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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, चैत – १, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, २०६९-CI-०२१२, परमादशे, 
सर�वतीदेवी िव. िज�ला महो�री हलखोरी गा.िव.स. 
काया�लयसमेत

िवप�ीको िलिखत जवाफबाट िनवेिदका 
सर�वती देवीले िसफा�रसको लािग माग गरकेो 
ज�गाको िवषयमा हकभोगस�ब�धी िववाद भएको 
कारण िसफा�रस िदन इ�कार गरकेो भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । �वय ं िनवेिदकाकै कथनसमेतबाट 
दाबीको ज�गाउपर  िनवेिदका र िवप�ी िव�द�ेर 
िम� भएको ज�गा िखचोला म�ुा परी पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको अि�तम फैसलाबमोिजम िमित 
२०६८।०६।२६ मा चलन पजु� पाई भोगचलन गरकेो 
भ�ने उ�लेख भएको देिखने ।

��ततु �रट िनवेदनमा एकातफ�  दाबीको 
ज�गाउपर हकभोगस�ब�धी िववाद रहेको भ�ने 
िवप�ीको िलिखत जवाफ बेहोरालाई �वयम् 
िनवेिदकाले दाबीको ज�गाको स�ब�धमा अदालतमा 
िखचोला म�ुा चलेको भनी उ�लेख गरबेाट समिथ�त एव ं
पिु� भएको देिख�छ भने अक�तफ�  नेपालको सिंवधान 
लागू भई हाल देश संघीयतामा गएको र संिवधानले 
िवगतको भ�दा फरक �व�पको �थानीय तहको गठन 
गरी �थानीय शासन स�चालन ह�दँै आएको प�र�े�यमा 
हाल अि�त�वमा रहेको �थानीय तह वा पदािधकारीका 
नाउमँा आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेिदकाले पूरक 
िनवेदन िदने त�परता देखाई िवप�ी कायम गराउन 
सकेको अव�थासमेत पाइएन । य�तो ि�थितमा 
हाल अि�त�वमा नै नरहेको िवप�ी पदािधकारी वा 
काया�लयका नाममा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�  औिच�यपूण� नह�ने ।

अतः  िनवेिदका सर�वती देवीले दायर गरकेा 

उि�लिखत ज�गा िखचोला म�ुामा भएको फैसलाबाट नै 
िनवेिदकाले कानूनबमोिजमको उपचार �ा� गन� स�ने 
नै ह�दँा िनवेदन खारजे गन� गरी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०६८।११।३० गते 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठाकुर�साद खरले
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल आि�न १० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा., ०६९-WO-१२३४, उ��ेषण / 
परमादेश, एस.िप.िव. िड�सन बोिड�ङ इङ्गिलस �कुल 
�ा.िल. को तफ� बाट अि�तयार �ा� ऐ.का �ितिनिध 
गीता पा�डेयसमेत िव. िज�ला िश�ा काया�लय, 
परासी, नवलपरासीसमेत

िनवेदकले िश�ा िवभाग िव�ालय 
�यव�थापन शाखा (मा�यिमक) सानो िठमी भ�परुको 
िमित २०६८।९।२९ को प�को बुदँा नं. ७ बदर गन� 
माग गरकेो दिेख�छ । िमिसल संल�न उ� प�को कुरा 
बुदँा नं. ७ हेदा� “सं�थागत िव�ालयह�को हकमा नया ँ
िव�ालय खो�ने स�ब�धमा िव�ालय न�साङ्कनको 
आधारमा मा�ै िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
५ बमोिजम अनमुित िदने �ावधान रहेबमोिजम अक� 
�यव�था नभएस�मको लािग त�काललाई अनमुित 
िदने काय� रो�का गन� ह�न ।” भनी िनद�शन िदएको 
देिख�छ । िश�ा िवभाग नया ँ िव�ालय खो�ने एवं 
िव�ालय स�चालन गन� िवषयमा िनद�शन िदन स�ने 
आिधका�रक िनकाय भएको त�यमा िववाद नदिेखने ।

�य�तै िज�ला िश�ा काया�लय नवलपरासीले 
िमित २०६९।११।३० मा अनमुित निलई स�चालन 
ग�रएका िव�ालय ब�द गन� र �यहा ँ पढ्द ै आएका 
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िव�ाथ�लाई निजकको िव�ालयमा भना� गन� �यव�था 
गन� भनी प�ाचार गरकेो छ । िश�ा ऐन, २०२८ को 
दफा ३ ले िव�ालय खो�न अनमुित िलनपुन� �यव�था 
गरकेो देिखदँा अनमुित निलई िव�ालय खो�न, िव�ाथ� 
भना� गरी क�ा स�चालन गन� काय� कानूनिवपरीत 
भएको मा�न ुपन� ह��छ । िनवेदकह� �ाथिमक तहको 
िव�ालय स�चालन गन�को लािग कानूनबमोिजम 
तोिकएको िनकायबाट अनमुित िलई नसकेको कुरा 
�वयं �रट िनवेदनमा नै �वीकार गरकेो देिख�छ । 
�ाथिमक तहको िव�ालय स�चालन गन� अनमुितको 
लािग िज�ला िश�ा काया�लय नवलपरासीमा िनवेदन 
िदए पिन अनमुित �ा� गन� सकेको नदेिखने ।

िनवेदकह�ले �ाथिमक तहको िव�ालय 
स�चालनको अनमुित �ा� गन�को लािग हाल �ि�यारत 
रहेकोले िश�ा िवभागको िमित २०६९।९।२९ को 
प�को बुदँा नं. ७ र िज�ला िश�ा काया�लयको िमित 
२०६९।११।३० को प� बदर गन� र िव�ालय स�चालन 
गन� माग गरकेो देिख�छ । तर सो प�ह�मा के क�तो 
कानूनी �िुट रहेको छ भ�ने कुरा औ�ंयाउन सकेको 
देिखदँैन । जहासँ�म �ाथिमक िव�ालय स�चालनको 
माग रहेको छ, कानूनले कुनै काय� गन� �प� �पमा कुनै 
सत� तोकेको छ भने �य�तो सत� पूरा नै नगरी �य�तो 
काय� गदा�  �यसले कानूनी मा�यता �ा� गन� स�दनै । 
िनवेदकह� कानूनबमोिजम �ाथिमक िव�ालयको 
अनमुित �ा� गन� नसकेको हाल अनमुितको लािग 
�ि�यारत रहेको कुरा िनजह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् कानून �यवसायह�ले समेत बहसको �ममा 
�वीकार गरकेो ह�दँा �ाथिमक िव�ालय स�चालन गन� 
पाउने िनज िनवेदकह�को हक नै िसज�ना नभएको 
अव�थामा कानूनबमोिजम अनमुित �ा� नगरकेो 
िव�ालय स�चालन गन� आदेश जारी ह�न स�ने 
अव�था रहेको नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकह� �ाथिमक िव�ालय खो�न अनमुित �ा� 

नगरी िव�ालय स�चालन गरकेो र अनमुितको लािग 
हाल �ि�यारत रहेकोले �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही िनवेदकको माग स�बोधन ह�न स�ने नै ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर : िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा., ०७३-WO-०५१८, उ��ेषण, 
��वल�वज थापासमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

िनवेदकह� काठमाड� िव�िव�ालयले 
िमित २०७३।६।१५ मा स�चालन गरकेो MBBS 
/ BDS �वेश परी�ा िदई िमित २०७३।६।१७ मा 
�कािशत �वेश परी�ाको नितजामा मे�रट िल�टमा 
परकेो त�यमा िववाद भएन । सो मे�रट िल�टमा 
परकेाम�ये �मसं�या १ देिख १२०० स�मका 
िव�ाथ�ह�लाई ६ नोभे�बर २०१६ स�म भना�को 
लािग आवेदन िदन भनी सूचनासमेत �काशन भएको 
देिख�छ । सो सूचनाबमोिजम कलेजह�मा भना� भए 
पिन केही िसट खाली रहेकोले िमित २०७३।६।१७ 
को मे�रट िल�टमा परकेा सबैलाई भना�को लािग 
आ�ान गद� िमित २०७३।८।१० मा सूचना िनकालेको 
देिख�छ । िनवेदकह�म�ये ��वल�वज थापा िमित 
२०७३।६।१७ को मे�रट िल�टको �म सं�या ४६७ 
मा रहेका छन् भने अका�  िनवेदक सीताराम ग�ुा 
�मसं�या १३३७ मा रहेका छन् । मे�रट िल�टमा 
रहेका यी दवैुजना िनवेदकह�समेतका लािग दईुपटक 
भना�को आवेदन िदनको लािग सूचना �काशन ह�दँा 
पिन िनजह�को भना� ह�न सकेको देिखदँनै । िनज 
िनवेदकह�ले भना�को आवेदन िदएको र िव�िव�ालय 
भना� नगरकेो अव�था हो भ�ने कुराको दाबी �रट 



3

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, चैत - १

िनवेदनमा िलन सकेका छैन । िव�िव�ालयले भना�को 
आवेदन िदनको लािग सूचना िनकालेको ख�डमा 
स�बि�धत ठाउमँा गई आवेदन िदनपुन� कत��य सो 
िव�िव�ालयमा अ�ययन गन� चाहने िव�ाथ�को ह�न 
जा�छ । आ�नो हक अिधकार हनन भयो भनी दाबी 
गरी यस अदालतको असाधारण �े�ािधकारमाफ� त 
�वेश गन� खो�ने �यि�ले सो अिधकारको उपभोग 
गन� आफूले िनवा�ह गनु�पन� दािय�व पिन िनवा�ह गनु�  पन� 
ह��छ । िव�िव�ालयले दईु पटक भना�को लािग आवेदन 
िदने स�ब�धमा सूचना िनकालेप�ात् स�बि�धत 
िनकायमा गई आवेदन िदनपुन� कत��य िनवेदकह�ले 
िनवा�ह गन� सकेको नदेिखने । 

MBBS / BDS ज�ता िचिक�सा िव�ानको 
अ�यापन गराउन शैि�क सं�थानको �ोत साधनको 
खच� पिन धेर ै नै ह�ने भएकोले शैि�क सं�थानको 
�मताअनसुार तोिकएको िसट सं�या खाली रहन 
गएमा �ोत साधन खेर जाने तथा अ�य िव�ाथ�ह�ले 
अ�ययनको मौका नपाउने ह�दँा खाली भएको िसट 
सं�यामा भना� गन�को लािग काठमाड� िव�िव�ालयले 
िमित २०७३।८।२० मा पनुः �वेश परी�ाको 
लािग सूचना �काशन गरकेो देिख�छ । सो सूचनाले 
िनवेदकह�लाई भना� गन� रोकेको होइन िक िनजह�को 
आ�नै आकम��यताको कारणले िनजह�को भना� ह�न 
नसकेको त�य �प� भएको देिखयो । यसका साथै उ� 
िमित २०७३।८।२० को सूचनाबमोिजम �वेश परी�ा 
स�प�न भई मे�रट िल�टमा परकेा िव�ाथ�ह�को 
भना�समेत भई अ�ययन अ�यापनसमेत �ार�भ 
भइसकेको ह�दँा कानूनबमोिजम सूचना �काशन 
गरी िव�ाथ�ह� भना� भई अ�ययन अ�यापन 
भइरहेको अव�थामा सो सूचना बदर गदा� भना�  भएका 
िव�ाथ�ह�को हकमा आघात प�ुने देिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट काठमाड� 
िव�िव�ालयले दईु पटकस�म भना�को लािग आवेदन 
िदन सूचना �काशन गदा� पिन िनवेदकह� भना� 

गराउन नगएको र अब दो�ो पटक �वेश परी�ा िलई 
खाली रहेको िसटमा िव�ाथ�ह� भना� गरी अ�ययन 
अ�यापन �ार�भ भइसकेको देिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदनको औिच�य नै समा� भइसकेकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन परेन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर : िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभुम् । 

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६६-WO-१२०९, उ��ेषण / 
परमादेश, भैरव�साद �रजाल िव. �थानीय िवकास 
म��ालय, पु�चोकसमेत

िनवेदकले िलएको ठे�काको �कृित तोिकएको 
�थानबाट कर संकलन गन�स�मको भएकोमा िववाद 
देिखएन । त�कालीन �ाकृितक िवपि�का �पमा 
आएको कोशी बाढीले ��य� वा परो� �पमा दैिनक� 
एवं कारोबारमा ताि�वक फरक पान� कुरा �वाभािवक 
नै रहने कुरा भएपिन सो आधारमा िनवेदकलाई असर 
पारेको �मािणत ह�नेगरी िनवेदकले कुनै आधार �माण 
देखाउन सकेको नपाइने । 

सघंीयतामा मलुकु �वेश ग�रसकेको 
स�दभ�समेतबाट िव�ेषण गरी हेदा� त�काल �चिलत 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ तथा ऐ. 
िनयमावली, २०५६ र �थानीय िनकाय आिथ�क 
�शासन िनयमावली, २०६४ ले गरकेो िवके��ीकरण 
तथा िन�ेपणको िस�ा�त अनशुरण गरी �वाय�ता 
�दान गरबेमोिजम �थानीय िनकायको राज�व परामश� 
सिमितबाट िनवेदकको मागउपर कोशी बाढीका कारण 
कवाडी मालसामानको स�ब�धमा असर नपरकेो र 
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मौकामा यी िनवेदकले रिसदका ठेली तथा Audit 
Report समेत पेस नगरसेमेतको िनण�याधार िलई 
िनवेदकलाई छुट िमनाहा निदने गरी गरकेो िमित 
२०६६।१२।२२ िनण�य कानूनस�मत नै दिेखदँा 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतएव, िनवेदक तथा िवप�ी ��यथ�िबच 
भएको कबिुलयतनामा तथा स�झौताका सत�ह�बाट 
कवाडीको मालसमान संकलन के�� तथा उ�पादन 
�थलबाट कर संकलन गन� स�मको स�झौता देिखएको, 
तोिकएको उ�पादन �थल तथा सकंलन के��बाट 
मा� कर उठाउने भनी �प� िकटान गरकेो, �थानीय 
िनकायमा रहेको स�बि�धत राज�व परामश� सिमितबाट 
कर छुट िदन इ�कार गरकेो तथा करार (स�झौता) का 
िवषयह�उपर छुट िमनाहा पाउ ँभ�ने सिुवधा मा�को 
माग गरी अदालतको असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
दायर गरकेो म�ुामा िनवेदन मागदाबीबमोिजमको 
आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अशोककुमार �े�ी
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल काि�क २५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०६८-CI-१३९९, ज�गा रकैर 
प�रणत दता� नामसारी, कुमार�साद ितमि�सना िव. 
रामबहादुर �े�समेत

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले मालपोत 
काया�लयलाई �दान गरकेो अिधकार तेरो मेरो �� 
उपि�थत भई �माण बझुी िनण�य गनु�  पन� िवषयमा नभई 
आ�नै अड्डामा भएको लगत िभडाउदँा िनिव�वाद 
�पमा िन�पण ह�ने देिखएमा मा� ज�गा दता� गन� वा 
नगन� स�ब�धमा ठहर िनण�य गन� हो । तेरो मेरो �� 
उपि�थत भई �माण बझुी िनण�य गनु�पन� अव�थामा 
मालपोत काया�लयलाई यसरी िनण�य गन� अिधकार 

कानूनले �दान गरकेो नदेिखने । 
अतः मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 

�यव�थासमेतको आधारमा हक बेहकमा �� उठेको 
अव�थामा सबदु �माण बझुी िनण�य िदने �े�ािधकार 
स�बि�धत िज�ला अदालतलाई रहेको ह�दँा हक 
बेहकमा िनण�य गराई �याउन हािजर रहेका सबै 
प�ह�लाई स�बि�धत अदालतमा पठाइिदन ु पन�मा 
दाबीको ज�गामा तेरो मेरोको �� उठी ि�प�ीय दाबी 
परकेो अव�थामा सो ज�गा रकैर प�रणत गरी दता�का 
लािग िनवेदन िदने िनवेदकह�म�ये कुमार�साद 
ितमि�सनाको नाममा रकैर प�रणत दता� नामसारी ह�ने 
गरी भएको मालपोत काया�लयको िनण�य बदर गरी हक 
बेहकतफ�  िनण�यको लािग काठमाड� िज�ला अदालतमा 
जान ुभनी सनुाई िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६८।८।२८ को फैसला िमलेको ह�दँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल फागनु ११ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०६६-WO-१२०९, उ��ेषण 
/ परमादेश, भैरव�साद �रजाल िव. नेपाल सरकार, 
�थानीय िवकास म��ालय, पु�चोक, लिलतपुरसमेत

िनवेदकले िलएको ठे�काको �कृित तोिकएको 
�थानबाट कर संकलन गन�स�मको भएकोमा िववाद 
देिखएन । त�कालीन �ाकृितक िवपि�का �पमा 
आएको कोशी बाढीले ��य� वा परो� �पमा दैिनक� 
एवं कारोबारमा ताि�वक फरक पान� कुरा �वाभािवक 
नै रहने कुरा भएपिन सो आधारमा िनवेदकलाई असर 
पारेको �मािणत ह�ने गरी िनवेदकले कुनै आधार �माण 
देखाउन सकेको नपाइने ।

सघंीयतामा मलुकु �वेश ग�रसकेको 
स�दभ�समेतबाट िव�ेषण गरी हेदा� त�काल �चिलत 
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�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ तथा ऐ. 
िनयमावली, २०५६ र �थानीय िनकाय आिथ�क 
�शासन िनयमावली, २०६४ ले गरकेो िवके��ीकरण 
तथा िन�ेपणको िस�ा�त अनशुरण गरी �वाय�ता 
�दान गरबेमोिजम �थानीय िनकायको राज�व परामश� 
सिमितबाट िनवेदकको मागउपर कोशी बाढीका कारण 
कवाडी मालसमानको स�ब�धमा असर नपरकेो र 
मौकामा िनवेदकले रिसदका ठेली तथा Audit Report 
समेत पेस नगरसेमेतको िनण�याधार िलई िनवेदकलाई 
छुट िमनाहा निदने गरी गरकेो िमित २०६६।१२।२२ 
िनण�य कानूनस�मत नै देिखदँा अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतएव, िनवेदक तथा िवप�ी ��यथ�िबच 
भएको कबिुलयतनामा तथा स�झौताका सत�ह�बाट 
कवाडीको मालसमान संकलन के�� तथा उ�पादन 
�थलबाट कर सकंलन गन�स�मको स�झौता देिखएको, 
तोिकएको उ�पादन �थल तथा सकंलन के��बाट 
मा� कर उठाउने भनी �प� िकटान गरकेो, �थानीय 
िनकायमा रहेको स�बि�धत राज�व परामश� सिमितबाट 
कर छुट िदन इ�कार गरकेो तथा करार (स�झौता) का 
िवषयह�उपर छुट िमनाहा पाउ ँभ�ने सिुवधा मा�को 
माग गरी अदालतको असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
दायर गरकेो म�ुामा िनवेदन मागदाबीबमोिजमको 
आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अशोककुमार �े�ी
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल काि�क २५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-१४९९, ज�गा 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउ,ँ पदमबहादुर नेपाली 
िव. अ�बरबहादुर थापामगर

पनुरावेदक �ितवादीले वादीसगँ घरसारमा 
कागज गरकेो भने तापिन सो िलखत रिज��ेसन पा�रत 

गरकेो पाइदैँन । �यसरी रिज��ेसन पा�रत गन� सिकने 
अव�था पिन छैन । उ� कागज गन� िटके सनुारसगँ यी 
�ितवादीक� प�नी भूिमसरा नेपालीले घरसारमा कागज 
गद�मा यी वादीको हक जाने पिन देिखदैँन । रिज��ेसन 
पा�रत नभई कानूनी हैिसयत�ा� नभएका घरसारमा 
भएका िलखतह� रिज��ेसन पा�रत नभएस�म 
कानूनी मा�यता �ा� गन� स�ने अव�था रहदैँन । 
कानूनी हैिसयत �ा� नगरकेा िलखतह�को आधारमा 
�ितवादीले ख�रद गरकेो हो भनी भ�न िम�ने अव�था 
नदिेखने ।

िवप�ीले जोत खन गरकेोले ज�गा िखचोला 
मेटाई पाउ ँ भनी िफराद परकेो िवषयलाई अदालत 
आफँै वादी बनी नउठेको �� उठाई नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गन� िम�ने देिखदँैन । वादी दाबीको ज�गा 
जफत गरी नेपाल सरकारको नाउमँा कायम ग�रपाउ ँ
भ�नलाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको १० नं. 
को अनमुित िलई कुनै ते�ो �यि� पिन अदालत �वेश 
गरकेो अव�था छैन । सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोगको सत�िवपरीत वादीले कुनै काय� गरमेा सोही 
िनकायमा उजरु गरी सो स�ब�धमा नेपाल सरकारले 
िनण�य गरबेमोिजम ज�गा जफत गन� स�ने �यव�था 
हो । कुनै �यि�को हक �वािम�वमा रहेको ज�गालाई 
दाबी िवना नै नेपाल सरकारको नाममा कायम गन� 
िम�ने नदेिखने ।

तसथ�, उि�लिखत िववेिचत आधार कारण र 
�माणह�बाट ज�गा िखचोलाको �� समावेश भएको 
��ततु म�ुामा स�ु अदालत आफँैले ज�गा जफतको 
�� उठाई जफत ह�ने र साव�जिनक िहतका लािग 
�योग गन� स�ने गरी चलन चलाउन पाउनेसमेत 
ठहर गरकेो फैसला ज�गाको �वािम�व र भोगस�ब�धी 
िस�ा�तको �ितकूल दिेखन आएकोले नवलपरासी 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।१।२२ को फैसला 
उ�टी भई वादीको नाममा दता� रहेको िक.नं १९३ को 
ज.िव. ०-३-० ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो ठहछ�  
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र सो ज�गा वादीले चलनसमेत चलाई पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवल, �प�दहेीबाट िमित 
२०७१।१०।१२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
क��यटुर : बासदेुव िगरी
इित संवत् २०७४ साल पौष २३ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CR-१२०९, जबरज�ती 
करणी, �याङ्गदोज� तामाङ िव. नेपाल सरकार

जाहेरी दरखा�त िदने पीिडताका बाब ु
रमेशकुमार फागोले जाहेरी दरखा�त िददँा जबरज�ती 
करणी गन� खोजी करणी नगरी जबरज�ती करणीको 
उ�ोग गरकेो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । मौकामा 
कागज गन� पीिडतले आ�नो िपताको रोहवरमा कागज 
गदा� यी �ितवादीले पीिडतलाई घरिभ� लगी खाटमा 
सतुाई क��  खोली आ�नो स ु गन� ठाउमँा �ितवादीले 
आ�नो स ुगन� तरुी द�न लागेको र आफू कराउन ला�दा 
�ितवादीले आफूले छाडा गरकेो कुरा कसैलाई नभ�न ु
भनी आफँैले क��  लगाई िदई खे�न जाउ भनी पठाएको 
भ�ने र �ितवादीले पिन जबरज�ती करणी उ�ोग गन� 
ला�दा पीिडतको अिल अिल द�ुयो भनेकोले कसैलाई 
नभ�न ुभनी �. ५।– िदई फकाई पठाएको भ�नेस�म 
उ�लेख गरकेो देिखने ।

जबरज�ती करणी महलको ५ नं. मा 
जबरज�ती करणी नभएको तर जबरज�ती करणीको 
�यासस�म गरकेोलाई जबरज�ती करणीको उ�ोग 
मानी जबरज�ती करणीको सजायको आधा सजाय ह�ने 
�यव�था छ । ��ततु म�ुाको पीिडताले आफूलाई छाडा 
गरकेो भनी कागज र बकप�समेत गरकेो, �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट करणीको कुनै ल�ण नदेिखएको, 
साथै �ितवादीले पिन जबरज�ती करणीको �यास 
गरकेो तर जबरज�ती करणी भने नगरकेो भ�नेसमेतको 

मौकामा कागज गरबेाट जबरज�ती करणीको अव�था 
शकंारिहत तवरले िमिसलबाट �मािणत ह�न नसके 
तापिन उपयु�� �माणह�बाट जबरज�ती करणीको 
उ�ोग गरकेो �मािणत ह�न आउने ।

जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो 
�मािणत ह�न आएकोले पनुरावेदन अदालतको 
िमित २०६७।७।१६ मा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३ (१)  नं. बमोिजम १० 
वष� कैदको सजायमा १४ वष�भ�दा मािथ १६ वष�भ�दा 
मिुनको देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ (३) नं.  बमोिजम उ� सजायको आधा ५ वष� 
कैद ह�ने र  ऐ. ऐनको १० नं. बमोिजम �. ५०,०००।– 
(पचास हजार) �पैया ँपीिडतलाई �ितपूित�समेत भराई 
िदने ठहरी भएको फैसला उ�टी ह�ने ।

अतः �ितवादी �याङ्गदोज� तामाङले 
पीिडतालाई जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. 
बमोिजम र �ितवादीको उमेर १६ वष� भ�दा कमको 
देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११ को उपदफा (३) ले आधा सजाय ह�ने ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको महलको ३(१) 
बमोिजम १२ वष� कैद ह�नेमा जबरज�ती करणीको 
५ नं. ले उ�ोग गरकेो ठहरकेोले सोको आधा सजाय 
अथा�त् कैद वष� ६ ह�ने तथा िनज �ितवादी १६ वष� 
नपगेुको बालक देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११ क(३) ले सो कैद वष� ६ को 
आधा कैद वष� ३ ह�ने ठह�याई र जबरज�ती करणीको 
महलको ५ नं. अनसुारको उ�ोग गरेकोले अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको १० नं. बमोिजम 
�ितपूित�तफ� को दाबी प�ुन स�दनै भनी गरकेो झापा 
िज�ला अदालतको िमित २०६६/०२/१२ को फैसला 
िमलेकै देिखने ।

साथै ��ततु म�ुामा अनसु�धानको �ममा 
पीिडताको प�रचया�मक िववरण गो�य रा�न ु पन�मा 
अनसु�धानको �ममा अनसु�धान अिधकृतले 
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पीिडताको नाम गो�य राखेको दिेखन आएन । सोतफ�  
अनसु�धानको �ममा अदालतबाट �याद थप गदा�को 
अव�थामा िज�ला �यायाधीशबाट िनद�शन जारी 
गनु�  पन�मा सो गरकेो पिन देिखएन । यसै स�ब�धमा 
िवशेष �कृितको म�ुाह�को कारबाहीमा प�ह�को 
गोपनीयता कायम रा�नेस�ब�धी काया�िविध 
िनद�िशका, २०६४ जारी भएको साथै मिहला कानून 
र िवकास म�च तथा आ�नोतफ� बाट समेत अिधव�ा 
सपना �धान म�ल िव. �धानम��ी तथा म��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत भएको (ने.का.प. २०६४, अकं ९, 
िन.नं. ७८८०, प�ृ १२०८) म�ुामा िवशेष �कृितको 
म�ुाह�को कारबाहीमा प�ह�को गोपनीयता कायम 
रा�नेस�ब�धी काया�िविध िनद�िशका, २०६४ को 
पालना गनु�  गराउन ु भनी िमित २०६४।९।१० मा 
आदेशसमेत जारी भइसकेको अव�था दिेखदँा ��ततु 
म�ुामा पीिडताको नाम गो�य राखेको नदेिखएकोले 
सो गो�य नराखेतफ�  स�बि�धत अनसु�धान 
अिधकृतलगायत स�बि�धत सबैको �यानाकष�ण गन� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई लेखी पठाउने । 
इजलास अिधकृत : मनकुमारी िज.एम. िव.क.
क��यटुर : च��शेर राना 
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ७ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CR-०७७९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. सुखराम चौधरीसमेत

कालीराम चौधरी र गलुाबी चौधरी िमित 
२०६५/६/२३ गते िवजया दशमीको िदन भ�जी 
रानाको घरमा टीका लगाई घरतफ�  फिक� रहेको 
अव�थामा रणबहादरु चौधरीले मेरो �ीमतीलाई गलुाबी 
चौधरीले बो�सी लगायो भनी झ�ुा आरोप लगाई 
रणबहादरु चौधरी, लछुराना, कालीराम रानासमेतले 
कुटिपट गरी दवैु लो�ने �वा�नी भागी आ�नो घरमा 
आई बसेका अव�थामा रणबहादरु चौधरी ह�रच�� 

राना, संचाराम राना, कमल राना, खसुीराम चौधरी, 
साहेब राना, सखुराम राना, लछु राना, कालीराम राना, 
शकंर राना र अ�य नाम थाहा नभएका ८/१० जना 
घरिभ� पसी कुटिपट गद� पनुः रणबहादरु चौधरीको 
घरमा �याई कुटिपट गरपेिछ उपचारका लािग लैजादैँ 
गदा� कालीराम चौधरीको बाटोमा नै म�ृय ुभएको भ�ने 
जाहेरी दरखा�त देिखने । मतृक कालीराम चौधरीको 
दवैु आखँा सिु�नएको, परलेा िनलो कालो भएको, 
नाकबाट रगत िन�केको, िनधारमा ३×२ से.िम. 
दाग भएको, िनधारको केही मािथ दािहनेप�� ३×३ 
से.िम. को खोि�एको डाम िपठ्यकुो बायापँ�� १६×३ 
से.मी. छाला खइुिलएको िपठ्ँयकुो पछािडको भागमा 
िनलडामह� भएको लास �कृित मचु�ुका दिेख�छ । 
कालीराम चौधरीसमेतलाई कुटिपट ग�रएको भिनएको 
ठाउ,ँ सो ठाउमँा माटो खोि�एको, मािनस िघसारकेो 
ज�तो िच� भएको र दोदा नदीको िकनारतफ�  बालवुामा 
मािनस िघसारकेो ज�तो िच� भएको घटना�थल 
�कृित मचु�ुका देिखने । 

�ितवादीह� रणबहादरु चौधरी र कमल 
रानाले मतृकको िजउमा हात हाली मान�लाई समाती 
प�� संयोग पा�रिदने िनयतले प�� समाती राखेको 
िमिसल �माणबाट दिेखदैँन । मनसाय त�वको अभावमा 
यी �ितवादीह�ले मतृकलाई मान� समाती प�� 
मान�स�मको संयोग पा�रिदएको हो भनी भ�न िम�ने 
पिन देिखदैँन । गलुावी चौधरी अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा� मैले आ�नो �ीमान् लाई बेहोस अव�थामा 
दे�दा �रसको कारण गाउकँा सबैले हाने होलान् भनी 
बकप� गरकेो भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । मतृककै 
छोरी स�झना चौधरीले अदालतसम� उपि�थत 
भई बकप� गदा� लछु र काललेु कुटेको भने तापिन 
यी �ितवादीह�ले समेत मतृकलाई मान� मनसायले 
कुटेको भनी लेखाउन सकेको अव�था छैन । घटनामा 
धेर ैमािनसह� भएको ह�लमा भएको भ�ने िमिसलबाट 
देिखएकोले यसैको मन�स�मको चोटको कारणले 
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मतृकको म�ृय ु ह�न गएको भ�ने ��ट ह�न सकेको 
नदेिखने । �ितवादी स�चराना चौधरी, खशुीराम 
चौधरी, साहेव राना र शंकर रानासमेत आरोिपत 
कसरुमा अदालतसम� इ�कारी बयान गरेका र सो 
बयानलाई समथ�न ह�ने गरी िनजका सा�ीह�ले बकप� 
गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�म�ये केही घटना�थलको 
आसपास ज�मा भएको देिखए पिन मतृकलाई मान�को 
लािग रणबहादरुको पूव� िनयोिजत योजना बनी र मान� 
नै मनसायसमेतबाट ज�मा भएको र यी �ितवादीह�ले 
कुटिपट गरी मारकेो भ�ने पिन देिखदँैन । मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गन�को लािग मनसाय त�व र काय� 
त�व एकैसाथ भएको ह�नपुद�छ । ��ततु वारदातमा 
म�ृय ु भएको देिखए पिन यी घटना�थलमा उपि�थत 
�ितवादीबाटै मन�स�मको काय� भएको देिखएन, तर  
मतृकलाई बचाउने  �य�न पिन गरकेो नपाइने ।

��ततु म�ुामा वारदातको समयमा 
�ितवादीह�म�ये केहीको उपि�थित रहेकोमा िववाद 
नरहेको, मतृकको छोरीले लछु र काललेु िपटेको भनी 
बकप� गरकेो, मतृकको �ीमती तथा यसै घटनामा 
घाइते गलुावी चौधरीले समेत लछु राना र काल ु
रानासगँ मतृकको झगडा भएकोले आफू छु�ाउन 
गएको भनी बकप� गरकेोबाट सामूिहक �पमा कुटिपट 
भएपिन र यी �ितवादीह�को म�ये यसैको कुटिपटबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने िमिसल सलं�न जाहेरी 
दरखा�त, �ितवादीह�को बयान, पीिडतह�को भनाइ 
र मौकामा कागज ग�रिदने �यि�ह�को भनाइबाट ��ट 
ख�ुन नसकेको ह�दँा मतृकलाई ियनै �ितवादीह�ले 
पूव�योजनाबमोिजम मान� नै मनसाय राखी मारकेो भ�ने 
सिकने ि�थित नरहेको अव�थामा �ितवादीह�म�ये 
मतृकलाई कुटिपट ह�दँा बचाउन �य�न नगरी आफूपिन 
कुटिपट गन� अ�सर भएको �ितवादीह� रणबहादरु 
चौधरी र कमल रानालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७ (३) नं. बमोिजम २ वष� कैद ह�ने, तथा 

आफूह� छु�ाउन गएको भ�ने �ितवादीह� शंकर 
राना र आफू वारदात �थलमा नरहेको भ�ने संचा 
राना, खिुसराम चौधरी र साहेव रानाले सफाइ पाउने 
र पनुरावेदन नगन� अ�य �ितवादीह� ह�रचन राना 
र सखुराम रानाको हकमा केही बोिलरहन परने भ�ने 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरका ते�ो �यायाधीशको 
इजलासबाट िमित २०६७।४।३१ मा भएको फैसला 
अ�यथा भ�न ुपन� अव�था नदेिखने ।

तसथ�ः उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट पनुरावेदन अदालत महे��नगरका 
ते�ो �यायाधीशको इजलासबाट स�ु िज�ला अदालत 
क�चनपरुबाट िमित २०६६।८।२९ मा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम �ितवादी 
कमल राना, रणबहादरु चौधरी, शंकर राना, संचा राना, 
खिुसराम चौधरी र साहेव रानालाई ज�मकैदको सजाय 
ह�ने र ह�रचन राना र सखुराम रानालाई १७ (३) नं. 
बमोिजम दईु वष� सजाय ह�ने ठह�याई भएको फैसला 
केही उ�टी गरी �ितवादीह� रणबहादरु चौधरी र 
कमल रानालाई �यानस�ब�धी १७ (३) नं. बमोिजम 
२ वष� कैद सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह� शंकर 
राना, सचंा राना, खिुसराम चौधरी र साहेव रानाले 
सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन नगरी बसेका अ�य 
�ितवादीह� ह�रचन राना र सखुराम रानाको हकमा 
केही गन� परेन भ�ने पनुरावेदन अदालत महे��नगरको 
िमित २०६७।४।३१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी  िज.एम.िव.क.
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ७ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-११६४, कत��य 
�यान, वीरबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार

िमिसल संल�न रहेको घटना�थल तथा 
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लास जाचँ मचु�ुका हेदा�  िज�ला नवुाकोट मनकामना 
गा.िव.स. वडा नं. ७ ि�थत पूव�मा रोक�चो खोला, 
पि�ममा रसवुा ठूलो गाउ ँ जाने बाटो, उ�रमा पानी 
घ� जाने सानो बाटो र दि�णमा भीमबहादरु तामाङको 
पाखोबारी यित चारिक�लािभ�को �थानमा रहेको 
रोक�चो भ�ने �थानको िभरकुनामा उ�ानो अव�थामा 
बाया ँ हात िभ� र दाया ँ हात बािहर नाडी दवैु हात 
जोडी कालो रङको पटुकाले घाटँीमा कसी एउटै 
पटुकाले हात र घाटँी दवैु बािँधएको अव�थामा रहेको 
देिखएको र शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारणमा 
Asphyxia due to strangulation भ�ने उ�लेख 
भएको देिखदँा काली तामाङको म�ृय ु कत��यबाट 
भएको त�यमा िववाद दिेखएन । साथै �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतमा बयान र 
पनुरावेदन िजिकरमा समेत मतृकले लगाएको पटुकाले 
हात र घाटँीमा कसी घाटँी िथची मारकेो कुरा सािबती 
बयान तथा �वीकारोि� पनुरावेदन िजिकरबाट दिेखदँा 
यी पनुरावेदक वीरबहादरु तामाङकै कत��यबाट काली 
तामाङको म�ृय ुभएको कुरा िनिव�वाद देिखने ।

मतृकको घाटँी तथा दवैु हात एउटै पटुकाले 
बािधएको अव�थामा रोक�चो भ�ने �थानमा फेला 
परकेो घटना �थल लास जाचँ मचु�ुकाबाट दिेखएको 
र मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा बाया ँकानमा घाउ 
चोट तथा नीलडामसमेत भएको र म�ृयकुो कारणमा 
Asphyxia due to strangulation भ�ने उ�लेख 
भएकोसमेतबाट िकटानी जाहेरी एव �ितवादीको उ� 
सािबती बयान समिथ�त रहे भएको अव�था देिखने ।

बिुझएका मािनसह� काले तामाङ, 
प�चबहादरु तामाङ, घ�टाबहादरु तामाङ, िदलबहादरु 
तामाङ तथा जाहेरवाला मानबीर तामाङले समेत 
यी पनुरावेदक �ितवादी वीरबहादरु तामाङले काली 
तामाङलाई कत��य गरी मारी सनुको �रङसमेत चोरी 
गरी लगेको भनी अदालतमा आई िकटानी बकप� 
गरकेोसमेतका िमिसल सलं�न �माण कागजबाट 

यी पनुरावेदन �ितवादी वीरबहादरु तामाङले काली 
तामाङलाई कत��य गरी मारी सनुको �रङसमेत चोरी 
गरी लगेको पिु� ह�न आउने । 

पनुरावेदक �ितवादी वीरबहादरु तामाङले 
मतृक काली तामाङले लगाएको पटुका फुकाली घाटँी 
तथा दवुै हात सोही पटुकाले बाधँी मखु थनुी घाटँी 
िथची मरपेिछ मतृकले कानमा लगाएको �रङ लटेुर 
चोरी गरी सनुको �रङ िब�� गरकेोसमेत त�य पिु� 
भएको अव�था ह�दँा त�काल उठेको �रसको कारणबाट 
मतृकलाई हा�दा मतृक मन� गएको अव�था नभई सनु 
चोन� उ�े�य प�रपूित� गन�को लािग मान� मनसाय र योजना 
बनाई खो�सामा लगी िनम�म तरीकाले मतृकको घाटँी 
िथचेर मारकेो भ�ने दिेखने । मनसाय �े�रत ह�याको 
वारदात रहे भएको पिु� भएकोले �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १४ 
नं. ��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने देिखएन । वारदात 
ह�दँाको अव�थामा �ितवादीको उमेर २० वष� पगेुको, 
वारदातको �कृितबाट समेत अ� कतैबाट सिृजत 
नभई �ितवादीले योजनाब� ढङ्गले मतृकलाई मारकेो 
देिखदँा �ितवादीलाई घटी सजाय ह�नपुन� कुनै औिच�य 
देिखएन । अत: पनुरावेदन अदालत पाटनबाट �ितवादी 
वीरबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
र चोरीको महलको १४(३) नं. बमोिजम सजाय गन� 
गरकेो इ�साफ मनािसब नै देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी वीरबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. 
को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय र मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १४(३) नं. बमोिजम िबगो �.५४,२४३।- को 
दो�बर �.१,०८,४८६।- ज�रवाना भई ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु नवुाकोट िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
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अदालत पाटनको िमित २०७०/३/४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल भा� १३ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७३-CR-०२८२, ��ाचार 
(न�कली �माणप�), बस�तलाल यादव िव. नेपाल 
सरकार

िज�ला िश�ा काया�लय बाकेँअ�तग�त �ी 
िव�े�र�साद �ा.िव. सोनवषा�मा काय�रत िश�क 
बस�तलाल यादवले मा�यिमक िश�ा प�रषद ्उ�र�देश 
LBS HS Rakhkhor, Gorkhpur, UP बाट सन् 
२००० मा हाइ�कुल पास गरकेो भिनएको �माणप� 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ् सानोिठमीमाफ� त 
मा�यिमक िश�ा प�रषद् �े�ीय काया�लय वाराणसीमा 
पठाइएको र उ� प�रषद ्बाट “यह अन�ुमाङ्क 
हाइ�कुल परी�ा वष� २००० मे जनपद िस�ाथ�नगर मे 
अनदुािनत नही है” भनी िमित (िदनाङ्क) २७।१२।१३ 
मा लेखी आएको भ�ने देिखएको समेतका आधारमा 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट �ितवादीको उ� शैि�क 
�माणप� न�कली एवं झ�ुा भएको भनी ठहर िनण�य 
भएको देिख�छ । यसरी िमिसल संल�न त�य, �माण, 
कागजात एव ंस�बि�धत परी�ा बोड�लाई समेत बझुी 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न ठोस �माण एव ं
आधार �ितवादीतफ� बाट ��ततु ह�न सकेको अव�था 
नह�दँा िवशेष अदालत काठमाड�बाट �माणको िववेचना 
गरी भएको फैसला िमलेको दिेखने ।

तसथ� �ितवादी बस�तलाल यादवले झ�ुा 
एवं न�कली बेहोराको हाइ�कुल (S.L.C.) पास गरकेो 
शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसरु गरकेो 
ठहर गरी सोही दफाबमोिजम ६(छ) मिहना कैद र 

�.१०,०००।- (दश हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७३।१।२३ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज�टार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-CR-०७००, ��ाचार 
(न�कली �माणप�), शाि�तकुमारी गु�ा िव. नेपाल 
सरकार

पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
यस अदालतको आदशेबमोिजम पनुः �माणीकरणको 
लािग पठाउदँा फे�र पिन Not verified भनी िववरण 
खलुी आएको पाइ�छ । िनजले आफूले परी�ा 
िदई पास गरकेो सिट� िफकेट न�कली होइन भनी 
िजिकर िलएको भए पिन आिधका�रक िनकायबाट 
�माणीकरण भई आएको कुरालाई ख�डन गन� �माण 
प�ुयाउने भार �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ एवं 
दफा २८ ले पनुरावेदकमा रहने देिखएको अव�थामा 
सोबमोिजम �माण पेस गन� सकेको देिखएन । आफू 
करारमा काम गन� कम�चारी भएकोले रा�� सेवकिभ� 
नपन� र अवकाश पाइसकेपिछ म�ुा दायर गन� िम�ने 
होइन भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर हेदा�  �थायी 
वा अ�थायी �कृितको सेवाबाहेक करार सेवामा रहेर 
काम गन� कम�चारी रा��सेवकको प�रभाषािभ� नपन� 
भनी �या�या गन� िम�दनै । ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा १६(१) मा झ�ुा िववरण िदनेलाई 
सजायको �यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� दफाअनसुार 
यी पनुरावेदकले रा��सेवकको ओहोदा पाउने उ�े�यले 
उ� शैि�क �माणप� पेस गरी �प�देही िज�ला धकधई 
गा.िव.स.को काया�लयमा २०६२ चैतदिेख २०६७ 
स�म सहायक पदमा सेवारत रहेको भ�ने देिखएको 
ह�दँा �ितवादीउपर अनसु�धान गरी म�ुा दायर गन� कुनै 
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बाधा रहेको भ�ने नदेिखदँा िवशेष अदालतबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, आधार, कारण र 
�माणह�बाट �ितवादीले पेस गरकेो हाइ�कुल परी�ा 
उ�ीण� ल�धाङ्कप� न�कली रहेको भ�ने पिु� ह�न 
आएकोले िनजलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १६(१) को कसरुमा सोही दफा बमोिजम ६ (छ) 
मिहना कैद र �.१०,०००।- (दश हजार) ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७०।३।१७ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७०-CR-१४१६, बढुवा 
�योजनको लािग न�कली शैि�क �माणप� पेस गरी 
��ाचार गरकेो, कोिकला ओली िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले हाइ�कुल परी�ा उ�ीण� गरकेो 
भिनएको िववािदत �माणप� १९९३ मा परी�ा िदई 
पास गरकेो भनी बयान गरकेो र िमिसल सलं�न रहेका 
शैि�क यो�यताका �माणप�मा समेत सोही कुरा 
उ�लेख भएको देिखए तापिन िनज काय�रत मेचीनगर 
नगरपािलकाले ख�रदार पदमा बढुवा ह�न पनुरावेदकले 
िमित २०६३।६।५ मा द.नं.१५११ मा दता� गरकेो 
बढुवा फाराममा शैि�क यो�यताको महलमा हाइ�कुल 
परी�ा १९९३ मा मा�यिमक िश�ा प�रषद ् उ�र 
�देशबाट दो�ो �ेणीमा उ�ीण� गरकेो भनी उ�लेख 
गरकेो देिखएको र िमित २०६३।७।१ मा बढुवा भएको 
देिखएकोबाट ख�रदार पदमा बढुवा ह�न पनुरावेदक 
�ितवादीले २०६३ सालमा उ� शैि�क यो�यताको 
�माणप� पेस गरी बढुवासमेत पाएको भ�ने देिखएकोले 
आफूले उ� शैि�क यो�यताको �माणप� पिहले नै 

पाएको, बढुवा �योजनको लािग पेस गरकेो होइन भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर साचँो दिेखन नआउने ।

पनुरावेदक �ितवादीले मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ्उ�र�दशे भारतबाट सन् १९९३ मा हाइ�कुल 
परी�ा उ�ीण� गरकेो भिनएको शैि�क यो�यताको 
�माणप� �माणीकरणको लािग मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ् सानोिठमी भ�परुमाफ� त पठाइएकोमा उ� 
िश�ा प�रषद ् उ�र �देशबाट िनज कोिकला ओली 
अन�ुमाङ्क १७५२१०३ “हाइ�कुल परी�ा १९९३ 
मे यह अन�ुमाङ्क िस�ाथ�नगरम� अनदुािनत नही है” 
भनी लेखी आएको पाइ�छ । सोप�ात् पनुरावेदकले 
िवशेष अदालतमा उ� मा�यिमक िश�ा प�रषद ्
उ�र�देशको िनज कोिकला ओलीले हाइ�कुल 
परी�ा १९९३ मा दो�ो �ेणीमा पास गरकेो भ�ने 
प�को �ितिलिप पेस गरकेोमा सो अदालतबाट पनुः 
स�यत�य यिकन गरी �माणीकरण गरी पठाउन 
आदशे भएको र सो आदशेानसुार पनुः मा�यिमक 
िश�ा प�रषद,् उ�र�देश, भारतमा पठाइएमा उ� 
बोड�बाट पनुः यसपूव� पठाइएको िववरण नै ठीक 
रहेको, बोड� अिभलेखमा कुनै फेरबदल नभएको भनी 
जवाफ �ा� भएको िमिसल संल�न मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ् वाराणसीको प�को �ितिलिपबाट देिखन 
आउछँ । यसरी पटकपटक आिधका�रक िनकायबाट 
पनुरावेदकको उ� �माणप� Not Verified भनी 
लेखी आइसकेपिछ �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२७ एवं २८ मा उ� कुरा सही होइन भनी दाबी 
िलने प�ले नै सो कुराको �माण प�ुयाउन ु पन� भ�ने 
भएको �यव�थाअनसुार पनुरावेदकले सो �माण पेस 
गन� सकेकोसमेत नदेिखदँा ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादीले न�कली �माणप� पेस गरी बढुवासमेत 
भएको भनी �माणको िववेचना गरी आरोिपत कसरु 
गरकेो ठह�याएको िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला 
�यायसङ्गत देिखन आउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
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कारणह�बाट पनुरावेदक �ितवादी कोिकला ओलीले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को 
कसरु गरकेो ठह�याई सोही दफाबमोिजम ६ (छ) मिहना 
कैद र �.१०,०००।- (दश हजार) ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित २०७०।९।३ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CR-१०९५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. पीमा डाँगी

�ितवादी पीमा डागँीले गभ� बोकेको कुरा 
देखेको ह� ँ भनी जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख भएको 
र कागज गन� पटाउक� डागँीसमेतले उ� कुरा कुनै 
व�तिुन� �माणका आधारमा भनेको नभई शंका र 
अनमुानको आधारमा �य� गरकेो भ�ने देिख�छ । 
िनज पटाउक� डागँीले कागज गदा� पिहला �या�सी 
लगाउिँथन् उ� िदन कुता� स�ुवाल लगाएक� िथइन् 
भनी उ�लेख गरकेो कुराले िनजले गभ� बोकेको र 
िजउदँो जातक ज�माई मारी गाडेको भ�ने कुरा पिु� 
ह�न स�दैन । नवजात िशशकुो लास जङ्गलमा 
गािडएको अव�थामा भेिटएको र शव परी�ण 
�ितवेदनमा Cardiorespiratory arrest due to 
Hypotherming Asphyxia भनी उ�लेख भएको 
भएपिन उ� नवजात िशश ु ियनै �ितवादीको हो र 
उ� िशश ु िनजले नै िजउदँो ज�माई मारकेो हो भनी 
अनसु�धान तहिककातबाट पिु� ह�न सकेको नदिेखदँा 
पनुरावेदक �ितवादीले नै उ� ब�चाको ह�या गरकेो हो 
भनी िनजलाई कसरुदार कायम गन� फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न आउने ।

आ�नो लो�ने िवदेश भएको अव�थामा 
पनुरावेदक �ितवादीले अवैध गभ� बोक� िजउदँो ब�चा 

ज�माई मारी गाडेको भनी अिभयोग लाउने अिभयोजन 
प�ले पनुरावेदक �ितवादीले बोकेको भिनएको अवैध 
गभ� को कसको हो ? िनजले के कुन िमितमा ब�चा 
ज�माएको हो र के क�तो त�रकाले मारकेो हो भनी 
कसरु �मािणत ह�ने गरी �माण ��ततु गन� सकेको पिन 
देिखदँनै । य�तो अव�थामा शंका र अनमुानको भरमा 
�ितवादीलाई कसरुदार कायम गन� फौजदारी �यायको 
िस�ा�तले िम�ने ह�दैँन । पनुरावेदन अदालतले 
फैसलामा �ितवादीले िजउदँो ब�चा ज�माई गाडी 
मार ेनमारकेो िवषयमा िनण�य गनु�पन� �� बनाई सोको 
िववेचनासमेत गरी फैसला गरकेो देिखदँा सो स�ब�धमा 
िन�य�ल नै नगरी फैसला गरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
तक� सङ्गत देिखदँनै । यसरी �माणको मू�याङ्कन गरी 
�ितवादीलाई सफाइ िदने ठहर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला �यायसङ्गत दिेखन आउने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, आधार, कारण, 
�माण एव ं कानूनको िववेचनाका आधारमा �ितवादी 
पीमा डागँीले नै िजउदँो ब�चा ज�माई मारी गाडेको 
भ�ने त�य अिभयोजन प��ारा िस� गन� नसकेको 
ह�दँा �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� ठहराएको स�यान िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।९।१३ को फैसला उ�टी गरी �ितवादी पीमा 
डागँीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७०।२।१३ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज�टार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-CR-०८४०, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सुरशेिसहं बोहोरासमेत

�ितवादीह� सरुशेिसंह र केशविसहंक� 
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भितजी मिनषा बोहोरासगँ पानिसंहको िववाद भई 
�ितवादी मिनषाले पानिसंहसगँ जान इ�कार गरकेो 
कारणबाट सरुशेिसंह र केशविसंहसमेतको संल�नतामा 
पानिसहंको ह�या भएको भनी अनमुानस�म गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीह�ले पानिसंहको कत��य गरी 
ह�या गरकेो भ�ने कुरा िमिसल संल�न �माणबाट 
ख�ुन आएको अव�था छैन । अनमुान र शंकाको भरमा 
कसैउपर फौजदारी म�ुामा कसरु ठहर गन� नह�ने भ�ने 
फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�त छ । फौजदारी 
म�ुामा अिभय�ुह�उपरको कसरु पिु� गन� आव�यक 
�माण ��ततु गन� भार वादीमा नीिहत रहेको ह��छ । 
��ततु म�ुामा यसरी कसरु पिु� ह�ने कुनै पिन ठोस 
सबदु �माण वादी प�बाट ��ततु ह�न आएको नपाइने ।

फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत ह�न ��येक 
�ितवादीह�ले �य�तो कसरु घटाउन के क�तो 
भूिमका िनवा�ह गरी के कुन �ोत साधन �योग गरी के 
कुन त�रकाले �य�तो वारदात घिटत गराए भ�ने कुरा 
��येक �यि�को हकमा छु��ने गरी �माण प�ुयाउन 
स�न ुपछ�  । गो�वारा शैलीमा शंकाको भरमा अिभयोग 
लगाउदँमैा �य�तो अिभयोग दाबी ख�बीर ह�न स�दैन । 
��ततु म�ुामा िकटानी जाहेरीबाहेक अिभयोग पिु� ह�ने 
कुनै सबदु �माण ��ततु ह�न सकेको पाइदँैन । जाहेरी 
दरखा�तको भरमा मा� कसैउपर कसरु कायम गन� 
�यायको रोहमा निम�ने ह�दँा �माणको िववेचना गरी 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको देिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, आधार 
कारण एवं �माणह�बाट �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई भएको 
दाचु�ला िज�ला अदालतको िमित २०६८।३।१५ को 
फैसला उ�टी भई �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीको 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरबाट िमित २०६८।१०।२३ मा भएको 

फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७२-WO-१०४४, उ��ेषण, उमेशकुमार 
चौधरी िव. पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमेत

कानूनबमोिजम तोिकएको समयमा �ितवाद 
नगरी बसेका �रट िनवेदकले आफू संल�न म�ुाको 
फैसला भइसकेपिछ आ�नो नाममा तामेल भएको 
�याद के कसरी बेरीतको ह�न गएको हो सो कुरा �प� गन� 
नसकेको ि�थितमा स�ु अदालतबाट म�ुाको फैसला 
भइसकेपिछ फे�र सोही अदालतमा गई िनवेदकको 
नामको �याद बदर गरी �ितउ�र दता� ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदनउपर कुनै कारबाही गनु�  नपन� भनी भएको 
आदशेलाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको आदशेबाट िनवेदकलाई �ितउ�रको मौका 
निदएको भ�ने मा�न िम�ने पया�� आधार नदेिखदँा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत फैसला भएको 
भ�ने िनवेदन िजिकर �िततलायक नदेिखने ।

आधार, कारणको िव�ेषण गरी स�ु 
�प�देही िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको आदेशमा समेत कुनै कानूनी �िुट 
िव�मान नदेिखएको र ��ततु िववादको अ�तरव�तकुा 
�पमा रहेको िनवेदकका नामको िमित २०७२।५।२४ 
को तामेली �याद रीतपूव�क नै रहेको देिखएको 
ि�थितमा िवप�ीह�को नाममा परमादेशलगायतको 
उपय�ु आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकका 
तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् कानून �यवसायीको बहस 
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िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
यसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 

कारणबाट िनवेदक �वयलें आ�ना दाज ुिव�� दायर 
गरकेो ६७-०६६-०१७९७ नं. को अशं नामसारी 
म�ुामा �प�दहेी िज�ला म�हर गा.िव.स वडा नं. 
१ र हाल ितलो�मा न.पा. वडा नं. १३ मा वतन 
रहेको कुरालाई �वीकार गरकेो देिखएको र िनजको 
सोही वतनमा रहेको घर�ारमा �याद रीतपूव�क नै 
तामेल भएको भ�ने दिेखएको एव ं िवप�ीह�को काम 
कारबाहीबाट आ�नो के कुन संवैधािनक एवं कानूनी 
हकमािथ आघात पन� गएको हो भ�ने कुरा �प� 
�पमा खलुाउन नसकेको ि�थित एव ं �रट िनवेदकले 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफलाई अ�यथा हो भ�न 
नसकेको ि�थितसमेतलाई िव�ेषण गदा� िवप�ीह�को 
काम कारबाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक एवं कानूनी 
हकमा आघात परकेो अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा 
िवप�ीह�को नाममा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� दिेखन आएन । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भा� २५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-०९३६, 
उ��ेषण, �वणकुमार राउतसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदकह�ले िमित २०७३।११।२८ मा 
ह�ने भिनएको �वेश परी�ामा सामेल ह�न नपाउने 
अव�था रहेको भनी �रट िनवेदनमा उठाइएको 
िववादको िवषय रहेको उ� परी�ाको लािग �कािशत 
ग�रएको सूचना �थिगत भई िमित २०७३।१२।१२ 
मा �रट िनवेदकह�सिहतका आवेदक प�र�ाथ�ह�ले 
समेत सामेल ह�न पाउने गरी पनुः सूचना �कािशत 

भई सोबमोिजमको परी�ा िलइसिकएको भ�ने 
देिखन आएकोले अब ��ततु �रट िनवेदनबाट माग 
ग�रएबमोिजमको आदेश जारी गनु�  पन�स�मको अव�था 
िव�मान रहेको नदेिखने ।

तसथ� ��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएको 
िवषयमा रीट िनवेदन नै िन��योजन भई जारी ह�न ुपन� 
अव�था िव�मान नरहेकोले �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काित�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CI-०६७८, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, रमेश�साद मैनाली िव. नारायण देव डाँगी

िनवेदकले आ�नो “नेपाल पि�लक एकेडेमी 
�ा.िल. हेकुली-७ को नामबाट स�चािलत िव�ालयको 
क�ा १ को सं�थागत िव�ालय स�चालन गन� 
अनमुितका लािग िनवेदन गरकेोमा िनज िनवेदकलाई 
के, कित कारणले उ� िव�ालयको क�ा-१ को 
अनमुित �दान नग�रएको हो भ�ने कुराको जानकारी 
िवप�ी िश�ा काया�लयबाट िनज िनवेदकलाई गराइएको 
देिखदँनै । िव�ालय स�चालन गन�को लािग अनमुित 
पाउ ँ भनी कानूनबमोिजम िनवेदन िलई िनण�य गन� 
आिधका�रक िनकायको �पमा रहेको िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लयले सोबमोिजम िव�ालय स�चालनको 
अनमुित �दान गन�को लािग िनण�य िदने काय� िज�ला 
िश�ा अिधकारीबाट ह�ने कानूनी �यव�थाअनसुार नै 
�रट िनवेदकको िव�ालयको हकमा समेत अनमुितका 
लािग िट�पणी पेस भएको देिख�छ । �रट िनवेदकको 
उ� िव�ालय स�चालनको अनमुित �दान गन� 
निम�ने भनी कुनै कारण र आधारह� िनण�य बेहोरामा 
उ�लेख ग�रन ुपन�मा “पेस भएको िट�पणीमा स�ंथागत 
िव�ालयतफ�  िस.न.ं७ को क�ा १--- बाहेक अ�यको 
हकमा पेस भएबमोिजम ह�ने गरी आव�यक काया�थ� 
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�वीकृत” भ�ने बेहोरास�म उ�लेख भएको देिखएकोले 
उ� िमित २०७१।१२।२७ मा भएको िनण�यमा 
िनण�याधार र कारणसमेत ख�ुन सकेको नदिेखने ।

िनवेदकले िव�ालय क�ा स�चालनका लािग 
चािहने धरौटीबापत रकम �.५०,०००।- (पचास 
हजार) को ब�क दािखला भएको भौचरसमेत िवप�ी 
काया�लयमा पेस गरकेो भ�ने त�यलाई यी िवप�ीह�ले 
अ�यथा हो भनी पिु� �मािणत गराउन सकेकोसमेत 
देिखदँैन । िमित २०७२।११।०३ मा िनवेदकबाट 
धरौटी रकम ज�मा गन� लगाइसकेको अव�थामा 
िनवेदकले अनमुितका लािग माग गरकेो उ� नेपाल 
पि�लक एकेडेमी �ा.िल. हेकुली दाङको क�ा १ 
स�चालन गन� �वीकृत निदने गरी िज�ला िश�ा 
काया�लय, दाङका िज�ला िश�ा अिधकारीबाट िमित 
२०७१।१२।२७ मा भएको उ� िनण�य कानूनस�मत 
रहेको देिखन नआएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम आव�यक 
कानूनी �ि�या प�ुयाउन ु पन� बाकँ� भए सोसमेत 
प�ुयाउन लगाई िनवेदकलाई सं�थागत िव�ालय 
स�चालन गन� गराउन �वीकृित �दान गन� काम गनु� , 
गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेसमेत 
जारी ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
िमित २०७३।०५।२१ मा भएको आदेश िमलेकै 
देिखन आएकोले यी पनुरावेदक िवप�ीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेदकले अनमुितको लािग माग गरकेो नेपाल 
पि�लक एकेडेमी �ा.िल. हेकुली दाङको क�ा १ 
स�चालन गन� �वीकृत निदने गरी िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लय, दाङका िज�ला िश�ा अिधकारीबाट 
िमित २०७१।१२।२७ मा भएको िनण�य उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
आव�यक कानूनी �ि�या प�ुयाउन ु पन� बाकँ� भए 
सोसमेत प�ुयाउन लगाई िनवेदकलाई सं�थागत 

िव�ालय स�चालन गन� गराउन �वीकृित �दान 
गन� काम गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७३।०५।२१ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः- मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-CI-०८६७, परमादेश, रिमलादेवी 
यादव िव. िज�ला �हरी काया�लय, रौतहट गौरसमेत

िनवेिदकाले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा ३ र ४ को िवपरीतको काय� भएको 
भनी िजिकर िलएको देिखए तापिन जाहेरी दरखा�त 
िदने र दता� गन� िवषयमा सिव�तार �प� �यव�था भएका 
उ� �ावधानह�को पालना िनवेिदका �वयंले नै गरकेो 
पाइदँैन । िज�ला �हरी काया�लय रौतहटले जाहेरी 
दरखा�त िलन इ�कार गरमेा उ� �हरी काया�लयको 
तालकु अड्डामा र तालकु अड्डाले पिन जाहेरी 
िलन अ�वीकार गरमेा �मखु िज�ला अिधकारीसम� 
उजरु गरी िनकासा िलन ु पन�मा िनवेिदकाले िज�ला 
�शासन काया�लय रौतहटमा उजरु गरकेो भनी आ�नो 
िजिकरमा उ�लेख गर े तापिन सो स�ब�धमा कुनै 
�माण पेस गन� सकेको देिखदँैन । साथै, ती मािथ�ला 
िनकाय र �मखु िज�ला अिधकारीलाई ��ततु म�ुामा 
िवप�ीस�म बनाइएको पाइएन । जाहेरी �ा� भएपिछ 
मा� जाहेरीलाई कानूनको रीत प�ुयाई जाहेरवालालाई 
िझकाई जाहेरी सनाखत गराई जाहेरीमा उि�लिखत 
बेहोराबमोिजमको वारदात भएको हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा आव�यक कारबाही अगािड बढाउन 
सिकने ह��छ । ��ततु िववादमा जाहेरी परकेो भ�ने नै 
पनुरावेिदकाले पिु� गन� सिकरहेको अव�था नदिेखने ।

ह�लाकबाट जाहेरी िदएको भ�ने नै पिु� भएको 
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अव�था नभएकोले मलुकु� ऐन अ.बं. ९० नं. को 
अव�था आकृ� ह�न स�ने नदिेखने ।

तसथ�, िनवेिदकाले पनुरावेदन िजिकरमा 
आधार िलएका कानूनी �यव�थाह�म�ये सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३ र ४ को िनवेिदका 
�वयंले अनशुरण नगरकेो र मलुकु� ऐन, अ.बं. ९० 
नं. को �यव�था आकृ� नै नह�ने दिेखदँा पनुरावेिदका 
रिमलादेवीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । अतः उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।१२।१७ 
मा भएको आदेश िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भा� १३ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CI-०७४९, िनषेधा�ा, अिव�� 
�े� िव. अमर केशर िसंह

िनवेदक र िवप�ीिबच काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िवचाराधीन करारको यथोिचत पालना 
गराइपाउ ँ भ�ने म�ुाको हाल फैसला भइसके पिन 
�हरीले िनज िनवेदकलाई प�ाउ गदा� उ� म�ुा 
िवचाराधीन अव�थामै रहेको िथयो । �यस अव�थामा 
�हरी काया�लयबाट प�ाचार गराई तहा ँ हािजर 
गराउने गरी भएको काय� नाग�रक �वत��ता तथा 
पेसा  �यवसाय र अिधकारमा आघात पन� �कृितको 
देिखयो । नेपाल सरकार वादी ह�ने फौजदारी दािय�व 
सजृना ह�ने म�ुामा बाहेक देवानी दािय�वको िवषयमा 
िनवेदकलाई प�ाउ गन�, धरपकड गन�, थु�ने र थुनाउने 
ज�ता काय�लाई कानूनस�मत मा�न िम�ने ह�दँैन । 
तसथ�, देवानी दािय�वको िववादमा िनवेदकलाई प�ाउ 
गन�, धरपकड गन�, थ�ुने र थुनाउने ज�ता कामकाज 
नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 

भएको िनण�यलाई अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।
अतः उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।९।१६ मा 
भएको आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  इशा सवुेदी
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल भा� १३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७२-CR-११७०, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. गोलीमाया हायु मगर

�ितवादीले अदालतमा बयानमा आफूले घर 
�यवहार गन�का लािग जाहेरवालासगँ रकम िलएको 
भ�ने िजिकर िलएको भए पिन िमित २०७०/१/११ 
को िलखत हेदा� �ितवादीले जाहेरवालीक� �ीमतीलाई 
जापानमा लगी आकष�क तलब सिुवधा पाउने गरी 
िलखत भएको िमितले ६ मिहनािभ� वैदेिशक 
रोजगारीमा पठाउने र सोबमोिजमको काय� गन� नसकेको 
अव�थामा घर घराना जायजेथाबाट असलुउपर गरी 
वैदेिशक रोजगार ऐनबमोिजम कारबाही र सजाय 
भएमा आफूलाई म�जरु रहेको भनी �ितवादीले 
�या�चेसिहतको सहीछाप गरकेो देिख�छ । उ� 
िलखतमा भएको सहीछाप �ितवादीको भएको भ�ने 
राि��य िविध िव�ान �योगशालाबाट �ा� परी�ण 
�ितवेदनमा उ�लेख भई िलखत परी�ण गन� िवशेष�ले 
गरकेो बकप�मा समेत उ� सहीछाप �ितवादीको 
भएको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । जाहेरवाला 
र पीिडत िनजक� �ीमतीले मौकाको आ�नो जाहेरी 
बेहोरा एवम् कागजलाई समथ�न गद� �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगारीमा पठाइिदने भनी रकम िलएको भनी 
अदालतमा आई बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादीले 
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वैदेिशक रोजगारीस�ब�धी �यवसाय गन� इजाजत 
निलएको भ�ने कुरा िनजकै बयानसमेतबाट दिेखएको 
अव�थामा जाहेरवालाबाट घर�यवहार चलाउनको 
लािग रकम िलएको भ�ने �ितवादीको िजिकर मनािसब 
देिखएन । उि�लिखत अव�थामा �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ िवपरीतको कसरु गरकेो दिेखन आउने ।

वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणले िलखत 
भएको एक वष�पिछ पीिडतले राहदानी िलएको भ�ने 
आधारमा अिभयोग दाबी नप�ुने भनी फैसला भएको 
स�ब�धमा हेदा� पीिडतले किहले राहदानी िलए वा 
िलएनन् भ�ने कुरा ��ततु िववादको िवषयव�त ु
पिन नभएको र राहदानी अिघ वा पिछ िलएको भ�ने 
आधारमा �यसको औिच�यमा केही फरक नपन� 
भएकाले पीिडतले िलखतको िमितभ�दा एक वष�पिछ 
राहदानी िलएका भ�ने आधारमा अिभयोग दाबी 
नप�ुने भनी वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणले िलएको 
िनण�याधारसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीले ऐन�ारा उि�लिखत विज�त काय� 
गरी जाहेरवालाक� �ीमतीलाई वैदिेशक रोजगारमा 
लैजाने �लोभन देखाई रकम ठगी गरकेो देिखएकाले 
िनजलाई कसरुदार ठहर गनु�पन�मा सफाइ िदएको 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला िमलेको 
नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
वैदेिशक रोजगारी गन� अनमुित �ा� नगरके� �ितवादी 
गोलीमाया हाय ुमगरले जाहेरवालाक� प�नी दगुा�माया 
राईलाई वैदेिशक रोजगारीका लािग जापान पठाइिदने 
भनी �.१३,७०,०००।– िलई वैदेिशक रोजगारमा 
नपठाएको र िलएको रकमसमेत िफता� नगरी वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीत 
कसरु गरकेो देिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम िनज 
�ितवादीलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
जाहेरवालाको िबगो �.१३,७०,०००।– र सोको ५० 

�ितशतले ह�ने हजा�ना �.६,८५,०००।- समेत ज�मा 
�.२०,५५,०००।– �ितवादीबाट जाहेरवालाक� 
�ीमती दगुा�माया राईलाई भराई िदने ठहछ�  । वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ मा िवदेश पठाई 
नसकेको भए सो दफामा उ�लेख भएको सजायको 
आधा सजाय ह�ने �यव�था भएको स�दभ�मा �ितवादीले 
पीिडतलाई िवदेश पठाइसकेको अव�था नह�दँा सो 
दफामा उ�लेख भएको सजायको आधा अथा�त ११/

२
 

वष� (एक वष� ६ मिहना) कैद र �. १,५०,०००।- 
(एक लाख पचास हजार) ज�रवानासमेत ह�ने 
ठहछ�  । उपयु��बमोिजम �ितवादीलाई कसरुदार 
ठहराई सजायसमेत गनु�पन�मा अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७२/२/१८ को फैसला �िुटपूण� देिखएकाले 
उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद भ�राई
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल माघ १८ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-५६२, उ��ेषण 
/ परमादेश, बाबुकाजी �जापतीसमेत  िव. मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारसमेत

आ�नै काया�लयमा रीतपूव�क दता� भइरहेको 
िनवेदन र िनवेदक तारखेमा रहेको त�यलाई पूण��पमा 
बेवा�ता गरी िवप�ीह�को नाममा िववादको ज�गा दता� 
गन� िनण�य ह�नभु�दा अिघ नै �रट िनवेदकले िदएको 
िनवेदनमा कुनै कारबाही नगरी िनवेदक तारखेमा 
नै रहेको अव�थामा लामो समयको अ�तरालपिछ 
िनवेदकको िनवेदन मागदाबीका स�ब�धमा कुनै कुरा 
उ�लेख नगरी िनवेदन तामेलीमा रा�ने गरी भएको 
मालपोत काया�लयको िनण�य िमिसल सलं�न �माणबाट 
कानूनस�मत देिखन नआउने ।

िववादको िक.नं.१७० �े�फल १-३-०-
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० ज�गाको र.ैप.लाई नामसारी ग�रपाउ ँभनी मोहीको 
तफ� बाट हकवाला िवप�ीह�ले धम��थली वा पापै 
३२ नं. समा�/४ बाट िभड्ने भनी हकदाबी गरकेो र 
यी �रट िनवेदकह�ले मौजा टोखा हा.नं.६२८ बाट 
िभड्ने ज�गा ह�दँा दता�  नामसारी ग�रपाउ ँभनी िववािदत 
ज�गाको स�ब�धमा दोहोरो दाबी परकेो अव�था 
देिख�छ । िववादको ज�गाको स�ब�धमा िकसानको 
बेहोरामा उि�लिखत �यि�को हकवालाको तफ� बाट 
र मोहीको तफ� बाट दोहोरो मागदाबी भई हक बेहकको 
�� उिठसकेपिछ िववािदत ज�गामा हक �थािपत गरी 
�याउन दवैु प�लाई अदालत जान सनुाउनपुन�मा सो 
नगरी िवप�ीको िनवेदन माग दाबीबमोिजम गन� गरकेो 
िनण�यलाई समेत कानूनसङ्गत भ�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ� मािथ उि�लिखत त�य एवम् �माण 
र यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारमा िवप�ीह�ले रकैर प�रणत दता� नामसारीको 
मागदाबी िलई िमित २०६६।१०।०८ मा िदएको 
िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�को नाममा िववािदत 
ज�गाको रकैर प�रणत दता� नामसारी ग�रिदने मालपोत 
काया�लयको िमित २०६६।१२।०५ को िनण�य र 
उ� ज�गा दता� ह�नपूुव� नै र.ैप.दता� नामसारी ग�रपाउ ँ
भनी िमित २०६६।११।२० मा �रट िनवेदकले 
िदएको िनवेदनमा केही बेहोरा उ�लेख नगरी िमित 
२०७०।०७।१५ मा कारबाही िमिसल तामेलीमा रा�ने 
िनण�य र सोस�ब�धी स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । अब, िनवेदकले �यस 
काया�लयमा िवप�ीको नाममा िववािदत ज�गा 
दता� गनु�भ�दा पिहले नै दता� गरकेो िनवेदनउपर 
कानूनबमोिजम िनण�य गरी दवैुप�लाई हक कायमका 
लािग स�बि�धत िज�ला अदालतमा पठाउन ु भनी 
िवप�ी मालपोत काया�लयको नाममा परमादशेसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
इित संवत् २०७४ साल भदौ २३ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-०३०३ र ०७२-
CR-०९५४, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
र�नबहादुर रोकाया र मानबहादुर रोकाया िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी मानबहादरु रोकायाले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम�को बयानमा समेत अमतृा 
रोकायालाई आफूले छुरी �हार गरी मारकेो अ�य 
�ितवादी कोही कसैको संल�नता नरहेको भनी 
लेखाएको सो कुरा �ितवादी र�नबहादरु रोकाया, 
स�कली रोकाया र �काश ऐडीको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान र �ितवादी र�नबहादरु 
रोकाया र स�कली रोकायाको अदालतको बयान 
एक आपसमा िम�न िभड्न आएको दिेख�छ । 
जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त एवं बकप�, घटना 
िववरण कागज गन� जस ु रोकाया, ह�र िसहं रावतको 
कागज एव ं बकप�समेतबाट यी �ितवादीको कसरु 
अपराधमा संल�नता रहेको िनिव�वाद पिु� भइरहेको 
देिखदँा �यानस�ब�धी  महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसला अ�यथा गनु�पन� 
देिखएन । आ�मर�ाको लािग च�कु चलाएकोले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने िनजको पनुरावेदन 
िजिकर िमिसल संल�न �माणह�बाट खि�बर ह�न 
नसकेकोले उ� पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

�ितवादी र�नबहादरु रोकाया, स�कली 
रोकाया मानबहादरु रोकाया र �काश ऐडीको 
अनसु�धानका �ममा तथा अदालतसम�को बयानबाट 
अमतृा रोकायाले आ�नो िददी जस ुरोकाया र काका 
व��या रावत िलई �ितवादी र�नबहादरु रोकायाको 
कोठामा आई गाली गलोज झै–झगडा गदा�  �ितवादी 
स�कली रोकाया आ�नो माइती िलई आउछुँ भनी 
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बािहर िन�केपिछ �ितवादी र�नबहादरु रोकायासमेत 
साथै गएपिछ �ितवादी मानबहादरु रोकायाको अमतृा 
रोकायासगैँ झैझगडा ह�दँा �ितवादी मानबहादरु 
रोकायाले अमतृाको शरीरको िविभ�न भागमा च�कु 
�हार गरी भागी गएको भ�ने यी �ितवादीसमेतको 
बयान ह�नकुा साथै �ितवादी मानबहादरु रोकायाले 
पिन आफूले च�कु �हार गरी �यहाबँाट भागी गएको, 
मतृक अमतृालाई मान� मराउनेमा अ�य कसैको हात 
नभएको, आ�नै �हारबाट म�ृय ुभएको हो भनी बयानमा 
लेखाएको पाइने ।

�ितवादीह�को मौका र अदालतको 
बयान एक अका�सगैँ िवरोधाभास नभई मेल खाएबाट 
यी �ितवादीह�समेतले अमतृालाई कुटिपट गरी 
मारकेो भ�ने  दिेखन आएन । साथै मतृकको लास 
जाचँ  मचु�ुका हेदा� िनजको शरीरको िविभ�न 
भागमा गिहरो कािटएको घाउ चोटह� देिखएबाट 
उ� घाउ चोटह� यी �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो 
नभई �ितवादी मानबहादरु रोकायाले च�कु �हार 
गरकेो घाउ चोट हो भ�ने कुरा समिथ�त ह�न आएको 
देिखने । मतृक अमतृा रोकाया �ितवादी लो�ने 
र�नबहादरु रोकायासगँ स�ब�ध िमलाउन िनजको 
डेरा कोठामा जादँा यी �ितवादीह�सगैँ गाली गलोज 
झैझगडा भई �ितवादी मानबहादरु रोकायाले अमतृा 
रोकायालाई कोठाबाट बािहर िनकाली झैझगडा गदा� 
छुट्याउन ुपन�मा �ितवादी स�कली रोकाया बजारतफ�  
गएक� र �ितवादी र�नबहादरु रोकाया पिन पिछ लािग 
गएबाट मतृकलाई मान�मा िनजह�समेत मतस�लाहमा 
पसेको भ�ने पिु� भइरहेको अव�थामा आकिष�त ह�ने 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं.को 
कसरु गरकेो ठहराई ३ वष� कैद गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखदँा यी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादी र�नबहादरु रोकायाले 
अनसु�धानका �ममा भएको बयानमा �काश ऐडी 
आ�नो साथमा वारदात�थलमा भएको तर िनजले 
घरको मािमला भनी चपु लागी बसेको भनी उ�लेख 
गरबेाट िनज �काश ऐडीको वारदात�थलमा उपि�थित 
रहेकोस�म देिख�छ । तर िनजको उ� वारदातमा 
कुनै  संल�नता नभई छुट्याउने �यास गरकेो देिखदँा 
पनुरावेदन अदालतबाट िनजलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरकेो फैसला िमलेकै दिेखयो । �ितवादी 
�काश ऐडीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब नदेिखने ।   

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी अरिवन भ�ने मानबहादरु रोकायलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद, �ितवादीह� र�नबहादरु 
रोकाया र स�कली रोकायालाई �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही ३ वष� कैद तथा 
�ितवादी �काश ऐडीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।६।८ को फैसला सदर गन�  गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित २०७०।  ।   
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल पौष २४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-११४१ र ०७२-
CR-०२३८, राज�व रकम अिनयिमतता गरी ��ाचार 
गरकेो, रामकरण महतो िव. नेपाल सरकार र नेपाल 
सरकार िव. वीर�े� महासेठसमेत

िवशेष अदालतबाट सफाइ पाएका 
�ितवादीह� रघनुाथ सवेुदी खगे�र ढकाल र वीर�े� 
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महासेठउपरको अिभयोग दाबी त�यमा आधा�रत 
नरहेको तथा द�तरु उठाउने काय�मा ��य� 
संल�नता नरहेको भनी िलएको यी �ितवादीह�को 
बयान िजिकरलाई ख�डन गन� गरी व�तिुन� 
�माण वादी प�ले गजुान� सकेको अव�था छैन । यी 
�ितवादीह�ले आफू िनद�ष रहेको कुरा मौकामा 
तथा अदालतसम�को बयानमा ��ट लेखाएका छन्, 
�यसैगरी सो कुरालाई आ�नो सा�ीको बकप�बाट 
थप पिु� गरकेो अव�था छ । बरामदी मचु�ुकाको 
समयमा �ितवादीह� खगे�र ढकाल रघनुाथ सवेुदी 
िडिभजन सडक काया�लय भरतपरुमा हािजर रहेको 
भ�ने िमिसल सलं�न कागजातबाट देिखएको र उ� 
िमितमा यी �ितवादीह� अ�य� खिटएको भ�ने 
िडिभजन सडक काया�लयको िमित २०७०।०२।१२ 
को प�बाट देिख�छ । ियनीह�को संल�नतामा राज�व 
रकम िहनािमना भएको त�यय�ु �माणको अभावमा 
अनमुानको आधारमा दोषी करार गनु�  फौजदारी 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । तसथ� यी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनेगरी 
भएको िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� 
नदेिखने । 

बरामद भएको रकम राज�व चहुावट गरकेो 
र सो रकम दािखल नगरी िहनािमना भएको भ�ने 
�मािणत भएको अव�था पिन छैन । दाबी गरकेो १२ 
लाखको रकमका अध�क�ीह� भेिटएको तर �यो रकम 
राज�व दािखल नगरकेो भ�ने �मािणत छैन । यसरी 
भेिटएका अध�क�ी िटकटह�को पनुः �योग भई 
राज�व िहनािमना भएको हो सो कुरासमेत िमिसल 
कागज �माणबाट ख�ुन सकेको अव�था छैन । 
िहनािमना भएको रकम कित हो सो खलेुको छैन । कुन 
�ितवादीले कित रकम राज�वबापत उठाई िहनािमना 
गरकेो हो सोतफ�  कुनै �माण पेस नभएको, कम�चारी 
ब�ने कोठाबाट बरामद भएको रकम आफूले फाइदा 
िलई सरकारलाई नो�सान पारकेो वा पान� उ�े�यसाथ 

राखेको भ�ने नदेिखएकोसमेत देिखदँा अनमुानको 
भरमा राज�व िहनािमना गरी राखेको भ�ने अिभयोग 
दाबी व�तिुन� आधारबाट पिु� नभएको र अनमुानको 
भरमा अिभयोग लागेको देिखन आई यो यित रकम 
��ाचार गन� उ�े�यले िहनािमना गरकेो हो भनी िमिसल 
सलं�न कागजबाट �मािणत भएको नदेिखदँा रकम 
ज�मा नगरकेो आधारलाई मा� अनमुान गरी कसरु 
ठहर गन� निम�ने ह�दँा �ितवादीह� िव�ण�ुसाद पौडेल, 
राजकुमार कटुवाल र रामकरण महतोलाई सजाय ह�ने 
गरी भएको िवशेष अदालतको फैसला िमलेको देिखन 
नआउने ।

भ�ाचारको कसरु ठहर भएकोले �ितवादी 
िव�ण ु पौडेलले �ीधर आचाय�लाई पठाएको �.१ 
लाख, �ितवादी राजकुमार कटुवालले �ीमती दगुा�  
कँडेललाई पठाएको �.१२ लाख तथा �ितवादी 
रामकरण महतोले आमा सलुोचना देवीको नाममा 
पठाएको �.८५,०००/- रकमसमेत जफत नगरकेो 
फैसला निमलेको भनी वादी नेपाल सरकारले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� मािथ उि�लिखत आधार 
कारणह�बाट यी �ितवादीह�उपरको अिभयोग 
मागदाबी पिु� ह�न नसक� सफाइ पाउने ठहरकेोले 
िनजह�ले पठाएको रकम स�ब�धमा वादी नेपाल 
सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकरसमेत प�ुन 
नस�ने ।

�ितवादी िव�ण�ुसाद पौडेलले आफूबाट 
बरामद भएको रकम ब�क दािखला गन� बाकँ� रहेको 
राज�व रकम भएको तथा ख�ुा पैसा चािहने भएकाले 
ब�क दािखला गन� नसिकएको भनी बयान गरकेा साथै 
केही रकम आ�नो सर सापटीको रकम भएको भनी 
उ�लेख गरकेो कुरा आ�ना सा�ीको बकप�बाट पिु� 
गराएका छन् । आफूले अिभयोगबमोिजमको कसरु 
नगरकेो भनी मौकामा तथा अदालतमा पूण��पले 
इ�कार रही बयान गरकेा �ितवादी िव�ण�ुसाद 
पौडेलको इ�कारीलाई ख�डन ह�ने गरी वादी प�बाट 
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ठोस व�तिुन� �माण पेस गन� सकेको देिखदँनै । 
व�तिुन� �माणको अभावमा अनमुानको भरमा 
दोषी करार गनु�  �यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
ह��छ । कम�चारीको साथमा राज�वको रिसदभ�दा बढी 
पैसा रहन ुअथा�त् कम�चारीको साथबाट पैसा बरामद 
ह�न ुआफँैमा ��ाचारज�य काय� ह�न स�दैन । ��ाचार 
ज�य कसरु ह�न ��ाचार ज�यकाय� गरेको ह�नपुन� 
ह��छ । तर ��ततु म�ुामा �ितवादीह�को के कुन 
काय�बाट ��ाचारज�य कसरु ह�न गयो भ�ने कुरा 
िनिव�वाद पिु� ह�न सकेको छैन । अतः यी �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गन� गरी भएको फैसलासगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी राजकुमार कटुवालले 
रिसदअनसुारको रकम ब�क दािखला ग�रएको छ, कुनै 
िहनािमना ग�रएको छैन भनी मौकामा बयान गरकेा र 
सोही कुरा अदालतसम� बयान गदा� उ�लेख गरकेा 
र आ�नो अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा गरकेो 
इ�कारी बयानलाई आ�ना सा�ीको बकप�बाट 
पिु� गराएको अव�था छ । उनले हरके िदन उठेको 
रकम राज�वमा दािखला भएको र आफूले चहुावट 
िहनािमना नगरकेो भनी गरकेो बयानलाई ख�डन 
गन�गरी वादी प�ले ठोस �माण पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । यी �ितवादीबाट बरामद भएको रकम सडक 
द�तरु सकंलन गरकेो रकम नै हो भनी अनमुानको 
भरमा कसरुदार कायम गरी सजाय गदा� �यायको 
मम�मािथ �हार ह�न जा�छ । दश जना अपराधी छुटुन् 
एक जना िनरपराध नपरोस् भ�ने �यायको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत अनमुानको भरमा कसरुदार कायम 
गन� काय� उिचत देिखन नआउने ।

�ितवादी रामकरण महतोले मौकामा बयान 
गदा� बरामद भएको रकम आ�नै �यि�गत भएको, 
आफूले राज�व िहनािमना नगरकेो भनी उ�लेख 
गरकेा सोही बेहोरा अदालतमा समेत बयान गरी आफू 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा र सो कुरालाई आ�ना 

सा�ीको बकप�समेतबाट पिु� गराएका छन् । आमाको 
खातामा पठाएको रकम स�चयकोष तथा िविभ�न 
�यि�ह�बाट िलएको सापटीको रकम भएको भनी 
उ�लेख गरकेासमेतबाट उ� रकम राज�व िहनािमना 
गरकैे रकम हो भनी अनमुान लगाई सोही अनमुानको 
भरमा कसरुदार कायम गनु�  �यायस�मत ह�ने नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण तथा 
�माणसमेतबाट यी �ितवादीह�उपर दाबी ग�रएको 
अिभयोग व�तिुन� �माणको अभावमा �मािणत 
ह�नसकेको दिेखन आएन । �ितवादीह�बाट रकम 
बरामद ह�न ु नै राज�व रकम िहनािमना ह�न ु हो भनी 
अनमुानको भरमा कसरुदार कायम गन� फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ, कसरु 
�मािणत ह�न �वत�� व�तिुन� �माणको आव�यकता 
ह��छ । कसरु �मािणत ह�ने �वत�� व�तिुन� �माणको 
अभाव देिखन आएकोले �ितवादीह� िव�ण�ुसाद 
पौडेल, राजकुमार कटुवाल र रामकरण महतोलाई 
ज�रवाना तथा कैद सजाय ह�नेगरी भएको िवशेष 
अदालतको िमित २०७१।९।११ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई यी �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने । 
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १९ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CI-१३५२, दूिषत 
िलखत, िनण�य बदर गरी अंशब�डाबमोिजमको ज�गा 
हा�ो नाउमँा दता� कायम ग�रपाऊँ, भूिम�साद िनरौला 
िव. गुनो राजवंशीसमेत

िबना सहीछाप िलखतबाट कुनै �यि�को 
नाउमँा ज�गा दा.खा. ह�न स�ैन । एकाको नाउबँाट 
अक�को नाउमँा ज�गा दा.खा. ह�नका लािग 
अिनवाय��पमा हक छाडेको वै�ािनक िलखत 
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ह�नपुछ�  । अक�तफ�  २०२३ सालमा राजीनामाबाट गाउ ँ
प�चायतले ख�रद गरकेो भने तापिन २०३५ सालमा 
िववािदत ज�गा वादीका हागँाका ४ जनामा नामसारी 
भएको र २०३७ सालमा ब�डाप� भएको अव�थामा 
२०२३ सालको गाउ ँप�चायतको नाममा दा.खा. गन� 
मालपोत काया�लयको िनण�य कानूनसङ्गत दिेखन 
नआउने ।

जहासँ�म ज�गा दा.खा. नामसारीका समयमा 
यी वादीह�लाई िदएको �यादमा उपि�थत नभएकोले 
उ� २०२३/३/१३ को िलखतको पिु� भएको भ�ने 
तक�  छ, दा.खा. नामसारीको समयमा उपि�थत 
नभएकै आधारमा आ�नो स�पि�को हकबाट वि�चत 
ह�ने कुरा �यायसङ्गत मा�न सिकँदैन । �यि�को 
जीवन, �वत��ता र स�पि� �वे�छाचारी ढङ्गले हरण 
नग�रने मानव अिधकार िविधशा�ीय मा�यता रहेको 
पाइ�छ । नेपालको �चिलत संिवधानमा नाग�रकको 
स�पि�स�ब�धी हकलाई मौिलक हकको �पमा 
मा�यता िदई नाग�रकको स�पि� �वे�छाचारी ढङ्गले 
रा�यले िलन नपाउने �ावधानसमेतले उपयु�� कुराको 
पिु� गद�छ । कानूनको शासन (Rule of Law) को 
िस�ा�तबमोिजम कानूनभ�दा मािथ कोही पिन ह�दँैन, 
�यि� मा� होइन रा�यले पिन कानूनको प�रपालना 
गनु�पछ�  । �ितवादी गा.िव.स.ले दखेाएको हकको �ोतको 
िलखतको �कृित हेदा� हक छािडिदएको भिनएको 
�यि�को सहीछाप नै दिेखदैँन । यसरी अनािधकृत 
िलखतको आधारमा िलएको महादेवा गा.िव.स.को 
�ितउ�र िजिकर वैध मा�न सिकने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य र �माणह�बाट 
िमित २०३५/९/२ को नामसारी िनण�य र िमित 
२०३७/१२/२८ को पा�रत ब�डाप�बाट यी 
वादीह�को नाउमँा मालपोत काया�लयमा दता� �े�ता 
कायम रिहरहेको अव�थामा ��यथ� �ितवादीको 
हकको �ोतको स�कल िलखत पेस ह�न नसिकरहेको 
र िमिसल संल�न िमित २०२३/३/१३ को िलखतको 

आिधका�रकतासमेत पिु� भई नरहेको प�र�े�यमा 
��यथ� �ितवादीको नाउमँा िववािदत िक.नं. ९३ दता� 
कायम ह�ने ठह�याएको स�ु फैसला उ�टी गरी महादेवा 
गा.िव.स. को नाउमँा दािखल खारजे नामसारी गन� 
मालपोत काया�लय झापाको िमित २०३५/१०/२५ 
को िनण�यसमेत बदर भई िववािदत ज�गा िफराद 
दाबीबमोिजम पनुरावेदकह�का नाउमँा दता� कायम ह�ने 
ठहछ�  भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो                     
क��यटुरः संजय  जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१२-CI-११३०, उ��ेषण / 
परमादेश, ल�मण �रजाल िव. मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारसमेत

िनवेदक ल�मण �रजालले िमित २०६६।३।२ 
को द.नं. ३१३०३ मा मेरो बबुा ह�रभ� �रजालका 
नाउमँा सािबक मौजा साङला र.नं. २९६ कायम भई 
नापी ह�दँा का�े�थली गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. 
९(ख) िक.नं. ७०, ७२ र ऐ ९(ग) को िक.नं. ८८ को 
�े�फल �मशः ३-८-०-०, ६-१४-०-० र २-१२-०-
० को ज�गा बबुा ह�रभ� �रजाल र आमा तेजकुमारी 
�रजालको म�ृय ु भइसकेकोले िनजह�को हक खाने 
ए�लो हकदार म भएको र उ� ज�गा दता� गन� हालस�म 
छुट भएकोले दता� नामसारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन 
िदएकोमा उ� ज�गाह� दता� छुट भएकोले िनवेदकका 
नाममा दता� नामसारी ग�रिदन ु भ�ने का�े�थली 
गाउ ँ िवकास सिमितको च.नं. ५६७ र ५६८ िमित 
२०६८।८।२१ को िसफा�रस साथ रहेको सज�िमन 
मचु�ुकाबाट देिख�छ । उ� िक.नं.का ज�गाको मोठ 
िभडाउदँा नेपाल सरकारको नाउमँा दता� देिखएको 
र उ� िक�ा दता� �मािणत �े�ता कायम भएको 
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नदेिखएको र पिछ िमित २०४४।९।८ को िनण�यले 
सरकारी दता� भनी सािबककै �े�तामा कैिफयत जनाई 
िमित २०४४।९।८ मा �े�ता �मािणत भएको िमिसल 
संल�न कागजातबाट देिखने ।

नेपाल सरकारको नाउमँा दता� भइसकेको 
दता� सदर रहेस�म सािबक �माणको मू�याङ्कन 
गरी नेपाल सरकारको दता� स�याई �यि�को नाममा 
दता� गन� अिधकार यस काया�लयलाई नरहेको भनी 
ज�गा �शासन िनद�िशका, २०५८ को िनयम ६०(क) 
बमोिजम िनवेदन दाबी खारजे ह�ने ठहराई मालपोत 
काया�लय िड�लीबजारबाट िनण�य भएको देिखने । 

मालपोत ऐनको ��तावनालगायतका 
कानूनी �ावधानह�को सम� अ�ययनबाट मालपोत 
काया�लयलाई ज�गाको दता�स�ब�धी िववादमा 
आव�यक �माणह� बझुी िनण�य गन� िनकायका �पमा 
राखेको दिेख�छ । कानून�ारा �द� अिधकारको �योग 
गदा� िववािदत िवषयसगँ स�बि�धत िवषयको आव�यक 
�माण ब�ुनेलगायतका स�पूण� �ि�याह� पूरा गरी 
दवुै प�बाट ��ततु भएका �माण कागजातह�को 
िव�ेषण गरी जनु प�को �माण बिलयो देिख�छ 
सोही प�को हकमा िनण�य गनु�पन� कुरा �चिलत �याय 
िन�पणस�ब�धी मा�यता पिन हो । मालपोत काया�लय 
पिन य�ता �कृितको िववादको �याियक िन�पण 
गन� िनकायका �पमा कानूनले �थापना गरकेो ह�दँा 
आफूसम� पन� आएको य�तो �कृितको िववादका 
स�दभ�मा कानूनबमोिजम प�ुयाउन ु पन� आव�यक 
�ि�या प�ुयाई िनण�यमा प�ुनपुन� ।

िनवेदक ल�मण �रजालले आ�ना 
बबुाआमाको म�ृयपु�ात् आफू एकलौटी हकवाला 
भनी म�ृय ु दता�, नाता �मािणत, िफ�डबकु दता� र 
गाउ ँ िवकास सिमितको िसफा�रस उि�लिखत ज�गा 
िनजले नै जोत भोग गरी आएको भ�ने बेहोराको 
सज�िमन मचु�ुका र सािबक लगतसमेतका कागज 
संल�न गरी िनवेदन िदइसकेप�ात् िनजले िदएको 

िनवेदनबमोिजम लगत िभड्छ िभड्दैन, चारिक�ला 
र अ�य �माणह�समेतको अव�था के क�तो छ 
िझकाई, बझुी, हेरी मागबमोिजम िनजको नाममा दता� 
ह�ने, नह�ने के हो ? सो िवषयमा िनण�यमा प�ुनपुन�मा 
नेपाल सरकारको नाममा दता� भएको एक मा� कारण 
देखाई दता� स�याई �यि�का नाममा दता� गन� अिधकार 
नभएको भनी मालपोत काया�लयबाट भएको िमित 
२०७०।६।११ को िनण�य यस अदालतबाट �ितपािदत 
निजर िस�ा�त एवं �याय िन�पणस�ब�धी �चिलत 
कानूनी िस�ा�तसमेतको �ितकूल दिेखदँा कायम रहन 
स�ने अव�थाको नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारण तथा निजर 
िस�ा�तसमेतबाट मालपोत काया�लय िड�लीबजारको 
िमित २०७०।९।११ को आदेश कानून �ितकूलको 
देिखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ठह�याई 
िनवेदकले पेस गरकेा तथा अ�य कानूनबमोिजम जे 
जो �माण ब�ुन ुपन� हो बझुी िनण�य गनु�  भनी िवप�ी 
मालपोत काया�लयका नाममा परमादेश जारी गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

अत: िमित २०७१।७।५ मा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक दवैु प�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २९ रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७२-CR-०४१५, स�चालनमा नरहेको 
िव�ालय स�चालनमा रहेको भनी सरकारी अनदुानको 
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रकम िहनािमना तथा दरु�पयोग गरी ��ाचार गरकेो, 
नेपाल सरकार िव. लालबाबु रायसमेत

राि��य अनसु�धान िज�ला काया�लयको 
िमित २०७०।१२।१० को िव�ालय स�चालनमा 
रहेको प�, �ितवादीको बयान तथा िनजको सा�ीको 
बकप�समेतबाट हंस जनता �ाथिमक िव�ालय 
स�चालनमा रही क�ा ३ स�म पठनपाठन भएको 
देिखन आयो । यसरी राि��य अनसु�धान िज�ला 
काया�लय सला�ही, मलंगवाको प�, �ितवादीह�को 
बयान, �ितवादीका सा�ीको अदालतसम�को 
बकप�समेतबाट हंस जनता �ाथिमक िव�ालय, 
िसमरा स�चालनमा रहेको भनी दिेखन आउने ।

अब आरोपप�मा उ�लेख भएअन�ुप 
�ितवादीह�ले सरकारी रकम �.२,४९,०५२।-  
िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो हो वा सो रकम बे�ज ु
हो भ�नेतफ�  िवचार गदा�, िमित २०७१।५।२४ मा 
िज�ला िश�ा काया�लय सला�ही, मलंगवा च.नं. ७२५ 
को प�मा हसं जनता �ाथिमक िव�ालयलाई बे�ज ु
रकम दािखला गन� भनी प�ाचार भएको िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखयो । सोही अन�ुप िज�ला िश�ा 
काया�लय सला�ही, मलंगवाको िमित २०७१।९।१३ को 
प�मा रकम दािखला भएको स�ब�धमा भनी प�ाचार 
भएको दिेखयो । उ� प�मा हंस जनता �ाथिमक 
िव�ालय, िसमराको च�ती िहसाब नं. १९५८७ 
मा िनकासा भएको रकम �.४,४९,६९२.३८।- 
नेपाल ब�क िलिमटेड, मलंगवा शाखामा रहेको खाता 
क-१-१-००१ काया�लयको कोड न�बर १९-
३५०-०१ को राज�व शीष�क न�बर १५११२ मा 
रकम िफता� गरकेो भौचर नं.२५१८१०७६, िमित 
२०७०।११।२८ मा �.२,००,०००।- (दईु लाख) 
र भौचर नं.२५९२७७२६ िमित २०७१।९।९ गतेमा 
�.२,४९,०५२।- (दईु लाख उन�पचास हजार बाउ�न 
�पैया)ँ ज�मा गरकेो पेस ह�न आएको बेहोरा �मािणत 
ग�र�छ भनी उ�लेख भएको दिेखयो । यसरी िज�ला 

िश�ा काया�लयबाट नै बे�ज ुरकम दािखला गन� भनी 
भएको प�ाचारअन�ुप �ितवादीबाट रकम दािखला 
भएको िज�ला िश�ा काया�लयको प� एवं िमिसल 
सलं�न कागजातबाट बे�ज ुनै रहेको दिेखन आउने ।

वादीले स�चालनमा नभएको िव�ालयको 
नाममा नेपाल सरकारबाट अनदुान रकम �ा� गरी 
सो रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भनी िजिकर 
िलएको तर �ितवादी प�ले िव�ालय स�चालनमा 
नै रहेको, नेपाल सरकारबाट �ा� अनदुानको रकम 
बे�जकुो �पमा रहेकोले सो रकम नेपाल सरकारलाई 
नै िफता� गरकेो भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । 
उि�लिखत अव�थालाई िवचार गदा� सव��थम ��ाचार 
र बे�जकुो बारमेा �प� ह�नपुन� देिखयो । सो स�दभ�मा 
हेदा� , बे�ज ुरकम कुनैपिन सं�था वा �यि�लाई कुनै 
उ�े�य �ाि�को लािग िदइएको अि�म पे�क� �व�प 
पे�क� �दान ग�रएको रकम िबल, भरपाई र खच� 
आय�यय भ�ुानी गदा� नपगु रकमलाई जनाउछँ । 
�य�तै आिथ�क काय�िविध ऐन, २०५५ को दफा 
२(द) मा “बे�ज ु भ�नाले �चिलत कानूनबमोिजम 
प�ुयाउनपुन� रीत नप�ुयाई कारोबार गरकेो वा रा�नपुन� 
लेखा नराखेको तथा अिनयिमत वा बेमनािसब 
त�रकाले आिथ�क कारोबार गरकेो भनी लेखापरी�ण 
गदा� औ�ंयाइएको वा ठह�याइएको कारोबार” भनी 
बे�जकुो प�रभाषा गरकेो देिख�छ । तर ��ाचार ह�नको 
लागी सरकारी स�पि� �यि�गत िहत वा फाइदा 
प�ुयाउनको लािग �योग ग�रएको ह�नपुद�छ । �य�तै 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ हेदा� 
“कुनै रा��सेवकले आ�नो ओहदाको वा सोस�ब�धी 
कत��य पालना गदा� नेपाल सरकार वा साव�जिनक 
स�ंथाको स�पि�को लापरबाही वा बदिनयत गरी 
िहनािमना, हािन नो�सानी वा द�ुपयोग गर े गराएमा 
वा मासेमा वा िनजी �योगमा लगाएमा िनजलाई 
कसरुको मा�ाअनसुार दफा ३ बमोिजमको सजाय ह�ने 
छ र �यसरी िहनािमना, हािन नो�सानी वा द�ुपयोग 
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गरकेो वा मासेको वा मा�न िदएको स�पि� पिन 
िनजबाट असलुउपर ग�रनेछ ।” यसरी हेदा� ��ाचार 
ह�नको लािग आ�नो �यि�गत िहतको लािग सरकारी 
स�पि� लापरबाही वा बदिनयत गरी िहनािमना, हािन 
नो�सानी वा द�ुपयोग गरकेो ह�नपुद�छ । ��ततु 
म�ुामा �ितवादीह�ले अनदुान �व�प िनकासा भएको 
रकम िलएको रकम िनजह�ले बदिनयतपूव�क �पमा 
िहनािमना गरी गैरकानूनी �पमा खच� नगरकेो र िनकास 
भई खच� ह�न नसकेको रकम �ितवादीह�ले स�बि�धत 
खातामा ज�मा ग�रसकेको देिखयो । यसरी उि�लिखत 
प�रभाषासमेतबाट �ितवादीह�ले िव�ालयको नाममा 
�ा� गरकेो अनदुानको रकम बे�ज ुरहेको र सो रकम 
राज�व खाता क-१-१-००१ मा दािखला ग�रसकेको 
अव�थामा �ितवादीह�ले िव�ालयलाई �ा� अनदुान 
रकम बदिनयत िचताई खच� गरी ��ाचारज�य कसरु 
गरकेो भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

��ततु म�ुामा पिन नेपाल सरकार�ारा 
स�चालनमा रहेको िव�ालयले िनमा�ण काय�बापत 
िनकासा पाएको अनदुान रकम अिनयिमत �पमा खच� 
गरकेो भनी अनदुान िदने सरकारी िनकायले बे�ज ु
रकम दािखला गन� प�ाचार गरकेो र बे�ज ु भएको 
रकम िव�ालयले राज�व खाता क-१-१-००१ मा 
ज�मा गरी असलु भइसकेको देिखयो । यसथ� उ� 
त�यह�बाट ��यथ�ह�ले िव�ालय नै �थापना 
नगरी ��ाचार िनवारण ऐनको दफा १७ बमोिजमको 
कसरु गरकेो भ�ने नदेिखदँा वादी नेपाल सरकारको 
�ितवादीउपरको  ��ाचार आरोप मागदाबी प�ुन स�ने 
नदेिखने । 

अतः उि�लिखत आधार, �माण र 
निजरसमेतबाट हंस जनता �ाथिमक िव�ालय, िसमरा 
स�चालनमा रहेको र �ितवादीह�को काय� ��ाचार 
नभई बे�जअु�तग�त रहेको देिखदँा �ितवादीह�ले 
दाबीको कसरु गरकेो भ�न िम�ने अव�था नभएकोले 
यी �ितवादीह� लालबाब ु राय यादव र िव�दकुुमारी 

यादवले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७२।२।१० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-०५६६, वैदेिशक 
रोजगार, नेपाल सरकार िव. संिजवकुमार साहसमेत

�ितवादी संजयकुमार साहले जाहेरवालालाई 
रोजगारीको लािग बेलायत पठाइिद�छु भनी रकम 
िलएको र बेलायत नपठाई िलएको रकम िफता� 
नगरकेोले वैदेिशक रोजगार कसरुमा कारबाही ग�रपाउ ँ
र िलएको रकम �ितपूित� िदलाई पाउ ँ भनी जाहेरी 
िदएकोमा अनसु�धानको िसलिसलामा जाहेरवालाले 
�ितवादीबाट रकम िफता� पाइसकेको ह�दँा जाहेरी 
िफता� पाउ ँ भनी िनवेदनसमेत िदएको देिख�छ । 
�ितवादीले आफूले वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन पिन नगरकेो, जाहेरवाला रामकृ�ण िधताल 
र राकेश �े�ीसगँबाट घर �यवहार चलाउनको लािग 
रकम िलएको ह� ँ । वैदेिशक रोजगारीको लािग िलएको 
होइन । मलाई जबरज�ती वैदेिशक रोजगारीको कागज 
गराएका ह�न् । जाहेरवालासगँ  िलएको रकम िफता� 
ग�रसकेको छु भनी अनसु�धान �ममा तथा वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा कसरुमा पूण� इ�कार गरी 
बयान गरकेो देिखने ।

�ितवादीका सा�ी राजे�� साहले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा �ितवादी संिजवकुमार साह 
वैदेिशक रोजगारी �यवसायी होइनन् िनजले घर �यवहार 
चलाउनका लािग रकम िलएको हो भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । वादी नेपाल सरकारको अिभयोगप�मा नै 
जाहेरवालाले �ितवादीबाट रकम िफता� पाइसकेकोले 
दफा ४३ बमोिजम सजाय ह�न र िबगोको हकमा िफता� 
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पाएको भ�ने जाहेरवालाको िनवेदन र सो िनवेदन 
सनाखतसमेत गरकेो ह�दँा िबगोमा दाबी निलएको भनी 
उ�लेख भई आएको देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ बमोिजम वादी दाबी �मािणत गन� दािय�व 
यी वादी नेपाल सरकारको रहेको स�दभ�मा नेपाल 
सरकारका सा�ीह� उपि�थितको लािग पटकपटक 
ताकेता गदा� पिन उपि�थत गराएको र अिभयोग खि�बर 
गराएको दिेखएन । य�तो अव�थालाई �ितवादीउपरको 
अिभयोग शंकारिहत तवरबाट पिु� गराउन ुपन� सो गन� 
सकेको देिखदँैन । जाहेरवाला �वयंले आ�नो रकम 
िफता� पाइसकेकोले जाहेरी िफता�  पाउ ँ भनी िनवदेन 
िदएको र �ितवादीले पिन जाहेरवालासगँ िलएको रकम 
घर �यवहार चलाउन िलएको र जाहेरवालालाई िफता� 
िदइसकेको हो भनी कसरुमा इ�कार गरी बयान गरकेो 
देिखदँा �ितवादीले िलएको रकम असलुउपर भएको 
र वादी प�ले पिन यी �ितवादीले जाहेरवालासगँ 
वैदेिशक रोजगारीमा पठाइिद�छु भनी रकम िलएको 
हो भ�ने कहीकँतैबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीलाई अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार, �माण र कारणबाट 
यी �ितवादीउपरको अिभयोग माग दाबी नप�ुनी 
गरी स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७१।१२।१० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल भा� १४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७४-WO-०१२७, परमादशे, �ाचाय� सुजन 
माक िव. पूवा��चल िव�िव�ालय, िवराटनगरसमेत

िमित २०७४।४।४ गतेका िदन काि�तपरु 
दैिनक पि�कामा पवुा��चल िव�विव�ालय, िव�ान 

तथा �िविध / संकायअ�तग�त आङ्िगक एवं 
स�ब�धन �ा� �या�पस कलेजह�मा Bachelor in 
Civil Engineering, Bachelor in Computer 
Engineering लगायतका शैि�क काय��मह�मा 
�वेश परी�ाको आवेदन फारम भन�स�ब�धी सूचना 
�कािशत ग�रयो । सो सूचनाअनसुार �वेश परी�ाको 
सामा�य द�तरुतफ�  आवेदन फारम भराउने अि�तम 
िमित २०७४।५।२ र दो�बर द�तरुतफ�  २०७४।५।८ 
गतेस�मको समय सीमा तोिकएकोमा अ�य कारणबाट 
उ� समयाविधलाई िमित २०७४।५।९ गते सामा�य 
द�तरु कायम गरी र �यसपिछ २०७४।५।१४ गतेस�म 
थप द�तरु िलई �वेश परी�ा आवेदन फारम भन� 
भराउनका लािग भनी िमित २०७४।५।२ गते पनुः 
काि�तपरु पि�कामा नै परुक सूचना �कािशत ग�रयो 
। सोही सूचनाअन�ुप  िनवेदक कलेजले ज�मा ९८४ 
जना परी�ाथ�ह�बाट �वेश परी�ा श�ुकसिहतको 
आवेदन फारमह� िमित २०७४।५।९ गते श�ुबार 
साझँ ५ बजेस�म बझुी िलएको र िमित २०७४।५।११ 
गते आइतबार िदनको २ बजेिभ�ै िनवेदक कलेजको 
च.नं.२६७/०७४/०७५, िमित २०७४।५।११ 
गतेको प�सिहत िवप�ी पूवा��चल िव�विव�ालय, 
काठमाड� स�पक�  काया�लय, िसनामंगलमा बझुाउन 
पगेुकोमा दो�बर द�तरु ला�ने भनी नबझुी िमित 
२०७४।५।१२ गते िवप�ी पूवा��चल िव�विव�ालय, 
काठमाड� स�पक�  काया�लय, िसनामंगल, काठमाड�का 
कम�चारी�ारा “२०७४।५।११ को ब�क भौचर 
भएकाले फाराम िफत�” भ�ने बेहोरासिहत िनवेदक 
कलेजलाई िफता� गरबेाट िवप�ीले गैरकानूनी �पमा 
दो�बर द�तरु िलन खोजेको साथै िवप�ीह�का काम 
कारबाहीबाट आवेदक परी�ाथ�ह� परी�ा िदन पाउने 
हकबाट वि�चत ह�ने ह�दँा सो काय� गन� नपाउने गरी 
परमादेशलगायत उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको मागदाबी रहेको देिखने ।

िनवेदकले िमित २०७४।५।११ गते आइतबार 
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आवेदन फारामबापतको रकम बझुाएकोमा िमित 
२०७४।५।१२ गते िवप�ी पूवा��चल िव�विव�ालय, 
काठमाड� स�पक�  काया�लय, िसनामंगलका 
कम�चारी�ारा “२०७४।५।११ को ब�क भौचर भएकोले 
फारम िफत�” भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी फारम िफता� 
गरकेोमा िनवेदक कलेजले िमित २०७४।५।१४ मा 
निबल ब�कमा दो�बर द�तरु बझुाइसकेको िमिसल 
संल�न ब�कको भौचरबाट देिखयो । यसरी यस 
अदालतबाट िमित २०७४।५।१५ मा अ�त�रम आदेश 
जारी ह�नअुिघ नै िनवेदकले िव�ाथ�ह�को आवेदन 
फारामबापतको रकम बझुाई भना�समेत भइसकेको 
देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने 
हो होइन भ�ने िवषयमा िवचार ग�ररहन ुपन� ।

अतः �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । साथै 
यस अदालतबाट िमित २०७४।५।१५ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०६९-CI-०८९३, ट�टा िखचोला चलन, 
जोगी राय यादव िव. देवक� राय यादव

वादी देवक� राय यादवले िक.नं.३४४ को 
ज.िव.०-७-३ ज�गाबाट �ितवादी जोगी राय यादवले 
ज.िव.०-१-२ ज�गा ट�टा िखचोला गरकेो भनी आ�नो 
िफरादप�मा दाबी िलएकोमा वादीले दाबी िलएभ�दा 
बढी �ितवादीले िखचोला गरकेो भनी वादी दाबीभ�दा 
बािहर गई भएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला र 
सोलाई सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ह�नपुन� भ�ने यी पनुरावेदक 
�ितवादीको म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखने । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार 
गदा� स�ु बारा िज�ला अदालतको आदशेानसुार िमित 

२०६६।९।७ गते भई आएको न�सा मचु�ुका अ�ययन 
गनु�पन� ह�न आउछँ । उ� न�सा मचु�ुका अ�ययन गदा� 
न.नं.१ मा वादीको िक.नं.३४४ को �े.फ.०-५-१८-
२३/

४ 
ज�गा दिेखन आउछँ । उ� ज�गा उ�रतफ�  १४१ 

िफट, दि�णतफ�  १२४.४ िफट, िबचमा १२९ िफट र 
ि�भजुमा १६९ िफट, पि�मतफ�  ८५ िफट, िबचमा ६४ 
िफट तथा पूव�तफ�  ६८ िफट रहेको देिखने । न.नं.२ 
को ज�गा झगडा जिनएको ज�गा भई �े�फल ०-१-३-
६३/

४ 
देिखन आएको छ । जसको �े�फलमा उ�रतफ�  

१४९ िफट, दि�णतफ�  १४८ िफट, पि�मतफ�  २९.६ 
िफट, पूव�तफ�  २८ िफट देिख�छ । उ� ज�गा �ितवादी 
जोगी राय यादवको भोगमा रहेको भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यसैगरी न.नं.३ को �े.फ.०-०-९-१२ को 
ज�गा उ�रतफ�  १४८ िफट, दि�णतफ�  ४२ िफट, 
पूव�तफ�  ४२ िफट तथा पि�मतफ�  ५६ िफट रहेको 
देिखने । न.नं.४ को िक.नं.७८ मा ०-०-१६-०३/

४,
 

न.नं.५ को िक.नं.७९ मा �े.फ.०-०-१३-१४१/
४, 

 
न.नं.६ को िक.नं.८१ मा �े.फ.०-०-९-१२३/

४ 
 र 

न.नं.७ को िक.नं.३४७ मा �े.फ.०-०-०-१३३/
४ 
 

रहेको देिख�छ । न.नं.३ को ज�गामा सािबकमा पैनी 
रहेको र हाल प�ुरएको तथा उ� प�ुरएको ज�गा 
�ितवादीको भोगमा रहेको भ�ने देिख�छ । न.नं.४ 
को ज�गा �ितवादी रामदवे रायसमेतको भोगमा रहेको 
भ�ने उ�लेख भई आएको पाइने । न.नं.५,६ र ७ 
को िक.नं.७९, िक.नं.८१ र िक.नं.३४७ को ज�गा 
�ितवादी जोगी राय यादवसमेतको भोगमा रहेको र 
न.नं.८ नहर भएको दिेख�छ । नहरको �े�फल ४२ 
िफट चौडाइ देिख�छ । न.नं.९ को िक.नं.३४३ को 
ज�गा वादीको िनिव�वाद ज�गा दिेखने । िमिसल सलं�न 
भई आएको न�सा तथा सभ� न�साको अ�ययन गदा� 
वादीको सािबक िक.नं.८० को ज�गा िक�ा काट भई 
िक.नं.३४२, ३४३ र ३४४ कायम भएको, िक.नं.३४४ 
र ३४३ को िबचबाट िक.नं.३४२ कायम भई पूव� 
पि�ममा नहर गएको न�सा �ेसबाट र सभ� नापीको 
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न�साबाट देिखएको छ । िक.नं.३४४ को दि�णितर 
साव�जिनक कुलो र कुलोसगँ टािँसएर दि�णितर 
�ितवादीह�को िक.नं.७८, ७९, ८१ र ३४७ को 
ज�गा रहेको सभ� न�साबाट देिखएको छ । यसरी 
वादी तथा �ितवादीको दता� �े�ताअनसुारको ज�गा 
र भोगचलन गरी आएको ज�गाको �े�फल अ�ययन 
गरी िव�ेषण गदा� वादीको ज�गा सािबक �े�ताअनसुार 
अपगु भएको पाइ�छ भने �ितवादीले आ�नो सािबक 
�े�ताभ�दा बढी भोग गरकेो दिेखन आउछँ । यसरी 
वादी दाबीभ�दा बढी ज�गा पनुरावेदक �ितवादीले 
िखचोला गरकेो भ�ने त�य भई आएको न�सा 
मचु�ुकाबाट पिु� ह�न आएकोले वादीको िक.नं.३४४ 
बाट ज.िव.०-१-२ धरु मा� ज�गा िखचोला गरकेो भ�ने 
दाबी ह�दँा दाबीको िक.नं.३४४ को न.नं.१ को ज�गामा 
न.नं.२ को झगिडया जिनएकोम�ये ज.िव.०-१-२ मा� 
ज�गाको दि�णतफ� बाट �ितवादीले दाबीबमोिजम मा� 
िखचोला गरकेो ठहन� । �ितवादीले �े.फ.०-१-३-
६३/

४
 ज�गा पूर ै िखचोला गरकेो ठहराएको स�ु बारा 

िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६७।१२।१५ 
को फैसला सो हदस�म निमलेकोले केही उ�टी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल जे� १८ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७४-CR-०४०३, जबरज�ती करणी 
/ हाडनाता करणी, नेपाल सरकार िव. मोतीराम 
लािमछाने

�ितवादी मोती�साद लािमछानेले अपाङ्गता 
भएक� पीिडत प�रवित�त नाम ६४ वीर�े�नगर “क४” लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो कसरुमा िनज �ितवादीलाई 
१० वष� कैद र पीिडतलाई �.२५,०००।– �ितपूित� 
भराई िदने तथा �ितवादीको उमेर ७५ वष�भ�दा बढी 

भएकोले १० वष� कैद सजायको पचह�र �ितशत 
अथा�त् ७ वष� ६ मिहना कैद छुट ह�ने गरी उ�च अदालत 
सखु�तबाट िमित २०७४।३।१ मा भएको फैसलाउपर 
�ितवादीले यस अदालतमा पनुरावेदन नगरी िच� 
बझुाई बसेबाट पीिडतलाई �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो कुरामा िववाद रहेन । साथै उ�च अदालत 
सखु�तको फैसलाउपर �ितवादीको यस अदालतमा 
पनुरावेदन नपरबेाट कसरुदार ठह�याई सजाय गरकेो 
फैसला िमले निमलेतफ�  पिन िवचार गनु�  नपन� ।

जाहेरवालाले �ितवादी र पीिडतबीच ३ प�ुते 
नाता हो भनी जाहेरीमा उ�लेख गरपेिन आिधका�रक 
िनकायबाट जारी भएको नाता �मािणतलगायतका 
अ�य नाता ख�ुने �माण कागजात पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । पीिडतले �ितवादी सहोदर बाजे नाताको 
भनी मौकामा कागज गर ेपिन यो यसरी नातािभ�को हो 
भनी �प� �पमा प�ुतावली ख�ुने गरी कागज बेहोरा 
लेखाउन सकेको पाइएन । �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा�  पीिडत आठ प�ुतािभ�का 
स�तान ह�न् भनी र अदालतसम� नातािभ�को पद�न 
भनी अिभयोग दाबीलाई खि�डत गरी नातामा इ�कारी 
रही बयान गरकेो पाइने ।

पीिडत र �ितवादी एकै स�तानको काका 
भितजी देिखने �माण तथा जाहेरवालाले जाहेरीमा 
उ�लेख गरकेो  ३ प�ुतािभ�को नाता ख�ुने �माण 
पेस गन� सकेको पाइदँैन । �ितवादीले पीिडत 
हाडनातािभ�को पद�न भनी वादीको दाबी इ�कार गरकेो 
अव�थामा केवल वादी प�ले पीिडत र �ितवादीिबच 
हाडनाता पद�छ भ�ने भनाइको आधारमा मा� पीिडत 
र �ितवादीिबच काका भितजीलगायत ३ प�ुतािभ�को 
नाता रहेको मा�न ु�यायको रोहमा उिचत देिखदैँन । वादी 
प�ले व�तिुन� �माणको आधारमा आ�नो पनुरावेदन 
िजिकर वा दाबी �मािणत गन� नसकेको अव�थामा 
केवल अनमुानकै आधारमा पीिडत र �ितवादीिबच 
हाडनाता पद�छ भनी अनमुान गरी �ितवादीलाई 
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कसरुदार ठहर गन� िम�ने अव�था नदेिखने ।
पीिडतक� बबुा जाहेरवाला �वयं आफूलाई 

�ितवादी के कित प�ुताका नाताका �यि� ह�न् भनी 
यिकन थाहा नभएको अव�थामा वादी नेपाल सरकारको 
उ�च अदालत सखु�तले हाडनातातफ�  सजाय नगन� 
गरकेो फैसला िमलेन । �ितवादीलाई हाडनातातफ�  पिन 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: हाडनातातफ�  �ितवादीलाई सजाय 
नगन� गरी उ�च अदालत सखु�तबाट िमित २०७४।३।१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल पौष १८ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-WO-०९७४, उ��ेषण, मानबहादुर 
िज.सी. िव. दङ्गा िनय��ण �हरी गण, �प�दहेीसमेत

िनवेदक मानबहादरु जी.सी.लाई भिव�यमा 
सरकारी नोकरीका लािग अयो�य नठह�रने गरी 
नोकरीबाट हटाउने गरी दङ्गा िनय��ण �हरी गण, 
�प�देहीबाट भएको िमित २०६९।४।१ को िनण�यउपर 
िनवेदकले पनुरावेदन गरकेोमा हद�यादिभ� नआएको 
भनी िवप�ी दङ्गा िनय��ण �हरी गण, �प�देहीबाट 
भएको िमित २०६९।१०।१७ को दरिपठ िनण�यले 
िनवदकको सिंवधान तथा कानून�ारा �द� मौिलक 
तथा कानूनी हकमािथ आघात पन� गएकोले उ� िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी पनुरावेदनप� दता� 
गनु�  गराउन ु र िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादशेको आदशेलगायत जो चािहने आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको देिखने ।

िवप�ीह�ले पेस गरकेो िलिखत जवाफ हेदा� 
�रट िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी सेवाका लािग 
अयो�य नह�ने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको 

िनण�यउपर �रट िनवेदकले पनुरावेदनप� ह�लाक�ारा 
दङ्गा िनय��ण �हरी गण �प�देहीमा पठाएकोमा उ� 
पनुरावेदन रीतपूव�क नभएकोले स�बि�धतलाई नै िफता� 
पठाएको, पनु: �रट िनवेदकले पठाएको पनुरावेदनप� 
कानूनबमोिजमको �यादिभ� नभई �याद नाघी �ा� 
ह�न आएकोले दरिपठ ग�रएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोरा रहेको देिखने ।

भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य 
नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी िमित २०६९।४।१ 
मा िनण�य भएको र सोही िदन िनवेदकले उ� िनण�यको 
जानकारी पाएको दिेखयो । उ� िनण�यउपर िनवेदकको 
िच� नबझुी दङ्गा िनय��ण �हरी गण �प�देहीमाफ� त 
पि�मा�चल �े�ीय �हरी काया�लय, पोखरामा 
िमित २०६९।४।३२ मा ह�लाकबाट रिज�टरी 
गरी पनुरावेदनप� पठाएकोमा सो पनुरावेदनप� 
रीतपूव�कको नभएको भनी दङ्गा िनय��ण �हरी गण 
�प�देहीले च.नं.९१ िमित २०६९।५।७ को प�साथ 
�रट िनवेदकलाई िफता� पठाएको र उ� प�सिहतको 
पनुरावेदनप� िनवेदकले िमित २०६९।७।१६ मा �ा� 
गरकेो त�यमा समेत िववाद नदिेखने । 

�रट िनवेदकले स�ुमा गरकेो पनुरावेदनप� 
िफता� भएको जानकारी �ा� गरपेिछ पनु: दङ्गा 
िनय��ण �हरी गण, �प�देहीमाफ� त पि�मा�चल �े�ीय 
�हरी काया�लय, पोखरामा ह�लाकमाफ� त रिज�टरी गरी 
पनुरावेदन गरकेो पाइने ।

दो�ो पटक पठाएको उ� पनुरावेदनप�मा 
िमित २०६९।०८।१९ गतेको िमित राखी िज�ला 
ह�लाक काया�लय ग�ुमीबाट िमित २०६९।०९।०४ 
(Date 19.12.2012) मा रिज�टर गरी पठाएको भ�ने 
िमिसल संल�न दङ्गा िनय��ण �हरी गण �प�देहीको 
च.नं. ४६८ (८९), िमित २०६९।०९।२० मा यी 
�रट िनवेदकलाई प� �ा� भएको िमितले बाटाका 
�यादबाहेक ७ िदनिभ� सनाखतको लािग उपि�थत 
ह�न आउन ु भनी पठाएको प�बाट देिखन आउछँ । 
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यसबाट यी �रट िनवेदकले पिहला िदएको पनुरावेदनप� 
िफता� बिुझिलएको िमित २०६९।०७।१६ बाट ४९ 
औ ं िदनमा मा� दो�ो पटक पनुरावेदनप� पठाएको 
देिखने ।

�रट िनवेदकले िवभागीय सजायको 
सूचना िमित २०६९।४।१ मा नै �ा� गरी �यादिभ�ै 
ह�लाकमाफ� त पनुरावेदन गरकेोमा रीतपूव�कको नभएको 
भनी दङ्गा िनय��ण �हरी गण �प�देहीबाट च.नं.९१ 
िमित २०६९।५।७ को जानकारी प�साथ पनुरावेदनप� 
िफता� गरकेो देिख�छ । उ� जानकारी प�मा �रत 
प�ुयाई दता� गन� �याउने �यादसमेत उ�लेख नगरकेो 
अव�थामा रीतपूव�कको नभएको भ�ने जानकारी 
प�सिहत पनुरावेदनप� िनवेदकले बिुझिलएको 
िमित २०६९।७।१६ बाट नै कानूनबमोिजमको 
पनुरावेदन �याद स�ु भएको मा�न ु पन� ह�ने । 
िनवेदकले िमित २०६९।७।१६ दिेख ३५ िदनिभ� 
पनुः रीतपूव�कको पनुरावेदनप� दता� ग�रस�नपुन�मा 
िनजले पनुरावेदनप�मा िमित २०६९।८।१९ उ�लेख 
गर े पिन िमित २०६९।९।४ मा मा� ह�लाकबाट 
रिज�टरी गरी पनुरावेदनप� दङ्गा िनय��ण �हरी गण 
�प�देहीमाफ� त पि�मा�चल �े�ीय �हरी काया�लय, 
पोखरामा पठाएको देिखदँा उ� पनुरावेदनप� �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ९२(४) बमोिजमको 
�यादिभ�ै भएको भ�न िम�ने अव�था देिखएन । तसथ� 
कानूनबमोिजमको �यादिभ� पनुरावेदन नपरकेो भ�ने 
आधार िलई दङ्गा िनय��ण �हरी गण, �प�देहीबाट 
भएको िमित २०६९।१०।१७ को दरपीठ िनण�य 
कानूनस�मत नै देिखन आउने । 

�रट िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी 
िमित २०६९।४।१ मा भएको िवभागीय सजायको 
िनण�यउपर कानूनले तोकेको �यादिभ�ै िनधा� �रत 
�िकया तथा काय�िविध पूरा गरी पनुरावेदन गनु�पन�मा 
िनवेदकले सो कानूनले िनधा��रत �याद प�तीस िदन 
नघाई ह�लाकबाट पनुरावेदनप� पठाएको अव�थामा 

दङ्गा िनय��ण �हरी गण �प�देहीबाट भएको िमित 
२०६९।१०।१७ को दरपीठ िनण�य कानूनस�मत 
देिखन आयो । यसथ� उ� िनण�यबाट यी �रट िनवेदकको 
सवंैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात पगेुको भ�न 
िम�ने अव�था नह�दँा कानूनबमोिजम भएको उ� 
दरपीठ िनण�य िनवेदकको मागअनसुार बदर गनु�पन� 
अव�था देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र कारणबाट 
�रट िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेशको 
आदशे जारी गनु�  पन� अव�थाको िव�मानता रहेको 
नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल भा� ६ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०६७-CI-०४१६, जोत नामसारी ग�रपाउ,ँ 
जानुका देउजा िव. गौरी�साद कँुवर

िववािदत िक.नं. १२१ र ७८३ नं. को 
ज�गाको ज�गाधनी �ितवादी गौरी�साद कँुवर र 
मोहीमा यी पनुरावेिदका वादीक� आमा शभु�ा कँुवरनी 
भएकोमा िववाद दिेखदँैन । आमाको म�ृयपुिछ उ� 
मोिहयानी ज�गाको म एकमा� हक खाने छोरी भएकोले 
यी पनुरावेिदका जानकुा देउजाले भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २६(१) बमोिजम आमाका नामको 
मोही हक मेरो नाममा नामसारी ग�रपाउ ँ भनी दाबी 
िलएको पाइ�छ । भूिमस�ब�धी ऐनमा िनजको हक 
िनजपिछ िनजको एकासगोलका आमा, बाब,ु पित, 
प�नी, छोरा, छोरी, धम�प�ु, धम�प�ुी छोरा, बहुारी, नाित 
नाितनी, बहुारी, दाजभुाइ वा िददी बिहनीह�म�ये 
ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� ह�नेछ भनी 
मोहीको हक र दािय�वस�ब�धी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । ऐनको मनसाय भनेको एकासगोलका 
प�रवारका सद�यका �पमा रहेका �यि�ह�का 
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नाममा मा� मोिहयानी हक नामसारी ह�ने भ�ने दिेखन 
आउछँ । सोअनसुार यी पनुरावेिदका वादी मोही शभु�ा 
कँुवरनीका नाउमँा रहेको मोिहयानी हक िनजको 
म�ृयपु�ात् आफू एक मा� हक खाने छोरी ह� ँभनी दाबी 
िलए तापिन िनजको िववाह भई अ�य� अक�  प�रवारको 
सद�यको �पमा गइसकेको भ�ने कुरा िनजको िफराद 
लेखबाट देिखने ।

वादी ल�मण �े� �ितवादी माइली बलामी 
भएको मोही लगत क�ा म�ुामा (ने.का.प. २०७० 
अंक ७ िन.नं. ९०३३) भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २६(१) मा रहेको एकासगोलको प�रभाषालाई 
�या�या गरी िस�ा�त �ितपादन भएबाट यी वादी 
पनुरावेिदका जानकुा देउजा िववाह भई अ�य� गई 
अक�  प�रवारक� सद�य भएको अव�थामा आमा शभु�ा 
कँुवरनीसगँ एकासगोलमा रहे भएको भ�न िम�ने दिेखन 
आएन । साथै उ� िववािदत ज�गा मोहीको म�ृयपु�ात् 
हालस�म ज�गा धनी �ितवादीले नै जोत कमोद गरी 
आएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न �थलगत सज�िमन 
मचु�ुकाबाट समेत देिखन आएको ह�दँा मोही नामसारी 
ग�रपाउ ँ भनी वादीले िलएको दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई भएको स�ु भूिमसधुार काया�लय भ�परुले 
गरकेो िनण�य सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखने । 

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
ले िनवेिदका छोरीलाई पिन आमाको मोही हक �ा� गन� 
स�ने कानूनी हैिसयत �दान गरकेो अव�थामा ज�गा 
धनीलाई मोही रो�ने अवसर पिन �दान नगरी िनजको 
िववाह भई अ�य� गइसकेको आधारमा िनजलाई मोही 
हकबाट वि�चत गरी गरकेो भूिमसधुार काया�लय, 
भ�परुको िमित २०६५/१०/६।२ को िनण�य फरक 
पन� स�ने देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
गरकेो भनी यस अदालतको िमित २०६७/६/१ को 

आदशेसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट वादी 

जानकुा देउजाको िववाह भई अ�य� गइसकेको र 
मोही शभु�ा कँुवरनीको म�ृयपु�ात् हालस�म िववािदत 
िक.नं. १२१ र ७८३ को ज�गा ज�गाधनी �ितवादीले नै 
जोत कमोद गरी आएको भ�ने िमिसल संल�न �थलगत 
सज�िमनबाट देिखन आएको ह�दँा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहराई स�ु भूिमसधुार काया�लय भ�परुको 
िमित २०६५/१०/६/२ को िनण�य सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६।७।१६ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उदवीर नेपाली
इित सवंत् २०७४ साल मङ्िसर २४ गते रोज १ 
शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०६७-CI-०४१७, जोत नामसारी ग�रपाऊँ, 

जानकुा देउजा िव. गौरी�साद कँुवर
 § ०६७-CI-०४१८, जोत नामसारी ग�रपाऊँ, 

जानकुा देउजा िव. गौरी�साद कँुवर
८

मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७३-CI-०१९६, अंश, हजरतअिल 
बागवान धोबी िव. म�तान धोबीसमेत

मालपोत काया�लय, बिद�याबाट पा�रत 
भएको बकसप�को िलखतबाट २०५९ सालको दे.नं. 
३९०/२३ को अशं म�ुामा िमित २०६१।१२।२९ मा 
भएको फैसला नै द�ड सजायको ४६ नं. बमोिजमको 
�ि�याबाट काया��वयन भई अंश छुट्याउने काय� भएको 
नभए तापिन पनुरावेदक / वादीका िपता इ�माइल 
धोबीले आ�ना दाज ुम�तान धोबीबाट अंशबापत ज�गा 
छुट्याई िलएको देिखयो । उ� िलखतमा “अदालतबाट 
समते आधाआधा िह�सा लागेको ह�दँा सव��च 
अदालतमा िदएको अनुमित म�ुामा असर नपन� गरी” 
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भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको र िमित २०६१।१२।२९ 
को फैसलाले ब�डा ह�नपुन� भनी उ�लेख गरकेो ज�गा 
र हा.ब. िलखतमाफ� त इ�माइलले म�तानबाट �ा� 
गरकेो ज�गा एकै अथा�त् िज�ला बिद�या, मथुराह�र�ार 
गा.िव.स. वडा नं. ६ को िक.नं. ६३७ को ०,०३९५ 
वग�िमटर रहेको उ� फैसलासमेतबाट देिखएबाट सो 
हालैको बकसप�माफ� त �ा� ज�गा अदालतको फैसला 
काया��वयनकै �ममा ह�ता�तरण भएको भ�ने कुरामा 
िववाद देिखएन । ��ततु म�ुाका पनुरावेदक हजरतअिल 
बागवान धोबीका िपता इ�माइल धोबी र पनुरावेदक 
वादीका बडाबाब ु म�तान धोबीिबच िलनिुदन ु भएको 
र.नं. ५६९९(क) बाट िमित २०७०।३।१० मा पा�रत 
हालैको बकसप� िलखतको आधारमा यी पनुरावेदकले 
िनजको बडाबाब ु म�तान धोबीको हागँाबाट समेत 
अंश भाग छुट्याई िलनपाउ ँ भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम ह�नपुन� अव�था रहेभएको नदेिखई सो 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

यसरी दे.नं.३९०/२३ को अंश म�ुामा 
िमित २०६१।१२।२९ मा भएको फैसलालाई आधार 
मानी िवप�ी �ितवादी म�तान धोबीले वादीका िपता 
इ�माइल धोबीलाई अशंबापत हालैको बकसप�बाट 
ज�गा िदइसकेको र यी वादीले िपता इ�माइल धोबीको 
हागँाबाट मा� अंश पाउने ठहरी दईु तह फैसला 
भइसकेको अव�था िव�मान देिखदँा यस अदालतबाट 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गदा� िलइएको आधार 
“इ�माइल धोबी वादी भएको २०५९ सालको 
अशं म�ुामा िमित २०६१।१२।२९ मा भएको 
फैसलाबमोिजम अशं पाएको �माण गु�न नआएको 
अव�थामा वादी दाबी पु�न नस�ने ठहराएको 
पुनरावेदन अदालत नपेालग�जको फैसलामा 
मलुुक� ऐन, अशंब�डाको महलको १, २ र ३० न.ं 
तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समतेको 
�ुिट देिखन आएको” भ�ने अव�था इजलाससम� 
पेस ह�न आएको उपयु�� र.नं. ५६९९(क) बाट िमित 

२०७०।३।१० मा पा�रत हा.ब. िलखतबाट अ�यथा 
�मािणत भई सो �िुट रहेको भ�ने अव�था हाल 
िव�मान रहेभएको पाइएन । तसथ� पनुरावेदक / वादी 
हजरतअिल बागवान धोबीका िपता इ�माइल धोबीले 
आ�ना दाजबुाट अंश िलइसकेको दिेखई पनुरावेदक 
वादी हजरतसमेतले आ�ना िपता इ�माइलको हागँाबाट 
मा� अंश पाउने दिेखन आएकाले सोअनसुार ह�ने 
ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� 
नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित २०६९।६।१ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखंदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः फणे�री िघिमरे
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल काि�क ३ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७३-CI-०१९७, अंश, 
फितया धोबी िव. म�तान धोबीसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६७-WO-०४४१, उ��ेषण 
/ परमादशे, रामनरशे पासी िव. जोगडा मा�यिमक 
िव�ालय, जोगडा �प�देहीसमेत

��ततु �रट िनवेदनको िमिसल सलं�न स�पूण� 
कागजातह� अवलोकन गदा�, िनवेदक रामनरशे 
पासीलाई जोगडा मा.िव. मा िनजी �ोतबाट �ा.िव. 
�तर िश�क पदमा मािसक तलब �.१२,००।– पाउने 
गरी २०६२/०५/१९ गतेदेिख लागू ह�ने गरी बढीमा 
६ मिहनाको लािग अ�थायी िनयिु� गन� भनी सािबक 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको िमित २०६२/०५/१९ 
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को िनण�यबमोिजम ६ मिहनाको लािग अ�थायी 
िनयिु� िदएको देिख�छ । सो अविध समा� भएपिछ 
िमित २०६४/०७/१८ मा राहत अनदुान कोटामा 
पनुः ६ मिहनाको लािग अ�थायी िनयिु� िदएको 
देिखयो । यसरी जोगडा मा.िव. मा �र� रहेको 
राहत कोटाको िश�क पदपूित�  गन� िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको बैठक बसी िज�ला िश�ा 
काया�लय, �प�देहीबाट िश�क पदपूित�का लािग 
अनमुित िलई िश�क छनौट सिमित गठन गरी 
िज�ला िश�ा काया�लयले तोकेको �ि�याबमोिजम 
िमित २०६७/०७/१५ मा िश�क आव�यकताको 
साव�जिनक सूचना �काशन भएको दिेख�छ । सूचना 
�काशन भएप�ात् सनतोषजनक �पमा िनवेदन 
नपरकेो कारण पदपूित� गन� पनुः �याद थपको िनण�य 
गरी िमित २०६७/०८/०९ को नया ँ भावना राि��य 
दैिनकमा सूचना �कािशत भएको देिखन आउने ।

िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
२२ज(१) को कानूनी �यव�थाअनसुार, सामदुाियक 
िव�ालयमा िश�क िनयिु� गदा� िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को प�र�छेद-५क मा उ�लेख भएबमोिजमका 
कानूनी �यव�थाह�को पूण��पमा पालना गरी 
िव�ालय �यव�थापन सिमितले काय� गनु�पन� 
ह��छ । कानूनबमोिजम िव�ालय �यव�थापन सिमितले 
सामदुाियक िश�कको िनयिु� तथा पदपूित� गदा� यस 
प�र�छेदको �ि�या प�ुयाई सामदुाियक िश�क िनयिु� 
गनु�पन� ह��छ यिद �ि�या नप�ुयाई सामदुाियक िश�क 
िनयिु� गरमेा िज�ला िश�ा काया�लयमा �िुट भएको 
कुरा जनाई िच� नब�ुने प�ले उजरुी गरमेा जाचँबझु 
गदा� वा कुनै बेहोराबाट �िुट भएको कुरा थाहा ह�न 
आएमा स�बि�धत िज�ला िश�ा अिधकारीले �य�तो 
िनयिु� बदर गरी पनुः िश�कको िनयिु�स�ब�धी 
कारबाही गन� स�बि�धत �यव�थापन सिमितमा लेखी 
पठाउन स�ने छ भ�ने �प� कानूनी �यव�था रहेको 
छ । ��ततु म�ुामा सामदुाियक िश�कको िनयिु� 

गदा� िश�ा िनयमावली, २०५९ को प�र�छेद-५ को 
�ि�या नप�ुयाई सामदुाियक िश�कको िनयिु� गरमेा 
सोही िनयमावलीको िनयम २२(ज)(१) अनसुार 
स�बि�धत िज�ला िश�ा अिधकारीसम� उजरुी गरी 
�याय पाउने वैकि�पक उपचारको �यव�था िव�मान 
ह�दँाह�दँ ै �रट िनवेदकले स�बि�धत िज�ला िश�ा 
काया�लयमा उजरुी नगरी �रट �े�ािधकार �योग गरकेो, 
राहत िश�कको पदपूित�को लािग िव�ापन �कािशत 
भएकोमा िनवेदकसमेत सामेल ह�न स�ने अव�था 
देिखदँा �रट िनवेदकको कानूनी र संवैधािनक हक हनन् 
भएको नदेिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल पौष २६ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :-
 § ०६७-WO-०४७१, उ��ेषण / परमादेश, 

राजे�� कहारँ िव. जोगडा मा�यिमक 
िव�ालय, जोगडा �प�देहीसमेत 
 § ०६७-WO-०४४२, उ��ेषण / परमादेश, 

�िदपकुमार पा�डेय िव. जोगडा मा�यिमक 
िव�ालय, जोगडा �प�देहीसमेत

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-WO-१३९८, उ��ेषण / 
परमादेश, गोपाल रसायली िव. सहरी िवकास म��ालय, 
िसहदरबारसमेत

म िनवेदक महे��नगर िवकास सिमितको 
अ�य� पदमा (स�माननीय �धानम��ी �तर) को िमित 
२०६९/०८/१४ को िनण�यले दईु वष�को लािग मनोिनत 
भई आ�नो पदीय दािय�व इमा�दा�रतापूव�क िनवा�ह 
गरी आएकोमा नगर िवकास सिमित�ारा स�चािलत 
िविभ�न िवकास िनमा�णका आयोजनाह� स�चालनमा 
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आएको र काय� �गितसमेत स�तोषजनक रहेको 
अव�थामा सहरी िवकास म��ालयको च.नं. ३२६६ 
िमित २०७०/०२/२७ को प�बाट नेपाल सरकारको 
िमित २०७०/०२/२६ (मा. म��ी�तरको) िनण�यबाट 
महे��नगर नगर िवकास सिमितको कामकारबाही 
(दैिनक �शासिनक काय�बाहेक) रो�का गन� िनण�य 
भएकोले सोहीअनसुार गन� िनद�शानसुार अनरुोध भनी 
प� �ा� भएकोले िवप�ीको उ� काय�बाट महे��नगर 
िवकास सिमितले जनसहभािगतामा स�चािलत 
चार करोड बराबरको �वा��य, खेलकुद, सडक 
बाटोसमेतको आयोजनाह� अलप� पन� र िनमा�णाधीन 
योजनाको ठेकदारलाई िबल भ�ुानी गन�समेत नसक� 
ठेकदार प�बाट �ितपूित�को दाबीसमेत गन� गरकेोले 
स�चािलत आयोजना नै अव�� ह�ने अव�था िसज�ना 
भएकोले नगर िवकास सिमित ऐन, २०४५ बमोिजम 
िवना कारण र आधार िवना कामकारबाही रो�का 
गन� अिधकार िवप�ीह�लाई नभएको ह�दँा उ� 
गैरकानूनी िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी म 
िनवेदकलाई िनयिमत �पमा सिमितको स�पूण� काम 
कारबाही स�चालन गन� िदनू भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादशेको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकको 
म�ुय मागदाबी रहेको देिखने ।

यस स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल 
संल�न कागजात अवलोकन गदा�, �रट िनवेदक नेपाल 
सरकार (स.�धानम��ी�तर) को िमित २०६९/०८/१४ 
को िनण�यानसुार क�चनपरु (महे��नगर) नगर िवकास 
सिमितमा बढीमा २(दईु) वष�का लािग मनोिनत गरी 
काय� गद� आएकोमा उ� नगर िवकास सिमितमा अ�य� 
पदमा मनोिनत भएको पदाविध २(दईु) वष� रहने भ�ने 
�यव�था रहेको स�दभ�मा उ� २(दईु) वष�को पदाविध 
२०७१।८।१४ मा नै �यितत भइसकेको देिखएकोले 
��ततु �रट िनवेदनको औिच�य समा� भएको दिेखदँा 
�रट िनवेदकको मागदाबी स�ब�धमा अब आदेश जारी 
गन� िनरथ�क ह�ने ह�दँा िनवेदन मागदाबीबमोिजम आदेश 

जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल पौष २६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-WO-०५१२, उ��ेषण 
/ परमादेश, मदन लामा िव. भूिमसुधार काया�लय, 
काठमाड�समेत

�रट िनवेदकले भूिमसधुार काया�लय 
काठमाड�मा हदब�दीभ�दा बढी भएको ज�गा 
िब�� िवतरणका लािग िदएको िनवेदन �चिलत 
कानूनबमोिजम नै रहेभएको देिखयो । �रट िनवेदकलाई 
यस�कारको दरखा�त दता�  गन� पाउने अिधकार 
उ� कानूनी �यव�थाबाट देिखएको अव�थामा 
भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयबाट कानून, 
�याय तथा संसदीय मािमला म��ालयको रायको 
आधारमा सो िनवेदनउपर कारबाही अिघ बढाउन 
िम�ने देिखएन भनी ग�रएको िमित २०६६।९।२४ 
को उ� िनण�य �चिलत कानूनबमोिजम भएको भ�ने 
देिखएन । �रट िनवेदकले सो ज�गा िब�� िवतरणको 
लािग भूिम सधुार काया�लय काठमाड�मा िनवेदन दता� 
गराएको अव�थामा त�काल �चलनमा रहेको �चिलत 
कानूनबमोिजम कारबाही नगरी कानूनको अितत�भावी 
असर ह�ने गरी (Retrospective effect of law) 
पिछ सशंोधन भई �ार�भ भएको कानूनको आधारमा 
िनवेदकलाई त�काल �चलनमा रहेको कानूनबमोिजम 
�ा� हकमा असर पन� गरी भएको सो िनण�य �चिलत 
कानून र कानूनको मा�य िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
देिखदँा भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको िमित 
२०६६।९।२४ को िनण�य गैरकानूनी भएकोले कायम 
रिहरहन नसक� उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ।

हदब�दीभ�दा बढी भई �ा� भएको ज�गा 
मोहीको स�ा �थानीय भूिमहीन �यि�लाई िब�� िवतरण 
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गन� �यव�था गरी अक� अिभ�ाय दखेाई अिघ�लो 
कानूनलाई खारजे गरी िव�थािपत ग�रसकेको र �य�तो 
संशोधन �यव�थाले अिघ िनवेदन िदने �यि�को 
स�दभ�मा कुनै �यव�था (बचाउ) नगरकेो कारण 
िनवेदकलाई असर नपरकेो ह�दँा िनवेदन िदएको कारणले 
मा� �य�तो िनवेदनउपर कारबाही अिघ बढाउन िम�ने 
अव�था नभएको भ�ने िलिखत जवाफकता�ह�को 
िजिकर कानूनका मा�य िस�ा�तअन�ुप दिेखदैँन । 
प�ात् दश� कानूनको सै�ाि�तक अवधारणाअनसुार 
प�ात् दश� असर पन� गरी  कुनै कानूनको िनमा�ण गन� 
हो भने िवधाियकाबाट कानूनमा नै कानून लागू ह�ने 
िमित उ�लेख गनु�पन� ह��छ । कानूनमा प�ात् दश� असर 
ह�ने गरी उ�लेख नभएको अव�थामा कानून िनमा�ण 
भई जारी भएको िमितबाट कानून लागू ह��छ भ�ने 
सव�मा�य िस�ा�त रहेको पाइ�छ । ��ततु स�दभ�मा 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को उ� पाचँ� संशोधन िमित 
२०५८।०४।३२ गतेको िमितबाट �ार�भ भएको मानी 
िमित २०५८।१०।२५ मा लालमोहर लागी �काशन 
भएको देिखयो । उ� सशंोिधत ऐन �ार�भ ह�नभु�दा 
अिघ नै िमित २०५७।४।१६ मा द.नं. ४५५ मा दता� 
भएको िनवेदनउपर सो संशोिधत �ावधान आकिष�त 
ह�ने देिखएन । यस स�ब�धमा सव��च अदालतबाट 
"त�काल �चिलत गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को 
दफा २६(४) अनसुार ज�गावालाको �ा� भइसकेको 
हकलाई पिछ २०४१ सालमा भएको संशोधनबाट 
असर पान� नस�ने" भनी �ह��छेबहादरु नायक 
िव�� गठुी सं�थान के��ीय काया�लय, रामशाहपथ 
काठमाड� (ने.का.प.२०४३, अंक ७, िन.नं.२७९१) 
भएको उ��ेषणको �रट िनवेदनमा िस�ा�त �ितपादन 
भइसकेको समेत देिखएकोले ��ततु �रट िनवेदनमा 
�रट िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी 
भई परमादेशसमेत जारी ह�ने ।

अतः सािबक भूिमस�ब�धी ऐनको दफा 
२१ बमोिजम तोिकएको अिधकारीले तोिकएबमोिजम 

ज�गा िब�� गन� �यव�था भएको र िनयमावलीको 
िनयम २३ मा भूिमसधुार अिधकारीले पिहलो 
�ाथिमकतामा मोहीलाई राखी िब�� गनु�पन� �यव�था 
गरकेो देिखएकोमा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को िमित 
२०५८।०४।३२ मा पाचँौ संशोधन �ार�भ ह�नभु�दा 
अगािड िमित २०५७।४।१६ मा नै यी िनवेदकले 
िनवेदन दता� गरी कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको 
देिखदँा संशोधन �ार�भ ह�नभु�दा अिघको कानूनले 
�दान गरकेो अिधकार समा� ह�ने गरी गरकेो संशोिधत 
�यव�था आकिष�त ह�नस�ने नदेिखदँा भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालयको िमित २०६६।९।२४ को िनण�य 
उ��ेषणको आदेश जारी भई बदर ह�ने ठहछ�  । अब जे 
जो ब�ुनपुन� बझुी कानूनबमोिजम िनवेदकको िनवेदनमा 
आव�यक कारबाही गनु�  भनी भूिमसधुार काया�लय 
काठमाड�का नाममा परमादेशको आदशेसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पलुामी मगर
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल जेठ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६७-CR-०९५०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. ह�मबहादुर भुजेलसमेत

वादी प�को गवाहले शङ्का र अनमुानको 
भरमा �य� गरकेो कुरालाई िमिसल सलं�न कुनै ��य� 
�माणबाट समिथ�त भएको पाइएन । अिभयोजन प�ले 
ियनै �ितवादीह�को कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
भ�ने िनिव�वाद�पमा त�यय�ु �माणबाट पिु� गन� 
सकेको पाइएन । अनमुान र शङ्काकै भरमा कसरुदार 
ठहर गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
ह��छ । ि�िवधा�मक अव�था एवं शङ्का र अनमुानको 
भरमा �यान ज�तो फौजदारी कसरुमा कसरुदार ठहर 
गरी सजाय गन� �यायसङ्गत नह�ने ।

यस�कार उपयु��ानसुार �ितवादीह�उपरको 
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अिभयोग दाबी वादी प�ले िनिव�वाद एव ं शंकारिहत 
त�य �माणबाट पिु� गन� सकेको नदेिखएकाले 
अिभयोग दाबीअनसुार यी �ितवादीह� बिु�माया दज� 
र ह�मबहादरु भजुेललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ (३) नं. बमोिजम को कसरु गरकेो 
ठहर गरी िनज �ितवादीह�लाई जनही २०(बीस) 
वष� ज�मकैदको सजाय ह�ने तथा उ� सजाय चक� 
पन� जाने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम 
िनज �ितवादीह�लाई जनही १५ वष� कैद सजाय 
गन� रायसमेत �य� गरी िमित २०६६/०२/३१ मा 
गरकेो स�ु पव�त िज�ला अदालतको फैसला मािथ 
उि�लिखत िव�ेषण एवं यस अदालतबाट िविभ�न 
म�ुाह�मा �ितपािदत िस�ा�तह�समेतको �ितकूल 
भई िमलेको नदिेखदँा सो फैसला उ�टी गरी िनज 
�ितवादीह�ले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बागलङुको िमित 
२०६७/२/१९ को फैसला मनािसब देिखएकाले सो 
फैसला बदर गरी स�ु फैसलाअनसुार ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादीह� ह�मबहादरु भजेुल 
र बिु�माया दज�ले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु 
गरकेो पिु� भएको नदिेखएकाले िनज �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम कसरु गरकेो ठहर गरी िनज �ितवादीह�लाई 
जनही २० (बीस) वष� ज�मकैदको सजाय ह�ने तथा उ� 
सजाय चक� पन� जाने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम िनज �ितवादीह�लाई जनही १५ वष� कैद 
सजाय गन� रायसमेत �य� गरी स�ु पव�त िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६/२/३१ मा भएको फैसला 
उ�टी गरी िनज �ितवादीह�ले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट 
िमित २०६७/२/१९ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 

सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चै� २६ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७५-WH-०१६०, ब�दी��य�ीकरण, 
पिव�ा काक� के.सी. िव. गृह म��ालय, िसहंदरबारसमेत

अिधकार�ा� अनसु�धान अिधकारीले 
अनसु�धान गरी अिधकार�ा� अिभयोजन गन� 
िनकायबाट म�ुाको अिभयोजनसमेत भई सािधकार 
एवम् स�म अदालतबाट म�ुाको सनुवुाइ गरी भएको 
कामकारबाही गैरकानूनी हो भनी भ�न िम�ने देिखन 
आएन । अनसु�धानको काय�को �गितसिहत �यादथप 
माग गरकेो र सोही आधारमा िज�ला अदालतले �याद 
थप िदएको दिेखदँा कानूनबमोिजम �याद थप गरी 
भएको अनसु�धानको �ि�यालाई अव�� गन� गरी �रट 
�े�ािधकारबाट ह�त�ेप गन� उपय�ु नह�ने देिखदँा �रट 
खारजे ह�ने ठहछ�  भनी ियनै िनवेदकका पित राज ुकाक�ले 
िदएको ०७५-WH-०१२० को ब�दी��य�ीकरणको 
�रट िनवेदन िमित २०७५।१२।१९ गते यसै 
अदालतबाट �रट खारजे गरी आदेश भइसकेको समेत 
देिखएको र िव�फोटक पदाथ�समेत स�ब�धी म�ुा �हरी 
दता� िकताबमा दता� भई म�ुा अनसु�धानको �ममा 
रहेकोले अभ� �यवहार म�ुाबाट छुटी जाने भएमा 
उ� म�ुाको अनसु�धानको लािग उपि�थत गराई 
िदन महानगरीय �हरी व�ृ कमलपोखरीले महानगरीय  
�हरी प�रसर टेकुलाई प� लेखी सोहीबमोिजम �हरी 
व�ृ कमलपोखरीमा िनज राज ुकाक� दािखला भएको 
देिखएकोले पिहला नै स�बि�धत पीिडतको िनवेदन 
परी �हरी �ितवेदनसमेतका आधारमा �हरी अपराध 
िकताबमा दता� भएको म�ुाको अनसु�धान गन� पाउने नै 
देिखएको ह�दँा िनज राज ुकाक�को प�ाउ तथा थनुामा 
रा�ने काय� िनवेदन दाबीबमोिजम �व�ृ भावनाबाट 
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�े�रत भई गरकेो र थनुा गैरकानूनी रहेको भ�ने 
नदेिखने ।

यस�कार म�ुा पपु��का लािग धरौट माग 
गरी थुनछेक आदेशसमेत भएको देिखएको ह�दँा 
अिधकार�ा� अदालतबाट भएको आदेशानसुार धरौट 
बझुाउनै पन� ह��छ र िनजले धरौट बझुाए थुनाबाट 
छुटी म�ुाको सनुवुाइ ह�नस�ने देिखएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा असाधारण �े�ािधकारको �योग गन� 
औिच�यपूण� देिखएन । "ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनका स�दभ�मा थुनाको कानूनी वैधता (Legality) 
स�म परी�ण ग�रने हो । मातहत अदालतमा िवचाराधीन 
रहेका म�ुाको त�य र �माणको मू�याङ्कन गरी इ�साफ 
गरकेो प�रणाम आउने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�  हामीले अि�तयार गरी आएको मा�यता, 
�णाली वा अवधारणा �ितकूल ह�न जाने ।" भ�ने 
िनवेदक काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. १३ छाउनी �यिुजयम माग� घर भई कारागार 
काया�लय जग�नाथदेवलमा थनुामा रहेको भरतराज 
तलुाधरको छोरा िवजयराज तलुाधर िव�� काठमाड� 
िज�ला अदालत‚ बबरमहल, काठमाड�समेत िवप�ी 
भएको ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन (२०७५ 
सालको ने.का.प.२०७५, अकं १०, भाग ६०, 
िन.नं.१०१०८) मा िस�ा�त �ितपादन भएकोसमेत 
देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने अव�था देिखन नआउने ।

अतः िझकाएको �माणको िमिसलबाट ब�दी 
राज ुकाक�लाई धरौट माग गन� आदशे भइसकेको दिेखदँा 
अदालतबाट माग भएको धरौट बझुाएमा िनज थुनाबाट 
म�ु ह�नस�ने नै दिेखएकोले ब�दी��य�ीकरणको �रट 
जारी ग�ररहन परने । �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ऋतबहादरु पलुामी मगर
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल जे� २ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०९३७, जबरज�ती करणी, 
िब�क� भ�ने बालकृ�ण रानामगर िव. नेपाल सरकार

जाहेरवाली र पीिडताले अदालतमा अिभयोग 
दाबीिवपरीत ह�ने गरी बकप� गरकेो दिेख�छ । िविभ�न 
�लोभन तथा डर �ासमा परी वा अ�य कारणको 
�भावले गदा� हा�ो समाजमा यस �कारको बकप� 
नह�ने होइन । तर सो �कारको बकप� ह�दँमैा कसरुबाट 
�ितवादीले �वतः सफाइ पाउने होइन । बकप� एउटा 
�माणस�म हो । िमिसल संल�न �वा��य परी�ण 
�ितवेदन, िवशेष�ले सो परी�ण �ितवेदनलाई समथ�न 
ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको देिख�छ । सो व�तगुतः 
�माण त�काल जाचँ भई आएको ह�दँा सो �माणले 
जाहेरवालीको बकप�लाई िव�ास गन� िम�ने आधार 
देिखदँनै । जबरज�ती करणी ज�तो कसरुमा �वा��य 
परी�ण �ितवेदन उ�च कोटीको �माण ह�ने ।

झड्केलो छोरीउपर �ितवादीको माया 
ममताभ�दा कु�ि� �यिभचार गन� उ�े�य रहेको 
देिखयो । आफू जैिवक बाब ु नभएको र झड्केलो 
छोरीलाई कोठामा ए�लै भएको अव�थामा अपराधज�य 
काय� ह�न स�ने वारदात तथा घटना �वाभािवक रहेको 
देिख�छ । डेराकोठामा �ीमती नभएको अव�थामा 
नाबािलका दईुजना छोरीलाई �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी पीिडताको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट पिु� भएको छ । योिन�ार 
�वाभािवक नभई ठुलो भएको ह�दँा �ितवादीले 
पीिडताको यौनाङ्गमा जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
त�य समिथ�त भएको छ । आ�नो यौन चाहाना पूरा 
गन� पीिडता नाबािलकाह�को यौनाङ्गस�म िलङ्ग 
दली यौन स�तिु� िलने काय� भएको अव�थामा �य�तो 
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काय� जबरज�ती करणीको कसरुअ�तग�त नै रहेको 
मा�नपुन� ।   

उि�लिखत त�यको तथा �याियक िस�ा�त 
(ने.का.प. २०६२, अकं १०, िन.नं. ७६११) को 
रोहमा �ितवादी िव�क� भ�ने बालकृ�ण रानामगरले 
पीिडता प�रवित�त नाम बालाज-ु१२ र बालाज-ु१३ 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य पिु� ह�न आयो । 
�ितवादीले आ�नै छोरी वष� ५ क� पीिडता प�रवित�त 
नाम बालाज-ु१३ र झट्केलो छोरी वष� १० क� पीिडता 
प�रवित�त नाम बालाज-ु१२ लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीको कसरुको मा�ाअनसुार 
सजाय िनधा�रण गनु�पन� देिखने ।

िव�ालयको अिभलेखबमोिजम प�रवित�त 
नाम बालाज-ु१३ को ज�मिमित २०६६।०७।१९ 
रहेको देिख�छ । िनजको उमेर वारदातको समयमा ४ 
वष� १ मिहना २ िदन रहेको देिख�छ । पीिडता प�रवित� 
नाम बालाज-ु१३ �ितवादी िवि�क भ�ने बालकृ�ण 
राना मगरको आ�नो छोरी भएको त�यमा िववाद 
छैन । तसथ�, �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही महलको 
३(१) नं. बमोिजम १२ वष� कैद र सोही महलको 
२ नं.बमोिजम हाडनातामा करणी गन�को महलको 
१ नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने र िनज पीिडताले 
�ितवादीबाट �.२,००,०००।- �ितपूित� भराई पाउने 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

यसैगरी िव�ालयको अिभलेखबमोिजम 
प�रवित�त नाम बालाज-ु१२ को ज�मिमित 
२०५९।१०।२१ रहेको देिख�छ । िनज पीिडताको उमेर 
वारदातको बखत १० वष� १० मिहना रहेको देिख�छ । 
पीिडता प�रवित�त नाम बालाज-ु१२ �ितवादी िव�क� 
भ�ने बालकृ�ण राना मगरको झट्केलो छोरी भएको 
त�यमा कुनै िववाद देिखदँनै । तसथ�, �ितवादी िवि�क 
भ�ने बालकृ�ण राना मगरलाई जबरज�ती करणीको 

महलको १ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही महलको 
३(२) नं. बमोिजम १० वष� कैद र सोही महलको २ 
नं. बमोजिजम हाडनाता करणी गन�को महलको ३(१) 
नं. बमोिजम २ वष� कैद सजाय ह�ने र िनज पीिडताले 
�ितवादीबाट �.२,००,०००।- �ितपूित�  भराई पाउने 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अ�यथा 
भ�न िमलेन । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट �ितवादीलाई घटी 
सजाय ह�ने गरी भएको फैसला केही उ�टी ह�ने ठहर 
गरी पीिडता बालाज-ु१३ लाई िनज �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरतेफ�  मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १३(१) नं. बमोिजम १२ (बा�) वष� 
कैद र हाडनातामा करणी गरतेफ�  हाडनातामा करणी 
गन�को महलको १ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
सजायसमेत ह�ने र पीिडता प�रवित�त नाम बालाज-ु
१२ लाई जबरज�ती करणी गरेतफ�  जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम १० (दश) वष� 
कैद सजाय र हाडनातामा करणी गन�को महलको 
३(१) नं. बमोिजम २ (दईु) वष� कैद सजायसमेत ह�ने 
तथा जबरज�ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम 
पीिडताह�ले जनही �.२,००,०००।- (दईु लाख 
�पैया)ँ �ितवादीबाट �ितपूित� भराई पाउने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।२४ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७६ साल चै� ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-१२०५, कत��य �यान, 
तेजबहादरु रोकायासमेत िव. नेपाल सरकार 

जाहेरी दरखा�त तथा अनसु�धान 
तहिककातको �ममा तयार भएको मौकाको कागजको 
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बेहोरामा �ितवादीह�ले कत��य गरी मारकेो शंका ला�छ 
भ�ने रहेको छ । जाहेरी दरखा�त तथा अनसु�धान 
तहिककातको �ममा तयार भएको कागजह� 
शव परी�ण �ितवेदन तथा िभसेरा �ितवेदनबाट 
corroborate ह�न सकेको दिेखदँैन । यसै स�ब�धमा 
यस अदालतबाट ने.का.प.२०६८, अकं ११, 
िन.नं.८७१७ मा शकंा, अनुमान र मनोगत िव�ासको 
आधारमा वारदातको �थापना ग�रदँैन । फौजदारी 
कानूनअनुसार कसुर गरकेो भ�ने �वत�� �माणबाट 
�थािपत भएमा मा� स�बि�धत कसुरदारलाई सजाय 
गन� सिकने भएकोले �माणबाट कसुर गरकेो भ�ने 
�थािपत ह�न नसकेको अव�थामा कसैलाई पिन 
कसुरदार ठहराउन वा सजाय गन� निम�ने भनी (उमेश 
ग�ुङ िव. नेपाल सरकार, म�ुाः कत��य �यान र �यान 
मान� उ�ोग, ने.का.प. २०६८, अकं ११, िन.नं.८७१७ 
मा) �याियक िस�ा�त �ितपादन भएको दिेखने ।

व�ततुः ��य� तथा ठोस �माणबाट 
मतृकको म�ृय ु�ितवादीह�को काय�बाट भएको त�य 
पिु� ह�न आएको छैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ बमोिजम �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु� गन� 
�माणको भार वादी नेपाल सरकारमा िनिहत रहेको 
पाइ�छ । सोबमोिजम अिभयोग दाबीबमोिजमको ठोस एव ं
िन�या�मक �माण वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पेस 
ह�न नसकेको अव�थामा फौजदारी �याय तथा �याियक 
िस�ा�तको रोहमा शकंाको भरमा �ितवादीह�लाई 
कसरुदार करार गन� िम�ने पिन दिेखदैँन । जाहेरी 
दरखा�त तथा अनसु�धान तहिककातको �ममा 
तयार भएको कागजह� अ�य ��य� तथा ठोस 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई कसरुदार करार 
गरकेो स�ु फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब दिेखन आएन । ��यथ� 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 

नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट शंका र 

अनमुानको आधारमा मा� �ितवादीह�लाई कसरुदार 
ठहर गन� फौजदारी �यायको िस�ा�तले िम�ने 
नदिेखदँा पनुरावेदक �ितवादीह� तेजबहादरु रोकाया, 
नरबहादरु रोकाया, लालबहादरु रोकाया र दवेे�� भ�ने 
िदवसबहादरु रोकायालाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद गन� गरी स�ु अछाम 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित २०७२।५।१५ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई िनज 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
क��यटुर : देिवना खितवडा 
इित संवत् २०७५ साल चै� ११ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१०१३, लाग ुऔषध (खैरो 
िहरोइन), नेपाल सरकार िव. योगे�� हमालसमेत

�ितवादीह�बाट बरामद लाग ु औषधको 
प�रमाण २ �ाम मा� देिख�छ । बाकँ� ३ �ाम धम�शालाको 
छ�जाबाट बरामद भएको पाइ�छ । लाग ुऔषध बरामद 
भएको �थल एउटा धम�शाला हो । धम�शाला ज�तो 
साव�जिनक ठाउमँा धेर ै मािनसको आवतजावत ह�ने 
गछ�  । धम�शालाको कोठाको छ�जामा जसले 
जे पिन रा�न स�ने अव�था रह�छ । �यसैले 
धम�शालाको छ�जाबाट बरामद ३ �ाम लाग ु औषध 
ियनै �ितवादीह�को हो भ�ने व�तुिन� �माणबाट 
देिखदँनै । तीनैजना �ितवादीह�ले �ितवादी योगे�� 
हमालको साथबाट २ �ाम लाग ु औषध बरामद 
भएको र आफूह� सेवन गन�स�म भेला भएको र 
बाकँ� ३ �ाम को-कसको हो थाहा नभएको कुरा 
अनसु�धान अिधकारीसम�को र अदालतसम� 
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गरकेो बयानसमेतमा �वीकारकेोले िनज �ितवादीह� 
सेवनस�म गन� भेला भएको भ�ने दिेखने ।

यसरी हेदा� लाग ु औषध बरामद भएको 
�थलमा िक�ने �ाहक र लाग ु औषध बेचिबखन गन� 
चािहने उपकरण फेला परकेो देिखदँैन र सोअनसुारको 
बरामदी मचु�ुका पिन छैन । �ितवादीह�को मनसाय 
लाग ुऔषध ओसार पसार गरी बेचिबखन गन� भए लाग ु
औषध िक�ने �ाहक र उपकरण बरामद भएको ह�ने 
िथयो । �य�तै मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले समेत 
िनज �ितवादीह�ले लाग ुऔषध बेचिबखन गरकेो कुरा 
स�य होइन, किहलेकाही ँसाथी भाइसगँ िहड्ँदा सेवन 
गर ेहोलान् तर िब�� िवतरण गन� मा�छे होइनन् भनी 
बयान गरबेाट पिन िनज �ितवादीह� सेवनकता�स�म 
भएको देिख�छ । यसरी वारदातको �कृित हेदा� र 
मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले गरकेो बकप� अ�ययन 
गदा� िनज �ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ुऔषध 
सेवनस�म गन� �योजनको लािग राखेको भ�ने दिेखन 
आउने ।

�ितवादी योगे�� हमालको सगँसाथबाट 
मा� लाग ुऔषध फेला परकेो र अ�य �ितवादीह�को 
साथबाट फेला नपरकेो तथा आफूह� सेवनकता�स�म 
भएको त�यमा �वीकार गरकेो र बरामद भएको लाग ु
औषधको प�रमाण हेदा� �ितवादीह� लाग ुऔषध ख�रद 
गरी िब�� गन� उ�े�यले नभई सेवन गन� उ�े�यले मा� 
आ�नो साथमा राखेको त�य �थािपत ह�न आएकोले 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को 
ख�ड (घ)(ङ) र (च) बमोिजमको कसरु गरकेो नभई ऐ. 
ऐनको दफा ४ को ख�ड (छ) बमोिजमको कसरु गरकेो 
देिखई ऐ. १४(१)(ङ) अनसुार सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला प�रवत�न 
गनु�पन� अव�था नदेिखने ।

तसथ� �ितवादीह�लाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड (घ) 
(ङ) र (च) बमोिजमको कसरुमा ऐ. ऐनको दफा 

१४(१)(छ) (१) बमोिजम जनही ५ (पाचँ) वष� कैद र 
�.१०,०००।– (दश हजार) �पैया ँज�रवाना ह�ने ठहर 
गरकेो कैलाली िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी यी �ितवादीह�लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को ख�ड (छ) बमोिजमको कसरुमा 
ऐ. दफा १४(१)(ङ) बमोिजम जनही १(एक) वष� कैद 
र �.१०,०००।– (दश हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित 
२०७१/७/१७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
फैसला तयार गन� इ.अ. : भोजराज र�ेमी
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काित�क २० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-CI-१४५६, घर, पखा�ल, 
गेट हटाई, ज�गा खाली गराई, ज�गाको क�जा िखचोला 
मेटाई चलन चलाई पाऊँ, िनता भगत िव. िदनेशकुमार 
साहसमेत

स�ु अदालतबाट भई आएको िमित 
२०६३।८।१९ को न�सा मचु�ुकामा न.नं. ७, ८ 
र ९ लाई िववािदत ज�गा देखाइएको छ । साथै उ� 
न.नं. का ज�गाह� वादीको िक.नं. ७२४ को ज�गािभ� 
परी �ितवादी िदनेश साहको भोगमा रहेको भ�नेसमेत 
सोही न�सा मचु�ुकामा जनाइएको छ । सभ� न�सामा 
वादीको िक.नं. ७२४ को आकृित �कृितलाई हेदा�, 
िववािदत न.नं. ७, ८, ९ समेतको ज�गा वादीको िक.नं. 
७२४ को ज�गाको �व�पसगँ िम�न िभड्न आउछँ । 
�ितवादीले आफूले भोगचलन गरकेो उ� िववािदत 
ज�गा �ा� गरकेो �ोत खलुाउन र सो कुरालाई 
कुनै िलखत �माणबाट पिु� गराउन सकेको पिन 
देिखदँनै । सभ� न�साबाट उ� िववािदत ज�गाह� 
�ितवादीको नाउकँो िक.नं. २३५१ को ज�गािभ� 
पन� नदेिखदँा वादीको िक.नं. ७२४ िभ�को ज�गा 
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�ितवादीले िखचोला गरकेो मा�नपुन� ।
न�सा मचु�ुकामा वादीको दता� �े�ता 

मतुािबकको ज�गाको �े�फल पगेुको देिखदँनै । सभ� 
न�सा र अदातलबाट भई आएको िमित २०६३।८।१९ 
को न�सा िभडाउदँा यी िववािदत न.नं. ७, ८ र ९ का 
ज�गाह� वादी िनता भगतको िक.नं. ७२४ िभ� पन� 
देिख�छ । उ� िववािदत ज�गाम�ये न.नं. ७ को ०-०-
०-२३/

४
 ज�गामा समेत पन� गरी �ितवादी िदनेश साहले 

घर िनमा�ण गरेको, न.नं. ९ को ०-०-२१/
२
 खाली 

ज�गामा ट्यबेुल गाडेको र न.नं. ८ को ०-०-१-० 
खाली ज�गालाई आगँन बनाएको पाइयो । �य�तै वादी 
नाउ ँदता�को िक.नं. ७२४ को ज�गाम�येकै न.नं. १० 
को ०-०-४३/

४
 ज�गाको पि�मप�� �ितवादीले टाटी 

बेरा लगाएको पिन न�सा मचु�ुकाबाट देिखयो । यसरी 
िववािदत न.नं. ७, ८, ९ समेतको ज�गाह� वादीको 
िक.नं. ७२४ को ज�गा रहेको पिु� ह�न आएकोमा न.नं. 
७ मा समेतमा पन� गरी घर, न.नं. ९ मा ट्यबेुल र न.नं. 
८ मा आगँन बनाई िखचोला गरी �ितवादी िदनेश 
साहले आ�नो िक.नं. २३५१ को ज�गामा िमसाई 
भोगचलन गरकेो तथा न.नं. १० को पि�मतफ�  टाटी 
बेरा लगाएकोसमेत देिखयो । य�तो अव�थामा वादी 
दाबीको ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो ठह�याउन ु
पन�मा वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको फैसला िमलेको दिेखन 
नआउने । 

अतः िववेिचत त�य एवं �माणको आधारमा 
िमित २०६३।८।१९ को न�सा मचु�ुकामा उि�लिखत 
न.नं. ७, ८, ९ र १० को ज�गा वादी िनता भगतको नाउ ँ
दता�को िक.नं. ७२४ को ज�गािभ�को रहेको दिेखदँा 
न.नं. ७ मा रहेको �ितवादी िदनेश साहको घरको 
भाग जित भ�काई, न.नं. ९ को ट्यबेुल भ�काई हटाई, 
न.नं. ८ को आगँन मेटाई, न.नं. १० को पि�मतफ� को 
टाटी बेरासमेत हटाई उ� ज�गाह�मा �ितवादी िदनेश 

साहको क�जा िखचोला मेटाई वादी िनता भगतले 
चलनसमेत चलाई पाउने ठहछ�  । वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०६६।५।७ को फैसला उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : क�याण खड्का
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ १४ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-WO-०८३७, उ��ेषण / 
परमादेश, सुिशल �े� िव. नेपाल ब�क िलिमटेड, कजा� 
असुली िवभाग �.का. काठमाड�समेत

िनवेदक सिुशल �े� र िवप�ी खेमराज 
गौतमिबच सेयर ह�ता�तरणको िवषय स�ब�धमा 
स�झौता भएको र िवप�ी ब�क सो स�झौतामा सहभागी 
नभएको साथै करारको िवषयमा कानूनबमोिजमको 
उपचार खो�ने वैकि�पक माग� ह�दँाह�दैँ सो अवल�बन 
नगरी अदालतको असाधारण अिधकार �े� �हण गरी 
पन� आएको ��ततु करार िववादको त�यिभ� �वेश गरी 
िववेचना गन� �रट �े�ािधकारको मा�य िस�ा�तिवपरीत 
ह�ने भएबाट सो स�ब�धमा िनण�य बोिलरहन नपन� ।

तसथ� कानूनबमोिजम िधतो जमानत िदई 
कागज गरी कजा� �वाह गरकेो ब�कको कजा�  असलु 
नभएको अव�थामा सो कजा� च�ुा नगरी आ�नो 
दािय�व पूरा नगरी िमित २०६६/७/११ को करार 
स�झौताको प� नभएको ब�कबाट जेथा फुकुवा ग�रिदन ु
भ�ने आदेश ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदक दाबी कानूनस�मत 
मा�न निम�ने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार कारण 
तथा ब�कको उ� िललामी �ि�या हाललाई �थिगत 
ग�रसकेको भ�ने िलिखत जवाफसमेतका आधारमा 
िनवेदकको िललामी �ि�या रोिकपाउ ँ भ�ने माग 
दाबीको औिच�य समा� भइसकेको देिखदँा �रट जारी 
ह�न स�ने अव�था रहेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७५ साल जे� ७ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-CR-०१९० र ०६९-
CR-०२३१, सवारी अंगभंग, िनरज िसखाकार िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िनरज िसखाकार

अनसु�धानको �ममा यी �ितवादीको 
बयान ह�न नसकेको र अदालतमा बयान गदा� आफूले 
चलाएको मोटरसाइकलले ठ�कर निदएको भनी 
आरोिपत कसरुमा पूर ै इ�कारी रही बयान गरकेो 
पाइ�छ । उ� इ�कारी बयानलाई यी �ितवादीका सा�ी 
राजल�मी शा�यले िमित २०६९/५/६ गते मंगलबार 
पसलमा �ितवादी र म सगैँ िथय� भनी �ितवादीको 
इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । उ� बयान र बकप�लाई ख�डन ह�ने गरी 
भरपद� �पमा वादीले कुनै व�तिुन� ठोस �माण 
पेस गराई अिभयोग दाबीलाई पिु� गराउन सकेको 
पाइदँैन । पीिडत भिनएका रोशन बजगाईले बा.९ 
प. ८६९२ को मोटरसाइकलले आफूलाई ठ�कर 
िदएको बेहोरा उ�लेख गरी अदालतमा बकप� गरी 
सो मोटरसाइकल चालक यी आरोिपत �ितवादी 
िनरज िस�ाकार नै िथए भनी भ�न सकेको 
पाइदँैन । जो घटनाको ��य�दश� ह�न् उनले ��य� 
�पमा घटनाको बारमेा थाहा पाउने अव�था रहेको 
अव�थामा थाहा नपाई घटनाको ��य�दश� नभएको 
जाहेरवालाले अ�ले भनेको सनेुको भरमा िदएको 
जाहेरी र सोही आधारमा अदालतमा आई बकप� गर े
पिन सो बकप�लाई अ�य मौकामा कागज गन� �यि� 
र अ�य प�रि�थितज�य �माणले पिु� गरकेो पाइएन । 
यसबाट बा.९ प. ८६९२ नं. को मोटरसाइकल धनी 
िनरज िस�ाकार भएकै आधारमा सो घटना पिन ियनै 

�ितवादीले चलाएको मोटर साइकलबाट ठ�कर िदई 
भएको हो भ�ने िम�ने यथे� भरपद� ठोस �माण पेस 
ह�न आएको देिखन नआउने ।

फौजदारी म�ुामा कानूनमा अ�यथा उ�लेख 
भएको बाहेक आरोप �मािणत गन� भार वादी प�मा 
नै रहने देिख�छ । ��ततु म�ुामा बा.९ प. ८६९२ नं. 
�योग गरी चलाएको मोटरसाइकल चालक यी �ितवादी 
नै ह�न् भ�ने त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत नभएस�म 
पीिडतलाई लागेको घा र सोको उपचार खच� यी 
�ितवादीबाट भराउने अव�था नरहने । मोटरसाइल यी 
�ितवादी आफँैले चलाएको वा सो चलाउनमा िनजको 
कुनै तवरले संल�नता रहेको छ भ�ने दाबी वादी प�ले 
िलन सकेको नदेिखनकुा साथै सो कुरालाई समथ�न गन� 
कुनै �माण िमिसल सलं�न रहेको देिखदैँन । यसबाट 
वादी प�ले �ितवादीको कसरु �मािणत गन� दािय�व 
पूरा गन� सकेको देिखन नआउने ।

स�ु अदालतबाट कुटिपटको २ नं. ले 
प�रभािषत गरबेमोिजमको कसरु नठहरकेोले अगंभंगमा 
सजाय गन� िमलेन भनी सफाइ िदएकोमा पनुरावेदन 
अदालतले स�ु फैसला सदर गरी उपचार खच�स�म 
�ितवादीलाई दफा १६३(२) बमोिजम बेहोन� 
लगाएको पाइ�छ । अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीले 
कसरु गरकेो नठहन� तर िनजैबाट घा खच� भराइिदने 
गरी भएको फैसला पर�पर िवरोधाभाष देिख�छ । 
अदालतले आ�नो अिधकार �े�लाई सदवै �याल 
रा�नपुछ�  । यस अथ�मा �यायकता�को �वइ�छा तथा 
�विववेकबाट अिधकार �े� �हण गन� प�ित तथा 
प�रपाटीलाई कानूनसङ्गत मा�न नसिकने । पीिडतको 
औषधी उपचार खच� जाहेरवालालाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(२) 
बमोिजम �ितवादीबाट भराई िदने अिधकार�े� 
पनुरावेदन अदालतलाई तोकेको देिखन नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य, स�ब� कानूनी 
�यव�था, घा खच� भराउनेस�ब�धी यस अदालतबाट 
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�ितपािदत िस�ा�तको रोहमा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ दफा १६३(२) बमोिजम 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.३६,०६९।- घा खच�, 
�ितपूित�  भराइिदने गरी �मखु िज�ला अिधकारीमा 
रहेको �े�ािधकार �हण गरी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६८/१०/८ मा भएको 
फैसला अिधकार �े�को अभावमा सो हदस�म केही 
उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-००५२, घर बहाल 
भराई घर खाली गराई पाऊँ, रामकाजी काय�थ िव. 
ल�मी काय�थसमेत

पनुरावेदक वादीले दाबीअनसुारकै घर 
बहाल �ितवादीह�ले ितनु�  बझुाउन ु पन� हो भनी 
दाबीअनसुारको �माण कागजात पेस गरी प�्ुयाइ ँ
गन� भार पिन िनजकै हो । वादीले दाबीअनसुार घर 
बहाल पाउ ँभ�नाका लािग �यससगँ स�बि�धत ��य� 
िलखत �माणको आव�यकता पद�छ । पनुरावेदन 
िजिकरअनसुार अलग-अलग कोठा तथा सटरको 
अलग-अलग दरले भाडा कायम ग�रपाउ ँभ�ने कुराको 
पिन आिधका�रक �माण कागजात छैन । साथै सो 
कुराको पिु� ह�ने िलखत �माण पिन वादी प�ले पेस गरी 
�मािणत गराउन सकेको पाइएन । अतः दाबीअनसुारकै 
भाडा दर कायम गरी �ितवादीह�बाट वादीलाई 
भराउन ुमनािसब ह�न आएन । िफराद दाबीअनसुारकै 
छु�ाछु�ै कोठा तथा सटरको छु�ाछु�ै बहाल पाउन ुपन� 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर स-�माण पिु� ह�न नआउने ।

पनुरावेदक �ितवादीह� ल�मी काय�थ, 
राजाराम ध�वोरा, बाबरुाम नेपाली, रतन लामा, बोलबम 
चौरािसयाले �ितउ�र िजिकरिवपरीत भाडादर 

कायम गरकेो फैसला निमलेको भनी पनुरावेदन 
िजिकर िलएको देिख�छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� 
�ितवादीह�को �ितउ�रबाट दाबीको घरमा बहाल 
िलई बसेको भ�ने कुराको त�यसमेत �ितवादीह�ले 
�वीकार गरकैे दिेख�छ । �ितवादीह�ले �ितउ�रमा 
उ�लेख गरकेो घरबहाल दर पिु� तथा समिथ�त ह�ने 
िलखत, आिधका�रक �माण, बहाल स�झौता तथा 
अ�य बहाल रटेस�ब�धी �माण पेस गन� सकेको 
नदिेखदँा �ितउ�र िजिकरिवपरीत भाडा दर कायम 
गरकेो फैसला निमलेको भ�ने पनुरावेदन िजिकर पिन 
मनािसब देिखएन नआउने ।

यसैगरी पनुरावेदक �ितवादीम�येकै िनर�जन 
काय�थले आफू घर स�भार र मम�त रखेदेख गन� बसेको 
हो भनी तथा �ितवादी दगुा�  का�लेले आफू घरमा 
िन�य पूजाआजा गन�, रामदवेी काय�थलाई धािम�क 
काय�मा सहयोग गन� बसेको भनी पनुरावेदन िजिकर 
िलएको देिखयो । सो स�ब�धमा हेदा� घरधनी रामदेवी 
काय�थसगँ यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले घरबहाल 
निलने गरी कुनै स�झौता भएको वा िलखत भएको 
भनी सोको �माण पेस गन� सकेको छैन । काठमाड� 
महानगरपािलकाको िमित २०६४।१।२६ को प�मा 
�यिुजक �या�स िस. िड. पसल स�चालन गन� िनर�जन 
काय�थको कोठा भाडा मािसक �.२०,०००।- र दगुा�  
का�ले (टहरा) को मािसक भाडा �.३,०००।- भनी 
उ�लेख भएको छ । य�तो अव�थामा यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�समेत दाबीको घरमा बहालमा बसेको 
देिख�छ । रामदेवीले आफूह�लाई बहाल बझुाउन ु
नपन� सत�मा राखेको भ�ने �यसतफ� को पनुरावेदन 
िजिकरसमेत व�तपुरक दिेखन नआउने ।

अका� पनुरावेदक �ितवादी सरुज डंगोलले 
रामदेवी काय�थकै जीवनकालमा अि�म भाडा 
बझुाइसकेको ह�दँा आफूबाट िलनिुदन ु नै नगरकेो, 
नभएको भाडा रकम वादीले पाउने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला निमलेको भ�ने 
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पनुरावेदन िजिकर िलए तापिन दाबीको घरमा बहाल 
बसेको कुरामा यी �ितवादीले �वीकार नै गरकेो 
देिख�छ । जहासँ�म अि�म भाडा बझुाइसकेको भ�ने 
त�यको आिधका�रक तथा िव�सनीय �माण पेस 
भएको छैन । �यसकारण अि�म भाडा बझुाइसकेको 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर सा�दिभ�क नदिेखने ।

साथै िमित २०६० साल फागनुदिेखकै 
घरभाडा भराएको फैसलासमेत निमलेको भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसमेत 
रहेको दिेख�छ । �ितवादी गणेशबहादरु काय�थका 
सा�ी कृ�ण लामाले िमित २०६० साल माघ 
मिहनामा रामदेवी काय�थको म�ृय ु भएपिछ वादी 
रामकाजी र �ितवादी गणेशबहादरु काय�थिबचमा 
िववाद भइरहेकाले बहालमा ब�नेह� घर छाडी गएका 
िथए । पिछ फे�र २०६२ साल वैशाखदेिख गणेशबहादरु 
काय�थको अनरुोधमा पिहला बसेका स�पूण� 
बहालवाला बसेका ह�न भनी र वादीका सा�ी जगदीश 
मा�केले �ितवादीह� पिहलैदिेख �यही घरमा बसेका 
िथए भनी बकप� गरकेो दिेखदँा �ितवादीह� दाबीको 
घरमा २०६२ साल अिघदेिख नै बसेको त�य ��ट 
भएको देिखने ।

��ततु म�ुामा गणेशबहादरु काय�थ मरी 
म.ुस. गन� िनजको �ीमती काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.६ बौ� टुसाल ब�ने ल�मी 
काय�थ उ�लेख गरी िनजले यस अदालतमा पनुरावेदन 
दायर गरबेाट �ीमान् गणेशबहादरु काय�थको म�ृयपुिछ 
आफँैले म�ुा सकार गरकेो देिख�छ । ��ततु म�ुा फैसला 
नह�दैँ गणेशबहादरु काय�थको िमित २०६५।१।२ मा 
म�ृय ुभएको भ�ने कुरा ल�मी काय�थले स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतमा आफू निजकको हकदार भएकाले 
म�ुा सकारको लािग िदएको िमित २०६५।२।२ को 
िनवेदनबाट देिखएको छ । ��ततु म�ुामा सगोलमा 
रहेको पित गणेशबहादरु काय�थलाई �ितवादीह�ले 
घरबहाल बझुाएको पिु� भएको अव�थामा म ल�मी 

काय�थमाफ� त वादीलाई �ितवादीह�बाट बहाल 
भराउने ठहर गरकेो फैसला निमलेको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसमेत मनािसब मा�न नसिकने । 

अब पनुरावेदन अदालत पाटनबाट वादीलाई 
पनुरावेदक �ितवादीह�बाट घर बहालबापत बहाल दर 
कायम गरी वादीलाई भराई िदने ठहर गरकेो फैसला 
िमले निमलेको स�ब�धमा िवचार गदा� काठमाड� 
महानगरपािलकाको काया�लयको िमित २०६४।१।२६ 
च.नं. २६२७ को प�बाट वादी दाबीको घर टहराको 
�थलगत िनरी�ण गरी सो घर आसपासका �थानीय, 
अ�य छरिछमेक�समेत राखी सज�िमन गरी �ितवादीह� 
बसेको घर, टहरा, कोठा तथा सटरको भाडादर कायम 
गरी पढाएको देिखयो । सो प�बाट �ितवादीह�उपर 
वादीले दाबी िलएको भाडा दरभ�दा बढी दरमा भाडा 
दर कायम भई आएको पाइयो । य�तो अव�थामा 
दाबीभ�दा बढी भाडा दर �ितवादीह�बाट वादीलाई 
भराउन ु�यायोिचत ह�न नआउने ।

पनुरावेदक वादी तथा �ितवादीह�को 
घरबहाल स�ब�धमा आ-आ�नो िजिकर रहेको 
देिखयो । तर घर बहालमा ब�ने तथा घर बहालमा 
िदनेिबचमा घर भाडा दर वा बहालको बारमेा कुनै 
�कारको करार तथा स�झौता वा िनि�त रकम तोकेको 
देिखने कुनै िव�सनीय तथा आिधका�रक �मािणत 
कागजात, िलखत, सत�नामा तथा कबिुलयतनामाका 
कागजातह� वादी तथा �ितवादीह� दवैु प�बाट पेस 
गन� सकेको देिखएन । कुनै िलखत र िमित िकटान नगरी 
बहालमा ब�दै आएका ह� भनी बोलबम चौरािसया तथा 
िशव शंखर पोदारको �ितउ�र िजिकरबाट पिन घर 
भाडाका स�ब�धमा कुनै िलिखत कागजात भएको भ�ने 
देिखएन । य�तो अव�थामा ६ नं. वडा काया�लयको 
प�, काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लयको िमित 
२०६४।१।२६ च.नं. २६२७ को प�बाट �थलगत 
िनरी�ण गरी सो घर आसपासका �थानीय, अ�य 
छर िछमेक�समेत राखी सज�िमनअनसुार तय गरकेो 
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बहाल दर तथा वादीले िलएको दाबी र �ितवादीह�का 
िजिकरसमेतलाई िवचार गरी मूल�पमा भरपद�, मा�य 
र िव�सनीय तथा िववेकस�मत र �यायोिचत�पमा 
भाडादर कायम गनु�पन� देिखदँा �ितवादीह�म�ये सरुज 
डंगोलले िलएको पसलबाट मािसक �.१०,०००।- 
(दश हजार), राजाराम ध�वोराको पसलबाट �. 
८,०००।- (आठ हजार), डा.�िमता सवुाल, िनर�जन 
काय�थ, रणेकुा राई (�यटुी पाल�र), बाबरुाम नेपाली 
र बोलबम चौरािसयाबाट �. ३,०००/३,००० हजार, 
ल�मीनारायण सवुालबाट �. २,०००।- (दईु हजार) र 
अ�य अिसम लामा, न�दकुमार राई, रतन लामा, दगुा�  
का�ले, िशवशकंर पोदारबाट �.१,५००/१,५००।- 
का दरले िनजह�को वादी दाबीको िमित २०६० 
फा�गणुदेिख २०६२ �ावणस�मको ह�ने ज�मा 
भाडाको आधा भाडाको रकम �ितवादीह�बाट 
�ितवादी गणेशबहादरु काय�थको म.ुस. गन� ल�मी 
काय�थमाफ� त वादीले िदलाइ भराइ पाउने ठहर 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६६।१२।०५ गतेको फैसला अ�यथा दिेखन 
नआउने ।

अतः िववेिचत त�यगत आधार, कानूनी 
�यव�थासमेतबाट त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६६।१२।०५ भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दहाल
इित संवत् २०७६ साल असार ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-WO-११०४, उ��ेषण / 
परमादशे, सीताराम चौधरी िव. दाङ देउखुरी िज�ला 
अदालत, घोराही दाङ

जनु फैसला बदर म�ुा अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको कारण घर भ�काई िखचोला मेटाई चलन चलाई 
पाउ ँ म�ुामा भएको फैसला काया��वयन मलुतबी 

रा�ने गरी िज�ला अदालतका �े�तेदार र पनुरावेदन 
अदालतबाट आदेश भएको िथयो सो फैसला बदर 
म�ुाको िनण�य अि�तम भइसकेको स�दभ�मा अब 
यी आदशेह�को कुनै औिच�य देिखन आएन । 
अब िनवेदक सीताराम चौधरीको तफ� बाट फैसला 
काया��वयनको लािग परकेो उ� िनवेदनको स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम �ि�या �वतः अगािड बढ्ने नै ह��छ । 
�रट िनवेदन दाबीको स�ब�धमा कानून�ारा अि�तयारी 
पाएका िनकाय वा अिधकारीले आ�नो �े�ािधकारिभ� 
रही िनण�य गन� नै ह�दँा सो अिधकार�े�लाई ह�त�ेप वा 
सङ्कुचन ह�ने गरी असाधारण अिधकार�े�को �योग 
गरी कुनै आदेश जारी गन� िम�ने देिखदैँन । ��ततु �रट 
िनवेदन दाबीको िवषयमा िज�ला अदालतबाट फैसला 
काया��वयनको कारबाहीको �ि�या �वतः �ार�भ ह�ने 
भएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग�ररहनपुन� 
औिच�य नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
फैसला बदर म�ुामा पनुरावेदन तहबाट समेत 
फैसला भइसकेकोले यसअिघ भएको फैसलाअनसुार 
िनवेदकले काया��वयनतफ�  िदएको िनवेदन मलुतबी 
रा�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको िमित 
२०७२।१०।१४ को आदशेको अब औिच�य देिखन 
नआई िनवेदकको तफ� बाट फैसला काया��वयनको 
लािग परकेो िनवेदनको �ि�या �वतः �ार�भ ह�ने ह�दँा 
िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी ग�ररहनपुरने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित संवत् २०७५ साल साउन २७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-WO-०५९०, उ��ेषण, �ुव�साद 
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मैनाली िव. िश�क सेवा आयोग, सानोिठमीसमेत
िनवेदकको का.स.मू. फाराम िश�क सेवा 

आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम ३२(घ)(७) 
बमोिजम नबझुाई िमित २०७१।०७।१५ मा मा� दता� 
गरकेो पाइयो । यसरी तोिकएको अविध समा� भएपिछ 
पेस भएको का.स.मू. फारामअनसुारको अकं गणना गन� 
निम�ने भएकोले िनवेदकको २०७० सालको का.स.मू. 
बापत अंक �दान नगरकेोलाई बेमनुािसब मा�न िमलेन 
। यसका अित�र� ��ततु �रट िनवेदन दायर भएप�ात् 
िश�क सेवा आयोगको बढुवा पनुरावलोकनस�ब�धी 
सूचनाअनसुार िव.नं. ०३/०७२/७३ को िन.मा.िश. 
तह ि�तीय �ेणीमा िनवेदक �वु�साद मैनालीसमेत 
िसफा�रस भई िज�ला िश�ा काया�लय रामेछापको 
च.नं.१८२५ िमित २०७३।१२।१६ को प�बाट 
२०७३।१२।७ देिख �ये�ता कायम ह�ने गरी बढुवा 
िनयिु� भएको कुरा पेस ह�न आएको कागजप�बाट 
देिखन आयो । यी िनवेदकले बढुवा ह�नको लािग माग 
गरकेो पदमा नै िनजको बढुवा भई हाल काय�रत रहेको 
भ�ने देिखदँा िनजको बढुवास�ब�धी �योजन पूरा 
भइसकेको पाइयो । तसथ�, भगवान् काक�समेतलाई 
बढुवा गन� गरी भएको िववािदत िनण�य तथा प�ाचारसमेत 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
िजिकरअनसुार आदेश जारी गनु�पन� �योजन 
देिखएन । �ये�ता कायम गन� स�ब�धमा िनवेदकको 
मागदाबी रहेको नदेिखएको र �ये�ता अ�यथा कायम 
ह�न स�ने त�यय�ु अव�थासमेत देिखन नआएकोले 
�यसतफ�  समेत िवचार ग�ररहन परने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७४ साल जे� ९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CI-१४१८, फैसला बदर, 
देवक� दवेीसमेत िव. मुगालाल साह हलुवाईसमेत

वादी देवक� देवीका नाममा दता� रहेको 
िक.नं.२५६, २५८, २६० र २६२ का ज�गाह� 
अंश म�ुा पनु�भ�दा अगावै अथा�त् िफराद परकेो िमित 
२०५१।०४।३१ भ�दा अगावै िनजका नाममा दता� ह�न 
आएको दिेख�छ । िनज पनुरावेदकले माइतीतफ� को 
दान दि�णाको रकम ज�मा गरी राजीनामाबाट ख�रद 
गरकेो भनी िजिकर िलएको भए तापिन सोस�ब�धी 
व�तिुन� �माण पेस ह�न सकेको देिखएन । यस 
अव�थामा पनुरावेदक वादी दवेक� देवीका नाममा दता� 
रहेको उि�लिखत ज�गा िनजी आज�नको स�पि� रहेछ 
भ�ने नदेिखएबाट मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १८ नं. 
बमोिजम ब�डा नला�ने भ�न िम�ने नदिेखने ।

िक.नं.४७४ र १७७ समेतका दवुै िक�ा 
ज�गा यी पनुरावेदक वादीक� आमा दवेक�देवीले िमित 
२०५६।०३।२८ मा हालैको बकसप� पा�रत गरी 
छोरा अथा�त् पनुरावेदक वादी क�हैयालाललाई िदएको 
देिख�छ । यसरी एकासगोलको छोराले आमाबाट 
�ा� गरकेो स�पि� सगोलमा रहेका अिंशयारको भाग 
नला�ने भ�न िमलेन । पनुरावेदक वादी क�हैयालालका 
नाममा दता� रहेको िक.नं.४७४ र १७७ का ज�गा 
एकासगोलका अंिशयारमा ब�डा ला�ने नै देिखने ।

पनुरावेदक वादी क�हैयालाल साहको नाममा 
दता� रहेको िक.नं.२७९ र देवक� देवीको नाममा दता� 
रहेको िक.नं. १४०६ का ज�गाह� मानो छु��एको 
िमित २०५१।४।३० कायम भइसकेपिछ िमित 
२०५३।९।७ मा भोलानाथ दाहालबाट राजीनामा 
गरी क�हैयालालको नाममा र िक.नं.१४०६ को िमित 
२०५३।१२।१९ मा देवक� देवी साहको नाममा �ा� 
गरकेो िमिसल सलं�न कागज �माणबाट देिख�छ । 
यसरी पनुरावेदक वादीह�ले मानो छु��सकेपिछ मा� 
ख�रद गरकेो उ� िक.नं.का ज�गाह�मा �ितवादी 
बधुन साहको अंश हक ला�न स�ने अव�था नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार र �माणबाट 
िक.नं.२७९ र िक.नं.१४०६ को ज�गाको हकमा स�म 



47

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, चैत - १

िमित २०६७।०३।२८ को अंश म�ुाको फैसला सो 
हदस�म बदर ह�ने ठहर गनु�पन�मा सो नगरी वादी दाबी 
नप�ुने भनी भएको स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।१२।२० को फैसला सो हदस�म केही 
उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६८।८।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- गीता �े�
इित संवत् २०७४ साल चै� ७ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-००८९, कत��य 
�यान, देधनिसंह िल�बु िव. नेपाल सरकार

िमित २०७२।३।१२ गते �ितवादीका िददी 
र िभनाज ु मतृक सोमबहादरु फागोिबच वादिववाद 
भई झगडा ग�ररहेको अव�थामा िनज �ितवादीले 
छु�ाउने �ममा मतृकले �ितवादीलाई बि�सङ हानी 
घाटँी �याकेकोले �ितवादी स�बा�फे का�छा भ�ने 
धनिसहं िल�बलेु आ�नो नङ्ग काट्नको लािग �योग 
गन� गरकेो सानो छुरीले मतृक सोमबहादरु फागोलाई 
कोखालगायतमा �हार गरी घाइते बनाई सोही 
चोटको कारण मतृकको म�ृय ु भएको कुरामा सािबत 
भई अनसु�धान अिधकारीसम� तथा अदालतमा 
समेत �ितवादीले बयान गरकेो दिेखयो । मतृकको 
शरीरको छाती, कोखालगायतका िविभ�न भागमा 
धा�रलो हितयारले घोची रोपी ग�भीर घाइते बनाइएको 
अव�थामा मतृ शरीर रहेको भ�ने घटना�थल / 
लासजाचँ मचु�ुका रहेको छ । मतृकको छातीमा 
रोिपएको घाउको कारण मतृकको म�ृय ु भएको 
भनी म�ृयकुो कारणमा “Haemothorax due to 
penetrating injury chest with intra abdominal 
bleeding” भनी शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएको दिेख�छ । �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरीलाई 
समथ�न ह�ने गरी मौकामा बिुझएका मािनसह� सकुमाया 
फागो, जन�ुसाद िल�बूले मौकामा ग�रिदएको कागज, 

व�तिु�थित मचु�काका मािनसह� सकुबहादरु फागो, 
स�तराम योङहाङ, जाहेरवाला अमतृा फागोसमेतका 
मािनसह�ले अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट 
�ितवादीले गरकेो सािबती बयान समिथ�त भएको 
पाइने । 

उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी स�वा�फे का�छा भ�ने 
धनिसंह िल�बूले मतृक सोमबहादरु फागोलाई धा�रलो 
हितयार �हार गरी कत��य गरी मारकेो त�य शंकारिहत 
तवरबाट पिु� भएको दिेखदँा िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने गरी भएको स�ु इलाम िज�ला अदालतको 
िमित २०७२।७।११ गतेको फैसला सदर गरकेो 
उ�च अदालत िवराटनगर इलाम इजलासको िमित 
२०७३।८।३० गतेको फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।

िददी िभनाजिुबचको झगडा छुट्याउने 
�ममा मतृक सोमबहादरु फागोले �ितवादी धनिसंह 
िल�बूलाई �याकेकोसमेत कारणबाट आवेशमा 
आई �हार गन� पगेुको कारणबाट �यान मन� गएको 
देिख�छ । �ितवादीले कसरुमा सािबत भई अनसु�धान 
र अदालतमा बयान गरी �याियक �ि�यामा समेत 
सहयोग प�ुयाएको दिेखएको छ । सम� घटना 
प�रि�थिततफ�  िवचार गदा� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम �ितवादीलाई सजाय 
ह�ने ठहरकेो सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने देिखयो । अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनज 
�ितवादी स�वा�फे का�छा भ�ने धनिसंह िल�बूलाई 
ऐनबमोिजम ठहरकेो सजायमा केही कमी ह�ने गरी 
सजाय गनु�  मनािसब देिखएकाले िनजलाई १५(प��) 
वष� मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- गीता �े� 
इित संवत् २०७५ साल जे� १० गते रोज ५ शभुम् ।
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इजलास न.ं ९

मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CI-०२०० र ०७१-
CI-०२९७, �ितपूित� , सुपर लेिमकोट्स �ा.िल. िव. 
िशव शंकर िब�कुट ई.�ा.िल. र िवजयराम �धान िव. 
सुपर लेिमकोट्स �ा.िल.

वादी �ितवादीिबचमा २०५४ सालदेिख 
िब�कुटको Wrapper छापी िलने िदने गरी �यापा�रक 
कारोबार भएको दिेख�छ । य�ता करार स�ब�धमा 
भइरहेको कानूनी �यव�था हेदा� करार ऐन, २०५६ 
को दफा ४०(१) ले कुनै िब�ेताले मू�य िलई कुनै 
व�त ु�ेतालाई त�काल ह�ता�तरण गन� वा भिव�यमा 
ह�ता�तरण गन� म�जरु गरकेोमा व�त ु िब��स�ब�धी 
करार भएको मािनने उ�लेख भइरहेको देिख�छ । 
Jungle fun animal िब�कुटको Wrapper मा 
लागेको केिमकल िम�णले िब�कुटलाई ग�ध आउने 
बनाई िब�कुटह� िब�� नभई िविभ�न िज�लाह�बाट 
िफता� आएको भ�ने िफरादीले पेस गरकेो िमिसल 
संल�न िफता� लेिखएको प� एवं िबल भरपाईह�बाट 
देिख�छ । �ितवादी क�पनीले पठाएका Wrapper 
गणु�तर कम भएकोले िब�कुट ग�ध आउने भएको 
भनी समयमा नै सो क�पनीलाई जानकारी गराइएको 
तथा सो ग�ध आउने बाकँ� रहेको Wrapper �ितवादी 
क�पनीलाई िफता� पठाई िदने गरी प�ाचारसमेत भएको 
िमिसल �माणबाट देिखने । �यापा�रक कारोबारको 
िसलिसलामा �ितवादीले वादीलाई गणु�तरय�ु 
Wrapper िदनपुन�मा गणु�तरहीन सामान 
बझुाएकोलाई �यापा�रक कारोबारको स�दभ�मा सामान 
बझुाएको दािय�व िनवा�ह गरकेो भनी भ�न िम�ने 
देिखदँैन । गणु�तरय�ु सामान निदएको कारण सोबाट 
ह�न गएको �ित वादी िशवशकंर िब�कुट ई.�ा.िल.ले 
�ितवादी सपुर लेिमकोट्स �ा.िल.बाट भराई िलन 

पाउने नै देिख�छ । वादीलाई भएको हािन नो�सानीतफ�  
िवचार गदा� िफता� आएको िब�कुटको िबलबमोिजमको 
रकम र Wrapper बनाउन ला�ने िसिल�डर खच� 
तथा वादीको क�पनीको �ित�ासमेतलाई िवचार गरी 
�. ९,५२,८०२।८० �ितवादी सपुर लेिमकोट्स �ा.
िल.बाट वादी िशवशंकर िब�कुट ई.�ा.िल.ले �ितपूित� 
भराई िलन पाउने ठह�याएको स�ुको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६७/१/७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल �ावण२९ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-RB-००३२, 
करारबमोिजम ग�रपाउ,ँ हेमबहादुर �धान 
िव. सुपर लेिमकोट्स �ा.िल. भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १०

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-०४१६ र ०६९-CR-
०९६४, ��ाचार, नेपाल सरकार िव. िव�द�ेर�साद 
गु�ा र  िव�द�ेर�साद गु�ा िव. नेपाल सरकार

जनकपरु चरुोट कारखानाको िबजक 
स�ब�धमा कारखाना आफूले कैिफयत नजनाई 
उधारो िब��को रकमस�म नउठेको भ�ने �वीकार 
गरकेो, िनशीभजुी जनता �टोस�का �ो. बाट समेत 
आ�नो नाममा कुनै फज� िबल जारी भएको भनी 
कतै उजरुी गरकेो नदेिखएको र िबजक नं. १३३६७ 
मा भएको ह�ता�रलाई िकटानी �पमा इ�कार 
गरकेो अव�था नह�दँा चरुोटह� उधारोमा िब�� 
भएको रकम असलुउपर नभएकै आधारमा ��ाचार 
ज�तो ग�भीर िवषयमा िबगो कायम गनु�  �यायोिचत 
देिखएन । तसथ�, िमित २०६६/०३/२५ मा िनशीभजुी 
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जनता �टोस�लाई िबजक नं. १३३६७ बाट िब�� गरकेो 
िबजकअनसुारको �.१८,०२,९३०।३९ कारखाना 
आफँैले असलुउपर गन�तफ�  कारबाही नगरकेो र रकम 
यी �ितवादी िव�द�ेर ग�ुाले उठाई आफँैले मासेको 
भ�ने आरोप नह�दँा सो रकम िबगोमा समावेश गन� िम�ने 
नदेिखने ।

िडलरह�लाई चरुोट िब�� गरी �ा� रकम 
बटुवलस�म पगुी दािखला गन� जान ु पन� भएको र 
किहलेकाही ँबटुवल प�ुदा ब�क ब�द भइस�ने भएकोले 
रकम �थानीय �यि�लाई छाडी जाने गरकेो िथए,ँ 
ए�कासी अवकाश पाएकोले कारखानाकै िनिम� �े�ीय 
�ब�धक जीवनलाल �े� र अ�य �थानीय �यि�लाई 
बझुाउन छाडी गएको रकम स�ब�धमा स�बि�धत 
�यि�िसत ताकेता ग�ररहेको छु भनी �ितवादीले 
स�ु िवशेष अदालतमा बयान गरकेो देिखए पिन सोही 
कथनबाट यी �ितवादीले उ�मिु� पाउन स�ने अव�था 
देिखदँैन । िडलरह�लाई चरुोट िब�� गरी �ा� रकम 
कारखानाको खातामा दािखल नभएको त�यलाई 
इ�कार गन� सकेको देिखदँनै । चरुोट िब��बापत �ा� 
रकम कारखानाको खातामा ज�मा गनु�  पन� दािय�व 
यी �ितवादीको भएको तर िनजले आ�नो दािय�व 
पूरा नगरी रकम आफँैले मासेको दिेखयो । तसथ�, 
उपयु�� त�य र �माणह�बाट यी �ितवादी िव�द�ेर 
ग�ुाले �.१७,८०,५००।३० बदिनयतपूण� त�रकाबाट 
िहनािमना गरी कारखानालाई हािन नो�सानी प�ुयाएको 
त�य �मािणत ह�न आएको दिेखदँा िनज पनुरावेदक / 
�ितवादी िव�दे�र�साद ग�ुाले ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा १७ को कसरु गरकेो होइन भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
पनुरावेदक / �ितवादी िव�दे�र�साद ग�ुाले 
जनकपरु चरुोट कारखानाको �.३५,८३,४३१।०९ 
लापरवाहीपूव�क िहनािमना गरी सो कारखानालाई 
हािन नो�सानी प�ुयाएकोले ��ाचार िनवारण ऐन, 

२०५९ को दफा १७ अनसुारको कसरु गरकेो 
ठह�याई सोही ऐनको दफा १७ र ३(१)(छ) अनसुार 
�ितवादीलाई ४(चार) वष� कैद र िबगोबमोिजम 
�.३५,८३,४३१।०९ ज�रवाना गरी जनकपरु चरुोट 
कारखाना िलिमटेडले �ितवादीबाट हािन नो�सानी 
भएको िबगो �.३५,८३,४३१।०९ भराई पाउनेसमेत 
ठह�याई स�ु िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०६९/०४/३२ मा भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई जनकपरु चरुोट 
कारखानाको रकम िहनािमना गरकेो �मािणत भई 
कायम ह�न आएको िबगो �.१७,८०,५००।३० 
लापरवाही गरी, बदिनयतपूण� तवरबाट िहनािमना गरी 
सो कारखानालाई हािन नो�सानी प�ुयाएको देिखदँा 
पनुरावेदक / �ितवादी िव�द�ेर�साद ग�ुाले ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसरु गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहना�ले सोही ऐनको दफा १७ र ३(१)(च) 
अनसुार �ितवादीलाई वष� २(दईु) ६(छ) मिहना कैद 
र िबगोबमोिजम �.१७,८०,५००।३० ज�रवाना भई 
जनकपरु चरुोट कारखाना िलिमटेडले �ितवादीबाट 
हािन नो�सानी भएको उ� िबगो �.१७,८०,५००।३० 
भराई पाउनेसमेत ठहन� । 
इजलास अिधकृत:- लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल काित�क २ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७६-WH-००४२, 
ब�दी���ीकरण, िवनोदकुमार वली िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदकको िनवेदनमा िव�लब नेत�ृवको 
नेपाल क�यिुन� पाट�को िज�ला सिमितको सद�य 
भई फरक िवचार र आ�था राखेको कारणबाट नै 
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��यथ� गहृ म��ालयको ठाडो आदशे र ��यथ� 
�हरी �धान काया�लयसमेतको िनद�शनमा अ�य 
��यथ�ह�समेतले िमलेमतो गरी �व�ृ भावना िलई 
बदिनयतपूव�क पटकपटक प�ाउ गरी झ�ुा म�ुा लगाई 
गैरकानूनी थनुामा रा�ने ग�रएको भ�ने िजिकर िलएको 
देिख�छ भने िनज िनवेदकलाई साव�जिनक िहत तथा 
नैितकता िव�� अभ� �यवहार गरकेो कसरुमा म�ुा 
चलाई िज�ला �शासन काया�लय अघा�खाचँीबाट िमित 
२०७६।०४।२७ गतेदिेख लागू ह�ने गरी पिहलो पटक 
िदन १० को �याद थप िलई अनसु�धान काय� भइरहेको 
ह�दँा िनज �ितवादी लालबहादरु वलीलाई गैरकानूनी 
तवरले प�ाउ ग�रएको र थुनामा रािखएको अव�था 
नभई साव�जिनक िहत तथा नैितकता िव�� कसरुमा 
अनसु�धानको िसलिसलामा िहरासतमा रािखएको 
भ�नेसमेत िवप�ीह�ले िजिकर िलएको दिेख�छ । 
यसपूव� िनज लालबहादरु वली िनवेदक भई ०७६-
WH-०००९ को ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा 
“यसमा िनवेदक लालबहादरु वलीलाई साव�जिनक िहत 
र नैितकता िव��को कसरुमा अनसु�धानको लािग 
प�ाउ ग�रएकोमा िज�ला �शासन काया�लय �यठुानमा 
�यादथपको माग गदा� �यसमा के कित अनसु�धान 
काय� स�प�न भइसकेको र के कित अनसु�धान काय� 
ह�न बाकँ� भ�ने कुरा �प��पमा लेिखएको दिेखदैँन । 
�यसैगरी िज�ला �शासन काया�लय �यठुानबाट पिन 
यो यित आधार कारणबाट अनसु�धान स�तोषजनक 
रहेकोले अब यो यो अनसु�धान काय�का लािग 
�याद थप ग�रएको हो भ�ने आधार कारण उ�लेख 
गरी �यादथप ग�रएको भ�ने कुरा िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय �यठुान, िज�ला �हरी काया�लय 
रो�पा र िज�ला �हरी काया�लय �यठुानसमेतको 
िलिखत जवाफ तथा सो संल�न कागजातह�बाट 
नदेिखने । अतः व�तिुन� आधार र कारण िवना िनवेदक 
लालबहादरु वलीलाई प�ाउ गन� र अनसु�धानको 
�ममा भनी थनुामा रा�ने काम कानूनस�मत नभई 

गैरकानूनी�पमा थनुामा राखेको देिखन आएकोले 
िनवेदकको माग अनसुार सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ३७ बमोिजम िवप�ीह�का 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने 
ठहछ�  ।” भनी आदेश भएको र �रट िनवेदक लालबहादरु 
वलीलाई अि�तम पटक िमित २०७६।४।२६ गते 
�रट नं. ०७६-WH-०००९ को ब�दी��य�ीकरणको 
म�ुामा समेत बि�द��य�ीकरणको आदशे जारी 
भएप�ात् सोही साझँ प�ाउ गरी रातारात िज�ला 
�हरी काया�लय अघा�खाचँीमा रािखएको छ । िमिसल 
सलं�न कागजात हेदा� साव�जिनक हकिहत, �वा��य 
सरु�ा र नैितकताको िव��को अनसु�धानको लािग 
प�ाउ गरी थनुामा रािखएको भिनए तापिन िनवेदक 
वारदातमा संल�न रहेको कुनै त�य र �माणबाट ख�ुन 
आएको दिेखदैँन । राजनीितक समूहसगँ आब� भएको 
मानी आशकंाको आधारमा पटक-पटक थुनामा राखेको 
िमित २०७६।२।२४ मा (०७५-WH-०१६९) मा, 
िमित २०७६।४।१० मा (०७५-WH-०२१६) मा 
समेत ब�दी��य�ीकरण आदेश जारी भएकोमा पनुः 
�रट िनवेदकलाई ब�दी बनाइएको मनािसब नदिेखने ।

िनवेदकलाई अभ� �यवहारको आरोपमा 
प�ाउ गदा� ज�री प�ाउ पजु� जारी गनु�पन� अव�था 
र आधार देिखदँैन । िनवेदकलाई िहरासतमा रा�न ुपन� 
पया�� र मनािसब त�यगत आधार देिखदँनै । अभ� 
�यवहार गरकेोमा तारखेमा राखेर पिन अनसु�धान 
गन� सिकने अव�था भए तापिन केवल राजनीितक 
आब�ताका आधारमा �व�ृ भावना राखी प�ाउ 
गरकेो देिखएकोले िनवेदकलाई सव��च अदालत 
रिज��ारको रोहमा थुनाम�ु ग�रिदन ु भनी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) र 
(ख) बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः धनिसंह िगरी
क��यटुरः च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल भा� ६ गते रोज ६ शभुम् ।



51

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, चैत - १

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CR-०८५८, वैदिेशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. मनमाया दाहाल चौधरीसमेत

पनुरावेदक / �ितवादी मनमाया दहाल 
चौधरीले िहमिशखर ओभरिसजको का.म.ु िनद�शकको 
हैिसयतले जाहेरवालाह�लाई िविभ�न मलुकुमा 
वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने झ�ुा आ�ासन 
तथा �लोभन िदई िनजह�बाट रकम िलएको 
तर िनजह�लाई रोजगारमा नपठाई वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी कसरु गरकेो देिखन आएकोले 
िनजलाई अिभयोग दाबीअनसुारको सजाय गन� गरी 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला 
मनािसब नै दिेखन आउने ।

��यथ� / �ितवादी ह�र िदयाली िहम िशखर 
ओभरिसजको मेनेिजङ डाइर�ेटर रहेको र ��यथ� / 
�ितवादी स�तोष भ�डारी सो ओभरिसजको एजे�ट तथा 
कम�चारी भनी अिभयोग लगाएको दिेख�छ । िनजह� 
सो ओभरिसजको मेनेिजङ डाइर�ेटर, कम�चारी 
तथा एजे�ट रहे भएको पिु� ह�ने कागज �माणको 
िमिसलमा अभाव रहेको छ । जाहेरी दरखा�तमा पिन 
यी पनुरावेदक / �ितवादीह� २ जनाले यो यित पैसा 
यसरी िलएको भनी भ�न सकेको र िनजह�उपर 
िकटानी जाहेरी िदएको पिन पाइदँनै । �य�तै यी 
पनुरावेदक / �ितवादीह�ले जाहेरवालाह�लाई िवदेश 
पठाइिद�छु भ�ने आ�ासन िदएको र िनजह�बाट पैसा 
बझुी िलएको देिखने कुनै �माण वादी प�बाट पेस ह�न 
आएको पिन देिखएको छैन । �ितवादीह�उपरको 
कसरु �मािणत ह�ने गरी वादी प�ले �माण पेस गरकेो 
अव�थामा मा� �ितवादीलाई कसरुदार ठह�याउन 
िम�छ । कसरु �मािणत ह�ने कुरामा वादीले पेस 

गरकेा �माणह�मा थोर ै मा� शंका दिेखन आएमा 
शकंाको भरमा कुनै पिन �यि�लाई कसरुदार ठहर गन� 
िम�दैन । शकंाको सिुवधा अिभय�ुको प�मा 
रह�छ । यो यित कारणले यी ��यथ� / �ितवादीह� ह�र 
िदयाली र स�तोष भ�डारी कसरुदार ह�न् भ�न स�ने 
गरी वादी प�बाट �माण पेस ह�न नसकेको अव�थामा 
केवल शकंाको भरमा अिभयोग लगाएकै आधारमा यी 
�ितवादीह�लाई कसरुदार ठह�याई सजाय गन� िम�ने 
देिखन आएन । �यसैले िनजह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
भएको फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।

कारोबार गरकेो वा रकम िलए िदएको भ�ने 
त�य मौिखक भनाइका आधारमा मा� पिु� भएको मा�न 
िम�दैन । यसको लािग िलिखत �माणको अप�रहाय�ता 
ह�न जा�छ । �यसकारण जाहेरवाला िदपक िघिसङले 
रकम बझुाएको कुनै �माण िमिसलमा रहेभएको 
नदिेखएको अव�थामा िनजबाट समेत �ितवादीह�ले 
रकम िलएको भ�ने त�य पिु� ह�न आएन । यसरी 
रकम िलएको पिु� ह�न नसकेको अव�थामा केबल 
जाहेरी िदएको र अिभयोग प�मा िनजबाट समेत रकम 
िलएको भनी उ�लेख भएकै आधारमा िनज िदपक 
िघिसङलाई िबगो र सोको हजा�ना भ�रभराउ गन� िम�ने 
देिखएन । तसथ� िनज िदपककुमारको हकमा वादी 
दाबीअनसुारको िबगोसमेतको रकम �ितवादीह�बाट 
भ�रभराउ ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी नप�ुने ठह�याई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला 
पिन मनािसब नै दिेखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र �माणह�बाट 
यी पनुरावेदक / �ितवादी मनमाया दहाल चौधरीले 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेोले िनजलाई 
२ (दईु) वष� कैद र �.२,००,०००।- ज�रवाना ह�ने 
र िदपक िघिसङबाहेकका जाहेरवालाह�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको िबगो र सोको ५० �ितशतले ह�ने 
हजा�ना रकमसमेत यी पनुरावेदक / �ितवादी मनमाया 
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दाहाल चौधरी र �ितवादी शेरबहादरु ब�नेतबाट 
दामासाहीका दरले भराई िलन पाउने ठह�याई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७१/०१/१५ 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 ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर केसी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CR-१४०६, लाग ुऔषध डाइजेपामसमेत, 
नेपाल सरकार िव. अमोल कोइराला

��यथ� / �ितवादी लाग ु औषध सेवनकता� 
भएको र िनजले सेवन गन�लाई लाग ु औषध बोक� 
िहडेँको भ�ने त�य िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
पिु� भइरहेको भए पिन िनजले उ� लाग ुऔषध िब�� 
िवतरण गन�लाई नै ओसार पसार गन� लागेको भ�ने त�य 
कहीकँतैबाट समिथ�त भएको देिखन आएन । बरामद 
भएको लाग ु औषधको िकिसम र मा�ा हेदा�  िविभ�न 
�कारको लाग ुऔषध िभ�न िभ�न प�रणाममा रहेभएको 
देिखन आउछँ । सबैलाई एकम�ु गदा� ६४ ए�पलु बरामद 
भएको देिखए पिन छु�ाछु�ै िकिसमको लाग ुऔषधको 
प�रणामलाई हेदा� भने सामा�य नै देिखन आउछँ । िब�� 
गन�लाई नै ओसार पसार गरकेो भए एउटै िकिसमको 
लाग ुऔषध नै धेर ैमा�ामा ह�नपुन� िथयो । द�ुय�सनीले 
सेवन गन� �योजनका लािग केही मा�ामा लाग ुऔषध 
साथमा रा�नलुाई नै िब�� िवतरणसमेतका लािग 
राखेको र ओसार पसार गरकेो भनी मा�न निम�ने । 
��यथ� / �ितवादी सेवनकता� रहेको र िनजले सेवन 
गन� �योजनका लािग उ� लाग ुऔषध बोकेको भ�ने 
त�य �वयं �ितवादीको भनाइ, बरामदी मचु�ुका र 
िनज सधुार के��मा समेत बसेको भ�ने िमिसल संल�न 
कागज �माणह�बाट ख�ुन आएको दिेख�छ । िनजले 
ि�क� िवतरण गन�समेत ओसार पसार गन� लागेको भ�ने 
त�य कहीकँतैबाट पिु� भइरहेको देिखदँैन । �यसैले 

िनज ��यथ� / �ितवादीलाई सेवनका साथसाथै िब�� 
िवतरणका लािग ओसार पसार गरकेोसमेतको कसरुमा 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । तसथ� सेवनतफ�  मा� सजाय गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै देिखन 
आउने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
यी ��यथ� / �ितवादी अमोल कोइरालाले सेवनका 
लािग मा� लाग ुऔषध बोक� �याएको भ�ने �माणबाट 
पिु� भएको देिखई िब�� िवतरण गन� उ�े�यले लाग ु
पदाथ� ओसार पसार गरकेो िमिसल संल�न �माणबाट 
पिु� ह�न नसकेकोले िनज �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीअनसुार लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(ज) बमोिजम सेवनतफ�  �.१,०००।- 
ज�रवाना १ मिहना कैद र िब�� िवतरणका लािग 
ओसार पसार गरतेफ�  ऐ.१४(१)(झ) बमोिजम दईु वष� 
कैद र �.१,००,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/०२/१३ 
मा भएको फैसलालाई लाग ुऔषध ओसार पसारतफ�  
सजाय गरकेो र सेवनतफ� को सजाय िनधा�रण गदा� 
कसरुको मा�ा र �कृितसमेतलाई िवचार नगरी १ 
मिहना कैद र �.१,०००।- मा� सजाय गन� गरकेो 
हदस�म िमलेको नदिेखएकोले सो फैसला केही उ�टी 
गरी िनज ��यथ� / �ितवादी अमोल कोइरालालाई लाग ु
औषधको ओसार पसार तथा िब�� िवतरणतफ�  सजाय 
नह�ने र लाग ुऔषधको सेवनतफ�  मा� ऐ. ऐनको दफा 
१४(१)(ज) बमोिजम ह�न स�ने अिधकतम कैद सजाय 
कैद मिहना २ तथा ज�रवाना �.२,०००।- ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१/११/०४ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल माग� १० गते रोज १ शभुम् ।


