नं. को भावना र 
मकसदिवपरीत भएकोले �रट िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� अव�थाको िव�मानता 
देिखदँैन । �रट िनवेदन िजिकरबमोिजम िनवेिदकाको 
कुनै संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन भएको भ�ने 
अव�था िव�मान नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र कानूनी 

�यव�थाको आधारमा भ�परु िज�ला अदालतबाट 
िक�ा नं.१२४० को ज�गा रो�का रा�ने तर िक�ा 
नं. १२३८ को ज�गा रो�का रा�न निम�ने भनी 
भएको आदेशउपर उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४।१२।०८ मा आदेश ह�दँा िक�ा नं.१२३८ को 
ज�गाम�ये ४ भागको १ भाग मा� रो�का रा�ने गरी 
भएको आदेश आंिशक �पमा बदर गरी दवैु िक�ा ज�गा 
पूर ै रो�का रा�न माग गरी दायर भएको �रट िनवेदन 
माग दाबीबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  दीिपका थापा मगर
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल पसु २ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१२००, ०७५-CR-
२६०९, कत��य �यान, पातली भ�ने बुि�माया तामाङ 
िव. नेपाल सरकार, धनबहादुर तामाङ िव. नेपाल 
सरकार

सोममाया तामाङको मौकाको जाहेरीका 
आधारमा ��ततु म�ुा उठान भएको देिख�छ । ल�मण 
तामाङलाई मोटरसाइकलमा राखी घरतफ� बाट 
काठमाड� उपचारको लािग लाने �ममा बाटैमा म�ृय ु
भएको िनज मतृकको टाउकोको पछािडको भागमा 
परुाना घाउ भएको भ�ने घटना�थल लास जाचँ 
�कृित मचु�ुकाबाट दिेख�छ । यी �ितवादी पातली 
भ�ने बिु�माया तामाङले अनसु�धान अिधकारी 
तथा अदालतमा बयान गदा�  िमित २०७१।०३।२७ 
गतेका िदन िबहान ल�मण तामाङले आफूसगैँ बसेको 
आमालाई यो घरमा आजदेिख नबस् िन�ली जा 
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भनी कराएकोमा धनबहादरु तामाङले त ँआमा पा�न 
नस�ने भए म पा�छु भनी झगडा भएको र ल�मण 
तामाङले मादक पदाथ� सेवन गरी हातमा चादँेको िबडँ 
िलई ठु�ठुलो �वरमा कराई हामी दवैुलाई गाली गरी 
उ� चादँेको िबडँले धनबहादरु तामाङलाई हातको 
पाखरुामा िहका�एकोले धनबहादरु तामाङले हातले दईु 
थ�पड िहका�एको र �यित नै खेर म आई िनजको हातको 
चादेँको िबडँ खोसी ख�ुामा दईु पटक जोडले िहका�ई 
घचेड्दा िनज अिल पर पगेुको, िमित २०७१।०५।०१ 
गतेदिेख �वरो आएको िनजलाई ऐ.१५ गते उपचारको 
लािग लाने �ममा बाटोमा म�ृय ुभएको हो । मसमेतले 
मतृकलाई कुटिपट गरकेो कारण थिलएर म�ृय ुभएको 
होइन भनी कसरुमा इ�कार रहेको दिेख�छ । मौकामा 
बिुझएका रोशन तामाङ, िनशान तामाङले मौकामा 
कागज गदा� वारदातका िदन �ितवादीह� धनबहादरु र 
पातली भ�ने बिु�माया तामाङले मतृक ल�मण भ�ने 
मोहनबहादरु तामाङलाई कोदालोको िबडँ तथा हात 
म�ुकाले कुटिपट गरी बेहोस बनाई िनजह� आ�नो 
घरतफ�  गएको र सोही कुटिपटले थला परी मतृकको 
म�ृय ु भएको भनी एकै िमलानको कागज गरकेोमा 
अदालतमा समेत सोही बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी बकप� 
गरकेो देिख�छ । जनु भनाइ बेहोरा आफँैमा �वत�� 
�माण रहेको देिखन आउने ।

वारदातमा �ितवादीह�बाट �योग भएको 
दशीको सामान कोदालोको िबडँ बरामद भई 
�ितवादीह�बाट सनाखतसमेत भएको, लास जाचँ 
मचु�ुकाबाट टाउकोको पछािडको भागमा परुानो घाउ 
रहेको भ�ने कुरा �प� देिखएको छ । �ितवादीको 
कुटाइबाट पीिडत लामो समयस�म घरमा थला परी 
बसेको र उपचारको �ममा िनजको िनधन भएको भ�ने 
िमिसल कागजबाट देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदनमा 
टाउकोको पछािड भागमा घाउ भएको देिखएको र 
टाउकोको िभ� बािहरी भागमा घाउ रहे भएकोमा उ� 

घाउ अ�य कारणले भएको भनी �ितवादीले िजिकर 
िलई िमिसल संल�न �माणले पिु� गन� नसकेको 
अव�था ह�दँा �ितवादीह�को कुटाइका कारण उ� 
घाउचोट भएको हो भ�ने त�य पिु� भएको देिख�छ । 
लास परी�ण गन� िचिक�सकले Toxicology Report 
Negative आएकाले ल�मण तामाङको स�भािवत 
म�ृयकुो कारण टाउकोको पछािडको भागमा भएको 
घाउको कारणले गदा� िफिजयोलिजकल म�ृय ु ह�न 
स�छ । शरीरको अङ्ग भाग क��ोल गन� टाउकोमा 
System ह��छ �यसमा कुनै �हार भएको कारणले 
बािहरबाट दे�न नसिकने िफिजयोलिजकल म�ृय ु
ह�न स�छ भनी अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ । 
पो�माट�म �रपोट�  र लास जाचँ मचु�ुकाबाट समेत 
मतृकको कय� ठाउमँा चोट देिखएकोमा ती घाउ 
चोटह� यी पनुरावेदकको कुटिपट गरकेो बाहेक अ�य 
कारणबाट पन� गएको भ�ने िमिसलबाट नदेिखने ।

अक�तफ�  जाहेरवालीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप�मा वारदात भएको हो, नकुट भ�दा 
मानेनन् घटना मैले दखेेको ह� ँछुट्याउन जान नसकेक� 
ह� ँ । �ितवादीले कुटेपिछ िदमाग खलबिलएको 
बौलाहाज�तो भएको र कुटेकै कारणले मरकेो हो भनी 
जाहेरीलाई समथ�न गरी िकटानी बकप� गरकेोसमेतका 
आधार �माणबाट यी �ितवादीसमेतको कुटिपटकै 
कारणबाट मतृक ल�मण तामाङको म�ृय ु भएको 
त�य �थािपत ह�न आयो । य�तो अव�थामा सामा�य 
कुटाकुट भएको र सोही कारणबाट मतृकको म�ृय भएको 
अव�था िमिसल सलं�न �वत�� �माणबाट समिथ�त 
ह�न नआएकोमा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर 
गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� 
गरकेो उ�च अदालत पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
बदर गरी सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने �ितवादी पातली भ�ने 
बिु�माया तामाङको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।
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जाहेरी दरखा�त, जाहेरवालाले गरकेो 
बकप�, शव परी�ण �ितवेदन, घटना िववरण कागज 
गन� रोशन तामाङ र िनशान तामाङसमेतले ग�रिदएको 
मौकाको कागज र अदालतको बकप� घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, दशीको सामान कोदालोको िबडँ 
बरामद भएको र सो स�ब�धमा �ितवादी धनबहादरु 
तामाङले गरकेो सनाखत कागज, शव परी�ण 
�ितवेदन िदने िचिक�सकले म�ृयकुो स�भािवत कारण 
टाउको पछािडको भागमा भएको घाउको कारणले गदा� 
िफिजयोलोिजकल म�ृय ु ह�न स�छ भनी अदालतमा 
आई गरकेो बकप�समेतबाट �ितवादी धनबहादरु 
तामाङसमेतले मतृक ल�मण तामाङलाई कोदालोको 
िबडँले �हार गरी सोही घाउ चोटका कारण उपचारको 
लािग काठमाड� लादैँ गदा� म�ृय ुह�न गएको त�य पिु�ट 
ह�न आयो । य�तो अव�थामा अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गन� गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो उ�च अदालत पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
बदर गरी सफाइ पाउन ुपछ�  भ�ने �ितवादी धनबहादरु 
तामाङको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजतफ� का 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहस बुदँासगँ सहमत ह�न  
नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह� पातली भ�ने बिु�माया तामाङ र 
धनबहादरु तामाङलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरी स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७४।८।१२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 

पनुरावेदक �ितवादीह�को हकमा अ.ब.ं
को १८८ नं.बमोिजम १० वष� सजाय ह�न मनािसब 
देिखएको भनी स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट 

�य� भएको राय उ�च अदालत पाटनबाट समेत सदर 
भएकोतफ�  िवचार गदा� कसैले गरकेो आपरािधक काय�का 
िव�� समाज र रा��ले दखेाउने �िति�या सजाय 
हो । सजाय कसरुअनसुार ह�न ुपद�छ (Calpae Peona 
Paresto) भ�ने �याियक सू� रही आएको छ । Latin 
भाषाको यस सू�को ता�पय� कसरुको मा�ा र सजायको 
मा�ािबच तालमेल ह�न सकेमा नै �याय गर ेज�तो मा� 
होइन, पर ेज�तो पिन देिखन ुपछ�  भ�ने सिु� साथ�क 
ह�न जा�छ । कसरुदारलाई होइन, कसरुलाई घणृा गन� 
र िनजलाई द�ड गररे होइन सधुाररे स�य नाग�रक 
बनाइन ुपद�छ भ�ने मा�यतालाई आधिुनक द�डशा�ले 
�वीकार गरकेो देिख�छ । हा�ो कानून �णालीमा 
कितपय ऐनमा कसरुको मा�ा भ�ने श�दावली �योग 
भएका छन् । सजाय िनधा�रण गदा� कितपय अव�थामा 
कसरुदारलाई ह�ने सजाय यित नै भनेर िवधाियकाले 
िनि�त �पमा कानूनमा नै तोिकिदएको छ । तर सधै ँ
र सबै अव�थामा कानूनमा नै िनि�त सजाय तोिकन ु
�यावहा�रक मा� होइन, �याियक पिन ह�दँनै । �यसैले 
�यायकता�लाई अपराधको �कृित, अपराध गदा�को 
प�रि�थित, अपराध गन� �यि�को शारी�रक मानिसक 
आिथ�क एवम् पा�रवा�रक अव�थासमेतलाई िवचार 
गरी तजिबजी सजाय तो�ने �विववेक�य अिधकार 
�दान गरकेो ह�ने ।

कानूनतः सव��सिहत ज�मकैद वा 
ज�मकैदको सजाय ह�ने कितपय अव�था छन्, जनु ठहर 
भएमा �ितवादीलाई सोहीबमोिजम नै सजाय गनु�पन� 
ह��छ । तर अपराध िविभ�न प�रि�थित र प�रवेशमा 
घट्ने भएकाले �य�तो सजाय ह�ने सबै �ितवादीह�लाई 
सोही सजाय गदा� कितपय अव�थामा िनजह�लाई 
सो सजाय चक� पन� जाने र �याय नपरकेो अनभूुित 
कसरुदारलाई मा� होइन, �याय िदने, िदलाउने र 
अ�ततः समाजलाई पिन नह�न स�ने । 

सजाय िनधा�रण गदा� �ि�गत गनु�पन� उपयु�� 
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सै�ाि�तक र िविधशा�ीय मा�यताह�उपर ग�रएको 
चचा� र अ.बं.१८८ नं. को कानूनी �ावधानलाई 
म�यनजर गरी ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा� मतृक र 
�ितवादीह� दाजभुाइ र दवेर भाउजू नाताका �यि� 
रहेको देिखएको र वारदातको िदन आमालाई मतृकले 
घरबाट िन�ली जान ु भनेका कारण सोही िवषयमा 
दवुै प�िबच िववाद ह�दँा दोहोरो कुटाकुट भएको, 
�ितवादीह�ले मान� नै मनसाय राखेर कुटिपट गरकेो 
नदेिखएको, मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी 
रहेको पिन नदिेखएको प�रि�थितसमेत िवचार गदा� 
पनुरावेदक �ितवादीह� धनबहादरु तामाङ र पातली 
भ�ने बिु�माया तामाङलाई कानूनबमोिजम ह�ने 
ज�मकैदको सजाय गदा�  चक� पन� देिखएको र १० 
(दश) वष� कैद सजाय गदा� पिन �यायको मकसद पूरा 
ह�ने दिेखदँा िनज �ितवादीह�लाई जनही १० वष� कैद 
सजाय ह�न �य� ग�रएको स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतको रायसिहतको फैसला सदर गन� गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७४।८।१२ को फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असोज ५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१५२०, जबरज�ती 
करणी (बालयौन दुराचार), अशोक राव िव. नेपाल 
सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� प�रवित�त नाम “पोखरा 
४१” लाई मसगैँ एउटै खाटमा सतुाई गदु्�ारमा आ�नो 
िलङ्ग िछराएको हो भ�नेसमेत बेहोरा खलुाई आरोिपत 
कसरु गरकेो �वीकार गरकेो दिेख�छ । स�ु अदालतमा 
बयान गदा� पीिडतसगैँ सतेुको त�य �वीकार गरी 

आरोिपत कसरु गरकेोमा भने इ�कार रही बयान 
गरकेो । �ितवादीले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
सािबती देिखने ।

जाहेरवालाले यी पनुरावेदक �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी िदएको र पीिडतले मौकामा कागज र 
अदालतमा गरकेो बकप�मा राित िनदाएको अव�थामा 
अशोक अकंलले मलाई नाङ्गै बनाई आफू पिन नाङ्गै 
भएर आ�नो िपसाब फेन� ठाउ ँ मेरो िदसा गन� ठाउमँा 
घो�न ुभएको हो । म दखेुर �यिुझए ँभ�नेसमेत उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । ��ततु वारदातको वा�तिवक, ��य� 
र जीिवत �माण भनेको पीिडत नै ह�ने । 

��ततु म�ुाको प�र�े�यमा पीिडत प�रवित�त 
नाम पोखरा-४१ ले मौकामा र स�ु अदालतसम� 
�य� गरकेो कुरालाई �हण गनु�पन� देिखयो । पीिडतको 
मौकाको शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा “redness 
on anal vault” भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । 
स�बि�धत िचिक�सकले स�ु अदालतसम� मल�ारमा 
�याितएको कोत�रएको िच� नदेिखए पिन गदु�्ार रातो 
ज�तो देिखएको �य�तो रातोपना घष�णको कारणले 
ह�न स�छ भनी बकप�समेत गरकेो दिेखन आएको छ । 
�ितवादी र पीिडतका प�रवारिबच �ितवादीलाई झ�ुा 
दोष लगाउनपुन�स�मको कुनै �रसइवी रहे भएको भ�ने 
देिखदँनै । ब� पीिडतलाई सगैँ स�ुन लैजान पीिडतका 
अिभभावकह�ले सहमित िदने गरकेो देिखएबाट 
पीिडतका प�रवार र �ितवादीका िबच रा�ो स�ब�ध 
रहेको भ�ने देिखएकोले िबनाकारण �ितवादीलाई यौन 
दरुाचारको दोष लगाउनपुन� अव�था रहेको देिखन 
नआएकोले यी पनुरावेदक �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो त�य �थािपत ह�न 
आयो । य�तो  अव�थामा अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
कसरु ठहर गरी कैद सजायसमेत गन� गरकेो स�ु का�क� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
उ�च अदालत पोखराको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
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गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर तथा िनजतफ� का िव�ान् कानून 
�यवसायीको बहस बुदँासगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट स�ु 
का�क� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई उ�च अदालत पोखराबाट िमित २०७४।१।५ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असोज ५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१५९०, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. राजन शमा� भ�ने 
ठाने�र पोखरले

��ततु म�ुाका िमिसल सलं�न कागजह�बाट 
जाहेरवाला कुलबहादरु ग�ुङले �ितवादीह� गीता 
�जाको नाउकँो माछाप�ु�े ब�कको खातामा िमित 
२०७२।०६।१३ मा तीन लाख �पैया ँ ज�मा गरकेो 
र उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापाका नाउमँा सन् 
२०१५।०८।१४ मा तीन लाख �पैया ँ आई.एम.ई. 
माफ� त पठाई रकम ज�मा गरकेो दिेख�छ । �ितवादी 
गीता �जाले पनुः आ�नो खातामा ज�मा भएको 
रकम �ितवादी राजेशकुमार थापाका नाउमँा सन् 
२०१५।०९।३० मा आई.एम.ई. माफ� त तीन लाख 
�पैया ँ पठाएको रिसदबाट दिेख�छ भने �ितवादी 
ठाने�र पोखरलेका नाउमँा रकम ज�मा गरकेो तथा 
लेनदने भएको भ�ने देिखन नआउने ।

यसैगरी िमिसल संल�न िमित 
२०७२।०२।१९ को भरपाइमा मकाउको लािग कागज 
गन�का लािग Advanced �व�प कुलबहादरु ग�ुङ र 
ड�बर मगरबाट दईु लाख �पैया ँरकम उमेश पनु भ�ने 
राजेशकुमार थापालाई बझुाएको भ�ने बेहोरा उ�लेख 

भएको र �यसमा �ितवादी गीता �जा र उमेश पनुले 
सही गरकेो देिख�छ । पीिडत भिनएका जाहेरवाला 
कुलबहादरु ग�ुङले �यायािधकरणमा बकप� गदा� 
आ�नो जाहेरी बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� 
गरकेो पाइने ।

यसरी �ितवादी राजन भ�ने ठाने�र 
पोखरलेउपर मौकामा िकटानी जाहेरी नपरकेो, 
�यायािधकरणसम�को बकप�मा समेत जाहेरवालाले 
िनजउपर दाबी गरकेो नदेिखएको, िनजले वैदेिशक 
रोजगारीका लािग पठाइिदने भनी कुनै पिन रकम 
बझेुको भ�ने त�य व�तगुत तवरबाट पिु� ह�ने गरी 
वादी प�ले ठोस �माण पेस गन� सकेको नपाइएको 
र �ितवादी गीता �जाको बयान पोलका आधारमा 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा सलं�नता रहेको 
पिु� ह�ने कुनै पिन सबतु �माण वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पेस ह�न नसकेको ि�थितमा अनमुानकै भरमा 
िनज �ितवादी राजन शमा� भ�ने ठाने�र पोखरलेलाई 
कसरुदार ठहर गरी सजाय गनु�  कानूनसङ्गत नदेिखने । 

यसरी ��ततु म�ुामा �ितवादी गीता �जा 
र उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापाले अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु गरकेो दिेखदँा वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोिजम जनही 
१।६।० (एक वष� छ मिहना) कैद र �.१,५०,०००।- 
(एक लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र 
जाहेरवालाको िबगो �.६,००,०००।- (छ लाख �पैया)ँ 
र हजा�नाबापत �.३,००,०००।- (तीन लाख �पैया)ँ 
समेत ज�मा �.९,००,०००।- (नौ लाख �पैया)ँ 
�ितवादी उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापाबाट भराई 
पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
भएको फैसला िमलेकै दिेखन आयो । �ितवादी 
राजन भ�ने ठाने�र पोखरलेउपरको अिभयोग दाबी 
पिु� ह�न सकेको नदिेखदँा िनज �ितवादीउपरको 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको वैदेिशक 
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रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला मनािसब नै 
देिखन आएकाले पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उपयु�� आधार र कारणह�समेतबाट 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७४।६।३० को फैसला मनािसब नै देिखएकाले 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे  र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१४८३, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. राजेशकुमार 
थापासमेत

��ततु म�ुाको िमिसल सलं�न िमित 
२०७२।०३।०८ को माछाप�ु�े ब�क िलिमटेडको 
भौचर हेदा�, जाहेरवाला सौरभ िघिमरलेे �ितवादी 
गीता �जाको नाउकँो खातामा एक लाख �पैया ँज�मा 
गरकेो दिेख�छ । जाहेरवालाबाट आ�नो खातामा �. 
१,००,०००।- (एक लाख) पठाएको त�यलाई �वीकार 
गरी सो रकम आफूले �ितवादी राजेशकुमार थापालाई 
आई.एम.ई. गररे पठाएको हो भनी िनज �ितवादी गीता 
�जाले िजिकर िलएको भए पिन सोलाई पिु� ह�ने कुनै 
ठोस सबतु �माण पेस गन� सकेको नदेिखने ।

िमिसल संल�न कागज �माणबाट �ितवादी 
गीता �जाले जाहेरवाला सौरभ िघिमरलेाई वैदेिशक 
रोजगारीका लािग मकाउ पठाइिदने भनी एक लाख 
�पैया ँ बिुझिलई िनजले भनेबमोिजम वैदेिशक 
रोजगारमा नपठाएको र रकमसमेत िफता�  नगरकेो त�य 
पिु� ह�न आएकोले वादी प�ले �. ६,००,०००।- छ 
लाखको दाबी िलएको भए पिन सो दाबी कहीकँतैबाट 
पिु� ह�न सकेको नदेिखने । 

�यसैगरी �ितवादीह�म�येका राजेशकुमार 
थापा र राजन भ�ने ठाने�र पोखरलेको हकमा हेदा�, 
ठाने�र पोखरलेउपर िकटानी जाहेरी नै नपरकेोमा 
�ितवादी गीता �जाको बयान पोलका आधारमा 
�ितवादी कायम गरी अिभयोग दायर भएको 
देिखयो । राजेशकुमार थापा र राजन भ�ने ठाने�र 
पोखरलेको भनाइअनसुार िनज गीता �जाले आ�नो 
नाउमँा खाता खोली जाहेरवालालाई रकम पठाउन 
लगाएको र जाहेरवालाले पठाएको रकम आफूले 
राजेशकुमार थापालाई आई.एम.ई. गररे पठाइिदएको 
भनी िजिकर िलए तापिन उ� रकम राजेशकुमार 
थापाको नाउमँा पठाएको भ�ने �ितवादीको भनाइ 
�वत�� �माणबाट पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

�ितवादीह� राजेशकुमार थापा र राजन शमा� 
भ�ने ठाने�र पोखरलेको अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुमा संल�नता रहेको पिु� ह�ने कुनै पिन सबतु �माण 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पेस ह�न नसकेको 
ि�थितमा अनमुानकै भरमा िनज �ितवादीह�लाई 
कसरुदार ठहर गरी सजाय गनु�  �यायसङ्गत िम�ने 
देिखन नआउने । 

यसरी �ितवादीह�म�येका गीता �जाले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो देिखएकोले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
बमोिजम िनजलाई १।६।० (एक वष� छ मिहना) कैद 
र �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�नकुा साथै जाहेरवाला सौरभ िघिमरकेो िबगो 
�.१,००,०००।- (एक लाख �पैया)ँ र हजा�नाबापत 
�. ५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ �ितवादी 
गीता �जाबाट भराइ पाउने ठह�याई भएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको फैसला िमलेकै देिखन 
आयो । �ितवादी उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापा 
र राजन शमा� भ�ने ठाने�र पोखरलेउपरको अिभयोग 
दाबी पिु� ह�नसकेको नदिेखदँा िनजह�उपरको 
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अिभयोग दाबी प�ुन स�दैन । िनजह�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको फैसला मनािसब नै 
देिखन आएकाले पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उपयु�� आधार र कारणह�समेतबाट 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७४।०६।३० मा भएको फैसला मनािसब नै 
देिखएकाले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा यसै समान �कृितका ०७४-CR-

१४८४, १४८५, १४८७, वैदिेशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार  िव. उमेश पुन भ�ने 
राजेश कुमार थापासमेत, नेपाल सरकार िव. 
िदलमाया चौधरी भ�ने िडलमाया महतोसमेत, 
नेपाल सरकार िव. उमेश पुन भ�ने राजेश 
कुमार थापासमेत भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-CR-०५९२, ०७१-
CR-०६४०, ०६४१, कत��य �यान, सु�दरमणी 
आचाय� िव. नेपाल सरकार, रिवन ब�नेत िव. नेपाल 
सरकार, अमृतमान लामा िव. नेपाल सरकार

मौकामा फरार रहेका �ितवादी अमतृ लामाले 
अदालतमा मतृक महे�� खड्काको म�ृय ुकसरी भयो 
भ�ने कुरा मलाई थाहा छैन । घटना भएको भिनएको 
पिस�प�ट काि�तपरुमा समाचार स�ुदा मा� होटल 

एभर�ेको �याले�सी िड�कोमा आफूआफू झगडा 
गदा� एक जनाको म�ृय ुभएको भ�ने कुरा सनेुको ह� ँ । 
घटनामा मेरो सलं�नता छैन भनी कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो दिेख�छ । उ� इ�कारी बयान, सो 
िमितमा म �ितवादी अमतृ लामाको घर घ�ेकुलोमा 
िथए ँ। िनज पिन �यही ँिथए । िनजले कुनै कसरु नगरकेो 
ह�दँा िनजलाई सजाय ह�नपुन� होइन भनी िनजका सा�ी 
�ानबहादरु तामाङले गरकेो बकप�बाट समिथ�त 
भएको देिख�छ । िनजको घटना�थलको उपि�थित 
स�ब�धमा पिन वादी प�बाट घटना�थल र मौका 
िववरण कागज गन� �यि�ह� अदालतमा उपि�थत 
गराई बकप� गराउन सकेको छैन । िनजउपर पिन 
जाहेरीमा नाम उ�लेख भएदेिख बाहेकका कुनै ठोस 
�माण िमिसल संल�न देिखदँैन । शंकाकै भरमा �यान 
म�ुामा कसरुदार कायम गरी सजाय गन� िम�ने नदेिखदँा 
िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १७ (३) नं. बमोिजम 
कसरुदार ठह�याई सोही नं. बमोिजम १ वष� कैद गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला कानूनसङ्गत 
नदिेखने ।

�ितवादी स�ुदरमणी आचाय�को हकमा 
िवचार गदा� स�जय ब�नेतले िमित २०६३।५।१० मा 
दता� गराएको पिहलो जाहेरीमा यी �ितवादीको नाम 
उ�लेख ग�रएको दिेखदँैन । जय�� खड्काले दता� 
गराएको िमित २०६३।५।१६ को पिछ�लो जाहेरीमा 
स�ुदरमणीको गाडीमा चढी �ितवादीह� भागेको भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । �हरीसम�को बयानमा रिवन 
ब�नेतलगायतका अ�य �ितवादीह�ले स�ुदरमणी 
आचाय�को वारदातमा कुनै िकिसमको संल�नता देखाई 
पोल गरकेो पिन देिखदैँन । घटना�थल र मौका िववरण 
कागज गन� �यि�ह�लाई अदालतसम� उपि�थत 
गराई वादी प�ले �ितवादीउपरको दाबी �मािणत 
गराउन सकेको अव�था छैन । यस अव�थामा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ ले घटना िववरण कागज 
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गन�लगायतका �यि�ह�को कथन �माणमा �ा� ह�ने 
नदेिखने ।

जाहेरवालाह� र बिुझएका दशरथ ब�नेत, 
बाबा लामा, सजंय ब�नेत, ने�सन राई एव ंबिुझएका 
अ�य मािनसह�लाई िज�ला सरकारी विकल 
काया�लयमाफ� त उपि�थत गराउने भनी िमित 
२०६४।१२।१२ मा भएको आदेशमा अिभयोजन 
प�ले आदशेानसुारका �यि�ह� उपि�थत गराउन 
नसकेकोले पनुः िमित २०६५।२।२७ मा जाहेरवाला 
जये�� खड्का, सजंय ब�नेत र घटनाका ��य�दश� 
एवं कागज गन� ने�सन राई र बाबा लामा तामाङलाई 
अ.बं. ११५ नं. बमोिजम समा�ान जारी गन� भनी 
भएको आदेशानसुारको �याद, िनजह� घरमा फेला 
नपरकेो बेहोरा जनाई िनजह�को वतन उ�लेख 
रहेकै वडामा रीतपूव�क टासँ भएको स�ु िमिसलबाट 
देिख�छ । यसरी मलुकु� ऐन अ.ब.ं ११० नं. को 
रीत प�ुयाई तामेल भएको �यादमा समेत िनजह� 
अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गरकेो नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७ 
(३) नं. मा अ� िकिसमसगँ मत स�लाहमा पसेकोमा 
मान� ठाउमँा गई अ� कुरा केही नगरी हे�ररहनेलाई र 
लेिखएदिेख बाहेक अ� िकिसमका मतलबीलाई छ 
मिहनादेिख तीन वष�स�म कैद गनु�पछ�  भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ । उ� नं. अनसुारको कसरु ठह�याई 
सजाय गन� �ितवादीह�को सो नं. मा उ�लेख 
भएअनसुारको वारदातमा संल�नताको पिु� ह�नपुन� 
ह��छ । तर ��ततु वारदातमा �ितवादी स�ुदरमिण 
आचाय�, रिवन ब�नेत तथा अमतृमान लामाको 
वारदात�थलको उपि�थित नै शंका�पद रहेको 
देिख�छ । घटना वारदातमा उपि�थत भएको त�य 
नै �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा िनजह�उपरको 
कसरु िमिसल कागजातह�बाट पिु� ह�ने नदेिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण एवं निजर 

िस�ा�तसमेतका आधारमा �ितवादीह� स�ुदरमिण 
आचाय�, अमतृमान लामा र रिवन ब�नेतलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७ (३) नं. बमोिजम 
जनही १(एक) वष� कैद गन� गरकेो स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।५।३० को फैसला 
सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६८।८।२० को फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादीह� स�ुदरमिण आचाय�, अमतृमान लामा र 
रिवन ब�नेतले आरोिपत कसरुको अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ� 
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-WO-०८४६, उ��ेषण, 
राजेश�साद यादव िव. ि�.िव. िचिक�साशा� अ�ययन 
स�ंथान िडनको काया�लय, परी�ा िनय��ण महाशाखा 
महाराजग�जसमेत

सूचनामा उि�लिखत �यादिभ� Nepalese 
Subsidized कोटामा सरोज �े�ी मा� भना� भएको 
र र�ज ु �े� भना� ह�न नआई �र� Nepalese 
Subsidized कोटामा सिुदल पौडेल भना� भएको 
देिख�छ । Paying कोटातफ�  भना�का लािग �कािशत 
सूचनाको सत� �वीकार गरी ला�ने स�पूण� श�ुक 
ितरी बझुाई भना� भई पठनपाठनमा समेत सहभागी 
भइसकेका िनवेदकले Scholarship कोटाको एकजना 
िव�ाथ� समयमा भना� ह�न नआएका कारण िनजसरहकै 
Score रहेको अक� िव�ाथ�ले भना�को अवसर �ा� 
गरकेो काय�बाट यी िनवेदकको कुनै हक अिधकारमा 
बाधा पगेुको भ�ने नदेिखने ।

परी�ाको नितजा �कािशत गदा� यो�यता�मको 
वैकि�पक सूची �काशन गनु�को कारण मूल सूचीमा 
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नाम �कािशत भएका उ�मेदवारले तोिकएको सत� 
पूरा गरी समयमा भना� नभएको अव�थामा िनजभ�दा 
पिछ�लो सूचीमा रहेको िव�ाथ�ले भना�को मौका �ा� 
गरोस् भ�ने नै रहेको देिख�छ । मूल उ�मेदवारले केही 
कारणले तोिकएको समयमा भना� नगरकेो अव�थामा 
मा� वैकि�पक उ�मेदवारले सो अवसर �ा� गन� ह�दँा 
वैकि�पक उमेदवार र मूल उ�मेदवारलाई समान 
हैिसयतमा हेन� िम�दैन । वैकि�पक सूचीको अवसर 
�ा� गन� तोिकएको समयमा भना� नगरी बसेको 
अव�था ह�नपुन�मा यी िनवेदकले Nepalese Paying 
कोटातफ� को मूल उ�मेदवारको �पमा िवप�ी ि�.
िव. िचिक�साशा� अ�ययन सं�थानको स�पूण� सत� 
�वीकार गरी तोिकएको समयमै भना� गरी पठन पाठनमा 
सहभागीसमेत भइसकेको दिेखदँा िनजले दोहोरो 
सिुवधा �ा� गन�स�ने नदेिखने । 

यसरी स�पूण� �ि�या पूरा गरी Merit list 
अनसुारका Nepalese Subsidized कोटामा 
परकेा िनवेदकभ�दा अगािडका र�ज ु�े�ले तोिकएको 
�यादिभ� भना� गन� नआएको कारण �र� कोटामा 
सिुदल पौडेलको भना� भएको देिखदँा यो�यता सूची 
(Merit List) मा अगािड परकेा �यि� ह�दँाह�दँै मेरो नाम 
Paying मा िसफा�रस गरकेो कारणबाट मौिलक हक 
हनन् भएकोले उ��ेषणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन िजिकर तक� सङ्गत दिेखएन । अतः उ��ेषणको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७३-WO-११७८, उ��ेषण 
/ परमादेश, बस�तकुमार �े�समेत िव. मि��प�रषद् , 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत
िनवेदकह�ले िश�क सेवा आयोगको िमित 

२०७३।१२।१९ को िव�ापनको दफा २.३ को 
�प�ीकरण ख�डको अ�थायी िश�कको प�रभाषा 
उ��ेषणको आदशेले बदर गन� मागदाबी िलएको 
देिख�छ । यस स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदनको 
िमिसल संल�न कागजात अ�ययन गदा� िश�ा ऐन, 
२०२८ (आठ� संशोधन) को दफा ११च(१) को 
ख�ड (ख) को �ितब�धा�मक वा�यांशको उपख�ड 
(१), (२) र (३) मा भएको �यव�थाबमोिजम िश�क 
सेवा आयोग सानोिठमीबाट िमित २०७३।१२।१९ मा 
िव�ापन ह�दँा उ�मेदवारको वा�छनीय यो�यताअ�तग�त 
२.३ मा िव�ापन न�बर १०३/०७३, २०३/०७३ 
र ३०३/०७३ को लािग संवत् २०६१ साउन २२ 
गतेदेिख २०७२ असोज २ स�म �र� भई पदपूित� 
ह�न नसकेको पदमा �य�तो दरब�दी वा सो दरब�दीको 
िलयन / अ�थायी / करार / स�ा िश�कको पदमा 
िनयिु� भई २०७३ असार १५ गतेस�म स�बि�धत 
तहमा अिवि�छ�न �पमा काय�रत रहेको भ�ने �यव�था 
रहेकोमा सोको �प�ीकरणमा “अ�थायी िश�क” 
भ�नाले कुनै पिन तहको �वीकृत दरब�दीमा �थायी 
िनयिु� निलएको िश�क स�झनपुन� छ भ�ने �यव�था 
रहेको पाइने ।

�रट िनवेदकह�ले िनवेदनमा िनजह� 
त�लो �थायी पद िलयन राखी यो�यता / अनभुव / 
आव�यकताको आधारमा मािथ�लो पदमा अ�थायी 
िनयिु� िलएका िश�क र �थायी िश�क मािथ�लो 
पदमा अ�थायी बढुवा भई खाली ह�न आएको पदमा 
िनय�ु भएका िश�कह� भ�ने बेहोरा िमिसल सलं�न 
कागजातमा उ�लेख गरकेो दिेखने ।

नेपाल सरकारले कुनै पिन �यि�लाई िनजको 
�थायी पदमािथको पदािधकार यथावत् कायम राखी 
मािथ�लो कुनै पदमा काय� गन� लगाएको अव�थामा 
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मािथ�लै पदको सेवा सिुवधा िदएको भ�ने मा� 
आधारमा �य�तो पदमा िनजको अिधकार िसज�ना 
ह�दँनै । �य�तो �यि�को अिधकार �थायी पद अथा�त् 
िलयन पदमा नै रहेको ह��छ । �रट िनवेदकह� 
त�लो �थायी पद िलयन राखी यो�यता / अनभुव / 
आव�यकताको आधारमा मािथ�लो पदमा अ�थायी 
िनयिु� िलएका िश�क र �थायी िश�क मािथ�लो 
पदमा अ�थायी बढुवा भई खाली ह�न आएको पदमा 
िनय�ु भएका िश�कह� रहेको देिखदँा िश�क सेवा 
आयोगको िमित २०७३।१२।१९ को िव�ापनको दफा 
२.३ को �प�ीकरण ख�डको अ�थायी िश�कको 
प�रभाषा बदर ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदकह�को 
िनवेदन मागसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा िश�क सेवा आयोगको 
िमित २०७३/१२/१९ को िव�ापनको दफा २.३ को 
�प�ीकरण ख�डको अ�थायी िश�कको प�रभाषा 
उ��ेषणको आदशेले बदर गन� एवं िलयन (रा�ने / 
ब�ने) अ�थायी िश�कलाई िव�ापनको फम� भन� िदन ु
भनी परमादेश जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । �रट खारजे ह�ने ठहरकेाले यस अदालतबाट 
िमित २०७४।१।२५ मा जारी गरकेो अ�त�रम 
आदेशसमेत �वतः िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तारादवेी महज�न 
इित संवत् २०७४ साल भा� २९ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७३-WO-१२७८, उ��ेषण 

/ परमादेश, ओजेश भगत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत भएको 
म�ुाको फैसलामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७३-WO-१२४०, उ��ेषण, 

भरतकुमार राया िव. मि��प�रषद्, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को 
िनयम १० को ख�ड (छ) को �ितब�धा�मक वा�यांश 
ते�ो संशोधन िमित २०६०।१२।१६ मा �कािशत 
भएको देिख�छ । सोही आधारमा उपख�ड (१) �ार�भ 
ह�दँाको बखत क�तीमा १ वष�स�म अ�थायी िश�कको 
�पमा काम गरकेो �यि� सो उपख�ड �ार�भ भएपिछ 
ह�ने पिहलो िव�ापनअ�तग�तको परी�ामा उ�मेदवार 
ह�न पाउने देिखयो । उ� कानूनी �यव�था �ार�भ 
भएपिछ िश�क सेवा आयोगबाट िमित २०६९।९।२० 
मा नै िव�ापन भएको देिखदँा िमित २०५७।१२।०१ 
मा अ�थायी िश�कको पदमा िनयिु� िलइसकेका 
िनवेदकका लािग हाल �कािशत िव�ापनमा उ� 
िनयमको कानूनी �यव�थाबमोिजम िनवेदकले सिुवधा 
पाउन स�ने दिेखएन । यस अव�थामा िवप�ीह�बाट 
िनवेदकको �थायी दरब�दीको लािग दरखा�त 
फारामस�म �वीकृत गरी बिुझिलन इ�कार गरकेो 
काय�लाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

व�ततुः िश�कको पद भनेको आफँैमा एउटा 
छु�ै �मता, द�ता र यो�यता ह�नपुन� पद भएको भ�ने 
कुरामा िववाद ह�न स�दैन । य�तो मह�वपूण� पदमा 
िनय�ु ह�न चाहने उ�मेदवारको छनौटको स�दभ�मा 
िव�ाियकाले कानूनी �यव�थाको मा�यमबाट 
िवशेष सत� तो�न स�ने नै ह�दँा कानूनी �यव�थाको 
मा�यमबाट िश�क पदमा िनय�ु ह�न चाहने �यि�को 
स�ब�धमा िवशेष कुनै सत� तोिकएको �यव�थालाई 
अ�यथा भ�न पिन िम�दैन । िश�ा ऐनले गरकेो 
�यव�थाअनसुारको स�पूण� यो�यता �रट िनवेदकसगँ 
ह�दँाह�दँ ैिवप�ी िनकायले िनजको दरखा�त अ�वीकृत 
गरकेो भ�ने िमिसल सलं�न कागजातबाट देिखन 
आएको छैन । यसरी दाबीबमोिजम िश�क पदमा 
दरखा�त िदन कानून�ारा िनधा� �रत सत� र मापद�ड  
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�रट िनवेदकसगँ भएको भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
िवप�ीह�बाट िनवेदकको दरखा�त निलने िनण�य र 
काम कारबाहीलाई �याियक रोहमा अ�यथा ग�ररहनपुन� 
अव�था नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार एवम् कारणह�बाट 
िश�क सेवा आयोग�ारा िमित २०७३।१२।१९ को 
गोरखाप�मा �कािशत िव�ापनबमोिजमको दरखा�त 
पेस गदा�  यो�यता तथा आधार नपगेुको कारण देखाई 
दरखा�त दता� गन� इ�कार गरी भएको िवप�ीह�को 
काय�बाट �रट िनवेदकको संिवधान र कानून �द� 
अिधकारमा आघात परकेो नदिेखएकाले िनवेदकको 
�रट िनवेदन मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहनपुन� दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसमा ०७३-WO-१२४५, १२४६, 

१२८०, १३१७,  उ��ेषण / परमादशे, 
जमुना ओझा िव. िश�ा म��ालयसमेत, 
सुनीता खनाल िव. िश�ा म��ालयसमेत, 
उमेश सहनी िव. िज�ला िश�ा काया�लय 
कलैयासमेत, परमान�द भ� िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय डडे�धुरासमेत भएको 
म�ुाको फैसला यसै �कृितको रहेको ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-WO-१२८२, उ��ेषण, िविनता 
राईसमेत िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िश�क सेवा आयोगबाट संशोिधत कानूनी 
�यव�थाबमोिजम िमित २०६९।०९।२० मा नै पिहलो 
िव�ापन �काशन भई अ�थायी िश�कलाई �थायी 
ह�ने मौका िदइसकेको देिख�छ । य�तो अव�थामा 
िश�क सेवा आयोगबाट िमित २०६६।६।८ मा 

अ�थायी िश�कको िनयिु� िलएका िनवेिदका िविनता 
राई तथा िमित २०६८।३।१ मा िनयिु� िलइसकेका 
िनवेदक �काशच�� राईका लािग िश�ा ऐन, २०२८ 
को दफा ११च. को उपदफा (१) को ख�ड (ख) 
को �ितब�धा�मक वा�यांशमा रहेको �यव�था हाल 
�कािशत िव�ापनमा आकिष�त ह�न स�ने दिेखएन । 
यस अव�थामा िनवेदकह� िविनता राई र �काशच�� 
राईको दरखा�त फाराम बझुाइसके तापिन १० मिहने 
तािलम िलएको �माणप� नभएको भनी �वेशप� िदन 
इ�कार गरकेो काय�लाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

व�ततुः िश�कको पद भनेको आफँैमा 
एउटा छु�ै �मता, द�ता र यो�यता ह�नपुन� पद 
भएको भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�दनै । य�तो 
मह�वपूण� पदमा िनय�ु ह�न चाहने उ�मेदवारको 
छनौटको स�दभ�मा िव�ाियकाले कानूनी �यव�थाको 
मा�यमबाट िवशेष सत� तो�न स�ने नै ह��छ । कानूनी 
�यव�थाको मा�यमबाट िश�क पदमा िनय�ु ह�न 
चाहने �यि�को स�ब�धमा िवशेष कुनै सत� तोिकएको 
�यव�थालाई अ�यथा भ�न पिन िम�दैन । िश�ा 
ऐनले गरकेो �यव�थाअनसुारको स�पूण� यो�यता �रट 
िनवेदकह�सगँ ह�दँाह�दैँ िवप�ी िनकायले िनजह�को 
दरखा�तबमोिजमको �वेशप� िदन अ�वीकृत गरकेो 
भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट देिखन आएको 
छैन । यसरी दाबीबमोिजम िश�क पदमा दरखा�त 
िदन कानून�ारा िनधा��रत सत� र मापद�ड �रट 
िनवेदकह�सगँ भएको भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
सो िव�ापनसगँ स�बि�धत सूचनालगायतका काम 
कारबाहीलाई �याियक रोहमा अ�यथा ग�ररहनपुन� 
अव�था नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार एवम् कारणह�बाट 
िश�क सेवा आयोग�ारा िमित २०७३।१२।१९ को 
गोरखाप�मा �कािशत सूचना गैरकानूनी ह�दँा उ� 
सूचनाको �करण नं.३.१ को आधारमा िनवेदकह�का 
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दरखा�तबमोिजमको �वेशप� िदन इ�कार गरकेो 
िवप�ीह�को काय�बाट �रट िनवेदकह�म�येको 
िविनता राईको र �काशच�� राईको संिवधान र 
कानून �द� अिधकारमा आघात परकेो नदेिखएकाले 
िनवेदकह� िविनता राई र �काशच�� राईको �रट 
िनवेदन मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहनपुन� 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

अब, िनवेिदका सनुोमी चाि�लङ राईका 
हकमा िवचार गदा� �रट िनवेदनमा सनुोमी चाि�लङ 
राई अपाङ्ग भएको �यि�समेत भएकोले िश�क 
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम ९(२) 
मा भएको �यव�थािवपरीत िवप�ीबाट १० मिहने 
तािलम िलएको �माणप� नभएको भनी �वेशप� 
िदन इ�कार गरकेो भनी दाबी िलएको अव�था छ । 
िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम 
९(२) मा “उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन सो उपिनयमबमोिजम तािलम निलएका 
मिहला वा अपाङ्गता भएका �यि� यो उपिनयम 
�ार�भ भएपिछ अ�यापन अनमुितप� वा िश�क 
पदको लािग ह�ने पिहलो परी�ामा उ�मेदवार ह�नस�ने 
छ” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली (संशोधनसिहत), २०५७ को िनयम 
९(२) मा अपाङ्गता नव� सशंोधन�ारा थप ग�रएको 
देिख�छ । िनज जनता मा.िव. स�लेमा िमित 
२०७०।१।२६ दिेख �ा.िव. ततृीय �ेणीको िलयन 
पदमा िनयिु� भई सेवा �वेश गरकेो उ�लेख भएको र 
ऐ. िनयमावलीको नव� सशंोधन िमित २०७१।१०।२६ 
मा भएको ह�दँा सो संशोिधत कानूनी �यव�थापिछ 
िश�क सेवा आयोगबाट �कािशत िव�ापन नं. 
१०३/०७३ पिहलो िव�ापन भएको देिखदँा १० 
मिहने तािलम िलएको �माणप� नभएको भनी िज�ला 
िश�ा काया�लयबाट �वेशप� िदन इ�कारी गरकेो काय� 
कानूनस�मत मा�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट �रट 
िनवेिदका सनुोमी चाि�लङ राईलाई िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली (संशोधनसिहत), २०५७ को िनयम ९(२) 
मा भएको �यव�थािवपरीत िश�क सेवा आयोगबाट 
गोरखाप�मा �कािशत िव�ापन नं. १०३/०७३ मा 
दरखा�त बझुाएपिछ दरखा�तबमोिजमको �वेशप� 
िदन िज�ला िश�ा काया�लय खोटाङबाट इ�कारी 
गरकेो काय� उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । 
�रट िनवेिदका सनुोमी राईलाई तािलम निलएको भनी 
परी�ामा सामेल ह�नबाट वि�चत नगराउन,ु िनवेिदकाको 
परी�ा फारामबमोिजम �वेशप� िदई परी�ामा सामेल 
गनु� , गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७३-CR-०८७०, ��ाचार, गोपाल धमला 
िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदकको िजिकरअन�ुप नै �ितवादीको 
इ�टरिमिडयटको �माणप�बाट अन�ुीण� भनी लेखी 
आएको र सोही मा�यिमक िश�ा प�रषद् उ�र �देश 
इलाहावादबाट जारी भएको िदनाङ्क १६ मई २०१३ 
को प�मा िनजले इ�टरिमिडयट परी�ा वष� १९८४ 
अन�ुमाङ्क ५५८८२२ �यि�गत प�र�ाथ�को 
�पमा सि�मिलत भई पास गरकेो भ�ने �ितवादीले 
बयानका �ममा िवशेष अदालतमा पेस गरकेो प�को 
आिधका�रकताका स�दभ�मा उ� दईुम�ये कुन 
प�को बेहोरा साचँो हो भनी पनुः उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषद,् सानोिठमी, भ�परुमाफ� त बिुझएको 
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पाइ�छ । यसरी ब�ुदा मा�यिमक िश�ा प�रषद ्
म�ुयालय इलाहावादमा संल�न परी�ाथ� �ी गोपाल 
धमला �माणप�को �माणीकरण गराउदँा िनजले 
पेस गरकेा �माणप�ह�का स�ब�धमा “५०० 
पूणा�ङ्कमा १२२ अङ्क �ा� गरी अन�ुीण� भएको 
िववरण यसपूव�समेत पठाइएको” भनी उ� बोड�ले 
प�ाङ्क ४३९/५१५ िदनाङ्क १२/१२/२०१३ बाट 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ्सानोिठमी भ�परुलाई लेखी 
पठाएको प�बाट देिखएको ि�थितमा पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर कानूनसङ्गत देिखन नआउने ।

पाठ्य�म िवकास के��ले आफूसम� पेस 
भएको �माणप� हेरी नेपाली समक�तास�म िनधा�रण 
गन� र समक�ता िनधा�रणका लािग �ा� भएको 
�माणप� स�कली हो वा न�कली भनी छुट्याउने 
िनकाय नह�दँा सोतफ� को पनुरावेदकको िजिकरसमेत 
मनािसब देिखन आएन । स�बि�धत बोड�मा दईुदईु 
पटक �माणीकरणका लािग पठाउदँासमेत अन�ुीण� 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भई आएबाट िववािदत �माणप� 
न�कली भएको पिु� ह�न गई पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर तथा पनुरावेदकको तफ� बाट बहस गनु�  ह�ने 
िव�ान् अिधव�ाको िजिकर खि�डत ह�न जाने ।

अतः उपयु�� आधार, कारणबाट �ितवादी 
गोपाल धमलाले न�कली बेहोराको शैि�क यो�यताको 
�माणप� पेस गरी सािबकको ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १२ को कसरु गरकेो ठह�याई 
िनजलाई सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) नं. बमोिजम 
�.५००।– ज�रवाना गन� ठह�याएको िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०७३।५।१६ को फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल आषाढ १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�वर�साद 
खितवडा, ०७४-WO-०९०३, उ��ेषण, नर�े�राज 
पौडेल िव. िश�ा, िव�ान तथा �िविध म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

कम�चारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा 
१० अनसुार कम�चारीलाई समायोजन गन� �योजनको 
लािग कम�चारीको दरब�दी सेवा, समूह स�चालन गन� 
िनकायमा �वत: पलु दरब�दीमा कायम रहेको मािनने 
र ऐ.को दफा ११ अनसुार �देश र �थानीय तहमा 
सेवा �वाहको �यव�था िमलाउन कम�चारी समायोजन 
नभएस�म नेपाल सरकारले हाल स�बि�धत सेवा, 
समूह वा उपसमूहको कम�चारीलाई कामकाज गन� 
खटाउन स�ने �यव�था रहेको ।

नेपाल सरकार (मि��प�रषदक्ो) िमित 
२०७४।१२।२७ को िनण�यअनसुार यी िनवेदक काय�रत 
रहेको िज�ला िश�ा काया�लय, का�क� खारजे भई 
िज�ला �शासन काया�लयअ�तग�तको िश�ा िवकास 
तथा सम�वय इकाइ गठन भएको र यी िनवेदकको 
दरब�दी िश�ा, िव�ान तथा �िविध म��ालयमा पलु 
दरब�दी कायम ह�न गएकोमा त�कालका लािग अक� 
�यव�था नभएस�मका लािग मा� यी िनवेदकलाई 
िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइ का�क�मा अ�थायी 
�पमा कामकाज गन� खटाइएकोमा दरब�दी समायोजन 
तथा पद िमलानका �ममा िश�ा िव�ान तथा �िविध 
म��ालयको िमित २०७५।०२।०९ को िनण�यअनसुार 
िनजलाई िश�ा िवभाग भ�परुमा काजमा खटाइएको 
देिखने ।

िनवेदकको िनवेदनमा �ाकृितक �यायको 
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िस�ा�तिवपरीत काय� भएको, नभएको अिधकारको 
�योग गरकेो वा अिधकारको द�ुपयोग भएको, 
काय�िविधको �िुट गरकेो वा बिख�लाप गरकेो, कानूनको 
�िुट भएको, रा�यले संिवधान�ारा �द� नाग�रकको 
मौिलक हकमा अनिुचत ब�देज लगाउने गरी काय� 
गरकेो, �े�ािधकारको अभाव, �े�ािधकारको इ�कारी, 
दूिषत िनण�य भएको अव�था दखेाउन सकेको 
देिखदँैन । संिवधान र कानूनबमोिजम कम�चारी 
समायोजनका िसलिसलामा िनवेदकलाई काज स�वा 
गरकेो र सो काज स�वाअनसुारको काय�समेत स�प�न 
भई िनवेदक तथा िवप�ीम�येका नारायण सवेुदी 
आ-आ�नो काय� �े�मा काय�रत रहेको अव�थामा 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
िव�मान नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारणसमेतका 
आधारमा िज�ला िश�ा काया�लय खारजे भई िज�ला 
�शासन काया�लयअ�तग�तको िश�ा िवकास तथा 
सम�वय इकाइ गठन भएको र यी िनवेदकको दरब�दी 
िश�ा, िव�ान तथा �िविध म��ालयमा पलु दरब�दी 
कायम ह�न गएकोमा त�कालका लािग अक� �यव�था 
नभएस�मका लािग मा� यी िनवेदकलाई िश�ा िवकास 
तथा सम�वय इकाइ का�क�मा अ�थायी �पमा 
कामकाज गन� खटाइएको, िमित २०७४|१२।२७ 
को नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् को िनण�यबाट ४१ 
िज�लामा उपसिचव�तरको इकाइ �मखु र ३६ 
िज�लामा शा.अ. �तरको एकजना इकाइ �मखु रहने 
�यव�था गरकेो, दरब�दी समायोजन तथा पद िमलानका 
�ममा िश�ा िव�ान तथा �िविध म��ालयको िमित 
२०७५।०२।०९ को िनण�यअनसुार िनवेदकलाई 
िश�ा िवभाग भ�परुमा काजमा खटाइएको, िनवेदक 
सो काज स�वाअनसुार रमाना िलई काज स�वा 
भएको �थानमा हािजर भई कामकाज ग�ररहेको र 
िवप�ीम�येका नारायण सवुेदी िमित २०७५।०२।२१ 

देिख नै उ� �थानमा हािजर भई कामकाज ग�ररहेको 
भ�ने िनवेदन तथा िलिखत जवाफबाट देिखएको र 
िनवेदक ५८ वष� पगुी अवकाश ह�न चार मिहना बीस 
िदन मा� बाकँ� रहेको ह�दँा िनवेदकलाई कानूनिवपरीत 
स�वा गरकेो नभई काजमा स�म खटाएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िम�ने 
अव�था िव�मान देिखएन । अतः ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-०५६६, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
सिजना राई

पीिडत भिनएक� मीना राईक� आमा 
धनकुमारी राईले िमित २०६७।१।१२ मा ग�रिदएको 
कागजमा िनज ५/६ मिहनादेिख �ितवादी तथा अ�य 
मािनसह�को होटलमा बसी िहडेँक� ह�न् । मेरो छोरीको 
िदमाग ठीक नभएको, किहले होसका र किहले बेहोसका 
कुरा गद� िहड्ँिछन् । अिल उ�ाउली �वभावक� 
िछन् । �ितवादी सिजना राईले स�चालन गरकेो 
होटलमा मेरी छोरी िनज पीिडत मीना राईसमेतलाई 
अनैितक यौनध�धा गराउने गरकेो आरोपमा प�ाउ गरी 
�याएको छ भ�ने कुरा पिछ सनुी थाहा पाएको ह� ँभनी 
आ�नो बेहोरा लेखाई िदएको देिखने । 

�ितवादी सिजना राईले स�चालन गरकेो 
होटलमा अनैितक ि�याकलाप गन� गराएको भ�ने 
स�ब�धमा व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले समेत 
�प�ट �पमा उ�लेख गन� सकेको नदेिखने ।

िनज पीिडत भिनएक� मीना राईले एकाितर 
आ�नो बयान बेहोरा लेखाउदँा �ितवादीले आफूलाई 
किहलेकाही ँयौनध�धाको लािग लाहानसमेत पठाउने 
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गरकेो भनेक� िछन् भने अक�ितर �ितवादीले आफूलाई 
भा�न उ�कन निदएको भ�ने आरोप लगाएक� िछन् । 
यिद �ितवादीले िनज मीना राईलाई भा�न उ�कन 
निदएको भए िनज मीना राईलाई लाहान पठाउने �ममा 
िनजलाई भा�न उ�कन को कसले िदएन भ�ने स�दभ�मा 
िनजले केही खलुाउन सकेको नदिेखने । 

िनज पीिडत भिनएक� जाहेरवाली मीना 
राईले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरी आ�नो 
जाहेरी दरखा�तको बेहोरालाई पिु� गन� सकेको पिन 
देिखदँैन । घटना�थल मचु�ुकाका मािनसह�ले पिन 
अिभयोग दाबीबमोिजमको काय� �ितवादी सिजना 
राईबाट गराएको भ�न नसकेको अव�थामा �ितवादी 
सिजना राईलाई मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 
ज�तो जघ�य अपराधमा शंकारिहत र व�तिुन�ठ 
�माणको अभावमा दोषी ठहर गन� स�ने अव�था ह�दँैन । 
�यसथ� मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा १२(१)(ख) बमोिजम १० (दश) 
वष� कैद सजाय ह�ने र �.५०,०००।- (पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने र ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोिजम उ� 
ज�रवानाको ५० �ितशत �.२५,०००।- (पि�चस 
हजार) रकम �ितपूित�बापत �ितवादीबाट पीिडतलाई 
भराइिदने ठहर गरी स�ु उदयपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।७।१६ मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठहर गरी �ितवादीले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखन 
आउने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट स�ु उदयपरु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी िनज �ितवादी सिजना 
राईले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०६७।१२।१४ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर  

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�कमा�
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७५ साल �ावण २१ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-CR-१०८७, 
मोटरसाइकल चोरी तथा सरकारी छाप द�तखत िकत�, 
नेपाल सरकार िव. माधव�साद भुजेलसमेत

�ितवादी माधव�साद भजेुलले बरामद भएको 
सवारी  चालक  अनमुित  प�  आफूले बनाएको नभई 
आ�नो फोटो रमेशकुमार कापरी भ�ने �यि�ले लगी 
सवारी दता� �माणप�को फोटोकपी �याएर िदएका ह�न् , 
सहीछापसमेत के कसरी बनाए थाहा भएन, बरामद 
भएको चालक अनमुित प� न�कली रहेछ भनी हाल 
आएर मा� थाहा भयो भनी आरोिपत कसरुमा इ�कारी 
रही अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा  बयान 
गरकेो देिख�छ । यसरी सवारी अनमुित प� बनाइिदने 
भिनएका रमेशकुमार कापरीउपर अनसु�धान भएको 
र म�ुा चलेको अव�था छैन । व�तिुन�ठ �माणको 
अभावमा बरामद भएको सवारी चालक अनमुित प� 
यी �ितवादी माधव�साद  भजेुलले नै बनाएको भनी 
अनमुान गन� िम�ने देिखदँैन । िनज �ितवादीको बयान 
बेहोरासमेतबाट चालक अनमुित प� बनाउनका लािग 
आ�नो फोटो र रकमसमेत अनिधकृत �यि�लाई िदई 
न�कली अनमुित प� बनाउन लगाएको कुरा पिु�ट 
भएको छ । जाहेरवालाले पिन िनजले मोटरसाइकल 
चढेको अव�थामा दखेेको भ�ने छैन । मोटरसाइकल 
सडकमा बेवा�रसे अव�थामा फािलएको अव�थामा 
फेला परकेो छ । िनज �ितवादी माधव�साद भजेुल 
सवारी चालक अनमुित प� बनाउने काय�मा मतलबमा 
पसेको भनी िनजलाई मितयारमा सजाय भएकै छ र 
सोउपर िनजको पनुरावेदन पिन छैन । बरामद भएको 
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मोटरसाइकल आफूले रकम ितरी चढेको र उ� सवारी 
चालक अनमुित प� बनाउने �यि� रमेशकुमार कापरी 
ह�न् भनी यी �ितवादीले पोल गरकेो अव�था छ । 
रमेशकुमार कापरीउपर अनसु�धान भई म�ुा चलेको 
भए एक अव�था ह���यो तर सो ह�न सकेको छैन । 
य�तो अव�थामा स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई  अ�यथा 
मा�न निम�ने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी माधव भजुेलले िकत� 
कागजको ११ नं. अ�तग�तको कसरु गरकेो दिेखन 
आएकोले िनज �ितवादीलाई िकत� कागजको ११ नं. 
अनसुार िकत� कागजको ९ नं. र १२ नं. बमोिजम ह�ने 
सजायको आधी �.२५।– ज�रवाना र ६ मिहना कैद 
ह�ने ठहन�, �ितवादीह�ले सवारी दता� �माणप� िकत� 
गरकेो र बरामद भएको मोटरसाइकल चोरी गरकेो भ�ने 
स�ब�धमा वादी प�बाट �माण ��ततु ह�न सकेको 
नदेिखएको ह�दँा �ितवादीह�लाई चोरीको १२ नं. र 
िकत� कागजको ९ र १२ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेस�म वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी 
नप�ुने र �ितवादी पूण�बहादरु लङ्ुगेली मगरले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।८।५ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गोपी िव�कमा�
क��यटुर : म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल �ावण २१ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७३-WO-००३१, उ��ेषण, किपलदवे 
ठाकुर िव. �ी पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमेत

िनवेदक वादी किपलदेव ठाकुर र िसयाराम 
ठाकुर बडही �ितवादी भएको िलखत दता� बदर दता� 
म�ुामा यी िनवेदकले अंशब�डा �योजनको लािग िक.नं. 
५४९ म�ये उ�रबाट, िक.नं. २०९ म�ये पि�मबाट, 
िक.नं.५२४ म�ये दि�णबाट, िक.नं. ५२२ म�ये 
दि�णबाट र िक.नं.५२६ म�ये दि�णबाट ३ ख�डको 
१ ख�ड मेरो अंश हकजित राजीनामा रिज��ेसन 
बदर गरी मेरो नाउमँा दता�समेत ग�रपाउ ँभनी िफराद 
गरकेो र स�ु िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा वादी 
दाबीबमोिजम ३ ख�डको १ ख�ड वादीको हकस�म 
बदर भई वादीको नाममा दता� कायम ह�ने ठहरी फैसला 
भएको देिखयो । उ� फैसला अि�तम भएर रहेकोसमेत 
देिखने । 

िनवेदकले फैसला काया��वयनको लािग 
तहिसल शाखामा िनवेदन िदएको र �े�तेदारबाट 
दा.खा. पजु�का लािग िमित २०७२/३/१५ मा आदेश 
भएको देिखयो । सो आदेश िव�� िसयाराम ठाकुर 
बडहीले महो�री िज�ला अदालतमा १७ नं. को 
िनवेदन िदएकोमा �े�तेदारबाट भएको उ� आदेश 
र सोबमोिजमको दा.खा. पजु� सदर ह�ने ठहरी स�ु 
िज�ला अदालतबाट आदेश भएको र उ� आदेश 
िव�� �ितवादी िसयाराम ठाकुर बडहीले पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुमा १७ नं. को िनवेदन िदएको र सो 
िनवेदनमा पनुरावेदन अदालतबाट कुनै पिन ज�गामा 
सबै हकवालाह�को समान हक रहने र �य�तो ज�गाको 
भाग छुट्याउदँा मू�य र भोग मू�याङ्कनसमेतलाई 
िवचार गरी नरम गरम िमलाई छुट्याइिदन ु�यायोिचत 
ह�ने ह�दँा �े�तेदारबाट भएको आदेश र सोबमोिजम 
दा.खा. पजु� बदर ग�रिदएको छ । अब �याियक �पबाट 
नरमगरम िम�ने गरी मू�य र भोगको �योजनसमेतलाई 
िवचार गरी फैसला काया��वयनतफ�  कारबाही गनु�  होला 
भनी आदेश भएको देिखने ।
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िवप�ी िसयाराम ठाकुर बडहीले िलखत 
दता� बदर दता� म�ुामा �ितउ�र िफराउदँा वादीले 
तफ�  छु�ाई िफराद िदएकोतफ�  कैिफयत रहेको भनी 
स�माण उ�लेख गन� सकेको देिखदैँन । िनजले िज�ला 
अदालतमा �े�तेदारको आदेश र सोबमोिजको चलन 
पजु� िव�� िनवेदन िददँा िववािदत ज�गामा यो यसरी 
िक�ाकाट गनु�  पन� भनी उ�लेख गरी खलुाई लेखाउन 
सकेको देिखदँनै । िवप�ीले िलखत दता� बदर दता� 
म�ुाको िफरादमा दाबी गरकेो ज�गामा दाबी गरजे�तो 
बाटो भएको वा ज�गाको मू�याङ्कन उ�च रहेको भनी 
�माणसाथ खलुाएकोसमेत देिखएन । स�ु िज�ला 
अदालतको फैसलामा िकटानीसाथ वादी दाबीबमोिजम 
िलखत बदर ह�ने ठहरी फैसला भएकोसमेत देिखने ।

पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट आदेश 
ह�दँा स�ु अदालतबाट फैसला भई अि�तम भइरहेको 
फैसला फरक पन� गरी पनुरावेदनको रोहबाट फैसला 
भएसरह आदेश भएको देिख�छ । पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुले स�ु अदालतको फैसलामा उि�लिखत 
वादी दाबीबमोिजम भ�ने वा�यांशको िवपरीत ह�ने 
गरी �े�तेदारबाट भएको आदेश, सोबमोिजम भएको 
दा.खा. पजु� र सोलाई सदर गन� गरी स�ु अदालतबाट 
भएको आदशे बदर ग�रिदएको दिेखएबाट पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको आदशे अ.बं. १७ नं. को भावना 
र मम�िवपरीत भएको दिेखनसमेत आउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको िमित २०७३/३/१७ को आदेश 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब िमित 
२०७२/४/२२ को िज�ला अदालतको आदेश 
कायम गरी िमित २०७२/३/१५ मा महो�री िज�ला 
अदालतले िदएको चलन पजु�को आधारमा दा.खा. 
गनु�  गराउन ुभनी महो�री िज�ला अदालत र मालपोत 
काया�लय महो�रीको नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत 

जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७५ साल आषाढ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-WO-०४८१, उ��ेषण / परमादेश, 
राम�साद गुरागाई िव. ि�भुवन िव�विव�ालय, 
क�ित� पुरसमेत

समानताको िस�ा�त समानह�को िबचमा 
मा� लाग ु ह�ने र असमानह�को िबचमा समानता 
कायम ह�न नस�ने ह��छ । फे�र अिवभेद भनेको िवभेद 
रो�न ुमा� हो र अिवभेदको िस�ा�त समान अव�थामा 
रहेका समान �यि�ह�िबच लाग ु ह��छ । �शासक�य 
पदबाट राजीनामा िदई त�कालीन िनयमअनसुार 
उपदान वा िनविृ�भरणम�ये उपदानको िवक�प 
रोिजसकेपिछ िनविृ�भरण िलइरहेको �यि�सगँ समान 
�यवहार नगरकेोलाई िवभेद वा असमान �यवहार मा�न   
नसिकने ।

िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेा �ा.
डा. कैलासनाथ �याकुरले र रोशना अमा�य ि�.
िव. सेवाबाहेक अ�य� सरकारी सेवाबाट ि�.िव. 
सेवामा आएका र अ�य श�भ ु पौडेल र �ा.डा.श�भ ु
खनालले ि�.िव. को �शासिनक सेवाबाट ��यापन 
सेवामा आउदँा उपदान बझेुको भ�ने नदिेखएको ह�दँा 
उि�लिखत �यि�ह� र िनवेदकका िबचमा असमान 
�यवहार गरकेो भनी िलएको िजिकरबमोिजम ि�भवुन 
िव�विव�ालय, िश�क कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम ५२(४) र िनयम ६२ को अव�थाबाट 
िनवेदकउपर असमान �यवहार भएको नदिेखएको र 
�रट िनवेदकले यो िनयम लाग ुभएको १६ वष�स�म चपु 
लागी उपदानबापत िलएको रकम िफता� गन�तफ�  कदम 
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चालेको नदेिखएको ह�दँा कानूनबमोिजमको �ि�या 
अवल�बन गरी कारबाही अि�तम भएको अव�थामा 
कानूनी �िुट वा अिधकार�े�ा�मक �िुट भएकोमा बाहेक 
यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�को �योग 
गरी दता� ह�न आएको ��ततु िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था िव�मान दिेखन
नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण 
र उि�लिखत कानूनी िस�ा�त निजरसमेतबाट 
िनवेदकउपर संिवधान �द� समानताको 
हकबमोिजम असमान �यवहार गरकेो नदिेखएको 
अव�थामा कानूनबमोिजमको �ि�या अवल�बन 
गरी कारबाही अि�तम भएको अव�थामा कानूनी 
�िुट वा अिधकार�े�ा�मक �िुट भएकोमा बाहेक यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�को �योग गरी 
दता� ह�न आएको ��ततु िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ग�ररहन ुपरने, �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७५ साल �ावण २९ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल,  ०७१-WO-०७६९, उ��ेषण, राधाका�त झा 
िव. �ी पुनरावेदन अदालत राजिवराजसमेत

िनवेदक वादी राधाका�त झा र िवप�ी 
कृ�णका�त झासमेत भएको २५६३ नं. को म�ुा 
िमित २०४८।८।२४ मा स�री िज�ला अदालतमा 
दता� भएको िमिसलबाट देिखयो । सो म�ुामा वादी 
राधाका�त झाले िफराद गदा� मूल पखुा� रघनुाथ झाको 
२ छोरामा जेठा िव�ानाथ झा र का�छा िन�यन�द 
झा ह�न् । �ितवादी मोती दवेी मेरी आमा र कृ�णन�द 
झा र कमलका�त झा मेरा दाज ुह�न् । हामीह� िमित 
२०३६।१।५ देिख मानो चलुो अलग अलग गरी बसी 
आएका र मैले अशं ब�डा छुट्याई िदन माग गदा� इ�कार 

गरकेोले तायदाती फाटँवारी िलई ४ भागको १ भाग 
छुट्याई पाउ ँभनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनज वादीले 
तारखे गजुारी बसेकोले सो म�ुा िमित २०४९।२।३० 
मा तामेलीमा गएको देिख�छ । सो म�ुामा िनवेदकले 
तामेलीबाट जगाई पाउ ँभनी िमित २०६८।३।१९ मा 
िनवेदन िदएको र स�ु िज�ला अदालत स�रीबाट 
िमित २०६८।३।२२ मा तामेलीबाट जगाउने गरी 
आदशे भएको दिेखने । 

सो आदेशबमोिजम स�ु िज�ला अदालतबाट 
म�ुा दता� भएको िमित २०४८।८।२४ को अिघ�लो 
िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी तायदाती 
फाटँवारी माग गरकेो देिख�छ । सो आदेश िव�� 
िवप�ी कृ�णका�त झाले पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजमा बे�रतको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी 
अ.बं. १७ नं. को िनवेदन िमित २०७१।१०।२६ मा 
िदएकोमा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७१।११।२८ मा िज�ला अदालत स�रीको िमित 
२०७१।१०।१८ को आदशेलाई बदर गरी िमित 
२०६८।३।२२ मा तामेलीबाट जगाई म�ुा दायर भएको 
देिखदँा सोही िमितलाई मानो छु��एको िमित कायम 
गनु�  भनी आदेश भएको देिखने ।

अंश म�ुामा मानो छु��एको िमित कायम गदा� 
सोबाट अंिशयारको अंशमा फरक पन� स�ने ह��छ । 
मानो छु��एको िमित कायम गनु�  सारवान िवषय भएको 
र यसको प�रवत�नले अिंशयारको अंशभागमा ��य� 
असर पन� स�ने ह��छ । मािथ�लो िनकायले अ.बं. १७ 
नं. को रोहमा आदेश गदा� म�ुाको काम कारबाहीमा 
�याद नाघेको वा बे�रत भई कानूनको ग�भीर उ�लङ्घन 
भएको अव�थामा मा� त�लो अदालतको आदेशलाई 
बदर गन� स�ने गरी आदेश गन� स�ने ह��छ । सो 
अव�थामा बाहेक त�लो अदालत वा िनकायको आदेश 
प�रवत�न ह�ने गरी आदेश गनु�  ह�दैँन । अ.बं. १७ नं. 
बमोिजम परकेो िनवेदनमा पनुरावेदन स�ुने अदालतले 
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मातहत अदालतको िवचाराधीन म�ुामा ��य� असर 
पन� गरी म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी उ� अदालतबाट 
भएको आदशे सदर वा बदर गन� गरी आदशे गन� 
िम�दैन । त�लो अदालतले �याियक मनको �योग 
गरी गरकेो आदेशलाई प�रवत�न गदा� सो आदेशबाट 
फैसलामा पन� �भावलाई पया�� �यान िदनपुन� ।

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले स�ु स�री 
िज�ला अदालतबाट िमित २०४८।८।२३ लाई मानो 
छु��एको िमित कायम गरकेो अव�थामा पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६८।३।२२ लाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरबेाट मेरो अशंस�ब�धी 
हक अिधकारमा �भाव पन� जाने भनी िजिकर 
िलएको देिखएको छ । यसरी मानो छु��एको िमित 
फरक पारी पनुरावेदन अदालतले आदेश गदा� त�लो 
तहको अदालतले गन� फैसलामा नै फरक पन� ि�थित 
ह��छ । म�ुाको फैसलालाई नै फरक पन� जाने दिेखएको 
अव�थामा अ.बं.१७ नं. को रोहमा त�लो अदालतको 
आदेश बदर गन� गरी आदेश गनु�  �िुटपूण� ह�न जाने ।

तसथ�, अशं म�ुामा स�री िज�ला 
अदालतबाट िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो 
छु��एको िमित कायम गन� गरी भएको आदेशलाई बदर 
गरी तामेलीबाट जागेको िमित २०६८।३।२२ लाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरकेो पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०७१।११।२८ को आदेश 
बे�रतको देिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद आचाय� 
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७०-CI-०१००, िललामी 

मुचु�का तथा तामेली पचा� बदर, िवजराज महतो 
चाईसमेत िव. ध�म�ती दवेीसमेत 

वादी िवजराज महतो र �ितवादी गोदावरी 
भ�ने इ�ददुेवीसमेत भएको उ� म�ुामा �ितवादीह�को 
िपता / ससरुाले वादी िवजराज महतोसगँ िमित 
२०५४।८।२ मा �.२०,०००।– मथुरा साह रौिनयारले 
कजा� िलई ग�रिदएको कपाली तमसकुबमोिजमको 
सावँा �याज भराई पाउन दाबी िलएको दिेख�छ । सो 
म�ुामा �ितवादीह�को कुनै �ितउ�र नपरी वादी 
दाबीबमोिजम वादीले �ितवादीह�बाट सावँा �याज 
भराई िलन पाउने ठहरी पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६२।११।२५ मा फैसला भएको दिेख�छ । 
सोही फैसलाबमोिजम िबगो भरी पाउन ��ततु म�ुाका 
�ितवादी िवजराजले २०६३ सालको िबगो दा.नं. 
५६१ दरखा�त िददँा ��ततु म�ुाका वादीह�को 
हकभोग रहेको �व. मथुरा साह रौिनयारको नाममा सभ� 
नापन�सा भएको सािबक िक.नं.५१ को ज.िव. ०-१-
५ म�येको पूव�तफ� को ज.िव. ०-०-१९ को ज�गा दाबी 
िलएको र सोही ज�गाको प�चकृते मू�याङ्कनसमेतको 
काय�िविध पूरा भई िमित २०६४।३।११ मा िललाम 
मचु�ुका भई उ� ज�गा �ितवादीम�येको भनुे�वर�साद 
चौहानले िललाम सकार गरकेो अव�था देिख�छ । िमित 
२०६४।३।११ को िललामी र िमित २०६४।३।३२ 
मा भएको तामेली आदेश बदर गरी पाउन वादीह�ले 
��ततु म�ुा दायर गरकेो दिेखने ।

िमित २०२८।१।१२ मा घरसारको फाछ� 
राजीनामा िलखतलाई �व. मथरुा साहका हकवालाले 
िकत� भनी म�ुा दता� गरपेिन िडसिमस गराई बसेको 
देिख�छ । व�ततुः सो २०२८ सालमा वादीले �ा� 
गरकेो हकको �ोतलाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । 
सोही हकको �ोत देखाई िवप�ी वादीले सो िववािदत 
िक.नं. ५१ म�येको ज�गा नापीमा दता� गराइसकेको पिन 
देिख�छ । यस�कार वादीको नाउमँा दता�  भइसकेको 
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ज�गा िनजह�लाई ब�ुदै नबझुी लेनदेन म�ुाको िबगो 
भराई िदने भनी िललाम काय� भएको देिखयो । �व. 
मथुरा साहका हकवालाले २०२८ सालको िलखतलाई 
िकत� कायम गन� नसकेपिछ ��ततु लेनदेन म�ुा दता� 
गरी एकतफ� �पमा फैसला गरी वादीको हक दता�को 
ज�गा िनजलाई सूचना जानकारी निदई सनुवुाइको 
अवसरबाट वि�चत गरी िललाम गरकेो काय� �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत देिखने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�यएको स�ु पसा�  िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।९।७ को फैसला उ�टी गरी 
वादी दाबीबमोिजम िमित २०६४।३।११ को िललामी 
मचु�ुका तथा िमित २०६४।३।२२ को तामेली 
पचा�समेत बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०६९।१२।१९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०६७-CI-०९५१, 
फैसलाबमोिजम दा.खा., रामबालक �साद चौहानसमेत 
िव. ढोडा महतोसमेत

ह�रहर महतो चाई वादी चनरदेव महतो 
चाईसमेत �ितवादी भएको पसा� िज�ला अदालतमा 
दे.नं. १३७५ को अंश म�ुा चली िमित २०३५/११/१७ 
मा िमलाप� ह�दँा सािबक िक.नं. ५२ म�ये पूव�तफ� बाट 
�व.देवराज महतोको नाउ ँदता�को ज�गा वादीका िपता 
ह�रहर महतो चाईले १-१-७१/

२
 ज�गा र िवप�ीतफ� बाट 

अंिशयारले बाकँ� १-०-७१/
२
 ज�गा �ा� गरकेो 

देिख�छ । सािबक िक�ा नं. ५२ को ज�गा नहरमा 
परकेो र सो िक.नं. ५२ को ज.िव. २-१-१५ ज�गाम�ये 

िक.का. भई िक.नं. १५४ को ०-६-१२ ज�गा नहरमा 
परकेो देिख�छ । िक.नं. १७७ को ०-३-० ज�गा, 
िक.नं. १७८ को ०-९-२ ज�गा रहेको देिख�छ । यी 
वादी �ितवादीह�िबच िमित २०३५/११/१७ मा 
िमलाप� ह�नपूुव� नै सािबक िक.नं. ५२ नहरमा परकेो 
र िक.का. भई �े�तामा जिनन बाकँ� भएको कारणबाट 
िक.नं. ५२ को ज.िव. २-१-१५ ज�गा सबै अंश 
म�ुामा दखेाई भागब�डा लगाएकोमा दवैु प�को मखु 
िमलेकै देिख�छ । यसरी सािबक िक.नं. ५२ नहरमा 
परबेाट िक.का. भई िक.नं. १५४ को ज.िव. ०-६-१२ 
ज�गा नहरमा परपे�ात् सोमा बाकँ� ज�गा १-१५-३ 
रहेबाट सोम�येमा नै िमलाप�बमोिजम यी पनुरावेदक 
�ितवादीह� र ��यथ� वादीह�ले ज�गा बाडँी िलन 
पाउने । 

अब वादी र �ितवादीह�ले सो सािबक 
िक.नं. ५२ म�ये िक.का. भई कायम ह�न आएको 
िक�ाह�बाट के कित ज�गा आ-आ�नो नाउमँा दता� 
गराई िलएका छन् भ�नेतफ�  हेदा� वादीले आ�नो अंश 
भागमा परकेो िक.नं. २१० को ०-१७-१११/

२
 ज�गा 

आ�नो नाममा दता� गराएको दिेख�छ । सोम�ये 
िक.नं. २११ को ०-५-९१/

२
 ज�गा सािबक दवेराज 

महतोको नाममा नै यथावत् कायम भएको देिख�छ । 
�ितवादीह�ले पिन िक.नं. १७७ को ०-३-० र िक.नं. 
१७८ को ०-९-२ ज�गा आफूह�को नाउमँा नामसारी 
गराएको दिेख�छ । यसरी वादी �ितवादीका िपताका 
िबचमा िमित २०३५/११/१७ मा भएको िमलाप�बाट 
वादीको िपता ह�रहर महतो चाईले िक.नं. ५२ को 
२-१-१५ बाट िक�ाकाट भई �े�फल १-१-७१/

२
 

ज�गा �ा� गरकेो दिेख�छ । �ितवादीको िपता दवेराज 
महतो चाईले �े�फल १-०-७१/

२
 ज�गा �ा� गरकेो 

देिखयो । सो िमलाप�बाट वादीका िपता ह�रहर महतो 
चाईले िवप�ीको भ�दा ०-१-० ज�गा बढी �ा� गरकेो 
देिख�छ । अदालतबाट भएको िमलाप�बाट वादीका 
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िपताले सािबक िक.नं. ५२ को ज�गाम�येबाट १ क�ा 
ज�गा बढी अशं �ा� गरकेोमा सो सािबकको िक�ाबाट 
िक�ाकाट भई आएका िक�ाह�म�येबाट नहरमा 
परकेो भाग कटाई वादी र �ितवादीले �े�फल ०-१७-
१११/

२
 बराबर दता� गरकेो दिेखयो । जनु िमलाप�को 

भावनाअनसुार देिखन आउदँनै । अतः सािबक िक.नं. 
५२ को ज�गा नहरमा परकेो भाग कटाई बाकँ� रहन 
आएको �े�फलबाट १ क�ा ज�गा वादीको हक बढी 
रहन जाने नै ह�ने ।  

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िमलाप�बाटै १ क�ा ज�गा ह�रहर महतो चाईले बढी 
�ा� गरकेो स�दभ�मा िक.नं. २११ मा उ�रतफ� बाट 
०-१-० ज�गा मा� िक.का. गरी वादी ढोडा महतो चाई 
र ल�मी महतो चाईका नाउमँा संय�ु दा.खा. दता� 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६७।२।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष २५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-WO-०८२८, उ��ेषण, 
�ीनगर म�टी इ�टर�ाइजेजको �ो�ाइटर जय�त 
भुषाल िव. साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लय, 
ताहाचलसमेत

करार ऐन, २०५६ को दफा ५६ ले �यि�गत 
द�तासगँ स�बि�धत िवषयबाहेक अ�य िवषयमा 
�ितिनिध िनयिु� गन� स�ने �यव�था गरकेो छ । 
�ितिनिधमाफ� त भए गरकेो करार वा �ितिनिधबाट 
भए गरकेो काम कारबाहीबाट उ�प�न दािय�व म�ुय 
�यि�ले गरकेो करार वा काय�सरह मानी काया��वयन 
ह�ने �यव�था करार ऐन, २०५६ को दफा ५७ ले 
गरकेो छ । तर कुनै कारणवश बोलप�दाता क�पनीबाट 

कुनै कैिफयत भएमा िनजको �थानीय �ितिनिधले 
आ�नो अिधकार बािहर गई गरकेो अव�थामा बाहेक 
कालोसूचीमा रा�ने काय�लाई कानूनसङ्गत भ�न 
सिकने दिेखदँैन । यस अव�थामा िनवेदकले �ीशा 
इ�टरनेसनलको �ितिनिधको हैिसयतले गरकेो 
काय�लाई िनवेदक �वयम् ले गरकेो भनी िनवेदकलाई 
कालोसूचीमा राखेको कानूनसङ्गत नदेिखने । 

सश� �हरी बल �धान काया�लयको प.सं. 
०६८/६९, च.नं. १८२ को िमित २०६८/५/९ 
को कालोसूचीमा रािखिदने स�ब�धमा साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लय, ताहाचल, काठमाड�लाई 
लेखेको प�मा आपूित�कता�बाट ि�प�ीय स�झौतामा 
उ�लेख भएको सत�िवपरीतको काय� भएको ह�दँा 
यस काया�लयको िमित २०६८/२/१२ गतेको 
िनण�यले ३० अि�ल, २०१० मा Srinagar Multi 
Enterprises, Kathmandu सगँ स�प�न ि�प�ीय 
स�झौता साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५९ 
उपदफा २(क) तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 
२०६४ िनयम १२८ मा उ�लेख भएअनसुार भङ्ग 
गन� िनण�य गरी िमित २०६८/२/१३ गतेको प�साथ 
स�बि�धत आपूित�कता�लाई िलिखत जानकारीसमेत 
गराइसिकएको ह�दँा साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
दफा ६३ तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 
२०६४ को िनयम १४१ मा �यव�था भएअनसुार 
Srinagar Multi Enterprises, Kathmandu 
लाई कालोसूचीमा रािखिदन ु भनी प�ाचार भएको 
देिख�छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
५९(४) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था 
भएकोमा बाहेक साव�जिनक िनकायले साव�जिनक 
िहतका लािग ख�रद स�झौताको अ��य गन� स�ने छ 
भनी �प�ट �पमा उ�लेख गरकेो पाइने ।

सश� �हरी बल �धान काया�लयको िमित 
२०६८/५/९ को प�मा साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
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काया�लयलाई प� ले�दा दफा ५९(२)(क) बमोिजम 
स�झौता र� ग�रएको भिनएको छ तर िनवेदकलाई 
िदइएको प.स.ं २०६७/०६८ च.नं. ११३२ िमित 
२०६८/२/१३ को प�मा िमित २०६८/२/१२ को 
िनण�यअनसुार भनी साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा ५९(४) बमोिजम स�झौता अ��य ग�रएको 
जानकारी गराइएको छ भिनएबाट करार र� गन� तथा 
कालोसूचीमा रा�ने काय� फरकफरक दफाबमोिजम 
भएको ह�दँा उ� प�मा उि�लिखत दफा एक आपसमा 
िवरोधाभाष रहेको देिखयो । उ� दफा ५९(४) मा 
ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक 
साव�जिनक िनकायले साव�जिनक िहतको लािग 
सिुव�ताको आधारमा ख�रद स�झौताको अ��य गन� 
�यव�था भएबाट यो दफाका आधारमा कालोसूचीमा 
रा�ने पूवा�व�था प�ुने नदेिखने ।

करार स�झौताको प�रपालनामा जसरी भए 
पिन यी िनवेदकलाई सामान आपूित� गन�बाट वि�चत 
गन� �य�न भएको भ�ने अ�य�त ग�भीर आरोपसमेत 
लगाइएको भए पिन त�स�ब�धमा िवप�ीह�बाट 
�प��पमा ख�डन ग�रएको पिन देिखदँनै । यस 
�कृितको काय� भए गरकेो हो भने �यसले ख�रद 
�णालीमा अिनयिमतता भई कसैको वा समूह िवशेषको 
एकािधकार कायम गन� �य�न भएको अनमुान गनु�पन� 
अव�था पछ�  । �य�तो कुनै पूवा��ह राखी िनयोिजत 
�पमा बोलप� आ�ान गन� र आफूले रोजेकाले 
बोलप�बमोिजम स�झौता गन� नपाएमा आपूित� रो�ने, 
र� गराउने ज�ता काय� भएमा �य�तो काय�मा ��य� 
अ��य� �पमा संल�न ह�ने रा��सेवकलगायतलाई 
आ�नो सेवा सत� तथा �चिलत कानूनबमोिजम 
कारबाहीको दायरामा �याउन ु पन�तफ�  स�बि�धत 
िनकायह� सदवै सचेत ह�न ुआव�यक ह��छ । ��ततु 
िववादमा उपयु��बमोिजम कारबाही तथा िनण�य गदा� 
कसैलाई उ�मिु� िदने र कसै�ित लि�त कारबाही 

गन� पूवा��ह िथएन भनी िकटान गन� स�ने अव�था 
देिखदँनै । उपयु��बमोिजमको प�ाचार तथा िनण�यको 
कानूनी आधार फरकफरक दिेखएबाट सो पिु�समेत 
ह�न आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५९(४) 
बमोिजम स�झौता अ��य गरकेो प�ाचार भएको 
अव�थामा �रट िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने 
िनण�य कानूनस�मत नह�दँा िमित २०६८/११/१२ को 
िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष २४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CI-१०३८, अंश 
चलन, सौगात के.सी. समेत िव. राज ुके.सी.

वादी र �ितवादी एकासगोलका बाब ुछोराको 
नाताको भई अंश �ा� गरी नसकेको अव�थामा के 
कुन स�पि�बाट अंश �ा� गन� हो भ�ने स�ब�धमा 
हेदा�  �ितवादी राज ुके.सी. ले आ�नो बाब ुबलबहादरु 
ख�ीबाट र.नं. १४९०६ख िमित २०६६।२।२४ मा 
िक.नं. ५०२ �े.फ.०-१५-३-० र िक.नं. ३७१ बाट 
०-१३-०-१ अंश भरपाई गरी अंश िलएको दिेख�छ । 
�ितवादी राज ुके.सी. को नाउमँा िक.नं. ८९३ �े.फ.१-
४-२-० ज�गासमेत देिख�छ । वादीह�ले िफराद 
गन� समयस�म �ितवादी राज ु के.सी. र िनजैका बाब ु
बलबहादरु ख�ीको संय�ु नाममा रहेका िक.नं. ८९० 
�े.फ. ०-२-२-० र  िक.नं. ८९२ �े.फ.०-३-२-० 
ज�गाह�बाहेक अ� सबै ज�गाह�को िविभ�न िमितमा 
िविभ�न �यि�ह�लाई िब�� भई हक ह�ता�तरण 
भएको देिखने ।

उपयु�� त�य रहेको अव�थामा वादीह�ले 
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पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीबमोिजम �ितवादी राज ु
के.सी. र िनजैको बाब ु बलबहादरुको संय�ु नाउमँा 
रहेको स�पि�लाई २ भाग लगाई सोको १ भागलाई 
४ भाग लगाई सोको २ भाग यी वादीह�ले अशं �ा� 
गन� गरी भएको स�ु फैसला पनुरावेदन अदालतले 
सदर गरकेो पाइयो । वादीह� िफराद गदा�को 
अव�थामा अिववािहत रहेको त�यमा कुनै िववाद 
रहेको छैन । सो स�ब�धमा अंशब�डाको १७ नं. को 
कानूनी �यव�थाबमोिजम अंशब�डा गनु�अिघ सव��थम 
अिववािहत अंिशयारह�को िववाह खच� पर सारी बाकँ� 
रहेको स�पि�बाट अशंब�डा गनु�पन� देिख�छ । ��ततु 
म�ुामा स�ु अदालतको फैसला सदर गन� पनुरावेदन 
अदालतले अिववािहतह�को अंश भाग पर सान� लगाई 
बाकँ� स�पि�बाट अंशब�डा गन� लगाएको पाइएन । यस 
अव�थामा अिववािहत अंिशयारह�को िववाह खच� पर 
नसारी भएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलामा अशंब�डाको 
१७ नं. को �िुट ह�ने गरी फैसला भएको दिेखन आउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण तथा 
कानूनी �यव�थाको रोहमा अशंब�डाको १७ नं. 
बमोिजम िववाह खच�तफ�  उ�लेख नगरकेो हदस�म 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उ�टी 
भई पेस भएको तायदातीमा उि�लिखत िक.नं. ८९० 
र ८९२ का ज�गाको २ भागम�ये १ भागबाट िववाह 
नभएका अिंशयारह�को िववाह खच� पर सारी बाकँ� 
स�पि�बाट वादीह�ले ४ भागको २ भाग अशं �ा� 
गन� गरी फैसला गनु�पन�मा सो हदस�म नभएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०।१०।१३ को फैसला निमली केही उ�टी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७२-CI-१०३९, 

०७२-CR-१११६,  िलखत दता� 
बदर,  सौगात के.सी. समेत िव. सुर�े� 
ता�ाकारसमेत भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CI-०४१४, अंश चलन, धुनीराज 
राई िव. ऐ.ऐ. ब�ने वष� ५६ को रणबहादुर राईसमेत

प�चकुमारी राईका नाउमँा रहेका िज�ला 
सनुसरी, त�कालीन घोपा गाउ ँ प�चायत वडा नं. ३ 
िक.नं ७३४, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १० 
को िक.नं. ३४९, िक.नं. ३७२ का ज�गाह� र �ितवादी 
रणबहादरु राईको नाउमँा रहेको काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.८ िक.नं. ३९८ 
को ज�गाह� िनजह�को िनजी आज�नको भएको पिु� 
ह�दँा सो स�पि� िनजी ठहरी ब�डा नला�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६/१०/४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७०-CI-०४१७, 

िलखत बदर, धुनीराज राई िव. रणबहादुर 
राईसमेत भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

६
 मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७६-RC-०००९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. ितथ�बहादुर गु�ङ

साधकको रोहबाट हेदा�, िमित २०७०।९।४ 
गते राित मेरो बहुारी िमना शाह ग�ुङले मादक पदाथ� 
सेवन गरी आएक� र छोरा ितथ�बहादरु ग�ुङसगँ 
झगडा गदा� स�झाई बझुाई गरी म आ�नो कोठातफ�  
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गएकोमा भोिलप�ट बहुारीको शरीरको िविभ�न भागमा 
चोट लागी म�ृय ुभएको फेला परकेो भ�ने जाहेरीबाट 
देिख�छ । घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका हेदा� , �ितवादी ितथ�बहादरु ग�ुङको घर 
कोठामा खाटमािथ िसरकले छोपी राखेको अव�थामा 
िमना शाह ग�ुङको मतृ लास रहेको, मतृकको बाया ँ
आखँा व�रप�र सिु�नएको, नाकबाट रगत िनि�कएको, 
िनधारको बायातँफ�  १ ई�च लामो कािटएको घाउ, 
दाया ँक�चट अ�वाभािवक �पमा िभ� पसेको,  दाया ँ
गाला सिु�नई िनलो डाम परकेो, टाउकोको दायातँफ�  
पछािडको भाग केही दबेको भ�नेसमेत उ�लेख भएको 
पाइ�छ । मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट "Intra-
cerebral bleeding with depressed skull 
fracture” अथा�त् टाउकोको हड्डी फुटी र��ाव 
भएको कारणले म�ृय ुभएको भ�ने दिेख�छ । उि�लिखत 
जाहेरी, घटना�थल तथा लास चाचँ �कृित मचु�ुका 
एवम् शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट मतृक िमना शाह 
ग�ुङको म�ृय ु �वाभािवक नभई कत��यबाट भएको 
भ�ने त�य �प� ह�न आउने । 

�ितवादीको कत��य (Act) बाटै मतृकको 
म�ृय ुभएको हो, होइन भ�ने स�ब�धमा हेदा�, �ितवादी 
ितथ�बहादरु ग�ुङले मतृक �ीमतीले झगडा गरकेो 
ह�दँा सामा�य लछार पछारस�म गरकेो हो, कुटिपट 
गरकेो होइन भनी अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । 
िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� भने 
र�सी चरुोट सेवन गरी अ�य केटाह�सगँ िजि�कई 
बसेको अव�थामा फेला पारी घरमा �याई स�झाई 
बझुाई गदा� उ�टै गाली गरके�ले ला�ी म�ुकाले हानी 
िभ�ामा टाउको ठो�काएको र अझै बो�न कराउन 
नछोडेकाले लौराले टाउकोमा हानेपिछ बो�न छोडेको 
ह�दँा िव�तरामा सतुाई िसरक ओढाई िदएको िथए,ँ 
सोही चोटका कारण म�ृय ुभएको ह�नपुछ�  भनी आरोिपत 
कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो पाइने ।

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो सािबती बेहोरालाई जाहेरी, घटना�थल 
तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न �माणबाट समिथ�त 
भइरहेको दिेख�छ । �ितवादीले मतृकसगँ झगडा भएको 
त�यलाई अदालतमा समेत �वीकार गरकेो पाइ�छ । 
िनज �ितवादीले मतृकलाई लछारपछारस�म गरकेो हो 
कुटिपट गरकेो होइन भनी अदालतमा बयान गर ेतापिन 
मतृकको शरीरमा देिखएको चोट तथा िनलडामबाट 
�ितवादीको सो भनाइ खि�डत भइरहेको देिख�छ । 
�ितवादी र मतृकबाहेक वारदात भएको कोठामा अ�य 
�यि�को उपि�थित रहेको िमिसल सलं�न रहेका 
�माणबाट देिखन आएको छैन । तसथ�, �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� आरोिपत कसरुमा 
सािबती भई गरकेो बयान र िनजको सो सािबती बेहोरा 
समिथ�त ह�ने घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका एवम् मतृकको शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
िमिसल सलं�न �माणबाट �ितवादीले �हार गरकेो 
चोटका कारणबाट नै मतृकको म�ृय ु भएको हो भ�ने 
पिु� ह�न आएको देिखने । 

त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. हेदा�, लाठा, ढंुगा र साधारण 
सानाितना हातहितयारले कुटी, हािन, घोची वा अ� 
�यान मन� गै� कुरा गरी �यान मरमेा एकै जनाले मा� सो 
काम गरी �यान मारमेा सोही एकजना �यानमारा ठहन� 
र �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पन� कानूनी 
�यव�था रहेको दिेख�छ । �ितवादीले मतृकलाई ला�ी, 
म�ुका र लौरोले टाउकोमा �हार गरी कत��य गरकेो 
काय� त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. अ�तग�तको कसरु देिखन आयो । तसथ�, 
�ितवादी ितथ�बहादरु ग�ुङलाई सोही �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�नेमा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
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४०(२) बमोिजम सव��वको सजाय गन� निम�ने ह�दँा 
ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको उ�च अदालत 
पोखराको फैसला साधकको रोहमा अ�यथा नदेिखने ।

साथै, उ�च अदालत पोखराबाट िनज 
�ितवादीलाई त�कालीन मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १५ वष� कैद गदा�  उपय�ु ह�ने भनी 
जाहेर भएको राय स�ब�धमा िवचार गदा�, �ितवादी 
ितथ�बहादरु ग�ुङ सामा�य डकम� पेसा गरी आ�नो 
जीिवकोपाज�न गन� �यि� रहेको देिख�छ । िनजक� 
�ीमती अथा�त् मतृकले पिहलेदेिख नै र�सी खाई 
माि�एर िहड्ँने गरकेो िवषयमा �ितवादी र मतृकका 
िबचमा झै-झगडा ह�ने गरकेो भ�ने िमिसल कागजातबाट 
ख�ुन आएको छ । वारदातको िदन पिन होटलमा २ 
जना अप�रिचत केटाह�सगँ र�सी खाएर बसेको 
अव�थामा �ितवादीले फेला पारी घर �याएपिछ िववाद 
बढ्द ैगई वारदात ह�न पगेुकोसमेत देिखन आएको छ । 
िनज �ितवादीले मतृकलाई मान�स�मको मनसाय राखी 
पूव�योजना बनाएर जोखमी हितयार �योग गरकेो भ�ने 
पिन देिखदँनै । तसथ�, मतृकले र�सी सेवन नगरोस ्
र अ�य प�ुषसगँ िहड्ँडुल तथा सरसङ्गत नगरोस ्
भनी �ितवादीले आ�नो र मतृकिबचको दा�प�य तथा 
पा�रवा�रक िहतका लािग �यास गदा� झगडा िसज�ना 
भई वारदात ह�न गएको देिखएको र �ितवादीको 
िवगतमा कुनै आपरािधक �विृ� रहेको भ�नेसमेत 
िमिसल संल�न कागजातबाट ख�ुन आएको अव�था 
नरहेको ह�दँा िनज �ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय 
गदा� चक� पन� भई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं बमोिजम १५(प��) वष� कैद सजाय गन� उ�च 
अदालतबाट ��ताव भएको रायसमेत मनािसब नै 
देिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट �ितवादी 
ितथ�बहादरु ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 

सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु का�क� िज�ला 
अदालतको फैसला साधक सदर गरी मलुकु� अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम सव��वको 
सजाय गन� निम�ने ह�दँा ज�मकैदको सजाय गन� ठहर 
गरी उ�च अदालत पोखराबाट िमित २०७०।१०।१३ 
मा भएको साधक फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै �ितवादीलाई उि�लिखत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� जाने ह�दँा त�कालीन मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम िनज 
�ितवादी ितथ�बहादरु ग�ुङलाई १५(प��) वष� कैद 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर / हेमा पा�डे 
इित सवंत् २०७६ साल �ावण ३० गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७६-RC-००१०, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. मे�र भ�ने सुकबहादुर नेपाली

��ततु म�ुा साधकको रोहबाट हेदा�, िमित 
२०७१।१०।१८ गते िदउसो अ.ं३ बजे च��कुमारी 
नेपालीलाई िनजको �ीमान् मे�र भ�ने सकुबहादरु 
नेपालीले टाउकोमा ब�चरोले हानी मरणाश�न 
अव�थामा प�ुयाई भागेकोमा सोही िदन उपचारको 
�ममा िनज च��कुमारीको म�ृय ुभएको भ�ने जाहेरी 
रहेको देिख�छ । आशबहादरु नेपाली (मतृकको बबुाको 
घर) को मािथ�लो तलाको कोठाको ओ�यान छरप�ट 
अव�थामा रहेको, िसरक र ड�नामा रगतज�तो 
रातो पदाथ� लतपितएको, सो घरको दि�णतफ� को 
िपढँीको सरुबाट २ िफटको दूरीमा रगतज�तो रातो 
पदाथ� लागेको २ िफट ६ इ�च ल�बाइ भएको काठको 
िबडँसिहतको ५ इ�च ल�बाइको फलामको ब�चरो रहेको 
भ�नेसमेत घटना�थल मचु�ुकाबाट देिखन आएको 
छ । गोरखा पोिलि�लिनक अ�पतालको इमज��सी 
बेडमा उ�ानो अव�थामा च��कुमारी नेपालीको 
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मतृक लास रहेको, टाउकोमा बाया ँकानमािथ ४ इ�च 
ल�बाइ १ इ�च गिहराइ भएको कािटएको चोट र अक� 
२ इ�चको कािटएको चोट रहेको भ�ने लास जाचँ 
�कृित मचु�ुकाबाट देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदन 
हेदा�, Death due to fatal trauma to the brain 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । उि�लिखत जाहेरी तथा 
घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुकासमेतबाट 
च��कुमारी नेपालीको म�ृय ुसामा�य कालगितले भएको 
नभई कत��यबाट भएको भ�ने त�य दिेखने ।

उ� काय�मा �ितवादीको सलं�नताका 
स�ब�धमा िवचार गदा�, िवगत २ वष� अगािडदेिख 
�ीमती च��कुमारी नेपालीसगँ रा�ो स�ब�ध नभएको 
र िमित २०७१।१०।१८ का िदन घरमा आई खाना 
पकाउ भ�दा त�ले के �याएको छस् र खान िदने भनी 
गाली गलौज गरी ओ�यानमा गई सतेुकाले िनज 
सतेुको ठाउमँा गई ब�चरोले कानमािथ टाउकोमा �हार 
गरकेो हो, िनज छटपटाउन थालेकाले ब�चरो घरबािहर 
िपढँीमा फाली भागी गएको ह� ँभनी �ितवादी मे�र भ�ने 
सकुबहादरु नेपालीले अदालतमा समेत आरोिपत 
कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो देिखने ।

मतृक च��कुमारी नेपालीको शव परी�ण 
�ितवेदनको External Examination Report मा 
“three cut wounds visible on the scalp: (1) 
One cut wound 2 inch long and with 0.5 
inch wide gap present on the left side of the 
head, 3 inch above the left ear. Skull bone 
is visible through the wound. (2) another 
Y-shaped deep cut wound 5 inch above and 
towards midline from the left ear- one arm 
is 2 inch long, another 1 inch long and the 
stem of the wound is 1 inch long. Numerous 
small chips of bone fragments present in 
the wound with visible brain matter. (3) A 

linear wound 4 inch long and 1 inch wide 
extending up to the bony layer near the 
nape of the neck 3 inch from the midline. 
Dried blood stains all over the faces…” 
भ�नेसमेत उ�लेख गरी म�ृयकुो कारणः Death due 
to fatal trauma to the brain भ�ने उ�लेख भएको 
भएको ह�दँा �ितवादीले ब�चरो �हार गरकेो चोटका 
कारण मतृकको म�ृय ुभएको हो भ�ने पिु� ह�न आउने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. मा "धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयार गै�ले 
हानी, रोपी, घोची �यान मारमेा जितजना भई हितयार 
छाडेको छ उितजना �यानमारा ठहछ� न् । सव��वसिहत 
ज�म कैदको सजाय गनु�पछ� " भ�ने कानूनी �यव�था 
ग�रएको देिख�छ । �ितवादीको सािबती बयान, मान� 
�योग भएको ब�चरो बरामदसमेत भएको तथा मतृकको 
शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट �ितवादी मे�र भ�ने 
सकुबहादरु नेपालीले आ�नै �ीमती च��कुमारी 
नेपालीलाई ब�चरोले टाउकोज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा �हार गरी मारकेो पिु� ह�न आएको देिखदँा 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी 
गरकेो उ�च अदालत पोखराको फैसला अ�यथा 
नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट �ितवादी 
मे�र भ�ने सकुबहादरु नेपालीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी स�ु गोरखा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला साधक सदर गरी उ�च 
अदालत पोखराबाट िमित २०७५।०९।१७ मा भएको 
फैसला साधकको रोहमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर भए तापिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
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को दफा ४०(२) बमोिजम सव��व गन� कानूनत: निम�ने 
भई िनज �ितवादी मे�र भ�ने सकुबहादरु नेपालीलाई 
ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर / हेमा पा�डे
इित संवत् २०७६ साल �ावण ३० गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-WO-०३०६, उ��ेषण, 
िभम�साद पहारीसमेत िव. उ�च अदालत पोखरासमेत

वादी उषा थापा पहारी �ितवादी िभम�साद 
पहारीसमेत भएको अंशब�डाप� िलखत बदर (द.े
नं. ५०७/०७३-CP-००४५) र जालसाजी (द.ु
फौ. २८४/०७३-PC-००४९) म�ुा का�क� िज�ला 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको देिखयो । उषा थापा 
पहारी वादी महे�� पहारी �ितवादी भएको अंशसिहतको 
स�ब�ध िव�छेद (२०७२ सालको द.ुदे.नं. १०१०) 
म�ुामा अ.ब.ं १३९ नं. अनसुार यी िनवेदकह�लाई 
�ितवादी कायम गराई िनजह�सगँ तायदाती फाटँवारी 
िमित २०७४/५/४ मा मा�ने आदशे का�क� िज�ला 
अदालतबाट भएको देिखयो । उ� तायदाती फाटँवारी 
मा�ने आदेश बदर गरी िवप�ीको पितसगँ मा� तायदाती 
फाटँवारी माग गन� आदेश ग�रपाउ ँ भनी अ.बं. १७ 
नं. अनसुार िनवेदकह�ले उ�च अदालत पोखरामा 
िनवेदन िदएकोमा उ�च अदालत पोखराबाट का�क� 
िज�ला अदालतको िमित २०७४/५/४ को आदेशलाई 
नै िमित २०७४/६/२६ मा सदर गरकेो देिखयो । स�ु 
का�क� िज�ला अदालतबाट िमित २०७४/५/४ मा 
तायदाती फाटँवारी मा�ने आदेशउपर िच� नबझेुमा 
उ�च अदालत पोखरामा अ.बं. १७ नं. बमोिजम �रट 
िनवेदकह�ले िनवेदन िदन स�ने कानूनी �यव�था 
अवल�बन गरी उ�च अदालत पोखराबाट उ� 
तायदाती फाटँवारी मा�ने आदेश परी�ण भइसकेको 
अव�था देिखयो । यसरी कानूनले िनद�शन गरकेो माग� 

अवल�बन ग�रसकेको अव�थामा पनुः सोही िवषयमा 
सव��च अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
अदालत �वेश गरकेो पाइयो । िज�ला अदालतमा दायर 
रहेको म�ुाबाट �माण बझुी कानूनबमोिजम िववादको 
िवषयमा िनण�य ह�ने नै ह�दँा �रट �े�बाट अदालतको 
िवचाराधीन िवषयलाई अनकूुल वा �ितकूल 
असर पन� गरी �रट �े�बाट िनण�य गन� िम�ने पिन 
देिखदँनै । िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
उपरो�ानसुारका म�ुाह� तथा अशंसिहतको स�ब�ध 
िव�छेद म�ुाबाट नै कानूनबमोिजम ह�ने अव�था रहेकै 
देिखने । 

अतः मातहत अदालतमा िवचाराधीन 
रहेका म�ुाको काम कारबाहीको िसलिसलामा भएको 
आदशेलाई ठोस �माणिवना असाधारण अिधकार�े� 
�हण गरी बदर गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-WO-०२६०, उ��ेषण, 
योगे��कुमार �े� िव. �हरी महािनरी�क, �हरी �धान 
काया�लय, न�सालसमेत

िनवेदक योगे��कुमार �े� महानगरीय 
�हरी म�ुय घटना सहायता काय�दलमा �.ना.िन. 
पदमा काय�रत रहेको अव�थामा िनजले िमित 
२०६४।०३।१४ दिेख लाग ु ह�ने गरी २० िदनको 
घर िबदा �वीकृत गराई िबदामा बसेको देिख�छ । 
महानगरीय �हरी म�ुय घटना सहायता काय�दलका 
स.ुमे.�.ना.िन. ��हाद थापाले िमित २०६४।०४।११ 
मा �.ना.िन. योगे��कुमार �े� िमित २०६४।०३।१४ 
देिख लाग ुह�ने गरी िदन २० को घर िबदामा गएकोमा 
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हालस�म पिन हािजर ह�न नआई कुनै िकिसमको 
स�पक� समेत नगरकेो ह�दँा आव�यक कारबाही 
ग�रपाउ ँभनी �ितवेदन िदएको दिेख�छ । यसै �ममा 
काया�लयमा स�पक�  रा�न आउन ुभनी गोरखा िज�ला, 
मकैिसंह गा.िव.स. वडा नं.८ को िनवेदकको घर�ारमा 
िमित २०६४।०४।१७ मा मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. 
बमोिजमको सूचना �याद टासँ भएको रहेछ । सो तामेली 
सूचना �यादमा सूचना टासँ भएको िमितले बाटाका 
�यादबाहेक २४ घ�टािभ� स�बि�धत काया�लयमा 
हािजर ह�न जानहुोला, नभए �हरी िनयमावली, 
२०४९ बमोिजम सेवाबाट हटाइने वा बखा��त गन�तफ�  
कारबाही ग�रने भ�ने बेहोरासमेत उ�लेख भएको छ । 
सो �याद तामेलमा िनवेदकको घर रहेको वडा नं. ८ 
का �थानीय �यि�ह� र सोही मकैिसंह गा.िव.स. 
का सिचव ह�रबहादरु सनुारसमेत रोहवरमा बसेको 
देिख�छ । यसबाट सो तामेली �याद रीतपूव�क नै रहेको 
देिख�छ । उ� तामेल भएको सूचना �यादमा िनवेदक 
आफू स�बि�धत काया�लयमा उपि�थत ह�न सकेको 
देिखदँैन । बबुा िबरामी भई भारतमा लगी उपचार 
गन� गएको भनी िनवेदनमा भने तापिन �यहा ँ उपचार 
गराएको �माणह� ��ततु म�ुाको कारबाहीको �ममा 
पेस गन� सकेका छैनन् । उपचार गराएको अ�पतालको 
डा�टरको �ेि���सनलगायतका �माण यस 
अदालतमा पिन िमिसल सलं�न पेस गरकेो नदेिखने । 

�हरी िनयमावली, २०४९ मा भएको कानूनी 
�यव�थाह� हेनु�पन� ह��छ । �हरी िनयमावलीको िनयम 
८८ ले �हरी कम�चारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा 
बरखा�त गन� स�ब�धमा �यव�था गरी देहाय (झ) मा 
“मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई िबदा बसेमा 
वा गैरहािजर भएमा” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
�यसैगरी सोही िनयमावलीको िनयम ८४ ले उिचत 
र पया�� कारण भएमा �हरी कम�चारीलाई देहायको 
सजाय गन� सिकने छ भ�ने उ�लेख गरी दहेाय (छ) मा 

“भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने” समेतका कारबाही र सजाय गन� 
स�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । सोही िनयमावलीको 
िनयम ८९ ले सजायस�ब�धी काय�िविधको �यव�था 
गरी उपिनयम (२) को �ितब�धा�मक वा�यांशको 
देहाय (ग) मा “सफाइ पेस गन� मौका िददँा मनािसब 
नपन� भएमा सो कुराको पचा� खडा गरी �य�तो �हरी 
कम�चारीलाई यस उपिनयमबमोिजम सफाइ पेस गन� 
मौका िदनपुन� छैन” भ�ने कानूनी �ावधान रहेको 
छ । यसरी उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार कुनै �हरी 
कम�चारी मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई िबदा 
बसेमा वा गैरहािजर भएमा िनजलाई सेवाबाट हटाउने 
गरी सजाय गन� सिकने र सो �ममा सफाइको मौका 
िदइरहन ुमनािसब नभएमा सो कुराको पचा� खडा गरी 
उ� सजाय गन� सिकने भ�ने �यव�था रहेको पाइने ।

कुनै �यि� िव��मा िनण�य ग�र�छ भने 
िनजलाई सो स�ब�धमा आ�नो सफाइ पेस गन� 
मौका िदनपुन� भ�ने �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
हो । काया�लयमा हािजर ह�न आउन ुअ�यथा सेवाबाट 
हटाइने भनी िनवेदकको घर�ारमा सूचना �याद 
टासँ भएको देिखदँा सनुवुाइको मौका नै पाएन भ�ने 
िनवेदकको भनाइ मनािसब देिखएन । यस�कार 
सूचना टासँ ह�दँा पिन काया�लयमा हािजर नह�ने �हरी 
कम�चारीको हकमा सफाइ पेस गन� मौका िदइरहन ु
मनािसब नपन� पिन �हरी िनयमावलीको िनयम ८९ मा 
कानूनी �यव�था रहेको देिखयो । व�ततुः िनवेदकले 
नै आफूउपर गन� लागेको कारबाहीको स�ब�धमा 
उदासीनता देखाई �ि�यामा सहभागी ह�ने अवसरबाट 
�वयम् िवमखु ह�ने इ�छा देखाएको देिख�छ । यस 
प�रि�थितमा �हरी सेवामा काय� गनु�पन� कम�चारीलाई 
कानूनले हटाउन सिकने �यव�था गरकेो ह�दँा �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत भएको दिेखन नआउने ।

�हरी कम�चारीले आ�नो िबदा समा� 
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भएपिछ अिनवाय� �पमा स�बि�धत काया�लयमा 
हािजर ह�नपुन� ह��छ । ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक 
योगे��कुमार �े� स�बि�धत �हरी काया�लयबाट �याद 
तामेल ह�दँा पिन उपि�थत नभई गैरहािजर रहेको 
िमिसल सलं�न कागजातबाट पिु� ह�न आएको छ । 
य�तो अव�थामा िनज िनवेदकलाई �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८९ को उपिनयम (२) को दहेाय (ग) 
बमोिजमको सफाइ पेस गन� मौका िदइरहनपुन� अव�था 
देिखएन । टासँ भएको सूचना �यादमा आफू काय�रत 
काया�लयमा हािजर नभएको र िनवेदकको घर�ारमा नै 
रीतपूव�क �याद तामेल भएको ि�थितमा अब िनजलाई 
थप सफाइ पेस गन�को लािग मौका िदइरहन नपन� 
�यव�थाको कानूनी आधार �योग गरी भिव�यमा 
सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने गरी 
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएका िनण�यह� 
गैरकानूनी देिखन नआउने ।

िनवेदकलाई �हरी सेवाबाट हटाउने गरी 
भएको िनण�य यस अदालतबाट �ितपादन भएको निजर 
िस�ा�त (ने.का.प. २०७५, अकं १, िन.नं. ९९३८) 
को �ितकूल रहेको छ भ�नेसमेत �रट िनवेदकका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीको बहस 
िजिकर छ । “भागी प�ा नलागेको वा अ� कुनै कारणले 
स�पक�  �थािपत गन� अस�भव भएको कम�चारीलाई 
सेवाबाट हटाउने गरी िनण�य गदा�को अव�थामा सफाइ 
पेस गन� मौका िदन नपन� भएमा सो कुराको छु�ै पचा� 
खडा गरी िनण�य गनु�पन�” भनी उ� निजरमा बोिलएको 
छ । तर म�ुामा �रट िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउनपूुव� 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ को उपिनयम 
(२) बमोिजमको रीत प�ुयाई रहन नपन� भनी छु�ै पचा� 
खडा ग�रएको छ । अतः उ� निजरको त�य र यो 
िनवेदनको त�य फरक रहेको स�दभ�मा सो निजर 
आकिष�त ह�ने नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट यी �रट 

िनवेदक योगे��कुमार �े� िबदा भ�ुान भइसकेपिछ 
पिन काया�लयमा हािजर ह�न नआई गैरहािजर भएको 
देिखएको, िनजको घर�ारमा टासँ भएको सूचना �यादमा 
समेत काया�लयमा स�पक�  नगरी आ�नो काय��थलमा 
अनपुि�थत रहेकामा िववाद नभएको र स�बि�धत 
�हरी काया�लयले आव�यक कानूनी �ि�या पूरा गरी 
िनजलाई भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य 
नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरकेो �हरी 
�धान काया�लयको िमित २०६४।०६।२३ को िनण�य 
र सो िनण�यलाई नै सदर गन� गरकेो गहृ म��ालयको 
िमित २०६७।०२।२५ को िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट 
नदिेखदँा �रट िनवेदन माग दाबीअनसुारको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित संवत् २०७५ साल माघ १५ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-RC-००९७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िच�बहादुर वली

जाहेरी तथा जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो 
बकप�, घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका �माणह�बाट �ितवादी िच�बहादरु 
वलीले दाउराले हानेको चोटको कारणले नै मतृकको 
म�ृय ुभएको हो भ�ने कुरा शंकारिहत तवरले पिु� ह�न 
आएको छ । त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. अनसुार लाठा ढुङ्गा र साधारण 
सानाितना हितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ� 
�यान मन� गै� कुरा गरी �यान मारमेा �यानमारा ठह�रने 
र �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पन� कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानून�ारा प�रभािषत 
कसरु पिु� भइरहेको अव�थामा सो कानूनले तोकेको 
सजाय वहन गनु�पन� दािय�व �ितवादीमा रह�छ । तसथ� 
िनज �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
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१ नं. िवपरीत सोही महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखएकोले िनजलाई सोही १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

िनज �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर भए तापिन मलुकु� अपराध )संिहता (ऐन, २०७४ 
को दफा ४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै 
कसुरबापत सव��वको सजाय ह�ने रहछे भन ेयो ऐन 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� सव��व 
ह�ने गरी सजाय ग�रन े छैन” भ�ने कानूनी �ावधान 
रहेको र केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ 
को उपदफा (२) ख मा “..कुनै फौजदारी कसरुको 
सजाय मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा 
बढी रहछे भने मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको 
हदस�म मा� सजाय ह�न ेछ” भ�ने कानूनी �यव�था 
उ�लेख भएकोले िनज �ितवादीलाई सव��व ठहर गन� 
कानूनत: निम�ने भई ज�मकैद ह�ने देिखने ।

�ितवादीले कसरु गन� तयारी गरी जोिखम 
हितयार �योग गरकेो नभई छोरी रोएको कारणबाट 
त�काल उठेको �रस िनय��ण गन� नसक� दाउराले 
�हार गदा� मतृक मा�रन पगेुको देिख�छ । �ितवादीको 
घर प�रवारमा िनजको �ीमती र छोरीसमेत रहेको 
देिख�छ । तसथ� �ितवादीले त�काल उठेको �रस 
िनय��ण गन� नस�दा ९ मिहनाको छोरीको म�ृय ुभएको 
र �ितवादीले पा�रवा�रक िज�मेवारी स�हा�नपुन� 
प�रि�थित रहेकोसमेतका उि�लिखत कारणबाट 
�ितवादीलाई १० (दश) वष� कैद सजाय गन� ��ततु 
ग�रएको रायसमेत िमलेकै देिखने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
िच�बहादरु वलीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. िवपरीत सोही महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेोले सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 

सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी उ�च 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७४।२।२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ठहछ� , साथै 
�ितवादीलाई मलुकु� अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ 
को दफा ४० को उपदफा (२) तथा “केही नेपाल 
कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२)(ख) 
बमोिजम ज�मकैद ह�नेमा उ� सजाय गदा� चक� पन� 
जाने देिखई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद सजाय गन� स�ु अदालतबाट राय 
��ततु भई उ�च अदालत तलुसीपरुले सदर गरकेो 
रायसमेत िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िदपे�� थापा मगर
क��यटुर : देिवना खितवडा 
इित संवत् २०७५ साल फागनु ६ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०६८-CI-०११६, ज�गा 
िखचोला चलन, म�जुदेवी म�डल िव. मधुसुदन 
उपा�यायसमेत

वादीले दाताबाट िक.नं.१५३ को ०-२-१ 
सिसम ज�गा राजीनामा गरी िलए पिन �ायल चेकबाट 
देिखएको �े�फल ०-१-१५ नै वादीको वा�तिवक 
ज�गा रहेको मा�नपुन� देिखयो । वादीले आ�नो िक.नं. 
१५३ को ज�गाको उ�र, पूव� र दि�ण ितनैतफ� का 
सिँधयारह�ले ०-०-६ ज�गा िखचोला गरकेो भनी 
सबै सिँधयारलाई �ितवादी कायम गरी िफराद गरकेो 
देिखने ।

अदालतबाट िमित २०६६।११।३ मा भई 
आएको नापन�सा मचु�ुका हेदा� वादीको िक.नं. १५३ 
को ज�गा न.नं. २  मा ०-१-१५ �े�फल उ�लेख गरी 
न.नं. ३ दिेख १२ स�मको ज�गा िववािदत जनाएको 
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देिख�छ । न.नं. १३ को ०-०-१.४५ ज�गा कुन 
िक.नं. को ज�गा हो न�सा िववरणमा उ�लेख गरकेो 
देिखदँैन । न�सा कैिफयतमा उ� न.नं. को ज�गा 
वादीले भोग गरकेो भ�ने देिख�छ । वादीले न.नं १३ 
को ज�गा आ�नो नभई पि�मप��का सिँधयारको ज�गा 
हो भनी कैिफयतमा खलुाई न�सा िजरहमा बेहोरा 
लेखाएकोसमेत दिेखयो । न�सा नं. १३ को ज�गा 
स�ब�धमा अदालतको फैसलामा िववेचना नभएको 
भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरसमेत रहेको छ । �य�तै 
�ितवादीम�येका इि�दरादवेी उपा�याय नाम दता�, 
भोगमा रहेको िक.नं. १४४ र १४९९ को दि�णतफ�  
न.नं. २७ �े.फ ०-०-२.८७ र न.नं. २८ �े.फ. ०-०-
२.६६ उ�लेख गरी नाप न�सा भएकोमा उ� न�सा 
न�बरका ज�गाह� कुन िक�ा न�बरका ह�न् न�सा 
िववरणमा खलुाएको देिखएन । न�सा कैिफयतमा 
उि�लिखत ज�गाह� आ�नो नभएको भनी �ितवादीले 
लेखाएको दिेखने ।

न.नं.१३ को ज�गा वादीले आ�नो नभएको 
भने पिन उ� ज�गामा वादीको भोग रहेको भ�ने न�सा 
मचु�ुकाबाट देिखएको छ, �ितवादीह�ले उ� ज�गा 
वादीकै ज�गा हो भनी न�सा कैिफयतमा लेखाएको 
पाइने । 

वादीको िक.नं १५३ को ज�गा �ायल 
चेकबाट उ�र ३३ िम. दि�ण ३३ िम. पूव� १८.५० 
र पि�म १७ िमटर रही �े�फल ०-१-१५ रहेको भ�ने 
देिख�छ । भई आएको नापन�सा मचु�ुकामा न.नं. २ मा 
उ�र ३१.७२ िम., दि�ण ३१ िम., पूव� १७.९० िम. 
पि�म १७.५५ उ�लेख गरी �े�फलमा ०-१-१२.८४ 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । �य�तै न.नं. १३ को वादीको 
भोगमा रहेको ज�गा ०-१.४५ �े�फलसमेत जोड्दा 
०-१-१४.२९ ह�ने ह�दँा �ायल चेकअनसुारको भ�दा 
वादीको ज�गा ०-०-०.७१ कमी रहेको भ�ने देिखने ।

स�ु िज�ला अदालतले वादीका 

दि�णतफ� का सिँधयार �ितवादी मधसुदुन उपा�याय 
र इि�दरादवेी उपा�यायले भई आएको नाप न�साको 
न.नं १०, ११, १२ को ज�गा िखचोला गरेको ठह�याई 
अ�य �ितवादीह�उपरको वादीको दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको फैसलाउपर वादीलाई िदएको पनुरावेदनको 
�यादमा पनुरावेदन नगरी िनजह�को हकमा भएको 
स�ु फैसलालाई �वीकार गरी िच� बझुाई बसेको 
देिखने । 

वादीले आ�नो ज�गाको दि�णतफ� का 
सिँधयार �ितवादीम�येका मधसुदुन उपा�याय र 
इि�दरादेवी उपा�यायलाई मा� �ितवादी कायम नगरी 
आ�नो िक�ा ज�गाको उ�रतफ� का सिँधयारह� र 
पूव�तफ� का सिँधयारह�समेतलाई �ितवादी कायम 
गरी िफराद िदएको छ । पनुरावेदक वादीले िकटान 
गरी ियनै ��यथ� �ितवादीह�ले नै िखचोला गरकेो 
भनी �प�ट दाबी गरकेो छैन । भई आएको नाप न�सा 
मचु�ुकाबाट वादीको नपगु ह�न गएको ०-०-०.७१ 
ज�गा ियनै ��यथ� �ितवादीह�को ज�गािभ� रहेको 
भनी �प�ट देिखएको अव�था छैन, आ�नो नपगु ह�न 
गएको ज�गा ियनै ��यथ�ह�को ज�गामा रहेको भनी 
यिकन ह�ने �माण वादीले िदन सकेको छैन । वादीको 
दाबी अिनि�त रहेको र दवेानी �कृितका म�ुामा 
वादीले आ�नो दाबी �प� िकटान गरी सोलाई पिु� गन� 
�माणह�समेत राखी िफराद गनु�पन� ह��छ । सङ्किलत 
सबतु �माण अदालतबाट परी�ण गदा� वादी दाबी 
�मािणत ह�ने नदेिखएको अव�थामा अनमुानको 
आधारमा दाबी ठहर गन� िम�दैन । वादीले कायम गरकेा 
अ�य �ितवादीह�ले वादीको ज�गा िखचोला नगरकेो 
भनी स�ु अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादीले 
िच� बझुाई पनुरावेदन नगरी बसेको अव�था दिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट िमित २०६६।११।३ मा भई आएको 
नाप न�सा मचु�ुकाको न.नं. १०, ११, १२ को 
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ज�गा �ितवादीम�येका मधसुदुन उपा�याय र 
इि�दरादेवी उपा�यायले िखचोला गरकेो ठह�याएको 
स�ु स�री िज�ला अदालतको िमित २०६७।२।१६ 
को फैसला उ�टी गरी वादीको दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०६७।११।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर    
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुर: देवीमाया खितवडा (दिेवना)
इित संवत् २०७६ साल भदौ ९ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०११७, चप� 

घर उठाई, म�जुदेवी म�डल िव. मधुसुदन 
उपा�याय भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

१२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०६९-CI-०९५५, अंश चलन, 
यममाया �रमाल िव. न�दलाल �रमाल

वादीले िफरादप�मा हामी ज�मा ४ अिंशयार 
छ�, हामी चार अिंशयारभ�दा अ� अंशब�डा गनु�पन� 
अंिशयार छैनन् भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । स�ु 
िफरादमा पनुरावेदनमा िजिकर िलएज�तो मूल 
अंिशयारबाट पितको अशं भाग छुट्याई आ�नो अशं 
िदलाई पाउ ँभनी दाबी िलएको छैन । िफरादमा सासू 
ससरुा जेठाजहु�लाई �ितवादी कायम गरकेो छैन, 
िफरादको पेटबोलीमा समेत बिुझपाउ ँ भ�ने माग 
गरकेो देिखदैँन । �ितवादीले गरकेो �ितउ�रप�मा 
समेत आफू मूल अंिशयारह�सगँ सगोलमा रहेको 
वा छु�ी िभ�न भइसकेको भ�ने त�य ख�ुदैन । स�ु 
िफराद गदा�को अव�थामा �प�ट दाबी िलन नसकेको 
र पनुरावेदन तहमा मा� सो दाबी िलएको देिखए पिन 
अ�य सबतु �माणबाट पिु� गराउन सकेको नदेिखने । 

वादीले िमित २०६६।८।१६ मा आ�नो 

िज�मामा ब�डा गन� स�पि� नभएको, �ितवादी र 
अ�य अंिशयारको िज�मामा रहेको स�पि�ह�म�ये 
पित न�दलाल �रमाल िज�माको िक.नं.३४२७ र 
सहकारीमा रहेको नगद �.२,३०,००० रहेको र 
आमा जानकुा �रमालको िज�मामा िक.नं.२२८, 
५९२, ८०५, ८३६, ८४३, ८४५ समेतका ज�गाह� 
रहेको भनी फाटँवारी पेस गरकेो देिख�छ । िमित 
२०६६।१२।१६ मा �ितवादीले तायदाती फाटँवारी 
िददँा आ�नो नाममा दता� रहेका ना�द ु -५ का 
िक.नं.१६१, २१५, ५२१, ६०९, ६१८ र च�रकोट-
१ को िक.नं. ३४२७ र न�दलाल, बलभ� र ई��लाल 
सयं�ु नाम दता�को ना�द-ु५ कै िक.नं.३८४, ५७४, 
८००, ९०४ समेतका ज�गाह� देखाई ब�डा गनु�पन� 
भनी उ�लेख गरी ऋणह�समेतको तायदाती िदएको 
देिख�छ । �ितवादीले आमा जानकुा �रमाल िज�मा 
रहेका ज�गाह� उ�लेख गरकेो दिेखदँैन । �ितवादीबाट 
पेस भएको उ� फाटँवारी िमित २०६७।१।१५ मा 
वादीले सनुी पाएको कागज गरी सो तायदातीउपर कुनै 
चनुौती िदएको नपाइने । 

वादीले �ितवादी न�दलाल �रमाल नाम 
दता�मा रहेको िक.नं. ३४२७ को ज�गाबाट मा� ४ 
भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट फैसला भएको दिेखयो । �ितवादी नाम 
दता�का अ�य िक�ा ज�गाह� र फाटँवारीबाट देिखएको 
अ�य अंिशयारसमेतको संय�ु नाम दता�मा रहेको ज�गा 
स�ब�धमा केही उ�लेख गरकेो नदिेखने ।

वादीका पित न�दलाल �रमालका बबुा महे�र 
�रमाल, आमा जानकुादेवी �रमाल र दाजभुाइ बलभ� 
�रमाल र ई��लाल �रमालसमेत अिंशयार रहेको भ�ने 
पनुरावेदन प�बाट देिखएको छ । यस अदालतबाट 
��यथ� िझकाउने आदेश भएप�ात् ��यथ� न�दलाल 
�रमालको नाममा जारी भई गएको �याद �यादवाला 
न�दलाल �रमालको िमित २०७१।३।१९ मा म�ृय 
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भइसकेको र एकघरको आमा नाताको जानकुादेवी 
�रमालले बझुी िलएको भ�ने तामेली बेहोराबाट 
देिख�छ । �याद बिुझिलने आमा जानकुा �रमाललाई 
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम ब�ुने आदेश भई �याद जारी 
गरी पठाउदँा उपि�थत भएको दिेखएन ।

�ितवादी न�दलालले पेस गरकेो तायदातीको 
िववरणमा उ�लेख भएका िक�ा ज�गाह�को �े�ता 
ब�ुदा िज�ला दोलखा ना�द ुगा.िव.स. वडा नं. ५ का 
िक.नं. १६१, २१५, ५२१, ६०९, ६१८  च�रकोट-
१ को िक.नं. ३४२७ का िक�ा ज�गा �ितवादी 
न�दलाल �रमालको नाम दता�मा र ना�द ु -५ कै 
िक.नं.३८४, ५७४, ८००, ९०४ समेतका ज�गाह� 
ई��लाल, बलभ� र �ितवादी न�दलाल �रमालसमेत 
दाजभुाइको संय�ु नाम दता�मा रहेको भ�ने 
देिखयो । वादीले पितबाहेक अ�य अंिशयारह�लाई 
�ितवादी बनाएको नदेिखदँा �ितवादी न�दलालले पेस 
गरकेो संय�ु नाम दता�का ज�गाह� संय�ु दता�वाला 
अ�य अंिशयारसमेतको हक ला�ने देिखदँा िनजह�को 
अंश हकमा अिहले नै अ�यथा ह�ने अव�था नदिेखने ।

पनुरावेदकको नगदसमेत ब�डा ह�नपुन� भ�ने 
िजिकर िलएतफ�  हेदा�  उ� नगद मौ�दात रो�का रहेको 
भ�ने नदेिखएको र हालस�म सरुि�त रहेको भ�ने �प� 
देिखने �माण पेस ह�न आएको नदेिखने ।

�ितवादी न�दलाल �रमालतफ�  �ीमती र 
२ छोराछोरीसमेत ४ अंिशयार देिखदँा वादीका पित 
न�दलालको १ भाग अशं हक रहने देिखयो । �ितवादी 
न�दलालको िमित २०७१।३।१९ मा म�ृय ुभएको भ�ने 
बैते�र गाउपँािलका ७  नं. वडा काया�लयको िमित 
२०७५।७।१५ को प�बाट देिखने ।

तायदातीमा पेस भएको ऋणको हकमा 
साह�को उजरु परकेा बखत कानूनबमोिजम ह�ने नै 
ह�दँा �ितवादी न�दलाल �रमाल नाम दता�मा रहेका 
ज�गा जिमन अचल स�पि� र वादीको पित न�दलाल 

�रमालसमेतको संय�ु नाम दता� रहेका ज�गाबाट 
�ितवादी न�दलालको अंश भाग छु�्याई अब न�दलाल 
�रमालसमेत परलोक भइसकेको र िनजतफ� बाट 
छोराछोरी २ जना र पनुरावेिदका वादी १ जना गरी ३ 
अंिशयार जीिवत रहेको ह�दँा वादीले ३ भागको १ भाग 
अंश पाउने देिखने ।

अतः �ितवादी नाम दता�को १ िक�ा िक.नं 
३४२७ बाट मा� वादीले अशं पाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।२।३२ मा 
भएको फैसला निमलेकोले केही उ�टी भई �ितवादी 
न�दलाल �रमाल नाम दता�मा रहेका च�रकोट-१ िक.नं. 
३४२७ सिहत दोलखा ना�द-ु५ िक.नं. १६१, २१५, 
५२१, ६०९, ६१८  िक�ा ज�गा र सयं�ु नाम 
दता� रहेका ना�द ु -५ कै िक.नं.३८४, ५७४, ८००, 
९०४ समेतका ज�गाह�बाट न�दलाल �रमालको हक 
िह�सामा पन� ज�गा छु�्याई वादीका पित न�दलाल 
�रमालको अंश हकबाट वादीले ३ भागको १ भाग अंश 
पाउने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल भदौ ११ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०४८५, 
उ��ेषण / परमादेश, िशवबहादुर भुजेल िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, का�क�समेत

सवारी दघु�टनाको रोकथाम गन�, 
पीिडतह�लाई �ितपूित�  िदलाउन, िबमाको �यव�था 
गन�, सव�साधारण जनतालाई सरल एवं सलुभ 
ढङ्गबाट यातायात सिुवधा उपल�ध गराउन, यातायात 
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सेवालाई स�ुढ एव ं स�म र �भावकारी बनाउने 
उ�े�यअन�ुप सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ र सवारी तथा यातायात �यव�था िनयमावली, 
२०५४ काया��वयनमा रहेको पाइ�छ । �यसैगरी 
��येक नाग�रकलाई पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार 
गन� हकको ��याभूित नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ ले गरकेो पाइ�छ । सोहीअन�ुप िवप�ी 
िव��यवािसनी यातायात बस �यवसायी सिमितले 
२०७० सालमा पोखरामा बस स�चालन गन� अनमुित 
पाई बस स�चालन गरी आएको देिखने ।

अनमुित पाई बस स�चालन भई आएको 
अव�थामा अिहले आएर सो काय�लाई रो�न 
परमादशेको आदेश जारी गनु�  मनािसब दिेखएन । 
साव�जिनक यातायातका साधनह� साव�जिनक 
�थानमा स�चालन गन� पाउने गरी अनमुित �दान गदा� 
सो �थानको वातावरणमा पन� स�ने �ितकूल अव�था, 
सव�साधारण जनताको �वा��यमा पन� स�ने असर, 
साव�जिनक यातायातको �योगमा या�हु�को सिुवधा, 
यातायात �यवसायीह�िबचको �व�थ �ित�पधा� 
एवं पया�वरणीय प�समेतलाई �यान िदन ु अिनवाय� 
ह��छ । यस प�मा भने िवप�ीह�को समिुचत �पमा 
�यानाकष�ण ह�न वा�छनीय देिखने ।

अतः कानून�ारा िनधा� �रत मापद�डको 
समिुचत अनशुरण गरी वातावरणीय �भाव, 
या�हु�को सिुवधा एवं िहत, �व�थ �यावसाियक 
�ित�पधा�समेतका कुराह�को मू�याङ्कन गरी 
आव�यकतानसुार �ािविधक प�मा अ�ययनसमेत गरी 
गराई �ट परिमट िदने िदलाउने काय� गनु�  गराउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६५-CR-०५६४, आयकर 
(आ.व. २०५६/०५७), ठुला कारदाता काया�लय, 
ह�रहरभवन िव. हाइ�या�ड िडि�लरी �ा.िल.

पनुरावेदक करदाताले भ�ुान गरकेो 
अ�तःश�ुक रकमसमेत खच�को �पमा कूल आयबाट 
घटाई कर काया�लयले िव�ापन खच� छुटको सीमा 
िनधा�रण गरकेो पाइयो । करदाताले आ�नो आयको 
िहसाब गदा� अ�तःश�ुक रकमसमेत जोडेको भ�ने 
आधारमा कर िनधा�रण आदेश भएको देिख�छ । कूल 
आय कायम ग�रएको आधारमा िव�ापन तथा अितिथ 
स�कार खच�को सीमा िनधा�रण ग�रएको कुरालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । करदाताले मू�य अिभविृ� कर 
ितरकेो तथा नितरकेो भ�ने कुराको आधारमा आयतफ�  
समावेश गन� िनण�य भएको देिख�छ । मू�य अिभविृ� 
कर नितरकेो िव�ापन तथा अितिथ स�कार खच�को 
हकमा पिन औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ बमोिजम 
करदाताले छुट पाउने हदस�मको रकम छुट िदनपुन� 
ह��छ । तसथ� मू�य अिभविृ� कर ितरकेो बाहेकको सबै 
रकम आयतफ�  समावेश गरकेो कर काया�लयको िनण�य 
केही उ�टी गरी औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ 
बमोिजम छुट पाउने हदस�मको रकममा छुट िदने गरी 
भएको राज�व �यायािधकरण काठमाड�को फैसला 
मनािसब देिखने ।

क�पनीले उ�पादन गरकेा सामानह� 
कारोबारको �ममा िविवध कारणबाट टुटफुट, िलकेज 
ह�न स�ने नै ह��छ । करदाताको कारोबारको प�रणामतफ�  
िवचार गदा� टुटफुटबापत भनी दखेाइएको रकमलाई 
अ�वाभािवक मा�न सिकने देिखदँैन । करदाता 
क�पनीले सो टुटफुटस�ब�धी िववरण खलुाई पेस 
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गरकेोसमेत देिख�छ । यसरी पेस भएको िववरणलाई 
िनण�य गन� अिधकारीले (कर अिधकृतले) अ�यथा हो 
भनी कुनै व�तगुत आधार खलुाई िनण�य गरकेोसमेत 
देिखदँैन । करदाता क�पनीले आ�नो कारोबारको 
स�दभ�मा नो�सान भएको भनी उ�लेख गरअेनसुारको 
आयमा समावेश नह�ने भनी राज�व �यायािधकरणबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखने ।

आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(ङ) 
बमोिजम यसलाई आय आज�नका लािग भएको खच�को 
�पमा क�ा गन� िम�ने देिखदँनै । स�चालकलाई 
भ�ुानी ग�रएको रकम भएबाट उि�लिखत रकम 
खच�को �पमा क�ा गन� गरी राज� �यायािधकरण 
काठमाड�बाट भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई सो रकम खच�को �पमा क�ा गन� नपाउने, आयमा 
समावेश गन� गरी भएको ठुला करदाता काया�लयको 
िनण�य मनािसब ठहन� । 

आ�त�रक राज�व काया�लय, काठमाड�को 
च.नं. ५४० िमित २०५७।५।३ को प�बमोिजम �. 
२५,१३,६२३।- िमनाहा िदएको भ�नेसमेत देिखयो । 
तसथ� करदाताले नो�सानी भनी देखाएको उि�लिखत 
रकम खदु आयमा समावेश गरकेो िमलेको देिखएन भनी 
राज�व �यायािधकरणबाट भएको फैसला मनािसब 
देिखने ।

िडि���यटुस� �ाइम इ�टरनेसनलसगँ 
भएको स�झौताअनसुार १(एक) मिहनािभ� मू�य 
भ�ुान गनु�पन� सत� रहेको पाइयो । उ� एक मिहनाको 
समयाविध एकआपसको प�ाचार एवं सहमितबाट 
संशोधन भएको भ�ने त�यसमेत ��ततु ह�न आएको 
छ । आफूले �याजमा ऋण िलने, अ�लाई �यितकै िदने 
कुरा सामा�यतयाः �वाभािवक ह�दँनै । तथािप यसरी 
मू�याङ्कन गदा� �यापा�रक कारोबारको �कृिततफ�  
पिन �ि� िदन ुआव�यक ह��छ । रकम �ा� गरकेो भए 

सो रकम आयतफ�  समावेश ह�ने हो । भ�ुानी बाकँ� 
रकमको करदाताले कुनै �कारले �याज िलएको िथयो 
भ�ने कुरा कर िनधा�रण आदेशमा उ�लेख भएको 
देिखदँनै । �ा� नभएको रकमलाई आयको �पमा गणना 
गन� िम�दनै । उि�लिखत �याजतफ� को रकमलाई आय 
भनी आयतफ�  समावेश गरकेो कर काया�लयको िनण�य 
िमलेको दिेखएन । उि�लिखत रकमलाई खदु आयमा 
समावेश गन� निम�ने ह�दँा राज�व �यायािधकरणबाट 
भएको फैसला िमलेकै दिेखने । 

करदाता र िडि���यटुस�िबच भएको 
स�झौतामा ढुवानी खच� ियनै करदाताले बेहोन� 
भ�नेसमेत उ�लेख भएको अव�थामा िडि���यटुर 
तथा सब-िडि���यटुरस�म प�ुयाउदँा लागेको खच�लाई 
आय आज�नसगँ स�बि�धत खच� होइन भनी मा�न 
िमलेन । करदाताले आ�नो सामानको िबतरकसगँ 
गरकेो स�झौताको सत�बमोिजम बेहोरकेो सामानको 
ढुवानी खच� कर िनधा�रण गदा� िम�हा िदनपुन�मा 
निदएको िनण�य बदर गरकेो राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�बाट भएको फैसला मनािसब देिखने । 

करदाताले फरकफरक प�रमाणको मिदरा 
रहेको बोतलह� �यािकङ ग�रएका काटु�नको लेबल, 
बोतल ब�स आिदको आकार र गणु�तरको आधारमा 
मू�याङ्कन गरी कर िववरण पेस गरकेो देिख�छ । 
आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) मा “खदु आय 
िनधा�रण गदा� कर अिधकृतले �यसरी आय िनधा�रण 
गनु�  परकेो आधार �प� खलुाई करदातालाई िलिखत 
सूचना िदई आ�नो आय स�ब�धमा केही कुरा भ�न वा 
सबतु �माण पेस गन� ७ िदनको �याद िदनपुन�” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । कर अिधकृतले 
िनण�य गदा� यस स�ब�धमा करदातालाई दफा 
३३(४) बमोिजम �माण पेस गन� मौका �दान गरकेो 
देिखएन । िनण�य गदा�समेत उ� रकमलाई आयमा 
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समावेश गनु�पना�को उिचत कारण खलुाउन सकेको 
पाइएन । फरकफरक प�रमाणको व�तकुो �यािकङ 
खच� फरक पन� जान ु�वाभािवक ह��छ । सबैलाई एउटै 
मापद�डिभ� राखेर हेन� िम�दैन । तसथ�, �यािकङ 
खच�तफ� को रकम आयमा समावेश गन� गरकेो कर 
काया�लयको िनण�य उ�टी गरी आयमा समावेश नह�ने 
भनी गरकेो राज�व �यायािधकरणको फैसला िमलेकै 
देिखयो । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
िव�ापन, �यापार �व��न तथा अितिथ स�कार खच�, 
उ�पादनको �ममा भएको क�चा पदाथ� नो�सानी 
रकम, �ाइम इ�टरनेसनलबाट असलु ह�नपुन� भिनएको 
�याज ढुवानी �ेकेज ए�ड बे�टेज खच�बापतको रकम 
र मौ�दात मू�याङ्कनसमेतका स�ब�धमा राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�बाट िमित २०६५।२।२६ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सो हदस�म सदर ह�ने 
ठहछ�  । घर बहाल रकम करदाताको आयमा समावेश 
गरकेो िमलेको देिखएन भनी राज�व �यायािधकरणबाट 
फैसला भएको हदस�म फैसला निमलेको ह�दँा सो 
हदस�म केही उ�टी भई बहाल रकम स�ब�धमा स�ु 
कर िनधा�रण आदेश सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजे�� वा�ले
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फा�गनु २७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CR-०७३१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िव�णुमाया �े�ी

िचिक�सकले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा� “फो�सो  पानीमा रा�दा तै�रएको िथयो । 
कुिहएको फो�सो पिन तै�रन स�छ । उ� ब�चा िजउदँ ै

जि�मएको हो वा मरकेो जि�मएको हो भनी यिकनसाथ 
खलुाउन सिकन । फो�सो कुिहएको ह�नाले �वास 
फेरकेो, नफेरकेो वा फो�सो फुलेको वा नफुलेको के 
िथयो सो पिन यिकन गन� सिकएन” भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । लास �कृित मचु�ुका हेदा� पछािडप��को 
कपाल नरहेको, िचउडँोमा घाउज�तो देिखए पिन लास 
सडीगली गएकोले छुट्याउन नसिकने अव�थाको 
रहेको, कपडाले बेरकेो मतृ ब�चाको िजउमा लगाउने 
कपडा नभएको, िदसाज�तो पदाथ� देिखएको भ�नेसमेत 
उ�लेख भएको पाइ�छ । �ितवादीले अदालतमा 
बयान गदा� ब�चा मतृ ज�मेकोले फालेको कुरास�म 
�वीकार गरकेो देिख�छ । िनजले िजउदँो ज�मेको 
जातक मारी फालेको कुरामा इ�कार रही बयान गरकेो 
छ । मौकामा कागज गन� मािनसह�ले ‘मारी फालेको 
भ�ने सनेुकोस�म हो भनी बेहोरा लेखाएको पाइयो । 
�ितवेदकसिहत मौकामा कागज गन� मािनसह�को 
अदालतमा बकप�स�म पिन ह�न सकेको देिखदँनै । 
जीिवत ज�मने �ममा रोए कराएको आवाज सनेुको वा 
देखेको भ�ने पिन देिखदँैन । अ�य कुनै पिन त�यय�ु 
�माणबाट �ितवादी िव�णमुायाले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो सािबती बयान समिथ�त भएको 
देिखदँनै । यस अव�थामा शंकाको भरमा िनज 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गनु�  मनािसब नदेिखने ।

अतः भरपद� र िव�सनीय �माणह�बाट 
�ितवादी िव�णमुाया �े�ीउपरको अिभयोगदाबी 
�मािणत ह�न आएको नदेिखदँा शकंाकै भरमा िनजलाई 
कसरुदार ठहर गन� िमलेन । शंकाको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउने ह�दँा �माणको मू�याङ्कन नगरी स�ु का�क� 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६७/११/३ 
गतेको फैसला उ�टी ह�ने र �.िव�णमुाया �े�ीले 
आरोिपत अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको 
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पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०६८/७/८ 
गतेको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २७ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-१०४०, उ��ेषण 
/ परमादेश, ल�मीनाथ नेपाल िव. िश�ा िवभाग, 
सानोिठमी, भ�पुरसमेत

िनवेदक ल�मीनाथ नेपाल नेपाल रडे�स 
सोसाइटी पसा� शाखाको सभापित पदको उ�मेदवार 
भएको र िनवा�चन प�रणाममा घटी मत �ा� गरकेाले 
िनवा�िचत ह�न असफल भएपिछ ��ततु �रट िनवेदन 
िदएको पाइयो । िवप�ीम�येका फुल महमद िमया ँ
िव�ालयको �धाना�यापक रहेकोले िनवा�चनका 
लािग अयो�य रहेको भनी िजिकर गरकेोतफ�  हेदा� 
िनजले िमित २०७१/११/२५ गतेदेिख लाग ुह�ने गरी 
पदबाट िदएको राजीनामासमेत �वीकृत भइसकेको 
देिखयो । सो िमितप�ात् मा� िनवा�चन काय� भएको 
देिख�छ । िव�ालयमा अित�र� ि�याकलाप तथा 
�काउट, जिुनयर रडे�स ज�ता एकाइ खो�न 
�ो�साहन गन� �यव�था भएकोले अ�ययन अ�यापन 
काय�मा बाधा नपन� गरी िव�ालयका िश�क तथा �धान 
अ�यापकह�लाई खटाउन सिकने गरी नेपाल सरकार 
(सिचव�तर) को िमित २०७१/१२/२५ मा िनण�य 
भएकोसमेत देिख�छ । यसरी स�प�न िनवा�चनअनसुार 
िवप�ीम�येका फुल महमद िमया ँ िनवा� िचत भएको 
र अिहले िनजको ४ (चार) वष�को काय�कालसमेत 
समा� भइसकेको दिेखयो । िनवा�िचत पदािधकारीको 
काय�काल नै समा� भइसकेको देिखदँा अब ��ततु 
िवषयमा िनवेदन मागअनसुारको आदेश जारी गनु�पन� 

कुनै �योजन देिखएन । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल फा�गनु २८ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०९११, उ��ेषण 
/ परमादेश, िवजयकुमार लािमछाने िव. िश�क सेवा 
आयोग, सानोिठमी, भ�पुरसमेत

िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
को िनयम ३२घ. को उपिनयम (७) बमोिजम िनवेदक 
िवजयकुमार लािमछानेले शैि�क-स� स�ु भएको 
िमितले तीस िदनिभ� काय�-स�पादन मू�याङ्कन 
फाराममा आफूले भनु�पन� िववरण भरी स�बि�धत 
िव�ालयमा पेस गरकेो देिखएको छ । िनवेदकले 
फाराम भरी पेस गरपेिछ सो फाराम िविधवत् दता� 
गन�, का.स.म.ुफाराममा दता� नं., दता� िमित जनाउने 
आिद काय�को िज�मेवारी स�बि�धत सं�थामा नै 
रह�छ । तोिकएको �यादिभ� फाराम पेस ह�न आएको 
नभए उसै बखत सो फाराम �वीकार नगन�, दता� नगरी 
िफता� गन� ज�ता �ि�या अपनाउन ुआव�यक िथयो; 
तर �यस�कारको �ि�या अपनाइएको दिेखदँैन । 
काम कारबाहीमा अ�ले गरकेो �िुटको द�ुप�रणाम 
िनवेदकलाई वहन गराइन ुह�दैँन । िनवेदकको का.स.म.ु 
फारामलाई अिधकार�ा� अिधकारीह�ले औपचा�रक 
�पमा �वीकार गरी मू�याङ्कन ग�रसकेपिछ बढुवा 
�ि�यामा आएर िनता�त असङ्गत, �ािविधक र 
अिववेकपूण� तक� का आधारमा िनवेदकको शैि�क 
वष� २०६९ र २०७० सालको का.स.म.ु फारामलाई 
मा�यता निदन ु�यायोिचत नह�ने ।

िनवेदक िवजयकुमार लािमछानेलाई अनिुचत 
र अ�यायपूण� तवरबाट बढुवा निदने गरी िवप�ीह�बाट 
कामकारबाही र िनण�य गरकेो देिखन आयो । अतः 
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का�ेपला�चोक िज�लाअ�तग�त िव.नं. ०५/०७१-
०७२ को ९ पद मा.िव. ि�तीय �ेणी िश�क बढुवा गन� 
स�ब�धमा ग�रएको बढुवा सिमितको िमित २०७२/६/१ 
को िनण�य, सोउपर ग�रएको पनुरावलोकन सिमितको 
िनण�य िनवेदकलाई बढुवा निदने गरी भएको हदस�म 
उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रएको दिेखने ।

िवप�ी िब�द�ुसाद ढंुगानासमेतका ९ 
जना िश�कलाई ग�रएको बढुवाको स�दभ�मा िवचार 
गदा� बढुवाका लािग िनजह�म�ये कसैको िनधा� �रत 
यो�यता पगेुको छैन भ�ने िजिकर ��ततु ह�न आएको 
देिखएन । सबै ९ जना िश�कह� बढुवाका लािग यो�य 
देिखएको र िनजह�को बढुवा िनयिु�समेत २०७२ 
सालमा नै भइसकेको पाइयो । कानूनी �ि�याबमोिजम 
बढुवा भई िवगत ४ वष�देिख काय�रत िश�कह�को 
बढुवा अिहले केही सामा�य �ािविधक कारणबाट 
बदर गनु�  उिचत र सम�याियक �ि�ले हेदा� मनािसब 
देिखदँैन । तसथ�, िब�द�ुसाद ढंुगानासमेतका ९ जना 
िवप�ी िश�कह�लाई ग�रएको बढुवाको हदस�म 
सो िनण�य बदर गन� िमलेन । यसका साथै, अनिुचत 
र अ�यायपूण� �पमा बढुवा ह�नबाट वि�चत ग�रएका 
िश�क िनवेदक िवजयकुमार लािमछानेउपर समेत 
पूण� �याय ह�नपुन� देिखयो । तसथ�, िनज िवजयकुमार 
लािमछानेलाई बढुवा निदने गरी भएको हदस�मका 
िनण�य एवम् काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह��छ । अब िनजलाई हाल मा.िव. ि�तीय �ेणीको 
िश�क पद �र� रहेको भए सोही पदमा र �र� 
नभए िनजको हकमा उ� पद त�काल िसज�ना गरी 
िवप�ीह�म�येका िब�द�ुसाद ढंुगाना, क�याण िसंह 
धामीसमेतका िश�कह�लाई मा.िव. ि�तीय �ेणीमा 
बढुवा ग�रएअनसुारकै बढुवा िमित कायम ह�ने गरी 
बढुवा िनयिु� गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा 

परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-WO-१०२१, उ��ेषण / परमादेश, 
नैनिसहं पालसमेत िव. िश�ा म��ालयसमेत

कम�चारीलाई �दान ग�रएको सिुवधा िनजको 
म�जरुीबेगर “िनजलाई �ितकूल असर पन� गरी” 
कटौती गन� नह�ने, एकपटक �दान ग�रएको सिुवधाको 
िनर�तरता िनजको सेवाकालमा कायम रहने कुरालाई 
िवधाियकाले कानूनी �पमा मा�यता िदएको देिखन 
आउदँछ । खाइपाई सकेको सिुवधा कटौती नग�रने, 
�यस �कारको सिुवधाको िनर�तरता कायम रहने 
कुरामा सबै �कारका सेवा, समूहका कम�चारीह�का 
हकमा समान �पमा लाग ु ह�ने गरी कानूनी संर�ण 
�दान ग�रएकोसमेत देिख�छ । िश�कलाई यस कुराको 
अपवादको �पमा िलइन ु उिचत ह�दैँन । िश�कको 
यो�यता, पदीय दािय�व, स�हा�नपुन� िज�मेवारी, �ेणी, 
तह आिद कुराको आधारमा सरकारले �दान गन� सिुवधा 
पिन केही फरक ह�न स�दछन् । तर यसरी सिुवधा 
�दान गदा� अपनाउने िस�ा�त भने समान िकिसमको 
ह�नपुद�छ । अ�यथा फरकफरक िस�ा�त र मापद�डका 
आधारमा सिुवधा कायम गदा� समानह�का िबच पिन 
असमान �यवहार ह�न प�ुने ि�थित रह�छ ।  रा�यले 
िश�कलगायतका कम�चारीह�उपर समानतामा 
आधा�रत �यायपूण� �यवहार गनु�  पद�छ । �ेड �दान गदा� 
र यसको गणना गदा� कसरी, कुन मा�यता वा आधारमा 
गन� भ�ने कुरा िवधाियक� तजिबजको कुरा हो । 
िवधाियकाले आ�नो अिभ�ाय कानूनको मा�यमबाट 
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अिभ�य� ग�रसकेपिछ �ेड अङ्कको गणना गन� कुरामा 
कम�चारीको सेवागत वग�करण ज�ता कुराका आधारमा 
रा�य कोषबाट तलब भ�ा पाउने िश�कह�का हकमा 
फरक िस�ा�त अपनाउन ुवाि�छत कुरा नह�ने ।

िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफमा 
“िश�कह�ले खाइपाई आएको �ेड रकम िनजको 
तलबमा समायोजन ग�रएको ह�दँा िनजलाई �ितकूल 
असर पन� गरी सिुवधाबाट वि�चत ग�रएको छैन” भ�ने 
िजिकर िलएको पाइयो । �यसैले खाइपाई आएको �ेड 
रकम तलब-�केलमा समायोजन ग�रएकोलाई उिचत 
मा�न िम�छ वा िम�दैन भ�ने �� िवचारणीय बनेको 
छ । �ेड पिन िश�कलगायतका कम�चारीले पाउने 
तलबकै एउटा अङ्ग हो । नया ँ र परुाना तथा बढी 
अनभुवी र कम अनभुवीका िबच तलब सिुवधामा 
केही अ�तर कायम गन� तथा अपे�ाकृत बढी अविध 
सेवा गरकेाह�लाई केही अित�र� सिुवधा �दान गरी 
सेवा�ित उ��ेरणा कायम रा�ने अिभ�ायले िनि�त 
अविध सेवा गरपेिछ तलब-�केलमा िनि�त अङ्क 
विृ� ह�ने गरी �ेड विृ�स�ब�धी अवधारणा �योगमा 
�याइएको देिख�छ । हा�ो देशको स�दभ�मा हेदा� 
िश�कलगायतका कम�चारीह�ले सेवामा �वेश गदा�को 
अव�थामा नै यित अविध सेवा गरपेिछ यित �ेड विृ� 
पाइ�छ भ�ने वैध अपे�ा रा�ने गरकेो पाइ�छ । यो 
�वाभािवक अपे�ा पिन हो । यस�कारको अपे�ाको 
�ितकूल ह�ने गरी अ�यथा �यव�था गनु�  मनािसब 
ह�दँनै । खाइपाई आएको �ेड अङ्कलाई तलब-�केलमा 
समायोजन गरकेो (�ेड सं�या कायम नरािखएको) 
अव�थामा िव�मान मू�यविृ�को तलुनामा 
समायोिजत काय�को प�रणाम�व�प समय�ममा 
िश�कह�लाई �ितकूल असर नै पन� जाने देिख�छ । 
�ािविधक िश�कह�का लािग २०५७ सालमा �दान 
ग�रएको २ �ेड विृ� �ािविधक �ान र सीपको लािग 

उ��ेरणा�व�प �दान ग�रएको सिुवधा िथयो; यसलाई 
केबल सो २ �ेड बराबरको अङ्क (रकम) भ�ने अथ�मा 
मा� बिुझन ुमनािसब ह�दँनै । �यसैले �ेड रकम तलब-
�केलमा समायोजन गरकेो भ�नेस�मको कारणबाट 
िश�कले खाइपाई आएको सिुवधामा कटौती ह�न प�ुदनै 
भ�ने िवप�ीह�को िजिकर तक� पूण� नदिेखने । 

िश�कलगायतका �ािविधक कम�चारीह�लाई 
२०५७ सालमा �दान ग�रएको �ेड बराबरको रकम 
२०७३ सालमा तलबमा समायोजन गदा� िनजह�को 
सहमित वा म�जरुी िलएको भ�ने देिखदँैन । यो सिुवधा 
२०५७ सालभ�दा अगािड िनय�ु भएका िश�कह�मा 
अ�तिन�िहत रहेको दिेख�छ । खाइपाई सकेको सिुवधा 
कटौती गन� निम�ने कुरा सेवा सत� स�ब�धमा �यव�था 
गन� बनेका िविवध कानूनमा नै उ�लेख भएको दिेख�छ । 
यसरी कानूनले गरकेो �यव�थाको स�ब�धमा पूव�उ�ृत 
िनवेदक िव�दे�र िसंहसमेत, िनवेदक केशववहादरु 
थापा �े�ीसमेत, िनवेदक प�ुपमनुी ब�ाचाय�समेत, 
िनवेदक दगुा��साद का�लेसमेत तथा िनवेदक 
धतृनारायण साहसमेत भएको िववादका स�दभ�मा 
यस अदालतबाट �या�या र िववेचना भइसकेको 
देिख�छ । यसरी अपनाइएको �ि�कोणसगँ अिहले 
िवमित रा�नपुन� कुनै उिचत कारण ��ततु ह�न आएको 
पाइएन । िव�ालयका िश�कस�ब�धी कानूनमा 
िनजामती सेवा ऐनमा भएसरहको �ावधानभ�दा 
भािषक ��तिुतमा केही सामा�य फरक रहेको दिेखए 
तापिन िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १०० मा 
“िश�कले आ�नो पदमा बहाल गरकेो िमितदिेख नेपाल 
सरकारले तोिकिदएबमोिजमको तलब र भ�ा पाउने 
छ । यस िनयमावलीबमोिजम िनल�बन भएकोमा बाहेक 
�थायी िश�कले एक शैि�क स� पूरा गरपेिछ नेपाल 
सरकारले तोकेबमोिजमको एक तलब विृ� पाउने छ” 
भनी कानूनी �यव�था गरकेो पाइयो । यसरी सरकारी 
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िव�ालयका िश�कह�लाई समेत रा�य कोषबाट 
तलब, भ�ा, �ेड �दान गन� ग�रएको, �ेड �दान 
गन� स�ब�धमा िव�ालयका िश�कको हकमा फरक 
िस�ा�त वा मापद�ड अपनाउन ुमनािसब नदिेखएको 
र िव�ालयका िश�कले �दान गन� सेवाको �ि�ले 
हेदा� पिन िनजह�उपर फरक �यवहार गनु�  उिचत 
नदेिखएको ह�दँा सम�याियक �ि�ले िवचार गदा� सबै 
रा��सेवकह�का हकमा �ेड विृ� स�ब�धमा समान 
िस�ा�तको अनशुरण गनु�  वा�छनीय देिखने ।

अतः नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् को िमित 
२०७३/३/३१ को िनण�यअनसुार २०७३/४/१ देिख 
लाग ुह�ने गरी �वीकृत ग�रएको भनी जारी ग�रएको अथ� 
म��ालयको िमित २०७३/४/४ को प�को �करण 
(ग) को बेहोराबाट िश�कलगायतका कम�चारीह�ले 
खाइपाई आएको सिुवधा अनिुचत र कानून �ितकूल 
तवरबाट कटौती ह�न पगेुको दिेखदँा �ािविधक 
कम�चारीको �ेड समायोजन गन� भिनएको हदस�म 
उि�लिखत िनण�य र प�समेतका काम कारबाही 
उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रएको छ । अब यसमा 
िवप�ीम�येको अथ� म��ालयको िमित २०७३/४/४ को 
िववािदत प�को �करण “ख” मा उ�लेख भएबमोिजम 
वािष�क �ेड विृ� सं�या कायम गरी २०५७ सालदेिख 
खाइपाई आएको २ (दईु) �ेडलाई सािबकबमोिजम नै 
�ेडविृ� कायम राखी िमित २०५७/४/१ भ�दा पिहले 
�ािविधक िश�क पदमा िनयिु� पाई सेवा गरकेा 
िश�कह�लाई नया ँ तोिकएको दरले (एक िदनको 
तलब बराबर एक �ेडका दरले) �ेड सिुवधा �दान गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशसमेत जारी 
ह�ने ठहछ�  । साथै, िज�ला िश�ा काया�लयले २०७१ 
साल चै�देिख िश�कले पिहलेदेिख खाइपाई आएको 
�ािविधक भ�ा कटौती गरी तलब िनकासा गरकेो ह�दँा 
सोसमेत पाउन ुपछ�  भनी िनवेदकह�ले गरकेो िजिकर 

मनािसब देिखएकोले २०५७ साल �ावण १ गतेभ�दा 
अगािड िनय�ु भई �ािविधक २ �ेड थप खाइपाई 
आएका िश�कह�ले उपरो�ानसुार भ�ुानी पाउन 
बाकँ� रहेको भए सोसमेत भ�ुानी गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।

��ततु िववाद मलुतः �ेड �दान गन� तथा 
समायोजन गरकेो कुरा कानूनअनकूुल ह�ने वा नह�ने 
भ�ने ��मा केि��त रहेको छ । िववािदत कानूनी 
��को उपयु��अनसुार िन�पणसमेत भएको छ । यस 
अव�थामा उपयु��अनसुार �ेड विृ� पाउने अव�थाका 
समान हैिसयतका अ�य िश�क कम�चारीह�का हकमा 
समान �यवहार ग�रन ु उिचत ह��छ । अदालतबाट 
कानूनी ि�थितको एक पटक िन�पण भइसकेपिछ 
पटकपटक सोही �� उठाई �यि�िप�छे िववाद िलएर 
अदालत �वेश गनु�  पद�छ भ�ने �ि�कोण रािखन ुपिन 
ह�दैँन । सरकारले आ�ना जनुसकैु सेवा समूहका 
िश�क वा कम�चारीह�का हकमा �याय र समान 
�यवहार गनु�  पद�छ । तसथ�, �रट िनवेदकह�बाहेक 
पिन िनजह�सरहका अ�य २०५७ साल �ावण १ 
गतेभ�दा अगािडदिेख काय�रत उपयु��अनसुारको 
२ �ेड खाइपाई आएका सबै �ािविधक िश�क 
कम�चारीह� (हाल पदमा बहाल रहेका तर �रट िनवेदन 
नगरकेा तथा यसिबच सेवा िनव�ृ भइसकेका भए 
िनजह�समेत यस वग�मा पन� सबै �ािविधक िश�कह�) 
को हकमा समेत सम�याियक तवरबाट िवचार गरी 
िनजह�लाई समेत उपरो�ानसुारको २ (दईु) �ेड 
�दान गनु�   मनािसब देिख�छ । अतः यो िववादको 
टुङ्गो लगाउन ु मनािसब देिखएकाले २०५७ साल 
�ावण १ गतेभ�दा अगािडदेिख काय�रत �ािविधक २ 
�ेड थप खाइपाई आएका (�रट िनवेदन नगरकेा तथा 
यसिबच सेवा िनव�ृ भइसकेका भए िनजह�समेत 
िनवेदकह�सरहका सबै �ािविधक) िश�कह�लाई 
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उपरो�ानसुारको �ेड सिुवधा �दान गनु� , गराउन ु
भनी नेपालको संिवधानको धारा १३३ को उपधारा 
(२) र (३) बमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा यो “उपय�ु 
आदेश” समेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: िवजय खडका
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १५ गते रोज १ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७३-WO-०८५८, उ��ेषण / परमादशे, 

गोपालबहादरु ऐर िव. िश�ा म��ालयसमेत
 § ०७३-WO-०७४२, उ��ेषण / परमादशे, 

खेमच�� सवेुदीसमेत िव. िश�ा म��ालयसमेत
 § ०७३-WO-०२३४, उ��ेषण / परमादशे, 

बलराम पोखरले िव. नापी िवभाग 
मीनभवनसमेत

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई  र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७१-WO-०४०१, उ��ेषण / 
परमादशे, रमेश काक� िव. गृह म��ालयसमेत

िनवेदकले �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८४ को उपिनयम (क) बमोिजम िमित 
२०६९।५।२८, २०६९।१२।२६ र २०७०।६।२४ 
मा नसिहत पाएको र िनयम ८४ को उपिनयम (ङ) 
बमोिजम िमित २०७०।७।१४ मा त�लो टाइम �केलमा 
घटुवा ह�ने गरी सजाय पाएको देिख�छ । िनवेदकको 
�प�ीकरणको बेहोरा हेदा� , आफूले िववािदत समयमा 
मादक पदाथ� सेवन गरेको कुरालाई �वीकार गरकेो 
देिख�छ । िववािदत घटना िमित २०७०।७।१८ को 

रहेको र �रट िनवेदकले पाएको िवभागीय सजायको 
समयाविधलाई म�यनजर गदा� पिन िनज िनवेदक 
आ�नो कत��य पालना गन� �ममा बरोबर अनशुासनहीन 
रहेको र आचरणस�ब�धी िनयमह� बराबर उ�लङ्घन 
गन� भनी उि�लिखत िलएको आधारमा व�तिुन�ता 
रहेको ।

िनवेदकलाई आ�नो काय��ित सफाइ 
पेस गन� दईुपटक िनजसगँ �प�ीकरण माग ग�रएको 
देिख�छ । पिहलो �प�ीकरणको प�मा घटनाको 
स�ब�धमा र दो�ोमा के सजाय गन� भ�ने िवषयमा 
आरोप लगाइएको देिख�छ । दवैुपटक पेस भएको 
िनवेदकको �प�ीकरण स�तोषजनक नभएकोले 
अनशुासनहीन र आचरणिवपरीतका काय�ह� बराबर 
गरकेो ह�दँा भिव�यमा अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट 
हटाउने भनी कारबाही भएको देिखएबाट िव�ान् 
कानून �यवसायीह�को उ� िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �यसैगरी �प�ीकरणिवना अि�तयार�ा� 
अिधकारीबाट भएको भ�ने बहस िजिकरको स�ब�धमा 
हेदा� , �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९३ को 
उपिनयम (२)(ख) मा �हरी जवानलाई ह�ने सजायको 
िकिसम “...वा भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने...” को हकमा 
सजाय िदने अिधकारी “स�बि�धत �हरी उपरी�क”, 
पनुरावेदन स�ुने अिधकारी “स�बि�धत �हरी नायब 
महािनरी�क” भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । �रट 
िनवेदक रमेश काक�लाई महानगरीय �हरी पहरा गण 
म�ुयालय, सामाखशुीका �हरी उपरी�क संजयराज 
शमा�बाट िमित २०७०।७।२० मा �प�ीकरण माग 
ग�रएको र सो �प�ीकरण स�तोषजनक नभएकोले 
िमित २०७०।८।७ मा पनुः िनज �हरी उपरी�कबाट नै 
दो�ोपटक �प�ीकरण माग भएको दिेखदँा �प�ीकरण 
सोिधएको िवषयलाई अि�तयार�ा� अिधकारीबाट 
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सोिधएन भ�न निम�ने । 
एक मया�िदत �हरी सङ्गठनको एक िज�मेवार 

�हरी कम�चारी भएर िनवेदकले रातको समयमा मादक 
पदाथ� सेवन गरी �यारकेमा हो-ह�ला गरी अि�ल श�द 
�योग गरी सङ्गठनको अनशुासन िवपरीतको काय� 
गरकेो भ�ने ह.मे.�.ह. कमलराज िगरीको �ितवेदनबाट 
र िनवेदकले मादक पदाथ� सेवन गरकेो त�यलाई िमित 
२०७०।७।१८ को िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान 
(वीर अ�पताल) बाट भएको िनवेदकको �वा��य 
परी�णका साथै िनवेदकको �प�ीकरण जवाफबाट 
पिु� भएको छ । �रट िनवेदकले आफू सेवामा रहेको 
समयमा िविभ�न �हरी काया�लयमा काय�रत रहदँा 
पटकपटक अनशुासन र आचरणिवपरीतको काय� 
गरकेो र सोबापत िविभ�न िमितमा निसहत र त�लो 
टाइम �केलमा घटुवा ह�ने गरी सजाय पाएको दिेखदँा 
िनवेदक रमेश काक�लाई �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८८ को (ग) र (ज) को कसरुमा िनयम ९३ 
देहाय २(ख) ले िदएको अिधकार �योग गरी िनयम 
८४ (छ) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी िमित 
२०७०।८।२१ मा महानगरीय �हरी पहरा गणका 
�हरी उपरी�कबाट भएको स�ु िनण�य र सोलाई सदर 
गरी िमित २०७१।७।५ मा महानगरीय �हरी आय�ुको 
काया�लयबाट भएको पनुरावेदक�य िनण�यमा कानूनी 
�िुट नदिेखने ।

�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८८ को (ग) र (ज) को कसरुमा िनयम ९३ देहाय 
२(ख) ले िदएको अिधकार �योग गरी िनयम ८४ 
(छ) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी िमित 
२०७०।८।२१ मा महानगरीय �हरी पहरा गणका 
�हरी उपरी�कबाट भएको स�ु िनण�य र सोलाई सदर 

गरी िमित २०७१।७।५ मा महानगरीय �हरी आय�ुको 
काया�लयबाट भएको पनुरावेदक�य िनण�य कानूनस�मत 
नै भएको देिखएकोले उ� िमित २०७०।८।२१ को 
महानगरीय �हरी पहरा गणका �हरी उपरी�कबाट 
भएको स�ु िनण�य र िमित २०७१।७।५ मा महानगरीय 
�हरी आय�ुको काया�लयबाट भएको पनुरावेदक�य 
िनण�य कानूनबमोिजम �ा� अि�तयारी र कानूनको 
�ि�या पूरा गरी भएको देिखदँा नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम 
उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�रट िनवेदक रमेश काक�को िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था िव�मान देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७७ साल असार २९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७५-WO-०५५३, उ��ेषण 
/ परमादेश, मिनषकुमार शमा� िव. �म, रोजगार तथा 
सामािजक सुर�ा म��ालयसमेत

�रट िनवेदक वषा�  ओ�रय�टेसन �ेिनङ 
से�टर �ा.िल. क�पनी ऐन, २०६३ बमोिजम क�पनी 
रिज��ारको काया�लयबाट क�पनी दता�को �माण प� 
�ा� गरी वैदेिशक रोजगार िवभागबाट वैदिेशक रोजगार 
ऐन तथा िनयमावली, २०६४ र अिभमखुीकरण 
तािलम स�चालन गन� स�ंथा दता� तथा नवीकरण 
र तािलम स�चालनस�ब�धी काय�िविध, २०७१ 
बमोिजम अनमुित िलई वैदेिशक रोजगारीमा जाने 
�यि�ह�का लािग अिभमखुीकरण तािलम स�चालन 
गद� आएको दिेख�छ । अिभमखुीकरण सं�था 
नवीकरणको स�ब�धमा वैदेिशक रोजगार िनयमावली, 
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२०६४ को िनयम २३ को उपिनयम (१) र (४) मा 
अिभमखुीकरण तािलम �दान गन� सं�थाले �ा� गरकेो 
अनमुित प� एक आिथ�क वष�स�म मा�य ह�ने भ�ने 
�यव�था भएको देिख�छ । िनयम २३ को उपिनयम 
(२) मा अिभमखुीकरण तािलम �दान गन� स�ंथाले 
��येक आिथ�क वष�को असार मसा�तिभ� नवीकरण 
गराइस�नपुन� र उ� समयाविधिभ� नवीकरण 
नगराएमा �य�तो अनमुित प� र� गन� �यव�था िनयम 
२३ को उपिनयम (५) मा रहेको देिख�छ । �रट िनवेदक 
क�पनीले आ�नो अनमुित प� नवीकरणको लािग 
आव�यक िववरण पेस गरी २०७५ असार मसा�तिभ� 
िनवेदन पेस गरकेो िमिसल संल�न िमित २०७५।३।३२ 
को िनवेदनको �ितिलिपबाट दिेखने ।

�रट िनवेदक वषा� ओ�रय�टेसन �ेिनङ से�टर 
�ा.िल. ले अिभमखुीकरण तािलम स�चालन गन� 
सं�था दता� तथा नवीकरणस�ब�धी काय�िविध, २०७१ 
बमोिजमका कागजात संल�न राखी स�ंथा नवीकरणको 
लािग अनरुोध गरी वैदेिशक रोजगार िवभाग, 
काठमाड�सम� िमित २०७५।३।३२ मा िनवेदन 
िदएकोमा सो िनवेदन प� वैदेिशक रोजगार िवभागमा 
दता� नं. १६१२० िमित २०७५।३।३२ मा दता�समेत 
भएको देिख�छ । वैदेिशक रोजगार िनयमावली, 
२०६४ को िनयम २३ को उपिनयम (२) अनसुार 
�रट िनवेदकले आिथ�क वष�को असार मसा�तिभ�ै 
आव�यक िववरणसिहत सं�था नवीकरण गराउने 
�योजनाथ� वैदेिशक रोजगार िवभागमा िनवेदन िदएको 
पाइयो । �रट िनवेदकले वैदेिशक रोजगार िनयमावली, 
२०६४ को िनयम २३ को उपिनयम (३) बमोिजम 
नवीकरण द�तरुबापत ला�ने रकम �.५,०००।- समेत 
िमित २०७५।४।२ मा वैदेिशक रोजगार िवभागको 
नाममा सािनमा ब�क िल. मा ब�क दािखल ग�रसकेको 
कुरा िमिसल संल�न रहेको ब�क दािखला भौचरबाट 

देिख�छ । यसरी असार मसा�तिभ�ै सं�था दता�को 
लािग परकेो िनवेदन आफूले �वीकार गरी आव�यक 
नवीकरण द�तरुसमेत बिुझसकेको र िवप�ी वैदेिशक 
रोजगार िवभागको वेबसाइट www.dofe.gov.np 
र वैदेिशक रोजगार �व��न बोड�को वेबसाइट www.
febp.gov.np मा असोज मसा�तस�ममा अनमुित 
प� नवीकरण गन� सिकने �यव�थासिहतका वैदेिशक 
रोजगार िनयमावली, २०६४ र अिभमखुीकरण तािलम 
स�चालन गन� सं�था दता� तथा नवीकरणस�ब�धी 
काय�िविध, २०७१ रािखएको, उ� िनयमावली तथा 
काय�िविधमा भएको प�रवत�नलाई अ�याविधक ग�रएको 
िथएन भ�ने िनवेदन िजिकरलाई िवप�ीह�ले आ�नो 
िलिखत जवाफबाट अ�यथा भ�न नसकेको अव�थामा 
�यादिभ� नवीकरण नगराएको कारण जनाई सं�था 
र� ह�ने गरी गरकेो िनण�यमा कानूनी �िुट रहेको देिखन 
आयो ।

�रट िनवेदक अल एिसयन ओ�रय�टेसन 
से�टर �ा.िल. िवप�ी वैदिेशक रोजगार िवभागसमेतका 
ियनै िनकायह� भएको ०७५-WO-०२८८ को 
उ��ेषणस�ब�धी �रट िनवेदनमा �म, रोजगार 
तथा सामािजक सरु�ा म��ालयका सिचव�तरको 
िमित २०७५।५।४ को िनण�य, वैदेिशक रोजगार 
िवभागको च.नं. १०४६ िमित २०७५।५।२६ को 
प�, तत् स�ब�धी काम कारबाही उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी अ�य कुराको रीत िविध पूरा गरकेो भए श�ुक 
�ावण मिहनामा दािखला गरकेो भ�नेस�मको कारणले 
िनवेदक सं�थाको नवीकरण गन� काय� नरोक� िविध र 
�ि�या प�ुयाई िनवेदक अल एिसयन ओ�रय�टेसन 
से�टर �ा.िल.को सं�था दता� नवीकरण गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
ठहर गरी सरकारी िनकायका Website बाट �काशन 
/ स��ेषणका स�ब�धमा िवप�ी म��ालयका सिचवले 
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हेरी आ�नो िनकायसगँ स�बि�धत सूचना अ�याविधक 
गरी िमलाउने आव�यक �ब�ध त�काल गनु�  भनी िमित 
२०७५।९।२६ मा िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी 
ह�ने गरी र समान िवषयव�त ुभएको �रट िनवेदक शेपा� 
ओ�रय�टेसन क�स�टे�सी �ा.िल. िवप�ी वैदेिशक 
रोजगार िवभागसमेतका ियनै िनकायह� भएको ०७५-
WO-०५५२ को उ��ेषणस�ब�धी �रट िनवेदनमा 
�म, रोजगार तथा सामािजक सरु�ा म��ालयका 
सिचव�तरको िमित २०७५।५।४ को िनण�य, वैदेिशक 
रोजगार िवभागको च.नं.१०४६ िमित २०७५।५।२६ 
को प�, तत् स�ब�धी काम कारबाही उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी �रट िनवेदकको सं�था दता� 
नवीकरण गनु� , गराउन ु भनी यसै अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िवप�ीह�का नाममा परमादशे जारी ह�ने 
ठहर गरी िमित २०७६।३।५ मा आदेश भएको । 

०७५-WO-०२८८, ०७५-WO-
०५५२ को उ��ेषणसमेत �रट िनवेदनमा �ितपािदत 
िस�ा�त र ��ततु िनवेदनको िवषयव�तमुा समानता 
रहेको दिेखएको अव�था भई यसमा पिन िमित 
२०७५।३।३२ मा नवीकरणको लािग िनवेदन दता� 
भई िमित २०७५।४।२ मा नवीकरण श�ुकसमेत 
बझुाएको देिखएको छ । यसरी िवप�ी �म, रोजगार 
तथा सामािजक सरु�ा म��ालयका सिचव�तरबाट 
िमित २०७५।५।४ र वैदेिशक रोजगार िवभागबाट 
िमित २०७५।८।१८ मा नवीकरण नगन� भनी ग�रएको 
िनण�यपूव� नै िनवेदक�ारा नवीकरणस�ब�धी सबै 
�ि�या पूरा गरकेो पाइदँा िनवेदक वषा� ओ�रय�टेसन 
�ेिनङ से�टर �ा.िल.को हकमा �म, रोजगार तथा 
सामािजक सरु�ा म��ालयका सिचव�तरको िमित 
२०७५।५।४ को िनण�य, वैदेिशक रोजगार िवभागको 
च.नं.९९२ िमित २०७५।८।१८ को प�, तत् स�ब�धी 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िदएको 

छ । साथै �रट िनवेदक सं�थाको नवीकरण गन� 
स�ब�धमा अ�य कुराको रीत िविध पूरा गरकेो भए 
श�ुक �ावण मिहनामा दािखला गरकेो भ�नेस�मको 
कारणले िनवेदक सं�थाको नवीकरण गन� काय� नरोक� 
िविध र �ि�या प�ुयाई िनवेदक वषा� ओ�रय�टेसन 
�ेिनङ से�टर �ा.िल.को सं�था दता� नवीकरण गनु� , 
गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७७ साल आषाढ २९ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-०५०५, ०७८५, 
०८५०, कत��य �यान तथा डाँका, िधरज पराजुली 
िव. नेपाल सरकार, भरत धामी िव. नेपाल सरकार, 
टोपबहादुर रोकाय िव. नेपाल सरकार

सखु�त िज�ला, जबु�टा गा.िव.स. वडा 
नं.१ धिुलयािबटि�थत क�ची सडकमा िमित 
२०६८/०१/०२ गतेको राित वारदात घट्न गएको 
देिख�छ । सो रात जाहेरवाला किवराम रानालगायत 
राज ु घत�, ड�बर फाल मगर (मतृक), दलबहादरु 
रानासमेतका ४ जना भारतको रोजगारीबाट घर 
फक� ने �ममा राित ९:३० बजे धिुलयािबट जङ्गलको 
बाटोमा गाडी पख� बसेको अव�थामा जाहेरीमा 
उि�लिखत घटना घट्न गई ड�बर फाल मगरको 
गोली �हारबाट म�ृय ु भएको भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । घटना�थल लास �कृित मचु�ुकामा मतृक 
ड�बर फालको शरीरमा बाया ँ�तनदिेख २ इ�चमािथ 
१/२ इ�च गोलाइको घाउ, दाया ँ�तनतफ�  ३ इ�चमािथ 
कोखानिजक १/२ इ�च गोलाइको घाउ, नाइटोदेिख 
४.५ इ�च दायातँफ�  १/२ इ�च गोलाइको घाउ तथा 
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बाया ँहातको कुइनाको िभ�प�� खिु�चने भागमा १/२ 
इ�च नापको ३ वटा घाउ र बाया ँ हातको पाखरुाको 
भागमा १/२ इ�च गोलाइ नापको घाउ, शरीर पछािड 
दाया ँकोखाको मािथ १/२ इ�च गोलाइ नापको घाउ 
रहेको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । अटो�सी �रपोट�मा 
Cause of Death Traumatic Injury to Heart 
and Lungs Following Bullet Injury (मतृकको 
म�ृय ु गोली �हारबाट मटुु र फो�सोमा लागेको 
चोटको कारण भएको) भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ 
भने घटना�थलबाट दईुवटा गोलीका खोका बरामद 
भएका, तीम�ये एउटामा KFO279MM2L र अक�मा 
KFS2001019 लेिखएको, सो खोकाको परी�ण गदा� 
“Two fired empty cartridge cases of 9mm 
calibre pistol/SMG (Sub–Machine Gun) and 
these have been fired through inprovised 
factory made same firearm. A tired 
(projected) bullet of 9mm calibre postol/
SMG (Sub–Machine Gun) and it has been 
fired (projected) through improvised factory 
made firearm. It might be the part of either 
Article No.1 or Article No.2” भ�ने के��ीय �हरी 
िविध िव�ान �योगशालाको �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
देिखएबाट जाहेरीमा उ�लेख भएबमोिजम �वालै�वाल 
भएको हितयार (ब�दकु) अथा�त् सबमेिसनगनको गोली 
�हार भई ड�बर फाल मगरको म�ृय ुभएको रहेछ भ�ने 
कुरा �थािपत ह�न आयो । मतृकको लास जाचँ गदा�को 
चोट मचु�ुकाको िववरण र �योगशालाको �ितवेदनको 
कुरामा तादा��यता रहेको पाइदँा यो जघ�य वारदातमा 
मेिसनगन बरामद नभएको भ�ने आधारमा घटनालाई 
ि�िवधाजनक भ�न निम�ने ।

मतृक र अ�य दईुजना राज ुघत� र दलबहादरु 
राना भारत ब�बैमा नोकरी गन� सामा�य �यि�ह� 

देिख�छन् । उनीह�ले घर जाने �ममा वारदातको िदन 
घटना घट्नपूुव� धिुलयािबटमा रहेको �ितवादीम�येका 
काइलँा भ�ने टोपबहादरु रोकायाको पसलमा खाजा र 
र�सीसमेत खाएका, बाटोको लािग िवयरसमेत ख�रद 
गरकेा, सो खाजाको पैसा ड�बर फाल मगरले ितरकेो, 
�यसपिछ उनीह� �यहाबँाट िन�क� क�रब २०० िमटर 
पर सडकको छेउमा गाडी कुन� �ममा कलभट�मािथ 
बसी िवयर िपउदैँ गदा� उि�लिखत घटना घट्न गएको 
भ�ने दिेख�छ । वारदात�थलबाट टुबोग� िवयरको 
खाली बोतल, झोला १ थानसमेत फेला परकेो, रगतका 
िछटासमेत देिखएको अव�था भएबाट घटना शंका�पद 
वा िववािदत भ�ने पिन नदेिखने ।

िमित २०६८/०१/०३ को जाहेरीमा 
आफूह�ले काइलँाको पसलमा खाजासमेत खाएको 
उ�लेख गद� िनज काइलँासमेतलाई बझुी घटनाबार े
अनसु�धान गन� अनरुोध ग�रएको र �यहीबँाट 
अनसु�धान स�ु भएको अव�थासमेत छ । काइलँा 
भ�ने �यि� यी �ितवादीम�येका टोपबहादरु रोकाया 
ह�न् भ�ने देिख�छ । िनजले काइलँा भ�ने �यि� 
आफू होइन वा धिुलयािबटमा आ�नो पसल छैन 
भनी कहीकँतै इ�कारी बयान गरकेा छैनन् । य�िप 
अदालतमा बयान गदा� वारदातमा आ�नो संल�नता 
रहेको भ�ने आरोपमा इ�कारी बयान िदएका छन् र 
सो िदन साझँ ८ बजे नै पसल ब�द गरकेो भनेका छन् 
तर घटना�म हेदा� िनजको इ�कारी बयान �थािपत 
नभई अनसु�धानको �ममा िनजले गरकेो बयान नै 
�थािपत ह�न आएको । िनजले अनसु�धानमा बयान 
गदा� “वारदात िमित २०६८।१।२ गते साझँ अ.ं९ 
बजेको समयमा म धिुलयािबटि�थत आ�नो होटलमा 
नै खाना खाइरहेको अव�थामा भारतबाट कमाइकजाइ 
गरी घरतफ�  जान लागेका २ जना, पिछ नाम थाहा ह�न 
आएका ड�बर फाल मगर र किवराम राना मेरो होटलमा 
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िवयर िक�न आई मेरो �ीमतीबाट २ वटा िवयर िकनी, 
पस�बाट भारतीय नोट िनकाली िदई, मेरो होटेलबाट 
िहडँी गएको लग�ैपिछ जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत 
�ितवादीह� िडलबहादरु िव.क., सदुीप सनुार र भरत 
धामी आए । कालो प�यौरी ओडेको भरत धामी र सदुीप 
सनुार िनज इि�डयाबाट आई मेरो होटेलबाट िवयर 
िकनी लगेका मािनसह�को पिछपिछ गए । िडलबहादरु 
िव.क. मलाई बोलाउन आई इि�डयाबाट पैसा कमाएर 
आएका मािनसह�सगँ धेर ै पैसा छ, लट्ुनपु�यो 
भ�ने कुरा गरकेाले मसमेत सो काय� गन� सहमत भई 
इि�डयाबाट आएका मािनसह� गएतफ�  जाने �ममा 
बाटोमा जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत �ितवादी कमल 
भ�ने िधरज पराजलुी भेट भएकाले सो कुरा मैले िधरज 
पराजलुीलाई भनेपिछ मलगायत िडलबहादरु िव.क. 
र िधरज पराजलुी दौडदैँ गई अिघ गएका भरत धामी 
र सदुीप सनुारलाई भे�ाई िनज इि�डयाबाट आएका 
मािनसह�ले कलभट�मा बसी िवयर खादैँ गरकेो ठाउमँा 
गए । म र िधरज पराजलुी िनजह�भ�दा १० िमटर 
वर ै उिभएको अव�थामा िडलबहादरु िव.क.ले िवयर 
खादैँ गरकेा इि�डयाबाट आएका मािनसह�को झोला 
जबरज�ती तानी िलएकाले िनजह�िबच एकिछन 
झोला तानातान ह�ने �ममा इि�डयाबाट आएका 
मािनसह�म�ये ड�बर फाल मगरले भरत धामीको 
मखुको भागमा म�ुका पिन हानेका िथए । सोपिछ भरत 
धामी, सदुीप सनुार र िडलबहादरु िव.क.ले िनजह�को 
झोला िलई िहडेँपिछ ड�बर फाल मगर पिछपिछ 
आई झोला दउे, झोला देउ भनी झोला खो�न आई 
लछारपछार ह�ने �ममा भरत धामीले आ�नो साथमा 
बोकेको �वालै�वाल भएको ब�दकुबाट गोली चलाई 
ड�बर फाल मगरलाई गोली हानी लडाएका ह�न् । िनज 
ड�बर फाल मगरका अ�य साथीह� �यहाबँाट भागेका 
िथए । सोपिछ िडलबहादरु िव.क., सदुीप सनुार र भरत 

धामीले पैसासमेत भएको मतृकसमेतको झोला साथमा 
िलई आई म र िधरज पराजलुीलाई पैसा भोिल बाडँफाटँ 
गर�ला भनी �कुलतफ�  भागी गएका ह�न् । म र िधरज 
पराजलुी आ-आ�नो घरमा गई सतेुका ह� । यस�कार 
वारदातमा मेरो संल�नता भए तापिन मतृकलाई मैले 
गोली �हार गरकेो भने होइन । भरत धामीले नै गोली 
�हार गरकेा ह�न् । सो हितयार गन (ब�दकु) भरत 
धामीले के कहाबँाट �याएका ह�न् र सो घटनापिछ के 
कहा ँराखेका छन् भ�नेबारमेा मलाई थाहा छैन भ�ने” 
उ�लेख गरकेो ।

वारदातमा आफू संल�न रहेको कुरामा 
सािबत रहदैँ अ�य सहअिभय�ुह�लाई काइलँा 
भ�ने टोपबहादरु रोकायाले पोलेको पाइ�छ । य�तै 
ि�थित अ�य अिभय�ुह� भरत धामी, सदुीप सनुार 
र िडलबहादरु िव.क.को छ । िनजह� अदालतमा 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे तापिन अनसु�धानमा 
आरोिपत कसरुमा सािबत रही एक अका�लाई पोलेको 
अव�था छ । िनजह�को अनसु�धानको बयान हेदा�, 
वारदातको समयमा काइलँा भ�ने टोपबहादरुको 
पसलमा यी �ितवादीह� र�सी खान र कुरा गन� कुनै 
न कुनै �पले पगेुको देिख�छ । एकै गाउठँाउकँा मािनस 
ह�दँा ियनीह�िबच िचनाजानी, कुराकानी नह�ने कुरा पिन 
भएन । काइलँाको पसलमा खाजा खाएको रकम ड�बर 
फाल मगरले ितदा� पस�मा धेर ैरकम देखेको भ�ने कुरा 
पिन िनजह�को बयानबाट ख�ुदछ । �ितवादी िधरज 
पराजलुीको हकमा िनज अनसु�धान र अदालत सबैमा 
इ�कार रहे पिन अनसु�धानमा बयान गदा� वारदातको 
साझँ आफू काइलँा भ�ने टोपबहादरुको पसलमा 
गएको कुरामा सािबत देिखएको छ । यी चारजैना 
�ितवादीह�को हकमा िमित २०६८/०१/२६ को 
जाहेरीमा नाम खलेुको अव�था छ भने वारदात�थलमा 
भेिटएको झोला ड�बर फालको हो भनी किवरामले 
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र �ितवादीह� भरत धामी तथा िडलबहादरु िव.क. 
को घरबाट बरामद भएका अ�य झोला र केही कपडा 
मतृकक� �ीमती िमना फाल मगरले सनाखत गरकेो 
अव�था छ । �ितवादीम�येका िधरज पराजलुी र भरत 
धामीलाई राज ुघत�ले एवं. टोपबहादरु रोकायालाई राज ु
घत� र दलबहादरु रानाले िचनी सनाखत गरकेो अव�था 
छ भने िडलबहादरु िव.क. को अदालतको बयानमा 
बरामद भएका सामान िलएका ह� भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । गोली कसले चलायो भ�नेमा �ितवादीह�को 
बयानमा केही फरक परकेो देिखए पिन मतृकलाई पाचँ 
ठाउमँा गोली लागेको देिखएबाट एक जनाले मा� 
गोली हानेको मा�नपुन� देिखएन । यसरी घटनाको 
�व�प र �कृित, यी �ितवादीह�को अनसु�धानको 
बयान, सनाखतसमेतका सम�त सबदु �माणह�लाई 
सम�तामा मू�याङ्कन गदा� वारदात घटेको र ड�बर 
फाल मगरलाई पनुरावेदक / �ितवादीह� िधरज 
पराजलुी, भरत धामी र काइलँा भ�ने टोपबहादरु 
रोकाया तथा साधकको रोहमा हे�रएका सदुीप सनुार 
र िडलबहादरु िव.क. ले कत��य गरी गोली हानी 
ह�या गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई कत��य 
�यानतफ� को कसरुमा कसरुदार कायम गरकेो हदस�म 
स�ु सखु�त िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत 
सखु�तको इ�साफलाई अ�यथा भ�नपुन� नदिेखने ।

यसरी ह�या गनु�पन� कारण रकम खो�ने 
र लट्ुने नै दिेख�छ । मेिसनगनले गोली हानेपिछ 
मािनस मछ�  भ�ने सामा�य  समझको �यि�लाई पिन 
थाहा जानकारी ह�ने भएबाट यहा ँमान� मनसाय रहेनछ 
भ�न पिन िमलेन । तर उ� िमित २०६८/१/३ को 
जाहेरीमा रकमबार े यिकन कुरा उ�लेख नभएको, 
केबल २०६८/०१/२६ को जाहेरीमा रकमबार े
उ�लेख भएको देिख�छ तर उि�लिखत रकम कोही 
कसैबाट पिन बरामद ह�न सकेको अव�था देिखदैँन । 

भा.�.१,४०,०००।- डाकँा गरी लटेुको भिनएकोमा 
रकम नै बरामद नभएको र डाकँा गरी रकम िलएको 
भ�नेमा �ितवादीह� इ�कार रहेको पाइएकोसमेतबाट 
डाकँातफ� को अिभयोग दाबी �माणको अभावमा 
शकंारिहत तवरबाट �मािणत ह�न नसकेको देिखदँा 
डाकँा ठहर गरकेो हदस�म स�ु सखु�त िज�ला अदालत 
र पनुरावेदन अदालत सखु�तको इ�साफ सो हदस�म 
िमलेको देिखएन । कत��य �यानतफ� को अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
सो हदस�म सदर ह�ने भए तापिन मलुकु� अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै 
कसुरबापत सव��वको सजाय ह�ने रहछे भने यो 
सिंहता �ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� 
सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रन े छैन” भ�ने �यव�था 
भएबाट सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला प�रमाज�न भई �ितवादीह�लाई 
ज�मकैदको सजाय ह�ने । 

�ितवादीम�येका सदुीप सनुार र िडलबहादरु 
िव.क. नाबालक देिखएको भनी बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ बमोिजम घटी सजाय भएकै दिेख�छ । 
िनजह� १४-१६ वष�को उमेर समूहमा पन� देिखदँा 
हाल िव�मान बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
ले िनजह�उपर ह�ने सजायमा कुनै फरक पारकेो 
देिखएन । �ितवादीम�येका भरत धामीले मेरो उमेर 
वारदातको समयमा १६ वष�भ�दा कम ह�दँा मलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐनबमोिजम कम सजाय ह�नपुन� 
भनी िलएको िजिकरतफ�  हेदा�, िनजले अदालतको 
बयानमा १५ वष� उमेर लेखाएको भए तापिन सोको 
�माण नभई अिभयोग प�मा १७ वष� लेिखएकोबाट 
िनजको सोही उमेर रहेछ भ�नपुन� ह�न आयो ।

वारदातको समयमा यी �ितवादी भरत 
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धामीको उमेर १७ वष� देिखएको ह�दँा िनजको हकमा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला प�रमाज�न भई िनजलाई 
उमेर पगेुका  �यि�लाई ह�ने ज�मकैदको सजायको 
२/३ मा� सजाय ह�नपुन� ।

�ितवादीह� टोपबहादरु रोकाया, िधरज 
पराजलुी, भरत धामी, िडलबहादरु िव.क. र सदुीप 
सनुारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत सखु�तको फैसला 
मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ४०(२) 
बमोिजम प�रमाज�न भई िनज �ितवादीह�लाई 
जनही ज�मकैद ह�ने तथा वारदातको समयमा १४ 
देिख १६ वष�िबचको उमेर समूहमा पन� दिेखएका 
�ितवादीह� सदुीप सनुार र िडलबहादरु िव.क. लाई 
त�कालीन बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम ह�ने सजाय एवं हाल �चिलत 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) 
र मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४५(३) 
बमोिजम ह�ने सजायमा िभ�नता नदिेखदँा सो हदस�म 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । 
वारदातको समयमा १७ वष�को भई १६ देिख १८ 
वष�को उमेर समूहमा पन� दिेखएका �ितवादी भरत 
धामीलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 
हदस�म पनुरावेदन अदालत सखु�तको फैसला 
उ�टी भई फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५, केही नेपाल 
कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) को (क) (ख), 
फौजदारी अपराध संिहता, २०७४ दफा ४५(४) तथा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) 
बमोिजम िनज �ितवादी भरत धामीलाई उमेर पगेुका 
�यि�लाई ह�ने ज�मकैदको सजाय अथा�त् मलुकु� 

ऐन, २०२० द�ड सजायको महलको ६ नं. बमोिजम 
ह�ने २० वष� कैदको २/३ अथा�त् १३ वष� ४ मिहना 
मा� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । डाकँा चोरीतफ�  िबगो र 
ज�रवाना भराई िबगोको डेढीले ह�ने रकम ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको हदस�म पनुरावेदन अदालत सखु�तको 
िमित २०७३।२।२७ को फैसला उ�टी भई डाकँा 
चोरीतफ�  सबै �ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७७ साल असार १४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७६-WH-०३८७, 
ब�दी��य�ीकरण, िनराजन बडुवाल िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर टेकुसमेत

ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गदा� 
थनुाको कारण कानूनसङ्गत छ, छैन, थनुामा 
रा�ने अिधकारीको कानूनी अि�तयारी छ, छैन, 
अि�तयारवालाको आदेशले थनुामै रािखएको हो, 
होइन, थनुामा रा�दा कानूनी काय�िविध पूरा गरकेो छ, 
छैन, जनु कानूनको आधारमा थुनामा रािखएको हो सो 
कानूनको संवैधािनकता छ, छैन भ�ने ज�ता िवषयमा 
गहन �पमा िवचार गनु�पन� ह��छ । ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकलाई थनुामा राखी अनसु�धान गनु�पन� 
िव�ास गन� स�ने आधार आदेशमा उ�लेख नगरी 
�याद थप गरकेो देिखन आएकोले उ� आदेशलाई 
कानूनअन�ुपको आदेशको �पमा मा�न िम�ने 
देिखएन । कुनै पिन िनकायले अनसु�धानको �ममा 
प�ाउ गन� पाउने सो िनकायको अ�तिन�िहत एवं 
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�वत�� वा �व�छ�द अिधकार कदािप होइन । आ�नो 
अिधकार �योग गदा� कानूनको �ि�याअन�ुप गनु�पन� 
ह��छ । कानून �द� �विववेकको अिधकार �योग 
गदा�समेत व�तिुन� र मनािसब आधार र कारण खलेुको 
देिखन ु पद�छ । पया�� र मनािसब आधार र कारण 
नखलुाई �योग भएको �विववेक�य काय�ले कानूनी 
मा�यता पाउन स�दैन । सामा�य कारणमा शाि�तपूव�क 
सडकमा िवरोध �दश�न गरकैे आधारमा राजनीितक 
आ�थाका कारण �व�ृ भावना राखी कसैलाई पिन 
प�� थनुामा रा�न िम�ने देिखदँैन । कुनै कसरुज�य 
काय� भएको अव�थामा पिन वत�मान कोिभड-१९ 
महामारीको अव�थामा ता�रखमा राखेर अनसु�धान 
छानिबन गन�तफ�  िववेकपूण� �पमा िवचार प�ुयाउन ु
आव�यक िथयो । तर यस प�मा िवचार प�ुयाएको 
देिखएन । सम�मा हेदा� िनवेदक कुशल बोगटीलाई 
�व�ृ धारणा राखी थनुामा राखेको देिखन आउने ।

अत: िनवेदकलाई थुनामा नै राखी अनसु�धान 
गनु�पन�स�मको अव�था नदेिखएको, िनजलाई �व�ृ 
धारणा राखी ब�दी बनाएको देिखएकोले िनवेदक 
गोिव�द िव�लाई त�काल थनुाम�ु गरीिदन ु भनी 
नेपालको संिवधानको धारा १३३ (२)(३) तथा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ 
बमोिजम िवप�ीह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सोनी �े�ठ
क��यटुरमा: शाि�त तामाङ
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ,  ०७६-WO-०६३३, उ��ेषण / 
परमादशे, �िमला चािलसे खनाल िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयसमेत

िनवेिदकाको हकमा िवप�ी सङ्घीय मािमला 
म��ालयको िमित २०७६।३।१ को प�ानसुार 
�वा��य म��ालयको िमित २०७६।५।१३ को िनण�य 
र िमित २०७६।५।१५ को प�का आधारमा सङ्घीय 
मािमला म��ालयले िमित २०७६।९।९ मा गरकेो 
प�ाचारसमेतका काय�ह� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको छ । अब िनवेिदकालाई समायोजन गदा� 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ को (१) 
र (२) बमोिजम समायोजनका आधारह�मा समेत 
िवचार गरी िनवेिदकाले भरेको समायोजन फाराममा 
उ�लेख गरकेा �ाथिमकता�मानसुार गन� िम�ने 
निम�ने आधार र कारण खोलेर मा� पद�थापन गनु� , 
गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल चै� २ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��ेठ, ०७७-WH- ००१६, 
ब�दी��य�ीकरण, नाम प�रवित�त (ख) िव. उ�च 
अदालत पाटन, हेट�डा इजलास मकवानपुरसमेत

ब�दाब�दीको प�रणाम�व�प �यायमा सहज 
पह�चँमा समेत अवरोधको ि�थित िसज�ना भएको 
छ । ब�दाब�दीको अव�थामा कुनै पिन मौिलक 
हक िनलि�बत नभई उपचारको हकसमेत जीव�त 
रहेको अव�था छ । उपचारको हक जीव�त रहने तर 
ब�दाब�दीले त�काल �यायको पह�चँमा अव�� ह�दँा 
बा�ँन पाउने �यि�को अ�तरिनिहत मानव अिधकारमा 
नै हनन् ह�ने ि�थित आउदँछ । यसथ�, कोिभड-१९ को 
स��ासबाट बहृत् जनताको िहत, जीवन र �वा��यको 
सरं�ण गन� आव�यक सतक� ता अपनाउन ु पद�छ । 
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यो जवाफदेिहता रा�यको हरके अङ्ग र िनकायमा 
रहेको छ । यो जवाफदेिहताबाट अदालत पिन अलग 
रहन स�दैन । �यसैले अदालतकै आदेशबाट थुनामा, 
कारागारमा वा सधुारगहृमा रहेका थनुवुा ब�दीह�को 
हकमा अदालतमा आएको ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनलाई िवचार गरी उपय�ु आदेश गनु�पन� नै 
देिखने ।

थुना, सधुारगहृ वा कारागारमा रहेका कुनै 
पिन �यि�ह�लाई सजाय भो�न पठाउनकुो उ�े�य 
जीवन नै जोिखममा रा�न पठाइएको नभई आफूले 
गरकेो ग�तीको महससु गराई आफूले गरकेो ग�ती�ित 
प�ाताप गराउन ु हो । महामारीको सङ्�मणबाट 
�वा��य जोिखममा पानु�  होइन । हाल सधुारगहृको 
�मताभ�दा बढी बालबािलकाह� रहेको कारण 
बालसधुारगहृमा सामािजक दरुी कायम राखी सरुि�त 
�यव�थापनको अव�था नरहेको र ब�दाब�दीको 
उ�े�यअन�ुप सरुि�त �वा��यको उपयोिगताको 
सिुनि�तता ह�न नस�ने अव�थामा उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित २०७७/०३/०३ 
मा �रट खारजे गन� गरी भएको अि�तम आदेश 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) 
र सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ गते 
बसेको पूण� बैठकको बुदँा नं.५ समेतको मम�, भावना र 
मनसायअनकूुल नदेिखएकोले बालबािलकाको जीवन, 
�वा��य र सव��म िहत सरं�णको िनिम� �यायोिचत 
नदेिखने । 

आधिुनक फौजदारी िविधशा�मा कैदको 
सजायलाई अि�तम िवक�पको �पमा िवकास भएको 
छ । कानूनले कैद सजायबाहेक अ�य िवक�पह� 
पिन िदइएको छ भने अ�य िवक�पको �योग गनु�पन� 
ह��छ । यस महामारीको िवषम प�रि�थितमा स��ास 
छाएको अव�थामा सङ्�मणको रोकथाम र जोिखम 

�यूनीकरणको िनिम� कानूनबमोिजमको उपय�ु 
िवक�प खो�नपुन� ह��छ । िनवेदक रहेको बाल सधुारगहृ 
नै अिहले कोिभड-१९ को महामारीको कारणले उ�च 
जोिखममा रहेको कारण असरुि�त नै रहेको देिखएकोले 
बाल सधुार गहृमा िभडभाड कम गन� र बालबािलकाको 
हकमा अिभभावकले िज�मा िलई सजाय �थिगत गन� 
स�ने कानूनी �यव�था रहेको तथा सव��च अदालतको 
िमित २०७६।१२।७ गते बसेको पूण� बैठकको बुदँा 
नं.५ मा उि�लिखत स�दभ�समेतका आधारमा 
बालबािलकाको सव��म िहत र जीवनको र�ाथ� 
सजायको अ�य कानूनबमोिजमको िवक�पह�को 
�योग गनु�  �यायोिचत नै देिखन आउने ।

महामारीको य�तो अव�थामा सधुार गहृमा 
ब�नपुन� जोिखममा रहेको बालबािलकाको सव��म 
िहत तथा सम� बालबािलकाको �वा��य र जीवन 
सरं�णको लािग प�रवित�त नाम (ग) लाई खोजेको 
बखत उपि�थत गराउन म�जरु गरमेा तथा पीिडतलाई 
बझुाउनपुन� �ितपूित�  �.१,००,०००।– (एक लाख 
�पैया)ँ बझुाएमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा ३६(५) बमोिजमको उपय�ु िवक�प हेरी 
हालको कोिभड-१९ महामारीको प�ृभूिममा उपय�ु 
िनण�य गदा� नै बालबािलकाको सव��म िहत ह�नेमा 
सोअन�ुप नभएकोले स�ु िचतवन िज�ला अदालतको 
िमित २०७६/१२/११ को आदेश र उ�च अदालत 
पाटन हेट�डा इजलासबाट िमित २०७७/०३/०३ मा 
�रट खारजे गन� गरी भएको अि�तम आदशे उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ।

बालबािलकाको सव��म िहत तथा सम� 
बालबािलकाको �वा��य र जीवन संर�णको लािग 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।३।२० गते 
जबरज�ती करणीस�ब�धी बालिब�याइ ँम�ुामा भएको 
फैसलाबमोिजम स�बि�धत पीिडतलाई बझुाउनपुन� 
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�ितपूित�  �.१,००,०००।– (एक लाख �पैया)ँ 
बझुाएमा िनज िनवेदक प�रवित�त नाम (ग) लाई खोजेको 
बखत उपि�थत गराउन िनजको अिभभावकले म�जरु 
गरमेा आव�यक �ि�या प�ुयाई अिभभावकको िज�मा 
लगाउन स�ने कानूनी �यव�था बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा दफा ३६(५) अ�तग�त रहे भएको 
देिखदँा यी िनवेदकको स�ब�धमा कानूनबमोिजमको 
उपय�ु िवक�पसिहत पनुः िनण�य गनु�  भनी िचतवन 
िज�ला अदालतको नाममा परमादशेको आदशे जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लाल िसंह थापा
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७७ साल भा� २४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-CR-१११३, कत��य 
�यान, देवीद� ढकाल िव. नेपाल सरकार

�ितवादी देवीद� ढकालले म�ुा 
अनसु�धानको �ममा घटनाको कारण र घटना�मसमेत 
मालाकार �पमा खलुाई मतृकलाई आ�नी �ीमतीसगँ 
यौनस�पक�  गरकेो कारण सहन नसक� ब�चरो �हार 
गरी मारकेोमा सािबत भई बयान गर ेतापिन अदालतमा 
बयान गदा� मतृकले �ितवादीउपर ब�चरो �हार गन� 
आएकोमा ब�नको लािग सो ब�चरो खोसी मतृकउपर 
�हार गरी िनज घाइते भएकोमा सोही कारण मतृकको 
म�ृय ुभएको हो भनी आिंशक सािबती भई बयान गरकेो 
देिख�छ । मतृकको लास कोठािभ�को िब�तरामा फेला 
परकेो देिख�छ भने यी �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा� मतृक होटलको छतमािथ देखी आफू �यहा ँगएको 
र िनजले छतनिजकै रहेको ब�चरो समाई �हार गन� 
खोजेको भ�ने उ�लेख गरेको देिख�छ । शव बरामद 
भएको कोठामा यी मतृकसगँ संघष� भएको भ�ने िजिकर 

नह�दँा र सङ्घष�को िच�समेत नदेिखएको अव�थामा 
िनजको अदालतसम�को बयान िव�वसनीय 
देिखएन । यसरी िनज �ितवादीको सो आिंशक बयान 
पिु� ह�ने �माण िनज �ितवादीबाट पेस दािखल ह�न 
आएको नपाइदँा �ितर�ाको सिुवधा पाउन स�ने 
अव�था नदेिखने ।

�ितवादीले म�ुा अनसु�धानको �ममा गरकेो 
बयानलाई पिु� ह�ने गरी जाहेरवाला र घटना िववरणमा 
कागज गन� �ितवादी देवीद�क� �ीमती िव�णमुाया 
ढकालले �ितवादीले मतृकलाई मारकेो भनी 
िकटानीसाथ अनसु�धानमा कागज गदा� खलुाई लेखाई 
िदई सो कागज सनाखत गरकेो पाइयो । लास जाचँ 
�कृित मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृकको 
म�ृय ुटाउकोमा धा�रलो हितयार �हार भएको कारण 
सोही चोटबाट भएको भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ 
भने मतृकले पिहले �हार गरकेो, सङ्घष� भएको, ियनै 
�ितवादीले हितयार खो�दा िनजलाई कुनै �कारको 
चोटपटक लागेको पाइदँैन । उि�लिखत उपल�ध 
�माण कागजातह� �माण ऐन, २०३१ को दफा ९, 
१०, १८, २२ र २३ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने नै 
देिखदँा उि�लिखत �माणह�को आधारमा पटकपटक 
शरीरको संवेदनशील �थानमा धा�रलो हितयार �हार 
गन� िनज �ितवादी देवीद� ढकाललाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीतको कसरुमा 
सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी ठहर भएको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहरी स�ु सखु�त िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०७४।९।५ गतेकोको फैसला सदर गन� 
गरी उ�च अदालत सखु�तबाट िमित २०७५।२।२३ 
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मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा �ितवादी देवीद� 
ढकाललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहछ�  । साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को 
दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसरुको सजाय सािबक 
ऐनमा मलुकु� अपराध सिंहतामा लेिखएको भ�दा बढी 
रहेछ भने संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�ने 
छ भ�ने कानूनी �यव�था भएको प�र�े�यमा मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ मा सव��वसिहत ज�मकैदको 
कानूनी �यव�था नभएको र ऐ.को दफा १७७ (२) मा 
�यान मन� कसरु गन�, गराउने �यि�लाई ज�मकैदको 
सजाय मा� ह�ने भनी कानूनी �यव�था रहे भएको 
देिखएकोले ��ततु म�ुामा पिन यी �ितवादी देवीद� 
ढकाललाई सव��व नह�ने भई ज�मकैदको मा� सजाय 
ह�ने ठहछ�  । यसमा �ितवादी देवीद� ढकालले आ�नी 
�ीमतीसगँ यौनस�पक�  गरकेो ह� ँ भनी भ�दै समाजमा 
ह�ला गद� िहड्ँने गरकेा मतृक रतनबहादरु शाहीलाई 
प�नीसगैँ कोठा ब�द गरी सगैँ बसेको फेला पारपेिछ 
िनजको मानवीय सवंेदना जाहेर गन� मनले सहन 
नसक� �रस उठ्न ु�वाभािवक रहेको र मतृककै य�तो 
�यवहारबाट यी �ितवादी उ�ेिजत भएको अव�थामा 
िनज मतृकउपर ब�चरो �हार गरी मार ेमराएको भ�ने 
त�य ��ततु िमिसलबाट देिखएको य�तो पा�रवा�रक 
�ितकूलताको अव�थामा �ितवादी िववेकशू�य भई 
आफूले गरेको काय�को प�रणाम सो�न नसकेको कारण 
अपराध ह�दँाको अव�था र प�रि�थितसमेतलाई िवचार 
गरी मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय गन� राय �य� गरकेो स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतको िमित २०७४।९।५ को फैसला सदर गन� 
गरी उ�च अदालत सखु�तको िमित २०७५।२।२३ को 
फैसला कानूनसङ्गत देिखदँा सदर ह�ने । �ितवादीको 

आ�मर�ाको तक� सिहतको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: सोनी �े�ठ
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित सवंत् २०७७ साल आषाढ १० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७३-CR-०३०५, ०४९५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िदलकुमार राईसमेत, सुिदप 
राईसमेत िव. नेपाल सरकार

�ितवादीम�ये रामभ� भ�ने जीवन राईले 
हामी िववाहमा नाचगान रमाइलो ग�ररहेको अव�थामा 
िबहानको २:०० बजे समयमा बेह�लीको आगँनबाट 
५ िमटरजित तल का�लामा र�सी बाड्ँन बनाएको 
�टोरबाट मेरो िददी मनराखी राई आि�दै आएको 
देखी के भयो भनी सो�दा िददीले मलाई ज�तबाट 
आएको रिव राईले हातपात गन� खो�यो भनेपिछ सो 
कुरा सिुदप राई र िदलकुमार राईलाई भनेर साथै 
गई तैलेँ मेरो िददीलाई िकन हातपात गरकेो भनी 
ह�काउदँा िनजले मलाई धकेली कुटिपट गरपेिछ �यही ँ
बा�नको लािग ज�मा गररे राखेको दाउरा िनकालेर 
िनज रिव राईको टाउकोमा जोरसगँ �हार गरकेो िथए ँ
भनी अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� 
समेत कसरु गरकेोमा सािबती भई बयान गरकेो 
देिख�छ । साथै पहेलेको ज�तो देिखने डोलो लाठी थान 
१ बरामद भई  सो बरामद भएको पहेलेको ज�तो देिखने 
डोलो लाठीले रामभ� भ�ने जीवन राईले रिव राईलाई 
�हार गरकेो हो भनी �ितवादीह� सिुदप राईलगायतले 
सनाखतसमेत ग�रिदएको पाइ�छ । यसैगरी �ितवादी 
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रामभ� भ�ने जीवन राईले रिव राईलाई �हार गरकेो 
हो भनी �ितवादी मनराखी राईलगायतले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम� बयान गरकेो देिख�छ भने 
घटना िववरण कागज गन� िकरण राई, गमसेर राई, 
व�तिु�थित मचु�ुकाका भान ु राई, केशरबहादरु राई, 
सिुदप राईसमेतको सा�ी खङ्गबहादरु राई, सहरमान 
तामाङ तथा �वयं रामभ� भ�ने जीवन राईको सा�ी 
अ�जकुला राईसमेतले िनज �ितवादी रामभ� भ�ने 
जीवन राईले मतृक रिव राईलाई दाउराले हानेको 
स�य साचँो हो भनी अदालतसम� बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । यस�कार िमिसल संल�न �माणह�बाट 
देिखएका उि�लिखत त�यह�को रोहमा �ितवादी 
रामभ� भ�ने जीवन राईले घटना�थलमा रहेको 
दाउराले रिव राईको टाउकोमा �हार गरकेो चोटले 
िनज रिव राईको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आएको देिखने ।

अ�य �ितवादीह� िदलकुमार राई, सिुदप राई 
र मनराखी राईको हकमा हेदा� , यी �ितवादीह�समेत 
उपर िकटानी जाहेरी परकेो तथा िनजह�ले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो त�य �वीकार गरी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गर ेपिन अदालतमा बयान गदा� 
मतृकलाई कुटिपट गरकेो त�यलाई इ�कार गरकेो 
देिख�छ । रिव राईको म�ृय ुटाउकोको दािहनेप�� लागेको 
गिहरो चोटको कारणबाट भएको हो भ�ने बेहोरा शव 
परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । सो चोट 
�ितवादी रामभ� भ�ने जीवन राईले घटना�थलमा 
रहेको दाउराले �हार गरकेोबाट भएको र सोही चोटको 
कारण मतृकको म�ृय ुह�न गएको त�य �वय ं�ितवादी 
रामभ� भ�ने जीवन राईले अिधकार�ा� अिधकारी 
तथा अदालतसम� गरकेो सािबती बयानबाट �थािपत 
ह�न आउछँ । �य�तै िनज �ितवादी रामभ� भ�ने जीवन 
राईको सा�ी अ�जकुला राई तथा सिुदप राईसमेतको 
सा�ी खड्गबहादरु राई र सहरमान तामाङलगायतले 

रिव राईलाई रामभ� भ�ने जीवन राईले हानेको ठीक 
साचँो हो, अ�य �ितवादीह�ले िनजउपर चोट छाडेको 
होइन भनी अदालतसम� गरकेो बकप�लगायतका 
िमिसल संल�न अ�य सबतु �माणबाट समेत रामभ� 
भ�ने जीवन राईबाहेकका अ�य �ितवादीह� 
मतृकलाई कुटिपट गन� वारदातमा संल�न नरहेको 
पिु� भइरहेको अव�था छ । साथै मतृक रिव राईको 
शरीरमा अ�य उ�लेखनीय चोट रहेको भ�ने िनजको 
शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखन नआएको अव�थामा 
यी �ितवादीह� सिुदप राईसमेतले  कुटिपट गरकेो र 
सोको कारण रिव राईको म�ृय ुभएको भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�ने आधार 
नदिेखने ।

हामी िववाहमा नाचगान रमाइलो ग�ररहेको 
अव�थामा िबहानको २:०० बजे समयमा बेह�लीको 
आगँनबाट ५ िमटरजित तल का�लामा र�सी बाड्ँन 
बनाएको �टोरबाट मेरो िददी मनराखी राई आि�दै 
आएको दखेी के भयो भनी सो�दा िददीले मलाई 
ज�तबाट आएको रिव राईले हातपात गन� खो�यो 
भनेपिछ सो कुरा सिुदप राई र िदलकुमार राईलाई भनेर 
साथै गई तैलेँ मेरो िददीलाई िकन हातपात गरकेो भनी 
ह�काउदँा िनजले मलाई धकेली कुटिपट गरपेिछ �यही ँ
बा�नको लािग ज�मा गररे राखेको दाउरा िनकालेर 
िनज रिव राईको टाउकोमा जोरसगँ �हार गरकेो िथए ँ
भनी �ितवादी रामभ� भ�ने जीवन राईले अिधकार�ा� 
अिधकारी तथा अदालतसम� गरकेो सािबती बयानबाट 
�ितवादी रामभ� भ�ने जीवन राई बाहेकका अ�य यी 
�ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरकेो नदिेखए पिन 
कुटिपट गन� मतलबमा वारदात�थलमा भौितक �पमा 
उपि�थत रहेको देिखने ।

�ितवादी रामभ� भ�ने जीवन राईले 
मतृकलाई दाउराले टाउकोमा िहका�एको र सोही 
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चोटका कारणले मतृक रिव राईको म�ृय ु भएको 
त�य िमिसल संल�न �माणबाट देिखदँा िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने तथा अ�य 
�ितवादीह� िदलकुमार राई, सिुदप राई र मनराखी 
राईले मतृकलाई कुटिपट तथा �हार गरकेो �थािपत 
नभए पिन कुटिपट गन� मतलबमा वारदात�थलमा 
रहेको दिेखदँा िनजह�उपरको अिभयोग दाबी नपगुी 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं.बमोिजम ३ वष� कैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।११।१७ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । साथै 
िनज �ितवादी रामभ� भ�ने जीवन राईको हकमा 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं.को रोहमा कैद वष� १०(दश) कायम 
ह�ने गरी �य� गरकेो रायको स�ब�धमा िवचार गदा�, 
िमिसल सलं�न �माण कागजात तथा �ितवादीह�को 
बयानसमेतबाट िमित २०७०।०८।२४ गते राित 
२०.०० बजेको समयमा गाउमैँ िववाह समारोह भएको 
बेह�लीको घरमा दाजभुाइ नाताका मािनसह� आगँनमा 
भेला ज�मा भई िचना प�रचय तथा िचयापान ग�ररहेको 
अव�थामा मतृक रिव राईले मादक पदाथ� सेवन गररे 
आई छाडा बोलेको कारणबाट सामा�य िववाद भएको 
देिख�छ । सोही िबहानको २:०० बजेको समयमा 
र�सी बाड्ँन बनाएको �टोरबाट �ितवादी रामभ� 
भ�ने जीवन राईको िददी �ितवादी मनराखी राईले 
आफूलाई रिव राईले मादक पदाथ� सेवन गरी हातपात 
गन� खो�यो भनेप�चात् यी �ितवादी रामभ� भ�ने 
जीवन राई घटना�थलमा जादँा मतृक रिव राईसगँ 
वादिववाद भई एकआपसमा बाझाबाझ ह�दँा सोही 
�ममा �यही ँज�मा गररे राखेको दाउरा िनकालेर मतृक 
रिव राईलाई �हार गरकेो दिेख�छ । ियनको मतृकसगँ 

कुनै परुानो �रसइवी नभई िनजलाई मान� भनी योजना 
बनाई कुनै हितयार बोकेर गएको अव�थासमेत 
देिखदँनै । उि�लिखत प�र�े�यमा रामभ� भ�ने 
जीवन राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहतको ज�मकैदको 
सजाय चक� ह�ने देिखदँा िनज �ितवादी रामभ� भ�ने 
जीवन राईलाई कैद वष� १०(दश) कायम ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट �य� भएको राय 
मनािसब देिखदँा सदर ग�रिदएको ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
क��यटुर:  मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७७ साल असार१६ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७५-RC-०१६४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. गौमती के.सी.

वारदातको समयमा यी �ितवादी र मतृक 
िदपक के.सी. मा� घरमा रहेको भ�ने कुरा जाहेरवाला 
र घटना िववरणमा कागज गन� मािनसह�ले अदालतमा 
गरकेो बकप�बाट दिेखनकुा साथै सो त�यलाई 
�ितवादीले मौकामा बयान गदा�समेत �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । यसरी �ितवादीले घरमा कोही नभएको मौका 
पारी आ�नै भदा नाबालक वष� ८ को िदपक के.सी.
लाई धा�रलो हितयार �योग गरी मारकेो त�य िनज 
�ितवादीको मौकाको सािबती बयान, लास जाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, यी �ितवादीले नै 
मतृकलाई कत��य गरी मारकेो भनी सहोदर बाबलेु 
िदएको जाहेरी बेहोरा र सो बेहोरालाई पिु�ट ह�ने गरी 
जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो बकप�, घटना िववरण 
कागजका मािनसह�का साथै शव परी�ण �ितवेदन 
िदने िचिक�सक डा.तषुार कँुवरको बकप�समेतले 
समिथ�त भई �ितवादीको कत��यले नै मतृकको म�ृय ु



71

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, मङ्िसर - २

भएको पिु� ह�न आएको ह�दँा �ितवादीले �यानस�ब�धी 
कसरु गरकेो देिखन आयो । �ितवादीले �यान मारकेो 
देिखएको अव�थामा िनज �ितवादी गौमती के.सी.
लाई कसरुदार ठहर गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरुको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

�ितवादीले मतृकलाई मानु�पन� पूव��रसइवी 
रहे भएको त�य िमिसलबाट दिेखदँैन, जनु कुरालाई 
िनज �ितवादीले मौकामा बयान गदा� मतृकले भोक 
ला�यो ना�ता खा�छु बनाइिदनहुोस् भनी रोइरहेकाले 
�रसको आवेगमा आई निजकै रहेको तरकारी काट्ने 
धा�रलो हितयार च�कुले घाटँी र छातीमा �हार गरी 
मतृकलाई मारकेो हो भनी गरकेो बयानबाट समिथ�त 
भएको देिख�छ । मतृकले खाजा माग गरी रोएको भनी 
सामा�य िवषयलाई िलएर तरकारी काट्ने च�कुले �हार 
गरी मतृकको ह�या गरकेो घटनालाई िनज �ितवादीको 
मौकामा भएको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा �वा��य 
सामा�य तर �यवहार केही असाधारण दिेखन आएको 
भनी उ�लेख भएबाट �ितवादीको मानिसक अव�थामा 
अस�तलुन आई उि�लिखत वारदात घिटत ह�न गएको 
देिख�छ । अतः िनज �ितवादीले पूव��रसइवी िलई 
अथवा पूव�मनसाय िलई मतृकलाई मानु�पन� अव�था 
नदेिखएको, िनजले अनसु�धानको �ममा अनसु�धान 
अिधकारीलाई सहयोग गरकेो दिेखएको, घटनाको 
व�तिु�थित, घटना घट्दाको सम� प�रि�थित 
तथा वारदातप�चात् �ितवादीको मौकामा भएको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा �ितवादीको �यवहार 
केही असाधारण देिखन आएको अव�थासमेतलाई 
िवचार गदा�, िनज �ितवादीलाई ऐनबमोिजम ह�ने 
हदसै�मको सजाय गदा� चक� ह�ने देिखएको र मलुकु� 

ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२ वष� कैद गदा� �यायको 
उ�े�यसमेत प�रपूित� ह�ने देिखएकोले स�ु अदालतले 
�ितवादी गौमती के.सी.लाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम वष� १२ कैदको सजाय कायम ह�ने गरी �य� 
गरकेो रायलाई सदर गरी उ�च अदालत तुलसीपरुबाट 
भएको रायलाई अ�यथा ग�ररहन नपन� ।

�ितवादी गौमती के.सी.लाई स�ु दाङ दउेखरुी 
िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १३(१) नं. को कसरुमा सोही 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई अ.बं.१८८ नं.  बमोिजम १२(बा�) 
वष� कैदको राय �य� गरी भएको फैसलालाई सदर गरी 
उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७४।२।१८ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा १२ वष� कैदको राय 
�य� गरी फैसला भई पेस ह�न आएको ��ततु साधक 
सदर ह�ने ठहछ�  । तर ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
गौमती के.सी.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरुको 
फैसला सािबक कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िमलेको 
देिखए तापिन “मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापत सव��वको 
सजाय ह�ने रहेछ भने यो संिहता �ार�भ भएपिछ 
�य�तो कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने 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 कसरुका 
म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै गनु�पन� 
छ तर कुनै फौजदारी कसरुको सजाय मलुकु� अपराध 
सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहेछ भने मलुकु� अपराध 
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संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रही मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
मा सव��वको सजाय गन� �ावधान रहेको नह�दँा ��ततु 
म�ुामा �ितवादी गौमती के.सी.लाई सव��वको सजाय 
ह�ने देिखएन । तसथ� िनज �ितवादीलाई ज�मकैदको 
मा� सजाय ह�ने ठहछ�  । साथै सव��वको सजाय नह�ने 
भएकोले िनजको अशं भागमा पन� आउने चल अचल 
स�पि� ��ततु म�ुाको रोहबाट रो�का रािखएको भए 
फुकुवासमेत ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०६८-WO-०३९७, उ��ेषण 
/ परमादेश, चोलाबहादुर भुजेल िव. �हरी �धान 
काया�लय, न�सालसमेत

�रट िनवेदक �हरी जवान अ�चल सश� �हरी 
गण सगरमाथा राजिवराजमा दरब�दी रही पूव��े�ीय 
�हरी तािलम के��मा स�चालन भएको �.ह. / �हरी 
जवान िभड िनय��ण तािलममा �िश�ण िलइरहेको 
समयमा िमित २०६७।७।१८ गते कोही कसैलाई 
थाहा जानकारी निदई लाइन �यारके छोडी िहडेँको 
भ�ने िलिखत जवाफबाट दिेख�छ । �हरी सेवालगायत 
जनुसकैु साव�जिनक सेवामा समेत साङ्गठिनक तथा 
पदीय अनशुासनमा रहन ुअिनवाय� सत� नै ह��छ । अझ 
�हरी सङ्गठन chain of command अ�तग�त नै 
स�चािलत ह�नपुछ�  भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�दनै । 
�हरी कम�चारी कठोर अनशुासनमा रही देश र जनताको 
सेवामा समिप�त ह�नपुछ�  । �रट िनवेदक �हरी जवान 

िभड िनय��ण तािलममा सामेल भई तािलम िलइरहेको 
अव�थामा तािलम स�प�न नगरी तािलम िबचमा नै 
छाडी भागी िहडेँको देिख�छ । यसरी अनशुासनिहन 
काम गन� कम�चारीलाई कानूनको �रत प�ुयाई कारबाही 
गनु�पन� ।

�रट िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका निदई 
एकतफ� �पमा नोकरीबाट हटाइएको भ�ने िजिकरतफ�  
िवचार गदा� , कोही कसैउपर िनजको िहतिवपरीत कुनै 
िनण�य गदा� उिचत र पया��त सनुवुाइको मौका िदनपुन� 
कुरामा िववाद देिखदँैन । कानूनले नै सफाइको मौका 
निदए पिन ह�ने अपवादको �यव�था गरकेोमा बाहेक 
�व�छ सनुवुाइको सिुनि�चतता गनु�  �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त पिन हो । यसरी हेदा� िनज िनवेदकलाई सेवाबाट 
हटाउनपूुव� िमित २०६७।७।८ मा काया�लयमा हािजर 
ह�न ुभनी मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोिजम �याद 
तामेल गरकेोमा िनज काया�लयमा हािजर ह�न नआएपिछ 
िमित २०६७।१२।१० मा राि��य दैिनक पि�कामा 
सूचना �कािशत भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक ७ 
(सात) िदनिभ� आफू गैरहािजर रहनकुो कुनै कारण भए 
�य�तो स�तोषजनक कारण खोली �प�ीकरणसिहत 
काया�लयमा हािजर ह�न आउन ुभनी सूचना �कािशत 
गरकेो पाइ�छ । उ� सूचना �कािशत भएपिछ पिन 
िनज काया�लयमा उपि�थत नभएपिछ िनजउपर �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ को २(ग) बमोिजम 
सफाइ पेस गन� मौका िदन मनािसब नभएको भनी िमित 
२०६७।१२।२० मा छु�ै िनण�य पचा�  खडा गरी िनज 
िनवेदक चोलाबहादरु भजेुल �हरी कम�चारीका लािग 
अप�रहाय� तािलमसमेत पूरा गन� नसक� भागी िहडेँको 
र हरके तवरबाट स�पक�  गन� खो�दासमेत िनज लामो 
समयस�म स�पक� िवहीन भई काया�लयमा हािजर ह�न 
नआएको ह�नाले िनजलाई ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ 
को देहाय (छ) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीबाट 
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अयो�य नठह�रने गरी िनजलाई सेवाबाट हटाउने िनण�य 
गरी भएको िनण�यउपर िनजले पनुरावेदन गरी पनुरावेदन 
स�ुने िनकायबाट पिन कानूनबमोिजम पनुरावेदन सनुी 
िनण�य भएको नै देिखन आयो । �हरी सङ्गठनलाई 
अनशुािसत मया�िदत बनाई जनताको िजउ धनको 
सरु�ा गरी समाजमा अमन चयन कायम रा�न ु�हरी 
कम�चारीलाई सेवामा त�लीन बनाउन ुसो सङ्गठनको 
नेत�ृवको भूिमका रह�छ । कानूनले िदएको अिधकार 
�योग गरी कानूनबमोिजम सबदु �माण बझुी सनुवुाइको 
मौकासमेत िदई पचा� खडा गरी �ि�यागत �पमा 
अि�तयारवालाबाट िनण�य भएको ह�दँा िनवेदकलाई 
सनुवुाइको मौका निदएको भ�ने  िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�हरीको सेवा िवशेष �कृितको ह�ने र �हरी 
कम�चारी रात िदन ड्यटुीमा खिटनपुन� अव�था 
रह�छ । �हरी सङ्गठनलाई अनशुािसत, मया�िदत बनाई 
जनताको िजउ धनको सरु�ा गरी समाजमा अमनचयन 
कायम रा�न �हरी कम�चारीलाई सेवा�ित त�लीन 
बनाउन ु सो सङ्गठनको नेत�ृवको भूिमका रह�छ । 
य�तो गहन िज�मेवारी रहेको अिधकार�ा� अिधकारीले 
लाइन �यारके छोडी िहडेँको अव�थामा कानूनले िदएको 
अिधकार �योग गरी कानूनबमोिजम अपनाउनपुन� 
�ि�या अपनाई पचा� खडा गरी अि�तयारवालाबाट 
भएको काम कारबाही बदर गनु�पन�स�मको कानूनी 
�िुट नदिेखदँा उ� काम कारबाहीस�ब�धी िनण�य बदर 
ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदन माग दाबी र िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: मािथ उि�लिखत आधार कानून एव ं
कानूनी �यव�थासमेतबाट इलाका �हरी काया�लय 
रगेंली, मोरङमा दरब�दी भई पूव��े�ीय �हरी तािलम 
के�� रानी िवराटनगरमा िभड िनय��ण तािलममा 

�िश�णरत �हरी जवान चोलाबहादरु भजेुल भ�ने 
चोलाराम भजेुललाई �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८८ को देहाय (झ) अनसुारको कसरुमा ऐ. िनयम 
९३(२)(ख) ले िदएको अिधकार �योग गरी ऐ. िनयमको 
८४ (छ) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीका 
लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी 
पूव��े�ीय �हरी तािलम के�� रानी िवराटनगरका 
�हरी उपरी�कबाट िमित २०६७।१२।२० मा 
भएको िनण�य तथा सो िनण�यउपर पनुरावेदन परी 
पूव��े�ीय �हरी काया�लय रानी िवराटनगरका �हरी 
नायब महािनरी�कबाट िमित २०६८।५।१८ मा 
भएको िनण�य कानूनस�मत िमलेको देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश जारी 
गनु�  परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सूय��साद भ�डारी
इित सवंत् २०७६ साल काित�क १४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०६८-WO-०४५६, उ��ेषण / 
परमादेश, �ानकुमार गडेरी िव. �हरी �धान काया�लय, 
न�सालसमेत

कुनै पिन �याियक वा अध��याियक 
अिधकारको �योग गन� िनकाय वा अिधकारीले िनण�य 
गदा� कानूनको अ�रश: पालना गनु�पन� ह��छ । कानूनी 
कारबाही गदा� �व�छता पारदािश�ता एवं िन�प�ता 
ह�न आव�यक ह��छ । िवधाियकाले कानून �योग गन� 
तौरत�रका र उिचत �ि�याको �यव�था काय�िविध 
कानून�ारा गरकेो ह��छ । काय�िविध कानूनको अ�रश: 
पालना नगरी गरकेो िनण�य �वे�छाचारी ह��छ । 
��ततु िववादसगँ स�बि�धत काय�िविध तोकेको �हरी 
िनयमावाली, २०४९ को िनयम ८९ को �ि�या पूरा 
गरपेिछ मा�ै सोही िनयमावलीको िनयम ९० बमोिजम 
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सजायको आदेश िदनपुन� ��ट कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । ��ततु िववादमा �रट िनवेदक अका�को 
छोरी, चेली अ� चेली सतेुको कोठामा च�ुकुल खो�न 
गएको अव�थामा �थानीय मािनसह�ले समाती 
�हरी काया�लयमा बझुाएपिछ कारबाही �ि�या 
अगािड बढाएको पाइ�छ । यसरी कारबाही �ि�या 
अगािड बढाएपिछ िनज काया�लयमा हािजर ह�न नआई 
पदको िज�मेवारीअनसुारको आचरण पालना नगरी 
काया�लयमा गैरहािजर रहेको कारणले सजाय गदा� 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ को �ि�या 
पूरा नगरी सेवाबाट हटाउने िनण�य गरकेो दिेखन 
आउने ।

िनज �रट िनवेदक �ानकुमार गडेरीलाई 
काया�लयमा हािजर ह�न आउन ु भनी मलुकु� ऐन, 
अ.बं.११० नं. बमोिजमको �ि�या पूरा गरी सूचना 
�याद तामेल भएको र सूचना �याद तामेल भएपिछ 
पिन िनज काया�लयमा हािजर ह�न नआएपिछ राि��य 
�तरको पि�कामा काया�लयमा हािजर ह�न आउने 
बारकेो ७ िदने साव�जिनक सूचना �कािशत गदा� पिन 
िनज काया�लयमा हािजर ह�न नआएको भनी नोकरीबाट 
बखा��त ग�रएकोमा यसरी नोकरीबाट बखा��त गदा� 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२) बमोिजम 
आरोप िकटान गरी �प�ीकरण सो�ने काय�िविध 
अवल�बन गरकेो देिखएन । �हरी ऐन, २०१२ को 
दफा १० र उ� िनयमावलीको िनयम ८९(२) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम सनुवुाइको मौका 
िदन ु नपन� गरी छु�ै पचा� खडा गरकेो नदेिखएकोले 
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी िवप�ीह�बाट 
भएको िनण�य कानूनस�मत देिखन नआउने ।

साथै अि�तयार�ा�त अिधकारीले कारबाही 
गदा� उिचत कानूनी �ि�या अपनाउनपुन� देिख�छ 
भने अक� सजाय गदा� पिन अपराधअनसुारकै सजाय 

गनु�पन� ह��छ । साधारण अपराध गन� अिभय�ुलाई 
ग�भीर �कृितको सजाय गनु�  �यायसङ्गत ह�दँनै । 
िनण�य गन� अिधकारीले िनण�य गदा� िववेकसङ्गत 
ढङ्गले गनु�  पद�छ । ��ततु म�ुामा गैरहािजर भएको 
आधारमा मा� �रट िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी 
उ�चतम हदको सजाय गदा� सेवाबाट नै वि�चत ह�न 
जाने ह�दँा सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण�य उिचत र 
�यायसङ्गत नदिेखने ।

अत: मािथ उि�लिखत आधार कारण एव ंयस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा 
�रट िनवेदक �ानबहादरु गडेरीलाई नोकरीबाट हटाउने 
गरी िवप�ी िज�ला �हरी काया�लय सनुसरीका 
�हरी नायब उपरी�कबाट िमित २०६५।०६।०७ 
मा भएको िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� ग�रएको 
�हरी उपरी�कबाट िमित २०६७।०७।०३ मा भएको 
िनण�य काय�िविधको पूण� पालना नगरी भएको देिखदँा 
उ� �िुटपूण� िनण�यको आधारमा �रट िनवेदकलाई 
�हरी सेवाबाट हटाएको ह�दँा उ� दवुै िनण�य एवं 
सो िनण�यका आधारमा भएको प�ाचार एवम् काम 
कारबाहीसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठह�छ । 
�रट िनवेदकलाई नेपाल �हरीको �हरी प�रचर पदमा 
पूव�वत् सेवामा बहाली गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सूय��साद भ�डारी 
क��यटुर: सर�वती दाहाल 
इित सवंत् २०७६ साल काित�क १४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-२५२३, वैदेिशक 
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रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. �योित म�ल 
(िनरौला)

जाहेरवाला सदुश�न ब�नेतले पटकपटक 
िविभ�न �यि�ह�सगँ वैदेिशक रोजगारको लािग 
िविभ�न देश जानको लािग �ङ्ृखलाब� �पमा 
वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कागज गरकेो आधारमा 
वैदेिशक रोजगार िवभागमा उजरु गन� र केही समयप�ात् 
रकम िफता� गरकेो भ�दै दाबी अथा�त् जाहेरी िफता�  िलने 
गरकेो �म देिखदँा यी जाहेरवालाले वैदिेशक रोजगारमा 
नै जानका लािग यी �ितवादीलाई रकम िदएको हो भ�ने 
कुरा आफँैमा खि�डत भई पिहलो िलखतबमोिजम 
वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने �याद बाकँ� छँदै अक� 
वैदेिशक रोजगारस�ब�धी िलखत खडा गनु� ले यी 
जाहेरवाला वा�तिवक �पमा वैदेिशक रोजगार ठगीमा 
परी पीिडत भएको �यि� ह�न् भ�ने कुरा िव�सनीय 
देिखन नआउने । 

िकटानी जाहेरी िदन ुर जाहेरवालाले आ�नो 
जाहेरी बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गनु�ले मा� 
आरोिपत कसरु गरकेो हो भनी ठहर गनु�  फौजदारी 
�यायको मा�यतािवपरीत ह�न आउछँ । �य�तो कसरु 
अ�य �वत�� शकंारिहत �माणह�बाट पिन पिु� 
ह�न ु उि�कै आव�यक ह��छ । ��ततु म�ुामा यी 
जाहेवालाको मनोजकुमार आचाय�सगँ जापान जानको 
लािग भएको कागजको भाकािभ�ै यी �ितवादी �योित 
म�ल (िनरौला) सगँ अमे�रका जानको लािग कागज 
गरसेमेतबाट यी जाहेरवालाको ि�याकलाप आफँैमा 
�वाभािवक र प�यारलायक नदिेखएकोले िनजको 
सो शंका�पद काम र �यवहारका आधारमा वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी कसरुज�तो ग�भीर फौजदारी 
कसरुमा यी �ितवादीलाई दोषी ठहर गरी सजाय गनु�  
�यायोिचत देिखन आएन । जाहेरवालाले वैदेिशक 
रोजगारबाहेक अ�य �योजनका लािग यी �ितवादीलाई 

रकम िदएको अव�थामा सो असलुउपरको लािग 
स�बि�धत िनकायमा कानूनबमोिजम उजरु गन� हक 
सरुि�त नै रहेको ह�दँा यी �ितवादीलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुद�छ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन र बहस िजिकर �यायोिचत र 
तक� सङ्गत दिेखन नआउने ।

�ितवादीले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरु गरकेो हो भ�ने 
शकंारिहत र व�तिुन� �माण अिभयोजन प�बाट 
पेस ह�न आएको नदेिखदँा अिभयोग माग दाबीबाट यी 
�ितवादी �योित म�ल (िनरौला) लाई सफाइ िदने ठहर 
गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट 
िमित २०७५।७।२७ मा भएको फैसला मनािसब नै 
देिखदँा सदर ह�ने । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी / गोिव�द आचाय�
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७७ साल जेठ २२ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७६-CR-११२३, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. िवजयराज 
खड्कासमेत

जाहेरीसाथ �माणको �पमा जाहेरवालाले 
पेस गरकेो Nelco Placement Pvt.Ltd.को िमित 
२०७२।०६।५ को �. १,००,०००।- को बझुाएको 
Receive Slip मा STCW Training With 
Seaman Book Charge भ�ने उ�लेख भएबाट 
�योजन नखलेुको उ� रिसदको आधारमा बझुाएको 
रकम वैदेिशक रोजगारकै लािग िलन ु िदन ु गरकेो हो 
भनी मा�न िम�ने अव�था देिखएन । �ितवादीह�को 
उ� कसरुमा संल�नता िथयो िनजह�ले नै रकम 
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िलएका र भनेबमोिजमको रोजगारीमा नपठाई रकम 
िलए खाएका ह�न् भनी यी जाहेरवाला �यायािधकरणमा 
उपि�थत भई आ�नो बेहोरा समथ�न ह�ने गरी बकप� 
गन� सकेको देिखदँनै । यी �ितवादीह� अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र �यायािधकरणमा समेत बयान गदा� 
कसरुमा पूण�तः इ�कार रही बयान गरकेो दिेखदँासमेत 
िनजलाई केवल िकटानी जाहेरीकै आधारमा मा� 
कसरुदार ठहर गनु�  मनािसब देिखदैँन । अिभयोग 
दाबी पिु� गन� भार वादीमा ह��छ र फौजदारी कसरुको 
िस�ा�तनसुार अिभय�ुलाई लगाइएको अिभयोग 
शंकारिहत तबरबाट पिु� ह�न ु पद�छ । ��ततु म�ुामा 
िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट आरोिपत कसरु 
�वत���पमा पिु� भएको नदेिखदँा यी �ितवादीह� 
तेज�वी लावती र िवजयराज खड्कालाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी �यायािधकरणबाट भएको 

फैसला मनािसब नै देिखएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन र बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह� िव�द ु िव.क. भ�ने िवजयराज 
खड्का र तेज�वी लावतीलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरु गरकेो 
पिु� ह�ने व�तिुन� �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको 
नदिेखदँा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�बाट िमित २०७६।२।२० मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७७ साल जेठ २२ गते रोज ५ शभुम् ।


