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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७६, फागुन – २, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

सबैको लािग जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सङ्गालो, २०७६ पिन �काशन 
भएकाले आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  
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इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-१२८७, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. भैरवबहादुर अिधकारी

�ितवादी भैरवबहादरु अिधकारी कसरुदार 
रहेको भनी �ितवादी सूय�बहादरु लामाको पोलबाहेकका 
अ�य कुनै पिन यथाथ� �माण अिभयोजन प�बाट पेस 
ह�न सकेको देिखएन । जाहेरी दरखा�त र जाहेरवालीको 
बकप� एकआपसमा मेल नखाएको एवं पीिडत 
जाहेरवालीले �ितवादी भैरवबहादरुसमेतले जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�न नसकेको अव�थामा सह�ितवादीको 
पोललाई मा� आधार मानी जबरज�तीज�तो ग�भीर 
अपराधमा शंका गरी कसरुदार ठहर गन� �यायको 
रोहमा िम�दैन । अिभयोजन प�बाट उ� वारदातमा 
�ितवादी भैरवबहादरु अिधकारीको सलं�नतालाई 
शंकारिहत तवरबाट पिु� र �मािणत नै गन� नसकेको 
अव�थामा �ितवादी भैरवबहादरुलाई सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य एवं �माणको आधारमा 
�ितवादी भैरवबहादरु अिधकारीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (५) 
बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र ऐ. ३क नं.बमोिजम थप ५ 
(पाचँ) वष� कैद गरी ज�मा १० (दश) वष� कैद ह�ने र ऐ. 
१० नं.बमोिजम िनजबाट पीिडतलाई �.१,००,०००।- 
(एक लाख) �ितपूित� भराई िदने ठहर गरी मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।९।९ मा भएको 
फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादी भैरवबहादरु 
अिधकारीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०।८।२५ 

मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-१०८४, िनषेधा�ा, 
इ��देव यादव िव. रामच�� यादव

रा�यको अिधकार र �यि�को स�पि� �ा�त 
गन� कुरालाई कानून�ारा नै �यवि�थत गन� खोिजएको 
देिख�छ । साथै �यि�को स�पि� साव�जिनक िहतका 
लािग रा�यले �ा�त गदा�समेत �चिलत कानूनबमोिजम 
िनधा��रत र उिचत काय�िविधको पालना गनु�पन� सो 
नगरमेा उिचत �ितपूित�लगायत �य�ता काम कारबाही 
वा िनण�यउपर पनुरावेदन गन� पाउने कुरालाई समेत 
�यवि�थत गरकेो देिख�छ । यसबाट रा�य वा रा�यका 
सािधकार िनकायह�ले �यि�को स�पि� �ा�त 
गदा�समेत संिवधान र कानूनको िनिद��ट सीमािभ� 
रहेर मा� गनु�पछ�  । अझ घरवासको अव�था भनेको 
�यि�को जराधार भएकोले �य�तो अव�थामा रा�य 
थप सवंेदनशील ह�नपुन� । 

िनवेदकको िनवेदन दाबीको ज�गामा घर बनाई 
क�पाउ�ड वाल लगाई न�सा पाससमेत गरी िनवा�ध 
�पमा भोग चलन बसोवास गद� आएकोले िनवेदकको 
�वािम�व रहेको र िनजी �वािम�वमा रहेको ज�गामा 
बनेका सरंचना साव�जिनक िहतका लािग साव�जिनक 
सडक िनमा�ण वा अ�य �योजनका लािग �योग गनु�पन� 
भई अिध�हण गरी िलन ुपन� भएमा पिन सरोकारवाला 
ज�गाधनीलाई सो ज�गा �ा�त गरबेापतको उिचत 
�ितपूित� वा मआु�जा िदएर मा� अिध�हण गन� वा 
�ा�त गन� स�ने । 

िवप�ी िसराहा नगरपािलकाले आव�यक 
कानूनी �ि�या अपनाई कानूनबमोिजम ज�गा 
अिधकरण गन� स�ने कानूनी अव�था िव�मान रहे 
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भएकै दिेखदँा सो कानूनी �ि�या पूरा नगरी िनवेदकको 
घर ज�गा क�पाउ�ड वाल भ�काई िदने अव�था देखाई 
�ा� न�सा �केचको आधारमा िनवेदकले आ�नो 
िनिव�वाद हक भोगको ज�गामा बनाएको घर क�पाउ�ड 
वाल भ�काउने आशंकाको ि�थित िव�मान रहेको 
देिखदँा िनवेदकको िनवेदन दाबीअनसुार बनाइएका 
घर संरचना नभ�काउन,ु भ�काउन नलगाउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाममा �ितषेधको आदशे जारी ह�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराज, स�तरीबाट भएको 
आदेश मनुािसब नै दिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िनवेदनमा उि�लिखत घर ज�गामा गैरकानूनी �वेश, 
गैरकानूनी तोडफोड र गैरकानूनी क�जा नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीको नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  भनी िमित २०७१।०७।१६ गतेको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िहरामाया अवाल
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CI-१०६३, ०७०-
CI-०५६८, िनषेधा�ा, इ��दवे यादव िव. 
गीतादेवी यादवसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CI-०५८३, उ��ेषण / 
परमादशे, नारायण�साद अया�ल िव. अशोक शेरचन

कुनै अिधकार�ा� िनकाय वा अिधकारीले 
पिहले रो�का राखेको घर ज�गा वा सेयरसमेतको 
स�पि�का हकमा अक� िनकाय वा अिधकारीले पनु: 
रो�का रा�न निम�ने भ�ने होइन तर पिहले रो�का 
रािखएको काया�लय वा िनकायबाट नै फुकुवा भएका 
अव�थामा मा� दो�ो वा �मश: अ�ले राखेको 

रो�काको अिधकार िसज�ना ह�ने कानूनी िस�ा�त 
रहेको छ । पिहले राखेको रो�काबाटै उ� स�पि� अ� 
कसैमा ह�ता�तरण भई गएमा पिछ राखेका रो�काह� 
िन��योजनहीन ब�न प�ुने ।

ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ बमोिजम िललामी कारबाही गदा�  िललाम 
सकार गरकेो �यि�ह�का नाउमँा दा.खा. नामसारी 
गन� पिछ रो�का रा�ने काय�ह�ले कानूनत: बाधा 
निदने भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । तसथ� मालपोत 
काया�लयबाट दा.खा. नामसारी गन� गराउने स�ब�धमा 
अ�वीकार गन� गरी भएको िनण�य एवं कामकारबाहीह� 
कानूनत: मनािसब देिखन नआउने ।

अत: मािथ िववेिचत आधारमा िनवेदकले दाबी 
िलएअनसुार िवप�ीह�बाट जारी भएका रो�काप�ह� 
र ती प�ह�को आधारमा िवप�ीम�येको मालपोत 
काया�लय काठमाड�बाट भएका कामकारबाहीह� 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अनसुार 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने र िनवेदकको 
मागअनसुार दा.खा. नामसारीसमेत गरी िदन भनी 
िवप�ी मालपोत काया�लय काठमाड�का नाउमँा 
परमादेशको आदशे जारी ह�ने ठह�याई भएको िमित 
२०७३।०५।०१ को पनुरावेदन अदालत पाटनको 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।                   
इजलास अिधकृत:- िहरामाया अवाल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०८८०, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. अमृत ढकालसमेत

जाहेरवालाह�ले िमित २०६८।०८।०६ मा 
िदएको जाहेरी दरखा�तमा �ितवादीम�येका अमतृ 
ढकालले फोन �रिसभ गन�, कागज गन� �ेमबहादरु 
बोगटीले फोन अफ गरी फरार रहेकोले दवैुको 
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िमलेमतोमा ठ�ने काम गरकेो भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ� जाहेरी दरखा�तबाट �ितवादी अमतृ 
ढकालले जाहेरवालाह�सगँ रकम बिुझिलएको 
भ�ने देिखदँैन । िमित २०६८।७।१३ गते �ेमबहादरु 
बोगटी र जाहेरवालाह�िबच भएको िलखत कागजमा 
यी �ितवादी अमतृ ढकाल सा�ी बसेकोसमेत 
देिखदँैन । �ितवादीम�येका �ेमबहादरु बोगटीले 
अनसु�धान अिधकारी एवं �यायािधकरणसम� 
गरकेो बयानमा �ितवादी अमतृ ढकालसमेतको 
संल�नता रहेको भनी पोल गन� सकेको देिखदँनै । 
जाहेरवालाह�ले �यायािधकरणसम� गरकेो बकप�मा 
�ितवादी अमतृ ढकालसमेतले आफूह� लाई ठगी 
गरकेो भनी भ�नसकेको देिखदँनै । यसरी �ितवादी 
अमतृ ढकालले फोन �रिसभ गरेको आधारमा शंका गरी 
स�ु जाहेरी दरखा�त िदएको देिखएको र सो जाहेरी 
दरखा�तबाहेक अ�य �वत�� �माणबाट िनजको 
जाहेरवालाह�लाई ठगी गन� कसरुमा संल�नता रहेको 
भ�ने पिु� ह�न सकेको नपाइने । 

�ितवादीम�येका �ेमबहादरु बोगटीले 
अनसु�धान अिधकारी र �यायािधकरणसम� बयान 
गदा� कुमार िव�कमा�ले िभसा पठाइिदएको र उ� 
िभसाबापत �.६,००,०००।- िनजलाई पठाइिदएको 
भनी पोल गरी बयान गरकेो देिख�छ । िनजले के कुन 
मा�यमबाट कुमार िव�कमा�लाई �.६,००,०००।- 
पठाएको हो, सो उ�लेख गन� सकेको देिखदँैन भने 
आफूले पठाएको रकमको �माणसमेत पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । �ितवादी कुमार िव�कमा�को 
जाहेरवालाह�लाई ठगी गन� काय�मा संल�नता 
रहेको त�य जाहेरी दरखा�त एवं जाहेरवालाह�को 
�यायािधकरणमा भएको बकप�बाट पिन दिेखएको 
छैन । केवल सह�ितवादीले �माणिबना मौिखक 
�पमा िभसाबापत रकम पठाएको भ�ने उ�लेख गरकैे 
आधारमा कसरुदार कायम गनु�  �यायोिचत दिेखन 
नआउने । 

अत : मािथ िववेिचत आधारह�बाट ��यथ� 
�ितवादी अमतृ ढकाल र कुमार िव�कमा�उपरको कसरु 
शकंारिहत तवरले पिु� ह�न नआएकोले िनजह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट सफाइ िदने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७०।०१।२३ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १४ रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१४४४, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, मीना राई िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीसगँ वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� इजाजतप�समेत रहे भएको 
पाइएन । िवना इजाजत वैदेिशक रोजगारका लािग 
िवदेश पठाई िदने भनी जाहेरवालाह�सगँ छु�ाछु�ै 
िलखत गरी २ मिहनाको भाखा राखी उ� िलखतमा 
आफँैले सहीछाप गरकेो भनी पनुरावेदक �ितवादीले 
सबै िलखतको अि�त�वलाई �वीकार गरकेो अव�थामा 
जाहेरवालाह�को पासपोट� नभएको र िलखत तयार 
गरकेो मकुाम र बकप�मा खलुाइएको िलखतको 
मकुाम फरक परकेो भ�ने मा� आधारमा पनुरावेदक 
�ितवादीले वैदेिशक रोजगारको कसरु गरकेा होइनन् 
भनी अनमुान गन� निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य एवं �माणको 
आधारमा जाहेरवालाह�लाई िवदेश पठाइसकेको 
नदिेखदँा �ितवादी मीना राईलाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनसुार २ (दईु) वष� 
कैद र �.२,००,०००।- (दईु लाख) ज�रवाना 
ह�ने र दाबीबमोिजमको हजा�नासिहतको िबगो 
जाहेरवालाह�ले �ितवादी मीना राईबाट भरी पाउने 
ठहर गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 



4

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, फागनु - २

२०७०।१२।२४ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल जेठ १७ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०८५४, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, च��कला भ�राई पौडेलसमेत िव. 
नेपाल सरकार

जाहेरवालाह� िजतबहादरु घलान, 
बलबहादरु तामाङ र िब�मकुमार नेपालीलाई िवदेश 
दबुई पठाई िदने भनी �ितवादी नारायण�साद 
पौडेलले जाहेरवालाह�बाट रकम िलई कागजसमेत 
गरी िदएको िमिसल संल�न िलखतको �ितिलिपबाट 
देिख�छ । िजतबहादरु घलानसमेतका तीनजना 
जाहेरवालाह� २०६८।३।१२ मा दबुई गएको भ�ने 
िनजह�ले जाहेरीसाथ पेस गरकेो िमिसल संल�न 
िटकटको �ितिलिपबाट देिखने । िमित २०६८।६।६ 
मा �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक रोजगारका 
लािग िवदेश पठाई िदने भनी रकम िलई कागज गरकेो 
अव�थामा िलखत ह�नभु�दा पिहले नै जाहेरवालाह� 
िवदशे गई िफता� आएको भ�ने �माणबाट दिेखदँा पिहले 
नै भइसकेको काय�लाई पिछ भएको स�झौताअनसुारको 
काय� भनी �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई िवदेश 
पठाइसकेको भनी अथ� गन� िम�दैन । य�तो अव�थामा 
जाहेरवालाह�लाई वैदिेशक रोजगारमा पठाइसकेको 
नदेिखएको भनी �ितवादी नारायण�साद पौडेललाई 
उ� ऐनको दफा ४३ बमोिजम आधा सजाय गन� गरी 
भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ह�दँा यस अदालतबाट िवप�ी 
िझकाउदँा िलएको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

जाहेरवाला लोक�साद ितवारीलाई िवदेश 
पठाई िदने भनी �ितवादी च��कला भ�राई (पौडेल) 

ले जाहेरवालाबाट रकम िलएको भ�ने जाहेरी दरखा�त 
भए पिन सो कुरालाई पिु� गन� िलखतलगायतको 
आिधका�रक र भरपद� �माण पेस ह�न सकेको नदेिखदँा 
जाहेरी दरखा�तको आधारमा मा� कसरुदार ठहर गनु�  
�यायोिचत नह�ने ।

अतः िववेिचत त�य एव ं�माणको आधारमा 
�ितवादी च��कला भ�राई (पौडेल) लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदई र �ितवादी नारायण�साद 
पौडेललाई वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
इजाजतप� निलई िब�मकुमार नेपालीसमेतबाट रकम 
िलई वैदिेशक रोजगारमा नपाठाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरुमा ऐ. 
दफा ४३ बमोिजम १ (एक) वष� ६ (छ) मिहना कैद र 
�.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) ज�रवाना 
ह�ने र जाहेरवालाह� िब�मकुमार नेपाली, िजतबहादरु 
घलान र बलबहादरु तामाङले िलखतबमोिजमको रकम 
र सोको ५० �ितशत रकम हजा�नाबापत �ितवादी 
नारायण�साद पौडेलबाट भरी पाउने ठहर गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७०।९।१६ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल जेठ १७ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-CI-०४२४, न�सापास 
बदर ग�रपाउ,ँ शकु�तलादवेी �े� िव. काठमाडौ 
महानगरपािलका काया�लयसमेत

�ी ५ को वायदुेवता गठुीको सो ज�गाको 
िन�य पूजा र रखेदेखको काय�का लािग ��यथ� 
�ितवादीह� िललािब�म शाह र टोपिब�म शाहलाई 
तालकुदार तोिकएको भ�ने कुरा पनुरावेदक वादीह� 
तथा �ितवादीह�समेतले �वीकार गरकेो नै पाइ�छ । 
उ� िक.नं. को ज�गामा काठमाड� महानगरपािलकाबाट 
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िमित २०६२।११।५ मा िड.िप.सी. स�मको न�सा 
पास गदा� कुनै �यि� िवशेषको नाममा न�सापास नगरी 
स�पूण� कागज �माण बझुी गठुीकै नाममा न�सा पास 
ग�रएको भनी �ितवादी काठमाड� महानगरपािलकाको 
तफ� बाट परकेो �ितउ�र िजिकर तथा िमिसल संल�न 
इजाजतप�को �ितिलिपबाट ख�ुन आएको पाइयो । सो 
ज�गामा नया ँघर िनमा�णका लािग न�सा पास गन� उ� 
गठुीबाट िमित २०६२।९।२२ मा िनण�य भएको भ�ने 
िमिसल संल�न कागजातबाट ख�ुन आएको पाइ�छ । 
िववािदत िक�ा नं. को ज�गामा पनुरावेदक वादीह�का 
पखुा�ह�ले भू-बहाल ितरी घर बनाई भोगचलन गद� 
आएकोमा िव.सं.१८८५ मा उ� घर पसलह� 
भि�कँदा त�काल उ� गठुीका तालकुदारह�को 
अनमुितले उ� घर पनुरावेदकह�का पखुा�ह�ले 
बनाएको भ�ने िफराद दाबीबाट ख�ुन आएकोसमेतका 
�माणबाट उ� ज�गामा नया ँघर िनमा�ण गन� अनमुित 
िलने एव ं िदनेलगायतको अिधकार तालकुदारमा रहे 
भएको भ�नेमा िववाद दिेखएन । यसरी उ� गठुीको 
िन�य पूजा तथा रखेदखे गन�समेतको अिधकार�ा� 
तालकुदारह�लाई सोही गठुीको नाममा परुानो घरह� 
भ�काई नया ँ घर िनमा�णको लािग िनवेदन िदने एव ं
न�सा पास गराउने अिधकार नै छैन भनी �या�या गन� 
िम�ने नदिेखने । 

िववािदत ज�गा �ी ५ को वायदेुवता 
गठुीअ�तग�तको राज गठुी रहेको, सो गठुीका तालकुदार 
��यथ� �ितवादीह� रहेको, तालकुदारमा गठुीको िन�य 
पूजालगायतको रखेदखे तथा संर�ण गन� अिधकार 
रहेको, ��यथ�ह�ले सो गठुीको ज�गामा रहेका परुाना 
घर भ�काई नया ँ घर बनाउनका लािग उ� गठुीबाट 
िनण�यसमेत भई तालकुदारह�ले �ी ५ को वायदेुवता 
गठुीकै नाममा नया ँघर िनमा�ण गन� गरी न�सा पासको 
लािग काठमाड� महानगरपािलकाबाट इजाजत 
�ा� गरकेो देिख�छ । सो गठुीको स�पूण� रखेदखेको 
िज�मा गठुी सं�थानमा रहेको र गठुी स�ंथानले सो 

गठुीको पूजालगायतको रखेदेखको िज�मा ��यथ� 
तालकुदारह�लाई सिु�पएको काय�लाई बदर नगराएको 
अव�थामा सो ज�गामा उ� गठुीकै नाममा नया ँ घर 
िनमा�णको लािग न�सा पास गराउने गरी ��यथ� 
�ितवादीह�ले गरेको काय� गैरकानूनी रहेको भ�ने 
पनुरावेदक वादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकई पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य एव ं�माणको आधारमा 
वादी दाबी ठहन� गरी भएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।३।२८ को फैसलालाई 
उ�टी गरी काठमाड� महानगरपािलकाबाट िमित 
२०६२।११।५ मा भएको िड.िप.सी. स�मको 
इजाजतप� एवं न�सा पास काय� बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६८।८।११ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७४ साल फा�गणु २ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-CI-१४२२, िनण�य दता� 
बदर दता�, माधव�वज रानामगर िव. मालपोत काया�लय 
िड�लीबजारसमेत

नापीको समयमा पत� जिनएको ज�गाको 
छुट ज�गा दता�का लािग मालपोत काया�लयमा िमित 
२०४७।११।१० मा िनवेदन िददँा सािबक मौजा नघल 
१११/१०४ पोताम�येबाट िभड्ने सािबक बालाज ु
प�चायत वडा नं. ३(ख) िक.नं. ४१ को ३-१२-० 
ज�गा नापीका बखत आवादीलायक पत� जिनएको 
भनी िनवेदन िदएको र िमित २०६२।३।३ मा मालपोत 
काया�लयमा पनुः िनवेदन िददँा उ� िक�ा ज�गा 
सािबक मौजा नघल १११/१०४ पोता रिसदबाट 
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निभड्ने भई ल.नं. ९८६/८१२ को लगत िभड्ने भनी 
फरक फरक लगत देखाई छुट ज�गा दता�का लािग �वेश 
गरकेो पाइयो । पनुरावेदक वादीले दाबी गदा� फरक 
फरक लगत देखाई िनवेदन िदएको अव�थामा नापीको 
समयमा ज�गाधनी तथा मोही महलमा पत� लेिखएको 
ज�गा नेपाल सरकार (त�कालीन �ी ५ को सरकार) 
का नाममा दता� गदा� पनुरावेदक वादीलाई जानकारी 
निदएको भ�ने िजिकर आफँैमा खि�डत भएको पाइने । 

नेपाल सरकारको नाममा दता� रहेको ज�गा 
कुनै �यि� िवशेषले लामो समयदिेख चच� भोग गरी 
आएको र सो ज�गा �य�तो �यि�को घर ज�गाको 
सि�धसप�निभ� परकेो भ�ने आधारमा नेपाल 
सरकारको नामको दता�  खारजे गरी कुनै �यि� 
िवशेषका नाममा दता� गन� निम�ने । नेपाल सरकारको 
नाममा दता� रहेको वादीले दाबी िलएको ज�गामा 
वादीको लामो समयदेिख भोग चलन रहेको भ�ने मा� 
आधारमा उ� ज�गा पनुरावेदक वादीको नाममा दता� 
ह�न स�ने देिखएन । नेपाल सरकारको नाममा दता� 
रहेको ज�गा जनुसकैु त�रकाबाट कुनै �यि�ले जितसकैु 
लामो समयदेिख आवाद भोग चलन गरी आएको भए 
पिन सो ज�गा नेपाल सरकारको नै भई कुनै �यि� 
िवशेषका नाममा दता� ह�न नस�ने ह�दँा पनुरावेदक 
वादीको दाबीको सरकारी ज�गामा वादीको भोगचलन 
रहेको भ�ने आधारमा भोगािधकार कायम गरी भएको 
स�ुको फैसलालाई उ�टी गरी िफराद खारजे गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । सो ज�गा वादीको नाममा दता� 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

अतः उि�लिखत त�य, �माण एव ं कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा म�ुाको िफराद खारजे 
गनु�  पन�मा फैसला गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।१।१५ को फैसलालाई 
उ�टी गरी वादीको िफराद खारजे गन� ठहर गरी 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।११।१४ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल फा�गणु २ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-WO-०६१९, उ��ेषण, 
�मोदकुमार देवसमेत िव. िक� ब�क िलिमटेड मु�य 
शाखा काया�लय, अनामनगरसमेत

ऋण िलदँा राखेको सत� पालना गरी भाखािभ� 
कजा�को सावा ँतथा �याज च�ुा गन� दािय�व ऋणीको 
ह��छ । भाखािभ� कजा� नितन� ऋणीबाट कानूनी �ि�या 
अवल�बन गरी कजा�  असलुी गन� पाउने भनी ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� दफाको उपदफा (१) 
मा “ऋणीले कजा� लेनदेनस�ब�धी िलखत वा करारमा 
उि�लिखत सत� कबुिलयतको पालना नगरमेा वा िलखत 
वा करारको भाकािभ�  कजा�  र सोमा लागेको �याज वा 
हजा�ना चु�ा नगरमेा ... कजा� लेनदेनस�ब�धी िलखत 
वा �चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए 
तापिन ऋणीले ब�क वा िव�ीय स�ंथालाई लेिखिदएको 
वा िधतो राखेको सुर�णलाई िललाम िब�� गरी वा अ�य 
कुनै �यव�था गरी स�बि�धत ब�क वा िव�ीय सं�थाले 
आ�नो साँवा, �याज असुलउपर गन� स�नेछ” भ�ने 
�यव�था रहेको छ । सो �यव�थाअनसुार िनवेदकह�ले 
िवप�ी ब�कबाट िलएको कजा�  भाखािभ� नितरकेो एवं 
भाखा नाघेपिछ पिन च�ुा गन� त�परता नदेखाएको 
अव�थामा सरकारी िनकायका पदािधकारीसमेत 
रहेको मू�याङ्कनकता�ह�बाट कानूनको प�रिधिभ� 
रही कानूनी �ि�या पूरा गरी िनधा�रण ग�रएको प�चकृते 
मू�यलाई �वे�छाचारी �पमा ग�रएको मू�याङ्कन 
भ�न िम�ने नदेिखने । �रट िनवेदकले आफूले बेहोनु�  
पन� दािय�व नगद ैितन� बझुाउने भनी नगद रकम धरौटी 
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राखी आएको अव�थासमेत देिखएन । ऋणीले आफूले 
िलएको ऋण ितनु�  पन� दािय�व वहन नै नगरी िनि��य 
�पमा बसेको र बराबर सूचना गदा�समेत ऋण च�ुा 
गन�तफ�  कुनै त�परता नदेखाएको अव�थामा ब�कले 
आ�नो लगानी उठाउनको लािग कानूनबमोिजम 
�ि�या पूरा गरी सरु�णबापत िधतो राखेको स�पि� 
सकार गरकेो काय�लाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
नदेिखने ।   

अतः िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था र 
�माणसमेतको आधारमा िनवेदन मागबमोिजमको 
उ��ेषणसमेतको आदेश जारी गनु�  पन� अव�था 
िव�मान देिखएन । ��ततु �रट खारजे ह�ने ।
उपरिज��ार : इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल चै� ५ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७३-WO-०१९१, उ��ेषण 
/ परमादेश, िदपकच�� अिधकारी िव. पुनरावेदन 
अदालत पाटनसमेत

अ.बं.१७ नं.ले काम कारबाहीमा �याद 
नाघेको वा बे�रत भएको कुरास�म हेनु�पन� गरी सीिमत 
अिधकार �दान गरकेोस�म देिखई त�लो अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको कुराको �याियक अिधकारमा 
ह�त�ेप ह�न जाने गरी मािथ�लो अदालतबाट िनण�य 
गन� अिधकार �दान गरकेो देिखदँनै । पनुरावेदन 
अदालतलाई �य�तो िनण�य गन� �े�ािधकार पनुरावेदन 
तहबाट म�ुाको सनुवुाइ गन� अव�थामा मा� ह��छ । 
अ.बं.१७ नं.बमोिजमको िनवेदनबाट पनुरावेदन सनुेको 
ज�तो �यस �कारको आदेश गदा� िवचाराधीन िवषयमा 
ह�ने �वत�� िनण�यमा �भाव पन� जाने । अंश म�ुा स�ु 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन अव�थामा रहेको 
देिखदँा िववाद िन�पणको स�दभ�लाई िलएर स�ब� 
�माणह� ब�ुने िवषयमा िनद�िशत गदा� प�रणामत: 
त�लो अदालतलाई �ा�त अिधकारमा ह�त�ेप भएको 

आभास ह�न गई �याियक �वत��तामा ��न खडा 
ह�न स�छ । �याय र इ�साफको लािग कुन स�ब� 
�माण ब�ुने भ�ने स�ब�धमा आ�नो �े�ािधकारिभ� 
स�बि�धत �यायकता� �वत�� ह��छन् �यसलाई 
सीिमत बनाउन कानूनस�मत ह�दँनै । जनुकुरा �याय 
िस�ा�तको मम�िवपरीत समेत ह�ने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माण एवं 
कारणसमेतबाट हा�ो �याियक प�रपाटी, �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतले स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
D.N.A. परी�ण गनु�  नपन� भनी दवुै प�बाट तायदाती 
माग गन� गरी गरकेो िमित २०७३।२।५ को आदेशलाई 
बदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७३।४।२१ को आदेश कानूनस�मत नदेिखदँा 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । अब काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७३।२।५ को आदेशबमोिजम गनु�  
भनी िवप�ीका नाममा परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ भदौ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७२-WO-०३८५, उ��ेषण / 
परमादेश, िवपना िघिमरसेमेत िव. चुडामिण िघिमरसेमेत

िवप�ीसमेतको उपि�थितमा भएको िमित 
२०७१।१२।१९ को ब�डा मचु�ुका पिहलो कुरा त 
काया��वयनमा आइसकेको देिख�छ भने िवप�ीको 
�ितिनिध ब�डा मचु�ुका खडा ह�दँा रोहवरमा उपि�थत 
भए पिन िनजले असहयोग गरी मचु�ुकामा सहीछाप 
गन� इ�कार गरकेो भ�ने मचु�ुकाको बेहोराबाट समेत 
देिख�छ । िनवेदकले िक.नं.२६०१ र २६०३ का 
ज�गामा िक�ाकाट गदा� आ�नो अशं भाग पछािडको 
ज�गालाई �वीकारी अगािडतफ�  िवप�ीको भाग 
िनवेदकको भ�दा बढी ज�गा छुट्याएको य�तो 
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अव�थामा मू�यको कारण देखाई ब�डा मचु�ुका 
बदरको माग गरी का�क� िज�ला अदालतमा िदएको 
िनवेदनमा ब�डा बदर नभएपिछ पनुरावेदन अदालत 
पोखरामा िनवेदन िदई �यसकै आधारमा िववािदत 
िमित २०७१।१२।१९ को ब�डा मचु�ुका बदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको िमित 
२०७२।४।२९ को आदेश कानूनअन�ुपको नदेिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
का�क� िज�ला अदालतको िमित २०७२।१।२५ को 
आदेश बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
भएको िमित २०७२।४।२९ को आदेश उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल भदौ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CR-०६८८, मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसार, स�पूण� तामाङ िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाले जाहेरी दरखा�त र 
अिभयोगप�मा श�भ ु भ�ने सिमर िथङको वतन 
नवुाकोट िज�ला रालकुा देवी गा.िव.स. वडा नं.९ 
हो र िनजको बाबकुो नाम मंगलबहादरु तामाङ भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । पनुरावेदक / �ितवादी 
स�पूण� तामाङले अदालतमा बयान गदा� बाबकुो नाम 
मंगलबहादरु तामाङ भनी वतनमा नवुाकोट िज�ला 
रालकुादेवी गा.िव.स. वडा नं.९ भ�ने उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । िमित २०६९।९।१८ मा जाहेरवालाह�ले 
श�भ ु भ�ने सिमर िथङ भ�ने �यि� पनुरावेदक / 
�ितवादी स�पूण� तामाङ नै भएको भनी सनाखत 
कागज गरकेो दिेख�छ । पनुरावेदक / �ितवादी स�पूण� 

तामाङले मेरो नाम स�पूण� तामाङ हो भनी आ�नो 
नामको �ामािणक िलखत �माण ��ततु गरी आफू 
श�भ ु भ�ने सिमर िथङ नभएको भनी कुनै त�यय�ु 
�माण पेस गन� सकेको देिखदैँन । �यसैगरी श�भ ुभ�ने 
सिमर िथङ र स�पूण� तामाङ अलगअलग अि�त�व 
भएको �यि� भएको भ�ने स�ब�धमा पिन कुनै िलिखत 
�माणबाट ��ततु ह�न सकेको नदेिखने । पनुरावेदक 
स�पूण� तामाङले अदालतमा बयान गदा� लेखाएको 
िनजको वतन र बाबकुो नाम, जाहेरवालाह�को जाहेरी 
एवं अिभयोग प�मा उि�लिखत श�भ ु भ�ने सिमर 
िथङको वतन र बाबकुो नाम समान रहेको देिखदँा 
अिभयोगप�मा उ�लेख भएका श�भ ुभ�ने सिमर िथङ 
र यी पनुरावेदक / �ितवादी स�पूण� तामाङ एउटै �यि� 
भएको त�य �थािपत ह�न आएको देिखने ।

अदालतसम�को बयानमा �ितवादी स�पूण� 
तामाङले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेोमा इ�कार 
रही बयान गरकेो दिेख�छ । सहअिभय�ु �ितवादी 
राह�ल भ�ने सान ु का�छा तामाङले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� �ितवादी श�भ ुभ�ने सिमर 
िथङले जाहेरवालाह�को छोरी भारतमा लगी िब�� 
गन� सलं�न रहेको भनी लेखाएको पाइ�छ । जाहेरवाला 
रामबहादरु तामाङले यी �ितवादीह�ले ललाइफकाई 
भारतमा लगी िब�� गरकेा ह�न् भनी िदएको जाहेरी 
बेहोरा मैले भनेबमोिजम लेिखएको ठीक छ भनी 
आ�नो जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गरी अदालतमा 
आई बकप� गरकेो पाइ�छ । अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका मािनसह� बिु�माया तामाङ, स�मरबहादरु 
तामाङ र अजय तामाङसमेतले �हरीमा गरकेो कागज 
बेहोरा आफूह�ले भनेबमोिजम लेिखएको ठीक छ भनी 
अदालतमा बकप� गरकेो पाइने । जाहेरवाला रामबहादरु 
तामाङको जाहेरी तथा बकप�, बिुझएका मािनसह�ले 
�हरीसम� गरकेो कागजलाई समथ�न ह�ने गरी गरकेो 
बकप� र �ितवादी राह�ल भ�ने सान ुका�छा तामाङले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानसमेतबाट 
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�ितवादी श�भ ुभ�ने सिमर िथङ भ�ने स�पूण� तामाङले 
जाहेरवालाह�को छोरीह� भारतमा लगी िब�� गन� 
काय�मा सलं�न रहेको त�य एक अक�मा समिथ�त ह�न 
आएको देिखदँा िनजह�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो ठह�याई िनज �ितवादीलाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(क) बमोिजम २० (बीस वष�) कैद र 
�.२,००,०००।- (दईु लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
तथा पीिडतह�ले िनज �ितवादीबाट समेत �ितपूित� 
भराई पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा पनुरावेदक / �ितवादी 
स�पूण� तामाङको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट �ितवादी श�भ ु भ�ने सिमर िथङ 
भ�ने स�पूण� तामाङलाई मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) 
बमोिजम २० (बीस वष�) कैद र �.२,००,०००।- (दईु 
लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने तथा पीिडतह�ले िनज 
�ितवादीबाट जनही �.१,००,०००।- (एक लाख) 
समेत �ितपूित� भराई पाउने ठह�याई स�ु नवुाकोट 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१।१५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।१७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल फा�गणु १० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७३-CR-००६०, ०७३-CR-०३९५, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. ई�र गोलेसमेत

मतृक िभमसेन गोलेको म�ृय ु टाउकोको 
चोटको कारण भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको शव 

परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको देिख�छ । 
मकवानपरु, िट�� ङ्ग गा.िव.स. वडा नं. २ ि�थत 
ई�वर गोलेको छा�ो अगािड आल ु बारीमा भीमसेन 
गोलेले मादक पदाथ� सेवन गरी ई�वर गोलेसगँ 
झगडा गदा� ई�वर गोलेले काठको दाउराले भीमसेन 
गोलेको टाउकोमा �हार गरी घाइते बनाई िमित 
२०७२।०२।०७ गते उपचार गन� लगेकोमा िनजको 
म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुकामा उ�लेख भएको दिेखदँा �ितवादी ई�वर 
गोलेले काठको दाउराले टाउकोमा िहका�एको र मतृक 
भीमसेन गोलेको सोही चोटको कारणले म�ृय ु भएको 
भ�ने कुरामा िववाद नदेिखने । 

मतृक र �ितवादी ई�र गोलेिबच पूव��रसइवी 
झै-झगडा आिद भएको भ�ने कुरा िमिसल सलं�न 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखदँनै । �ितवादीले 
कुनै पूव�योजना बनाएर योजनाब� िकिसमले अपराध 
गन� तयारी गररे मारकेो भ�ने पिन देिखदँनै । त�काल 
दाजभुाइको िबचमा भनाभन भएको कारणबाट 
�ितवादीको �रस उठ्न गएको भ�ने देिखने । �ितवादीले 
मान� योजना बनाएर लिुकिछपी बसेर �हार गरकेो 
भ�ने देिखदँैन । त�काल झगडा भएर �रसको आवेगमा 
आपसमा दाउराले �हार गदा� टाउकोमा ला�न गएर 
सोही चोटका कारण मतृकको म�ृय ु भएको देिखदँा 
सोही १४ नं. को कसरु ठहर गरी १०(दश) वष� कैद 
सजाय गन� ठह�याएको र अ�य �ितवादी दीपक गोले‚ 
बहादरु गोले र सोमे गोलेको हकमा जाहेरी दरखा�तमा 
समेत नाम िकटान भएको दिेखदैँन । घटना िववरण 
कागज गन� मािनस र �ितवादी ई�वर गोलेसमेतले यी 
�ितवादीह�लाई पोल गरकेो देिखदँैन । वारदात�थलमा 
केहीबेर यी �ितवादीह�को उपि�थित रहे भए पिन 
भीमसेन गोलेलाई मान�मा यी �ितवादीह�को कुनै 
भूिमका नदेिखएको र िनजह�उपरको दाबी व�तिुन�ठ 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
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अदालत हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखदँा पनुरावेदक 
�ितवादी ई�वर गोलेको र सबै �ितवादीह�लाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी ई�वर गोलेलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने र 
अ�य �ितवादीह� दीपक गोले, बहादरु गोले र सोमे 
गोलेलाई अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई िमित 
२०७२।३।२० मा भएको फैसला मनािसब दिेखदँा 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७२।११।१७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल फा�गणु १० गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CR-०१६८, मानव अपहरण तथा 
शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. ई�र पाठक

��यथ� / �ितवादीम�येका ई�वरकुमार 
पाठकको हकमा िवचार गदा� िनज मकवानपरु 
िज�ला अदालतमा उपि�थत भई आरोिपत कसरुमा 
पूण� इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । िनजलाई 
अ�य सहअिभय�ुह�ले समेत कसरुमा पोल गरकेो 
देिखदँैन । जाहेरीमा यी �ितवादीको समेत नाम उ�लेख 
भएको र जाहेरवालाले बकप� गदा� यी �ितवादीको 
समेत संल�न रहेको भनी उ�लेख गरकेो भए पिन िनज 
के कुन काय�बाट कसरी अपहरणमा सलं�न भएको 
भ�ने उ�लेख गन� नसकेबाट केवल बकप� बेहोरा 
मा�कै आधारमा िनजको अपहरण काय�मा संल�नता 
िथयो भ�न िम�ने ह�दैँन । िनजउपरको कसरु �मािणत 

गन� कुनै व�तिुन�ठ आधार �माण वादी प�ले पेस गन� 
सकेको नदिेखने । 

��यथ� / �ितवादी हेम�तकुमार थापाको 
हकमा िवचार गदा� िनजले अिधकार�ा� अिधकारी र 
स�ु अदालतसम� सहअिभय�ुह� स�ुदर लामा र �ेम 
लामा भ�ने मान�वज िज�बा पिहलेदेिख िचनजानका 
साथी भएको र साथीह�ले हेट�डामा आउदैँछु, होटल 
कोठा बकु ग�रिदनस्ु भनेकोले साथीको हैिसयतले 
होटलको कोठास�म बकु गराएको ह� ँ। जाहेरवाला िनमा 
लामालाई अपहरण गरकेो होइन, आ�नो अपहरण गन� 
काय�मा संल�नता छैन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिखने । �ितवादीको इ�कारी बयानलाई समथ�न 
ह�ने गरी िनजका सा�ी अमतृ थापाले स�ु अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरकेो दिेख�छ । मौकामा 
बिुझएका मािनसह�ले पिन िनज �ितवादीको अपहरण 
गन� काय�मा संल�नता रहेको भनी िकटान गन�सकेको 
देिखदँनै । सजाय ठहर भएका �ितवादी �ेम लामा 
भ�ने मान�वज िज�बाले समेत बयान गदा� हेट�डाको 
साथी यी �ितवादी हेम�त थापालाई होटलको कोठा 
बकु गराउनस�म लगाएको हो भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । उ� कसरुमा िनजको समेत संल�नता 
रहेको भनी कुनै पोलसमेत गरकेो पाइदैँन । वादी 
नेपाल सरकारले �ितवादीको उ� वारदातमा ��य� 
सलं�नता रहेको भ�ने कुरा �माण कागजबाट पिु� 
गराउन सकेको नदेिखने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट ��यथ� / �ितवादीह� इ�वरकुमार 
पाठक र हेम�तकुमार थापाले अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरु गरकेो �माणबाट देिखन नआएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
गरी स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।१।२९ र २०७०।१०।७ मा भएको  फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१।१२।१७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
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सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर टाइप गन�ः अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल फा�गणु १० गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CR-१५५८, वैदेिशक रोजगार, नेपाल 
सरकार िव. तारा दाहाल

�ितवादी तारा दाहालले वैदेिशक रोजगार 
िवभाग एवं स�ु �यायािधकरणसम� आरोिपत कसरुमा 
इ�कारी रही बयान गर ेतापिन उ� वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउने कागजमा मलाई जबरज�ती करकापले सही 
गराएका ह�न् भनी बयान गरकेो देिख�छ । िवप�ी तारा 
दाहालले जाहेरवाला मीनाकुमारी साहलाई िमित 
२०६७।९।२ स�ममा वैदेिशक रोजगार मलेिसयामा 
रोजगारको लािग पठाइिदने भनी िमित २०६७।८।१४ 
मा �.४,००,०००।– को वैदिेशक रोजगारको कागज 
गरकेो िमिसल संल�न उ� स�कल कागजबाट देिखने । 

िलखत बेहोराअनसुार जाहेरवाला साह�लाई 
२०६७।९।२ स�म मलेिसयामा पठाउन भनी उ�लेख 
भएको दिेख�छ । अथा�त् २०६७।९।२ स�ममा वैदेिशक 
रोजगारमा जान जाहेरवाला तयार भई रकम िदएको 
भ�ने देिख�छ । जाहेरवाला मीनाकुमारी साहले मैले 
वैदेिशक रोजगारमा मलेिसया जान भनी �ितवादी तारा 
दाहाललाई �.४,००,०००।– (चार लाख) बझुाएको 
ह� ँ । �ितवादीले मलाई रकम िलई वैदिेशक रोजगारमा 
भनेअनसुारको मलुकुमा नपठाई रकम ठगी गरकेा ह�न् 
भनी जाहेरी बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा 
आई बकप� गरकेो पाइ�छ । �ितवादीले िमित 
२०६७।८।१४ को िलखतलाई आ�नो इ�छािवपरीत 
गराएको िजिकर िलए तापिन िनजले सो िलखतउपर 
काठमाड� िज�ला अदालतमा नािलस िदई करकाप 
नठहन� गरी फैसला भई सो फैसला अि�तम भएको 
देिखयो । जाहेरवाला मीनाकुमारी साहको जाहेरी एव ं

बकप�, िमित २०६७।८।१४ को िलखत, िलखतमा 
भएको सहीछाप आ�नै भएको भ�ने �ितवादीको 
बयानसमेतका �माण कागजातह� एकआपसमा 
समिथ�त भएको देिखदँा यी �ितवादीले जाहेरवाला 
मीनाकुमारी साहलाई वैदेिशक रोजगार मलेिसयामा 
पठाउछुँ भनी िलएको �.४,००,०००।– को कागज 
रीतपूव�ककै मा�न ुपन� देिखन आउने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै� १५ गते  रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७३-CR-०८४६, लाग ु औषध (�ाउन 
सगुर), नेपाल सरकार िव. इमरान ढपाली

�ितवादी इमरान ढपालीले अदालतसम� 
बयान गदा� इ�कार रही बयान गर े पिन टागँामा चढी 
भारतबाट आउदँा प�ाउ परकेो कुरा �वीकार गरी 
बयान गरेको देिख�छ भने आ�नो इ�कारीलाई सा�ी 
सबदु �माण पेस गरी आफू बरामद भएको लाग ु
औषध कारोबारमा संल�न छैन भनी कुनै व�तिुन� 
�माण पेस गन� सकेको पाइदँनै । यी �ितवादीसमेत 
दवैुजनालाई सगँसाथमा रहेको अव�थामा प�ाउ 
गरकेो भ�ने �ितवेदक य�बहादरु ब�नेतको �ितवेदन 
र सो �ितवेदनलाई समथ�न गद� अदालतमा आई 
बकप� गरकेो दिेख�छ । िनज �ितवेदकको भनाइ 
बेहोरा िम�या हो भ�ने पिु� भएको देिखदैँन । 
�ितवादीह�म�येका एकजना मोहमद स�रफबाट 
२६ पिुडया तौल गदा� २२ �ाम लाग ु औषध �ाउन 
सगुर र यी �ितवादी मोटरसाइकलमा बसी आएको 
अव�थामा दईु जना �ितवादीह�लाई पिन सगैँ प�ाउ 
गरकेो भ�ने िमिसलबाट देिखने । लाग ुऔषधस�ब�धी 
अपराध िनरपे� दािय�वअ�तग�त पन� अपराध भएको 
ह�नाले जसबाट लाग ुऔषध बरामद भएको छ, िनजसगँ 
सो लाग ु औषधको कारोबार गन� आफू निहडेँको वा 
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िनजको समूहमा सामेल नभएको भ�ने त�य �प� 
�पमा पिु� नभएस�म समूहगत �पमा प�ाउ परकेो 
देिखएपिछ �ितवादीह�म�ये कसैको सो लाग ु
औषधको कारोबार गन� मनसाय िथयो वा िथएन भनी 
िवचार ग�ररहन ुपन� ह�दँनै । लाग ुऔषध छ भ�ने थाहा 
पाई लाग ुऔषध बो�नेसगँ वा िनजसगँ सोको कारोबार 
गन� सगैँ िहडेँको अव�थामा कसैबाट लाग ु औषध 
बरामद नभएकै आधारमा िसिज�त दािय�वबाट उ�मिु� 
पाउने वा लाग ुऔषध बरामद नभएको भ�ने आधारमा 
दािय�वबाट पि�छन िम�ने नह�ने । लाग ु औषध 
जसबाट बरामद भएको हो, िनज मा� जवाफदेही ह�ने 
�चिलत कानूनमा �यव�था नपाइदँा सो कारोबारमा 
संल�न रहेका यी �ितवादी ईमरान ढपालीसमेत सो 
काय�मा सहयोगीको (मितयार) �पमा जवाफदेही ह�ने 
देिख�छ । य�तो अव�थामा अका� �ितवादी मोहमद 
स�रफ अ�सारीसगँ लाग ुऔषध कारोबार गन� वारदात 
समयमा सहअिभय�ुसगैँ आएको भ�ने दिेखएको 
अव�थामा िनज मितयारस�म देिखदँा यी ��यथ� 
�ितवादीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १७ अनसुार अका�  �ितवादी मोह�मद 
सरीफ असंारीलाई भएको कैद वष� ९ (नौ) र ज�रवाना 
�.२०,०००।– (बीस हजार) को आधा सजाय ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट ��यथ� �ितवादी इमरान ढपाली 
वारदात समयमा सहअिभय�ु सगैँ आएको भ�ने 
देिखएको अव�थालाई आ�नो सा�ी सबदुबाट 
ख�डन गरी �मािणत गराउन नसकेको ि�थितमा 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।१२।२२ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा निमलेको हदस�म यी ��यथ� 
�ितवादी ईमरान ढपालीको हकमा केही उ�टी भई यी 

��यथ� �ितवादी मितयारस�म दिेखन आएकोले लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ अनसुार 
अका� �ितवादी मोह�मद सरीफ अंसारीलाई भएको कैद 
वष� ९(नौ) र ज�रवाना �.२०,०००।- (बीस हजार) 
को आधा सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७३।१।२८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल फा�गणु १० गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७३-CR-०६६३, मानव अपहरण तथा 
ब�धक गरी कत��य �यान र ठगी, अिभषेकराज िसंह 
िव. नेपाल सरकार

�ितवादी अिभषेकराज िसंहले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानको स.ज.१२ मा 
जगतिसंह तामाङ आ�नो चेलो भएको, िनज ताि��क 
िव�ामा लागेकोमा सो िव�ाको द�ुपयोग गरकेो कारण 
िसलगढी ह�दँै भारतको फौजावाद भ�ने ठाउमँा प�ुयाई 
कत��य गरी माररे फालेको हो भनी आरोिपत कसरुमा 
सािबत भई बयान गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयानको स.ज.५ मा घटना गर े
नगरकेो थाहा छैन, िबिस�ने रोग लागेको छ भनी लेखाएको 
भए तापिन उ� घटनाको बारमेा िसलिसलेवार �पमा 
उ�लेख गरकेो देिखने । सहअिभय�ुम�येका �ितवादी 
िमलन सागर योङया िल�बूले अदालतमा इ�कार भई 
बयान गर े तापिन िमित २०६९।४।७ गते लखनउमा 
पूजा गन� जाऔ ँभनी मतृकलाई नै गाडी चलाउन लगाई 
िसलगढी ह�दँै भारतको फौजावादस�म साथमा गएको, 
होटल हाइवेमा सगँसगैँ बसेको, मतृक िबरामी भयो भनी 
लखनऊ जाने गाडीमा राखी �ितवादी अिभषेकराज 
िसंहसगँ साथै गएकोमा जगत िसंह म�यो भनी िनजलाई 
बाटोनिजक फालेको, सोही रात र�सौलमा फक� 
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आई बसेका ह� भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
पोल गरी बयान गरकेो दिेखदँा �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान सहअिभय�ुको मौकाको 
बयानबाट समिथ�त भएको देिखदँा पनुरावेदक 
/ �ितवादी अिभषेकराज िसंहले अदालत तथा 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ९ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने नै 
देिखने । 

�ितवादी आफू मानिसक रोगी भएको भनी 
चेकजाचँ गराएको र सो स�ब�धमा कुनै सबतु �माण 
पेस गरकेो नदेिखदँा िनजले गरकेो बयानसमेत पर�पर 
�पमा समिथ�त ह�न आएकोले िनज मानिसक �पमा 
िबरामी भएको भ�ने पिन प�यारलायक नदिेखने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट पनुरावेदक / �ितवादी अिभषेकराज 
िसंहलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
र मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. ३ नं.बमोिजम १५ वष� 
कैद र �.१,००,०००।- ज�रवाना गरी पीिडतलाई 
ऐ. १२ नं.बमोिजम �.२,५०,०००।- �ितपूित�  भराई 
िदने ठह�याई स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१२।२३ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।०३।०७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल फा�गणु १० गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०४५६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. कृ�णबहादुर पुन

�ितवादी कृ�णबहादरु पनुले र�सी सेवन 
गन�का िनिम� आ�नी �ीमतीसगँ माग गरकेोमा 

िनजलाई सो निदएको कारण �ितवादीले आ�नी 
�ीमती�ित आ�ोिशत भई कुटिपट गन�का लािग 
झ�टेको अव�थामा मतृकले यी �ितवादी कृ�णबहादरु 
काका भएका कारण एवं आ�नै घरमा वैवािहक 
काय��म रहेको अव�थामा लो�ने �वा�नीका िबच 
झगडा ह�न निदने उ�े�यले �ितवादी कृ�णबहादरुलाई 
मतृकले स�झाउदँ ै समातेर धकेली घरको िभ�ामा 
�यापेकोमा यी �ितवादी �यसबाट फु�क� यी मतृक 
मेहरमान पनुलाई धकेली लडाई �यापेको अव�थामा 
यी �ितवादीले मतृकलाई कुनै साधारण लाठा, ढुङ्गा, 
हात, मु�का इ�यािदले �हार गरकेो अव�थासमेत 
नदेिखएको र ��ततु म�ुाको वारदातमा यी �ितवादीले 
मतृकलाई मान�स�मको आपरािधक मनसाय रहेको वा 
मतृक र �ितवादीका िबचमा कुनै अ�तर��� भई सोही 
िवषयमा त�काल आवेशमा आएर �ितवादीले मतृकको 
सवंेदनशील अंगलाई जानाजान �यापेकै कारणले 
मतृकको म�ृय ुह�न पगेुको भ�ने त�य ख�ुन स�ने गरी 
वादी प�बाट कुनै �वत�� र व�तिुन� �माणह�बाट 
पिु� गराउन सकेको पिन देिखएन । य�तो अव�थामा 
सोही घटना वारदात समयमा यी मतृकको म�ृय ुभएको 
कारणले मा� यी �ितवादीले उ� �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं.बमोिजमको कसरु गरकेा होलान् भनी 
केवल अनमुान, आशंका र स�भावना ज�ता मनोगत 
आधारमा मा� यी �ितवादीलाई सोही नं.बमोिजम 
सजाय ह�न ुपछ�  भनी िन�कष� िनका�न ु�यायोिचत ह�न 
नस�ने । 

वारदातको प�ृभूिम, अव�था र प�रि�थितको 
िव�लेषण गदा�  मतृक र �ितवादीका िबचमा कुनै िवषयमा 
झैझगडा भएको न भई �ितवादी र िनजको �ीमतीका 
िबचमा झगडा ह�न लागेको अव�थामा सो अव�था 
नआओस ् भनी �ितवादीलाई मतृकले समातेको र 
�ितवादीले पिन मतृकबाट फुि�कनको लािग गरकेो 
�यासमा धकेलाधकेल भई सोही �ममा मतृक भइुमँा 
लड्न पगेुको अव�थामा सोही वारदातका बखत िनज 
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मतृकको म�ृय ु ह�न पगेुको देिखएको ह�दँा मतृकको 
म�ृय ुभिवत�यबाटै ह�न पगेुको देिखएकोले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं.बमोिजम भिवत�यको 
कसरुको दायरािभ� पन� आएको देिखएकोले �ितवादी 
कृ�णबहादरु पनुको हकमा िनजलाई भिवत�यको 
वारदात कायम गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
६(४) नं.बमोिजम ४ मिहना कैद ह�ने भनी स�ु 
�यठुान िज�ला अदालतबाट िमित २०७०/०१/२२ 
मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७१/०२/२१ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखन आएकोले पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर एवं म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गन� गरी यस अदालतबाट 
िमित २०७२/०४/१५ मा भएको आदेशमा उि�लिखत 
आधारह�सगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीले �रसको आवेगमा नभई �ितवादी र 
मतृकसमेतले जाडँर�सीसमेत सेवन गरकेो र 
�ितवादीका �ीमान् �ीमतीिबच झगडा ह�दँा सो 
झगडा छुट्याउनको लािग �ितवादीलाई मतृकले 
समातेर अचेँटेका कारण मतृक र �ितवादीका िबचमा 
भएको धकेला धकेलका �ममा मतृक भइुमँा प�टन 
गएको कारण उ� घटना घटेको पिु� भइराखेको 
देिखदँा यी �ितवादी कृ�णबहादरु पनुको हकमा 
िनजलाई भिवत�यको वारदात कायम गरी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको ६(४) नं.बमोिजम ४ मिहना 
कैद ह�ने भनी स�ु �यठुान िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०/०१/२२ मा भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७१/०२/२१ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७४ साल काित�क २७ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-१०८५, उ��ेषण, 
फगुनी चौधरीसमेत िव. गोवध�न चौधरीसमेत

िनवेदक र िवप�ीह�िबचमा िमित 
२०७१।९।२१ गते सत�नामाको कागज भएको र सोको 
पालना नभएको भनी करार पूरा गराई ज�गा दा.खा दता� 
ग�रपाउ ँभनी उदयपरु िज�ला अदालतमा म�ुा चलेकोमा 
सोही अदालतबाट करार ऐनबमोिजम िन�पण ह�ने नै 
ह��छ । प�ह�िबचको करारबाट िसिज�त दािय�वको 
कुरामा �रट �े� आकिष�त ह�न नस�ने । करारका 
प�ह�ले आ�नो आव�यकताअनकूुल कानून�ारा 
िनषेध नग�रएको सत� ब�देजह� राखी पार�प�रक 
हक दािय�वको िसज�ना गन� भएकोले करार�ारा 
िसिज�त हक दािय�वलाई संवैधािनक एव ं कानूनी 
हक दािय�वको �तरमा रा�न िम�दैन । सवंैधािनक 
एवं कानूनी हक अिधकारको �चलनको लािग रहेको 
यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�को �योग 
करारका प��ारा िसिज�त हक अिधकारको �चलनको 
लािग ह�न स�ने देिखदँैन । ��ततु िववादस�ब�धी 
करारमा नै करारको सत�स�ब�धी िववादका लािग छु�ै 
उपचार रहेको दिेख�छ । करारस�ब�धी उठेका कुनै 
िववादको स�ब�धमा सोही करारनामाको सत�बमोिजम 
गनु�पन� र ��ततु िवषय करार ऐनको अिधकार �े�िभ� 
पन� भई सो अिधकार �े�बाट उपचार �ा� गन� स�ने 
देिखएकोले य�तो दईु प�िबच स�प�न भएको अचल 
स�पि�को करारको स�ब�धमा उठेको िववादमा यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�बाट ह�त�ेप गन� 
िम�ने नदेिखने । 

िनवेदक र िवप�ीह�िबच िमित 
२०७१।९।२१ को सत�नामाको कागज म�ुा 
िमलाप�को �योजनाथ� भएको देिखएको अव�थामा 
ज�गा नै अ.बं.१७१क नं.बमोिजम रो�का रा�ने एवं 
यथाि�थितमा रा�ने आदेश भएकोमा फुकुवा ग�रपाउ ँ
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भनी िदएको िनवेदनमा “फुकुवा गन� िमलेन” भनी स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१०।१९ 
मा भएको आदेश िमलेको नदेिखदँा बदर गरी रो�का 
राखेको ज�गा फुकुवा ग�रिदन ुभनी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७३।१।१६ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखयो । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै� १४ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-WO-०२०४, उ��ेषण, 
राधा कुमारी म�ल (पौडेल) िव. पुनरावेदन अदालत 
पोखरा, का�क�समेत

िनवेदकले का�क� िज�ला अदालतमा 
आ�ना पित तथा देवरउपर अंश म�ुा दायर गरी अशं 
पाउने फैसला भएकोमा सोतफ�  ��ततु िनवेदनबाट 
बोिलरहन ु परने । िनवेिदका राधाकुमारी म�लको 
पित भिनएका कुमबहादरु ख�ीले २०२९।१२।३ 
मा ज�मिमित राखी बाब ु बलराम म�ल भनी िज�ला 
�शासन काया�लय का�क�बाट िमित २०५६।११।११ 
मा जारी भएको भिनएको नाग�रकता अंश म�ुामा 
यी िनवेिदकाले पेस गरकेो र बाब ु िहमबहादरु ख�ी 
देखाई िमित २०२२।१२।३ को ज�मिमित राखी 
िज�ला �शासन काया�लय �या�दीबाट पिन खमुबहादरु 
ख�ीले नाग�रकता िलएकोमा कही ँ ख�ी कही ँ म�ल 
भनी िभ�दािभ�दै वतन देखाई नाग�रकता िलएको 
�माण संकलन गरी िकत� नाग�रकता बनाएको भनी 
िज�ला �शासन काया�लय का�क�मा जाहेरी िदएको 
देिख�छ । उ� जाहेरी तामेलीमा राखी दता�  नगरउेपर 
िवप�ी ओम�साद गौचनले उ� आदशेउपर पनुरावेदन 
अदालत पोखरामा २०६८ सालको िविवध नं.३७ 
(०६७-WO-००१८) को परमादेशका �रट िनवेदन 
दायर गरकेोमा स�बि�धत िज�ला �हरी काया�लयमा 

जाहेरी िदनपुन�मा िज�ला �शासन काया�लयमा जाहेरी 
िदएको देिखदँा खारजे ह�ने गरी िमित २०६८।८।१४ मा 
फैसला भएको दिेखने । िवप�ीले पनुः सोही िवषयमा 
सवंत् २०६८ सालको िविवध नं.३६ (०६८-WO-
००२५) परमादेशको �रट िनवेदन दायर गरकेोमा 
उ� िनवेदनमा सनुवुाइ ह�दँा िनवेदक ओम�साद 
गौचनले रीतपूवक�  जाहेरी दता� गन� �याएमा जाहेरी दता� 
ग�रिदन ुभनी िवप�ी िज�ला �हरी काया�लयका नाममा 
परमादेशको आदेश जारी गन� गरी िमित २०६९।३।६ 
मा आदेश भएको देिखने । 

��ततु िनवेदनमा िज�ला �हरी काया�लयलाई 
िनवेदक ओम�साद गौचनको िकत� नाग�रकता म�ुामा 
रीतपूव�कको जाहेरी पन� आएमा जाहेरी िलई दता� गरी 
कानूनबमोिजम दता� गनु�  भनी पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट िमित २०६९।३।६ मा आदेश भई उ� 
आदशेबमोिजम िकत� नाग�रकता म�ुामा िज�ला 
�हरी काया�लय, का�क�मा यी िनवेदक र िनजका 
पती कुमबहादरु म�लउपर कानूनबमोिजम जाहेरी 
दता� भई म�ुाको अनसु�धान तहिककातको लािग 
िनवेिदकाको पितलाई प�ाउ गरी अदालतबाट �याद 
थप भई अनसु�धान �ि�या अगािड बढाएको देिखने । 
कानूनबमोिजम �थापना भएका िनकायमा रीतपूव�कको 
जाहेरी परेकोमा अनसु�धान �ि�या अगािड बढाउन ु
पन� नै ह��छ । यसरी अनसु�धान �ि�या अगािड 
बढाउदँा िनवेिदकाको संिवधान�ारा �द� मौिलक 
हकमा बाधा पन� देिखदैँन । कुनै पिन �यि�ले कुनै 
अपराध गरकेो वा ग�ररहेको छ भ�ने जानकारी �ा�त 
ह�न आएमा उ� घटनाको बारमेा रीतपूव�कको जाहेरी 
दता� गन� �याएमा स�बि�धत �हरी काया�लयले दता� 
गरी �ारि�भक अनसु�धान �ि�या स�ु गनु�पद�छ भ�ने 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ ले �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । तसथ�, पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित 
२०६९।३।६ मा भएको आदशे िमलेकै दिेखदँा ��ततु 
िनवेदनबाट िनवेिदकाको माग दाबीबमोिजमको आदेश 
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जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै� १४ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-WO-११०३, उ��ेषण 
/ परमादेश, राजे��कुमार �े� िव. सनराइज ब�क िल. 
शाखा काया�लय, कालीमाटीसमेत

िनवेदकले िवप�ी सनराइज ब�कबाट 
उ�ोग स�चालन गन� ब�कको कजा� िलएपिछ कजा� 
ितरी कजा�  राफसाफ गनु�पन�मा कजा�को सावँा �याज 
नितरी बसेको देिखयो । ब�कबाट िलएको कजा� ितनु�  
बझुाउन ु पन� दािय�व कजा� िलने प�को नै ह��छ । 
ब�कबाट ऋण िलएपिछ िनवेदकले के कित ऋणको 
रकम, सावँा �याज िवप�ी ब�कलाई बझुाएको हो उ� 
कुरा िनवेदनमा खलुाएको पाइदँैन । िनवेदक र ब�क 
दवुै प�िबच कजा� लेनदनेको स�झौता ह�दँा समयमा 
कजा�  नबझुाएमा सरु�णबापत रािखएको चल अचल 
स�पि�बाट असलु गरी िलन म�जरु गरी ह�ता�र गरकेो 
देिखने । िनवेदकले ब�कबाट िलएको ऋण नितरकेो कारण 
आ�नो रकम कानूनबमोिजम असलुउपर गन� कारबाही 
गदा� वा िधतो िललाम गदा� वा ऋण नितरकेो कारण 
कानूनले िदएको अिधकार �योग गरी सरु�णबापत 
राखेको स�पि�बाट आ�नो ऋण असलु गन� ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३, नेपाल रा�� ब�क 
ऐन, २०५८, ब�क तथा िव�ीय सं�थाको कजा� असलुी 
ऐन तथा रा�� ब�कको िनद�शनबमोिजम कजा� लगानी 
तथा असलुी गन� पाउने कानूनी अिधकार िवप�ी 
ब�कलाई िदएको देिखने ।

िनवेदक र ब�किबचको ऋण िलने िदने िभ�न 
खालको कारोबारमा ऋण िलने प�को ब�क�ित के 
क�तो Obligation हो ऋण रकम ितन�मा ऋणीको 
अिधकार र कत��य के कित ह�ने हो ? ऋणीलाई ऋण 

नितनु�  भनी अ�त�रम आदेश िददँा ब�कलाई कित 
अपूरणीय �ित ह�न जा�छ र अ�त�रम आदेश जारी 
नगदा� िनवेदकको के क�तो हक कसरी हनन ह�ने 
हो ? िवप�ी र िनवेदकिबचको स�ब�ध कानूनी स�ब�ध 
हो वा के हो ? ऋणीको ऋण ितन� पन� कत��य भ�ने 
महससु गरी Balance of Convenience लाई समेत 
�यान िदन ुपन� ह��छ । यी िनवेदकले िवप�ी ब�कबाट 
िधतोसमेत सरु�ण राखी ऋण िलएकोमा �वीकार गरकेो 
तर ऋण समयमा नबझुाई ब�कले िधतो िललाम गन� 
ला�दा अदालतमा म�ुा दता� गरी िललामै रो�न खो�न ु
सराहनीय मा�न सिकँदनै । ��ततु म�ुामा िज�ला 
अदालतमा िकत� जालसाजी र रिसद भरपाई िदलाई 
हरिहसाब गराई पाउ ँभनी म�ुा दता� गरकेोमा उ� म�ुा 
पद�मा �य�तो म�ुा टुङ्गो नलगाउ�जेल िलएको ऋण 
ितन� नपन� गरी िनषेधा�ाको म�ुामा अ�त�रम आदेश 
जारी गरकेोमा उ� आदेश रीतपूव�कको नदेिखदँा बदर 
गरी िवप�ी / �ितवादी सनराइज ब�क िल.समेतको 
िनवेदनअन�ुप ऋण कजा�बापत िधतो रहेको सरु�ण 
रो�का गन� िम�ने अव�था नह�दँा फुकुवा गरी िदन ुभनी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश िमलेकै 
देिखने । 

उि�लिखत िववेिचत आधारसमेतबाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतमा दता� भएको िनषेधा�ा 
म�ुामा अ�त�रम आदेश जारी गन� गरी भएको उ� 
आदशे रीतपूव�क भएको नह�दँा बदर गरी िनवेदक 
�ितवादी सनराइज ब�क िल.समेतको िनवेदनअन�ुप 
ऋण कजा�बापत िधतो रहेको सरु�ण रो�का गन� िम�ने 
अव�था नह�दँा फुकुवा गरी कानूनबमोिजम गनु�  भनी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६९।०२।११ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४ साल चै� १४ गते रोज ४ शभुम् ।



17

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, फागनु - २

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६९-RB-००५८, अ�नी िबमा 
दाबी, पृ�वीबहादुर �याङ्तान िव. भोजराज शमा�

पनुरावेदकले भ�ुानीबार े २०६६।५।२८ 
को प�बाट जानकारी पाएको भनी २०६७।२।१० 
गते ��ततु उजरुी िनवेदन िदएको भ�ने स�दभ�मा 
उि�लिखत २०६६।५।२८ को प� राि��य वािण�य 
ब�कले पठाएको िमित २०६६।४।८ को प�को स�दभ�मा 
लेिखएको र �यसमा पिन िबमा दाबीका स�दभ�मा 
पूण� तथा अि�तम दाबी �वीकृत गरी सोको िड�चाज� 
भौचर पठाएकोमा ब�कबाट सहीछाप भई िफता� 
आएबमोिजम दाबी रकम भ�ुानीसमेत गरी सिकएको 
बेहोरा उ�लेख भएको रहेछ । राि��य वािण�य 
ब�कबाट पिन उ� प� ियनै पनुरावेदकले िबमाबापतको 
रकम उपल�ध गराई पाउ ँ भनी २०६६।४।६।३ मा 
िदएको िनवेदनको स�दभ�मा पठाएको दिेख�छ । उ� 
िनवेदनमा प�ृवीबहादरु �याङ्तानले ब�क�ारा िदने 
सिुवधा �ितपूित�  राहत �व�प िमित २०६४।७।११ 
मा �.१७,५८१।१४ �ा� भएकोमा िबमाबापतको 
रकमलगायत अ�य सिुवधा उपल�ध गराई पाउ ँ
भ�ने उ�लेख गरकेा रहेछन् । िनजले २०६४।७।११ 
गते �ा� गरकेो रकम ब�कबाट के कुन �योजनको 
लािग कसरी �ितपूित�  �ा� गरकेो भ�नसकेको छैन 
भने उि�लिखत िमित र रकमसमेतलाई म�यनजर 
रा�दा ��यथ� िबमक क�पनीबाट राि��य वािण�य 
ब�कले िबमा दाबीबापत �ा� गरकेो �.२०,०००।– 
बाट िबमालेखको ब�कस�ब�धी �यव�थाअ�तग�त 
�ा� गरकेो िह�सा नै मा�न ुपन� । आफूले �ा� गरकेो 
िह�सा अपया�� महससु भएको वा िच� नबझुेको 
अव�थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२) 

बमोिजम दईु वष�िभ� उजरु गन� स�न ुपन�मा दईु वष� 
नघाई २०६७।२।१० मा मा� उजरु गरकेो देिखयो । 
यसरी ��यथ� नेको इ�सरु�ेस क�पनीबाट िबमाबापत 
�.२०,०००।– िमित २०६४।५।३१ मा नै भ�ुानी 
पठाई यी पनुरावेदक िबिमतले पिन २०६४।७।११ 
गते बिुझसकेको अव�थामा पनुः िबमा दाबी गरी 
२०६७।२।१० गते िदएको उजरुी िनवेदनका आधारमा 
िबमालेखबमोिजम भ�ुानी गनु�  भ�ने िबमा सिमितको 
िनण�य उ�टी गरी स�ु िनवेदन दाबी हद�यादसमेतका 
आधारमा खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलामा अ�यथा भएको नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेदन दाबी खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।५।१७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल चै� १२ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७३-CI-०१७६, अंश चलन, 
जोगनलाल हजाम िव. सुहालु हजामसमेत

पनुरावेदक / वादीले पाउने अंश िलई 
पाइसकेको भ�ने त�य िनजले ज�गा नामसारीका 
लािग पेस गरकेो िनवेदन, सज�िमन मचु�ुकासिहतको 
गा.िव.स.को िसफा�रस र सोही आधारमा मालपोत 
काया�लयबाट भएको नामसारी िनण�यबाट समेत पिु�ट 
ह�न आएको दिेखदँा यी पनुरावेदक / वादीले पाउनपुन� 
जित आ�नो अशं हकको स�पि� आ�नो बाब ुद�ल ु
हजाम र आमा चमािनयादवेीको म�ृयपु�चात् आफू एक 
मा� हकदार भई अंश नामसारीको मा�यमबाट �ा�त 
ग�रसकेको देिखन आउने ।

�व. रतन हजामको दईु छोरामा जेठो 
सहुाल ु हजाम र का�छा द�ल ु हजामले सभ� नापी 



18

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, फागनु - २

ह�दँा २०२३, २०२६ र २०२८ मा नरम गरम ह�ने 
गरी िविभ�न िक�ा ज�गाह� आ�नो आ�नो नाममा 
नापी दता� गराएको देिख�छ । वादीको बाब ु द�ल ु
हजाम र आमा चमिनयादवेीको म�ृयपुिछ िनजका छोरा 
वादीले िमित २०६१/१२/०४ मा एकलौटी नामसारी 
दा.खा. गराई �वत�� �पले भोगचलन गरकेो देिख�छ 
। यसरी २०३४ सालभ�दा अगािडदिेख नै यी वादी 
�तवादीह�का बाबहु� सहुाल ु र द�ल ुअलग अलग 
बसी छु�ै �यवहार गरी अलग भई बसेको दिेख�छ । 
यसैगरी सहुाल ुहजामले भदलुाललाई मोरङ बरडङ्गा 
२ को िक.नं.१७, ११, १३० र १२ का ज�गाह� िमित 
२०२९/१०/२४ मा �वत�� �पले िब�� �यवहार 
गरकेो देिख�छ । वादीले आ�नो नाममा भएको ज�गा 
�कमणीदवेी हजामलाई िमित २०६७/०३/१५ 
मा िब�� गरकेोमा गणेशी हजामको सि�धसप�न 
परी हक िनखनाई पाउ ँ भनी म�ुा परी गणेशीले हक 
िनखनाई पाउने ठहर भई अि�तम भई बसेको अव�था 
देिखयो । यसरी यी वादी आ�ना बाबकुो अशं हक 
खानेमा िनजको हकदार आफू मा� रहेको भनी 
गा.िव.स.को िसफा�रस सज�िमनसाथ िनवेदन गरी 
मालपोत काया�लय िवराटनगरबाट अंश नामसारी गरी 
दा.खा.समेत गरकेो देिखदँा यी वादीले िलिखत �पबाटै 
आफू िभ�न भई अलग �यवहार गरकेो �वीकारीसकेपिछ 
यी वादी �ितवादीह�िबच अंशब�डा भएको छैन भनी 
भ�न स�ने अव�था देिखन नआउने । 

उि�लिखत त�य एवं �माणह�बाट यी 
वादी �ितवादीह�का िबचमा रीतपूव�कको िलखत 
रिज��ेसन गरी अंशब�डा भएको नदेिखए तापिन 
बाबहु�कै पालामा भोग �यवहारबाट अलग बसेको 
त�य �थािपत ह�न आउने । वादी �ितवादीह� भोग 
�यवहारबाट अलग अलग रही नापी दता� गरकेो 
आ-आ�नो ज�गा बेचिबखन गरकेो समेत दिेखदँा यी 
वादी �ितवादीिबचमा अंशब�डा भएको िथएन छैन 
भनी भ�न सिकने अव�था नरहेकोले वादी दाबी 

नप�ुने ठह�याई स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८/१२/२२ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०६९/११/२० मा भएको फैसला अ�यथा देिखन 
नआउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट यी वादी �ितवादीह� भोग 
�यवहारबाट अलग अलग रही नापी दता�  गरकेो 
आ-आ�नो ज�गा बेचिबखन गरकेो समेत देिखदँा यी 
वादी �ितवादीिबचमा अशंब�डा भएको िथएन छैन 
भनी भ�न सिकने अव�था नरहेकोले वादी दाबी 
नप�ुने ठह�याई स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८/१२/२२ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०६९/११/२० मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CI-००७१, परमादेश, राजे�� दास 
�े� िव. गोखा� डेभलपमे�ट ब�कसमेत

िनवेदक र िवप�ीिबच गाडी नामसारी गन� र 
नगन� भनी िववाद िसज�ना भएको देिखदँा उि�लिखत 
स�झौताबमोिजम दवैु प�िबच आपसी सहमितबमोिजम 
वा �यसरी सहमित नभएमा म�य�थता�ारा समाधान 
गनु�पन�मा �यसतफ�  नगई अदालतमा �रट िनवेदन 
िलई आएको देिखयो । िनवेदकउपर िवप�ी ब�कमा 
भएको ब�िकङ कसरुज�य काय�मा सजाय ह�ने ठहर 
भएको भ�ने देिखएको र िनवेदकले दाबी िलएको 
स�झौतामा उपचारको माग�समेत देखाएको अव�थामा 
सो अवल�बन नगरी िनवेदन िलई आएको देिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको 
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आदेशमा अ�यथा भएको नदिेखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 

पनुरावेदन अदालत पाटनको २०७२।१।२ को आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम 
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा (देिवना) 
इित संवत् २०७४ साल माघ १० गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CI-०४००, िनषेधा�ा, राजे�� दास 
�े� ल�मे�र महतोसमेत िव. िव�द�ेर दास त�मा

लेनदनेको िववादको िवषयमा िनवेदकलाई 
इलाका �हरी काया�लय य�भूिममा उपि�थत गराइएको 
कुरा िडठा महतोसमेतको र इलाका �हरी काया�लय 
य�भूिमको िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको, इलाका 
�हरी काया�लयले िनवेदकसगँ िमित ०७१।५।२१ मा 
स�कल िलखत यसै काया�लयमा दाखेल गन�छु भ�ने 
बेहोरा लेखाइएको अव�थामा िनवेदकलाई िनजले दाबी 
िलएको लेनदेनको िवषयलाई िलएर प�ाउ गरी कागज 
िफता�लगायत ज�गा िफता� गन� ध�काउने काय� गरकेो 
छैन भ�न िम�ने अव�था दिेखएन । लेनदेनको िवषयमा 
सोधपछु गन�, कागज गराउने, प�ाउ गन�लगायतका 
काय� गन� अिधकार �हरी काया�लयलाई कानूनले �दान 
गरकेो पाइदँैन । यसरी अिधकार नै नभएको िवषयमा 
िवप�ी �हरी काया�लयबाट भएका काय�ह�बाट ��यथ� 
िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो आशंकाको 
िव�मानता दिेखदँा िवप�ीह�म�येका इलाका 
�हरी काया�लय ढ�केवर र इलाका �हरी काया�लय 
धारापानीका नाउमँा पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
जारी गरकेो िनषेधा�ाको आदेशमा अ�यथा भएको छ 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
नस�ने ।

अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारबाट 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०७१।१०।६ 

मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम 
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना) 
इित संवत् २०७४ साल माघ १० गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-WO-१००९, उ��ेषण, 
िदनेशकुमार प�त िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदकले यस अदालतबाट तोिकएको 
०६८।९।६ को तारेख गजुारकेो र थामी �याएको 
पिन देिखएन । साव�जिनक हक र सरोकारको िववाद 
भनी नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) अ�तग�त दता� ग�रएको िनवेदनमा िनवेदकका 
भूिमका सूचनाकता�को ह�ने भई िमिसल हेदा� िनवेदनमा 
लाग ुऔषध गाजँा कानूनको रीत नप�ुयाई जलाई न� 
ग�रएको भनी प�पि�कामा �कािशत समाचारलाई 
आधार गरी िनवेदन िदएको देिखयो । सोबाहेक अ�य 
त�यपरक कुनै सूचना िमिसलमा सलं�न गरकेो 
देिखएन । िलिखत जवाफकता�ह�म�ये पूव��े�ीय सश� 
�हरी बल तथा सश� �हरी बल �धान काया�लयको 
िलिखत जवाफ हेदा� बेवा�रसी अव�थामा फेला परकेा 
गाजँा िज�ला �शासन काया�लय बाराका �मखु िज�ला 
अिधकारी िनवत�मान वडा अ�य�, इलाका �कारी 
काया�लयका �मखु र �थानीय बिु�िजवीसमेतको 
रोहवरमा मचु�ुका खडा गरी जलाइएको न� ग�रएको 
हो भ�ने उ�लेख भएको पाइयो । यसरी जलाउने काय� 
कानूनबमोिजम भयो वा भएन भ�ने कुरा स�बि�धत 
अिधकारीह�ले हेन� र जा�ँने िवषय हो, सो कुरा 
अि�तयारवालाले गन� स�ने नै ह��छ । कानूनको 
अि�तयारीबेगर गरकेा काय�ले कानूनी मा�यता 
पाउदैँन । तर यहा ँ िनवेदकले िदएको िनवेदनस�मको 
आधारमा कानून बिख�लाप काय� भएको छ भ�ने 
यिकन नभई कुनै आदेश जारी गन� उिचत र आव�यक 
देिखएन । �रट िनवेदन िदएपिछ बहस पैरवीको लािग 
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उपि�थत भई अदालतलाई �याय िन�पणमा सहयोग 
गनु�  पन�मा सो नगरकेो र लामो समयदेिख तारखेसमेत 
गजुारी बसेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल असोज २२ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CI-०९७०, लेनदेन, गुलसेन 
नेसा िव. किजना शेिखन

�ितवादीले जनु िलखतलाई िकत� भनी 
िजिकर िलएको हो, सो िलखतमा लागेको �या�चे 
सहीछाप कारणीकै देिखई स�े रहेको �मािणत ह�न 
आएकोले �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ� वादी दाबीअनसुारको सावँा �याज 
वादीले �ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६९।८।८ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल काित�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।

 §  यसै लगाउको ०७०-CI-०९७१, लेनदेन, 
गुलसेन नेसा िव. गुफराना बेगमसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CI-०५०२, मोही नामसारी, 
अशे�र पे�कार िव. गहनी चौधरी

दाबीको िज. मोरङ दलुारी गा.िव.स. वडा 
नं.९ िक.नं. ४४ को ज�गाको िफ�डबकुको जोताहाको 
नाम, थर, वतनमा “िटकाई चौधरी था� ९ नं.वाड�” 
उ�लेख भएको पाइ�छ । वादीका पित िटकाई चौधरीले 
दलुारी–९ बाट मोहीको १ नं. लगत भरी सोबमोिजम २ 

नं.अनसूुची �कािशत भई ४ नं. जोताहाको अ�थायी 
िन�सासमेत �ा� गरकेो देिखदँा यी वादीका पित 
िटकाई चौधरी दाबीको ज�गाको मोही भएको देिखन 
आउने । वादीका पित िटकाई चौधरी दाबीको ज�गाको 
मोही रहे भएकोमा �ितवादीले �वीकार ै गरकेो र 
कानूनबमोिजम मोहीको लगत क�ासमेत नभएको 
अव�थामा �व. पितका नाउकँो मोही हक िनजको 
�ीमती वादीका नाउमँा नामसारी नह�ने भनी भूिम 
सधुार काया�लय मोरङले िमित २०६७।०६।२० गतेमा 
गरकेो िनण�य िमलेको नदिेखदँा सो फैसला उ�टी गरी 
वादी दाबीबमोिजम मोही नामसारी ह�ने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला अ�यथा 
नदिेखने ।

अतः पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७१।१।२१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CI-०५०३, मोही नामसारी, 
बङ्करलाल पे�कार िव. गहनी चौधरी

िक.नं.३७ को ज�गाको मोहीको नाम थर 
वतनमा मोहीको नाम “बिगचा” उ�लेख गरकेो र मालपोत 
काया�लय बेलवारीले िमित ०६७।३।१ मा �मािणत 
गरी िदएको ज�गाधनी �माण पजुा�को �ितिलिपमा उ� 
िक.नं.३७ फोड भई कायम िक.नं.२११ को ज�गामा 
भलुबाट मोहीको नाम िटकाई चौधरी मोठको मोही 
महलमा लेिखन गएको भ�ने बेहोरासमेत उ�लेख भएको 
देिखदँा दाबीको िक.नं.२११ को ज�गाको मोही हक यी 
वादीका पितकै नभएको अव�थामा वादीका पितका 
नामबाट िनज गहनी चौधरीका नाउमँा मोही नामसारी 
ह�ने अव�था दिेखएन । तसथ� माग दाबीबमोिजम मोही 
नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन स�ने अव�था 
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नदेिखने । 
अतः िक.नं. २११ को ज�गाको मोही वादी 

गहनी चौधरीका पित रहे भएको नदेिखएकोले मोही 
नामसारीको दाबी नप�ुने ठह�याई स�ु भूिम सधुार 
काया�लय मोरङबाट िमित २०६७।०४।१७ मा भएको 
िनण�य सदर गनु�  पन�मा ��यथ� वादीको पितलाई मोही 
ठहर गन� गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादी दाबी नप�ुने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CI-२०९०, अशं, 
अिजमु�ला मुसलमान िव. रिहम मुसलमान

अंशब�डाका महलको ३० नं.बमोिजम 
�यवहार �माणबाट वादी रिहसका बाब,ु बाजे तथा 
�ितवादी महबबुसमेतका बाब ु सकुरका िबच २०२८ 
सालभ�दा अगािड नै अंशब�डा गरी िभ�न भएको 
त�य पिु� ह�न आएको देिखयो । तसथ� पिहले नै छु��ई 
िभ�न भएका सकुरको प�नी तथा छोराह�समेतबाट 
अंश पाउ ँभनी वादीले गरकेो िफराद दाबी प�ुन स�ने 
नदेिखने । सकुर मसुलमानको हागँातफ� का 
मािनसह�बाहेक समी मसुलमानको हागँातफ�  
ऐसा, रिहस र अिनस गरी ३ जना अिंशयार रहेको 
पाइयो । िनजह�का िबच अशंब�डा भएको छैन भ�ने 
कुरामा प�ह�का िबच मखु िमलेकै दिेख�छ । तसथ� 
वादी रिहस मसुलमानले िनजक� आमा ऐसा र भाई 
अिनसबाट ३ भागको १ भाग अंश छु�याई िलन पाउने 
देिखन आउने ।

अत: पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 

२०७०/१२/५ को फैसला केही उ�टी भई वादी 
रिहस मसुलमानले समी मसुलमानको हागँातफ� का 
अंिशयारह� ऐसा खातनु, रिहस मसुलमान र 
अिनस मसुलमानका नाममा देिखएको तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख भएको स�पि�म�येबाट 
३ भागको १ भाग अंश छु�याई िलन पाउने 
ठहछ�  । सकुर मसुलमानतफ� को हागँाका अिजम�ुला 
मसुलमानसमेतका �ितवादीह�बाट समेत अंश पाउ ँ
भ�ने हदस�म वादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िड�लीराम �साई
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल भा� ७ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-०१८०, �ितपूित� 
िदलाई पाऊँ, गणेश�साद पाठक िव. सर�वती उदाश 
मान�धर

वादीको �ितपूित�को दाबी रहेकोमा �ितपूित� 
के आधारमा भराउने स�ब�धमा �याियक �या�या 
ह�नपुन� र �े�ािधकारको श�ुयतासमेत नह�ने भएकोले 
��ततु िववाद �याियक िव�ेषणको लािग �चिलत 
कानूनी माग� अवल�बन गनु�  भनी वादीलाई सनुाई िदने 
ठह�याई काठमाड� महानगरपािलकाको �मखु तथा 
काय�कारी अिधकृतबाट िमित २०६७/१२/४ मा िनण�य 
भएप�ात् वादीले ��ततु म�ुाको िफराद िलई �ितपूित� 
भराई पाउ ँ भनी पनुरावेदन अदालत पाटन �वेश 
गरकेो दिेख�छ । नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को 
दफा ६, ९, १७ र २० समेतलाई टेक� �ितवादीबाट 
�ितपूित� िदलाई पाउ ँभ�ने दाबी िलई ��ततु म�ुाको 
िफराद परकेो देिखदँा ��ततु म�ुाको िफराद पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा परी सोही अदालतबाट िनण�य 
भएकोलाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । िफराद 
पनुरावेदन अदालतमा ला�ने नै देिखने ।

नाग�रक ऐन, २०१२ को दफा १७ मा 
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�यव�था भएअन�ुप ��ततु म�ुा पनुरावेदन अदालतमा 
परकेो ह�दँा य�तो म�ुा दफा २० बमोिजम म�ुा चलाउन ु
पन� कारण भएको िमितले ८ मिहनािभ� उजरुी 
ग�रस�न ु पन�मा िफरादीले यसै िवषयमा काठमाड� 
महानगरपािलकामा िमित २०६५/१२/३१ मा िनवेदन 
गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादीको घरको पाखो 
भ�केको स�ब�धमा १४ िदनिभ� पिहलेको हालतमा 
वाल लगाई िदनेछु भिन िमित २०६५/१२/१३ मा 
सत�नामाको कागज गरकेो िमितबाट १४ िदनप�ात् 
अथा�त् २०६५/१२/२७ बाट म�ुा गनु�पन� कारण 
िसज�ना भएको मा�न ु पन� देिख�छ । सो िमितबाट ८ 
मिहनािभ� नािलस उजरु परकेो अव�था देिखदैँन । 
महानगरपािलकामा िमित २०६५/१२/३१ मा परकेो 
िनवेदनबाट उठान भएको म�ुामा िमित २०६७/१२/४ 
मा गरकेो िनण�यले आ�नो काया�लयको �े�ािधकारिभ� 
नपन� भनी अ�य कानूनी बाटो अवल�बन गनु�  भनेको 
आधारलाई िलएर हद�याद सिृजत ह�नस�ने अव�था 
देिखदँैन । हद�यादका स�ब�धमा कानूनमा �प� 
�यव�था भएको अव�थामा नािलस उजरु गरी 
सोही तोिकएको हद�यादिभ� नै िफराद गनु�पन�मा 
�े�ािधकारिवहीन िनकायले िनण�यमा उ�लेख गरकैे 
कारणका आधारमा हद�याद कायम ह�नस�ने नदिेखने 
तसथ� ��ततु िफराद हद�यादिभ� परकेो भ�न सिकने 
अव�था नदेिखने ।

अत: हद�यादिवहीन म�ुामा �वेश गररे 
वादीले �ितवादीबाट �ितपूित�बापतको रकम िदलाई 
भराई पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६९/२/११ को फैसला उ�टी भई ��ततु 
म�ुाको िफरादप� नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को 
दफा २० अनसुारको हद�यादिभ� परकेो नदिेखदँा 
म�ुा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �वुकुमार ढकाल
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित सवंत् २०७५ साल काित�क ३० गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-WO-०७९४, उ��ेषण, 
कृ�ण�साद �े�समेत िव. पुनरावेदन अदालत 
सुख�तसमेत

अदालतले फैसला काया��वयनको �ममा 
वादीले िदएको िमित २०६७/९/१३ मा चलनतफ�  
दरखा�त परकेोमा वादीको िक.नं. १३६ को ज�गाम�ये 
उ�रतफ� बाट ०-०-१ चलन चलाई िदएको मचु�ुकामा 
�ितवादीम�येका �यामकुमार �े�ले सहीछापसमेत 
गरकेो दिेख�छ । पनुः �ितवादीह�ले पेटीस�म भ�काई 
िदएका तर पखा�ल नभ�काएका भनी दो�ो पटक चलन 
चलाइपाउ ँ भनी वादीले दरखा�त िदएको पाइ�छ । 
तहिसलदारले फैसलाभ�दा बािहर गई काया��वयन गन� 
नस�ने भनी तामेलीमा रािखिदने गरी भएको आदशेमा 
िच� नबझुाई आदेश बदर ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदन 
इजलाससम� पेस ह�दँा सखु�त िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह�ले पेटी भ�काई लगेको तर पखा�ल भ�काई 
लगेको नदेिखएको ह�दँा पखा�ल भ�काई चलन छाडी 
हािजर ह�न आउन ुभनी �ितवादीह�का नाउमँा �याद 
जारी गन� भएको िमित २०७१/१२/२९ को आदशेले 
पनुरावेदन अदालतको फैसलाले भनेबमोिजम पेटी 
भ�काएको, ०-०-१ ज�गािभ� पेटी मा� भएको र 
पखा�ल नपरकेो भनी �ितवादीह�ले िजिकर िलइरहेको 
अव�थामा पखा�ल भ�काई सनुवुाइको लािग आउन ु
भनी आदेश भएको देिखने । िज�ला अदालतले 
िनवेदकलाई पखा�ल भ�काएपिछ मा� सनुवुाइको लािग 
उपि�थत ह�न �याद जारी गन� गरी भएको आदशेले 
अि�तम फैसलाले चलन चलाउन पाउने भनेको भ�दा 
बढी चलन चलाई िदन स�ने अव�थाको िव�मानता 
अ�ािप कायमै रहेको देिख�छ । यी िनवेदक र िवप�ीिबच 
चलेको ज�गास�ब�धी िववादको िन�पण भई फैसला 
अि�तम भएको अव�थामा िज�ला अदालतको िमित 
२०७१/१२/२९ को आदेशले �ितवादीह�लाई 



23

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, फागनु - २

पिहले भ�का अिन आइज भनी भएको िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत रहेको देिखदँा उ� िनण�य 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब 
पनुरावेदन अदालत सखु�तबाट २०६७/०३/२४ मा 
भएको फैसलामा चलन चलाई िदन ु भनी उ�लेख 
भएको फैसलाबमोिजम ०-०-१ ज�गाको हदस�म मा� 
फैसला काया��वयन गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा िनवेदन मागबमोिजम परमादशेको आदशे जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- मिनराम �वाली
क��यटुर : च�दा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७२-WO-००८२, 
उ��ेषण / परमादेश, क�पना िगरी िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

साव�जिनक िहतका लािग राि��य स�पि�उपर 
रा�यको पिहलो हक अ�तरिनिहत रह�छ भ�ने 
िविधशा�ीय मा�यता रहेको पाइ�छ र यसरी स�पि� 
�ा� गदा� �यि�को स�पि� बहृद ्राि��य िहतका लािग 
रा�यले िनय��ण, िनयमन अकुंश लगाउन स�ने 
देिख�छ तर �वे�छाचारी �पमा कुनै मआु�जा निदई वा 
िदए पिन अनिुचत अनपुय�ु तवरले स�पि� अिध�हण 
अपहरण गन� रा�यलाई छुट िदएको पाइदँैन । रा�यलाई 
साव�जिनक िहतका लािग �यि�को हक �वािम�वको 
स�पि� आव�यक परी अिध�हण गनु�पन� अव�था 
भएमा कानूनस�मत �ि�या अपनाई अिध�हण गन� 
सिकने कुरा संिवधान र �चिलत कानूनले �यव�था 
गरकेो देिखने ।

बाटो िव�तार गन� �योजनका लािग �चिलत 
कानूनको अधीनमा रही रा�यले �यि�को स�पि� 
अिध�हण गन� स�ने तर अिध�हण गदा� उिचत 
मआु�जा िदनपुन� दिेख�छ । िनवेिदकाको िक.नं. ११२ 

र ११४ म�ये केही ज�गाको मू�याङ्कन ३३ लाख 
कायम गरकेो र केही भागको मू�याङ्कन बा� लाख 
कायम गरेकोलाई उिचत मआु�जा मू�याङ्कन मा�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

तसथ� िनवेिदकाको िक�ा नं. ११२ र ११४ 
समेतका ज�गासमेत ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम 
अिध�हण पन� गएको ज�गाम�ये केही ज�गा च�पथको 
�याकमा परकेो भनी �ित आना ३३ लाखका दरले 
मआु�जा पाउने र सोही ज�गाम�येको ज�गालाई बाटोले 
नछोएको भनी १२ लाख कायम गन� आधार र कारण 
िलएको िज�ला �शासन काया�लय मू�य िनधा�रण 
सिमितको िमित २०७१/२/२० को िनण�य �याय 
र कानूनस�मत देिखएन । अत: मआु�जा िदन बाकँ� 
रहेका ज�गाह�को स�ब�धमा �यायोिचत �ि�कोणबाट 
मआु�जाको मू�याङ्कन भएको नदेिखदँा ती िक�ाको 
स�ब�धमा मआु�जा तोकेको िमलेको नदेिखदँा 
उ� िज.�.का.को िमित २०७१/२/२० को िनण�य 
र सो िनण�यलाई सदर गन� गरकेो गहृ म��ालयको 
िमित २०७१/६/२७ को िनण�यलगायतका स�पूण� 
कामकारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । 
अब �यायोिचत �पबाट पनु: मू�याङ्कन गरी पिहले 
तोकेको �ितआना ३३ लाखको अनपुातमा �यायोिचत 
ढंगले मआु�जा िदन स�ब�धमा िनण�य गनु�  भनी 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �वुकुमार ढकाल
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल पौष ११ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :-
 § ०७२-WO-००८१, उ��ेषण / परमादेश, 

तुलादेवी िगरी िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत
 § ०७२-WO-००८३, उ��ेषण / परमादेश, 

उषा िगरी िव. गृह म��ालय, िसहंदरबारसमेत
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५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०८४२, उ��ेषण 
/ परमादशे, �ीमती सुिगन थ�नी िव. उ�च अदालत 
िदपायलसमेत

सव��च अदालतबाट िमित २०७३।८।१५ 
मा भएको ब�डा छुट्याई पाउ ँभनी वादी अतवारी डगौरा 
था�समेत ५ जनाको फैसला काया��वयनमा दरखा�त 
परी काया��वयनको �ममा िमित २०७४।९।४ गते 
वादी �ितवादीलाई तारखे िददँा अशंब�डा मचु�ुका 
गन�का लािग डोर खटी जाने ह�दँा िमित २०७४।९।२७ 
गतेको डोरमा हािजर ह�नहुोला भनी तारखे तोिकएको 
देिख�छ र सो तारखे वादीको वारसे िदपे�� चौधरीले र 
�ितवादीह�को वारसे अमन चौधरीले िलएको िमिसल 
सामेल तारखे पचा�बाट देिख�छ । यसरी �ितवादीको 
वारसेले िमित २०७४।९।२७ को डोरको तारखे 
िलएको अव�थामा �ितवादीह�लाई सोको जानकारी 
िथएन भ�ने िम�ने देिखएन । िमित २०७४।९।२७ 
मा भई आएको ब�डा मचु�ुकालाई हेदा� आव�यक 
�ि�या प�ुयाई नरम गरम िमलाई ब�डा छुट्याएको 
देिख�छ । ब�डा मचु�ुका भएप�चात् �ितवादीको 
िनवेदन मागबमोिजम मचु�ुकाबमोिजमको काय� 
�थिगत गनु�  भनी िमित २०७४।१०।९ मा कैलाली 
िज�ला अदालतबाट भएको आदेश उ�च अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७४।१२।१ मा बदर भएको 
देिखने । उ�च अदालतबाट भएको िमित २०७४।१२।१ 
को आदेशको प�र�े�यमा िमित २०७४।९।२७ को 
ब�डा मचु�ुका बदर गन� निम�ने भनी िज�ला अदालत 
कैलालीले िमित २०७४।१।२८ मा आदशे गरकेो र सो 
आदेशउपर उ�च अदालत िदपायलमा अ.बं.१७ नं. को 
िनवेदन परी उ�च अदालतको िमित २०७४।१२।१ 
मा नै िमित २०७४।८।८ र २०७४।१०।९ को स�ु 
अदालतको आदेश बदर भइसकेको अव�थालाई 
देखाउदँ ै कैिफयत �ितवेदन माग गनु�पन� अव�था 

र ि�थित देिखएन भनी उ�लेख भएको देिखदँा उ� 
आदशेलाई अ�यथा गनु�पन� अव�थाको िव�मानता 
नदिेखने । एउटै िवषयमा बार�बार िनवेदन िदई फैसला 
काया��वयन काय�लाई िवल�ब गन� िम�ने देिखदँनै । 
तहतहबाट िनण�य ह�दैँ अि�तम भएको अदालतको 
फैसला काया��वयन नभएस�म फैसलाबाट िजित 
पाउने प�ले �यायको अनभूुित गन� स�ने देिखदैँन । 
फैसलाको सार नै काया��वयनमा िनिहत रहेको ह�ने ।

तसथ� फैसला काया��वयनको �ममा �ि�या 
प�ुयाई भएको ब�डा मचु�ुका कानूनस�मत देिखदँा 
िनवेदकको कुनै पिन कानूनी तथा संिवधान �द� 
हकमा आघात प�ुन गएको अव�थाको िव�मानता 
देिखदँनै । िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः �वुकुमार ढकाल
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल काित�क २५ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०५१०, उ��ेषण / 
परमादेश, भरत�साद कोइराला िव. लोक सेवा आयोग, 
अनामनगरसमेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ िवधाियका 
िनिम�त कानून हो भने नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा 
(गठन, समूह तथा �ेणी िवभाजन र िनयिु�) 
िनयमह�, २०५१ यस ऐनको दफा ७५ ले िदएको 
अिधकार �योग गरी नेपाल सरकारले बनाई लागू गरकेो 
देिख�छ । िवधाियका �वयंले ऐनमा �ये�ता र काय� 
स�पादन मू�याङ्कनको आधारमा बढुवा गन� सोको 
लािग शैि�क यो�यतासमेत तोकेको अव�थामा 
��यायोिजत िवधायनअ�तग�तको शैि�क यो�यता 
लागू ह�ने भिनएका कानूनको �या�या र कानूनको 
पदसोपानमा ग�भीर �िुट ह�न जा�छ । ��यायोिजत 
िवधायनले जनक कानून (Parent Law) लाई परा�त 
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गन� नस�ने ने.का.प. २०७४, िन.नं. ९८८६ प.ृ 
१६५८ मा �या�या भएको ह�दँा िनवेदकले बढुवा दाबी 
गरकेो पदमा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा (गठन, समूह 
तथा �ेणी िवभाजन र िनयिु�) िनयमह�, २०५१ 
ले तोकेको शैि�क यो�यता लागू ह�ने भ�न िम�ने 
देिखएन । ��यायोिजत िवधायनले ज�मदात ृकानूनलाई 
पछ् याउदँछ �यसलाई उिछ�न वा ज�मदात ृकानूनलाई 
अ�यथा गन� स�ने नह�ने ।

लोक सेवा आयोगबाट �ये�ता र 
काय�स�पादन �णाली�ारा बढुवा गन� सूचना �कािशत 
गरकेो अव�थामा उपयु�� बढुवाको लािग ऐनमा भएको 
�ावधानभ�दा सामा�य �यव�था आकिष�त गन� िम�ने 
ह�दँनै । कानूनमा भएको सामा�य �यव�थाले िवशेष 
�यव�थालाई िन�तेज (Override) गन� निम�ने 
स�ब�धमा ने.का.प. २०५९, िन.नं. ७०७३ प.ृ 
१६६ र बलेुिटन वष� २०७५ पू. ६२३ प.ृ ५२ (डा. 
शोभराज सवेुदी िव�� लोक सेवा आयोगसमेत) मा 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । तसथ� �ये�ता र 
काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा ग�रने बढुवाको िवषयमा 
अ�य कानूनी �यव�थाको आधारमा िनण�य ग�रएको 
��यथ�ह�को काय� कानूनको िवशेष �यव�थाको मा�य 
िस�ा�तअन�ुप देिखन नआउने ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा िमित 
२०७०/१२/१२ मा भएको ते�ो संशोधनबाट थप 
भएको �ये�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा 
बढुवा गन� �णाली र सोको लािग िवधाियकाले नै 
शैि�क यो�यता तोकेको अव�थामा सोअगावै २०५१ 
सालमा लागू भएको िनयमको �ावधान आकिष�त 
ग�रदँा िवधाियक� कानून परािजत ह�ने अव�था 
उ�प�न ह��छ । कानूनबमोिजम काय� गन� साव�जिनक 
िनकाय एवं पदािधकारीले कानून काया��वयन गन� 
सामा�य �यव�था र मा�य िस�ा�तअनसुार कानूनको 
�या�या र काया��वयन गनु�पन�मा ऐनको �यव�थालाई 
अनदेखा गरी िनयमलाई अ�ािधकार िदई भएको काय� 

िविधस�मत दिेखन नआउने ।
िनवेदकको शैि�क उपािध बढुवा ह�ने 

सेवा, समूहसगँ स�बि�धत भएको र उ� शैि�क 
यो�यता Post Diploma in Relevent Subject 
भएको ि�भवुन िव�िव�ालयको समक�ता िनधा�रण 
पिु�तकाबाट देिखएको ह�दँा िनवेदक लोक सेवा 
आयोग�ारा िमित २०७३/३/२६ मा �कािशत सूचना 
नं. २६३/०७३-७४ को �.सं. ३० �ये�ता सूचना नं. 
३०/०७३-७४ को इि�जिनय�रङ सेवा, िजयोलोजी 
समूह जनरल िजयोलोजीको रा.प. ि�तीय �ेणीको 
बढुवाको लािग यो�य भएको देिखदँा िनजलाई �यूनतम 
शैि�क यो�यता नभएको भनी बढुवाबाट वि�चत गरी 
भएको स�ब�ता िनधा�रण सिमितबाट भएको िमित 
२०७३/६/१२ बढुवा सिमितको िमित २०७४/६/६ 
र लोक सेवा आयोगको िमित २०७४/८/२८ को 
िनण�य र त�स�ब�धी काम कारबाही कानूनस�मत 
नभएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । 
उ� सूचनामा २ पदको लािग सूचना �कािशत भएको 
र उ� पदमा िमित २०७४/६/६ को िनण�यअनसुार 
िमित २०७४/६/७ मा एक पद मा� बढुवा ग�रएको 
देिखएको र िनवेदक कानूनत: यो�य ह�दँाह�दँ ै िनजलाई 
बढुवाबाट वि�चत गन� निम�ने र नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(२) बमोिजम नाग�रकलाई �याय �दान गन� 
आव�यक र उपय�ु आदेश जारी गन� सिकने अिधकार 
यस अदालतलाई भएको ह�दँा िनवेदकलाई उ� 
िव�ापनमा अ�य �यि�लाई बढुवा ग�रएको िमितदेिख 
लागू ह�ने गरी �ये�ता कायम गरी बढुवा गरी िनयिु� 
िदई कानूनबमोिजम पाउने सिुवधासमेत िदन ु भनी 
��यथ�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ग�रिदने । 
इजलास अिधकृत : �वुकुमार ढकाल
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल पौष १ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७४-WO-११०१, 
उ��ेषण / परमादशे, भरत�साद कोइराला 
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िव. लोक सेवा आयोग, अनामनगरसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
��े, ०७३-CR-०६८७, ब�दी��य�ीकरण, िनम�ल 
थापा िव. मकवानपुर िज�ला अदालत, हेट�डासमेत

पनुरावेदकका िपता गोिव�दबहादरु थापा र 
आमा देवक� थापाको २ जना छोराह� रहेको कुरामा 
िववाद रहेन । सो कुरा पनुरावेदकका आमा देवक�ले 
रो�का ज�गा फुकुवा ग�रपाउ ँभनी मकवानपरु िज�ला 
अदालतमा िदएको िनवेदनप� तथा अनसु�धानका 
�ममा �हरी�ारा �ितवादी िनर�जन थापाको बाजेको 
नाम खड्गबहादरु थापा, बबुा गोिव�दबहादरु थापा, दाज ु
अमतृ थापा, आमा देवक� थापा रहेको भनी च.नं.४२५ 
िमित २०६०।३।२ मा लेखेको प�बाट देिखने । 
गोिव�दबहादरु थापा र देवक� थापाको २ जनाबाहेक 
अ�य कुनै छोरा भए सो देखाउने दािय�व पनुरावेदकमा 
रह�छ । िनजले सो कुरा देखाउन सकेको पाइदँनै । 
आफू बसेकै गा.िव.स., वडामा िनर�जन थापा नाम 
गरकेा अ�य �यि� िथए वा छन् भ�ने कुरा पनुरावेदकले 
देखाउन खलुाउन सकेको पिन देिखएन । मकवानपरु 
िज�ला अदालत�ारा िनर�जन थापाको नाउमँा जारी 
भएको वारे�टसिहतको �यादी पजु� यी पनुरावेदक रहेकै 
गा.िव.स., वडा ि�थत घर दैलामा टासँ भएको देिखने । 
पनुरावेदकका आमाको नाउकँो ज�गा जबरज�ती करणी 
म�ुाका पीिडतको अंशबापतमा िमित २०६०।३।४ मा 
नै रो�का ग�रसकेपिछ मकवानपरु िज�ला अदालतले 
�ितवादीको अंशसमेतको कुरामा �ितवादीका आमा 
देवक�माया थापालाई ब�ुने आदेश भई �याद जारी 
गरी पठाउदँा �यादमा हािजर भई िनर�जन थापा मेरो 

छोरा होइन भनी भ�नसकेको अव�था पिन िमिसलबाट 
नदिेखने । िनर�जन थापा र िनम�ल थापा एकै �यि� ह�न् 
भ�ने देिखन आयो । तसथ� अदालतको फैसलाअनसुार 
लागेको कैद असलु गन� िसलिसलामा प�ाउ गरी कैदी 
पजु� िदई कानूनबमोिजम �रट िनवेदकलाई थनुामा 
राखेको दिेखदँा सो थुनालाई गैरकानूनी थुना भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

अत: पनुरावेदक िनम�ल थापाले िनर�जन 
थापालाई ठहर भएको कैदको नाममा आफूलाई थनुामा 
राखेको गैरकानूनी छ भ�ने िजिकर िलएको दिेखए 
तापिन पनुरावेदकको बबुाको नाम, वतनसमेतबाट 
एउटै �यि� दिेखएको अव�थामा पनुरावेदकले िलएको 
िजिकर पिु� ह�न नआएको ह�दँा पनुरावेदकलाई राखेको 
थनुालाई गैरकानूनी भ�न निम�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट �रट खारजे गन� गरी भएको िमित 
२०७३।५।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल मंिसर १० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७४-RC-००३९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. क�पना िव�

�ितवादीको सािबती बयान, घटना िववरण 
कागज गन� शाि�त िव�, शारदा िव�, धम� रावल, 
पदम खनालसमेतले क�पना िव�ले गाई गो� बा�ँने 
काठको िकलोले मतृक पदम िव�को टाउको ढाडमा 
�हार गरी कत��य गरी मारकेो भनी ग�रिदएको मौकाको 
कागज, जाहरवेालाले अदालतसम� ग�रिदएको 
बकप�, मतृकको शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
समिथ�त भएको दिेखदँा �ितवादीले मतृकलाई कत��य 
गरी मारकेो त�य प�ुी ह�न आएकाले मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत ऐ. १३(३) नं. 
को कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम �ितवादीलाई 
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सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर गरी भएको स�ु 
फैसला सदर गन� ठह�याएको उ�च अदालत सखु�तको 
िमित २०७३।११।२२ को फैसला मनािसब नै दिेखने ।

�ितवादीको ५ जनाको प�रवारलाई घरको 
आय�ताले खान नप�ुने भई �याला मजदरुी गरी िजवन 
िनवा�ह गनु�पन� अव�थामा छोराह�को ज�म भएपिछ 
नै मतृकले प�रवार पालन पोषणको दािय�वसमेतलाई 
बेवा�ता गरी कमाएको धन पैसा मादक पदाथ� 
र�सी सेवन गरी उडाउने, घरमा आई �ितवादीसगँ 
िनह� ँ खोजी गाली गलौज झै-झगडा गन�, कुटिपट 
गन� तथा परप�ुषसगँको स�ब�धको आरोपसमेत 
लगाउनेलगायतका वष�देिख मतृकको िहसंापूण� 
द�ुय�वहारबाट यी �ितवादी �तािडत पीिडत भएको 
देिख�छ । वारदातको िदन पिन घरको लािग िक�ला 
क�जा िलन भनेर िबहानदेिख पैसा िलएर बजार गएका 
मतृक राित अ.९:२५ बजे िक�ला क�जासमेत न�याई 
मादक पदाथ� र�सी सेवन गररे घरमा आई मिहनावारी 
भई छाउगोठमा सतेुक� �ीमतीलाई गालीगलौज गरी 
�ितवादीलाई हा�न मतृकले गो� बा�ँने काठको िकलो 
उखेलेकोमा वष�देिख मतृकले िदएको �ताडनासमेतको 
प�रणाम �व�प पीिडत �ितवादीले मतृकले उखेलेको 
काठको िकलो खोसी मतृकको टाउको र ढाडमा 
�हार गरी �तािडत मनोदशा (Battered Women 
Syndrome) को �पमा ��तुत अपराध गन� पगेुको 
देिखने ।

म�ुाको त�य, वारदातको �कृित, वारदात 
ह�दँाको अव�था र प�रि�थितसमेतलाई िव�ेषण गदा� 
मतृक पदम िव�ले मादक पदाथ� र�सी सेवन गरी 
�ितवादी क�पना िव�लाई वष�देिख िददैँ आएको 
�ताडना र िहसंाबाट पीिडत �ितवादीले �तािडत 
मिहलाको मनोदशाको उपजको �पमा आ�नो लो�ने 
मतृक पदम िव�को टाउको र ढाडमा काठको िकलो 
�हार गरी ��ततु वारदात घट्न गएको अव�था 
िव�मान देिखएको, �ितवादीले अदालतसम� 

समेत कसरुमा सािबत भई �याय स�पादनमा समेत 
सहयोग गरके�, ३/३  जना छोराह�को पालनपोषण 
िश�ा िद�ालगायतको  िज�मेवारीसमेत �ितवादीमा 
रहेकोसमेतका अव�थाह� िव�मान देिखएकोले िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा�  चक� पन� दिेखन आयो । तसथ� �ितवादी 
क�पना िव�टलाई अदालती ब�दोब�त महलको १८८ 
नं. बमोिजम ६ वष� कैद सजाय ह�न उ�च अदालत 
सखु�तबाट लगाएको राय �यायोिचत देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार, 
कारणसमेतबाट �ितवादी क�पना िव�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
ऐ.१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ठहर गरी िनज �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� अव�था देखी 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�त महलको १८८ नं. 
बमोिजम ६ वष� कैद सजाय ह�न राय लगाई स�ु सखु�त 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१०।१९ भएको 
फैसला सदर गरी उ�च अदालत सखु�तबाट िमित 
२०७३।११।२२ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७३-WH-००६३, ब�दी��य�ीकरण, 
राजे�� पाि�न िव. उ� अदालत पाटनसमेत

नेपाल सरकारका आिधका�रक 
िनकायह�बाट जारी भएका �माणप� तथा िलखतबाट 
िनवेदकको वतन िज�ला सला�ही धकु�ली गा.िव.स. 
वडा नं.८ भ�नेमा िववाद रहेन । सला�ही िज�ला धकु�ली 
गा.िव.स. वडा नं.८ �थायी बसोवास रहेका िनवेदकलाई 
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िज�ला धनषुा िज�ला सवैला गा.िव.स. वडा नं.१ 
उ�लेख गरी अिभयोग लगाइएको, सोही वतनमा �याद 
जारी ग�रएको, बेप�े तामेल भएको र सोही वतनमा 
राि��य दैिनक गोरखाप�मा सूचना �कािशत ग�रएका 
यावत काय�बाट िनवेदकले �ितउ�रसरहको बयान 
गन� अदालतमा हािजर ह�न आउने �ितवादको सूचना 
पाएको मा�न निम�ने । 

सूचना पाउने हक �व�छ सनुवुाइको 
आधारिशला पिन हो । वा�तिवक वतनभ�दा फरक 
वतन दखेाई अिभयोग लगाइ�छ, सोही वतनमा 
�याद तामेल वा पि�कामा समेत �कािशत ग�र�छ 
भने �य�तो तामेली वा सूचना कानूनको �ि�मा 
मा�य ह�दैँन । िनवेदकका हकमा उनाउ वतन देखाई 
अिभयोग लगाउने, सोही वतनमा �याद तामेल गन� र 
�यसरी तामेल भएको �यादलाई रीतपूव�को मानी कैद 
र ज�रवाना सजाय गन� गरी िवप�ी पनुरावेदन अदालत 
पाटन वािण�य इजलाससमेतका िवप�ीह�बाट भएका 
कामकारबाही अ.बं.११० नं. को कानून र �ाकृितक 
�यायको सव�मा�य िस�ा�त �ितकूलसमेत रहेको 
देिखने ।

तसथ�, िनवेदक राजे�� पाि�नको वतन 
सला�ही िज�ला, धकु�ली गा.िव.स. वडा नं.८ भ�ने त�य 
िमिसल संल�न �माणबाट �थािपत भइरहेको दिेखएको 
अव�थामा सो वतन उ�लेख नगरी अक�  धनषुा, सवैला 
गा.िव.स. वडा नं.१ भनी गलत वतन उ�लेख गरी 
अिभयोगप� दायर भएको, सोहीबमोिजमको वतन 
खलुाई �याद जारी गरी साव�जिनक सूचना �कािशत 
गराइएको कारणबाट अिभयोगको स�ब�धमा जानकारी 
पाउन नसक� �ितवाद गन� पाएको नदेिखदँा �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत �ितवाद गन� उिचत मौका 
नै �दान नगरी िनजलाई कसरुदार ठह�याई उ�च 
अदालत पाटनबाट फैसला भएको दिेखदँा िनज 
राजे�� पाि�नका नाउमँा धनषुा िज�ला, सवैला 
गा.िव.स. वडा नं.१ को वतनमा जारी भएको �याद, 

सो आधारमा पनुरावेदन अदालत पाटन (वािण�य 
इजलास) बाट राजे�� पाि�नलाई कसरुदार ठहर गरी 
भएको हदस�म िमित २०७०।१२।११ को फैसला र 
सो फैसलाबमोिजम िनजलाई िदइएको कैदी पजु�समेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब 
िनवेदक राजे�� पाि�नलाई उ�च अदालत पाटनमा 
उपि�थत गराई िनजको बयान गराई थनुछेक आदेश 
गन�लगायत अ� जे जो ब�ुनपुन� हो बझुी कानूनबमोिजम 
िनज राजे�� पाि�नको हकमा म�ुा िकनारा गनु�  भनी 
उ�च अदालत पाटनसमेतका िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने । यो आदेशको प�रणाम 
�व�प िनवेदक �याियक �ि�यामा रहने अव�था 
देिखएको र सोही िनयिमत �याियक �ि�याबाट �याय 
िन�पण ह�ने नै भएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�ररहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृत : गीता �े� 
क��यटुर : अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७३-WH-००६४, 
ब�दी��य�ीकरण, राजे�� पाि�न िव. 
उ�च अदालत पाटनसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-०८९९, गारो 
भ�काई िखचोला मेटाई चलनसमेत, सुर�े�लाल 
िच�कार िव. बु�र�न िच�कारसमेत

वादीको ज�गाधनी �माण पजुा�मा िक.नं.९०८ 
मा ०-१-१-२ (४३.६ वग� िफट) दिेख�छ भने �ायल 
चेकबाट पिन �यित नै अथा�त् ०-१-१-२ ज�गा रहे 
भएको दिेख�छ । पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भई 
आएको न�सा हेदा� वादीको िववादरिहत ज�गालाई 
न�सा नं.२‚ ३‚ ४ मा देखाई सोमा �े�फल ०-१-१-
२१/

२
 देखाइएको पाइयो भने �ितवादीको ज�गाधनी 



29

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, फागनु - २

�माण पजुा�मा िक.नं.९०७ मा ०-१-३-२ र �ायल 
चेकमा ०-१-३-३ र पनुरावेदन अदालतबाट भई 
आएको न�सा नं.६ र ७ मा ०-१-३-२ देखाइएबाट 
�ायल चेकभ�दा कम ज�गा न�सामा देिखयो । 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको न�सामा न.नं.५ लाई 
िववािदत देखाई सोको चौडाई १’४” अथा�त् १६” र 
�े�फल ०-०-०-१ देखाइएको पाइयो । पनुरावेदन 
अदालतबाट वादी �ितवादीले सो ज�गाम�ये ८” आधा 
आधा अथा�त ८” अथा�त् आधा आधा पाउने ठह�याएको 
र सो गदा�समेत �ितवादीको ज�गा ०-१-३-२१/

२
 मा� 

ह�ने भई �ायल चेक �े�ताभ�दा कम नै दिेखयो । 
पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर �ितवादीले िच� 
बझुाई बसेको र हाल भूक�पको कारण वादी �ितवादी 
दवुैको घर भि�कएबाट ज�गा मा� कायम रहेको 
अव�था छ भने न�सा नं.५ को १’४” म�ये आधा 
अथा�त् ८” इ�च अथा�त् आधा दाम ज�गा वादीको ठहदा� 
न�साअनसुार वादीको ज�गा ०-१-१-३ ह�न आउछँ 
भने �ायल चेकमा देिखएको ज�गा ०-१-१-१-२ वा 
�े�ताको ज�गाभ�दा बढी नै देिखन आउछँ । जहासँ�म 
िक.नं.९०८ को �ायल चेक गदा�  उ�र दि�ण २० िफट 
देखाइएकोमा न�सा नं.३ मा उ�र दि�ण १८ िफट 
मा� दखेाइएकोबाट २ िफट पगेुन भ�ने वादीतफ� का 
िव�ान् व�र� अिधव�ाको िजिकर छ, न�सा नं.२ पेटी 
भनी जनाए पिन ल�बाई चौडाई नखलुाइएबाट सो १८ 
िफटमा जोिडएको रहेछ भ�न िमलेन । पेटीको �यूनतम 
पिन २ िफट जोड्दा वादीको उ�र दि�ण ल�बाई प�ुने 
नै देिखयो । यसरी हेदा� वादीको ज�गा नपगेुको अव�था 
नह�दँा र पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर 
�ितवादीले िच� बझुाएको अव�थासमेत ह�दँा उ� 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

अत: वादीको िक.नं.९०८ र �ितवादीको 
िक.नं.९०७ का दवैु थरको ज�गाको िबचमा न.नं.५ 
को १’४” खाली ज�गा दिेखएको र उ� िववािदत 
न.नं.५ को खाली ज�गािबचको िसमाना दिेखदँा खाली 

ज�गा दवुै थरको िसमानाको भई बराबर ह�ने ि�थितको 
देिखएबाट सो िववािदत खाली ज�गामा ८” पनुरावेदक 
वादीको र ८” �ितवादीको ह�ने भनी न�सा नं.५ को 
ज�गाबाट भोिगरहेको दिेखबाहेक २ इ�च थप गरी वादी 
�ितवादी दवैुको ८” ८” ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको िमित २०६८।३।२८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७५ साल जेठ १७ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६८-CI-१५६५, उ��ेषण / परमादेश, 
एमामुल हक असंारी िव. िसिक�दर महरासमेत

पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट ियनै िनवेदक 
भएको ०६७-WO-००७८ को िनषेधा�ा म�ुामा 
िवप�ी िव�ालयको �र� पदह� कानूनले तोिकिदएको 
�ि�याबाट मा� पूित� गनु�पन� ह�नाले सो पदह� पूित� गदा� 
िश�ा ऐन, २०२८, िश�ा िनयमावली, २०५९ तथा 
िश�ा सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िवपरीत 
ह�ने गरी �र� पदह�मा िनयिु� नगनु� , गन� नलगाउन ु
भनी िनषेधा�ाको आदेश िमित २०६७।१०।५ मा 
जारी भएको देिख�छ । उ� आदेशले िश�ा ऐन, 
िनयमसमेतका �चिलत कानूनिवपरीत ह�नेगरी िश�क 
िनय�ु गन� काय�लाई स�म रोक लगाएको देिख�छ । 
सो आदशेले िश�ा ऐन, िनयमसमेतका �चिलत 
कानूनबमोिजम िश�क िनयिु� गन� काय�लाई नै �थिगत 
गरकेो होइन । अथा�त् �चिलत कानूनअनसुार ह�ने गरी 
िश�क िनयिु� गन� पाउने नै दिेख�छ । सो आदशेले 
कानूनस�मत िश�कको पदपूित� गन� रोक नलगाएकोले 
िश�कको पद नै �र� रा�न पन� अव�था देिखन 
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आएन । िव�ालयले �चिलत कानूनअनसुारको सबै 
�ि�या पूरा गरी िश�क िनयिु� गन� पाउने नै दिेखन 
आउने । 

िलिखत जवाफसाथ पेस भएको कागज 
�माणह�बाट िव�ालयले िव�ापन गन�, िव�ापन 
गाउ ँिवकास सिमित, िज�ला िश�ा काया�लयलगायत 
िविभ�न �थानमा टासँ गन�, परी�ा िलने ज�ता 
�चिलत कानूनी �ि�या पूरा गररे नै िश�क िनय�ु 
गरकेो भ�ने देिखन आएको छ । िनयमावलीले 
तोकेको कानूनी �ि�या पूरा गरी िव�ापन गरी िश�क 
िनयिु�का लािग यो�यता पगेुका �यि�को दरखा�त 
आ�ान गरी िनयमावलीको िनयम २२ङ को िनिद�� 
कानूनी �ि�या अवल�बन गरी िलिखत परी�ासमेत 
िलई कानूनबमोिजम यो�यता पगेुका �यि�लाई िश�क 
पदमा िनय�ु गनु�  पन� नै ह��छ । यिद �चिलत कानूनी 
�ि�या पूरा नगरी िव�ालयमा िश�क िनय�ु गरकेो 
भएमा सोलाई बदर गराउन िश�ा िनयमावली, २०५९ 
अनसुार नै कारबाही अगािड बढाउन ुपन� ।

िश�कको िनयिु� �ि�या िनयिमत 
अिनयिमत के हो भनी जाचँबझु गन� र अिनयिमत 
तथा कानूनबमोिजम �ि�या पूरा भएको नदेिखएमा 
िज�ला िश�ा अिधकारीले नै उ� िनयिु� बदर गरी 
पनुः िनयिु�को �ि�या अगािड बढाउन ुभनी आदेश 
िदन स�ने अव�थामा यी पनुरावेदक िनवेदकको 
िनयिु� �ि�यामा िच� नबझेुको भए सव��थम िज�ला 
िश�ा अिधकारीसम� नै उजरुी गनु�  पन� देिख�छ । 
यसमा िनवेदकले िश�ा िनयमावलीको उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार िज�ला िश�ा अिधकारीसम� 
उजरुी िदएको तथा िज�ला िश�ा अिधकारीबाट 
जाचँबझु गराएको पाइदँनै । िज�ला िश�ा अिधकारीको 
अिधकार�े�को िवषयमा सोतफ�  �वेश नगरी िसधै 
अदालतमा �वेश गन� िम�दैन । य�तो अव�थामा 
अदालतले कानूनबमोिजमका अ�य िनकाय तथा 
अिधकारीको अिधकार�े�मा ह�त�ेप गरी आदशे गन� 

पिन स�दैन । �यसैले ��ततु म�ुाबाट त�यमा �वेश गरी 
िवप�ी िव�ालयले िनयिु� गरकेा िश�क िवजयकुमार 
दवेु, इयार महमद अ�सारी र िमराकुमारी िसंसमेतको 
िनयिु� �चिलत कानूनअनसुार भए नभएको भनी 
अदालतले हेन� िम�ने नदिेखएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदेश 
िमलेको नै दिेखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िव�ालयबाट भएको िश�क िनयिु� �ि�या 
कानूनस�मत भए नभएको जाचँबझु गन�, जाचँबझु 
गदा� िश�क िनयिु� कानूनस�मत भएको नदेिखएमा 
पनुः िनयिु� �ि�या अगािड बढाउन ु भनी आदेश 
िदने अिधकार िश�ा िनयमावली, २०५९ ले िज�ला 
िश�ा अिधकारीलाई �दान गरकेो देिखएकोमा यी 
पनुरावेदकले िज�ला िश�ा अिधकारीसम� उजरुी 
नगरी पनुरावेदन अदालतमा उ��ेषणय�ु परमादेशको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको िमलेको 
नदिेखएकोले िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०६९।०१।२० मा भएको 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : यदरुाज शमा� 
क��यटुर : म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७४ साल पौष १४ गते रोज ६ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-१४१६, उ��ेषण 
/ परमादेश, एमामुल हक असंारी िव. 
िसिक�दर महरासमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७२-CI-२०३५, उ��ेषण / परमादेश, 
मुबारक िमयाँ हजाम िव. वीरग�ज उपमहानगरपािलका 
काया�लय, पसा�समेत

िनवेदक मबुारक िमया ँ हजाम वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका काया�लयको �थायी �यामे पदमा 
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रही सेवा गरकेो कुरालाई िवप�ी काया�लयले �वीकार 
गरकेो देिख�छ । िनवेदकको �थायी िनयिु� िमितका 
स�ब�धमा स�म िववाद रहेको पाइयो । वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका काय�लयले िमित २०६४।९।९ मा 
यी िनवेदक मबुारक िमया हजामलाई �यामे (सहायक 
�तर �थम) पदमा िनयिु� गरी परी�णकाल १ वष� 
तोकेको कुरा िमिसल सलं�न �थायी िनयिु� प�को 
�ितिलिपबाट देिख�छ । यी िनवेदकले िनरोिगताको 
�माणप�समेत िमित २०६४।९।१० मा बनाएको 
िमिसलबाट देिखएको छ । िमित २०४१।२।१२ देिख 
�थायी िनयिु� पाई सेवा गरकेो भए सोहीअनसुारको 
�थायी िनयिु�प�, कम�चारी स�चय कोष क�ा 
गरकेो ज�ता �माणप�ह� पेस गनु�  पन� िथयो । तर 
�यस�कारको �माण पेस ह�न आएको देिखएन । 
िनजको िनयिु� २०६४/९/९ मा भएको त�य कागज 
�माणबाट समिथ�त ह�न आएको देिखदँा िवप�ी 
उपमहानगरपािलकाबाट भएको काम कारबाहीलाई 
बे�रतको मा�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट यी पनुरावेदकको �थायी 
िनयिु� िमित २०४१।०२।१२ मा भएको हो भ�ने 
त�य �मािणत भएको नदेिखएको िवप�ी वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका काया�लयबाट िनवेदकको 
�थायी िनयिु� िमित २०४१।२।१२ भएको नभई 
िमित २०६४।९।९ भएको हो भनी िनयिु�प�को 
�ितिलिपसमेतका िलिखत �माणह� पेस भएको 
देिखदँा त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७२/११/१९ मा �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याई भएको आदेश मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल फागनु २७ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७२-CR-०१९९, मानव बेचिबखन तथा 

ओसार पसार, गोरीमाया �याङतान िव. नेपाल सरकार
�ितवादीले पीिडतलाई साथमा िलएको 

भ�ने त�य �मािणत भएको अव�थामा पीिडतलाई 
गैरकानूनी काय�को लािग लगेको होइन भनी �मािणत 
गन� भार �ितवादीमा रहने ।  

�ितवादी ठाइलँी लामा भ�ने गोरीमाया 
�याङतानले अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा इ�कार 
भए पिन अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा� 
जाहेरवाली पीिडत भ�से (क) ले जाहेरीमा उ�लेख गरकेो 
बेहोरासगँ िसलिसलेवार �पमा मेल खाने गरी पीिडत 
िमितनीलाई म र मेरो �ीमान् भई भारतको उिडसामा 
िलई गएकोमा �ीमान् ले िमितनीलाई िलई के कता गए 
थाहा भएन भनी िनजलाई उनीह�ले भारतमा िलई 
गएको कुरा �वीकार गरी बयान गरकेो पाइ�छ । िनजको 
यो बयान �वे�छा िव��को हो भनी �मािणत भएको 
अव�था पिन छैन । घटना िववरण कागज गन� भ�से 
(ग), भ�से (घ), भ�से (ङ), रामकुमारी �याङ्तान, सानो 
पशपुित मो�ानले कागज गदा�  २०५० माघ मिहनामा 
यी जाहेरवाली पीिडत भ�से (क) आ�नी िमितनी 
�ितवादी ठाइलँी लामा भ�ने गोरीमाया �याङ्तान र 
िनजका �ीमान् �ितवादी पासाङ दोङसगँ गएकोमा १ 
वष�पिछ फक� आएक� र ब�ुदा िनज �ितवादीह�ले 
भारत ब�बैको वे�यालयमा िब�� ग�रिदएकोमा 
भारतीय �हरीबाट उ�ार भई िफता� आएको बताएक� 
भनी बेहोरा लेखाएको देिखएको र मौकामा कागज गन� 
रामकुमारी �याङ्तानले स�ु अदालतमा बकप� गदा� 
मौकाको कागज बेहोरा पिु�ट ह�ने गरी बक� लेखाई 
िदएको देिख�छ । यी �ितवादीले पीिडतलाई िवदशेमा 
लगी बेचिबखन गन� वा वे�याविृ�मा लगाउन लगेको 
होइन तथा पीिडतको अदालत�ारा �मािणत बयानमा 
उि�लिखत कुरा झ�ुा हो भ�ने कुरालाई यी �ितवादीले 
अ�य �वत�� �माण�ारा पिु�ट गन� नसकेको देिखदँा 
�ितवादीले अिभयोग मागदाबीअनसुार िजउ मा�ने 
बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) 
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बमोिजम आरोिपत कसरु गरकेो पिु�ट ह�न आउने ।
मौकामा कागज गन� रामकुमारी �याङ्तानले 

मौकाको भनाइलाई समथ�न गरी अदालतमा बकप� 
गरकेो अव�था दिेख�छ । पीिडत जाहेरवालीले मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान त�कालीन 
िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को 
दफा ६(२) बमोिजम स�ु अदालतबाट �मािणत भएको 
देिखयो । जाहेरवाली (पीिडत) को म�ृय ु भइसकेको 
देिखदँा िनजले स�ु अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� नगरकेो भ�ने आधारमा अदालतमा �मािणत 
भएको बयानलाई �माणमा िलन निम�ने भनी भ�न 
िमलेन । मौकामा कागज गन� रामकुमारी �याङ्गतानले 
अदालतमा उपि�थत भई पीिडतलाई यी �ितवादीले 
िलएर गएको कुरालाई उ�लेख ह�ने गरी बकप� 
ग�रिदएकोसमेत दिेखदँा िनज �ितवादीले अदालतमा 
गरकेो बयान िव�वासयो�य नदेिखने ।  

�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो त�य पिु� 
भएको देिखन आएकोले �ितवादीले पीिडत जाहेरवाली 
भ�से (क) लाई २०५० सालमा भारतको ब�बैमा लगी 
िब�� गरकेो देिखन आएकोले �ितवादीको हकमा िजउ 
मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ अनसुारको 
आपरािधक दािय�व र सजाय वहन गराउने गरी 
�ितवादी ठाइलँी लामा भ�ने गोरीमाया �याङ्तानलाई 
िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा 
४(क) िव��को कसरु अपराधमा उ� ऐनको दफा 
८(१) अनसुार दश वष� कैद तथा दफा (२) बमोिजम 
�.३०,०००।- ज�रवानाको सजाय ह�ने ठह�याएको 
स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१/१२/१७ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
अ�यथा ग�ररहन ुनपन� । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी गोरीमाया �याङतानलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम िजउ मा�ने बे�ने काय� िनय��ण ऐन, 

२०४३ को दफा ४(क) को कसरु अपराधमा उ� 
ऐनको दफा ८(१) अनसुार १०(दश) वष� कैद र 
जाहेरवालालाई �.३०,०००।– मा िब�� गरकेो 
देिखन आएकोले सोही दफाको उपदफा ५ बमोिजम 
�.३०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/०३/०९ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७१/१२/१७ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७५-RC-००५६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. बाबुलाल यो�जन

कसरु गरकेोमा �वयं �ितवादी अदालतमा 
समेत सािबत रहेको र िनजका आमा बबुाले समेत 
सोही बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी उ�लेख ग�रिदएको, 
जाहेरी दरखा�त बेहोरा, घटना�थल तथा लास जाचँ 
�कृित मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, जाहेरवालाको 
बकप�, घटना िववरण कागजका र व�तुि�थित 
मचु�ुका मािनसह�ले अदालतसम� गरकेो बकप� 
बेहोरासमेतबाट �ितवादी बाबलुाल यो�जनले मतृक 
साक� भ�ने �ानलाल िथङलाई कत��य गरी मारकेो 
देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी 
भएको फैसला मनािसब नै देिखयो । साथै अ.बं.१८८ 
नं.बमोिजम राय �य� गरतेफ�  िवचार गदा� यी 
�ितवादीलाई मतृकले ढुङ्गाले िहका�एकोमा �रसइवीले 
िहका�एको दिेखएको, घातक हितयारको �योग भएको 
पिन दिेखएको, घटनामा सािबत भई अदालतलाई 
सहयोग गरकेो र िनजको उमेर अव�थालाई समेत हेदा� 
अ.बं.१८८ नं.बमोिजम ८ (आठ) वष� कैद गन� गरी 
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भएको िमित २०७२।१०।११ को िस�धलुी िज�ला 
अदालतको फैसलालाई साधक सदर गन� गरी िमित 
२०७३।५।१५ मा पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
भएको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

अत: उपयु�� िववेिचत आधार, 
�माणसमेतबाट �ितवादी बाबलुाल यो�जनको हकमा 
जनकपरु पनुरावेदन अदालतबाट यस अदालतमा 
साधक जाचँका लािग दता� ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजमको रायसमेत साधक सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः �काशद� भ�
क��यटुर : म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७५ साल मंिसर २८ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CI-००५१, माना चामल, वेदन थापा 
िव. िसता थापा

वादी िसता थापा र �ितवादी वेदन थापािबच 
िववाह भएको स�ब�धमा िववाह दता� नभएको भए तापिन 
यी वादीले िमित २०६७।३।२ मा िज�ला �शासन 
काया�लय बागलङुबाट नेपाली नाग�रकता �माणप� 
�ा� गरकेो पाइयो । उ� नाग�रकता �माणप�मा 
पितको नाममा �ितवादी वेदन थापाको नाम उ�लेख 
भएको देिख�छ । यसैगरी वादीबाट पेस भएको छोरी 
सिवता थापाको ज�मदता�को �माण प�मा समेत 
बाबकुो नाममा यी �ितवादी वेदन थापाको नाम उ�लेख 
भएको पाइयो । यी दवुै �माणप�ह� हाल बदर नभई 
कायमै भएको पाइ�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६ (ग) मा अ�यथा �मािणत नभएस�म कुनै अदालत 
वा सरकारी काया�लयमा कानूनले रा�न ु पन� �याहा, 
�े�ता वा कागज प�मा उ�लेख ग�रएको कुराह� सिह 
�पमा उ�लेख ग�रएका ह�न् भनी अदालतले अनमुान 
गन�छ तथा ऐ. ऐनको दफा ६ (ङ) मा कुनै अदालत 
वा सरकारी काया�लय वा अिधकारीबाट वा नेपाल 

कानूनबमोिजम अिधकार�ा� �यि�बाट �कािशत 
भएको, तयार ग�रएको वा �मािणत ग�रएको भनी 
जिनएको िलखत सो अदालत, काया�लय, अिधकारी वा 
�यि�बाट �कािशत भएको वा तयार �मािणत ग�रएको 
हो भनी अदालतले अनमुान गन� छ भ�ने �यव�था 
भएकोले यी वादीले िज�ला �शासन काया�लय 
बागलङुबाट �ा� गरकेो नाग�रकता र पैयुथँ�थाप 
गा.िव.स.बाट सिवता थापाको हकमा िदएको ज�मदता� 
�माण प�लाई अमा�य गन�स�ने अव�था रहेन । यी दवुै 
�माण प�ह� �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ बमोिजम 
अ�यथा �मािणत नभएस�म �माणमा �ा� ह�ने । 

वादी सीता थापाले नाग�रकता िलएको क�रब 
तीन वष�पिछ र छोरीको ज�म दता� भएको ९ वष�पिछ 
मानाचामलमा नातातफ�  अदालतमा अ.बं. ७८ नं. 
बमोिजम बयान गदा�को �ममा िमित २०७०।५।३० 
मा मा� यी पनुरावेदकले �ीमती र छोरी होइन भनी 
िजिकर िलएको पाइयो । यिद आ�नो छोरी नभएको 
भए आफूलाई बबुा भनी ज�मदता� भएको र �ीमतीले 
आफूलाई पित भनी नाग�रकता िलएको थाहा जानकारी 
ह�नासाथ सो बदरतफ�  जान ु पन�मा यी पनुरावेदकले 
सो गरकेो पाइएन । नाग�रकता र ज�मदता�को �माण 
प� िलइएको यित लामो समयपिछ यी वेदन थापाले 
िलएको िजिकर सफाहातले �याय पाउन िलएको भ�ने 
कुनै आधार नदेिखने । वादी सीता थापासगँ करणी 
लेनदेन नभएको र छोरी नजि�मएको अव�था भए लो�ने 
वा छोरीको बाब ु भनी यी वेदन थापालाई वादीह�ले 
भ�न ुपन� कुनै कारण रहेभएको समेत पाइदँैन । �यसैले 
वादीले �ा� गरकेो नाग�रकता र छोरीको ज�मदता� 
�माणप� बदर गराउनेतफ�  लामो समयस�म कुनै 
कारबाही नचलाई बसेको, �ितउ�र प�मा िड.एन.ए. 
परी�णको माग गरकेो नदेिखएको र यी पनुरावेदक 
/ �ितवादीले दायर गरकेो नाता जालसाजी म�ुामा 
जालसाजी नठहन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला अि�तम भइरहेको अव�थामा हाल आएर 
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िड.एन.ए. परी�ण नै नगरी मानाचामल पाउने गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले िड.एन.ए. परी�ण 
ग�रपाउ ँभनी िलएको िजिकरको कुनै िनणा�यक मह�व 
नरहने भएकोले पनुरावेदकको उ� िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । पनुरावेदन अदालतबाट यी ��यथ� 
वादीह�ले यी पनुरावेदकबाट माना चामल खच�बापत 
मािसक �.१२,०००।- भराई पाउने ठह�याई भएको 
फैसला िमलेको नै देिखन आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट स�ु बा�लङु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०/१०/८ मा वादीलाई �ितवादीले मािसक 
�.८,०००/- मानाचामल भराई िदनपुन� ठह�याई 
भएको फैसला केही उ�टी गरी यी ��यथ� / वादीलाई 
पनुरावेदक / �ितवादीले मािसक �.१२,०००।- 
मानाचामलबापत भराई िदने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बा�लङुबाट िमित २०७१/१०/१४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७५ साल आषाढ १ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७२-CI-०६८६, हक सफा ग�रपाउ,ँ सुकमाया 
िव�कमा� िव. �ीमती उजेली िव.क.

पनुरावेदक र ��यथ� एकआपसमा 
ऐनअनसुारको हकवाला दिेखए पिन पनुरावेदकले 
आ�नो िक.नं. १९३ को घर ज�गाको यी ��यथ�ह�ले 
�य िब�य गरकेो िक.नं. १९३ को घर ज�गासगँ 
सि�धसप�न परकेो भनी िलएको दाबीलाई ��यथ�ह�ले 
�वीकार गरकेो देिखन आएन । सि�धसप�न पर ेनपरकेो 
भ�ने त�यका स�ब�धमा नै मखु निमली िववाद 
रहेभएको अव�थामा सि�धसप�न पर ेनपरकेो िन�य�ल 
गन� �थलगत �पमा ज�गा हेन�, सोको बारमेा ब�ुने, 
नापन�सा गन�लगायत आव�यक �माणह� ब�ुन ज�री 
नै देिखन आयो । �माण बझुी �माणह�को आधारमा 

देिखन आउने त�यलाई कानूनी �यव�थासमेतका 
आधारमा �या�या िव�ेषण गरी िनण�य गन� काय� 
अदालतको भएको र य�तो अव�थामा अदालतमा जान 
भनी सनुाइिदन ु पन� भ�ने उपयु��ानसुारको कानूनी 
�यव�थासमेत भएकोले य�तो अव�थामा स�बि�धत 
प�ले अदालतमा जान ु पन� नै ह�न आउछँ । �यसैले 
�माणह� बझुी �माणको मू�याङ्कन गरी िनण�य गन� 
अिधकार मालपोत काया�लयको नभएकोले हकसफा 
ह�ने गरी मालपोत काया�लय का�क�बाट भएको िनण�य 
उ�टी गरी हकसफा गन� मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको 
महलको ३५ नं. को देहाय २ अनसुार ३५ िदनिभ� 
िज�ला अदालत का�क�मा जान ु भनी पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट भएको फैसला कानूनस�मत नै 
देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िववािदत िक.नं. १९२ को ज�गामा वादी सकुमाया 
िव.क.को माग दाबीअनसुार हकसफा ह�ने ठह�याई 
मालपोत काया�लय, का�क�बाट िमित २०७१/३/१८ 
मा भएको िनण�य बदर गरी वादीलाई ३५ िदनिभ� 
िफराद िलई हक सफा गन� का�क� िज�ला अदालतमा 
जान सनुाइिदन ुभनी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
िमित २०७१/१२/१७ मा भएको फैसला िमलेको नै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजालास अिधकृतः यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-WO-०४३०, 
उ��ेषण, बु�कुमार �े� िव. �हरी �धान काया�लय, 
न�सालसमेत

िनवेदकले बह�िववाह गरकेोमा सला�ही िज�ला 
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अदालतबाट १ वष� कैद र ज�रवाना �.५,०००।- 
ह�ने ठहरी फैसला भएको दिेखयो । िनजलाई ठहर 
भएको कैद कारागारमा बसी भ�ुान भइसकेको भ�ने 
त�यमा िववाद देिखएन । �चिलत �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ११३(१)(छ) हेदा� नैितक पतन 
देिखने बाहेकका अ�य कुनै फौजदारी कसरुमा दोषी 
ठहर भई कैद सजाय तोिकएको �हरी कम�चारीलाई 
सेवाबाट हटाउने कारबाही ह�नेछ भ�ने �प�ट �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । �हरी ऐन, िनयमावलीअनसुार 
िनवेदकले आचरण पालना नगरकेो भ�ने पिु�ट िमिसल 
संल�न �माण कागजबाट देिख�छ । सला�ही िज�ला 
अदालतबाट फैसला भइसकेप�चात् िनवेदकले 
पनुरावेदन गर ेतापिन सो अविधभर आ�नो स�बि�धत 
काया�लयमा सूचना जानकारी स�पक�  केही नगरी बसेको 
र िनजको �थायी वतनमा सूचना पठाउदँासमेत िनज 
स�पक�  ह�न नसकेको भ�ने दिेखयो । यस अव�थामा 
िनयमावलीअनसुार �प�ीकरण सोिधरहन पन� 
देिखएन । िनयमावलीले नै �य�तो अव�थामा कारबाही 
गन� स�ने भनी �यव�था गरकैे छ । िनवेदकले यस 
स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतमा समेत �रट िदएको र 
सो त�य यस अदालतमा नखलुाएको दिेखदँा िनवेदक 
सफा हात िलई यस अदालतमा �वेश गरको पिन 
नदेिखने । 

फौजदारी कसरुमा अदालतबाट कैद सजाय 
पाई थुनामा बसी कैद भ�ुान ग�रसकेको �यि�लाई 
�हरी संगठनबाट बखा��त गन� गरी भएको िनण�यह� 
कानूनिवपरीत देिखन आएन । अतः मािथ िववेिचत 
आधार �माणबाट िनवेदन िजिकरबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ाराज पौडेल
इित संवत् २०७४ साल असार २२ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-०६२३, उ��ेषण, 

िगरीधारी लोध िव. तहिसलदार बाँके िज�ला अदालत, 
नेपालग�जसमेत

मलुकु� ऐन, द�ड सजाय महलको ६१ नं. मा 
�प�ट �पमा १५ िदनिभ� िदनपुन� उजरुी जिहलेसकैु 
िलने र �य�तो िनवेदनमा कारबाही गद� जाने हो भने 
फैसला काया��वयनको काय� अिनि�चतता ह�न गई 
वाि�छत अविधमा �याय �ा�त गन� किठनाई ह�न जाने ।

िनवेदकले िक.नं.४७० समेतको ज�गा 
�ितक�ा �.१ लाख ६० हजारमा ख�रद िब�� ह��छ 
भ�ने कुनै आिधका�रक �माण िनवेदकले पेस गन� 
सकेको पिन देिखदँनै । उ� ज�गामा िनकास बाटो 
नभएको भ�ने ख�ुन आएको छ । यस अव�थामा 
जायजात तायदात मचु�ुका र प�चकृते मू�याङ्कन 
गैरकानूनी नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०७३/९/७ को आदशे गैरकानूनी देिखन 
नआएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल असार २२ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-WO-१११८, उ��ेषण, 
स�तोष िसंह धामी िव. महानगरीय �हरी िवमान�थल 
सुर�ा काया�लय, गौचरसमेत

िनवेदकलाई पिहलो पटक निसहत गरी 
पटकपटक िवभागीय कारबाही ह�दँासमेत आफूलाई 
सधुार नगरी झन् �हरी आचरण िव��का काम 
कारबाहीलाई पनुराविृ� गद� अ�यिधक �पमा मादक 
पदाथ� सेवन गन�, कोही कसैलाई नसोधी ड्यटुीमा 
आफूखसुी अनपुि�थत ह�ने ज�ता ि�याकलापह� 
गरी �हरी आचरणस�ब�धी कुराह�को बार�बार 
उ�लङ्घन गन� र ड्यटुीको समयमा मादक पदाथ� 
सेवन गरी अनशुासनहीन काय� गरकेो दिेखदँा संगठनले 
मलाई सधुार गन� मौका िदएन भ�ने िनवेदन बेहोरा 
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िव�वासलायक नदिेखने । 
िवमान�थलज�तो अित संवेदनशील 

�थानमा ड्यटुी खिटएको अव�थामा आ�नो ड्यटुीको 
कि� पिन मह�व निदई आफूखसुी ड्यटुी छाडी कोही 
कसैलाई कुनै िकिसमको जानकारीसमेत निदई �हरी 
पोसाकमा नै बािहर गई होटलज�तो साव�जिनक 
�थलमा मादक पदाथ� सेवन गरी अचेत अव�थामा ढली 
होटल स�चालकले नै �यारकेमा बझुाएको दिेखएको 
ह�दँा यी िनवेदकको काम कारबाहीले नेपाल �हरीको 
ग�रमामा आचँ प�ुने काय� गरी ग�भीर लापरवाही गरकेो 
िमिसल संल�न �माणबाट पिु�ट ह��छ । िनजलाई �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ११३(१) बमोिजम 
कारबाही गरी सेवाबाट हटाउन िम�ने नै दिेखने । 

�हरी उपरी�कबाट िमित २०७२/७/१६ 
मा नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�यलाई सदर 
गरकेो िमित २०७२/१२/२९ को िनण�य कानूनिवपरीत 
देिखन आएन । अतः मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 
िनवेदन िजिकरबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल असार २२ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-१४०४, 
जबरज�ती करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. रमेश 
थापा

�ितवादी स�ु अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानबाटै कसरुमा इ�कार रहेको, त�काल घटना�थल 
पगेुक� जानकुा रायमाझीलाई पीिडतले कुनै कुरा 
नसनुाएको, �वा��य परी�ण �ितवेदनमा पीिडतको 
�वा��य सामा�य रहेको देिख�छ । पीिडत भिनएक� 
प�रवित�त नाम िदपाकुमारीको मौकाको कागजमा 
स�ुवालिभ� हात िछराई ग�ुाङ्ग छा�न लागेको 

भनी उ�लेख गरकेा छन् । अदालतको बकप�मा 
स�ुवाल फुका�न लागेको भ�ने त�य उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �ितवादीले जबरज�ती गरकेो, लगुा 
फुकालेको भ�ने ज�ता ि�याकलापह� गरकेो भ�ने 
देिखदँनै । अतः पीिडतको बकप�बाट पिन जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको कसरु गन�स�मको तहका काय�ह� 
�ितवादीबाट भएको भ�ने पिु� ह�न आएको नपाइने । 

उि�लिखत आधार कारणबाट �ितवादीको 
कसरु मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको ५ 
नं.बमोिजमको देिखन आएन । तसथ�, पनुरावेदन 
अदालतबाट स�ु फैसला उ�टी भई �ितवादीले मलुकु� 
ऐन आशय करणीको महलको �ितकूलको कसरु गरकेो 
देिखदँा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२७ बमोिजम जाहेरवालाले सकार गरमेा प� कायम 
गरी कानूनबमोिजम कारबाही िकनारा ह�ने ठह�याई 
भएको फैसला मनािसब नै देिखयो । वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै �ितवादीलाई 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः �वा��य परी�ण �ितवेदन, �ितवादीको 
बयानसमेतबाट �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो 
देिखन आएन । अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित २०६९।९।४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०६१७, 
उ��ेषण / परमादेश, ितलकराम खनाल िव. �वा��य 
सेवा िवभाग, टेकुसमेत

िनवेदकलाई ��यथ� पि�मा�चल �े�ीय 
�वा��य िनद�शनालय पोखराको िमित २०७२।८।२९ 
प�बाट खनदह �वा��य चौक� अघा�खाचँीबाट 
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करिहया �वा��य चौक� �प�दहेीमा स�वा गरकेोमा 
�वा��य सेवा िवभागबाट िमित २०७२।७।२९ मा नै 
सो करिहया �वा��य चौक�मा ने�बहादरु रानालाई 
स�वा गरकेो भ�ने देिख�छ । पि�मा�चल �े�ीय 
�वा��य िनद�शनालयको स�वा िनण�य ह�नभ�दा 
अगािड �वा��य सेवा िवभागबाट करिहया �वा��य 
चौक�मा अ� नै �यि�लाई स�वा ग�रसकेको भ�ने 
देिखयो । यस अव�थामा �वा��य सेवा िवभागबाट 
भएको सो स�वा पि�मा�चल �वा��य िनद�शनालयले 
बदर गन� स�ने ि�थित भएन । अतः पिछ आफूले 
गरकेो स�वामा िनवेदकलाई सोही िज�लाको �र� 
रहेको �थान कम�रयामा स�वा ह�ने गरी संशोधनप� 
पठाएको सो संशोधन प�अनसुार स�वा सोही 
िज�लामा नगरकेो भए िनवेदक सािबककै अघा�खाचँीमा 
फक� आउन ु पन� ि�थित रहन जाने ह��छ । ��यथ� 
काया�लयले �प�देही िज�लाकै अक� �वा��य चौक� 
कम�रयामा िनवेदकलाई स�वा संशोधन गनु�पन� 
ि�थित िसज�ना ह�नमुा िवप�ीह�को बदिनयत रहेको 
पाइएन । िनवेदककै िहतमा ��यथ� काया�लयले 
�प�देही िज�लाकै अक� �वा��य चौक� कम�रयामा 
स�वा संशोधन गन� गरकेो काय�मा कुनै कानूनी �िुट 
नदेिखनकुा साथै �यायोिचत नै रहेको देिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर : उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल चै� ९ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०४९४, 
उ��ेषण / परमादशे, तोमलाल िगरी िव. �वा��य सेवा 
िवभाग, टेकुसमेत

िनवेदक तोमलाल िगरीको �या.अ. चौथो 
तहबाट �या.अ. पाचँ� तहमा �तरविृ� भएको भ�ने 
िमित २०७०।३।२० को पि�चमा�चल �े�ीय �वा��य 

िनद�शनालयको प�बाट दिेखरहेको अव�थामा �ा.�वा. 
के��मा पाचँ� तहको दरब�दी नै नभएको अव�थामा 
िनवेदकको �तर विृ� भएपिछ सोही �थानमा सेवा 
ग�ररहन पाउने अव�था देिखन आएन । य�तो 
अव�थामा िनवेदकको �तरविृ�अनसुारको दरब�दी 
रहेको �थानमा स�वा गनु�पन� नै देिखयो । िनज 
िनवेदकलाई स�वा गरकेो काया�लयबाहेक अ�य� पिन 
दरब�दी रहेको भनी िनवेदकले भ�न नसकेको ि�थितमा 
िनवेदकलाई पद र तहअनसुार स�वा गन� गरी ��यथ� 
पि�चमा�चल �े�ीय �वा��य िनद�शनालयबाट भएको 
िनण�य गैरकानूनी देिखन आएन । अतः ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- गीता �े�ठ
क��यटुर : उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल चै� ९ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-०५५३, 
उ��ेषण, बस�तनाथ भ�राई िव. �वा��य सेवा िवभाग, 
टेकुसमेत

िनवेदकलाई �.कु.स.ु िनरी�क पद छैठ� 
तहमा िज�ला जन�वा��य काया�लय का�क�मा 
िवशेष पद�थापनस�म ग�रएको भ�ने देिखयो । सो 
पदको दरब�दी िसज�ना गरी पद�थापना भएको भ�ने 
िलिखत जवाफबाट दिेखन आउदैँन । अतः िनवेदकको 
पद�थापनास�म िवशेष पद�थापना भएको दिेख�छ । 
यस अव�थामा अ�य� स�वा भएको काया�लयमा पिन 
िवशेष पद�थापना भएको पद नै ह�न ु पन� भ�ने तक�  
मनािसब देिखन नआउने । 

िवशेष पद�थापना भएको �थानबाट नेपाल 
�वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१(१) बमोिजम 
“कम�चारीलाई देशको िविभ�न भौगोिलक �े�को 
अनुभव िदलाउने गरी अित दुग�म, दुग�म र सुगम 
�े�मा स�वा ग�रनेछ” भ�ने �यव�थाअनसुारको 
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अनभुव िदलाउने उ�े�यले एउटै सिुवधाको �थानमा 
स�वा गरेको र का�क�बाट तनह� ँ िज�लाको 
स�वाबाट िनवेदकको �वा��य परी�णलगायतको 
काय�मा असर पन� जाने पिन दिेखन नआएको र अब 
दईु वष�को अविधसमेत पिुगसकेकोले िनज िनवेदकलाई 
स�वा गन� ��यथ�को िमित २०७३।७।२९ को िनण�य 
गैरकानूनी देिखन आएन । अतः ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- गीता �े�ठ
क��यटुर : उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल चै� ९ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०६४०, 
उ��ेषण / परमादेश, सीताकुमारी हमाल िव. �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालय, रामशाहपथसमेत

म�य-पि�मा�च �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालयले िमित २०७१।८।२९ को स�वा गन� 
िनण�य गरकेोमा �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा 
२१(३) “कम�चारीलाई अित दुग�म ��ेमा क�तीमा 
एक वष� वा दुग�म �े�मा क�तीमा दुई वष� पूरा 
नभई सामा�यत स�वा ग�रने छैन” भनी गरकेो 
�यव�थाअनसुार सेवा अविध पूरा नगरी ��यथ� 
िज�ला जन�वा��य काया�लय सखु�तले िनवेदकलाई 
िमित २०७२।०९।२४ मा �वा��य चौक� िवजौरी 
सखु�तमा स�वा गन� गरकेो उ� िनण�य कानूनअनकूुल 
रहेको नपाइने । 

िनवेदकले स�वा माग नगरकेो र िमित 
२०७२।९।२४ मा गरकेो स�वा िनण�य मािथ 
िनवेदकको स�वा िमलान ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनसमेत 
प�ररहेको अव�थामा िनवेदकको दगु�म �थानमा 
अविध नपगुी स�वा गनु�पन� आधार नखोली ��यथ� 
िज�ला जन�वा��य काया�लय, सखु�तको िमित 
२०७२।०९।२४ को िनण�यलगायत स�वाको प�समेत 

कानूनअनकूुल नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई िनद�शनालयबाट िमित 
२०७१।८।२९ को िनण�यअनसुार स�वा ग�रएको 
�वा��य चौक� उ�रगंगा सखु�तबाट कानूनिवपरीत 
अ�य� स�वा नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर : उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल चै� ९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ८  

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-WO-०९२४, उ��ेषण 
/ परमादशे, लालबहादुर राई िव. पुनरावेदन अदालत 
िवराटनगरसमेत

िनवेदन मागदाबीको िश�क पदमा घन�याम 
नेपाल उ�मेदवार ह�न पाउने, नपाउने स�ब�धमा 
िवप�ी िव�ालयले िवप�ी िश�ा काया�लयलाई 
प�ाचार गदा� त�लो पदका �थायी िश�कले आवेदन 
िदई मािथ�लो तहको �ित�पधा�मा सहभागी ह�न पाउने 
भनी िवप�ी िश�ा काया�लयले च.नं. १७४७ िमित 
२०६६/१२/१५ को प�बाट िवप�ी िव�ालयलाई 
जानकारी गराएको दिेखयो । यसरी घन�याम नेपालले 
राहत कोटाको िश�क पदमा उ�मेदवार ह�न िवप�ी 
िश�ा काया�लयबाट अनमुित �ा� गरी परी�ामा 
सहभागी भई �रट िनवेदकभ�दा बढी अंक �ा� गरी उ� 
राहत कोटाको िश�क पदमा ६ मिहनाको समयाविधको 
लािग िनयिु� भएको दिेख�छ । िनजह�ले परी�ामा 
�ा� गरकेो �ा�ाङ्कको स�ब�धमा �रट िनवेदकको 
कुनै �कारको दाबी िवरोध रहेको पाइएन । अिनयिमत 
तवरबाट परी�ा स�चालन भएको भनी यी �रट 
िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा किहकँतै उ�लेख गरकेो 
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पिन देिखदँनै । परी�ामा �ा� �ा�ाङ्कमा कुनै िववाद 
नदेिखएको, परी�ामा �रट िनवेदकभ�दा िवप�ी 
घन�याम नेपालले बढी अंक �ा� गरकेो र िनज 
घन�याम नेपालको उ�मेदवारी िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली, २०५७ को िनयम १० को �ितब�धा�मक 
वा�यांशको (२) अनसुारकै रहेको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०६७/१०/२४ मा 
भएको आदशेलाई अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।

घन�याम नेपालले राहत कोटाको मा.िव. 
तहको अ�थायी िश�क पदमा िनय�ु ह�नपूुव� िनज 
काय�रत सोही िव�ालयको �ा.िव. तहको �थायी 
पदबाट राजीनामा िदएको कुरामा िववाद छैन । 
घन�याम नेपालले िदएको राजीनामालाई िवप�ी 
िव�ालयको �यव�थापन सिमितको बैठकले अनमुोदन 
गरी िसफा�रससिहत �वीकृितका लािग िवप�ी िश�ा 
काया�लयमा पठाएकोमा सो राजीनामा �वीकृत गन� 
दािय�व िवप�ी काया�लयको रहने ह��छ । िवप�ी िश�ा 
काया�लयले कानूनबमोिजम पूरा गनु�  पन� दािय�व पूरा 
गरकेो वा नगरकेो कारण िसिज�त प�रणामको िवषय 
िनवेदकसगँ स�बि�धत िवषय पिन होइन । यो िवषय 
घन�याम नेपाल र स�बि�धत िनकायिबचको िवषय 
हो । यसथ� राजीनामा �वीकृत नगरी मािथ�लो पदको 
िनयिु� िलन िदन िम�दैन भ�ने �रट िनवेदकको िनवेदन 
िजिकर मनािसब नदिेखने ।

परी�ामा �रट िनवेदक वैकि�पक   
उ�मेदवारको �पमा िसफा�रस भएको र िनजले िनयिु� 
पिन पाएको नदेिखदँा उ� राहत अनदुान कोटाको 
पदमा िनयिु�का लािग असाधारण �े�ािधकार �हण 
गरी ��ततु �रट िनवेदन दायर गन� हकदयैा (Locus 
Standi) यी �रट िनवेदकलाई भएकोसमेत नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६७/१०/२४ को आदेशले यी �रट िनवेदकको 
कुनै �कारको हक अिधकारमा आघात पगेुको 

देिखएन । िनवेदन मागदाबीको पद अ�थायी �कृितको 
पद भएको र सो पदमा हाल �याद थप भएको भ�नेसमेत 
देिखन नआई ��ततु िववादको  औिच�यसमेत समा� 
भइसकेको दिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ग�ररहन परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CI-०८६३, जोत लगत 
क�ा, सुिनल कासुला िव. नरिसं खास �जापित

��यथ� वादीले स�ु भूिम सधुार काया�लयमा 
िदएको िनवेदनमा सािबक ज�गाधनी प�चल�मीले 
सावँा �याज बझुाई दरिपठसमेत गराई िलएको भ�ने 
बेहोरा उ�लेख गरबेाट िववािदत ज�गा भोगब�धक�को 
रहेछ भ�ने कुरा �थािपत ह�ने दिेखएन ।

पनुरावेदक �ितवादीका धम�िपता नारानभ� 
कासलुाका नामको िमिसल संल�न जोताहाको 
अ�थायी िन�साको �ितिलिप हेदा� एउटा िक�ामा मा� 
उ�लेख भएको नभई धेर ै िक�ा ज�गा रहेको देिखदँा 
मोही नै नभएको ज�गालाई मोही हो भनी जोताहा 
अ�थायी िन�सा िलएको रहेछ भ�न िमलेन । जोताहा 
अ�थायी िन�सा काया�लयले िदने कुरा हो । ज�गाको 
१ नं. लगत र २ नं. अनसूुची द�ु�त नभई जोताहा 
अ�थायी िन�सा �ा� गन� अव�था रहदँैन । सािबक 
ज�गाधनी प�चल�मी �े�कै पालामा बनेको जोताहाको 
अ�थायी िन�सालाई क�रब ४० वष�पिछ आएर बदर 
ह�नपुछ�  भ�न �यायोिचत ह�ने नदिेखने ।

तसथ� मािथ िववेचना ग�रएको आधार 
�माणबाट िक.नं.१६८ को ज�गाबाट नारानभ� 
कासलुा नामको मोही लगत क�ा गन� ठहर गरकेो भूिम 
सधुार काया�लय भ�परुको िमित २०६४।१२।१० को 
िनण�य सदर गरेको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६६।१।९ को फैसला निमलेकोले उ�टी भई मोही 
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लगत क�ा ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी नप�ुने ।
इजलास अिधकृत : गीता �े� 
क��यटुर : अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल माघ १० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CI-१०५८ र ०६८-
CI-०७५९, हक कायम, र�नलाल गोसाई िव. शारदा 
ल�मी दुवाल (गोसाई) र शारदा ल�मी दुवाल (गोसाई) 
िव. र�नलाल गोसाई

िववािदत िक.नं. २१९ को ज�गाको संय�ु 
दता�का सबै �यि�लाई �ितवादी नबनाई एक जनालाई 
मा� �ितवादी बनाएको र संय�ु दता�वालालाई 
ब�ुद ै नबझुी फैसला गरकेो कारण दखेाई म�ुा स�ु 
अदालतमा िफता�  पठाएकोमा एकै िववादको लगाउको 
म�ुामा संय�ु दता�का �यि�ह�को छु�ै िफराद परकेो 
र फैसला भएकोसमेत देिखदँा पनुरावेदन अदालत 
पाटनले आफँैले िनण�य नगरी स�ुमा िफता� पठाउने 
गरी गरकेो फैसला मनािसब मा�न नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
भ�परु िज�ला अदालतमा िफता� पठाउने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।७।७ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब जे 
जो ब�ुनपुछ�  बझुी �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
१४ समेतलाई म�यनजर गरी कानूनबमोिजम म�ुामा 
कारबाही िकनारा गनु�  भनी उ�च अदालत पाटनमा 
पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७५ साल भदौ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-१०५७, हक 
कायम, र�नलाल गोसाई िव. शारदा ल�मी 
दुवाल (गोसाई) र शारदा ल�मी दुवाल 
(गोसाई)  िव. र�नलाल गोसाईसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०९९६, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. िशवे उराव

पीिडतले मौकामा कागज गदा� �ितवादी िशवे 
उरावले समाती ता�दै घटना�थलमा लगेको र करणी 
गरी योिनमा वीय� झारी भागेको हो भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । पीिडतको �वा��य परी�णबाट 
िनजको करणी भए नभएको भ�न नसिकने, क�याजाली 
परुानो �याितएको, शरीरमा घाउचोट नरहेको, योिनिभ� 
बािहर श�ुक�ट छैन भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� पीिडतलाई करणी गन� लादँै गरकेो तर करणी 
गन� नपाएको भनी बयान गरकेो देिख�छ । जाहेरवाला 
घटनाका ��य�दश� नभएको र ��य�दश� भिनएक� 
स�रता उरावले पीिडतको हात समाएर �ितवादीले 
लादँै गरकेोस�म देखेको भनी अदालतसम� बकप� 
गरकेो देिख�छ । जबरज�ती करणीको ��य� �माण 
�वयं पीिडत भए पिन पीिडतको �वा��य परी�ण गन� 
िवशेष�ले पीिडतको शारी�रक अव�था सामा�य रहेको 
करणी भएको वा नभएको भ�ने यिकन भ�न नसिकने 
र Vaginal Condition पिन िठकै रहेको तथा िनजको 
क�याजाली (Hymen) परुानो �याितएको, श�ुक�ट 
योिनिभ� फेला नपरकेो भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । पीिडत बो�न नस�ने िभ�न �मता भएको 
(differently able) �यि� ह�दँा िनजका कुरालाई 
�ा� �माणकै आधारमा साम�ज�य कायम गरी �हण  
गनु�पन� ।

�ितवादीले करणी गन� लागेको भनी 
मौकाको बयानमा �वीकार गर ेपिन करणी ग�रसकेको 
भनी �वीकार गरकेो देिखदैँन । पीिडतको �वा��य 
परी�णबाट क�याजाली परुानो �याितएको र करणी भए 
नभएको भ�न नसिकने भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
��य�दश�ले पीिडतलाई हातमा समाई ता�दै लगेको 
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देखेको भनी अदालतमा बकप� गरकेो अव�थालाई 
पूण� अपराध भएको भनी पिु� गन� �माणको �पमा 
�हण गन� सिकने अव�था छैन । करणी गन� लागेको 
अव�थामा पीिडतका बाब ुआमा खो�दै आएपिछ मैले 
करणी गन� नपाउदैँ भागेको भनी �ितवादीले गरकेो 
बयान उि�लिखत अ�य �माणबाट समिथ�त भएकोले 
�ितवादीले जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो 
ठहर गरी भएको फैसला अ�यथा नदेिखने ।  

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. को 
कसरुको उ�ोग गरकेाले सोही महलको ५ नं.बमोिजम 
�ितवादी िशवे उरावलाई ३(तीन) वष� कैद ह�ने ठहर 
गरी भएको स�ु फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको िमित २०७०।०९।२४ को 
फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर : अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-WO-१०९४, उ��ेषण 
/ परमादशे, सव�लाल राय यादव िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदकको नाग�रकताको �माणप�का 
आधारमा ज�मिमित २०१०।०४।२२ कायम 
ह�ने त�यमा िववाद छैन । िनजले भरकेो वैयि�क 
िववरण (िसटरोल) मा पिन िनजको ज�मिमित 
२०१०।०४।२२ भनी उ�लेख भएको पाइयो । तसथ� 
िश�ा िनयमावलीको िनयम १३१(१) बमोिजम उमेर 
गणना गदा� �रट िनवेदक िमित २०७०।४।२२ मा ६० 
वष� पगेुको भनी िनण�य ग�रएकोलाई कानूनअनकूुल नै 
मा�न ुपन� ।

िनवेदकको सबै वैयि�क िववरणह� िश�क 

िकताबखानामा अिभलेख रहेको देिख�छ । �रट 
िनवेदकले उमेर ढाटेँको भ�ने देिखदँैन । �रट िनवेदकले 
छलछाम गरी वा अ�य कुनै तवरबाट बढी अविध सेवामा 
रहने गरी उमेर ढाटेँको भ�ने देिखदँनै । शैि�क यो�यताको 
�माणप�मा िनजको ज�मिमित २०१२।०५।०३ 
लेिखएको ह�दँा सोही आधारमा सेवामा रहन पाउने 
अपे�ा राखेको पिन ह��छ । िनवेदकलाई सेवा िनव�ृ 
ह�ने कुराको अि�म सूचना िदनपुन� िथयो । तर �यसो 
नगरी िनवेदकलाई िमित २०७०।०४।२१ मा अवकाश 
पाउने भएकोले सेवा गरबेापत भ�ुानी िलएको रकम 
िफता� गनु�  भनी िमित २०७२।०४।२० मा प�ात् दश� 
िनण�य र प�ाचार ग�रएको देिखयो । यसलाई मनािसब 
मा�न निम�ने ।

पा�र�िमक रकम िनवेदकले छलछाम गरी वा 
बेहोरा ढाटँी, झ�ुयाई िलएको भ�ने देिखदँैन । िनजलाई 
सेवा िनव�ृ भएको कुरा सूिचत गन� कानूनी कत��य 
भएका सरकारी िनकायबाट यथासमयमा सूिचत 
नगरकेो कारणबाट अवकाश �ा� गन� िमितभ�दा 
केही बढी अविध सेवामा रहेको र सो अविधको 
िनयमानसुार खाइपाई आएअनसुारको पा�र�िमक 
भ�ुानी िलएकोलाई अनिुचत र कानून �ितकूल 
मा�न निम�ने । तसथ� बढी अविध काम गरबेापतको 
रकम �रट िनवेदकले पाउने औषधोपचार र िबरामी 
िबदाको रकमबाट क�ा गन� गरी भएको िव�ालय 
िश�क िकताबखानाको िमित २०७३।०२।०४ को 
िनण�य �यायोिचत नदेिखएकाले सो िनण�य र तदनसुार 
भएका काम कारबाहीसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको छ । िनवेदक सव�लाल राय यादवले िमित 
२०७०।४।२२ मा अिनवाय� अवकाश पाउने भएकाले 
िनव�ृभरण �योजनका लािग सोही िमित कायम गनु�  
र सो िमितपिछ गरकेो सेवाबापत भ�ुानी िलएको 
पा�र�िमकलगायतका रकम क�ा नगनु� , नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेको आदेशसमेत जारी 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- गीता �े� 
क��यटुर : अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १६ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७३-WO-०४६८, उ��ेषण 
/ परमादेश, कुमारी पु�पलता ितवारी िव. पोखरा 
िव�िव�ालय सेवा आयोगको काया�लय, गौशाला 
रातोपुल

िश�क छनौट �ि�यामा �प� मापद�ड 
िनधा�रण ग�रएकोमा िनवेिदकाले �यूनतम उ�ीण� अंक 
�याउन नसक� अन�ुीण� भएको दिेखन आयो । परी�ा 
स�चालन तथा नितजा �काशन गदा� कुनै कानूनी 
�िुट ग�रएको वा कुनै �कारको प�पात, मोलािहजा 
वा पूवा��ह रािखएको भ�ने देिखन आएको छैन । 
यस अव�थामा परी�ा स�चालन र नितजा �काशन 
काय�लाई अनिुचत ठा�न िम�ने नदिेखने ।

�ािविधक सेवा �दान गन� कुरामा 
समावेिशताको नाममा अयो�य र अस�म �यि�लाई 
पिन िनयिु� गरी िज�मेवारी िदन ुपद�छ  भ�ने कुरासगँ 
सहमत ह�न सिकँदनै । िनधा��रत �यूनतम मापद�ड पूरा 
नगरकेा �यि�लाई समावेिशताको िनरपे� मा�यताको 
आधारमा मह�वपूण� िज�मेवारी सिु�पई जनताको िजउ–
�यान, �वत��ता, �वा��य र स�पि�लगायतका 
संिवधान�ारा ��याभूत हक अिधकारमा आघात 
प�ुने अव�था िसज�ना गनु�  वा�छनीय ह�दँैन । समावेशी 
िस�ा�तलाई सापेि�क �पमा हे�रन ु पन� । िनवेिदका 
अ�तवा�ता�मा �यूनतम अकं �ा� गन� नसक� अन�ुीण� 
भएको भ�ने देिखएको छ । परी�ामा िनज िनवेिदकाको 
यो�यता उ�ीण� ह�ने ि�थितको िथयो वा िथएन भ�ने 
कुरा अिहले �याियक िन�पणयो�य िवषय ह�ने पिन 
देिखदँैन । परी�ा स�चालन �ि�यामा ग�भीर 
अिनयिमतता भएको वा प�पातपूण� तवरबाट परी�ा 

स�चालन र मू�याङ्कन गरी िनवेिदकालाई पूवा��ह 
राखेर अन�ुीण� घोिषत ग�रएको भ�ने पिन देिखएको 
छैन । यस अव�थामा पोखरा िव�िव�ालय िश�क 
कम�चारीस�ब�धी िनयमावली, २०५५ को िनयम 
५ ग(५) बमोिजम मिहला िसफा�रस ह�न नसकेको 
कारणबाट ख�ुलाबाट पदपूित� गरकेो भ�ने िवप�ीह�को 
िजिकर मनािसब नै देिखने । 

अतः िववािदत िव�ापन तथा नितजा 
�काशनलगायतका काम कारबाही �ि�यासङ्गत 
तवरबाट भएको दिेखएको, समावेिशतास�ब�धी 
िस�ा�त वा मा�यता �ितकूल काय� भएको भ�ने 
नदिेखएको र परी�ामा उ�ीण� भएका यो�यता�मका 
�यि�ह�लाई िनय�ु गरकेोसमेत पाइयो । यसरी 
िसफा�रस भई िनय�ु भएका �यि�ह�लाई िनवेदनमा 
िवप�ी बनाएकोसमेत दिेखन आएन । यस अव�थामा 
िनवेिदकाको मागबमोिजम आदेश जारी गनु�  उिचत 
देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सोमराज का�ले
क��यटुर : अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WO-०७६९, उ��ेषण 
/ परमादशे, िवनोद कोइराला िव. मालपोत काया�लय 
का�ेपला�चोकसमेत

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ३६(६) मा एक वष� वा सोभ�दा कम सेवा अविध 
भएका कम�चारीलाई िनजले मागेको अव�थामा बाहेक 
स�वा गन� पाइदैँन भ�ने र कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ को दफा ८(५) मा समायोजनका लािग सूचना 
�काशन भएको िमितले एक वष�िभ� अिनवाय� अवकाश 
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ह�ने कम�चारीलाई �दशे वा �थानीय तहमा समायोजन 
गन� पाइदँैन भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । यी �रट 
िनवेदकलाई मालपोत काया�लय, का�ेपला�चोकबाट 
मालपोत काया�लय, िस�धलुीमा कामकाज गन� 
खटाएको भूिम �यव�था, सहकारी तथा ग�रबी िनवारण 
म��ालयको च.नं. ७६७ िमित २०७५।७।२६ को प� 
िनज काय�रत मालपोत काया�लय, का�ेपला�चोकमा 
िमित २०७५।११।१ मा मा� दता� भएको देिखएकोले 
सो प� सो काया�लयमा सोही िमितमा �ा�त भएको 
मा�नपुन� ह��छ । सो प� सोही िमितमा आफू काय�रत 
काया�लयले आफूलाई बझुाएको भ�ने िनजको िनवेदन 
बेहोरामा दिेख�छ । �रट िनवेदक िमित २०७६।१०।१४ 
मा अिनवाय� अवकाश ह�ने देिखने । 

�रट िनवेदकलाई कामकाज गन� खटाइएको 
प� िनजले �ा�त गदा�को अव�थामा िनजको अिनवाय� 
अवकाश ह�ने उमेर एक वष�भ�दा कम अविधको 
देिख�छ । अिनवाय� अवकाश ह�न एक वष� सेवा अविध 
बाकँ� भएका कम�चारीलाई िनजको मागबेगर सो 
अविधमा अ�य� स�वा नग�रने भ�ने िनजामती सेवा 
िनयमावलीले �प�ट �यव�था गरकैे छ । अिनवाय� 
अवकाश ह�नभु�दा एक वष�अगावै अथा�त् क�रब ते� 
मिहना अगावै स�वा वा कामकाज गन� खटाउनेस�ब�धी 
िनण�य गन�, सो िनण�यबमोिजमको प�समेत सोही 
िनण�य िमितमा तयार गन� तर �यो प� तयार भएको 
क�रब तीन मिहनापिछ अथा�त् अिनवाय� अवकाश 
ह�न एक वष� बाकँ� रहेको अविधिभ� अथा�त् िमित 
२०७५।११।१ मा मा� बझुाएको देिखएकोले िनजले 
आ�नो स�वा भएको जानकारी अिनवाय� अवकाश 
ह�न एक वष� बाकँ� रहेको अविधिभ� मा� पाएको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा िनण�य िमित होइन िनजले 
प� पाएको िमितले मा�यता पाउने ह��छ । य�तो 
काय�लाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ३६(६) मा भएको �यव�थाअनकूुल मा�न िम�ने 
देिखदँैन । यसरी अिनवाय� अवकाश ह�न बाकँ� रहेको 

एक वष�को अविधिभ� यी �रट िनवेदकलाई मालपोत 
काया�लय, का�ेपला�चोकबाट मालपोत काया�लय, 
िस�धलुीमा कामकाज गन� खटाइएको काय�लाई 
कानूनस�मत मा�न िम�ने देिखन नआउने ।

�रट िनवेदकले िव�मान कानूनअनसुार िमित 
२०७५।१०।१४ पिछ अ�य� गई कामकाज गनु�पछ�  
भ�ने धारणा बनाएको ह�दँैन । अवकाश ह�न लागेका 
कम�चारीह�लाई अ�य� स�वा गररे िनजह�ले दःुख 
एवम् हैरानी खे�न ु नपरोस् एवम् अवकाशपिछको 
जीवनका योजना बनाउन सहज एवम् सरल होस् भ�ने 
उ�े�यले नै िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ३६(६) र कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ 
को समायोजनस�ब�धी �यव�था ग�रएको हो । 
िनज �रट िनवेदकलाई स�वाको जानकारी ह�दँाका 
अव�थामा िनजको सेवा अविध क�रब ११ मिहना १६ 
िदन मा� बाकँ� रहेको, िनज हाल काय�रत मालपोत 
काया�लय, का�ेपला�चोकमा बहाल रिहरहदँा कुनै 
अ�ठ्यारो ि�थित िसज�ना ह�ने अव�था नदिेखएको, 
िनजको सेवािनव�ृ ह�न अब क�रब २ मिहना १२ 
िदन मा� बाकँ� रहेको, हाल कामकाज गन� खटाइएको 
काया�लयमा जान िनजको म�जरुी िलएको नदेिखएको 
र यित छोटो अविधका लािग िनजलाई अ�य� काम 
गन� पठाउने रा�यको नीित रहेको नदेिखएको ह�दँा 
मालपोत काया�लय, का�ेपला�चोकबाट मालपोत 
काया�लय, िस�धलुीमा कामकाज गन� खटाएको भूिम 
�यव�था, सहकारी तथा ग�रबी िनवारण म��ालयको 
िमित २०७५।७।२६ को िनण�य, सोही म��ालयको 
च.नं. ७६७ िमित २०७५।७।२६ को कामकाज 
गन� खटाएकोस�ब�धी प� र सोही म��ालयले 
अ�य� स�वा भएका / कामकाज गन� खटाइएका 
कम�चारीह�को यथाशी� रमाना िदने भनी भूिम 
�यव�थापन तथा अिभलेख िवभागलाई लेखेको 
च.नं. ९७५ िमित २०७५।८।२४ को प� तथा भूिम 
�यव�थापन तथा अिभलेख िवभागले सबै भूिमसधुार 
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तथा मालपोत काया�लय र मालपोत काया�लयह�लाई 
रमाना िदने स�ब�धमा लेखेको प� �रट िनवेदकका 
हकमा उ��ेषणको आदशेले बदर ह�ने ठहछ�  । साथै 
िव�मान कानूनी �यव�था �ितकूल ह�नेगरी िनज 
�रट िनवेदकलाई अिनवाय� अवकाशको बाकँ� सेवा 
अविधभर िनजको म�जरुीबेगर िनज हाल काय�रत 
मालपोत काया�लय, का�ेपला�चोकबाट अ�य� स�वा 
गन�, कामकाज गन� खटाउने एवम् रमाना िदने काय� 
नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल मंिसर १ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् : 

 § ०७५-WO-११५३, उ��ेषण / परमादशे, 
िवनोद कोइराला िव. भूिम �यव�था, सहकारी 
तथा ग�रबी िनवारण म��ालय िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

 § ०७५-MS-००२४, अदालतको अवहेलना 
िवनोद कोइराला िव. भूिम �यव�था, सहकारी 
तथा ग�रबी िनवारण म��ालय िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७४-CR-०९९२, ०७४-CR-०९३३, 
अपहरण तथा खनु डाकँा, �ेमिसंह भ�ने �ेमबहादुर 
सुवेदी िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
�ेमबहादुर सुवेदी

घटना िववरण कागज गन� गंगा�साद 
यादवले वारदात�थल मैले देखेको िथए,ँ �हरीले 
कागजमा के लेखेको िथयो मलाई थाहा भएन भनी 
अदालतमा बकप� गर े पिन घटना िववरण कागजमा 
भएको आ�नो सहीछापलाई सनाखत ग�रिदएको, 

बरामदी मचु�ुकाका िवख�बहादरु ख�ी, च�दे�र साह र 
टेकबहादरु लामाले मेरो साम�ुनेमा कुनै सामान बरामद 
भएको होइन भनी बरामदी मचु�ुकामा भएको भिनएको 
आ�नो सहीछापलाई नै इ�कार गरी अदालतमा 
बकप� गरकेोमा लास जाचँ �कृित मचु�ुका र बरामदी 
मचु�ुकाको काम तामेलमा बसेका �.ना.िन. च�दे�र 
ठाकुरले लासको अव�था हेररे मचु�ुका गरकेो ह�,ँ 
कटुवा पे�तोलको �ेगरसिहतको केही भाग, पस� र 
कागजप� बरामद भएको भनी बरामदी र सो बरामदी 
मचु�ुकासमेत पिु� गरी बकप� गरकेो देिख�छ । सोबाट 
मौकाको भनाइ र कागजिवपरीतको अदालतको बकप� 
भनाई खि�डत भएको देिख�छ । िमिसल संल�न कागज 
�माणिवपरीतको �माणरिहतको �ितवादीको इ�कारी 
िजिकर पिु� ह�न नसकेको अव�थामा �ितवादीको 
घटना वारदातमा संल�नता िथएन भनी भ�न सिकने 
अव�था नदेिखने ।

मतृक �ी�साद साह सोनारलाई अपहरण 
गरी िज�ला धनषुा, भरतपरु गा.िव.स. ि�थत बालवुा 
खोलामा लगी गोली हानी कत��य गरी मारकेो कुरा 
घटना�थल मचु�ुका, �ितवादीको अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान, जाहेरी बेहोरा र 
जाहेरवालीको बकप�समेतबाट पिु�ट भइरहेको 
देिखदँा स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गन� गरी भएको उ�च 
अदालत जनकपरुबाट भएको फैसला उ�टी गरी 
सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अब, अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो 
�.२,५८,०००।- भराई पाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, माग दाबीमा 
उि�लिखत नगद तथा सनु चादँीका िज�सीका 
सामानह� मतृकको सगँसाथमा रहेको भ�ने कुरा 
किहकँतैबाट पिु�ट ह�न आएको पाइदैँन वा यी 
�ितवादीले पोल गरकेा अ�य �ितवादीह�को घरबाट 
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केही कुनै मालव�त ुबरामद ह�नसकेको भ�ने िमिसल 
संल�न बरामदी मचु�ुकाबाट दिेखदँैन । फौजदारी 
कसरुमा अिभयोग दाबी �मािणत गदा� �ित�यि� 
�ित�माणबाट पिु� ह�नपुद�छ । मौकामा बयान गदा� 
�ितवादीले जाहेरीमा उि�लिखत मालसामान 
आफूले िलए खाएको छैन भनी लेखाएको देिख�छ । 
�माणरिहतको इ�कारीले, �माणको भूिमका तबस�म 
िनवा�ह गन� स�दैन, जबस�म अ�य संकिलत �माणबाट 
इ�कार अिभय�ुउपरको अिभयोग �मािणत ह�ने 
अव�था देिखदँनै । फौजदारी म�ुामा �ितवादीउपरको 
कसरु िववादरिहत तवरले �मािणत गन� भार वादी 
प�मा रहने कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादीह�ले 
वारदातका �ममा को-को भई के-कसरी, के-कुन 
त�रकाबाट वारदात घटाएको हो �यो कुराको पिु� 
िमिसल कागज �माणबाट दिेखन ुफौजदारी �यायको 
रोहमा मह�वपूण� प� रहने ह��छ । फौजदारी �याय 
�शासनमा सरकारी प�को कत��य वारदातको बारमेा 
बयान गराउन,ु �याद थ�न,ु अिभयोग प� दायर गनु�  र 
बहस पैरवी गनु�मा मा� सीिमत रहने ह�दँनै, अिभयोग 
दाबी िलइएका �यि�ह�को उ� अपराधमा के-कुन 
त�रकाले सलं�नता रहेको िथयो, िनजको भूिमका 
घटनामा के-क�तो िथयो, उ� कुरा पिु� ह�ने दसी 
�माण के-क�ता छन् ? सोको यथाथ� िववरण 
िमिसलबाट दिेखनपुन� ह��छ । फौजदारी अिभयोगको 
सगैँ अिभय�ुको वैयि�क �वत��ता कुि�ठत ह�न 
जा�छ र िनरपराध �यि� वा दोषी �यि� नै िकन नहोस ्
उसको िनद�िषता वा दोिषताको ��ट खाकासिहत 
अिभयोजन भएमा �याय �शासन �व�छ र सश� ह�न 
जाने कुरामा दईुमत रहदँनै । तसथ� शकंारिहत तवरबाट 
�ितवादीउपरको डाकँा वारदाततफ� को अिभयोग 
समथ�न �माणबाट पिु� ह�न नआएको ि�थितमा केवल 
अनमुानको आधारमा दोषी कायम गनु�  �यायोिचत एव ं
कानूनी रा�यको मा�य िस�ा�तबमोिजम भएको मा�न 
निम�ने ह�दँा यी �ितवादीलाई डाकँातफ� को कसरु ठहर 

नगरकेो स�ुको फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत 
जनकपरुबाट भएको फैसला उ�टी ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने अव�था दिेखन नआउने ।

तसथ�, पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १, 
३ र ७ नं. को कसरुमा सोही महलको ३ नं.बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद र �.७५,०००।– (पचह�र हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना र ऐ. को ७ नं. बमोिजम थप २ वष� 
कैद सजायसमेत ह�ने तथा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं.को कसरुमा ऐ. को १३(४) नं. बमोिजम 
ज�मकैदसमेत ह�ने ठह�याई स�ु धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।८।२९ मा भएको फैसला 
सदर गन� गरी उ�च अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७४।२।३ मा भएको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत:- सोनी �े�ठ
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल काित�क ४ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७२-CR-१६५५, ०७२-CR-
१८७७, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. न�दकुमार 
धोबीसमेत, न�दकुमार धोबी िव. नेपाल सरकार

�ितवादी न�दकुमार धोबीले मतृकसगँ 
�ेम स�ब�धमा रही िनजको अक�  �यि�सगँ िबहे ह�ने 
थाहा पाएपिछ िनजलाई रातको समयमा �ितवादीका 
िव�वासका मा�छेह�बाट फोन गरी बोलाई 
एका�त ठाउमँा लगेको देिख�छ । पूव�िचनजान �ेम 
स�ब�धसमेतको फाइदा उठाई बेलकुाको समयमा 
�ितवादी न�दकुमारले बोलाउदँा िव�वासमा आई 
अबेरस�म �ितवादी न�दकुमारसगँ बसेको पाइएको 
छ । यसिबच यी मतृकले कराएको िच�याएको वा 
अ�य �कारको कुनै आवाज नसिुनएको तथा �ितवादी 
न�दकुमार र मतृक बसेको �थान छेउछाउमा सघंष�को 
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कुनै �माण नदेिखएबाट यी मतृक �ितवादीसगँ 
�वे�छाले बसेको देिख�छ । यही पूव��ेमस�ब�ध 
र िव�ासमा मतृक आएको अव�थामा करणी गरी 
त�प�ात् कत��य गरी मारकेो भ�ने आरोप रहेकोमा 
मतृक र �ितवादी न�दकुमार धोबीिबच पिहलेदेिखको 
�ेम स�ब�ध रहेको भ�ने िवषयमा बयान, बकप� आिद 
िमिसल संल�न �माणबाट िववाद रहेको देिखदँनै । 
लास बरामद ह�दँाको अव�थामा मतृकको शरीरमा 
कुता�  सलवार र भे�ट लगाएको देिख�छ । के��ीय �हरी 
िविध िव�ान �योगशालाको िमित २०६६।०२।१९ को 
परी�ण �ितवेदनमा मतृकको योिनबाट िनकािलएको 
Swab मा वीय� (Sperm) फेला नपरकेो भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । जबरज�ती करणी देिखने कुनै 
त�यय�ु �माण ल�ण केही िमिसलबाट देिखदँनै । 
केवल मतृकको Hymen Rupture भएको भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदनलाई मा� आधार मानेर �ितवादी 
न�दकुमार धोबीले मतृकलाई मानु�अिघ जबरज�ती 
करणी गरकेो आरोप लगाइएको छ । मिहलाह�को 
क�याजाली खेलकुद गदा�, काम गदा�, �यायाम गदा� वा 
कसैसगँको पूव�शारी�रक स�ब�धबाट लगायतका अ� 
कारणले पिन टुट्न स�ने ह��छ । पिहलेदेिख �ेममा 
रहेको यी �ितवादीसगँको सहमितमै पिन पिहले नै 
�य�तो शारी�रक स�ब�ध ह�न स�ने प�रि�थितलाई 
नकान� सिकँदैन । �ितवादी न�दकुमारलाई शकंाकै 
भरमा जबरज�ती करणी गरकेो भनी िन�कष�मा प�ुन ु
त�यय�ु देिखदैँन । कोही पिन ��य�दश� नभएको, 
शव परी�ण �ितवेदनबाट पिन कुनै �माण नदिेखएको 
र अ�य �वत�� �माणह��ारा समेत जबरज�ती 
करणी भएको समिथ�त नदेिखदँा केवल िकटानी जाहेरी 
दरखा�त र अनसु�धानको अप�ुट भनाइलाई मा� 
आधार िलएर िनज �ितवादी न�क� भ�ने न�दकुमार 
धोबीले नै मतृकलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
पिु�ट ह�न स�दैन । अतः ��य� वा प�रि�थितज�य 
�माणको अभावमा जबरज�ती करणीतफ�  अिभयोग 

दाबी प�ुन नसकेको अव�थामा �ितपूित�को स�ब�धमा 
केही बोिलरहन ुनपन� ।

�ितवादी र पीिडतिबच कुनै �कारको �रसइवी 
वा झै-झगडा भएको देिखदँैन । ��ततु म�ुामा �ितवादी 
न�क� भ�ने न�दकुमार धोबीसगँ पूव� �ेम स�ब�ध 
रहेको भिनएको मतृकले अक� �यि�सगँ िववाह गन� 
लागेको थाहा पाएपिछ एका�त�थलमा बोलाएको 
र मतृक पिन िव�वासमा परी घटना�थलमा गएको 
देिख�छ । मतृकलाई आ�नै च�ुनीले घाटँी कसी कत��य 
गरी मा�रएको देिख�छ । िमिसल संल�न �माणबाट 
�ितवादी न�दकुमार धोबीले खाडलमा राखी मािथबाट 
बालवुा माटोले परुकेो र पिछ घटनालाई दबाउन अ� 
मािनसह�को सहयोग िलई लास �खमा झ�ुड्याएको 
हो भनी अनसु�धानको �ममा सािबती बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीले अदालतसम� बयान िददँा 
िदउसँो इटँा भ�ामा काम गररे राित आफू आ�नै घरमा 
रहेको र सो रात मतृकसगँ भेटघाट कुराकानी केही 
नभएको भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । िनजले भनेको 
इटँाभ�ाको निजकै आपँको �खमा मतृकको लास 
फेला परकेो छ । अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को 
बयानमा अ�य �ितवादीह�ले न�दकुमार धोबीले नै 
मारकेो र अ� केहीले लासलाई आ�मह�या �कृितको 
देखाउन केही भूिमका खेलेको देिखएको छ । �ितवादीले 
राजपित था�ले मतृकको फोन आएको भ�ने जानकारी 
�ितवादी न�दकुमारलाई िदएको भ�ने देिखएको 
छ । यसरी आफूले �ेम गरकेो भनेक� मतृकले अक� 
मािनससगँ िववाह गन� लागेको थाहा पाएर कुनै बहानामा 
अ�य िचनजानका �यि�माफ� त भेट्न बोलाएर मतृकले 
लगाएको च�ुनीले घाटँी कसी ह�या गररे लासलाई 
बालवुाले छोपी राखेको र घटना घटाइसकेपिछ मतृक 
आफँै झिु�डएर आ�मह�या गरजे�तो बनाउनको लािग 
�खस�म लगी झ�ुड्याउने काय�मा �ितवादी न�दकुमार 
धोबीको मतृकलाई मान� योजना (Mens Rea) िथएन 
भनी िव�ास गन� सिकने देिखदँनै । मान� योजनाबार े
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अ�य �ितवादीह�लाई पूव�जानकारी भएको वा मान� 
मतस�लाहमा पसेको अव�था दिेखदँैन । �ितवादी 
न�दकुमार धोबीले आ�नो योजनालाई काया��वयन 
गन� एका�त�थलमा बोलाएर ह�या गरकेोमा आफू 
घटना�थलमा नभई घरमा रहेको भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । िनजले आफू अ�य� रहेको भ�ने िजिकर पिु�ट 
गन� आ�नो सा�ीबाहेक अ�य कुनै व�तिुन�ठ �माण 
पेस गन� सकेको देिखएन । यस अव�थामा Alibi को 
िजिकर ियनै �ितवादी िव�� �माण ला�ने दिेख�छ । 
यसरी आ�नो िचनजानको आफूले �ेम गरकेो भिनएक� 
मतृकलाई भेट्न िव�वासमा िलई एका�तमा लगी 
िनजकै च�ुनीले घाटँी कसेर मारकेो र उ� ह�यालाई 
आ�मह�या दखेाउन �खमा लगी झ�ुड्याएको भ�ने 
आरोपलाई अ�यथा भ�ने अव�था नदेिखने ।

�ितवादी न�दकुमार धोबीको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी रिजतभ� 
�धानाङ्गले पिहलेदिेख �ेममा रहेका यी �ितवादीलाई 
आ�नो मतृक �ेिमकाले अ�सगँ िववाह गन� लागेको 
कुरा अस� भई आवेशमा घटना घटाएको ह�नस�ने 
तफ� समेत िवचार गनु�पन� भनी ने.का.प.२०७१, अंक 
९, भाग ५६, िन.नं.९२५० र ऐ. सालको अंक ११, 
भाग ५६, िन.नं.९२९३ तथा ने.का.प.२०७०, अंक 
७, भाग ५५, िन.नं.९०३६ को �या�याह�लाई 
आधार िलनभुएको छ । िन.नं.९२५० मा “आवेश��ेरत 
ह�यामा पीिडतको कुनै काय�बाट �ितवादी उ�ेिजत 
भई आवेशमा आई आ�मिनय��ण गुमाई पीिडतको 
काय�को �िति�याको �पमा त�कालीन अव�थामा 
नै पीिडतउपर हमला गरकेो र सोही कारणबाट 
पीिडतको म�ृयु भएको ह��छ” भ�ने, िन.नं.९२९३ 
मा “मुलुक� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ न.ं 
भनकेो आिंशक �ितर�ाको िजिकर हो । यो �ितर�ा 
�ितवादीले नउठाएस�म अदालतले यसमा �वेश 
गन� निम�ने ह�दँा िजिकर �ितवादीबाट �यसको 
�माणसिहत आउनुपन�” र िन.नं.९०३६ मा “एक 

प�ले अक� प�को कुनै खास �यि�लाई मान� गरी 
पूव��रसइवीका साथ योजना नबनाएको वारदातलाई 
�यानस�ब�धीको १३ न.ं �ारा प�रभािषत 
ग�रएको िनयतवश वा मनसायपूव�क ग�रएको 
ह�याको स�ंा िदन िम�ने नभई �यानस�ब�धीको 
१४ न.ं अ�तग�तको वारदात �प� ह�ने” भ�ने 
िनण�यधार देिख�छ । ��ततु म�ुामा आ�मिनय��ण 
गमुाउनेस�मको प�रि�थित िसज�ना भएको देिखदँनै । 
यसमा �ितवादीको आ�नो बयान तथा पनुरावेदनमा 
समेत आवेश�े�रत िवषयका िजिकर निलएको अव�था 
देिखने ।

�ितवादी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
सािबती भए पिन अदालतमा बयान गदा� आफू 
घटना�थलमा नभई आ�नै घरमा िथए ँ भनी बयान 
गरकेा छन् । आफू अ�य�ै रहेको भ�ने िजिकर िलए पिन 
�यसलाई खि�बर गन� कुनै �माण पेस गन� नसकेकोबाट 
�य�तो अप�ु बयान िनजकै िव�� �माण ला�ने 
अव�था देिख�छ । बिुझएका मािनस िदपकजगं शाहले 
अदालतमा बकप� गदा�समेत मतृकका �ितवादी 
न�क� भ�ने न�दकुमार धोबीसगँ पिहलेदेिख उठबस 
स�ब�ध भएको र घटनाको साझँ इ�ँाभ�ाितर गएको 
भनी िकटानी ग�रिदएको अव�था छ । अनसु�धानमा 
सािबत भएका �ितवादी न�क� भ�ने न�दकुमार 
धोबीसगैँ िहडेँक� यी मतृकिबच �ेम स�ब�ध रहेको, 
मतृकले अक� �यि�सगँ िववाह गन� लागेको थाहा 
पाएपिछ मतृकलाई एका�त�थलमा बोलाई मतृकको 
आ�नै च�ुनीले घाटँी कसी कत��य गरी मारकेो 
प�रि�थितज�य �माणह�बाट पिु�ट भइरहेको छ । यस 
अव�थामा �ितवादी न�क� भ�ने न�दकुमार धोबीको 
कानून �यवसायीबाट पेस भएको निजर आकिष�त ह�ने 
देिखदँनै । आवेश�े�रत ह�याको िविधशा�ीय मा�यता 
भनेको कुनै परुानो द�ुमनी, झै-झगडा वा पूव��रसइवी 
नभएको र त�काल उठेको �रसमा केही गरमेा कसैको 
�यान गएको अव�था हो । �यसमा त�काल फेला परकेो 
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चीजव�तलेु �हार ग�रएको ह��छ र यसरी उठेको �रस 
अक� प�रि�थित उ�प�न भएमा सा�य पिन ह��छ । 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा उ�लेख 
भएको कानूनी �यव�था हेदा� आवेश�े�रत ह�या ह�नको 
लािग िवना कुनै मनसाय वा पूव�तयारी त�काल उठेको 
�रसमा केही गदा� कसैको �यान गएको ह�नपुद�छ । यस 
अव�थामा यी �ितवादी न�दकुमार धोबीले मतृकलाई 
मारकेो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) अ�तग�त सजाय ह�ने अपराध गरकेो पिु� ह�न 
आउने ।

�ितवादीह�म�ये सवुास वमा� र कोइली भ�ने 
िशवकुमार धोबीका हकमा हेदा�, अदालतमा बयान गदा� 
िनजह� आरोिपत कसरुमा पूण�तया इ�कार रहेको 
पाइ�छ । अदालतको बयानमा यी �ितवादीह�ले 
आफूह� वारदात भएको समयमा गाउमँा नै नरहेको 
भनी अ�य�को िजिकर (alibi) िलई आफूह� पूण� 
�पले िनद�ष रहेको भ�ने िजिकर िलएको भए तापिन 
उ� िजिकर पिु� गन� कुनै आधार र �माण पेस गन� 
सकेको दिेखदैँन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ ले 
“जसले िजिकर िल�छ सोको पुि�ट गन� िज�मेवारी 
पिन िनजको नै रह�छ” भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । िवना कुनै ठोस �माण िनजह�को भनाइलाई 
िव�वसनीय �माणमा िलन सिकएन । िमिसल संल�न 
जाहेरी दरखा�त, अनसु�धानमा भएको बयानसमेतका 
�माणबाट मतृकलाई मान� काय�मा ियनीह�को 
संल�नता नभए पिन ह�यापिछ साथीलाई अपराधबाट 
बचाउने मनसाय राखी लासलाई दबाउने काय�मा 
िनजह�को पिन संल�नता पिु�ट ह��छ । मतृकलाई 
मान�मा �ितवादीह�को पिन सहयोग र भूिमका 
िथयो वा मतस�लाहमा पसेको भ�ने कुरा िमिसल 
संल�न अ�य �माणबाट नखलेुको र ह�याको बखत 
ियनीह� वारदात�थलमा रहेको पिन �मािणत 
नह�दँा केवल �हरीको बयानका आधारमा मा� यी 

�ितवादीह�लाई अ� िकिसमसगँ मतस�लाहमा पसी 
ह�या ह�दँा वारदात�थलमा उपि�थत रहेको भनी मा�न 
सिकएन । मतृकको म�ृय ु भइसकेपिछ कसरुदारलाई 
बचाउन मतृकको लास झ�ुड्याउने कुरामास�म यी 
�ितवादीह�को सहभािगता र संल�नता रहे भएको 
भ�ने देिखएको आधारमा िनजह�लाई �यानस�ब�धी 
महलको २५ नं.बमोिजम �.२०।- (बीस) जनही 
ज�रवाना गरकेो िमलेकै देिखयो । िनज �ितवादीह�लाई 
अिभयोग मागदाबीअनसुार ह�नपुछ�  भ�ने िव�ान् 
उप�यायािधव�ा�यूको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�यसैगरी �ितवादीह� राजपित था� र जमनुा 
िव.क.को स�ब�धमा हेदा� ियनीह�ले �ितवादीम�येको 
न�दकुमार धोबीलाई िनज मतृकको फोन आएको कुरा 
जानकारीस�म गराई िदएको भ�ने देिखन आएको 
छ । एकै �थानका बािस�दाह�िबच िचनजान रहेको 
र एकको फोनबारे अका�लाई जानकारी िदएकै कारण 
र आधारमा आपरािधक सोच, मनसाय र काय�मा 
ियनीह�को संल�नता िथयो भनी िव�वास गन� 
सिकँदैन । फोनको जानकारी िदएपिछको घटनाको 
स�ब�धमा यी �ितवादीह�लाई जानकारी रहेको भ�ने 
िमिसलबाट दिेखन आएन । �ितवादी न�दकुमार धोबीले 
मतृकलाई मान� मनसाय राखेको यी �ितवादीह�लाई 
पूव�जानकारी िथयो भनी अिभयोजन प�ले �मािणत गन� 
सकेको देिखदँनै । केवल फोन आएको जानकारी िदएकै 
कारणबाट यी �ितवादीह�लाई फौजदारी दािय�व 
बोकाउन िमलेन । अतः �ितवादीह�ले सफाइ पाउने 
गरी भएको फैसला िमलेकै देिखयो । �यान म�रसकेको 
चाल पाई कसरुदारलाई दबाउने वा भगाउने कुनै काय� 
गरकेो नदेिखदँा �यानस�ब�धी महलको २५ नं. को 
कसरुमा यी �ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुन�मा सफाइ 
िदइयो भ�ने िव�ान् उप�यायािधव�ाको भनाइसगँ पिन 
सहमत ह�नस�ने अव�था नदेिखने । 
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तसथ�, उ�लेख भई िववेचना भएको आधार 
�माणबाट �ितवादी न�क� भ�ने न�दकुमार धोबीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने र �ितवादी सवुास वमा� र िशवकुमार 
धोबीलाई ऐ. महलको २५ नं.ले जनही �.२०।- 
(बीस) ज�रवाना ह�ने तथा �ितवादीह� राजपित था� 
र जमनुा िव.क.लाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने गरी भएको स�ु अदालतको फैसला सदर गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी न�क� भ�ने 
न�दकुमार धोबीले मतृकलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
पिु�ट ह�न सकेको नदेिखदँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ३(५) नं.बमोिजम िनज �ितवादीलाई सजाय 
ह�ने गरी भएको हदस�म पनुरावेदन अदालतको फैसला 
केही उ�टी ह�ने ठहछ�  । अ�मा वादी �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. मा रहेको म�ुय �यानमारालाई 
सव��सिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने �यव�थाको 
स�दभ�मा ��ततु म�ुामा न�क� भ�ने न�दकुमार 
धोबीलाई ऐ. महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��सिहत 
ज�मकैद ह�ने गरी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट भएको फैसला िमलेको देिखन आए 
पिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ दफा ४० को 
उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल 
कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को 
ख�ड (ख) मा रहेको �यव�था तथा उ� ऐनह� 
२०७५।५।१ गतेदेिख र संशोिधत �यव�था िमित 
२०७६।१।२ देिख लागू भइसकेको स�दभ�मा ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी न�क� भ�ने न�दकुमार 

धोबीलाई सव��को सजाय नह�ने भई िनजलाई ज�मकैद 
सजायस�म ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- सोनी �े�ठ
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७५-WH-०१३८, ब�दी��य�ीकरण, 
महे���साद कान ु िव. बारा िज�ला अदालत, कलैया 
बारासमेत

स�ु बारा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६५।३।१५ मा भएको फैसलाबमोिजम म�ुा म�ुतबी 
रहेका फरार �ितवादीह�म�येका उपे��मिुखया 
िवनको हकमा िमित २०६८।९।२२ मा र अ�य फरार 
�ितवादीह� महे��साह कान,ु रामजनम�साद साह 
कान,ु मनोज पा�डे र जयलाल ठाकुर लोहारका हकमा 
िमित २०७०।९।११ मा स�ु अदालतको आदशेले 
म�ुा म�ुतबीबाट जागेको पाइ�छ । एकै घटना वा 
वारदातमा समान आधार, कारण वा �माण भएका 
�ितवादीह�म�येका जीवन मिुखया िवन र धनम�तीदेवी 
कुम�उपर मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. को कसरु ठहर भई सजायसमेत भई पनुरावेदन तह 
र सव��च अदालतबाट समेत सदर भई म�ुा अि�तम 
भई बसेको छ । एउटै वारदातका समान अव�थाका यी 
�ितवादीह�म�येका राजे���साद साह कानलेु गाउ ँ
िवकास सिमित सिचव रहेका जाहेरवालाका बाब ुमतृक 
नागे���साद जैसवाललाई गाउ ँ िवकास सिमितको 
रकम मा�दा निदएको �रसइवीको कारण वारदात 
गराउन म�ुय भई वचन िदएका र अ�य �ितवादीह� 
महे���साद कान,ु रामजनम �साद कान,ु मनोज 
पा�डे, जयलाल लोहार, उपे��मिुखया िवनसमेतले 
बचन मानी लाठी, फराठा, दिवया र र गडासासमेतले 
�हार गरी कत��य गरी मारकेो भ�ने िमिसल सलं�न 
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फैसलाह�बाट दिेखन आउछँ । िनवेदक मौकामा फरार 
रहेको देिखने । 

स�मािनत बारा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६२।०३।१६ मा “यसमा �ितवादी मनोज 
पा�डे, राजे���साद साह कान,ु महे��साह कान,ु 
रामजनम�साद साह कान,ु जयलाल ठाकुर लोहार र 
उपे�� वीनका नाउकँो ७० िदने तामेली �याद पजु� हेदा� 
�याद घर दैलोमा टासँ गरपेिछ एक�ित गाउ ँ िवकास 
सिमित भवनको सूचना पाटीमा टासँ गरकेो भ�ने 
उ�लेख नह�नकुो साथै स�बि�धत वडाका क�तीमा २ 
जना सा�ी रोहवरमा रा�न ुपन�मा सो रािखएकोसमेत 
नदेिखदँा �य�तो �यादलाई मलुकु� ऐन, अ.बं.११० को 
रीत पगुी तामेल भएको भनी मा�न िमलेन, उ� �याद 
बदर ग�रिदएको छ । अब पनु: िनज �ितवादीह�का 
नाउमँा ७० िदने �यादी पजु� जारी गरी अदालतका 
तामेलदारमाफ� त तामेल गराई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने आदशे भएको देिखयो । मलुकु� ऐन, अ.बं.११० 
नं. को �यव�थालाई म�यनजर गदा�, िनवेदकसमेतको 
नाउमँा जारी भएको �याद स�मािनत अदालतकै 
तामेलदारमाफ� त तामेल ह�न पन�मा सो आदेशबमोिजम 
नगरी पनुः जारी भएको �याद िज�ला �हरी काया�लय 
बारामाफ� त नै तामेल भएकोले उ� �याद रीतपूव�कको 
नभएको भनी िलएको िनवेदकको िनवेदन िजिकर 
मनािसब देिखन नआउने । 

ब�दी��य�ीकरणको संवैधािनक, कानूनी 
र सै�ाि�तक आधार के हो भ�ने अक� ��नका 
स�ब�धमा िवचार गदा�, मौिलक हकको �चलनको 
लािग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� 
उपचारको �यव�था भए पिन �य�तो उपचार अपया��त 
वा �भावहीन देिखएको अ�य कुनै कानूनी हकको 
�चलनका लािग असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम 
सव��च अदालतमा र धारा १४४(१) बमोिजम 
उ�च अदालतमा ब�दी��य�ीकरणलगायतका �रट 

िनवेदनको र धारा १५१(१) मा िज�ला अदालतलाई 
समेत ब�दी��य�ीकरण �रट िनवेदनको सनुवुाइ गन� 
सवंैधािनक �यव�था भएको देिख�छ । मलुकु� देवानी 
सिंहता, २०७४ को दफा २६(१) मा िगर�तार भएको 
वा थिुनएको �यि� आफँैले वा िनजको तफ� बाट 
जोसकैुले ब�दी��य�ीकरणको आदेशको लािग सव��च 
अदालत, उ�च अदालत वा िज�ला अदालतमा उजरुी 
िदई नाग�रक अिधकार �चलनका लािग उपचार �ा�त 
गन� स�ने कानूनी �यव�था भएको देिखने ।

िनवेदक रामदेव यादव िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत भएको (ने.
का.प.२०६८, प�ृठ १२९८, अंक ८, िन.नं. ८६६५) 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा यस अदालतको 
पूण� इजलासबाट “साधारण �े�ािधकार र असाधारण 
�े�ािधकार समाना�तर �े�ािधकार होइनन ् र 
असाधारण �े�ािधकारले साधारण �े�ािधकारलाई 
अनादर गन�, सीिमत तु�याउने, िनय��ण गन�, 
�ित�थापन गन� वा कुनै िकिसमबाट िन�तेज 
तु�याउने म�सद ह�न स�दैन” भनी, िनवेदक राम 
काक� िव. पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको (ने.
का.प.२०५१, प�ृठ २२०, अंक ३, िन.नं. ४८८९) 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट 
“अिधकार�ा�त अदालतबाट म�ुाको कारबाहीको 
िसलिसलामा �याियक थनुामा रहकेो िनवेदकको 
थुनालाई गैरकानूनी भ�न नसिकने भएकोले य�तो 
अव�थामा यस अदालतको असाधारण �े�ािधकार 
�योग गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गन� निम�ने” भनी र िनवेदक िवजयराज तलुाधर 
िव. काठमाड� िज�ला अदालतसमेत भएको (ने.
का.प.२०७५, प�ृठ१८०९, अकं१०, िन.नं.१०१०८) 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा यस अदालतको 
पूण� इजलासबाट समेत यसै स�ब�धमा िस�ा�त 
�ितपादन भएको देिख�छ । यसैगरी िनवेदक चेतनारायण 
खरले िव. ३ नं. �े� कर काया�लय, काठमाड�समेत 
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भएको (ने.का.प.२०५० अङ्क १० िन.नं.४८१२) 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा “कानूनबमोिजम 
अिधकार�ा� िनकायबाट कारबाहीको िसलिसलामा 
थनुामा परकेोलाई अनिधकृत कारबाही भ�न िमलेन” 
भनी र िनवेदक िमलन लामा िव. िज�ला कारागार 
काया�लय, रामेछापसमेत भएको (ने.का.प.२०७० 
अङ्क ५ िन.नं.९००९) ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनमा “�यि�लाई थुनामा रा�नको लािग 
कुनै न कुनै फौजदारी कसुर �मािणत भई सजाय 
तोिकएकै ह�नपुद�छ वा कानूनले थुनामा रा�न स�न े
भ�ने �प� �यव�था गरकैे ह�नुपछ�” भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको देिख�छ । उ� िस�ा�तह� ��ततु 
�रट िनवेदनका स�दभ�मा समेत आकिष�त ह�ने देिखने । 

साधारण अिधकार �े�अ�तग�तको कानूनी 
उपचार अपया��त वा �भावहीन दिेखएको अव�थामा 
मा� असाधारण अिधकार �े� आकिष�त ह�न स�ने भ�ने 
उि�लिखत संवैधािनक �यव�था र यस अदालतबाट 
�ितपािदत उि�लिखत िस�ा�तह�समेतका आधारमा 
�रट िनवेदकउपर लगाइएको कसरुका स�ब�धमा 
संिवधानबमोिजम �थािपत अदालतबाट भएको 
फैसलालाई असाधारण अिधकार �े� �हण गरी 
ह�त�ेप गन� र सिंवधानबमोिजम गिठत अदालतबाट 
भएको फैसलाअनसुार कैदमा रहेका �रट िनवेदकको 
कैदलाई गैरकानूनी थुना भ�न िम�ने नदेिखने ।

िनवेदकको मागबमोिजमको 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न ुपन� हो वा होइन 
भ�ने अि�तम ��नको स�ब�धमा िवचार गदा�, स�ु बारा 
िज�ला अदालतले यी िनवेदकलाई सािबक मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी गरकेो फैसलाउपर �रट 
िनवेदकले सोको पनुरावेदन स�ुने सािबक पनुरावेदन 
अदालत हेट�डामा पनुरावेदन गरकेोमा सो अदालतबाट 
स�ु अदालतको फैसलालाई नै सदर गरी फैसला 
भएको र पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसलाउपर 
सव��च अदालतामा साधक जाचँको लािग पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 

फैसलालाई सदर गद� िनवेदकलाई ज�मकैद ह�ने 
ठहरी फैसला भएपिछ ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनबाट कैदम�ु ह�न उपचारको बाटो रोजेको 
देिख�छ । िनयिमत अदालतह�बाट कानूनी �ि�या 
पूरा गरी फैसला अि�तम भएको अव�थामा सो 
फैसलाअनसुार ज�मकैदको सजाय भोिगरहेका �रट 
िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हक अिधकारह� 
हनन् भएको भनी अथ� गन� िम�दैन । संिवधानबमोिजम 
�थािपत अदालतबाट भएका सजाय एवम् फैसलालाई 
�रट िनवेदनको मा�यमबाट बदर गद� जाने हो भने 
वा िनि��य बनाउदँै जाने हो भने सो काय� फैसला 
अि�तमताको िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । कुनै 
कसरुका स�ब�धमा �चिलत कानूनले उपचारको 
�यव�था ग�ररहेको अव�थामा �रट �े� आकिष�त ह�न 
स�दनै । ब�दी��य�ीकरणलगायतका �रट िनवेदन 
वैकि�पक उपचारको लािग �योग ह�ने गद�छ । साधारण 
अिधकार �े�अ�तग�तको फैसलालाई पनुरावेदक�य 
अिधकारज�तो गरी असाधारण अिधकार�े�को 
मा�यमबाट चनुौती िदन िम�दैन । असाधारण अिधकार 
�े� साधारण अिधकार �े�को िवक�प ह�न स�दैन । 
साधारण अिधकार �े�लाई असाधारण अिधकार 
�े�बाट ह�त�ेप गन� थािलयो भने साधारण अिधकार 
�े�को औिच�य नै समा�त ह�न जा�छ । यसरी स�म 
अदालतबाट भएको फैसला यथावत् रहेको र सो फैसला 
काया��वयनको लािग यी �रट िनवेदक कैदमा रहेको 
ह�दँा िनवेदकको िनवेदन िजिकर तथा िनवेदकतफ� का 
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसकेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
अव�था नदेिखने । 

अतः कत��य �यानज�तो जघ�य अपराधमा 
स�म अदालतह�बाट रीतपूव�कको कानूनी �ि�या 
पूरा गरी यी िनवेदकलाई ज�मकैदको सजाय ठहर गरी 
फैसला काया��वयनको �ममा थनुामा राखेको देिखदँा 
िवप�ीह�ले म िनवेदकउपर कानूनी �पमा रीतपूव�कको 
�याद तामेल नगरी �ितवाद गन� मौकासमेत निदई 
गैरकानूनी थनुामा राखेकोले संिवधानले �यव�था गरकेो 
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नाग�रकको मौिलक हकह�को उपयोग गन�समेतबाट म 
िनवेदकलाई वि�चत गरकेो ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश�ारा गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँ भनी 
िलएको िनवेदकको िनवेदन िजिकर िनरथ�क दिेखन 
आएकोले िनवेदकको उ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल भा� ४ गते रोज ४ शभुम् ।
 § ०७५-WO-०९९३, उ��ेषण / परमादशे, 

महे���साद कानु िव. बारा िज�ला अदालत, 
कलैया, बारा भएको िनवेदनमा पिन यसै 
�कृितको आदशे भएको छ ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-RC-००७४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. च�बहादुर यो�जन तामाङ

जाहेरी दरखा�त, व�तिु�थित मचु�ुका, लास 
जाचँ �ितवेदन शव परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल 
संल�न �माणह�बाट धनबहादरु तामाङ र रिवमाया 
तामाङको म�ृय ु कत��यबाट भएको कुरा �थािपत 
ह�न आएको र कत��यबाट म�ृय ु भएको कुरामा कुनै 
िववादसमेत रहेको पाइदैँन । अब को क�का कारण 
क�को कत��यबाट िनजह�को म�ृय ुभएको रहेछ भनी 
िवचार गदा� �ितवादी च�बहादरु तामाङले आ�नो 
िददी र��ाव भई मरकेोमा मतृक रिवमाया तामाङले 
भेद गरकेो कारणबाट िनजको म�ृय ुभएको भ�ने िव�ास 
गरकेो र मतृक रिवमायाले भेद गरी मारकेो भ�ने 
अ�धिव�ासी कुरामा पूण� िव�ास गरी पूवा��हबाट �िसत 
भई िददी मारकेो कारण भनी पूव��रसइवी िलई बसेको 
अव�था देिख�छ । �ितवादी च�बहादरु तामाङले 
धनबहादरु तामाङ र रिवमाया तामाङलाई बदलाको 
�ि�टकोणबाट �यानै िलने मनसायबाट अिभ�े�रत 
भई पूण��पले तयारी गरी झारफुकको लािग आ�नै 

घरमा बोलाई झारफुक गरी बािहर िनि�कँदा धनबहादरु 
तामाङलाई धा�रलो हितयार �योग गरी काटी भागी 
गएको देिख�छ । जनु कुरालाई घटना�थल �कृितबाट 
तथा लास �कृित मचु�ुका, सब परी�ण �ितवेदनबाट 
समेत समिप�त भएको देिख�छ भने मतृककै घरमा गई 
रिवमाया तामाङलाई समेत धा�रलो हितयार �योग गरी 
मारकेो अव�था देिखने ।

जनु कुरालाई ��य� िकटान गरी परकेो जाहेरी 
दरखा�त तथा �ितवादीकै आमा सनुमाया तामाङले 
��य� िकटान गरी धनबहादरु तामाङलाई झारफुकको 
बहानामा घरमै बोलाई झारफुक गराइसकेपिछ बािहर 
आगँनमा िन�केको बेला धनबहादरुमािथ हितयार �योग 
गरी रगता�य पारी ढालेको र दौडदँै गई रिवमायालाई 
िनजकै घरमा कत��य गरी मारकेो भनी लेखाइिदएको 
देिख�छ भने �ितवादीकै �ीमती आरती तामाङले 
समेत आ�नो �ीमान् च�बहादरु तामाङले गरकेो 
भनी खलुाई ग�रिदएको कागजसमेतबाट �ितवादी 
च�बहादरु तामाङले कत��य गरी मारकेो भ�ने कुरा 
�थािपत ह�न आएको देिख�छ । जनु कुरालाई शव 
परी�ण �ितवेदनबाट समेत समिथ�त ह�न आएको र 
बिुझएका मािनसह�को कथनबाट समेत �ितवादी 
च�बहादरु तामाङकै कारण कत��यबाट धनबहादरु 
तामाङ र रिवमाया तामाङको म�ृय ु भएको देिखन 
आयो । आ�नो भाउजूलाई भेद गरकेो भेद गरी मारकेो 
र आ�नो �ीमतीलाई भेद गरी िबरामी बनाएको भ�ने 
अ�धिव�ासबाट �िसत भई सोही कारणबाट �रसइवी 
राखी योजनाब� त�रकाले जोिखमी हितयार �योग 
गरी कत��य गरी मारकेो कुरा िमिसल संल�न त�यगत 
�माणह� तथा प�रि�थितज�य �माणह�बाट समेत 
�थािपत ह�न आएको दिेखने ।

व�तिु�थित मचु�ुकामा कागज गन� 
मािनसह�को कथन, लासजाचँ �ितवेदन, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट मतृकह� धनबहादरु तामाङ र 
रिवमाया तामाङको म�ृय ु कत��यबाटै भएको कुरामा 
िववाद देिखदँनै । यी मतृकह�लाई यी �ितवादीले 
आ�नो भाउजूलाई मतृक रिवमायाले भेद गरी मारकेो 
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र आ�नो �ीमतीलाई समेत िनजले नै िबरामी बनाई 
िदएको भ�ने चरम अ�धिव�ासबाट िनजह�लाई 
पूव��रसइवी िलई योजनाब� त�रकाले कत��य गरी 
मारकेो कुरा िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
देिखन आउने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट 
यी �ितवादी च�बहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. को िवपरीत कसरुमा 
ऐ. १३(१) नं.बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याई गरकेो स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।११।१८ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७३।५।२९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िड�लीराम �साई
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना 
इित संवत् २०७४ साल चैत ८ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०४८३, उ��ेषण 
/ परमादेश, र�ने�वर�साद शमा� िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत

िमित २०७४।१०।३, २०७४।६।२ र िमित 
२०७४।१।११ को  िनण�यह�मा  कुनै  बदिनयतको 
भावना (malafide intention) राखी िनण�य 
भएको भ�ने अव�थासमेत िव�मान नदेिखदँा अ� 
जातजाितह�को बारमेा तोिकएको मापद�डअनसुारको 
�ि�या पूरा गरी सरकारबाट िनण�य भई अ�पसं�यकको 
सूचीमा राजप�मा सूचना �काशन भएको र िनण�य 
गदा�  कुनै कानूनी �िुट वा �े�ािधकारा�मक �िुट वा 
�ि�यागत �िुट भएको वा गैरकानूनी िनण�य भएको 
भ�ने पिन नदेिखदँा भूिमहार जाित उ� िनण�यमा 
अ�पसं�यकको सूचीमा नपरकैे कारण र आधारले 
मा� िमित  २०७४।१०।३, २०७४।६।२ र िमित 
२०७४।१।११ को िनण�यह� उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रपाउँ भ�ने �रट िनवेदन िजिकर मनािसब तथा 

कानूनसङ्गत नदेिखदँा दाबी प�ुने अव�था देिखएन । 
�रट िनवेदन मागदाबी खारजे ह�ने । 

नेपालमा सरकारी �तरबाट भएको 
२०६८ सालको जनगणनाको त�याङ्क हेदा� 
नेपालको कूल जनसं�या २,६४,९४,५०४ रहेको 
देिख�छ । �रट िनवेदकले आ�नो तफ� बाट पेस 
गरकेो आ�नो जाितह�को सामािजक स�ंथा ��ष� 
समाजको सव��णमा भूिमहार जाितको जनसं�या 
६८,००० रहेको भ�ने  उ�लेख ग�रएको देिख�छ । 
सरकारी त�याङ्क नेपाल सरकारको २०६८ सालको 
जनगणनामा भूिमहार जाितको जनसं�याका बारमेा 
कुनै त�याङ्क संकलन भएको भ�ने ��यथ�तफ� बाट 
कागजात पेस भएको छैन । २०६८ सालको 
जनगणनामा भूिमहार जाितको सं�यालाई छु�ै नै 
गणना ग�रएको भ�ने सरकारी त�याङ्क र आकँडाबाट 
देिखन आएन । �रट िनवेदकको जाितगत सं�था ��ष� 
समाजले गरकेो सव��णलाई आधार मािनएको ख�डमा 
भूिमहार जाितको सं�या ६८ हजार रहेको भ�ने 
देिख�छ । जनु कुरालाई िवप�ीह�ले त�यगत व�तिुन� 
�माण तथा त�याङ्क पेस गरी अ�यथा भ�नसकेको 
अव�था नदेिखने । 

नेपालको २०६८ सालको जनगणनाअनसुार 
जातीय िववरणमा उ�लेख भएका कूल जनसं�याको 
०.५% भ�दा कम जनसं�या रहेका जातीय 
समूहमा (दिलतबाहेक) लाई अ�पसं�यकको �पमा 
तोकेको भनी गहृ म��ालयको िनण�यअनसुार िमित 
२०७४।१०।८ मा राजप�मा सूचना �कािशत भएको 
देिख�छ । भूिमहार जाितको जनसं�याको त�याङ्क 
६८००० रहेको भनी भूिमहार जाितको जाितगत 
सामािजक सं�था ��ष� समाजको सव��णलाई 
आधार मानी िनवेदकले दाबी गरकेोलाई आिधका�रक 
मा�ने हो भने भूिमहार जाित अ�पसं�यक जाितको 
�पमा पन� दिेख�छ । जबिक सरकारी त�याङ्क नेपाल 
सरकारको २०६८ सालको जनगणनामा भूिमहार 
जाितको जनसं�याका बारमेा कुनै त�याङ्क संकलन 
भएको ��यथ� तफ� बाट पेस भएको छैन । उ� सं�या 
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नेपालको कुल जनसं�याको ०.५% भ�दा कम 
रहेको भ�ने देिख�छ । उ� डाटाअनसुार िनजह�को 
नेपालको स�पूण� जनसं�याको ०.५% को िभ� पन� 
भएकोले नेपाल सरकारको �चिलत कानूनी �यव�था 
र मापद�डअनसुार भूिमहार जाित अ�पसं�यक 
समदुायिभ� पन� दिेख�छ । २०६८ सालपिछ हालस�म 
नया ँ राि��य जनगणना भएको छैन । सामा�यतया 
��येक १०/१० वष� जनगणना ह�ने गरकेो छ । अब 
आगामी जनगणना २०७८ सालस�ममा ह�ने भने 
देिखने ।

भूिमहार जाित तराइको िविभ�न जाितम�ये 
अलग मू�य र पिहचान बोकेको छु�ै जाित हो । यो 
जाित आफू �ा�ण होइन भ�ने दाबी गरकेो र कुनै जाित 
समदुायको बारमेा आफूले आ�नो छु�ै पिहचान कायम 
गन� र गणना गन� माग गरकेो छ । जसलाई हा�ो नेपालको 
संिवधानले पिहचान ख�ुने गरी आ�नो जातजाित, धम�, 
समदुाय र स�यताको सरं�ण गन� पाउने संवैधािनक 
हक नै रहेको देिख�छ । भूिमहार जाितलाई �ा�ण 
जाित वा अ�य कुनै जाितसगँ िमसाएर गणना ग�रएमा 
�ाकृितक �पमा रहेको भूिमहार जाितको जाितगत 
पिहचान अि�त�व र स�यता नै लोप ह�ने स�भावना 
रहने ।

िवप�ीह�ले २०४८, २०५८ र २०६८ 
सालको जनगणनामा अ� जात जाित र समूहको 
अलग अलग गणना गरजे�तै भूिमहार �ा�णबाहेक 
भूिमहार जाितको छु�ै सं�यागत िववरण देिखने गरी 
गणना गन� नसिकएको बारमेा कुनै �यायोिचत कारण 
देखाउन सकेको छैन । २०४८ सालको जनगणनामा 
६० जातजाित, २०५८ सालमा १०० जातजाित र 
२०६८ सालको जनगणनामा १२५ जातजाितको 
सं�या�मक िववरण राखी जनगणना ग�रएको हो भने 
िवप�ीको िलिखत जवाफमा उ�लेख भएकोमा यी 
भूिमहार जाितको जनस�ंयाको अलग गणना गन� 
सिकने अव�था ह�दँा र भूिमहार जाितलाई �ा�ण जाित 
वा अ�य कुनै जाितसगँ िमसाएर गणना ग�रएको ख�डमा 
�ाकृितक �पमा रहेको भूिमहार जाितको जाितगत 

पिहचान अि�त�व र स�यता िव�तार ैलोप ह�न जाने 
स�भावना पिन रहने तथा नेपालको सिंवधानको धारा 
३२(३) ले भाषा तथा सं�कृितको हकअ�तग�त नेपालमा 
बसोवास गन� ��येक नेपाली समुदायलाई आ�नो भाषा, 
िलिप, सं�कृित, सां�कृितक स�यता र स�पदाको 
सवंध�न र सरं�ण गन� हक ह�नेछ भनी मौिलक हककै 
�पमा संर�ण गरकेो दिेखँदा िवप�ीह�ले जनगणनामा 
समान �पमा पालना गन�  पन� कानूनबमोिजमको उ� 
कत��य र दािय�व पूरा गरकेो भ�ने नदेिखदँा िनवेदन 
मागदाबीबमोिजम आगामी जनगणनामा भूिमहार 
�ा�णबाहेक भूिमहार जाितको छु�ै जनसं�याको 
िववरण देिखने गरी गणना गरी जनगणना गन�का लािग 
उिचत �यव�था गरी सोहीअनसुार िववरण ख�ुने 
काय��मह� बनाई जनगणना गन� उिचत �ब�ध गन� 
नेपाल सरकार र िवप�ीह�को नाममा परमादेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । साथै भूिमहार �ा�णबाहेक भूिमहार 
जाितले तोिकएको मापद�डअनसुारको कानूनको िविध 
र �ि�या गर ेअ�य जाितह�को समान मापद�डसरह 
अ�पसं�यक जाितको �पमा प�रभािषत गन�का लािग 
उिचत �यव�था गरी सोहीअनसुार िववरण ख�ुने 
फम�ह� बनाई जनगणना गन� उिचत �ब�ध गन�समेत 
िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः रामाका�त यादव 
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल जेठ २३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत, मा. �या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७६-WH-००७४, 
ब�दी��य�ीकरण, माधव गौतमको हकमा सि�जव 
गौतम िव. माननीय गहृ म��ी, गहृ म��ालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

ब�दी िनवेदकलाई मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ११८ बमोिजमको अभ� �यवहार 
गरकेो म�ुामा िमित २०७६।५।१७ मा इलाका �हरी 
काया�लय बस�तपरु, ते�थुमबाट प�ाउ गरी सो म�ुामा 
अनसु�धानका लािग िदन १० (दश) को �याद थप 
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ग�रएको बेहोरा िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय 
ते�थमुले पेस गरकेो िलिखत जवाफ तथा सोसाथ 
संल�न िविभ�न प�ह�को छाया�ँितबाट दिेखन 
आउछँ । िनज िनवेदकले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा िमित २०७६।५।१७ गते काम िवशेषले 
संखवुासभाबाट ते�थमु आउदँ ै गदा� ते�थमुि�थत 
लािलगरुासँ न.पा.वडा नं.९ टुटे दउेराली भ�ने ठाउबँाट 
�हरीले प�ाउ गरी �याएको हो । �हरी �ितवेदनमा 
उ�लेख भएअनसुार िडउटीमा रहेका �हरी कम�चारीसगँ 
वादिववाद तथा गालीगलौज गरी अभ� �यवहार 
गरकेो छैन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
पाइ�छ । िज�ला �शासन काया�लय ते�थमुका म�ुा हेन� 
अिधकारीबाट िमित २०७६।५।२६ मा भएको आदेशमा 
यी ब�दी िनवेदक माधव गौतमसगँ �.३५,०००।– 
(प�ितस हजार �पैया)ँ नगद वा सो बराबरको जमानत 
िदए िलई तारखेमा रा�न ुर िदन नसके थुनामा राखी 
म�ुाको पपु�� गनु�  भनी उ�लेख भएको देिख�छ । उ� 
आदेशमा यी ब�दीले के कुन कानूनको उ�लङ्घन गरी 
के कुन कसरुमा म�ुा पपु�� गनु�  परकेो हो भनी व�तिुन�ठ 
औिच�यपूण� आधार कारण केही पिन खलुाएको 
पाइदँैन । ब�दी िनवेदकले म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा आफूले ग�तीमा रहेको �हरी टोलीमािथ 
साव�जिनक �थानमा अभ� �यवहार गरकेो छैन भनी 
बयान गरकेो र सो बयानको स�ब�धमा िवप�ीबाट पेस 
भएको िलिखत जवाफमा िनवेदकले ग�तीमा रहेको 
�हरी टोलीमािथ यो बेहोराको गाली गलौज गरी अभ� 
�यवहार गरकेो भनी त�यय�ु आधार र �माण ��ततु 
गन� सकेको नदेिखने ।

िवप�ी िज�ला �हरी काया�लय सखंवुासभाको 
िलिखत जवाफबाट ब�दी िनवेदक माधव गौतमसमेत 
भएको संगिठत �पमा अवैध हातहितयार ओसार 
पसार तथा स�चय, अवैध हातहितयार िव�फोटक 
पदाथ� ओसार पसार तथा स�चय र आगजनी गरकेो 
३ थान म�ुामा सखंवुासभा िज�ला अदालतमा 
उपि�थत गराइएकोमा सो िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६।०५।१६ मा भएको थनुछेक आदेशबाट 

िनज िनवेदक साधारण तारखेमा छुटी गएको हो भनी 
उ�लेख भएको समेत देिख�छ । ब�दी िनवेदकलाई 
िमित २०७६।०५।१६ मा संखवुासभा िज�ला 
अदालतबाट साधारण तारखेमा छाड्ने आदशे भएको 
र �यसको लग�ै भोिलप�ट िमित २०७६।५।१७ 
गते ते�थुम िज�लामा अभ� �यवहार म�ुामा प�ाउ 
ग�रएको देिखएबाट संखवुासभा िज�ला अदालतबाट 
तारखेमा छाडे पिन �व�ृ भावनाबाट पनुः प�ाउ गरी 
िनर�तर�पमा थनुामा राखेको देिखयो । रा�यले कुनै 
नाग�रक�ित �व�ृ धारणा राखेर �यवहार गनु�  ह�दँैन । 
पया��त आधार र कारणिबना साव�जिनक दािय�वको 
िज�मेवारी िनवा�ह गनु�पन� पदािधकारीबाट �व�ृ धारणा 
राखी कुनै पिन नाग�रकलाई थनुामा रािखयो भने 
रा�य संय���ित नै नाग�रकको आ�था र िव�वास नै 
डगमगाउन प�ुदछ । कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन 
नाग�रकलाई वैयि�क �वत��ताको अिधकारको 
उपभोग गन�बाट वि�चत गन� निम�ने ।

यसै स�दभ�मा अिनल शमा� भ�ने प�पदेुव 
भूिमहार यादव िव�� नेपाल सरकार गहृ म��ालय 
काठमाड� भएको ब�दी��य�ीकरण म�ुा (ने.का.प. 
२०७१, अंक ४, िन.नं.९१४५) मा ‘‘कानूनबमोिजम 
बाहेक वा कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी कसैको 
पिन वैयि�क �वत��तामा अङ्कुश लगाउन वा 
अपहरण गन� पाइदँैन । वैयि�क �वत��ताले कानूनी 
औिच�यता पिु� ह�न नस�ने �कृितका थनुा,  िगर�तारी 
तथा गैरकानूनी �पमा शि�को �योग गन�बाट सरुि�त 
रा�दछ । कसैले कसैलाई िनजको वैयि�क �वत��ता 
सीिमत गरमेा वा �य�तो �वत��ताको �योग गन�बाट 
वि�चत गरमेा वा कुनै पिन �यि�लाई गैरकानूनी �पमा 
बदिनयत वा �व�ृ भावना िलई िनजको वैयि�क 
�वत��ताको अपहरण गरमेा गैरकानूनी ब�दीको 
अव�था िसज�ना ह�न जा�छ । कानूनको उिचत �ि�या 
पूरा नगरी कसैको पिन वैयि�क �वत��ता हनन् 
गन� पाइदैँन । �यि�को य�तो सारभूत अिधकारबाट 
वि�चत गदा� कानूनले तोकेको उिचत �ि�याको 
अिनवाय��पमा अनशुरण गनु�पन� ह��छ । यिद कुनै 
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�यि�लाई गैरकानूनी�पमा वा कानूनको उिचत 
�योगिबना वैयि�क  �वत��ताको उपयोग गन�बाट 
वि�चत गन� गरी िनय��णमा रािखएको छ भने �य�तो 
अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
थुनाम�ु गरी िदनपुन� अव�था ह��छ’’ भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको र सो िस�ा�त ��ततु म�ुामा 
आकिष�त ह�ने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र 
�ितपािदत िस�ा�तका आधारमा िनवेदकलाई िमित 
२०७६।५।१६ मा संखवुासभा िज�ला अदालतबाट 
साधारण तारखेमा छाड्ने आदेश भएको र �यसको 
लग�ै भोिलप�ट िमित २०७६।५।१७ गते ते�थमु 
िज�लामा अभ� �यवहारको आरोपमा �व�ृ भावनाले 
प�ाउ गरी िनर�तर िहरासतमा राखेको र सोही 
�व�ृ भावनाको कारबाहीको िनर�तरताअ�तग�त 
िमित २०७६।५।२६ मा िज�ला �शासन काया�लय 
ते�थमुबाट �.३५,०००।– धरौट माग गन� गैरकानूनी 
आदेश भएको दिेखएको तथा धरौट रकम नबझुाएको 
गैरकानूनी आदेशको कारण िनवेदकलाई थुनामा 
रा�ने काय�लाई कानूनस�मत मा�न िमलेन । अतः 
िनवेदकलाई �व�ृ भावना राखी गैरकानूनी �पमा 
थुनामा राखेको देिखएकाले ब�दी िनवेदक माधव 
गौतमलाई थुनाबाट म�ु ग�रिदन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल 
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल काित�क ५ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०४८४, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. प�रवित�त नाम बेनी-१ को 
छोरा प�रवित�त नाम पव�त-१

�ितवादीलाई हाडनातामा समेत सजाय 
गनु�पन�मा सो नगरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा�, ७ प�ुतािभ�को हाडनातामा 
करणी गन� �ितवादीलाई कारबाही ग�रपाउ ँ भनी 

पीिडतक� आमाले जाहेरी दरखा�त िदई िनजले 
पीिडत र �ितवादीिबच ५ प�ुताको नाता स�ब�ध 
खलुाई मौकामा कागज गरकेो पाइ�छ । हाडनातातफ�  
जाहेरवालीको सोही भनाइका आधारमा अिभयोग दाबी 
िलएको देिख�छ । �ितवादी भने पीिडतसगँ हाडनाता 
पन� कुरामा इ�कार रहेको पाइ�छ । �ितवादीका सा�ी 
न�दबहादरु घत�समेतले जाहेरवालीले खलुाएको नाता 
स�ब�धिभ�को प�ुतामा पीिडत र �ितवादी पद�नन् 
भनी बकप� गरकेो देिख�छ । जाहेरवालीले नाता 
स�ब�धको प�ुतेवारी टोल िछमेकका अ�ज सासू 
ससरुालगायतबाट सनुी थाहा पाएको भनी मौकामा 
कागज गरे  पिन सोलाई पिु� गरी अदालतमा बकप� 
गन� सकेको पाइदँनै । वादीका सा�ी िमठु घत�ले 
मौकामा गरकेो िनजह�को नाता स�ब�धको कागजको 
बेहोरा आ�नो नभएको भनी अदालतमा बकप� गरकेो 
देिख�छ । य�तो अव�थामा पीिडत र �ितवादीिबचको 
नाता स�ब�ध आिधका�रक �माण�ारा समिथ�त भएको 
िमिसल संल�न कागजातबाट नपाइने । 

तसथ�, पीिडत र �ितवादीिबचको 
उि�लिखत  नाता स�ब�धको प�ुतेवारी िव�वसनीय 
र �वत�� �माण�ारा पिु� ह�न सकेको देिखएन । 
�वत�� र व�तिुन� �माणको  अभावमा अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �ितवादीलाई सजाय गन� फौजदारी 
�यायको िस�ा�तले निम�ने ह�दँा �ितवादी प�रवित�त 
नाम पव�त-१ लाई जबरज�ती करणीको महलको 
३(४) र ३क नं. बमोिजम कैद सजाय ह�ने तथा 
�ितपूित� भराउने र हाडनातातफ� को अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने भनी स�ु िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला सदर ठह�याएको उ�च अदालत पोखराको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन । �ितवादीलाई 
हाडनातातफ� समेत सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने । 

अतः िववेिचत त�य, �माण र कानूनी आधार 
कारणसमेतबाट �ितवादी प�रवित�त नाम पव�त-१ लाई 
सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(४) नं. बमोिजम ५ वष� कैद ऐ.३क नं. बमोिजम थप 
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५ वष� कैद गरी ज�मा १० वष� कैद र �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �.२५,०००।– �ितपूित� भराउने र 
हाडनातातफ� को अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने भनी स�ु 
�याङ्जा िज�ला अदालतको िमित २०७४।३।२६ 
को फैसला सदर ठह�याएको उ�च अदालत पोखराको 
िमित २०७५।२।११ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मेघनाथ चापागाईँ
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-१७७०, ०७४-CR-
०७१२, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. मोहनिसंह 
कँुवर, मोहनिसहं कँुवर िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाले �ितवादी मोहनिसंह कँुवरउपर 
िकटानी जाहेरी िदई सोलाई समथ�न गन� गरी अदालतमा 
बकप� गरकेो, �ितवादीले हामीिबच वादिववाद भई 
समातासमात ह�दँा मतृकलाई ढंुगाले टाउकोमा हानेको 
भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबत रहेको, 
मौकामा बिुझएका देवे�� कँुवर, अरिव�द िसंह कँुवर, 
पशपुितदेवी कँुवरसमेतले जाहेरी बेहोरालाई समथ�न 
गरी कागज ग�रिदएका र सोही बेहोरालाई समथ�न 
गरी अदालतमा बकप� ग�रिदएको देिख�छ । �य�तै 
घटना�थल मचु�ुकामा रगतज�तो लागेको ढुङ्गा 
फेला परकेो उ�लेख रहेको, मतृकको लास �कृित 
हेदा� टाउकोको िबच भागमा अ�दाजी ४ इ�च गिहरो 
घाउ दिेखएको र पो�माट�म �रपोट�मा म�ृयकुो कारण 
Blunt Force Injury to Head उ�लेख भई मतृक 
धनिसहं कँुवरको म�ृय ुटाउकोमा धार नभएको व�तलेु 
चोट लागी ह�न आएबाट �ितवादी मोहनिसंह कँुवरको 
कत��यबाट मतृक धनिसंह कँुवरको म�ृय ुभएको दिेखन 
आउने ।

�ितवादी मोहिसंह कँुवरउपर मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं.बमोिजमको 

कसरु अपराधमा सोही ऐन, महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन दाबी तथा अनसु�धान 
तहिककातको समयमा यातना िदई कुटिपट गरी 
बा�य पारी तयार ग�रएको बयान कागज आफँैमा पूण� 
ह�न स�ने ि�थित रहदँनै, �यसो हो भने स�मािनत 
अदालतसम� पनुः बयान बकप�लगायतका �याियक 
�ि�या िनरथ�क ह�न जाने ह�दँा उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासबाट मलाई १०(दश) वष� कैद 
गन� गरी भएको फैसला बदर गरी सफाइ पाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादी मोहनिसहं कँुवरको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�, मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१४ नं. मा “�यान माना�को मनसाय रहेनछ, लकु� 
चोरीकन हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठेको कुनै 
कुरामा �रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको 
वा िवष खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, 
लात म�ुका इ�यािद हा�दा सोही चोटपीरले ऐनका 
�यादिभ� �यान मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ�  ।” भ�ने 
कानूनी  �यव�था रहेको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा मतृक 
र �ितवादीिबच �यान िलनपुन�स�मको कुनै पूव��रसइवी 
रहेको देिखन आउदँनै । मतृकलाई लकु� चोरी हानेको 
नदिेखएको र र�सी खाएको अव�थामा उ�ेिजत 
भई उसै मौकामा उठेको त�कालको �रसस�म था�न 
नसक� ढुङ्गाले हानेको देिखन आएबाट �ितवादीउपर 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरुमा ऐ.को १३(३) नं.बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । �यसैगरी 
�ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी र सोलाई 
समथ�न गरी जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो बकप�, 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� कसरुमा 
सािबत रही गरकेो बयान, घटना िववरण कागज गरकेा 
मािनसह�को बयान कागज र अदालतमा गरकेो 
बकप�, पो�माट�मको �रपोट�समेतका सबदु �माणह� 
यी पनुरावेदक �ितवादी िव�� एक अका�सगँ जोिडई 
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मालाकार �पमा रहेको देिखदँा �ितवादीको कत��यबाट 
नै मतृकको म�ृय ुह�न गएको भ�ने त�य �थािपत ह�न 
गएको अव�थामा कसरुमा इ�कार रही अदालतमा 
गरकेो बयानका आधारमा मा� यी �ितवादीले सफाइ 
पाउन ु पछ�  भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
पिन सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार, अव�था र 
�माणबाट मतृक र यी पनुरावेदक �ितवादीिबच �यान 
मान� मनसाय रहे भएको नदेिखएको अव�थामा सगैँ 
बसी र�सी खादँा िववाद भई यी पनुरावेदक �ितवादीले 
मतृकलाई ढुङ्गाले टाउकोमा हानी सोही कारणबाट 
उपचार ह�दँाह�दँ ै धनिसहं कँुवरको म�ृय ु भएको 
देिखई ��ततु वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. अ�तग�तको कसरु भएको ह�दँा यी 
पनुरावेदक �ितवादी मोहनिसंह कँुवरलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १४ नं. बमोिजम 
१०(दश) वष�को कैदको सजाय ह�ने ठह�याई उ�च 
अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासबाट िमित 
२०७३।११।८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गगनदवे महतो
क��यटुरः  मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६७-CR-०६७२, ०६७-CR-
११८९, ०७२-CR-०६२६, ०७४-RC-०१११, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. िशयाशरण राय 
यादवसमेत, िशयाशरण राय यादवसमेत िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. राम िवनोद राय

भाला ज�तो सामा�य हितयार मा� िलई 
वारदातमा उपि�थत भएको हदस�मको कसरुको 

काय�मा यी �ितवादी रामिवनोद रायलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. अनसुार नै कसरुदार ठहर गरी सजाय 
गन� �यायोिचत र कानूनस�मत नह�ने ह�दँा यी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७ (१) नं.बमोिजम १० वष� कैद ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु 
सला�ही िज�ला अदालतको िमित २०७०।१०।२८ 
गतेको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसला िमलेकै दिेखन आउने । 

वारदात ह�दँा घटना�थलतफ�  �ितवादी 
स�यनारायण रायको साथमा गई अपराध ह�दँा मौजदु 
रहेका अथा�त् �यानै िलने र �यान गमुाउने ज�तो 
ग�भीर अपराध ह�दँा घटनाको यथाथ�ता बझेुका र 
देखेका यी �ितवादीह� िशयाशरण राय र �ीदेव 
रायको कसरु �ितको भूिमका िव�मान कानूनको के 
क�तो कसरु र दायरािभ� पन� ह��छ भ�ने स�दभ�मा 
हेदा� , यी �ितवादी िशयाशरण राय तथा �ीदेव 
रायको मतृक ह�रनारायण रायिबच मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी रहेको भ�ने र मतृकलाई चोट �हार 
गरकेो वा मान�मा वचन िदएको भ�ने त�यय�ु सबदु 
�माण िमिसलबाट नदेिखनलेु यी �ितवादीसमेतको 
चोट �हारबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने नदेिखएको 
य�तो ि�थितमा यी दईु �ितवादीलाई अिभयोगदाबी 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अनसुार नै कसरुदार ठहर गरी सजाय गन� �यायोिचत 
र कानूनसङ्गत नह�ने ह�दँा �ितवादी िशयाशरण राय र 
�ीदवे राय वारदात ह�दँा घटना�थलमा उपि�थतस�म 
भएको देिखदँा सो वारदातमा भएको उपि�थित 
र घटनालाई निजकबाट हेरी बिुझरहेको ज�तो 
भूिमकाको आधारमा आधारमा िनजह�ले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. अनसुारको कसरु 
गरकेो पिु� भएकोले िनजह�लाई तजिबज कैद वष� १ 
(एक) ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु सला�ही िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।०८।१० र २०६६।०१।०८ गतेको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको िमित 
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२०६६।११।२६ गतेको फैसला िमलेकै देिखने ।
�ितवादी िसयाशरण राय तथा �ीदवे रायले 

१/१ वष� कैद ह�ने ठह�याएको स�ुको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला बदर 
गरी पूण��पमा सफाइ पाउ ँ भनी िलएको िजिकरतफ�  
हेदा�, यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले Alibi को िजिकर 
िलई िनजह�ले िलएको सो िजिकरलाई िनजह�का 
सा�ीह�बाट पिु� गराउने �यासस�म गरकेो 
देिख�छ तापिन, सहअिभय�ु स�यनारायण रायले 
गरकेो मौकाको बयान र जाहेरी दरखा�तसमेतबाट 
वारदात�थलमा िनजह�को उपि�थित रहे 
भएकै देिखन आएकोले िनजह�को िजिकर तथा 
सा�ीह�को बकप� खि�डत भएको ि�थित िव�मान 
छ । य�िप, िनज �ितवादीह�समेत उपर मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग मागदाबी रहेको छ । 
िमिसल संल�न कागजातह�बाट िनज �ितवादीह�को 
वारदात�थलमा उपि�थितस�म रहेको पिु� भएको छ 
तर िनजह�ले के क�तो चोट छोडेको हो भ�ने कुरा 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको ि�थित िव�मान नह�दँा यी 
पनुरावेदक / �ितवादीका हकमा मत स�लाहमा पसेको 
भ�ने आधारमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं.बमोिजमको कसरु कायम गरी एक / एक वष� 
कैद सजाय गन� गरकेो स�ु सला�ही िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादीह� िसयाशरण राय र �ीदवे रायलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको   १७(३) नं.बमोिजम १ / 
१ वष� कैद गन� गरकेो स�ु सला�ही िज�ला अदालतको 
�मश: िमित २०६५।०८।१० र २०६६।०१।०८ 
गतेको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०६६।११।२६ गतेको र �ितवादी 
रामिवनोद रायको हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको  १७(१) नं.बमोिजम १० वष� कैद ह�ने 

ठह�याई भएको स�ु सला�ही िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।१०।२८ गतेको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको िमित २०७२।०१।०२ गते  
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

�ितवादी स�यनारायण राय तथा रामिवजय 
रायको हकमा साधकको रोहमा िवचार गदा�, िकटानी 
जाहेरी दरखा�त, सहअिभय�ु स�यनारायण रायले 
छोरा राम िवजयले सानो ब�चरो िलई गएको हामी 
�ितवादीह�को कुटिपटबाट ह�रनारायण स�त घाइते 
भएको भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान र मौकामा कागज गन� सूय�देव रायसमेतका 
�यि�ह�को कागजबाट यी �ितवादी वारदातको 
िदन वारदात �थलमा नै भएको िनज ब�चरो िलई 
गएको र सो ब�चरोले ह�रनारायण रायको टाउकोमा 
�हार गरकेो भ�ने कुरा पिु� भएको अव�था छ । िमित 
२०६२।०१।२४ को मौकाको �हरी स�चार जाहेरीमा 
ह�रनारायणलाई धा�रलो हितयार ब�चरोसमेतले 
हानी घाइते बनाएकोमा उपचार गराउन �याउदँा 
म�ृय ुभएको भ�ने उ�लेख भएको, मतृकको लासजाचँ 
ह�दँा टाउकोको दाया ँिनधारको तालकुो भागमा आधा 
इ�च ल�बाइ चौडाइको काटेको चोट र टाउकोको 
बायँातफ� को कानको जोन�को भागमा समेत कािटएको 
२ इ�च ल�बाइ चौडाइको चोट भ�ने उ�लेख भएको, 
मतृकलाई धा�रलो हितयारसमेतले हानी काटी स�त 
घाइते बनाएको भ�नेसमेतको बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुका रहेको र िमिसल संल�न कागजातबाट िनज 
�ितवादी रामिवजय रायले धा�रलो हितयार (ब�चरो) 
ले मतृक ह�रनारायण रायलाई टाउकोमा �हार 
गरकेो, टाउकोमा लागेको चोट र र��ावको कारणले 
ह�रनारायण रायको म�ृय ु भएको देिखदँा �ितवादी 
रामिवजय रायले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. र १३(३) नं. िवपरीतको कसरु गरकेो देिखन 
आएकोले �ितवादी�य स�यनारायण राय र रामिवजय 
रायको हकमा मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
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स�ु सला�ही िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट भएको 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सो फैसलाको साधकसमेत 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारा�साद डागँी
फैसला लेखनमा सहयोग गन� इजलास अिधकृतः 
धनिसहं िगरी
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७५-WH-०१२९, 
ब�दी��य�ीकरण, गीता खरले िव. नेपाल सरकार, गृह 
म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

�रट िनवेदक घन�याम �े�को हकमा 
२०७५।१२।११ गते ज�री प�ाउ पजु� �वीकृितको 
अनमुित िलई सोही िदन िनज अिभय�ुलाई प�ाउ 
ग�रएको र िमित २०७५।१२।१० गतेबाट लागू ह�ने गरी 
िमित २०७५।१२।७ गते सोही म�ुाको अनसु�धानको 
िसलिसलामा सगंिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 
को दफा १४ बमोिजम िदन ११(एघार) �याद थप 
भएका अिभय�ु देवकुमार सावँा (िल�बू) सगँ िमलान 
ह�ने गरी पिहलो पटक िदन ५ (पाचँ), ऐ. १५ गतेबाट 
लागू ह�ने गरी दो�ो पटक िमलान �याद िदन ३ (तीन) र 
ऐ. १८ गतेबाट लागू ह�ने गरी पाचँौ पटक िदन ८ (आठ) 
को �याद थपको अनमुित सनुसरी िज�ला अदालतबाट 
िलएको तथा यस अदालतको िमित २०७६।१।४ 
गतेको आदेशले िज�ला �हरी काया�लय सनुसरीले 
यस अदालतमा पठाएको �माण िमिसलसमेत हेदा� 
छैठ� पटक िदन १०(दश) आधार र कारणसिहत �याद 
थप भई िनज �ितवादीले हातहितयार खरखजाना 
अिभयोगमा िज�ला सरकारी विकल काया�लयमा 
बयान गरी �ितवादीउपर हातहितयार खरखजाना 
(संगिठत अपराध) कसरु म�ुामा �हरी िहरासतमा राखी 
अनसु�धान काय� जारी रहेको अव�थामा �व�ृ भावना 
िलई कानूनिवपरीत थनुामा राखेको भ�ने िनवेदन 

मागबमोिजम गैरकानूनी थनुा भ�ने अव�था देिखएन ।
कानूनी अिधकार �योग गरी कानूनबमोिजम 

पालना गनु�  पन� काय�िविध पालना गरी ब�दीलाई 
हातहितयार खरखजाना (संगिठत अपराध) 
म�ुामा अनसु�धानको लािग थनुामा रािखएको 
अव�थामा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७(क) र (ख) को अव�था आकिष�त 
ह�ने अव�था देिखएन । अत: िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जनकिसंह बोहरा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ११ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् : 

 § ०७५-WH-०१२८, ब�दी��य�ीकरण, 
िवनोद �े� िव. नेपाल सरकार, गृह म��ालय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § ०७५-WH-०१५३, ब�दी��य�ीकरण, 
सुिनता �धान (गु�ङ) िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § ०७५-WH-०१३०, ब�दी��य�ीकरण, 
सिंजव गौतम िव. नेपाल सरकार, गृह 
म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-११०० र ०७२-
CR-११९५, जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
सुमन थापा र समन थापा िव. नेपाल सरकार

वय�क िववािहत मिहलाले आफूलाई कसैले 
जबरज�ती करणी ग�यो भनी िकटानी जाहेरी िदनकुो 
अित�र� अदालतमा समेत सोसगँ िमलान ह�ने गरी 
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बकप� गर े पिन सो त�य घटना�थलका िनज�व एव ं
पीिडत एव ं�ितवादीको शारी�रक परी�ण ज�ता भौितक 
�माणह�बाट पिु�ट ह�न िनता�त ज�री ह�न जाने । 
पीिडता अ�ले �यव�था िमलाइिदएको अप�रिचत 
�ितवादी �यि�सगँको मोटरसाइकलमा चढेर जान,ु 
अिन िनज �ितवादीले जङ्गलको छेउ सडकमा मोटर 
साइकल रोक� जङ्गलतफ�  जान भनी गरकेो आ�ह 
�वीकारी गई �वे�छा एव ंम�जरुीले करणी िलन ु िदन ु
गरपेिछ उ� �थानमा गए आएको कसैले दखेेको 
कारणले उ� काय�लाई जबरज�ती करणीको सं�ा 
िदन ुत�य, �माण एव ंकानूनको रोहमा िम�ने नदिेखने । 
जबरज�ती करणी गरकेो केही �माण नदेिखएको भ�ने 
पीिडतको शारी�रक एव ं योिन परी�णको �ितवेदनले 
जबरज�ती करणी भए गरकेो ��य� एव ं भौितक 
�माणबाट समिथ�त ह�न नस�दा पीिडत र �ितवादीिबच 
खसुीराजीले नै करणी भए गरकेो पिु�ट ह��छ । पीिडतको 
िकटानी जाहेरी दरखा�त एवं सोलाई समथ�न गन� गरी 
िनजले अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�लाई 
अ�य भौितक सबदु �माणले समथ�न र पिु� नगरकेो 
ह�दँा पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गरी गरकेो फैसला िमलेको नदेिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
कसरुदार ठहर गरी �ितवादी समुन थापालाई 
जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (५) 
बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने  र ऐ. महलको १० नं. बमोिजम 
�ितवादीबाट पीिडतले �.३०,०००।- �ितपूित� भरी 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट िमित 
२०७२/६/१३ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४  साल जेठ १९ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-WO-०५२६, उ��ेषण, 

पृ�वीराज जोशी िव. िज�ला िश�ा काया�लय, 
बाजुरासमेतसमेत

िनवेदकले सेवा �वेश गदा� पेस गरकेा 
�माणप�ह� न�कली भएको भनी उजरुी परी 
छानिबनको �ममा रहेको भ�ने कुरा िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफबाट देिखए तापिन यसरी िनवेदकले 
पेस गरकेा �माणप� न�कली ह�न् भनी परकेो उजरुीको 
स�ब�धमा स�बि�धत िनकायले आव�यक छानिबन 
गरी िनण�य गन� कुरा र िनवेदकले उमेर हदका कारण 
अिनवाय� अवकाश पाउदँा िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली, २०५७ (सशंोधनसिहत) को िनयम ३९ को 
बढुवास�ब�धी िवशेष �यव�था फरकफरक िवषयह� 
ह�न् । एकाितर कुनै पिन तहको �ेणीमा िश�क पदमा 
�थायी िनयिु� भई सेवारत िश�कले िनजले पेस गरकेा 
आव�यक शैि�क यो�यताका �माणप�ह� न�कली 
ह�न् भनी उजरुी परी छानिबनको �ि�यामा रहेको 
अव�थामा �य�तो छानिवनको िनण�य नभएस�म �य�तो 
िश�कलाई िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
(संशोधनसिहत) को िनयम ३९ बमोिजम िवशेष बढुवा 
गन� निम�ने भनी कानूनले रोक लगाएको देिखदँैन भने 
अक�ितर �रट िनवेदक िव�� कुनै कारबाही भई िनण�य 
भएकोले कानूनत: बढुवा नभएको हो भनी िवप�ीह�ले 
आ�नो िलिखत जवाफमा भ�न सकेको अव�था 
छैन । िनवेदकको शैि�क यो�यताको �माणप� न�कली 
हो भनी स�बि�धत िनकायबाट पिु� नभएस�म साथै 
िनज िव�� कारबाही भई कुनै सजायको भागीदार 
नभएस�म अवकाश ह�दँा िनयमानसुार िनजलाई �वत: 
एक तह बढुवा पाउने िनजको कानूनी अिधकारबाट 
िनजलाई वि�चत गन� िम�दनै । य�तो अव�थामा 
�रट िनवेदकका �माणप�ह� छानिबनको �ममा 
रहेको भ�ने आधारमा िनजले िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली, २०५७ (संशोधनसिहत) को दफा ३९ 
बमोिजम िवशेष बढुवा ह�न पाउने कानूनी अिधकारबाट 
वि�चत गनु�  �यायस�मत देिखन नआउने ।  

अतः �रट िनवेदकले िन.मा.िव. ततृीय तहको 
�ेणीमा �थायी िनयिु� भई सोही तहको �ेणीबाट 
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उमेर हदको कारण िनव�ृभरण पाउने गरी अिनवाय� 
अवकाश ह�दँा िश�क सेवा आयोग िनयमावली, 
२०५७ (सशंोधनसिहत) को िनयम ३९ बमोिजम 
एकतह मािथ�लो �ेणीमा बढुवा गरी अवकाश 
िदनपुन�मा सो नगरी िन.मा.िव. ततृीय तहको �ेणीबाट 
नै अवकाश िदने गरी िज�ला िश�ा काया�लय बाजरुाको 
िमित २०६९।४।११ को िनण�य कानूनिवपरीत भएको 
देिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । साथै 
�रट िनवेदकलाई िश�क सेवा आयोग िनयमावली, 
२०५७ को िनयम ३९ बमोिजम एकतहको �ेणीमा 
बढुवा िदई अिनवाय� अवकाश िदन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल पसु १२ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CR-११९३, आगोलागी �यान 
मान� उ�ोग, िभमबहादुर कँुवर िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक / �ितवादी छमिसंह भ�ने 
िभमबहादरु कँुवरले आफूलाई �.२,००,०००।- िदने 
भनी आफूसगैँ लगी जाहेरवाला िवरे�� �े�ठको घरमा 
िमित २०६८/११/२८ मा र ऐ.३० गते गरी दईु िदन आगो 
लगाएको हो भ�ने कुरा सह�ितवादी मीरा प�रयारले 
अनसु�धान र अदालतको बयानमा लेखाइिदएको 
पाइ�छ । िनजको अदालतको र अनसु�धानको बयानमा 
लेखाइिदएको घटना�मसिहतको त�य पर�पर 
समिथ�त ह�न आएको छ । साथै िनजलाई गाउ ँसमाजका 
मािनसह�ले सो�दासमेत सोही कुरा बताएको भ�ने 
जाहेरी दरखा�त र मौकामा बिुझएका मािनसह�को 
मौकाको भनाइ र सोहीअन�ुपको अदालतको 
भनाइबाट समिथ�त ह�न आएको छ । ��य� �पमा 
वारदातमा आफँै संल�न भएक� यी सह�ितवादी मीरा 
प�रयारले गाउ ँसमाजमा र अनसु�धानको �ममा �य� 
गरकेो कुरालाई अदालतमा समेत समथ�न ग�रिदएको 
अव�थामा सहअिभय�ुको पोललाई अ�यथा मा�नपुन� 
अव�था िमिसलमा रहेको देिखदैँन । आफूले समेत 

कसरुलाई �वीकारी ग�रएको सहअिभय�ुको पोललाई 
अ�यथा नदेिखएको अव�थामा �माणको �पमा 
�हण गन� िम�ने नै देिखने । �ितवादी छमिसंह भ�ने 
िभमबहादरु कँुवरले आफूलाई �ितवादीम�येको मीरा 
प�रयारले पोल गरी लेखाउनपुन� िव�वसनीय आधार 
िदन नसकेको र केबल उधारो निदएको कारणले पोल 
गर ेभनी िलएको �ितवादी छमिसंह भ�ने िभमबहादरुको 
िजिकर भरपद� र �हणयो�य देिखदँैन । मीरा 
प�रयारको बयान बेहोराबाट िनज मीरा प�रयारलाई 
िमित २०६८/११/२८ गते बेलकुा ७:०० बजेितर 
�.५० िदई यी पनुरावेदक / �ितवादी छमिसहं भ�ने 
िभमबहादरु कँुवरले म��तेल िक�न पठाएको भ�ने 
देिख�छ । �.५० मा म��तेल िक�न आ�नो पसलमा 
सोही समयमा मीरा प�रयार आएको भ�ने कुरा उ� 
म��तेल िकनेको पसलका पसलवाला स�तबहादरु 
सहानीले घटना िववरण कागज ग�रिदएको र सोही 
कुरालाई समथ�न गद� िनजले अदालतमा बकप�मा 
समेत ग�रिदएको पाइ�छ । साथै िनजले म��तेल िकनेर 
लगेको बोतललाई समेत अदालतमा सनाखत गरकेो 
भनी बकप�मा लेखाइिदएका छन् । उ� म��तेल कुनै 
अक� �योजनको लािग िलन पठाएको भ�ने कुरा यी 
पनुरावेदक / �ितवादीले भ�न सकेको नपाइने ।

पनुरावेदक / �ितवादीले सह�ितवादी मीरा 
प�रयारले उधारो निदएको �रसले आफूलाई पोल गरकेो 
भनेपिन सो कुरालाई िव�वासयो�य मा�न सिकने गरी 
आधार कारण ��ततु गन� सकेको पाइदैँन । कुनै पिन 
�यि�ले उधारो निदएको ज�तो साधारण कुराको �रस 
पो�न आफूसमेत आगो लगाउने ज�तो आपरािधक 
ि�यामा संल�न िथए भनी नभए नगरकेो कुरा लेखाए 
होलान् भनी मा�न िम�ने पिन देिखदँैन । उि�लिखत 
आधार र कारणह�बाट यी पनुरावेदक / �ितवादी 
छमिसंह भ�ने िभमबहादरु कँुवरको समेत जाहेरवाला 
वीर�े� �े�ठको घरमा आगो लगाउने कसरुमा संल�नता 
रहेको भ�ने त�य �थािपत ह�न आएको छ । �यसैले 
पनुरावेदन अदालतबाट यी पनुरावेदक / �ितवादी 
छमिसंह भ�ने िभमबहादरु कँुवरलाई मलुकु� ऐन आगो 
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लगाउनेको महलको १ नं.को कसरुमा सोही महलको ५ 
नं.बमोिजम ४ वष� कैद सजाय गन� गरी भएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

मौकामा ग�रएको घटना�थल �कृित मचु�ुका 
र �ितवादीको सा�ीले �.१०,०००।- स�मको 
धनमाल नो�सान भएको भनी बकप� ग�रिदएको 
कुरालाई आधार मा�दा उ� घरको खापावाल ढोका 
जली न�ट भएको, त�लो भागको सगंार जलेको, 
मािथ�लो भागको दिलन �ित भएकोस�म दिेखदँा 
हालको चलनच�तीको मू�यलाई िवचार गदा� 
�.२०,०००।- बीस हजारस�म नो�सानी ह�न गएको 
भनी पनुरावेदन अदालतले कायम गरकेो िबगो मनािसब 
नै देिखन आयो । �यसैले जाहेरवालाले पनुरावेदक / 
�ितवादी र अक� �ितवादी मीरा प�रयारबाट हािन 
नो�सानीको िबगोबापत �.२०,०००।- दामासाहीले 
भराई पाउने ठह�याएको पिन िमलेकै देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र �माणह�बाट 
स�ु बागलङु िज�ला अदालतबाट यी पनुरावेदक 
/ �ितवादी छमिसंह भ�ने िभमबहादरु कँुवरलाई 
मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको १ नं. बमोिजमको 
कसरुमा ऐ.महलको ५ नं.बमोिजम ४ वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई िबगो नभराएको हदस�म स�ु बागलङु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९/०८/०५ मा भएको 
फैसला केही उ�टी गरी यी पनुरावेदक / �ितवादीलाई 
४ वष� कैद र नो�सान गरकेो िबगो �.२०,०००।- 
जाहेरवालाले यी पनुरावेदक / �ितवादी छमिसंह भ�ने 
िभमबहादरु कँुवरसमेतबाट दामासाहीका दरले भराई 
िलन पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट 
िमित २०७०/०८/२४ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : यदरुाज शमा� 
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CI-०५५३, िनण�य दता� बदर, 

िदपा सुनारसमेत िव. �काश बुढाथोक�समेत
��यथ� वादी �काश बढुाथोक� एवं वीरबहादरु 

बढुाथोक�ले िमित २०६३/५/२३ को अशं भरपाइबाट 
सो िलखतमा भएबमोिजमको स�पि� अशंबापत 
�ा� गरकेो भ�ने देिखएको र िनजह�ले सोबाहेक 
अ�य स�पि� अंशबापत �ा� गरकेो भ�ने पिन 
देिखदँनै । िनजह�को सो अशंलाई अदालतका उपयु�� 
फैसलाह�ले समेत मा�यता िदई सरुि�त �पमा 
कायम गरकेो देिख�छ । रीतपूव�क रिज��ेसन भई 
अंश भरपाईबाट अंश ज�तो नैसिग�क हकका �पमा 
�ा� स�पि� िनज दता�वालाह�को थाहा जानकारी 
िवना दािखल खारजेको िनण�य भई अ�य �यि�को 
नाममा गएको देिख�छ । यस ि�थितमा पूव�वत् भएका 
अदालतका फैसलाको अि�तमताको (Finality of 
Judgement) िस�ा�त ��ततु म�ुामा आकिष�त 
ह�न स�ने र सा�दिभ�क रहेको अव�था देिखदँैन । 
��यथ� वादी �काश बढुाथोक� र �ितवादी टेकबहादरु 
बढुाथोक� भएको अशं म�ुा र फैसला बदर म�ुाबाट 
पिन िमित २०६३/५/२३ को भरपाई िलखत जीिवत 
र ि�याशील भएको देिख�छ । सो फैसलाउपर चनुौती 
नभई अि�तम भएर रहेको छ । यसरी अदालतबाट 
भएका फैसलाले िमित २०६३/५/२३ को अंश 
भरपाईलाई नैसिग�क हकको �पमा �वीकार ग�ररहेको 
ि�थितमा सोही अंश भरपाईका ज�गाह� अंश �ा� 
गरकेा �यि�ह� वीरबहादरु र �काश बढुाथोक�लाई 
कुनै थाहा जानकारी निदई एकाएक अ�य �यि�को 
नाममा दािखल खारजे ह�ने गरी भएको िनण�य बदर 
ग�रपाउ ँ भनी परकेो िफराद फैसलाको अि�तमताको 
नाममा खारजे ह�न स�ने देिखन नआउने । 

��यथ� वादी �काश बढुाथोक� र टेकबहादरु 
बढुाथोक�िबच चलेको अंश म�ुा र फैसला बदर म�ुाले 
िमित २०६३/५/२३ को अंश भरपाईलाई कुनै असर वा 
िनि��य बनाएको देिखदैँन । सोही िलखतबमोिजमका 
ज�गाह� �काश बढुाथोक�समेत िव�� िदपा 
सनुारसमेत भएको फैसला बदर म�ुा (०६९-CP-
००४४) मा उ�लेख भएका पिन छन् । सो फैसलाले 
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पिन “िमित २०६३/५/२३ गते मालपोत काया�लय 
चाबिहल काठमाड�बाट अंश बझेुको भरपाई िमिसल 
संल�न देिखदँा पिहले नै अंशब�डा भइसकेको �यि�ले 
सो िमितपिछको फैसला र �यसबाट िसज�ना भएको 
दािय�वमा यी वादीको हकमा कुनै असर पन� नदिेखदँा 
िफराद दाबीबमोिजम फैसला बदर गन� िमलेन” भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी अदालतको फैसलाले 
नै हक सरुि�त गरी रहेको ज�गामा उनाउ तवरबाट 
भएको िनण�यका स�ब�धमा परकेो िफराद दाबीलाई 
मलुकु� ऐन अ.ब.ं७३ नं.बमोिजम एका म�ुाको �प 
िवचार गरी परकेो िफराद भ�न सिकने अव�था नरहने । 

िमित २०६३/५/२३ गते �ितवादी 
टेकबहादरु बढुाथोक� र िनजका भाइह� वादी �काश 
बढुाथोक� र वीरबहादरु बढुाथोक�िबच मालपोत 
काया�लय, काठमाड�मा भएको अशं ब�डाको कागज 
र सो ब�डाबाट दाबीका �कुम िज�ला िवजय�री 
गा.िव.स. वडा नं. ५ का  िक.नं. २०९१ र २३३३ 
का ज�गाह� वादी वीरबहादरु  बढुाथोक�का नाममा 
अंश  भागमा परकेो र िक.नं. २६६७ का ज�गा  वादी  
�काश  बढुाथोक�का नाममा अशं भागमा परकेो 
कुरा िमिसल संल�न अंश भरपाईबाट �प��पले 
देिख�छ । एकाको अंश भागमा परकेो ज�गालाई िनजको 
म�जरुीबेगर अ�ले आ�नो लेनदेन �यवहार िमलाउने 
मनसायले ज�गा लेनदेन िललाम नामसारी गन� पाउने 
वा स�ने कुरा पिन कानूनस�मत देिखएन । उ� अशं 
भरपाईको कागजलाई अ�यथा �मािणत नगदा�स�म 
सो ब�डाबमोिजम वीरबहादरु बढुाथोक�ले �ा� गरकेो 
िक.नं.२०९१, २३३३ र �काश बढुाथोक�ले �ा� 
गरकेो िक.नं. २६६७ का ज�गाह� िनजह�का होइनन् 
भ�न िम�ने नदिेखने । 

पनुरावेदकले �ितवादीम�येका टेकबहादरु 
बढुाथोक�लाई रकम िदएको, िनजले सो रकम िफता� 
नगरकेो भ�ने देिखएकोले �ितवादी टेकबहादरु 
बढुाथोक�ले पनुरावेदक �ितवादीह�सगँ िलएको ऋण 
धनका स�ब�धमा िनजको िज�मेवारी ह�ने भएकोले 
िनजको हकको स�पि� यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 

�चिलत कानूनबमोिजम प�न र असलुउपर गन� गराउन 
स�ने नै ह��छ । िनजको हकभोग �माणको हदस�मको 
स�पि�बाट पनुरावेदकले असलुउपर गन�स�ने नै 
देिखदँा ��यथ� वादीह�ले िमित २०६३/५/२३ को 
अंश भरपाई िलखतबाट �ा� गरकेो स�पि�मा यी 
पनुरावेदकह�को हक िसज�ना ह�न स�ने नदेिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
स�ु �कुम िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/७/१६ 
मा भएको फैसला केही उ�टी भई वादीह�ले िमित 
२०६३/५/२३ मा अंश भरपाईबाट �ा� गरकेो िक.नं. 
२०९१, २३३३ पूर ैर िक.नं. २६६७ को पि�मतफ� का 
ज�गाह� मालपोत काया�लय �कुमबाट िमित 
२०६९/९/६ मा भएको दािखल खारजे िनण�य बदर भई 
��यथ� वादीह�का नाममा दािखल खारजे नामसारी 
ह�ने र साथै सो हदभ�दा बढीमा पनुरावेदकह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७३।२।३२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव): िच�तामिण शमा�
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल काित�क १३ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०४१९, उ��ेषण, 
��माङ्गत अिधकारी िव. िज�ला िश�ा काया�लय, 
नवलपरासीसमेत

िनवेदकले सेवा �वेश गदा� पेस गरकेो शैि�क 
�माणप�मा िकिटएको ज�मिमित सन् ५ नोभे�बर 
१९५४ तदनसुार, िव.सं. २०११ काित�क २० भएको 
देिख�छ । यसैगरी िनजले सेवा �वेश गदा� भरकेो 
वैयि�क नोकरी िववरण (िसटरोल) मा सन् ५ नोभे�बर 
१९५४ तदनसुार, िव.सं. २०११ काित�क २० 
भएको देिखयो । िनवेदकले सेवा �वेश गदा� पेस गरकेो 
नाग�रकताअनसुारको ज�मिमित २०४१/०४/२४ 
मा ३१ वष� भएको भनी नाग�रकतामा उ�लेख भएको 
देिखन आउछँ । िनवेदकको नाग�रकताअनसुार 
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िनजको ज�मिमित २०१०/०४/२४ मा भएको ख�ुन 
आएको देिखदँा िनज िनवेदकको साठी वष� प�ुने 
िमित २०७०/०४/२३ ह�न आएको देिखयो । तसथ� 
िनवेदक ��माङ्गत अिधकारीको अिनवाय� अवकाश 
ह�ने िमित िनजको नाग�रकताअनसुार ज�मिमित 
२०१०/०४/२४ भएकोले जनु उमेरबाट िनज पिहले 
अवकाश ह��छ सोही आधारमा उमेर गणना गनु�पन� 
कानूनी �यव�था भएको देिखदँा िनवेदक ��माङ्गत 
अिधकारी िमित २०७०/०४/२३ मा अिनवाय� 
अवकाश ह�ने देिखन आउने । 

िव�ालय िश�क िकताबखानामा रािखने 
�यव�था भएको र उ� िनयमावली िनयम १२६(२)
(घ) मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार, िनवेदक 
िश�क ��माङ्गत अिधकारीलाई उमेरको कारणबाट 
अिनवाय� अवकाश पाउने भनी अवकाश पाउने 
िमितसमेत खलुाई छ मिहना अगावै जानकारी गराएको 
देिखन नआउने ।

िनवेदकले िमित २०७०/०४/२३ देिख िमित 
२०७१/०७/१९ स�म १ वष� २ मिहना २५ िदन बढी 
समय काय�रत रही महाराजा िन.मा.िव. हा�ीखोर, 
नवलपरासीमा सेवा गरकेो देिखन आएको ह�दँा िज�ला 
िश�ा काया�लय, नवलपरासीको च.नं.१३१८ िमित 
२०७१/०७/१४ को अिनवाय� अवकाश प� िश�ा 
ऐन तथा िश�ा िनयमावलीमा भएका कानूनी �यव�था 
�ितपािदत िस�ा�त र �मस�ब�धी िविधशा�ीय 
�ि�टकोणबाट समेत �यायसङ्गत देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट अगािडको िमित अथा�त् िमित 
२०७०/०४/२३ गतेबाट िनवेदकलाई अिनवाय� 
अवकाश ह�ने भनी िज�ला िश�ा काया�लय, 
नवलपरासीको च.नं. १३१८ िमित २०७१/०७/१४ 
को प� र सोको आधारमा भएको प�ाचार र काम 
कारबाहीह� �िुटपूण� भएको देिखदँा उ��ेषणको 
आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकको 
मागबमोिजम िमित २०७१/७/१९ स�म िनवेदक 
हािजर भई काम काज गरकेो देिखएकोले िमित 

२०७०/०४/२३ देिख िनवेदकको अिनवाय� 
अवकाश ह�ने भए पिन उ� अवकाश िमितदेिख 
िमित २०७१/०७/१९ स�मको िनवेदकले खाई पाई 
आएको तलब िनवेदकले िफता�  गनु�  नपन� र अवकाश 
भएको िमित २०७०/०४/२३ को अि�तम मिहनाको 
तलब मानी िमित २०७०/०४/२३ देिख हालस�म 
ह�न आउने िनविृ�भरण रकम एकम�ुट र �यसपिछ 
मािसक िनविृ�भरण िनयिमत �पमा िदन ुिदलाउनकुो 
साथै िनवेदक ��माङ्गत अिधकारीको पे�सन प�ा 
बनाइिदनू भनी िव�ालय िश�क िकताबखाना ताहाचल 
काठमाड�को नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७५-WO-०२५४, उ��ेषण / परमादेश, र�जना 
केसरी िव. नेपाल सरकार िसंहदरबार, काठमाड�समेत

िवप�ी ि�भवुन िव�िव�ालय इि�जिनय�रङ 
अ�ययन सं�थान प�ुचोकको िलिखत जवाफबाट 
�रट िनवेदकले मेकािनकल इि�जिनय�रङ अ�ययनका 
लािग अिनवाय� �पमा आ�नो नेपाली नाग�रकता पेस 
गनु�  पन� देिखन आयो । अब �रट िनवेदकले आ�नो 
नेपाली नाग�रकता पेस नगरकैे कारण िनवेदकले उ�च 
िश�ा हािसल गन� पाउने सिंवधान �द� िश�ास�ब�धी 
मौिलक हकबाट वि�चत ह�न ुपन� हो त भनी हेनु�  पन� ह�न 
आउछँ । नेपालको सिंवधानको धारा ३१ ले मौिलक 
हकको �पमा िश�ास�ब�धी हकको �यव�था गरकेो 
छ । धारा ३१ मा िश�ास�ब�धी हकअ�तग�त उपधारा 
(१) मा "��येक नाग�रकलाई आधारभूत िश�ामा 
पह�चँको हक ह�नेछ" भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । �रट 
िनवेदक नेपाली नाग�रकको छोरी भएको कुरामा िववाद 
रहेको देिखदँैन । �रट िनवेदकले उ�च िश�ाको लािग 
िवप�ी इि�जिनय�रङ अ�ययन सं�थान प�ुचोक भना� 
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ह�नका लािग स�मािनत अदालतबाट अ�त�रम आदेश 
भएप�ात रोक नलगाएको भ�ने कुरा िवप�ीम�येका 
ि�भवुन िव�िव�ालयसमेतको िलिखत जवाफबाट 
देिखयो । अ�ययन ग�ररहको िव�ाथ�लाई नेपाली 
नाग�रकता नै नबनेको कारणबाट िश�ा ज�तो नैसिग�क 
हकबाट वि�चत गनु�  संिवधानत: िम�ने नदेिखने ।

िश�ा हरके �यि�को लािग आधारभूत 
आव�यकता हो । यो �वत��ता र रोजगारीलगायतको 
आिथ�क एवं आ�मसश��करण (Self- 
empowerment) को लािगसमेत ज�री छ । 
नेपालसमेत सद�य भएका अ�तराि��य मानव 
अिधकारस�ब�धी आलेखह� ज�तैः मानव 
अिधकारस�ब�धी घोषणाप�, १९४८ को धारा 
२६ (१), आिथ�क सामािजक तथा सां�कृितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा� ि��य अनबु�ध, १९६६ को 
धारा १३ ले िश�ाको हकलाई मा�यता िदएको छ । 
�यसको अित�र� नेपालसमेत सद�य भएको United 
Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) यनेु�कोको िवधान, 
१९४५ ले पिन यो हकलाई सबैको मानव अिधकारको 
�पमा �प� मा�यता िदएको पाइने ।

जहासँ�म िव�ाथ�ले िव�िव�ालयमा भना� 
ह�नका लािग नेपाली नाग�रकताको �माणप� पेस गनु�  
पन� भनी िनकािलएको सूचनाका स�ब�धमा िवचार 
गदा� उ� सूचनामा के कुन ऐन, कानूनअनसुार नेपाली 
नाग�रकता अिनवाय� ग�रएको हो सो उ�लेख गन� 
सकेको पाइदँैन । कानूनले �प� �पमा रोक नलगाएको 
िवषयमा िवप�ी इि�जिनय�रङ अ�ययन सं�थान�ारा 
िव�ाथ� भना�को सत� बनाई िव�ाथ�को िश�ा आज�न 
गन� सवंैधािनक हकमा �ितकूल असर पन� गरी सत� 
बनाइनलुाई  औिच�यपूण� मा�न नसिकने । 

िवप�ी ि�भवुन िव�िव�ालयको िलिखत 
जवाफबाट समेत नाग�रकताको कारणले िनवेदक 
हाल भना�  गन� नरोिकएको र भना� भइसकेपिछ 
िनयिमत �ि�यामा जाने भएकोले यसअ�तग�तका 
�या�पसह�को हकमा कुनै आदेश जारी गन� िम�ने 

होइन भनी िलिखत जवाफ रहेको दिेखदँा िनजको 
भना� र� नगनु�  भनी िवप�ी नं.४, ५, ६ र ७ को नाममा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।

�रट िनवेदकले नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� पाउनका लािग िसफा�रस ग�रपाउ ँ भनी 
िवराटनगर महानगरपािलकाको वडा काया�लयमा र 
नाग�रकताको �माणप� पाउ ँ भनी िज�ला �शासन 
काया�लय, मोरङसम� िनवेदन िदएको कुरा िमिसल 
सलं�न रहेको नाग�रकताको �माणप� पाउ ँ भ�ने 
अनसूुची-१ को फारामबाट देिखदँा र िनजको बाब ु
आमासमेत नेपाली नाग�रक भएको कुरा िनवेदकले �रट 
िनवेदन साथ पेस गरकेो  िज�ला �शासन काया�लय 
मोरङबाट जारी ग�रएको नेपाली नाग�रकताको �माण 
प�को �ितिलिपबाट देिखदँा िनवेदकलाई नाग�रकताको 
लािग आव�यक कानूनी �ि�या अवल�बन गरी ऐन 
कानूनको रीत प�ुयाई नाग�रकता मा�न आएका बखत 
ऐन कानूनले िदन िम�ने भए आव�यक छानिबन गरी 
जे जो ब�ुन ुपन� भए बझुी नेपाली नाग�रकता िदन ुभनी 
िवप�ी नं.२, ३ का हकमा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल काित�क २८ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CI-०६७४, िनमा�णाधीन 
घर हटाई चलन चलाई पाउ,ँ धनमाया िचम�रया िव. 
गंगाबहादुर काक�

यसमा िज�ला झापा, मेचीनगर नगरपािलका, 
वडा नं.४ िक.नं. ४९४ को ०-४-१० ज�गा िफरािदको 
र िक.नं. ७८२ को ज�गा �ितवादीको भएकोमा िववाद 
रहेको दिेखदैँन । िमिसल संल�न िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।०४।१९ मा भई आएको न�सा मचु�ुका 
हेदा� , न.नं.२, ३, ४, ५, ७, ९ र १५ को घर ज�गा 
वादी गंगाबहादरु काक�को नाम दता�मा रहेको िक.नं. 
४९४ मा पन� देिख�छ भने न.नं.६, ८, १०, ११ र 
१३ को घर ज�गा �ितवादी धनमाया िचम�रयाको नाम 
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दता�मा रहेको िक.नं. ७८२ मा पन� दिेख�छ । वादीको 
नाम दता�मा रहेको िक.नं. ४९४ को ज�गामा पन� न.नं. 
४, ५, ७ र ९ को ज�गा �ितवादीको भोगमा रहेको 
देिखयो । न.नं. ६, ८, १० र १३ मा उि�लिखत 
घरज�गाबाट �ितवादीको नाम दता�मा रहेको 
िक.नं. ७८२ को ज�गा �े�फल ०-२-० पिुगरहेको 
देिख�छ । न.नं. ५ मा क�ची घर देिख�छ भने न.नं. ७ 
र ९ मा प�क� घर रहेको देिखने ।

िमिसल संल�न कागज �माण हेदा� वादीले 
मेची नगर नगरपािलकामा  �ितवादीले आ�नो ज�गा 
िखचोला गरी घर िनमा�ण गन� लागेकोले िनमा�ण काय� 
रो�का रािखपाउ ँ भनी िमित २०६९।१०।१७ मा 
नै िनवेदन िदएकोमा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।०४।१९ मा न�सा मचु�ुका ह�दँासमेत वादीको 
नाम दता�मा रहेको िक.नं. ४९४ का न.नं. ४, ५, ७ 
र ९ का ज�गामा �ितवादीले नै भोग ग�ररहेको दिेखन 
आयो । तसथ�, न.नं.४ को ज�गामा िखचोला मेटाई 
वादीले चलनसमेत चलाई पाउने ठह�याएको हदस�म 
झापा िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर गरी र 
न.नं.५, ७ र ९ नं. मा बनेको �वाली तथा घरको भागको 
हकमा उि�लिखत �थायी संरचना पाताल भएका बखत 
कानूनबमोिजम वादीले चलन चलाई पाउने ठह�याएको 
झापा िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म उ�टी 
गरी न.नं.५, ७ र ९ मा भएका संरचनाह� हटाई 
�ितवादीबाट भएको िखचोला मेटाई वादीले त�काल 
ज�गा चलनसमेत चलाई पाउने ठहन� गरी पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखन 
आउने ।

अत:  उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।०४।१९ मा भई 
आएको न�सा मचु�ुकाको न.नं.४ को ज�गामा वादीले 
िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउने र न.नं.५, ७ 
र ९ नं. मा बनेका �थायी संरचना पाताल भएका बखत 
कानूनबमोिजम वादीले चलन चलाई पाउने ठह�याई 
झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही 
उ�टी गरी न.नं.४ को ज�गामा िखचोला मेटाई वादीले 

चलनसमेत चलाई पाउने र न.नं.५, ७ र ९ नं.मा बनेको 
�वाली तथा घरको भागको हकमा न.नं.५, ७ र ९ मा 
भएका संरचनाह� हटाई �ितवादीबाट भएको िखचोला 
मेटाई वादीले त�काल ज�गा चलनसमेत चलाई 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७२/८/१५ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृित थापा
क��यटुर : देिवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल असोज २ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-WO-०१९५, परमादेश, 
शोभाल�मी थाँजु िव. नापी िवभागको काया�लय, 
मीनभवन, काठमाडौसमेत

त�कालीन लिु�बनी अ�चलाधीशको 
काया�लय बटुवलबाट िनवेदकको ल�बाइ २३८ र 
चौडाइ २९ िफट ज�गा िक�ाकाट दता� गरी ज.ध. 
�े�ता पजुा� तयार गरी पठाई िदन भनी त�कालीन 
भूिम �शासन काया�लय �प�दहेीलाई पठाइएको प� 
र यसै स�मािनत अदालतमा दायर गरकेो �रट िनवेदन 
२०५० सालको �र.प.ई.नं.६० मा िनवेदकलाई 
राजीनामा दता�बमोिजमको ०-१-१७ ज�गा िदन भनी 
िज�ला �शासन काया�लय �प�देही र मा.पो.का. 
�प�देहीसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  भनी यसै स�मािनत स.अ.को पूण� इजलासबाट 
िमित २०५०।२।७ गते फैसलाको आधारमा िनवेदकको 
िक.नं. १३० मा ज.िव. ०१-१७ ज�गा रहेकोमा िववाद 
रहेन । िमित २०२८ सालमा सभ� नापी ह�दँा उ� 
िनवेदकको घर ज�गालगायत आसपासका ज�गाह� 
एकै �लटमा �लक नापी भई िक.नं. १२० को �लटिभ� 
कायम भएको सरकारी काया�लयलाई आव�यक पन� 
जित ज�गा नाप न�सा िक�ाकाट गरी छु�याई बाकँ� 
रहेको ज�गा सािबकमा जो जसको दता� ितरो भोगमा 
छ उसैको नाममा िक�ाकाट दता� ग�रिदने भ�ने 
िनण�यअनसुार त�कालीन लिु�बनी अ�चलाधीशको 
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काया�लय बटुवलबाट िनवेदकको ल�बाइ २३८ र 
चौडाइ २९ िफट ज�गा िक�ाकाट दता� गरी ज.ध. 
�े�ता पजुा� तयार गरी पठाई िदनू भ�ने िनण�यबमोिजम 
िनवेदकको नाममा ज.िव. ०-१-१० िक�ाकाट भएको 
र यसै स�मािनत स.अ.को पूण� इजलासबाट िमित 
२०५०।२।७ गतेको फैसलाबमोिजम िनवेदकको 
िक.नं.१३० को ज.िव. ०-१-१० सगँ जोिडएको 
पि�मप��को िक.नं.१३१ को ज.िव.०-०-४ 
िनवेदकको नाममा आएको र बाकँ� नपगु ०-०-३ ज�गा 
�ा� गन� सकेको देिखदँनै । िनवेदकको िक.नं. १३० को 
जा�गाको ल�बाइ २३८ र चौडाइ २९ िफट ह�न ुपन�मा 
उ�र दि�ण चौडाइ २२ िफट भएको तथा िक�ा न�बर 
१२९ को उ�र दि�ण २३ िफट ह�नपुन�मा २८ िफट 
कायम ह�ने गरी भएको िक�ाकाट र सोही आधारमा 
कायम ह�न पगेुको न�सा एवं जिनएको बेहोरा, न�सा, 
िवतरण ग�रएका �े�ता पजुा�  एव ं सोहीबमोिजम 
भए गरकेा िनण�य प�ाचारलगायतका काय� र न�सा 
सधुारको लािग ��यथ� काया�लयमा िनवेदकले िदएको 
िनवेदनउपर हालस�म कुनै कारबाही भई टुङगो लाउन 
सकेको अव�था नदेिखने ।

यस अदालतको पूण� इजलासबाट २०५० 
सालको �र.प.इ.नं ६० को �रटमा आदेश ह�दँा 
िनवेदकको राजीनामा दता�बमोिजमको ०-१-१० ज�गा 
िनवेदकलाई िदन ु भनी िज�ला �शासन काया�लय 
�प�देही र मालपोत काया�लय �प�दहेीसमेतका 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहरी 
२०५०।२।७ मा फैसला भई अि�तम रहेको देिख�छ । 
िनवेदकको जे जित ज�गा िथयो सोहीअनसुार �े�फल 
प�ुने गरी िनवेदकलाई ज�गा िफता� गन� िनण�यअनसुार 
ज�गा िफता� गनु�  पन� दािय�व िवप�ीह�को रहेको 
िवषयमा कुनै िववाद रहेको देिखदँनै । �यो काय� पूरा गनु�  

पन� कत��य एवं दािय�व पिन भएकाले िनण�यअनसुार 
सािबकबमोिजम ज�गा िफता� पाउन ु पन� अिधकार 
िनवेदकको पिन हो । �यि�को ज�गा जनु रीतसगैँ जनु 
�योजनको लािग जे जित �े�फल िलई एकै प�ट 
गराइएको िथयो सो �योजनको लािग �योग नभएको 
अव�थामा सोहीअनसुार िफता� िदने िनण�य भइसके 
पिछ पिन िफता� नपाउन ुर िफता� गन� नस�नलुाई कुनै 
पिन �ि�कोणबाट औिच�यपूण� मा�न सिकँदैन । अत: 
लोक क�याणकारी �जाताि��क सरकारको भूिमका 
तथा आदेश पूण� भएको मा�न सिकँदैन । �यसमा 
पिन सव��च अदालतबाट परमादशेको आदेश जारी 
भएकोमा २५ वष�स�म पिन स�बि�धत िनकायह�बाट 
उ� काय�ले पूण�ता नपाउन ु कानूनी रा�यको 
अवधाराणा आदश�भ�दा बािहरी ह�न जा�छ । अदालत 
पिन रा�यकै अङ्गिभ� रहेको र अदालतको फैसला 
आदशे सबैले पालना गनु�  पन� संवैधािनक �यव�था 
रहेकोमा सोअनसुारको भूिमका िनवा�ह नभएको 
कारणबाट नाग�रकले �यायको अनभूुित गन� नपाउन ु
कानूनी रा�यको उपहास ह�ने ।

�यायको अनभूुित िदन ु रा�यको कत��य हो 
भने �याय माग गन� नाग�रकको अिधकार पिन हो । 
तसथ� ज�गा िफता�  िदने िनण�य तथा यस अदालतको 
आदशेअनसुार कत��य िनवा�ह गनु�पन� दािय�व 
िवप�ीह�को रहेकोमा र िनवेदकले सिंवधान, कानून 
र औिच�यताको �ि�कोणसमेतबाट ज�गा पूण��पले 
िफता� पाउन ु पन� अव�था देिखएबाट िनवेदन 
मागबमोिजम आधार र कारण ब�ुन ुपन� बझुी त�ु�त 
िनकास िदन ु भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिद�ा नेपाल
इित संवत् २०७६ साल मिङ्सर २२ गते रोज १ शभुम् ।


