
  

पुसपुस  ––  ११  
  

 

  
पाि�क �काशनपाि�क �काशन  

  
  
  

पूणा�पूणा�ङ्कङ्क  ५५८८७७  वष� वष� २२५५,,  अङ्क अङ्क ११७७  

  
  
  

 
  
  
  

�काशक�काशक  

ससव�व��च अदालत�च अदालत  
रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड�काठमाड�  

फोन फोन नंनं. . ४२५०७४२४२५०७४२,,  ४२६२३९७४२६२३९७,,  ४२६२३९८४२६२३९८,,  ४२६२८०१४२६२८०१,,  ४२५८१२२ ४२५८१२२ EExxtt..२५१२५१११  (स�पादन)(स�पादन),,  २५१२५१४४  (छापाखाना)(छापाखाना),,  २१३१२१३१  ((िबिब��)��)  

�या�सः �या�सः ४२६२८७८४२६२८७८,,  पो.व.पो.व.नंनं. . २२०४३८०४३८  

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp,,  WWeebb::    wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

  

२०७२०७३३,,  पुसपुस  ११––१५१५ 



�काशन�काशन,,  स�चार तथा स�पादनस�चार तथा स�पादन  सिमितसिमित  
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क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी कृ�णबहादरु �े�काया�लय सहयोगी �ी कृ�णबहादरु �े�  
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म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
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बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
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बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ीकाया�लय सहयोगी �ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  
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सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 
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वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
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ख�ी, केदार ितिमि�सना िव. 

सािब�ी ख�ी 
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पूण� इजलास

मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय, मा.�या.�ी 
ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल, 
०७०-NF-०००३, उ��ेषण / परमादेश, नेपाल िव�ुत्  
�ािधकरण के��ीय काया�लय, दरबारमाग�, काठमाड� 
तथा ऐ. को स�चालक सिमितको तफ� बाट काय�कारी 
िनद�शक दीपे��नाथ शमा� िव. मोरङ िज�ला िवराटनगर 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ९ ि�थत मोरङ �यापार 
सङ्घको तफ� बाट अि�तयार�ा� ऐ.को स�चालक 
अ�य� महेश जाजु 

िव�तु्  ऐन, २०४९ को दफा १७ मा िव�तु्  
महसलु र अ�य द�तरुको िनधा�रणस�ब�धी �यव�था 
भई सोको उपदफा (१) मा िव�तु्  महसलु र अ�य 
द�तरुह� िनधा�रण गन�को लािग नेपाल सरकारले 
एउटा िव�त्ु  महसलु िनधा�रण आयोग गठन गन�छ 
भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । सो उपदफा (१) 
बमोिजम गिठत सिमितमा नेपाल सरकारको �ितिनिध, 
अथ� िव�, िव�तु्  उ�पादन, �सारण र िवतरणकता�, 
िव�तु् का �ाहकह� म�येबाट क�तीमा ५ जना 
�यि�ह� रहने भ�ने �यव�था उपदफा (२) मा रहेको 
देिख�छ । य�तै उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोिजमको 
िव�तु्  महसलु िनधा�रण आयोगले िव�त्ु  महसलु 
र अ�य द�तरु िनधा�रण गदा� �ास क�ी दर, उपय�ु 
लाभ, संरचनाको स�चालन त�रका, उपभो�ाको 
मू�यसूचीको प�रवत�न, रोय�टी इ�यािदको आधारमा 
िनधा�रण गन�छ भ�ने र उपदफा (६) मा उपदफा (१) 
बमोिजमको िव�तु्  महसलु र अ�य द�तरु िनधा�रण गदा� 
उपदफा (१) बमोिजमको आयोगले �ाहकको िकिसम र 
िकिसमअनसुारको महसलु िनधा�रण गन� स�नेछ भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । यसरी िव�तु्  ऐन, २०४९ 
को १७(१) बमोिजम गिठत िव�तु्  महसलु िनधा�रण 
आयोगले िव�त्ु  महसलु र अ�य द�तरु िनधा�रण गदा� 

�ास क�ी दर, उपय�ु लाभ, संरचनाको स�चालन 
त�रका, उपभो�ाको मू�यसूचीको प�रवत�न, रोय�टी 
एवम् �ाहकको िकिसम र िकिसमअनसुार महसलु 
िनधा�रण गनु�  पन� दिेखन आउने । 

इनज� श�ुक �ाहकले िव�तु्  उपभोग गरकेो 
अनपुातमा ला�ने श�ुक भएकोले यो ऊजा� आपूित�सगँ 
स�बि�धत रहेको दिेख�छ भने िडमा�ड श�ुक कुनै 
पिन �ाहकले िव�तु्  माग गरकेो िनि�त के.िभ.ए. 
को आधारमा िलइने श�ुक भ�ने देिख�छ ।  िडमा�ड 
श�ुक स�बि�धत �ाहकले माग गरकेो सव�साधारण 
उपभो�ाले पाउनेभ�दा फरक �मता �ाि� र एकैपटक 
बढी प�रमाणको ऊजा�को भ�डार (Reserve)  ग�रिदने 
सेवाबापत िलइने श�ुक भएकोले िडमा�ड श�ुकलाई 
िव�तु्  महसलु श�ुकको �पमा �या�या गरी िव�तु् 
आपूित�सगँ स�बि�धत गरी हेन� निम�ने ।

सव�साधारण उपभो�ाले भ�दा बढी �मता  
िडमा�ड गरअेन�ुप �य�तो ऊजा� �ा� गन� िवशेष  
�मताको जडान, �यसको सरु�ण, मम�त स�भार 
आिदको �ब�ध अथा�त् आव�यक थप �ब�ध पिन 
गनु�पन� ह��छ । िव�त्ु  �सारण ह�दँा अ�  साधारण 
�थानमा िव�तु्  प�रणाम �वाहभ�दा य�तो िडमा�ड 
गन� �ाहकले मागअन�ुपको बढी िव�त्ु  प�रमाण 
�ा� गद�छन् । िव�तु्  खपत अन�ुपको रकम माग गनु�  
एउटा कुरा हो भने अ� सव�साधारण �ाहकभ�दा बढी 
�मतासिहतको िव�त्ु  आपूित�को सिुवधा �ा� गनु�  
अक� कुरा हो । �यसैले िडमा�ड श�ुक ि�थर लागतसगँ 
स�बि�धत देिखन आएको ह�दँा यसलाई ऊजा� 
आपूित�सगँ मा� सीिमतगरी हेन� निम�ने ।

िनधा��रत िडमा�ड श�ुक िनवेदकको हकमा 
मा� असलु गन� िनण�य भएको नभई  �वीकृत के. 
िभ. ए.अनसुारको सिुवधा िलने सबै �ाहकह�लाई 
समान�पले लागू ह�ने गरी िनधा�रण भएको 
देिख�छ । िव�तु्  ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा 
(६) अनसुार िव�तु्  महसलु िनधा�रण आयोगले 
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�ाहकह�को िकिसम र िकिसमअनसुार िव�तु्  महसलु 
र अ�य द�तरुको िनधा�रण गन� स�नेछ भ�ने �यव�था  
गरकेो दिेखदँा  प�रि�थितअनसुार महसलु िनधा�रण 
गन� पाउने अि�तयारी आयोगलाई िवधाियकाले 
नै �दान गरकेो देिख�छ । यसरी कानूनले िदएको 
अि�तयारीअ�तग�त भए गरकेो  िनण�यलाई अनपुय�ु 
भ�न निम�ने ।

परमादशेको आदेश जारी ह�नका लािग 
साव�जिनक दािय�व बहन गन� अिधकारीले 
कानूनबमोिजम गनु�पन� काय� नगरकेो वा गन� नह�ने 
काय� गरकेो अव�था रहेको दिेखन ु पन� ह��छ । 
कानूनबमोिजमको अि�तयारी पाएको िनकायले 
कानूनको अि�तयारी �योग गरी गरकेो काम 
कारवाहीका स�ब�धमा परमादेशको आदशे जारी गन� 
िम�ने नदिेखने । 

मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे गनु�  पन�मा िव�तु् को 
महसलु िनधा�रण गन� गरी िव�तु्  महसलु िनधा�रण 
आयोगबाट िमित २०५८।४।५ मा भएको िनण�य बदर 
गरी लोडसेिडङ भएको अविधको िडमा�ड श�ुक 
निलन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशसमेत जारी 
ह�ने ठहर ्याएको यस अदालतको संय�ु इजलासको 
िमित २०६८।२।५ को फैसला िमलेको नदेिखदँा सो 
फैसला उ�टी भई िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

��ततु िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदन खारजे भए 
तापिन धेर ै नै Load Shedding भई िव�तु्  आपूित� 
नै नभएमा वा �ाहकले माग गरकेो प�रमाणको  िव�तु्  
उपल�ध गराउन नसकेको अव�थामा पिन िडमा�ड 
श�ुक िलई असलुउपर गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखदँनै । 
�य�तो अव�थामा �ाहकले िव�त्ु  माग गरकेो िनि�त 
के.िभ.ए. को सिुवधा िलनबाट िनवेदक हट्न चाहेमा 
हट्न िदने, वा उपभो�ालाई  सिुवधा उपभोग गन� निदई 
श�ुक िलनपुन� अव�थामा उपभो�ाको मका�समेतलाई 

िवचार गरी र यसको �ािविधक प�मा �ितकूल 
असर नपन� गरी यस िवषयमा स�बि�धत �ािविधक 
िव�ह�को समूहबाट खोजपूण� िवमश� एवम् स�लाह 
िलई यथोिचत िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने । 
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदशे भएका छन् :
 § ०७०-NF-०००४, उ��ेषण / परमादेश, 

नेपाल िव�ुत्  �ािधकरण के��ीय काया�लय, 
दरबारमाग�, काठमाड� तथा ऐ. को स�चालक 
सिमितको तफ� बाट काय�कारी िनद�शक 
दीपे��नाथ शमा� िव. मोरङ िज�ला 
िवराटनगर उपमहानगरपािलका वडा नं. ८ 
ि�थत मैनावती ि�टल �ा.िल.
 § ०६८-MS-०००७, अदालतको 

अवहेलना, िज�ला मोरङ, िवराटनगर 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ९ ि�थत मोरङ 
�यापार सङ्घको तफ� बाट अि�तयार�ा� 
अ�य� अिवनाश बोहरा िव. बालान�द पौडेल 
ऊजा� सिचव, अ�य� स�चालक सिमित, 
नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण के��ीय काया�लय, 
दरबारमाग�, काठमाड�समेत

सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६९-CR-०४२९, कत��य �यान, 
र�नबहादुर �े� िव. नेपाल सरकार

वारदातमा �ितवादी र मतृकबीचमा भनाभन 
तथा हात हालाहालको अव�थामा �ितवादीले घरमा 
रहेको चखा�मा �योग ह�ने फलामको ितखो सइुरोले 
मतृकको छाती ज�तो सवंेदनशील अङ्गमा �हार गरी 
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मतृक �दै कराउदैँ ओछ् यानमा ढली छट्पटाउदैँ गदा� 
अ� वरपरका मािनसह�ले थाहा पाउछँन् िक भनी 
उ� �थानबाट �ितवादी भागी गएको िमिसलबाट 
देिख�छ । आफूले जोिखमी हितयार �योग नगरकेो भनी 
�ितवादीले िजिकर िलएको भएपिन चखा�को फलामको 
ितखो सइुरोलाई साधारण लाठा, ढंुगा तथा लातम�ुका 
समान भ�न निम�ने । 

मतृकउपर �हार भएको उ� फलामे सइुरोलाई 
जोिखमी हितयार मा�नपुन� ह��छ । �ितवादीले मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव�योजना नभएपिन िनजले जोिखमी 
हितयार फलाम ितखो सइुरो �योग गरी मतृकको 
ह�या गरी त�काल वारदात�थलबाट भागेको अव�था 
देिखदँा ��ततु वारदातमा �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. आकिष�त ह�ने अव�था नदेिखदँा आफूउपर उ� 
कानून आकिष�त ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब दिेखएन । धा�रलो च�ुचो फलामको 
सइुरो मतृकको संवेदनशील अङ्ग छातीमा �हार गदा� 
िनजको �यान मन�स�ने पूव�स�भावना रहेको ि�थितमा 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. नै आकिष�त ह�ने 
देिखदँा �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सजाय गन� ठहर ्याएको स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।३।१२ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । आफूउपर �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
आकिष�त ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।  

�ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० 
वष� कैद ह�न �य� भएको स�ु र पनुरावेदन अदालतको 
रायस�ब�धमा िवचार गदा� मतृक र �ितवादीबीच 
पितप�नीको नाता रहेको भ�ने कुरा िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट देिख�छ । �ितवादीले िनजको 
प�नीलाई मानु�पन�स�मको मनसाय, पूव�योजना एवम् 
षडय�� गरकेो देिखएको छैन । आ�नी प�नीको 
अक� �यि�सगँ स�ब�ध भएको शंकामा मतृक 

र �ितवादीबीच वादिववाद एवम् हात हालाहाल 
ह�दँा �ितवादीले सोही कोठामा रहेको फलामको 
सइुरो मतृकउपर �हार गरकेो अव�था िमिसलबाट 
देिख�छ । मतृकको शरीरमा सोबाहेक अ�य कुनै 
�कारको चोट रहेको देिखएको छैन । �ितवादीको उमेर 
वारदात ह�दँा ६० वष�को रहेको देिखएको एवम् िनजले 
अदालतमा समेत कसरुमा सािबत भई घटनाको स�य 
साचँो �यहोरा एवम् िववरण खोली बयान गरी �याियक 
�ि�यामा सहयोग गरकेोसमेत स�दभ�मा िनजलाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष� कैद गन� मनािसब 
देिखएकोले िनजलाई १२ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�सनाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल      मङ् िसर १८ गते रोज ५ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६७-CR-११९८, जबज��ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. स�तोष बुढा

पीिडतलाई �ितवादीले जबज��ती करणी 
गरकेो भनी घटनाबाट पीिडत भएक� जाहेरवालीले 
जाहेरी दरखा�त िदई अदालतमा बकप� गदा�  जाहेरी 
�यहोरालाई समथ�न गरकेो देिखएको, घटना�थलमा 
रहेक� स�ुमा शाहीले मौकामा �ितवादीले पीिडतलाई 
जबज��ती करणी गरकेो भनी लेखाएको �यहोरालाई 
बकप� गरी पिु� गरकेो, �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा� वारदातको िदन आफू अ�पतालमा उपचार 
गराई रहेको भनी कसरुमा इ�कार रहेको देिखए पिन 
िनजको सो भनाइ अ�पतालको रकेड�बाट पिु� नभई 
वारदातको िदन �ितवादी घटना�थलमा नै रहेको कुरा 
��य�दश�को भनाइबाट पिु� भई पीिडतको शारी�रक 
परी�ण गदा� योिनबाट रगत बिगरहेको र Laceration 
समेत दिेखएको भ�ने �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
त�यह�को प�ृभूिममा �ितवादीले जबज��ती करणीको 
उ�ोग गरकेो भ�न िम�ने अव�था देिखन नआउने । 
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वारदात जबज��ती करणीको कसरु भएको 
देिखएकोले जबज��ती करणीको उ�ोग मा� भएको 
ठहराएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब नदेिखने ह�दँा यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा 
�ितवादीले पीिडतलाई जबज��ती करणी गरकेो 
देिखएकोले जबज��ती करणीको महलको १ नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो ठहराउन ुपन�मा सो महलको 
५ नं. बमोिजम जबज��ती करणीको उ�ोग गरकेो 
ठहराएको स�ु दलेैख िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत सखु�तको िमित 
२०६७।३।१५ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम जबज��ती करणीको 
महलको १ नं. बमोिजम पीिडतलाई जबज��ती करणी 
गरकेो ठहछ�  । �ितवादीउपर अिभयोगप�मा जबज��ती 
करणीको महलको ३(३) नं. को दाबी िलइएको भए पिन 
जाहेरी दरखा�त र अिभयोगप�मा पीिडतको उमेर २१ 
वष� भएको भ�ने उ�लेख भएकोले �ितवादीउपर उ� 
महलको ३(३) नं. आकिष�त नभई ३(५) आकिष�त 
ह�ने देिखएकोले �ितवादीलाई सोही महलको ३(५) नं. 
बमोिजम ५ वष� कैद सजाय भई ऐ. १० नं. बमोिजम 
र �.५० हजार �ितपूित� �ितवादीबाट पीिडतले 
भ�रपाउने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-WO-०६०२, उ��ेषण / परमादशे, 
ह�र�� िसहं राजपुतसमेत  िव. िज�ला िश�ा काया�लय, 
बारासमेत

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) 
मा सामदुाियक िव�ालयको स�चालन, रखेदेख 
र �यव�थापन गन�को लािग ��येक िव�ालयका 

अिभभावकह�म�येबाट छानी पठाएको �यि�को 
अ�य�तामा �यव�थापन सिमित गठन ह�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । यसरी छािनएका वा मनोिनत 
भएका अ�य� वा सद�यको पदाविध तीन वष�को ह�नेछ 
भ�ने उपदफा (५) मा उ�लेख भएको देिखदँा िमित 
२०६९।७।२५ मा िनिव�रोध िनवा�चन भएको भिनएको 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको पदािधकारीको 
पदाविध िमित २०७२।७।२४ मा नै समा� भई 
सकेको र िनवेदकह�को िनवेदन मागबमोिजम यस 
अदालतबाट िमित २०६९।९।९ मा भएको अ�त�रम 
आदशेबाट नै पूरा भई कानूनले तोकेको पदाविध नै 
समा� भई सकेको अव�थामा ��तुत �रट िनवेदनको 
औिच�यता नभएकोले िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी 
गनु�पन� अव�था नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल चैत २३ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CI-१२१४, अशं दता� चलन, 
िव�णुमाया मगन�समेत िव. ल�मी �यापछाक�को 
हकमा सरंि�का भई आ�नो हकमा समेत डुकुमाया 
�यापछाक�

अंशब�डाको महलको १ र २ नं. को कानूनी 
�यव�थाअनसुार एकासगोलमा रहेका बाब,ु आमा, 
लो�ने, �वा�नी, छोरा, छोरी ��येकलाई समान�पमा 
िवतरण ह�ने गरी अंशको ब�डा गनु�पन� र सोही कानूनी 
�यव�थाबमोिजम सगोलका ��येक अंिशयारको 
अंशको स�पि�उपर समान�पमा हक ह�ने ��याभूित 
ग�रएकोसमेत पाइ�छ । अंशब�डाको महलको 
उ� �यव�थाले समान प�ुताका अंिशयारह�बीच 
समान�पमा अंशको ब�डा ह�नपुन� कुराको ��याभूित 
�दान गरकेो भए पिन कुनै अंिशयारले आफूखसुी अ�य 
अंिशयारभ�दा कम अंश िल�छु भ�नको लािग कुनै 
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�कारको रोक लगाएको भने नपाइने ।
कुनै अंिशयारलाई आफूले पाउने अशं 

हकको प�र�याग गन�समेत उ� कानूनी �यव�थाले 
रोक लगाएको पाइदँैन । तर कुनै अिंशयारले आफूले 
पाउने अंश हकको पूण� वा आंिशक�पमा प�र�याग 
गद�छ र िनजको सो आचरण एवम् �यवहारबाट िनजका 
हागँातफ� का अक� प�ुताका अंिशयार िनरशंी ह�ने 
अव�था िसज�ना ह��छ भने र सो काय�मा त�लो प�ुताको 
अंिशयारको म�जरुी छैन भने �य�तो अव�थामा 
पिन अंश भागको स�पि� प�र�याग गन� वा असमान 
िकिसमको ब�डा �वीकार गन� अशंब�डाको महलले 
छुट �दान गरकेो देिखदँैन । अिपत ुय�तो ग�रयो भने 
अंश ब�डाको महलको १ र २ नं. को �यव�थािवपरीत 
ह�न जाने ।

व�ततुः अंशब�डाको महलको १ र २ नं. 
को �यव�था भनेको अशं पाउने �यि�को नैसिग�क 
हकको ��याभूत गराउने कानूनी �यव�था हो । उ� 
�यव�थाले कुनै अंिशयारलाई आ�नो भागको अशं 
पूण� वा आंिशक�पमा प�र�याग गन� रोक नलगाएको 
भए पिन िनयोिजत र दरुाशयय�ु�पमा आफूपिछका 
अंिशयारलाई िनरशंी बनाउने उ�े�यले अशं हक 
प�र�याग गन� छुट िदएको भ�ने दिेखन नआउने ।

सामा�यतया स�तानले आ�नो बाबआुमाबाट 
नै अंश पाउने हो । बाबलेु आ�नो प�ुय�ली स�पि�बाट 
आ�ना अ�य अिंशयारबाट अंश पाउने हो । तर सगोलमा 
बसेको अव�थामा बाबबुाजे छोरानाित पनाितसमेत एक 
आपसमा भरपन� गरकेो ह��छ । अिवभािजत स�पि�बाट 
नै सबैको िनव�हन गनु�पन� ह�न जाने । 

अिवभािजत सगोलको स�पि�मा ��य�तया 
अंशको हक ला�ने पिहलो िपढँीको अंिशयारह�कै हक 
रह�छ र अंिशयारका छोराछोरी नाित नाितनीह�लाई 
अंिशयारको नाताबाट अक� चरणको परो� हक रहन 
जा�छ । तथािप ती सबै हकह� कानूनबमोिजम कै 
हक ह��छन् । सगोलको अमकु स�पि� अिवभािजत 

रहदँास�म सगोलका सबै अिंशयारह� र अंिशयारका 
स�पि�मा हक ला�ने ितनका स�तानह�को समेत हक 
र िहत रहने ह�नाले अिवभािजत सगोलको स�पि�मािथ 
�थम प�ुताका अिंशयारह�को मा�ै आफूखसुी गन� 
पाउने स�पि�को �पमा िलन िम�ने दिेखदैँन । यस 
अथ�मा िपतापखुा�को पालाको स�पि�बाट अंिशयारका 
स�तानह�ले अशं पाउने ह�नाले �थम वा अिघ�ला 
प�ुताका अंिशयारले कानूनबमोिजम भागशाि�त 
�यायोिचत�पमा पाउने भई सो यथाथ�मा पिन िलए 
पाएको ह�न जाने । 

अंश अपतुालीको हक स�पि�को हकसगँ 
स�बि�धत छ । अंशको हकको कुरा गदा� अिंशयारले 
अंश िलनपुन� भ�ने बा�यता िसज�ना गन� िम�दैन । हक 
ला�ने अिंशयारह�ले आ�नो हक प�र�याग गन� नपाउने 
होइन । तर �य�तो हक प�र�याग गरकेो कुरा िनजको 
�वे�छामा आधा�रत ह�नपुछ�  र �यसले िनजको हकमा 
स�म ब�धनकारी ह�न स�दछ । अिंशयारको हकमा 
अंिशयार र िनजको �वा�नी छोराले समेत म�जरुीले 
हक प�र�याग गद�छ भने �यसमा अ�ले िच�ता िलनपुन� 
कुरा पिन ह�दँैन । तर �थम वा अिघ�ला प�ुताका 
अंिशयारले आ�नो अंश हक छु�याउने नाममा अंश 
निलने गरी वा पाउने िहसाब शाि�त निलई वा अित कम 
िलई िनजको स�पि�मा हक ला�ने स�तानह�को हक 
मेिटने प�रणाम िसज�ना गद�छ र �यसमा िनजह�को 
म�जरुी िलइएको छैन भने �यसको िभ�न कानूनी 
प�रणाम रहने ।

सामा�यतया बाबआुमाले आ�नो स�तानको 
अंश हक वा कानूनबमोिजम पाउने भागमा नै �ितकूल 
असर पन� गरी �यवहार गन� अपे�ा ग�रदँैन । तर बाब ु
वा आमाबीच र छोराछोरीबीच कुनै�पमा स�ब�ध 
िब�ेको अव�थामा �य�तो �ितकूल प�रणाम िनका�ने 
गरी आ�मघाती�पमा पिन अंश िलन ु िदन ु गद�नन् 
भ�न सिकँदैन । सगोलको स�पि�मा ��य� वा 
परो��पमा कानूनी हक वा िहत भएका स�तानह�को 
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अंश अपतुालीको हकमा अिघ�लो प�ुताको अिंशयार 
भएको नाताले जसरी पिन �भाव पान� पाइ�छ भ�ने 
कुरा कानून, �याय र िववेकसङ्गत ह�दैँन । �यसैले 
अंिशयारह�बीच अशं िलनिुदन ु गदा� अंिशयारले 
कानूनबमोिजम भाग शाि�त िलए पाएको छ वा छैन  
र �यसबाट ितनका आआ�नो स�तानमा असर पन� 
गएको छ वा छैन भ�ने कुरा हेन� ज�री ह�ने ।   
 ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा� मूल अिंशयार 
�व. दलबहादरुको �ीमती िव�णमुाया मगन�का चार 
छोराह�मा कमलबहादरु, जीतबहादरु, छ�बहादरु 
र खड्गबहादरुबीच िमित २०६२।८।८ मा भएको 
ब�डा प�मा वादीह�का पित िपता कमलबहादरुले 
पचास हजार �पैया ँमा� अंश बापत बिुझिलएको तर 
अ�य अंिशयार �ितवादीह�ले ज.िव. ५-१३-१८ 
ज�गा ब�डा गरी िलएको देिखएको र सो ब�डाप�मा 
वादीह�लाई सा�ी रािखएको वा िनजह�को म�जरुी 
िलइएको अव�था नदेिखएकाले �ितवादीह�को 
आचरण एवम् �यवहार हेदा�  �ितवादीह�बीच भएको 
उ� ब�डाप� पैतृक स�पि�को �यायपूण� त�रकाले 
ब�डा गन� उ�े�यको नभई अंश पाउने अिधकार भएका 
त�लो प�ुताका अिंशयार यी वादीह�को अशं हक 
अपहरण गरी िनरशंी बनाउने उ�े�य खडा ग�रएको 
ब�डाप� भएको भ�ने देिखन आएकोले स�ु फैसला 
केही उ�टी गरी �ितवादीह�बाट पेस ह�न आएको 
तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख भएको स�पि�बाट पाचँ 
भागको एक भाग �ितवादी कमलबहादरुको भागमा 
पन� आउने स�पि�को अंशब�डाको महलको १७ नं. 
बमोिजम िववाह नभएका चार जना अंिशयारको िववाह 
खच� परसारी बाकँ� रहन आउने तायदातीमा उि�लिखत 
स�पि�को अंिशयारम�येक� कमलबहादरुक� छोरी 
िनलम �यापछाक�को िववाह भई अिंशयार नरहेको 
भ�ने उ�लेख भएकाले सात भागको दईु भाग अशं 
वादीह�ले छु�्याई िलन पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको फैसला मनािसब दिेखन आउने 

ह�दँा स�ु धनषुा िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी वादीह�ले ज�मा स�पि�को सात भागको दईु 
भाग अंश छु�याई िलन पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६८।२।९ को फैसला 
िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १६ गते रोज ४ शभुम् । 
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:
 § ०६८-CI-१२१५, अंश भरपाई बदर दता� 

चलन, िव�णुमाया मगन�समेत िव. ल�मी 
�यापछाक�को हकमा संरि�का भई आ�नो 
हकमा समेत डुकुमाया �यापछाक�
 § ०६८-CI-१२१६, िलखत दता� बदर दता�, 

िव�णुमाया �यापछाक�समेत िव. ल�मी 
�यापछाक�को हकमा संरि�का भई आ�नो 
हकमा समेत डुकुमाया �यापछाक�
 § ०६८-CI-१२१७, िलखत दता� बदर दता�, 

अ�तमाया �यापछाक�समेत िव. ल�मी 
�यापछाक�को हकमा संरि�का भई आ�नो 
हकमा समेत डुकुमाया �यापछाक�
 § ०६८-CI-१२१८, हालेदेिखको बकसप� 

बदर दता� बदर, िव�णुमाया मगन�समेत िव. 
ल�मी �यापछाक�को हकमा संरि�का भई 
आ�नो हकमासमेत डुकुमाया �यापछाक�
 § ०६८-CI-१२१९, हालैदेिखको बकसप� 

बदर दता� बदर, िव�णुमाया �यापछाक� िव. 
ल�मी �यापछाक�को हकमा संरि�का भई 
आ�नो हकमा समेत डुकुमाया �यापछाक�

५
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CI-१४६१, अंश 
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चलन, उि�मलाल यादव िव. बलराम यादव
व�ततुः वादी �ितवादीह�बीच नातामा 

कुनै िववाद नरही िनजह� अंिशयार नातािभ�को 
�यि� रहेको भ�ने कुरामा मखु िमलेको दिेखएको 
छ । �ितवादी कुसमुलालको जेठी �ीमती �दनीदेवी 
प��को २ जना छोरामा जेठा थेपचा र का�छा वादी 
बलराम रहेको एवम् �ितवादी कुसमुलाल र िनजको 
का�छी �ीमती जह�रसमेत गरी वादी �ितवादीबीच 
५ अंिशयार रहेको देिखन आउछँ । यी अंिशयारबीच 
रीतपूव�क अशंब�डा भएको भ�ने िमिसलबाट दिेखएको 
छैन । यस अव�थामा वादीले �ितवादीह�बाट अशं 
नपाउने भ�न निम�ने ।

िनजी आज�नको स�पि� ब�डा गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला निमलेको भ�ने 
�ितवादी उि�मलालको पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा 
िवचार गदा� यी पनुरावेदक उि�मलालले �ितवादी 
कुसमुलाल यादवउपर सनुसरी िज�ला अदालतमा 
िदएको अंश म�ुामा पिन पनुरावेदकले यो पनुरावेदन 
प�मा िजिकर िलएका ज�गाह� िनजी आज�नको 
नभएको भनी ब�डा ला�ने ठहरी भएको फैसला अि�तम 
भएर रहेको दिेखएको एवम् उि�लिखत ज�गा िनजी 
आज�नको देिखने व�तिुन� �माण पनुरावेदकबाट 
पेस भएको नदिेखएकाले �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ६(१) बमोिजम एकासगोलका जनुसकैु �यि�को 
नाममा रहेको स�पि� अ�यथा �मािणत नभएस�म 
सगोलको मा�नपुन� कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा 
उ� ज�गाको िनजी आज�नको भएकाले ब�डा ह�न ु
नपन� भ�ने �ितवादी उि�मलालको िजिकर मनािसब 
देिखएन । सो ज�गासमेत ब�डा ला�ने गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब देिखन आउने ह�दँा पेस 
भएको तायदातीबाट दईु भाग लगाई सो दईु भागको एक 
भागबाट पाचँ भाग लगाई सोबाट एकभाग अशं वादीले 
पाउने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 

िमित २०६८।४।३२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादी उि�मलाल यादवको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७२ साल  मङ् िसर १६ गते रोज ४ शभुम् । 

६
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CR-१२७३, कत��य �यान, करन 
सुनार िव. नेपाल सरकार

उपचारको �ममा िबमारीले �य� गरकेो 
स�य अस�य कुराको छु�ै अनसु�धानको िवषय 
ह��छ । तर ��ततु म�ुामा �हरीले मौकैदेिख 
अनसु�धान �ार�भ गरकेोमा मैनब�ी वा िडजेल के 
�योग भई घटना घट्न गएको भ�ने कुराको वै�ािनक 
अनसु�धान नै भएको देिखएन । पिहलो र दो�ो दवुै 
कागज �हरीबाटै नै गराएको दिेखएको अव�थामा 
पिहलो अिव�नीय र दो�ो िव�सनीय भ�न पाउने 
अव�था रहदँैन । वा�तिवक आगलागी केबाट भएको 
भ�ने कुराको वै�ािनक िन�कष�िबना कसैलाई लाि�छत 
गरी कत��य �यानज�तो म�ुाको कसरुदार कायम गरी 
सजाय गन� िम�ने ह�दँैन । िमिसल संल�न उि�लिखत 
त�यगत अव�थाको प�ृभूिम हेदा�  �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजम आ�नी �ीमती भागरथी सनुारलाई 
िडजेल �योग गरी आगो लगाई मारकेो भ�ने कुरा �प� 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको नदिेखएकाले �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहराएको स�ु र 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको नदेिखने । 

उि�लिखत त�यह�को िववेचनाबाट 
पनुरावेदक �ितवादीले आ�नी �ीमतीलाई िडजेल 
�योग गरी आगो लगाई �यान मारकेो भ�ने कुराको 
िव�सनीय आधारको अभाव रहेको देिखएकाले 
�ितवादीलाई कसरुदार कायम गरकेो स�ु फैसला 
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सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०६७।१२।२२ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई �ितवादी करन सनुारले अिभयोग दाबीबाट सफाई 
पाउने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CI-१२२०, १२२१, िधतो 
िलखत बदर,  मु�तिकम िमयाँ िव. मैनादेवी कनवीन, 
सागर शमा�  िव. मैनादेवी कनवीन

िववादको ०-०-८ ज�गाको मोल 
�.३२,०००।- राखी िलखत पा�रत भएको दिेखएको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले िमित 
२०६८।६।३० मा गरकेो फैसलाउपर �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम दोहोर ्याई हेन� 
िनवेदन िदनपुन�मा सो नगरी पनुरावेदनको रोहमा दता� 
भई आएको देिखदँा �याय �शासन ऐन (सशंोधनसिहत), 
२०४८ को दफा ९(१)(ग) को अव�थाबाट ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदनको रोहबाट औिच�यिभ� �वेश गरी 
िनण�य गनु�पन� अव�था नह�दँा ��तुत पनुरावेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-१२२२, १२२३, 

िललाम सकार तथा दता� बदर, िज�ला 
पसा�, वीरग�ज उ.म.न.पा. ि�थत फाइना�स 
िल. शाखा काया�लय, वीरग�जको तफ� बाट 
अि�तयार�ा� महा�ब�धक सागर शमा� 
िव. मैनादेवी कनवीन, मु�तिकम िमयाँ 
िव. मैनादेवी कनवीन भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार आदशे भएको छ ।

८
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CI-१५२५, १२२७, हक कायम 
नामसारी दा.खा., पदमिनिध पराजुली िव. सािब�ी 
ख�ी, केदार ितिमि�सना िव. सािब�ी ख�ी

जनु फैसलाबमोिजम िलखत रिज��ेसन 
गन� पजु� �ा� गरकेो हो, सो पजु�अनसुार कानूनले 
तोकेको �यािदभ� रिज��ेसन नगरे सो �याद नाघेपिछ 
फैसलाको औिच�य समा� ह�ने भई फैसलाबमोिजम 
पाएको भनेको ज�गा सािबक दता�वालाकै नाउमँा 
यथावत् कायम रहन जा�छ । यसरी कानूनले तोकेको 
�यादिभ� फैसला काया��वयन गनु�पन� दािय�व भएको 
प�ले आ�नो दािय�व पूरा नगर े �य�तो फैसलाको 
आधारले मा� जिहलेसकैु हक प�ुने भ�न िम�दैन । तसथ� 
िक.नं.२५२ र २५४ को ज�गा �ितवादी पदमिनिध 
पराजलुीको हक नप�ुने भई सािबक दता�वाला गोवध�न 
ितिमि�सना र परशरुाम ितिमि�सनाकै नाउमँा यथावत् 
कायम रहन गई सो ज�गामा गोवध�न ितिमि�सनाको 
छोरी सािब�ी ख�ी र परशरुाम ितिमि�सनाको छोरा 
केदार ितिमि�सनाको संय�ु हक कायम ह�ने दिेखने ।

सयं�ु भोग दता�मा रहेको ज�गा को कसको 
हक कायम ह�ने हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६ अ�तग�त अदालतले 
अनमुान गन� कुराम�ये अ�यथा �मािणत नभएस�म 
िन�नबमोिजम ह�ने कानूनी �यव�था रहेको छः

एकाघरसगँका अंिशयारह�म�ये जनुसकैु 
अंिशयारका नाममा रहेको स�पि� सगोलको 
स�पि� हो भनी अदालतले अनमुान गन�छ ।
दईु वा सोभ�दा बढी �यि�ह�को भोग वा 
चलनमा रहेको स�पि�मा ती �यि�ह� सबैको 
बराबर हक छ भनी अदालतले अनमुान गन�छ ।

उपयु�� कानूनी �यव�थाको अवलोकनबाट 
िववादको ज�गाह� यी वादी सािब�ी ख�ी र �ितवादी 
केदार ितिमि�सनाका बाजे �व. गोपाल ितिमि�सनाको 
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शेषपिछ यी �ितवादीका िपताह�को सयं�ु भोग दता�मा 
रिहरहेकोमा वादीका िपता गोवध�न ितिमि�सनाले 
आ�नो हक िह�सा िब�� ग�रसकेको ह�दँा सो ज�गा 
�ितवादीह�का िपता परशरुाम ितिमि�सनाको मा� 
अंश भागको भएको ह�दँा आ�नो नाउमँा एकलौटी हक 
कायम ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादी केदार ितिमि�सनाको 
पनुरावेदन िजिकर िमिसल संल�न �माणबाट �मािणत 
ह�न सकेको नदिेखने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, �यव�था र 
िववेिचत आधार �माणबाट िक.नं.२५२, २५४ र २० 
को ज�गा यी वादी सािब�ी ख�ी र �ितवादी केदार 
ितिमि�सनाको बराबर हक ला�ने देिखदँा आधामा वादी 
सािब�ी ख�ीको हक कायम ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६८।११।४ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी पदमिनिध 
पराजलुी र केदार ितिमि�सनाको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद भ�राई    
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-१५२६, हक कायम 

नामसारी दा.खा., पदमिनिध पराजुली िव. 
सािब�ी ख�ी भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएको छ ।

९
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CI-१०५७, अशं, कुलबहादुर 
थापामगरसमेत िव. िमनबहादुर थापामगर

�ी अंश धनको महलको १ नं. मा क�या, 
सधवा वा िवधवा �वा�नी मािनसले आ�नो आज�नको 
चलअचल आ�नो खसु गन� पाउछँन् भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ भने सोही महलको ५ नं. मा मिहलाले 
आ�नो दाइजो पेवा आफूखसु गन� पाउछँन् भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । य�तै अशंब�डाको १८ नं. मा 

आ�नो �ान वा सीप वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो 
वा कसैबाट िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा 
कसैको अपतुाली परकेो वा �ी अंश धनको महलको ५ 
नं. बमोिजम पाएकोमा �य�तो आज�न वा पाएको स�पि� 
सो आज�न गन� वा पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी आफू 
खसुी गन� पाउने, ब�डा गन� कर नला�ने भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । यसरी �ी अंश धनको महलको १ नं. 
र ५ नं. बमोिजम मिहलाले पाएको दाइजोमा िनजको 
आफूखसुी अिधकार रहने भई �य�तो स�पि� ब�डा 
गन� िनजलाई बा�य गन� िम�ने देिखदैँन । मिहलाको सो 
अिधकारलाई अंशब�डाको महलको १८ नं. ले पिन 
�वीकार गरकेो दिेखने । 

अंशब�डाको १, १० र १८ नं. �वत�� 
अि�त�वका रहेका छन् । अशंब�डाको १नं. बमोिजम 
बाबआुमाले आ�ना स�तानलाई खान लाउन िदनपुन� र 
निदए अंश िदनपुन� कत��य पूरा गनु�पन� ह��छ । सो काय� 
गदा� िपता पखुा�को प�ुय�ली स�पि� र बढे बढाएको 
आ�नो स�पि�समेतबाट ब�डा िदनपुन� अवधारणा 
सो कानूनी �यव�थाको हो । �यसको अित�र� �ी 
अंशधनको १, ३ र ५ नं. मा िवशेष �यव�था पिन रहेको 
छ र सो �यव�था अंशब�डाको कानूनअ�तग�तको भ�न 
पिन निम�ने भई समवत� कानूनको �पमा रहेको 
मा�नपुन� ह�न आउछँ । अथा�त् अशंब�डाको कानूनको 
�या�या गदा� �ी अंश धनको महलको �यव�थालाई 
उपे�ा गन� निम�ने भई साम�ज�यताका साथ �या�या 
गनु�पन� ह��छ । मिहलाह�को हक िहतलाई लि�त 
गरी िवशेष�पले �यव�था गरकेो �ी अंश धनको 
�यव�थाको आ�नै मह�व ह�ने ह�दँा माइती मावलीबाट 
पाएको स�पि�मा अ�य अंिशयारको हक िह�सा 
िसज�ना गन� हो भने �य�तो स�पि�को �वतः र खास 
�योजन (Sanctity) समा� ह�न जाने ।

दाबीको ज�गा पनुरावेदक िदलमाया थापा 
मगरले आ�नो आमा िलला रानाबाट भूदान तथा 
हालैको बकसप�बाट िनज िदलमायाकै लािग नै 
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िदइएको ह�दँा िनज िदलमाया थापा मगरले आफू खसुी 
गन� नपाउने तक�  गदा� बकसप� र दान दात�यको 
�योजन नै समा� ह�न जाने भएकोले �ितवादी िदलमाया 
थापा मगरले आ�नी आमा िलला रानाबाट भूदानबाट 
�ा� गरकेो िक.नं.४९७ म�येको बाकँ� िक.नं. ६३१९ 
को ज�गा तथा बकसप�बाट �ा� गरकेो िक.नं. ११०, 
१४८, ८९७, ६६८ र ७२२ को  ज�गासमेतमा िनजले 
आफूखसु गन� पाउने भई उ� ज�गा ब�डा ला�न स�ने 
देिखन नआउने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
�ितवादी िदलमाया थापा मगरले आ�नी आमा िलला 
रानाबाट भूदानबाट �ा� गरकेो िक.नं. ६३१९ र 
हालैको बकसप�बाट �ा� गरकेो िक.नं. ११०, १४८, 
८९७, ६६८ र ७२२ को ज�गा िनज िदलमायाले 
आफूखसु गन� पाउने स�पि� भई सो स�पि�बाट 
वादीले अंश �ा� गन� स�ने नदेिखएकोले सो ज�गासमेत 
तायदातीमा समावेश गरी ब�डा गन� ठहर ्याएको का�क� 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको िमित २०७१।८।१५ को फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल चैत १७ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-१०५८, 

हालैको िलखत बदर दा.खा., िदलमाया 
थापामगरसमेत िव. िमनबहादुर थापामगर 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०११०, कत��य �यान, 
आइते नेपाली साक� िव. नेपाल सरकार

िमित २०६७।१२।२८ गते िदउसो २:३० 
बजेको समयमा आइते नेपालीले अमतृा नेपालीलाई 

आ�नो घरिभ� थनुी घरमा आगो लगाई कत��य गरी 
मारकेो र जङ्गलतफ�  भागी गएकोले प�ाउ गरी 
कारवाही ग�रपाउ ँ भ�ने पितराम ठाडाको जाहेरीबाट 
उठान भएको ��ततु म�ुामा २०६७।१२।२८ गते चैते 
दश� परकेोले �ीमतीसगँ बसी र�सी खाय�, िदउसो 
मैले तमाख ु स�काउदँा आगोले छानामा िटपेर आगो 
ला�यो, गाउकँा मािनसह� आई आगो िनभाउन लागे, 
जाहेरवालाले झापड हानेपिछ म �यािमर ेखोलामा गई 
बसेको ह� ँभनी �ितवादी आइते नेपालीले अनसु�धानको 
�ममा बयान गरकेो देिख�छ । जाहेरी दखा��त, लास 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, जाहेरवाला र वादीका 
सा�ीले अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट मतृकको 
म�ृय ु यी �ितवादीले लगाएको आगोको कारण ज�न 
गई भएको पिु� ह�न आएको दिेख�छ । �ितवादीले 
घरमा आगो लागेप�ात् मतृकलाई बचाउनतफ�  नलागी 
वारदातपिछ �ितवादी जङ्गलितर भागेकोलगायतको 
प�रि�थितज�य �माणको आधारमा स�ुको फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने र �ितवादी व�ृ �यि� भएको 
ह�दँा २५ �ितशत कैद छुट गरी १५(प��) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, तुलसीपरुबाट 
िमित २०६८।१०।९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 

कारागार काया�लय, तलुसीपरु दाङको 
च.नं. ५२६ िमित २०७२।११।१४ को �ा� प�मा 
�ितवादी आइते साक�को २०७२।१०।१२ गतेका 
िदन उपचारको �ममा अ�पतालमा म�ृय ु भएको 
�यहोरा जानकारीका लािग अनरुोध छ भ�ने प� 
िमिसल सामेल रहेको देिख�छ । मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१७६ नं. मा “गै� म�ुामा अिभयोग लागेको मािनस 
फैसला नह�दँ ै मर ्यो भने सो मन�लाई खतबात 
ला�दैन । सकार गरकेो म�ुामा पिन सकार गन� �यि�लाई 
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सो सकार गरकेो नाताले मा� अपराधी ठहराउन ह�दँैन” 
भ�ने कानूनी �ावधान रहेको छ । �यसैगरी मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको ३ नं. मा “ज�रवाना, कैद वा 
िवश�द लागेको मािनस सो असलु नह�दँै मर ्यो भने 
ऊ मरपेिछ माफ ह��छ” भ�ने कानूनी �ावधान रहेको 
छ । उ� कानूनी �ावधानअनसुार गै� म�ुामा अिभयोग 
लागेका �यि� फैसला नह�दँ ै मर ्यो भने खतबात 
नला�ने, �य�तै ज�रवाना कैद र िवश�द लागेको �यि� 
सो असलु नह�दँै मर ्यो भने ऊ मरपेिछ िनजलाई लागेको 
ज�रवाना, कैद वा िवश�दसमेत माफ ह�ने त�य पिु� ह�न 
आउने ।

उि�लिखत त�य, �यव�था एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा ��ततु म�ुामा �ितवादी 
आइते नेपाली (साक�) अदालतको फैसलाले लागेको 
कैद भ�ुान ग�ररहेको अव�थामा िमित २०७२।१०।१२ 
गतेका िदन उपचारको �ममा अ�पतालमा म�ृय ुभएको 
त�य कारागार काया�लय, तलुसीपरु, दाङको उ� 
प�बाट दिेख�छ । “अपराधीसगैँ अपराधसमेत मद�छ” 
भ�ने फौजदारी �यायको िस�ा�त रहेको र मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १७६ नं. बमोिजम मन� �ितवादीलाई खतबात 
नला�ने ह�दँा ��ततु म�ुामा केही गरी रहन नपन� । 
इजलास अिधकृतः िशवहरी पौडेल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभुम् ।

११
स.का.म.ु�.�या. �ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-०५६५, ०७६१, 
कत��य �यान, रीता मादने िल�बू िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. मनबहादुर िल�बू

मौकामा कागज गन� देवी�सादले नानी ज�माई 
माररे बोरामा हालेर फालेक� छु ितमी अक� ठाउमँा लगी 
पनुु�  भनी �. रीताले फोनमा मनबहादरुसगँ बोलेको सनेु ँ
भनी बकप� गरकेो कुरा छ िनजले मौकामा लेखाएको 
कुरा भ�दा िब�कुल फरक कुरा उ�लेख गरकेो �य�तो 

बकप� �ितवादी सागर िव�� समेत �माणमा िलन 
िम�ने देिखदँैन । देवी�सादको सो भनाइबाहेक अ� 
�ितवादी सागर भ�ने मनबहादरु िल�बूलाई कसरुदार 
ठहर गन� भरपद� ठोस �माण देिखदैँन । अक�तफ�  
देवी�सादकै बकप�लाई आधार मा�ने हो भनेपिन 
मान� कुरामा �ितवादीह�बीच योजना बनेको भ�ने 
कुरा �मािणत नभई मा�रसकेको जातकलाई फा�ने 
कुरामा सहयोगको अपे�ा ग�रएको अनमुानस�म गन� 
सिक�छ । कोरा अनमुानबाहेक �ितवादी सागर 
िव��को अिभयोगदाबीलाई वादीले िनिव�वाद 
र शङ्कारिहत �माणबाट �मािणत गन� सकेको 
नदिेखनकुा साथै शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउने 
नै देिखदँा �ितवादी सागर भ�ने मनबहादरु िल�बूलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले �ितवादी 
रीता मादेन िल�बूका हकमा मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ 
नं बमोिजम ५ वष�को कैद ह�न �य� रायका स�दभ�मा 
िवचार गदा� िनजका हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐजनको १३(३) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर भएको देिख�छ 
तापिन कसरुदारको कसरु गदा�को प�रि�थित, कसरुको 
मा�ा र कसरुदारउपर तोिकएको सजायको असरबीचको 
साम�ज�यतालाई िववेकसङ्गत�पमा िवचार गररे 
मा�ै अ.बं. १८८ नं. को �योग गनु�पन� देिख�छ । ��ततु 
म�ुामा �ितवादी रीता मादने िल�बूले लो�ने िवदेश 
गएको प�रि�थितमा परप�ुषसगँ अवैध यौन स�ब�ध 
राखेको र सोही कारणबाट गभ�धारण भएको देिखन 
आउछँ । आ�नो लो�ने छँदाछँदै अका�को लो�नेसगँ 
शारी�रक स�ब�ध ह�न ुतथा समयमै गभ�पतनको �यास 
िवफल भएपिछ िववाह गरी ब�ने योजना बनाएको र 
सोसमेत असफल ह�ने अव�था उ�प�न भएपिछ बा�य 
भई आफँैले ज�म िदएको िशशकुो कत��य गरी मारकेो 
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घटना�मबाट पिु� ह�न आउने । 
��ततु म�ुाको घटना एवम् प�रि�थित हेदा� 

सामािजक लोकलाजको कारण आफँैले ज�म िदएको 
िशशलुाई मानु�पन� प�रि�थित यी �ितवादी रीता 
मादेनलाई भएको देिख�छ । तसथ� स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतले �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम कैद वष� ५ ह�नपुन� भनी �य� गरकेो राय 
�यायको रोहमा िमलेकै देिखदँा पनुरावेदक �ितवादी 
रीता मादने िल�बूले अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं.को कसरु 
गरकेो ठहर ्याई िनजलाई सोही १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद भई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम ५ वष�को कैद ह�ने भनी �य� रायलाई 
सदर ह�ने तथा �ितवादी सागर भ�ने मनबहादरु 
िल�बूले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याएको 
ता�लेजङु िज�ला अदालतको रायसिहतको िमित 
२०६९।१।२१।५ को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०७०।२।१९ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादी सागर भ�ने मनबहादरु 
िल�बूलाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकार 
र अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी रीता 
मादेन िल�बूको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७२-WH-०००६, ब�दी��य�ीकरण, रिवन 
�े�  िव. िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�समेत

िमित २०६९।२।१९ को वारदातमा िनवेदक 

�ितवादीउपर डाकँा उ�ोग र हातहितयार खरखजाना 
म�ुा चली फैसला ह�दँा दवैु म�ुामा तीन / तीन वष� 
कैद सजाय र हातहितयार खरखजाना म�ुामा कैद 
सजायको अित�र� �.६०,०००।- ज�रवाना पिन 
भएको र िमित २०६९।२।१९ देिख नै हातहितयार 
खरखजाना म�ुामा िनर�तर थनुामा रहेको िनवेदकलाई 
डाकँा उ�ोग म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतले 
िदएको कैदी पजु�बमोिजम २०७२।९।२३ स�म 
थनुामा ब�न ुपन� हो, होइन भ�नेस�ब�धमा हेदा�  एउटै 
वारदातमा दईुवटा म�ुा च�न स�ने त�यमा िववाद 
देिखएको छैन । �यसरी एउटै वारदातमा चलेको दईु 
म�ुामा कुनैमा घटी र कुनै म�ुामा बढी सजाय भएको 
अव�थामा उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार पिन 
कैद खािपन ुपन� भई ठूलो खतको सजाय मा� ह�ने । 

िनवेदक िमित २०६९।२।१९ देिख नै थनुामा 
िनर�तर रहेको देिखन आउछँ । कुनै पिन �यि� थुना 
वा कैदमा ब�ने काय� कानूनबमोिजम ह��छ भने सोभ�दा 
बढी थनुा वा कैद बसेको काय� गैरकानूनी ह��छ । 
गैरकानूनी�पमा कोही कसैलाई थुनामा वा कैदमा रा�न 
िम�दैन । �यसरी बढी समय थुनामा रािखएमा �यि�को 
वैयि�क �वत��ता र नाग�रक अिधकार हनन् त ह��छ 
नै साथसाथै कानूनी �यव�था र अवल�बन गरी आएको 
िविधशा� पिन परािजत ह�ने ।

िनवेदकले डाकँा उ�ोग र हातहितयार 
खरखजाना म�ुामा भएको फैसलाउपर पनुरावेदन नगरी 
दवैु फैसला अि�तम भएर बसेको देिख�छ । मलुकु� ऐन 
द�ड सजायको १० र ४१ नं. मा मािथ उि�लिखत 
कानूनी �यव�था अनसुार डाकँा उ�ोग म�ुामा तीन 
वष� कैद सजाय ह�ने भएपिन िनवेदक एउटा कलमको 
तीन वष� मा� थुनामा ब�न ुपन�मा िमित २०६९।२।१९ 
देिख नै थुनामा रहेकोले डाकँा उ�ोग म�ुाको कैदी 
पजु�अनसुार िमित २०७२।९।२३ स�म थनुामा ब�न ु
पन� भ�न निम�ने । 

काठमाड� िज�ला अदालतले िनवेदकलाई 
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िमित २०७२।९।२३ स�म कैद ब�न ुपन� गरी िदएको 
कैदी पजु� र िमित २०७२।२।१४ मा गरकेो आदेश 
कानूनी �िुटपूण� देिखन आउने । 

अतः िनवेदकलाई काठमाड� िज�ला 
अदालतले डाकँा उ�ोग म�ुामा िदएको कैदी पजु� 
��य��पले �थम �ि�मा नै मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
१० र ४१ नं. को कानूनी �यव�थािवपरीत रहेको र 
सो फैसलामा ��य� कानूनी �िुट (Absolute error 
of law) भएको दिेखयो । �यसकारण िनवेदकलाई दवुै 
कसरुबापत भएको कैद सजाय अलग अलग भ�ुान 
गनु�पन� नभई एकै पटक भ�ुान ह�ने अथा�त् ज�रवाना 
बझुाइसकेको अव�थामा तीन वष� मा� कैद भ�ुान 
गर ेह�ने �प� देिखएकोले िनवेदकलाई आजै थनुा म�ु 
ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने । 
शाखा अिधकृत : राम ुशमा�
क��यटुर : गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल असोज २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-CR-०१८२, ०७०-
CR-०६२१, कत��य �यान, सम�साद अ�सारी िव. 
नेपाल सरकार, नुरसेद िमकरानी िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीह�ले आ�नो 
िनद�िषताको �माणसमेत परु ्याउन नसकेको र 
कानूनबमोिजमको रीत परु ्याई तयार पा�रएका 
घटना�थल मचु�ुका एवम् बरामदी मचु�ुकालाई 
मौिखक�पमा ख�डन गरपेिन सो ख�डनलाई 
आ�नो सा�ी �माणले पिु� गराउन सकेको दिेखन 
आएन । अक�तफ�  घटना िववरणका फिण�� साहले 
�ितवादीह�ले निवनकुमार साहलाई धा�रलो हितयार 
�हार गरी मारकेा ह�न् भनी लेखाइिदएको देिख�छ 
भने जाहेरवालाले मेरो लाटो भाइलाई िज��याएको 
िववादमा मेरो आमासगँ झगडा ह�दँा कुटिपटसमेत गरी 

भागेका र सोही �रसइवीले �ितवादीह�ले खकुुरीले 
टाउको, कोखा, घाटँीलगायतको भागमा �हार गरी 
वीभ�स त�रकाले काटी कत��य गरी मारी खोलामा 
�यालेका ह�न् भनी वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबीलाई पिु� ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको देिख�छ । 
यसरी जाहेरवाला र घटना िववरणका मािनसको 
अदालतसम� भएको बकप�, ह�यामा �योग भएको 
खकुुरी, �ितवादी नरुसेदको स�ुने ठाउबँाट बरामद 
ह�न ु र अनसु�धानका �ममा भएका घटना िववरण 
कागजसमेतबाट यी  �ितवादीह�ले नै आ�नो पूव� 
�रसइवीले वीभ�स त�रकाले ह�या गरपे�ात् अपराध 
लकुाउनका लािग लासलाई खोलामा �यालेको 
देिखदँा िनयोिजत�पले अपराध घटाएको �मािणत ह�न 
आउने ।

पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६९।२।२३ को आदेशानसुार िव.िप. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ान धरानबाट यी  �ितवादीह�को 
उमेर परी�ण ह�दँा िमित २०६९।६।११ को सो 
अ�पतालको �ितवेदन अनसुार �ितवादी समसाद 
अ�सारीको उमेर १९ देिख २० वष�को देिखएको छ 
भने नरुसेद िमकरानीको उमेर १८ देिख १९ वष�को 
देिखएको छ । अथा�त् िमित २०६७।७।२५ को 
वारदातका बखत �ितवादी समसाद अ�सारी १७ 
वष�को देिख�छन् भने अका� �ितवादी नरुसेद िमकरानी 
१६ वष�को भई सबालक नै देिखएका छन् । यसरी 
�ितवादीह� साबालक देिखई योजनाब� �पले 
घातक हितयार �हार गरी वीभ�स त�रकाले �यान 
मारी खोलामा �यालेको देिखएकाले िनजह�लाई 
सव��वसिहत ज�म कैद ठहर गरकेो स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा 
ह�ने अव�था नदेिखदँा �ितवादीह� समसाद अ�सारी 
र नरुसेद िमकरानीलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याई भएको सनुसरी िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
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अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।९।१२ को 
फैसला सदर ह�ने ठहछ� , पनुरावेदकह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
शाखा अिधकृत : राम ुशमा� 
क��यटुर : सदुश�न�साद आचाय�
इित सवंत् २०७२ साल मङिसर १७ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-१०६७, कत��य 
�यान, देउमाया भ�ने िववाह थापामगर िव. नेपाल 
सरकार

जाहेरवाला च��बहादरु थापाले मौकामा 
यी �ितवादी देउमाया भ�ने िववाह थापा मगरले 
वारदातको िदन लाठीले �हार गरकेो भने लेखाएको 
देिख�छ । आ�नो �ीमान् लाई तसा�उन मा� लाठीले 
हानेको भए आफूले कुटिपट गरपेिछ बािहर लिडरहेका 
�यि�लाई त�काल उपचार गराउन लानपुन� ह���यो । 
तर त�काल आफूिभ� गएर सतेुको दिेख�छ । आफूले 
िहका�उदँा बािहर लिडरहेका �यि�लाई रातको समयमा 
पिन हेरिवचार गरकेो देिखदँनै । भोिलप�ट िबहान जगँ ु
थापाले म�ृय ुभएको भनेपिछ मा� बािहर िन�केर मतृ 
लास िभ� लगेको देिख�छ । अतः सम� िमिसलको 
अ�ययनबाट पनुरावेदक �ितवादीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३ को १ नं. को कसरु गरकेो 
देिख�छ । सोबमोिजम आरोिपत कसरुमा सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६९।११।८ 
को फैसला मनािसब देिखन आउने ।

पनुरावेदक �ितवादीलाई पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं. अनसुार ८ वष� मा� कैद सजाय गन� भनी 
राय �कट गरकेोस�ब�धमा िवचार गदा� यी �ितवादीको 
पा�रवा�रक संरचना, िनजमािथ आि�त प�रवार र 
िनजले �याय िन�पणमा गरकेो सहयोग समेतबाट यी 
�ितवादीलाई ठहरबेमोिजम कैद सजाय गदा� चक� पन� 

देिखएकोले िनजलाई ८ (आठ) वष� कैद सजाय गदा� 
�ितवादीलाई सजायको महससु भई कानूनको मनसाय 
पिन पूरा ह�ने देिखदँा �ितवादीलाई ८ वष� कैद सजाय 
गन� ��तािवत राय सदर गन� पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको राय पिन िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
शाखा अिधकृत : राम ुशमा� 
क��यटुर: टेकबहादरु खड्का
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १७ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CR-०७५३, वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कसरु, सुिनल शाही िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीले वैदेिशक 
रोजगारको लािग कानूनबमोिजम इजाजत �ा� गरकेो 
देिखदँनै र इजाजत �ा� नगरी िनजले जाहेरवालाको 
भाइ लालबाब ुठाकुरलाई िवदशेमा रोजगारमा लगाइिदने 
भनी पे�क� �व�प �.१,००,०००।- (एक लाख) िलई 
माडागा�कर भ�ने दशेस�म परु ्याएको त�य िमिसल 
सलं�न कागज �माणबाट ख�बीर ह�न आएबाट िनज 
�ितवादीको काय� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० र ४३ िवपरीत रहेको ��ट देिखन आउने । 

पनुरावेदक �ितवादीले �यायािधकरणमा 
बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गर े
तापिन जाहेरवालाबाट १,००,०००।- (एक लाख 
�पैया)ँ िलएको िलखतमा आफूले सिहछाप गरकेो 
त�यमा �वीकार गरकेा, उ� एक लाख �प�या हवाई 
िटकटको लािग िलएको भनी िजिकर िलए तापिन 
सो िजिकरलाई त�यय�ु र िव�सनीय �माणबाट 
पिु� गन� नसकेको, अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा आफूले िबना इजाजत जाहेरवालाको 
भाइलाई माडागा�करमा रोजगारमा लगाइिदने भनी 
एक लाख �पैया ँ िलई माडागा�करस�म परु ्याएको 
भनी आरोिपत कसरुमा सािबत रहेको र उ� 
सािबती बयानलाई जाहेरी �यहोरा र जाहेरवालाले 
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�यायािधकरणमा गरकेो बकप�समेतबाट समिथ�त ह�न 
आएको अव�थामा ��ततु म�ुामा वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�ले गरकेो फैसला मनािसब 
रहेको दिेखने ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अ�तग�तको 
कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम ३ (तीन) 
वष� कैद र �.३,००,०००।- (तीन लाख �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने र १,००,०००।- (एक लाख �पैया)ँ 
र सोको ५० �ितशतले ह�ने हजा�नासमेत गरी ज�मा 
�. १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार �पैया)ँ 
जाहेरवाला कपु�री ठाकुरले पनुरावेदक �ितवादीबाट 
भ�रपाउने ठहरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०६९।९।३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर : गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल काि�क १० गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०६९-CR-०७५२, वैदेिशक 

रोजगारस�ब�धी कसरु, सुिनल शाही 
िव. नेपाल सरकार भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएका छन् ।

५
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-CI-०६४८, नामसारी िनण�य बदरसमेत, 
िभमसेन राई िव. �ानु राई

मलुकु� ऐन, अशंब�डाको ३५ नं. ले अब�डा 
रहेको स�पि� हक प�ुने अंिशयारले पाउछँन् भ�ने 
�यव�था ह�दँा िक.नं. ७१४ को ज�गा घर अब�डा 
रहेकोले मेरो हक जित मैले पाउनपुद�छ । अपतुालीको 
२ नं. अनसुार म पिन समान तहको अिंशयार 
ह�दँा मेरो पिन उ� घरमा िपताको म�ृयपु�ात् हक 
ला�ने ह�दँा िफराद दाबीबमोिजम आमा �ान ु राईले 
एकलौटी नामसारी गरकेो मा.पो.का.लिलतपरुको 

िमित २०६४।७।२९ को िनण�य मेरो हक जितमा 
बदर ग�रपाउ ँभनी वादीको पनुरावेदन िजिकर रहेको 
पाइयो । उ� पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, वादीले िपता 
�ेमबहादरु राईबाट िक.नं.७१२ को ज�गा अशंबापत 
बझुी िमित २०४२।८।११ मा गरकेो अशं भरपाईको 
िलखतमा �ितवादी �ान ु राई रोहबरमा बसेको 
देिखदँनै । कानूनबमोिजम िपता �ेमबहादरु राई र 
�ितवादी आमा �ान ु राईबीचमा अंशब�डा भएको 
देिखदँनै । यसथ� वादी िभमसेन राईको िपता �ेमबहादरु 
राई र आमा �ान ुराई एकासगोलमा रहेको पिु� ह��छ । 
िमित २०४२।८।११ को अशं छोडप�को िलखतबाट 
अलग भएपिछ सो िलखतमा पनुरावेदक �ान ु राई 
रोहबरमा सा�ी नब�दमैा पनुरावेदक िपता िभमसेन 
राई आमा �ान ुराईबाट अलग भएका छैनन् भ�न पिन 
निम�ने । 

अतः उि�लिखत त�य, �यव�था एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा िक.नं.७१४ को ज�गा र 
सोमा बनेको घरको आधा भागमा वादीको हक ह�ने ह�दँा 
वादीको आधा हक जितको घर ज�गाको नामसारी िनण�य 
बदर भई सो हदस�म यी वादीको नाममा नामसारी र 
दता�समेत ह�ने गरी स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।१०।२७ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
िक.नं.७१४ को ज�गा र सोमा बनेको घरसमेतमा वादी 
दाबी नप�ुने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
िमित २०६८।२।३० मा गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०६४९, िलखत 

बदर दता�समेत, िभमसेन राई िव. �ानु 
राईसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।
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६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-WO-१०५३, परमादशे, राधे�याम 
िगरी िव. अ�त�रम मि��प�रषद्को अ�य�, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १५४ मा भएको �यव�था अनसुार िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) मा िनजामती 
सेवालाई समावेशी बनाउन खलुा �ितयोिगता�ारा 
पूित� ह�ने पदम�ये पैतँालीस �ितशत पद छुट्याई सो 
�ितशतलाई सत �ितशत मानी मिहला, आिदवासी, 
जनजाित, मधेशी, दिलत, अपाङ्ग र िपछिडएको �े�का 
�यि�ह�बीच �ित�पधा� गराई समावेशी �णालीको 
मा�यमबाट समेत नेपाल सरकारबाट िनजामती 
सेवामा उपय�ु �यि� समावेश गराउने उ�े�य िलएको 
पाइ�छ । य�तो समावेशी �णाली �वीकार गनु�को अथ� 
यो�यता�णाली इ�कार गनु�  होइन । समावेशी र ख�ुला 
उ�मेदवारह�म�ये जो कोही पिन उ�कृ� ह�नस�ने 
अव�था रह�छ । लोकसेवा आयोगबाट िलइने परी�ा 
�णालीमा खलुातफ� का उ�मेदवारका लािग छु�ै ��प� 
र समावेशीतफ� का लािग छु�ै ��प� बनाई परी�ा 
िलएकोसमेत देिखदैँन । समान �कृितको पाठ्य�म 
अङ्कभार र परी�णिविधबाट ख�ुला र समावेशीको 
फरकफरक सूचनाले छु�ाछु�ै यो�यता�म �काशन 
गदा� िसफा�रस उ�मेदवारह�बीच उ�कृ�ताको �दश�न 
भएको देिखदँैन । एकम�ु यो�यता�मको सूची �काशन 
भएको ख�डमा लोकसेवा आयोगको �भावका�रता 
तथा िव�ासनीयता र �कािशत नितजा उ�कृ� ह�ने 
ह�दँा समावेशी र खलुाको एकम�ु यो�यता�मको सूची 
�काशन गनु�  उपय�ु देिखने । 

िवप�ी लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लयको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफमा पिन यस 
अदालतको िमित २०६९।३।२४ मा जारी भएको �रट 
िनवेदनमा भएको आदशे �ा� ह�नभु�दा अगािड अि�तम 

नितजा �काशन भइसकेका परी�ाको हकमा के��, 
�े� र अ�चलबाट भएका �य�ता नितजाको सङ्�या 
छु�ै भएकोले सबै िव�ापनको हकमा एकैपटक एकम�ु 
नितजा �काशन गन� आिथ�क र �यावहा�रक�पले 
किठनाई भएकोले हाललाई अिघ�ला वष�ह�को 
एकम�ु यो�यता�म �काशन ह�न नसकेको भए तापिन 
सो िवषयमा थप अ�ययन गरी आव�यकताअनसुार 
एकम�ु सूची �काशन ह�न स�ने िवषयलाई आयोगले 
इ�कार गरकेो अव�था छैन भनी लेिखएको देिखदँा 
िनवेदक राधे�याम िगरीले एकम�ु यो�यता�म सूची 
�काशन ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदन अ�वीकार गरकेो 
लोकसेवा आयोगको उ� काय� कानूनस�मत नदेिखने 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम िनवेदक सामेल भएको 
िव�ापन नं. १३४४/०६६-६७ को अि�तम नितजा 
�काशन र िनयिु�को लािग अि�तयारवाला सामा�य 
�शासन म��ालयसम� लोकसेवा आयोगले गरकेो 
िसफा�रसको यो�यता�मको सूचीलाई िव�ापन न�बर 
१३४४ समावेशी मधेशी र िव�ापन न�बर १३४५ 
खलुातफ� को छनौट उ�मेदवारह�लाई सिम�ण गरी 
�ा�ाङ्कको आधारमा एकम�ु यो�यता�म सूची 
�काशन गरी िसफा�रस गनु�  भनी िवप�ी लोकसेवा 
आयोग के��ीय काया�लयसमेतको नाममा परमादेश 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ितथ�राज भ�
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल चैत १६ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०२१४, जबज��ती करणी, िकरण 
थापा िव. नेपाल सरकार 

पीिडतले अदालतमा आ�नो ज�म २०४९ 
सालमा भएको भनी घटना घटेको िमित २०६८।४।५ 
स�म १६ वष� नघाउने गरी बकप� गर ेपिन िनजको ज�म 
दता� �माणप�को फोटोकपीमा २०५२।८।१ उ�लेख 
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भएको दिेखदँा म�ुा परेपिछ यी पीिडतले साचँो कुरा 
लेखाएको देिखदँैन । �यसैले पीिडत २०४९ सालमा 
ज�मेको भ�ने कुनै त�यय�ु �माण पेस नभएको ह�दँा 
ज�मदता�को �माणप�लाई नै िनजको उमेर �मािणत 
गन� आधार त�यय�ु �माणको �पमा �हण गनु�पन� ह�न 
आउने ।

�ितवादीका सा�ीको भनाइबाट एकाितर 
िनज िकरण थापा एक िववािहत र छोराछोरीको 
बाबसुमेत भइसकेको �यि� देिख�छन् भने अक�ितर 
नेपाल आम�को एक गण र पदमा काय�रतसमेत रहेका 
�ितवादी िकरण थापाले अदालतमा पीिडत मेरी �ीमती 
ह�न् । िनजसगँ िववाह गरी लगेको ह� ँ भनी लेखाएको 
कुरामा कुनै स�यता भएको पाइदँैन । िकन भने पीिडत 
एक १६ वष� उमेरसमेत नपगेुक� नाबािलका क�ा ७ 
मा �कुलमा पढ्दै गरकेो अव�था िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिख�छ । एक िज�मेवार �यि�ले एक 
नाबािलकामािथ य�तो घिृणत अनैितक काय� गरबेाट 
यी �ितवादीले अदालतसम� आफू िनद�ष भएको 
कुनै पिन सबदु �माण पेस गन� नसक� िनज पीिडतले 
लगाएको सनुको म�ु�ीसमेत �.१६,०००।- मा िब�� 
गरी िनज पीिडतकै खच�मा िनजलाई अनेक �लोभनमा 
पारी घर प�रवार तथा स�बि�धत कुनै पिन �यि�को 
स�पक� बाट टाढा राखी िनज नाबािलकामािथ आिथ�क 
र यौन शोषण गरकेो कुरा िमिसल संल�न आधार 
�माणबाट पिु� ह�न आएकोले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट यी �ितवादीलाई कसरुदार ठहर ्याई गरकेो 
फैसला मनािसब देिखन आउने ।

िमित २०६८।४।५ गतेदेिख ऐ. ११ गतेस�म 
यी �ितवादी िकरण थापा आफू पिन कसैको स�पक� मा 
नआई पीिडतलाई पिन लकुाई िछपाई ६, ७ िदनस�म 
पटकपटक िनज नाबािलकाको म�जरुी िबना जबज��ती 
करणी गरकेो कुरा पीिडत र िनज �ितवादीलाई आम�ले 
खोजतलास गरी पीिडतलाई िमित ०६८।४।१२ 
गते महानगरीय �हरीमा िज�मा लगाई सोप�ात् 

िमित २०६८।४।१६ मा भएको पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट िनजको यौनाङ्गमा घाउचोट 
लागेको भ�ने  िमिसल संल�न �माणबाट समेत पिु� 
भएको देिखएबाट यी �ितवादीले आरोिपत कसरु 
गरकेो कुरा �मािणत ह�न आई शङ्काको भरमा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले सजाय गरकेो भ�ने 
िनज �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतले �ितवादी 
िकरण थापालाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
िमित २०६८।११।१८ मा गरकेो फैसला उ�टी गरी 
िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, जबज��ती करणीको महलको (३) नं. को देहाय ३ 
बमोिजम ७ (सात) वष� कैद सजाय ह�ने र ऐ. महलको १० 
नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई �.२५,०००।- 
(प�चीस हजार) �ितपूित�समेत भराई िदने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।७।१९ 
गते भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : ितथ�राज भ�
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०१६३, लागऔुषध खैरो हेरोइन, 
शेष सोभराित िव. नेपाल सरकार

�ितवादी आफू पिन भारतीय नाग�रक 
भएको र उ� लागऔुषध िदने �यि� पिन भारतीय 
नाग�रक नै भएको िमिसलबाट देिख�छ । आफू कु� 
रोगको िबरामी भई मागी खाने �यि� भएको र आफूले 
बोकेको सामान लागऔुषध भएको कुराको आफूलाई 
जानकारी नभएको भनी बयानमा लेखाए पिन उ� 
सामान लागऔुषध हो भ�ने िनजलाई  थाहा नभएको 
भए आ�नो संवेदनशील अङ्गमा राखी लकुाई �याउन ु
पन� कुनै व�तिुन� कारण िनजले पेस गन� सकेको 
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पिन देिखदैँन । यसबाट यी �ितवादी कु� रोगी भएको 
बहाना गरी सामान ओसारपसार गन� �यि� मा� नभई 
लागऔुषधको एउटा कुशल कारोबार गन� �यि� पिन 
ह�न् भ�ने  कुरा सिजलैसगँ अनमुान गन� सिकने ।

�ितवादी आफू शारी�रक �पमा कु� रोगी ह� ँ
भ�दैमा कानूनले िनषेध गरकेो काय� गन� छुट कसैलाई 
पिन ह�दैँन । लागऔुषधको कारोबार गन� �यि� होइन 
भनी �मािणत गन� भार लागऔुषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १२ ले िनज �ितवादीमा नै रहेको 
देिख�छ भने सो कुराको �माणसमेत �ितवादी शेष 
सोभरातीले परु ्याउन सकेको अव�था नदेिखएबाट 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । तसथ�, पनुरावेदन अदालत, हेटौडँाले गरकेो 
फैसला अ�यथा नभई िमलेको देिखन आउने ।

मािथ िववेचना ग�रएका आधार र 
�माणबाट यी �ितवादीबाट ४६ �ाम लागऔुषध 
खैरो हेरोइन बरामद भएको देिखएकोले �ितवादी शेष 
सोभरातीले लागऔुषध ख�रद, िब�� िवतरण तथा 
ओसारपसारसमेतको कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम लागऔुषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को (घ), (ङ) र (च) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)२ बमोिजम १० (दश) वष� 
कैद र �.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवानासमेत 
ह�ने गरी मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
नै सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भएको िमित २०७०।१।१० गते भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ितथ�राज भ�
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-CR-००१०, कत��य �यान, इ��बहादुर 
राना िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले डराउने उ�े�यबाट आसँी 
मतृकको घाटँीितर सो�याउदँा मतृक नभागेको भनी 
लेखाएको दिेख�छ । मतृकले मादक पदाथ� सेवन गरके� 
िछन् भनी �ितवादीले जा�दा जा�दै �ितवादीको मान� 
मनसाय ह�दैँन िथयो भने हिँसया ज�तो जोिखमी फलामे 
हितयारलाई अ�य� लकुाई िनजलाई शा�त पानु�  पन� 
र िनजको नशा कम भएपिछ स�झाउन ु बझुाउन ु पन� 
िथयो । तर �ितवादीले मतृकबाट उ� आसँी खोसी २ 
पटक मतृकको घाटँीमा �हार गरकेो भनी �ितवादीले 
बयान गदा�  लेखाइिदएको देिख�छ । यसबाट �ितवादीले 
हिँसयाले पिहलो पटक गरकेो �हारबाट मतृकको 
घाटँी नकािटएपिछ अक� पटक �हार गरकेो चोटबाट 
घाटँी कािटन गई अ�यािधक र��ाव भई मतृकको 
म�ृय ु भएको भ�ने कुरा �ितवादीकै सखु�त िज�ला 
अदालतमा गरकेो बयानबाट देिखएकोले �ितवादीले 
मतृकको ह�या गन� मनसायले हितयारले घाटँीमा �हार 
गरकेो पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीले मतृकलाई हातले कुटिपट 
ग�रसकेपिछ मतृकले �याएको आसँी खोसी मतृककै 
घाटँीमा उ� आसँीले २ पटक �हार गरी घाटँी कािटन 
गई अ�यािधक र��ाव भई मतृकको म�ृय ु भएको 
अव�था देिखएबाट �ितवादीलाई धा�रलो हितयारले 
घाटँीमा �हार गदा� मािनसको म�ृय ु ह�न स�छ भ�ने  
पूव��ान िथएन भ�न  स�ने अव�था पिन देिखदँनै । 
तसथ� मतृकको म�ृय ु�ितवादीको �यान िलने इिवलाग 
वा मनसाय नभई भिवत�यबाट भएको हो भ�न 
स�ने अव�था नभएबाट ��ततु म�ुामा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ५ र ६ नं. आकिष�त ह�नस�ने 
अव�था िमिसल संल�न �माणबाट नदेिखएकाले 
�ितवादीको कम सजाय ग�रपाऊँ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ह�दँा �ितवादी 
इ��बहादरु रानालाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
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सखु�त िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित २०६८।१०।२३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : ितथ�राज भ�
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०६५१, ��ाचार न�कली 
�माण प�, धनराज जोशी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले िवशेष अदालतमा बयान गदा� 
मलाई सं�थाले िदएको �माणप� गलत हो भ�ने 
प�ा पाएको भए पेस गन� िथएन । इलाहावादबाट �ा� 
आ�यान महलमा २०१ लेिखएको र कैिफयत महलमा 
पिछ हातले १७६।५०० लेिखएकोले थिपएको िवषय 
झ�ुा रहेछ भनी बयान गरकेो देिख�छ । उ� िववािदत 
�माणप�ह� पनुः �माणीकरणका लािग पठाउदँासमेत 
“c.p. मे परी�ाफल �का है” भनी सोही �यहोरा नै 
उ�लेख भई आएको देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीको 
िमिसल संल�न इ�टर परी�ा पास गरकेो ल�धाङ्क प�मा 
स�पूण� योग २०१।५०० परी�ाफल �ेणी III मे पास 
भनी उ�लेख भएको र उ� �माणप�ह� पटकपटक 
�माणीकरणका लािग पठाउदँा �माणीकरण निभडी 
c.p. मे परी�ाफल �का है भनी �माणीकरण भई आएको 
त�यबाट यी पनुरावेदक �ितवादीले पेस गरकेो शैि�क 
यो�यताको �माणप�ह� न�कली भएको त�य पिु� ह�न 
आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी २०३१ सालदेिख नै 
िश�क सेवामा �वेश गरी ज�पादवेी मा.िव.पातल, 
बाजरुामा िन.मा.िव.ि�तीय पदमा काय�रत रहेको 
देिख�छ । िनजले �ा� गरकेा शैि�क यो�यताका 
�माणप�ह� स�ब�धमा िववाद िसज�ना भएपिछ 
२०५८।५।४ मा िज�ला िश�ा काया�लयबाट 

�ारि�भक छानिबन भई पनुः िज�ला िश�ा काया�लय 
बाजरुाको मागअनसुार िनजले २०६५ सालमा उ� 
शैि�क यो�यताको �माणप�ह� आ�नो सेवा सिुवधा 
कायम रिहरहने �योजनका लािग नै पेस गरकेो भ�ने 
िमिसलबाट देिख�छ । िनज सरकारी कम�चारी रहेको 
कुरामा कुनै शंका देिखदँैन । कुनै पिन सरकारी सेवामा 
काय�रत कम�चारीले आ�नो  �तरविृ�को अपे�ा राखी 
स�भािवत शैि�क यो�यताको �माणप� आफू काय�रत 
िनकायमा पेस गनु�  �वाभािवक नै हो । �यसरी पेस 
भएका �माणप�ह�बाट त�काल �तरो�नित एवम् सेवा 
सिुवधा विृ� ह�ने ि�थित नभएको ह�नस�छ तथािप 
आफूले आ�नो सेवा वा �तरविृ�को अपे�ा राखी 
पेस भएका �माणप�ह�ले भिव�यमा सेवा सिुवधामा 
कुनै िकिसमको लाभ �ा� ह�नस�ने  अव�था नरहने 
भ�ने पिन ह�दँैन । पनुरावेदक �ितवादीले पेस गरकेा 
इ�टरिमिडयट पास गरकेो भिनएका �माणप�ह�बाट 
िनजको त�काल �तरविृ� वा बढुवा ह�ने नह�ने 
िवषयभ�दा पिन उ� �माणप�ह�को स�यताको 
िवषय नै �मखु एवम् मह�वपूण� रहेको देिखने ।

��ततु म�ुामा �ितवादीले पेस गरकेा शैि�क 
यो�यताका �माणप�ह�का स�ब�धमा िववाद उ�प�न 
भई उ� �माणप�ह�को स�यता जाचँ गन� नेपाल 
सरकारको आिधका�रक िनकाय उ�च मा�यािमक िश�ा 
प�रषद,् सानोिठमीमाफ� त भारतको उ�च मा�यािमक 
िश�ा प�रषद,् इलाहावादमा पठाउदँा आिधका�रकता 
पिु� ह�न नसक� झ�ुा रहेको भ�ने �यहोरा उ�लेख भई 
आएको दिेखएकोले �य�तो िकिसमको �माणप�ह� 
पेस गनु�  नै कसरुज�य काय�अ�तग�त पन� जाने देिखने । 

उि�लिखत त�य, िववेचना र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा पनुरावेदक �ितवादी 
धनराज जोशीलाई कसरु ह�दँाको अव�थामा कायम 
रहेको ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ 
अन�ुपको कसरुमा ऐ. ऐनको दफा २९(२) बमोिजम 
�. ५००।- ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई िवशेष अदालत, 
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काठमाड�बाट िमित २०७०।३।३१ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प�त
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल पसु २१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७१-RB-०००२, करार 
ऐनबमोिजम उपय�ु आदेश जारी ग�रपाऊँ, राजे�� 
महज�न िव. फलफूल तथा तरकारी बजार िवकास 
सिमितसमेत

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार 
िवकास सिमित काठमाड� र यी पनुरावेदक राजे�� 
महज�नका बीच कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी 
बजारको पसल नं. ५१३ को पसलमा थोक पसल 
स�चालन गरी कारोबार गन� २०६५ साल असार 
मसा�तस�म कायम रहने गरी करार भएको त�यमा 
िववाद रहेको देिखएन । करार भ�नाले दईु वा दईुभ�दा 
बढी प�का बीच कुनै काय� गन� वा नगन�का लािग 
ग�रएको म�जरुी स�झनपुद�छ । करार अविधस�म मा� 
करारका प�ह� करारबमोिजमको काय� गन� बा�य 
ह��छन् । करार अविध समा� भएपिछ करारमै �यव�था 
भएकोमा बाहेक उ� करारबमोिजम काम कारवाही 
गराउन िम�ने नह�ने । 

पनुरावेदक राजे�� महज�नले स�झौता 
नवीकरणका लािग दरखा�त िदएको भ�ने पनुरावेदनमा 
िजिकर िलएको देिख�छ । करारको नवीकरण पिन 
करारमा नै उ�लेख भएबमोिजम वा प�ह�को आपसी 
सहमितबाट वा कानूनले नै कुनै िवशेष �यव�था 

गरबेमोिजम मा� ह�नस�छ । पनुरावेदकले नवीकरण 
ह�नपुन� भनेको करारको एक प� िवप�ी कालीमाटी 
फलफूल तथा तरकारी बजार िवकास सिमित रहेको 
देिखयो । उ� सिमितले करार नवीकरण गन�को 
लािग िनण�य गरी सूचना �कािशत गरकेो अव�था 
देिख�छ । करार अविध भ�ुान ह�नपूुव� नै करार नवीकरण 
गन� �योजनलाई कािलमाटी फलफूल तथा तरकारी 
बजार िवकास तथा स�चालन िनयमावली, २०६० को 
िनयम ९ बमोिजम सिमितले िमित २०६४।११।१९ 
मा िनण�य गरी पनुः स�झौतामा आउनका लािग िमित 
२०६४।१२।१८ मा सूचना आ�ान गरकेो अव�था 
छ । सो अन�ुप अिधकांश �यवसायीह�को पनुः 
स�झौता भएको त�यमा िववाद ग�रएको अव�था 
देिखदँनै । तर, िनवेदक पनुः स�झौता गन� वा नवीकरण 
गन� गएको नदेिखने । 

स�झौताप� नवीकरणका लािग तोिकएको 
�याद �यितत भएपिछ पनुः थप ७ िदनका लािग 
िमित २०६५।१।२४ मा िनण�य भई छुट भएका 
�यवसायीह�लाई अि�तम सूचना �कािशत गरकेो 
देिखयो । यी िनवेदकले नवीकरणको लािग तोिकएको 
उ� ७ िदनको �यादिभ� आवेदन िदएको पिन 
देिखएन । यसरी स�झौता नवीकरण गन� पटक पटक 
ग�रएको सूचना �वाहलाई बेवा�ता गरी िनवेदक बसेको 
देिख�छ । आफूलाई िदइएको समयाविधिभ� नवीकरण 
नगराई िनवेदकले िमित २०६५।३।३० मा अथा�त 
क�रब दईु मिहनाको अविध �यितत भएपिछ िनवेदकले 
आवेदन भरी पेस गरकेो दिेखयो । �य�तो �याद 
नाघी पन� आएको आवेदनका स�ब�धमा सिमितबाट 
िमित २०६५।४।६ मा केही गन� निम�ने भनी िनण�य 
भएको िलिखत जवाफबाट देिख�छ । तसथ� उ� 
िनवेदनमा कारवाही ह�न स�ने अव�थासमेत रहेको 
देिखएन । िनवेदकसगँ िमित २०६०।८।२९ मा भएको 
करार स�झौताको अविध िमित २०६५ साल असार 
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मसा�तमा समाि� भएको र करारको प� िवप�ी 
सिमितले िनयम ९ अन�ुप िनण�य गरी सूचना �कािशत 
गरी म�जरु गरकेो अविधिभ� स�झौता नवीकरणसमेत 
भएको नदेिखएको अव�थामा पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर यथोिचत मा�न िमलेन । तसथ� पनुरावेदन 
अदालतले िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको आदेश 
िमलेकै देिखन आउने ह�दँा िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।११।२० को आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-०८९८, अदालतको 
अपहेलना, सुलेमान िमयाँ अ�सारी िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, स�री

कागजप� हेरी तलब भ�ा िदन सिकने कुनै 
आधार भेिटएको अव�थामा सो िवषयमा तलब  भ�ा 
िदने गरी िज�ला �शासनले िनण�य गन� स�ने ह��छ । 
तलब भ�ा िदन कानूनबमोिजम मा� सिकने कुरा 
हो । कुनै �माण बेगर कुराको भरमै मा� तलब भ�ा 
िदन सिकने कुरा होइन । आफूले तलब भ�ा पाउन ुपन� 
आधार �माण कागज आिद िज�ला �शासन काया�लयमा 
देखाई िज�ला �शासन काया�लयले िनवेदककै काम 
सहज र िछटो गन� सहयोग गनु�पन� दािय�व िनवेदकको 
पिन हो । तर िनवेदकबाट आ�नो दािय�व िनवा�ह गन� 
काय� यो यो भएको छ भनी �प� ह�न सकेको छैन । 
तसथ� अदालतको आदेशानसुार नै प�ाचार भइरहेको र 
कारवाहीको �म रही रहेको, पनुरावेदकले काम गरकेो 
अविधको त�कािलन कानूनअनसुार पाउने सिुवधा 
काम गरकेो �माण कागज हेरी िदलाउने तफ�  आव�यक 

कारवाही अगािड बिढरहेको भ�ने िज�ला �शासन 
काया�लयको च.नं.५१३६ िमित २०६६।२।३१ को 
प�बाट दिेखएको छ । तलब भ�ा िदन ुभ�ने अदालतको 
आदशे नभएको र आदेशानसुारको काय� भइरहेको यस 
अव�थामा पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६४।३।७ को आदेशको अव�ा भयो भ�न निम�ने 
ह�दँा िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६६।४।१८ को 
फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६६-CR-०२१६, ०६७-
CR-१३०४, ��ाचार, का�छाराम जोशी िव. नेपाल 
सरकार, �ेमबहादुर अिधकारी िव. नेपाल सरकार

िडिभजन सडक काया�लयबाट साझा पे�ोल 
प�पको लािग जारी ग�रएको तै�य पदाथ�को कुपन नं. 
२२५६४०, २४८९५०, २१३१४३, २३५१०४, 
२१३१३३, ३०६०८३, २२५६४२, २३५११५, 
२१३१७० र २९६५५७ नं. का कुपनह�मा लेिखएको 
अंक तथा अ�र परी�ण गदा� पिहले लेिखएको अकं 
र अ�रमा अक�  अंक र अ�र थपेको, माग फारममा 
िववरण थपी स�चाएको र सि�चएको अकं अ�र 
ह�र�साद झाको अ�रसगँ िमलेको भ�नेसमेत �यहोरा 
िमिसल संल�न रखेा िवशेष�को िमित २०५५।६।७ को 
परी�ण �ितवेदन र सोही �यहोराबाट भएको िनजको 
बकप�मा उ�लेख भएको पाइदँा गैरकानूनी�पमा कुपन 
स�चाई सोही कुपनका आधारमा सडक काया�लयबाट 
थप �.९,१५,००२।५० भ�ुानी गराई काया�लयलाई 
गैरकानूनी हािन नो�सानी पगेुको देिखन आउने ।
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िडिभजन सडक काया�लय सानो गौचरका 
ख�रदार ह�र�साद झाले तै�य पदाथ�को लािग पठाएको 
कुपन �ितवादी का�छाराम जोशी िब�� अिधकृत भएको 
र �ितवादी �ेमबहादरु अिधकारी पे�ोल प�प ई�चाज�को 
हैिसयतले उ� कुपनह� सरुि�त रा�ने दािय�व 
िनजह�कै ह�नेमा �य�तो दािय�व िनजले िनवा�ह नगरकेो 
कारण �ितवादी ह�र�साद झाले कुपन स�याउने 
मौका पाई उ� कुपनमा उ�लेख भएको प�रमाणमा 
थप गरी तै�य पदाथ� बढी िलएको भ�ने भान पारी ती 
कुपन स�याउने र सोही सि�चएको कुपनको आधारमा 
तै�य पदाथ�िबना िबल िब�� िवतरण गरी �ितवादीह� 
�ेमबहादरु अिधकारी र का�छाराम जोशीसमेतले 
काया�लयको िब�� खाता तथा अ�य आव�यक 
�े�ता एवम् िबलह�समेत िमलाई सडक िडिभजन 
काया�लयबाट स�चाएको प�रमाणको रकमसमेत 
भ�ुानी िलएको र कुपनमा स�याई बढाएको प�रमाण 
जितको मू�यको तै�य पदाथ�िबना िबल बद ्िनयतसाथ 
िब�� िवतरण गरी �.९,१५,००२।५० रकम बराबरको 
तै�य पदाथ� ��ाचार गरी नेपाल सरकारलाई हािन 
र आफूह�लाई फाइदा ह�ने गरी काय� गरी आरोपप� 
दाबीअनसुार ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
७ को उपदफा (२) अन�ुपको कसरु गरेको दिेखदँा 
�ितवादी का�छाराम जोशी र �ेमबहादरु अिधकारीले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दाफा ७ को उपदफा 
(२) बमोिजम कसरु गरकेो ठहर गरी �ितवादीह� 
का�छाराम जोशी र �ेमबहादरु अिधकारीबाट जनही 
िबगो �.३,०५,०००।८४ भराई सोही िबगोबमोिजम 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो िवशेष अदालत, काठमाड�को 
िमित २०६६।३।१४ को फैसला िमलेको दिेखदँा  सदर 
ह�ने  ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह� का�छाराम जोशी 
र �ेमबहादरु अिधकारीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । पनुरावेदक �ितवादी का�छाराम जोशीको 
िमित २०६७।४।३ मा म�ृय ुभएको देिखदँा  िनजलाई 
ठहर भएको ज�रवाना मलुकु� ऐन, अ.बं. को १७६ नं. 

बमोिजम भराई रहन पन� नदेिखई िबगोस�म भराई िलन 
भने पाउने ठहन� । 
इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट  
इित संवत् २०७२ साल असोज १९ गते रोज ३ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CR-०५०८, दूिषत िनण�य बदर, 
कण�बहादुर च�द िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०६९।६।१६ को िनण�यमा �ी भूिमराज 
सामदुाियक �ाथिमक िव�ालय, बैतडीमा अ�ययन 
नै नगन� छा�ा ल�मी लोहारलाई झ�ुा िसफा�रस र 
माक� िसटसमेत तयार गरी सोही �कुलको िव�ाथ� हो 
भनी बढुािनलक�ठ �कूलको सरकारी छा�ाविृ�को 
कोटाको परी�ामा सि�मिलत गराएको काय�मा 
�ितवादीह� िशि�का प�ुपा लोहार र �ोत �यि� 
लोकराज जोशीलाई िवभागीय कारवाही गन� िसफा�रस 
गन� र अ�य �यि�ह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने भनी ग�रएको िनण�य सदर गरकेो िवशेष अदालतको 
िमित २०७०।३।१९ को फैसलाउपर �ितवादीह� 
�मशः प�ुपा लोहार र �ोत �यि� लोकराज जोशीको 
यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो अव�था नह�दँा 
सोतफ�  केही िवचार ग�ररहन नपन� ।

सरकारी छा�ाविृ�मा छनौट भई आएक� 
छा�ा ल�मी लोहारको हकमा भने सरकारी छा�विृ� 
ब�द गरी USA Based सं�था HIO बाट �ा� 
छा�ाविृ�मा पढाइ सचुा� ग�रएको भ�ने बढुािनलक�ठ 
�कुलको प�बाट समेत दिेखदँा �यसतफ�  केही 
ग�ररहन ुपरने भ�ने िनण�य भएको देिख�छ । यस�कार 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित 
२०६९।६।१६ मा िनण�य भई िवभागीय सजायको 
लािग लेखी पठाएकोस�म देिख�छ । सजायको लािग 
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कुनै कानून वा दफा िकटान गरकेो वा सजाय नै ��ताव 
गरी लेखी पठाएको अव�था देिखदँनै । य�तो अव�थामा 
आयोगको काम कारवाही िकन र कसरी दूिषत ह�न 
गएको हो, सोको कुनै ठोस आधार र तक� स�म पिन 
पनुरावेदकले ��ततु गन� सकेको देिखदँनै । िनण�य 
दूिषत भएको दाबी िलने प�ले केवल दाबी िलन मा� 
पया�� ह�दँनै, सोको पिु� ह�ने �माण परु ्याउन ुपन� दािय�व 
पिन �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम िनजमा 
नै रहेको मा�नपुन� ह��छ । अत: पनुरावेदकले िलएको 
दूिषत िनण�यतफ� को पनुरावेदन िजिकर त�यय�ु र 
�माणमा आधा�रत रहेको नदेिखने ।

छा�ा ल�मी लोहार हाल बढुािनलक�ठ 
�कूलमा अ�ययनरत रहेको भए तापिन िनजलाई हाल 
सरकारी छा�विृ� ब�द गरी US base HLO बाट �ा� 
भएको अक� छा�विृ� िदई पढाई सचुा� ग�रएको अव�था 
छ । यसबाट िनज हाल सरकारी छा�विृ�मा नरहेको 
त�य �प�ट देिख�छ । पनुरावेदकले ��ततु वारदातमा 
संल�न रहेको भनी िजिकर िलएका �धाना�यापक 
रामे�री ठग�ुना तथा िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
अ�य� च��का�त जोशीसमेत िमलेर कसरु गरकेो ह�दँा 
सबै �ितवादीह�लाई सजाय गनु�पद�छ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा� यी �यि�ह�को के कुन काय�बाट 
कसरु ह�न गएको हो ? गलत िव�ाथ�को िसफा�रस 
भएको भ�ने ��ततु वारदातमा िनजह�को के 
भूिमका रहेको छ भनी पनुरावेदकले �प� गन� सकेको 
देिखदँैन । अतः �धाना�यापक रामे�री ठग�ुना तथा 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य� च��का�त 
जोशीउपरको दाबी �मािणत ह�न स�ने अव�था नह�दँा 
िनजह�लाई सफाइ िदएको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िनण�यलाई सदर गरकेो िवशेष 
अदालतको फैसलामा अ�यथा भएको नदेिखने ।

पनुरावेदक�य अिधकार व�ततु: म�ुाको प� 
िवप�मा नै िनिहत रहेको ह��छ । म�ुाको प� नै नभएको 
�यि�ले पनुरावेदन गन� हक कानूनले िवशेष �यव�था 

गरमेा बाहेक �ा� गद�न । यहा ँ अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अन�ुप िनण�य गरकेो 
देिख�छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
भएको िनण�य िव��मा पनुरावेदकले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
३५ग को आधार देखाई पनुरावेदन गरेको अव�था 
छ । सो दफा ३५ग मा भएको �यव�था हेदा� “आयोगले 
यस ऐनअ�तग�त कारवाही गरी कसैलाई ज�रवाना वा 
कुनै रकम असलुउपर गन� िदएको आदेश वा अ�य 
कुनै आदेशउपर स�बि�धत अदालतमा पनुरावेदन 
गन� सिकने छ” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु 
म�ुामा भएको िनण�यले पनुरावेदक कण�बहादरु च�दलाई 
कुनै ज�रवाना भएको वा िनजबाट कुनै रकम असलु 
गन� वा अ�य कुनै आदेशले िनजलाई असर गरकेो 
देिखदँनै । िवशेष अदालतले उ� दफा ३५ग अन�ुप 
पनुरावेदन हेदा� सो दफाले सीिमत गरकेो हदस�ममा 
रहन ुपन� ।

प�ले पनुरावेदन गन� हक कानूनबाट नै पाउने 
ह��छ र कानूनले तोकेको हदस�म मा� हेन� पाउने 
ह��छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िनण�यबाट असरपन� �यि�ले मा� िवशेष अदालतसम� 
सोही ऐनको दफा ३५ग बमोिजम पनुरावेदन गन� स�ने 
देिख�छ । पनुरावेदक�य अिधकारको �योग म�ुाका 
प�ले पनुरावेदन गन� �ा� गन� ह��छ । तर यी पनुरावेदक 
म�ुाको कुनै प� रहेको र िनजलाई �ितकूल पन� कुनै 
आदशे भएको पिन देिखदँैन । �यि�गत तवरबाट 
िनजको पनुरावेदन गन� पाउने हक रहेको देिखएन । 
पनुरावेदकको कुनै �यावसाियक वा िनजसगँ सा�दिभ�क 
िवषयगत वा सामूिहक सरोकारको िवषयमा �ितकूल 
असर परकेो भनी ठोस पनुरावेदन िजिकर िलन सकेको 
पिन छैन । य�तो अव�थामा पनुरावेदकको आ�नो म�ुा 
गनु�पन�  हक �थािपत गराउन सकेको छ भनी मा�न 
निम�ने । 
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हकदैयामा नै �� उठेको अव�थामा यस 
अदालतमा िनजको पनुरावेदन िजिकरउपर सनुवुाइ गन� 
औिच�यपूण� रहेकोसमेत देिखन आएन । पनुरावेदकको 
िवषयगत र �यि�गत दवुै तवरबाट पनुरावेदन गन� 
अि�तयार नभएको आधारबाट खारजे ह�ने ि�थितमा 
िवशेष अदालतबाट पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने 
भनी फैसला गरे पिन िववादको िन�य�लमा प�रणामतः 
कुनै �ितकूल �भाव नपन� ह�दँा छलफलको िनिम� 
अ.बं. २०२ नं. अन�ुप िवप�ी िझकाई रा�नपुन� 
देिखन नआउने ।

�ितवादीह� िशि�का प�ुपा लोहार र �ोत 
�यि� लोकराज जोशी सरकारी कम�चारी रहेभएको 
कुरामा कुनै िववाद छैन । तसथ� य�तो साव�जिनक 
पदमा वहाल रहेका �यि�ह�ले गरकेो अनिुचत 
काय�का स�ब�धमा आफूसम� परकेो उजरुीउपर 
छानिबन गरी दोषी देिखए कसरुको मा�ाबमोिजम 
सजायको मागदाबी िलने वा �य�तो काय�उपर कानूनमा 
�यव�था भएबमोिजम िवभागीय सजायको लािग लेिख 
पठाउने कानूनी अिधकार र दािय�व अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा रहेभएकै दिेख�छ । 
अतः िनजह�लाई िवभागीय कारवाही गन� अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट भएको िनण�य र 
सो िनण�यलाई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट बदर 
वा उ�टी नह�ने गरी िमित २०७०।३।१९ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न स�ने नदेिखने ।

अतः अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०६९।६।१६ को िनण�य र सोही 
िनण�य सदर गरकेो िवशेष अदालत, काठमाड�को 
फैसलाले पनुरावेदकको नेपाल कानून�ारा �द� कुनै 
हक अिधकारमा आघात परकेो अव�था िव�मान 
नदेिखदँा  अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०६९।६।१६ को िनण�य अ�यथा नगरकेो 
िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित २०७०।३।१९ को 

फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शा.अ.तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: अिभषेककुमार राय 
इित संवत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१६४७, कत��य �यान, 
रघुन�दन िव.क. िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीको कत��यबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको हो होइन भनी िवचार गदा� पनुरावेदक 
�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� मतृक आ�नी 
प�नी नभएको डेरा पिन आफूले निलएको आिद 
भ�दै कसरुमा इ�कार रहेको देिख�छ । तर, घरधनी 
रामसेवक साहले लास परकेो कोठा आफूले रघनु�दन 
िव.क.लाई भाडामा िदएको र सोही कोठा ब�द 
रहेकोमा �हरी आई खोलेको अव�था छ । रामसेवकले 
रखेालाई रघनु�दनको प�नी भनी कोठामा ब�न िदएको 
कुरा गरकेो दिेख�छ । घर धनी रामसेवकक� प�नीले 
पिन सोही कुरा घटना िववरण कागजमा खलुाएको 
देिख�छ । िनजले घर भाडा िलने रघनु�दन िव.क. 
लाई सनाखत पिन ग�रिदएको अव�था छ । �ितवादी 
रघनु�दनले अनसु�धानको िसलिसलामा लास परकेो 
कोठा आफूले भाडामा िलएको कुरा �वीकाद� आफूले 
र�सी सेवन गरी कोठामा गएकोमा �ीमतीसगँ िववाद 
भई रखेा िव.क. लाई हातले िहका�उदँा िनजको टाउको 
खाटमा ठोि�काई म�ृय ुभएकोले डरले कोठा बािहरबाट 
ता�चा लगाई भागी गएको हो भनी कसरु ि�वकार गरी 
बयान गरकेो पाइ�छ । त�यको यस रोहमा �ितवादीले 
अदालतमा कसरुमा इ�कार रहे पिन मतृकलाई िचि�दन 
भने पिन सो भनेको कुरा अ�य �वत�� �माणसगँ मेल 
नखाई िनजले अनसु�धानको िसलिसलामा गरकेो 
सािबती बयानको त�यसगँ िम�ने दिेखन आउने ।

जाहेरवाला घरधनी रामसेवक साहको �ीमती 
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राधादेवीले जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा 
आई बकप� ग�रिदएक� िछन् । मौकामा कागज 
गन� �यि� कृ�णाच�� िम�ले अदालतसम� गरकेो 
बकप�ले �ितवादीको सािबती बयानलाई पिु� गरकेो 
देिख�छ । िनज लामो समयदेिख आ�नो कोठा छाडी 
भागी अ�य�ै गएको र �यसरी जान परकेो कुनै त�यगत र 
यिु�य�ु कारण र औिच�य �ितवादीले पिु� गन� सकेका 
छैनन् । वारदात ह�दँा आफू वारदात�थलमा नरहेको 
िजिकर �ितवादीको छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२७ को उपदफा (१) मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ वा छुट पाउनको लािग 
�ितवादीले आफू वारदात�थलमा नभई अ�य� रहेको 
पिु� गन� स�नपुद�छ । तर, �य�तो कुनै �माण िनजबाट 
पेस ह�न सकेको छैन । �ितवादीले आ�नो पनुरावेदन 
िजिकरलाई पिु� ह�ने कुनै �माण पेस गन� सकेको 
नदेिखदँा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । तसथ� रखेा िव.क. को म�ृय ु �ितवादी 
रघनु�दन िव.क.को कत��यबाट भएको पिु�  भएको ह�दँा 
िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीतको 
कसरु अिभयोगमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई स�ु िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसलालाई सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला अ�यथा नभई िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादीलाई सव��सिहत ज�मकैद सजाय 
गदा� चक� पन� जाने देखी पनुरावेदन अदालतले अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम १५ वष� कैद गन� �य� गरकेो 
रायको स�ब�धमा िवचार गदा�, मादक पदाथ� सेवन 
गरकेो सरुमा पा�रवा�रक िववादमा गरकेो �हारबाट 
�ीमतीको म�ृय ुभएको प�रि�थित र अव�थासमेतलाई 
म�यनजर गदा� िनजलाई १५ वष� कैदको सजाय गदा� 
�याियक �ि�ले अपराध र सजायमा स�तलुन ह�न जाने 
देिखदँा सव��सिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� 
पन� देिखएकोले �ितवादी रघनु�दन िव.क. लाई अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम १५ (प��) वष� मा� कैद सजाय 

गन� गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले �य� गरकेो 
रायसमेत मनािसब देिखन आउदँा �ितवादी रघनु�दन 
िव.क.लाई �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीतको 
कसरुको अिभयोगमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १५ वष� मा� कैद सजाय ह�न राय �य� भएको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०७०।३।१९ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : िशवहरी पौड्याल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल जेठ २० गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७२-WO-०४४६,  
परमादेश, कुमार पुरी िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ३४ बु�नगर १ 
समेत

िनवेदक क�पनीलाई वैदेिशक रोजगार 
िवभागबाट क�पनी दता� भई क�पनी दता� �माण 
प�समेत �ा� गरकेो देिख�छ । यसरी क�पनी 
रिज��ारको काया�लयमा क�पनी दता� भई िवप�ी 
वैदेिशक रोजगार िवभागको प�बमोिजम  िनवेदकले 
धरौटी तथा ब�क �यार�ेटीसमेतका �ि�या अगािड 
बढाएपिछ वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
इजाजत िदनबाट वि�चत गनु�  भनेको वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ११(२) �ितकूल ह�नेमा कानूनी 
कत��य पूरा नगरी कानूनिवपरीत त�रकाले �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो बैठकको िनण�य भिन मनला�दी 
िकिसमले इजाजत रो�का ग�रएको काय� गैरकानूनी 
रहेको भ�ने िनवेदन देिखएको र �धानम��ी तथा 
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मि��प�रषदक्ो काया�लयको िमित २०६८।६।१५ को 
िनण�यबमोिजम हाललाइ� वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� अनमुित �दान गन� नसिकएको भनी 
हालको अव�थामा वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� अनमुित �दान गन� रोक लगाएको भ�ने 
नै देिखयो । कानूनबमोिजम पेसा रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� पाउने नाग�रकको मौिलक हकलाइ� 
जनशि�को �यव�थापन ह�न नसकेको भ�ने र के कित 
अविधको लािग रोिकएको हो भ�नेसमेतको अिनि�त 
गरी अ�प�, अिनि�त र कानूनी �ावधानबेगर वैदेिशक 
रोजगार स�चालनमा रोक लगाउने काय�ले सिंवधान 
�द� पेसा, �यवसाय, रोजगार गन� पाउने हकसमेत 
कुि�ठत ह�ने अव�था देिखने ।

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गन�का लािग अनमुित 
िदनबाट रोक लगाउने �यव�था रहे भएको देिखदैँन । 
कुनै कानूनले कुनै पेसा वा �यवसाय स�चालन गन�मा 
कुनै िकिसमको रोक वा �ितब�ध  नलगाएको ि�थितमा 
िबनाकानूनी आधार काय�कारी आदेश वा िनण�यका 
आधारमा मा� नाग�रकलाइ� सिंवधान र कानूनले �दान 
गरकेो पेसा वा �यवसाय स�चालन गन� पाउने हकमा 
रोक लगाउन िम�दैन । अनमुित  रा�यका सािधकार 
िनकायले िविधवत् �पमा क�पनी दता� गन� अनमुित 
िदई धरौटी तथा ब�क �यार�ेटीसमेत माग गरकेो र सबै 
�ि�या पूरा ग�रसकेपिछ उपय�ु िनण�य नगनु�लाई 
कानूनी शासनअनकूुल मा�न नसिकने । 

वैदेिशक रोजगार ऐन २०६४ को दफा 
११(६) मा “उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन जाचँबझु 
गदा� इजाजतप� िदन निम�ने भएमा िवभागले 
कारणसिहतको जानकारी इजाजतप� िदन निम�ने 
िनण�य भएको सात िदनिभ� िनवेदकलाइ� िदनपुन�छ” 
भ�ने पाइ�छ । सोबमोिजम िनण�य वा जानकारी 
भएको भ�ने पिन िवप�ीको िलिखत जवाफ 
देिखदँैन । रा�यको वैदेिशक रोजगार िवभाग तथा 

अ�य िवभागह� कानूनले तोकेबमोिजम आआ�नो 
�े�का िविश� काम गन� िनकायह� भएकोले सो 
िनकाय एवम् सोको पदािधकारीले आ�नो �े� 
तथा कत��यमा िज�मेवारीपूव�क काय� स�पादन 
गनु�पछ�  । वैदेिशक रोजगार िवभागलाई “वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालनको इजाजत प� �दान, नवीकरण, 
कारवाही तथा सं�था खारजे गन�” लगायतका जो जे 
काय�ह� गन� अिधकार �ा� छ उ� काय�ह� संिवधान 
र कानूनबमोिजम स�पादन गरी कानूनबमोिजम 
पेसा �यवसाय स�चालन गन� खोजेको अव�थामा 
सहिजकरण गनु�को स�ा अवरोध िसज�ना ह�दँा कानूनी 
शासन र जनआ�थामा असर प�ुन जाने र अ�व�थ 
�ित�पधा�लाइ�  बढावा जाने अव�थासमेत िसज�ना ह�न 
जाने ।

िवप�ी िवभाग सरकारको नीित िनमा�ण गन�, 
काया��वयन गन� तथा िनयमनको काय�मा समेत सलं�न 
कानूनबमोिजमको काय� गन� �थािपत िविश� िनकायले 
कानूनअनसुारका  काय� गनु�पन� ह��छ । वैदेिशक 
रोजगारका सम�याह� समाधानमा सरकार ला�न ु
�वाभािवकै हो तर सरकारका काय�ह� कानूनबमोिजम 
स�पादन ह�न ज�रत छ । िवप�ी बनाइएको वैदेिशक 
रोजगार िवभागको िलिखत जवाफमा �धानम��ी�यूको 
समपुि�थितमा �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयबाट हाललाई वैदेिशक रोजगारको नया ँ
अनमुित िदने काय� रो�ने िनण�य भएको भनी िलिखत 
जवाफ उ�लेख गर े पिन िनवेदकको मागबमोिजम 
िनण�य गन� रो�न ु पन� कुनै वैधािनक तथा व�तिुन� 
आधार वैदिेशक रोजगार िवभागको िलिखत जवाफबाट 
नदिेखने । 

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
११(२) मा “उपदफा (१) बमोिजम पेस भएको 
िनवेदनउपर आव�यक जाचँबझु गदा� �य�तो सं�थालाई 
वैदेिशक  रोजगार  �यवसाय  स�चालन  गन�  इजाजतप�  
िदन  उपय�ु  देखेमा  िवभागले  तोिकएबमोिजमको 
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इजाजतप� द�तरु र धरौटीबापत तीस लाख �पैया ँ
नगद ैवा सात लाख �पैया ँनगदै र बाकँ� तेइस लाख 
�पैयाकँो बैङ्क �यार�ेटी िलई इजाजतप� िदन ु
पन�छ ।” कानूनबमोिजम िनवेदकले सबै �ि�या पूरा 
ग�रसकेपिछ िवभागको तफ� बाट उपयु��बमोिजमको 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� इजाजत िदने 
िनण�य गन� िवल�ब गनु�  कानूनसङ्गत् नदेिखने ।

तसथ� वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा ११ बमोिजम परकेो िनवेदनमा स�पूण� �ि�या 
पूरा ग�रसकेपिछ कुनै िनण�य नगरी वैदिेशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� इजाजतप� निदने काय� 
संिवधान र कानूनअनकूुल नह�ने ह�दँा वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोिजम परकेो िनवेदनमा 
दफा ११ (२) बमोिजम इजाजत िदने वा दफा ११(६) 
बमोिजम इजाजत निदने स�ब�धमा अिवल�ब िनण�य 
गनु�  भनी िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी  
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-CR-०६६५,  
कत��य �यान, स�तबहादरु तामाङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादी स�तबहादरु तामाङले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा उ� िमित २०६७।१।८ 
गते िछमेक� गणेश ग�ुङको घरमा छेवरमा जानको लािग 
�ीमतीलाई पटकपटक भ�दा पिन �ीमती छेवर घरमा 
नआएक�ले �रस उठी घरमा गई छेवरमा टीका लगाई 
िदनको लािग पैसा मा�दा �ीमतीले ला तलँाई पैसा 
भ�दै पचास हजारको िबटोले मलाई मखुमा िहका�एपिछ 
िनजलाई मखु र गालामा कुटिपट गरी ध�सार 
तलामा लगी कपालमा समाती कुटिपट गरी सोही 
ठाउमँा छोडी छेवर घरमा गई केही समयपिछ घरमा 

आउदँा �ीमती उम�ला तामाङको म�ृय ुभइसकेकोले 
�ीमतीलाई डोरीले बाधँी घर ध�सारको बलोमा 
झ�ुड्याई िदएको ह� ँ भनी आरोिपत कसरु गरकेोमा 
सािबत भई बयान गरकेो देिखयो । �ितवादीम�येक� 
माइली तामाङले पिछबाट मतृकक� छोरी रोएको 
सनुी �यहा ँ जादँा मतृक झिु�डएको दखेी बा�ँछे िक 
भनी डोरी काटी िदएको भनी िनज माइली तामाङले 
�हरी र अदालतसम� गरकेो बयानसमेतबाट देिखन 
आउछँ । �ितवादी स�तबहादरु तामाङले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयान मतृक उम�ला 
तामाङको शव परी�ण �ितवेदनमा Manual 
Strangulation भनी उ�लेख भएबाट िनजको बयान 
समिथ�त भइरहेको दिेखन आउछँ । सह�ितवादीह� 
माइली तामाङ र पूण� तामाङले मतृकलाई आफँै 
झिु�डई मरकेो देखेको नभई झिु�डएको अव�थामा 
देखी माइली तामाङले डोरी कािटिदएको िनजह�को 
अदालतसम� गरकेो बयानबाट ख�ुन आयो । यसरी 
पनुरावेदक �ितवादी स�तबहादरु तामाङले आ�नै 
�ीमती मंगली भ�ने मतृक उम�ला तामाङलाई कुटिपट 
गरी घाटँी िथची कत��य गरी मारकेो पिु� भएको देिखदँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहराई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले गरकेो फैसला मनािसबै 
देिखदँा पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मतृकमािथ भएको कुटिपटको प�रणाम�व�प 
िनजको म�ृय ुभएको देिखए पिन वारदातको �कृित र 
अव�थालाई िवचार गदा� मान� पूव��रसइवी मनसाय 
नरहेको, घातक हितयार वा िवषको �योग नगरकेो 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� भएको कुटिपटको 
कारणबाट मतृकको म�ृय ु ह�न गएको, �ितवादीले 
मौकामा स�य कुरा बताई अनसु�धानमा सहयोग 
गरकेोसमेत आधारबाट हेदा� सव��सिहत ज�म कैद 
गदा� चक� पन� जाने तथा १२ वष� कैद सजाय गदा� पिन 
ऐनको म�सद पूरा ह�ने दिेखदँा �ितवादी स�तबहादरु 
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तामाङलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष� कैद 
सजाय ह�न मनािसब देिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१।१६ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । सजायको 
हकमा �ितवादी स�तबहादरु तामाङलाई अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १२ वष� कैद ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: राम�साद पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल फागनु २७ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६७-CI-१२०३,  
िखचोला मेटाई हक कायम गरी चलनसमेत चलाई 
पाऊँ, परसुराम चमारसमेत िव. बेचई चमार 

व�ततु: आ�नो ज�गा रहेको भनी �ितवादीले 
व�तिुन� �माणसिहत िजिकर िलन नसकेको अव�था 
तथा घर र गोठघारी फरक फरक �योजनका लािग 
िनमा�ण ह�ने संरचना (Structure) भएको एवम् घर 
भ�नाले बसोबास �योजनका घरबाहेकका अ�य 
संरचना वा गोठघारीसमेतलाइ� जनाउने मा�न नसिकने 
ह�दँा घर बनाउनेको ११ नं. समेत ��ततु म�ुामा 
आकिष�त ह�ने देिखएन । उपयु�� िववेिचत आधार 
�माणबाट न.नं. ६, ६/१ को ज�गा वादीको भ�ने 
देिखन आएको र  सो न.नं. ६, ६/१ को ज�गामा 
�ितवादीह�ले िखचोला गरकेो दिेखदँा िखचोला मेटाई 
वादीले चलन चलाई पाउने ठहर ्याई भएको फैसला 
अ�यथा दिेखन नआउने ।
 तसथ� �ितवादीह�ले वादीको ज�गामा 
िखचोला गरकेो भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराई 
भएको स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।५।११ को फैसला सो हदस�म िमलेको 

नदिेखदँा केही उ�टी भई न.नं. ६, ६/१ को वादीको 
ज�गामा �ितवादीह� परशरुाम चमार र रामजन 
चमारले िखचोला गरकेो देिखन आएकाले वादीको 
न.नं. ६, ६/१ को ज�गामा �ितवादीह� परशरुाम र 
रामजन चमारले गोठघारी बनाई िखचोला गरकेो ठहर 
गरी वादीले �ितवादीह�को क�जा िखचोला मेटाई हक 
कायम भई चलनसमेत चलाई पाउनेसमेत ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६६।११।१८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
/ �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल पसु २६ गते रोज१ शभुम् ।

४
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-CI-००२५, परमादेश, 
पवन�साद सहनी िव. मोह�मद कमालुि�न  
 िश�क पदमा परी�ा िदनको िनिम� चािहने 
अ�यापन अनमुित प� अिनवाय� पेस गनु�पन�मा सो 
पेस गन� नसिकरहेको अव�थामा सबै िवप�ीको 
िलखत जवाफ पिख�रहन ु भनेको िववािदत अनमुित 
प�वालालाई िश�क पदमा अ� िनर�तरता ह�ने 
गरी समय खेर फा�न ु हो भ�ने लागेकोले पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३ (क) 
बमोिजम िनण�य गरकेो कानूनअन�ुप नै देिखने ।

पवनकुमार सहनीले िश�क अनमुित प�को 
परी�ा उ�ीण� गरकेो िश�ा सेवा आयोगको उ�ीण� 
अिभलेखमा नभएकोस�ब�धमा कानूनबमोिजम त�ु�त 
आव�यक कारवाही गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लय रौतहट गौर र िन�न मा�यिमक 
िव�ालय नया ँ ग�ह�रया, �ीपरु रौतहट तथा ऐ. को 
�यव�थापन सिमित रौतहट गौरका नाउमँा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ३३ (क) 
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(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशको दहेाय (४) 
बमोिजम परमादशेको आदशे जारी ह�ने ठहर ्याई भएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६७।१।१६ 
को फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ह�दँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CI-०२९४, बकसप� िलखत बदर 
दता� कायम, सीताराम कानगोई था� िव. बुि�लाल 
कानगोईसमेत

िलखतको ज�गाम�ये जीिवत अव�थामा 
आ�नो हकस�म �ितवादीम�येका िसताराम 
कानगोईलाई �ितवादी िसतादेवीले िदएको बकसप�लाइ� 
पनुरावेदन अदालतले कायम गरकेोमा वादी प�को 
अ�यथा िजिकर नरहेको र बकसप� िलखतको स�पूण� 
ज�गा �ितवादीको दाताको एकलौटी हकको नदिेखदँा 
स�पूण� िलखतको ज�गामा यी पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम कायम ह�ने दिेखएन । व�ततु: बकसप� 
िलखतम�ये िसतादवेीको भागको हकस�म बदर नभई 
यी पनुरावेदक �ितवादी िसताराम कानगोईको यथावत् 
कायम ह�ने देिखदँा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको ठहर 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट भएको 
िमित २०६४।१।१२ को फैसला केही उ�टी गरी 
वादी दाबीअनसुार िववादको िलखत र सोबाट 
भएको दता�म�ये ४ भागको २ भागस�म िलखत 
बदर भइ� सो हदस�म वादीको दता� हककायम ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६६।७।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 

नस�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल पसु २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-CR-१०८४, कत��य �यान,  
�ेमबहादुर गु�ङ िव. नेपाल सरकार

�माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम िनज 
�ितवादीको मौकाको सािबती बयान अ�य �वत�� 
�माणबाट ख�डन ह�न नसकेको एवम् �ितवादीको 
मौकाको र अदालतको सािबती �यहोरा पर�परमा मेल 
खाएबाट �माणमा �हण गन� िम�ने देिख�छ । ��ततु 
वारदात �ितवादीले पनुरावेदन िजिकरमा उठाएज�तो 
मनसाय�े�रत हो वा होइन तथा अ�य आवेश�े�रत वा 
भिवत�य पो हो िक भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� ��ततु 
वारदातमा मतृक आइतमाया मेलाबाट र�सी खाएर 
फक� नासाथ र�सी खाएको िवषयमा झगडा भई वारदात 
भएको नभई लामो समयस�मको वादिववादपिछ मा� 
वारदात ह�न गएको अव�था ह�दँा ��ततु वारदातमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १४ नं. को अव�थाको 
िव�मानता देिखन आएन । साथै �ितवादीको 
मतृकउपर �यान मान�स�मको मनसाय िथयो वा 
िथएन भनी हेन�को लािग वारदात अिघ, वारदातको 
समय र वारदातपिछको समयमा �ितवादीले गरकेा 
ि�याकलापह� समेत मह�वपूण��पले हेनु�पन� ।

��ततु वारदात �ितवादीबाट भएको िवषयमा 
�ितवादीबाट मौकामा भएको सािबती र सो सािबतीसगँ 
मेल खाने गरी अदालतमा भएको सािबतीबाट ��ट 
भइसकेको अव�था छ । तसथ� वारदातपिछ �ितवादी 
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िनद�ष भएको भए मौकामा स�बि�धत �यि� वा 
िनकायमा घटनाको िवषयमा जाहेर गनु�पन�मा �यसो 
नगरी मतृकको लास आ�नै घरको भर ्याङमिुन गाडेर 
�ीमती हराएको भनी बहाना गनु� , घटनाको िवषयमा 
लामो समयस�म मकुदश�क भएर ब�न ुर पिछ आफँैले 
जाहेरी िदने �ितवादीको ि�याकलापबाट यी �ितवादी 
िनद�ष ह�न् भनी िन�कष�मा प�ुन सिकने नदेिखने ।
 मतृकको लास सडेगलेको अव�थामा रहेको 
र मतृकको शरीरमा �ितवादीले के क�तो चोट छोडेको 
िथयो भनी पिहचान गन� नसिकए पिन वरादातपिछ 
अपराध लकुाउन लास भर ्याङमिुन गाड्नेलगायत 
�ितवादीबाट वारदातपिछ भएका ि�याकलापह�लाई 
सामा�य िवषय मा�न निम�ने ।
 एउटै िवषयको स�दभ�मा लामो समयस�म 
कायम रहेको िववादलाई त�काल उठेको �रसबाट मा� 
भएको भनी मा�न नसिकने ह�दँा ��ततु वारदातलाई 
�यानस�ब�धीको ५, ६ र १४ नं.ह�को प�रिधबाट हेन� 
िम�ने अव�था देिखएन । साथै �ितवादीले जोिखमी 
हितयारकै �योग गरकेो नदेिखए पिन एउटा हातले 
मतृकको कपाल समाएर अक� हातले क�चट ज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा जोडले हानी म�ृय ुह�न गएको पिु� 
ह�न आएको ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गन� ठहर गरकेो स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०६८।८।१३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : िवदरु का�ले
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा,  ०६७-CI-१२८१,  ज�गा िखचोला 

घर उठाई चलन, गौरी गु�ासमेत िव. दुम� लाल साह 
स�री िज�ला मलेकपरु गा.िव.स. वडा 

नं. ७ मा रहेको सा.िक.नं. १२ को ०-०-१३ म�ये 
आधा अथा�त् ०-०-६१/२ ज�गा वादीका बाबलेु 
िमित २०२६।२।१२ मा र.नं. २५७२ माफ� त 
ख�रद गरकेो र हाल वादीको भोग चलनमा रहेको 
त�यलाई �ितवादीले समेत �वीकार गरकैे अव�था 
छ । वादीका िपता िवहारीलालले सा.िक.नं. १२ को 
०-०-१३ म�ये ०-०-६१/

२
 ज�गा िलई बाकँ� 

०-०-६१/
२
 ज�गामा अिघदेिख नै घर बनाई आपँका 

�ख रोपेको ज�गामा भोला साहपिछ आफूह�ले 
भोग चलन गरी आएको र आफूह�ले कुनै नया ँ घर 
बनाएको छैन भनी �ितवादीले �ितउ�रमाफ� त 
�ितवाद गरकेो देिख�छ । स�री िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।९।८ मा िफरादमा उि�लिखत सा.िक.
नं. १२  र सा.िक.नं. २६ को नापन�सा तथा िववािदत 
ज�गाको चार िक�लासमेतको भौितक अव�था िच�ण 
ह�ने गरी अ.ब. १७१ नं. बमोिजम नाप न�सा पेस गनु�  
भनी भएको आदेशानसुार िमित २०६५।१०।१० मा 
भएको न�सा मचु�ुका हेदा�  सा.िव.क. १२ मा न.नं. ४ 
को ज�गा रहेको, सो ज�गा वादीका बाब ुिवहारीलालले 
भोला साहबाट र.नं. २५७२ बाट ख�रद गरकेो 
ज�गासगँ िभडेको र सो ज�गामा २ वटा घरसमेत रहेको 
देिख�छ । सो �थानमा �ितवादीह�ले भनेज�तो 
आपँका �खह� रहेको देिखदँैन । यसबाट वादी 
दाबीको ज�गा �ितवादीले िखचोला गरी घर बनाएको 
पिु� भएको ह�दँा वादीले �ितवादीबाट िखचोला 
मेटाई घर उठाई चलन चलाई पाउने नै दिेखदँा वादी 
दाबीबमोिजम िमित २०६२।२।१२ को राजीनामामा 
उ�लेख भएको ०-०-६१/

२
 ज�गामा �ितवादीले 

िखचोला गरी बनाएको घर उठाई िखचोला मेटाई वादीले 
�ितवादीबाट चलन चलाई पाउने ठहर ्याएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०६७।२।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
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ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल चैत १७ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-११६४, कत��य �यान, 
गमबहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार

कुटिपटबाट घाइते भएका मतृक ग�ुदास 
लोहारको म�ृय ुउपचारको �ममा िमित २०६५।१०।१८ 
भेरी अ�चल अ�पतालमा भएको दिेख�छ । म�ृयकुो 
कारणमा र� स�चार अव�� भई भएको भ�ने 
Autopsy Report समेतलाई िव�ेषण गरी हेदा� मतृक 
ग�ुदासको म�ृय ु�ितवादीले �हार गरकेो कुटिपटबाट 
शरीरमा परकेो घाचोट िनलडामले गदा� र�स�चार 
अव�� भई ह�न गएको देिखन आउछँ । �ितवादी 
मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� मतृकउपर 
कुटिपट गरकेो कुरामा सािबत रही अदालतमा 
वारदातका बखत आफू ससरुाली हवलदारपरुमा 
रहेको ह�नाले वारदातमा आ�नो सलं�नता नरहेको 
भनी इ�कारी बयान गर ेपिन सो इ�कारी अ�य �वत�� 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखदैँन । �ितवादीका 
सा�ी िसता महराले िमित २०६५।१०।२ मा मतृक 
र �ितवादीबीच झैझगडा भएको सनेुपिछ आफू 
वारदात�थलमा गएको भनी अदालतमा बकप� 
उ�लेख गरबेाट �ितवादीको Alibi िजिकरलगायतको 
इ�कारी बयान पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

�ितवादीको मौकाको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को सािबती बयान, वादीतफ� का सा�ी 
कमला िव.क. र जाहेरवाला तलुसी लोहारसमेतले 
अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीले मतृक ग�ुदासउपर 
िमित २०६५।१०।२ मा िपका�समेतले टाउको, आखँा, 
ग�ुाङ्गसमेतका शरीरका िविभ�न भागमा मरणास�न 

कुटिपट गरकेा र भेरी अ�चल अ�पतालमा उपचार 
गदा�गद� िमित २०६५।१०।१८ मा म�ृय ुभएको हो भनी 
जाहेरी र अिभयोग दाबीको समथ�न ह�ने गरी बकप� 
गरबेाट �ितवादीको जघ�य कुटिपटबाट ग�ुदास 
लोहारको र�स�चार अव�� भई म�ृय ुभएको पिु� ह�न 
आएबाट िनज �ितवादी गमे भ�ने गमबहादरु सनुारलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको बाकेँ िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०६७।९।१८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०६०६, 
जबज��ती करणी, कृ�ण भ�ने ���साद पौडेल िव. 
नेपाल सरकार 

पीिडतक� बिहनी कौिशलाले �यालबाट 
वारदात देखेको भनेक� तर घटना�थल मचु�ुकाबाट 
कोठामा �याल रहेको नदखेेकोले सा�ी कौिशलालाई 
��य�दश� भनेको िमलेन । पीिडतको क�याजाली 
न�याितएको र योिनबाट रगत आिद निन�केको 
अव�थामा जबज��ती करणीको कसरु ठहर गन� 
िम�दैन । Small laceration र blue red patches 
भनी पीिडतको योिनको अव�थाबाट जबज��ती 
करणीको उ�ोगको कसरुस�म आकिष�त ह�ने अव�था 
छ । पीिडतको शारी�रक जाचँ गन� डा�टरले बकप� 
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गरी �ितवेदनको समथ�न गन� स�नपुन�मा िनजको 
बकप� भएको छैन । पीिडतले अदालतमा बकप� गररे 
वारदात िस� गन� स�नपुन� सो केही ह�न सकेको छैन 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर दिेख�छ । यी 
�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� आफू मानिसक 
रोगी भएकोले औषिधले �या�म पारी रहेको िथयो, 
शरीर कािँपरहेको िथयो, पीिडतलाई जबज��ती करणी 
गरकेो होइन भनी मौकाको बयानमा भनेकोमा सरह�ले 
जबज��ती करणी गरकेो भनी लेखी सािबत गराउन ु
भयो, बयान सनुाउन ु भएन, िव�ासमा परे,ँ अिभयोग 
दाबी झ�ुा हो भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । तर यी 
�ितवादीको मानिसक अव�था कमजोर रहेको कुरा 
िमिसल �माणबाट खि�बर भएको नपाइने ।

�ितवादीको मानिसक अव�थाका स�ब�धमा 
स�ु अदालतको िव�ेषणको �शंसा गनु�पछ�  । यी 
�ितवादीको िव��मा �हरीले लागी परी फसाउन ु
पन� �योजन रहेको पिन देिखदँनै । अदालतमा बयान 
गदा�समेत यी �ितवादीले आ�नो शारी�रक अव�था 
ठीक रहेको र सोधेको ��को जवाफ िदन स�छु भनेको 
पाइ�छ । यी �ितवादीले सामा�य �यि�झै ँअदालतबाट 
सोधेका ��ह� बझेुर कुशलतापूव�क जवाफ िदएको 
ि�थित छ । �ितवादीकै सा�ीह�बाट पिन यी �ितवादी 
स�ुत मनि�थित भएका �यि� वा मानिसक�पले 
कमजोर �यि� रहेको पाइदँैन । �ितवादीका सा�ी 
ह�र�साद आचाय�समेतको बकप�बाट �ितवादीले 
िनज सा�ीह�सगँ कुराबात गरकेो र िचया खान 
भनेको कुरा ख�ुन आउछँ । खेतीबारी घरजम गरी 
बसेका र स�तानका बाबसुमेत रहेका यी �ितवादी 
मानिसक�पले अ�व�थ भएकोले िव�ासमा परी 
�हरीले तयार पारीिदएको कागजमा सही गरकेो हो 
भ�ने �ितवादीको इ�कारी िजिकर �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९ बमोिजम �मािणत ह�न नसकेकोले यी 
�ितवादीले मौकामा गरकेो कागज �ितवादी िव�� 
�माण ला�ने दिेखन आउदँा �ितवादीले वष� ११ क� 

अपाङ्ग सिवना र�ेमीलाई जबज��ती करणी गरकेो 
�मािणत ह�न आएकोले �ितवादी कृ�ण भ�ने ���साद 
पौडेललाई मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको 
१ नं. को कसरुमा सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम 
१० वष� कैद तथा ३क नं. बमोिजम थप ५ वष� कैद र 
ऐ. को १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई �. 
१,५०,०००।- �ितपूित�  िदलाई भराई िदने ठहर ्याएको 
स�ु पव�त िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बा�लङ्ुगको िमित २०६८।३।१५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज प�त
क��यटुर:  गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०६२३, 
जबज��ती करणी, बाबरुाम राई िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� 
पीिडतलाई वारदातको िदन समय जबज��ती करणी 
नगरकेो, र�सी सेवन गरी होस नरहेकोले खाना 
खाई �ीमतीसगँ सतेुको, २ बजे राित उठी पीिडतको 
उपचारको लािग ए�बलेु�स खोजी धरानस�म गई म�त 
गरकेो, बेहोस भएक� पीिडतले मेरो नाम भ�न स�ने 
अव�था छैन । घटनाको ��य�दश� कोही नभएकोले 
��ततु वारदात शंका�पद भएको छ । मेरो �वा��य 
परी�ण गरी वारदात एिकन गन� काम भएको छैन । 
जाहेरवालाको ई�छािवपरीत िनजको छोरीसगँ �ेम 
गरी भगाई िववाह गरकेोले झ�ुा म�ुा गरकेो भ�ने 
ज�ता िजिकर िलनभुएको देिख�छ । तर जाहेरवालाले 
�ितवादीसगँ �यस िकिसमको �रसइवी िलएको र 
िलनपुन� कारण रहेको कुनै पिन �माण िमिसलमा 
पाइदँैन । आरोिपत कसरुमा सािबत भई �ितवादीले 
मौकामा बयान गरकेा र अदालतमा गरकेो बयानको 
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जवाफ ९ मा उ� बयान अदालतबाट सनुाउदँा 
देखाउदँा दखेे ँसनेु ँमैले आ�नो �वे�छाले गरकेो बयान 
हो । जबज��ती गरकेो होइन । �यसमा भएको सही छाप 
मेर ै हो भनी उ�लेख गरकेो �यहोराबाट �ितवादीको 
मौकाको बयान �वे�छाको देिख�छ । सोही बयानको 
जवाफ ८ मा पीिडतले मौकामा गरकेो कागजको बारमेा 
र�सीको नसाको कारण मलाई थाहा छैन, यसबार ेम 
हो भ�न पिन सि�न होइन भ�न पिन सि�न होस छैन 
भनी उ�लेख भएको �यहोराबाट पीिडत र जाहेरवालाले 
साचँो �यहोराकै पोल गरकेो कुरा ��ट ह�ने । 

�ितवादीले पीिडतको उमेरको स�ब�धमा 
कुनै िववाद खडा गरकेो पाइदैँन । �ितवादीले पीिडतको 
उमेर �वीकार गरकेो अव�थामा यस अदालतले 
�यसतफ�  �वेश गनु�  उपय�ु ह�दैँन । यस ि�थितमा स�ु 
िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतले वष� ९ 
क� पीिडतलाई �ितवादीले जबज��ती करणी गरकेो 
ठहर ्याई �ितवादीलाई जबज��ती करणीको महलको 
३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद र सोही महलको 
१० नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �ितपूित� �. 
१५,०००।– भरी पाउने ठहर ्याएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िबराटनगरको िमित २०६७।११।११ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोगदाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुनै 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-WO-०१५३, परमादशे, 
िदवाकर �े�ीसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

नाग�रकता रा�यले आ�ना नाग�रकह�को 

पिहचानको लािग जारी ग�रने मह�वपूण� �माणप� 
हो । नाग�रकता �यि�को राि��तयतासगँ गािँसएको 
िवषय ह�दँा रा�यले संिवधान तथा कानून िनमा�ण 
गरी नाग�रकता �ा� गन� आधारह� तय गरकेो 
ह��छ । कुनै �यि� कुनै रा��मा ब�दमैा वा रोजगार, 
पेसा, �यवसायमा संल�न ह�दैँमा �यो रा��को नाग�रक 
भई हा�दैन । रा�यको नीितको अधीनमा रही कानूनले 
नाग�रकता �ा�  गन� खास आधार र �ि�याह� तय 
गरकेो ह��छ । य�ता आधार र �ि�याह� पूरा गन� 
�यि�लाई नाग�रकताको �माणप� जारी ह�ने ।

�रट िनवेदकह�ले आफूह�को बाब ु नेपाली 
नाग�रक रहेको भनी दाबी िलएको भएपिन िनजको बाब ु
नेपाली नाग�रक भएको �माणह� पेस गन� असमथ� 
रहेको �वयम् �रट िनवेदकह�ले �वीकार गरकेो अव�था 
छ । कानूनले कुनै संवैधािनक वा कानूनी हक उपभोग 
गन� एकभ�दा बढी िवक�पह� उपल�ध गराएको रहेछ 
भने सोम�ये कुनै िवक�प छनौट गन� पाउने अिधकार 
�य�तो हक अिधकार उपभोग गन� पाउने �यि�मा रहने 
ह�दँा िनवेदकह�ले माग गरबेमोिजम िनवेदकह� नेपाल 
नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) बमोिजम 
नाग�रकता �ा�  गन� वा ऐ. ऐनको दफा ३(२) तथा 
दफा ५(२) अनसुार नाग�रकता �ा� गन�स�ने �यि� 
ह�न् वा के ह�न् सो स�ब�धमा छानिबन भई िनण�य गन� 
पन� देिखएको ह�दँा आव�यक छानिबन गरी िनण�य गरी 
सो को जानकारी िनवेदकह�लाई समेत िदन ु भनी 
िवप�ीह� िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरु र 
सािबक िकटनी हाल गोदावरी गाउ ँ िवकास सिमित 
लिलतपरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आ�मदेव जोशी
क��यटुर : च��ा ितिम�सेना
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CR-०८६८, कत��य 
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�यान, �ेमबहादुर मगर िव. नेपाल सरकार
�ितवादीले मौकामा गरकेो बयानमा वारदात 

भएको िदन २०६७।६।२६ गते बेलकु� घरमा आउदँा 
मतृक प�नी रनमाया मगरले मादक पदाथ� सेवन गरी 
मातेर बसेको दखेी सो�ा उ�टै कराउन थालेपिछ 
घरमा हेदा� मैले �याएको रासन तथा घरमा भएको 
भाडँाबत�नसमेत बेची र�सीसगँ साटी खाएको भ�ने 
कुरा मतृकले गरपेिछ ए�कासी �रसको आवेशमा आई 
प�नी मलाई अनहुारमा ४।५ पटक झापडले कुटी 
मड्ुक� झापडसमेतले य�त� ठाउमँा कुट्दा मतृक 
प�नी घाइते भई उपचारको लािग �ाथिमक उपचार 
के�� आ�दामा मसिहत २।३ जना िछमेक�ह� भई 
�याई उपचार गराउदँा गराउदँ ै िमित २०६७।६।२७ 
गते िबहान राित००:४५ बजेको समयमा प�नीको 
म�ृय ु भएको हो भनी लेखाएको पाइ�छ । मड्ुक� र 
झापडको कुटिपट सामा�य रहेको अथवा घातक 
रहेको भ�ने कुरा कसलाई, के कुन अव�थामा, कोबाट, 
कसरी, कितपटक कुटिपट भयो भ�ने कुरामा िनभ�र 
ह��छ । बिलया �ितवादीले र�सीबाट िथलिथल भएक� 
�ीमतीको अनहुारमा झापड, मड्ुक�ले ४।५ पटक र 
शरीरका अ�य भागमा य�त� मडुक�, झापडले कुटिपट 
गन� काय� ग�भीर कुटिपट serious and grievous 
hurt मािन�छ । मतृकलाई अ�पतालमा लगेर उपचार 
गराउन ु पन�स�मको प�रणाम आउने गरी भएको 
कुटिपट र सोको १।२ घ�टापिछ नै राित ००.४५ बजे 
�ीमतीको म�ृय ुभएको त�यबाट �ितवादीबाट भएको 
कुटिपटलाई सामा�य कुटिपट मा�न निम�ने । 

मलुकु� ऐन, भिवत�य कसरुको स�ब�धमा 
यस अदालतबाट �श�त निजर �ितपादन भएका 
छन् । �ितवादीबाट base offence नभएको अथा�त् 
मतृकलाई लागेको घाउ चोट कुटिपटबाट नभएको, 
िववािदत काय� गदा� �ितवादी reckless नदेिखएको, 
सव�साधारणले भयावह नठानेको र �वीकार गरकेो 

सामा�य, �वाभािवक काम कारवाहीको दौरान �यि� 
मन� पगेुको अ�वाभािवक प�रणाम िन�केको वारदात 
भिवत�य ठहन� भ�ने नै ती निजरको सार दिेख�छ । 
भिवत�यमा �ितवादी तथा सामा�य समझको मािनसले 
नसोचेको प�रणाम अचानक घिटत भएको ह�नपुछ�  । सो 
काम गदा� वा ह�दँा �ितवादीमा मतृक�ित कुनै िकिसमको 
दरुाशय एवम् बद ्िनयत ह�न ुनह�ने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १४ नं 
�ितवादीले आ�मिनय��ण गमुाएको अव�थामा 
जोिखमी हितयार �योग नगरी गरकेो कत��य �यानको 
वारदातमा आकिष�त ह�ने कानून हो । मूलतः ला�ी, 
मड्ुक� �योग भएको वारदातकै लािग उ� १४ नं 
बनेकोले ला�ी मड्ुक�को �योग भएको वारदातमा 
यसलाई आकिष�त गन� िम�दैन भ�ने �ितवादीको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । मतृकको कारणले 
�रस उठेको अथवा मतृकले जाडँ र�सी खाई 
बालब�चाको हेर िवचार नगरकेो ज�तो अव�था परकेो 
कारणबाट वारदात भएबाटै �ितवादीले उ� १४ नं. को 
कसरुबाट उ�मिु� पाउने अव�था रहदैँन । यसथ� ��ततु 
िववादमा १४ नं. आकिष�त ह�नपुन� होइन भिवत�यको 
कसरुमा सजाय ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैदको राय �य� गरकेो 
स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १४ नं बमोिजम 
१० वष� कैद गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
२०६९।६।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: च��ा ितिम�सेना
इित संवत् २०७२ साल पसु २४ गते रोज ६ शभुम् ।
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इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६९-CR-०३७९, वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी, यवुराज दाहाल िव. नेपाल सरकार 

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० मा इजाजत प� िवना वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� नपाउने �यव�था भएको पाइ�छ । 
यसैगरी दफा ४३ मा “इजाजत निलई वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गरमेा ह�ने सजायस�ब�धी �यव�था 
छ । जसअनसुार कसैले दफा १० िवपरीत इजाजतप� 
निलई वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरमेा वा 
कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद�छु भनी झ�ुो 
आ�ासन िदई वा �लोभन दखेाई वैदिेशक रोजगारीमा 
लगाइिदने उ�े�यले कुनै रकम िलएमा वा िवदेश पठाएमा 
�यसरी िलएको रकम र सोको पचास �ितशतले ह�ने 
रकम हजा�नाबापत असलु गरी �य�तो �यि�लाई 
िवदशे जान र आउन लागेको खच�समेत भराई 
िनजलाई तीन लाख �पैयादँेिख पाचँ लाख �पैयासँ�म 
ज�रवाना र तीन वष�देिख सात वष�स�म कैद ह�नेछ । 
िवदशे पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय 
ह�नेछ ।” भ�ने कानूनी �यव�था देिखदँा �ितवादी यवुराज 
दाहालले जाहेरवाला राज ु िव�कमा�लाई वैदेिशक 
रोजगारमा िवदेश पठाई िदने भनी िमित २०६७।२।९ 
गते �.४,००,०००/- (चार लाख �पैया)ँ को िलखत 
गरी रकम िलई िवदेश पठाउन नसकेको ह�दँा वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अ�तग�तको 
कसरु गरकेो �प� ह�न आएकोले ऐ. ऐनको दफा ४३ 
बमोिजम िवदशे पठाई नसकेको ि�थितलाई म�यनजर 
राखी अिभयोग माग दाबीबमोिजम �ितवादीलाई सोही 
ऐनको दफा ४३ बमोिजम �.१,५०,०००/- (एक 
लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना र १।६।० (एक 

वष� ६ मिहना) कैद तथा जाहेरवालाले िदएको रकम 
�. ४,००,०००।- (चार लाख �पैया)ँ र सोको ५० 
�ितशतले ह�ने रकम �. २,००,०००।- (दईु लाख 
�पैया)ँ समेत गरी ज�मा �. ६,००,०००।- (छ लाख 
�पैया)ँ हजा�नाबापत जाहेरवालाले �ितवादीबाट भरी 
पाउने ठहर ्याएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०६८।१०।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िवनोद रखाल
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�  
इित संवत् २०७२ साल चैत १८ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०७४८, ०७०-CR-
१२३१,  कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. लालमाया 
गु�ङ, साइली माया गु�ङ िव. नेपाल सरकार

मतृक ससरुा लालबहादरु ग�ुङलाई आफूले 
कत��य गरी मारकेो त�यमा सािबत रही मौका तथा 
अदालतमा बयान गरी �याियक �ि�यालाई सघाएको 
देिख�छ । कसरुको �कृितबाट कानूनले सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय पिन तोकेको छ । तर कसरुको 
�कृित, वारदात ह�दँाको अव�था, प�रि�थित आिद 
कुराको आधारमा कसरुदारलाई सजाय िनधा�रण गरी 
कसरु र सजायबीचमा ताद�यता ह�न ु र ग�रनपुद�छ । 
��ततु म�ुामा पित घरमा नभएको अव�थामा मतृक 
(ससरुा) ले �ितवादी साइलीमाया ग�ुङ (बहुारी) 
लाई पटकपटक च�र�उपर नै झ�ुा ला�छना लगाउने 
गरकेो, समाजमा छलफल गराउने ज�ता एउटा 
मिहलाको च�र�लाई समाजसम� उजागार गन� गरकेो 
�ताडनाज�य काय�बाट यी �ितवादीलाई मानिसक 
पीडा भई पीडक�ित नकारा�मक भाव िसज�ना भएको र 
पीडक मतृक ससरुाको उपयु�� ज�रयाबाट उ� वारदात 
घटाउन उ��े�रत गरकेो देिख�छ । जोिखमी हितयार 
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�योग गरी वीभ�स ढंगबाट ��ततु वारदात भएको 
पिन देिखदँनै । तसथ� उपयु�� अव�था प�र�थितलाई 
म�यनजर रा�दा कानूनबमोिजम सजाय चक� पन� 
देिखएकोले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ 
नं. बमोिजम यी �ितवादीलाई ज�मा कैद वष� ७ (सात) 
ह�ने गरी �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
रायसिहतको फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।

�ितवादीम�येक� लालमाया ग�ुङलाई 
सफाइ िदएको िमलेन भनी वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट परकेो पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� 
��यथ� �ितवादी लालमाया ग�ुङ वारदात�थलमा 
नभएको भ�ने कुरामा िववाद देिखदँनै । वारदात�थलमा 
यी �ितवादीको भौितक�पमा उपि�थित नभएको 
कारण िनजले मतृकलाई मान� काय�मा सह�ितवादी 
साइलीमायालाई ��य� कुनै �कारको सहयोग 
परु ्याएको अव�था नै रहेन । मतृकलाई मान�मा आ�नो 
कुनै �कारको संल�नता छैन भनी यी �ितवादीले 
अदालत एवम् अनसु�धान अिधकारीसम� इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । मतृकलाई मान� छोरीलाई 
�े�रत गरकेो, वचन िदएको वा षड् य�� गरकेो 
िमिसल सलं�न कुनै पिन कागज�माण देिखदैँन । 
जाहेरवाला एवम् बिुझएका मािनसह�को भनाइबाट 
यी ��यथ� �ितवादीले मतृकलाई मान� काय�मा छोरी 
साइलीमायालाई उ�साएक� ह�न् भनी त�यपरक�पमा 
खलुाएको दिेखदैँन । रातको समयमा वारदात भएको 
छ । यी �ितवादीले वारदातको िदन, समयमा आ�नी 
छोरी �ितवादी साइलीमायासगँ कुनै िकिसमबाट भेट 
गरकेो, िनजह�िबच कुरा भएको देखेको सनेुको भ�ने 
जाहेरवालालगायत बिुझएका मािनसह� कसैको 
भनाइबाट देिखदँैन । शंका र अनमुानको आधारमा 
कसैलाई कसदुार ठहराउन ु फौजदारी �यायको 
िस�ा�तको िवपरीत ह�न जा�छ । तसथ� अिभयोगदाबी 
पिु� ह�ने ठोस र व�तगुत �माण िमिसलमा मौजदुा 
नरहेको यस अव�थामा यी �ितवादी लालमाया 

ग�ुङले अिभयोग दाबी बमोिजमको कसरु गरकेो भ�न 
निम�ने ।

�ितवादी साइलीमाया ग�ुङलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ र १३ नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठहर ्याई मलुकु� ऐन , 
अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम ७(सात) 
वष� कैद गन� �य� गरकेो राय र �ितवादी लालमाया 
ग�ुङलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।१२।२५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा  सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार 
तथा �ितवादी साइलीमाया ग�ुङको पनरुावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�र �वाली
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार २७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-१०७८, ब�दी��य�ीकरण, 
रामवृ� दासको हकमा अिधव�ा रामभरोसा म�डल 
िव. कारागार काया�लय, महो�रीसमेत

कारागारबाट भागेको म�ुामा फैसला नह�दैँ 
िनज िमित २०४३।८।२५ मा दो�ो पटक कारागारबाट 
भागेकोमा पनुः िमित २०५१।४।१७ मा प�ाउ परकेो 
र िनजउपर कैदी भागेको म�ुा चली सला�ही िज�ला 
अदालतबाट कैद भ�ुान गन� बाकँ� रहेको अविधमा 
डेढी बढाई कैद ह�ने ठहर ्याई िमित २०५१।९।२१ मा 
फैसला भएको देिख�छ । सो फैसलानसुार िनजलाई 
२९ वष� ११ मिहना कैद ठेक� िमित २०८१।३।१७ 
स�म कैदमा ब�ने �यहोराको च.नं. ४२३२ िमित 
२०५४।१०।१४ को कैदी पजु� िदइएकोमा सो कैदी 
पजु�लाई संशोधन गद� सला�ही िज�ला अदालतबाट 
पनुः च.नं. २१०५ िमित २०६०।८।०३ मा िनजलाई 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ६ 
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बमोिजम २० वष� मा� कैद सजाय ह�ने भएकोले २० वष� 
अथा�त् िमित २०५१।०४।१७ देिख २०७१।४।१७ 
स�म कैदमा ब�ने �यहोराको सशंोिधत कैदी पजु� 
िदइएको रहेछ । उ� कैदी पजु� कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४(६) ले गरकेो कानूनी �यव�थाअन�ुप 
भएन । �ितवादीलाई २० वष�मा� कैद ह�ने भएकोले िनज 
�यान म�ुामा कैदमा बसेको अविध क�ी गरी बाकँ� ह�न 
आउने अविधको मा� कैद ब�नपुन�मा सो अविधभ�दा 
बढी कैदमा बसी सकेकोले ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गरी थनुाबाट म�ु गरी पाउन िजिकर िलई 
िनवेदन परकेो देिखने ।

रामव�ृ दास पपु��को �ममै पिहलो पटक 
िमित २०३७।४।३० मा कारागारबाट भागेकोमा 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ४ 
र ६ आकिष�त ह�ने देिखयो । तसथ� िनज पपु��को 
लािग कारागारबाट भागेको म�ुामा सला�ही िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०४४।८।२१ को 
फैसलानसुार कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को 
उपदफा ४ र ६ बमोिजम २० वष�मा� कैद सजाय ह�ने 
कुरामा िनवेदकको समेत िवमित रहेको नदेिखने ।

रामव�ृ दासले कैद सजाय भ�ुान ग�ररहेको 
अव�थामा िमित २०४३।८।२५ मा कारागारबाट दो�ो 
पटक भागेको कसरुमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२४ को उपदफा ३ र ६ आकिष�त ह�ने देिख�छ । कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ६ आफँैमा 
िनरपे� �यव�था होइन भ�ने कुरा सो उपदफाको 
पठनबाटै �प� ह��छ । यो उपदफालाई उपदफा ३ को 
सापे�तामा �या�या ग�रनपुद�छ । उपदफा ३ ले कैद 
�याद ठेिकएको कैदी भागेमा पि�एपिछ िनजलाई बाकँ� 
कैदको डेढी बढाई सजाय ह�ने र उपदफा ६ ले बीस 
वष�भ�दा बढी कैद ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन कानूनी 
�यव�था गरकेोले िनज रामव�ृ दासलाई िनजले भ�ुान 
गन� बाकँ� कैदमा डेढी बढाई सजाय कायम गरी �यसरी 
डेढी बढाई सजाय कायम गदा� २० वष�भ�दा बढी कैद 

ह�नेमा २० वष� मा� कैद सजाय ठेक� सला�ही िज�ला 
अदालतले िदएको संशोिधत कैदी पजु� कानूनस�मत 
नै दिेखने । 

अदालतबाट भएका अि�तम फैसलानसुार 
कसरुदारलाई लागेको कैद सजाय असलु गन� 
�योजनको लािग सला�ही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६०।०८।०३ मा िदएको कानूनस�मत संशोिधत 
कैदी पजु�बाट रामव�ृ दासको वैयि�क �वत��ताको 
हक कुि�ठत भएको �मािणत ह�न नआउने । 

कैदी भागेको कसरुमा सजाय गदा� कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ३ ले बाकँ� 
कैदको डेढी बढाई सजाय गनु�पन� �यव�था भई 
सोहीबमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा २४ को 
उपदफा ६ अनसुार २० वष�मा नबढाई सजाय ह�न 
स�ने नै ह�दँा रामव�ृ दासलाई िमित २०७१।४।१७ 
स�म कैदमा रा�ने गरी िदएको सशंोिधत कैदी पजु� 
िमलेकै देिखदँा पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०६८।०४।१६ को आदेश सदर ह�ने ठहछ�  । 
िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा, ००६८-CR-१२०३, ०६८-
CR-१२२५  मानव बेचिवखन ओसारपसार, नेपाल 
सरकार िव. सोमबहादुर तामाङ, सोमबहादुर तामाङ 
िव. नेपाल सरकार 

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ हेदा� यस ऐनको दफा ३ ले 
मानव बेचिबखन र ओसारपसार गनु�  गराउन ु ह�दँनै 
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भनी मानव बेचिबखन र ओसारपसार गन� काय�लाई 
आपरािधिककरण (Criminalization) गरकेो पाइ�छ 
भने सोही ऐनको दफा ४(१) मा मानव बेचिबखन 
गरकेो मािनने काय� तोिकएको र दफा ४(२) मा मानव 
ओसारपसार गरकेो मािनने काय�समेत अलगअलग गरी 
तोिकिदएको अव�था छ । �य�तै दवैुमा फरक फरक 
सजाय ह�ने पिन दफा १५ मा �यव�था छ । यसरी 
क�तो काय�बाट मानव ओसारपसार ह�ने र के क�तोबाट 
बेचिबखन ह�ने भनी अलगअलग गरी तोिकिदएबाट 
मानव बेचिबखन र मानव ओसारपसारलाई दईु िभ�न 
आपरािधक काय�का �पमा रािखएको ��ट ह��छ । यी 
दवुै अलग आपरािधक काय� भएकाले यी दवैुको छु�ै 
अि�त�व ह�न जा�छ । �ायः सगँसगैँ यी दवैु अपराध 
ह�ने भएपिन एकको अभावमा अक� नह�ने प�रपूरक भने 
होइनन् । ओसारपसारको उ�े�यका �पमा िक�ने वा 
बे�ने वा वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� नै ऐनले 
राखेको भएपिन सबै अव�थामा �यो उ�े�य पूरा भई 
िक�ने बे�ने वा वे�याविृ�मा लगाएको नै भ�न सिकँदैन 
तापिन सो उ�े�यले लगेमा ओसारपसार भने गरकेो नै 
मािनने । 

��ततु वारदातमा पिन �ितवादीले बेचिबखन 
गन� उ�े�यले नै पीिडतलाई भारत लगेको र बे�न 
नपाउदँ ैभारतमा अलप� छोडेकोमा िनज पीिडतमािथ 
यौन शोषण भएको पिु� भएपिन बेचिबखन ग�रसकेको 
भने िमिसलबाट पिु� ह�न स�दैन । य�तो पीिडतलाई 
भारतस�म परु ्याई चरम यौन शोषणसमेत भएको पिु� 
भइरहेको अव�थामा अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय गन� गरकेो स�ु फैसला सदर गनु�पन�मा सो नगरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� भएको 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी सोमबहादरु तामाङले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठहराई िनजलाई मानव 

बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१) (क) बमोिजम २० वष� कैद र 
२,००,०००।- ज�रवाना गन� गरी भएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीले ऐ. 
ऐनको दफा ४ (२)(ख) बमोिजमको कसरु गरकेो 
ठहर ्याई िनजलाई ऐ. ऐनको दफा १५ (१) (ङ) (१) 
बमोिजम १० (दश) वष� कैद र �.१,००,०००।- 
(एकलाख) मा� ज�रवाना र पीिडत धनमाया नागवंशीले 
यी �ितवादीबाट ऐ. ऐनको दफा १७ (१) बमोिजम 
�ितपूित�बापत �. १,००,०००।- (एक लाख ) भराई 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
सोमबहादरु तामाङको सफाइ पाउ ँभ�ने र वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा�
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल जेठ २४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०४६१, ०४३२, 
कत��य �यान र अपहरण, नेपाल सरकार िव. राम�व�प 
मुिखया िवनसमेत, राम�व�प मुिखया िवनसमेत िव. 
नेपाल सरकार

ब�दकु ज�तो घातक हितयारसमेत देखाई 
बल �योग गरी जबज��ती पा�नालाललाई अपहरण गरी 
लगी अपहरण गदा� �ितकारमा आएका �यि�ह�उपर 
गोलीसमेत चलाएको देिखएको ��ततु काय� मलुकु� ऐन 
अपहरण गन� तथा शरीरब�धक िलनेको महलको १ 
नं. मा प�रभािषत कसरुज�य आपरािधक काय� भएको 
��ट ह��छ । �य�तै अपहरण गरी ल�दा गोली चली 
�ितकारमा आएका �यि�ह� घाइते भई सोही गोली 
लागेको कारणबाट देवमती देवीको म�ृय ुभएको काय� 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. ले प�रभािषत अपराध 
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भएकाले ��ततु वारदातमा अपहरण तथा कत��य 
�यानको आपरािधक काय� भएको पिु� ह�ने ।

�ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा� 
वारदात समयमा आफू वारदात�थलमा नभई अ�य� 
रहेको भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरी िनजह�का 
सा�ीह�ले उ� कुरामा समथ�न जनाए पिन सो कुरा 
अ�य �माणबाट पिु� ह�न सकेको दिेखदँैन । आफू 
अ�य� रहेको �माण िनजह� �वयम् ले परु ्याउन ुपन�मा 
सो परु ्याउन नसकेको र वारदात भएको भ�ने कुरामा 
समेत िनजह�ले अ�यथा केही भ�न नसकेको अव�था 
छ । साथै िनजह�को आ�नो मौकाको र अदालतको 
बयानसमेत एकआपसमा बािझएको छ । �ितवादीले 
मौकामा कसरुमा सािबत रही जाहेरी दरखा�त, मौकामा 
तयार भएका कागजह�, िदइएका �ितवेदनह� तथा 
घटनाको सम� व�तिु�थितसगँ िम�ने िभड्ने गरी 
र घटनाको िसलिसलेवार िच�ण ह�ने गरी बयान गरी 
िदएका दिेख�छ । �ितवादी आ�नो मौकाको बयान 
�वे�छाले नलेखाएको भने पिन के कसरी उ� बयान 
�वे�छािवपरीत भयो िनजह�ले भ�न नसकेको र सो 
पिु� ह�न स�ने अव�था रहे भएकोसमेत नदेिखने ।

�हरी आफँैले वा जबरज�ती गरी लेखाएको 
बयानमा घटनाको व�तिु�थितसगँ मेल खाने िकिसमले 
घटनाको िसलिसलेवार िच�ण पिन ह�न स�दैन र 
�य�तो बयान अ�य मौकामा कागज गन� �यि�ह�को 
भनाइसगँ पिन ह�बह� निम�न स�छ । यसरी घटनाको 
व�तिु�थित तथा प�रवेशसगँ र मौकामा कागज 
गन�ह�को भनाइसगँ मेल खाने गरी आ�नो �वे�छाले 
गरकेो मौकाको बयानलाई अ�यथा पिु� नभएस�म 
अदालतमा इ�कार गरकैे आधारमा अस�य भ�न 
निम�ने ।

व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�ले मौकामा 
कागज गदा�  �ितवादीह�को वारदातमा सलं�नता रहेको 
भनी लेखाएकोमा अदालतमा बकप� गदा� मौकाको 
बकप� आफूले लेखाएको नभई लेखेर �याएकोमा सही 

गराएको भने तापिन सो कुराको पिु� गन� नसकेकोले सो 
भनाइलाई िव�ासयो�य मा�न सिकँदैन । अनसु�धानका 
�ममा तयार भएका तथा सं�िहत िमिसल सलं�न 
�माणह� एक आपसमा समिथ�त भई वारदातलाई र 
वारदातमा �ितवादीह�को संल�नताका स�ब�धमा 
पिु� ग�रराखेको अव�थामा मौकामा सकंिलत 
�माणह�लाई अ�यथा मानी �माणमा अ�ा� गन� 
नसिकने ।

कुनै काम, घटना, वा अव�था ��य� �पमा 
दे�ने वा थाहा पाउने �यि� वा सो काम, घटना वा 
अव�थाबाट पीिडत भएको �यि�ले कुनै काम वा 
घटनाका स�ब�धमा मौकामा वा �यसको त�काल 
अिघ वा पिछ �य� गरकेो कुरा �माणमा िलन ह��छ 
भ�ने �यव�था �माण ऐन, २०३१ को दफा १० मा 
भएअनसुार पिन घटनाका पीिडत र ��य�दश� दवुै 
रहेका यी पीिडतह�को मौकाको भनाइलाई अदालतमा 
आई बकप� नगरकेो आधारमा मा� �माणप� िलन 
निम�ने भ�न निम�ने ।

म�ुामा िदएका दवैु जाहेरीको �यहोरा अ�य 
�माणह�बाट समिथ�त भइरहेको छ । य�तो अव�थामा 
जाहेरवाला अदालतमा आई आ�नो जाहेरीको 
समथ�नमा बकप� ग�रिदएमा मा� जाहेरी स�य ह�ने 
र समथ�नमा बकप� गरी निदएमा झ�ुा ह�ने भनी सबै 
म�ुामा गो�ारा�पमा अथ� गन� निम�ने । 

जाहेरी अपराध भएको, ह�न लागेको वा 
ह�ने आशकंा देिखएको अव�थामा �हरीलाई िदने 
जानकारी भएकाले यसका आधारमा �हरीले 
आ�नो अनसु�धानको तहिककातको काय�अगािड 
बढाउदँछ । अनसु�धान तहिककातका �ममा सकंिलत 
�माणह�लाई �यायको रोहमा परी�ण गरी अदालतले 
�याय स�पादन गन� ह�दँा जाहेरी दरखा�तको समथ�नमा 
ग�रने बकप�ले �माणको भूिमका खे�ने भएपिन अ�य 
�माण भई वारदात तथा सोमा सलं�नता पिु� भइरहेको 
अव�थामा जाहेरी दरखा�तको समथ�न ह�ने गरी 
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जाहेरवालाले बकप� नगरी िदएकै आधारमा वारदातको 
संल�नतालाई अ�यथा भ�न सिकँदनै । यसरी िमिसल 
संल�न �माण कागजह�बाट यी �ितवादीह� जना 
३ अिभयोग दाबीअनसुारको कसरुमा सलं�न रहेको 
पिु� ह�न गएकाले पनुरावेदन अदालतले अपहरण तथा 
कत��य �यानको कसरुमा यी �ितवादीह�को संल�नता 
रहेको भनी ठहर गरकेो िमलेकै देिख�छ । अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी यी �ितवादीह�ले आ�नो 
पनुरावेदनमा िलएका आधार तथा िजिकरह�सगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ३ नं. मा अपहरण गन� गराउने 
�यि�लाई सात वष�दिेख प�� वष�स�म कैद र पचास 
हजार �पैयादँेिख दईु लाख �पैयासँ�म ज�रवाना 
ह��छ भ�ने �प�ट �यव�था रहे भएको पाइ�छ । 
यसरी अपहरणको कसरुमा कैद र ज�रवाना दवैु गन� 
गरी �प��पमा कानूनी �यव�था भएको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई कैदमा� तोक� ज�रवाना नगरकेो 
फैसला सो ज�रवाना नगरकेो हदस�म िमलेको देिखदँैन 
र �ितवादीह�लाई जनही �.५०,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ।

अतः स�ु िज�ला अदालतले यी �ितवादीह� 
राम�व�प मिुखया िवन, अि�बका मिुखया िवन र 
रामजी मिुखया िवनलाई अिभयोग दाबीअनसुार कत��य 
�यानमा कसरुदार ठहराई र अपहरणको कसरुमा 
सफाइ िदने गरी गरकेो फैसला पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट केही उ�टी भई �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीअनसुार कत��य �यान तथा अपहरणमा कसरुदार 
ठहराई अपहरणको कसरुमा ज�रवानाको सजाय नगरी 
भएको फैसला सो ज�रवानास�म नगरकेो हकमा केही 
उ�टी भई �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. १३ नं. को दहेाय ४ 
अनसुार जनही ज�मकैदको सजाय र अपहरण तथा 
शरीरब�धक िलनेको महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. को 

३ र ७ नं. बमोिजम जनही ९ (नौ) वष� कैद, जनही �. 
५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवानासमेत ह�ने र ऐ. 
को १२ नं. बमोिजम दामासाहीका दरले �. २,०००।- 
(दईु हजार) �ितपूित�समेत पीिडत पा�नालाललाई 
भराई िदनेसमेत ठहन� ।
इजलास अिधकृत : यदरुाज शमा� 
क��यटुर : सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल जेठ २४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-CR-१५८४, ०७१-
CR-०११३, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
जयलाल आचाय�, जयलाल आचाय� िव. नेपाल सरकार

मतृकको घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकामा 
टाउकोमा कानिनर रगत लागेको ज�तो चोट लागेको, 
तालमुा ढुङ्गाले हानेज�तो भई ४ इ�च लामो घाउ, 
दािहने आखँामािथ ११/

२
 इ�च कािटएको, टाउकोमा 

२/३ ठाउमँा अं.४ इ�च जित लामो गिहरो ढुङ्गाले 
हानेज�तो घाउ भएको उ�लेख भएको पाइ�छ भने 
शव परी�ण �ितवेदन हेदा� Fall injury causing 
head injury भनी लेिखएको पाइ�छ । शव परी�ण 
�ितवेदनमा अ�य घाउ खतसमेत रहे भएको देिखदँा 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान 
लास �कृित मचु�ुका र शव परी�णज�ता �वत�� 
एवम् प�रि�थितज�य �माणह�बाट पिु�  भएको 
पाइने ।

घटना िववरण कागज गन� मािनसह� क�न 
कला शाही, कालो अिधकारी, मानबहादरु बोगटी, वीर े
नेपाली, गङ्गा ख�ी, अ�केल कटुवालसमेतले घटना 
वारदातभ�दा अिघदेिख मतृकसगँ बसी �ितवादीले 
र�सी खाएको िनजकै कत��यबाट म�ृय ुभएको ह�नस�छ 
भनी लेखाइिदएको पाइ�छ । िनज घटना िववरणका 
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मािनस वीर े नेपाली, कालो अिधकारी, गङ्गा ख�ी, 
पनुलाल अिधकारी, क�नाकला शाही, पानसरी 
अिधकारी, िदपक अिधकारी, मानबहादरु बोगटीले 
आफूले ग�रिदएको घटना िववरण कागज समथ�न ह�ने 
गरी अदालतमा बकप� ग�रिदएका छन् । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १८ बमोिजम िनजह�ले गरकेो घटना 
िववरण कागज �माणको �पमा �हण गनु�पन� ह�दँा स�ु 
कालीकोट िज�ला अदालतले �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर ्याको फैसलालाई उ�टी गरी आवेश�े�रत 
ह�यातफ�  �ितवादी जयलाल आचाय�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) 
वष� कैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, ज�ुलाको िमित २०७०।५।२० को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार र 
�ितवादी जयलाल आचाय�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�,  ०७१-CR-०८०८, जबज��ती 
करणी, इ��बहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा� �ितवादी 
इ��बहादरु तामाङले आ�नै वष� ३ क� नाबािलग 
छोरीलाई जबज��ती करणी गरकेो कुरा जाहेरवालाको 
जाहेरी दरखा�त, घटना�थल मचु�ुका, घटना िववरण 
कागज र पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनलगायत 
�माणह�बाट देिख�छ । पीिडत िनजको आ�नो 
सहोदर छोरी भएको र िनज छोरीलाई जबज��ती करणी 
गरकेा ह�दँा हाडनाता करणीसमेतमा पन� देिखयो । यसथ� 

पीिडतले आफूले ज�म िदएको छोरीलाई जबज��ती 
करणी गरकेो देिखन आएबाट �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ� पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले गरकेो फैसलालाई अ�यथा मा�न 
निम�ने ।

मािथ िववेिचत त�य, �माण र कानूनसमेतको 
आधारमा �ितवादी इ��बहादरु तामाङलाई जबज��ती 
करणीको १ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो �मािणत ह�न 
आएकोले िनजलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम 
वष� बा� (१२) कैद ह�ने र ऐजन महलको २ नं.ले 
आ�नै छोरीलाई जबज��ती करणी गरकेोले हाडनाता 
करणीको १ नं. बमोिजम वष� दश (१०) कैदको थप 
सजायसमेत ह�ने साथै पीिडतलाई �ितवादीबाट ऐ. 
ऐनको १० नं. बमोिजम �. पचास हजार (५०,०००) 
�ितपूित� भराइिदने ठहर गरी भएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।११।२२ को फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७१।२।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ भदौ१९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी िदपककुमार काक� र मा.�या.�ी केदार 
�साद चािलस,े ०६७-CR-०६८२, ०८४२, कत��य 
�यान, बेलबहादुर िततुङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. बेलबहादुर िततुङसमेत

अनसु�धानको �ममा भएको सािबती 
अ�य �माणबाट समिथ�त नभएको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर भएकोमा �य�तो सािबती अ�य �माणबाट 
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समिथ�त नभएमा �माणमा �हण गन� निम�ने हो तर 
सो सािबतीअनसुार भनेकै ठाउबँाट लास बरामद ह�न,ु 
जाहेरवाला, मतृकक� �ीमती तथा अनसु�धानका 
�ममा कागज गन� �यि�ह�ले अदालतमा बकप� 
गदा�समेत �ितवादी बेलबहादरु िततङुसमेतले कुटिपट 
गरी मारकेो भ�नजु�ता �माणबाट सो सािबती 
समिथ�त भइरहेको  र घटना वारदातमा आफू संल�न 
भएकोमा अदालतमा समेत �वीकार ग�ररहेको 
अव�था पनुरावेदकको सोस�ब�धी पनुरावेदन िजिकर 
�वीकारयो�य दिेखएन । �ितवादीह� र मतृकको बीचमा 
मतृक पशपुित भजुेलको �यानै िलनपुन�स�मको पूव�इिव 
केही देिखदँैन । मतृक काठ काट्नकै लािग जङ्गल 
गएको, जङ्गलबाट काठ काटी �याएको र सो काठको 
िवषयमा िववाद भई सोही िववादको कारण त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� �ितवादीह�ले मतृक 
पशपुित भजुेललाई कुटिपट गरकेो र सोही कुटिपटको 
ज�रयाबाट पशपुित भजेुलको म�ृय ुभएको �प��पमा 
पिु� भएको पाइने ।

��ततु म�ुामा �यान मान�को मनसाय, �यान 
िलनपुन�स�मको इवी र लकु� चोरीकन हानेको पिन 
िमिसल सलं�न �माणबाट देिखदँनै । ��ततु वारदात 
पूव�िनयोिजत ह�याको वारदात होइन । मतृक पशपुित 
भजेुलले जङ्गलबाट काटेर �याएको काठको िबडँको 
स�ब�धमा भनाभन भई यी �ितवादीह�ले त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� पशपुित भजुेललाई कुटिपट 
गदा� सोही कुटिपटको चोटले पशपुित भजुेलको म�ृय ु
भएको िमिसल संल�न �माणबाट दिेखदँा ��ततु 
वारदात �यानस�ब�धी महलको १४ नं. अ�तग�तको 
कसरु देिखन आयो । ��ततु वारदात न त पूव�िनयोिजत 
न त भिवत�य नै परकेो अव�था छ । पूव��रसइवीले 
मानु�पन� िनयत नभएपिन त�काल उठेको �रसबाट 
आवेशमा आई �हार गरकेो देिखदँा  ��ततु वारदात 
आवेश�े�रत ह�या (Provocational Homicide) को 
�ेणीिभ� पन� भई सो स�ब�धमा वादी नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ह�दँा 
�ितवादीह� बेलबहादरु िततङु, सकुराम �याङ्तान 
र िहरालाल िथङलाई �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजम जनही १० वष� कैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६७।७।१६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१  गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िदपककुमार काक� र मा.�या.�ी केदार 
�साद चािलसे, ०७०-WO-०६६३, उ��ेषण, 
कैलास िम� िव. �म अदालत काठमाड�समेत 

लगातार ३० िदनभ�दा बढी �ित�ानमा 
उपि�थित नभई गयल भएमा सेवाबाट हटाउन 
सिकनेछ भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा उ� िनयमावलीको 
�यव�थाले �वत: कामदार कम�चारीलाई ३० िदनभ�दा 
बढी गयल ह�ने िबि�कै हटाइहा�ने भ�ने होइन, 
�यसका पिन िनि�त सत�ह� पूरा गनु�पन� दिेख�छ । �म 
ऐनको दफा ५१(ग२) मा उ� लगातार ३० िदनभ�दा 
बढी समयस�म �ित�ानमा उपि�थत नभएमा भ�ने 
खराब आचरणमा कारबाही गदा� दफा ५३ बमोिजम 
सनुवुाइको मौका िदन �प�ीकरण सो�नपुछ�  �यसरी 
�प�ीकरण सो�ा जवाफ िदन पिन ७ िदनको �याद 
िदनपुन� ह��छ । उ� िनयमावलीको िनयम ३७(२) 
बमोिजमको कसरु र दफा ५१(ग२) बमोिजमको कसरु 
एउटै भएको ह�दँा समान कसरुमा एउटामा सनुवुाईको 
मौका िदएर हटाउनपुन� र अक�मा सनुवुाइको मौका 
निदई हटाउन सिक�छ भ�ने अथ� गन� निम�ने ।

�रट िनवेदकले िवप�ी सजंय�साद पटेललाई 
अवकाश िददँा �म ऐन, २०४८ को दफा ५२(ग२) समेत 
उ�लेख गरी अवकाश िदएको छ । ऐनको उि�लिखत 
दफाको कसरु ग�रसकेपिछ दफा ५३ को �ि�या पूरा 
गरी मा� सेवाबाट हटाउने िनण�य गनु�पन� �प� कानूनी 



43

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, पसु - १

�यव�थालाई अनदेखा गरी �म िनयमावली, २०५० 
को दफा ३७(२) लाई टेक� िसधै अवकाश िदन िम�छ 
भ�न ुकानूनस�मत ह�दैँन । �म ऐन, २०४८ ले िदएको 
अिधकारअ�तग�त नै �म िनयमावली, २०५० बनेको 
देिख�छ । िनयमावलीमा उ�लेख भएको कसरु ऐनमा 
नै ��ट�पमा उ�लेख भएको र सोबमोिजम कानूनमा 
उि�लिखत काय�िविध पूरा गरी सेवाबाट हटाउने 
��ट कानूनी �यव�था ह�दँा सोही ऐनअ�तग�त बनेको 
िनयमावलीको िबदाका स�ब�धमा उ�लेख ग�रएको 
िनयमलाई टेकेर �प�ीकरण मा�न ु आव�यक नै छैन 
भ�न निम�ने ।

�ित�ानमा काम गन� कामदार कम�चारीले ऐन 
र िनयमावली�ारा िनषेध ग�रएका काम गरमेा �य�ता 
कामदार वा कम�चारीलाई तोिकएको सजाय गन� पाउने 
कुरामा िववाद छैन तर �यसरी सजाय िददँा कानून�ारा 
िनधा��रत �ि�या पूरा गनु�पन� ह��छ । ऐन�ारा सेवाबाट 
हटाउने वा कुनै सजाय िदनअुिघ �यसबार ेस�बि�धत 
कम�चारी वा कामदारलाई जानकारी िदन ु स�बि�धत 
�ित�ानको दािय�व हो र �य�तो दािय�वबार े �म 
ऐन, २०४८ को दफा ५३ ले झन् �प� गरकेो छ । 
आफूलाई लागेको अिभयोगबार े जानकारी पाउन ु
स�बि�धत कामदार वा कम�चारीको अिधकारको िवषय 
हो र �ाकृितक �यायको िस�ा�तको आधारमा समेत 
�य�तो अिधकार रा�ने ।

�ाकृितक �यायको िस�ा�त र ऐनको �प� 
�यव�था रहदँा रहदँ ै पिन िनयममा �य�तो �यव�था 
नभएको भ�न ु एकांगी �या�या ह�न जा�छ । कुनै ऐन 
िनयमको �या�या गदा� सो ऐन िनयमको स�पूण� 
�यव�था र �यसको उ�े�यको आधारमा गनु�पछ�  । एउटा 
दफा वा िनयमलाई मा� टेक� अ�य दफा वा िनयमको 
�यव�थालाई बेवा�ता गरी ऐनको दफा र िनयमको 
�या�या गन� निम�ने ।

�म ऐन, २०४८ को दफा १० मा यो ऐन 
वा यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयम वा िविनयममा 

तोिकएको �रत नपरु ्याई �ित�ानको �थायी कामदार 
वा कम�चारीको सेवाको अ�त गनु�  ह�दँैन भ�ने �यव�था 
भई सेवाको सरु�ाको ��याभूत गरकेो देिख�छ । 
सजंय�साद पटेल क�पनीको �थायी कामदार भएको 
र �यसरी कानून�ितकूल हटाइएको अव�थामा 
�म अदालतमा पनुरावेदन गरकेो र �म अदालतले 
अिधकार�े� �हण गरी भएको िनण�य कानूनस�मत नै 
देिखने ।

क�पनीको �थायी कामदार वा कम�चारीलाई 
सफाइको मौकासमेत निदई सेवाबाट हटाउने 
िनण�य गनु�  र �यसउपर �म ऐन, २०४८ को दफा                
६०(ग) अनसुार �म अदालतले सो िनण�य बदर गन� 
गरी आ�नो अिधकार�े� �हण गरी भएको िनण�यमा 
कुनै कानूनी �िुट दिेखएन । यसबाट िनवेदकको 
सवंैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात पगेुको भ�ने 
आ�था नदिेखदँा �रट िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश 
जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । यस अदालतबाट िमित २०७०।१२।१३ मा 
जारी भएको अ�त�रम आदशेसमेत �वतः िनि��य 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुरः याम�साद र�ेमी 
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-०९३७, �यान मान� 
उ�ोग, कत��य �यान, पु�य�साद िनरौला िव. नेपाल 
सरकार

टाउको ज�तो संवेदनशील ठाउमँा िसलौटा 
ज�तो ग�ङ्गो व�तलेु �हार गदा� जो कोहीको पिन 
म�ृय ु ह�ने स�भावना भएकोमा िसलौटाले मरणास�न 
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�हार गरकेोले सोही चोटको कारण मतृकको म�ृय ु
भएको देिखएको र घटना�थल मचु�ुका, �ितवादीको 
�हरी एवम् अदालतमा भएको बयान, जाहेरवाला उमेश 
अिधकारी र साइ�स िनरौलाले स�ु जाहेरी, मौकाको 
कागजलाई समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई 
गरकेो बकप�, �ितवादीले मान� मनसायले घरमा रहेको 
िसलौटोले आ�नै �ीमतीलाई टाउकोमा �हार गरी 
कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी मौकामा कागज गन� सिुम�ा 
ल�साल अिधकारी, एकदेव अिधकारीसमेतले मौकामा 
गरी िदएको कागज, अदालतसम� उपि�थत भई सोही 
�यहोरा समिथ�त ह�ने गरी बकप� गरी िदएकोसमेतबाट 
�ितवादी प�ुय�साद िनरौलाले िनजक� प�नी रिमला 
िनरौलालाई कत��य गरी मारकेो र छोरा साइ�स 
िनरौलालाई �यान मान� उ�ोग गरकेो कुरा िमिसल 
संल�न �माणबाट पिु� भएको अव�थामा �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. 
बमोिजम सव��सिहत ज�म कैदको सजाय गन� गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

कुनै कुराको कसैले दाबी िजिकर िल�छ भने 
सोको ठोस आधार �माणबाट प�ुट्याई ं स�बि�धत 
प�ले गनु�पन� ह��छ । िबना आधार �माण दाबी िजिकर 
िलदैँमा मा�  सफाइ वा कम सजाय गन� िम�दनै । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार फौजदारी म�ुामा 
जसले जनु कुराको दाबी गछ�  वा िजिकर िल�छ भने 
आ�नो भनाई �मािणत गन� भार स�बि�धत प�को 
ह�नेछ भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । सोअनसुार 
�ितवादीले आफूले दाबी गरअेनसुार �माण पेस गरी 
प�्ुयाई ं गन� सकेको पाइदँनै । पनुरावेदक �ितवादी 
राि��य अनसु�धान िज�ला काया�लयमा अनसु�धान 
सहायक कम�चारीका �पमा काय�रत रहेको र िनजको 
मानिसक अव�था ठीक नभएको भ�ने देिखदँनै । 
यसरी �ितवादीले �माणको आधारमा प�्ुयाई गन� 

नसकेको ह�दँा िनजको दाबी पनुरावेदन िजिकरअन�ुप 
आ�नो िनद�िषता वा कम सजाय गनु�पन� रहेको भ�ने 
व�तिुन� ठोस एवम् ��य� �माणह�को सव�दा 
अभाव रहेकोसमेत देिखदँा िनज �ितवादी पनुरावेदक 
प�ुय�साद िनरौलाले दाबी िजिकर िलएअन�ुप सफाइ 
वा कम सजाय गन� िम�ने अव�था देिखन नआउने ह�दँा 
काठमाड� िज�ला अदालतले िमित २०६९।३।१८ मा 
गरकेो फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६७-CR-०३४५, इजाजतिवपरीत 
काठ ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. सोनालाल 
जैसवालसमेत

सोनालाल �साद जैसवाल, शेष 
इकरामलु हक र धन�जय शमा� ब�जारा ितनैजना 
�ितवादीह�को मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
एवम् अदालतसम� भएको बयान िव�ेषण गरी 
हेदा�  कानूनस�मत �पमा इजाजत िलनेिदने भई 
कानूनस�मत �पमा लोड गरी ढुवानी भएको र 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु आफूह�बाट 
नभएको ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पद�छ 
भ�ने �ितवादीह�को भनाइको िन�कष� रहेको देिखन 
आउछँ । ढुवानी भएको भिनएको काठ कानूनस�मत 
�पमा नै कटान िचरान भएको भ�ने कुरा िट.िस.एन., 
रौतहटबाट िललाम सकार गरी टाचँा लगाई काठधनी 
�ितवादी शेष इकारामलु हकले छोडपजु�को लािग 
िदएको िनवेदनमा �ितवादी सहायक वन अिधकृत 
सोनालाल�साद जैसवालले जाचँ गरी छोडपजु� 
िदएका, सो छोडपजु�अनसुार �कधनी �ितवादी 
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धन�जय शमा�ले छोडपजु� र इजाजत प�अनसुार नै 
ढुवानीको लािग �क िदएको भनेबाट �प� ह�न आउछँ । 
यसबाट िववािदत काठको इजाजत तथा ओसारपसार 
कानूनस�मत �पमा भएको देिखन आउने । 

िज�ला वन काया�लय, रौतहटबाट �ितवादी 
शेष इकारामलु हकले ३७७ थानको ५०८.६५ �यू. 
िफट काठ ढुवानी गन� अनमुित पाएकोमा बरामद 
ह�दँा इजाजतभ�दा बढी ४०४ थानको ५२१.२ �यू. 
िफट देिखन आएको भ�नेस�ब�धमा हेदा� काठज�तो 
व�त ु ठूलो प�रमाणमा नापजाचँ गदा�  सानोितनो 
अ�तर ह�न ु �वाभािवकै रहेको र ३ �ितशतस�मको 
अ�तर ह�नस�ने कुरालाई वन पैदावार (काठ दाउरा) 
संकलन तथा िब�� िवतरण िनद�िशका, २०५७ (दो�ो 
संशोधन, २०६४ सिहत) को दफा १६(क)(८) ले ३ 
�ितशतभ�दा बढी भएमा थप राज�व िलई छाड्न स�ने 
�यव�था भएबाट समेत पिु� ह�न आउछँ भने ��ततु 
म�ुामा १२.५५ �यू. िफटमा� बढी काठ रहेको र सो 
सं�या सम� प�रमाणको ३ �ितशतभ�दा कम रहेको 
अव�थामा इजाजतभ�दा बढी ढुवानी भएको भ�ने 
कुरा �यित �ासङ्िगक देिखदँनै । अिभयोजन प�बाट 
बरामद भएको काठको १६९ थानको २२०.२५ �यू. 
िफटको नाप साइजमा फरक परकेो भनी दाबी िलए 
पिन कुन टु�ाको काठमा कित फरक परेको भनी �प� 
िववरण खलुाउन नसकेको र ५०८.६५ �यू. िफट 
ढुवानी अनमुित पाएकोमा १२.५५ �यू. िफटमा� बढी 
अथा�त् ५२१.२ �यू. िफट बरामद भएको अव�थामा 
२२०.२५ �यू. िफट काठ छोडपजु�िवपरीत ढुवानी 
भएको भ�ने वादी नेपाल सरकारको भनाइ सम� 
काठको प�रमाणबाट पिु� ह�न सकेको देिखएन । 
फौजदारी म�ुामा वादीको दाबी �मािणत गन� भार 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले वादीमािथ नै रहने 
ह�दँा वादी नेपाल सरकारले आ�नो दाबी �मािणत गन� 
नसकेबाट यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो 
पिु� ह�न नआएको ह�दँा आरोिपत कसरुबाट सफाइ 

पाउने । 
इजलास अिधकृत : िवदरु का�ले
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-१०२४, उ��ेषण 
/ परमादेश, शारदादवेी पौडेल िव. नेपाल सरकार, 
सामा�य �शासन म��ालयसमेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को 
उपदफा ३ बमोिजम अिनवाय� अवकाशको गणनाको 
�योजनको लािग कम�चारीको उमेर सेवामा �वेश गदा� 
िनजले पेस गरकेो शैि�क यो�यताको �माणप�मा 
िकिटएको ज�मिदन वा वष�बाट ह�न आएको उमेर वा 
नाग�रकताको �माणप�मा िकिटएको ज�मिदन वा 
वष�बाट ह�न आएको उमेर वा िनजले भरकेो वैयि�क 
िववरणमा लेिखिदएको ज�मिमित वा वष�बाट ह�न 
आएको उमेरम�ये जनु उमेरबाट िनज पिहले अवकाश 
ह��छ सोही आधारमा गणना ग�रने कानूनी �यव�था 
भएको देिख�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाले ��ट तथा 
ि�िवधारिहत �यव�था गरकेो छ । य�तो अव�थामा 
कानूनी �यव�थाको �प� �ावधानको �थानमा 
�या�याको ग�ुजायस रहदँैन । उि�लिखत कागजात, 
�माणप�ह�म�ये जनु कागजमा उि�लिखत ज�म 
िमितको आधारमा पिहले अवकाश ह��छ सोही िमितबाट 
कम�चारीको अिनवाय� अवकाश ह�ने िनिव�वाद ह�ने ।

��ततु अव�थामा �रट िनवेदकको 
नाग�रकताको �माण प�बाहेकको त�काल रहेका 
कागजातका आधारमा िनजको अवकाश ह�ने िमित 
२०७२।१।२ कायम गरी प�ाचार भएको भए तापिन 
पिछ दािखला भएको नाग�रकताको �माणप�मा 
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उि�लिखत उमेरका आधारमा अिघ अवकाश ह�ने 
अव�था देिखएकोले सो आधारमा िमित २०७०।८।२५ 
देिख लागू ह�ने गरी अिनवाय� अवकाश िदने गरी िनण�य 
भएको दिेखयो । िनजामती िकताबखानाले आफूसगँ 
भएका कागजको आधारमा अवकाश ह�ने िमित 
िन�य�ल गदा� भूल वा �िुटवश अवकाश ह�ने एउटा 
िमित कायम गरी प� लेखी पठाएकै कारणले मा� 
उमेरको आधारमा अवकाश पाउने िमितको स�ब�धमा 
ऐनले गरकेो िकटानी र �प� �यव�थालाई अ�यथा ह�ने 
गरी अवकाश िमित िनधा�रण गन� कानूनस�मत नह�ने 
देिख�छ । तापिन कम�चारीलाई िनजको अवकाश ह�ने 
एउटा िमित देखाइसकेको र सो िमितलाई प�रवत�न 
गरकेो िनण�य गनु� पूव� िनजको पदको काममा रीतपूव�क 
िनर�तर लगाई कामकाज गराइसकेको अव�थामा 
िनजले कामकाज ग�रसकेपिछ पाउने सो अविधको 
तलब, भ�ा, चाडपव� खच�लगायतका पा�र�िमक 
सिुवधा िनजले पाउदैँन भनी भ�न ु पिन �यायोिचत 
मा�न नसिकने ।

��ततु अव�थामा िनजामती कम�चारीको 
िनयिु�देिख अवकाशस�मको स�पूण� अिभलेख रा�ने 
िनजामती िकताबखानाले गरकेो अिभलेखको �िुट 
वा ग�तीको प�रणाम �व�प काया�लयमा िनयिमत 
कामकाज गरकेो अविधको पा�र�िमक, भ�ासमेतको 
सिुवधा िनवेदकबाट सजाय �व�प िफता� ग�रनपुछ�  भनी 
मा�न ु�यायसङ्गत नह�ने भएकोले �रट िनवेदकबाट िमित 
२०७०।८।२६ गते देिख २०७१।८।१६ स�म िनजले 
उपभोग गरकेो तलब भ�ासमेतका सिुवधाह�को 
रकम िनजले पाउने िनविृ�भरणबाट क�ा ह�ने भनी 
भएको हदस�म िनजामती िकताबखानाको िमित 
२०७२।२।२७ को िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । अब िनवेदकले िलए पाएको पा�र�िमक 
सिुवधाह�को रकम क�ा नगरी िनजले कानूनबमोिजम 
पाउने अ�य सिुवधा र रकमह�समेत िदई िनविृ�भरण 

अिधकार प� उपल�ध गराउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-WO-०६५१,  उ��ेषण, रामबहादुर 
िघिमर ेिव. अथ� म��ालयसमेत

नाग�रक राहत, �ितपूित� तथा आिथ�क 
सहायतास�ब�धी (�थम संशोधन, २०६८) काय�िविध, 
२०६६ नेपाल सरकारले नाग�रकलाई िनि�त 
अव�थामा �दान गन� राहत, �ितपूित�  तथा आिथ�क 
सहायताको �यव�थालाई पारदश� र �यायोिचत 
त�ुयाउने उ�े�यले भ�दै मि��प�रषद ्बाट �वीकृत 
भएको िमित २०६८ साल आि�न १० गतेदेिख 
काय�िविध �ार�भ भएको दिेख�छ । उ� काय�िविधमा 
���को अविध भ�नाले २०५२ फागनु १ गतेदेिख 
िव�ततृ शाि�त स�झौता ह�दँाको िमित अथा�त् २०६३ 
मङ्िसर ५ गतेस�मको अविधलाई ब�ुनपुद�छ भनी र 
��� पीिडत भ�नाले यस काय�िविधको �योजनको 
लािग ��� पीिडत भ�नाले ���को अविधमा सोको 
कारणबाट म�ृय ुभएका �यि�का आि�तह� (प�नी वा 
पित, छोराछोरी, बाबआुमा र सगोल प�रवारका अ�य 
सद�यह�), ���को �ममा अपाङ्ग, अङ्गभङ्ग वा 
घाइते भएका �यि�ह�, ���का कारणबाट आ�नो 
ठाउ ँ छोडी दशेिभ�कै अ�य ठाउमँा आ�त�रक�पमा 
िव�थािपत भई बसेका �यि� तथा प�रवारह�, 
���को अविधमा ���रत प�ह�ले िनय��णमा िलई 
हालस�म प�ा नलागेका वेप�ा नाग�रक तथा ितनका 
प�रवारह�, ���को अविधमा ���रत प�ह�को 
अपहरणमा परकेा �यि�ह� र ���को अविधमा 
���रत प�ह��ारा स�पि� �ित परु ्याइएका �यि�, 
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प�रवार तथा स�ंथालाई ब�ुनपुछ�  भनी प�रभािषत 
ग�रएको पाइने ।

अथ� म��ालयले िमित २०७१।१०।२ मा 
िनण�य गदा� �चिलत आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
१९ को �यव�थालाई आधार िलई राहत�व�प थप 
रकम िनकासा िदन नसिकने भनी च.नं. ७२८ िमित 
२०७१।१०।४ बाट भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयलाई प�ाचार भएको दिेख�छ । उ� आयकर 
ऐन, २०५८, आयकरस�ब�धी कानूनलाई संशोधन 
एक�करण गन� बनेको िवशेष �योजनको ऐन हो । सो 
ऐनको ��तावनामा मलुकुको आिथ�क िवकासको लािग 
राज�व सङ्कलन गन� �ि�यालाई �भावकारी बनाई 
राज� प�रचालनलाई अिभविृ� गन� आयकरस�ब�धी 
कानूनलाई संशोधन र एक�करण गरी समयानकूुल 
बनाउन वा�छनीय भएकोले भनी िमित २०५८।१२।१९ 
मा लालमोहोर र �काशन भएको दिेख�छ । आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १९ को �यव�थाअनसुार सवारी 
साधनमा २० �ितशत �ासक�ीको �ावधान रहेको 
भ�ने कुरा ���कालमा भएको नाग�रकको स�पि�को 
�ितपूित�  िदने �योजनका लािग बनाएको काय�िविधमा 
समेत सोही ऐन आकिष�त ह��छ भ�ने अथ� म��ालयको 
िनण�यको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

यसरी उपयु�� िववेिचत सवंैधािनक �ावधान 
र ���को समयमा भएको �ितलाई स�बोधन गरी 
जनतालाई राहत परु ्याउने उ�े�यले नै रा�यको 
तफ� बाट मि��प�रषदले् िनण�य गरी नाग�रक राहत, 
�ितपूित�  तथा आिथ�क सहायतास�ब�धी (�थम 
संशोधन, २०६८) काय�िविध, २०६६ लागू भएको 
देिख�छ । उ� काय�िविधअनसुार ��� पीिडतह�लाई 
राहत �ितपूित�बापत रकम उपल�ध गराएको छैन 
भनी िलिखत जवाफ ��ततुकता�ह�बाट उ�लेख ह�न 
सकेको अव�था नह�दँा समानबीच असमान अव�था 
िसज�ना ह�ने गरी यी िनवेदकलाई रा�यका तफ� बाट 

पाउने राहत�ितपूित� पाउन स�दैन वा िम�दनै भनी 
भ�ने अव�था यस घटनाको िव�मान �कृितबाट समेत 
सिकने अव�था छैन । अतः िववेिचत आधार कारणबाट 
��ततु �रट िनवेदनमा आदेश जारी ह�ने अव�था 
देिखने ।

नाग�रक राहत, �ितपूित� तथा आिथ�क 
सहायतास�ब�धी (�थम संशोधन, २०६८) 
काय�िविध, २०६६ को �करण ४.२ मा ब�द वा 
नाकाब�दीको समयमा भएका सवारी साधन �ितबापत 
�ितपूित�स�ब�धी �यव�था भएको पाइ�छ । �करण 
४.२.१ मा ���को अविधमा ���रत प�ले आयोजना 
गरकेो ब�द वा नाकाब�दीको बेला सरकारले गरकेो 
आ�ानअन�ुप स�चालन ग�रएका साव�जिनक 
�योगका या�बुाहक तथा मालबाहक सवारी साधनह� 
���रत प�बाट �ित परु ्याइएकोमा दहेायबमोिजमको 
वग�करण मापद�डअनसुार �मखु िज�ला अिधकारीले 
ब�द वा नाकाब�दीको समयमा त�कािलन सरकारले 
आ�ान गरअेन�ुप स�चालन गदा� �ित भएको भनी 
�प� िकटान गरी पठाएको िसफा�रसका आधारमा �म 
तथा यातायात �यव�था म��ालयले स�बि�धत सवारी 
धनीलाई �ितपूित�  उपल�ध गराउनेछ भ�ने उ�लेख 
भएको छ । �करण ४.२.२ मा सवारी साधनको इि�जन, 
�यािसससमेत काम नला�ने भई पूण��पले �ित भएको 
अव�थामा �ितको ९० �ितशत रकम �ितपूित�बापत 
उपल�ध गराइनेछ भ�ने �ावधान रहेको पाइ�छ । यस 
�करणबमोिजम �ितपूित� िदने �योजनको लािग �ित 
अंक िनधा�रण गन� त�रका र �ािविधक मू�याङ्कनको 
त�रका �करण ४.१ बमोिजम ह�नेछ भ�ने �ावधान 
रहेको पाइ�छ । �करण ४.१.३ मा �ािविधक 
मू�याङ्कनको त�रका सू�सिहत खलुाइएको पाइने ।
 �ित भएको बसको �ािविधक मू�याङ्कन 
�.१०,९७,३७७।- रहेको, अवशेष मू�य (scrap 
value) �.४०,०००।- घटाउदँा ह�न आउने रकम 
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�.१०,५७,३७७।- रहेको कुरा िमित २०६२।१२।१४ 
को सवारी साधन �ितको मू�याङ्कन फारमबाट 
देिखएको छ । िबमाको स�ब�धमा कुनै �माण पेस 
भएको छैन भनी �ािविधक मू�याङ्कनमा खलुाइएको 
देिख�छ । राहत�व�प �. ८४,०००।- बिुझसकेको 
भनी िनवेदनमा नै खलुाएको दिेख�छ । भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालयले िनवेदकले पाउन ु पन� 
रकम भ�ुानीको लािग बार�बार अथ� म��ालयलाई 
िनकासाको लािग प�ाचार भएको कुरा िमिसल संल�न 
पेस भएका कागजात र उ� म��ालयको िलिखत 
जवाफबाट समेत दिेखएको अव�था ह�दँा उ� 
काय�िविधको �करण ४.२ बमोिजम राहत �ितपूित� 
िदनपुन�मा निदई रकम िनकासा िदन नसिकने भ�ने 
अथ� म��ालयको िनण�यलाई मनािसब र उपय�ु िनण�य 
भनी मा�न नसिकने ।

अतएवः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट अथ� म��ालयको सवारीधनी रामबहादरु 
िघिमरलेाई �ितपूित� राहत�व�प थप रकम िनकासा 
िदन नसिकने �यहोराको िमित २०७१।१०।२ को 
िनण�य र सो िनण�य भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयलाई जानकारी गराउन च.नं. ७२८ िमित 
२०७१।१०।४ को प�समेतबाट िनवेदकको समानता, 
स�पि�स�ब�धी हक र पेसा रोजगार गन� पाउने हकमा 
आघात पन� गएको दिेखदँा उ� प�लगायत सो प�सगँ 
स�बि�धत सो िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकले िदएको िनवेदन 
मागबमोिजम मािथ िववेिचत काय�िविधको �करण 
४.२ बमोिजम �ितपूित� राहत�व�पको रकम िनवेदक 
रामबहादरु िघिमरलेाई िदन कारबाही अिघ बढाउन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदशेसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CI-०९८६, िनण�य दता� बदर, 
बैजनाथ राउत अिहर िव. गोपीचन साह कानू

ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६ 
(५क) मा हेदा� “ज�गा नापजाचँ गदा� ितरो नभएको 
घरज�गाको �वािम�व घरायसी िलखतको आधारबाट 
पाई क�तीमा प�� वष�स�म आ�नो हक जानी अटुट 
भोग गरकेो र सो अविधमा सो िलखतलाई िलएर कुनै 
अदालतमा नािलस उजरु नपरकेो भए सो िलखत 
रिज��ेसन नभएको भए तापिन सो िलखतलाई सदर 
मानी �य�तो घरज�गा सोही भोगवाला �यि�को नाउमँा 
दता� गनु�  पन�छ....’’ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । 
यो कानूनी �यव�था आकिष�त ह�न पनुरावेदक वादीले 
उ� िववािदत िक�ा ज�गाह�मा आफूले अटुट भोग 
गरकेो पिु� ह�न ु पद�छ । वादीले आफूले भोग गरकेो 
भनी कुनै �माण नै पेस गन� नसकेको र गाउ ँ िवकास 
सिमितको काया�लयबाट समेत वादीको भोग रहेको छ 
भ�ने �माण पेस गन� सकेको देिखदैँन । िववादका उ� 
ज�गा िक�ाह� �ितवादीको नाममा दता�समेत रहेको 
देिखदँा खाली मखुकै भरमा एकाका नाममा दता� रहेको 
भनी आफँैले �वीकारकेो ज�गा िक�ाह�मा आ�नो 
हक भोग रहेको भनी मौिखक दाबीले मा� ज�गा नाप 
जाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६ (५क) को �यव�था 
वादीको हकमा आकिष�त ह�न स�ने नदिेखने ।

अक�तफ�  २०३४ सालमा भएको 
घरसारको िलखतलाई अदालतबाट पा�रत ह�ने 
गरी फैसला भएकोले सोहीअनसुार उ� िववािदत 
ज�गा िक�ा मेरो नाममा नापी ह�नपुन� हो भ�ने 
वादीको दाबी िजिकरलाई हेदा� िमिसल सलं�न िमित 
२०३६।३।३२ मा पसा� िज�ला अदालतबाट भएको 
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फैसलाको राय िकताबको �यहोरा यी िववादका ज�गा 
िक�ाह�को न�बर ख�ुन सकेको देिखदँैन साथै 
�प��पमा यी िववािदत िक�ाह� नै िलखत पास 
ह�ने ठहरी फैसला भएको भनी राय िकताबबाट �� ह�न 
स�दैन । अदालतमा नािलस परी रिज��ेसन ग�रिदने 
ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलाअनसुार रिज��ेसन 
गन�स�ब�धमा मलुक� ऐन, द�ड सजायको ४४ नं. मा 
हद�याद र काय�िविधको बारमेा कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । सो द�ड सजायको ४४ नं. को काय�िविध र 
हद�यादिभ� रिज��ेसन पा�रत ग�रिदन ु पन� ठहरकेो 
फैसलालाई अिनवाय��पमा काया��वयन गन� जान ु
पन� ह��छ । फैसलाअनसुार रिज��ेसन गन� पजु�को 
हकमा �यादिभ� दरखा�त नपर ेपजु� ह�न नस�ने द�ड 
सजायको ४४ नं. मा �प� कानूनी �यव�था रहेको ।

अदालतबाट िलखत पा�रत ह�ने ठहरी फैसला 
भएको भनी मानेमा पिन सो फैसलाअनसुार उ� द�ड 
सजायको ४४ नं. अनसुार काया��वयन गन� पनुरावेदक 
वादीले �यादिभ� दरखा�त िदई पजु� गराउन सकेको 
कुनै �माण नै छैन । राय िकताबमा पिन िववािदत िक�ा 
�प� उ�लेख नभएको र सो िमितको फैसलाअनसुार 
द�ड सजायको ४४ नं. को काय�िविध र हद�यादिभ� 
वादीले रिज��ेसनको पजु� िलन नसकेको तथा 
मालपोत काया�लयबाट घरायसी िलखत पा�रत भएकै 
नदेिखदँा फैसलाअनसुार िलखत पास ह�ने ठहरकेो 
भनी वादीले पेस गरकेो �माणको  औिच�य दिेखन 
आएन । फैसला ह�नलेु मा� हक कायम ह�ने नभई 
�य�तो फैसलाअनसुार स�बि�धत िनकायबाट �य�तो 
िलखत पास ह�नपुन� ह��छ । �यादिभ� काया��वयन 
गराउने काय� नभएको �य�तो अदालतको फैसलाले 
मा� हक िसज�ना ह�न स�दैन । व�ततु: वादीले पेस 
गरकेो घरायसी िलखतलाई औपचा�रक �माणको 
�पमा �हण गन� नसिकने ।

रिज��ेसनको महलको १ नं. को दहेाय १ 
अनसुार पिन िब�� गरी वा अ� कुनै िकिसमले आ�नो 

हक छोिडिदएको िलखत गदा� गराउदँा रिज��ेसन 
गनु�पन� बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको छ । सोही 
महलको ५ नं. मा रिज��ेसन गराउन ुपन� घरसारको 
िलखत ऐनका �यादिभ� िलने िदने दवुैथरी अड्डामा 
गई रिज��ेसन गराउन ु पछ�  भ�ने कानूनी �ावधान 
रहेको छ । �य�तै रिज��ेसनको महलको ६ नं. मा 
रिज��ेसन गराउन ुपन� घरायसको िलखत यसै महलको 
५ न�बरबमोिजम रिज��ेसन गराई िलन सकेको रहेनछ 
भने �य�तो िलखतबाट कुनै अचल स�पि� प�� दाबी 
गरकेो नािलस ला�न स�ैन । थैली परकेोमा सो थैली 
र िलखतबमोिजमको स�पि� भोग गन� नपाएकोमा भोग 
गन� नपाएजितको कानूनबमोिजमको �याजसमेत साह�ले 
कपालीसरह भराई िलन पाउछँ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको ह�दँा वादीले पेस गरकेो घरायसी िलखतलाई 
मलकु� ऐन, रिज��ेसनको महलमा भएका उ� कानूनी 
�ावधानह�ले कानूनी मा�यता िदएको दिेखएन । 
व�ततु: िववािदत सािबक िक.नं. ३४ र िक.नं. ३५ 
हाल नापीको िक.नं. २६ र िक.नं. २७ को घरज�गामा 
वादीले पेस गरकेो घरायसी िलखतबाट वादीको 
हककायम ह�नस�ने दिेखदँैन । साथै, �ितवादीले समेत 
सो घरायसी िलखतको �माणलाई �वीकार गरकेो पिन 
नपाइने ।

अत: उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा वादीको हक नै 
नभएका ज�गा िक�ाह�मा �ितवादीकै हक कायम गरी 
वादीको अनािधकृत दाबी छुटाई वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याएको स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०५३।३।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउ / �कृितका ०६७-CR-०८४६, 

जालसाजी, बैजनाथ राउत अिहर िव. 
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गोपीचन साह कानूसमेत  भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या. �ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CI-१०८४,  ज�गा दता� ग�रपाऊँ, 
मालपोत काया�लय, का�क�का तफ� बाट �मुख मालपोत 
अिधकृत िव. च��कला के.सी.को मु.स. गन� देवराज 
ख�ी र िमनबहादुर के.सी 

िववािदत िक.नं. २४१ को ज�गा िक�ाको 
स�ब�धमा यस अदालतबाट अिहले नै िनण�य गरमेा 
मातहत का�क� िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको साव�जिनक पत� ज�गा साव�जिनक 
ग�रपाउ ँभ�ने  म�ुामा समेत ��य� असर पन� जाने ।

अत: एउटै िक�ा ज�गामा िविभ�न �यि�ह�को 
िनवेदन परउेपर मालपोत काया�लय, का�क�ले मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १९२ नं. बमोिजम पन� आएका िनवेदनह� 
एकैसाथ राखी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) 
बमोिजम उ� ज�गाको सािबक दता� ितरो भोगसमेतका 
�माणह�को आव�यक छानिबन गरी पनु: िनण�य 
गन� भनी उपि�थत प�ह�लाई तारखे तोक� िमिसल 
मालपोत काया�लय का�क�मा पठाउने गरी पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट िमित २०६७।७।१७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.�ी आन�द मोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६७-WO-०८३३,  
उ��ेषण / परमादशे, हेराकाजी महज�न िव. पुनरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत

िनवेदकले िववादको ज�गा िमित 
२०५०।५।३० मा मोितलाल िश�पकारसमेतका 
�यि�लाई हालैको बकसप�को िलखतको मा�यमबाट 
हकह�ता�तरण गरपेिछ अंश म�ुा र िलखत बदर म�ुा 
परकेोमा अंश म�ुाको �ितउ�र िददँासमेत मोितलाल 
िश�पकारसमेतबाट आफूले िलएको कजा� िफता� 
गरपेिछ ज�गा िफता� आउने कुरा उ�लेख गरकेो र सो 
अंश म�ुामा तायदाती फाटँवारी पेस गदा� सगोलको 
स�पि� भनी िनवेदनमा उि�लिखत ज�गा हालैको 
बकसप��ारा घन�याम �े�समेतलाई िदएको भनी सो 
ज�गामा बनेका घरह� ब�डा ह�नपुन� भनी देखाएकोमा सो 
तायदाती फाटँवारी र वादी मङ्गललाल महज�नसमेतले 
पेस गरकेो तायदातीसमेत दवुै प�लाई सनुाएको 
देिख�छ । सो अंश म�ुामा िमित २०५२।९।२६ 
मा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा 
तायदातीमा उि�लिखत िक.नं.१०९, १६२, १६४ र 
१६७ बनेका घरह�समेत ब�डा ला�ने ठहरी फैसला 
भएकोमा सो फैसला अि�तम भई बसेको अव�थामा 
मङ्गललाल महज�नको िमित २०५३।८।१० मा 
फैसलाबमोिजम ब�डा छुट्याई पाउ ँ भनी लिलतपरु 
िज�ला अदालतमा दरखा�त परकेो देिख�छ । फैसला 
काया��वयनका लािग परकेो िनवेदनमा उि�लिखत 
िक�ा नं. का ज�गाह�का स�ब�धमा िलखत बदर 
म�ुा परी उ� फैसला काया��वयनको िनवेदन मलुतबी 
रहेको भ�ने देिखयो । हेराकाजी महज�नले िलखत बदर 
म�ुाका �ितवादी मोितलाल िश�पकार, घन�याम �े� 
र �ीबहादरु महज�नसगँ नै िनजह� वादी र हेराकाजी 
�ितवादी भएको बहाल भराईसमेत म�ुामा िमित 
२०६१।५।७ मा िमलाप� भएपिछ िववादका घर 
ज�गाह� पनुः िनवेदक हेराकाजी महज�नका नाउमँा 
िमित २०६१।५।८ को राजीनामा िलखतबाट िफता� 
भई सािबक दता�वाला हेराकाजी महज�नको नाउमँा दता� 
ह�न आएको देिख�छ । �यसो ह�दँा हेरामाया वादी भई 
चलेको िलखत बदर म�ुा िडसिमस भएको भ�नेस�म 
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कुराले स�ुदेिख नै पैतकृ देिखई अशं म�ुाबाट ब�डा 
ह�ने ठहरकेा ज�गाको अशं हकबाट आशामाया वि�चत 
ह��छ भ�न िम�ने नदेिखने ।

अंश म�ुाको फैसला भएपिछ फैसला 
काया��वयनको िनवेदन परकेो र िलखत बदर म�ुाको 
कारणबाट उ� फैसला काया��वयनको कारबाही 
मलुतबी रहेको र बहाल भराई पाउ ँभ�ने म�ुामा िमलाप� 
भएपिछ सो िमलाप�बमोिजम यी िनवेदक हेराकाजी 
महज�नका नाममा आएका अंश म�ुाको तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत िववािदत िक�ाका ज�गाह� 
यी िनवेदकको िनजी आज�नको नभई सगोलको पैतकृ 
स�पि� ह�ने ह�दँा सोही स�पि� २०६१ सालमा यी 
िनवेदकको नाममा पनुः िफता� आएपिछ सो स�पि� 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १८ नं. बमोिजम 
जनुसकैु अंिशयारले �ा� गर े पिन �य�तो स�पि� 
सगोलकै स�पि�बाट �ा� गरकेो वा बढे बढाएको 
मा�नपुन� ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) 
बमोिजम अ�यथा �मािणत नभएमा एकाघर सगोलका 
अंिशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारह�का नाममा 
रहेको स�पि� सगोलको स�पि� हो भनी अदालतले 
अनमुान गन� ह�दँा यी िनवेदकले सगोलको स�पि� 
हक ह�ता�तरण गदा� अंिशयारको म�जरुी िलनपुन�मा 
निलई हक ह�ता�तरण गरकेो कारणबाट िलखत 
बदर म�ुा परकेो र बहाल भराई पाउ ँ भ�ने म�ुाको 
मा�यमबाट पनुः �ा� भएको स�पि�लाई अशं म�ुा 
च�दा अि�त�वमा नरहेको भनी िनवेदक हेराकाजी 
महज�नको िनजी आज�नको स�पि� मा�ने निम�ने ह�दँा 
िनजी आज�नको स�पि� भनी िलएको िनवेदन िजिकर 
र िनवेदकतफ� का िव�ान् कानून �यवसायीको बहससगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, अशं म�ुामा पेस गरकेो दवुै प�को 
तायदातीमा उ�लेख भएको स�पि� दवुै प�लाई 
पर�परमा सनुाएकोमा �यसउपर कुनै उजरुी नपरी 
फैसलाले तायदातीमा उि�लिखत स�पि�बमोिजम 

ब�डा ला�ने ठहरकेो स�पि� िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ ख को �ि�या पूरा 
गरी सगोलको ठहरकेो स�पि� घटबढ भएमा सोसमेत 
समावेश गरी कायम रहेका अंिशयारबीच ब�डाप� गन� 
सिकने ह�दँा िनवेदनमा उि�लिखत घर ज�गाह�समेत 
ब�डा ह�ने गरी तहिसलदारबाट भएको आदेशलाई 
िज�ला �यायाधीशबाट बदर भएकोमा पनुरावेदन 
अदालतबाट िज�ला �यायाधीशको आदेश बदर गरी 
लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित २०५२।०९।२६ 
को अि�तम भई बसेको फैसला काया��वयन गनु�  भनी 
भएको िमित २०६७।१०।२० को आदेशमा मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको १८ नं., लेनदेन �यवहारको १० नं. 
तथा दान बकसको १ र ५ नं.को �िुट नदिेखदँा यस 
अदालतबाट िमित २०६७।११।२५ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदेश िनि��य गरी ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी आन�द मोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७१-WO-०८९८,  
उ��ेषण / परमादेश, सुजा सोतीसमेत िव. िज�ला 
लमजुङ सूय�पाल गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ९ 
ि�थत मंगला �या�पससमेत

�रट िनवेदकह�ले ि�भवुन िव�िव�ालय 
परी�ा िनय��ण काया�लयबाट �कािशत सूचनाको 
�यादिभ�ै फाराम भरी द�तरुसमेत आफू अ�ययनरत 
मंगला �या�पसमाफ� त बझुाइसकेको भएपिन परी�ामा 
सहभागी गराउन इ�कार गरकेो ह�दँा परमादेशलगायत 
उपय�ु आदेश जारी गरी पाउ ँ भ�ने म�ुय �रट 
िनवेदन �यहोरा रहेको ��ततु म�ुामा परी�ा िनय��ण 
काया�लयले गोरखाप�मा सूचना �कािशत गरी 
तोिकिदएको समयिभ� �रट िनवेदकह�ले फाराम पेस 
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नगरकेो ह�दँा परी�ामा सहभागी गराउन नसिकने भ�ने 
म�ुय िलिखतजवाफ �यहोरा दिेखन आयो । बहसको 
�ममा यस अदालतबाट िमित २०७२।२।२८ मा जारी 
अ�त�रम आदेशबमोिजम यी िनवेदकह� �रट िनवेदनमा 
िजिकर िलएको िव.एड. तृतीय वष�को परी�ामा 
सामेल भई परी�ाफलसमेत �कािशत भइसकेको 
भ�ने िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाले 
िनवेदनसमेत िदएकोले िनवेदकले जनु उपचार माग 
गरकेो हो सो व�ततुः �ा� भइसकेकोले ��ततु �रट 
िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने र यस अदालतबाट िमित २०७२।२।२८ 
मा जारी अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत : आ�मदेव जोशी
क��यटुर : च��ा ितिम�सेना
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०७२-WO-०५२६, 
उ��ेषण / परमादेश, रामआिशष राय िव. शोभाका�त 
रायसमेत

मूलत: अि�तम फैसलासमेतले िवप�ीह� 
बिलराम र रामिवलोचन अिंशयार कायम भएको र 
िनज अंिशयारह� जीिवत रहेको अव�थामा उ� 
फैसलालाइ�  कानूनले िनधा�रण गरकेो हक ह�ता�तरण 
ह�ने �ि�याह�; अंशब�डाको िलखत रिज��ेसन 
पा�रत भएको वा अंश िलई िमलाप� गरकेो वा 
कानूनबमोिजम अंश छोडप� गरकेो अव�थाको पिु� 
िनवेदकले नगरी सामा�य त�रकाले छोडप�को िनवेदन 
िदई सो िनवेदन सनाखत गरकैे कारणले मा� फैसलाले 
कायम भएका अिंशयारलाई घटाउन िम�ने नदेिखदँा  
हाल कायम ६ जना अिंशयारलाइ� अंिशयारा कायम गरी 
फैसलाबमोिजम ब�डा छुट्याई िदन ुभनी मोरङ िज�ला 
अदालतबाट िमित ०६९।१२।२३ मा भएको आदशेमा 
��य�त: कुनै संवैधािनक वा कानूनी �यव�थाको 
�ितकूल भई अ�यथा देिखन नआएकोले �रट जारी गन� 
आधार नदेिखदँा  पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०७०।४।३१ मा भएको आदेश कानूनस�मत नै 
देिखन आउदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ माघ १८ गते रोज २ शभुम् । 


