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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, जेठ – २, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७२-CR-१६४६, लाग ुऔषध (�ाउन 
सगुर), डोलबहादुर रानासमेत िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक डोलबहादरु राना र िववेक 
पनुउपर स�ु अदालतमा अिभयोग प� दायर भएकोमा 
सह�ितवादी िववेक पनुका हकमा िनजलाई �प�देही 
िज�ला अदालतबाट सफाइ िदने ठहरी भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसला अि�तम भई बसेको देिखएबाट 
िनजको हकमा केही बोिलरहन ुनपन� ।

पनुरावेदक �ितवादी डोलबहादरु रानाका 
हकमा पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला िमलेको 
छ छैन भ�ने स�ब�धमा त�यतफ�  िवचार गदा� नाबालक 
िववेक पनुबाट ३ �ाम ३०० िमिल�ाम लाग ु औषध 
(�ाउन सगुर) बरामद भएकोमा िववाद छैन । उ� लाग ु
औषध (�ाउन सगुर) यी �ितवादी डोलबहादरु रानाकै 
हो भनी िनज आफँैले �वीकार गरबेाट सो त�यमा 
समेत िववाद रहेन । �ितवादी डोलबहादरु रानाले 
अदालतसम� बयान गदा� उ� बरामद लाग ुऔषध मैले 
आफूले सेवन गन�का लािग �याएको ह� ँिब�� िवतरणका 
लािग होइन भनी लाग ुऔषध सेवनतफ�  �वीकार गरी 
िब�� िवतरणको हकस�म आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही लेखाएका छन् भने िनज �ितवादीका सा�ी सिुम�ा 
वाकावलले अदालतसम� बकप� गदा� यी �ितवादी 
डोलबहादरु रानाले साथीह�को लहलहैमा लागेर 
किहलेँकाही ँलाग ुऔषध सेवन गन� गद�थे भ�ने सनुेक� 
िथए,ँ तर िनजले लाग ुऔषध िब�� िवतरण केही पिन 
गरकेा होइनन् भनी लेखाएको पाइ�छ । �यैसगरी वादी 
नेपाल सरकारका सा�ी �ितवेदक सूय�बहादरु ट�डनले 
यी �ितवादीबाट केही बरामद नभएको तथा नाबालक 
िववेक पनुबाट बरामद लाग ुऔषध मेर ैहो भनी िनज 

�ितवादी डोलबहादरु रानाले �वीकार गरकेा िथए भनी 
अदालतसम�को बकप�मा उ�लेख गरकेा छन् भने यी 
�ितवादी डोलबहादरु राना र िनजको घर खानतलासी 
गदा� केही पिन बरामद नभएको भ�ने खानतलासी 
बरामदी मचु�ुकाबाट देिखने ।

बरामद लाग ु औषध (�ाउन सगुर) को 
�योजन स�ब�धमा िवचार गदा� पनुरावेदक �ितवादी 
डोलबहादरु रानाले आफू लाग ु औषध सेवनकता� 
ह� ँ भनी िजिकर िलएको पाइ�छ । िनजका सा�ीले 
िनज �ितवादीले किहलेकाही ँ लाग ु औषध सेवन गन� 
गद�थे भनी अदालतसम� बकप� गदा� लेखाएको 
देिखयो । बरामद भएको लाग ु औषध (�ाउन सगुर) 
३ �ाम ३०० िमिल�ाम दिेख�छ । लाग ु औषधको 
�योजनलाई पिु� गन� बरामद लाग ु औषधको 
प�रणामको मह�वपूण� भूिमका रह�छ । लाग ुऔषधको 
प�रणामका स�ब�धमा यस अदालतको �ि�कोण हेदा� 
“बरामद भएको मा�ालाई नै अदालतले आधारको 
�पमा �हण गनु�पन� ह��छ । बरामिदत मा�ा थोर ै छ 
बरामद भएको मा�ालाई प�छाएर हचवुाको भरमा 
बरामद थोर ैभए पिन कारोबारी नै ह�न् भनी भ�न पिन 
िम�दैन” (ने.का.प.२०७५, अंक ५, िन.नं.१०००३, 
नेपाल सरकार िव�� राजेशकुमार लामा म�ुाः लाग ु
औषध खैरो िहरोइनसमेत) भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएको अव�था छ । उि�लिखत �ितपािदत िस�ा�त र 
बरामद लाग ुऔषधको मा�ासमेतलाई �ि�गत गरी हेदा� 
िनज �ितवादी डोलबहादरु रानाले लाग ुऔषध सेवन 
कता� रहेको कुरामा िववाद नदेिखने ।

पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको 
फैसलाको िव�ेषण गदा� ��ततु म�ुामा बरामद 
लाग ु औषधको मा�ा �यून देिखएको छर यी 
पनुरावेदक �ितवादीबाट लाग ुऔषधको कारोबारसगँ 
स�बि�धत कुनै पिन नापतौलका य��, अ�य 
स�बि�धत मालव�त ु तथा रकमसमेत बरामद भएको 
देिखएन । िनज �ितवादी डोलबहादरु रानाले उ� 
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लाग ुऔषध (�ाउन सगुर) को कसलाई िब�� िवतरण 
गरकेो भ�ने स�ब�धमा अनसु�धानबाट समेत ख�ुन 
सकेको देिखदँैन । कुनै पिन अिभय�ुलाई कसरु 
कायम गदा� िनज अिभय�ुउपर लगाएको अिभयोग 
शंकारिहत तबरबाट पिु� ह�नपुद�छ यसरी कसरु पिु� 
नभएको अव�थामा शंकाको सिुवधा अिभय�ुलाई 
जा�छ भ�ने फौजदारी �यायका मा�य िस�ा�त तथा 
उपयु�� �ितपािदत िस�ा�तसमेतलाई म�यनजर गरी 
हेदा� िनज �ितवादी डोलबहादरु रानाले बरामद लाग ु
औषधको ओसार पसार र िब�� िवतरणसमेत गरकेा 
ह�न भनी भ�न सिकने व�तिुन� �माणको अभाव 
रहेको देिख�छ । यसरी व�तिुन� �माणका अभावमा 
िनज पनुरावेदक �ितवादी डोलबहादरु रानालाइ� लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम १० वष� कैद र �.२५,०००/- (प�चीस 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरी भएको �प�देही 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७२/१/२७ 
को फैसला िमलेको देिखन नआउने ।

तसथ� उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी डोलबहादरु रानाउपर लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (ङ) 
र (च) बमोिजम लाग ु औषध ओसार पसार र िब�� 
िवतरणको कसरुलाई वादीले शंकारिहत तबरबाट पिु� 
गन� नसकेको अव�थामा िनज �ितवादी डोलबहादरु 
रानालाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम १० वष� कैद र 
�.२५,०००/- (प�चीस हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहरी भएको �प�देही िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई िनज �ितवादी डोलबहादरु रानालाई लाग ुऔषध 
सेवनतफ� स�म कसरु कायम ह�ने गरी लाग ु औषध 

(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम 
१ वष� कैद र �.१०,०००/- (दश हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जय�ती अव�थी भ�
क��यटुर : िवकेश गरुागाई ं
इित सवंत् २०७६ साल काित�क २५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा., ०७१-RB-००९७, करार ऐन, 
२०५६ को दफा ८७८(२) बमोिजमको उपय�ु आदेश 
जारी ग�रपाऊँ, सुरशेबहादुर म�ल िव. िनम�ल �धान

पनुरावेदन अदालतबाट ऐनको दफा ८७ 
बमोिजम परकेो िनवेदनमा ब�कबाट िलएको ऋण 
भ�ुानी गन� नसक� िललाम �ि�या अवल�बन गरी 
िललाम सकार गरी िवप�ीम�येका िनम�ल �धानले 
िलएको दिेख�छ । उ� िवषयलाई िलई यी िनवेदकले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा दािखल खारजे 
िनण�य दता� बदर म�ुा िदई स�पूण� वादी दाबी छाडी 
िमलाप�समेत गरकेो र िमित २०७०।७।२० स�म घर 
खाली ग�रिदनेछु भनी कागज गरकेोसमेतका आधारमा 
िनवेदन िजिकरबमोिजम प�ुन नस�ने ठह�याई िनवेदन 
खारजे गरकेो िवषय उ� दफा ८७ को उपदफा २ 
बमोिजम आदशे भएको दिेखने ।

अतः करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ 
अ�तग�त पनुरावेदन अदालतमा दायर भएको िनवेदनका 
स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतले गरकेो िनण�यउपर 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था 
भएको नदेिखएको तथा सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट सो स�ब�धमा पनुरावेदन 
ला�न नस�ने �याियक िस�ा�त कायम भइसकेको 
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देिखदँा ��ततु पनुरावेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काित�क ११ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा., ०७१-RB-००१०, करारको 
यथावत् प�रपालन ग�रपाऊँ, दुगा��साद िगरी िव. 
कृ�णबहादुर ख�ी

पनुरावेदन अदालत त�ुसीपरुबाट भएको 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अ�तग�त 
दायर भएको िनवेदनमा िनवेदकले ता�रख गजुारी 
था�ने थमाउने �यादसमेत गजुारी उ� आदेश भएको 
र सो आदेशउपर पनुरावेदन ला�ने �यव�था उ� करार 
ऐन, २०५६ मा भएको नपाइने ।

अतः करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ 
अ�तग�त पनुरावेदन अदालतमा दायर भएको िनवेदनका 
स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतले गरकेो िनण�यउपर 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था 
भएको नदिेखएको तथा सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट सो स�ब�धमा पनुरावेदन 
ला�न नस�ने �याियक िस�ा�त कायम भइसकेको 
देिखदँा ��ततु पनुरावेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काित�क ११ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७३-CI-०३४६, परमादशे, 
अजु�न यादव िव. िज�ला �हरी काया�लय, सुनसरी 
इन�वा

पनुरावेदक अजु�न यादवले िवप�ी िज�ला 
�हरी काया�लय सनुसरीले आ�नो छोरा िवनोदकुमार 
यादवको आव�यक खोजिबन नगरकेोले खोजतलास 

गरी िनजको अव�थाबार े जानकारी गराई पाउ ँ भनी 
िनज िवप�ी काया�लयउपर परमादेशको आदेश जारी 
गरी पाउन पनुरावेदन अदालत िवराटनगरमा िमित 
२०७२।४।७ मा परमादेशको िनवदने िदएको देिखने ।

अदालतको आदेशानसुार िझकाई �माण 
िमिसलका �पमा �ा� ह�न आएको ०७०-CP-११०५ 
नं. को अंश चलन म�ुाको िमिसल संल�न कागजात 
अ�ययन गरी हेदा� िमित २०७१।२।७ गते ियनै 
पनुरावेदक अजु�न यादव तथा िनजका बेप�ा भिनएका 
छोरा िवनोदकुमार यादवसमेत िनजह�का अंिशयार 
जना ६ िव�� सिवताकुमारी यादव (मेहता) ले उपयु�� 
अंशचलन म�ुा सनुसरी िज�ला अदालतमा दायर 
गरकेो देिखन आउने । उ� अंशचलन म�ुामा िफरादी 
सिवता कुमारीले िवनोदकुमार यादवसगँ आपसी 
�ेमस�ब�ध रही शारी�रक स�ब�धसमेत रहेको र आफू 
६ मिहनाको गभ�वती रहेकोमा औषधी उपचारसमेतको 
�यव�था िवनोदकुमार यादवका तफ� बाट नभएको भनी 
िनजह� िव�� अंश चलनतफ�  दाबी िलएको देिखन 
आउने ।

िनवेदकको छोरा िवनोदकुमार यादवसमेत 
उपर अंश म�ुा दायर भएकोमा िनज बेप�ा भएको 
िमितभ�दा पिछ छोरा िवनोद घरबाट भागी गएको, 
फक� नआएको भनी अ.बं ८३ नं. बमोिजम िनवेदकले 
अनमुित िलई �ितउ�र दता�  गरकेो देिखयो । ह�िलया 
जाहेरीमा यिकन जाहेरी पिछ िदने भनी उ�लेख गरकेो 
र यिकन जाहेरी परमेा आव�यक कानूनी कारबाही ह�ने 
भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख भएकै छ । ह�िलया 
जाहेरी परकेोमा त�काल िवप�ी �हरी काया�लयबाट 
खोजतलास गन� �हरी स�चारबाट प�ाचार गरकेो पिन 
देिख�छ । िवप�ी सिवताको गभ� रही छोरो ज�मेको 
र िनवेदकका छोरासमेत उपर अंश म�ुा िदई �माण 
सकंलन गन� काम भइरहेको पिन दिेखने ।

अतः िववेिचत आधार एवम् �माणसमेतका 
आधारमा पनुरावेदकको छोरा िवनोदकुमार यादवलाई 
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कसैले जबरज�ती बेप�ा पारेको भ�ने िव�सनीय 
आधारसमेत नदेिखएको र िवनोदकुमार यादव बेप�ा 
भएको भ�ने कुनै ठोस �माण �ा� ह�नासाथ खोजतलास 
गरी कानूनी काय�बाही अगािड बढाउने भनी िवप�ी 
काया�लयले �ितब�ता जनाइरहेकै अव�थामा यी 
िनवेदकले िदएको परमादेश िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७२।१२।२२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी 
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CR-०२१४, वैदिेशक रोजगार कसरु, 
िवमल काक� िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाको जाहेरी पिु� ह�ने गरी 
मौकामा बिुझएका हसं एडीले बकप�समेत गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवालाले जाहेरीसाथ पेस गरकेो िलखतमा 
“तपाइ ँ गोरखबहादरु एडीसगँ �.१०,५०,०००।– 
बिुझिलएको हो, तपाइकँो छोरा हसं एडीलाई िवदेश 
अमे�रका पठाई वैदिेशक रोजगार लगाइिद�छु, आजका 
िमितले १ मिहनािभ� िवदेश अमे�रका पठाउन नसकेमा 
�.५,५०,०००।– िमित २०६६।१२।३१ िभ�मा 
ितन�छु र बाकँ� रकम �.५,५०,०००।– िमित २०६७ 
साल वैशाखिभ�मा ितन�छु” भ�ने बेहोरा उ�लेख 
भएको साथै जाहेरवालाको छोरालाई िवदेश अमे�रका 
पठाउने र पठाउन नसके वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
बमोिजम कारबाही चलाउने कुरासमेत उ�लेख भएबाट 
यी �ितवादी र जाहेरवालािबचमा जाहेरवालाको 
छोरालाई वैदेिशक रोजगार अमे�रका पठाउने गरी रकम 
लेनदने भएको भ�ने देिखने । 

�ितवादीले वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणमा 
बयान गदा� उ� कागजमा भएको सहीछाप आ�नो हो 

भनी �वीकार गरकेो तर सो कागजको बेहोरा आ�नो 
होइन, आफूले रकम िलएको नभई करकापमा कागज 
गरकेो हो भनी उ�लेख गरकेो देिखयो । �ितवादीले 
उ� िलखत करकापमा गरकेो भनी िजिकर िलए 
तापिन िनजले सो िलखतको स�ब�धमा सािधकार 
िनकायमा उजरु गरी उ� कागजलाई अ�यथा �मािणत 
गराउन सकेको दिेखदैँन । साथै िनजले उ� िलखतको 
स�ब�धमा करकापमा म�ुा चलाई िलखत बदर गराउन 
सकेकोसमेत दिेखदँैन । कागजमा भएको सहीछाप 
�वीकार गरकेो अव�थामा सोमा भएको बेहोरा अ�यथा 
हो भनी �मािणत गन� �माणको भार �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७ ले �ितवादीको नै ह�ने भएकोमा 
सोबमोिजम �ितवादीले �माण प�ुयाउन सकेको 
देिखदँनै । जाहेरीसाथ पेस भएको िलखत कागजको 
अि�त�व कानूनी �पमा शू�य नभएस�म सो िलखतको 
अि�त�वलाई कानूनी मा�यता िदनपुन� नै देिखने ।

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० मा “यस ऐनबमोिजम इजाजतप� निलई कसैले 
पिन वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� पाउने 
छैन” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । ऐ. ऐनबमोिजम 
यी �ितवादीले वैदेिशक रोजगार स�चालन गन� 
अनमुित निलएको र जाहेरवालाका छोरालाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाइिद�छु भनी जाहेरवालाबाट रकम िलई 
िवदेश पिन नपठाएको र रकमसमेत िफता� नगरकेो ह�दँा 
िनजले कसरु गरकेा होइनन् भनी भ�न िम�ने अव�था 
नदिेखने । 

�ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी, सो 
जाहेरी पिु� ह�ने गरी भएको जाहेरवालाको बकप� एवं 
मौकामा बिुझएका हंस एडीको बकप�, उि�लिखत 
कागजमा भएको सहीछाप आ�नो हो भनी �ितवादीले 
गरकेो बयान बेहोरा र सो कागजलाई अ�यथा हो भनी 
स�ब� िनकायमा �ितवादीले उजरुसमेत नगरी उ� 
िलखतको कानूनी हैिसयत शू�य नभएको अव�थामा 
�ितवादी िवमल काक�लाई वैदिेशक रोजगार ऐन, 
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२०६४ को दफा ४३ बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद 
र १ लाख ५० हजार ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाबाट 
�ितवादीले िलएको �.१०,५०,०००।– र सोको 
५०% ले ह�ने रकम �.५,२५,०००।– समेत गरी 
ज�मा �.१५,७५,०००।– जाहेरवालाले �ितवादीबाट 
भरी पाउने गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६८।८।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः अनपुमा प�त
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७५ साल जे� २२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०६८-CI-१२९३, हरिहसाब 
तमसकु कबिुलयत फ�ा, िफता� ज�गा फुकुवासमेत, 
रािधका तेलीन िव. राि��य वािण�य ब�क शाखा 
काया�लय, कलैयासमेत

पनुरावेदकले राि��य वािण�य ब�क कलैया 
शाखाबाट िमित २०५८।६।२८ मा िलएको ऋण रकम 
एवं सोको �याजसमेत आफूले ब�कलाई ितरकेो भ�ने 
बेहोरा देिखदैँन । सम� पनुरावेदन िजिकर अ�ययन 
गदा� पिन स�े िकत�स�ब�धी मा�यता, परी�णको 
प�ित आिद स�ब�धमा मा� बेहोरा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । उ� कजा� भ�ुानी गरकेो भनी पेस भएको 
भौचर िमित २०६१।६।३ मा १२ लाख बझुाएको 
भ�ने देिखएको स�दभ�मा २०५८ सालमा िलएको उ� 
�.६,२२,९२०।- को �याज िहसाब गदा� पिन २०६१ 
मा १२ लाख ह�न नआउने दिेखएको प�र�े�यमा 

ितनु�पन� भ�दा बढी रकम िकन भ�ुानी गरकेो हो भ�ने 
कुनै यिु�य�ु कारण देखाउन सकेको नपाइने ।

�ितवादी ब�कले भौचर िकत� भनेप�चात 
पनुरावेदन अदालतबाट परी�णको लािग भएको 
आदशेानसुार राि��य िविध िव�ान �योगशालाबाट 
परी�ण भई आएको �ितवेदनबाट सो भौचरको 
िहसाब न�बर लेिखएको महलमा Erased ग�रएको, 
खातावालाको नाम महलमा पिन Erased ग�रएका 
सकेंतह� रहेका ठेगाना महलमा लेिखएका 
अ�रह�म�ये “वाड” अ�रह� “वंज�रया नं.४” 
अ�रह�को तलुनामा िभ� मसीले लेखेको, 
खातावालाको नाममा ज�मा ह�न आएको अकंह� 
१२,००,०००।- म�ये अकं “१” को मसी पिछ�ला 
२,००,०००।- को तलुनामा िभ�न रहेको अ�रपेी 
महलमा लेिखएको “वार लाख मा�” म�ये  अिघ�लो 
श�द “वार” को मसी पिछ�ला श�दह� “लाख मा�” को 
तलुनामा िभ�न रहेको, बयान महलमा रातो मसीबाट 
लेिखएको “१२,००,०००/-” अंकह�म�ये अिघ�लो 
अंक “१” को मसी २,००,०००।- को तलुनामा िभ�न 
रहेको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । ��ततु 
िववादमा वादीले पेस गरकेो उ� भौचर स�पूण� �पमा 
िकत� गरकेो भ�ने नभई �.२,००,०००।- को भौचरलाई 
१२ लाख बनाएको र सो बनाउदँा स�याउन ुपन� अकं 
अ�रह�स�म िकत� गरकेो भ�ने ब�कको भनाइ रहेको, 
सो कुरा परी�ण �ितवेदनबाट पिु� भइरहेको स�दभ�मा 
उ� भौचर िकत� ग�रएको र सो िकत� ग�रएको भौचर 
आ�नो ितन� बाकँ� रकम ब�कलाई ित�रसकेको भनी यी 
वादीले पेस गरकेो कुरा पिु� भइरहेको ह�दँा यी वादीलाई 
िकत�तफ�  कसरु कायम भई ज�रवानाको सजाय भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको देिखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं 
�माणह�बाट बारा िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
भई वादीले पेस गरकेो राि��य वािण�य ब�क शाखा 
काया�लय कलैया बारामा दािखला गरकेो भनेको िमित 
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२०६१।६।३ को �.१२,००,०००।- को भौचर िकत� 
ठह�याई उ� िकत� गरकेोमा मलुकु� ऐन िकत� कागजको 
७ नं. तथा द�ड सजायको महलको १८ नं.बमोिजम 
भिभखन साह तेलीलाई �.२,०६,४२७।२५ ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६८।१।१२ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल फा�गणु ११ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-१२९२, हरिहसाब 

तमसकु कबिुलयत फ�ा, िफता� ज�गा 
फुकुवासमेत, रािधका तेलीन िव. राि��य 
वािण�य ब�क शाखा काया�लय, कलैयासमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी िव��भर�साद �े�, ०७२-WO-११६३, 
उ��ेषण, यशोधा गु�ङ िव. अ�यागमन िवभाग, 
कािलका�थानसमेत

िनवेदकले को�रयन नाग�रक याङ�ोनसगँ 
िमित २०७२।११।२८ मा सामािजक पर�पराअनसुार 
िववाह गरकेो देिख�छ । िनवेदकले िववाह दता�  ग�रपाउ ँ
भनी काठमाड� महानगरपािलकामा िनवेदन िदई 
काठमाड�  महानगरपािलकाले िमित २०७२।१२।५ 
मा िववाह िमित �मािणत गरकेो भनी प� िदएको 
देिख�छ । उ� िववाह िमित �मािणत प�मा िनजका 
बाबआुमा अिभभावकले िनज िवदेशीसगँ िववाह 
गरी आ�नो पितको दशेमा जान म�जरु रहेको भनी 
�थानीय िनकायको रोहवरमा म�जरुीनामा ग�रिदएको 
पिन दिेखदँैन । अक�तफ�  िववाह दता� ऐन, २०२८ 
अनसुार िववाह दता� गनु�  पन�मा यी िनवेदकले ज�मम�ृय ु
र �यि�गत घटना दता� ऐन, २०३३ अनसुार �थानीय 
पि�जकािधकारीसम� �यि�गत घटनाको बेहोरा 

�मािणतस�म गराएको दिेखने । 
िनवेदकले पितसगँ भेट गन� जानको िनिम� 

िभषा आवेदन गरकेोमा को�रयन राजदतुावासले 
िनजलाई सन् २०१६।५।२० मा ९० िदन िभ� अथा�त् 
सन् २०१६।८।२ िव.सं. २०७३।४।१८ स�म �वेश 
ग�रस�ने गरी �वेशा�ा िभषा उपल�ध गराएकोमा 
अ�यागमन िवभागको िमित २०७३।२।२४ र िमित 
२०७३।३।६ मा ��थान अनमुित निदने गरी भएको 
िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन भएकोमा उ� �वेशा�ा िभषाको �याद िमित 
२०७३।४।१८ मा नै समा�त भइसकेको देिखदँा 
��ततु िनवेदनको �योजन रहन नस�ने ह�दँा िनवेदन 
दाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�न स�ने देिखएन । 
तसथ� ��ततु �रट िनवेदनको  �योजन समा� भएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल भदौ १८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७०-CR-०३२९, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. सुवास तामाङ

�ितवादीले पीिडतको योिनमा िलङ्ग �वेश 
गराएको त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत भएको 
अव�थामा �ितवादीको उ� काय� जबरज�ती 
करणी हो वा जबरज�ती करणीको उ�ोग मा� हो 
भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को �प�ीकरणको ख�ड (ग) 
मा योिनमा िलङ्ग केही मा� �वेश भएको रहेछ भने 
पिन यस न�बरको �योजनको लािग करणी गरकेो 
मािननेछ भनी �प� �पमा �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
यसै स�ब�धमा यसै अदालतबाट पिन अजु�नबहादरु 
पा�डे िव. �ी ५ को सरकार (ने.का.प.२०६५, अकं 
१, िन.नं.७९२३) भएको जबरज�ती करणी म�ुामा 
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योिनको बा� भागिभ� आिंशक िलङ्ग �वेश गराउनु 
मा� पिन कानूनी �योजनको िनि�त जबरज�ती 
करणीको कसुर ह�न पया�� ह�ने भनी �या�या भएको 
देिख�छ भने भीमबहादरु पो�ेल िव. �ी ५ को सरकार 
(ने.का.प.२०६३, अंक ४, िन.नं.७६८२) भएको 
जबरज�ती करणी म�ुामा मुलुक� ऐन जबरज�ती 
करणीको १ नं. अनुसार जबरज�ती करणीको वारदात 
कायम ह�नका लािग योिनिभ� िलङ्ग पूण� �वेश गरकेो 
ह�नुपन� वा योिनिभ�ै वीय� �खलन भएको ह�नुपन� वा 
पीिडतको योिनको क�याजाली �याितएको ह�नुपन� 
भ�ने कुरा उ�लेख नभएको अव�थामा िलङ्ग र 
योिनिबच सामा�य घष�ण पया�� दिेखने भनी �या�या 
गरकेो दिेख�छ । अतः �ितवादीले १२ वष�क� नाबालक 
पीिडतको योिनिभ� िलङ्ग �वेश गराएको अव�थामा 
सो काय�लाई जबरज�ती करणी गरकेो नै मा�नपुन� ।

अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा 
�ितवादीले पीिडतको योिनमा िलङ्ग �वेश गराएको 
काय�लाई जबरज�ती करणी ठहर गनु�पन�मा सो नगरी 
जबरज�ती करणीको उ�ोग ठह�याएको स�ु मोरङ 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।१०।२ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई यी �ितवादी 
सवुास तामाङलाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र ३(१) नं. को कसरु अपराधमा सोही 
महलको ३(१) नं. बमोिजम ८ वष� कैद र ऐ. महलको 
१० नं.बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई  पि�चस 
हजार (�.२५,०००।-) �ितपूित�समेत भराई िदनपुन� ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७०-CR-०२९४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. रामच�� भ�

�ितवादीले मतृकको टाउकोमा बासँको 
लाठीले �हार गरकेो कारण मतृकको म�ृय ुभएको त�यमा 
कुनै िववाद देिखदैँन । िमिसल संल�न मौकाको जाहेरी 
दरखा�त, लास जाचँ मचु�ुका, घटना�थल मचु�ुकाह� 
तथा बिुझएका ��य�दश�ह�को कागजबाट सो कुरा 
पिु� ह��छ । सेती अ�चल अ�पतालले गरकेो पो�माट�म 
�रपोट�मा टाउकोमा चोट लागेर मतृकको म�ृय ुभएको 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ भने �वयम् �ितवादीले 
अदालतमा गरकेो बयानमा दाज ुभाइको िववाद उ�प�न 
भई हात हालाहाल ह�दँा मािहला दाज ुपदमराज भ�ले 
छुट्याई लगेको तर मतृक फेरी िपछा गरी मेरो शरीरमा 
झिु�डन आई मेरो बाया ँित�ामा दातँले टोक� अ�डकोष 
हातले ता�न खोजेकोले निजकै दाउराको च�ामा रहेको 
बासँको लाठी समाती िनजको टाउकोमा हा�दा िनज 
भइुमँा लडी मतृकको म�ृय ुभएको भनी �वीकार गरकेो 
देिख�छ । यसरी �ितवादीले �हार गरकेो लाठीको 
कारणले टाउकोमा चोट लागी मतृकको म�ृय ु भएको 
त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत ह�न आएको देिखने । 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. अनसुार 
भिवत�य ठहन�को लािग आफूले गरकेो कत��यले मािनस 
मला�  भ�नेज�तो नदिेखएको ह�नपुन� ह��छ तर ��ततु 
म�ुामा बासँको लाठीले टाउकोमा �हार गरकेोमा 
�यसरी �हार गदा� मािनस मला�ज�तो नदेिखएको 
भनी मा�न िम�ने देिखदँनै । अतः �ितवादीले बासँको 
लाठीले मतृकको टाउकोमा �हार गरी मतृकको �यान 
गएको अव�थालाई भिवत�य ठह�याएको स�ु कैलाली 
िज�ला अदालतको फैसला र सो फैसलालाई सदर 
गन� पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला िमलेको 
नदिेखने ।

�ितवादीको मतृकको �यान िलने पूव�मनसाय 
वा �रसइवी रहेको देिखदँैन । मतृक र �ितवादी 
सहोदर दाजभुाइ नाताका भएका र वारदात घटेको 
भोिलप�ट पूजाको लािग पहाड जानपुन� भएकोले 
काठको ख�बा अ��रया प�ुयाउने कुराको स�ब�धमा 
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मतृक र �ितवादीको िबचमा िववाद उ�प�न भएको 
देिख�छ । मतृकले अ�यिधक र�सी सेवन गरी 
�ितवादीसगँ िववाद गरकेो तथा अका� भाइ पदमराज 
भ�ले िनजह�लाई छुट्याई घरतफ�  पठाएकोमा मतृक 
पनुः �ितवादीको घरमा आफँै आई �ितवादीसगँ 
िववाद गरी �ितवादीको शरीरमा झिु�डन आई बाया ँ
ित�ामा दातँले टोक� अ�डकोष हातले ता�न खोजेको 
कारण �ितवादी आवेशमा आई बासँको लाठीले 
�हार गरकेोमा सोको चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको 
देिखने । �ितवादीको मतृकलाई �यान िलने पूव�मनसाय 
र तयारी नरहेको, मतृक आफँै र�सी सेवन गरी िववाद 
गन� �ितवादी भएको ठाउमँा आएको, �ितवादीले 
मतृकलाई लकु� चोरीकन हानेको अव�था नरहेको र 
मतृकको �यवहारको कारणले नै �ितवादीलाई �रस 
उठी लाठाले �हार गरी मारकेो अव�थाको िव�मानता 
देिखदँा �ितवादीले अिभयोग मागदाबीबमोिजम १३(३) 
नं. को कसरु गरकेो नभई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. िवपरीतको कसरु गरकेो देिख�छ । यस 
अव�थामा �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरुमा सजाय ह�नपुन� पनुरावेदन 
िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा 
�ितवादीको मतृकको �यान िलने पूव�मनसाय र तयारी 
नरहेको, मतृक आफँै र�सी सेवन गरी झगडा गन� 
�ितवादीको घरमा गएको कारणले त�काल उठेको �रस 
था�न नसक� �ितवादीले �हार गरकेो बासँको लाठीको 
�हारबाट टाउकोमा चोट लागी मतृकको म�ृय ुभएको 
अव�थासमेतलाई िवचार गदा� �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. को कसरुमा 
सजाय ह�नपुन�मा सो नगरी �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याएको स�ु कैलाली 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िदपायलको िमित २०६९।३।४ को फैसला 

िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई यी �ितवादी रामच�� 
भ�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
को कसरुमा १० वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ फा�गणु १३ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०५३१, उ��ेषण 
/ परमादेश, खडे�� राईसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदकह� हलेसी महादेव�थान िवकास 
सिमितमा नेपाल सरकार म��ी�तरको िमित 
२०७२।११।४ को िनण�यानसुार अ�य� तथा सद�य 
पदमा चार वष�को लािग मनोनयन तथा िनय�ु भएको 
त�यमा पिन िववाद देिखदँैन । िनवेदकह� िनय�ु 
भई िज�मेवारी िलएप�चात् हलेसी महादेव�थान 
िवकास सिमितमा काम गद� आएको देिख�छ । गठन 
आदशेबमोिजम ४ वष� पदाविध िकटान गरी िनण�य 
भई सोहीबमोिजम काम ग�ररहेका िनवेदकह�लाई 
नेपाल सरकार (म��ी�तर) को िमित २०७३।८।१६ 
को िनण�यअनसुार महादेव�थान िवकास सिमितमा 
हेरफेर ह�दँा िनवेदकह�लाई उ� सिमितबाट बखा��त 
गरकेो देिख�छ । हेरफेरको नाउमँा िनवेदकह�लाई 
उ� िवकास सिमितबाट हटाउदँा िनजह�लाई हटाउन ु
पना�को कारणसमेत नसोधी �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत िनवेदकह�लाई सनुवुाइको मौका नै 
निदई काय�रत रहेको िवकास सिमितबाट हटाइएको 
कानूनस�मत देिखन नआउने ।

िनवेदकह�लाई िनयिु� िदने कानूनी 
�यव�था, िनण�य तथा प�ाचारमा िनवेदकह�को 
पदाविध ४ वष�को ह�नेछ भनी िकटान ग�रएको छ । 
कानून, िनण�य र प�ाचारमा नै ४ वष�का लािग भनी 
िनयिु� तथा मनोनयन भएको अव�थामा सो समयाविध 
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समा�त नह�दैँ हटाइएको कानून र �यायको �ि�टले उिचत 
देिखएन । “पदाविध िकटान गरी िदइएको मनोनयन र 
िनयिु�मा पदाविध नसिकँदै पदबाट हटाउन ुगैरकानूनी 
ह��छ । सोअनसुार ऐन िनयममा भएका अव�थाह�मा 
बाहेक िनयमले पदाविध िकिटएको �यि�लाई पदबाट 
हटाई पद �र� गराउने काय�लाई कानूनसङ्गत मा�न 
सिकने अव�था नदेिखने भनी ने.का.प.२०५३ अंक 
११ िन.नं.६२८१ मा निजर �ितपादन भएको छ । 
यसरी िनवेदकह�लाई हटाउने िनण�य गैरकानूनी र 
उ� िस�ा�तको िवपरीत रहेको देिखने ।

अतः िनवेदकह�लाई हलेसी महादवे�थान 
िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०५३ बमोिजम ४ 
वष�को लािग हलेसी महादेव�थान िवकास सिमितमा 
मनोनयन ग�रएकोमा पदाविध समा�त नह�दँै हेरफेर 
गरी उ� सिमितबाट हटाउने गरी नेपाल सरकार 
(म��ी�तरीय) िनण�यबाट िमित २०७३।८।१६ मा 
भएको िनण�य गैरकानूनी ह�दँा उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब, िनवेदकह�लाई हलेसी 
महादेव�थान िवकास सिमितमा नेपाल सरकार 
म��ी�तरको िमित २०७२।११।४ को पूव�िनण�यानसुार 
अ�य� तथा सद�य पदमा चार वष�को लािग मनोनयन 
तथा िनय�ु भएकोमा िनजह�लाई पूरा अविध आ�नो 
पदमा रही कामकाज गन� िदन ु भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ आषाढ १७ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०२६६, उ��ेषण 
/ परमादेश, जगदीशच�� अया�ल िव. नेपाल कृिष 
अनुस�धान प�रषद्, िसंहदरबार �लाजासमेत

िनवेदक नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद ्
पदपूित�  सिमितको सद�यमा २ वष�का लािग 

मनोनयन भएको त�यमा िववाद दिेखदैँन । नेपाल 
कृिष अनसु�धान प�रषद,् नेपाल कृिष अनसु�धान 
प�रषद ्ऐन, २०४८ बमोिजम �थािपत भई स�बि�धत 
िविनयम र �चिलत कानूनबमोिजम च�ने एक 
�वशािसत सं�था हो । िनवेदक नेपाल कृिष अनसु�धान 
प�रषद ्को पदपूित� सिमितको सद�य रहेकोमा नेपाल 
कृिष अनसु�धान प�रषद ्ले िविश�ट वै�ािनकसमेतको 
िव�ापन गरकेो र सो िव�ापनबमोिजमको काय� 
स�प�न गन� पदपूित�  सिमितमा िविश�ट वै�ािनक 
समावेश गनु�  पन� देिख�छ । उ� अव�थामा िनवेदकको 
यो�यता िविश�ट वै�ािनक नरहे नभएकाले पदपूित� 
सिमितको सद�यबाट िनजलाई हटाइएको देिख�छ । 
िनवेदकलाई उ� पदपूित� सिमितबाट हटाइए तापिन 
िनज नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद् को प�रषद ्
सद�यमा नेपाल सरकारको िमित २०७२।२।४ 
को िनण�यअनसुार मनोनयन भई काय�रत रहेको 
देिख�छ । नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद ्ले 
कानूनबमोिजम आ�ना सद�यह�लाई सामा�य हेरफेर 
गनु�  �याय र कानूनको मा�य िस�ा�तिवपरीत मा�न 
निम�ने । िनवेदक नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद ्को 
पदपूित� सिमितको सद�यमा िमित २०७२।२।३१ 
देिख िनय�ु ग�रएकोमा िमित २०७४।२।३१ मा 
िनजको काय�काल समा�त भइसकेकोसमेत देिखने ।

तसथ�, िनवेदक जगदीशच�� अया�ल नेपाल 
कृिष अनसु�धान प�रषद ्को पदपूित� सिमितको सद�य 
पदमा नेपाल सरकारको िमित २०७२।२।४ को 
िनण�यअनसुार नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद ्को िमित 
२०७२।२।३१ मा बसेको ५१ औ ं प�रषद ् बैठकको 
िनण�यानसुार िनय�ु भई आ�नो २ वष�को पदाविध 
बाकँ� छँदै िवप�ी डा. कृ�ण�साद पौडेललाई सो पदमा 
िनय�ु ग�रएको नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद ्को 
िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
दाबी रहेकोमा िमित २०७४।२।३१ मा िनवेदक 
जगदीशच�� अया�लको २ वष�को पदाविध समा� 
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भइसकेको दिेखदँा �योजन समा� भएको ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ आषाढ १७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७४-WO-०३४३, उ��ेषण 
/ परमादेश, अजु�न िगरीसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदकले आ�नो िनवेदन प�मा 
िव�तु् बाट च�ने सवारी साधन र �यासँबाट च�ने सवारी 
साधनलाई फरक फरक अविध लागू ह�ने गरी राजप�मा 
सूचना �काशन भएकोमा असमानता भयो भनी �रट 
िनवेदन िदएको दिेख�छ । यातायात स�चालनबाट 
वातावरणमा पन� नकारा�मक असरलाई �यूनीकरण 
गद� जाने सरकारको नीितअनसुार वातावरणमै�ी 
सवारी तथा यातायात नीित, २०७१ जारी भएको र 
सो नीितको �भावकारी काया��वयनसमेतलाई �यानमा 
राखी नेपाल सरकारले िमित २०७१।११।१८ मा 
भाडाका साव�जिनक सवारी साधनह�को आय ु
अिधकतम २० वष�  कायम गन� गरी राजप�मा सूचना 
�काशन भएकोमा पनुः िमित २०७४।५।२८ मा 
वातावरणमै�ी िव�तुीय तीन पाङ्�े सवारी साधनह� 
(सफा टे�पो) को हकमा ३० वष� आय ुकायम गन� गरी 
नेपाल राजप�मा सूचना �काशन भएको देिख�छ । 
यस�कार िव�तुीय तीन पाङ्�े सवारी साधनह� 
(सफा टे�पो) र अ�य (�यासँबाट च�ने) तीन पाङ्�े 
भाडाका सवारी साधनको आयकुो स�ब�धमा  फरक 
फरक अविध लागू ह�ने गरी नेपाल सरकारले नीितगत 
�यव�था गरी राजप�मा सूचना �काशन गरकेोमा 

सो सूचनाले गरकेो �यव�था संिवधानमा उि�लिखत 
समानताको हकको िव��मा रहेको भ�ने �रट िनवेदन 
दाबी रहेकोमा यी दवैु फरक फरक �कृितका सवारी 
साधनबाट एकै �तरको �दूषण िन�काशन ह�ने हो भनी 
�रट िनवेदकले कुनै पिन आिधका�रक त�य ��ततु गन� 
सकेको नदिेखने ।

फरक फरक मा�ामा �दूषण उ�प�न गन� 
फरक फरक �कृितका भाडाका सवारी साधनलाई 
िव�थािपत गन� स�ब�धमा फरक फरक मापद�ड र 
अविध लागू ह�ने गरी िनण�य गनु�  समानताको िस�ा�त 
�ितकूल ह�ने भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

टे�पो स�चालनको लािग �योग ह�ने उजा� 
(Energy) फरक फरक रहेकोले फरक फरक उजा� 
(Energy)  �योग ह�ने सवारी साधनबाट उ�प�न 
ह�ने �दूषणको �प र मा�ासमेत फरक फरक नै रहने 
ह��छ, अथा�त् िव�तुीय मा�यमबाट भ�दा �यासँको 
मा�यमबाट च�ने यातायातका साधनबाट ग�भीर 
�कृितको �यासँको िसज�ना भई वातावरणलाई �दूिषत 
गरी जनसाधारणको �वा��यमा समेत बढी खतरा 
प�ुयाउने एवं सवारी साधनको �योगको समयको 
विृ�सगैँ �यसबाट उ�प�न ह�ने �दूषणको मा�ामा समेत 
बढो�री ह�ने ि�थितमा असमान असर िदने �कृितका 
सवारी साधनह�िबच एउटै अविध वा मापद�ड लागू 
ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदकह�को िनवेदन दाबी समानताको 
िस�ा�तअनकूुल नह�ने ह�दँा राजप�को उ� सूचना 
समानताको हक िव�� भएको भ�न िम�ने देिखन 
नआउने ।

कानूनबमोिजमको �ि�यामाफ� त अनमुित 
िलई स�चालन गरी आएको साव�जिनक यातायातको 
�योगमा जनताको �वा��य र खतरालाई �यानमा 
राखी मापद�ड तोकेको अथ� रोजगारमा िनय��ण गरी 
पेसा रोजगारको हक हनन गन� खोजेको भनी अथ� 
गन� िम�दनै । नेपालको संिवधानको धारा १७(१)
च मा भएको �यव�था िनरपे� �पमा लागू ह�ने 
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�यव�था नभएको र उ� संिवधानको धारा १७(२) 
को �ितब�धा�मक ख�ड (६) ले धारा १७(१) च 
को �यव�थामा कानूनबमोिजम कुनै सत� वा यो�यता 
तो�न स�ने देिखदँा य�तो अव�थामा पेसा �यवसाय 
गन� हकको उ�लङ्घन भयो भ�ने �रट िनवेदकको 
िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । सव�साधारण 
जनताको साव�जिनक �वा��य र िहतमा पन� स�ने 
�ितकूल असरलाई �यूनीकरण गन� पेसा �यावसायको 
हकमा रोक लगाउने गरी कुनै सत� तो�न स�ने �यव�था 
सोही धाराको �ितब�धा�मक वा�यांशको ख�ड (६) मा 
उ�लेख भएको देिखनकुा साथै सिंवधानको धारा ३० 
ले �व�छ वातावरणको हकको �यव�था गरी ��येक 
नाग�रकलाई �व�छ र �व�थ वातावरणमा बा�ँन पाउने 
हकको सिुन�तता गरकेो अव�थामा वातावरणलाई 
�व�छ र �व�थ रा�न आव�यक कानूनस�मत उपाय 
अवल�बन गनु�  तथा सोको लािग वातावरणमा �ितकूल 
असर पान� वा जनसाधारणको �वा��य र जीवनमा नै 
खतरा उ�प�न गराउन स�ने काय�मा रोक लगाउनलुाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

स�मानपूव�क गणु�तरीय जीवनयापन गरी 
बा�ँनका लािग अथ�पाज�न गन� मा�यम र �तरीय 
वातावरण दवैुको उि�कै मह�वपूण� �थान रह�छ । 
�तरीय वातावरणको उपल�धता नभएको अव�थामा 
�यहा ँ बसोवास गरी िनवेदकले िनजलाई �ा� भएको 
पेसा तथा रोजगारीको हकको  उपभोगसमेत �भावकारी 
�पमा  गन� स�ने अव�था रहदँैन । राजप�मा िमित 
२०७१।११।१८ मा �कािशत सूचनामा साव�जिनक 
सवारी साधनह�को आय ु अिधकतम् २० वष� 
तो�ने भ�ने उ�लेख भएकोले २० वष� परुाना सवारी 
साधन मा� �यव�थापन गन� खोजेकाले सरकारले 
िनवेदकह�को पेसा रोजगारमा रोक लगाउन खोजेको 
नभई २० वष� परुाना सवारी साधनबाट सव�साधारण 
नाग�रकको सरु�ा र िहतमा तथा वातावरणमा पन� 
स�ने �ितकूल असरलाई कम गन� खोजेको देिख�छ । 

तसथ� सव�साधारण तथा या�ीह�को सरु�ा, �वा��य 
तथा वातावरणलाई �यानमा राखेर गरेको उ� िनण�य 
एवं राजप�मा �कािशत िमित २०७१।११।१८ को 
सूचनालाई अ�यथा भनी काया��वयनमा रोक लगाउन 
मनािसब देिखन नआउने ।

��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा� 
यातायात �े�मा नाग�रकह�लाई सरल पह�चँ र सिुवधा 
प�ुयाउने र िवकास िनमा�ण गन� दािय�व रा�यको भए 
तापिन यातायातमा सव�साधारणलाई पह�चँ िदने 
नाउमँा ह�ने कुनै पनी काय�ले वातावरण, जन�वा��य 
र िजवनको सरु�ामा नै �ितकूल असर पान� स�ने 
अव�थामा �य�ता काय�लाई रोक नलगाउने हो भने 
सरकारले नाग�रक र कानून �ितको आ�नो दािय�व 
औिच�यपूण� र �भावकारी �पमा पूरा गन� स�दैन र 
य�तो अव�था िदगो िवकासको िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत ह�न जाने । 

नेपालको संिवधानको धारा ५१ को ख�ड 
(छ) को (८) ले  वातावरण �दूषण गन�ले सोबापत 
दािय�व बेहोनु�  पन� (Principle of Polluter Pay), 
वातावरण संर�णमा पूव�सावधानी (Principle 
of Precaution), तथा पया�वरणीय िदगो 
िवकासका िस�ा�त (Principle of Sustainable 
Development) समेतलाई रा�यका नीितगत 
िस�ा�तका �पमा अगँालेको देिख�छ । �यसैगरी सोही 
धाराको ख�ड (ज) को (१४) ले वातावरणअनकूुल 
�िविधलाई �ाथिमकता िददँै साव�जिनक यातायातलाई 
�ो�साहन गरी यातायात �े�लाई सरुि�त र �यवि�थत 
बनाउने रा�यको दािय�वलाई �वीकारकेो अव�था 
छ, संिवधानमा उि�लिखत रा�यका य�ता नीितगत 
�यव�थासमेतका आधारमा जनसाधारणको जीवन 
र �वा��य नै जोिखममा पन� स�ने खतरालाई 
�यूिनकरण गन� आव�यक कानूनी उपाय अवल�बन 
गन� तथा �य�ता सवारी साधनलाई िनयमन गन�का 
लािग मापद�ड तो�ने र आव�यक परमेा रोक नै 
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लगाउनेसमेतका अिधकार सरकारमा िनिहत रहेको 
ह�दँनै भ�न मनािसब देिखन नआउने ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा २३ मा कुनै सवारी चलाउन सिकने 
वा नसिकने स�ब�धमा तथा सवारीबाट ह�न स�ने 
�दूषणको स�ब�धमा सरकारले आव�यक मापद�ड 
िनधा�रण गरी तो�न स�ने भ�ने �यव�था उ�लेख 
भएको दिेख�छ भने वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 
को दफा ७ मा �दूषणको रोकथाम तथा िनय��ण गन� 
स�बि�धत िनकायले आव�यक सत�ह� वा वातावरणमा 
उ�लेखनीय र �ितकूल �भाव पान� वा पारकेो देिखएमा 
�य�तो �ितकूल �भाव पान� काय� गन� नपाउने गरी 
रोक लगाउन स�ने भ�ने �यव�था उ�लेख भएको 
देिख�छ । यस�कार सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ तथा वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 
मा भएका उि�लिखत �यव�थासमेतलाई िवचार गदा� 
२० वष� परुाना भएका साव�जिनक सवारी साधन 
�यव�थापन गन� स�ब�धमा भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात म��ालयले िमित २०७१।११।१८ मा 
नेपाल राजप�मा �कािशत गरकेो सूचना तथा सो 
सूचनाको आधारमा यातायात �यव�था काया�लयले 
िमित २०७४।७।३० मा �कािशत गरकेो सूचनालाई 
गैरकानूनी सूचना मा�न िम�ने देिखन नआउने ।

सरकारको �ाथिमक कत��य आ�ना 
नाग�रकको जीवनको हक र िहतको स�ब��न गनु�  नै 
हो । यो दािय�व पूरा गन� रा�यले नाग�रकका लािग 
�व�थ वातावरण उपल�ध गराउन ुपद�छ, साथै आ�नो 
संवैधािनक र कानूनी �यव�थाको सीमा र प�रिधिभ� 
रही आव�यक िनण�य गनु� , गराउन ु एव ं ग�रएका 
िनण�यको काया��वयन गनु� , गराउनसुमेत रा�यको 
दािय�विभ�ै पद�छ । आ�नो यो दािय�व िनवा�ह गन� 
सरकार स�म रहेको ह��छ । यस स�दभ�मा साव�जिनक 
�वा��य भनेको �यि�को मौिलक हकको िवषय ह�नकुा 
साथै सोको संर�ण गनु�  रा�यको दािय�व हो भनी यस 

अदालतबाट (ने.का.प. २०६६ अकं ९, िन.नं.८२१७) 
िनवेदक होमलाल �े� िव. अ�त�रम �यव�थािपका 
ससंद ्समेत भएको उ��षणको िनवेदनमा िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । एउटा लोकताि��क रा�य 
�यव�थामा सरकारको लािग आ�ना नाग�रकको 
सरु�ा र �वा��यको संव��नभ�दा मह�वपूण� कुरा 
अक� ह�न स�दनै । यही अहम् प�लाई �यानमा राखेर 
सिंवधानले समेत स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक तथा 
�व�थ वातावरणमा बा�ँन पाउने हकलाई मौिलक 
हकको �पमा मा�यता िदएको छ । बा�ँन पाउने 
हक (Right to life) र स�मानपूव�क जीउन पाउने 
हकअ�तग�त सामािजक, शारी�रक र मानिसक �पले 
�वा��य रहन पाउने र �व�थ वातावरणमा काम गन� 
पाउने तथा �दूषणरिहत वायमुा �ास फेन� पाउने ज�ता 
अिधकार पन� भनी अिधव�ा �काशमिण शमा�समेत 
िव�� नेपाल सरकार मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत 
भएको परमदेशको �रट िनवेदनमा �या�या भई 
ने.का.प. २०६५, िन.नं. ७९५४ मा िस�ा�तसमेत 
�ितपािदत भइसकेको छ । यस प�र�े�यमा साव�जिनक 
सरोकारसगँ स�ब�ध रा�ने कुनै पिन िवषयमा 
रा�यले कुनै पिन िनण�य गदा� र काया��वयन गदा� 
गराउदँा नाग�रकको �वा��य र सरु�ालाई आ�नो 
दािय�व स�झी िनण�य गनु�  र काया��वयन गनु�  गराउन ु
पद�छ । सरकारले वा सरकारको तफ� बाट ग�रने �य�ता 
िनण�यह� एवं ती िनण�य काया��वयनसगँ स�बि�धत 
काय�ह� िन�य नै नाग�रकका �वाभािवक इ�छाका 
िब�ब ब�दछन् र ितनले नाग�रकको वैध अपे�ालाई 
नै संर�ण गन� गद�छन् । यस िसलिसलामा वातावरण 
सरं�णमा अदालतको पिन अिभभावक�य भूिमका 
ह�ने भनी अिधव�ा रामकुमार आचाय� िव�� नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्सिचवालयसमेत भएको उ��ेषण 
परमादेशको �रट िनवेदनमा �या�या भई ने.का.प. 
२०७०, िन.नं. ८९४२ मा िस�ा�त �ितपादनसमेत 
भइसकेको प�ृभूिममा नाग�रकको �वा��य र 
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सरु�ालाई संव��न गन� उ�े�यले सरकारका तफ� बाट 
वातावरणीय �व�थता र सरं�णका लािग ग�रने �यस 
�कृितका िनण�यलाई कम मह�वपूण� मा�न र �य�ता 
िनण�य बदर गन� िम�ने नदेिखने ।

यस�कार िविभ�न �करणह�मा ग�रएको 
�या�या एवं िववेचनासमेतको आधारमा ��ततु �रट 
िनवेदनमा िमित २०७१।११।१८, िमित २०७४।५।२८ 
मा नेपाल राजप�मा �कािशत सूचना तथा ती 
सूचनाका आधारमा यातायात �यव�था काया�लयले 
�काशन गरकेो २०७४।७।३० को सूचनासमेतका 
काम कारबाही संिवधानले नाग�रकका लािग ��याभूत 
गरकेा मौिलक हक काया��वयनका लािग आव�यक नै 
भई गैरकानूनी भएको नदेिखनकुा साथै ती सूचना र 
काम कारबाहीबाट �रट िनवेदकह�को संवैधािनक 
एवं कानूनी हकमा आघात परकेो अव�थासमेत 
देिखन नआएबाट ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी ग�ररहन ु पन� अव�थाको 
िव�मानता देिखन आएन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उ�व�साद गजरुले
इित संवत् २०७५ साल माघ ३ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७४-WO-०५०३, 

उ��ेषण / परमादेश, सुर�े� �े�समेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CI-१०९४, उ��ेषण, िदलबहादुर 
�े� िव. िज�ला �हरी काया�लय, धािदङसमेत

िनवेदक िदलबहादरु �े�लाई काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िवदेशी म�ुा अपचलन म�ुामा 
कसरुदार ठह�याई िमित २०५८।९।२ मा फैसला 
भएकोमा  १४ वष�पिछ मा� ��ततु िनवेदन परकेो 
देिखयो । सो म�ुामा �ितवादी रहेका यी िनवेदकको 

वतन िज�ला धािदङ धवुाकोट गा.िव.स. वडा नं. 
५ घर भई हाल काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
१४ कलंक� ब�ने भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । 
सोहीअनसुार िनवेदकको नाममा िनज हाल बसोवास 
ग�ररहेको भिनएको काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १४ को वतनमा �याद जारी 
भई खोजतलास गदा� घर डेरा फेला नपरकेो �थानीय 
२ �यि� रोहवरमा राखी िबजलुीको पोलमा �याद टासँ 
भई तामेल भएको देिखने ।

मलुकु� ऐन, अ.बं. २०८ नं. मा समा�ान 
इतलायनामा तामेल गदा� यसै महलको ११० नं.बमोिजम 
रीत नप�ुयाई तामेल गरकेोले थाहा पाउन नसक� 
�ितवादी िदन नपाई �याद ग�ेुको भ�ने उजरुीसाथ 
फैसला भएको छ मिहनािभ�मा थाहा पाएको ३५ 
िदनिभ� �ितवादी लेखी िदन �याए भने पिहले िमिसल 
सामेल रहेको तामेली समा�ान हेरी रीतपूव�क तामेल 
भएको दिेखन आएन भने सोहीबमोिजमको पचा� लेखी 
�ितवादी दता� गरी ऐनबमोिजम ब�ुन ुपन� �माण बझुी 
म�ुा फैसला गनु�पछ�  । रीत पगुी तामेल भएको देिखएमा 
सोही बेहोरा खोली उजरु ला�न स�दैन भनी दरिपठ 
गरी िफता� िदनपुछ�  भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाले रीत नपगुी तामेल 
भएको �यादको कारण �ितवाद गन� नपाउनेले 
उजरुी िदन पाउने दिेख�छ । िनवेदकले उ� कानूनी 
�यव�थाको अवल�बनसमेत गरकेो देिखदँैन । �ितवादी 
त�काल फरार अव�थामा रहेको देिखयो । स�ु 
अदालतबाट िनवेदकको हकमा फैसला भएको लामो 
समयप�ात् फैसला काया��वयनका �ममा प�ाउ 
परपेिछ मा� असाधारण अिधकार �े�अ�तग�तको 
उपचारको माग गरकेो पाइयो । असाधारण अिधकार 
�े� आकिष�त ह�नको लािग कानूनमा अ�य वैकि�पक 
उपचारको �यव�था नभएको वा भए पिन �भावकारी 
ह�न नस�ने अव�था िव�मान ह�नपुन� िस�ा�त रहेको 
छ । ��ततु म�ुामा िनवेदकले अ�य वैकि�पक उपचार 
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अवल�बन गन� नसकेको यिु�य�ु आधारसमेत 
िदनसकेको पाइएन । िनजको नाममा अदालतबाट 
जारी भएको �याद रीत नपगेुको भ�ने अव�थासमेत 
देिखएको छैन । यस अव�थामा �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७२।४।२७ को आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खानाल, कुवेर पा�डे
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CI-०७५९, उ��ेषण, नारायणद� 
जोशीसमेत िव. िज�ला �शासन काया�लय, बैतडीसमेत

िनवेदकले िववािदत घर आ�नो सा.िक.
नं. ४७१ हालको िक.नं. ४८८ को ज�गामा नै 
रहेको भनी त�यपरक सबदु �माणबाट पिु� गन� 
सकेको दिेखदैँन । स�ु अदालतबाट भई आएको 
�थलगत न�सा मचु�ुकासमेतबाट उ� घर िक.नं. 
७१ को साव�जिनक ज�गामा रहेको देिखन आएकोले 
िवप�ीह�ले िनवेदकको दाबीअनसुार अनिधकृत 
�पमा घर हटाएको भ�न िम�ने अव�था दिेखएन । 
अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकाबाट िनवेदकको 
घर साव�जिनक ज�गामा बनेको देिखएको र उ� ज�गा 
आ�नो हकको हो भ�ने �े�ता �माणबाट पिु� ह�न 
नसकेको अव�थामा प�क� घर िनमा�ण भएको भ�ने 
आधारमा मा� िनवेदकको हक कायम ह�ने भनी अथ� 
गन� िम�ने देिखएन । �रट िनवेदनबाट िनवेदन दाबीको 
ज�गामा िनवेदकको हक ला�ने हो होइन भ�ने �माण 
बझुी िनण�य ग�रने िवषय होइन । �रट आदेश जारी 
ह�नको लािग िनिव�वाद �माण देखाउन स�न ु पद�छ । 
�य�तो िनिव�वाद �माण िनवेदकबाट पेस ह�न नसकेको 
अव�थामा िनवेदन दाबीबमोिजमको आदशे जारी 
गनु�पन� अव�था देिखन आएन । साथै यस अदालतबाट 
िमित ०७४।९।९ मा ��यथ� िझकाउने आदशे गदा� 

�हण ग�रएका आधारसगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।
अतः िमिसल संल�न आधार, �माण 

एवं कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषण परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
अव�था नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
स�ु पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित 
२०७१।१२।११ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु, महेश खानाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CI-००३४, साव�जिनक बाटो 
इनार िखचोला, कामे�र पा�डेयसमेत िव. रधुिवर 
पा�डेय

पवु�जले खनाउन ु भएको इनार र इनारले 
चच�को ज�गा हा�ो अंश भागिभ� पन� ज�गा हो भनी 
�ितवादीह�ले िजिकर िलएको दिेखए तापिन 
�ितउ�रमा उि�लिखत िमित २०१६।१०।१७ को 
पा�रत अंशब�डाको िलखतमा उ� इनार उ�लेख 
भएको देिखन आएको छैन । स�ु िज�ला अदालतबाट 
भइआएको न�सा मचु�ुकाबाट न.नं. ४ मा इनार  
अवि�थत रहेको देिख�छ । �यसैगरी िमिसल सलं�न 
िमित २०२८।५।८ मा त�कालीन �मखु िज�ला 
अिधकारीको काया�लय, महो�री, जले�रमा भएको 
कागजबाट समेत उ� �थानमा सािबकदेिख नै 
साव�जिनक इनार रहेको र सो इनारको चारिैतर बाटो 
रहेको भ�ने त�य �थािपत ह�न आएको छ । उ� इनार यी 
�ितवादी कामे�र पा�डेयसमेतको एकलौटी हकभोगको 
हो भ�न सिकने कागज �माण �ितवादीह�बाट पेस 
ह�न सकेको छैन । यस ि�थितमा उ� इनार तथा सोले 
चच�को ज�गालाई �ितवादीह�को एकलौटी हकभोगको 
हो भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, वादी दाबी नप�ुने ठहराएको स�ु 
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फैसला उ�टी गरी न.नं. ४ को इनार रहेको ज�गा, सो 
इनारभ�दा दि�णमा इनार आकारकै गोलाइबाट ज�मा 
३ िफट ९ इ�च ज�गा साव�जिनक ह�ने र �ितवादीको 
हवेली मकानदिेख उ�र र इनारदिेख दि�णको पूर ै
ज�गा साव�जिनक ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन िजिकर भने 
प�ुन नस�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
िमित २०६९।३।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खानाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल पौष १३ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०६९-CI-१२१३, िलखत दता� 
बदर दता� कायम, संजयकुमार साह िव. िनलमकुमारी 
यादवसमेत

पनुरावेदन गन� �ितवादी संजयकुमार साहले 
�ितउ�रमा र पनुरावेदन प�मा समेत वादीह�को 
घरको म�ुय �यि� नारायण�सादका िपता धिुनलाल 
ह�न् । िनज धिुनलाल र नारायण�सादको भाइ 
सूय�नारायणसमेत वादीह�कै सगोलको अिंशयार 
ह�न् भनी िजिकर िलएको देिखए तापिन िनजह� दवुै 
जनालाई स�ु अदालतबाट मलुकु� ऐन, अ.बं. १३९ 
नं.बमोिजम िझकाई ब�ुदा िनजह�ले आफूह� 
नारायण�साद यादवसगँ २०३५ सालअिघ नै छु�ी 
िभ�न भएकोले िववािदत ज�गामा आफूह�को अशं 
हक नला�ने भनी बयान गरकेो देिखयो । िववािदत 
राजीनामाको िलखतमा िनजह� सा�ी बसेको अव�था 
पिन देिखदँैन । िनजह�कै सहमितमा उ� ज�गा िब�� 
ग�रएको हो भ�ने कुनै �माणसमेत �ितवादीले पेस 
गन� सकेको देिखदँैन । यसरी धिुनलाल र सयु�नारायण 
�वयं अदालतमा आई वादीह�सगँ सगोलमा नरहेको 
भनी �प�सगँ खलुाइिदएको अव�थामा िववािदत ज�गा 
ख�रद गन� �ितवादी संजयकुमार साहको िजिकरको 

आधारमा मा� िनजह�लाई समेत एकासगोलको भनी 
मा�न सिकने अव�था देिखन आएन । यसरी िववािदत 
ज�गामा सरोकार ै नरहेका �यि�को हकमा िलखत 
सदर ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट दाबीको 
िक.नं.४६ को १-१-७१/

२
 ज�गाम�ये ६ भागको ५ भाग 

वादीह� नारायण�साद, िनलमकुमारी, दीपककुमार, 
राजेशकुमार र रौक�कुमारको भागजितको िलखत 
र दता� नरमगरम िमलाई बदर ह�ने, सो बदर भएको 
भागजित िनज वादीह�का नाउमँा दता�समेत ह�ने 
ठह�याएको हदस�मको स�ु फैसला सदर ह�ने र 
मलुकु� ऐन अंशब�डाको १९(१) नं.बमोिजम २१ वष� 
नपगेुका नाबालक ��यथ�म�येका अशंकुुमार यादव र 
सनुामीकुमारी यादवको हकमा समेत िलखत बदर ह�ने 
ठहरकेो हदस�म स�ु फैसला केही उ�टी गरी  ६ भागको 
१ भाग भपेु��कुमारको िह�सामा पन� ज�गाम�ये ५ भाग 
लगाई सोको १ भाग �िमलादेवी यादवको भाग मा� 
दता� बदर गरी दता� कायम गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०६९।४।१७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल पौष १३ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०९७२, िकत� ठगी, 
नेपाल सरकार िव. िभमबहादुर दनुवार

��ततु म�ुाको त�यगत अव�था हेदा� मेरी 
भाइ बहुारी अ�जली �े� हाल अमे�रकामा ब�दै 
आएक� र िनजको नाममा रहेको का.म.न.पा. वडा 
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नं.३५ कोटे�वरको १४ आना ज�गा �ितवादीह� 
िव�णमुाया �े�, इ��माया �े� र िभमबहादरु 
दनवुारसमेत िमली िनज इ��माया �े�लाई अ�जली 
बनाई सोहीअनसुारको िकत� नाग�रकता तयार गरी 
उ� मेरी भाइ बहुारीको ज�गा हाल सािबकसमेत 
गराई लोकनाथ अिधकारी प�लाई िब�� गन�को लािग 
भनी १५ लाख बैनासमेत िलइसकेको भ�ने ख�ुन 
आएको िनजह�लाई आव�यक कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने िव�वनाथ �े�को जाहेरी रहेको देिख�छ । िनज 
�ितवादीह�ले िकत� ठगी गरकेो ह�दँा मबाट ठगी 
गरकेो रकम िफता� िदलाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको लोकनाथ अिधकारीको 
जाहेरी र िनज िव�णमुाया �े�ले मबाट ३ लाख रकम 
िलएक�मा सो रकम तोिकएको अविधमा िफता� नगरी 
ठगी गरी िहडेँक�ले िनजलाई आव�यक कारबाही गरी 
सो ठगी गरकेो रकम िफता� िदलाई पाउ ँभ�ने अजय 
शाहीसमेतको अलग अलग जाहेरी दरखा�तको 
आधारमा ��ततु म�ुा उठान भएको देिख�छ । 
यी �ितवादी िभमबहादरु दनवुारले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा बयान गदा� आरोिपत 
कसरु इ�कार गरकेो देिख�छ । �ितवादीह� अ�जली 
भ�ने इ��माया �े�ठ र िव�णमुाया �े�ठले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� िववािदत ज�गाको कारोबार 
गदा�का बखत �ितवादी िभमबहादरु दनवुार सगैँ िथए 
भनी पोल गरकेो भए पिन िनज �ितवादीह�ले िववािदत 
ज�गा ख�रद िब�� गन� न�कली ज�गाधनी खडा ग�रएको 
कुरा यी �ितवादी िभमबहादरुलाई जानकारी रहेको 
र सो जानकारी ह�दँाह�दँै पिन नामसारी गन� गराउने 
काय�मा यी �ितवादीको संल�नता िथयो भ�ने त�य 
उ�लेख गन� सकेको वा वादी नेपाल सरकारले पिु�ट 
गन� सकेको पाइदँनै । सह�ितवादीह�को पोल त�यमा 
आधा�रत ह�न ुपन� र �य�ता भनाइलाई शंकारिहत एव ं
अ�य �वत�� �माणबाट पिु�ट गराउन ु पन� दािय�व 
अिभयोजन प�को ह�नेमा कुनै ि�िवधा ह�न स�दैन । 

पर�त ु ��ततु म�ुामा यी �ितवादीउपरको अिभयोग 
दाबीलाई ��य� �माणबाट पिु�ट गराउन नसकेको 
अव�थामा केवल सहअिभय�ुको पोलकै आधारमा 
कसरुदार ठहर गन� �यायसङ्गत नह�ने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
वादी नेपाल सरकारले अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी 
भीमबहादरु दनवुारको न�कली ज�गाधनी खडा गरी 
ज�गा िब�� गन� काय�मा यी �ितवादीको संल�नता रहेको 
त�य शंकारिहत तवरबाट पिु� गन� सकेको िमिसल 
�माणबाट देिखदँनै । िचनजानको मािनसले ज�गा िब�� 
गन� काय�मा सहयोग मागेकोमा �ितवादी िव�णमुायाले 
ज�गा बैनाब�ा गन� काय� ह�दँा यी �ितवादी िभमबहादरु 
पिन िथए भनी उ�लेख गरकेो मा� कारणबाट यी 
�ितवादी न�कली ज�गाधनी खडा गन� र ज�गा िब�� 
गन� गराउने काय�मा ��य� सलं�न रहेको भनी अथ� 
गन� िम�ने देिखन आएन । िकत� नाग�रकता बनाउदँा 
अ�य �ितवादीह�सगँ िभमबहादरु दनवुार स�पक� मा 
रही कसरुज�य काय�मा संल�न रहेको वा ज�गाको 
हाल सािबक गदा� �ितवादी िभमबहादरु संल�न रहेको, 
स�पक� मा रहेको, कुनै �कारले षड्य��मा पसेको कुरा 
व�तिुन� �पमा �मािणत भएको नपाइने ।

व�ततु: ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा� 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गन� काय�मा यी ��यथ� 
�ितवादी िभमबहादरु दनवुारको ��य� सलं�नता रहेको 
देिखदँनै । यी �ितवादी अ��य� �पमा समेत कसरु 
गन�मा संल�न रहेको भ�ने पिु�ट नभएको अव�थामा 
यी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर 
गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला अ�यथा देिखन 
आएन । य�तो अव�थामा यी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� 
फैसला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम �ितवादी 
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िभमबहादरु दनवुारलाई समेत सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर तथा 
िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस बुदँासगँ सहमत ह�न  
नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
िभमबहादरु दनवुारको हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७१।८।८ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७५-WO-०२१५, उ��ेषण, 
मदनकुमार राईसमेत िव. िश�क सेवा आयोग, 
सानोिठमीसमेत

िश�ा ऐन (आठ� सशंोधन), २०२८ को 
दफा ११ (च) को कानूनी �यव�थाबमोिजम �र� ह�न 
आएको कुल दरब�दीमा ऐनले तोकेको अविधिभ� 
अ�थायी �पमा काय�रत िश�कह�बाट �ित�पधा� 
गराई �थायी िश�क पदपूित�  गनु�पन� दिेख�छ । 
िश�क सेवा आयोगले �कािशत गरकेो िव�ापनमा 
�थायी दरब�दीमा काय�रत अ�थायी िश�कह�म�ये 
िनजह�ले चाहेमा िव�ापनमा समावेश भई जाचँ िदने वा 
�वेि�छक अवकाश िलन स�ने देिख�छ । उ� िव�ापन 
नं. ३०३/०७३ का लागी िमित २०७३।१२।१८ 
मा मा�यिमक िव�ालयको �थायी िश�क पदमा 
दरखा�त आ�ान गरी िमित २०७५।३।२९ मा 
परी�ा स�प�न गरकेो देिख�छ । दरखा�त आ�ान 
भई दरखा�त फाराम बझुाइसकेपिछ िनवेदकह�ले 
सो परी�ा िमितअगावै िमित २०७४।३।२८ मा िन�न 
मा�यिमक िव�ालयको िश�क पदमा �थायी िनयिु� 

िलएको दिेख�छ । िव�ापन िमितभ�दा क�रब चार 
मिहनापिछ िनजह�ले िव�ापन भएको भ�ने आधारमा 
िनवेदकह�को मा�यिमक िश�क पदमा िदएको परी�ा 
र� ग�रएको दिेखन आउने । 

िनवेदकह�ले पेस गरकेो दरखा�त �वीकृत 
गरी �वेशप�समेत जारी भएपिछ उ� िव�ािपत पदको 
िनवेदकह�ले परी�ासमेत िदइसकेको दिेख�छ । 
यसरी दरखा�त �वीकार गरी �वेशप� पाइसकेपिछ 
उ� परी�ा उ�ीण� गरी सरकारी सेवामा �वेश गछु�  
भ�ने वैधािनक अपे�ा (Legitimate Expectation) 
िनवेदकह�मा जागतृ भएको ह��छ । उ� अपे�ाअन�ुप 
�म सीप लगाई िलिखत परी�ा िदइसकेको अव�थामा 
सो िव�ापनभ�दा त�लो तहको िव�ापनमा िलएको 
परी�मा उ�ीण� भएको भ�ने आधारमा िनवेदकह�को 
स�पूण� परी�ा नै र� गन� गरी िश�क सेवा आयोगको 
िनण�य उ� वैधािनक अपे�ाको िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल रहेको देिखन आउने ।

िविधको शासन (Rule of Law) मा कुनै 
पिन काय� संिवधान तथा कानूनले िनद�शन गरअेन�ुप 
वा कानूनबमोिजम मा� ह��छ । कुनै पिन साव�जिनक 
पद धारण गरकेो �यि� वा िनकायले संिवधान, ऐन, 
िनयमले तोकेबमोिजमको कत��य र िज�मेवारी िनवा�ह 
गनु�पन� ह��छ । कानूनले �दान गरकेो सिुवधा उपभोग 
गन�बाट वि�चत भएको ख�डमा सोको कानूनी 
उपचारको खोजी गनु�  �वाभािवक ह��छ । यी िनवेदकह� 
िविधस�मत �पमा िश�क सेवा आयोगले स�चालन 
गरकेो परी�ामा सहभागी भई परी�ा िदएकोमा परी�ा 
र� ग�रएको काय�लाई िविधस�मत काय� मा�न निम�ने ।

िश�क सेवा आयोग सानोिठमी भ�परुबाट 
िमित २०७३।१२।१९ मा �कािशत िव�ापनमा पनुः 
दरखा�त आ�ानस�ब�धी सूचनामा मा�यिमक तहको 
लािग िव�ापन नं.३०३ मा संवत् २०६१।४।२२ 
गतेदेिख २०७२।६।२ स�म �र� भई पदपूित� ह�न 
नसकेको पदमा �य�तो दरब�दी वा सो दरब�दीको 
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िलयन / अ�थायी / करार / स�ा िश�कको पदमा 
िनयिु� भई सोही अविधस�म अिवि�छ�न �पमा 
अ�थायी काय�रत रहेको ह�नपुन� भनी उ�मेदवारको 
वा�छनीय यो�यता िनधा�रण गरकेोमा िनवेदकह�को 
सो यो�यता पगेुको भ�ने िनवेदन िजिकर रहेको छ । 
उ� अविधिभ� यी िनवेदकह�ले कुनै पदमा �थायी 
िनयिु� िलएको भ�ने देिखएन । िवप�ी िश�क सेवा 
आयोगले िनवेदकह�को िलिखत परी�ा र� गन� गरकेो 
िमित २०७५।४।१६ मा भएको िनण�य उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने । 

अब, िलिखत परी�ाको नितजा �कािशत 
भएका उ�मेदवारह�को अ�तवा�ता� र िनवेदकह�को 
उ�रपिु�तका परी�णप�चात् �ा� ह�ने नितजाबमोिजम 
अ�तवा�ता�मा सािमल ह�ने परी�ाथ�ह�समेतको 
अ�तवा�ता�को काय� एकै पटक गनु�  उपय�ु देिखएकोले 
सोअनसुार गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा यो 
परमादशे जारी जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०२७६, 
िक�ाकाट एक�कृत तथा �े�फल सशंोधन िट�पणी र 
आदेश बदरसमेत, सुधाकुमारी अ�वाल िव. इनरिजत 
बैठा

स�ु िज�ला अदालतमा वादीको िफराद 
परपेिछ कानूनबमोिजम यी पनुरावेदक �ितवादी 
सधुाकुमारी अ�वालसमेतका नाउमँा ३० िदने 
इतलायनामा �याद जारी भई रीतपूव�क तामेल भएको 
र कानूनबमोिजमको �यादिभ� यी पनुरावेिदका 
सधुाकुमारी अ�वालसमेतले �ितवाद नगरी स�ु 
�यादै गजुारी बसेको भ�ने िमिसलबाट देिख�छ । 
स�ु िज�ला अदालतबाट वादी दाबी नप�ुने ठहर गरी 

भएको फैसलाउपर वादीको पनुरावेदन परी सनुवुाइ 
गदा� पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट स�ु फैसला 
उ�टी ह�ने ठहर भएकोमा कानूनत: स�ु �याद गजुारी 
बसेका पनुरावेदक �ितवादीलाई सािबक मलुकु� 
ऐन, अ.बं.२०८ नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
पनुरावेदनको �याद िदन ु नपन�मा पनुरावेदनको �याद 
िदई सोही आधारमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसलाउपर यी पनुरावेदक �ितवादीले यस अदालतमा 
��ततु पनुरावेदन दायर गरकेो देिख�छ । पनुरावेदनको 
�याद कानून�ारा मा� िसिज�त ह�ने िवषय हो । ��ततु 
म�ुामा यी पनुरावेदक �ितवादीसमेतका नाउमँा स�ु 
िज�ला अदालतबाट रीतपूव�क �याद जारी गरी तामेल 
भएकोमा पनुरावेदक �ितवादीले �यादिभ� �ितवाद 
नगरी बसेको िमिसलबाट देिख�छ । कानूनत: स�ु 
िज�ला अदालतबाट जारी भएको �यादिभ� �ितवाद 
नगरी यी �ितवादी पनुरावेदकले स�ु �याद नै गजुारी 
बसेको अव�थामा पनुरावेदन तहको अदालतबाट 
भलुवश पनुरावेदनको �याद जारी गरकैे भए पिन 
कानूनी �ावधानको �ितकूल जारी भएको पनुरावेदनको 
�यादले पनुरावेदन गन� स�ने हकलाई िसिज�त गन� 
स�दनै । पनुरावेदक �ितवादीले पनुरावेदन नै गन� 
नपाउने अव�थामा पनुरावेदन गरकेो देिखदँा ��ततु 
पनुरावेदनको औिच�यिभ� �वेश गरी इ�साफ गनु�पन� 
अव�था रहेन । ��ततु पनुरावेदन प� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर : �ेम थापा मगर 
इित सवंत् २०७६ साल साउन २९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा. �या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७०-CR-०४०२, ०७०-CR-
०५६८ र ०७४-RC-००१०, कत��य �यान, वीर�े� 
जैसवाल (कलवार) िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. बिलकरण राजभरसमेत र नेपाल सरकार िव. 
�ीनेवास पाल
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�ितवादी �ीनेवास पालले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा वीर�े� जैसवाल 
(कलवार) को इ�ँाभ�ामा वीर�े� जैसवाल (कलवार),  
म�ुसी भ�ने नरशे ह�रजन र आफूसमेत भई इ�ँाभ�ा के 
कसरी स�चालन गन� भ�ने सरस�लाह ह�दँाका बखतमा 
भारतबाट उ� इ�ँाभ�ामा आएका बिलकरण राजभरले 
इ�ँाभ�ामा मानव बली िदएमा इ�ँाभ�ा रा�ोसगँ 
स�चालन ह��छ भनी स�लाह िदएको भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । मतृक वष� ८ क� अवोध बािलकाको 
घाटँीमा समेत कािटएको भ�ने लास �कृित मचु�ुका 
एवं लास जाचँ �ितवेदनबाट देिखएको छ । मतृक 
बािलकालाई कत��य गनु�  पन� अ�य कुनै कारण अव�था 
रहेको भ�ने देिखन आएको छैन । �ितवादीह�का िबच 
इ�ँाभ�ा रा�ोसगँ स�चालन गन� मानव बली िदनपुन� 
भ�ने स�लाह भएको र सोही स�लाह मतुािवक मतृक 
बािलकालाई बली िदएको त�य �ितवादी �ीनेवास 
पालसमेतले अनसुनधानको �ममा गरकेो बयान एव ं
प�रि�थितज�य �माणबाट समिथ�त भएको देिखने ।

वीर�े� जैसवाल (कलवार) समेतका सबैजना 
�ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� बािलकालाई बली िदइएको इ�ँाभ�ा वीर�े� 
जैसवाल (कलवार) ले नै स�चालन गरकेो हो भनी 
खलुाई िदएको देिख�छ । �ितवादी वीर�े� जैसवाल 
(कलवार) ले अदालतमा बयान गदा� अनसु�धान 
अिधकारीसम� आफूले गरकेो बयानलाई �वीकार गरी 
आफँैले इ�ँाभ�ा स�चालन गन� िनमा�ण भइरहेको हो 
भ�ने बेहोरास�म इ�कार गरकेोमा इ�ँाभ�ा दता�स�म 
अक�  �यि�को नाममा भएको देिखए पिन ियनै वीर�े� 
जैसवाल (कलवार) बाट स�चालन भएको भ�ने कुरा 
वारदात भएको राित नै गाउलेँह� इ�ँाभ�ािभ� �वेश 
गन� खो�दा आ�नो स�पि�को सरु�ाथ� ियनै िवर�े� 
जैसवाल (कलवार) ले कसैलाई पिन इ�ँाभ�ािभ� 
�वेश गन� निदएको भ�ने भनाइबाट समेत पिु� भएको 
छ । अनसु�धानमा �य� गरकेो सबै कुरा िनज वीर�े� 

जैसवालले (कलवार) भनेअनसुार नै लेिखएको त�य 
�वीकार ग�ररहेको अव�थामा केवल आफूले इ�ँाभ�ा 
स�चालन गन� िनमा�ण गरकेो होइन भ�ने एउटा 
बेहोरालाई मा� सम� बयानबाट अलग गरी हेन�  िम�ने 
देिखन नआउने ।

�ितवादी वीर�े� जैसवाल (कलवार) ले 
अदालतमा गरकेो बयानमा आफू उ� इ�ँाभ�ाको 
मेनेजरको �पमा काम गरकेो र वारदातका िदन केही 
समय इ�ँाभ�ामा रहे भएको कुरा �वीकार गरकेो 
देिख�छ । अनसु�धानमा बिुझएका क�हैया ह�रजनले 
अदालतमा बकप� गदा� आ�नी नाितनी मिनषा 
ह�रजनलाई ियनै �ितवादी वीर�े� जैसवाल (कलवार) 
समेतले िलएर गएको ह�नाले िनजले नै मार ेहोलान् भनी 
उ�लेख गरकेो दिेखने । 

मतृक बािलकालाई आ�नो अिवभावकबाट 
छुटाएर लैजानमा �ितवादी वीर�े� जैसवाल (कलवार) 
को �मखु भूिमका रहेको देिख�छ । �ितवादी सोखा 
भ�ने �ी नेवास पालसगँ इ�ँाभ�ामा मानव बली िदने 
िवषयमा यी �ितवादी वीर�े� जैसवालसमेतका िबच 
सरस�लाह भएको भ�ने देिखएको छ । इ�ँाभ�ा 
स�चालन गन� म�ुय भूिमकामा रहेका यी पनुरावेदक 
�ितवादी वीर�े� जैसवालको िनद�शन िवना इ�ँाभ�ामा 
काम गन� सोखा भ�ने �ीनेवास पालले अ�य कम�चारीको 
सहयोगमा मा� बािलकालाई बली िदएको भ�ने कुरा 
िव�ासलायक देिखन नआउने ।

�ितवादी �ीनेवास पालले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा वीर�े� जैसवाल 
(कलवार) को इ�ँाभ�ामा वीर�े� जैसवाल, म�ुसी भ�ने 
नरशे ह�रजन र आफूसमेत भई इ�ँाभ�ा के कसरी 
स�चालन गन� भ�ने सरस�लाह ह�दँाका समयमा 
भारतबाट उ� इ�ँाभ�ामा आएका बिलकरण राजभरले 
भ�ामा मानव बली िदएमा इ�ँाभ�ा रा�ोसगँ स�चालन 
ह�न स�छ भनी बिलकरण राजभरले स�लाह िदएको 
र बिलकरण राजभरले बािलका मिनषालाई िनजको 
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हजरुबबुा ब�ने छा�ामा िलएर जादँै गदा� ब�चीलाई 
खोसेर �याई इ�ँाभ�ामा नै लकुाई राखी राित ३ 
बजेपिछ आफँैले बािलका मिनषालाई िपठ्यु ँर घाटँीमा 
छुरी �हार गरकेो कुरा �वीकार गरकेा देिख�छ । 
िनजको उ� �वीकारोि�लाई लासमा देिखएको घाउ 
चोटको अव�था र शव परी�ण �ितवेदनमा अ�यिधक 
र��ावका कारण बािलकाको म�ृय ु भएको हो भ�ने 
बेहोरासमेतबाट पिु� ह�न आउने ।

घटना�थल �कृित मचु�ुकामा इ�ँाभ�ाको 
च�ुहोमा ठाउ ँ ठाउमँा रगतका थोपा चहेुको बेहोरा 
उ�लेख छ । माटोसिहतको रगत परी�ण ग�रएको 
अव�थामा मानव रगत हो वा होइन भ�ने कुरा यिकन 
ह�न नसकेको भ�ने �ितवेदनकै आधारमा मा� उ� 
�थानमा वारदात भएकै िथएन भनी यिकन गन� अव�था 
नदेिखने ।

��ततु म�ुाको घटना�मबाट बािलकालाई 
बली िदन ुपद�छ भनी मत स�लाह गरी म�ुय षड्य�� 
गन� र सो कुराको स�पूण� चाजँो पाजँो िमलाउने काम 
ियनै �ितवादी वीर�े� जैसवाल (कलवार) बाट भएको 
देिखदँा कसरुमा संल�न रहेका �यि�ह�लाई कसरु 
गन�मा िनजले िनवा�ह गरकेो भूिमकाको आधारमा 
कसरुको मा�ाअनसुारको सजाय गनु�  फौजदारी 
�यायको सामा�य िस�ा�तबमोिजम यी �ितवादी 
िवर�े� जैसवालको कसरुको मा�ाअनसुार मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १६ नं. मा “�यान मान� 
काममा वा �यान मन� स�ने कुनै कुरामा मु�य भई 
षड्य�� गन� वा �य�तो काम गन� लगाउनलेाई �यान 
मरकेो रहछे भन े१० वष�देिख प�� वष�स�म कैदको 
सजाय गनु�पछ�” भ�ने कानूनी �यव�था भएबाट िनज 
�ितवादी िवर�े� जैसवाल (कलवार) लाई १० वष� 
कैदको सजाय ह�ने ठहराएको िमलेकै देिखने ।

�ितवादीह� नरशे भ�ने पूण�बासी ह�रजन 
र बिलकरण राजभरको हकमा परकेो वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�, 

स�ु जाहेरी दरखा�तमा यी �ितवादीह�को नाम 
उ�लेख नभएको �ितवादी सोखा भ�ने �ीनेवास 
पालले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� इ�ँाभ�ा 
स�चालनका स�ब�धमा भएको छलफलमा आफूसिहत 
वीर�े� जैसवाल (कलवार) र नरशे भ�ने पूण�बासी 
ह�रजन मा� भएको अव�थामा आफूले �ितवादी 
वीर�े� जैसवाल (कलवार) लाई रा�ोसगँ इ�ँाभ�ा 
चलाउनको लािग मानव बलीको ��ताव राखेको र 
सोही समयमा भारतबाट आएका बिलकरण राजभर 
आइपगेुका िथए भनी लेखाएको बेहोराबाट इ�ँाभ�ामा 
मानव बली िदने िवषयको छलफल ह�दँा यी बिलकरण 
राजभर पूण��पमा संल�न भएको भ�ने नदेिखने ।

बिलकरण राजभरले बािलका मिनषालाई 
आफूले िनज बािलकाका हजरुबबुा भएको ठाउसँ�म 
प�ुयाउन ला�दा सोखा भ�ने �ीनेवास पाल, िवर�े� 
जैसवाल र नरशे भ�ने पूण�बासी ह�रजनले खोसेर 
लगेका ह�न् भ�ने कुरा अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� गरकेो बयानबाट देिखयो । बािलकालाई 
यी �ितवादी बिलकरण राजभरले आफूसगँबाट खोसेर 
लिगसकेको अव�थामा चपुचाप रहन ु र �ीनेवास 
पालको डर धाकपिछ आफू लकेुको हो भ�ने िनज 
बिलकरण राजभरको भनाइ देिखदँा कसरुमा िनजको 
सलं�नता �ितवादी नरशे भ�ने पूण�वासी ह�रजन 
सरह नभई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१७ (३) नं. मा उ�लेख ग�रएको “�यान मान�मा 
अ� िकिसमको मतलबीस�म रहकेो” भ�ने कानूनी 
�यव�थानसुार सोही महलको १७(३) नं.बमोिजम ३ 
वष� कैदको सजाय गरकेो िमलेकै देिखने ।

�ितवादी नरशे भ�ने पूण�बासी ह�रजनका 
हकमा बािलकालाई खोसेर लैजादँा सगैँ रहेको कुरामा 
सािबत रहेको दिेख�छ । �ितवादीलाई �ितवादी 
�ीनेवास पालले अनसु�धान अिधकारीसम� पोल 
गरकेो देिख�छ । �ीनेवास पालसमेतले ब�चा खोसेको 
आफूले पिन देखेको भनी िनज पूण�बासी ह�रजनले 



21

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, जेठ - २

अनसु�धान अिधकारीसम� �वीकार गरकेो र इ�ँाभ�ामा 
मानव बली िदने िवषयमा भएको छलफलमा स�ुदेिख 
सामेल रहेको देिखन आएबाट िनजको हकमा स�ु 
अदालतको सजायलाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको फैसला मनािसब नै देिखदँा अभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादी वीर�े� 
जैसवाल (कलवार) र अिभयोग दाबीभ�दा घटी सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला �िुटपूण� 
रहेकोले अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै यी �ितवादीह� 
वीर�े� कलवार (जैसवाल), बिलकरण राजभर र नरशे 
भ�ने पूण�बासी ह�रजनलाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी सोखा भ�ने �ीनेवास पालको हकमा 
साधकको रोहमा िवचार गदा� यी �ितवादी �ीनेवास 
पालसमेतको िमलेमतोमा बािलकालाई इ�ँाभ�ाको 
च�ुहोमा बली िदएको भनी िकटानीसाथ जाहेरी 
िदएको । मतृक मिनषा ह�रजनको लास इ�ँाभ�ा 
निजकैको कुलोमा भेिटएको छ । मतृकको घाटँी तथा 
िपठ्युमँा कािटएको घाउ भएको ह�नाले बढी रगत 
िन�केको ह�दँा म�ृय ुभएको हो भ�ने कुरा शव परी�ण 
�ितवेदनबाट समेत दिेखने ।

�ितवादी �ीनेवास पालले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा वीर�े� जैसवाल 
(कलवार) को इ�ँाभ�ामा वीर�े� जैसवाल (कलवार), 
म�ुसी भ�ने नरशे ह�रजन र आफूसमेत भई इ�ँाभ�ा 
के कसरी स�चालन गन� भ�ने सरस�लाह ह�दँाका 
समयमा भारतबाट उ� इ�ँाभ�ामा आएका बिलकरण 
राजभरले भ�ामा मानव बली िदएमा इ�ँाभ�ा रा�ोसगँ 
स�चालन ह�न स�छ भनी बिलकरण राजभरले 
स�लाह िदएको र बिलकरण राजभरले बािलका 
मिनषालाई िनजको हजरुबबुा ब�ने छा�ामा िलएर 
जादँ ैगदा�  ब�चीलाई खोसेर �याई इ�ँाभ�ामा नै लकुाई 
राखी राित ३ बजेपिछ आफँैले बािलका मिनषालाई 

िपठ्यु ँर घाटँीमा छुरी �हार गरकेो कुरा �वीकार गरकेा, 
िनजको उ� �वीकारोि�लाई शव परी�ण �ितवेदनमा 
अ�यिधक र��ावका कारण बािलकाको म�ृय ुभएको 
हो भ�ने बेहोरासमेतबाट पिु� ह�नाका साथै यी �ितवादी 
�ीनेवास पाल �ितवादी वीर�े� जैसवाल (कलवार) 
को इ�ँाभ�ामा काम गन� र झा�ँ�को कामसमेत गन� 
भ�ने कुरा िनज र अ�य �ितवादीको बयानसमेतबाट 
देिखदँा ८ विष�या अवोध बािलका मिनषा ह�रजनलाई 
बली चढाएर ह�या गन� काय�मा यी �ितवादी �ीनेवास 
पालको ��य� संल�नता देिखदँा िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसला िमलेकै देिखन आएकोले 
िनजको हकमा पेस ह�न आएको साधक सदर ह�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी सोखा भ�ने �ीनेवास पाललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय र �ितवादी नरशे 
भ�ने पूण�बासी ह�रजनलाई सोही महलको १७ 
(२) नं.बमोिजम ५ वष� कैदको सजाय ह�ने ठहर गरी 
स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई, �ितवादी वीरे�� जैसवाल (कलवार) र  
बिलकरण राजभरको हकमा स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी वीर�े� जैसवाल 
(कलवार) लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१६ नं.बमोिजम १० वष� र �ितवादी बिलकरण 
राजभरलाई  ऐ. को १७(३) नं.बमोिजम ३ वष� कैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०६९।१०।१५ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी वीर�े� 
जैसवाल (कलवार) को र वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

सव��वसिहत ज�मकैद गन� सजायका 
स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादी सोखा भ�ने �ीनेवास 
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पाललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. मा उ�लेख भएअनसुार सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर भए तापिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसरुबापत 
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 भएको दिेखदँा 
सव��व ग�ररहन परने । ज�मकैद मा� ह�ने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल जेठ २७ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७१-CR-०३८८, कत��य �यान, नरिसंह राई 
िव. नेपाल सरकार

मतृक श�ुमा राईलाई कुटिपट गरी िनजको 
सलको डोरी बनाई कोठामा भएको टेबलमा चढी 
झ�ुड्याई छाडेको हो भनी घटनालाई िसलिसलाब� 
�पमा अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो �ितवादी 
मनबहादरु भ�ने नरिसहंबहादरु राई बयान लासको 
अव�था एव ंलास जाचँ �ितवेदनबाट समिथ�त भएको 
देिख�छ । यी �ितवादीले अदालतमा इ�कारी बयान 
गर े पिन �हरीमा भएको बयान आ�नो �वे�छापूव�क 
भएको बयान होइन भ�ने िजिकर िलई बयान गद�मा 
िनजको �य�तो इ�कारी बयान मा�का आधारमा 
िनद�ष मा�न िम�दनै । आफूलाई डर, �ास देखाई 
वा ध�क� िदई बयान गराएको कारणले �हरीमा 
कसरु �वीकार गनु�  परकेो कुराको िजिकर िलनेले 
सो कुराको व�तिुन� �पमा �मािणतसमेत गराउन ु
स�नपुछ�  । तर �ितवादीले आफूलाई बयान गन� बा�य 
पा�रएको, ध�क� िदएको वा अ�य के क�तो कारणले 
आरोिपत कसरु �वीकार गनु�  परेको भ�ने कुरा भ�न 
नसकेको ि�थितमा िनजले अनसु�धानको �ममा �य� 
गरकेो भनाइलाई �वे�छाको होइन भ�न निम�ने भई 

अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो �वीकारोि�लाई 
िनजका िव�� �माणमा िलन िम�ने देिखने ।

�ितवादीले पनुरावेदन िजिकरमा मतृकले 
आ�मह�या गरकेोमा आफूलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गरकेो िमलेन भ�ने स�ब�धमा हेदा�, घटना�थल 
�कृित मचु�ुकामा मतृकको दवुै ख�ुाको प�जाले भइु ँ
छोएको भ�ने देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदनमा no 
fracture neck, no fracture  hyoid bone भनी 
उ�लेख गरी मतृकको घाटँीको hyoid हाड नभािँचएको 
भनी उ�लेख भएको देिख�छ । �यसैगरी उ� �ितवेदनमा 
म�ृयकुो कारणमा hanging भ�ने उ�लेख नभई 
�ास��ास अव�� भई म�ृय ुभएको भ�ने देिखएको 
छ । �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो र िनजका छोरा 
जगिदश राईले बकप� गदा�  बाबलेु आमालाई कुटिपट 
गरकेो देखेको ह� ँ कुटिपट गरकेो कुरा कसैलाई नभ�न ु
भनी भ�न ुभएको हो । आमालाई बबुाले मानु�भएको हो 
भनी बकप� गरकेो देिख�छ । य�तो अव�थामा यी 
�ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरी  िनजकै सलको 
पासो बनाई घाटँीमा कसी घरको िनदालमा झ�ुड्याई 
मारकेो पिु�ट ह�न आयो । आ�नै सरं�क�वमा रहेक� 
�ीमतीले �यसरी आ�मह�या गनु�पन� कारण केही पिन 
खलुाउन सकेको नदिेखने ।

मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा 
आ�मह�याको �कृितको बारमेा केही उ�लेख गरकेो 
देिखदँनै । य�तो आ�थामा आ�मह�या हो भनी िलएको 
िजिकर पिु� गन� सकेको देिखएन ।

अतः �करणमा िववेिचत आधार �माणबाट 
यी �ितवादी  मनबहादरु भ�ने नरिसंहबहादरु राईले 
मतृक श�ुमा राईलाई कुटिपट गरी िनजकै सलको 
पासो बनाई घाटँीमा कसी घरको िनदालमा झ�ुड्याई 
मारकेो त�य �थापित भएको ह�दँा िनज �ितवादी 
मनबहादरु भ�ने नरिसहंबहादरु राईलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. तथा १३(३) नं. को 
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िवपरीतको कसरुमा सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी इलाम 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।९।२८ मा भएको 
फैसला सदर गन� पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०७१।३।१७ को फैसला सदर ह�ने । 

�ितवादी मनबहादरु भ�ने नरिसंहबहादरु 
राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
नं.को देहाय १ अनसुार कसरुदार ठह�याई िनजलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला िमलेको 
देिखएपिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४०(२)  मा “कानूनमा कुनै कसुरबापतमा सव��को 
सजाय ह�ने रहछे भने यो ऐन �र�भ भएपिछ �य�तो 
कसुरमा सजाय िनधा�रण गदा� सव�� ह�ने गरी सजाय 
ग�रने छैन” भनी �यव�था गरकेो देिख�छ, �यसैगरी 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरका स�ब�धमा 
कसुर गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का 
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने रहछे भने घटी 
सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु� पद�छ” भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । �य�तै 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 गनु�पन� 
छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मलुुक� 
अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे भन े
मलुुको अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
सजाय ह�नछे” भ�ने �यव�था रहेको देिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. 
को देहाय (१) मा रहेको उपयु�� �यव�थाको स�दभ�मा 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत इलामबाट यी 
�ितवादीलाई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो िमलेको 

देिखन आए पिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
दफा ४०(२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल 
कानूनलाई संशोधन एक�करण समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा उपय�ु 
�यव�था रहेको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादी मनबहादरु भ�ने नरिसहं बहादरु राईलाई 
सव��को सजाय नह�ने भई �ितवादी मनबहादरु भ�ने 
नरिसंहबहादरु राईलाई ज�मकैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-१७१० र ०७५-CR-
०६२०, लाग ु औषध खैरो हेरोइन र चरसे, सफल 
�वाली िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. सफल 
�वालीसमेत

लाग ु औषध िनय�� ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(छ)(१) मा “प�चीस �ामस�मको कारोबार 
गन�लाई पाचँ वष�देिख दश वष�स�म कैद र पाँच हजार 
�पैयादँेिख प�चीस हजार �पैयासँ�म ज�रवाना 
ह�ने” भ�ने �यव�था रहेको र ऐजन ऐनको दफा १६ 
मा “यस ऐनअ�तग�त एकपटक सजाय पाइसकेको 
�यि�ले पुनः यसै ऐनअ�तग�त अपराध गरमेा 
िनजलाई �य�तो पिछ�लो ��येक पटकको िनिम� 
तोिकएको सजायमा थप पाँच वष�स�म कैद र एक 
लाख �पैयाँस�म ज�रवाना ह�नेछ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । �ितवादी सफल �वालीलाई यसै 
लगाउको ०७३-CS-००७२ को खैरो हेरोइन म�ुामा 
उ�च अदालत पाटनबाट कसरुदार ठहर भइसकेको 
देिखदँा ��ततु म�ुामा िनज �ितवादी दो�ो पटक लाग ु
औषधमा कसरुदार �थािपत भएको देिखने ।

यसरी �ितवादीम�येका सफल �वाली 
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अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रहेको देिखए 
पिन िनजले अनसु�धानको �ममा आफूले लाग ु
औषध चरसे सेवन गन� गरकेो र खैरो हेरोइन सेवन 
नगरकेो, बरामद भएको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ि�तम 
चौधरीबाट र लाग ुऔषध चरसे आफूले सेवन गन�का 
लािग सगनु िघिमरबेाट िलएको र सानकुा�छा भ�ने 
�यि�लाई खैरो हेरोइन िदन पिख�रहेको अव�थामा 
प�ाउ परकेो भनी दाबीको कसरु �वीकार गरी 
बयान गरकेो देिखएको छ । िनजको सो �वीकारोि� 
िनजको साथबाट १९ �ाम खैरो हेरोइन र ५ �ाम 
चरसे बरामद भएको बरामदी मचु�ुकाबाट देिखएको र 
सो बरामदी व�त ुलाग ुऔषध हेरोइन र चरसे भएको 
भ�ने राि��य िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदनबाट �मािणत भएको र �हरी �ितवेदकह� 
राजेश महज�नसमेतका �यि�ह�ले �ितवादी सफल 
�वालीबाट उि�लिखत मा�ामा खैरो हेरोइन र चरसे 
बरामद भएको भनी िनजह�ले गरकेो बकप�समेतबाट 
पिु� भइरहेको दिेखएबाट  यी �ितवादीलाई कसरुदार 
ठहर गरकेो उ�च अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

�ितवादी िवशाल जोशीका हकमा िवचार 
गदा�, िनजले अदालतको बयानमा आफूले लाग ुऔषध 
सेवन गन� नगरकेो र बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत 
लाग ुऔषध आफूबाट बरामद नभएको भनी आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रहे पिन अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� �ितवादी सफल �वाली र आफू सानकुा�छालाई 
लाग ुऔषध िदन पिख�रहेको अव�थामा �हरीले प�ाउ 
गरकेो र मेरो साथबाट १.८ �ाम र सफल �वालीको 
साथबाट १९ �ाम खैरो हेरोइन बरामद भएको भ�द ै
आ�नो साथबाट बरामद भएको खैरो हेरोइन ि�तम 
चौधरीबाट आफँैले सेवन गन�को लािग ख�रद गरकेो ह� ँ
भनी सेवनलाई �वीकार गरी बयान गरेको देिखने । 

�ितवादी िवशाल जोशीको साथबाट 
�लाि�कमा पोका पारकेो तीन पोका र कागजमा पोका 

पारेको दईु पोका गरी ज�मा ५ पोकामा १.८ �ाम खैरो 
हेरोइन बरामद भएको बरामदी मचु�ुकाबाट देिखएको 
छ । सो बरामद भएको व�त ु लाग ु औषध हेरोइन र 
चरसे भएको भ�ने राि��य िविधिव�ान �योगशालाको 
परी�ण �ितवेदनबाट दिेख�छ । �हरी �ितवेदक राजेश 
महज�न, अमतृा राईसमेतका �यि�ह�ले �ितवादी 
िवशाल जोशीबाट खैरो हेरोइन १.८ �ाम बरामद भएको 
हो भनी िनजह�ले बकप� गरकेाले यी �ितवादीले 
कसरु अपराध गरकेो त�यलाई थप पिु� गरकेो देिखने ।

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रहे पिन अनसु�धानको �ममा 
भएको बयानमा सह�ितवादी सफल �वाली र 
आफू सानकुा�छालाई लाग ु औषध िदन पिख�रहेको 
अव�थामा �हरीले प�ाउ गरकेो, मेरो साथबाट १.८ 
�ाम खैरो हेरोइन बरामद भएको र सो खैरो हेरोइन 
ि�तम चौधरीबाट आफँैले सेवन गन�को लािग ख�रद 
गरकेो भनी कसरुलाई �वीकार गरकेो, उि�लिखत 
प�रमाणको खैरो हेरोइन बरामद भएको त�य बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिखन आएको, सो बरामद भएको व�त ु
लाग ुऔषध हेरोइन भएको भ�ने राि��य िविध िव�ान 
�योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट �मािणत भएको 
पाइएको र �हरी �ितवेदक राजेश महज�नसमेतले यी 
�ितवादीबाट खैरो हेरोइन १.८ �ाम बरामद भएको भनी 
बकप� गरकेोसमेत दिेखएबाट यी �ितवादी कसरुदार 
देिखएकाले िनजका हकमा उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

अब, �ितवादीह� सफल �वालीबाट नगद 
�.२,०००।- (दईु हजार �पैया)ँ तथा िवशाल जोशीबाट 
�.४,०००।- (चार हजार �पैया)ँ बरामद भएको नगद 
रकम र बरामद भएका िचजव�तकुो �ाि�तको �ोत 
यी �ितवादीह�ले �प��पमा खलुाउन नसकेका 
र अवैध लाग ु औषधको कारोबारबाट आज�न गरकेो 
भ�ने पिु� भएको अव�थामा लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १८(क) बमोिजम बरामद भएको 
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रकम तथा मालसामानह� जफत गनु�पन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेतफ�  िवचार 
गदा� �ितवादीह�ले लाग ु औषध िब�� ग�रसकेको 
अव�था िमिसल संल�न त�यगत �माणह�बाट दिेखन 
नआएकाले िनजह�बाट बरामद भएको उि�लिखत 
रकम अवैध लाग ु औषधको कारोबारबाटै आज�न गरकेो 
हो भ�ने पिु� भएको नदेिखएकाले सो रकमसमेत 
जफत ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणह� 
तथा कानूनी �यव�थासमेतबाट �ितवादी सफल 
�वालीलाई लाग ु औषध कारोबारमा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले ५।०।० (पाचँ वष�) कैद र �. 
५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरकेो फैसलालाई उ�च अदालत पाटनले सदर गरकेो 
र पटकेतफ�  कायम नगरउेपर उ�च अदालत पाटनले 
�ितवादीलाई थप ०।१।० (एक मिहना) कैद र �. 
२,०००।- (दईु हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
र अका� �ितवादी िवशाल जोशीलाई लाग ु औषध 
कारोबारमा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले ५।०।० 
(पाचँ वष�) कैद र �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो फैसला सदर गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७४।०७।२८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७५-WH-००४९, 
ब�दी��य�ीकरण, सुिवरमान िसंह ब��यात िव. गृह 

म��ालय, िसंहदरबारसमेत
कारागारको सरु�ा �यव�था, कैदी रा�न 

स�ने �मता, भौितक अव�था, �वा��य उपचार र 
कैदी ब�दीको चापसमेतलाई म�यनजर गरी अक� 
उपय�ु कारगारमा �थाना�तरण गन� सिकने नै 
ह��छ । म�ुामा पपु��को िसलिसलामा थनुामा रहेका 
िनवेदक सिमरमान िसंह ब��यातलाई कारागार स�वा 
गदा� म�ुा हेन� स�बि�धत िज�ला अदालतबाट अनमुित 
िलएकोसमेत देिखयो । यसरी कानूनको रीत र �ि�या 
पूरा गरी कारागार �थाना�तरण ग�रएको काय�लाई 
कानून �ितकूल भनी ठा�न िम�ने नदिेखने ।

अत: िनवेदक सिमरमान िसंह ब��यातलाई 
�यान म�ुामा सािधकार अदालतबाट पपु��का 
िसलिसलामा थनुामा रा�ने गरी भएको आदेशअनसुार 
थनुामा रािखएको, िनजलाई कारागार �थाना�तरण 
गदा�समेत स�बि�धत अदालतबाट अनमुित िलएको 
देिखएको, कुनै कानून �ितकूल ह�ने गरी थनुामा रा�ने 
काय� भएको नदिेखएको ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� निम�ने । 
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल असोज २२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-०११०, 
जालसाजी, अिससराय यादव िव. राकेशकुमार यादव

स�ु िज�ला अदालतले गाउ ँिवकास सिमित 
खैखनीको िमित २०६१/५/७ को प� र �ितवादी वधुन 
सहनीको सा�ीले गरकेो बकप�समेतलाई आधार िलई 
यो घर ज�गा �. वधुन सहनीकै हक भोगको हो भ�ने 
कुरालाई आधार िलएको पाइयो । यस अदालतबाट 
��यथ� िझकाउदँा आधार िलदँा �ितवादी वधुन सहनी 
वा वादी राम अिसस कसको हक भोग हो यिकन ह�न 
पन� भ�ने स�ब�धमा यस अदालतबाट खैखनी गा.िव.स. 
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मा ब�ुदा सो गा.िव.स. बाट िमित २०६६/७/२७ को 
प� तथा यस अदालतको िमित २०७३/६/४ को 
आदेशानसुार अ.बं. १७१ बमोिजमको नापन�सा 
मचु�ुकाको �ितवेदनबाट समेत वधुन सहनीकै भोग 
रहेको दिेखएको भनी �प� लेखी आएको पाइ�छ । 
साथै यसमा स�ु महो�री िज�ला अदालतले खैखनी 
गा.िव.स.लाई लेखेको प�बाट चारिक�ला र न�साका 
चौिक�लासमेत िम�छ । यसैगरी दो�ोपटक िसफा�रस 
िलदँा पिन सोही चौिक�लाको ज�गाको िसफा�रस 
भइ भएको अव�था पाइ�छ । केवल ल�बाइ चौडाइमा 
मा� नाप फरक परकेो र सोही ठाउमँा �ितवादी वधुन 
सहनीको अक� घर रहे भएकोसमेत देिखदँनै । दईुितर 
�ितवादी राम�तापको घर र बाटो रहेको पाइ�छ । 
न�सा सज�िमन र िमित २०६६/७/२७ को गा.िव.स.को 
प�मा समेत सो िववािदत घर ज�गा एउटै हो भनेको 
पाइ�छ । यसरी िववािदत घर ज�गा गाउ ँ�लकिभ�को 
ज�गा भएको गा.िव.स.मा रहेको रकेड�लाई नै आधार 
मा�न ुपन� ।

गाउ ँ िवकास सिमितको अिभलेख रकेड�बाट 
�ितवादी वधुन सहनीकै भोग �मािणत भएको ह�दँा 
एकाको भोगलाई झ�ुा बेहोराबाट अथा�त् वधुन 
सहनीको हकभोगको घर ज�गालाई �ितवादी राम 
अिसस राय यादवको हो भ�ने पारी र.नं. २६२५ िमित 
२०६१/६/२४ को हालैदेिखको बकसप� िलखत 
जालसाजबाट भए गरकेो ह�दँा उ� िलखत िनि��य 
ह�ने गरी सो काय�मा सलं�न मूल �यि� �ितवादी 
राम अिसस राय नै दिेखन आएको िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखरहेको ह�दँा स�ु महो�री िज�ला 
अदालतबाट यी �ितवादीको हकमा मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको ३ नं. को कसरु कायम गरी ऐ. ऐनको दफा 
१० नं. बमोिजम जालसाजीतफ�  सजाय गन� गरकेो स�ु 
इ�साफ सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
िमित २०६६/१०/२५ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 

सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िड�लीराम �साई
क��यटुर गन�: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CI-०९०३, मालपोत 
िनण�य बदर हक कायमसमेत, लालु थापा िव. 
कृ�णबहादुर थापासमेत

बझाङ चैनपरु वडा नं.९ को िक.नं. १६९ र 
१७० को ज�गा लाल ुथापाले पेस गरकेा �माणह�का 
आधारमा िनजको नाउमँा अ�थायी दता� गन� गरी 
मालपोत काया�लय बझाङले गरकेो िनण�यउपर यस 
म�ुाका ��यथ� वादी कृ�णबहादरु थापासमेतको 
मालपोत काया�लय बझाङको िनण�य बदर गरी उ� 
िक�ाका ज�गामा हक कायमसमेत ग�रपाउ ँभनी परकेो 
िफरादमा ब�ुनपुन� सबै �माण बझुी िमिसल सलं�न 
स�पूण� कागज �माणह�को यथोिचत िव�ेषण गरी 
िफरादमा दाबी िलइएका स�पूण� िवषयह�को िनराकरण 
गरी फैसला गनु�पन�मा वादी दाबी नप�ुने भनी फैसला 
भएको र हक कायमतफ�  केही बोिलएको देिखएन । 
अदालतले फैसला गदा� आफूसम� परकेो िववादमा 
मखु निमलेका कुराह� देिखएमा जनुजनु िवषयमा मखु 
निमली इ�साफ ठह�याउन ुपन� हो सो कुराको �माण 
बझुी िनण�य गनु�पन� ह��छ । सािबकको �याय �शासन 
ऐन, २०४८ तथा हाल �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १४ को उपदफा (घ) मा मातहतका अदालत, 
िनकाय वा अिधकारीले म�ुामा िनण�य गनु�पन� ��म�ये 
केहीमा िनण�य गरी र केहीमा िनण�य नगरी फैसला गरकेो 
रहेछ भने मनािसब समय तोक� बाकँ� ��को समेत 
िनण�य गरी म�ुा िकनारा गनु�  भनी िमिसल स�बि�धत 
अदालत, िनकाय वा अिधकारीसम� पठाउने भ�ने 
�यव�था रहेको देिखने ।
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तसथ� ��ततु म�ुामा वादीले िफरादमा 
िक.नं. १६९ र १७० का ज�गाको अ�थायी दता� 
लाल ु थापाको नाममा ह�ने गरी मालपोत काया�लय 
बझाङले िमित २०६४।६।२३ मा गरकेो िनण�य बदर 
गरी हक कायमसमेत ग�रपाउ ँ भनी दाबी िलएकोमा 
बझाङ िज�ला अदालतबाट िनण�य बदरको वादी दाबी 
नप�ुने भनी हक कायमतफ�  केही नबोली भएको िमित 
२०६६।१०।५ को फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर गरी 
जे जो �माण बझुनपुन� हो बझुी वादीले दाबी िलएका 
स�पूण� िवषयमा फैसला गनु�  भनी पनुः इ�साफको लािग 
स�ु िज�ला अदालतमा पठाउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत िदपायलको िमित २०६९।२।२९ को फैसला 
मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगिदश�साद भ�  
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल �ावण २८ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०६९-CI-०९०४, मालपोत िनण�य बदर हक 

कायमसमेत, लालु थापा िव. कलकबहादुर 
थापासमेत
 § ०६९-CI-०९०५, मालपोत िनण�य बदर 

हक कायमसमेत, लालु थापा िव. गगनबहादुर 
थापासमेत

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०४५८, जबरज�ती 
करणी, महेश कुम� िव. नेपाल सरकार

�ितवादीम�येका महेश कुम�ले मौकामा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� िनज नाम 
प�रवित�त २०६९(१४) एसले मलाई फोन गरी 
ितमी िवना बा�ँन सि�दन मलाई िववाह गरी लैजाउ 
भनेपिछ जाहेरीमा उि�लिखत िमितमा मैले िनजलाई 

मोटरसाइकलमा राखी लगेको ह� ँ । िनजलाई मैले 
िबगत ६ मिहनादिेख समय समयमा करणी गन� 
गद�थे ँ । जबरज�ती करणी गन� योजना बनाएको 
होइन, रामबहादरु कुम� मेरो साथमा गएको होइनन् 
भनी पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� गरकेो नभई 
करणी गरकेो ह� ँ भनी करणीमा सािबती रही बयान 
गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले अदालतसम� 
बयान गदा� पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो
होइन । पीिडतले घ�ुन जान मन लागेको छ भनेको ह�दँा 
घमुाउन लगेको हो भनी जबरज�ती करणीको कसरुमा 
इ�कारी बयान गरकेो भए तापिन पीिडतलाई घमुाउन 
लगेको त�यमा सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । 
�यसैगरी अका� �ितवादी रामबहादरु कुम�ले मौकामा 
र अदालतमा बयान गदा� म वारदात िमितभ�दा २/३ 
मिहना अगािडदिेख नै रोजगारको लािग भारतमा गई 
प�जाबमा काम गरी बसेको िथए ँ। मैले जाहेरवालाको 
छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो छैन । िनजलाई मेरो 
साला महेश कुम�ले साथमा िलएर गई मेरो कोठामा २ 
िदन राखेका ह�न् भनी कसरुमा इ�कारी बयान गरकेो 
पाइ�छ । यस�कार यी दवुैजना �ितवादीह�को 
बयानसमेतबाट �ितवादीम�येका महेश कुम�ले 
पीिडतलाई भारत लगी रामबहादरु कुम�को कोठामा 
राखेको कुरामा कुनै िववाद दिेखएको नपाइने । 

पीिडत प�रवित�त नाम २०६९(१४) एसले 
मौकामा गरकेो घटना िववरण कागज हेदा� मैले घर 
निजकैको बेथरीको नहरमा िमित २०६९।१२।५ गते 
िदशा गन� लागेको अव�थामा दवुैजना मोटरसाइकलमा 
आई दवैुजनाले जबरज�ती करणी गरी मोटरसाइकलमा 
राखी भारत लगेको हो । भारतमा समेत दवैुले पालैपालो 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी लेखाएको पाइ�छ । 
यसैगरी जाहेरवाला प�रवित�त नाम िव ले अदालतमा 
बकप� गदा� मेरो छोरीलाई �ितवादीह�ले १८ िदनस�म 
सगैँ राखी ब�द कोठामा थनुी जबरज�ती करणी गरकेा 
ह�न् भनी आ�नो मौकाको जाहेरी बेहोरा समिथ�त ह�ने 
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गरी बकप� गरकेो दिेख�छ । �य�तै पीिडत प�रवित�त 
नाम २०६९(१४) एसले नहरमा गई िदसा ग�ररहेको 
अव�थामा महेश कुम� र रामबहादरु कुम�ले पछािडबाट 
आई पिहला महेश कुम�ले र पिछ रामबहादरु कुम�ले 
पालैपालो जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी अदालतमा 
समेत आ�नो मौकाको कागज बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी 
बकप� गरकेो पाइ�छ । �ितवादीह�ले जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन भनी बयानमा लेखाएको भए तापिन 
�ितवादीम�येका महेश कुम�ले पीिडतलाई करणी 
गरकेोमा सािबतै रही बयान गरकेो र अका� �ितवादी 
रामबहादरु कुम�ले आ�नो भारत प�जाबको कोठामा 
पीिडतलाई २ िदन राखेको कुरामा सािबत रही बयान 
गरबेाट यी �ितवादीह� दवैुजनाले पीिडतलाई भारत 
प�जाबमा लगी जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने नै 
देिखदँा जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी िनज 
�ितवादीह�ले िलएको इ�कारी बयान िव�ास�द 
देिखन आएन । साथै मौकामा (Vulva normal 
bleeding is present no signs of injury Hymen 
is ruptured) भनी भएको पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट समेत उ� कुराको पिु� ह�न आएको 
छ । जाहेरवाला, पीिडत र यी �ितवादीह�का िबच कुनै 
�कारको �रसइवी रहेको भनी �ितवादीह�को िजिकर 
पिन छैन । यी �ितवादीह�ले कसरु नगरकेो अव�थामा 
िनजह�उपर िकटानी जाहेरी गनु�पन� कुनै अ�य कारण 
िमिसल �माणबाट देिखदँैन । ��ततु म�ुामा पीिडतको 
उमेर १२ वष� रहेको भ�ने वादी प�को भनाइमा 
�ितवादीह�ले स�ु अदालतमा कुनै �ितवाद गरकेो 
अव�था छैन । मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं.को कानूनी �यव�थाअनसुार कसैले १६ 
वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जरुीबाटै 
करणी गरकेो भए पिन जबरज�ती करणीको कसरु 
कायम ह�ने देिख�छ । यस प�र�े�यमा �ितवादीम�येका 
महेश कुम�ले म�जरुीले नै करणी गरकेो हो भनी िलएको 
िजिकरका आधारमा समेत िनजको सहमितको करणी 

पिन जबरज�ती करणीकै अपराध मािनने ।
जबरज�ती करणीको कसरु एका�तमा, 

रातको समयमा वा कोही कसैले नदे�ने �थानमा 
मौका छोपी गपुचपु �पमा ग�रने �कृितको अपराध 
भएबाट करणी गरकेो दे�ने कोही नभएकोले सफाइ 
पाउनपुन� भनी �ितवादीह�बाट िलइएको िजिकरसमेत 
�यायोिचत मा�न नसिकने । 

यसरी मािथ िव�ेषण ग�रएबमोिजमको 
आधार कारणह�समेतबाट �ितवादीह�ले पीिडत वष� 
१२ क� नाबािलकालाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� 
ह�न आएकाले स�ु अदालतबाट िनज �ितवादीह�लाई 
जबरज�ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम 
जनही कैद वष� ८ र नाबािलकालाई सामूिहक �पले 
करणी गरतेफ�  थप कैद वष� ५ समेत ज�मा १३ वष� 
कैद ह�ने र पीिडतलाई �ितपूित�बापत �ितवादीह�बाट 
जनही �.५०,०००।- समेत िदलाई भराई िदने गरी 
भएको स�ु फैसला सदर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अ�यथा नदिेखदँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�ने �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर तथा िनजतफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।५।१० मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०७२।५।१६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना
इित सवंत् २०७५ साल �ावण २७ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०९१८, उ��ेषण / 
�ितषेध, िव�णु�साद िधताल िव. �हरी �धान काया�लय, 
के��ीय अनुस�धान �युरो, महाराजग�जसमेत
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�रट िनवेदकलाई ब�िकङ कसरु म�ुामा के��ीय 
अनसु�धान �यरुोले प�ाउ गरी िमित २०७४।१२।२ 
देिख िहरासतमा राखी १५ थान ब�िकङ कसरु म�ुामा 
अनसु�धान तथा अिभयोजन गरी उ�च अदालत 
पाटनसम� पेस गरकेो र उ� अदालतको वािण�य 
इजलासबाट आदेश भई धरौटी मागेउपर धरौटी रकम 
दािखल गरी म�ुा पपु�� गन� आदेश भएकोमा िनज �रट 
िनवेदक सािबक एपे�स डेभलपमे�ट ब�क िल.सखु�त 
शाखामा काय�रत रहदँा गैरकानूनी त�रकाबाट 
कजा�  �वाह गरउेपर िज�ला �हरी काया�लय सखु�त 
िज�लामा अनसु�धान भइरहेको र ब�िकङ कसरु 
म�ुामा �यहा ँ �काउ गरकेा अिभय�ुह�ले पोल 
उजरु गरकेा आधारमा यस म�ुाबाट छुटी जाने भएमा 
सखु�त िज�लामा रहेका म�ुाह�मा अनसु�धानका 
लािग पठाइिदने भनी के��ीय अनसु�धान �यरुो 
काठमाड�बाट िमित २०७५।२।१७ मा िवशेष सरकारी 
विकल काया�लय काठमाड�माफ� त प�ाचार गरउेपर 
�रट िनवेदकलाई पनुः प�ाउ गन�लगायतका काय�ह� 
नगनु�  नगराउन ुभ�नेसमेत माग दाबी िलई ��ततु �रट 
िनवेदन पन� आएको देिख�छ । �रट िनवेदक िव�ण�ुसाद 
िधताल नेपाल �ेिडट ए�ड कमश� ब�क िल.सगँ मज�र 
भएको सािबक एपे�स डेभलपमे�ट ब�क एन.िस.
िस.ब�कसगँ मज�रको MOU भई मज�रको अि�तम 
िनण�य नह�दँास�मको क�रब १ वष�स�मको अविधमा 
कजा�  �वाह भएको देखाई गैरकानूनी त�रकाले रकम 
िहनािमना गरकेो भनी नेपाल रा�� ब�क सपु�रवे�ण 
िवभागको िनद�शकको �ितवेदनसमेतबाट वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी यी �रट िनवेदकसमेत भएको ब�िकङ 
कसरु म�ुा के��ीय अनसु�धान �यरुो काठमाड�बाट 
अनसु�धान काय� स�प�न भई िवशेष सरकारी विकल 
काया�लय काठमाड�माफ� त िनवेदकसमेतको संल�नता 
रहेको १५ थान म�ुा उ�च अदालत पाटन, वािण�य 
इजलासमा म�ुा दायर भई िवचाराधीन अव�थामा 
रहेको िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट दिेखने ।

�यसैगरी सािबक एपे�स डेभलपमे�ट ब�क 
िल. सखु�तको कजा� �वाह शाखामा काय�रत रहदँा कजा� 
�वाह गन� िसलिसलामा गैरकानूनी त�रकाबाट कजा� 
�वाह गरकेो देखाई रकम द�ुपयोग गरी ब�कलाई हािन 
नो�सानी प�ुयाएको भनी नेपाल रा�� ब�क सपु�रवे�ण 
िवभागबाट जाहेरी परी सखु�त शाखाअ�तग�तको 
म�ुाको अनसु�धान िज�ला �हरी काया�लय सखु�तबाट 
भइरहेको र मलुकु� ऐन, अ.बं. २९(३) नं. मा भएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम फौजदारी म�ुामा अपराध 
भएको इलाका वा �ितवादी रहे बसेको इलाकाको 
अड्डाम�ये जहा ँ िफरादप� िदइ�छ सोही अड्डाबाट 
म�ुा हेन� पद�छ भ�ने कानूनी �यव�था भएबमोिजम 
वारदात भएको सखु�त िज�लामा जाहेरी परी केही 
�ितवादीह� सखु�तमा प�ाउ परी अनसु�धान 
भइरहेको ह�दँा उ� म�ुामा यी �ितवादी िव�ण�ुसाद 
िधतालसमेतको संल�नता रहेको भनी सो म�ुाको 
अनसु�धान तहिककातबाट ख�ुन आएकाले गन� िज�ला 
�हरी काया�लय सखु�तबाट यी �ितवादीलाई उपि�थत 
गराउन के��ीय अनसु�धान �यरुो महाराजग�जबाट 
च.नं. २८०९ िमित २०७५।२।१४ मा प�ाचार भएको 
देिख�छ । साथै यी �ितवादीउपरको ब�िकङ कसरु म�ुा 
उ�च अदालत पाटनमा पेस भइसकेको ह�दँा के��ीय 
अनसु�धान �यरुोले सखु�तमा जाहेरी गरी अनसु�धान 
भइरहेको म�ुामा उपि�थत गराउन िवशेष सरकारी 
विकल काया�लय काठमाड�मा िमित २०७५।२।१७ मा 
प�ाचार गरी िमित २०७५।२।३० मा बयानका लािग 
उपि�थत गराउन उ�च अदालत पाटनमा अनमुितका 
लािग प�ाचार ग�रएको देिखयो । यसरी कानूनबमोिजम 
भइरहेको काम कारबाहीबाट िनवेदकको मौिलक हकमा 
कुनै पिन िकिसमले �ितकूल असर परकेो अव�था 
देिखएन । िज�ला �हरी काया�लय सखु�तमा जाहेरी 
परी उ� म�ुामा प�ाउ परकेा अ�य �ितवादीह�ले 
यी िनवेदकउपर पोल गरी बयान ग�रिदएको स�दभ�मा 
सो म�ुाको अनसु�धानको लािग �ितवादीह�को बयान 
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आव�यक रहेको र उ� पोल उजरुीको स�दभ�मा आ�नो 
भनाइ रा�ने तथा �ितवाद गन� िनवेदकको कानूनी 
दािय�व रहेको र सोही आधारमा यी िनवेदकउपर 
अिभयोजन गन�, नगन� िनण�य ह�ने ह�दँा कानूनबमोिजम 
भए ग�रएको अनसु�धान काय�बाट िनवेदकको हक 
अिधकारमा असर पन� अव�थासमेत नदेिखने । 

िज�ला �हरी काया�लय, सखु�तमा परकेो 
जाहेरी दरखा�त एवं अ�य �ितवादीह�को बयानमा 
खलेुका िनवेदकलाई उ� काया�लयले यहा ँिहरासतमा 
रहेको आधारमा उपि�थत गराउन प�ाचार गरकेो ह�दँा 
सो अनमुितको लािग अदालतमा प�ाचार ग�रएको हो । 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १९ मा 
“म�ुा अनुस�धानको लािग थुनामा रा�न अनुमित 
मागेमा अदालतले स�बि�धत िमिसल सलं�न 
कागजातह� हरेी तहिककात स�तोषजनक �पमा 
भए वा नभएको िवचार गरी एक पटकमा सात िदनमा 
नबढ्ने गरी बढीमा ६० (साठी) िदनस�म थुनामा 
रा�न ेअनुमित िदन स�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकाले उ� म�ुामा �ितवादी रहेका �यि�लाई 
अदालतको अनमुितले नै थुनामा रािखने ह�दँा �याद 
थप ह�दँाका अव�थामा थनुामै राखी अनसु�धान 
गनु�पन� अव�थाको म�ुा हो वा हैन ? िनजको हकमा 
अनसु�धानबाट ख�ुन आएअनसुार थुनामै रा�नपुन� 
हो वा धरौट जमानत िलनपुन� हो वा तारखेमा राखेर 
पिन बाकँ� अनसु�धान गन� िम�ने हो वा हैन सबै कुरा 
�याद थप ह�दँाका अव�थामा अदालतले प�रि�थित, 
अव�था र कानूनी आधारसमेतलाई हेरी उिचत िनण�य 
िलन स�ने नै ह�दँा स�बि�धत अदालतबाट िवचार 
ग�रने िनयिमत अदालती काम कारबाहीको िवषयलाई 
िलएर �रट िनवेदकले िनवेदनको िवषयव�त ु बनाई 
िनवेदन दायर गरकेो अव�था र यस िवषयमा कुनै 
Jurisdiction Error र Error of Law को अव�था 
िव�मानता नह�दँा नेपाल सरकार गहृ म��ालय �हरी 
�धान काया�लय के��ीय अनसु�धान �यरुोको च.नं. 

२८०९ िमित २०७५।२।१४ को प��ारा ग�रएको 
अनसु�धान तहिककातको काय�ले िनवेदकको कुनै 
पिन कानूनी एवं संवैधािनकहक अिधकार हनन् भएको 
नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदनको िवषयव�तकुो औिच�य 
नदिेखदँा ��ततु �रट जारी ह�ने अव�था नदेिखई �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िड�लीराम �साई
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल भा� ५ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-०७७८, उ��ेषण / 
परमादेश, सितशकुमार �यौपाने िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

जलिव�त्ु उ�पादन गन� िसलिसलामा इङ्गवा 
खोलाको पानी उपयोग गरी उ� नदीबाट ९.७ मेघावाट 
�मताको जलिव�त्ु आयोजनाको िनमा�णको �ममा 
िव�तु्  उ�पादनको सव��ण अनमुितप� दरखा�त पेस 
गरी �ारि�भक वातावरणीय परी�ण अ�ययन �ितवेदन 
�वीकृत भई ि�ड कने�सन एि�मे�ट स�झौता तथा 
िव�तु्  ख�रद िब�� स�झौतासमेत स�प�न भएपिछ 
िनवेदकले िव�तु्  उ�पादन अनमुितप� �ा� गरकेो 
देिख�छ । क�पनीका सं�थापक सेयरधनीह�ले गरकेो 
लगानीले मा� प�रयोजनाको िनमा�णको लािग पुजँी पया�� 
नह�ने अव�था भएकोले नया ँ साझेदार सेयरधनीह� 
�वेश गराई सेयर लगानीको सिुनि�तता गरी उजा� 
म��ालयलाई िनवेदकले क�पनीको ढाचँास�ब�धी 
जानकारी गराएको देिख�छ । �ा�सिमसन टावरह�को 
िनमा�ण तथा स�चालनको एकािधकार �ािधकरणलाई 
मा� रहे भएको अव�थासमेतले काय� स�चालन गन� 
िढलाइ भएको दिेख�छ । आयोजनाको िनमा�ण काय� स�ु 
गन� िढलाई भएको अव�थामा अिवल�ब काय� स�प�न 
गन� िनद�शन िदई कामकारबाही अगािड बढाउन ुपन�मा 
ए�कासी अनमुितप� र� गन� भनी जानकारी गराउने 
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काय� कानून एवम् �यायसङ्गत भए गरकेो नदेिखने ।
कुनै �यि� तथा क�पनीह�लाई कुनै 

कामकारबाही गन�का लािग अनमुितप�समेत 
िदइसकेपिछ सोअनसुारको कामकारबाही गन�का लािग 
उपय�ु वातावरणसमेत ह�न ुअिनवाय� ह��छ । िनवेदकले 
स�झौताअनसुारको कामकारबाही नगरी बसेको 
अव�थामा सोको उपचार पिन सोही स�झौतामा उ�लेख 
भएको स�झौता एवम् सत�का आधारमा ह�नपुद�छ । के 
कारणले स�झौताअनसुारको काम कारबाही भएको छैन 
भ�ने स�ब�धमा समेत कुनै अ�ययन अनसु�धानसमेत 
नगरी स�झौताअनसुारको समय मा� हेरी �ि�यागत 
कुराह� पूरा नभएको भ�ने आधारले मा� र� गन� 
पेस भएको देिख�छ । तर िनवेदकको मा� कारणबाट 
काय� ह�न नसकेको हो वा उिचत वातावरण प�रि�थित 
समायोजन ह�न नसकेको वा िनवेदकको बदिनयत 
वा लापरवाहीको कारणबाट काय� ह�न नसकेको भ�ने 
व�तिुन�ठ आधार केही देिखदँैन । िव�तु्  उ�पादन 
नगरी पया��त पुजँीको आव�यकता पन� जाने भई पुजँी 
�यव�थापनको लािग पया��त पुजँीको अभावमा योजना 
िनमा�ण ह�न नस�ने अव�था िसज�ना भएको कारण 
नया ँ साझेदार सेयरधनीह� �वेश गराई लगानीको 
सिुनि�चतता गरी िवप�ी िवभागलाई क�पनीको 
ढाचँामा बनेको स�ब�धमा जानकारी गराएको अव�था 
देिख�छ । य�तो प�रि�थितमा िनमा�ण गन�तफ�  
सचेत रहदँारहदैँ उिचत �यास भइरहेको अव�थामा 
कारबाही अगाडी बढाई अनमुितप� खारजे गद� जाने 
हो भने िनवेदक क�पनीलाई अपूरणीय �ित ह�न जाने 
स�भावना रह�छ । ऊजा� म��ालयको सिचव�तरीय 
िमित २०७१।९।३० को प� काया��वयन भएको 
अव�थामा िनवेदकलाई अपरुणीय �ित ह�न जाने 
अव�थासमेत देिखएकोले उ� िमित २०७१।०९।३० 
को प�लगायतका िनण�यह� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने । अत: िनवेदक क�पनीलाई िदएको िव�तु्  उ�पादन 
अनमुित प�बमोिजम िनयिमत �पमा कामकारबाही 

गन� िदनू स�चालन स�ब�धमा �या�त र उिचत �यास 
गर े नगरतेफ�  अनगुमनसमेत गरी �ितवेदनसमेत िलई 
काय� अगािड नबढाएको अव�थामा िवभागले आ�नो 
अिधकार �योग गन� पाउने नै ह�दँा अनगुमनबाट काय� 
�गतीसमेतलाई िवचार गररे मा� उिचत िनण�य िलन ु
भनी िनद�शना�मक आदेश ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िड�लीराम �साई ं
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ असोज २१ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०४६७, सरकारी 
छाप द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. कृ�णबहादुर 
चौधरीसमेत

�ितवादी कसरुमा इ�कार रहेको देिखए तापिन 
�ितवादी कृ�णबहादरु चौधरीले िशवनारायण था�को 
राहदानीमा िनजको फोटो उ�काई आ�नो फोटो टासँ 
गरी िशवनारायण था�को स�ा कृ�णबहादरु चौधरीको 
द�तखत दखेाउन खोिजएको देिखदँा उ� राहदानीमा 
फोटो र द�तखत िकत� गरकेो देिखन आउछँ । के कुन 
�ितवादीले उ� िकत� काय� गरकेो हो भ�ने स�ब�धमा 
हेदा�  वादी प�ले यो �ितवादीले िकत� गरकेो हो भनी 
गडाउ गन� सकेको दिेखदँैन । �यसैगरी राहदानीबाहकले 
समेत अ�य �ितवादीह�ले िकत� काय� गरकेा ह�न् भनी 
पोल गन�स�म पिन सकेको देिखदैँन । �ितवादीम�येका 
कृ�णबहादरु चौधरीले आफूले पासपोट�  बनाई 
िललालाई िदएको, पासपोट�मा नाउ ँनहेरकेो भने तापिन 
आ�नो पासपोट� के क�तो छ �यो स�बि�धत �यि�ले 
थाहा पाउन ुनै पन� ह��छ । अ�को नाउकँो राहदानीमा 
आ�नो फोटो टािँसएको आफँैबाट बरामद भएको 
देिखदँा िनज �ितवादीले मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
९ नं. िवपरीतको कसरु गरकेो देिखने ।

सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा 
सरकारी कम�चारीको छाप द�तखत वा सो छाप 
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द�तखत भएको सरकारी कागज िकत� गन�लाई यसै 
महलको अ� न�बरले ह�ने सजायमा एक वष� कैद 
सजाय ह�ने भ�ने िकत� कागजको १२ नं. मा �प� 
कानूनी �यव�था रहेको अव�थामा िकत� कागजको 
९ नं.बमोिजम �ितवादी कृ�णबहादरु चौधरीलाई �. 
५०।– मा� ज�रवाना गन� हदस�म उ� फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा िमलेको देिखन नआउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण र 
�माणह�बाट पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादी कृ�णबहादरु 
चौधरीलाई मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ९ नं.बमोिजम 
सजाय भएको र ऐ.को १२ नं.बमोिजम सजाय नगरकेो 
हदस�म केही उ�टी भई ऐ.महलको १२ नं. अनसुार 
एक वष� थप कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मिनराम �वाली
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर १७ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७४-WH-००२८, 
ब�दी��य�ीकरण, �ित�ा फुयाल (थापा) िव. 
काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत

�ितवादीउपर बिुझएका �माणबाट 
अिभयोग दाबी प�ुन स�ने हो, होइन र प�ुन स�ने 
भए कुन कानूनअनसुार दाबी प�ुने हो, नप�ुने भए कुन 
कानूनअनसुार नप�ुने वा दाबी खारजे ह�ने हो वा ठहर 
ह�ने हो भ�ने यावत् कुराको िनधा�रण गरी िनण�य गन� 
�े�ािधकार स�ु अदालतको भएकोले स�ु अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुाको िवषयव�तलुाई �भाव पन� गरी �रट 
�े�बाट ह�त�ेप गरी हेरी िवचार गन� िम�ने नदेिखने ।

�रट �े�बाट �माणको िव�ेषण र िववेचना 
गरी िनण�य गन� िम�दैन । सरसत� हेदा� नै कानूनको 
�प� उ�लङ्घन भएको छ छैन, अिधकार�े�ा�मक 
�िुट देिख�छ िक देिखदँैन, काय�िविधगत कुरामा ग�भीर 

�िुट रहेको छ, छैन ज�ता कुराह�लाई �रट �े�बाट 
हेनु�पन� । 
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७४-WH-००३४, 
ब�दी��य�ीकरण, स�तोष का�ले िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत

म िनवेदकउपर सगंिठत अपराध िनवारण 
ऐन, २०७० बमोिजम म�ुा दायर ह�न स�ने अव�था 
छैन भ�ने िजिकरका स�ब�धमा ��ततु म�ुा उ� ऐनले 
िनधा�रण गरेको प�रभाषािभ� पछ� , पद�न र म�ुामा सो 
ऐनको �योग ह�न स�छ वा स�दैन भनी ऐनले गरकेो 
�यव�था अ�तरा�ि��य सि�ध स�झौता, अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतलाई अ�ययन र मनन गरी 
�या�या र िव�ेषणपूव�क िनण�य ग�रने नै ह�दँा उ� 
िवषयमा ��ततु िनवेदनबाट �वेश गन� िम�ने देिखन 
नआउने ।

�ितवादीउपर बिुझएका �माणबाट 
अिभयोग दाबी प�ुन स�ने हो, होइन र प�ुन स�ने 
भए कुन कानूनअनसुार दाबी प�ुने हो, नप�ुने भए कुन 
कानूनअनसुार नप�ुने वा दाबी खारजे ह�ने हो वा ठहर 
ह�ने हो भ�ने यावत् कुराको िनधा�रण गरी िनण�य गन� 
�े�ािधकार स�ु अदालतको भएकोले स�ु अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुाको िवषयव�तलुाई �भाव पन� गरी �रट 
�े�बाट ह�त�ेप गरी हेरी िवचार गन� िम�ने नदेिखने ।

एकै म�ुामा एकै �कृितका �ितवादीह�को 
िबचमा िवभेदज�य आधारमा गैरकानूनी थनुामा 
रािखएको काय�ले संवैधािनक हकको हनन भएको भ�ने 
िजिकरका स�ब�धमा मािथ नै उ�लेख भइसकेको पिन 
छ । �रट �े�बाट �माणको िव�ेषण र िववेचना गरी 
िनण�य गन� िम�दनै । सरसत� हेदा� नै कानूनको �प� 
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उ�लङ्घन भएको छ छैन, अिधकार �े�ा�मक �िुट 
देिख�छ िक दिेखदँैन, काय�िविधगत कुरामा ग�भीर 
�िुट रहेको छ, छैन ज�ता कुराह�लाई �रट �े�बाट 
हेनु�पन� ह��छ । भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)
(च), संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा 
९(क)(ग) को सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने मागदाबी िलई 
अिभयोगप� दायर भएको र �य�तो अिभयोग लागेको 
म�ुाको स�ु कारबाही र िकनारा गन� अिधकार िज�ला 
अदालतलाई कानूनले �दान गरकैे देिख�छ । माग 
भएको सजायलाई हेदा� �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १५(२) ले उपचारको माग� �श�त गरकेोमा 
�यसतफ�  कारबाही अगािड बढेको भ�ने पिन नदेिखने ।

संगिठत अपराधको म�ुाको अिभय�ुले 
�माण लोप वा न� गन� स�ने वा �य�तो अिभय�ु फरार 
ह�न स�ने मनािसब कारण भएमा �चिलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अदालतले 
�य�तो अिभय�ुलाई म�ुाको पपु��को लािग थुनामा 
रा�न स�ने िवशेष कानूनी �यव�था गरकेो पाइयो । 
थुनछेकको आदशे गदा� िमिसल संल�न त�काल �ा� 
�माणबाट अिभय�ुले �माण लोप वा न� गन� स�ने 
वा �य�तो अिभय�ु फरार ह�न स�ने मनािसब कारण 
रहेको दिेखएमा अिभय�ुलाई थुनामा रा�न स�ने 
�विववेक�य अिधकार कानूनले �दान गरकेो अव�था 
रहेको ह�दँा िनवेदकलाई अिभयोग लगाइएको कसरु 
िनवेदकले माग गरजे�तो जमानतयो�य रहेको भ�ने 
देिखएन । �यसैले िनवेदकको दाबीसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, कानूनको ��य� �िुट र उ�लङ्घन 
भएको नदेिखएको, अिधकार�े�ा�मक �िुट भएको 
नदेिखएको, उपचारको �यव�था ह�दँाह�दँ ै �यसको 
�योग िनवेदकबाट नभएको र त�लो अदालतलाई 
�ा� �याियक �वत��तामा �भाव पन� गरी �माणको 
िववेचना र िव�ेषण गरी िनण�य गदा� मनािसब नह�ने 
भई कानूनको मा�य िस�ा�तअन�ुपको नह�ने ह�दँा 

िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदेिखने ।

अत: उ�लेख भई िववेचना भएको कानूनी 
�यव�थाह� र आधार तथा कारणसमेतबाट िनवेदकले 
माग गरबेमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु पन� 
अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा िनवेदकको ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�, ०७४-WO-०८२१, 
उ��ेषण, रमेशकुमार साहसमेत िव. जनकपुर 
उपमहानगरपािलकाको काया�लय, धनुषासमेत

साव�जिनक िहतका लािग राि��य 
स�पि�उपर रा�यको पिहलो हक अ�तरिनिहत रह�छ 
भ�ने िविधशा�ीय मा�यता रहेको पाइ�छ र यसरी 
स�पि� �ा�त गदा� �यि�को स�पि� बहृत् राि��य 
िहतका लािग रा�यले िनय��ण, िनयमन र अकुंश 
लगाउन स�ने देिख�छ तर �वे�छाचारी �पमा कुनै 
मआु�जा निदई कसैको स�पि� अिध�हण अपहरण 
गन� रा�यलाई छुट िदएको नपाइने । 

सडक िव�तार गन� �योजनका लािग 
�चिलत कानूनको अधीनमा रही रा�यले �यि�को 
स�पि� अिध�हण गन� स�ने तर अिध�हण गदा� 
मआु�जा िदनपुन� देिख�छ । िनवेदन मागबमोिजम 
आ�नो ज�गा सडक िव�तारमा पन� भए ज�गा �ाि�त 
ऐन, २०३४ बमोिजम मआु�जा िवतरण गरी ज�गा 
�ा�त गरपेिछ मा�ै सडक िव�तार गनु�  गराउन ु भनी 
परमादेश माग ग�रएकामा िनवेदनमा उि�लिखत 
सडक िव�तारमा परकेा ज�गा िनवेदकह�को हक 
भोग �वािम�वमा रहे भएको दिेखने । �थानीय सरकार 
स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ४५(१) र ४५(५) 
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को �ावधानबमोिजम एक पटक राइट अफ वे तो�दा 
�ितपूित�  िदन ु नपन� भएपिन एक पटक तोिकएको 
राइट अफ वेलाई प�रवत�न ग�रएकोमा �य�तो ज�गा 
संरचना हटाउदँा भ�काउदँा �ितपूित� िदनपुन� नै दिेखन 
आउछँ । यिद न�सा पास नगरी भवन िनमा�ण गरकेो 
अव�था भए �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ 
को दफा ३९ बमोिजम जाचँबझु र कारबाही गन� स�ने 
नै देिख�छ । तर यी िनवेदकह�ले नगरपािलकाबाट 
न�सा पास गरी घर िनमा�ण गरी ब�दै आएको कुरालाई 
िवप�ीले अ�यथा भ�न सकेको देिखदँैन । िवकास 
िनमा�णका काय� साव�जिनक िहतको लािग हो भ�ने 
कुरामा दईुमत ह�न सिकँदैन तर िवकास िनमा�णका काय� 
भ�ने आडमा कसैको बास उठाउन ुअित संवेदनशील 
िवषय ह�न जा�छ । िवकासका नाममा उिचत मआु�जा 
�दान नगरी य�ता काय� गन� कसैलाई छुट ह�न 
नस�ने । नाग�रकको िनजी स�पि� िनजह�को 
�वे�छाले बाहेक सरकारले �ा�त गदा� ज�गा �ाि�त  
ऐनले तोकेको �ि�या पूरा गरी मआु�जा र �ितपूित� 
�दान गनु�पन� भ�ने कानूनको अिनवाय� सत� ह�ने । कुनै 
िनकायले सडक िनमा�ण वा िव�तारका लािग ज�गा 
�ा�त गदा� वा अिध�हण गदा� वा अ�य कुनै �कारको 
अिधकार िसज�ना गदा� �ितपूित�बेगर स�पि�स�ब�धी 
हकमा अित�मण गन� निम�ने ।

तसथ� �यि�को स�पि� �ितपूित� वा 
मआु�जा निदई सोझै अिध�हण गरी सडक िव�तार गन� 
काय�लाई कानूनस�मत मा�न सिकएन । साव�जिनक 
िहतकै लािग भएपिन �यि�को िनजी स�पि� रा�य वा 
कुनै िनकायबाट �ा�त गदा� कानूनबमोिजमको �ितपूित� 
िदएर मा� �ाि�त गन� सिकने देिख�छ । तर ��ततु 
म�ुामा �ितपूित� वा मआु�जा िदन ुनपन� भनी िवप�ीको 
िलिखतजवाफ रहेको दिेखदँा िमित २०७५।३।११ 
को नगरसभाको िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । अब �रट िनवेदकह�को ज�गामा पन� 

गरी सडक िव�तार गनु�पन� भएमा सिंवधान �चिलत 
कानूनबमोिजमका �ि�या पूरा गरी �ितपूित� िदने 
�ि�या अपनाई �ितपूित�  िदएर मा� सडक िव�तार गनु�  
भनी परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः �वुकुमार ढकाल
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७५ साल काित�क २८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६९-CR-०५०८, �यान मान� उ�ोग, लालबाबु 
महतो चौहानसमेत िव. नेपाल सरकार

�ितवादी लालबाब ु महतो चौहानले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा िमित 
२०६२/१२/२५ गते राित म, िजउत महरा, मोहन 
राउत अिहर र अक� १ जना मािनससमेत भई 
जाहेरवालीको लो�ने �साद महरा चमारलाई िनजको 
गोठघरमा सतुी िनदाएको अव�थामा गई कुटिपट गद� 
गोठबािहर िनकाली मैले धा�रलो हितयार खकुुरी �हार 
गरकेो हो, िजउत महराले कटुवा ब�दकुबाट गोली हानी 
घाइते बनाएको, िनज �साद महराले गहुार गहुार भ�दै 
कराएको ह�दँा गाउ ँिछमेक�ितरका मा�छेह� पिन उठी 
घटना�थलतफ�  आउन थालेको ह�दँा िजउत महराले 
अब यो यित भएपिछ मछ� , गाउकँो मा�छे पिन आउन 
था�यो, हामी भाग� भनेकोले सो ठाउबँाट हामीह� 
भागी गएका ह� र उ� घटना घटाउने म�ुय �यि� तथा 
योजनाकार िजउत महरा हो भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख 
गरकेो पाइयो । िनजले अदालतमा उपि�थत भई गरकेो 
बयानमा वारदातको िदन आफू िसतामढीमा मेला 
हेन� गएकोमा सो कसरु आफूबाट नभएको भनी Alibi 
िजिकर िलई कसरुमा इ�कार रहेको देिखए तापिन उ� 
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इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने कुनै ठोस सबतु �माण 
िनज �ितवादीले पेस गन� सकेको नदेिखने । 

पीिडत �साद महरा चमारले 
�ितवादीह�म�येका मोहनले लाठीले िपटी बाया ँ
हातमा चोट खत लगाएको, लाल बाब ुमहतो चौहानले 
घुडँामिुन धा�रलो हितयारले �हार गरकेो र िजउत महरा 
चमारले ब�दकुबाट गोली �हार गरी घाइते बनाएको 
ह�न् भनी कागज गरकेो दिेखयो । यसरी लालबाब ुमहतो 
चौहानले मौकामा गरकेो कागज, पीिडतको घटना 
िववरण कागज र अदालतसम�को बकप�लगायत 
िमिसल संल�न अ�य कागजातबाट पीिडतउपरको 
वारदातमा िनज �ितवादीह� लालबाब ुमहतो चौहान, 
िजउत महरा चमार, मोहन राउत अिहरको संल�नता 
रहेको पिु� ह�न आएको दिेखने ।

��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीह� 
लालबाब ु महतो चौहान र मोहन राउत अिहरले 
�यान मान� मनसायले पीिडतलाई धा�रलो हितयार, 
लाठी �योग गरी �यान मान�स�मको काय� गरकेो, 
पीिडतको छोरा र िछमेक�को ह�त�ेपबाट िनजको 
�यान मन� नपाएको त�य पीिडत, जाहेरवाली र 
बिुझएका मािनसह�ले अनसु�धान अिधकारी एव ं
अदालतसमेतमा गरकेो कागज तथा बकप�, पीिडतको 
घा जाचँ केश फारामसमेतबाट पिु� भएको दिेखदँा 
�ितवादीह�को सो काय� �यानस�ब�धी महलको १५ 
नं.बमोिजमको कसरु देिखन आउने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादीह�ले आरो�रत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको स�ु पसा� िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।५।२० को फैसला उ�टी गरी �ितवादीह� 
मोहन राउत अिहर र लालबाब ुमहतो चौहानले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १५ नं. को कसरु 
गरकेोमा ऐ. को १५ नं. बमोिजम िनजह�लाई जनही 
५ (पाचँ) वष� कैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७३।२।२ मा भएको फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल जे� २३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी �काशकुमार 
ढंुगाना, ०६८-CR-०४४६, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. िकसान गुरौ चौधरी

जबरज�ती करणी वारदातको �मखु सा�ी 
पीिडता नै ह�ने भए तापिन पीिडताको मौकाको जाहेरी 
बेहोरा र अदालतसम�को बकप�मा एक�पता 
नदिेखदँा जबरज�ती करणीको काय� स�प�न भएको 
भनी मा�न सिकएन । मौकामा भएको पीिडता तथा 
�ितवादीको योिन तथा िलङ्ग परी�णबाट समेत 
करणीको काय� स�प�न भएको भनी पिु� ह�न सकेको 
देिखएन । �ितवादी मौकामा र अदालतसम� समेत 
कसरु गरउेपर इ�कार रहेको तथा िनजको इ�कारी 
बयानलाई ख�डन गन� गरी अिभयोजन प�बाट �माण 
पेस गन� सकेकोसमेत दिेखएन । पीिडताको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदनबाट समेत वारदात िमितमा करणी 
भएको हो भनी िकटान गन� सकेको नदेिखएकोसमेतका 
आधार कारणबाट �ितवादीले पीिडतालाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भिन वादी नेपाल सरकारले िलएको 
अिभयोग दाबी पिु� ह�न सकेको नदिेखने ।

पीिडता र �ितवादी िकसान गरुौ वारदात 
भएको िमित तथा समयमा सगँसाथ रहेको, सगैँ होटलमा 
िचया खाजा खाएको, सगैँ घ�ुने �ममा पीिडता बेहोस 
ह�न पगेुकोलगायतका त�यलाई �ितवादीले मौकामा 
अनसु�धानको �ममा तथा अदालतसम�को बयानमा 
समेत �वीकार गरकेो देिख�छ । सम� िमिसलको 
अ�ययन तथा ��तुत घटना�मका आधारमा 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो नदिेखए 
पिन जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो भनी 
पनुरावेदन अदालत बागलङुले जबरज�ती करणीको 
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उ�ोगको कसरु ठहर गरी गरकेो फैसलालाई अ�यथा 
भ�न सिकने अव�था देिखएन । यस �ि�कोणबाट 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँभनी वादी 
नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत शाखा अिधकृतले 
गनु�भएको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत म�ुाको त�य, आधार 
र कारणह�बाट समेत स�ु बागलङु िज�ला 
अदालतले अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िमित 
२०६७।२।२६ मा गरकेो फैसलालाई केही उ�टी 
गरी पनुरावेदन अदालत बागलङुले �ितवादी िकसान 
गरुौ चौधरीलाई जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु 
गरकेो ठहर गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३ नं. को देहाय ३ र ५ नं. बमोिजम ३ वष� कैद 
सजाय ह�ने गरी िमित २०६८।१।६ मा गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उषा �े�ठ
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल साउन २१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CR-०६०६, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. �काश िम�

�ितवादी �काश िम�लाई संिवधानसभाको 
िनवा�चनको अविधमा नेपाल सरकार गहृ म��ालयको 
सूचनाबमोिजम हातहितयार नबझुाएकोमा हातहितयार 
खरखजाना ऐन, २०१९ (दो�ो संशोधन २०६४) को 
दफा ८ िवपरीतको कसरुमा ऐ. ऐनको दफा २०(२) ले 
�.६०,०००।- मा� सजाय ह�ने दिेख�छ । उ� सूचनामा 
खरखजाना पिन बझुाउन ुभ�ने उ�लेख नभएको त�य 
िनिव�वाद छ । यस अव�थामा जनु बझुाउन ुभ�ने सूचना 
नै छैन सो नबझुाएको र आफूले राखेको भनी सजाय 

गन� िम�ने देिखदैँन । �यसैगरी हातहितयार खरखजाना 
ऐनिवपरीत काय� गरकेो ठहरमेा हातहितयार पिन 
जफत गन� स�ने गरी �याय स�पादन गन� िनकाय वा 
अिधकारीलाई �विववेक�य अिधकार �दान गरकेो 
पाइ�छ । सोहीअन�ुप िज�ला �शासन काया�लयले 
जफत ह�ने ठहर गरकेोमा पनुरावेदन अदालतले जफत 
नह�ने ठहर गरउेपर पनुरावेदन परतेफ�  िवचार गदा� 
�ितवादीले उ� हितयार इजाजतप� �ा�त गररे नै 
राखेको देिखएको र उ� सूचनाअनसुार िनवा�चनलाई 
भयरिहत र शाि�तपूण� �पमा स�प�न गन�का लािग 
भनी उ�लेख भएकोमा उ� हितयार िनवा�चनलाई 
अशा�त बनाउन वा भयपूण� बनाउनका लािग तथा 
िनवा�चनमा �भाव पान�का लािग �योग गन� खोजेको वा 
सो उ�े�यको लािग राखेको भ�ने अिभयोगप�समेत 
नरहेको ि�थितमा बा�या�मक �यव�था ज�तो गरी 
जफत गनु�पन� भनी अथ� गरी जफत गनु�  �यायको 
रोहमा िम�ने नदिेखने । तसथ�, स�ु िज�ला �शासन 
काया�लय धनषुाको िमित २०७०/८/१३ को फैसला 
निमलेको देिखदँा सो फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी 
�काश िम�लाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ 
को दफा ८ िवपरीतको कसरुमा ऐ.ऐनको दफा २०(२) 
बमोिजम �.६०,०००।- मा� ज�रवाना ह�ने र ऐ.ऐनको 
दफा १६ बमोिजम बरामदी हातहितयार र खरखजाना 
भने जफत नह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावदने 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७१/३/४ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिखने ।

अतः िववेिचत त�य आधार एवं कारणबाट 
�ितवादी �काश िम�लाई संिवधान सभाको 
िनवा�चनको अविधमा नेपाल सरकार गहृ म��ालयको 
सूचनाबमोिजम हातहितयार नबझुाएको देिखएकोमा 
�ितवादी �काश िम�लाई हातहितयार खरखजाना 
ऐन, २०१९ (दो�ो संशोधन, २०६४) को दफा ५क 
(१)(२), दफा ५, दफा ८, दफा ९, दफा २०(२)
(ग)(घ)(ङ) र दफा २०(३) को (ग)(घ) अनसुारको 
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कसरुमा सोही ऐनको दफा २०(२) बमोिजम 
६०,०००।– (साठी हजार �पैया)ँ र दफा २०(३) 
बमोिजम �.२०,०००।– (बीस हजार �पैया)ँ समेत 
गरी ८०,०००।– (असी हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
र बरामदी हातहितयार खरखजाना सोही ऐनको दफा 
१६ बमोिजम जफत ह�ने ठह�याई स�ु िज�ला �शासन 
काया�लय धनषुाको िमित २०७०/०८/१३ को फैसला 
निमलेको दिेखदँा सो फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी 
�काश िम�लाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ 
को दफा ८ िवपरीतको कसरुमा ऐ.ऐनको दफा २०(२) 
बमोिजम �.६०,०००।– (साठी हजार �पैया)ँ मा� 
ज�रवाना ह�ने र सोही ऐनको दफा १६ बमोिजम 
बरामदी हातहितयार र खरखजाना भने जफत नह�ने 
ठह�याई त�कालीन पनुरावदेन अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७१/३/४ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-०७३६, भ�सार रकम, 
लाव�यकुमार ढकाल िव. मुकु�दकुमार �े�

सनुवुाइको मौका निदएको भ�ने िवप�ी 
ि�यट वाथ �ा.िल.को िजिकर स�ब�धमा उ� �ा.
िल.को अि�तयार�ा� �यि� माधव �यौपानेले प� 
बझुी बयान र तित�बा बयानमा सहभागी भई सोिधएको 
सवालह�म�ये केही सवालह�को जवाफ िदन बाकँ� 
भएकोले बाकँ� सवालह�को िववरण उ�लेख गरी 
जवाफ िदएको िमित २०६५।४।१७ को ि�यट वाथ 
�ा.िल.को प� िमिसल सामेल रहेकोसमेत देिखएबाट 
सनुवुाइको मौका िदएको देिखने ।

िवप�ी ि�यट वाथ �ा.िल. र िनजको कानून 
�यवसायीको तफ� बाट पैठारीकता�को हकमा आिथ�क 

ऐन, २०६४ को दफा २ को अनसूुची १ को दफा 
७ को उपदफा १६ बमोिजम ६० िदन नघाई गरकेो 
जाचँपासपिछको परी�ण (Post Clearance Audit) 
कानूनबमोिजमको नदेिखने भ�ने पेस भएको निजर 
र िलएको िजिकर स�ब�धमा पैठारी ग�रएका सामान 
(Consignment) को भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
३४ बमोिजम जाचँपासपिछको परी�णको लािग �ेिषत 
गरकेो च.नं.६५२ िमित २०६५।३।१९ को प� िमित 
२०६५।३।२४ मा अिधकारनामा �ा� गरकेा उ� �ा.
िल.का माधव �यौपानेले बझेुको, बयान तथा तित�बा 
बयानसमेत गरी त�काल खलुाउन नसकेका सवालको 
पिछबाट प�माफ� त जवाफ िदएको देिखएकोले र 
भ�सार िवभागको उ� प� आदशे बदर गराई मा�न कुनै 
कानूनी उपचारको बाटो अवल�बन गरकेो नदेिखदँा 
भ�सार ऐनबमोिजम भएको िनजको बयान तथा प�को 
जवाफलाई अ�यथा भिनरहन पन� देिखन नआउने ।

ि�यट वाथ �ा.िल.बाट पेस भएको लागत 
िबल र िब�� िवजकबाट अकं गिणतीय त�याङ्कका 
आधारमा देखाइएको �यून िवजक�करणको िहसाबलाई 
९ िदनपिछ उ� �ा.िल.को िमित २०६५।४।१७ को 
प�को जवाफबाट पिन �यून िवजक�करण भएको 
होइन भनी त�याङ्कको आधारमा ��ट पान� सकेको 
देिखएन । भ�सार महसलु, ढुवानी आिदसमेत समावेश 
गनु�  परकेोले इ��वाइसको मू�यमा ७५% थप गरकेो 
भिनएको तर के कुन शीष�कमा के कित रकम हो ? सोको 
उ� प� बेहोरा र िबल भरपाईबाट प�ुट्याइ ँगन� सकेको 
देिखदँनै । ड्यामरजे र अ�य खच� भिनएकोमा खच�को 
अंक र सोको प�ुट्याई पिन पेस गन� सकेको देिखदँैन । 
लोकल सामान चाइनाको �थानीय बजारबाट आयात 
गरकेो �ा�डेड सामानसगँ िम�न गए हा�ो दोष छैनसमेत 
भनी प�को जवाफ िदएको पाइ�छ । �ले�रङ िबलबापत 
भारतीय �पैयाकँो नेपाली �.२,२९,४९६।५५ 
मा फरक ह�न आउने �.१,१७,८७६।– मा यिद 
ड्यामरजे चाज�समेत संल�न भएको भए सो घटाई 
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बाकँ� ह�न आउने रकमको भ�सार महसलु भलुवश 
नितरकेो ह�दँा दािखला गन� छु भ�नेसमेतका बयान 
बेहोरा रहेको देिखएबाट भ�सार िवभागबाट असलु गनु�  
पन� ठहरकेो भ�सार महसलुको छुट रकम र ज�रवाना 
�.७,८९,७२६।५० असलु ह�नपुन� होइन भनी मा�न 
िम�ने देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत बयान तथा जवाफ� प�को 
बेहोराबाट सनुवुाइको मौका िदएको देिखएको, उ�लेख 
ग�रएबमोिजम मालव�त ु (Consignment) को 
लागत मू�य र िब�� िवजकमा रहेको मू�यको फरक 
अ�वाभािवक देिखएको अव�था रही �यून िवजक�करण 
भएको देिखएको, ��यथ�  ि�यट वाथ �ा.िल.बाट �यून 
िवजक�करण नभएको भ�ने त�यगत �माण पेस गन� 
सकेको नदेिखएको र उ� �ा.िल.का अिधकार�ा� 
�यि�को बयानबाटै बाकँ� महसलु दािखला गन� छु 
भनी उ�लेख गरकेो देिखएकोले भ�सार िवभागको 
िमित २०६५।५।६ को िनण�यबमोिजमको छुट रकम 
र ज�रवानामा असलु ह�नपुन� नै देिखएको ह�दँा राज�व 
�यायािधकरणको िमित २०६६।१०।०७ को फैसला 
उ�टी भई भ�सार िवभाग ि�परु�ेर काठमाड�को िमित 
२०६५।०५।०६ को िनण�य सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ऋतबहादरु पलुामी मगर 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६९-CI-०८६८ र ०६९-
CI-०८८०, हक कायम, अशोककाजी ब�ाचाय�समेत 
िव. जुजुभाइ �े� र भुवन िहरा शा�य िव. तरणीदेवी 
भवानी संर�ण सिमित

२०२१ सालमा नापीका बखत “का.इ. 

मखन ब�ने नारायणदास �े�ठलाई २।६ ितरी खाएको 
छु” भनी िववरण लेखाउने मोहीले �यसको क�रब १ 
वष�पिछ २०२२ सालमा अनसूुचीको फाराम भदा� के 
कुन उ�े�य र �योजनको लािग “यो ज�गा च��मान िसंह 
शा�यसमेत २ जनाको हो” भनी लेखाएका ह�न सो कुरा 
कतैबाट �प�ट ह�न सकेको छैन । नापीका बखत िक.नं. 
१४२ को पूर ैज�गा नारायण दासको हो भनी बेहोरा 
जनाई नापी गराउने मोही काजी महज�न पिछ आएर 
�प�ट आधार र �माण िवना नै यो ज�गाम�ये यित मा� 
यसको र बाकँ� यित अक�को भनी लेखाएको िववरण वा 
बयान कागजको आधार िलई कानूनबमोिजम नापीका 
बखत तयार भएको अिभलेख र �यसमा अिभलेखीकृत 
िववरणलाई अ�यथा भ�न िम�नेसमेत नदिेखने ।

सािबक लगत ५२५ गठुीबाट समेत 
नारायणदास �े�ठ मखन ग�ली भनी जिनएको छ । 
िफ�डबकुमा पिन मखन ब�ने नारायण भ�ने जिनएको 
छ । त�काल २ नं. अनसूुची उपल�ध ह�न सकेको 
छैन । िफ�डबकु सािबक दता�समेतबाट ५२५ सगँ 
िक.नं. १४२ को ज�गा िभडेको दिेखयो । मौजा �वय�भ ु
रहेको र िववािदत ज�गा सीतापाइलामा रहेको पिन 
िमलेकै छ । नापीका बखत यो ज�गा नारायणदासको हो 
भनी मोहीले लेखाएको िववरण साचँो हो भ�ने आ�नो 
दाबीको समथ�नको लािग वादीले नारायणदासका 
नाउकँो सािबक १८५१ सालको सनदबमोिजमको 
सािबक मौजा �वय�भ ु हा.नं. ५२५ नं. को लगत 
देखाउनभुएको छ । नारायणदासका नाउकँो उ� 
लगत िभड्ने भनी मालपोत काया�लयले उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यस ि�थितमा वादीले आधार िलनभुएको 
सािबक लगतअनसुारको ज�गा िववािदत िक.नं. १४२ 
को ज�गा होइन रहेछ, उ� लगतसगँ यो ज�गा िभड्ने 
रहेनछ भनी भ�न ु पन� कुनै कारण र आधार िमिसल 
सलं�न �माणबाट नदेिखने । �ितवादीले उ�लेख 
गनु�भएको लगतअनसुारको ज�गा यही िववािदत ज�गा 
रहेछ भनी भ�न सिकने िनि�चत आधार �ितवादीले 
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पेस गन� स�नभुएको छैन । िववािदत ज�गा वादीले 
उ�लेख गनु�भएअनसुार सािबक १८५१ सालको 
सनदबमोिजमको सािबक मौजा �वय�भ ुहा.नं. ५२५ 
नं. को लगतिभ�कै ज�गा रहेछ भ�ने देिखन आयो । 
िववािदत िक.नं. १४२ को २-११-० ज�गा वादीले 
दाबी गरअेनसुार वादी तानादेवी (तारणीदवेी भवानी) 
गठुीका गिुठयार नारायणदासका नाउमँा नापी दता� 
भएको सािबक मौजा �वय�भ ु हा.नं. ५२५ नं. को 
लगतिभ�को ज�गा िमिसल संल�न �माणबाट दिेखएको 
अव�थामा पनुरावेदक / �ितवादीको नाउमँा िववािदत 
ज�गा दता� ह�नपुछ�  भ�ने िव�ान् कानून �यवसायीको 
बहससगँ यो इजलास सहमत ह�न नस�ने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट वादी 
दाबीको िक.नं.१४२ को ज�गामा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको हदस�म स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६६/९/८ को फैसला केही उ�टी 
भई वादी दाबीको उ� िक.नं.१४२ को ज�गासमेत 
वादी तानादेवी (तारणीदेवी भवानी) संर�ण सिमितको 
नाउमँा हक कायम ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६९/७/२० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
क��यटुर :- िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल फागन ु६ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६९-CI-०८८१, हक 

कायम, भुवन िहरा शा�य िव. तरणीदेवी 
भवानी संर�ण सिमित भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WH-००७३, 
ब�दी��य�ीकरण, ममता बाँ�कोटा भ�राई िव. उ�च 
अदालत पाटनसमेत

िनवेिदका िमराकुमारी �े�लाई ०७१-CR-
०५१५, ०७१-CR-०५१६ र ०७१-CR-०५१७ 
का लाग ुऔषध (डाइजेपाम) का ��येक म�ुामा २ वष� 
६ मिहना कैद र �.१,००,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहरी 
फैसला भएको देिख�छ । ियनै ०७१-CR-०५१५ र 
०७१-CR-०५१७ को लाग ुऔषध (डाइजेपाम) का 
दईु म�ुामा सह�ितवादी पासा भ�ने राकेश �े�को 
हकमा ०७३-WH-००६१ को ब�दी��य�ीकरणको 
�रट िनवेदन दायर भएकोमा यस अदालतबाट िमित 
२०७४।१।२५ मा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
४१ नं.बमोिजम कुनै एक म�ुामा मा� कैद ठेिकन ुपन� 
भनी �याियक िनण�य भएको देिख�छ । सोही �याियक 
िनण�यबमोिजम नै काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७४।२।१७ मा िनवेिदका िमराकुमारी �े� 
र राकेश �े�को हकमा िनवेदनमा उि�लिखत म�ुामा 
समान त�य रहेको देिखदँा सव��च अदालतको िमित 
२०७४।१।२५ को आदेशबमोिजम िमराकुमारी �े�को 
हकमा समेत कैद हद गन� सिकने भ�ने आदेश भएको 
देिखने ।

उि�लिखत त�यह�बाट यस अदालतबाट 
सह�ितवादी पासा भ�ने राकेश �े�को हकमा 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा एक कलमको 
कैद मा� ठे�न ु पन� भनी आदेश भएको देिखन 
आयो । उ� आदशेबमोिजम िनवेिदका िमराकुमारी 
�े�को हकमा समेत काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला काया��वयन अिधकारीबाट िमित २०७४।२।१८ 
मा एक कलमको कैद २ वष� ६ मिहना मा� कैद हद 
ठेिकई थनुाबाट म�ु भैसकेको भ�ने देिखन आएकोले 
गैरकानूनी थुनाको ��नको औिच�य समा�त भइसकेको 
देिखन आउने ।

अतः �रट िनवेिदका िमराकुमारी �े� काठमाड� 
िज�ला अदालतको आदेशबमोिजम थुनाम�ु भएको 
देिखन आएकोले ��ततु ब�दी��य�ीकरण िनवेदनको 
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औिच�य समा�त भइसकेको ह�दँा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवमला पौडेल, कािलबहादरु सा�य ु
िल�बू
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०१६०, लाग ु
औषध (खैरो िहरोइन), नेपाल सरकार िव. धनबहादुर 
पुन

�ितवादी आफू कुनै िगरोहमा संल�न नरहेको 
र अनसु�धान तथा अदालतमा समेत सेवनकता� ह� ँभनी 
सािबती भई बयान गरकेो अव�था छ । �ितवादीको 
बयानलाई समथ�न ह�नेगरी िनजका सा�ीले बकप� 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादीले उ� लाग ु औषध िब�� 
िवतरणको लािग �याएको हो भ�ने अिभयोग दाबी पिु�ट 
ह�ने व�तिुन� �माणह� िमिसल संल�न देिखएको छैन । 
अनमुानको आधारमा िब�� िवतरणको कसरुमा सजाय 
गन� �यायोिचतसमेत नह�ने । 

इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २५ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-RB-००५२, 
गैरकानूनी ज�रवाना लगाएको, शंकर अया�ल िव. 

िदवाकर�वज खड्का र िदवाकर�वज खड्का िव. 
क�पनी रिज��ारको काया�लय, ि�पुर�ेर

पनुरावेदक क�पनीले क�पनी ऐन, २०६३ 
को दफा ७८ बमोिजमको िववरण पेस ग�रसकेपिछ 
दफा ५१ को यो िववरण पगेुन वा आएन भनी 
पनुरावेदक क�पनीलाई काया�लयले प�ाचार गरकेो वा 
जानकारी िदएकोसमेत िमिसल सलं�न कागजातबाट 
देिखएको छैन । पि�लक िलिमटेड क�पनी भएकोले 
दफा ५१ बमोिजमको िववरण बझुाउन ुपन� होइन दफा 
७८ नं.बमोिजमको िववरण समयमै बझुाइसकेको छु 
भ�ने नै पनुरावेदक क�पनीको म�ुय िजिकर रहेको 
छ र दफा ७८ बमोिजमको िववरण पेस गरपेिछ 
दफा ५१ बमोिजमको यो नपगु िववरण बझुाउन ु पन� 
हो सो नबझुाएकोले बझुाउन �याउन ु भनी िनवेदक 
क�पनीलाई काया�लयले कुनै जानकारी िदएको समेत 
देिखएन र क�पनीलाई जानकारी तथा सूचना नै 
निदई ज�रवाना गरकेो देिखयो । दफा ७८ बमोिजमको 
िववरण बझुाइसकेको अव�थामा सनुवुाइको मौका नै 
निदई क�पनीलाई ज�रवाना गन� गरी भएको क�पनी 
रिज��ारको काया�लयको िमित २०६८/१०/१२ को 
िनण�य िमलेको देिखन नआउने ।

पनुरावेदक क�पनीले ऐनको दफा ७८ 
बमोिजमको िववरण बझुाइसकेको र दफा ५१(५) 
ले दफा ५१ को िववरण बझुाउन नपन� गरी उ�मिु� 
िदएको तथा दफा ७८ बमोिजमको िववरण र दफा 
५१ बमोिजम बझुाउन ु पन� िववरण समान �कृितको 
भई सोबमोिजमको िववरण बझुाइसकेको देिखदँा 
क�पनीलाई ऐनको दफा ८१ को उपदफा २ बमोिजम 
ज�रवाना ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।  

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
िनवेदक क�पनी पि�लक िलिमटेड क�पनी भएको 
र य�तो क�पनीले िनयम ७८ बमोिजमको िववरण 
बझुाएको अव�थामा दफा ५१ को िववरण बझुाउन ुनपन� 
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गरी ऐ. दफा ५१(५) मा उ�मिु� िदएको अव�थामा 
पनुरावेदक क�पनीलाई दफा ५१ बमोिजमको िववरण 
समयमै नबुझाएको भनी �.८० हजार ज�रवाना गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही उ�टी ह��छ । नाम 
प�रवत�न गदा� ला�ने थप राज�व मा� �.५,०००।- 
स�म द�तरु क�पनीलाई ला�ने । 
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७४ साल काित�क ३० गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-CI-१०४४, फैसला 
बदर, ओमकला �रजालसमेत िव. िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकासमेत

िववािदत ज�गा पनुरावेदकको भोगमा रहेको 
�माण िवप�ी नगरपािलकाले िनज पनुरावेदकको 
नाउमँा िदई दता�समेत भइसकेको अव�थामा अब 
सो ज�गा िवटौरी लगतको होइन भनी �ितवादी 
िवप�ी नगरपािलकाले भ�न िववि�धतको िस�ा�तले 
पिन िम�ने देिखदैँन । �माणमा रहेको िनषेधा�ा 
म�ुामा भएको न�सा मचु�ुकामा यी वादीम�येका 
गोिव�द �रजाल रोहवरमा बसेको भ�ने आधारमा मा� 
�माणह�बाट आ�नो हकभोग र �वािम�वमा रहेको 
ज�गामा असर पछ�  भ�न ु�यायको रोहमा उिचतसमेत 
नदेिखने ।

�काश िच�कारले �ितवादी नारायण 
�रजाललाई िमित २०५२/२/९ मा पा�रत गरी 
िदएको राजीनामा िलखतमा उ�र सडक उ�लेख 
भई वादी दाबीको लगत नं. १२२ को �े.फ.०-
०-२.८५ धरु ज�गासमेत समावेश भएको दिेखन 
आयो । सो राजीनामा िलखत बदर ग�रपाउन 
िस�ाथ�नगर नगरपािलकाले दायर गरकेो २०५२ 
सालको दे.दा.नं. १६८९ को िलखत बदर म�ुामा 

दाबीको लगत नं.१२२ को �े.फ.०-०-२.८५ धरु 
ज�गासमेत समावेश ह�ने गरी दाबीबमोिजम िलखत 
बदर भई तहतह फैसला भएको देिखयो । उ� िमित 
२०५२/२/९ को राजीनामाको िलखतमा उ�र िक�ला 
यी वादीह�लाई देखाउन ु पन�मा नदेखाई सडक 
देखाई वादीह�को सो ज�गासमेत उ� चौिक�लािभ� 
पारी िक�ला कायम भएको देिखन आएबाट सो 
फैसलाह�बाट पनुरावेदक वादीह�को हकमा असर 
पन� गएको देिखन आउने । 

उपयु�� आधार कारण र �माणह�बाट वादी 
दाबी प�ुने गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट भएको िमित २०६६/३/२३ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई सो हदस�म 
दाबीबमोिजम फैसला बदर र उ�र िक�ला बदर ह�ने 
ठह�याएको स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७४ साल काित�क १३ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CI-०००७, िलखत 
बदर, राजे���साद प�त िव. अमृतराज प�त

अंशहकबाट �ा� घर ज�गा िब�� गन� 
नपाउने भनी ब�डाप�को कैिफयत महलमा उ�लेख 
भए तापिन सो सत� �ी धनको २ नं. िवपरीत रहेको 
देिखदँा सो सत�लाई कानूनअनकूुलको सत� भनी मा�न 
िम�ने दिेखएन । उध�कुमारीको अंश हकबापत पाएको 
कानूनबमोिजम आफूखसु गन� पाउने ज�गा शेषपिछ 
भाग ला�छ भनी अिहले नै बोिलिददँा िनजको अंश 
हक िनयि��त र ब�देज ह�न गई िनजको स�पि� भोग 
गन�, बेचिबखन गन� अ�य कारोबार गन�लगायतका 
स�पि�स�ब�धी अिधकारमा असर पन� जाने 
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देिखयो । अंश हकबाट �ा� िनिव�वाद आफूखसु गन� 
पाउने स�पि�मा असर पन� गरी अदालतले िनण�य गन� 
िम�ने नदिेखने । 

अत: पनुरावेदक उध�कुमारीको आ�नो हक 
भएको आफूखसु गन� पाउने पालन पोषण गरकेो र 
पिछस�म हेरचाह गन� गरी छोरालाई हालैदेिखको बकस 
ग�रिदन पाउने नै देिखन आयो । साथै िनजको नाउमँा 
बाकँ� रहेको िक.नं. २१०७ को ज�गामा िनजको शेषपिछ 
उपयु�� ज�गा कानूनबमोिजम हकवालाह�ले �ा� गन� 
अव�था रहे भएकैसमेत देिखन आयो । उध�कुमारीको 
नाउमँा बाकँ� रहन आएको िक.नं.२१०७ को घर 
ज�गामा छोराह�को अिहले नै भाग िह�सा ला�ने गरी 
भिव�य �भावी फैसला गन�समेत िम�ने नदेिखने । 

तसथ� उि�लिखत आधार कारण र 
�माणह�बाट उध�कुमारी प�तले आ�नो अंशबापत 
पाएको आफूखसु गन� पाउने स�पि�को हकलाई 
असर पन� गरी अिहले नै ब�देज र िनय��ण ला�ने गरी 
स�पि�मा कसैको हक �थापन गन� िम�ने देिखएन । 
व�ततुः आमा उध�कुमारी प�तको नाममा बाकँ� रहने पूर ै
ज�गामा उध�कुमारीको शेषपिछ राजे�� प�तको समेत 
हक �थापन ह�ने गरी स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतको 
फैसला सो हदस�म निमलेकोले केही उ�टी ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०६८/१०/१८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CI-००४९, िखचोला मेटाई घर 
खाली, रामच�� राउत अहर िव. लगन महरा चमार

िववािदत घरह� �ितवादीकै बाब ुबाजेसमेतले 
५,६ वष� / २०२२ वष� अिघ बनाई बसोवास गरी आएको 
भनी सज�िमन मचु�ुकाका �यि�ह�ले लेखाइिदएको 

पाइ�छ । िववािदत फुसको घरसमेत भएको ज�गा 
वादीको दता�मा रहेको भ�ने दिेखन आएकोमा सो 
ज�गा अंशब�डा गदा� आ�नो अंश भागमा परकेो भ�ने 
िफरादमा उ�लेख छ । पैतृक स�पि� भएको र वादीको 
बाबबुाजेकै पालाको स�पि� देिखदँा सगोलमा रहेको 
स�पि�मा यी वादीले अंशब�डा पासपिछ िववािदत 
फुसको घर बनाएको भ�ने कुरा पिहले �मािणत गन� 
स�नपुदछ�  । िववािदत घर वादीले िनमा�ण गरकेो भ�ने 
त�य पिु�ट ह�न सकेको छैन । फुसको घर �ितवादीले 
धेर ै पिहला िनजह�कै बाबबुाजेको पालादेिख बनाई 
ब�दै आएको भनी सज�िमन मचु�ुका भएको ि�थितमा 
सो घर �ितवादीले क�जा िखचोला गरकेो भ�ने दाबी 
पिु� ह�न आएको पाइएन । �ितवादीले  सो घर बनाएको 
ह�दँा िनजह�को भोगमा रहेको भ�ने न�सा मचु�ुकाबाट 
समेत देिखदँा पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः आ�नो ज�गामा कसैको घर िनमा�ण 
गरमेा मलुकु� ऐन, घर बनाउने महलको ११ नं. को 
हद�यादिभ� िफराद गनु�पन� ह��छ । व�ततु: िववािदत 
घर वादीले नै बनाएको भ�ने ��ट �माण नभएको 
ह�दँा भोगसमेतको आधार तथा सज�िमन मचु�ुकाबाट 
सो घर �ितवादीले नै धेरअैिघ बनाएको देिखदँा र सो 
घरमा भोगािधकार तथा हद�यादको आधारमा वादी 
दाबी खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः चेतराज प�त 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १९ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०६७-CI-००५०, िखचोला मेटाई घर 

खाली, रामच�� राउत अहर िव. िपता�बर 
सहनीसमेत
 § ०६७-CI-००५१, िखचोला मेटाई घर 
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खाली, रामच�� राउत अहर िव. रामदवे 
राउत अिहरसमेत

८
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६६-CI-०६२५, िट�पणी आदेश बदर 
दता� बदर ज�गा दता� कायम, िनलक�ठ सुवेदी िव. 
भूिमसुधार तथा �यव�थापन िवभाग, बबरमहलसमेत

स�ु िमिसल संल�न ज�गाधनी �माण पजुा� 
हेदा�, ग�डक� अ�चल तनह� ँिज�ला सािबक उदेनढंुगा 
५/६ को िक.नं. ८३ भानभु� सवुेदीको नाममा, 
िक.नं. ८७ िनलक�ठ सवेुदीको नाममा, िक.नं. ८८ 
सूय�मणी सवुेदीको नाममा र िक.नं. ८९ िगरीराज 
सवेुदीको नाममा दता� रहेको दिेख�छ । सािबक दता� 
ितरो भरो दखेाई नापी भएको ज�गाको िनवेदकह�को 
नाउमँा ज�गाधनी �माण पजुा�समेत �ा� भएको �े�ता 
�माणबाट देिख�छ । यस अव�थामा िववािदत ज�गा 
वन �े�िभ� पन� नपन� सो �माणह�समेतलाई �ि�गत 
गनु�पन� ि�थित रहेको छ । नाग�रकको नाउमँा दता� 
रहेको स�पि�को हकमा सरकारी िनकायबाट िनण�य 
भएको ह�दँा नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ आकिष�त 
ह�ने नै देिख�छ । य�तो अव�थामा सोही ऐनको दफा 
१८ बमोिजम नाग�रकले उ�च अदालतमा नालेस 
उजरु गन� पाउने अव�था िव�मान रहेको देिखने ।

अत: वादी दाबी खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०६६।३।१० को फैसला 
कानूनसङ्गत नदेिखदँा सो फैसला बदर ग�रिदएको 
छ । अब जे जो ब�ुन ुपन� हो बझुी �माणको मू�याङ्कन 
गरी कानूनबमोिजम फैसला गनु�  भनी उपि�थत प�लाई 
तारखे तोक� िमिसल उ�च अदालत पोखरामा पठाई 
िदने । 
इजलास अिधकृत : कृित थापा
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७५ साल �ावण २१ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६६-CI-०६२६, िनण�य 
बदर हक कायम दता� सदर राखी चलन 
चलाई पाउ,ँ िनलक�ठ सुवेदी िव. वन 
िवभाग, काठमाड�समेत

९
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-CI-१३५१, उ��ेषण, िनसार 
खाँसमेत िव. बाँके िज�ला अदालतसमेत

पनुरावेदक / िनवेदकह�म�येका न�कैया 
खाकँो नाउमँा रहेको ब�डा गनु�पन� स�पि�को फाटँवारी 
स�ु िज�ला अदालतमा �माइल खालेँ पेस गरकेो र उ� 
फाटँवारीमा िच� नबझेु ३५ िदनिभ� उजरु गन� आउन ु
भनी यी पनुरावेदक / िनवेदकम�येका न�कैया खाकँो 
नाउमँा अंशब�डाको महलको २२ नं.बमोिजमको �याद 
िमित २०७१।१०।१२ मा िनजको घरदलैामा टासँ 
भएको समेत �माणमा रहेको अशं म�ुाको िमिसलबाट 
देिखन आएको छ । िवप�ी इ�माइल खालेँ पेस गरकेो 
तायदाती फाटँवारीमा िच� नबझेुमा उजरु गन� आउन ु
भनी िदएको जानकारी अंशम�ुाको फैसला नह�दैँ 
कारबाहीको �ममा िनजको घर�ारमा टासँ भएबाट 
समेत अंश म�ुा परकेो जानकारी िनवेदकलाई थाहा 
जानकारी भएन वा िथएन भ�न िम�नेसमेत देिखएन । 
साथै स�ु िज�ला अदालतले िमिसल सलं�न �माणको 
मू�याङ्कन र िव�ेषण गरी पनुरावेदक / िनवेदकसमेतले 
अंश पाउने गरी फैसला भएको देिखएबाट िनजह�को 
अंशहकसमेत हनन भएको नदेिखने ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार कारण र 
�माणबाट िनवेदकह�लाई अंश म�ुा परकेो भ�ने थाहा 
जानकारी रहेभएकै दिेखएको र िनजह�को एकाघरको 
छोराले िनजह�को नामको �याद रीतपूव�क नै बझुी 
िलएको दिेखदँा िमित ०७१।३।१९ को तामेली �याद 
र िमित २०७२।२।२५ मा भएको फैसला रीतपूव�क 
नै भएको देिखदँा िनवेदन दाबी खारजे ह�ने ठह�याई 
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पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित २०७३।५।८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : केदारनाथ पौडेल
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल पौष १४ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CI-०७६६, बाटो कायम, 
�िदपकुमार दुगड िव. नारायणीदेवी दुगड

��यथ� नारायणीदेवी दगुडले िमित 
२०४८।६।७ को पा�रत ब�डाप�ले पनुरावेदक 
�ितवादी �िदपकुमार दगुडको भागमा परकेो ज�गाबाट 
७ िफट बाटो �ा� गरकेोमा िववाद देिखदँैन । सो बाटो 
कायम गन� मालपोत काया�लय, िवराटनगरमा िनवेदन 
िदएकोमा िस�ाथ� ब�क िलिमटेड, िवराटनगरको िमित 
२०६२।३।८ को प�बाट उ� ज�गा रो�का रहेकोले 
बाटो कायम गन� िमलेन । रो�का फुकुवा भई आएपिछ 
पा�रत िलखतअनसुार कानूनबमोिजम ह�ने नै भनी 
िनवेदन तामेलीमा राखेको देिख�छ । २०४८ सालको 
ब�डाप�मा उि�लिखत बाटो िनकासको ज�गासमेत 
२०६२ सालमा ब�कमा िधतो रा�ने काय� भएको 
देिखयो । वादी �ितवादीिबच भएको ब�डाप�मा 
उि�लिखत िनकास बाटोज�तो िवषय समयमै उिचत 
िनकास िदनपुन� ह��छ । ज�गा रो�का फुकुवा भई आएपिछ 
कारबाही गन� भनी लामो समयस�म अिनि�ततामा 
रा�न ु उपय�ु ह�दैँन । बाटो िनकासज�तो िवषयको 
कारबाही तामेलीमा रािखरहन ु मनािसब नदिेखदँा 
िवप�ीले िदएको िनवेदनको स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
िनकासा िदनपुन� नै ह�ने ।

अत: मालपोत काया�लयले िमित 
२०६५।८।६ मा वादी नारायणीदेवी दगुडले िदएको 
िनवेदन तामेलीमा रा�ने गरी गरकेो िनण�य बदर गरी 
अब जे जो ब�ुनपुन� हो बझुी िनण�य गनु�  भनी प�लाई 
ता�रख तोक� िमिसल मालपोत काया�लय, िवराटनगरमा 

पठाइिदने गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०६६।१२।२४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः चेतराज प�त
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १९ गते रोज ४ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७०-CR-००९७, करकाप, कृ�णकुमार सुनार 
(िव�कमा�) िव. अि�वकादेवी आले मगरसमेत

िववािदत िलखत मालपोत काया�लय 
नवलपरासीबाट आ�नो �वे�छािवपरीत करकापबाट 
पा�रत भएको भ�नेसमेत पनुरावेदक वादीको भनाइ 
रहेको छ । िज�ला �शासन काया�लय नवलपरासीको 
च.नं.१९९ िमित २०५९।४।१७ को प�अनसुार केही 
कुरा ब�ुन परकेोले २०५९।५।३ मा वादीह�लाई 
�यस काया�लयमा उपि�थत गराउन प�ाचार भएको 
र इलाका �हरी काया�लय ग�डाकोटले च.नं. ७५ को 
प�साथ िमित २०५९।५।७ मा िनजह�लाई िज�ला 
�शासन काया�लय नवलपरासीमा उपि�थत गराएको 
भ�नेस�म सो प�का �ितिलिपह�बाट दिेखन आएको 
छ । तर उ� काया�लयमा िववािदत िलखत तयार गरी 
पा�रत गराउने स�ब�धमा कुनै छलफल भएको भ�ने 
ख�ुन आएको छैन । िज�ला �शासन काया�लय र 
मालपोत काया�लयको कत��य तथा काम कारबाही 
छु�ाछु�ै �कृितको ह��छ । वादीले कुन कुन �यि� वा 
पदािधकारीले िलखत ग�रिदन दबाब िदएको हो भ�ने 
�प�सगँ खलुाउन र पिु� गन� सकेको छैन । साथै 
पनुरावेदकलाई उ� िलखत तयार गन� लगाउने तथा 
पा�रत गन� स�ब�धमा िज�ला �शासन काया�लयका 
कम�चारी वा �हरी कम�चारीह� वा �ितवादीसमेतका 
�यि�ह�ले कुनै दबाब िदएको भ�ने िमिसल सलं�न 
कागजातबाट पिु� ह�न सकेको पिन छैन । तसथ�, 
िववािदत िलखतका दाता गौमती सनुारले छोरा 
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कृ�णकुमारलाई सा�ी रोहवरमा समेत राखी मालपोत 
काया�लय नवलपरासीबाट पा�रत ग�रिदएको उ� 
राजीनामा िलखत िनजह�को इ�छािवपरीत पा�रत 
भएको भ�ने देिखन नआउने ।

कसैको इ�छा िव�� केही ह�न, गन� वा गराउन 
बा�य त�ुयाउने �ि�या भ�ने देिख�छ1 । त�कालीन 
मलुकु� ऐन, अ.बं. २४ नं. हेदा�, “...कागज गराउँदा 
कसैलाई पिन जोरजुलुम करकाप गरी कागज 
गराउन ु ह�दैँन । गर े बदर ह��छ । लेिखएबमोिजम 
बाहके आ�ना खुसीराजीले जानी बुझी सहीछाप 
हालेपिछ सो कागज सदर ह��छ ।” भ�ने कानूनी 
�यव�था उ�लेख भएको पाइ�छ । �यसै गरी सोही 
ऐनको अ.बं.३८ नं. मा “जोर जुलुम करकाप गरी 
कागज गर ेगराएमा आफूलाई फुस�त भएका िमितले 
प�तीस िदनिभ� नािलस निदए ला�न स�ैन” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थासमेतबाट कसैको इ�छािवपरीत जोरजलुमु वा 
बलपूव�क कुनै कागज गराएमा �य�तो काय� करकाप ह�ने 
देिखयो । यसरी करकापबाट कागज गराएमा �य�तो 
करकापको प�रब�धबाट फुस�त पाएको िमितले प�तीस 
िदनिभ� नालेस गर े�य�तो िलखत सदर कायम रहन 
नस�ने अथा�त् बदर ह�ने तर कसैले खसुीराजीले 
सहीछाप गरपेिछ �य�तो िलखत सदर कायमै रहने 
भ�नेसमेत देिखन आउने ।

व�ततु: ��ततु म�ुामा िववािदत राजीनामा 
िलखतको �कृित तथा िलखत सा�ीह�को 
भनाइसमेतका िमिसल संल�न �माणबाट वादीलाई 
करकापपूव�क िलखत गराएको भ�ने दिेखन नआएकाले 
उ� िलखत मालपोत काया�लय नवलपरासीबाट 
वादीको �वे�छाले िविधवत् �पमा पा�रत भएको 
भ�ने देिखन आएको छ । मालपोत ज�तो साव�जिनक 
काया�लयमा पनुरावेदक वादीसमेतको सहमित र म�जरुी 
िवना आ�नो नाउकँो ज�गा राजीनामा पा�रत गन� तथा 

1  नेपाली बहृत श�दकोष, नेपाल ��ा �ित�ान (दश� स�ंकरण, २०७५)

सो िलखतमा सा�ीको �पमा सहीछाप गराउन स�ने 
अव�था सामा�यत: रहदँैन । िलखत पा�रत ग�रिदन 
वादी म�जरु नभए िलखत पा�रत ह�ने समयमा काया�लय 
�मखुसगँ आ�नो असहमित रा�न स�ने अव�था 
रह�छ । के-क�तो प�रब�ध वा कारणबाट िलखत पा�रत 
ह�दँाको समयमा काया�लय �मखुसगँ वादीले आ�नो 
असहमित रा�न नसकेको हो ? सो कुरा वादीले दाबी 
िलन र खलुाउन सकेको पाइदँैन । तसथ�, मालपोत 
काया�लयबाट वादीको इ�छािवपरीत जोरजलुमु वा 
बलपूव�क धाक ध�क� िदई जबरज�ती राजीनामा 
पा�रत गराउन ुपन� कुनै कारणसमेत दिेखन नआएको 
र मालपोत काया�लय ज�तो सािधकार िनकायबाट 
िविधवत् �पमा पा�रत भएको राजीनामा िलखत 
उि�लिखत कानूनी �यव�थािवपरीत करकापबाट 
भएको हो भ�ने पिु� ह�न सकेको नदेिखएकाले िववािदत 
िलखत सदर कायम रहने ह�दँा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला 
अ�यथा देिखन नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी स�ु नवलपरासी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०६७।१२।१५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित सवंत् २०७६ साल साउन २८ गते रोज ३ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६८-CR-१२०१, करकाप, 
मथुरा महतो चाई िव. रमावती देवी चौहानसमेत

पनुरावेदक वादीको िफराद िजिकर हेदा� 
िनजको नाममा रहेको स�पि� दवुैवटी छोरीलाई िदने 
भनी �ितवादी रमावती देवीसगँ भनेको भ�ने खलेुबाट 
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पनुरावेदक वादीका नाउकँो स�पि� पनुरावेदक 
वादीका जेठी छोरी ठिगया देवी र का�छी छोरी �ितवादी 
रमावती देवी दवैुलाई िदने पनुरावेदकको मनसाय 
रहेको नै पाइयो । पनुरावेदक वादीले िनजक� जेठी छोरी 
ठिगयादवेीका नाममा २०६३।७।२९ मा समेत िविभ�न 
िक�ा ज�गाह� हालैको बकसप� पास गरी िदएको 
देिखने । ��ततु िववािदत िलखत िमित २०६३।९।२६ 
मा भएको भ�ने देिखएको र सोप�ात् पित मथरुा महतो 
चाई िदने र ठिगया देवी िलने गरी िमित २०६८।१२।८ 
मा समेत िविभ�न िक�ाका चार क�ा ज�गा रिज��ेसन 
पास गरी िदएको िमिसल सलं�न िलखतबाट देिखने ।

यसरी पनुरावेदक वादी मथुरा महतो चाईका 
दईु छोरीमा� रहेको र जेठी छोरी ठिगयादेवीलाई 
समेत पटकपटक िविभ�न िक�ा ज�गाह� िलखत 
पास ग�रिदएको र का�छी छोरी �ितवादीम�येक� 
रमावती दवेीलाई िमित २०६३।९।२६ र.नं.१४१५ 
बाट िविभ�न िक�ा ज�गाह� हालैदेिखको बकसप� 
पास ग�रिदएको पाइयो । दाता मथुरा महतो चाईको 
िमित २०६९।१।२३ मा म�ृय ु भइसकेको भ�ने 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा िमिसल सामेल पेस भएका 
ियनै पनुरावेदक वादी िदने र ठिगयादेवी िलने गरी भएका 
िलखतह�मा समेत पनुरावेदक वादीको लेखा�मक 
सहीछाप नपरी रखेा�मक सहीछाप मा� भएको दिेखदँा 
केवल िलखतमा पनुरावेदक वादीको ह�ता�र सहीछाप 
नभएको भ�ने आधारमा उ� िलखतलाई करकापको 
िलखत भ�न िम�ने देिखएन । यसरी वादी मथरुा महतो 
चाईले आ�ना नाममा दता�  रहेका ज�गाह� आ�ना 
दईुवटै छोरीका नाममा पटकपटक गरी हालैदिेखएको 
बकसको िलखत ग�रिदएको दिेखदँा पनुरावेदक वादी 
िपता मथरुा महतो चाईले �ितवादीम�येक� का�छी छोरी 
रमावती देवीलाई ग�रिदएको हालैदेिखको बकसप�को 
िलखतलाई करकापबाट भएको भनी मा�न �यायको 
रोहबाट पिन िम�ने नदिेखने । 

अतः िववेिचत त�य एवं �माणसमेतबाट 

वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी भएको पसा� िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।३।१६ को फैसलालाई 
सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६६।१०।१८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल भा� २३ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CR-१२०१, 

करकाप, मथुरा महतो चाई िव. रमावती देवी 
चौहानसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

१३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CR-०७०७, ��ाचार 
�रसवत, च�पाणी सुवेदी िव. नेपाल सरकार

भूिमसधुार काया�लय बाकेँमा काय�रत 
कम�चारीह� ख�रदार च�पाणी सवुेदी र शंकर�साद 
आचाय�बाट िनजह�को काय� क�मा �वेश गरी 
दराजमािथ रहेको फाइलबाट अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट उपल�ध गराएका नं.का 
१०,०००।- (दश हजार) �पैया ँनोटह� र िनजह�को 
शरीर खानतलासी गदा� िनजह�को साथबाट िज�सी 
सामानह� फेला परकेो ह�दँा उ� नोटह� तथा िज�सी 
बरामद ग�रएको भनी बरामदी मचु�ुका उ�लेख गरकेो 
देिखने ।

�ितवादीले मौकामा अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा मलाई िदएको 
१०,०००।- (दश हजार) �पैया ँ कोठा नं. ६ बाट 
बरामद भएको हो । सो रकम मैले आफँैले बझुी ख�रदार 
शकंर�साद आचाय�लाई िदएको ह� ँ । उहा ँ बािहर 
िन�केपिछ उ� रकम क��यटुर क�को दराजमािथको 
फाइलिभ�बाट बरामद भएको हो । उ� बरामद 
रकम मलाई पि�डत था�ले �वाट \ िदएको हो भनी 
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लेखाएको र सो बयान िलिप मेरो हो भनी अदालतमा 
भएको बयानमा उ�लेख गरकेो पाइने ।

उजरुकता� पि�डत था�ले यी �ितवादी 
च�पाणी सवेुदीलाई मोही लगत क�ा गरी �वािम�व 
कायम गन� �.१०,०००।- घसु माग गरकेोमा िनजसगँ 
उ� रकम नभएकोले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको �े�ीय काया�लय सखु�तको स�पक� , काया�लय 
कोहलपरु बाकेँमा िनवेदन िदई भरपाई गरी रकम बझुी 
िलई उ� रकम �ितवादी च�पािण सवुेदीलाई िदएको 
भनी िदई िनज उजरुकता�ले अदालतसम� बकप� 
गरकेा दिेख�छ । उहाहँ� दवुैजना मोही नामसारी गन� 
म�ुा फाटँमा काम गनु�  ह���यो भ�ने कुरा जाहेरवालाबाट 
थाहा पाएको हो । जाहेरवालाले उ� घसु �रसवतको 
रकम कोठा नं. ७ फाटँमा च�पािण सवुेदीको हातमा 
िदएको र सो रकम शंकर�साद आचाय�लाई िदएपिछ 
उहा ँ उ� कोठाबाट िन�क� कोठा नं.६ मा गई 
ब�नभुएको िथयो र सोही कोठाबाट उ� रकम बरामद 
गरकेा िथयो भनी वादी नेपाल सरकारका सा�ी शिशधर 
अिधकारीले अदालतसम� बकप� गरकेो देिखयो । 
�वेश मचु�ुका खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकाको 
बेहोरा सही साचँो हो सोमा भएको द�तखतसमेत 
मसमेतको हो भनी अदालतमा उपि�थत भई बरामदी 
मचु�ुकाका मािनस �ाने�� िसंहसमेतले बकप� गरकेा 
देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी च�पािण सवुेदीलाई 
जाहेरवालाले घसुबापतको रकम िदएको त�यलाई 
बरामदी मचु�ुकासमेतले पिु� ग�ररहेको दिेखएको 
छ । उजरुकता� पि�डत था�ले यी �ितवादी 
च�पाणी सवेुदीलाई फसाउन ु पन� पूव��रसइवीसमेत 
रहेको अव�थामा दिेखदँैन । उजरुकता� पि�डत 
था�को मोहीस�ब�धी िवषयमा �ितवादी काय�रत 
रहेको काया�लयमा काम भएकै देिख�छ । सोही 
मोहीस�ब�धी काम ग�रिदने भनी रकम मागेको र 
बरामद भएको रकम �ितवादी च�पाणी सवुेदीलाई 

िदएको ह� ँ भनी अदालतमा आई बकप�समेत गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी काय�रत काया�लयबाट नै रकम 
बरामद भएको र सो रकम अि�तयारबाट उजरु कता�ले 
लगी िनज �ितवादीलाई िदएको भ�ने देिखन आएको 
ह�दँा �ितवादीले गैरकानूनी �पमा �रसवत िलई 
भ�ाचार गरकेो पिु� ह�न आएको देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी च�पािण सवुेदीले अिभयोग 
दाबीअन�ुप ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१) को कसरु गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीलाई ऐ. 
ऐनको दफा ३(१) बमोिजम १०,०००।- (दश हजार) 
ज�रवाना र ऐ. ऐनको दफा ३(१)(क) बमोिजम िदन 
७(सात) कैदसमेत ह�ने ठह�याएको िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०७३।३।३० गतेको फैसला 
िमलैकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त, टेकराज जोशी
क��यटुर : देवीमाया खितवडा
इित सवंत् २०७६ साल साउन २१ गते रोज ३ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CR-०३५३ र ०७३-
CR-३६२, ��ाचार, लालबाबु साह कानु िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव.चा�सी राउत अिहर

बरामदी मचु�ुकाका मािनसह� कोमल साह, 
जगिदश�साद �रजाल, च��बहादरु खड्का र रिव�� 
अिधकारीसमेतले �ितवादीबाट रकम बरामद भएको हो 
भनी अदालतमा आई बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
लालबाब ुसाह कानूले मैले �कुलमा से�टी ट्याङ्क, 
माटो पनु�, �कुलमा रगं रोगन गन�, बे�च कुस� मम�त 
गन�, पखा�ल लगाउने, टुटेका �याल ढोकाह� मम�त 
गन�समेतका काय� िनज �धाना�यापकको आदशेमा 
�ितवादी चा�सी राउत अिहरमाफ� त गराएकोमा सोही 
रकम माग गरकेो हो, मैले िप.िस.एफ. लगायतको 
रकम माग गरी िलई ��ाचार गरकेो छैन भनी िजिकर 



48

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, जेठ - २

िलएकोमा सो स�ब�धमा व�तिुन� �माण पेस 
गन�समेत सकेको अव�था देिखएन । यसमा िव�ालय 
�यव�थापन सिमितका अ�य� लालबाब ुसाह कानलेु 
सो िव�ालयको �.अ. केशव�साद यादवसगँ रकम 
मा�ने निदए जािगरबाट िन�काशन गछ� उजरु कता�लाई 
भनेको ह�दँा माग गरकेो रकम अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट �.२५,०००।- बझुेर िलई 
वीरग�ज पसा�मा �ितवादी लालबाब ु साह कानलुाई 
िदएको दिेख�छ । सो �कुलमा रगंरोगन लगाएको रकम 
िलएको भने तापिन िव�ालय �यव�थापनका अ�य�ले 
िव�ालयमा रगंरोगन लगाउनको लािग कुनै ठे�का 
स�झौता आिद छैन । यिद �कुलमा से�टी ट्याङ्क, 
माटो पनु�, �कुलमा रगं रोगन गन�, बे�च कुस� मम�त 
गन�, पखा�ल लगाउने, टुटेका �याल ढोकाह� मम�त 
गन�समेतका काय�को रकम हो भने सो त�यलाई पिु� 
ह�ने कागज �माण िमिसल संल�न देिखन आएको 
छैन । िनज �ितवादीबाट रकम बरामद भएको अव�था 
छ । िव�ालयका �धान अ�यापकले यी पनुरावेदक 
�ितवादी लालबाब ु साह कानलुाई फसाउनपुन� 
पूव��रससमेत रहेको अव�था पिन दिेखदैँन । अतः 
पनुरावेदक �ितवादी लालबाब ुसाह कानलेु गैरकानूनी 
�पमा रकम िलई ��ाचार गरकेो पिु� भएको देिखने ।

अका� �ितवादी चा�सी राउत अिहरबाट रकम 
बरामद भएको छैन । िनज  �ितवादी लालबाब ु साह 
कानसुगँ साथी गएको आधारले मा� कसरुदार ठहर 
गन� िमलेन । िनजबाट रकम बरामद भएको अव�था 
नेिदखएको र िनजले कसरु अ�वीकार गरी बयान 
गरकेो समेत अव�थामा अनमुानको भरमा यी �ितवादी 
चा�सी राउतको समेत उ� कसरुमा संल�नता रहेछ 
भनी मा�न सिकएन । िवशेष अदालतबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरी भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो फैसला बदर 
गरी  आरोपप� मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
पनुरावेदक �ितवादीम�येका लालबाब ु साह कानलेु 
आरोिपत कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनजलाई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोिजम 
�.२५,०००।- ज�रवाना ह�ने र सोही दफा ३(१)(क) 
बमोिजम १५ िदन कैदसमेत ह�ने र �ितवादीम�येका 
चा�सी राउत अिहरले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०७३।३।२ को फैसला िमलैकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गेहे��राज प�त, टेकराज जोशी
क��यटुर : देवीमाया खितवडा 
इित सवंत् २०७६ साल साउन २१ गते रोज ३ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६९-CI-०५०१, ज�गा िखचोला 
चलन, शेख जुवैर िव. मंगल साह कानु

मेरो हकभोगको िक.नं. १२३ को ज.िव. ०-५-
० को ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेाले �ितवादीको 
िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउ ँ भनी वादीले 
दाबी गरकेोमा वादीको िक.नं. मा नापीमा ज.िव. ०-२-
० मा� भएको �ायल चेकबाट बढी भएको ज.िव. 
०-३-२ मेरो भोगमा छ न�सा सधुार ग�रपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदनलाई असर पान� गरी दूिषत मनसायले 
दाबी गरकेा ह�न् भनी �ितवादीको �ितउ�र भएकोमा 
पनुरावेदकले न�सा सधुार ग�रपाउ ँ भनी मालपोत 
काया�लय, बारामा िमित २०६५।४।२१ मा िनवेदन 
िदएको देिख�छ । सो नापी भएको िमित २०२२।३।१४ 
र काम स�प�न भएको िमित २०२२।३।१२ भनी 
न�सा ि��टमा जिनएको दिेखने ।

सो नापी ह�दँा िफ�डबकु उतारमा िक.नं.१२३ 
िगरधारी सा भनी जिनई कैिफयत बेहोरामा यो ज�गा 
मेरो न�बरी हो भनी �या�चे लगाएको देिख�छ । �य�तै 
िक.नं.१२४ को ज�गा शेख बा�धवारीको नाम उ�लेख 
भई कैिफयत बेहोरामा धिुनया सेिखनको न�बरी 
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भई अशं भागमा परी जोतभोग गरी आएको छु भ�ने 
जिनएको छ । व�ततु: २०२२ सालमा तयार भएको 
नापीको �ेसको न�सा सधुार ग�रपाउ ँ भनी २०६५ 
सालमा पनुरावेदकले िनवेदन िदएको आधारबाट 
��ततु म�ुा सो टुङ्गो नलागेस�म िन�पण गन� निम�ने 
भ�ने पनुरावेदकतफ� का कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । सो िनवेदनमा टुङ्गो 
लागेका बखत कानूनबमोिजम ह�ने नै छ । अब त�काल 
कायम रहेको �े�ता हेदा� वादीको नाउमँा िक.नं. १२३ 
मा नरबढी भई रीतपूव�क मालपोत काया�लयबाट िनण�य 
गराई दता� भएको ०-५-२ को �े�फल ज�गा वादीको 
हक दता�को देिखयो । सो दता�को ज�गा पनुरावेदकले 
भोग ग�ररहेको भ�ने िमित २०६६।६।१ मा भई 
आएको न�सा मचु�ुकाको न�सा कैिफयतमा न.नं. 
३ को िक.नं. १२३ ज�गा बाझँो भएपिन �ितवादीले 
रोक गरी िनजकै भोगमा रहेको भनी उ�लेख भएको 
देिखदँा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट बारा िज�ला 
अदालतले दाबीबमोिजम िखचोला ठह�याई गरकेो 
फैसला सदर गन� गरी भएको फैसलालाई अ�यथा गरी 
रहन ुपन� नदेिखने ।

तसथ�, एकाको नाउकँो हक दता�को िववािदत 
न.नं. ३ को ज�गा �ितवादीले भोग गरी िखचोला गरकेो 
देिखदँा वादी दाबीबमोिजम िखचोला ठहर गरकेो बारा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६७।११।२० को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : टेकराज जोशी 
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल भदौ २३ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६९-CI-०५००, िट�पणी 

आदेश बदर, नेजामुन शेिखन िव. मंगल साह 
कानुसमेत रहेको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-१२९६, हालैको 
बकसप� दता� बदर हक कायम दता�, रामपुकार 
रौिनयार िव. िकरणकुमारी रौिनयारसमेत

��ततु म�ुामा िवप�ी आमा सर�वती देवीले 
मेरो अंशहक ला�ने सगोलको स�पि� िज�ला पसा�, 
नगरानी गा.िव.स. वडा नं. १ िक.नं. १०१४ ज.िव. 
०-०-५ र सो ज�गामा बनेको घरसमेत िवप�ीह� 
िकरणकुमारी र िव�णकुुमार रौिनयारलाई िमित 
२०६७।५।१७ मा र.नं. १४३३(क) बाट हालैको 
बकसप�को िलखत ग�रिदएकोले सो घरज�गाम�ये 
४ ख�डको १ ख�ड िलखत बदर गरी मेरो नाममा 
दता�समेत ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद दाबी रहेको 
देिख�छ । वादीले दाबी िलएको घरज�गा वादी 
दाबीबमोिजम िनज वादी तथा �ितवादीह�समेतका 
नाममा अंश भाग ला�ने हो । दाबीबमोिजम िनजले 
आ�नो अंश भाग िलएमा आपि� छैन भ�ने कुरा 
�ितवादी िकरणकुमारी रौिनयारसमेतको �ितउ�र 
िजिकर रहेको िमिसल सलं�न कागज �माणह�बाट 
देिखने ।

पनुरावेदक वादीले दाबी िलएको ��ततु 
िववािदत हालैको बकसप�को िलखत हेदा� वादी 
रामपकुार रौिनयार आफँै सा�ी बसी िलखतको 
िकनारामा सहीछापसमेत गरी िलखत पा�रत भएको 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको महलको 
१० नं. मा भएको कानूनी �यव�थालाई अनदेखा गरी 
िववािदत िलखतमा आ�नै सहीछाप गरकेो कुरालाई 
मलाई थाहा जानकारी निदई आमा सर�वती देवीले 
िददी िकरणकुमारी र भा�जा िव�णकुुमारलाई हालैको 
बकसप� गरी रिज��ेसनसमेत ग�रिदएकाले मेरो अंश 
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भागमा पन� हक जितको िलखत बदर ग�रपाउ ँभनी यो 
वादीले िफराद दायर गरेको कुरालाई सिहस�य मा�न 
िम�ने भ�ने देिखएन । �यसरी आफू सा�ी बसी पा�रत 
भएको िलखत बदर गन� पाउन ुपछ�  भ�ने अिधकार यी 
पनुरावेदक वादीलाई रहे भएको भ�ने ऐनको मनसाय 
रहेको पिन पाइदँैन । उ� िलखत ग�रिदने पनुरावेदक 
वादीक� आमा सर�वती देवीले आ�नी छोरी 
िकरणकुमारीसमेतको नाममा अंिशयार छोरा वादीलाई 
सा�ी राखी बकसप� ग�रिदएको अव�था िमिसल 
संल�न कागज �माणह�बाट देिखएको अव�था छ । 
यसरी उ� िववािदत भिनएको िलखतमा वादी �वय ं
सा�ी बसी िलखत पा�रत गरी िदएप�ात् िनजसमेतको 
स�लाह र सहमितबाट नै आमा सर�वती देवीको नाममा 
दता� रहेको ज�गा िददी िकरणकुमारी रौिनयारसमेतका 
नाउमँा बकसप� ग�रिदएको िलखतबाट वादीलाई 
थाहा निदई िलखत पा�रत गरी आ�नोसमेत अंशहकमा 
आघात प�ुयाएको भ�न िम�ने नह�दँा पनुरावेदक 
वादीको अशंहक जितको िलखत बदर ह�नपुछ�  भनी 
यी पनुरावेदक वादीका तफ� बाट उपि�थत रहनभुएका 
वैतिनक अिधव�ा �ी शोभा काक�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट 
वादीको सहमित िवना हालैको बकसप� ग�रिदएको 
देिखदँा िफराद दाबीबमोिजम वादी दाबीको भाग जित 
बदर भई हक कायम दता� ह�ने ठह�याई स�ु पसा� 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७०।१।२४ को 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको िमित 
२०७१।९।९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गीता �े� / ड�लरुाम चौधरी
इित संवत् २०७४ साल पौष ९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७६-WH-००३३, 

ब�दी��य�ीकरण, �ेम पुरी िव. िवशेष अदालत, 
बबरमहलसमेत

�ाकृितक �यायको िस�ा�त याि��क 
िवषयव�त ुहोइन । िनवेदकले वतन नै नभएको वतन 
उ�लेख गरी �याद तामेल भएको कारणले सनुवुाइको 
मौकाबाट वि�चत ह�न प�यो भनी िलएको िजिकर दाबीका 
स�ब�धमा हेदा�  अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िनवेदकलाई तोकेको िमित २०७०।१२।०५ 
को तारखे िनवेदकले गजुारी बसेको देिखएको छ । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित 
२०७१।०१।२४ गते िवशेष अदालतमा म�ुा दता� 
भएपिछ िनवेदक �ेम परुीको नाउमँा िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट जारी भएको १५ िदने �याद िनजको 
एकासगोलको आमाले दईुजना सा�ीह� र कम�चारीको 
रोहवरमा िमित २०७१।०३।०९ गते बझुेको देिख�छ । 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित २०७२।०३।०३ 
मा िनवेदकउपरको कसरु ठहन� गरी फैसला भएको 
र समयको अ�तरालमा गा.िव.स. प�रवत�न भई हाल 
नगरपािलका भएको कारणले वडा नं. समेत फरक 
परकेो दिेखए तापिन िनवेदकको घर�ारमा गई कानूनको 
�ि�या अवल�बन गरी िनवेदकको आमालाई �याद 
बझुाएको कुरा �याद तामेली बेहोरासमेतबाट देिखन 
आएको र िनवेदकले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा बयान गरी आयोगले तोकेको तारखे छोडी 
बसेको भ�नेसमेत िमिसलबाट देिखदँा सनुवाइको 
मौकाबाट वि�चत ह�नपु�यो भ�ने िनवेदकको भनाइ 
बेहोरा त�यपरक दिेखन नआएकोले मागबमोिजमको 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�ररहन पन� 
नदिेखने ।

अतः िनवेदकले सनुवुाइको मौकाबाट 
वि�चत ह�नपु�यो भ�ने िनजको भनाइ िव�ासयो�य र 
भरपद�समेत नदिेखदँा आफूलाई लागेको अिभयोगका 
स�ब�धमा छानिबनको �ममा तोिकएको तारखे छोडेर 
बसेको ि�थित र अव�थाले सनुवुाइको मौका पाइन 
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भ�ने िनवेदकको भनाइ स�य त�यमा आधा�रत नभई 
मनािसबसमेत नदेिखएकोले िनवेदकको ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अि�बका�साद दहाल 
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट  
इित संवत् २०७६ साल भा� २४ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७६-WH-००३४, 

ब�दी��य�ीकरण, उ��ेषण, �ेम पुरी िव. 
िवशेष अदालत, बबरमहलसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७६-WH-००१६, 
ब�दी��य�ीकरण, स�यमान लामा िव. उ�च अदालत 
पाटन, लिलतपुनसमेत

��ततु म�ुामा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िनवेदकको नामको �याद काठमाड� 
िज�ला िवशालनगर घर नं. १११ ब�ने वष� ६५ को 
स�यमान लामा नामको ३० (तीस) िदने समा�ान 
�याद भनी �याद जारी भई िमित २०७५।९।१८ मा 
बेप�े तामेल भई आएको देिख�छ । पेस ह�न आएको 
िनजको नाग�रकताको �माणप�बाट िनजको वतन 
का�े िज�ला परुानो गाउ ँगा.िव.स वडा नं. ७ हो भ�ने 
देिखयो । अिभयोगप�मा उि�लिखत िवशालनगर घर 
नं. १११ भ�ने वतन िनवेदकको वा�तिवक वतन हो 
भनी देिखने कुनै �ामािणक आधार ��ततु ह�न आएको 
नपाइने ।

�ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार कुनै पिन 
�यि�लाई िनज िव�� लागेको अिभयोगको स�ब�धमा 
जानकारी िदई �ितवादको अवसर �दान गनु�  आव�यक 
ह��छ । �ितवादीका नाममा �याद सूचना पठाउनकुो 
उ�े�य िनज िव�� चलेको म�ुामा �ितवादको 
अवसर �दान गनु�  हो । यो �याियक कामकारबाहीमा 

औपचा�रकता िनवा�ह गन� िवषय मा� होइन । �याद 
सूचना तामेल ग�रएको �यि�ले जानकारी पाउन स�ने 
गरी वा�तिवक बसोवास रहेको �थानमा रीतपूव�क �याद 
तामेल ह�न ुआव�यक ठािन�छ । गलत वतन उ�लेख 
गरी तामेल भएको �याद सूचनाबाट �ितवादको अवसर 
�दान भएको स�झन िम�दैन । जारी ग�रएको �याद नै 
बेरीतको छ भने �य�तो �यादका आधारमा �ितवादको 
अवसर �ा� भएको मा�न सिकँदनै । प�रणामत: 
�ितर�ा गन�बाट वि�चत गरी भएका फैसला एवं काम 
कारबाही �व�छ सनुवुाइको िस�ा�तिवपरीत ह�न प�ुने ।

िनवेदक �ितवादी स�यमान लामाको नेपाली 
नाग�रकताको �माणप�मा िनजको बतन का�े िज�ला 
परुानो गाउ ँ गा.िव.स वडा नं. ७ उ�लेख भएको 
देिखयो । िनजका नाउमँा उ� ब�िकङ कसरुको म�ुा 
चलाउदँा र �याद जारी गरी पठाउदँा िज�ला काठमाड�, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ४ िवशालनगर 
व�ती घर नं. १११ भनी उ�लेख भएको पाइयो । सो 
वतन िनजको वा�तिवक वतन हो भ�ने त�य पिु� ह�ने 
कुनै आधार �माण पेस ह�न आएको िमिसल सलं�न 
�माणबाट  देिखन आएन । िमित २०७५।९।१८ मा 
तामेल भएको भिनएको �यादसमेत कुन घर�ारमा 
तामेल गरकेो हो सो �प� �पमा ख�ुन आएको 
देिखएन । यसबाट �ितवादीले रीतपूव�क �ितवादको 
मौका पाएको मा�न िमलेन ।

अत: �रट िनवेदक स�यमान लामाउपर 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त �ितकूल कारबाही 
र फैसला भएको देिखदँा िनजका नाउमँा िमित 
२०७५।९।१८ मा तामेल भएको भिनएको बेरीतको 
तामेली �याद, सो आधारमा भएको उ�च अदालत 
पाटनको िमित २०७६।२।६ को फैसला र सो 
फैसलाअनसुार काठमाड� िज�ला अदालतबाट जारी 
भएको िनजको नाउकँो िमित २०७६।४।९ को कैदी 
पजु�समेत उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको 
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छ । अब िनज �ितवादी स�यमान लामालाई कारागार 
काया�लयबाट िझकाई िववािदत ब�िकङ कसरु म�ुामा 
उ�च अदालत पाटनमा उपि�थत गराई िनजको बयान 
िलने, थनुछेक आदेश गन�, �माण ब�ुनेलगायतका जो 
जे �ि�या पूरा गनु�पछ�  गरी कानूनबमोिजम म�ुामा पनु: 
फैसला गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेसमेत 
जारी ह�ने ठहछ�  । उपयु��अनसुार जारी भएको उ��ेषण 
तथा परमादशेको आदेशको प�रणाम�व�प िनवेदकले 
कानूनी उपचार �ा� गरकेो र अ�य त�यगत एवं कानूनी 
��को िन�पण सनुवुाइका �ममा ह�ने नै भएकाले 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� नपन� । 
इजलास अिधकृतः दगुा��साद ब�याल / ओजा 
लािमछाने
इित संवत् २०७६ साल �ावण २४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७१-RB-०१९७, मू�य 
अिभविृ� कर (०६३/६४), सुरशे �धान िव. व�ण 
वेभरजे नेपाल �ा.िल., िसनामंगल, काठमाड�

िवप�ी करदाताले मू�य अिभविृ� कर 
िनयमावलीको िनयम ३९ बमोिजमको �ि�या पूरा नगरी 
कर छुटको दाबी गरी ठुला करदाता काया�लयसम� 
िववरण पेस गरकेो पाइयो । यसरी टुटफुट तथा 
हािन नो�सानीका स�ब�धमा कुनै �माण पेस गरकेो 
पाइएन । २०६३ पौष मिहनामा गाडी ख�रदमा ितरकेो 
कर दाबी गरकेोमा िहसाब िमलान ग�रसकेकाले �याज, 
श�ुक लगाउन नह�ने, बोटल तथा �ेटह� भारतका 
िविभ�न ठाउबँाट लामो दरुी �थल माग�, जिक� न तथा 
टिन�ङ घामपानी ज�ता �ाकृितक �कोपह� झे�द ै
उ�ोगस�म आउने �ममा भएका साधारण टुटफुट 
भएको र �यसलाई बा�यतावश �वीकानु�  पन� भएकोले 
टुटफुट भएको प�रमाणको मू�य अिभविृ� कर, 
ज�रवाना र �याज िम�हा ह�नपुन� र नेपालकै िविभ�न 
सगुर िम�सह�बाट उ�पािदत िचनी वजन गरी �याउने 

�ममा सरदर दईु िदनमा उ�ोगमा आइप�ुने ह�दँा transit 
को अव�थामा घाम तथा हावापानी ज�ता �ाकृितक 
�कोपको कारण र पोिखएर transit loss ह�ने ह��छ । 
य�ता �कृितको कारणबाट भएका loss बा�यतावश 
नै उ�ोगले मा�न ु पन� भएकोले य�तो transit loss 
बापतको िचनीको प�रमाणको मू�य अिभविृ� कर, 
ज�रवाना र �याज िम�हा ह�न ु पन� भ�नेस�म उ�लेख 
गरकेो पाइयो । तर कर छुटका लािग आव�यक पन� 
ठोस �माण पेस गन� सकेको नदेिखने ।  

आधिुनक कर �णालीअ�तग�त नेपालसमेतका 
अिधकांश मलुकुह�ले अवल�बन गरकेो �वयं कर 
घोषणा �णालीमा करदाता आफूले आफूलाई नै कर 
िनधा�रण गरी सोको िववरण स�बि�धत िनकायमा पेस 
गन� हो । आ�नो �यवसाय र कारोबारको सबभ�दा 
बढी जानकार करदाता नै ह��छ र रा�यले कमभ�दा 
कम बजारमा ह�त�ेप गनु�पद�छ भ�ने मा�यताका 
आधारमा यो �णालीको िवकास भएको हो । आफूले 
आफँैलाई कर िनधा�रणको सिुवधा पाएपिछ करदाता 
बढी िज�मेवार ब�दछन्, सही िववरण पेस गरी ठोस 
आधार र �माणका आधारमा मा� कर छुटको दाबी 
िल�छन् र कर ितन� सं�कृितको िवकास पिन ह��छ 
भ�ने िव�ास रा�यले िलएको ह��छ । ��ततु म�ुामा 
करदाताले आफूले वािष�क �पमा गरकेो कारोबारको 
िववरण बझुाइसकेपिछ करदाताले बझुाएको िववरणमा 
ठुला करदाता काया�लयले छानिबन गदा� िविभ�न 
िकिसमका कमी कमजोरीह� औ�ँयाई कर िनधा�रणको 
सूचना िदई सोको स�ब�धमा करदाताबाट जवाफ 
िलइसकेपिछ मा� ठुला करदाता काया�लयबाट मू�य 
अिभविृ� कर िनधा�रण गरकेो पाइ�छ । करदाताले 
कुनै छुटको दाबी गदा� सबतु �माणसिहत दाबी गनु�  
पन�मा सो कुरा राज�व �यायािधकरण काठमाड�मा 
पनुरावेदन गदा�समेत स�माण दाबी गन� सकेको 
देिखदँनै । मू�य अिभविृ� कर ऐन र िनयमावलीले हािन 
नो�सानी भएको अव�थामा अिनवाय� �पमा पालना 
गनु�पन� भनी उ�लेख गरकेो काय�िविधलाई करदाताले 
अवल�बन गरकेो देिखन आएन । करदाताले उ�ोगमा 
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भएको हािन नो�सानीबापत करक�ीको दाबी िलदँा 
पालना गनु�पन� काय�िविध अवल�बन नगरेको र सो 
स�ब�धमा कुनै पिन �माण पेस नगरी करक�ीको दाबी 
िलएको अव�था देिखदँा यस ि�थितमा ठुला करदाता 
काया�लयको िनण�य उ�टी गरकेो सो हदस�म राज�व 
�यायािधकरणको िनण�य िमलेको नदेिखने ।

उपयु�� िववेिचत आधार, कारण तथा 
िव�मान कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा  टुटफुट 
र ढुवानीबापत भएको नो�सानीको हकमा ठुला 
करदाता काया�लयको िनण�य उ�टी गरकेो राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�को िमित २०६७।७।१७ को 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने र 
अ�यमा  राज�व �यायािधकरण काठमाड�को फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे��बहादरु काक�
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ९ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:-
 § ०७१-RB-०१९८, मू�य अिभविृ� कर 

(०६२/६३), सुरशे �धान िव. व�ण वेभरजे 
नेपाल �ा.िल., िसनामंगल, काठमाड�
 § ०७१-RB-०१९९, मू�य अिभविृ� कर 

(०६१/६२), सुरशे �धान िव. व�ण वेभरजे 
नेपाल �ा.िल., िसनामंगल, काठमाड�
 § ०७१-RB-०२००, मू�य अिभविृ� कर 

(०६०/६१), सुरशे �धान िव. व�ण वेभरजे 
नेपाल �ा.िल., िसनामंगल, काठमाड�

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७६-WH-०१२९, 
ब�दी��य�ीकरण, र�नबहादुर तामाङ िव. गृह 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

“स�ुे�ा िनमा�ण सेवा �ा.िल.का 
स�चालक फुवा� दोज� तामाङ र िव�णबुहादरु 
पहरीले जाहेरवालासगँ िचनजानको नाताले 
�.१५,००,०००।– (अ��पी प�� लाख �पैया)ँ 
बराबरको िसमे�ट लगेकोमा सो िसमे�टको मू�य मा�दा 
िनजह�ले स�ेु�ा िनमा�ण सेवा �ा.िल.को नाममा 
स�चालनमा रहेको नेपाल ब�क िलिमटेडको खाता 
नं.०२५००१०६३७२१८००००००१ को चेक 
न�बर ००८८९५६०८ को चेक ई.स.२०१९।०१।०१ 
गते �.१५,००,०००।– (अ��पी प�� लाख �पैया)ँ 
भ�ुानी पाउने गरी चेक काटी िदएकोमा सो चेक 
स�बि�धत ब�कमा पटक-पटक पेस गदा�समेत खातामा 
रकम नभई चेक बाउ�स भएको र �ितवादीले खातामा 
रकम नभएको जानी जानी चेक काटी िदई ब�िकङ कसरु 
अपराध गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही गरी चेकमा 
उि�लिखत रकम िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने बेहोराको 
िज.के. जनरल �टोरका स�चालक गोकण� दनवुारको 
िमित २०७६।५।४ को जाहेरी दरखा�तअनसुार 
िनज फुवा� दोज� तामाङलाई िमित २०७६।६।२९ मा 
उ�च अदालत पाटनबाट प�ाउ अनमुित �ा� गरी 
२०७६।७।६ मा प�ाउ गरकेो र सोही िमितदेिख लागू 
ह�ने गरी ७ िदन तथा िमित २०७६।७।१३ देिख लागू 
ह�ने गरी ७ िदनको �याद थप भएको अव�था दिेखने ।

स�ुे�ा िनमा�ण सेवा �ा.िल.को नाममा 
स�चालनमा रहेको मािथ उि�लिखत नेपाल ब�क 
िलिमटेडको खाता स�चालक िव�णबुहादरु पहरी 
र फुवा� दोज�को संय�ु द�तखतबाट स�चािलत 
छ । यसरी आफूसमेत�ारा स�चािलत नेपाल ब�क 
िलिमटेडमा रहेको खाताको चेक िज.के. जनरल 
�टोरका नाममा िखिचिदएकोमा स�बि�धत प� िज.के. 
�टोरको तफ� बाट चेक साट्न जादँा अथा�त् चेकको 
भ�ुानी िलन जादँा खातामा रकम नभएको कारणले 
पटक-पटक िफता�  भएप�ात् चेक�ारा भ�ुानी पाउन ु
पन� प�ले भ�ुानी नपाएपिछ चेक अनादर भएको 
िवषयलाई िलएर िदइएको जाहेरी दरखा�तको 
आधारमा कानूनबमोिजमको आव�यक �ि�या पूरा गरी 
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अनसु�धानको िसलिसलामा सािधकार अदालतबाट 
प�ाउ गन� अनमुित िलई �याद थपसमेत भएको भ�ने 
िमिसल संल�न कागजातह�बाट देिखने ।

तसथ� कानूनको �ि�या अवल�बन गरी 
फुवा� दोज�लाई ब�िकङ कसरु अपराधको म�ुाको 
अनसु�धानको िसलिसलामा थुनामा राखेको भ�ने 
देिखदँा िनवेदकले माग गर ेज�तो वैयि�क �वत��ता 
अपहरण भयो भ�ने अव�था नरहेको, नदेिखएकोले 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ुपन� 
अव�थाको िव�मानता रहेको नपाइने ।

अत: फुवा� दोज� तामाङलाई गैरकानूनी 
थुनामा राखी िनजको वैयि�क �वत��ता अपहरण 
गन� काय� िवप�ीह�बाट भएकोले मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको मागदाबीमािथ िववेचना भई उि�लिखत 
आधार र कारणसमेतबाट मनािसब नदिेखदँा 
िनवेदकको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े� 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७६ साल काित�क १८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१७४७ र ०७२-
CR-०६६८, जबरज�ती करणी, प�पुकुमार दास िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. प�पुकुमार दास

पीिडतको शरीरमा ५ से.िम.को scratch 
mark बाहेक अ� कुनै चोटपटक छैन । अनसु�धानमा 
सो scratch mark नया ँपरुानो क�तो हो, �ितवादीकै 
कारण �य�तो खत लागेको हो, होइन, हो भने के-कुन 
अव�थामा �य�तो खत ला�न गयो, य�ता सामा�य 
��ह�बार े�प� गनु�पन�मा �यसबार ेसू�म अनसु�धान 
गरकेो देिखदँैन । तथािप, जबरज�ती करणीको आरोप 
रहेको ��ततु अव�थामा �ितवादीले यी पीिडतको 
योिनमा िलङ्ग पसाई मडारी छटपटाउन निदई 
एकिछनमा भागेको भ�ने घटना िववरण कागजमा 
लेखाएको भए तापिन �यसरी िलङ्गसमेत �वेश 

गरकेो भए वा अ�य कुनै िच� वा �माण पीिडतको 
शरीरमा दिेखनसु�म अव�था ह�ने ह�दँा सो देिखएको 
छैन । �ितवादीको शरीरसमेत त�काल जाचँ ह�दँा 
िचथो�रएको, कोत�रएको वा नङका दागह� वा 
�ितरोध दिेखने �कृितका कुनै �माण कतै नदिेखएको, 
िनजको कपडामा रगत वा वीय�को दाग देिखएको छैन । 
तसथ�, स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम �ितवादीलाई 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तथािप �ितवादी 
पीिडतको घरबाट भागी गएको स�ब�धमा घटना िववरण 
कागजमा सही गन� िसताराम दास, दलुारीदेवी दास, 
राज ु दास राजकुमार दास, अिनतादवेी दाससमेतले 
लेखाइिदएको र सो बेहोरालाई अदालतमा उपि�थत 
भई समथ�न गरकेो देिख�छ भने अक�तफ�  �ितवादीले 
समेत आफूलाई वारदातका िदन पीिडतका काका र 
काकाको छोराह�ले कुटिपट गदा� चोट लागेको उपचार 
गराउन गएको र त�प�ात् �हरीले प�ाउ गरकेो 
�वीकार गरकेो अव�थामा �ितवादी वारदात�थलमा 
िथएनन् भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

अब �ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने िजिकर िलएको स�ब�धमा �ितवादी 
अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा इ�कार रही बयान गर े
तापिन पीिडतलाई लडाई करणी गन� िनजको स�ुवाल 
खोली हेदा�  पीिडत मिहनावारी भएको देखी छाडी िदएको 
भ�ने �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको 
बयान रहेको देिख�छ । पीिडतले मौकामा कागज गदा� 
घटनाभ�दा ३/४ िदन अगािड मिहनावारी भएको तर 
मिहनावारी रोकेको िथएन भ�ने लेखाइिदएको देिख�छ 
भने पीिडतको शारी�रक जाचँ �ितवेदनबाट िनजको 
शरीरमा करणी भएको ल�णह� नदेिखएको साथै 
िनजको Urine for pregnency-Negative भ�ने 
उ�लेख भएबाट पीिडतको मौकाको कागज एवं परी�ण 
�ितवेदनबाट िनज मिहनावारी भइरहेको िथयो भ�ने 
पिु� ह�न आएको छ । साथै �ितवादी िनज पीिडतको 
कोठाबाट भा�न खो�दा जाहेरवालाक� देवर र देउरानी 
नाता पन�ले प�न खो�दा िनजह�को हातबाट भागेको 



55

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, जेठ - २

भ�ने त�यलाई बेवा�ता गन� सिकँदैन । आफँैले पिन 
पीिडतको काका र काकाको छोराले िपटेकोले चोट 
लागेको भनी �वीकार गरकेो अव�थामा �ितवादीको 
अदालतसम� भएको इ�कारी बयान मा� िनजको 
िनद�िषताको आधार ह�न नस�ने ह�दँा �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने िलएको िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादी प�पकुुमार दासले मौकामा 
बयान गदा� जाहेरवालाक� छोरी प�रवित�त नाम २०(भ) 
लाई घरमा ए�लै भएको अव�थामा करणी गन�को लािग 
िनजले लगाएको स�ुवाल खोली हेदा� िनज पीिडतको 
मिहनावारी आएको देखी छािडिदएको भनी उ�लेख 
गरकेो र िनजको उ� बयानलाई �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतले पिु�ट गरकेो, पीिडत नाबािलग रहेको 
शारी�रक जाचँबाट िनजको Hymen Rupture वा 
योिनमा कुनै �कारको जबरज�ती करणीको िच� 
नदेिखए तापिन पीिडतको कागज र अदालतमा गरकेो 
बकप�बाट पिन करणी गन� �य�न नभएको भ�न 
नसिकने ह�दँा िनज प�पकुुमार दासलाई करणीको 
मनसाय राखी कोठामा �वेश गरी जबरज�ती करणी 
गन� �यासस�म गरकेो देिखएको तर करणी ह�न 
नपाएको अव�थामा जबरज�ती करणी महल ३(२) 
नं. को आधारमा ऐ.ऐनको ५ नं. अन�ुप ४(चार) वष� 
कैद सजाय ठहर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
भएको िमित २०७२।२।६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- सोनी �े�ठ
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल काित�क ८ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ७५-WH-०१२१, 
ब�दी��य�ीकरण, हेम�त�काश ओली ‘सुदश�न’ समेत 
िव. नेपाल सरकारसमेत

अनसु�धान अिधकारीले कानूनले कसरु 
ह�ने भनी िनधा�रण गरकेो कसरुका स�ब�धमा कानूनी 
काय�िविध एवम् �ि�या पूरा गरेर अनसु�धान गरकेो 
छ छैन ? अनसु�धान अिधकारीले ब�दीह�लाई 
�हरी िहरासतमा राखेको थनुा कानूनी वा गैरकानूनी 
के छ ? भ�ने ज�ता िवषय ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनबाट हे�रने वा परी�ण गन� मा�यता रिहआएको 
छ । आधार, कारण एवम् सबदु �माणको अभावमा 
र कानूनले िनधा�रण गरकेो काय�िविध तथा �ि�या 
पूरा नगरी थुनामा रािखएको काय� गैरकानूनी ह�ने 
ह��छ । अनसु�धान अिधकारीले कानूनले कसरु मािनने 
ि�याकलाप यी ब�दीह�ले गरकेो भ�ने आधारमा सबदु 
�माणसिहत अनसु�धान �ि�या अगािड बढाएको 
देिख�छ । यी ब�दीह�लाई थनुामा रा�न ुपन� आधार, 
कारण खलुाई सबदु �माणसमेत बरामद गरी कानूनले 
िनधा�रण गरकेो काय�िविध एवम् �ि�याबमोिजम थनुामा 
रािखएको अव�था देिखने । 

हातहितयार एवम् िव�फोटक पदाथ� 
बरामद भएको अव�थालाई सामा�य �पमा िलन 
िम�दैन । य�ता साम�ीले शाि�त सरु�ामा ग�भीर 
आघात पान� र मानव जाित एवम् धनजनमा प�ुयाउन 
स�ने �ितसमेत िवचारणीय ह�न आउछँ । नेपालको 
सिंवधानले राजनीितक अिधकारको �योग गदा�  कुनै 
कानूनले उ�लङ्घन गन� वा कुनै अ�य �यि�को 
िजउ�यान स�पि�मा �ितकूल �भाव पान� छुट 
िदएको छैन । का�ेपला�चोकबाट य�ता हातहितयार 
र िव�फोटक साम�ी िलएर आउने िवषय मानव जाित 
एवम् धनजनकै �ितका लािग होला भ�ने अनमुानसमेत 
गन� नसिकने होइन । यी साम�ी �चिलत कानून�ारा 
िनषेिधत भएकोले यी साम�ी �योग नभई बरामद ह�न ु
मा� पिन कसरु ह�न जा�छ । यसमा को को कसरुदार 
ह�न्, कसलाई कसरुको मा�ाअनसुार के कित सजाय 
ह�ने हो भ�ने िवषय स�ु अदालत वा िनकायबाट 
�माणह�को मू�याङ्कन गरी िन�कष�मा प�ुने िवषय 
ह�न् । तसथ� ब�दीसमेत रहेको सवारी साधनबाट य�ता 
सङ्गीन �कृितका साम�ी बरामद भएको अव�थामा 
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सो स�ब�धमा जाचँबझु गन� शाि�त सरु�ाको िज�मेवारी 
िलई अ�सर रहेको अनसु�धान प�लाई िफतलो एवम् 
�भावकारीहीन बनाउन उपय�ु ह�ने ह�दैँन । सामा�य 
नाग�रकको सरु�ा तथा समाजमा शाि�त स�ुयव�था 
कायम रा�न ुर कसैको पिन िजउ�यान तथा स�पि� 
नो�सान ह�न निदन ु सरकारको कत��यिभ�को िवषय 
ह�ने । 

ब�दीह�लाई थनुाम�ु गदा� सामा�य �पमा 
ग�रने अनसु�धान �ि�यामा �ितकूल असर पछ�  पद�न 
वा अनसु�धान �ि�या नै िन��योजन ह�न जा�छ जादँैन 
भ�नेतफ�  समेत सचेत र संवेदनशील ह�नपुद�छ । कुनै 
घटनाका स�ब�धमा साधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
रहेर कानूनबमोिजम अनसु�धान एवम् तहिककात 
भइरहेको अव�थामा असाधारण अिधकार�े�को 
�योग गरी ह�त�ेप गनु�  वा�छनीय ह�दँैन । बरामद 
भएका साम�ीह� स�कली न�कली के हो, �चिलत 
नेपाल कानूनबमोिजम वैध ह�न् होइनन्, न�कली 
बरामदी मचु�ुका बनाइएको हो होइन, झठुा म�ुा 
लगाएको वा लगाउन खोिजएको हो होइन, ब�दीह� 
िनद�ष ह�न् होइनन् आिद ज�ता ��नह�को िन�पण 
अनसु�धानको �ममा ब�दीको संल�नता नदेिखए 
�यहीबँाट र ब�दीलाई म�ुा चलाइए जनु म�ुा चलाइ�छ 
सोही म�ुाको रोहबाट साधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
हे�रन ु पन� ह��छ । शाि�त सरु�ाको �मखु िज�मेवारी 
बोकेको नेपाल �हरीले सरुाक�का आधारमा भनी 
�चिलत कानूनले िनषेध गरकेा हातहितयार एवम् 
िव�फोटक पदाथ�सिहत प�ाउ गरकेा ब�दीह�लाई 
कानूनबमोिजम �हरी िहरासतमा राखेको अव�था 
देिखएको ह�दँा असाधारण अिधकार�े�को मा�यमबाट 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  पन� अप�रहाय� 
अव�था नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट 
अिधकार�ा�त �हरी काया�लयले अनसु�धान काय� 
गरकेो त�य अ�यथा पिु�ट ह�न नसकेको एवम् 
�े�ािधकार भएकै अदालतबाट ज�री प�ाउ 
पजु�को �वीकृित िलई िहरासतमा रा�न अनमुित 

िलएको दिेखएको, ब�दीह�लाई संिवधान एवम् 
कानूनबमोिजमका स�पूण� �ि�या पूरा गरी कानूनी 
�पमा िहरासतमा राखेको दिेखएको, ब�दीह�का 
नेपालको सिंवधान�ारा �द� मौिलक हक अिधकार 
हनन एवम् कुि�ठत भएको नदिेखएको तथा यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तबमोिजम समेत 
ब�दीह�को थनुालाई गैरकानूनी भ�न िम�ने नदेिखएको 
ह�दँा िनवेदन मागअनसुार ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल चै� २७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WH-०१७९, 
ब�दी��य�ीकरण, मोहनबहादुर काक�को हकमा 
मोहनमायाँ काक� िव. नेपाल सरकारसमेत

शाि�त सरु�ाको िज�मेवारी िलई अ�सर 
रहेको अनसु�धान प�लाई कुनै त�रकाबाट ह�त�ेप 
गरी िफतलो एवम् िन��भावी बनाउन उपय�ु 
ह�दैँन । ब�दीलाई थुनाम�ु गदा� अनसु�धान �ि�यामा 
�ितकूल असर पछ� , पद�न वा अनसु�धान �ि�या नै 
िन��योजन ह�न जा�छ, जादँनै भ�नेतफ�  समेत सचेत 
र संवेदनशील ह�नपुद�छ । कुनै घटनाका स�ब�धमा 
साधारण अिधकार �े�अ�तग�त रहेर कानूनबमोिजम 
अनसु�धान एवम् तहिककात भइरहेको अव�थामा 
असाधारण अिधकार�े�को �योग गरी ह�त�ेप गन� 
िम�दैन । झ�ुा म�ुा लगाएको वा लगाउन खोिजएको 
हो, होइन, यी ब�दी िनद�ष ह�न्, होइनन् आिद ज�ता 
��नह�को िन�पण अनसु�धानको �ममा यी ब�दीको 
सलं�नता नदिेखए �यहीबँाट र ब�दीलाई म�ुा चलाइए 
जनु म�ुा चलाइ�छ सोही म�ुाको रोहबाट साधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त हे�रन ु पन� ह��छ । शाि�त 
सरु�ाको �मखु िज�मेवारी बोकेको नेपाल �हरीले यी 
ब�दीलाई कानूनबमोिजम िहरासतमा राखेको अव�था 
देिखएको ह�दँा असाधारण अिधकार�े�को मा�यमबाट 
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ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट म�ु 
गदा� नेपाल �हरीको मनोबल ख�कने र अनसु�धान 
�ि�यामा नै �ितकूल असर प�ुन जाने ।

आधार, कारण एवम् सबदु �माणको 
अभावमा र कानूनले िनधा�रण गरकेो काय�िविध तथा 
�ि�या पूरा नगरी थनुामा रािखएको काय� गैरकानूनी 
ह�ने ह��छ । अनसु�धान अिधकारीले कानूनले कसरु 
मािनने ि�याकलाप यी ब�दीले गरकेो भ�ने आधारमा 
अनसु�धान �ि�या अगािड बढाएको दिेख�छ । हालको 
अव�थामा यी ब�दीलाई थनुामा रा�न ु पन� आधार, 
कारण खलुाई कानूनले िनधा�रण गरकेो काय�िविध एवम् 
�ि�याबमोिजम थनुामा रािखएको अव�था देिख�छ । 
य�तो अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी ब�दीलाई थुनाबाट म�ु गदा� अनसु�धान �ि�या 
नै �भािवत ह�न स�ने देिखएकोले ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु�  उपय�ु एवम् �यायोिचत ह�ने दिेखन 
नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट यी 
ब�दीलाई संिवधान एवम् कानूनबमोिजमका स�पूण� 
�ि�या पूरा गरी िहरासतमा राखेको, ब�दीका नेपालको 
संिवधान�ारा �द� मौिलक हक अिधकार हनन् एवम् 
कुि�ठत भएको नदेिखएको तथा यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तबमोिजम समेत यी ब�दीको 
थुनालाई गैरकानूनी भ�न िम�ने नदेिखएको ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WH-०१९८, 
ब�दी��य�ीकरण, वीर�े� लोहारसमेत िव. नेपाल 
सरकारसमेत

कुनै कसरुका स�ब�धमा थनुामा रा�न ु
पन� भए �प�ट आधार कारण उ�लेख गरी सोको 

सूचना िदनपुछ�  । म�ुा हेन� अिधकारीलाई कानूनले 
अिधकार िदएको छ भ�दैमा त�कालको आचरण एवम् 
�यवहारबाटै कसरु कायम ह�न स�ने र थप �माण 
सकंलन गन� नपन� अव�थामा थनुामा रा�न पाउने 
पूर ैअविधभर थनुामा नै राखी अनसु�धान गनु�  ज�री 
ह�दैँन । म�ुा हेन� अिधकारीले अनसु�धानको �ममा के 
के कुरा ब�ुन ज�री छ, बयान काय� गराउन कित िदन 
ला�छ, के क�ता �माण सकंलन गन� बाकँ� छ, कसरु 
लगाइएका अिभय�ुह�को हैिसयत र अव�था के हो, 
थनुामा राखी र नराखी अनसु�धान गन� स�ने नस�ने 
अव�था, प� िवप�लाई ह�न स�ने हािन नो�सानी 
आिद ज�ता िवषयको आकँलन गररे आरोिपत वारदात 
र कसरुमा सीिमत रही िहरासतमा रा�ने अनमुित 
िदनपुद�छ । िनज िव�ाथ�ह�उपर लगाइएको कसरुका 
स�ब�धमा िनजह�को बयान गराई अ�यथा आव�यक 
नदिेखएमा थनुाबाट छाड्दा पिन अनसु�धान �ि�यामा 
कुनै �भाव पन� देिखदँैन । िनज िव�ाथ�ह�लाई 
िदएको प�ाउ पजु�मा थुनामा रा�न ुपन� �प�ट आधार 
कारण उ�लेख भएको नदेिखदँा य�तो अव�थाको 
थनुालाई रीतपूव�कको कानूनी थनुा मा�न िम�ने देिखन    
नआउने ।

ब�दी िव�ाथ�ह�उपर लगाइएको अभ� 
�यवहारस�ब�धी कसरुका स�ब�धमा अनसु�धानका 
�ममा भएको बयान हेदा� िहरासतमा शारी�रक तथा 
मानिसक यातना निदएको र आफ�तह�लाई भेट्न 
पाएको भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ । थुनामा रहेको 
अव�थाका �यि�ले थनुामा नरहेका अव�थाका 
�यि�कै हैिसयतमा समान िकिसमले संिवधान 
�द� स�पूण� मौिलक हक उपभोग एवम् उपयोग 
गन� पाउने भ�ने ह�दँनै । केही मौिलक हकह�मा 
मािथ उि�लिखतलगायतका िवशेष अव�थामा रोक 
ला�न स�ने देिख�छ । िनवेदक ब�दीह�को �य�तो 
काय� रहेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट 
देिखदँनै । संिवधान एवम् कानून �द� हक अिधकार 
सहज �पमा उपभोग एवम् उपयोग गन� पाउन ु
नाग�रकको अिधकार हो । य�ता अिधकारबाट वि�चत 
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गनु�  पन� अव�था आएको ख�डमा �यसको व�तिुन�ट 
आधार कारण खलुाएर वि�चत ग�रएको प�लाई सोको 
जानकारी िदनपुद�छ । �यसो नभएमा �य�तो काय�ले 
कानूनी मा�यता पाउन नस�ने ।

नाग�रकलाई संिवधान एवम् कानूनले �दान 
गरकेा हक अिधकार एवम् सिुवधाह�को सहज�पमा 
उपभोग एवम् उपयोग गन� वातावरण सजृना गनु�  रा�य 
प�को दािय�व एवम् कत��य हो । �यि�का वैयि�क 
�वत��ता कुि�ठत एवम् सकुंचन ह�ने अव�था देिखएमा 
अनसु�धानको काय�मा संल�न स�बि�धत पदािधकारी 
ग�भीर र सचेत रहनपुद�छ । यी िव�ाथ� ब�दीह�का 
स�ब�धमा िवचार गदा� यी ब�दी िव�ाथ�ह�ले 
अनसु�धानको �ममा थुनामा रहेको अव�थामा 
कानूनबमोिजम उपभोग एवम् उपयोग गन� पाउने 
�कृितका मौिलक हक अिधकारह� उपभोग एवम् 
उपयोग गन� नपाएको भनी आधार कारणसिहत �प�ट 
�पमा उ�लेख गन� सकेको अव�था नदेिखएकोले यी 
ब�दीह�का हकमा मािथ उि�लिखत मौिलक हक 
अिधकार हनन भएको भनी मा�न िम�ने अव�था 
देिखन नआउने ।

अिभय�ुलाई कानूनमा �यव�था भएबमोिजम 
अ�य िवक�पको �योग गन�तफ�  नसोची थनुामा नै राखी 
अनसु�धान गन� काय� अिघ बढाइएको, संिवधान एवम् 
कानून �द� नाग�रकका हक अिधकार �दान गन�तफ�  
संवेदनशील भएको नदेिखएको, यी िव�ाथ�ह�उपर 
लगाइएको कसरु जघ�य एवम् ग�भीर �कृितको कसरु 
नभएको, यी ब�दी िव�ाथ�ह�को अ�ययन एवम् 
परी�ामै �ितकूल �भाव परी अपूरणीय �ित प�ुन गएको, 
यी ब�दी िव�ाथ�ह�लाई अभ� �यवहारस�ब�धी 
कसरुका स�ब�धमा िव�मान कानूनी �यव�थाअनसुार 
अिनवाय� �पमा थनुामा रा�न ु आव�यक र उपय�ु 
नदेिखएको, प�ाउ पजु� िददँा थुनामा रा�न ुपन� �प�ट 
आधार कारण उ�लेख गरकेो नदिेखएको, अनसु�धान 
अिधकारीले म�ुा हेन� अिधकारीसम� िहरासतमा रा�ने 
अनमुित माग गदा� कानूनमा �यव�था भएबमोिजमको 
बेहोरा उ�लेख गरी रीत प�ुयाई माग गरेको नदिेखएको 

र म�ुा हेन� अिधकारीले समेत िहरासतमा रा�न 
अनमुित िददँा आधार कारण एवम् �योजन नखलुाई 
�.िज.अ.को आदेशानसुार मा� भनी �याद थप गरकेो 
अव�था देिखने ।

कानूनबमोिजम बाहेक वैयि�क �वत��तामा 
अंकुश लगाउन ु कानूनी रा�यमा शोभनीय काय� 
मािनदँनै । रा�यले नाग�रकका वैयि�क �वत��तामा 
अंकुश लगाउदँा सारवान् कानून र काय�िविध कानूनले 
िनिद��ट गरकेो माग�को प�रपालना गनु�  अिनवाय� ह��छ । 
��ततु स�दभ�मा यी िनवेदकले के कसरी साव�जिनक 
िहत, �वा��य, सरु�ा, सिुवधा र नैितकता िव�� 
कसरु अपराध गरकेो हो भ�ने �प�ट उ�लेख नगरी 
िनवेदकलाई थुनामा नै राखी अनसु�धान गनु�पन� उिचत 
एवम् पया��त आधार र कारणसमेत उ�लेख नगरी 
भएको �याद थपस�ब�धी काय�ह� कानूनस�मत रहेको 
भ�ने देिखन नआउने ।

अतः व�तिुन� आधार र कारण िबना 
िनवेदकलाई प�ाउ गन� र अनसु�धानको �ममा 
भनी थनुामा रा�ने काय� मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा ९ िवपरीत रहेको 
देिख�छ । कुनै राजनीितक आ�थाकै आधार 
र कारणले �व�ृ भावनाबाट कानूनको उिचत 
काय�िविधको पालना नगरी थनुामा रहेको दिेखएको, 
अ�य कुनै ग�भीर कसरुमा आरोिपत रहेको भ�न 
नसकेको र �याियक �ि�टकोणबाट समेत िनजह�को 
थनुा औिच�यपूण� नदेिखएकोले िनज िनवेदकह�लाई 
गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रिदन ु भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) र 
(ख) बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुल�साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-०१३१ र ०७५-RC-
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०१५१, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. एकाकुमारी 
िव.क.समेत र नेपाल सरकार िव. दीघ�बहादुर िव.क.

�ितवादीम�येक� िनम�ला काक� घटनाको 
रात आ�नो पित र दईुवटा छोराछोरी सगैँ सतेुको भनी 
अदालतमा बयान गरकेो देिखयो । घटना भएको रात 
िनज घरमा िथइन् वा िथइनन् ? भ�ने स�ब�धमा िनजको 
पित ब�चाह�सगँ पिन अनसु�धान प�ले सो कुरा 
नबझुी शंका र अनमुानको भरमा िनजउपर अिभयोजन 
गरकेो देिख�छ । िनजको घर मतृकको घरभ�दा आधा 
घ�टाको दरुीमा रहेको मतृकको घरमा प�र आएको 
काम गरी सहयोग गन� गरकेो पाइ�छ । मतृकसगँ िनजको 
�यानै िलनेस�मको �रसइवी भई रातको समयमा आधा 
घ�टा िहडेँर गई मतृकलाई मारी फे�र घर फक� आ�नो 
लो�ने र ब�चाह�सगँ िनध��क साथ सतुी होिलन् भ�ने 
िव�वािसलो आधार िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
नदेिखदँा केवल शंका र अनमुानको भरमा अनसु�धान 
अिधकारीसम�को सािबती बयानको आधारमा 
�ितवादी िनम�ला काक�लाई कसरुदार ठहर गरी सजाय 
गनु�  िववेकसङ्गत र �यायोिचत नदेिखने ।

�ितवादी दीपक िव.क. एकाकुमारीको छोरा 
भए तापिन िनज एकाकुमारीको पित दीघ�बहादरुको 
छोरा नभई झड्केलो छोरा भएको त�य िमिसल 
�माणबाट देिख�छ । दीपक िव.क.ले मौकामा मेरो 
बाजेको नाम सकुिवर िव.क., बबुाको नाम थाहा भएन, 
म मामा घरमा ब�छु, प�रवारमा ५ जना छ�, भनी 
बयान गरकेो र �ितवादीह� एकाकुमारी र दीघ�बहादरु 
िव.क.ले प�रवारमा हामी दईुजना पित र प�नी छ� भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनज िदपक िव.क. मतृक 
देवी थापाको घर निजक ब�ने नगरकेो र िनजको देवी 
थापासगँ �यान िलनपुन�स�मको कुनै �रसइवी भएको 
देिखदँैन । दीपक िव.क. एकाकुमारीको छोरा भएको र 
मादक पदाथ� सेवन गरकेा िदघ�बहादरु िव.क.ले ए�लै 
कसरी घटना घटाएको होला भनी अनमुान र शंकाको 
भरमा दीपक िव.क.समेत उपर अिभयोजन गरकेो 
देिखने ।

�ितवादी दीघ�बहादरु िव.क.ले मादक पदाथ� 

सेवन गरकेो सरुमा मतृकको घरमा गई िनज सतेुको 
अव�थामा ह�मरले टाउकोमा हानेपिछ मतृक अचेत 
भएको अव�थामा िनजलाई जातोले छातीमा हानेको 
देिखन आयो । मतृकको लास ओछ् यानसिहतको 
खाटमा सिुतएको अव�थामा रहेको भ�ने त�य 
घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकाबाट समिथ�त 
भएको छ । िनजले वारदातमा �योग गरकेो ह�मर 
िनजकै फलाम कुट्ने आरनबाट बरामद भई ह�मरले 
मतृकको टाउकोमा हाने भनी मौकामा गरकेो बयान 
बेहोरालाई िनजले अदालतमा समेत सोही ह�मरले 
हानेको भनी कसरुमा सािबत रहेको त�य मतृकको 
लास �कृित मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनबाट 
समेत पिु� भएको देिखदँा सिुतरहेको एकल व�ृालाई 
एकजना �ितवादीले कत��य गरी मान� कुनै किठनाइ  
प�यो होला भनी अनमुान गन� नसिकने ।

सामािजक �पमा िन�न �तरका, 
िनर�र, मजदरुी गरी जीवन िनवा�ह गरी आएका यी 
�ितवादीह�को अनसु�धानको �ममा भएको बयान 
बेहोरालाई अ�य कुनै पिन �वत�� �माणबाट समिथ�त 
ह�न नसकेको अव�थामा �हरीसम�को बयानकै 
भरमा �ितवादीह� दीपक िव.क., एकाकुमारी िव.क. 
र िनम�ला काक�लाई कसरुदार ठहर गनु�  मनािसब 
देिखदँनै । िनजह�उपर अिभयोजन प�का सा�ी 
र अ�य कोही �यि�ले पोल गरी �यसलाई कसैले 
समथ�न गरकेोसमेत देिखएन । यी �ितवादीह� उ� 
वारदातमा सलं�न िथए भनी िनजह�उपरको अिभयोग 
अिभयोजन प�ले शकंारिहत, �वत�� �पमा �मािणत 
गन� नसकेबाट यी �ितवादीह�को कसरुमा संल�नता 
पिु� भएको नदेिखदँा �यान ज�तो ग�भीर �कृितको 
म�ुामा व�तिुन� र �वत�� �माणको अभावमा केवल 
शकंा र अनमुानका कुरालाई �माणमा िलन िम�ने 
नदिेखदँा यी �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गनु�  
फौजदारी �यायको िस�ा�त �ितकूल ह�न जा�छ । 
यस अव�थामा सबै �ितवादीह�लाई एउटै डालोमा 
हाली िनजह� सबैलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको 
आरोिपत कसरुमा सलं�नता कायम गरी सजाय 
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गनु�  िववेकसङ्गत र �यायोिचत नह�दँा �ितवादीह� 
एकाकुमारी िव.क., दीपक िव.क. र िनम�ला काक�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला मनािसब नै रहेकाले वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन र बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी दीघ�बहादरु िव.क.ले मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो सरुमा मतृकको घरमा गई िनज सतेुको 
अव�थामा ह�मरले टाउकोमा हानेपिछ मतृक अचेत 
भएको अव�थामा िनजलाई जातँोले छातीमा हानेको 
चोटका कारण मतृक देवी थापाको म�ृय ु भएको 
देिख�छ । मतृकको लास ओछ् यानसिहतको खाटमा 
सिुतएको अव�था रहेको त�य घटना�थल तथा 
लास जाचँ मचु�ुकाबाट समिथ�त भएको अव�था छ । 
िनजले वारदातमा �योग गरकेो ह�मर िनजकै फलाम 
कुट्ने आरनबाट बरामद भई िनजले ह�मरले मतृकको 
टाउकोमा हाने ँभनी मौकामा गरकेो बयान बेहोरालाई 
अदालतमा समेत सोही ह�मरले हानेको भनी कसरुमा 
सािबत रहेको त�य मतृकको लास �कृित मचु�ुका र 
शव परी�ण �ितवेदनबाट समेत पिु� भएको दिेखदँा 
उ�च अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखन 
आएकोले �ितवादी दीघ�बहादरु िव.क. को हकमा पेस 
ह�न आएको साधक सदर ह�ने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
दोलखा िज�ला अदालतबाट यी �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको फैसला केही उ�टी 
भई �ितवादीम�येका दीघ�बहादरु िव.क.लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) को देहाय १ 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदका साथै मलुकु� 
ऐन, चोरीको १ र ४ नं. बमोिजम जबरज�ती चोरीको 
कसरुमा िनजलाई सोही महलको १४ नं.बमोिजम 
१ मिहना १५ िदन कैद र िबगो �.२६,२९९।५० 
ज�रवाना भई ज�रवानाबापत कैदसमेत ह�ने र चोरीको 

िबगो जाहेरवालालाई भराइिदनेसमेत ठह�याई अ�य 
�ितवादीह� एकाकुमारी िव.क., दीपक िव.क. र 
िनम�ला काक�को कसरुमा संल�नता पिु� भएको 
नदिेखएको ह�नाले िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबाट पूण�तः सफाइ िदने ठहर गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७३।१२।२२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

सव��वसिहत ज�मकैद गन� सजायका 
स�ब�धमा िवचार गदा�  �ितवादी दीघ�बहादरु िव.क.लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) को देहाय 
१ नं. मा उ�लेख भएअनसुार सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर भए तापिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) मा "कानूनमा कुनै कसुरबापत 
सव��वको सजाय ह�ने रहछे भन ेयो सिंहता �ार�भ 
भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� सव��व ह�न ेगरी 
सजाय ग�रने छैन ।" भ�ने �यव�था भएको देिखदँा 
सव��व ग�ररहन परने । ज�मकैद मा� ह�ने ठहछ�  र मलुकु� 
ऐन, चोरीको १ र ४ नं. बमोिजम जबरज�ती चोरीको 
कसरुमा िनजलाई सोही महलको १४ नं.बमोिजम 
१ मिहना १५ िदन कैद र िबगो �.२६,२९९।५० 
ज�रवाना भई ज�रवानाबापत कैदसमेत ह�ने ठहर 
भए तापिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ ले चोरी 
तथा डाकँास�ब�धी कसरुमा ज�रवानाबापत कैद 
ह�ने �यव�था नगरकेो साथै फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा 
"कुनै कसुरका स�ब�धमा कसुर गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी 
सजाय ह�ने रहछे भन ेघटी सजाय ह�न ेगरी िनधा�रण 
गनु� पन�छ ।" भ�ने �यव�था भएको दिेखदँा �ितवादी 
दीघ�बहादरु िव.क.लाई ज�रवानाबापत कैद ग�ररहन ु
नपन� । 
इजलास : माधव भ�डारी
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १० गते रोज ३ शभुम् ।


